
 دل  ینوا

 
3 

 

 
 

  

 

    

 

  

 

 

 

 یکه همه درماِن من ییبِه ناِم تو

 

 

 :خالصه

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com


 دل  ینوا

 
4 

 

 عشق! کی زن، دلتنگ  دو

 و جنون خاطرات...   یداری ب ا،یرو خواب،

افکن گندم زار آهسته   نیطن ی امروز را در هوا  گذاردی نم روزید  ادیو  انیدر حال جر  یزندگ 
امان آرامش   روزیدوست داشتن استشمام کند. خاطرات د یتو بگذارد و کم نی سر به بال

 از تو...  شتر یست از من و ب ی به دلش راه ندهد. او زن یدهد تا آسوده باشد و نگران ینم

 

 : مقدمه

 قلبم زده است،   یه یحاش ی رو یزخم

چقدر دوستش   می بگو سوزدیکه زخمم م همان وقت   خواهدی و م پاشدی نمک م شیرو
 دارم!

از نمک است. به   یسیاما معشوق من خودش هم تند  زنمی م ادیداشتنش را فر  دوست
اما   ستین قیجراجتم چندان هم عم ند،ینشیزخمم م  ی کوه نمک رو کشد،ی آغوشم م

 ... سوزاندیست؛ تمام تنم را م یکار

 کشم، یمن از عشقش تنها درد م و

 کشم، یم درد

 ...! کشمیم درد

 

 ان ی_فتاحسنای#

 _دلی #نوا
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 اول:  فصل

 "بغض خاموش" 

 

کوچکش   یِ شانیپ ی که مدام رو شی ُپر خروِش موها ی اهوی. به هنگرمی او م یِ ساینک به
اش نگاه دوخت.  بود. خوب به قاِپ عکِس کهنه دهی از او پرس شبید نی. همکندی م یدلبر
  شهیچشمانم نشست و گفت: کجاست؟! بغض شدم و مثل هم شی پ یزد، اندک  می صدا
وقت   چیبه تن فشردم. آخ نگفت، ه ری را س نی ریشجاِن   نی و ا دمی. به آغوشش کشدمینبار

ود که به ها ب. سال کردیابرو هم خم نم یمردانه حت خوردی هم م یلی لوس نبود. اگر س
که  ستی او تنها کس دانستی بزرگ مرِد کوچِک من؛ انگار م ن یعادت کرده بود ا یمردانگ

وجود    ییاو  یدارم و مِن ب  اجشیانگار خوانده بود که چقدر احت دارد،ی مرا سرِ پا نگه م
  ی است و تنها برا دهیهاست در وجودم َپر کشسال   دنی نفس کش اقِ یاشت دانستیندارد! م

من   یِ ایبزرگ مرِد کوچِک دن نی! جوابش را ندادم و ا دهمیادامه م یه زندگ اوست که ب
 هاست اللم...خودش است که عاشقانه سال  ی عاقالنه سکوت کرد و من تنها برا

  شهیشدم و به سمت اتاِق مادِر هم ادآوریفشار خونش را  ی هاقرص  ی جان وعده  حهیمل به
که پس از   یبود و سکوت ینینش لچر ی که بعد از رفتِن او سهمش و ی. مادرساکت رفتم 

به باغِ اخم آلود   شهیمتوجه نشد که من در را باز کردم. مثل هم ی. حتشد ی ها تمام نمسال 
باغ هم او را   نی . ادیشنیسرافراز را م شهیهم یِ هاکاج  یِ صدا یب زِ چشم دوخته بود و آوا

باغِ سردرگم   نی. ادادی م یو زندگ  دادی م یزندگ  غل و غشش که یب ی هاکم داشت؛ خنده 
 خو کرده بود.  یی صدا  یدر فراغش خون بود و همچو مادر به ب

 .زنمی م ش یصدا آهسته

 مامان؟!  -
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اش را به دسِت پژمرده  نم،ینشیندارد. کنارش م می برا  یجواب شهیاما مثِل هم  شنودیم
 .نشانمینرم م ی ابوسه  شی و رو رمیگی دست م

 ماماِن قشنگم؟!  -

اش! انگار مقاومت زِن استواِر تماِم  نگاِه مادر وارانه یاز اندک  غیباِن مهرش! در  هیاز سا غیدر
  یِ به آوا دهمی. دل مکنمی کنارش بساط پهن م یعمرم درهم شکسته است. اندک  ی هاسال 

  نیطن انِ ی همچو گذشته م توانمیدارد که نم یخاموشش. و چه اندوه یِ مسکوِت حنجره 
داغش صد برابر شد! مادر را  یی گو امده یجوالن دهم. بعد از او مادِر داغ د شآغوش  رِ یدلپذ

به   ونیزی تلو  ی رو شیعمو رجب دل کنده و پ ی هاه یاز توص نمیریجاِن ش کنمی که ترک م
 محبوبش نشسته است.  ی برنامه  یِ تماشا

 جان؟  ساینک -

 . پاشمی لبخند م شی. به رو کندی م نگاهم

 ارم؟یبرات پاپ کورن ب -

و   گذردیم اشی دوست داشتن  یاز خوراک نطوریا یو وقت  دهدی تکان م ی به عالمت نف یسر
  حهیو نگاِه ُپر غِم مل کشمیبه دل دارد. آه م  ی پسرک درد دانمی م کند،ی خودش را غرق م

اموش کار  زمان، آنقدرها هم فر   ن یدارد و بغِض غم آگ میهاشانه  ی برا ین یسنگ یِ جان تقاضا
  رومی مادر را سرِ ساعت بدهد. به سمِت اتاقم م یِ هاقرص  خواهمی جان م حهی! از ملستین

 .سازدی و متوقفم م زندی م می که صدا

 ؟ی گرد یبر م یمادر ک  -

 .دوزمی سالن چشم م ی گوشه  یِ شده   یساعت طالکوب به

 ام.اما واسه شام حتماً خونه  ستیمعلوم ن -

دلش  یِ قرار ی ب یِ تسل دی را. لبخندم شا لشیدل دانمی و م کندیالنه م یچشمانش نگران در
 . سازدیام مو بدرقه  کندی آرامش م  ینباشد اما اندک 
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 . دیآی غرغر کنان به سمتم م ند،یبی عمو رجب تا مرا م رومیباغ که م به

شما   نِ ی اما بازم پشِت ماش  رونی ب دیر یتم شما امروز مخانم جان من به پژواک خان گف -
 پارک کردن.

 .زنمی اش لبخند مصورت آفتاب سوخته به

 .ست ین شی حرِف حساب حال گه،ینداره عمو. پژواِک د بیع -

باال   ی طبقه نی. عالوه بر ساکنگذارمیبوق م ی و با تماِم توان دست رو نمینشی ُرل م پشِت 
پسرِک سرتق خوش  نی و باز ا دانندی بوق زدن را م نطوریهم علت ا  هاه یتماِم همسا

 . دهدیچاک م  شیو ن نگردیخوشان از بالکن مرا م

 تو پارک کردم! حواسم کو؟!  نی ِا پشِت ماش -

 .کنمی . چشم غره خرجش مرومی و به سمِت بالکن م می آیم  رونیپشِت ُرل ب از

 . ی به عمل آورد مریآلزا  ییهار رِ یاز بس که درگ  -

 .دی آی م زشی تند و ت یِ که صدا زنندیرا آتش م شیمو  انگار

 ! یناسالمت می باشه؟ نامزد یک  ریمن نباشه درگ  رِ یدرگ  -

 شما دوتا! بعد از سه سال هنوز ادامه داره؟!  ی نوبره واال نامزد -

رفتن دست به   یِ که برا دهندی . و آنقدر لفتش میو پژواک لودگ  کندی م یزبان دراز رها
  لیو اتومب چربدیبزنم که باألخره زورم م ادیبر سرشان فر  خواهمیو م  زنمی م یمانیپش

 رفتنم باز.  یِ و راه را برا کنندیرسم خارج م ریمبارک را از ت

نه کرد او بود و بعد مادر. خان بابا هم  تیکه حما یبروم تنها کس خواستمی م یوقت
به رفتنم شد و به   ی. بعد از او و مادر، کج خلق راضزدی م یو نه حرف دادی نشان م یتیرضا

بود که  یکنم. او تنها کس  یدلخواهم غالم یِ اریآب دوغ خ ی قوِل خودش گذاشت در رشته
وداع کرد، او تنها  یعمو با زندگ  یکه وقت شد،یم  امیرا الت ش یهاجکه رن کرد،ی آرامش م
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 یپنهان دانمی اوست. م رِ یکه چقدر فکرش همواره درگ  فهممیبود که سامانش داد. م یکس
  ی. حتزدیری اشک م شی برا یو گاه پنهان زندی با او حرف م ند،یبی را م شیهاعکس 

که چقدر   دانمی م یو بهتر از هر کس امده یرا د کندیم  سایکه گاه خرجِ نک یبا محبت ی هانگاه 
 یلیکه چقدر او را دوست دارد! خ دانمی م شهیاز هم شیو ب ندیبیم سا یحضوِر او را درنک

بخاطر جاِن  شود،ی . بخاطر قولم به خان بابا نمشودی اما نم دانمیهم م  گرید ی زهایچ
غربت خودم باشم.  یِ و راه کنمرا جمع  لم یکه بار و بند  شودی... نمشودی نم نمیریش
بمانم، که به عمو   سای نشدِن انگشِت نک یباشم که مراقِب زخم دی باشم. با دی که با دانمیم

  د یبگذارد، با  میاتاق مادر گِل مر  وانیرجب سفارش کنم هر روز باغ را آب بدهد و لِب ا 
عمارت را به  اهلِ تماِم  زِ یهمه چ شهیباشم که هم ادآوریجان را  حهیمل ی هاقرص  یِ وعده 

بخاطر زن عمو باشم که صالح   دی با کند،ی موش مخودش را فرا ی هاقرص  ی دارد و وعده  ادی
سر به هوا باشم که  شهیعمه و پژواِک هم  ی برا  دی با  ند،یبی را در دهان من م زیهمه چ

خانجون    یِ برا دی با خواهد، یبخاطر رها باشم که سنِگ صبور م  دی با نند،یرا سخت نب یزندگ 
او باشم که کمتر درد   یِ او یِ برا   دیاو باشم... با یِ برا دی دردمندش. با شه یباشم و قلِب هم

 ندارد!  یبیخودم نبود ع ی گر برا  یهمه باشم و زندگ  ی برا دی . باندیبب

  شوازمیبه پ  انی و قربان صدقه گو شکفدی مرجانه گل از گلش م رسمیکه به کارگاه م  نیهم
  شیهاوساطت  کرد؛ اگر یعنی. م ی کرد ی بستر یشوهرش را در کمپ خوب شی. ماِه پدی آیم

  منیخوشحال رصد کنم. چ نقدریرا ا  منیببرم و مرجانه و چ شیاز پ ینبود، محال بود کار 
پدرش خوشحال و سبک بال بود. و پدر هر چه باشد پدر است؛   ی رهدوبا  اِت یکه از ح بایز

. سخت مشغوِل کار  زنمیم یمن! به دخترها سر   نِ یر یقشنِگ جاِن ش  قِ یرف نی ا یِ برا یحت
.  گذرانمی. کارها را از نظر ممیبده لی با تعداد باال را تحو یتا آخر هفته سفارش دی هستند. با

اند. و کم و کاست کارشان را به ثمر رسانده  نقصی ب شهیکار بلدند؛ مثل هم شانی همه
و   نمیشنی. پشِت چرخش م گرددینمرفته است و تا آخر هفته بر   یبه مرخص روزیساناز د
من   کند؛ی. آرامم م دهدیم یو روحم را تسل  کشمی چرخ م یِ برنده  ی هادندانه ریپارچه ز

  رابی و عطشم س نمیبی به هم م هارچه پا کهیت نی زدن ا هیآرامِش خود را به قوِل او در بخ
قند به   ی احبه  ی. ساقمیکشیو من و دخترها دست از کار م  آوردیم ی . مرجانه چا شودیم

. شودیاش مکردن از خواستگاِر دختر خاله  فیو با آب و تاب مشغوِل تعر گذاردی دهان م
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  فیو تعار ارماست که دوستش د ن یهم ی جان دارد؛ سرزنده و ُپر خنده است. برا یساق
 .کندی اش حالم را مملو از خوب مبامزه 

. اصاًل پول که بچسب که عقل نداره! من که بهش گفتم شوهر کچل نعمته، بهش  نبیز -
 .فتهیکه به غلط کردن ب یجور دش،یچسب  دی باشه کچل و کور و شل نداره. فقط با

 .زندی م دی دست به تا حانهیر

گفتن مرِد خوشگل ماِل   می. اصاًل از قد ادیم  یآره واال پول که باشه پشتش همه چ -
 .سهیبق

 .کندی و نطق م ماندیاز غافله جا نم  می مر

 تر. تر مهربون زشت  ی اصاًل مرد هر چ -

. گوش  می گوی نم یزیچ شهی ! اما مثل همآوردیم   شیحرف را از کجا   نیا دانمی من نم و
  می ها که براواِر چرخ مته یِ و آوا  میزنی باز پارچه کوک م ی و خاموش! بعد از چا شومیم

زنِگ  یِ شد صدا  رید نیچن  یبفهمم ک  آنکهی و ب  چدیپی هستند در هم م یدوست داشتن
 . آوردی متلفِن همراهم مرا به خود 

 .اشیتماِم نشدن یِ های جان است و دلواپس حهیمل

 الو؟  -

 تو مادر جون! برگرد. ییکجا -

 .شودی ور تر مکه هر لحظه شعله ی اخفته  یِ اهویو ه شنومی م ادی فر یِ صدا

 خونه رو سرمون خراب نشده.  نی فقط زود برگرد؛ زود باش تا ا -

  ریش دانمی چطور تا عمارت راندم! م دانمی که خودم هم نم گردمیباز م یبه همان سرعت و
گذشته را بخاطر دارم و جسِم کوچِک   ی هفته  دنِ یهنوز خط و نشان کش ست، ی طوفان
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متورمش را   یِ هاقهیدارم شق ادی. هنوز به  دی لرزیدم در آغوشم م دهیرا که تا خوِد سپ ساینک
 چشمانش را... آلودخون   یِ هاو کاسه

 نشینگاه آتش یبیغ ی رهایو ت لرزاندی خشمش اضالعِ تنم را م گذارمیکه در عمارت م پا
 ندینشیاما نگاهش که در چشمم م  کندی ! دهان باز مکندیم یوجودم را در هم متالش

و به سمِت اتاِق   دهدیهم فشار م ی را محکم رو شیها. چشم شودیم  مانیانگار پش
و رها   کشندی همه نفِس راحت م نندیبیاش را مشده  هارکه خشِم م نی. همرودی م منینش

 .زند ی رو به من لب م

 .  کنهی پوستت رو م ی که برگرد نیگفتم هم -

. کنارش نگردی و خانجوِن جاِن دلم با غم مرا م رودی به او چشم غره م سیعمو ان زن 
 . بوسمیرا م اشی تپل و دوست داشتن ی گونه و رومیم

 قربونت برم نگران نباش. -

به   سایاست. نک دهیشام را چ  زِ ی جان م حهی. ملزنندی م دادیرا ب یچشمانش نگران یِ ن ین و
. چشماِن ملتمِس  کندی را تنها در اتاق سرو م شیغذا یِ هاوعده  شهیخواب رفته و مادر هم

 . شودینثارم م یو لحِن عاجزمند عمه پر ردیگی خانجون و زن عمو مرا نشانه م

 شامش رو بخوره.  ادیبرو صداش کن ب  زم،یبرو عز  -

شان به بدخلق  جانِ  دانمی . مخورندی آب هم نم یحت اوی اهِل عمارت ب دانمی من خوب م و
همه بعد از خان بابا، پدر است! چشم   یِ چقدر برا شی های بند است و او فارغ از تماِم بدقلق

خاموش را   یِ و او رومی م منی . به سمِت اتاق نشکنمی م فهیو قبوِل وظ گذارمی هم م ی رو
اما مغرورتر از   ندیبی چشم آمدنم را م ی . از گوشه ابمیی تر مخاموش   ونی زی تلو ی رو شیپ
و   اندازمیم  نی. سرم را پا نمینشیکنارش م ی کاناپه یِ . روندیبگو یزیهاست تا چحرف  نیا

ماِل مرا در انگشتش   نیع ی کی . او هم نگرمیانگشتانم م انِ یمحصور شده م ی به حلقه
را آشکار   یقلِب نامرئ کی  گرفتندی آفتاب کنار هم که قرار م  ورِ ن رِ ی دارد. ست هم بودند، ز

  شتر یب شهی از هم دی نوِر خورش دم یکه فهم ی. وقتکردی رازها را فاش م شهی. نور همکردندیم
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.  رندیبگ رهیها را با رنِگ تپرده  کنمی است که هر سال سفارش م نیبخاطر هم  دی بود. شا
 !امی از هر چه نور است فرار گرید

  شیپ یعن یکنم اما شد،   ریامشب د خواستمی. نماما اون کارگاه رو دوست دارم  دونم؛ی م -
 اومد.  

است، که هنوز شرمسار است، که تِه همه  نمید ر یز کندی که فکر م دانمی م کند،ی م نگاهم
. دو نگاِه آشنا در هم  خوردیدر هم گره م رهیت ی . دو گوکشدی باِر عذاب وجداِن مرا م زیچ

وقت   چیاما ه می مکمل هم هست گفتندی . همه ممی با هم دار  ی ادیشوند. شباهِت ز یحل م
 ! م؟ی مکمل بودن را دوست دار نیخودمان هم ا  ایآ  دی نپرس یکس

 . شمی گرانت من -

  چی نشست. ه م یهالب یِ رو یباشم اما پوزخنِد زمخت  رحمی ب توانستمی نم یعنی نخواستم؛
که نباشم.   دی ترسی . فقط مشدی وقت نگرانم نم  چیسهم من نبود. ه  شیهای وقت نگران

در حِق  شیهایمهری عادت کرده بود به حضورم، به سامان دادن به اوضاع، به جبراِن ب
 ... سا ینک

 شدم. زیخ مین ی جا در

 شام.   ایپاشو ب -

 نوا؟  -

بشود. از  یلعنت یِ ندارم نگاهش کنم، دوست ندارم نگاهم باز چفِت آن دو گو دوست
 کرد. رمیاس  یها عمرچشم  نی بست، با همرا  میها پا چشم   نیمتنفرم. با هم شیهاچشم 

 . مخصوصاً... مخصوصاً من! زه یری بهم م زیهمه چ یستین یوقت -

... اما  شودی گرم م یلیخ شود،ی . گرم مزندیریقلبم ُسرب داغ م ی انگار رو شود؛ی م گرمم
اما شانه به  زنمی م رونیکند زودتر از اتاق از او ب  تی گرما به تماِم تنم سرا   نیا  نکهیقبل از ا

نگاِه خانجون، زن عمو و عمه. و مجبورم   یِ برا شودی لبخند م نیو ا  می ستیای هم م یِ شانه
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و   ستیخال بی خان بابا عج یِ ام. جاظاهر کنم؛ خب عادتم شده، خوب از برش گرفته  فظح
بود. زود از دستش   یگاهم خال  هیتکوقت نداشتمش. پشتم گرم نبود؛   چی که ه یپدر! پدر

دارم. اما خاطرم هست که قشنگ   ادیاز او را همواره به  ی دادم، آنقدر زود که خاطراِت مفرد
.  دیخریشاتوت م  یِ بستن  میهای کودک  ی برا شهیو هم کردینثارم م تمحب  ادیز  د،یخندیم
. دی بوسیرا ُپر عشق م  مانی هردو ی شده  سیگ ی او...! و موها ی برا ی کیمن و  ی برا یکی

 ییرا کم دارد. او شیهاخنده   بیزده از گرما هم عج خ ی  زِ یم نیکه ا ییهم من هم او... او
 .ندارد گریرا د ش یهایگوشیباز  یزندگ  کیکه 

ام و هنوز قاشق را به دهان نگذاشته  زمیری جان را م حهیرنِگ ملخوش  ی مهی برنج ق ی رو
 .شنومی جانان م یِ ده یترس ی صدا

 مامان!  -

کوچکش را کنار گذاشته است.   یِ های که مردانگ دهیو آنقدر ترس دهیکه خواب بد د دانمیم
  شی مرا به سو میهاو مادرانه دوزمی و به صورِت ملتهبش چشم م شومی همه تن چشم م

 .  رندیگی و به آغوشش م کشانندیم

 جاِن مامان؟!  -

تر هم که بود به موقع ترس  . بچهکشدی نفس م انشیو محکم م  چسبدی را سفت م گردنم
. بغلش  رفتی تا به خواب م کردمیو من آنقدر نوازشش م دی بویو م گرفت ی گردنم را م
جان   زِ ی عز نی ا  یِ نشاندمش. خانجون نگاِه ُپر مهرش را به پا زیخودم سرِ م یِ پا ی کردم و رو

 زد: شیو صدا  ختیر

 ؟ی د ی خواب د یچ ام؟ده ی شده نور د یچ -

. فرزندم به شدت تودار است به مانند  رودی در آغوشم فرو م شتریو ب  دیگو ی نم یزی چ ساینک
 :کنمی گوشش زمزمه م ر ی و ز  بوسمی را م شی موها  ی پدرش! رو

 غذا بدم بهت؟  -
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 ی که دائمه  یرها و پژواک یشان به ما جلب است؛ حت. همه توجه دهدی سر تکان م آهسته
و انگار پسرک بعد    ختمی. قاشق به قاشق به کامش غذا رکنندی گوِش هم پچ پچ م رِ ی خدا ز

بشقاِب ُپر   کی به  نینچنیام هم نخورده بود که اسفارش کرده  یِ از پاستا یاز رفتِن من حت
 من!   ی اشتهایب شه یهم یِ سای آن هم نک د؛یخوردنش کش

چرا از ظهر   یک یپس بگو آقا نگفت :"  یو به شوخ ستی مهربان به بزرگ مرِد کوچکم نگر رها
 ."خواستهی نزده، غذا از دسِت مامانش رو م ی چی کرده و لب به ه  شهیخوِن مارو تو ش

 . دی چیاخم آلوِد پسرک پ یِ رها نشست و صدا ی او رو نگاهِ 

 عمه رها. ستمین یکی من ن -

 داد و سر به سرش گذاشت. نیچ ینیب رها

 .یتازه فنچولم هست  ،یهست امی لیخ -

 که پژواک دست به کار شد.  زدیپسرکم به پا خ ادِ ی فر ی کم مانده بود صدا گرید

 .یچی جا سوئ ییکوچولو یلی تو هم خ -

و   یشوخ  انِ یمتروک هم نعمت بود. شام م یِ عمارِت پنج در نیا ی بنفِش رها برا  غِ یج و
دو   نیا  یِ ن عمو و عمه برالبخنِد خانجون و ز انِ یپژواک و رها صرف شد و م یِ هاکلکل

است!   نهی گز نی . و گاه سکوت بهترمی ساکت بود شهیکه هم یی. و من و او مانی جاِن زندگ 
به بغل بلند   سای نک زی . از سرِ مدی به غذا نکش  لمیم گر یخودم هم د شد،که تمام  ساینک یِ غذا

 نشست.  می شدم که نگاِه زن عمو رو

 نوا جان! ی نخورد یچیتو که ه -

 به حرف آمدم. رفتم ی م رونیکه از سالن ب طورهمان 

 .ری بخ ی. شِب همگرمی ممنون س -
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  شی برا دانمی. مکندی نگاهم م ی. با دلتنگگذارمی تختش م یِ و او را رو رومی اتاقش م به
  شیآغوشم جا  یِ و گوشه  کشمیاز او کنارش دراز م شی. خودم پدی سخت است که بگو

 . بوسمیرا م ش یبایخوشبو و ز ی ا موه  یِ . رودهمیم

 ؟ ی دی د یخواب یچ  ی گیبه مامان نم -

. اگر نبود مرا  فشارمشی و به تن م کنمی . نوازشش مدهدی تکان م یرا به عالمت نف سرش
خودم مرگ را سر   ی له یبودم و در پ گانهی جهان ب کی نبود من با  سای. اگر نکشدی نم یزندگان

 .دمیکشیم

 " ؟ یخونی:"واسم قصه م کندی م تقاضا

قصه   شی را مداوا کنم برا  دشی شد یِ های قراریب  توانستمیکه نم یهم که بود، وقت نوزاد
.  رفتیمن به خواب م  یِ هابا قصه  شه یبودم، او هم  یخوب یِ قصه گو ی. از کودک گفتمیم

کاغذ را نداشت.    یِ گام برداشتن رو الِ یو خ شدی م یذهن جار یِ پرده یِ که رو ییهاقصه
 یاش از ابهاماِت دلو همه  شدیم  یو بر زبان جار گرفتی ال سرچشمه میکه از خ ییهاقصه

را بس   نیر ی جاِن ش نیا  دنِ یو بوس دمی را بوس شیبود که سخت ترک برداشته بود. باز موها 
 . داشتمی دوست م بیعج

برن.  ییکه جا  ترسنی م رسنی که م یگ از زند ییجا هیها به آدم یِ همه  یروز  هی -
  یو کس شهی م دای پ گهید نِ ی گزی جا  هیواسشون  شن،یکه برن چون اگه برن تنها م ترسن یم
بود که اگه بره   دهیبود؛ فهم دهی ها فهماز آدم نوی. آقا گربِه هم ارهیگیشون رو نمسراغ گهید

دوست داشت.   یلیرو خ یگل یروز فراموشش کنه. آخه آقا گربِه ماه  کی  یگل یممکِن ماه
  یِ تو یِ های ها عادت دارن ماهگربه  ؟یدونی. آخه مخوردشی دوسش داشت که نم نقدریا

 یاز گرسنگ یرو دوست داشت که وقت یگل یماه  نقدری. اما آقا گربِه ا حوض رو بخورن
  دی ترسیم  د،ی ترسی م یگل یرد. اما ماهخویرو نم ی گل  یهم ماه کردیشکمش غار و غور م 

آقا گربِه رو دوست داشت.  یلی هم خ یگل یلِب حوض و به آقا گربه نگاه کنه. آخه ماه ادیب
حوض  یِ نون تو یگل یمهربون بود. مهربون بود که واسه ماه  ی لیبه نظرش اون خ

هر روز لبه    گربهِ . آقا زدی مالجش م  یِ شدِن حوض تو فیسرِ کث یبیب  نکهی. با ا ختیریم



 دل  ینوا

 
15 

 

از   نکهیا ؟ی مامان یدونی. مکردی تِه حوض کز م دهی هم ترس یگل یو ماه نشستی حوض م
که دلت زخم   نقدریدردناِک، ا ی لیخ ترسهی طرِف مقابلت از موندنت م ینیو بب یرفتن بترس

. هتردردناک  یلی طرِف مقابلت بازم دلتنگت نشده خ ی نیو بب ی و برگرد یبر  نکهی. حاال اشهیم
وقت    چ یزخم شد که تا ه  نقدری. مثِل دِل آقا گربِه که ا شهی زخم م شتریاونقدر که دلت ب

 بهش بگه.  ترسهیهم نگفت چقدر دوستش داره اما م  یگل  ی خوب نشد و ماه

 یِ رو ی های شرنگش نقااست. با چشماِن خوش داریدارم به خواب رفته باشد اما ب توقع
 :  پرسدیو ناگهان م کاودی سقف را م

 تو تا حاال دلت زخم شده؟  یمامان -

بغِض   نباریو ا  زندی چنبره م می در گلو قیدرِد عم کی. زندی ته دلم را چنگ م یزِناجوریچ  کی
 کودتا دارد. الِ ی خاموشم خ شهیهم

 از ساعِت خوابت گذشته. گهیفکر... فکر کنم د  -

 کند؛ینگاهم م  سای. نککنمی مرتب م شیرا رو  شی و پتو شومی م زیخ م یتخت ن ی رو از
  فهمدی بدهم. م یدوست ندارم پاسخ داندینگاهش حرف دارد، نگاهش غصه دارد و م
 و زخم دل درمان ندارد!  گذردیام مچند زمستان و چند بهار از دِل زخم خورده 

 .شودی دور م زانیکه خ نمیبیرا م ی اه یسا  گردم،ی که به سمت در برم نیهم
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 دوم:  فصل

 " یجعل ی ها"نام

 

اند و  از حاِل خوش است. پژواک و رها به طاق بستان رفته زی اما لبر ستی سرد ی جمعه
از  دشیسف  یِ . نجواستی اند و خانه از جنب و جوش خالرا با خود همراه کرده  ساینک
جلِد   ی هاو زمستان و مرغِ عشق ؛دهدی . خبرِ آمدنش را ارمغان مدیرسی به گوش م شبید

مطلق و رِد  ی دیبرف، زمستان و سف نی بلور ی هادانه  یِ دگ و سرز ی هم، زمستان و سرد 
مادر را چک   تی و وضع آمد یم  ی اوِل ماه دکتر نقو ی ها! جمعهیشگ یهم ی هانبودن 

. و هر چه می مراقب باش شتریب  خواستیو م  بردی را باال م شی ها. ُدز قرص کردیم
و من   خوردی گره م شدر خود تری تر و منزومادر افسرده  شدیم دتر یشد  میهامراقبت 

اما من خوب   دانستیکه دکتر هنوز نم یزی. چخواهدی م ییبودم او فقط تنها دهیفهم
فاطمه برده    دیدرمان است. عمو رجب خانجون را به س نیبهتر  ییکه گاه تنها دانستمیم

زن عمو خواسته بود رنگ و جنِس سِت مبلماِن چند تازه عروس و   بود و او از عمه و
پا انداخته   یِ کرده بود را انتخاب کنند و خودش هم کنارشان پا رو یمعرف هیریکه خ ی داماد

 یِ نی. سعمارت باشد  نیمطلق به ا دی ها را باجمعه دانستی او هم م ینشسته بود. حت
زدم. کنار زن عمو نشستم و   رونی جان گرفتم و از آشپزخانه ب حهیقهوه را از مل یِ هافنجان 

را   یخوش دوخت یِ هارنِگ پارچه ِف یگذاشتم. زن عمو ط مانی روهروب  یِ عسل یِ را رو ینیس
 به سمتم گرفت و گفت:  

 شه؟ ینم یقشنگ  ِب یترک   ییمویو ل  یبه نظرت آجر -

 .دمیاز آن را چش یقهوه را برداشتم و کم  فنجانِ 

 تره.و آرامش بخش  شهیم یباشه خنث د ی سف ،یی مویل یِ اگه به جا یولقشنگه   -

 تکان داد. یزده سر جان یعمو ه زن 
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 . یگیآره راست م -

. کردیم ی نیسنگ  میآمدنم رو  ی لبخند زدم و چندان مهم نبود که نگاِه او از لحظه شیرو به
بودم و عدِم حضورش کنارش. پژواک و رها مراقبش بودند اما باز هم...   ساینگراِن نک شتریب

اش که از صبح کنارم نبود و دلم مدام بهانه یو نقطه سرِ خط مادر! مادر بودم و نگراِن پسرک 
ِمهر به نگاهش بست و به    سمانیرا لمس کرد که ر امی نگران ی. انگار عمه پرگرفتیرا م

 حرف آمد.  

 زنه؟ی رو م اسی دلت شوِر نک -

 ام را پشِت گوش زدم. آمده  رون ی ب یِ مو تکه

 نگرانم سرما بخوره. -

 دستم گذاشت.  یِ عمو با عشق حظ ُبرد و دست رو زن 

. شهینم  یزی سرما هم بخوره چ  کباریلوسش نکن. حاال   نقدرینگران نباش خوشگلم. ا  -
 تجربه کنه. شیرو تو زندگ  ییزهایچ دی باألخره با

من بود، هوا   یِ بود، جاِن زندگ   یدلخوش سایبسنده کردم. نک ی زدن لبخندنگفتم و به  یزیچ
بود. او... او  زمیمرده بودم. عز  هان یاز ا  ترشیپ  یلیمن خ شکیمن. اگر نبود ب ی بود برا

که  ی اپسرم بود! پسرِ نوا؛ پسرِ خوِد من. جانم به جانش بسته شد، درست از لحظه 
مهربانش   ی طلبکارانه  شهیرا در آغوشم گذاشت و خان بابا با لحِن هم ه یگرُپر  یِ خانجون او
مراقبش   شهیهم دی با دمی مامانش" و من فهم  یگل پسرت رو آروم کن ی خوای گفت :"نم
  سا،ینک  زیبعد خودم. که همه چ رمی را در نظر بگ سای نک یِ و خوشحال  یاول خوبباشم. که 

به   دی که مادرش هستم؛ با دمی لحظه فهم همان... و من سایهمه وقت نک سا،یهمه جا نک
 . خوانندی شهر او را فرزند من م کیکه  یپسرک  ی فداکار باشم برا امیحرمت مادر

  سا؛ید و غلت خورد. به او گفته بودم تنها بخاطر نککه باال آمد در نگاِه او غلت خور نگاهم
خان بابا   ی عنیمجبور به قبول کردن بود.  یعنی . قبول کرد، سای آخر نک سای گفته بودم اول نک

  یعنینه پسرش،  گرفتیزن عمو پشِت مرا م یعن یحرف، حرِف نوا،   شهیگفته بود تا هم
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در عرِض   دانستندی همه م یعنی. اشی بعد نوِر چشم دیشنی مرا م ی هاحرف خانجون اول 
و آنقدر دور  رفتی . مماندیبود نم گری . که اگر هر کِس دو رو شد   ریمن ز یِ شش ماه زندگ 

آخرِ او... بخاطرِ   ی هاو زجه سای کس به او نرسد. تنها بخاطر نک چی که دسِت ه شدیم
بخاطر هفت    شد،ی پاک نم اشیشانیپ ی که از رو یدگ و قطرات درشت شرمن  شیهاالتماس 

بخاطر ده   گرفتم،یو من از برش م خواندی که با او گذشت، او شعر م میهای سالگ
بخاطر دوازده   د،ی خری م می برا ش یهای بیکه با پول تو ج ییهاو تماِم الِک سرخ  میهای سالگ
  می و او پا به پا سوزاند یآبله مرغان که وجودم را م  میدرشت و بدخ ی هاو لکه  میهای سالگ

و    میهایشد، بخاطر پانزده سالگ  نیمن خانه نش یِ ماِه تمام هم پا کی و   ختیری اشک م
بخاطر   د،ی خری مادر را م خی و توب  گرفتی که او به گردن م ییهاطنت یها و شزدن  میتماِم ج

... مانی هاامدن یمان و تا آخرِ شب نه دونفر ی ها و تماِم دربند رفتن  می های هجده سالگ
ندارد که چه خزان زده   یبی. عشدی که هرگز پاک نم شیهادست  ی زده  خیبخاطر او و عطر  

  ساینک  یِ بخاطر خوشبخت زی چ چی ه گری نداشت! د بیبودم؛ که دلم، که دلم، که دلم... ع
 !خنددیهنوز م شیهاو لب  خواهدی هاست که مرگ ممدت  ن یمِن غمگ  نیندارد. و ا بیع

 خانوم؟  -

 .نگرمی جان م حهیمل به

 آوردن.  ف یتشر  ی دکتر نقو -

 .ام یکن اتاِق مادر تا من ب شونیی راهنما -

 چشم. -

  ندینشیم  شی . و نگاِه زن عمو و عمه روستدیایم  شیو او همزمان در جا شومیم ی جا در
واقعاً خودش را در برابر مادر  کرد،ی . وانمود نمرودی به سمِت اتاق مادر م حرفی و او ب

. کشمیم  یقی. نفس عمگرفتی لجم م تیحِس مسئول نیو من چقدر از ا  دیدی مسئول م
دکتر و خوش و   دارِ ی بعد به د یو کم کنمیربع وقت طلب م کیمرتب کردِن خودم  یِ برا

 . کندیم یو اظهاِر خوشحال شودی بلند م می پا ِش یپ  دنمی. دکتر به محِض د رومی بش با او م
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 دکتر.  دی بفرمائ کنمی خواهش م -

 .زندیو لبخند م  ندینشیم

 نوا خانوم؟  د یخوب هست -

 :دهمی و رو به دکتر پاسخ م نمینشیکاناپه م ی او رو کنارِ 

 خوبم.   تونیشکر به خوب -

 : دی گوی و رو به من م زندی م یبه سمِت او چشمک رو

 ن؟ یکنی نم تیرو که اذ  مونق یرف نی ا -

در طبابت   ادشی . بخاطر تبحرِ زگریدست به نقدش د ی های است و شوخ ی نقو حسام
  ریتاث یاگر چه همسر الهام بودنش هم ب  گرفتمیم  دهیرا ناد شی هاییخزعبالت گو  شهیهم

 . کنمی م  میهالب یِ چاشن  ی نبود. لبخند

 من بلرزه. ی هات یکه با اذ   ستین ی دیب  قتونیت، رف راح التونیخ -

! ؟یدانیرا. م ی نقو لِ یدلیب ی و خنده  نمیبیبنِد او را هم م میچشم لبخنِد ن ی گوشه  از
. بعد از  یکنی سختت است. اما به مرور، بعد از چند ماه به آن عادت م لش یتظاهر کردن اوا 
و کارکشته در نقشت  یکنیتظاهر م نقدری. ااتیاز زندگ  ینفکیجزء ال شودیچند سال هم م

راست و دروغت کجا جا مانده است! حسام مادر را  یدانی که خودت هم نم ی روی فرو م
. او هم  کندی م فی را رد شیهاه ی. توصپرسد ی از احوالش م یو باز شرحِ حال کندی م نهیمعا

 :د یگو ی رو به سمت من و او م. قبل از رفتن دهدی گوش فرا م ی ابا دقت گسترده 

 . رهینم یدور یِ جا  ن یبه من و الهام بزن ی سر ه ی نیا یب -

 : دهدیو او پاسخ م زنمی لبخند م شیهای الهام و مهربان ادآوردنِ یبه  با

 .فرصت بشه حتماً  -
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. و به قرِص ماِه  نمینشی. کناِر تختش مشومیاتاق مادر م  یاز نو راه رود،یکه م ی نقو
 نشیو دلنش یاتورینیم ی زِن دوران من بود. چهره  نیباتر ی. مادرم زدوزمی صورتش نگاه م

و درشت همچنان   زیر ی هاهمه رِد بجا مانده از غصه  ن یهمه سال و با ا  نیبعد از گذر ا
  او را دوست داشِت و مثال  واروانه یپدرم د گفتیرا حفظ کرده بود. خانجون م  اشیی بایز

از   اریو رنجِ بس یسخت یبعد از کل دانستمی است. م لیزبانزد تماِم فام  شانی ریعشِق اساط
 نکرده بود.  فیتعر  یزی هم تا به حال چ یرا نه! کس  زانشیآِن هم شده بودند اما م

 مامان؟!  -

دِل   کی دارم. که دلم  ازشین شهیاز هم شیروزها ب نی که چقدر ا دانستی. نمزدی نم حرف
اش را و گونه  شومیرا. خم م اشی طوالن ی هاو نوازش  خواهدیدرد و دل با او را م ریس
. عمِق نگاهش به رفت و  رسمیو به پشِت پنجره م رمیگی . امتداد نگاهش را مبوسمیم

 زند؛ی او گره م ی هازلف و خم  چی اش را به پاست که باد امواج برهنه  یم یمر  ی هاآمِد گلبرگ 
 دردیدلم را م نِ یاندوهگ ی پرده  قمیاوست. آِه عم یِ دوست داشتن یِ هام ینگاهش در برِ مر 

 زنمی م رونی که از اتاق ب نی. همگذارمی خاموشش تنها م ی ایبا دن شهیو او را همچو هم
 . دی آی جان دوان دوان، تلفن به دست به سمتم م حهیمل

 با شما کار دارن.  -

 .رمیگیرا از دستش م  تلفن

 بله؟  -

 نوا خانوم؟  -

  شهیر م ی در صدا یتماِم اضالعِ تنم را بلرزاند. نگران تواندی زن م نیُپر اضطراب ا ی صدا و
 .دواندیم

 شده؟  یمرجانه؟ جانم چ -

 خانوم! خانوم به دادم برس.  -
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 ؟ی شده دختر؟ تو که نصفه جونم کرد یچ -

 االن... از کمپ زنگ زدن گفتن محمود در رفته. -

 . رمیگیم امیشانی. دست به پکنمی در سرم حس م میعظ ی درد کبارهیبه  ناگهان

 خونت. امیمن االن م -

و دو چندان پرسش   نمیبیخودم م  ی او را رو قِ ی نگاِه عم دهم، یرا از گوشم فاصله م تلفن
 .کنندی م یهج میهاچشمانش را. لب 

 مرجانه بود. شوهرش فرار کرده.  -

  گران یمشکالت د یاو ک  می گوی و با خودم م شومی م انصافی. بکندینم  ی رییتغ اشچهره 
و شال و کاله   رومیزن باشد. به سمِت اتاقم م  کی یپناهی مهم بوِد که حال نگراِن ب شی برا
!  ستی ن گردمی م لمیاتومب  چ یو هر چه به دنباِل سوئ رمیگی . شالم را به دست مکنمیم
.  داردیمن قدم بر م ینگاِه بمبستش در حوالو  ستادهی. او هنوز ا زنمیجان را صدا م  حهیمل

 .رومیرا گرفته به سمت در م  چیو سوئ فرستمیم  می موها ی شال را رو

 صبر کن.  -

 .کنمیپشت سرم نگاه م  به

 .رسونمت ی م سای وا -

 .رمی خودم م -

را باال   میهاو عمه چشم  کندی. زن عمو نگاهم م رودی و به سمت اتاقش م کندی نم توجه
 .خواهندی م حیانگار توض کند؛ی م نیپا

و زود بر   رمی اومده. م شیپ  یمشکل کی کارگاه  ی هااز بچه  یکی واسه》:می آیحرف م به
 《.گردمیم
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 .زندی لبخند م گرمانی کدی. زن عمو به قاِپ کناِر ستدیایحاضر شده کنارم م او

 راحته.  المونیخ دی که با هم نیمادر. هم رهیانشاهلل که خ -

ها کنار هم بودند. و چقدر  راحت بود آن  المیکه چه انداره خ دی آیم  ادمیمن به شدت   و
. او اورکتش را به  زنمی م  رونیو از در ب  میگو یم یلب  ری ! خداحافِظ زالیبچه بودم و خوش خ

اغ و شکن ب  چی را از پ لی. اتومبمی شوی م ریجاگ یصندل  ی . روزندیرا م  موتیو ر کندی تن م
 .بردی م  رونیب

 خونش کجاست؟  -

 . یکرناچ -

 اتماِم کالِم ما تا مقصد...  شودی م نیهم و

  کرد،ینگاه نم می هاکه برگشتم هر دو شرمنده بودند و خان بابا شرمنده تر! به چشم  یوقت
درست   ز ی بمانم که همه چ دی با  گریها را زد. گفت که دهم نزد. خان بابا تماِم حرف  یحرف

وسط من    نی هم نشده بود فقط ا  یزیچ گفت،ینشده است. راست م ی زیشود. گفت که چ
و تهش   افتادی به گردِن من م  رهایتقص ی. تنها کمکردمی م یرا باز ینقِش گوشِت قربان د یبا

  رفتمینم کردی م نیتضم یمادر." و کس  یرفتیم  د یخم زد: "نبا مهربانم ز شهی خانجوِن هم
وقت نگفت چطور  چیچرا؟! و ه دمی وقت نپرس چی ! هشد؟یهم آن بساط درست نم

بزنم.   خیم  نی را به زم می هاماندن گام ی ابر دیبا  گفتی توانست آنقدر رزل باشد. خان بابا م
! و گور دِل من. آب هم از آب  شود؟ یعمر اعتبار. حرف مردم چه م ک ی بحث آبرو است؛ 

در  یهاست زن. فقط سال کندی م ینیمن سنگ ی رو  یعمر نام کس کی تکان نخورد. فقط  
در   هاستل سا  ی و مرد کندیرا در آغوِش خودش صبح م  شیهاییتنها نیپا ی اتاِق طبقه 

هاست که آن زن و مرد تا سال  فقط  رساند،ی م انی دوشادوش او شب را به پا یاتاق
. نه که او نخواهد؛ چرا او  کندیم   ینیهم سنگ ی . فقط تا آخرِ عمر ناِم ما رودارندیب دمده یسپ

قفل کردم و خودم تا صبح پشِت همان در با   شیخواست، جلو آمد، من نتوانستم. در را رو
نتوانستم وانمود   نتوانستم، ؟یدان ی شد، من پسش زدم. م لی. او به سمتم ما ستماشک نش 
شده   زهایچ  یلی. شده بود، خمثل روز اول است  زیهمه چ  نکهینشدن! به ا  زی چ چیکنم به ه
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و ما   زدیکه من و او را به هم گره م  ی بود. تنها بند سای حضوِر نک زیتر از همه چبود و مهم 
.  شودینم  است یدن ا،یتا دن فهممی تازه م نگرمیرا م سای. هر بار که نککردی را به هم وصل م

آدم خودش را دوست نداشته باشد؟!    شودی خوِد من است؛ تماِم من است. مگر م ساینک
بخاطر خودم  نباریگذاشتم. اما ا  شیرا پا امیدوستش دارم، آنقدردوستش دارم که جوان

کرده باشم. بگذار تا ابد من همسرش بمانم   یکار خودم یِ را برا کباری نی بگذار هم شود؛ینم
تعهِد   نیوام داِر ا  سای نک نیب ن ی همسرِ من بودن را به دوش بکشد. بگذار ا یِ او ناِم جعلو 
 و بند بماند!   دیق یب

. کندیم یخال امنهیرا در س اشه یگر کندی که در را باز م نی. هممیرسیمرجانه م ی خانه به
 .کنمی است. نوازشش م گاههیتک یو ب  ده ی ترس نوای زِن ب

 .شهی. درست مزمیعز ستی ن یچی ! هشیه -

 ی هاور است و شانهجهانش تا چه حد در درد غوطه  دانمیدارد و بغض دارد؛ م بغض
  خواهدی ! انگار مآوردیرا دوام نم یهمه سخت ن یبه بعد ا  ییجا کی از  یزن چ یه فی ظر

  گر یکه آرام شود، که د کشدیکند. طول م یامشب خال ن یاش را همانباشته یِ هاتماِم اشک 
و رو   زندیرا پس م  شیها. دستپاچه اشک ندیبیو تازه او را م  دیآی م رونیزد. از آغوشم بنلر

 .دی گوی به او م

 . دی ... بفرمائدیمهندس... بفرمائ  ی آقا دیسالم... ببخش -

را   گرت ی شوهرِ حما کی ها نقِش وقت  یلی. خندینشی و دست او پشت کمرم م رومیم کنار
. خوردیرا م  یپوشال یِ خوشبخت نیا ی از دور غبطه شکیب  ندی. و هر کس ببکندی م فایا

است. عادت دارم؛  دهی ند یگاه به خود رنِگ خوشبخت  چیه یزندگ  ن یا داندینم یکس
ام... هر کرده ی باز شی برا گرانی مهربان را در حضوِر د  مسره کی راستش من هم بارها رول 

  دهیترس منِ ی. دستم را به سمِت چمیاتظاهر خو کرده   نیهاست به اسال  م؛یدو عادت دار
 . میشو یو با هم داخل م ردیگیدستم را م کنم،یدراز م

  یرفاه یِ ایو چندان مزا  زندی به دل نم یمرجانه چنگ یِ جاریاست یِ کوچک و کلنگ ی خانه
لب دوزش به   ی هایی آن چا   ختنِ یما. مخصوصاً با رندارد؛ اما مملو از محبت است و گر
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و چقدر   شود ی پنهان م هایسادگ  نیهم ی ال و لو  یخوشبخت ی. و گاهبخشدی جان صفا م
  نیکه با هم یخوشبخت باشد، نه! اما هستند کسان جانه. نه که مرمینیبی آن را نم
خوش نگار   ِک ی ها دل خوشند و به قدر کهکشان، کهکشان خوشبخت. استکاِن کمر بارحداقل 

 : می گوی سرخ او م ی هادر چشم  رهیو خ  رمیگی را به دست م

 زنگ زدن؟  یک  -

 .کندی دستمال دماغش را پاک م با

 فرار کرده. یپشت اط یدِم غروب؛ گفتن از ح -

 ."شهی م دای پ د،ی:"نگران نباش د یآی به حرف م او

.  شدیخون دماغ م لیدلیکه ناگهان و ب دیانجامی به طول م ی چهار ساله بود، مدت ساینک
  یزیاست. چ  یو چکاب نوشت. گفتند مشکوک به لوسم  شینگرانش شدم. دکتر آزما

جاِم شوکران را سر بکشم، که او   خواستمی نمانده بود خودم را ببازم، تا دِم مرگ رفتم و م
 آمد.  

 ." ستی ن یچیرا به دست گرفت و گفت :"نگران نباش، ه امچانه

  جهیدکتر عوض کرد و آخرش به نت نی. چند دیرس هاش ی باز نگران بودم. جواب آزما اما
هم بخاطر   اشی دگ ی . رنگ پرشودی پسرک خشک است و خون دماغ م  ینیمخاط ب  دندیرس

به بعد   بود. از آن روز یعیطب ن ی کمبود وزن هم داشت و ا شهیهم سای و نک ستی کم خون
  یِ سرِ جا  زی . همه چشودیدرست م زیهمه چ یعن ینگران نباش   گفتی م یوقت  دمیفهم

تا  یعنیوقت نگران نشدم.  چی ه گری. دخوردیو آب از آب تکان نم  رد یگی خودش قرار م
. شودیو حاِل مرجانه بهتر م   مینینشیم  گرید ی... کمماندینم یگرانن یِ او بود جا یوقت
را همراه    یکس ستیکافتنها  شودی هم حالش خوب م ینیو خوش ب  یآدم با دلدار یگاه

 داشته باشد.  

تر... به و باز او خاموش است و من خاموش میکنی م یبازگشت ط یِ آمده را به سو   ریمس
ها خاموش است و همه جا به طوِر  آور؛ چراغ رعب  یو کم زی تعجب برانگ م؛یرسی عمارت م
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از من    یو او هم حاِل بهتر  رندیگی رنِگ تعجب م م یهامتروک است! چشم  یخوف آور
 ندارد. 

 :کندی م زمزمه

 چه خبره؟!  -

  کنمی . توسل مکنندی م یخال شی و انگار صد تن نمک رو .زندی را م سای آن شوِر نک کی  دلم
را  موت ی. او رمیگشو ی لب به ذکر م یدر امان ماندِن پسرکم از خطرِ احتمال ی لب برا رِ یو ز

باغ هم خاموشند و فقط خدا   ی هاچراغ  ی. حتکندی از طوِل باغ عبور م لیو اتومب زندیم
جلو رفتن به    ی برا میپاها  م، ی شوی م ادهیبه دِل من افتاده است. پ یمیعظ ترِس چه  داندیم

  نیکه ا داند یمادر م کیدر جوار پسرم است و تنها  م یعظ ییاند. ترسم از بال سکته افتاده 
.  میرویرا باال م  وانیا ی هاو پله می رویم  شیخوِد مرگ است و بس. شانه به شانه هم پ

چراغ قوه تلفن  میهاقدم  ی رو شیو او پ یرِد نور دنِ ی د یِ برا کنمی م زیرا ر  میهاچشم 
بار   نیصدم ی برا خورد،ی که دستم به در عمارت بند م نی. همرساندیم  یاریهمراهش را  

همان!   نی شور آفر  غیج دنِ یچی پ ی . باز شدن در همانا و صداکنمیم یرا ط  یذکر متوال کی
  ییگردهما ن یا شکی. بدمی نرس ی اجه یبه نت مارا مرور کردم ا هاخ یکل تار  هیدر صدم ثان

 ی هابسته بودند. عموزاده یشان به طاق بستان را خالاحمقانه کاِر رها و پژواک بود و رفتن 
ملوک السلطنه که بزرگ کل  بودند و گِل سر سبدشان   گرفتندی که اقوام را در بر م یپدر

 .میزدی م اخاندان بود بعد از خان بابا و همه او را عمه جان صد

 نطق کرد.  رها

 تون مبارک.سالگرِد ازدواج  -

بساط را پهن کرده بود و همه هم با او   ن یمثِل هر سال خودسرانه ا کرد،ی م ادیغلط ز  رها
وقت    چی نظرم گرفته بود. من ه رِ ی کرده بودند! عمه جان با نگاه نافّذش ز یکیدسِت به  

تشکر کردم و  هاک ی کنم؛ اما در جواب تبر ی او خوب نقش باز ی نتوانستم به اندازه 
دخترکش با آن   ی هادسِت جنتلمن  یِ که رو نمیر ی. جاِن شگفتمشان را خوش آمد مقدم 
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  دمشی آغوشم پرت کرد. بوس ی بلند شده بود خودش را در پرتو  اشیمشک ونِ یو پاپ قهیجل
 و با خنده گله کردم.

 زاره؟ ی آدم سرِ مامانشو کاله م -

 که ماتش ماندم.   بای چنان ز د؛یخند

 .ی بود مامان زی سوفر -

. او دست پشِت کمرم کندی تر رصدم ممهربان   یو نگاِه عمه جان کم دمشیبوس باز
با رِد   ستی . و امشب چه شبکندی م تمیو به رسِم ادب به سمِت عمه جان هدا  گذاردیم

و رو به   شودی کوک م فی . عمه جان ک زنندیکمرم ُمهر م ی رو هیاو که هر ثان ی هادست 
 .کندیامر م حهیمل

 براشون اسپند دود کن.  -

ما  ی پا در هوا  یِ زندگ  می بگو توانمی که نم ردیگی . و حرصم مرودیجان شتابان م حهیمل
. عمه کوتاه  شودی م ای. او حال عمه جان را جوخندمی چشم زدن ندارد. به دروغ آشکارا م

 : دی گوی ن مو رو به م دهدیپاسخ م

 ؟ ی فتادیآوردن براش ن  یبزرگ شده. هنوز تو فکر همباز  گهید ساینک -

او هم انگار منتظر   ی. حتنگردیها مرا م . چشم شودی م یدر دِل عمارت جار یطوالن سکوت
 ی هامگر در مناسبت   نم،یبینم شتریب دی به ع دیاز جانب من است. کاًل عمه جان را ع یجواب

  یدنباِل جواب زنم،ی ! لبخند مپرسد ی سوال را از من م نیهم و او هر بار به تکرار ا  ینینچنیا
 .رسدیو به دادم م  سوزدیهستم که انگار رها دلش م  شکندندان 

عجل   کی شه ی. واسه چارهیگوِش که جونش رو باال م ی باز نقدریا  ساینک نی عمه جون هم -
 ! گهیمعلق د

من تن به دخالت   ییزناشو یزندگ  ی مسئله  ن یتری صعمه جان دوست دارد در خصو انگار
 بدهد. 
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  امرزمیجنب و جوش باشه! بعد از خان داداِش خداب یخونه ب نیا شهی مگه م ؟ی چ یعنی -
 خونه سوت و کوره.  ن یا گهید

و دِل   کندیرا پاک م  نشیدروغ ی امده یاشِک ن شمشیبا دستماِل ابر  یش یبعد به طور نما و
کند. به سمت   دایجا خاتمه پ نی بحث هم گذارمی م م؛ی گوی نم یزیخانجون را خون... چ

خندان و سرخش  شهیهم ی ها. رها به دنبالم با لب کنمی و لباس عوض م رومی اتاقم م
 . کنمی م ش. شماتت بار نگاهشتابدیم

 .دهدی چاک م شین

 جشنه!  هیخب بابا  یلیخ -

از   یمن و داداشت گل و بلبِل؟! دوست داشت یِ زندگ  یلیج؟ خآخه جشن سالگرِد ازدوا -
 عمه جون باز حرف بشنوم؟! 

 . کندی م ییو دلجو بوسدیام را مگونه  رد،یگی را در بر م میهاشانه  د،ی آی سمتم م به

. همه تو  نی ندار یرو سختش نکن. تو و داداش که مشکل زیهمه چ  نقدریقربونت برم ا  -
 .خورن ی شما رو م یحسرت خوشبخت لیفام

  چیه یعنی. ستیما خبردار ن ی رها هم آنقدرها از روابط حسنه  ی. حتزنمی م ی بلند پوزخندِ 
  ام،ده یکه او را بخش کردندیرا بداند، نه او... همه فکر م انیجر یوقت نه من خواستم کس

. دانندیرا نم هیل قضاص یاز جمله عمه جان حت هایلیام. و خفرصت داده  امیکه به زندگ 
دل باشم و ممکن است   نیها هنوز از او خونبعد از گذشت سال  توانمی چقدر م دانندینم

  یِ ماکس راهنیپ رود؛ی م می هاها بعد هم او را نبخشم...! رها به سمِت کمِد لباس تا سال 
  یو از کمد کت و شلوار زنمی. کنارش مردیگی و به سمتم م آوردی م رونیرا از کاور ب ییبایز
و   رساندی را به حد اعالء م  ییایحی و ب کندینثارم م ییبلند باال  ِف . رها پکشمی م  رونیب

به کارم   اتریحی لباس عوض کنم. من هم از او ب شی رو  یِ تا جلو ستدیای همانطور ِبر و ِبر م
 . کندی نگاهم م یشاک کشم،ی لباس را که به تن م دهم یادامه م

 به صورت و موهات بکش. یدست هیالاقل  -
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نبودم که خودش را کاًل کنار بگذارد. بلعکس   یآدم ی عنیوقت از خودم دست نشستم؛   جیه
. اما آنقدرها هم خودم را بودم شیآرا ی فته یش یواروانه ی به طوِر د ایدن ی هامثل اکثرِ زن

صورت    ی رو ینسبتاً متناسب ِش یسرم جمع کردم. آرا ی را رو می . موهاکردمی نم رشیدرگ 
اول که  ی کشو دیرس انیمدت از من چشم نگرفت. کارم که به پا  مِ نشاندم و رها تما

  رونی ب می برا  ی زمرد س یخودش سرو دِ ی مختِص طال و جواهرات بود را باز کرد و به صالح د
اما بعد از آن روز که   دی د خرزمر می بار هم او برا نیزمرد را دوست داشتم؛ اول شهی. همدیکش

وقت نه زمرد دوست داشتم، نه زمرد   چی ه گری دگفت،   میزمرد را برا  ی خانجون فلسفه 
 . چشم از تالطم منعکِس گردنبند گرفتم.دمی پوش

 .ندازمی نم -

کوچک به گردن   ی دی کل زِ یبا آو  ی البخند زدم و گردنبِد ساده  شینگاهم کرد. به رو یکفر رها
 . ختمیآو

 ."زنهی برق م شتر یجون که از تو ب حه یغر زد :"مثاًل امشب جشن توِا! مل رها

از   زی و همه لبر  رمیوقت دوست نداشتم در چشم باشم، که مرکز توجه قرار بگ چی ه راستش
 شهیو هم دی خندیدلبرانه م د،ی پوشی م بایمن باشند. بلعکس او که، محبوِب همه بود. ز

هر  ی کانوِن توجه شهیکه هم یی. جدا از اوشدیست م   شیهااش با چشم وشواره برِق گ
 ی هاگاه آنقدرها هم در چشم نبودم... با غر و نق  چی برد من هیمجلس بود و از همه دل م

! نندی بودند دور از چشم من تدارک بب ده یرس یک  دانمی. نممی رفت ن ی رها باألخره به پا
  ی ادیبود که رها و پژواک ز یخودمان  یدورهم شتری. بدندیرسی به چهل نفر نم هاهمان یم

به دست وارد سالن شد، تنها نگاهم به تالٔلو شمع   کی پژواک ک  یشلوغش کرده بودند. وقت
ها نگاهم در نگاِه  شمع  ی به شش شمع کوچک بود و در پِس پرتو نیگره خورده بود که مز 

مان کناِر هم به شش سال  و هم او که عمرِ بودن  دانستمی او جا خوش کرد. و هم من م
مثل هر سال   دیسگفتند و بوسه و کادو رد و بدل شد. نوبت او که ر کی . تبر دیرسینم

  خبریگشود و من لبخند زدم. و انگار تنها ب  می به سو ییبا یز انِ یبرل ِس ی دسِت ُپر بود. سرو 
صدا  کی شان رها و پژواک بودند، با هم ها که سر دستهجشن من بودم! جوان  نیا
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. و او با لبخند جلو آمد. ناچار خم شدم و به زدیاو یخواستند که گردنبند را به گردنم ب
که از همه به تو   ی با مرد یباش به یها غر سال یدانیکه در جانم شعله افتاد. م  ییگو  ی اهیثان
عالم   کیتان کناِر هم  همه تو را مادِر فرزندش بخوانند و از بودن  نیب ن یت و ا اس  ترک ینزد

  بیو غر یباش ستهی نز شیهابا دست  ی او لحظه ی الحظه  یخبر داشته باشند و تو حت
  دیکس نفهم جیچه؟! سرانگشتش پوسِت گردنم را به آتش افکند و ه  یعنی  بیو غر یباش

 که در من چه شد! 

 تو کو نوا؟  ی کادو -

نداشتم.   یافتادم، جواب ریبود. گ  ختهیعمه جان بود که به اعتراض آم ی ساغر، نوه  ی صدا
 افتاد. نیهمه طن انِ یُپر صالبت عمه جان در م یِ صدا

 بده. هیبه ما هد  گهیوارِث د  کیتا ساِل بعد که   مونه ی نوا م ی کادو -

 . افتیاه به آغوشم ر جانیبا ه سای من خشک زده مات ماندم و نک و

 داداش. کی آخ جون  -

  نجایعطوفت و خانجون... ترس! و کاش مادر ا یِمهر شد و عمه پر سی نگاِه زن عمو ان و
 امیرا الت  می هایپناهیو ب فشردمی م بانشیو بغض در گر رفتمی بود که در آغوشش فرو م

بود و دور! نگاهش با   د یجهان بع کی که احتماِل رخدادش  ی! کودک گر؟ید ی. کودک دادمیم
  کی . انگار او هم از من دیکشی را م یگریها بود انتظاِر فرزنِد دمن بود. انگار او هم سال 

از من بودند. چقدر   یِ چهل نفر به دنباِل کودک  نی . انگار تماِم اخواستی کودک م
 یِ نهمایکه م کشدیطول نم ادی! ز ستیزخم قابل به مداوا ن نی وقت ا جی که ه دانستندینم

کاناپه به خواب رفته   ی رو سای . نکرسدی م انیپا هکوچک زودتر از آنچه که فکرش را بکنم ب 
از آنکه او را   ش یو پ کنمی. دست به دورش حلقه مشومی خم م روم،ی م شی است. به سو

 .شومی به آغوش بکشم، متوقف م

 صبر کن.  -
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مات شده به   میجا سرِ جا و من همان  بردیو خود به اتاقش م ردیگی را از من م ساینک
 .شودی که دور و دورتر م دوزمی پهنش نگاه م ی هاشانه

 

 

 

 

 سوم: فصل

 "درِد تو در تو" 

 

  ری مرداب گ هی یِ . انگار تونم یبی حِس وحشتناک؛ مدام کابوس م هی دچار توهم شدم.   -
آدمم، حس دارم. . خب منم شهی . حالم بدتر مرمیفرو م   شتریو ب زنمیافتادم. دست و پا م 

شده.  ترب یتر بودم. اما حاال عجبهتر بود. آروم   شیخب سرکوبش سخته. پنج سال پ
 آرومش کنم. که آروم نشه. نشه گهیکه د ترسمی م ترسم؛یم

 کنه؟ یخودش رو آروم م ی اون چجور -

که باهاشون   ییآروم شدن بلده. حتماً هستن کسا   ی رو برا ی ادیز ی هااون راه  دونم،ی نم -
. همش فکر  ستیدسِت خودم ن گهیسال سخته. د یمن بعد از س ی آروم بشه. اما برا

  گهی. دوست ندارم ددنی د ی تنهام. خسته شدم از بس منو قو نقدریچه بدبختم که ا کنمیم
، دستاش چفِت  ام. دوست دارم همراهم باشه، کنارم باشهیخودم از پِس مشکالتم بر ب

 دستام باشه. 

 ؟ ی بارم شده بهش فرصت بد هیواسه  ی کرد یتا حاال سع -
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 ادمی.  رهینم ادمیرفته و باز   ادتیکه  کنهی متهمم م یکیآخر انگار   ی شده اما تا لحظه -
که خان بابا گفت نوا رفته و   رهینم ادمی بود.  ستاده ی برگشتم فقط کناِر اون ا یکه وقت رهینم

اون ساِل   ِش یو پ ششهیپ لی هر سال قبل از سال تحو رهینم ادمیشده بود. اون فقط الل 
هزار بار قلبم رو   یو روز یافع  شنی م ینرفت ادیاز  ی زای چ نی. و همکنهی نوشو شروع م

که  ییهافراموش کنم تماِم پنج شنبه   تونمیشه اما نم دهی . خواستم بخشزننیم شین
و مادر بچش  بسپارم همه من  یبه دسِت فراموش تونمی. نمکنهی اون تا صبح َسر م شیپ
 . کنهی مفکر  گهی د یکیو اون باز به  دوننیم

 کنه؟ی م تی تو رو اذ  زهایچ  نی ا یبهش گفت -

 .میزنی ما با هم حرف نم یعنینه...  -

 !نی شما زن و شوهر  -

 .می ما فقط به ظاهر زن و شوهر -

  نینگاه کرد، غمگ م یها. به اشک ختمیجهان اشک ر کی و   دمیبغض شدم، بار   ختم،یر  فرو
 .دیکش اشیشان یبه پ  یشد. دست

 .یبه خودت کمک کن دی نوا با -

را  هاز یچ  یلیکه خ شدی سخت م  شیقطعاً برا  م،ی را بگو  زهایچ یلیسخت بود که خ می برا
 بشنود! 

و   ی. درد بکشیکنیکه بگذرد عادت م یسخت هست؛ رنج هست اما مدت لش یاوا  خوب
  چیو ه ی در خودت غرق شو  ، یزی... در خودت بری نزن ادیو فر  ی! دل شکسته باشیدم نزن

تر . و دلت داغدار باشد؛ داغی و اندوه بار باش نیتا چه حد غمگ  یتوانی کس نداند که تو م
تر  باشد؛ دردمند یها. و زخماز رِد کهکشان ترقیباشد؛ عم هفعال. و شکست ی از آتشفشان ها

به قوِس   تی هاو باز لب  یباش  دهیرنج ایدن ا،یدن ی توانی . تو مدهیاز هزاران درخِت خشک
 ... یو زجر بکش ینقش بسته باشند و زجر بکش  یدارجان
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 یرا از من مخف زی چ کی  خواستندیافتاده بودند. انگار م یبیاضطراب عج عمارت به اهلِ 
  کی  شانی هابود. نگاه  انیدر شرِف جر  یموضوع ایافتاده بود،   یاتفاق ای. شدی کنند و نم
افتاده   ان یترس و استرس به جر  یکوله بار شانی هاشده بود. در چشم  ن ی سنگ یجوِر ناجور

. شد یکه نم دانستندی بود که نفهمم... هر چند خودشان بهتر م  نیشان ای بود و تماِم سع
  رفتهیرا پذ  هاز یچ یلی. من خکردندی ها سختش منداشتم؛ آن  یچندان مشکل گریمن د
جان و عمو   حهیو رفت و آمِد مل دمیترِس هر ساِل را. تدارکات را که د نی هم ا یکیبودم. 

خودم  کردی خاموش م ین به عمارت دزدک م  دنیکه خانجون به محِض رس ی رجب را و عود
باشد، باز   یخانه از حضورش خال نیهر چقدر هم ا   دانستمیُبردم. م یبه اصل ماجرا زود پ 

از دِل آن   زد،ی نداشت. قدم م یفراموش الِ یکس خ چیه ی او برا ادِ یاو پا برجاست...  ادِ ی
 ی هااز اخم  د،یرسی ن مخانجو رت و به حس  گرفتیمامان رد م  ی هامرد به دل من، از اشک 

عمه  ی عمو تا سردردهازن یاز دلخور د، یباری م او هر لحظه  ِی رها که برا  ی هاپژواک تا اشک 
  مانی هااشک  یِ حوال مان؛ی هاقلب  انِ یدر م زدی! او هنوز هست؛ پرسه م شدی م شتریکه ب

جا را مملو از خودش   هو هم خوردی عمارت تاب م ن یدر دِل ا  شیها. و خنده خوردی چرخ م
سال چهار فصل بود؛ اما   کیبود.  ده ی بود که فصل او رس  دهی ... انگار مادر هم فهمساختیم

و هم زمستان!    شدیفصل جداگانه هم داشت، به ناِم فصل او. که هم بهار م  کی ما  ی برا
  مششچ ی و گوشه آمدیها به سالن مشب   گریاو را که د ی مادر هم استنشاق کرده بود هوا

شان سوخت. . دلم به حال ترن ی و نگاِه او سنگ شد ی م ن یسنگ م ی. نگاِه همه روشدی تر م
ام را در دستم  سرم جمع کردم، حلقه ی را باال میرا تن کردم و موها  امی خودم لباس مشک

. به سالن رفتم، همه  بسوزد  شی نگاه نکردم تا مبادا دلم برا چی ه نهیانداختم و به زِن درون آ
باال رفتم. هنوز متوّجه حضورم نشده بودند.   ییرایپذ ی هانشسته بودند. از پله  همکناِر 
 . دی که از رها پرس دمیاو را شن ی صدا

 شد چند روز؟  ی شمرد -

 جان. خودمان بماند، جان کندم تا نلرزد خواننده  نیاستوار بود؛ ب  می صدا

- ۲۵۵۵ . 
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  ِش ی شد پ رهیاو رفتم، کنارش نشستم. جهان ت  یِ برِ من چرخ خورد. به سوها در نگاه  ی همه
که  ون ی زی تلو ی شده   کیتار ی در صفحه  رهیگرفتم. خ یرا به باز یتفاوت ی چشمم اما ب

 با قلِب آکنده از دردم داشت شدم.  یشباهِت تنگاتنگ

 .شنی مثل هر سال سرِ وقت آمده م ی ها رو بدروز اگه فردا سفارش گل  ۲۵۵۵شد  -

نگار خورد و  نی شان چه اندوهگکه نگاهش چقدر مات شد و نگاه تک تک  دانستمیم
نزد؛ انگار همه منتظرِ حرف زدِن من بودند.   یحرف  ینشست. کس میچشمان مادر هم به رو

شان به حاِل  انگار منتظر بودند که من اجازه دهم تا فرصت حرف زدن داشته باشد. انگار دل 
  رونی خاکسترش هم محکوم به سوختن بود. او برخاست؛ قصد ب هنوا سوخت ک  یِ نوایدِل ب

 زدم. شی رفتن که کرد صدا 

 ! ح؟یمس -

شوهرم را صدا بزنم. انگار نامش هم با   آمدی م شی که او را بخوانم؛ کم پ آمد ی م شیپ کم
بود  ها بود همسرش  که سال ی نوا یِ . براکردیم یبگ یاو با من غر زِ یبود. همه چ بهیمن غر 

حرف در پِس   ایدن ا،یبازگشت، چشمانش ترک خورد، دن می بود! به سو  بهی مرد تماماً غر نیا
  ی ادیز  گریدلش د ی کوه شده که رو ی هاحرف  ییایچشمانش النه کرد. دن  ِک یرتا ی دو حفره 

  دم،یحرفش پر  انِ ی. بارها خواست که با من حرف بزند؛ من نگذاشتم، من مکردی م ینیسنگ
که قدمتش   ی ارا بند آورد، توده  می شاهراِه گلو میعظ  ی امن مجاِل ادامه دادن ندادم. توده 

مانند   ریج ی ره ی ت یِ دو گو م؛ی. چشم در چشم هم بودمیهاس تنگ شدِن نف  ی بود برا ی ادیز
 به هم گره خورد بود.

 اس. امشب شِب پنج شنبه -

... بابا جالل هر  دمی مِت اتاِق خودم دورفتم و شتابان به س  رونیاز او من از سالن ب شیپ و
کرده بود!    یاو پدر ی از من برا شتریاندازه دوست داشت. پدر خوبم که ب کی را به  مانی دو
بود.   جانی . کاش حاال هم ادیعمرش نکش  یسالبا او رقم خورد و به بزرگ  یکه کودک  یپدر

 ی م  نیو اندوهم را تسک دیکشی م می موها انِ یدسِت نوازش م زد،یم  می صدا کرد،ی بغلم م
ختِم همه   یعنی دختر  کی ی . کاش پدرم را داشتم؛ پدر برازدی با من حرف م  ایدن کیداد و 
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. از  خواهدی خودش م ی دختر را برا کیکه  ی هست. تنها مرد شهیکه هم یکس یعنی ز؛یچ
را  حیپدرم را داشتم که همچو من هرگز مس اش. ک داردی تِه قلبش او را دوست م

  شد، یگوش م می . او برازدمی را با او م میهابود تا حرف  ی. کاش الاقل کسدیبخشینم
آدم   یحرفی ب ی. گاهکردمیم یو خودم را خال زدمی جهان حرف م کیو من  کردی سکوت م
  شود،یبغض م شود،ی م انگلو سرط  خِ یب ی شده  انباشته ی هاحرف  ی. گاهاندازدی را از پا م

و   زندی دست به کشتنت م قتی حق یِ درد در فراسو  ی. گاهزدیری و هرگز فرو نم شودیدرد م
است که جان به سر   بیو عج  ی شوی م ریرا در چنگالش اس ی ادیز ی هاسال  دفاعی تو ب
تا   ینترسد، کس گرید یغصه نخورد، کس یتا کس مردم؛یاو من م ی جا ! کاش به ی شوینم

را  یزندگ  نی نبود تا الاقل جرعت تمام کردِن ا سای ابد داغداِر عشقش نماند. کاش نک
که خان بابا زنگ زد، فکر کردم   ی... وقتزدمیمرگ بوسه م ی هاشانه  یِ و به رو  داشتمیم
پرواز   نیرا گم کرده بودم. خان بابا گفته بود با اول می دست و پا  یبکنم! حساب یچه کار د یبا

 آنقدر حرف گوش کن نبودم...  چیخودم را برسانم. خودم را رساندم اما کاش ه

 را پس زدم.  می هابه در خورد. دستپاچه اشک  ی اتقه

 بله؟  -

پسر عمه جان    نی است. ا هیشب   حیکه به قامت مس نمیبی م ی قامت بلند شود؛یباز م در
  شکیب ی ها . به چشم ندینشیکنارم م  د،یآی م شی با شوهر من دارد. پ یت تنگاتنگشباه

هم   یتر است اما از همان کودک سال از من بزرگ   کی  نکهی. با ادوزدی اشک آلودم نگاه م
از   میهاشبانه روِز کامل شانه  کی شان کرد  پدرش ترک  هک  یسنِگ صبورش بودم. وقت

را در   سای که نک یفرستاد. وقت شی  رها شد مرا پکه عاشقِ  یبود. وقت سی خ شیهااشک 
  ی برا دم؛ی شدم. خند ترن ی که نم خورد، غمگ شیهاام را فشرد. چشم آغوشم گذاشتند او شانه

شلوغش   م یهاچشم  یتنها کم ب،بداند خوبم، خوِب خو کهن یا ی او، برا ی هااشک  یتسل
 .کنمی و سرش را بلند م گذارمیاش مچانه ری اند! دست زکرده

 ؟یکنی م  هیچرا گر ونهی پژواک! د -

 خندان. شهیمرِد جذاِب هم  نیا د یچک اشکش



 دل  ینوا

 
35 

 

که اونقدر زور   رهیگیکنم. دردم م یواست کار تونمی و نم نمیبی که درد تو م رهیگیدردم م -
 .رمی و حِق حروم شدنت رو ازش بگ سمیندارم جلو داداش وا 

 برادر هم خون نبوده بشکنم!  ن یچشِم ا ِش یپ نیاز ا شیبادا بتا م  کشمی را به دندان م لبم

هم   سادنی اوهو چه خوش به حالم شده که پژواک خان بخاطر من به جلو داداشش وا -
 . کنهی فکر م

 . شوندیم  نی و جذابش اشک آگ ی اله ی ت چشمانِ 

 . گمیم ی مسخره نشو نوا دارم جد -

 یبا چشمان شود؛ی م داری رهاست که پد  نباری. اشودی . در اتاق از نو باز مزنمی م لبخند
 نیحد غمگ  نی وجه دوست ندارم تا ا چیاشک آلودتر از چشماِن پژواک! به ه داً ی شد

هاست که من ساکتم، که خودم اند، به خاطر آرامِش آن من  یِ زندگان اِت یها ح. آن شاننم یبب
 ام. ت وضع کرده سکو  یشده و حکمم را به عمر یقاض

 ن؟ یهاتون واسه من آوردزن و شوهر چتونه امشب؟ آبغوره  -

 .  دهدیاش مو شانه به شانه ندینشی کناِر پژواک م رها

 ؟ یبخشیو منوا داداشم  -

به  چی شان که هجفت ی مظلوم شده  ی افه ی بخندم به ق ای زمی اشک بر گر ید دانمینم
 . آمدی شان نمچهره 

 نوا ببخشدش؟  ی خوای بارون کرد حاال م  ری ت دی و باداداشت  -

 . نگردی پژواک را م یو شاک کندی را پاک م شیهاتند تند اشک  رها

  حیمس  ادینوا وسط م یِ پا ی . وقتافتهیحاال فقط داداِش مِن؟ از تو که خان داداش نم -
 تنها تنها داداِش مِن؟ 
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. بر  رندیگی را از سر م یشگیو کل کِل هم  کنندی. زود مرا فراموش مکشمیم ی اکالفه  پوِف 
 ... او آن زنمی و پرده را کنار م رومی. به سمِت پنجره مرمی گیو از تخت فاصله م زمیخیم

  کی ام هست، مادِر فرزندش هستم، چشِم من. نامش در شناسنامه  ِش ی جاست، درست پ
  ی برا نیدر قبالش ندارم. و ا  ی سهم نیتر اما کوچک  شناسندی بودن م و شهر مرا به همسر ا 

اگر آن زن من   یحت ست؛یکه بداند مردش ماِل خودش ن یدردناک است. هر زن یهر زن
قابل سمع است که   شینگاهم برا یِ نیشود انگار سنگ لیسوار اتومب  نکهیاز ا شی باشم. پ

 .  رندیگیبه هم راه م  یطوالن بارِ یخورد، دو جو یمان در هم گره منگاه  رد،یگی سرش را باال م

 "عشق ِ من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن؛ بذار که  یب

 دِل شکستم  نیگاه تو بشه هم  هیتک

 نکن   یبگی غمم غر با

 نکن   یتو سادگ  ری نگ سخت

 خستم  ی تمومه عالمه تو لرزِش صدا غمه

   هاستقهیدق ن یهم یزندگ 

 ماست   نی نگاِه ب نیهم عشق

 به سمت اون در"  ی بر ی بخوا کشه ی پاهات نم نیبب

 ی همه  یعنی دم؛یشنی م خواستی وقت فرصت ندادم حرف بزند اما اگر او م چ یه دی شا
حاال اگر آن زن   ند؛یبگو شانی را به زِن زندگ  شانی هارا دارند که حرف  نی مردها قدرت ا

ه چقدر دوست  بخواند ک   میهااز چشم  خواست یوقت فرصت حرف زدن ندهد! دلم م چیه
 امیاتاِق کنار نی عمارت بماند و من بدانم در هم نیدارم نرود. که امشب نه کنارم... در هم

  چیها همن شب  ستین یبخواند که وقت   میهااز چشم  خواست ی. دلم مکشدینفس م
که   یخودمان بماند وقت نی... بکه بخوابم  ستین  شیهانفس  ییالال یعنی ! بردی خوابم نم
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هستم حاال او هر چقدر هم   اشته وابس بینوا قرار ندارد. حماقت است اما من عج ستین
 از من دور باشد!  خواهدیم

 "عشق ِ من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن؛ بذار که  یب

 دِل شکستم  نیگاه تو بشه هم  هیتک

 نکن   یبگی غمم غر با

 نکن   یتو سادگ  ری نگ سخت

 خستم  ی مومه عالمه تو لرزِش صدات غمه

   هاستقهیدق ن یهم یزندگ 

 ماست   نی نگاِه ب نیهم عشق

 به سمت اون در"  ی بر ی بخوا کشه ی پاهات نم نیبب

 رودیم  یزن عادگاهِ یکه او به سمِت م نمیبی و من با دو چشِم خود م رد یگی از من م چشم
 وقت نشد دوستش نداشته باشم!  چیکه ه

را   شیها. و نوازش زمی اشک بر ر یدِل س ک ی  توانمی م ی اند و من به راحتو پژواک رفته رها
آنقدر مرد، همان   رود،یگاه سهم من نبود. او م چیکه ه ییهاخودم تکرار کنم، نوازش  ِش یپ

 یِ مقصد او حوال شهیکه تا هم دانمی و من م رودی من آسان م نِ ی جاِن غمگ انگرِ یعص
 ... رومی بدانم به خواب م آنکهی و ب زمیریزن است. و اشک م   نآ ی چشماِن خفته 

 "عشِق من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن  یب

   شه یتموم من عاشق تو نم دلِ  دلبره
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 سفر    ی بر ی خوایتوام م با

 برو   گهینگو؛ دلم م نه

 "شهیعشِق تو عشق نم  دنتید  ی بگو برا باز

را در پِس  یکیاز تار ی اساعت شش صبح است و هنوز هوا هاله زم،یخی خواب که بر م از
هم انگار به هم دوخته   سوزد،یم  میها. هم چشم امخته یرا اشک ر  شبیخود دارد. تماِم د

رقت  ی نگاه کنم و چهره  نهیبه آ کهن ی. بدون ا شوندی اند که آنقدر سخت از هم باز مشده 
. از اتاق  زنمی خودم بسوزد به صورتم آب م یِ دلم برا شی از پ شیو ب  نم یبخودم را ب زیانگ

 یِ . رودارمی گام بر م شی. غرِق خواب است؛ به سو زنمی م  سایبه نک یو سر  رومی م  رونیب
وار به فرشته  طورن ی ا ی. وقتسپارمی جان م اشی مهتاب ی . به چهره کارمیبوسه م  اشیشانیپ

. عمارت در سکوت  کنمی . آهسته ترکش ماندازدیاو م  ادِ ی مرا  داً یخواب رفته است، مرا شد 
عمارت ُپر از خفقان است. به   کنمی حس م طلبد،ی آزاد م یِ هوا یغوطه ور است. دلم کم

  ی . سوز سردآوردی حالم را جا م  شی خاِک نم خورده حاصل از باراِن شِب پ یِ بو روم،یباغ م
  دی . شاافتدی به خس خس م امنهیس  کشم،یم ی قی. نفِس عمچمیپی به خودم م د،ی آیم

چند   شودی چند سال؟! م شودی روز م ۲۵۵۵داشته باشم!  شیدر پ یکوتاه  یِ سرما خوردگ 
  می که امروز مزارش غرِق گِل مر  یدلتنِگ زن شوم، ی ! دلتنگش مست؟ین گریسال که د

 ی برا شومی او نهاده است. دلتنگ م یسرد و سنگ  نیکه تا صبح سر بر بال ی و مرد شودیم
 بخشش داشت... یِ و تمنا  فشردی که تا لحظاِت آخرِ بودنش دستم را محکم م یزن

سرما   کنمی فکر م  شود،ی م شتری. سرما بدی آی م دیاو پد  لیو اتومب شودی باغ باز م نیآهن درِ 
. چشمانش از دور  شودی م ادهی. پکندی ترمز م  میپاها یِ وباشد. رو به ر  تری طوالن امیخوردگ 

قدم با من   ک یو   ترک ی اند. و نزدخون ی چشمانش کاسه  شود، ی م کیهم سرخ هستند، نزد
.  بوسدی و م ردیگی را به دست م می از موها ی اطره  شود،ی صورتم خم م ی . روردفاصله دا

.  نگرندی هم ما را م یطوالن ی ها. کاج کشمینفس م قیباز هم عم بندم، ی را م می هاپلک 
زخم   یکم  اشیشانیپ ی را بسته است. گوشه  شیهااو پلک  بارن ی ا کنم،ی را باز م میهاچشم 

  یاند. شبهنوز هم بسته  شیها. پلک کشمی جراحتش م یِ است و کبود. سر انگشتم را رو
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آن آپارتمان   نِ ای او را م نیخون ی را بست، با سر ش ی هاچشم  شهیهم  ی که آن زن هم برا
 روز نگران بودم و حاال...  و چقدر آن   افتمی

نگاهش خسته است، انگار از نبرِد   کند؛ی . نگاهم مکندی . چشم باز مکشمی م  نیرا پائ دستم
 . گرددی باز م یدشوار

 . ی ابرو بخواب خسته  -

 . تاباندینور م ی آرام آرام به تِن باغ جامه   دیو خورش کندینگاهم م دردمند

 برو. -

 "عشِق من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن  یب

   شه یتموم من عاشق تو نم دلِ  دلبره

 سفر    ی بر ی خوایتوام م با

 برو   گهینگو؛ دلم م نه

 "شهیعشِق تو عشق نم  دنتید  ی بگو برا باز

از من دور  شهیکه هم ی مرد یِ هاگام  یِ به صدا دهمیو من گوش م رودیم عیمط
شان مثِل از دست  کدام  چی از دست دادم اما ه ی ادی ز یِ زهایچ ی... من در زندگ شودیم

  د یچه کنم، چه با دانستمیباشم، نم  نیخشمگ  ای  زمیاشک بر  دانستم یدادِن او نبود. نم
دل شکسته؛ دلم زخم شده بود. زخمش کرده بودند،   ایباشم   ریدلگ دانستم ی بشود، نم

بود. پس  افتهیشده بود و عفونتش به خون راه   یزخمش چرک بسته بود، چرکش عفون
و زخِم دلم خوب بشو   دمیشدم. درد کش ترتاب یو ب دمیو لب بستم. درد کش دمیدرد کش

 نشد! 
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مان . خان بابا نگاه فتمگیم  یزینه چ زد،یم ی. نه حرف مینامزد شده بود  حیبا مس تازه
  ییما دو تن کناِر هم، من و او   دی کوک از د فشیو ک  شدی چشمانش عشق باران م کرد،یم

نه گفتن به خان بابا را داشت و نه من دلش   یِ ! از همان اولش نه او رومیکه ما شده بود 
نگاهش کردم. از  تابی شعر گفت، نه من ب می نه برا نما،یبود، نه از س  یخبررا... نه از پارک 

خانجون   نوشتند،ی م همانی م  ستی جور نبود. زن عمو و مامان ل یزی همان اولش هم چ
جواهراتم بود و   ِس یبه فکر تک بودِن سرو  یعمه پر داد،ی و شمعداِن نقره سفارش م نهیآ

فاصله کناِر هم    نیشام با چند  زِ یمن و او سرِ م  هک  دیدینم کرد؛یخان بابا فقط عشق م
  کباری یحت  ی بعد از چند ماه نامزد دیدی نم م،ی ستی کردِن هم نگران ن ر ی که از د م،ینینشیم

که ما همواره از هم چقدر   د یدی... او نممیاناقابل نداشته  یتماِس تلفن  کیهم با هم  
دارت دل َمردت که خواست  زِ یعز یدانی! من سرد نبودم، او دلسردم کرد. خب ممیدور

دور   شیهادست  بندد،ی م خی که  یی گو شی صدا  ست،یاز محبِت نگاهش ن ینباشد خبر
به   ی... و تو مجبورو روز به روز از تو دورتر  شودی م گانهیب ست،ین یم ی صم گرید  شود،یم
دت که تو را  دل َمر زِ ی . عزیستی و از او دورتر با  یات را بردارغروِر زنانه ؛ی تن بده یدور نیا

و با زباِن   زندی . تماِم بدنش تو را پس مزندیم رون ی نخواهد، نخواستنش از چشمانش ب
  کیو  یمانی و حوَضت، تو م یمانی و تو م دهدی نخواستن را نشانت م نیا یزبان یب

ماه نگاهم نکرد.  کی تا  حیرا در آغوشم گذاشت، مس سای خان بابا نک ی...! وقت یجهان دلتنگ
  ادیاما هر چه بود از آن روز به بعد   دانمیترس بود و نفرت. نم دیشرم بود و گناه، شا  دی اش

دور باشد و   تواندی تا م مانی گرفت از هر دوتا  ادی نگاه نکند.  سایمن به نک یِ گرفت به جا
 ! ستمیدورتر با سا یرا با نک نباریا  دیبا  دمی من فهم

 یبزرگ که بش دمی: نوِر دگفت ی . بچه که بودم مندینشیام مشانه  یِ از پشت رو یدست
 دستم.  یِ عصا یشیم

 دسِت خانجون بودن. یِ دارد عصا یفیچه ک  و

  می ... موهاامی. و مِن مادر محتاجِ مادرفشارمیم اشنه یو سر در س برمی آغوشش پناه م به
خانجون آرام  ی نهیکه انگار تنها در س یو من فقط اشکم... اشک و اشک کندی را نوازش م
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تار و پودش   انِ یو عطرِ گرِم محبت را از م زمی دارش فرو برچارقِد گل  یِ رو دیکه با  رمیگیم
 بچشم. 

 و ببخش که گرفتارت کرد مادر.ببخشش؛ اتابک  -

 . داشتین بابا را دوست مخانجون چقدر خا آوردمی م ادیو به   فشارمی را به تنش م خودم

 دارن؟!  دنیمگه باباها هم بخش -

بچم. تو    حمیمس ،ی تو دلِم برات روله. تو بچم شی بخدا که آت گذرهیبهت م یچ دونمی م -
 هم ببخش. وحیآروِم جونم. خان باباتو ببخش، مس حیمس ،یجونم

 .کنمی و بزرگ مکه دارم بچش  دمشی بخش -

 ! یکنی که بچتون رو بچش صدا م یتا وقت شید ینبخش -

  شی را رو  سای ناِم نک د،یزخمش دست کش ی از درونم راه افتاد، به قلبم رفت؛ رو یکی
بود که حک شده بود. پسرم که   سایناِم نک نیقلبم ا  یِ جا ی بودند. در جا دهی تراش

به من پناه   گرفت،یدر آغوِش من آرام م زد،ی من بود، مرا "مامان" صدا م هیشب  شیهاچشم 
  ورشی را  می زدند و صدا خونیام شببه حنجره  زپایکه از من بود! هزار بغِض ت ی پسر برد،یم

 ُبردند. 

 وقت... دوستم نداشت.   چی... هچیه -

و از   بازمیکه در آغوِش خانجون جان م  شودیو تار م رهیت می برا هیدر آن ثان یبه قدر ایدن و
 ... رومیحال م

بر فضا حاکم است.   یبغرنج یِ ک ی. تار ستی از آب ن ی است و برهوت؛ تشنه هستم، خبر ریکو
.  شنومیم ی خاموش یِ . آوازندیم  می انگار صدا ی. کسشودی م  شتریب یاه یو س رومی جلو م

کمک  ی. کسشودیم  ترک ی صدا نزد ست،ی ن ی... کسدارمیگام بر م یدر عمِق تلخ
. اوست و چقدر  رودی که به قلبم فرو م ی ا... و جلوتر و دشنه زندی م می صدا یکس خواهد،یم

. دی ایب م ی به سو  خواهدی! مگرددی باز نم گریکه د یکس ست،یکه رفته است ن یکس هیشب
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را به  ینیاش خسته است، غِم سنگ. چهره بخشدیم  ییروشنا یکم یاهی ماه به تِن س ی هاله
 !کشدی دوش م

 نوا؟!  -

جاست؛ درست رو   نی . او همبارندی در آغوِش اشک سجده م می هاو پلک  لرزندی م  میهالب
  کشدی. او درد مرودی اش در هم فرو مچهره  تواند، ی نم د،ی ای ب می به سو خواهد ی . ممیبه رو

آلود با  گل ی ادروِن باغچه اند؛ده یکش ری بلندش او را به زنج سوانی است. گ ترم ی و درِد من عظ
 . زندیم  می. از نو صدا کندی دراز م میک. دستش را به سو و مفلو  ژنده  یلباس

 نوا؟!  -

 از بس خروشانند.  زنندیطعنه م  ایبه در  شیهاچشم 

 نوا منو ببخش.  -

... دی آیخون م  یِ است. بو ر ی. نفسم در قدِر مطلِق رنج اسفشارمیهم م ی را رو می هاپلک 
 .دی آی او م ی اند، اما باز صدابه خواب رفته   می هاباِر او... پلک  نی آخر ی هااشک  یِ بو

 نوا منو ببخش.  -

. در اتاِق خودم به کنمی را باز م میها... پلک یاهیو س  یاهیس شودیاز نو همه جا م دوباره
همه سال خوابش را  نیبود که بعد از ا یبار نی اول نیو هنوز تشنه هستم. ا برمی سر م

چشمم تا   ی . اشک از گوشه کردمی رصدش م نیاندوهگ نقدریبود که ا ی بار نی. اولدمیدیم
.  تاباندیچهارچوبش رخ م انِ ی و قامت بلنِد او م شودی . در باز مابدییم راه م ی موها ی کناره

عطرش  یِ داِر بو. تماِم اتاق سکان ندینشیکنارم م  یِ صندل یِ رو د، ی آی به سمِت من م
 . شودیم

  کی د ی با  یداشته باش یحسام گفت ممکنه ضعِف بدن ،ی تا حاال نشده بود از حال بر -
 . ی چکاب بد

 شده.  فی روحم ضع دمیشا  -
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 . داردی اما او از من چشم بر نم کنم،ی نگاهش نم من

 تا بلند شد بهونتو گرفت، رها ُبردش حموم.  ساینک -

 . یحق دار دمیفکر کردم د  بعد که یشدم ول ریدلگ  شهیاولش مثل هم ی ومدیکه ن شبید -

 سکوِت مطلق است. او

 اما انگار هنوز نتونستم.  دمشی ببخشمش. فکر کردم بخش  خواستی. م دمیو دخوابش  -

 . خورندیم  یسخت وندیپ به هم  شیو ابروها  دهدی را قورت م ش یآِب گلو  شنومیم

که خان بابا گفت حاال که عقد پسر عمو و دختر عمو رو   یچرا همون روزا، چرا همون روز -
منو   ینه؟! چرا همون روز نگفت ینگفت میتو آسمون بستن بهتره ما هم ثبتش کن

 ! ؟ی خواینم

  یکی  یکی م یها. اشک شومیم ش یها. غرق در چشم گردانمی و سکوت... سرم را بر م  سکوت
 . زندیری و فرو م خورندی جست م

 ح؟ یچرا مس ؟ی خوای منو نم ینگفتچرا از همون اول  -

 دارد. ینیاش بغِض سنگو دورگه مردانه یِ . انگار صداداردی ترک بر م شی صدا

 !خوامیگفته من تو رو نم یک  -

دارد به قدر تماِم   ی چه درد یتا بفهم  یزن باش دیبند آمدن ندارند. با الِ یخ گرید م یهااشک 
دوستت نداشته   دیکه با ی مرد ،ی . نازکش نداشته باشینکرده باش یعمرت زنانگ ی هاسال 

  یهاست زنانگاما قرن یهست  یمحکوم به مادر یساله تا بفهم  یو س  یزن باش دی باشد. با 
اشک   ییایام دنچشم گشوده  یو امروز از وقت  زنمیو تنها هق م  زنمی. هق می ابرده  ادیرا از 

محکم بسته شدِن دِر اتاق  ی که صدا شومیمشغول م هی. آنقدر به گر امده یبه جهان بخش
 رفتن را بلد است.   شهیو او هم رودی... میآسان  نیبه هم رود؛ی. مآوردی مرا به خود م
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در اشک مدفونند و خودم غرِق   می هادل خوش است. چشم  ی اآهسته  کاریبه پ جهانم
  نی از بهتر یکیدوخت آن هم در  یبودم. بورس طراح دهیرس  می... به آرزوالیخ

را گرفته   یداربود. به خواست خان بابا مدرِک حساب  امنه یرید ی آرزو نیبرل ی هادانشگاه 
بود. قرار بود من همراِه   مانی نامزد لیخودم... اوا لِ د یِ بروم پ توانستمی بودم و حال م

مخالِف رفتنم بود. او   حیکنم. مس ستیرا راست و ر م یبروم و کارها نیبه برل لیوک 
شد، چند    م یشد! قرار به رفتِن من تنظ یساده راض  اریچطور اما بس دانمیکرد. نم اشیراض
رفتن بودم. خان بابا دستور داده بود   عازمماندم و برگشتم. و بعد از دو ماه باز از نو  یروز

ماه شد دو ماه، دو ماه شد سه ماه،   کی . ونددیهم به من بپ حیمس گری ماه د کی در عرِض 
تماس   امد؛ین حیسه ماه شد چهار ماه، چهار ماه شد پنج ماه، پنج ماه شد شش ماه. و مس

بودم، دلشوره داشتم.   نگران. دادند ی اهل عمارت سر باال جواب م داد،یو پاسخ نم  گرفتمیم
رخ داده است. چند   یدشوار . انگار به دلم افتاده بود اتفاقِ دم یدی ها تا صبح کابوس مشب
 دانمیانفجار! نم کی که خان بابا خودش زنگ زد. و بمب  یَسر شد تا زمان یبا نگران یروز

  دنمیکه تا رس م. چطور با دلم کنار آمدختمیچطور برگشتم، چطور ساک بستم، چطور اشک ر 
بالم  به استق  یکس حت چیبودم. ه رانی دق مرگ نشود. چهل و هشت ساعت بعد در خاِک ا

جلو   ی که برا  ی. چمداندمیکشی م نیزم ی بود. خودم کورمال کورمال چمدان را رو  امدهین
را جفت و جور کردم که نلرزد، که   میچطور پاها  دانمی. نمخوردیرفتن تکان از تکان نم

که دلت را  یوقت  یزن باش دی شکستم. و با ختم؛ی فرو ر   دمیکه رس نی . اما همنندنز نمیزم
کردم،   هیفرو برود! گر  یکس یِ تا مبادا به پا  یکنیرا جمع م  شیهاخودت خورده شکنندیم

. همه  میهایی... فقط و فقط در تنها خودم  ی اش براگله کردم، زجه زدم، ناله کردم. اما همه
کرده   رینکردم. دلم شکسته بود؛ دلم را خورد و خاِک ش ت ینزدم، شکا  دم. را فرو خوردم  زیچ

نبود که بشود درستش   یز ی گفتن نمانده بود، چ  یِ برا یکردم. آخر حرف بودند اما سکوت
 درست شدن نمانده بود.   یِ برا زیچ چیکرد. ه

 . کنمیدراز م شی نم دارند، دستم را به سو شی. موها شودی اتاق آرام باز م در

 بغِل مامان.  ایب -
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. در آغوشم  دی آی م می و چهار دست و پا به سو ند ینشیزانو م ی و جلوتر... رو دی آی م جلو
 امنهیس یِ ضرباِن قلبش رو تپد،ی قلبم م یِ . قلبش رودهمی تابش م دهم،ی م شیجا
بار "مامان"   نیاول یِ که برا ی. وقتکندیعطرش جهانم را آرام م شومی . آرام مندینشیم

  میودش دستش را برا را نداشتم. خ  یکار چیچکار کنم! قدرِت ه دانستمی کرد، نم می صدا
 خودش عاشقم کرد، خودش آراِم جهانم شد.   د،ی گشود، خودش خند 

 دوست دارم.  یلیمن خ یمامان -

.  دهدیادامه م دنی دو چندان به تپ یو دوباره از نو با قدرت ماندی از تپش باز م ی اه یثان  قلبم
 من. یِ قطعاً پاداش است برا  سایو نک

 جوِن دلم.  شتریمن ب -

 .  نشاندیگردنم م یِ گود انِ ی را م سرش

 .  رهیبگ میو منم گر  یکن هیتو گر  کنهیم  یکار شهیبابا رو دوست ندارم. بابا هم -

 . گذارمیبوسه جا م  شی تار به تار موها ی ... رونیر یجاِن ش نیاز ا ی . واخوردی گره م نفسم

 دوست داشته باشه.  یلی باباشو خ د یآدم با  -

 اره؟ یو در باش اشِک مامانشگه باباش همها یحت -

 . کشدی خط م امیقلِب زخم  ی رو زشیت یِ هابا ناخن  یکس

  کمیو  ره یگی شون ممامانا از کاراشون غصه ی. فقط گاهارن یباباها اشِک مامانا رو در نم -
 تا سبک شن.  کننی م  هیگر

 ؟ یچرا سبک شن مامان -

 شون رو فشار بده. نشه و دل ن یشون سنگدل یِ رو ی هاتا غصه  -

 شه؟ یم یشون رو فشار بده چغصه دل  -
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 . یمامان رهیگی درد م یلیخ ره، یگی شون درد مدل  -

" و من چه خوب شد که مجبور  شه؟یم یچ رهی "اگه درد بگ دی چه خوب بود که نپرس و
 ".  ره ی می"از درد م می نبودم به فرزندم بگو 

زن    کیزمان باعث اشِک  چیرا نشکند، ه  یگاه دِل زن چیکه ه د یایبار ب یطور خواستمیم
بدهد. الاقل او بتواند   ن یزن را تسک کی بتواند اندوِه  ندهینباشد. دوست داشتم پسرم در آ 

ها را قدم بزند، از عشق و  فصل  ش یزن استوار نگه دارد. پا به پا کیباور مرد بودن را در دِل 
زن در جهان  کی لبخند بزند، تا  ی زن در جهان با شاد کی . تا  دیبا او بگو  اشتندوست د

. ردیزن در جهان از درِد دلش تنها نم کی تا  رد،یوقت غصه نخورد که دلش درد بگ چیه
 کردمیم. مثِل بابا جاللم که هر چند کوچک بودم اما لمس  دوست داشتم پسرم مرد باشد 

آنچنان مرد باشد   می سای. دوست داشتم نکختیری  مادر میِ که سوزان به پا ینگاه یِ گرما
 ...شودی جهان تکرار نم نیدر ا گرید  ی نوا کی راحت باشد  المیکه خ

و تمام   م یاناهار نخورده  مانی همچنان ماندگاِر آغوشم است. هر دو سا ی نک شود،ی م عصر
. چشمانش را که باز دوزمیاش چشم م تلنبار شده  یِ هات ی . به معصوممیاده یروز را خواب

. و بعد دست  رمیگی با لمِس تنش قوت م ی. کمکشمی و در آغوشش م  بوسمشیم کندیم
  د،ی آیم  نی باال پائ ی طبقه  یِ ها. همزمان رها از پلهمیروی م  رونیدر دسِت هم از اتاق ب

 : دیآی د زنان به حرف م. لبخنکندی م دایپ  یمان با هم تلقنگاه 

 شدن! داری باألخره مامان و پسرِ تنبلش ب -

. سر تا پا  دوزمی تِن رها نگاه م ی ها. من به لباس مالدی م شیهاچشمانش را با پنجه  ساینک
خانه   دهد،ی نا م یِ بو رفتن است. خانه رونیب ی و ُپر واضح است که آماده  دهیپوش یمشک

... همه ستیکس ن چی نبودن است! ه کی م داِر التهاِب خانه وا ست، یاز جنب و جوش خال 
. او هم رخِت عزا به تن دارد. زن و شوهر کناِر دی آی م ن یپژواک هم پائ بعد یاند. کمرفته 

ندارم اما رها به من من   ی من سوال شود؛یرد و بدل م شانن یب ی. نگاه ستندیای هم م
 .افتدیم

 اووم... نوا جان... -



 دل  ینوا

 
47 

 

 .رومیبه بغل به سمِت آشپزخانه م سای. نکدانمی حرفش نم دنِ یشن منتظرِ 

 خدانگهدار. -

گاز   ی برنج و مرغ رو ی ها. قابلهنشانمیوسِط آشپزخانه م یِ ناهار خور زِ ی م یِ را رو ساینک
 ی ورودبسته شدِن در  یِ گذاشته است. صدا سایمن و نک یِ جان برا حهی مل دانمی هست. م
را دارم.   سای ... چه خوب نکمیشو ی . من و پسرم تنها مروندی ها هم م. آن دیآی عمارت م

 من است.   یِ برا شهی مکه تا ه ییساینک

 . پاشانمیعطرِ لبخند م  امی زندگ  یروشن ی به رو گردم،ی بر م شیسو  به

 ؟ ی غذا بدم مامان -

رنگ و بهم   خوش  یِ موها ن یبا ا  گونهن یا  ی. و وقتاندازدی باال م یرا به عالمت نف سرش
  ستی است با آن چشماِن درشت و خوش رنگ ترش، کاِر سخت نشسته  می رو به رو  ختهیر

 پدرش است!  هِ ی... شبهِ یپسر... شب نی که قورتش ندهم. و چقدر ا

 .خوامی م ر ینه! ش -

  یِ و رو ردیگی ام را به دستش م. بوسه فرستمیدر هوا بوس م شیو برا شومی او دور م از
و با   کنمی گرم م ری ش شی . براکنمی را باز م خچالی و دِر  زنمی . لبخند منشاندی اس مگونه 

از همان   ی او خودم هم تکه  گذارمی م شی رو ِش یدوست دارد پ اریکه بس یشکالت کیتکه ک 
و   کیو ک   ماندیهمان جا م سای. نکرومی م  رونیو از آشپزخانه ب گذارمی را به دهان م کیک 
  ایبروم  د یبا دانمی نه؟! نم ایدرست است   دانمی . دو دل هستم؛ نمخوردی را م رشیش

. از  رمیگی را م ممیو تصم گذارمی م یجدال عقل و دل، عقلم را کنار نِ ی نروم؟! اما باألخره ب
 دارمیبر م ی ای بلنِد مشک ی . پالتوکنمی را باز م میها کمِد لباس  رِ . درومی نو به اتاق خواب م

به خودم نگاه   نهیاز آ  کنم،ی . تن میبلند مشک  یِ روسر کی بوت و   م ی و ن فیبه همراِه ک 
هستم اما او   بایکه بورانند. ز یآکنده ِز لرزش و دستان  یو دل ده ی پر یبا رنگ ی. به زندوزمیم

از   یانبوه که سهِم خاک شد و از آن تنها کوه ییِ با یاز آن همه ز فیبود! ح باتریز شهیهم
  یِ اسک قهیبا  ی ای مشک یِ سرهم   شی. برارومیهم م  سایه جا ماند. به اتاِق نکحسرت ب
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ها را به هم کنارش. لباس  اشیزغال ی هابوت  میو کاپشن و ن  گذارمیتختش م  یِ رو دیسف
دوِر لبش   ی رش را کامل خورده است و کمیو ش کی . ک رومی و به آشپزخانه م رمیگی دست م

. کشمی کوچک و قشنگش م ی هالب یِ و آرام پا دارمی بر م یاست. دستمال یشکالت
 .شودیچشمانش درشت م 

 م؟ ی بر  ییجا م یخوای مامان م -

 .زمی آره عز -

تنها از پشِت   میبه مقصد برس ی. و تا وقتپرسدینم یزیچ گریو او د کنمی م حاضرش
 .دوزدی نگاه م رونیبه ب  لیاتومب ی پنجره 

 "عشِق من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن  یب

   شه یتموم من عاشق تو نم دلِ  دلبره

 سفر    ی بر ی خوایتوام م با

 برو   گهینگو؛ دلم م نه

 "شهیعشِق تو عشق نم  دنتید  ی بگو برا باز

  حیکه مس یبر گردم، همچو وقت خواستمیکه م ی... همچو وقت ستیخوش ن چیدلم ه حالِ 
که او   یو ُبرد، همچو وقت دیچشِم همه به آغوش کش شیرا پجسِم سرد و َلخِت او 

تِن آن    انِ یشکسته م  یرا آن شب با سر حیَبست و من مس شهیهم  یِ را برا شیهاچشم 
که آن مرد شب را تا صبح در کناِر عروِس   ییهاکردم، همچو تماِم وقت  دایآپارتمان پ

! دِل ست یخوب ن چ یاِل دلم ه. حقرارمی و من ب  رساندی م انیگورستانش به پا ی ُمرده 
من و   یِ ... شِب نامزد ستین  گریهاست که دو او سال  زندی در خوِن خود غلت م نمیخون
که آمد   ی. وقت شترفته بود و تا هفت روز و هفت شب برنگ شیبا دوستانش به ک  حیمس

کس   چیوقت به ه  چ یچشمانش گود افتاده بود و من ه رِ ی بود، الغر شده بود، ز ده ی رنگ پر
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به دنبالش و من به دنباِل هر دو   حیکه او ته باغ رفت و مس دمینگفتم که همان شبش د
و اشک   ختیو او اشک ر دیبه آغوشش کش حیمجنون نشست و مس دِ ی آن ب  رِ ینفرشان. و ز 

. و من  کردیم  همانیم شی هاگوشش حرف زد و او را به بزِم بوسه  یِ ال  حیسو م ختیر
 و آن مرد شوهرِ من بود و آن زن...  کردمی شان منگاه  یگری مجنوِن د دِ ی پشِت ب

  م،ی شوی م ادهیاست. پ مانی همه ییِ نها ی خانه یکه روز یی به همان جا م؛ی دی مقصد رس به
که  یبا خودم آوردمش تا وقت یتر که بود چند بار. کوچک چسبدی دستم را م ساینک

فرزندم را به   ِف یلط ی هیبا خودم همراهش نکنم و گفت گورستان روح  گریخانجون سُپرد د
همه هستند. همه   م؛یشو ی. در باز است. داخل ممی رویم یخانوادگ  ی . به مقبره زدیریم هم 

نشسته است.   لیدورتر سرِ مزاِر عمو جل یاند و زن عمو کمبه دوِر سنِگ مزاِر او نشسته 
  ساینک روم،ی م شی نشسته و چشمانش در اشک غرق هستند. من پ لچرشیو یِ مادر رو

خم شده و   ی هااز شانه  رمیگی . چشم مزنمی. کناِر سنِگ مزارش زانو مفشاردی دستم را م
او... مزارش مملو از   ی بو د،ی آی گالب م  یِ که پدِر پسرم است. بو ی مرد ی افتاده  نیسرِ پائ
اند: چند شاخه دانمی . نشمرده هم ممی مر ی هاگلبرگ   ریاست، مدفون شده ز  م یگِل مر 
۲۵۵۵  ! 

 "عشِق من تو اشتباه نکن  

 رمق منو رها نکن  یب

   شه یتموم من عاشق تو نم دلِ  دلبره

 سفر    ی بر ی خوایتوام م با

 برو   گهینگو؛ دلم م نه

 "شهیق نمعشِق تو عش  دنتید  ی بگو برا باز

اما او را  اوردمیخودم ن یِ وقت به رو   چی. هچدیپی خانجون در گوشم م ی ه یگر ی صدا
از من   شتریب شهیو هم شهیاو را هم  شانی . همهداشتندی از من دوست م شتریب شهیهم

پدرش چشم   یِ هابه اشک  سای. نکگذارمی سنِگ مزارش م  ی . دستم را روداشتندی دوست م
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دوست   گریپدرش را درآورده تا او را هم د یِ هااشک  یبداند ک  خواهدی م دی دوخته؛ شا
ها را پس  . گل ماندیدستم جا م شود،ی گم م  میمر  یِ هاگل  انِ ینداشته باشد. دستم م

انگار از   ی. کستاباندی. نامش رخ مشودی پژواک دفن م ی نهی. هق هِق رها در سزنمیم
  یِ . چهار حرفدوزمی چشم م نامش. به آوردیرا به صدا در م شیهاخنده  ی دااعماِق قلبم ص

اش جا ناِم حک شده  یِ "بهار نجم". اشکم ال شود؛ی چشمم تار م ِش ی نامش پ نِ یدلنش
است.   دهی بهار به چشم ند   گرید  ی. هفت سال است که زندگ ستی ن گری. بهار دکندی خوش م

.  شودی م ترق ی... رِد نبودنش عمچدیپی ها زمستانند! درد به تنم مبعد از او تماِم فصل 
به   م،یبه دستم، به پا زند،ی. درد به سرم مکندیدر سرم جنجال به پا م  شیهاخنده  یِ صدا

 نبودنش...  یِ تو در تو ی قلبم. و امان از دردها
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 چهارم: فصل

 "آِه حسرت" 

 

هر   اورند،یهر چقدر هم که بعدش از دلت درب  شکنندی دلت را که م یتا بفهم یزن باش د یبا
! ما ی باز دل شکسته ا یول یبده  یالیخی تن به ب  ،یاوریخودت ن ی به رو ،ی چقدر که بخند

  طی . ما زن ها زود با شرامی دِل دل شکستن ندار م؛یزدن ندار  ادیوقت دِل فر  چیها هزن
  یِ خوب می اگرفته ادی. اما  میوقت به آن عادت نکن چ یاگرچه که ه م،یدهی خودمان را وبق م

!  میآنقدرها به خودمان فکر نکن گریو د می لب به سکوت ببند م،ینیرا بب مانزان یاحواالِت عز 
...  یو دلدادگ   یدلدادگ  یعمر یعن ی  ی! زنانگستیبی رسِم عج یزنانگ یکه بدان یزن باش د یبا
ات  زده مل یر یِ هاکه چقدر اشک پشِت پلک  دیفهم   هدکس نخوا چی وقت ه  چیه یعنی

  تی و شکا ندیگله نب دی شا ت ی هادر پِس لب یزمان کس  چیه یعنی مدفون شده است. 
ندارد. اما آنقدر   ی اده یچیپ ِف ی تعر ی. زنانگست یرا قادر به معنا ن اتی ری بخواند اما عمِق دلگ

  نیدِل من و دِل خون یعنی یگرفته شده است که درکش مشکل شده است. زنانگ   دهیناد
 تو! 

  شانی هانی بود بخاطرِ باران و برف تمر  یتماس گرفته بودند؛ مدت سایفوتباِل نک ی مدرسه  از
وعده داده بودم حتماً امروز را خدمتش برسم و او گفت   اشی کنسل شده بود. به مرب

مختصر به   ی ابا من صحبت کند. بعد از صرِف صبحانه  یراجِب موضوع مهم خواهدیم
و آماده به    ختمیهم به جاِن چشم و لبم رنگ ر ی. کمپوشاندماتاقم رفتم. لباس به تن 

در سکوت نگاهش   یحالش غروب بود. کم ربازی با مادر رفتم. همچو د یصبح گاه دارید
دستم   انِ یستش را م شدم و کنارش نشستم، چشم بر رخش نشاندم، د  نی غمگ یکردم، کم

 کردم و فشردم. ریاس
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 مامان؟!  -

 نگاهم نکرد.  یحت

 ؟ی د ی بپرسم جوابم رو م یزی چ کی مامان  -

 و تاب شدند.  چیپشِت پنجره دست خوِش پ می مر ی های گل

 .کنهیام مهناق و آخرش خفه شهیم ی جوابم رو بده اگه ند -

 .دی نگاهم کرد، نه دستش گرم شد! اشک به داماِن چشمم دو  نه

 آره؟   ؟یاز من دوست داشت شتریمامان بهار رو ب -

را در خود گنجانده بود. به نگاِه کدر   یاز ناباور ینگاهش جهان  د؛یدر چشمم چک چشمش
 اش لبخند زدم.  شده 

وقت   چ یتو ه مردمیبهار م ی جا. اگه من بهی از من دوستش داشت شتریب دونمی م -
ناراحت  همهن ی وقت ا چیوقت... ه چی. هی سال بخاطر من ماتم زده نبود همهن یا

 . ی موندینم

مانده    م یحرف در گلو  نیها بود انگاِه مادر را پشِت سر گذاشتم و رفتم. مدت  ختم،یگر  و
  توانستمی جا خوش کرده بود و نه م می گلو یِ برنده رو غِ یت نیها بود که ا بود. مدت 

اندازه   کیمان  جفت  یِ خوب بود. برا یلیبدهم. بابا جالل خوب بود، خ رونش یببلعمش نه ب
بهار   گفتیم  شهیاندازه ُپرنگ بود. اما مامان... مامان هم کی به  مانی هر دو  یِ بابا بود. برا

به بهار دو چنداِن من  که عشقش  دانستمی ذهنم م ی در گوشه  شهیو بعد نوا! و من هم 
مدام   د،یآی م ادمی  شیهاام. مدام چشم شده  رشیدرگ  شتریاست... از سالگردش به بعد ب

هوا را به    شیموها  یِ و عطرِ شب بو ندینشیم رتعما نیا ی در گوشه گوشه  ش یلبخندها
همه هم حِس مرا دارند. همه روِح سرگردانش را  کنمی. حس مکندیخود آغشته م

با ما شام  کنمی عمارت مملو از اوست. حس م نی... بهار همه جا هست. ا نندیبیم
من مدام با    همچو کنمیحس م  نوشد،ی با ما قهوه م ند،ینشی م نهی. با ما کناِر شومخوردیم
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  نی. اساست ی به نک تماِم حواِس او هم سخت کنمی حس م د،یپایرا م  سای نگاهش نک
هست، همه جا هست. حس   شهیکه بهار هم کنمیحس م  یری از هر وقِت دگ  شتریروزها ب

  یرفتن الشیهمراِه ماست و خ  شهیخاک باشد اما روحش تا هم ری جسمش ز دی شا کنمیم
  ادمیباشم،  ن یغمگ دیکه با رودیم ادمی  رسمی به دِر کارگاه م یو وقت رمیگی ! سردرد مستین
از من دوست   شتریخواهرم را ب  شهیو مادرم هم ستیکه همسرم چقدر ماِل من ن رودیم
! فکرش را بکن... شوندیم  چارهیها بزودگذر نبود قطعا آدم  یِ خاموش نی! و اگر اداردیم

برگشته است و من   ی! ساناز از مرخصمردندیم ادبو از غم  دندیچرخی مدام در خاطرات م
. و گفته  توانمی باشم کمتر م توجهیب یساق ی چشِم کبود شده  یِ به پا خواهمی هر چه م
که از دور هم   صداستی جان دارو و ُپر خنده است؟! اما دخترک امروز چنان ب یبودم ساق

 ی در گوشه یبد که همه غم چهتِه حلقومش را بخوانم. و   یِ طوماِر تلنبار شده  توانمیم
  یها گاه. و چرا سرنوشت ما زنکندیتر از بد ممرجانه هم حالم را بد  دنِ ی. د میمان داردل

  نیکارگاه هم با ا یِ وارهایو انگار د اندشه یتر از همها ساکت ! دختر شود؟ی م  اهیس ی ادیز
. و  دهدی م والنها جقلب  ی چرخ و بغض در انزوا  ی . تا عصر صداکنندی م یبگی سکوت غر
اگر تنها درد بدهد و درد بدهد.   یبدش، حت یِ هابا خوب یمهربان است حت شهیعشق هم

و امروز بر خالِف   آوردیم ی چا حانهیخوب است. ر شهیباشد عشق هم ادتیرا   نیاما ا
. و  نوشدی را م اشی و چا ندینشی چرخش م یِ . هر کس پاشومیدورهم جمع نم شهیهم
را   یساق سای هم غصه بنوشند. عصر قبل از رفتن به مدرسه فوتباِل نک یکم ی همراِه چا دی شا

و   رمیگی. دستش را ممی را به او بگو یزی چ دیزن با   ک یبه عنواِن   کنمیحس م  زنم،ی صدا م
 . زنمی. لبخند مکندینگاه م  میها. به چشم کشانمیم ی اگوشه 

 . رمیبه سرم زد طالق بگ  شبید -

 کهویاز تعّجب گرد شد. خب تعّجب هم داشت که آدم صاحب کارش  شیهاچشم 
جنتلمن تمام   کی که همه از شوهرم را  ی. آن هم مندی جمله را بگو نیعد ابزند و ب شی صدا

 شد.  ترق ی. لبخندم عمدندیدیم اریع

 ! شه؟یم یاون چ ِف یاما بعد که به پسرم نگاه کردم با خودم فکر کردم تکل -
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اش چانه رِ ی انداخت. معلوم بود که به فکر فرو رفته است. دست ز نی سرش را پا  یساق
 چشمش نگاه دوختم.  ری اسفباِر ز  یِ گذاشتم و به کبود

 !یکن یبده که زندگ  ادتی  گهید یکی  یِ برسه که بخاطرِ زندگ  ینزار روز -

 گذاشتم و رو به دخترها بلند گفتم:  ش یبا خودش تنها و

 . یها خداحافِظ همگخانوم  -

خودش   ِف ی تکل دی نداشت با ی اهنوز که بچه  کرد؛یفکر م  دی با یرفتم. ساق رونی از کارگاه ب و
به جرِم  یزندگ  کیکه در  ست یحقش ن دیفهمی م دی. باکردی را مشخص م اشی و زندگ 

  یزن چیبلکه حِق ه  یباشد. نه ساق ر یاش کتک و تحقعاشق بودن فقط ناسزا بشنود و سهم 
رد بکشد. اما  اش تنها دخوب نباشد و از مرِد مورِد عالقه الشح اشی که در زندگ  ستین

مشترِک   یِ زندگ  چیه هیشب ح یمن و مس ی فقط داشت! رابطه حیمن و مس ی خب رابطه
نبود. راستش من خودم هم قول داده بودم، به خان بابا، به بهار، به خودم. قول   یگرید

 م یزودتر تصم د یبا ی. اما ساق سدبر  انیبه پا یجعل یِ زندگ  نیداده بودم که نگذارم ا
و   کندیمادرت م کند،یات معاشق کند،یات موابسته  دی ایبچه که ب دیفهمی م د ی. با گرفتیم

هر چقدر هم   یزندگ  کی. حاال اگر در  ینیبیاز او خودت را نم شیوقت پ  چی ه گریتو د
. بچه که است ترب یعج اندازدی که در دلت م ی. ِمهرستی بی. بچه موجوِد عجی شو تیاذ 
نه دِل کندن. بچه تو را   یرفتن دار یِ نه پا گری . ددیآ یاز دستت بر نم یکار چی ه گرید د یایب

ها هم که از بد باشد. باور کن آن  یزندگ   کی خواهد ی حاال هر چقدر هم م زندی بند م
از   توانمیوقت نم چیه دانمی اما من م مانندیم  مانی پش شهیاند تا همگذشته  شانی بچه

باشم و رنج ببرم. اما من زِن   ری با پدر فرزندم دلگ ی. حاال هر چند که از زندگ جدا شوم  فرزندم
 من است...   هیشب شیهاکه چشم  ی. پسرک ستمیندل کندن از از پسرم  

بود. بعد از   یگر ید  یِ شهرک قرار داشت و دفتر جا  ک یفوتبال در   نی. زمرسمی مقصد م به
سر    میصدر هم کنارم پارک شد. برا  نی مع لیشدن اتومب  ادهیقبل از پ  لمیپارک کردِن اتومب

جذابش   شهیشدم و او به سمتم با لبخنِد هم ادهیتکان داد و پاسخش را با لبخند دادم. پ
 پا تند کرد. 
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 .خانوم نجم  توندنی حالم از دخوش  -

 .م یستادی هم ا یِ ُپر کردم و رو به رو یگام

 .نی سالم همچن -

 دفترش دراز کرد. یِ به سو دست

 .  دی بفرمائ -

داشت اما من   حیبا مس یدور یِ . دوستمی اق گام برداشتو به سمِت ات  میهم همگام شد  با
و اعجوبه چطور در دوراِن اوجِ ستاره بودنش   مایخوش س  کنِ ی باز  کیوقت ندانستم   چیه

فوتبال در سطح کشور  ی اره یزنج ی هاو به زدِن مدرسه  گذاردیکنار م شهی هم یِ فوتبال را برا
  یفوتبال نکهی. با ا دانستی هم نم  گریکِس د  چیفکر کنم بجز خودش ه چه ! گرکندی بسنده م

 به پا کردند. یها چه جنجالرسانه اشی ر یگ نبودم اما خوب بخاطر دارم موقعِ کناره 

 به نشستن دعوت کرد.  شی سِت مبلمان رو به رو  ی نشست و مرا به رو زشیم پشِت 

 همسر خوب هستن؟  -

 .لبخند زدم شی را یگ یِ هاچشم  به

 تون. سالم دارن خدمت  -

 به حرف آمد.  دادی و قهوه م کیو سفارِش ک  داشتی که تلفن را بر م طورهمان 

 از گل پسرمون چه خبر؟  -

 .نِ ی به شدت دلتنِگ شما و زم -

 را خاراند. شیابرو  ی اش گوشه انگشِت اشاره  با
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دارم  میاون تصم  . اما قبل ازشه یشروع م هاشون ن یتمر  ندهیآ ی نباشه هفته یاگه بارندگ  -
که اگه  دی ایببرم. خواستم ب یح یتفر یِ اردو کیرو به  میت یِ هااز هر استان چند نفر از بچه 

 اردو باشه.   نیهم همراِه ما تو ا سا ینک د یاجازه بد 

 کاناپه جا به جا شدم.  یِ رو یکم

که  ی ابنابر اصرار خودش و عالقه دیدونی . خودتونم مکمه  یلیسنش خ  سای جناب صدر نک -
هم فکر نکنم اونقدر بزرگ شده باشه که دور  طورنی بشه و هم میوارِد ت  می شد یداشت راض

 .ادی از من از پِس خودش بر ب

 اش قوس خورد. لب ی گوشه  یکم

خواهش کردم  نیهم ی برا ترهک ی ها کوچبچه ه یاز بق سایهستم. درسته نک انیدر جر -
 . دیجان با ما همسفر باش سایبه عنواِن همراهه نک د ی باش لیاگه شما هم ما  که جان یا د یایب

 فکر کردن نداشتم.  ی برا یداشتم، راستش در آن لحظه اصاًل تمرکز   د یکردم، ترد سکوت

 صدر ادامه داد: نیمع

 مشهد، جمعه هم حرکته.   یِ اقامِت سه روزه تو ک یتماِم کارها هماهنگ شده   -

را رو به   کیبه دست وارد شد و فنجاِن قهوه و بشقاِب ک  ینیس یبه در خورد و منش ی اتقه
 .دی چ مانی رو

 همچنان ادامه داد:  صدر

  نیموثر باشه. چند نفر از دوستاِن خوب من هم در ا سای واسه نک تونهی م یلیاردو خ نی ا -
و ممکنه   ره ینظی ب سای. نکشهی ها مسابقه برگزار مبچه  نِ یجا بسفر همراهمون هستن. اون 

نوجوانان بشه و بعد از اون عضو   ی مل میوارد ت  گهیبشه و تا چند ساِل د  نش یگز یبراحت
 . دیفکر کن  شتریهم شده ب  ساینک بخاطرِ ثابت باشه. پس 
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هر   اشنده یو آ  یحال... من بخاطرِ خوش سایام گذاشت. نکنقطه ضعف یِ دست رو قاً یدق و
کردم و پاسخش را به فردا موکول کردم و او باز   ی بعد با او خداحافظ ی! کمکردمیم یکار

به خانه برگردم.   خواستینداشتم اما دلم هم نم  یفکر کنم. عماًل کار تر قیهم خواست عم
بود  یراِه طوالن یتا فردوس جانی هم تنها بودن! از ا  یو کم خواست یم  ی رو ادهیپ یدلم کم

هم به   ی سفر فکر کنم و کم ن یبه ا  توانستمیشدم و به راه افتادم. م لم یاتومب الِ یخی اما ب
 یِ خانواده   ک ی ... بهحیبه مس  سا، ی بود، به خودم، به نک یکی نزد نیکه در هم ی انده ی! آندهیآ

 .ی سه ضلع

با دامِن    یدر طوِل تصوراتم دخترک  شهی. همکردمی وقت به پسر داشتن فکر نم  چیه من
اگر دختر   کردمی ها بودم. فکر م. عاشِق دختر بچه زدیپرسه م یخرگوش یِ و موها یپف پف

  کی . اما یآسمان ی افرشته  یِ کردن برا  یو سزاواِر مادر شومی م یمادِر خوب شکی دار شوم ب
کنم! خب  یمادر شی پسرِک کوچک را در آغوشم نهادند و از من خواستن برا کی شبه 

چه   دی که با  دانستمیاصاًل نم رم،ی با او ارتباط بگ توانستم یسخت. نم یلیسخت بود؛ خ
آرامش کنم. مدام به آغوشش    توانستمیو من نم کردی م  هیکنم. پسر بچه مدام گر

تماِم شب را   دادم،ی تکانش م غوشم در آ خواندم،یم  ییالال شی شود. براتا آرام  دنیکشیم
منظم   شی هابدهم، عوضش کنم، مراقب باشم نفس   ریتا به او ش ماندمی م داری بخاطرش ب
بدنش متعادل باشد، گرمش نشود، سردش نشود، تب نکند، دلش درد نکند،   یِ باشد، دما

  واشی  اشتاش درد داشت، دلثه کرد،ی م هیگر  یلیها خ نکند... پنج ماهه بود. شب  یقراریب
  نقدریا نکند  داریرا ب یتا ساکت شود و کس بردمشی. به باغ مآوردی دندان در م واشی

هشت ماهه بود. تازه به چهار دست و پا رفتن افتاده  تا به خواب برود.  دادمی تکانش م
  یزیچ فتد،یب شیرو  یزیبخورد، چ ییبود که مبادا سرش به جا  نیا ِش ی بود تماِم حواسم پ

و  زدیم  م یمامان صدا  گریتر شد. دبه دنبالش بودم. پسر بچه بزرگ و بزرگ  دامرا بکشد، م 
قد   یِ را پا  ی ادیز یِ را، روزها یان پسر من است. من جو شهیبودم او تا هم  دهی من هم فهم

  کی پسرش چطور بزرگ شد. چطور  دانستینم یحت حیگذاشته بودم. و مس دنشیکش
ها سال  ن ی ندانست و ندانست. او در تماِم ا حیساله شد، سه ساله شد، پنج ساله شد! مس

تنم... بهار و  ی جاِن من بود. خواهرم بود، پاره  گرِ ی د مِ یرا دوست داشت که ن یزن ی مرده 
. خوب خواهرم  کردی خوب در قلِب همه جا باز م  برد،ی خوب از همه دل م اشیعطرِ بهار
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ام را هم در شناسنامه یسرحکِم هم  خواستیکه م ییپسر عمو  حیبود و مس  زمیبود، عز 
تودار   حیمس یعنیته باشند. داش ی اآن دو با هم رابطه کردی فکر نم یکس حت  چیِبکارد. ه

که برگشتم   ی. من تنها وقتدادی را بروز نم یزیچ  ادیها بود و بهار هم که ز حرف  نی تر از ا
  نهیشوم یِ پا  سارکرد. بهار شرم  شدی نم یگریکاِر د چ یکه آب از سر گذشته است. که ه دمید

پشِت   گاریس حیو مس دادیشست و شو م   شیهانشسته بود و مدام صورتش را با اشک 
من بودند.   یِ شانیگرِ پر و همه نظاره  انداختیبه من نگاه نم  یو حت کردی دود م گاریس

. نوا یراحت نی باطل شه." و باطل شد، به هم دی با ح ینوا و مس تیخان بابا حکم داد "محرم
 حیرا به او ترج کهیرا داشت که همه توِپ چهل ت یکیپالست توِپ   کی حکِم  مهه یِ برا
.  آمدندی بادش کم شد، کهنه شد همه از نو به سراغش م که یو بعد که توِپ چهل ت دادندیم

وقت نشد   چی که ه ی. قلِب مهرباِن خواهرستادی ا  مارستانیپنج ماِه بعد بهار قلبش در ب
  یِ لحظاِت بودنش تمنا نیرا که در واپس یدارم هنگام ادیدوستش نداشته باشم. هنوز به  

  تورِ یآن همه دستگاه و مان انِ ی او م دنِ یکه با د یلرزان یِ هادارم گام  ادیرا داشت. به   دارمید
 : گفتی که با جان کندن م ییبدقواره به درد درآمدند. و او

 .اسیقلبت در  شهیکه هم یید. اما تو ببخش. توب یلیمن بد کردم بهت، خ -

بودند و   دهی دستانم خز انِ یجان مرا که ال اشی زده و بوران خی دستاِن  آورمی م ادی به
 :کردی که مدام تکرار م ییبایز ی هالب

 . ی. توروخدا نوا بگو مراقبش هستیبهم قول بده مراقِب بچم باش -

چشماِن ترِ او و خودم  یِ کودتا انِ یو سر تکان دادم و در م  دیکه اشکم چک آورمی م ادی به
 قول دادم. و او دوباره و دوباره التماس کرد:

 منو ببخش نوا. منو ببخش.  -

افتاده بودند و   نیبه زم شی هاکوه  گریرا که د یتور یممتِد بوِق مان یِ صدا  آورمی م ادی به
 یِ هاپلک  انِ یچشم بست و از م  دهی ند که فرزندش را ی. بهاردیتپینم  گریکه د یقلِب بهار

 بود.  ده ی خاک تنش را بلع یِ که نبود و سرد یبود. بهار  یاش همچنان اشک جاربسته 
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. سر که به عقب بر  کشاندی م رونیمرا از افکاِر درهم ب یلیممتِد اتومب یِ هابوق  یِ صدا
  یِ رو به رو یک  راه رفتم و نقدریا یک  دانمیخودش است؛ نشسته پسِت ُرل. نم گردانمیم

 . دی آی به سمتم م شود، ی م ادهی. پامده ی مبلماِن او رس یِ گالر

 نوا جان!  -

 سالم. -

 خونه.  می گردی دارم بعد با هم بر م کی کاِر کوچ کی تو من  می بر ایسالم ب -

 . رمینه خودم م -

ها شلوغ بود و فروشنده  یل یخ ی. گالردیآمد و دستم را گرفت و به دنباِل خود کش  جلوتر
 بودند.  یسخت مشغوِل خدمت رسان

 . امیمنم االن م زمی برو باال عز -

هم قرار داشت. به باال رفتم اما   حیباال اتاِق مس ی مبلمان دو طبقه بود اما در طبقه  یگالر
گان  از فروشنده  یکی  ی ادیرا گرفت. جلوتر رفتم. شه یست   میقبل از ورود به دفترش چشمم ن

 به حال و احوال پرداخت.   ییآمد و با خوش رو می خندان به سو یبا لب دنمیبا د

 سالم خانوم نجم حالتون خوبه؟  -

 ممنون. زمیسالم عز  -

 جون چطورن؟  ساینک -

 حاِل اونم خوبه.  -

  یِ کار رنگ بند نیا ی ادی:"خانوم شه دمیاشاره کردم و پرس مانی سِت رو به رو می به ن سپس
 هم داره؟"  ی اگه ید

 . یقرمز_مشک  ،ی_مشکدی سف ،یبله خانوم. زرد_مشک -
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  یمبِل دونفره با دوتا هم مبِل تک  کی داشت.  یو قشنگ یمبلمان نگاه کردم. طرحِ فانتز به
  سای اتاِق نک یِ . براشان هم به همان شکل بودبه توپ فوتبال بودند و روکش  هیکه شب

  شاندنی که تا چه اندازه از د نمیهم بب از پشِت پلک  توانستمیم ی . حتشدی قشنگ م
 . شدی خوشحال م

 ! زم؟ی عز -

کرد و دور شد.   یخداحافظ ی اد یبازگشتم. با لبخند به من چشم دوخته بود. شه شیسو  به
. اشی گود یِ حوال ییکمرم نشست. درست جا یِ دستش رو ستاد یجلو آمد و کنارم ا حیمس

 از نو به ست نگاه کردم. 

 ؟ یار یرو ب شی_مشکدی رنِگ سف یتونی م -

 گرد شد.  چشمانش

 ؟ی خوای واسه خونه م -

 تکان دادم. ی به عالمت نف یسر

 . ساینه واسه اتاق خواِب نک -

 ها نگاه دوخت.هم به آن  او

 شه؟ ی شلوغ نم اشی باد یِ هاکناِر کاناپه -

 . مینیچی رو م نایا  میداری نه اونا رو بر م -

 ...قیو عم قیو عم قی نگاه کرد؛ گرم، مهربان، عم م یهاچشم  به

 . ارن یها فردا ببچه گمیم زم یباشه عز -

 ممنون.  -

 ارن؟ ی بگم واست نسکافه ب ی خوای م -
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 خونه فقط... می نه، اگه کارت تموم بر -

 ؟ ی فقط چ -

 جا گذاشتم.   سایرو کنار دفتر فوتباِل نک نمیماش -

 چشمانش شد اما تنها گفت:  یِ قهو  یِ تعجب قاط یکم 

 خونه.  ارن یها برو بده بدم بچه چی سوئ -

 .می شد  اشلی هم سواِر اتومب ی بعد با هم، همراِه هم، شانه به شانه یکم و

 باشم  ارهیس  نیا  ِک یتار ی مهیکه من در ن ی"رفت

 آواره باشم  نیزم یِ رو ی اه یکه مثِل سا  یرفت

 ی را در کنارم حس نکرد اتی خال یِ و جا یرفت

 "ی از عذاِب انتظارم حس نکرد یزیو چ یرفت

آشکارا   یبود. به غم  دهیصورتش پرده کش یِ که رو  یاش چشم دوختم؛ به حسرترخ  مین به
بهار غوطه ور بود.   الِ یکه در خ ی. به او و افکارکردی م یکه در پِس چشمانش مدام باز

در کار نبود اما آدم که  یمان به خواسِت خان بابا بود، درست که عشقدرست که وصلت 
  نی . استین شی سرِ جا یزیچ  دی آیبه خودش که م خورد،ی م زیدلش ل  کهوی. ستیسنگ ن

  شتریب شکند،ی م  شتریاما زن ب آوردیم ی محبت درست سرد یب یِ همه سال زن و شوهر
تر است! زن هر  سخت  شهیزن هم کی  یِ . برارودی در خودش فرو م شتریب خورد،یغصه م

بزند   یگعالقهی به ب راو هر چقدر هم خودش   ستی مهم ن  شیچقدر هم ادعا کند مردش برا 
. حاال اگر آن  ستی گریمرگ است بداند َمردش هر دم مملو از حضوِر د  شیاما باز هم برا 

زجر بود    میدرد بود، برا  می آراِم جاِن خودش باشد. برا یگریاگر آن د  یمرده باشد. حت  گرید
تنها زورم به خودم  م،ی بگو توانستمی نم یزیچ  چی کنم. واقعاً ه یکار توانستمیاما نم

. زورم به میهای گرفتِن زنانگ د یبه ند   ح،یاز مس یام، به دورام، به سکوت به بغض  د، یرسیم



 دل  ینوا

 
62 

 

داشتم.    ازیرا همه جوره ن حی داشتم؛ مس ازشیروغ چرا نوگرنه د دیرسی خودم و خودم م
 . گرید یِ هاشوهر  ی باشد. هچو همه  خواستمیم

را بشنود، آنقدر بلند که دست   شیآنقدر بلند که او صدا  د؛یجه رون یب امنه یاز س قیعم یآه
 ببرد و ظبط را خاموش کند، آنقدر بلند که بپرسد: 

 نوا جان؟   یخوب -

 را به طرفش برگرداندم و لبخند زدم. سرم

 دلم شکسته. کم ی آره فقط  -

طور    نیآِه او بود که سکوت را شکافت. و هم  نباریو ا  شهیرا برگرداندم به طرِف ش میرو
 افتاد. انیبه جر  یمان و آن اتاقک فلزقلب  ارِ یش  انِ یکه م ییصدا یب

 ؟ ی از چ -

 خواهرمه.  ی فقط شوهرم هنوز عاشق مرده   یچیه -

وار اشک    وانهیو د  کی ستریزدم. آنقدر ه هیگر   رِ یبه ز ی و ها  ی ترمز زد و من ها یِ رو محکم
پشِت سرمان به خودش   یِ هال یبوِق اتومب یِ . و با صداکردی که او مات زده نگاهم م ختمیر

ادامه دادم و او  ستن ی . من به گرجا به جا کرد ی ابه گوشه  ابانیرا از وسِط خ لیآمد و اتومب
و زن با   یساله باش  یزد. واقعاً دسِت خودم نبود. س رونی ب لیخورد شده از اتومب یعصاببا ا

که شوهرت باشد و نباشد سخت   ی با مرد ی. شش سال زندگ ی شویهمه غصه خورد م نیا
 یمتالش شکیات بزجر است. قلب  یو از نو محکوم به سازش باش ینیبب انتیاست. خ

بزنم، بلند آنقدر بلند    ادیبود. دوست داشتم فر ریکشا . بخدا قلبم قشنگ خورد و خشودیم
. زدی بر رونیب  میهانکردن  یزنانگ یِ هاسال  نی پاره شود. آنقدر بلند که تماِم ا می که گلو

نوا بمان، باز هم بمان و   دیجرعت نکند بگو  یکس چیبزنم که ه ی ادیدوست داشتم چنان فر 
 ی. دلم دور دی ایدر ن تی بخور و صدا ییرا تنها تیهاتو، تماِم دق ها ماِل تماِم غصه

... آه  حیکه من باشم و مس ییبه من نرسد. جا یدور که دسِت کس  یِ جا  کی  خواست،یم
دور که تنها من باشم و   ییو جا خواستی ام او را مزنانه  الِ یداشتم، تماِم ام ازشین یلعنت
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  خواستمی . مشدنبا یگریزِن د چی نباشد. خاطره ه ینباشد. بهار یکه کس ییخودش. جا
هم شده ماِل خودم باشد. دوستش داشتم. نوا شوهرش را دوست   کباری  یِ شوهرم برا

 را، شوهرِ نامردش را، شوهرِ خائنش را...  شی فا ی داشت؛ شوهرِ ب

شک شد. چشمانم بند رفت و او آمد. خونسرد پشِت ُرل  خ میهااشک  یِ کردم و جا هیگر
 ام گفت: نشست و رو به من و چشماِن دق مرگ شده 

. من خواستم، خواستم که برات جبران کنم. سمتت اومدم، خودت پسم  یخودت نخواست -
نوا. تو با وقف   ی تو هم خوب تا نکرد یگل درشت بود قبول ول یلیمن خ ی . خطای زد

که   ییبا زنم، با تو خواست ی. وگرنه منم دلم می کرد ونی مد شترینو بکردنت واسه پسرم م
که  ییهای روزمرگ  نینه ا هایکنم. زندگ  یزندگ  یترب ینج ،یتربا مرام ،ی از همه بهتر

هم   ومد،یبلند شد واسه تو هم صدام در ن یها صدام واسه هر ک سال   ن ی. تو امیگذرونیم
  یِ زندگ  هیوگرنه منم دوست داشتم   ی داد یدستم از پشت بسته بود. اما تو بازم تن به دور

 ام داشته باشم! آروم مثِل همه کناِر زن و بچه

 غلت خورد و غلت خورد. یاز دامِن چشمانم ه اشک

 ؟ ی عاشِق بهار شد نیواسه ا  -

 نگاهش عوض شد. گس شد، تلخ شد، زهر شد.  طعمِ 

خاکه. بهار  رِ یتنه عشقم شش ساله ز  ی. ولکنمی ه عاشقش شدم. انکار نمآر گه، یدله د -
حرف چقدر ممکنه   ن یا دونمی دوست دارم. نم یل یکه خ یی. تویتو هست یول ستین گهید

  کی من  ی اما بهار واسم عشق بود اما تو برا زمیو شکستم عزدلت  ادیدلت رو بشکنه. من ز
اما دوست داشتِن تو   ستین یبهم ثابت کرد عشق موندن ان. و زمیدوست داشتِن ناب

 پا گرفت، بزرگ شد.   سایثابت و قرص بود که نک نقدریا

.  نیجانکاه بود و سنگ ی ادیاعتراف ز نی قلبم باال آمد. بغضم چند برابر شد. و ا  انِ یم یزیچ
کس   چ یدانم هکه خودم هم ب شودی رنج آور م اریقلبم... و بس یِ بغضم، برا یِ خودم، برا یِ برا
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بسپارد. حاال او هر چقدر   یاز زمان محال است "عشق"اش را به فراموش ی الحظه  چیدر ه
 !  شودی مثل سابق نم  گرید  زی چ چی دور باشد اصاًل ه خواهدی هم م

 رنگ ها...   نه

 عطر ها...  نه

 گل ها...  نه

ده اند همچو دل  . انگار که همه مرشودیمثل سابق نم زیچ چی بعد از رفتن "او"ها ه اصالً 
  چیو با ه مانندی زده م خیکه تا ابد   ییدست ها  خورد،ی تاب نم نهی در س گریکه د ییها

و   دهدی را از دست م اشی که ملس یشاتوت ی ها  یشوند، بستن یگرم نم  گرید ییگرما 
 یدر ما باق  زیچ  چیه گری ... بعد از رفتِن "او"ها داندم یهمچو سابق خوش طعم نم

خون هم پمپاژ   یحت گریکه د مانی نهیدر سمِت چِپ س کیتار ی امگر حفره  ماند؛ینم
شب محال بود او را فراموش کند   ی مرد، مرِد آشفته  نی بود و ا حیمس  یِ . و بهار، اوکندینم

 و غرِق با من بودن باشد! 

 باشم  ارهیس  نیا  ِک یتار ی مهیکه من در ن ی"رفت

 آواره باشم  نیزم یِ رو ی اه یکه مثِل سا  یرفت

 ی را در کنارم حس نکرد اتی خال یِ و جا یرفت

 "ی از عذاِب انتظارم حس نکرد یزیو چ یرفت

جا خوش کرده   بانه یسا  رِ ی ز لمیشدن متوجه شدم اتومب  ادهی. موقعِ پمی د یعمارت رس به
که زد به   می ! من جلوتر راه رفتم و او پشِت سرم. صدااشی شگیهم یِ است، درست در جا 

آورد و   شی کرد. دستش را پ ن یشتم. جلو آمد و نگاهش را در نگاهم باال و پاطرفش بازگ 
 را کنار زد.  امی شانیپ یِ رو یِ مو

 .ننتینب نطوریا  هیبه صورتت بزن بق یآب  هی -
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که  یزیچ ی ااش نه حس داشت و نه ذره . بوسهدیسرم را بوس یِ خم شد و رو  سپس
 یزن یِ برا یداشت. دلسوز یاش طعِم گِس دلسوز . بوسه ی نامش را محبت بگذار یبخواه

 وقت نبود.  چیکه همسرش بود و ه

را به دوِر   شی هااش را دوست نداشتم که دست از چشمم خواند که چقدر طعِم بوسه انگار
 و چشمش را در چشمم غلتاند.  دی چیصورتم پ

که   ی. وقتیداشته باش دنیکه تو حوصله شن ییفرصت مناسب. جا کی خانوم بعداً، سرِ  -
 جانم.  میکنیصحبت م ی. راجِب همه چمیکنی حاِل هر دوتامون خوب باشه صحبت م

برگرداندم و وارد سالن شدم.  ی از او رو  شی! پزد؟یحالم صد چندان بدتر شد. بچه گول م  و
  دهیخواب سا ی کن دانستمی . مآمدی م من یعمو از سالن نشصحبت خانجون، عمه و زن ی صدا

 اشیشانیچشمانش را بسته بود. پ قیاست. به طرِف اتاق خواِب او راه کج کردم. پسرم عم
من.   زِ یمن، پسرِ عز  نِ یدلنش ی در سکوت نگاهش کردم. جگر گوشه  مه  یو کم دمی را بوس

معنا   یبه عنواِن زندگ  یزیاصاًل چ ی ! اگر تو نبودکردم؟ی م یمن چطور زندگ  ی اگر تو نبود
اش رفت. از  ام صدبار قربان صدقه نگاهش کردم و دِل مادرانه شتری و ب شتریداشت؟! ب
به دست و صورتم زدم. لباس عوض   یآمدم و به اتاق خواِب خودم رفتم. آب  رونی اتاقش ب

رفتم. او هم آنجا  منی را به تن پوشاندم و به کنارشان در نش امیی مویکردم و بافِت ل
  نیاضالعش خواند که غمگ انِ یم یزی چ دی شسته بود. عمه به صورتم چشم دوخت. شان

 شد. 

 : دیپرس حیمس

 رها و پژواک کجان؟  -

 عمو گفت:  زن 

 . گردنی با چندتا از دوستاشون رفتن دربند تا آخر هفته هم بر نم -

خت شد و  او س ی چهره  نباریچرا ا  دانمی . اما نمرفتندی با هم مسافرت م ادیو پژواک ز رها
 به هم گره خورد. شیابروها 
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 که هر جا خواستن برن.   شهیچه خبره؟ نم -

 متعّجب شد.  عمه

 ! یمادر زن و شوهرن ناسالمت -

 .ردی گفت تا او بپذ یز یکه محال بود بشود چ یبد خلق شد. طور یحساب

 گرفتن که من خبر ندارم؟!  یعروس یک  -

  ری آن دو گ یِ کند و از شانس سوزنش رو یخال یرا طور تش یعصبان خواستی بود م معلوم
 کرده بود. 

 .  می ندازی رو را م شونی برگشتن عروس یوقت یِ اگر مشکلت عروس  -

َبراق به   یکوک با نگاه فی نشست. چشمانش منعطف شد و خانجون ک  میرو  نگاهش
 ام آمد.حرف  دیتا

ه سامون نگرفتن تا  دوتا هنوز درست نیتو چهار سال که ا رهیداره م گه یآره واال مادر. د -
 . میشون نبود از ما بوده که به فکر مراسم  یاالنم کم کار

 دلخور شده گفت: یپر عمه

 نده.   ری زن و شوهر گ نیا  رونیبه ب یتا کس می بهتره زودتر مراسم رو جلو بنداز -

ها به کس آن وقت  چیه آورمی م ادیدلخور شده بود! و من به  زشیعز  حِ یجانم از مس عمه
 گذاشت. دانیپا به م ییعمو با دلجو  من نبود. زن  یِ فکرِ دلخور

وسط   نیبچه ا هیبهتره  یتا قبل از عروس گهینداشت که فقط م یمنظور حیجان مس ی پر -
 ندازه.   دمیپا به م

و    تیمحرم  چیگذاشت بدوِن ه انینطفه پا به م کی  شیها پسال  آورمی م ادیمن به   و
شان در شناسنامه هم رج  زن و شوهر بودند و نام یقل حاال رها و پژواک قانون. الایشرع
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 ناً یقی دادمی عمو را نم نبودم اما اگر حاال جواِب زن هیو کنا شیخورده بود. من اصاًل آدِم ن
 .کردمیسنکوپ م

  چیکه ه ه ی. بقدونهی عمو جون هم شرع، هم عرف، هم قانون اونا رو زن و شوهر مزن   -
هم ککش    یو کس شنیدار مچطور بچه کنهیشون کناِر هم صدق نمبودن  یِ تو نایکدوِم ا

 ! گزه؟ینم

که گفتم همان دم با هم سکته  دی شد و چنان رنگ از رخساِر سه زن پر یسکوت چنان
او دردم گرفت. و اما نگاِه او...   یِ که من به جا دی. خانجون آنقدر محکم لبش را گز کنندیم

جان  حهیلحظه مل نیکه در قلبم پرت شد و تنها در ا  ز یو ُبرنده. آنقدر تترسناک شد  
او را از من جدا کرد. جِو   نِ یبه دست وارد شد و نگاِه سنگ ی چا ینینجات شد و س ی فرشته 

کهنه را شکافته   ی هازخم  ادیو جمع را ترک کردم. امشب ز  ستادمیکه ا  ی بود. طور ینیسنگ
زخم شده باشد،   ادی. دلت که زستیاما دسِت خوِد آدم که نصرف کرده بودم   یبودم و انرژ

عقده هم   یکه بمانند حت  ی ادیو ز کنندی م ونتعف نند،ینشی هم م یِ کهنه رو یِ هازخم
تخت گذاشتم.   یِ و رو دمیکش رونی ب ی. به سمِت کمد رفتم و چمداِن متوسطشودیم

چمدان همانا   ِپ یباز کردِن ز یِ صدر گرفته بودم. صدا نِ یمع شنهادِ یبه استقبال از پ میتصم
اتاق را ُپر از گرما کرد.  اشو تِن گُر گرفته دیچیعطرش پ یِ باز شدِن در همان. بو یِ و صدا

لباس   دنِ یکش  رونیباشم به حضورش. به سمِت دراور رفتم و مشغوِل ب توجهی کردم ب یسع
 شدم. 

 کجا نوا؟  -

هم شده من جواِب سوالش را ندهم و   کباریوس کرد  خب دلم ه  یعنیندادم.  یجواب
  یِ و او دمی تِن چمدان چ انِ یم  یلج درآوِر خاص یِ ها را با حوصلهخرج کنم. لباس  ییاعتنایب

 تکرار کرد. گریباره د یجوش

 کجا خانوم؟  -

 خونسرد و کوتاه پاسخ دادم. نباریا
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 مشهد.  -

کنده شدن هم داشت.  الِ یدردم گرفت. خ  نکهیکه عالوه بر ا دیرا کش م یبازو  یطور
  دیکل یِ ها و با دندان  ختیها رچشمانش را در چشمانم جا کرد و خشِم نگاهش را در آن 

 :دی همش غر یِ رو ی شده 

 ؟یک  ی با اجازه  -

 اش کردم.و قلنبه  جایتعصِب ب ی حواله  ی پوزخند

 . ستین ازین یکس ی به اجازه  -

 باال ُبرد. یرا کم شی صدا

 . زینوا اعصاِب منو بهم نر  -

 باال ُبردم.  یرا کم می صدا  و

 ات ندارم. به تو و اعصاِب نداشته  یمن کار -

 ه؟ یچمدون بسته چ نیپس ا  -

 برم مشهد از طرِف مدرسه فوتبالش اردو دارن.  سایبا نک خوامی م -

 کردم. یکاسه ته کهویکه  دندیهم چسب به  شی ابروها یطور

 .یر یجا نم چیه  ساینه شما، نه نک -

 .برمی و پسرمم با خودم م رمیاتفاقاً م -

 برو برگشتش افتضاح ناجور بود. یخشِم ب نی ا انِ یم زد، واقعاً لبخندش  لبخند

 .شنیاز من دور نم نچمیا کی خانوم. زن و بچه من  یکنیاشتباه م -

 . زدم ادیرا باال ُبردم بلکه فر   م ینه تنها صدا  نباریا
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 .رمینم ای رمی م نی حاال بب -

  یگشت. با انگشتش کم انشی. مدیکش رونیب اشب یچشمم از ج ِش ی همراهش را پ تلفنِ 
چشِم من    ِش یو پ دیصفحه کش یِ مکث کرد و دستش را رو کهو یکرد. بعد   شیو باال  نیپا

 . دیایتا به حرف ب دیطول کش هیبه بغل گوشش چسباند. و چند ثان

 جان.  نی سالم مع -

-... 

 ؟ یقربانت ممنون، تو چطور -

-... 

 بزار.  نیگز ی واسش جا ایرو خط بزن  سایدرسته نوا بهم گفت. من زنگ زدم بگم نک -

-... 

 اگه فرصت بشه حتماً.  -

-... 

 ممنون شبت خوش. -

بعد کنترل خودم را به  یگذاشت. وارفتم اما کم بشی چشِم من در ج ِش ی تلفنش را از نو پ و
 و با خشم و حرص به حرف آمدم. دست آوردم 

 .ی دی م تی . فقط به خودت اهمستی بچتم مهم ن  ندهیکه واست آ یتو به آدِم خودخواه -

به عقب رفتم.   یبود که از ترس قدم کبارهیصورتم خم شد آنقدر حرکتش   یِ زد و رو لبخند
. بعد  دی را بوس امی نیو نوک ب  دیو مرا جلو کش دی محکم کمرم را چسب ش یهاو او با پنجه 

 .دی و خند  دی چشمم عقب کش  ِش یصورتش را از پ

 .یشیم یچقدر خوردن یخوری حرص م یوقت یدونی نم -
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  انِ یاش م. دسِت راستش را بلند کرد و  بعد با انگشِت اشاره دمیرا در هم کش میابروها 
 را از هم گسست و ادامه داد:   م یابروها  ی را نوازش کرد و گره  میابروها 

دلت  یهر چ  دونمی. نمییزورگو  ا یتعصب کورکورانه  اینا به جا  رتیاسمش رو بزار غ -
روزم کنارش  کی  یکه زن و بچش حت زارهینجم نم  حیکن. اما مس شیخواست معن

 من. زِ یاعصاِب خودتو خورد نکن عز  ی خود ینباشن. پس ب

نشاند و رفت. بهار قلِق او   یحرِف خودش را به کرس  یراحت نیرفت. به هم رونیاتاق ب از
رِگ   تواندی زن م کی رِگ خواِب خودش را دارد و تنها  ی هر مرد یعنی خوب دستش بود. 

نبودم! اما  حیمس یِ زن برا ک ی . و چه غمناک است که من آن  ردیخوابش را به دست بگ
چه بخواهد، چطور نگاه کند و حرفش را   د،یچه بگو  دانستی . موداو را از َبر ب یبهار حساب

 اشیبه آلمان رفتنم نبود. بهار راض یجوره راض چی ه  حیکه مس یسازد. همچو وقت یهج
خان بابا   لی رفتنم با وک  یِ قدم شد و برا  شیپ ح یکرد. چنان ساده و محکم که خوِد مس

.  دادیکت م و او را به دلخواِه خودش حر دیفهمی را م حیمس یصحبت کرد. بهار به آسان
که بعد از تو هم   یباش یمرد کاف   کی  یِ حد و حصر برا یب دی خوش به حاِل خواهرم. با

  حهیبعد مل یبه در اتاق خورد و کم ی ابود و من چقدر نه! تقه یرا نخواهد. و او کاف یکس
 جان به داخل آمد.

 . خورن ی هاشون رو نمقرص  کنمیم ی. هر کارتابنی ب یطور ه یخانوم، مادرتون  -

  می هابه گام ی. کمدیچشمانش تار کش یِ رو یچمدان کشاند و نگران یِ بعد نگاهش را رو  و
  ی قو شهی من. ماماِن هم یِ و به اتاقش رفتم. آه مادر! ماماِن دوست داشتن  دمیشتاب بخش
و بود. . نگران در من به جست و جدی من. چشمانش تماِم جزء صورتم را کاو ری و نفوذ ناپذ

غصه دارش کرده بودم. کنارش  ی ادیاندوهش گره زدم. انگار امروز ز  به تبسِم غم آلودم را 
سرم   یِ گذاشتم. دستش رو  حرکتش یب یِ پاها یِ تختش زانو زدم و سرم را رو  ی رفتم. لبه 

 ها مرا نوازش کرد. . دستش پس از سالمنش یا  شهینشست. دسِت مهربان و هم

  گفتمیها رو به تو نم دردم گرفته بود. اگه اون حرف  یطور هیخب مامان سختم بود.  -
  یبگه؟! خب دلم قِد چ ی. خب آدم حرِف دلش رو به مامانش نگه به ک مردمی بدوِن شک م
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دوسش داشتم.   شهیبودن. مامان هم ختهیعالمه سنگ روش ر هیشده بود. انگار  نیسنگ
  ی ثمره   یوقت ی. حتختهی هم ر یِ و با شوهرم رو کرده انتیبهم خ  دمی که د یوقت یحت

از خواهرم متنفر باشم   تونمینم نکهیدستام گذاشتن. ازش متنفرم. از ا ونِ ی عشقش رو م
 متنفرم.

ُسر داد. کِف سرم سوخت. سوخت    میموها  یِ نشست. انگشتانش را ال میوسِط صدا  بغض
ام را که چقدر غصه دانستمیبود. م صدای که مادرم فرقش چکاند و همچنان ب یاز اشک

چه اندازه باشد، چند ساله باشد، کجا   شانی نداشت که بچه یها فرقمامان یِ . براخوردیم
  ی مامان شد ی را وقت نی اش هست. ا نگراِن بچه  شهیهمو  شهیمامان هم   کیباشد.  

  چیم است و هاوابسته  حدی . االن که پسرم بفهمم ی . االن که مامان هستم میفهمیم
لذت بخش بود که   نقدریمادر ا یِ هاانگشت  یِ . بازم ی را ندار گریهمد  یِ مان طاقِت دور کدام

  یِ باشم. اشتباه کردم؛ اگر من جا ظه لح ن یهم بگذارم و غرِق آرامِش ا یِ چشمانم را آرام رو
 کردیو سکته م خوردیغصه م م ی برا قدرن ی. همشدی م  نیقدر غمگ نی بهار بودم مامان هم

و   گفت ی را چشمانش به من م نی. ادادیرا از درست م شیحرکِت پاها شهیو تا هم
که   گفتیو درشت چشمانش م  زیر یِ هارا اشک  نی که گرم بود. ا ییهانوازِش ممتِد دست 

 . دیباری سرم م یِ رو
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 پنجم:  فصل

 از من"  ی"زن

 

 اشهیشب  خواهدی ُپر کند! حاال هر چقدر م را گری کِس د یِ جا تواندیکس نم  چیه قتاً یحق
از  ی ابرحه  چی او باشد. در ه هیشب  شیهافرِم ناخن  یباشد، مثِل او نگاه کند، بخندد، حت

بعد از اتماِم   های لیرا ُپر کند. ممکن است خ یگریکِس د  یِ جا تواندی کس نم چ یزمان ه
عطرِ خودش را دارد. حس و  یکنند اما هر آدم  دایپ  ی گری د نِ یگز یآدِم جا عیر س شانی رابطه

وارِد   میاو را بخواه گریاگر ما ُقِل د یحاِل خودش را دارد. رنِگ خودش را دارد. حت
به   یچه برسد ُپر شود! و زمان ست ی خودش قابل به مداوا ن یِ خال یِ هرگز جا میکن مانی زندگ 

با او وقت   م؛یاکرده  مانی را وارِد زندگ  گرید یکه کس میکنی م دایدست پ  قتیحق نیا
  مینیبی و... اما در آخر م می انوازشش کرده  م،یاباران قدم زده  رِ یز ام،ده یخند  م،یاگذرانده 

 یِ جا  میفهمی . و آن لحظه تازه مستی باشد ن دی که با ییاو  ست؛ین شی سرِ جا یزیچ
 !  ستی هنوز دست نخورده باق شیخال

. به آن  رسمی به او م امیشانی پر ی هاو همچو وقت  زنمی م رونیکالِف سردرگِم افکارم ب از
  می بگو شی برا ری دِل س کی  توانمی که م رسمیم ییبلند. به او  ی هاشهیدفترِ وسِط شهر با ش 

و   می که با او بگو قیاست؛ آنقدر رف قیرف زند،ی. لبخند مکندی نگاهم م  یو او بشنود. طوالن
ام بنالم و او  روِح پژمرده  ی هابسپارم. آنقدر که ببارم و از ترک  یرا به فراموش و جهان   میبگو 

  یِ بغض آلودِه نوا یِ همه تن گوش باشد و دل به نجوا  یگاه اشیروانشناس لی فارغ از استا
 دِل من بسپارد.

 ام.هاست که خسته ام الهام! مدتخسته -

-... 
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جونم   رهیجلو م  یهر چ گذره،ی م ینبودم. انگار هر چ نطوریهم ا  شیچند ماِه پ نیتا هم -
 .شهیجونم داره تموم م کشه،یته م

-... 

  نیتر از ا. زخِم دلم بزرگ ستی. خودش سخته. خودش درست بشو نکنمی سختش نم -
. خب منم آدمم  کنهیام مخسته  کنه،یام م. دردش کالفهدرمونهی و ب ترهی هاست. کارحرف 

. شوهرم بود، دی محبت رو ند یِ وقت رو چی زن که ه کی دن، زنم. از آدم بو شتریو ب
کنم دسِت   کاری. چدمی خودش ازش ند یِ . روامبچشساله مادر  شیش  ن یمحرمش بودم. ا

.  شیاز نامرد  ش، یوفای که خوِن. از ب نمهیگوشت ته س کهیت  هی. ستیخودم که ن
 . شهیاز هم شتریروزها ب نیام... اخسته 

خودت و   نیتو ب ؟ی خودت هم مقصر بود ایاون بود  رِ یاش تقصبد بود؟ همه شهیهم -
رو برداره.   وار ید  ییتنها دیرسیکه اون زورش نم  یبلند، طور  وارید هی. ی دیکش واری د حیمس

که خودتم حالت خوب بشه. که احواِل  ی کردی کمکش م دی. بای کردیکمکش م دی تو هم با
تا کجا  ؟ی تا ک  گه؟ی. خودت رو حروم نکن. تا چند ساِل دینباشه. نوا تو خوب نی االنت ا

  ؟یباش بهی که شوهرته غر ی ام شد باز با مردچهل سالت  ی خوای م ؟ی ادامه بد ی خوایم
  . حقتستیسخت ترش نکن نوا. حقت ن گهیسخت بوده، هنوزم سخت هست اما تو د

کرد؟ باشه قبول؛   ی بد  ؟بد بود حی. مسیکن غیرو از خودت در یخوِش زندگ  یِ که رو ستین
قدم به سمتش   کیهاست که اگه از اون دسته آدم حیکن. مس یتو خوب باش، تو خوب

. من فقط  دیهر دو مقصر بود   نیب  نی. قبول کن ا کنهی رو خودش ُپر م ی ده قدِم بعد یبر
رجوع به  کنهی که حالت رو خوب م یزی. من دوستتم، نگرانم. چستمیروانشناست ن

 یتونی . تو مدیراه واسه ادامه دار یلیاز طرِف شوهرته. شما خ دنی دشوهرته، محبت 
بزرگ شده. تو   سای نکن. نک سای ! خودت رو وقِف نک؟ی. چه اشکال داره بچه دار شیمادرش

  دی داشته باشه. نوا با تونستهی که اون م ی بود یمادر  نیبهتر  . توی خوب بود یلیبراش خ
  حیسرکوب نکن. تو به مس نقدریات رو ازنانه اِت . احساسینیخودت رو هم بب سایجدا از نک

 به تو!  شتر یو او ب یدار ازین
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-... 

داره، مشکل داره،   نیباال و پائ ی ایهر زندگ  یعنیخوب نبود.  شهیمن و حسام هم  یِ زندگ  -
سال مثِل    شی داره هم به ظرافِت زنونه. نوا شوهرته. ش ازیگره داره. اما هم به زوِر مردونه ن

. مگه چند سالته که ارهیم ی. طالِق عاطفارهیم ی کردن معلومه که سرد ی خواهر و برادر زندگ 
عد از بزرگ شدِن  ب یِ باش. به فکر روزها اتنده یبه فکرِ ده ساِل آ ؟یخوری افسوس م نقدریا

 نوا.  یخودت به خودت کمک کن دی. با ساینک

به او،   کنم،ی به عمارت ذهنم سخت مشغول است. به خودم فکر م دنی رس ری طوِل مس تمامِ 
 یِ . براسوزد ی زن بودِن خودم م یِ . دلم براگذردی . سخت مگذردیکه دارد م ی ای به زندگ 

 یلیخواست و نشد! دشوار است؛ خ  هازیچ یل یدلم که خ یِ خاموش یِ بودنم. برا نوایب
که تو در هر   دهدی چنان عذابت م زتی عز انِت یزجر است. خ  یزنهر  یِ برا انتیدشوار. خ

ارضا شوم،   توانمی م سای با محبت به نک کردمی ... فکر میمرگ  یِ حال در جست و جو 
 یب یِ را در حِق او ادا کنم تا او خوش باشد. تا او رو دمیکه د ییهایمهری تماِم ب توانمیم

به نام مادر از پسرک باشد. فکر   ییگوارا جانِ  دنِ یشن یو تنها سهمم از زندگ  ندینب یمهر
...  کردمیرا جبران کنم. فکر م میهانکردن  ی زنانگ توانمی م سای نک یِ با مادر کردن برا کردمیم

باشد و تو باز هم دلتنگ   ت یاو شودیم دانمی . حاال مبرمی به سر م یفی و حاال در قعرِ بالتکل
که کنارت   یکه هست، کس  یکس یِ برا یباش گدلتن  شودی که هست! م  ی. دلتنِگ کسیباش

و از تو دور است.   گذراندی کنارت روز و شب را م کند،یم ی کنارت زندگ  کشد،ینفس م
او باشد اما نه  یعنی ی. دلتنگی دلتنگش نبود  نقدریاگر نبود باز ا یدور که تو حس کن نقدریا

 تو!  ی برا

  نیهستند تا در ا یعمارت روشن است. خوب است هنوز کسان یِ هااست چراغ  خوب
.  ستیاو ن لی. اتومبستمیعمارت نفس بکشند و مرا سرِ پا نگه دارند، خوب است که تنها ن

حق با الهام  دیگونه روزش را گذرانده است؟ شا بدانم شوهرم کجاست؟ شوهرم چ دی چرا نبا
در  ی. کسدادمی انجام م شی ها پسال  د یکارها که با یلیکارها نکردم. خ یلیباشد. من خ

  تواندیتنها رهاست که م  کنمی و فکر م رمیگیم م ی . در لحظه تصمستین نیپا ی طبقه
در را  یکالم دنِ ی و قبل از شن زنمیبه در م ی ا. تقهرومی کمک حال باشد. به سمِت اتاِق او م
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چطور خود را  دانمی نم چارهیشوم و آن دو ب ی م مانی. و در آِن لحظه سخت پشکنمی باز م
هم   رد، یگیام م. هم خنده شوندیپرتاب م ی اکه هر کدام به گوشه  کنندی جمع و جور م

و   کنمی را گم م می . پاک پژواک را فراموش کرده بودم! دست و پا شومی شرمنده م
 .اورمیموجه ب  یلیدل خواهمیم

 من... من فکر کردم... خب فکر کردم رها تنهاست.  -

را  شرتشیتخت ت ی شکوفه داده است. از گوشه   شیهالب یِ رو یطانیلبخنِد ش پژواک
 .زندیو تن م کشدی چنگ م

 . یهست ی تو خود ینداره نوا جون بیع -

 .کندی و چشم غره خرج م کندیپرتاب م شیبرا  یکوسن رها

 .ایحی ب -

. رها و پژواک زن و  کشمی. خجالت مدهمیرا با انگشِت اشاره فشار م امیشانیپ ی گوشه 
 یکه به دور از چشِم همه هر کدام در اتاق خواب ستندین حیشوهرند. مثل و من و مس

ها چند سال است که عقد مانده است اما آن یجداگانه به سر ببرند. هنوز به مراسِم عروس
برده بودم! پژواک لبخند زنان از کنارم عبور  ادیرا بن کل از  نیمن ا ی خدا  ی اند. و واکرده

. لباس  زدیخیتخت برم یِ . رها از رورودی م رونی. و از اتاق ببوسدیام را م و گونه کندیم
  ستی. باور کن حسادت ندی آیبه او و چشماِن خمارش م  اندازهی ب اشی سرخاب  رِ یخواِب حر 

  ادیهاست زن بودن را از و من سال  یاست؛ ُپر از زنانگ زن . رها خورمی غبطه م شتریب
 ام.ُبرده 

 . دی: ببخشکنمی و مظلوم نگاهش م نمیچی برم لب

 .ونهی: دخنددیم

  نی انتخاب بهتر یِ او برا فهممیم کندی سقوط م اشی صدف ی موجِ موها یِ که رو نگاهم
  نی. شالم را از سرم پانمینشی توالتش م زیم ی نهیآ  یِ و رو به رو رومی است! جلو م نهیگز
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به   نهی. از آفشاردی م یو کم گذاردی م م یهاشانه یِ دست رو  د،ی آی . رها به سمتم مکشمیم
 .شودی . نگاهش مهر مکندینگاه م میهاچشم 

 شده خوشگلم؟  یچ -

 . می گویاما باالخره م  شودیم   رمیگ  بانیگر  یچه حس دانمی . درست نمشومی هول م یکم

 کنم. یر یی تغ هی خوامی م -

 .کندی. موشکافانه نگاهم مکندیم ز یچشمانش را ر  رها

 ؟ ی ریی چه تغ -

 . رمی اومدم از تو کمک بگ. دونمیخب... خب نم -

 یِ . دستم را رواندازدیام رد مگونه  یِ رژش رو یِ . جا بوسدی ام را محکم مو گونه خنددیم
 .کشمیام مگونه 

 .ی کرد می اَه رنگ -

 کنه. کاریچ دونهی اون م دیمهش ِش ی پ میری قربونت برم من. بسپارش به من فردا م یاله -

. رودیچندان هم بد نباشد! رها به سمِت کمد م ر یی تغ کی   دی. شا نگرمی صورِت خودم م به
 .گردمی برم شیلباس خوابش را عوض کند. به سو  خواهدیم

 ؟ ی رها تو خوشبخت -

 : امشب چت شده نوا؟ کندی نگاهم م متعّجب

 .کشمی م رونیرا از تن ب  می پالتو زم،یخیم بر 

 .دونمی نم -

. کندیدک اندک در دِل باغ بساط پهن م تمام ان یِ . برف با طنازرومی سمِت پنجره م به
 .کشمیام مشانه  یِ برهنگ یِ دست رو



 دل  ینوا

 
77 

 

 . ینگفت -

 رو؟ ی چ -

 ! ؟یخوشبخت نکهیا -

 خوشبختم.  ی لیآره با پژواک خ -

. کشدیرنجور هنوز در من نفس م یو زن دیتپیشهر م ی جا ی جا یِ بند آمد و برف رو م یگلو 
 ی جان دانه مِ ی کنم و در اقل ادی او را  ی کم خواستیو م کردی طلب م یکه از من زنانگ یزن

 سکوِن دسِت خودم.   نِ یماب یی، جاام نشست شانه یِ دل بپرورم. دستش رو

 ست یکناره ن چشیراِه عشق که ه ستی راه -

 ست یجا جز آن که جان بسپارند چاره ن آن

 بود یخوش دم یکه دل به عشق ده هرگه

 ست یاستخاره ن چیحاجِت ه  ریکاِر خ در

 . شوندی آبستِن لبخند م م یهاو لب ندینشیشبنم به بار م می هاپلک  رِ یز

 بعد از خان بابا حافظ خونده باشم.   ادینم ادمی -

اش حنجره   انِ یشب و غم در م یِ کیسمِت تار  دهدیو نگاه سوق م  ستدیایام مبه شانه  شانه
 .کندیالنه م

خان بابا   یِ حافظ فقط با صدا یدونی . آخه ممید مون حافظ نخونکدوم چی ه گهیمنم؛ د  -
 خوند؟ ی برامون م لدایشِب  ادتهی. دی چسبیم

 .دهدیتنم جوالن م  ی . و سرما ال به الکندی م انی اتاق ظغ انِ یپنجره در م یِ از ال ی سرد بادِ 

 . گرفتی آره اولم واسه بهار فال م -
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ادامه  اشیچاشن تی هم شکا یو کم و من با گله  زدیری م رونیآِه نبودِن خان بابا را ب رها
 .دهمیم

بد شد. واسه تو و   یکی فقط به حاِل من  شی بود، زورگو بود اما زورگو یخان بابا مرِد سخت  -
  چیه  افتونی گفت رها و پژواک ماِل همن قند تو دلتون آب شد. ق یپژواک خوبم شد. وقت

 . کشوندنی رو به مسلخ م حیما انگار مس  تی نبود! روِز خوندِن محرم حیسم هیشب

او در  لی و اتومب  رسدیم بی هم بعد شاهد از غ ی و کم کندی م امیق تریآهش طوالن نباریا
 . میزدایو بغض از گلو م کشمی چشمم م رِ ی. دست ز چدیپی باغ م چِ یپ

 .نهیشام رو بچ زِ یم خوادی جون حتماً م حهیکمک مل نیپا  می بهتره بر -

 .می اما همه تن چشم دوخته به او من

 .امیتو برو منم م -

هجوم   کبارهی . سرما به کنمی . دِر بالکن را باز مگذاردی غم تنها م ی و مرا با حجله رودیم
. نگاهش همراِه  شودی م ادهیپ لیدارد. از اتومب  شهیزن جنون پ کی و امشب  آوردیم

همانطور الجرعه در  ی اقهی. دقرمی از او چشم بگ خواهمی نم چیو من ه شودی م نگاهم
و وارِد عمارت  بخشدیسرعت م  شیهاو به گام  کَندی و بعد نگاه م چکدی چشمانم م

 یهم طوالن ادی و انتظار گاه ز شمارمی. مشمارمی و م گذارمی هم م  یِ . چشم روشودیم
است. دِر اتاق  قراری جنون مدام ب یِ و جان در سودا  تپدیم امنهی! غرِق غم دل به سستین

سرِد عطرش همه جا را  ی حهی را. را ی اهویبلند و ُپر ه ی هاگام  شنومی. م شودی محکم باز م
 .افکندی کمرم آتش م یِ اش بر روپنجه یِ . گرمردیگی فرا م

 خانوم! یخوری سرما م -

 باغ غرِق آرامش محض است.  ی وو جل می گشای م چشم

 نوا جان؟!  -

 بده.  طالقم  -
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چه گفتم. انگار  دانمی و نافرجام گفتم. خودم هم نم  یجمله را آن نی چقدر ا داندی م خدا
به جنب و  شی هانفس یِ حرف را به لب آورد. سکوت شد و سکوت و نوا نیدر من ا  یکی

و   الهیتنم خم شد. چشمانش با چشمانم هم پ یِ جوش آغشته شد. نفس چاق کرد و رو 
 .دی ام را بوسسر زده گونه یلیخ

 طالق؟  -

 و به جدال برخاستم.  دمیبازگشتم و چشم در چشمش افکندم و افساِر دل کش شیسو  به

 طالق.  -

  یِ ! دست روامده ی َمردم را کم دکه لبخنِد  اورمیب ادی دوست نداشتم به   چ یزد و من ه  لبخند
 داد.  هیها تک نرده ی و کمرش را به لبه دیخوش دستش کش شیته ر

 طالق!  -

 . دمیدر هم کش ابرو

 کالم گفتم طالقم بده.  ک یتکرارش نکن.  قدرن ی ا -

 را کنار زد. امی شانیپ ی آورد و مو  شیپ دست

 . زِدلمیکه امکان نداره عز  یدونی م -

گذاشت.   می بازوها یِ . هر دو دستش را رودی دو رونیناغافل اشکم به ب کهو یگرفت و    حرصم
دست و پا   یِ همه خونسرد نی مرد با ا نیمحکم دستش را پس زدم. از او متنفرم؛ از ا

 . رشیگ

 . ادیبر م نایاز ا  شتریب یلیممکنش کن از تو که خ -

شدم.   ریناگهان َسرز  نینچنیبه جانم نشست. چه شد که ا یاهلل برختک  یچه مرض دانمینم
فقط   دانمی نم دانم؛یاز نو فرصت بدهم پس چه شد؟! نم یبه زندگ   خواستمیمن که م

 .اندازمیراه ب یجداِل اساس کی مشترک   یِ همه سال زندگ   نیخواستم بعد از ا 
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 و صدا به پا کنم. سر یها برهانم و حساب و غم  خودم را از تماِم عقده  خواستی م دلم

تِن خان بابا تو گور   ی خوای دق کنن؟ م یخانجون، مامانم، مامانت، عمه پر ی خوای م -
  میزنی . بعداً مفصل حرف ممیزنی ام بعداً حرف متکرار نکن. امشب خسته  گهیبلرزه؟ د 
 خانوم.

که از خودم سراغ داشتم به دِر   ییصدا نی قدم دور شد با بلندتر ک یکه رو برگرداند و   نیهم
 درآمدم. ادیفر 

.  یکنی منو روشن م ِف ی امشب تکل نی. همستیمهم ن یچی ه گهی. برام دستیبرام مهم ن -
 .ی طالقم بد د یفکر کنم. با  زیچ  چ یکس و و ه چیبه ه خوامی نم گهید

  و دیشدند. محکم مچِ دستم را کش  کیچشمانش تار  د، یبازگشت، ابرو در هم کش  میسو  به
 اتاق پرتم کرد.  انِ یبه م

 معلوم هست چت شده؟  چ یه -

 . دی به گوشم رس سای ترساِن نک یِ باز شد و صدا یاتاق فور درِ 

 ! یمامان -

. من  شدی شل م می دوباره و دوباره دست و پا یِ برا  کردمی نکردم؛ اگر نگاهش م نگاهش
در  خواستی امشب م گرید یینبودم اما نوا  یرحمی نبود. من آدِم بامجگر گوشه دنِ ی آدِم ند

باز هم بخاطرِ پسرم کوتاه   کردی م الینگاه دوخت. خ سایکند. او به نک ییمن فرمان روا
 با او شدم.  نهیبه س نهیو س ستادمی ا سایبه نک ده. پشت کرم ی آیم

 .م ی . بهتره باهم بردمی من فردا دادخواست م -

 .کشدی م ادیوار فر  وانهی او د نباریا

 تمومش کن، تمومش کن نوا.  -

 .کشمیم   غیمن محکم ج و



 دل  ینوا

 
81 

 

کوتاه اومدم که تو   یتمومش کردم. هر چ ی. بسمه هر چ خوامینم  گهید خوام،ی نم -
 .دمی ند یچ یه ینگفتم، هر چ  یچیه ی. بسه هر چی جولون بد نجوریا

که   ی. وقتکردی م قرارمی ب ساینک ی ه ی. گرستادندیتماِم اهِل عمارت پشِت دِر اتاق ا کبارهی به
ببخشم و تنها   تیّ ختم زیبشوم. و به همه چ وانهید  خواستمی م گرید دی کمرم را سفت چسب

که او هم ناباور   یچطور دلم آمد که پسرم را پس بزنم. طور دانمیاو را به آغوش بکشم. نم
و چقدر   ست ی چ می برا ساینک دانستند ی خوب م شانی همه  دانستند، یه م . همستیگر مرا ن

باز به    پناهی ب سای! نکدمی وقت خودم را ند چیاز او ه شیکه پ یخواهانش هستم. طور
 . دیچیپ  میپا

 تورو خدا... بغ... ی... مامانیمامان -

متعجب خانجون از پشت سر   یِ . صدادادی امانش نم هیبغلم کن اما گر دی بگو خواست یم
 آمد. 

 ! ساینوا! نوا نک -

 .برداشتم  حیمس یِ به سو  ی گری گام د توجهیب

  نی حالم از ا گهی. دی. دست و پامو بستی کرد رمیاس ی کرد خودی. بی خوای تو که منو نم -
  یاما الدِن شکوه ستی. بهار نیچطور با همه خوش باش ی . تو که بلدخورهی بهم م یزندگ 

  کار؟یچ ی خوای نوا رو م اد؟ینوا به چه کارت م  گهی خوب که جاشو برات ُپر کرده! پس د
 . حیمسطالقم بده و خالصم کن 

خورد.  کهی  حی. مسدیچیآوِر اتاق پ عمو و عمه در حصاِر خفقانخانجون و زن یِ وا ی صدا
از کجا شروع کند،   د،یگو چه ب دانستی و نم توانستی . نمدیخشک  ش یگلو خِ یکالم در ب

 ! دی اصاًل چا بگو

دلت خواسته   ی. هر غلطفهمهی بازم نوا خره چه م ی حواسم بهت نبوده؟ گفت ی کرد الیخ -
  نِ یبگم ع ی خوای بودن؟ م ای بود؟ قبلش ک  یک  یبگم قبل از الدن شکوه  ی خوای. می کرد

  ی له َل  ؟ی حساب کرد یمن احمقم؟ منو چ ی فکر کرد ؟ی ختیرو هم ر  یسال با ک  شی ش نیا
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. حالم ه یکاف گهید  تونمینم  گهی چشم بستم. اما د یچ مهبچت؟ آره؟ بزرگش کردم. رو ه
  تونمینم  گهی . من دخورهیبهم م  هاتی . حالم از تو و تموِم کثافت کارخورهی ازت بهم م

 . تونمی نم گهی و من گندت رو بزرگ کنم. د یتا تو باز گند بزن نمیبش

از تِن من   ر یکه به غ ن ی. فقط همدیاش چه اندازه بود و به کجا رسشعاعِ عربده  داندی م خدا
 . دی . به خدا که لرزدی ستوِن عمارت لرز

 . رونیهمه برن ب -

را در قفل چرخاند و   دی. به سمِت در رفت و کلیاز هر نفس  یهمه جا سکوت شد و خال و
  نیعج  یبا ته کبارهیبود که قلبم به   نی. چنان خشمگستادیا  میبرداشت و از نو رو به رو

 شد. 

 .  رهی طالقه تو رو از من بگ تونهینم یکس یکن ر یرو هم اج ای. کل دندمیطالقت نم -

کردم. کنارم   هیو زار زار گر  ختمیها نشستم، دست به زانو آوشد. کف پارکت  یخال می پاها
 ام ُسر داد. چانه  رِ ی نشست؛ دست ز

  ،یخانوم یعن یخانوم   زنمیصدات م ی. وقتی صبور بود ،ی خانوم بود ،ی خوب بود  شهیهم -
  یِ اسرِ ج  یچیکاِر هممون لنگه. ه یاگه نباش یعن یهمه.  ی خونه، برا  نیا  ی من، برا ی برا

ماتم   شه یعمارت م نیا ینفس بکشه. تو نباش  تونهی تو نم یب سای. نکمونهی خودش نم
من. من ظالم، من منفور، من   زِ ینزن عز  یی. حرف از جدانزن حرف رو   نی ا گهی کده. پس د

ام بندته. جوِن منم بنِد جوِن  . اما بخدا که جوِن جگر گوشه یهستم که تو بگ یهر چ قِ یال
 جگر گوشمه. 

  ِش یاش را پکرد و صفحه  کیکل ی اشماره  یِ آورد. رو رونیتلفن همراهش را ب سپس
 را زد. ناِم الدن از صفحه پاک شد.   تیدل ی چشمم گرفت و دکمه

هم از  شهیهم ی برا از امشب سایاش رو پاک کردم اما به جاِن تو و نکاالن شماره  -
 پاک شد.  امی زندگ 
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-... 

 نوا جان؟ تموم شد؟ باشه خانوم؟!  -

 زن بودنم.   یِ خودم، برا یِ . براسوخت ی م بیام عجبند آمده بود اما دِل شرحه شرحه   اشکم

  گهیکه تو بغِل تو آروم گرفته د یقسم که از وقت ن یپسرِ هر دومونه. به امام حس ساینک -
 تو داره.   ر یغ یرده که مادربه مغزم خطور نک یحت

-... 

. من حواسم به تو نبوده.  من مقصر بودم  شهی . اصاًل هممن  رِ یتقص یباشه همه چ -
. کنمی م کونی رو کن ف ای. دنکنمی رو عوض م یکنم. بخدا همه چ کاری چ دی که با دمینفهم

 نوا جان. دمی قول م

-... 

. باور یتو بگ  یاصاًل هر چ ای.  میکن یمدت تنها زندگ  هی  ایدو نفره؟  م؟ی سفر بر ی خوای م -
  زا یچ نی. به جانت قسم منم ا یبر یتونی تو هم م دمی به خودم اومدم. فهم  گهیکن من د

  ییدسِت منم به جا ی . خب تو ازم دور بودهاتیگ از خود گذشته  هات،ی . صبورمهیرو حال
 .یحق دار یبگ  ی حق با توعه. هر چ  شهبند نبود. خب با 

بود امشب؛  یها دروغ گو نبودند. چه شبچشم   نیا  شکی چشمانش نگاه دوختم. ب به
گرفتم، چطور سرم در   ی چطور شد که در آغوشش جا دانمی من. نم خِ ی در تار بیعج یشب

  ینعی کرد. اما خوب بود،  امیآرامش ق ی جهانم در ورطه  یِ جا ی نشست و جا اشنه یبسترِ س
. ستیخواه ن اده یز یزن چی. هخواهد ی نم ی ادیز زِ یوقت چ   چیزن ه کی خوب شد. بخدا که 

آغوش باز کند، به او آرامش    شیزن را بفهمد. برا  کی که  ی مردش باشد. مرد د یتنها با
هر چقدر هم از دسِت   یتا بدان یزن باش دی . باردیگ ی قرار م  رد،یگیزن آرام م ک یببخشد. و  
  تواندیزخم زده باشد. تنها خودش م  تهر چند که به دل ،یباش ریات دلگعالقه مرِد مورد 

 ات مرهم بگذارد و خانقاِه پناهت باشد! زخم یِ رو  تواندی حالت را خوب کند، خودش م
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وِش  آغ  انِ یدر م یدست به دسِت هم دادند که امشب زن دی ابر و باد و مه و خورش یانگار و
! در یسادگ   نیبه هم م؛ی را صبح کند. به خواب رفت ی و شب ردیها قرار بگَمردش پس از سال 

بود، در کناِر طپِش  ستادهی ا مانی ادهای فر ِب یکه عن قر  یسقف رِ یهم، در ز  یِ هانفس یِ حوال
 ...میخواب رفت هقلِب هم ب

به تبسم   شی هااز مشقت. لب  فارغ   ر،ی فارغ از ُقل و زنج نباریخواِب بهار را. ا نم؛یبی م خواب
روان   ش یبه سو خواهمی را به دسِت باد سپرده است. م شیموها  یشان یآلوده است و پر 
 .  نیو سهمگ شودی شوم، راه دور م

 : نوا؟! زندی م می صدا

هستند! نه لب دارم  ی. خالگذارمی م  میهالب یِ ندارم که پاسخش را بدهم، دست رو صدا
و ناممکن...  شودیم . بهار دورم یبگو  توانمی نم چی . و من هزندی م مینه صدا! او از نو صدا 

که جان  شومی م ی رقم چشم در چشِم نگاه نیو به هم م یآی م رونیب ایرو ی و من از مهلکه 
  یِ . دو گوبسته است دای و با غلظِت هر چه تمام تر در نظر، دل به هو  کشدیدارد، نفس م

جستم.    رونیآغوشش ب ی اند. به خود آمدم و از گره ساکن   گری کدیبه هم در اعماِق  هیشب
مطلق از نو سر به   ییِ نوا  یب نِ یو نوا در ع افکندیم دادی طلوع صبح دم در بسترِ اتاق َعلم ب

 ست. راه

 . زمیعز  ری صبح بخ -

 .رومیتوالت م زیسمِت م به

 .ری صبح بخ -

  یبا دلبر نیام که چنکه ساخته ییدلربا  نیا یِ برا  میگو ی م نیحال به خود آفر  نیدر ع و
 .کندیم ی چشِم َمردش طناز  ِش یدرهم و برهم پ  سوانِ ی گ نی تمام و ا

  یهم گذاشتم و بعد از س یِ که راحت چشامو رو یشِب آرامِش من بود. شب  نیاول شبید -
 و هفت سال خواِب خواب بودم.
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. من هم خوب  چرخمی و به سمِت چشماِن شرق گسترِ او م کشمیم م یموها   انِ یم یدست
. لبخند اورمیبه زبان ب خواستی دلم نم چیراحت. اما ه تینهای بودم. خوب و ب دهیخواب

کاشت و من فکر کردم که او در  می موها یِ اهویه انِ یراند. بوسه م گام  م ینثارم کرد و به سو 
  ی خرج کرده و مدام بوسه به سر و رو یو دلبازساعت چقدر دست  ارو چه  ستی ب نی طوِل ا

 داشته!  یمن ارزان

اگه وانمود   یقلِب خودش رو خاموش نگه داره حت شهیتا هم تونهیجا خوندم آدم نم هی -
 خانوم. دهی کنه بهش گوش نم

 . کنمی ام را در صورتش پرت مخنده  خندم؛یم

 بهتر که خاموش باشه! نداره. پس همون  ییصدا  گهیاگه قلبت مرده باشه که د -

درارم. قلبتم   شوی تالف دمی . قول می تو بود که بد کردم یبه تنها کس ایدن نی ا یِ من تو -
 .  میمون صداش رو بشنو جفت  نباریکه ا  یجور کنمی م داریب

 و جلوتر... دی آی م جلو

جگر    یِ اما من تماِم حواسم پ کردندیمان منگاه  یرک یز  ریز یلیصبحانه همه خ ز یم سرِ 
  ری. دوست ندارم به غزندینم ی زیکه بغل دست رها نشسته است و لب به چ ستی اگوشه 

در سرم است   زیر  کیاش شِب گذشته  ی ه یگر یِ کس فکر کنم. صدا چیو ه زیچ  چیاز او به ه
دارد،  است. حق ریانگار پسرم هم از من دلگ کند،ی . نگاهم نمماش هست شرمنده  قاً یو عم

بغلش کنم و   ز یفارغ از همه چ دی نبودم. حواسم نبود که با یمن اصاًل ماماِن خوب شبید
نکند، تا نترسد. با   هیتا گر  زنمی نم ادیکه او هست فر  ییجا  گرید دهمی قول م  میبگو 

دِر  زی گرفته بودم. شنلم را از رخت آو ردبلند شدم. سرم د زی خورد شده از سر م یاعصاب
 شده بودند و عمو رجب مشغوِل جمع ان یها عربرداشتم و به باغ رفتم. درخت  ی ورود

لبخندش   همانِ ینشت و مرا م م ی خشک شده از کِف باغچه بود. نگاهش رو  ی هابرگ  یِ آور
 ساخت. 

 خانوم.  ری صبح بخ -



 دل  ینوا

 
86 

 

لبخنِد  یِ از رو  کنمیم یلبخند کپ شیبرا باشد!  دهی را شن شیشِب پ یِ ادها ی او هم فر دی شا
 خودش.

 . ریسالم عمو صبح شمام بخ -

  میهاراِه دست  ی . دنبالهبرمیخشک فرو م ی هاانبوِه برگ  انِ ی و دستم را م نمینشیم کنارش
 . شود ی زباله م سهیک  انِ یم ماریب ی شده  یطالکوب ی هابرگ  ختنِ یکه ختم به ر ردیگیرا م

 .  نیشدی کمک حالم م زونی هم وقِت برگ ر نیبچه که بود -

 شکننده است. ی ادیز یخورد شده است، کم  ی. کمرمیگی دستم م انِ یرا م ی زرد برگِ 

 هزار بار خورد نشم و از نو بشکنم.  یها روزبرگ  نی ا نِ ی عمو تا ع موندمی کاش بچه م -

  شیآت هیبق یهر چ ن یبود صدای و ببهار خانوم و رها خانوم آروم   یِ هم شما سوا یاز بچگ -
کناِر فواره سرگرم   یو با تاِب آهن دی بود ته باغ بر  نیا  تونطنت یشما اوجِ ش  سوزوندنیم

 . دیباش

  ادی! به دیچی از درختان خرمالو م می و برا دادیکه عمو رجب چقدر تابم م  آورمی م ادی به
ام! برده  ادی ام. و آن تاب و فواره را از  ام و به ته باغ نرفته نکرده  یهاست بازکه سال  آورمیم

خشک مدام در حال  ی هابرگ   انِ یام. نگاهم منکرده  یهاست زندگ من سال  آورمی م ادیبه 
  انِ یام مشکسته یِ هااز تکه  یکم  دی. شا گردمیاز خودم م ی به دنباِل رد د یاست. شا  دشگر
 جا مانده است. هان یا

داره؟ چه اندازه جا داره  تی. مگه چقدر ظرفزهی رو تو خودش بر زیبده آدم همه چ یلیخ -
  نی. چه خوبه اشهیمنفجر م کهوی  گهی طور آروم باشه؟ آدم د نینگه و هم یچیکه باز ه

اش باشه. نه منفجر شدِن  تلنبار شده  یِ هاکردِن خودش و حرف  یخال  یِ منفجر شدن صدا
  ی اما وقت یکشیکه درد م ی. بازم از نو خودتترکهیقلبت م یزی رخودت ب  یِ تو ی ادی قلبش. ز

  نقدریقلبت ا  گهیو د کشنیکه بهت دادن درد م  ییهم از دردا هیبق یکن یکه خودتو خال
 برسه. دنیکه به مرز ترک  ستین نیسنگ
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 ازیبود و ن لیتکم امت یظرف گر یکه د دانستیبود! م ده ی نشِب گذشته را ش  یِ ادهایفر پس
رنجور و وفادار... چنان وفادار که بعد از   رمردی پ نیبه ا  زنمی شدن داشتم. لبخند م یبه خال

نگذاشته است!   شیکس را جا چی اوست و ه ادِ ی سال از مرِگ همسرش همچنان در  یس
 . کندی و سر و صدا م چدیپی ها مبرگ  انِ ی او در م یِ قدم ها

 سفارش آوردن. یگالر ی هارجب برو در رو باز کن چندتا از بچه  -

 چشم آقا. -

شد   ریقامت بلند و پهناورش کنارم جاگ اش دست گرفت و دور شد فرسوده  یِ به زانو رمردیپ
آورد و   شیها ُسر داد. دست پبرگ  ییِ من و ماجراجو ی هادست  انِ ی و نگاهش را م

  خی  تی نهای ب میهادست  دمی . تازه فهمدیکش رونیها بجداِل رنگ  انِ ی ز مرا ا میهادست 
اوِل  ی ها بودند که خاطره حرف  نیاز ا  آبروتری ب می هالب  یِ بود و گرم ن ی اند. نگاهم پائزده

بودند و گرم   دهی ها بوسه چششده بودند؛ بعد از سال  ده ی ! بوساوردندین ادیرا به  یصبح
  میهااش کِف دست بوسه   نباریبودند و سرخ شده بودند. ا دهیشده بودند. خجالت کش

 . ندها بود که گرم شونوبِت آن  نبارینشست و ا

 نوا برو تو. شهیسردت م -

 ی گرفت. اعضا ی ها جاآن   یِ رو کرد شانی دایگشت، پ  شیهابه دنباِل چشم   میهاچشم 
تکرار   میهادست  انِ یاش را مبوسه   گری راه شده بودند. باِر دبا او هم  ستنی به ز بیبدنم عج

 کرد.

 . زمیبرو عز  -

 او شده بودند.  یِ هم فرمانبرداِر صدا  میرفتم. پاها  و

  دیسرک کش امنهیاز س ی. آهدیدی م  یباب اسفنج ون ی زی تلو یِ در آغوِش رها رو به رو ساینک
پاف   یِ خودم سوخت. به اتاق خوابم رفتم و تلفِن همراهم را از رو  یِ ام برا و قلِب مادرانه

صدر! قبل از فکر کردن به   نیهم از مع یکی پاسخ از کارگاه داشتم و  یبرداشتم. دو تماِس ب 
 از پشت در اذِن دخول خواست و وارد شد. یصدر کس ِس علت تما
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 زدم. لبخند

 جانم؟  -

 تخت نشست.  ی آمد و رو شیپ

 م؟ ی حرف بزن یکم -

 شلوارم گذاشتم و کنارش نشستم. بیهمراهم را در ج تلفنِ 

 .می بزن -

 انداخت. انگار سختش بود که از کجا شروع کند. نیرا پائ سرش

 پژواک.  شنومی م -

 نگاهم کرد. یچشم ریز

 .یمن و رها با داداش حرف بزن یِ خب راستش خواستم اگه بشه راجِب عروس -

 ! ؟ی و رو نکرد ی تو هم خجالت بلد یعنی:  دمیخند

  شیهابعد من هم دوِر شانه  یو کم خورمی. جا مکندی و محکم بغلم م یدفعه ناگهان کی
 .کنمی دست حلقه م

 کنم. یواست کار تونم یکه نم رمی بم -

 .زنمیاش مبه گونه  ی ایل یس  یو تصنع می آیم   رونی آغوشش ب از

 . یکن شوهری منو ب ی دختر عمو ی غلط کرد -

 .کندی چشمانش را تر م ی او بغِض گنده  زندی م لبخند

  هیکرد، خورد شد، له شد. واسه  هیمامانم چقدر گر  دمی تموم رفت د یِ بابام با نامرد یوقت -
تر ولش کنه و بره.  چند سال جوون  دیتر و شا خوشگل  یکی سخته شوهرش بخاطرِ  یلیزن خ
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زن   هی ی ه یوقت باعِث گر چ یو با خودم عهد بستم ه  دمیمامانم فهم ی هااز زار زدن  نویا
رو که  ی مرد یِ رونیقدرِت و  زهی غم انگ یلیخ نکهیزن عالوه بر ا هی ی ه یگر انو یدونینشم. م

اشِک رها   یِ وقت بان  چیه دمی اون اشکه تا هفتاد نسل بعدش رو داره. قول م یِ باعِث و بان
 نباشم و عامل لبخنِد رو لباش باشم. 

خوِب خوب َمرد بودن را   میهایکودک  یبرادر، همباز  ن یا ی هایمردانگ یِ به رو زنمی م لبخند
 .داندیم

خواهرشه و قراره بهش   قِ یچقدر داداِش من ال گمیو بهش م زنمیحرف م حیمن با مس -
 آرامش بده. 

 .دوزدینگاه م  م یهاچشم  به

 .بودیبد نم نقدریبود. کاش حالت ا نیکمتر غمگ  یکاش چشات کم -

. کاِر داستی چشمانم تا چه حد در نظر هو  ی چهیغِم النه کرده کنجِ در دانستمی هم م خودم
ها زود . چشم یاحوال داشته باش یِ است. هر چقدر هم ادعا به خوب نیها همچشم 

. خودت هم  زدیری م رونیشان ب . خوب نبودنت زوِد زود از وسط دهندی خودشان را لو م
بخاطر   د یشود. شا  دهی شن خواهندی و م زنندیحرف م توا از هآن  ییبگو  یزیچ ینخواه

 ی ادیز یِ هاناگفته  شهیها همساده گذشت! زن یزن چیه یِ هااز چشم  د ی است که نبا نیهم
 دارند. شانی ژرف و طوالن ی هاچه یدر انِ یم

  یکی تو  یِ به چشا  امچ ی شون هکه غم  ادیتوشون ب ی شاد نقدریتو ا  یِ روز عروس دمی قول م -
 !ادین

 .ردیگی عمق م لبخندش

 .ندتیبب خوادی م یکی  -

 .کنمی م تعّجب

 ؟ یک  -
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 .ردیگی را نشانه م نگاهم

 پوالد. -

 خاطرات... فوژیداخِل سانتر  شومی م پرت

 مردانه.  ی چهارخانه یِ هاراهن یو پ یآخر شب یِ از موکاها شودی ُپر م جهانم

 .بنددی آبستن م  می هالب یِ رو لبخند

 برگشته؟  یک  -

 . دنتونید  ادیب خوادیتازه. م -

 دونه؟ ی عمه م -

 به تو نگم.    ومدیکنه. دلم ن ری همه رو غافلگ خوادی بهش نگم م یز ی نه پوالد گفته چ -

 .رودیکنار نم ی هالب یِ خبر که لبخند از رو نیخوشحالم از ا  نقدریا

 .یبازم دهن لق یسالگ کی و  یسِن س  یِ تو ستی اصاًل مهم ن نیو ا  یگفت ی خوب کرد -

 .کشدیرا درهم م شیابروها 

 .کنمی که باهات رو م یصداقت فیح -

 .کنمی م ز یچشم ر شی برا

 رو بهت نگم.   یزیهر چ هی بق ی صداقت برا نی از ترِس رو کردِن ا  شهی باعث م نیو ا  -

 .کندی نگاهم م یشاک

 م؟ ی داشت -

 .زنمیم قهقه
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 پژواک خان.  م یدار -

از اتاق   رون ی و ب کندیقهر م یکه از او سراغ دارم به حالِت ِاوا خواهر یحالت نیتربامزه  با
! گذرد؟ی م دنشی به پوالد فکر کنم. چند سال از ند ری دِل س کی  توانمی . و من مرودیم
دلش به   چی که رفت ه یاو... وقت یو نبودِن همگان یبه هفت سال، هفت سال دور  بیقر

. نه دِل دل کندن از عمه را داشت، نه دِل زدیم  لنگ بی رفتنش عج  یِ پارفتن رضا نبود. 
  شهیپژواک را با خود همراه کند. پژواک عاشق پ خواستی تنها گذاشتِن پدرش را. پدرش م

نشد. پوالد دِل پدرش را نشکست و او رفت. رفتنش هفت   یبه رفتن راض یصراط چیبه ه
پسرِ بزرگش غرِق   دنِ یاز د ت ی نها یب قطعاً و حاال بازگشته است. عمه  دیسال طول کش

ُپر   شهیهم ی هارا و حرف  ش یهاچاِل گونه  بنددی . در ذهنم نقش مشودیم ی شاد
 ی اقرمز، سورمه  ،ی آب ،یسبز، زرد، نارنج ی چهارخانه ی هاراهن یپ آورمیم  ادی. به  شیمسما 

برگشته   پوالدقرص و محکمش را.  یِ هاچشم . صالبت و  رفتیو... که از تنش کنار نم
و تنها نگاهم   شد یو گوش م نشستی م میهاحرف  یِ واسطه پا  یکه ب یاست. همان

  یِ هم تنها برا کباری همراِه پژواک و  کباری وقت برنگشت. عمه   چی. بعد از رفتنش هکردیم
 از من نگرفت!  یخبر  چی و ه امدی. اما او هرگز ندی جوِر مسکو رفتن را کش دنشید

شده دور کمرم به خودم   ده یچیپ یِ هادست   ی پوالد چنان شناورم که با گرما الِ یخ در
که قلِب   ی طور ر،یس  رِ ی. سکنمی و بغلش م زنمی. پسرکم؛ جهاِن کوچِک من! زانو م می آیم

آن   یپوسِت تنم جا بماند. کم یِ ضربانش رو یِ بتپد و جا  امنه یکوچکش سمِت راسِت س
. کندیداده و با لبخند نگاهم م هیتک نهیدر رها دست به س وِب چهارچ  انِ یم یی تر جاطرف 

هر   دانمیرا دارم. حاال که م سایوقت به پسردار شدن فکر نکردم. اما حاال که نک  چیمن ه
پسر داشتن   فهممی نترسم، م چی او را بغل کنم و از ه توانمی سخت شد م ایکجا که دن

 . دیست و به من بخشکه خدا خوا ی نعمت است. نعمت

 ؟یکردم بغلم کن هیهر وقت گر ی دی قول م -

 را.  بایجان بخش و ز یِ های گو  ن یا بوسمی م کنم،یچشمانش نگاه م  به

 و باز بغلت کنم.  یکن هینزارم گر گه یکه د دمی قول م -
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 : می و دوست دارم به او بگو خنددی. مخنددیم

تِن تو گم شوم و   یِ گانگیمن؛ آنقدر بلند و ُپر صدا که جا بمانم، که در ب نِ ی ری جاِن ش بخند
 شدن نداشته باشم.   دایپ الِ یخ گرید

 را داشته باشم.  تیهاتمام شد من هنوز خنده  ایو بخند. بگذار اگر دن بخند

است تو در کراِن آسمان ُپر از  هیکه اگر جاِن من ُپر گر ،یخوشحال  شهیبدانم هم بگذار
 ! یاحوال باش یِ خوش

 .ر یرا از من نگ تیهاخنده  نی من... بعد از ا نِ ی ری جاِن ش بخند

 کم شود! تیهاشد مبادا از خنده  ست یاگر ن ایتنها بخند و دن تو

 ششم:  فصل

 عاشقانه"  کی "

 

که او چقدر از تو دور باشد.   ست یمهم ن  گرید یآدم را با تماِم قلبت دوست دار  کی  یوقت
برِق چشمانش را  ،ی شنویرا م ش یهاخنده  یِ صدا ،ینیبی که تو حاِل خوِب او را م نیهم

اگر از دوِر   ی! حتیباش دهی اگر او را هرگز ند ی. حاال حتشودی کوک م اتفیک  یکنی لمس م
با   تواندی . آخر آدم تنها مین یشلوغ او را بب یابانیکاجِ سر سبز، در خ ک ی  انِ یم یدوِر، کنج

باشد!   الی خ کی از  یالیاگر آن آدم خودش هم خ ی بشود. حت الیغرِق خ ری س رِ ی نفر س کی
فقط   تواندی م اشی زندگ  ِش ی پس و پ ی هاتماِم لحظه انِ یدر تماِم عمرش، در م یهر آدم

 عاشق شود!  قاً یبار عم  کی

 . دمیلطافِت پارچه کش یِ به رو یدست

 .دی بزن نیخوبه؛ از هم ن یهم -

 انداختم.  یکل ی کاغذ الگو را به سمتم گرفت. نگاه ساناز
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 ها کم کن که حالت کلوش حفظ شه. خوبه، فقط دو سانت از بغل  نمیا -

فرو رفتن در خود   نیبه ا  داً یدر خودش است! او شد  بی. عجندینشیم  یساق  ی رو نگاهم
 . می گوی . رو به مرجانه مفکر کردن است  ازمندِ ین  یدارد. او اساس ازین

 . مراقِب کارها باش. گهی من برم د -

 چشم خانوم.  -

  کی بروم.  سایبه دنباِل نک دی . بامیآی م رونی و از کارگاه ب می گویبه همه م  ی قوت خدا
 ی عشِق فوتبال است. عالقه سا یاز نو شروع شده است. نک شانی هانی که تمر ستی اهفته

تمام ساکش را به  یِ با خوشحال  ی. وقتآوردیوپ و دروازه مرا هم به وجد موافر او به ت 
  شودی دو چندان م اشیخوشحال  لمیزده به اتومب  هیمِن تک دنِ یو با د کشدی دوش م
 .کشدی م رونی از تنم ب کجا یها را سال  نیا  یِ خستگ

 سالم مامان. -

 .گذارمیعقب م یو در صندل رمیگی را از او م ساکش

 ؟ ی . امروز گل کاشتسالم پسرم  -

 اووف مامان سه تا. -

. زندیم  می صدا یکس نمیدور بزنم و پشِت ُرل بنش خواهمیکه م نی و هم زنمی م لبخند
در   یو اسلِش مشک ی اش پشِت آن هودشده  میحج یِ هات ی صدر با جذاب نی. معگردمی برم

 .ستدیایبرابرم م

 حالتون خوبه خانوم نجم؟  -

 من خوبم.  تونی خوب ممنونم به -

 کنمیهوس م کهویو  خوردی ُسر م شی موها یِ با یحالت ز  یِ و نگاِه من رو زندی م لبخند
 دستم را فرو ببرم! شی موها   یِ آشفتگ انِ یم
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 ازتون داشته باشم.  یدرخواست شهی اگه م خواستمی م -

 . میگو ی م ستادهیهنوز ا  یِ سایبه نک رو

 .یمامان امیتا منم ب  ن یبرو بش -

 :دهمیادامه م  ییو من به او با گشاده رو  رودی م ساینک

 .دی بفرمائ -

 . افتدیبه تکاپو م میهادر چشم  نگاهش

  بضائت یب ی هادر خصوص خانواده  ی اه یر یدارم مراسِم خ میاگه امکان داشته باشه تصم -
  هنکی. منتها قبل امیدار ازیچون شما ن یریبرگزار کنم و به حضور افراد خ ط یشرا  ن یا ی تو

 .رم ی براتون کارت دعوت بفرستم گفتم اول از خودتون اجازه بگ

و به   افتد ی خوب نم امیدو هزار یعنی. شوم یاما من گنگ م  ستیهم بد ن چیه کارش
 .دهمی است پاسخ م حیمنظور دعوت مس نکهیا الیخ

 . کنهیو شرکت م شهیحتماً خوشحال م حیمس -

 .کندیگسترده است. آدم را جذب م  بیچشمانش عج ِس یمغناط

 منظوِر من حضور خودتونه. -

را  ین ینچنیو مراسمات ا  هاه یری ! بعد از خان بابا تماِم امور مربوط به کمک به خخودم؟
 .دهمیتکان م  ی. سرگرفتی به دست م حیمس

 من در خدمتم.  دیچشم هر موقع بگ  -

را به دوش بکشد!   ییهمه دلربا نیمرد الزم است ا   کی من  ی . اوه خداخنددی م شیهالب
که پشِت ُرل   نی. همکندی مرا دنبال م یِ هاو او با نگاهش ژرف گام کنمی م ی خداحافظ

 .شودی دست به زبان م ساینک نمینشیم
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 ؟ ی شهر باز یبری منو م یمامان ک  -

 .کنمینگاهم عشق نثارش م با

 .می حتماً بر دمی قول م ندهی واسه هفته آ یول رسمی هفته نم نی ا -

 .دهدی تکان م یمنشانه سر بزرگ

 . مونمیپس من منتظر م  -

من؟!   یعاقل شود پسرِک دوست داشتن  نقدریوقت کرد ا یک  دوزمیرخش نگاه م  مین به
را با   اشی و بدحال دیچیپی. به خودش م گرفت  ی دیسه ماهه بود دل درِد شد   یوقت کباری

  یِ جان برا  حهیمل ی . خان بابا، خانجون، عمه، زن عمو، مامان حتدادیسامان م  ش یهاه یگر
. در اتاق تجربهی خام و ب داً ی دست تنها بودم و شد ی . حسابودندبه کربال رفته ب نیاربع

  انِ یدر م  سایچشمم رد انداخت. جلو آمد. نک ِش ی پ حیباز شد. قامِت مس یخواب ناگهان
 .زدی دست و پا م شیهاآغوشم با اشک 

 ه؟ ِچِش  -

 .  کنهی دلش درد م -

و   یچون تو مامانش هست ی شو ی . کالفه می شویکالفه م  یلیخ کندیم  هینوزادت گر  یوقت
تو از دسِت   کندی م یقراریکودکت باز هم ب یوقت  ،یتوانی نم یاما وقت یساکتش کن د یبا

که  یهست ی. عصباندی آیآرام شدنش از دستت بر نم  یِ برا یکار چیکه ه ی اخودت کالفه
 جلو آمد و او را از من گرفت. حی . مسین سازیدردش را تسک یتوانینم

 . می بکن دی کارش با یچ ن یبکن بب نترنتیتو ا  یسرچ  هی -

! به خودم آمدم و با  کندیپسرش را بغل م ستی بار  نیبود که اول نی من حواسم به ا اما
بدهد. تند تند   نی تسک یدردش را کم تواندیگرم م ی ُبردم حوله  یسرچ در گوگل پ   کی

.  ختیرا اشک ر  قهیچند دق  نی اتو گرم کردم. پسرک ع ی باال یِ کوچکش را با دما ی حوله
تا آرام شود،   دی. طول کشختمی نبات ر رشیش شهی داخِل ش و دمیچیحوله را دور شکمش پ
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خسته بود و من از   حیو به خواب رفت. مس خوردیاش تکان م اما باالخره شد. دروِن گهواره 
دراز  یچند وجه  ی او من هم درست کنارش در فاصله  دیتخت دراز کش ی تر. رواو خسته 

و پشت کرده به او به   دمیعقب کش را. دستم ردی. دستش که جلو آمد تا دستم را بگدمیکش
بود که   شی هانفس  یِ صدا نیا  یعنیدم نشد که بخوابم،   دهی رفتم اما باور کن تا سپخواب 

. هر چند دور،  دمی تخت خواب  کیبود که با او در   ی شب  نی. آن شب اولدادی خواب نم الیخ
مشترک   یِ زندگ  الکه شد پنج سال! پنج س  دیطول کش نقدریا  یدور نیهر چند با فاصله. و ا

 ... ی ای کینزد  چیبدون ه

برده   ابانیدر پارک سر خ یجان مادر را به هوا خور حهی. ملفرستمیرا به حمام م  ساینک
برگشتن   الِ یاست. عمو رجب خانجون را به مزار خان بابا رسانده و حاال حاالها خانجون خ

و   خواندیرا ندارد. زن عمو کتاب م اشی ر یپ یِ هاو تمام سال یعشِق نوجوان یِ ابد ی از خانه
را دارد!   یدسته جمع یِ ریغافلگ کی قصِد  اشک ی  با دسِت پخِت درجه شپزخانهدر آعمه 

من   یِ و نگاِه مهربانش را رو گذاردیم ی. کتابش را کنارنمینشیخسته کناِر زن عمو م
 . تاباندیم

 حالت خوبه؟  -

 بودند. اوردهین میبه رو ی زیشان چکدام  چی ه یبعد از آن شِب جنجال زنمی م لبخند

 . دهی هاش فشار مبازوهام رو تو مشت  ی کیو انگار  کنهیسرم درد م کمیخوبم   -

 . کندی و باال م نی صورتم را پا  ی اجزا یاز نگران ُپر

 قربونت برم. نجایا  ایب -

 . اندازدی م نیطن  می موها یِ و دسِت او ال به ال ندینشیم   شیپاها  ی رو سرم

 عروِس خوشگِل من. -
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 زدی گونه صدا م  نیهم ناً یقیدوست داشت. اگر بهار بود او را هم   ادیم ز عمو بهار را ه زن 
زِن به   ک ی . زن عمو  ست یدوستش ندارم، که او مهربان ن می که بگو شودی نم لیدل نیاما ا

 است.  زیعز ی من حساب ی است؛ برا زی تماِم معنا و عز

 خانوم خانوما؟  یبا پسرم قهر -

مادرانه رهسپار است! او   یِ نگران  ی کوله بار شیصدا  انِ یاما در م دی گوی م یرا با شوخ نیا
 یحت  گفت، ی نم چیوقت ه چی. هکردیدخالت نم حیوقت در رابطه من و مس چیه

عمو   . زنگرفتمی نم لشی که با او آشکارا در جمع بد اخالق بودم و تحو ییهاوقت 
 دانست یم

 چقدر سخت بود و هنوز هم هست. می برا

 .پسرِ شماس که منو جون به لبم کرده  جون سیان -

 .بوسدیرا م  می موها ی و محکم رو شودی م خم

 غلط کرده!  -

فراتر از پشتوانه بودنش بود. اما حاال   یزیچ حی مس شانی همه  یِ جاِن او بود. برا جیمس
همه طرف من هستند چون من بودم که شکستم و شکستم و تماِم تنم در آتش سوخت.  

سه سال   داندی کس نم چیاست و ه ف ی. که اعصابم ضعخورمی چون من هستم که قرص م
 .  سابمی مهربانش م یِ است کارم به روانشناس افتاده است! سرم را به زانو

 بکشش.  ر یواقعاً زن عمو بگ -

 .شودیم  شتریب می موها انِ یم  شی هاو سرعِت گردِش دست  خنددیم

 .کشمی م دونموی   یکیباشه عروس پرو بخاطرِ تو  -

 .کشدیم ی کوتاه رِ ی و سرم ت بوسمی اش را مو محکم گونه کنمی بلند م ش یپا  یِ را از رو سرم

 .مونهیماه م  نیعا ع ست؟یگه ماِل من ن. منالنی از مادر شوهر م نهمهیا یواال الک -
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 .زندیقهقه م  نباریعمو ا زن 

 از دست تو!  -

 .شنومیاتاق خواب م  یِ بهداشت سیرا از سرو  سای بلنِد نک ادِ ی فر ی صدا

 حوله. یمامان -

  تخت بر  یِ را از رو  ساینک ی . حولهرومی و به طرِف اتاق خواب م شومیکناِر زن عمو بلند م از
و   کندیاش را تن موارانه حوله. پسرک دسته گل کنمی پا تند م سیسرو   یِ و به سو دارمیم

که نق  پردازمیو آنقدر به کارم م شومی م شی من مادرانه مشغوِل خشک کردِن موها 
 .زندیم

 .ی مامان بسمه موهامو کَند ی آ -

 .شهیوول نخور االن تموم م  کمی  -

لباس بپوشد و قبل از خروج دوباره تذکر  خودش  گذارمیو م دارمیاز سرش بر م  دست
 .دهمیم

 . سای که برات گذاشتم رو بپوش آقا نک  ییهاحتماً جوراب  -

من به سالن   ی . همزمان با ورود دوباره رمیگی م دهیغرش را هم نشن یِ و صدا  رومی م  رونیب
  ریجاگ نمینازن یِ از نو کناِر زن عمو نیو من سر سنگ شودی م داریقامِت بلنِد همسر پد 

و رو   کندیمان منگاه  یچشم  ری. زن عمو ز زندی. نگاهش تمام قد به دنبالم پرسه مشومیم
 .پرسدیاش مبه دردانه

 دستت؟  هیاو چ -

 اند! ام کرده. مادر و پسر احاطه ندینشی و قشنگ چفِت من م دی آیم

 شه. از مال خود دی جد یسر  ساس،یتبلت واسه نک -
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 . می آیو غر زنان به حرف م کنمی را در هم م اخمم

کارا بچه رو ُپر توقع بار  نی اومده؟ با هم شیپ  شیمگه واسه تبلت قبل ستین یازین -
 .یاریم

. کارتون تبلت را  رودیو به طرِف آشپزخانه م شودی عمو هوشمندانه از کنارمان بلند م زن 
 .شودی و همانطور نشسته مشغوِل درآوردِن اورکِت کرمش م اندازدی م م یپا یِ رو

 رو داشته باشه؟   شیبهتر از قبل یکیداره  یب ی! چه عگهی خانوم بچس د ر یسخت نگ -

 کوتاه آمدن ندارم.  الِ یخ

واسه بچه هر    یوقت  گمیغلِط توعه که من م تی مشکل من ترب ستی ن نیمشکل من ا  -
بهش   میتونی بخواد نم یهر چ  گهی و پس فردا د رهی متوقعش باال  یکن هیرو دوبله ته یزیچ

 . مینه بگ

فرزندمان با هم بحث   تیدر مورِد ترب می مثِل اکثر زن و شوهرها دار  می آیخودم که م به
گوشش کنم.  ی زه یقصد دارم حرِف خودم را آو  امی که من با تماِم چم و خم زنانگ میکنیم

 ی که جعبه کندی نگاهش دسِت مرا شکار م یزیو قبل از هر چ دی آیم  رونیاز اتاق ب ساینک
 . دیدو  میام. ذوق زده به سو گرفته   دسترا به  یکارتون

 مامان واسه منه؟  -

 یِ رو دی با  زیمادر قبل از هر چ کی. رومی فرو م  ی مادِر جد ک یدر قالِب  شوم؛یم ی جد
 را بها ندهد. زهای چ یلیفرزندش تسلط داشته باشد و خ

چون اون تبلت   میبخر   یکی منِ یواسه چ می داشت می من و بابا تصم ؟یمگه شما ندار رینخ -
 .منِ ی چ ی کادو نمینداره ا

 .نشانمی به ابرو م یزی . اخِم رشودیم  زانی آو  شیهالب

 ؟ ی به بابا سالم کرد -
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 . دیآی و حرف گوش کن به حرف م شودیم  نینگاهش در برِ پدرش خانه نش تازه

 سالم بابا.  -

به طرِف اتاق   سای و نک دهدیدر برابر پسرمان پاسخش را م اشیگشهیهم  ِت ی با جد حیمس
 .  فشاردی و گرم م ردیگی دستش م انِ ی. دستم را مشودیخواِب خودش رهسپار م

 .زمی حق با توعه عز -

ست.  نگاهش مهر دارد و فراوان حرف دورنش گنجانده ا شودی با هم، هم آغوش م ماننگاه 
. دوست دارم خوردی بهم م زی حالم از همه چ کهوی چرا  دانمی . نمشودی م شتریسر دردم ب

 .کشمی م رون یدستش ب ر ی. دستم را محکم از ز اورمیباال ب

 باهات حرف بزنم. دیبا  -

  نیا دانمی و نم  ستیهم حالم خوب ن چی و ه خواهدی آرام بودنش را نم  نگونهیدلم ا  چیه
رنِگ   بندد،یام نقش مبهار پشِت پلک  ی افه ی! قافتیو کجا به دلم راه  یک  کبارهی خشِم 

در چشم من چندش   ی . و او با لبخندافکندی م هیدر نظرم سا  یالدن شکوه یِ هاسرخِ لب 
 : دیگو یم

 جانم؟  -

 ازت متنفرم. -

  شیرفتار از پ نهمهیتناقض؟ چرا ا  نهمهیچرا ا  دانمی خودم هم نم سایبه جاِن نک  دانم،ینم
و من برافروخته به سمِت   ردیگیها مبهوت چشم از من نم نشده. او فقط مثِل بازنده  نییتع

لحظه را، حاِل   ن ی. حِس اشومی مبحوس م امک یتار  یواری چهار د انِ یو م  برمی اتاقم پناه م
ه  ک  یوقت ی است. آدم بتیمص  بیندانستن عج نی و ا دانمیام! نمهرگز نداشته  راوقت  نیا
است و نه راِه پس   شیاش، همان جا که نه راِه پدرست در بطِن رابطه  ییجا  ستدیایم

  چیکه ه ی. به مانند ماندن با آدمشود ی منفجر م یفیهمه بالتکل  نی واقعاً مغزش از ا
برقص و بپوش، شعر بخوان، قصه بباف، سراپا   شیبرا  بدو، و   ایب یدوستت ندارد. حاال تو ه
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 ی لبه ستادنی که دوستت ندارد مثل ا ینداره. ماندن با آدم دهی فا گوش به فرمانش باش،
همانقدر    ف، ی. همانقدر بالتکلترسد ی م دنی از پر ی بپر و حس دیگو یم  یپرتگاه است. حس

لفتش   نقدری چرا ا  دانمی . فقط نمست یمن و همسرم قابل مداوا ن یمتالش ی سردرگم. رابطه 
کدام انگار قصِد کوتاه آمدن   چی. همی آوریدر م  یو پا باز دستیب نهمهی. چرا ا میدهیم

  انتیخ دی... چقدر با گریهستم د یگذاشتن ندارد! من چطور زن شیپ یِ کدام پا  چیندارد. ه
 رونی کشو را ب م،یرویم  یسرم، سرم، سرم. به سمِت پاتخت  ا؛یخدا ی ! وانمیو بب نمیبب
.  مانمیم  حرکتی . بشودیباز م مهابای . دِر اتاق بکنمی قرص م یِ . دستم را بنِد قوطکشمیم

با او   خواستم ی . من مردیگیلرزم م شود،ی . سردم مزندی زانو م می پا نی پا  شودی م کینزد
.  میبکنکارها را  ی همه دی تا سر ماه با می. بگو میپژواک و رها بگو  یاز مراسم عروس

ها که آن  م یهمه کار کن دیبا  می بگو  ستمخوای . ممی همه کارها را بکن دیبا   میبگو  خواستمیم
ما هم خوشبخت باشند. چه گفتم؟! چه شد؟! سرد   ی خوشبخت باشند. الاقل آن دو جا

قرص را از دستم   یو او زانو زده کنارم قوط رودیباال م  می پاها ی است. سرما مثل مار از رو
 او هم مثل من سردش شده.  دی شا لرزد،یاو م ی کشد. صدا ی م  رونیب

 ؟ یخوری رو م نایا یاز ک  -

سرم در    ایخدا  ی مثاًل سه سال. وا ش؟یچند سال پ نی هم دی بود؟ شا  یبار ک  نیاول ؟یک  از
. سرما قصد دارد خوردی چرخ م ی. سرم هرمیگی مرز انفجار است. دست به سرم م

 مغزم را بترکاند.   ی هارگ ی مو

 ؟ ی نوا چته؟ خوب -

 شهیکه هم ی وقت زن نبود. خود چیکه ه ی منم؟! خودم هستم. خود دی شا ست؟یک  نوا
که  شنومی. مدهدی جا م اشنه یس انیو سرم را م د ی آی بود. جلو م ریپشت نقاب مادرانه اس

 :کندی زمزمه م

 من با تو چه کردم نوا؟!  -

تر شکاند و حاال باز هم دلم را دلم را شکسته بود. بعدها دلم را محکم  لشیاوا خب
  وانهینوا را د یشکسته بود. فقط کم  ادینکرده بود. فقط دل نوا را ز یکار  چارهی . بشکاندیم
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لحظه کوتاه قلبم   کیلحظه،   کی. کندی م امی. سرما در تنم قزندیکرده بود. سرم نبض م
 ...تپدی نم گرید

غصه چند    یو نه حت ستیغم چ دانستمیبودم. نه م ی ادغدغهی من دختر ب هان ی از ا شیپ
بود که دوستش نداشتم و   ی اام خواندن رشته تنها معظل  هان یاز ا  شیحرف دارد. پ

بودم که  دمی از اسات یکی ازدواج  شنهادی پ ریبعد درگ   یو کم کردمی پاس م دی که با ییواحدها
قشنگ هستم.   کردمی که حس م کردی نگاهم م کطور ی یعنی قشنگ بود.  ی ادی نگاهش ز

. به مامان گفتم، مامان به خانجون گفت،  بود که من به چشِم خودم آمده بودم  یجور یعنی
گذاشت و همه دست به دست هم به گوش خان بابا   انیدر م لی خانجون با عمو جل

 گفت:نه!   دهی رساندند و خان بابا ند

و مرغش بن   شدیکالم خالصه م کیاش تنها در روزگار بود که حرف  ی ن مردها بابا از آ خان
! دسِت  شومی با او خوشبخت م کردمی کل فلج زاده شده بود. من عاشق نبودم اما فکر م

 کردمی. اگر با آن مرد ازدواج مآمدی زده بار نم خی   نهمهیزن شاد بودم که االن ا کی اش کم
و او باز   خوردمیم  ی نشسته بودم و چا شی ام رو به روخانه اط یبود که حاال در ح نی الاقل ا

العاده بودن به آدم  هستند که حس خارق ای. مگر چند نفر در دنکردیهم قشنگ نگاهم م 
  زیبه چشم خودش عز یآدم را نگاه کنند که آدم یبدهند؟! مگر چند نفر هستند که طور
گرمابه و گلستان خان بابا   قی رف یپسر دکتر جهان  ی باشد؟! ترِم آخر هم که بودم سر و کله 

و  زدی م انوی خوب؛ پ ی هابیبود. از آن عج بیعج  ینبود فقط کم ی شد! او هم مرد بد دایپ
. قلبم  به او داشتم  ینبود. اما من حس خوب انهی عام اشات یهم ادب ی و کم  گفتی شعر م

حرف زدن با هم   ی وقت برا چی کنم ه یندگ اگر با او ز کردمی . حس مشناختی انگار او را م
هم   می توانی و م می هم باز حرِف ناگفته با هم دار ی! در هفتاد سالگمیآوردی کلمه کم نم

  زیو تر و تم کی ش ی "نه" کی خوب. اما خان بابا باز هم  ی ادیز دی شا م؛یباش یصحبت خوب
خان بابا   لتر ی از ف من ی خواستگارها ی او داد. برخالف بهار، همه  لیگذاشت و تحو ینیدر س
  فیمن است و صاحب نظر تند تند "نه" رد ی خودش جا نکهیا الیو او به خ  شدندیرد م

 یهم بست. نه که فکر کن شی را به ر حیو من و مس دی اش ترسو آخرش هم چشم  کردیم
که   امدین شیپ یعنی و دار احساس نبودم.  ریبودم... نه! من فقط آنقدر درگ  یزبانی من آدم ب
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  یی. قصه جادیا یهم از نظرم منحصر به فرد ب یتندتر از معمول بتپد و کم  یکی  ی برا  بمقل
و از طرف   کردی جواب م حیرا بخاطر مس شی خواستگارها ی تلخ شد که بهار تماِم مدت همه 

 من همه از طرف خان بابا جواب شده بودند... 

و    ستی ام آنقدرها نرم ن. تخت ستی اجانانه یِ ک ی هوا دست خوش تار م؛ی آی هوش م به
جا خوش    انشیم  زیسوزن ت ک ی فقط  ستین یزی چ سوزد،ی .  پشت دستم مکوچک است 

  دیهم نو  یک یدر دِل تار اماطراف  یچند وجه ی . فضارسدی اش به ِسُرم مکرده است و دنباله 
برق   دیو کل  شودیوارد م ی. کسدی گوی را م نی الکل هم ا ی ه ُبرند  ی و بو  دهدی م مارستانیب

مهربان الهام   ی . چهره کندیو بعد به نور عادت م شودی . چشمم ناخودآگاه بسته مزندیرا م
 .نمیبی از او م ادیروزها ز  نیکه ا ی ا. چهره دی آی م دی پد ییروشنا  ی ال به ال

 !ی اعصاب خودت رو خورد کرد ادیز -

. الهام هم شود ی در هم م میهاو اخم  رودی ام بند مکوتاه و اندک اما نفس  کشدی م ریت  قلبم
 .پاشدیدر چشمانش بذر م ینگران

 کنه؟ یدرد م اتیی جا -

 نجام؟ یمن چرا ا  -

. چشمانش  کندی را ناز م میو موها کشدی سرم م ی . دست روستدیایسرم م   ی و رو دی آیم
 .ندینشی وسط نگاهش م  ییکهوی غِم   کی و   شودی آبدار م

 . نیهم ی شک زده شد امک ی  -

هاست که زود . چشمان او از ِآن ِقسم چشم فهمم ی کند، م یرا مخف یزی چ خواهدیم
دار تب یسرخ و نگاه  ی. با چشماندی آی هم م حی بعد مس یو اندک  دهندی خودشان را لو م

و درِد پنهان شده در   زندیقلبم را چنگ م  شی موها یختگیدار! بهم رهم اشک  د ی و شا
و  رودیمن م  یشانیپ ی مهیضم  ی ا. الهام با بوسه کندی م ناش حالم را دگرگوصورت  ی اجزا

و مدام   آوردی تنگ و ترش نفس کم م یواریچهار د نی . سکوت در اگذاردی مرا با او تنها م
تمام  ایلحظه دن ک ی  د،ی لحظه قلبم نتپ کی  دی آیم  ادمی. کوبدی م واری خودش را به در و د
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ام و کنار تخت  دی آیلحظه ُمرده بودم. م  ک ی لحظه سرما تنم را پوشاند و  کی شد، 
  نکهیمردها نه بخاطر ا فهممیم  افتد ی م انیبه جر ش یهاپلک  ریکه اشک ز  یوقت ندینشیم
 ی ه یخودشان سخت است که گر   ی اشک باشد نه... برا ختنیعذب به رم  یچشم کس شیپ

. دستم  ندیاش را ببتر است که اشک مرِد مورِد عالقهزن سخت  کی ی . و برا نندیخود را بب
  ی افتاده رو ی رودخانه ی ام را به رو. سرانگشت جانیب  یاست و اندک  حسیب ؛شود ی بلند م
ُسر   ش یهالب ی و گوشه   دی آیم  نی. دستم پاکنمی پاکش م خورد،ی اش ُسر مصورت 

 . بوسدیام را مو سرانگشت  کندی . سر کج مخوردیم

 ح؟ ی من چم شده مس -

من است را به اسم صدا کنم؟! خم   ی که برا ی شوهرم را، مرد دی آیم  شیبودم کم پ گفته
و  گذاردیم  امیشانیپ ی داغش را به رو یشانی. پکندی ام، تنش را مماس متن  ی رو شودیم

 . کندیم یام هجمتروک  ی هالب انیم ش یهانفس ی و با داغ بنددی . چشم مبنددی چشم م

 حواسش بهت نبوده.   ونت ی. شوهر حست ین اتی زیچ -

 ند ینشیم می موها  انیکوتاه م شیهالب

 قلبت...  زارمی نم گهید کنم،ینم  تتیاذ  گه ید سای . به جان نکیش تیاذ  زارمی نم گهید -

خم   ی هاو با شانه  دهدی کالمش را قورت م  ی. وقتزندی م یچیکه به کالمش ق یوقت
چشمانم خواب   یو تر زدیریآب م  می هامژه  یبرهنگ یِ پا یکی رودیو م زدی گری اش مشده 

 ! یخبریب یحوال ی... خوابکندی طلب م

  یکه هست نگه دارم؛ دوست دارم هر طور یتو را با هر لقب خواهدیدلم م ستی وقت چند
 .داشته باشم  امی تو را در زندگ  یبا هر عنوان شود،یکه م

. یدوست داشتن نباش   قِ یاگر از نو ال یالزمت دارم، حت خواهم،ی م  بیرا عج بودنت
که   ستیمهم هم ن چی وحشتناک است. و ه  تیبرا میروزها  نی ا یات هستم؛ دلتنگدلتنگ

 همه عالقه ندارم.  نیا یِ هم برا یلیدل



 دل  ینوا

 
105 

 

و مرا به حاِل  ی که بارها و بارها جان به لبم کرد  ییتو را فقط داشته باشم. تو  خواهمیم
 .  ی اخودم رها کرده 

  انِ یدر م  ت یهاکه سرم را بچرخانم و نفس  ی. طورامک ی نزد نباریا ،یدارم که باش  دوست
را ندارم   ری دست و پا گ یِ های دور ن یتحمِل ا گری... من دترک ی ام تاب بخورد. و نزدصورت 
 تو را داشته باشم.   خواهم ی فقط م

 ! تریطوالن  تر،ک ی نزد نباریا

 در کار نباشد. یکه تمام شدن  یطور

 .خوردیو از کنارم جم نم باردیم  ریو واگ ریهاگ نهمهیا  انی. اسارت تنم را مدی آی م خانجون

 ! ام؟ده ی به سرت اومده نور د یچ -

دکتر   کردندی نوار قلبم را گرفته بودند و ضربانش را چک م یخوب بود. فقط دوبار حالم
آمده است.   چه بر سرم   گفتینم یهستم. کس شانهمان یم امی تا بهبود یگفته بود سه روز

 دار... قدر خنده  نیهم ییزهایو چ دادیربطش م  امی الهام به اعصاب و افسردگ 

بسه هر    گهی. دری بگ حیطالقت رو از مس ی خوایم  یخودم پشتتم... حت یتیاگه... اگه اذ  -
 مادر. ی تو تاوان داد یچ

که او هم   دآم ی م شیپ یزیچ  نیهمچ کی  د ی. بادوزمی مهربانش چشم م ی هاچشم  به
 را بزنم؟!  یزندگ  نیا  دیبخواهد ق

 چطوره خانجون؟  ساینک -

 .خوامی مامانمو م گهیم  کسرهی . خواب و خوراک نداره. تابتهی اش بام همهبچه  -

  یسمفون  نیباتر یز می . حاال تنها حضور او و ضربان ممتد قلبش براخواستمی هم او را م من
و نگاِه   شودی م داری چهارچوب در پد انیدر م حیرا داشتم. مس شی جهان بود که سخت هوا
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اش ناباورانه با دردانه زمیو خانجون عز  دهدی. سالم مداردی وا م  یاش مرا به خستگخسته 
 .شودی سرم خم م ی و رو د یآی . او جلو مکندی سرد تا م

 نوا جان؟  یبهتر -

. خانجون نگاهش دسِت نشسته بر دسِت ِسُرم  کنمی باز مرا پاسخگو بسته و  می هاپلک 
 .ردیگی پوش مرا نشانه م

 طالقش بده. -

 . چرخاندی خورده سرش را به طرف او م  کهیو   ری متح حیمس

 د؟ یگفت یچ -

 طالقش بده. -

 کارو بکنم؟  نیا د یطالقش بدم؟ چرا با -

 .ردیگی با دستش مرا نشانه م زانیر ییهاو برافروخته با اشک  یحرص خانجون

  گهی. دی بس که تو دق به خوردش داد مارستانی ام رو؟ افتاده تو بحال بچه ینیبی نم -
 تو و اتابک بشه. یخودخواه یبچه قربان نیا زارمینم

 . شوندیهم فشرده م  ی باز نشدن به رو ی برا شیهاو لب   افتندی به جان هم م شیابروها 

 .نینکن نیتر از ا و حاِل منو خراب  دی خونه خانجون. لطفاً بر د یبر  -

 ی اپوف کالفه  حی. مسرودی و م کشدی سرش م ی و حرص چادرش را رو  ی با ناراحت خانجون
 .زندی و رو به چشماِن من لبخند م کشدیم

 خوش آب و هوا.   ی جا هی میری مدت م هی  یمرخص بش -

 .کشدی م رونی ب یو کمپوت رودیم  وارید ی کوچک گوشه  خچالیسمت  به

 چم شده؟  یگی چرا نم -
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  ی او تکه  دی آی . به طرفم مکندیکوتاه و جان فرسا. و سپس در کمپوت را باز م کند؛ی م  مکث
 .کنمی. از خوردن امتناع مردیگی چنگال زده به سمِت دهانم م یگالب

 نجا؟ یسرم اومده که افتادم ا ییبگو چه بال  -

 .چپاندی را در دهانم م نی ری و آن تکه ش کندیفرصت استفاده م  از

برات وحشتناک بود. اونقدر که حس کنم اگه   امی. دلتنگی بود که نبود ی شب نیاول شبید -
 .شم یم ونه ید نمتیزودتر نب

و هر چقدر    چسبدی را م تی و گلو دی آی م کهویکه  یحس ؛ی. دلتنگگذارمی هم م ی رو چشم
است و او   بیعج یلیخ ی. دلتنگآوردیاست و از پا درت م تری قو یدلتنگ  یباش ی هم قو

 دلتنگ شده. باور کنم؟!  می برا

 سکته نه؟!  -

و  رودی م ش یپ دنی آن سرش در معرض ترک   کی  فهمم ی. مپردیم اشی شانیپ نبض
 .کندیکنار من پرت م  یصندل ی اش او را به روشده   یمتالش ی زانوها

داشتم با درصد کامل   نارویا ی همه ؟ی درد؟ غصه؟ فشار؟ حال روح ه؟یچ  یعلت سکته قلب -
  یپختگ هیکه آدم هنوز جوونه اما  ییجا ،یسالگ  یس ی تو کردمیوقت فکر نم  چیاما ه

با توعه   یزندگ  یاش سوغاتهمه نای. ا ستهیقلبم بخواد از تپش با  هوی رشهی گ بانیکمرنگ گر
  نجایاالن که ا یکم آورده. حت یناهنجار  مهنهیتو وسط ا   بخشتتیمکه مدام ن ی. قلبحیمس

کرده بودم که جزام  یبا من؟ مگه من چه گناه ی. چه کردکنهی بهم رحم نم دمیدراز کش
تظاهر به   نی. االن حالم از ا خوره ی شوهرم و خواهرم بود؟ االنم حالم بهم م انتیخ دنِ ید

 .خورهیبهم م   شتریدوست داشتنت صد مرتبه ب

در   م،ی زیری . هر جا که سخت شد درون خود مم یزدن ندار  ادیوقت دل فر   چیها هزن ما
  یصبور نقدریا دانمی . نممیکشی جهان را تنها به دوش م ی و باِر دردها  می خوری خود ترک م

. خودمان  رودی بد؟! آخرش که دودش به چشِم خودمان  م  ایها خوب است از طرف ما زن
  نی. بخاطر همشودیکه ضربانش روز به روز کندتر م میمانیمچاله م یدست تنها با قلب
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اند؛ بار قلب درد را تجربه کرده  کی  یها دست کم قبل از چهل سالگزن شتریاست که ب
جنگل   انیدر م د یشا یانی. آشگرددی م  انیو آرام. نگاهش به دنبال آش کبارهی ییدردها
 چشم من. ی ده یخشک

 بشم؟!  دهی از جانب تو بخش یبکنم تا کم تونمی م  کاریچ -

 ن ی از ا رونیب ی . هواکنندی م دای از پنجره راه پ رون ی . چشمانم به بچرخانمی م سر
 تر از حاِل من...گرفته است. گرفته  یواریچهارد

  دی هر چقدر هم زمان ازشون بگذره شا ییزهایچ  کی ببخشمت.  تونمی متأسفم اما نم -
و زشت که   قیعم یسوختگ  کی. مونهی م یمثِل سوختگ شونزخم ی کمرنگ بشن اما جا 
از   کهیت  هیکاِر تو  ی . جاشهی و مور مورت م خورهی حالت بهم م یکنی هر بار بهش نگاه م

 . زنهیاش حالمو بهم مقلبم رو سوزونده که گوشت درهم له شده 

 .افتدی م انی و در قلِب من به جر شکافدیرا م  اشنهیس اشآه 

از دستت بدم. اگه کُل  خوامی. نمشهیاز هم شتریروزها ب نیاما من دوست دارم نوا؛ ا -
متنفر   ی خوای . حاال اگر میهم از من جدا ش نچیا  کی محاله  رن یبخوان تورو ازم بگ امیدن

. باشه منو نبخش منم خودمو  شمیباش. اصاًل تو فقط باش من از تنفرت هم خوشحال م
 زارمیبرسه من نم گه یبه پنجاه ساِل د ینبات یو زندگ  یدور نیا اگه ی . اما حتبخشمینم

 ختم شه.  ییبه جدا  یزندگ  نیا زارمی . نمیتو ازم دورش

  ی شویاز او دور م ،یکنی م هیتو اولش گر کندیعشقت بارها و بارها قلبت را مچاله م یوقت
 یدانیچون خودت هم م  ی شوی . اما آخرش خسته میدهی تن م اشی کی و باز به نزد

از طرِف عشقت مدام مورِد تهاجم قرار   یکه به جرِم عاشق ستی! حقت نستی ن نیحقت ا
له شده است و خونش   تیپا  ری ز ینی. ببستیخال ینیبب یقلبت نگاه کن ی و به جا  یریبگ

  تواندیوقت از عشقش متنفر باشد فقط م چیه  تواندی همه جا را برداشته است. آدم نم
بلند   گری دوست داشتنش را از وجودش کوتاه کند تا د ی هاشه یاشقش نباشد و رع گرید

وقت از عشقش متنفر باشد    چیه تواندینکند. آدم نم داینشود و به تمام جوارحش راه پ
 .ستد ی از جانب او دور با دنیند  بیآس ی برا  ردیگی م ادیفقط  
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 .کندی و عزم رفتن م  شودی بلند م ی جا از

 ؟ یالزم ندار ی زیچ شتمیپ گهی ساعته د   کیبرم اما    دیدارم با  یکار هی -

 نه. -

  دنشیتپ ی صدا  یحت گری ! و دل من؟! دشودی دلتنگ م شیابرها هم برا  یشانیو پر  رودیم
با من   ساینک ی ریشوم تا تصو  نی آنال  دهدی م امیرا بشنوم! رها پ اشیکه دلتنگ شنومیرا نم

. دوست ندارم تصوراتش از  ندیرنجور بب نهمهیرا ا مامانش   سایحرف بزند. دوست ندارم نک
پشت دسته   ی اکباره ی. و با حضور کنمی باشد. رها را جواب م ر ییتغ شدست خو  نهمهیمن ا

 . شومی م رایرا پذ یگریناقِص د ی رنگارنگ سکته  یگل

 شما؟!  -

 چشماِن خوشرنگش است.  نفکیعضو ال لبخندش

 سالم خدا بد نده.  -

  ی رنگ و رو زبان یم یآشفته حال  نیاست که حاال با ا  دهی . مگر او چقدر مرا دشومی م معذب
 باشد!  امده ی پر

 !دیکنی م کاریچ  نجا یسالم شما ا -

 ی با او برخورد کنم. دسته گل را رو یمعمول ی اکننده  ادتینپرسم و همچو ع شدینم خب
 . گذاردی م م یرو به رو  زیم

  دمیتون شدم و فهم حال  ی ای از منزل جو یو من با تماس دی گفت کسالت دار اس ینک -
 . دی مارستانیب

از سرِ   ی بجا آورم. لبخند یاگر ناسپاس ستیادبی. بست یهست و ن یمعنی حضورش ب لیدل
 . زنمی تشکر م

 ! دی دی چرا زحمت کش -
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 . ستدیای و کنار تختم سر پا م دی آی م کینزد

 د؟ ی بانو! حاال بهتر یچه زحمت -

 .رانمی را پشت گوشم م امی زده از روسر رونیب ی مو

 ممنون حالم خوبه.  -

را به حد اعالء  اشیگافه ی و جاندار است، خوش ق  رینشسته بر صورتش دلپذ شیر ته
 . رساندیم

 مراقب خودت باش. شتریب -

 .اورمیخود ن ی اش را به رو فعل   رییتغ  نیا کنمی م یسع

 جناب صدر. دهیمراقبت رو نم نیا ی اجازه  طی وقتا شرا  یگاه -

.  شودیختم به دسِت ِسُرم پوش من م یناگهان ریی تغ نی ا ری و مس افتدی م نیپا  نگاهش
  ی را رو رهیت یکمان نیپوستم پرداخته است. و رنگ ی دی سوزن به جدال با سف ی کبود ی جا

که با  دودی شستش م آن به نقش کشانده است. خشک زده چشمانم به دنبال انگشت
 . کندی را لمس م ی نوازش رِد کبود

بنفش  نیو همچ شهیهوا سرده هم پوسِت نازِک دستات از سرما دون دون م یوقت -
 .شهیم نیروش خونه نش یکمرنگ

با پارو برف   می و رو امستاده یچنان که انگار بدون لباس در قطب شمال ا   زنم،ی م خی
حس نا به  نیاست؟! چند  دهی دقت رس نهمهی است که به ا ده ی. او چقدر مرا دزندیریم

دور من   ی ایرو  نیصدر؟! او آخر   نی. معتازندیهنگام دست در دست هم در وجودم م 
. ردیگیچشمم را نشانه م  نباریاست؟! نگاهش ا ک ی نزد نهمهیباشد و حاال... چرا ا تواندیم
به   توانیاست و م تیبشر ی ده ی پد نیتراشناخته قسم بخورم که چشمانش جزء ن  توانمیم

 . کرد  ادیجهان  بی عجا نیها را به عنوان هشتمآن  یراحت
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 تخت افتاده.  نیا ی ات روزِن مورِد عالقه ینیکه بب یِ حال بد -

که در پودم  یبرِق شهر شباهت داشت حس یِ هابه وصل شدن تمام کابل شترینبود ب شوک 
  ی بکشم و با ابروها رونیشد که دستم را از دستش محکم ب امیافتاد. تنها حال انیبه غل

خشم در تمام   ی هاداشت؟! روزنه  یحرف چه معن نیافتاده به جان هم او را تماشا کنم. ا 
 صدا.  کی دن یکالمم در نطفه خفه شد با شن یاز گفتن هر حرف بلوجودم پرده انداخت و ق

 ! ن؟یمع -

صدر به    نیمع  یکیهمه نزد ن یا  ی من، رو یعصبان شک ی صورت ب ی ورا تاب داد ر نگاهش
  یهم شکاک یو کم تی بود و با جد ستادهیا امیکه تمام قد در حوال یدسته گل  ی زنش، رو

  نیصدر حائل شدم. مع نیاو و مع  انیتخت م یِ جلو که من درازکش رو نقدریجلو آمد. ا
 دوستانه فرو رفت. ی ادر حربه و نداختیخودش را از تک و تا ن

 . یمیقد  قیرف ستیازت ن ی. خبردا ی سالم نجم کم پ -

نگاهش دست   نگونهیاست که ا دهی فهم حیمس کردمی خودم را باخته بودم. حس م یکم
 آور است.  دلهره  یخوِش طوفان

 ! ی اما حاال خبردار کسالت زن من شد یخبری از خودم ب -

نه  نی تهش چسباند. بر خالف من مع ی اخنده   ضهیرنبودن ع یخال  ی طنز گفت و برا با
 حالش دگرگون شد. ی اجرعه یو نه حت   دیرنگش پر 

 حیکه حاال درسته مس  دمی رس نجایگرفته بود. با پرس و جو به ا  ی لیپسرت امروز خ -
از نوا خانوم، هم   یدو نشون بزنم. هم احوال پرس ریت هیاما بهتره من برم و با   معرفتهیب
 . یب عالجنا دارِ ید

  یبعد با خداحافظ یکم نی باال رفت. مع اشیشانیدر عرض پ رکانهی ابروهاش ز  ی تا کی
 . دیپای که مرا مدام م یرفت اما او ماند و نگاه

 مردک نوا شناس شده؟!   نیا یاز ک  -
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نگفت. و من آشفته   گرید یاما کالم دی اش بلند شد و به گوشم رسلب زمزمه کرد؛ زمزمه  ریز
 ی من. ا ی خدا ی انتخاب؟! وا ا یامتحان بود  کی   نیو مشوش در خود فرو رفته بودم. ا

 شود...!  ریقائله ختم به خ نیکاش ا

 هفتم:  فصل

 با قلبم"  ی"جدال

 

 !  می اممنوعه در سر داشته  کی اد یکم و ز مانی همه

با او   م،یارفته  شیقد و باال  ی قربان صدقه یپنهان م،یانگاهش کرده  ی که دزدک  ی اممنوعه 
 ...!  میاسته یبداند ز آنکهی ب یعمر

 ی امان کاشانهقلب  ی گوشه نیکه در دورتر یبه جا مانده از کس  ی رد  م،ی دار مانی همه
شاد باشد، بخندد،    شهیهم میخواهی م م،یرا آرزو دار اشی دارد، که مدام خوشبخت جداگانه

 کند...  ی ما زندگ  ی به جا

را   مانی هان یرا که اول یکس می . دارمیخواهی او م ی جهان را برا ی هایخوب  ی همهکه  یکس
  کی  مانی که با همه برا ی! کس مشیخوانی که »عشِق اول« م یکس  م،یاکرده با او تجربه 

صورتش را با لطافت    م،یاده ی را بوس شیهاکه شبانه عکس  یفرق دارد... کس  یبیطور عج
 ...  میانوازش کرده 

را که  یمان را بر هم بزند، کس تمام  تواندی هر لحظه م ادشیاما   ستی ن گریکه د یکس
 . میاعشق را آموخته  م،یاده یبا او اندک اندک دوست داشتن را چش یپنهان

  ها،ینها، دلنگراها، مشغلهتمام لحظات خوش بودن انیرا که در م یکس  می دار مانی همه
 ها...  غم 

 ... دیا یب انیاسمش به م ستیکاف
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و   رمیگی. خودم را به باِد سرزنش م کنمیو باال م ن ی. رفتار خودم را پائکنمی فکر م اشهمه
  ریچقدر آن جمله مرا درگ  یدانی است؟! نم دهی. مگر چند بار مرا درسمی م جهی کمتر به نت

 یمرد باشم در حال کی ی زِن مورِد عالقه دیخودش کرده است؛ "زِن مورِد عالقه". چرا من با 
نکرد تا زِن   ایچه کرد   دیُپر کرده است! اصاًل با  گری د یهمسرم کس ی ن عالقه را برایکه ا

تا کجا مرا به   زان،یخودش هم نداند تا چه حد، تا چه م دیمرد شد؟! شا  کی  ی مورِد عالقه
که   هیبخاطر نگاِه بق  دیهستم. شا شهیتر از همروزها ساکت  نیشانده است. اجنون ک 

دو هفته بعد از   نیآوردند و در ا ی دارند مراقبت از مرا بجا یشده است. همه سع بیعج
وقتم را در تخِت خواب   شتریروزها ب نیاند. اسنِگ تمام گذاشته مارستانی از ب صیترخ
درختان عمو   انِ یرفتن به باغ و گشتن م امی و اوج سرگرم رومی . به کارگاه نمکنمی م یسپر

روزها    نیاز همه مراقبم است. و پدرش ا  شتریب ی ابه طرز بزرگانه  می سایرجب است. نک
 ی هاو حواسش سخت مشغول به وعده  کندیم  یکنارمان سپر وقتش را در خانه  شتریب

  دی دخترکش تا چه حد شکننده شده و شا دهیمن است. مادر هم انگار فهم ی ها و غذاقرص 
و مدام با نگاهش نازم  دی آیاز دست بدهد که م  یگری او را هم مثِل آن د گرید یبا تنش

 الیجوره خ چ یاز رو بسته و ه حیمس ی را به رو رشیشمش ستی. خانجون مدتکندیم
حاِل   نیاو را مقصر ا کنند،یتا م نی سر سنگ حیکوتاه آمدن ندارد. زن عمو و عمه هم با مس

و همچو   زندی حرف م تری و جد کندیم ی. پژواک کمتر شوخدانندی خوب من م مهین
  رهیرا ج ش یهاکه خنده  ستی اش دنبالم است. رها چند وقتهمه مادروابسته به  ی ابچه
  ی هاوه یجانم با درست کردِن آبم حهی. ملزندیتا مجبور نباشد لبخند نم گریکرده و د ی بند

عمو رجب به جز اتاق   ی. حتدهدیرا به خوردم م ش یهای نگران ی مقو ی هر ساعته و غذاها
بخاطر   یناگهان ریی همه تغ نی. اگذاردی هم گل م ن اتاِق م ی روزها پشت پنجره  نیمادر ا

صبورشان به  قلِب سنگ   دانستند ی من... انگار خوب م ی برا یمن است. بخاطر من و نگران
روزها حاِل جسمم   نیپاره نشود. ا اتمیهستند بنِد ح نی مو بند شده و همه دلواپس ا

  یو نگران داشته باش یهمه باش زیعز  نکهیخوِب خوبم. ا  یاما از لحاظ روح ستیخوب ن
که  یهستند کسان فهمم ی. تازه مکنمینم ییآنقدرها احساس تنها  گری است. د ذیلذ یلیخ

چون   یخوری کمتر غصه م گرید ینگران دار یدانیم  یمرا با عمق جان دوست بدارند. وقت
مراقب   شتر ی. بخوردیو او هم غصه م شودی کسالت تو دردمند م ینگرانت با کم یدانیم
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 تری قلبت قو ینگران دار یدانی م یوقت سازد،یبال م   تیبرا  یو خوشحال  یهست دتخو
 .تپد یم

  نستاگراممیا ی به تلفن همراهم بزنم و وارد صفحه  یسر کمی وز فرصت ماز چند ر بعد
از نرگس   امیاست. چند پ سا یتولد نک یِ برا شی پستم مربوط به چند ماِه پ نی بشوم آخر

  ان ی. مشناسمیکه نم یدارم و چند درخواست دنبال کردن از کسان رستانمیدوست دوران دب
آشناتر. قبل از قبول کردن درخواستش با   یو نام نمیبی آشنا م ی اچهره  ی هادرخواست 

صدر ناخودآگاه   نیمع ی ایبه دن ره ی. خشومیم اشی ونیلیم ی وارد صفحه ی کنجکاو
. در خوانمی هم ابراز احساساِت هوادارانش را م یو کم  کنمی و باال م نی را پا  شیهاعکس 

  لیخوش استا  یجور بد پ،ی شتخو تینهای تر است و بتر و خوانا هر عکس جذاب انِ یم
گذاشته   ی را بر جا قینوشته شده با نستعل یپستش شعر نی. آخر کشدی بودنش را به رخ م

لحظه بود؛ آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود".  کی همان   ایاست. "دن
. حس  دی تندتر دو یچرا قلبم نابخردانه کم دانمیپست بسته بود. نم  ن یدر ا شی هاکامنت
کرد. مرا چه شده بود؟! آن    دنی بستر قلبم شروع به تاز  انیدر م نیجوان و زر یاسبکردم 

و حضور همسرم و   دندیلحظه همه پشت پلکم صف کش  کیمرد را چه شده بود؟! در 
من همسرش هستم!   دانستند ی نجم! همه م حِ ینجم همسر مس  یِ تر بود. نواپسرم ُپررنگ 

مشهور فوتبال چه از   کن یباز  کی و حاال    شناسندیسر او بودن مشهر مرا به هم  نیکل مردِم ا
  نکهیدرخواستش را قبول کند اما قبل از ا خواهدیم  دی ترد  نیماب ی! حسخواست؟ی جانم م

  عیتلفن همراهم را سر ی . صفحهخوردی به در اتاق م ی ارا لمس کند تقه  یدستم آن نوار آب
 .بندمیم

 د؟ ی بفرمائ -

. لبخند  دیآ ی به سراغم م وه یآب م یوانی دلربا با ل یاس یبلند و  راهنیبا آن پ زمیعز  خانجون
 .  شودیپهن م یمادربزرِگ دوست داشتن  نیا ی و برا ندینشی لبم م ی قبل از من َتر و فرز رو

 خانجون خوشگلم؟  ی د ی چرا زحمت کش -

 .گذاردیرا کنارم م وانیو ل ندینشی تخت م ی و کنارم رو دی آیم
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 بکنه! یکارو نکنه واسه ک  نیش امادر؟ آدم که واسه بچه یچه زحمت -

اما خانجون نگاهش   کندی تکرار را صرف م دی و ق کندی م یدست شیدوباره و دوباره پ لبخند
عالم در  ی هااست. غم  شده  ترقیروزها عم نیکه ا ی چشم یِ و گود افتدی که به چشم من م
 . بلعندیرا م  شیو صدا  آورندی صورتش هجوم م

 .دمیدی حاِل تورو نم نی و ا  ردمی میکاش م -

 : می گوی و ُپر اعتراض م روندی در دل هم فرو م می هااخم

 حال من خوبه.  دی زنیم هیچه حرف نیِا خدا نکنه! ا -

و گوش   کنمیم ی جا اشنهیسرم را در س تاملیو من ب برندی م ورشیبه چشمانش   اشک
 ست. آهسته ا  بیکه عج یبه ضربان سپارمیم

مادر  هیکه مخالفت کرد من بودم.  یکس نی که پدرت، مادرت رو خواست اول یروز -
دار که از قضا هشت  بچه ی وه ی زن ب هی. و منم خوادی ش مرو واسه بچه  هان یبهتر  شهیهم

. عاشق شده  کردی . جالل اصرار مدونستمیام نمتر بود رو در حد بچهسال هم از پسرم بزرگ 
شده بود. اونقدر    ابیبا دختر حاج کام شینامزد الیخیب درتبخاطر عشق ما یبود. حت

اتابک   کوبوند، اونقدر رفت و اومد که بعد از سه سال تقال من و  واریخودش رو به در و د 
. همون  میهم نه... اما بخاطر جالل کوتاه اومد  ی راض ی. راضمیوصلت شد  نیبه ا یراض

خوشگل و   نقدریبه دلم نشست. ا رشخونه گذاشت مه نیا  ی اول که مادرت پا تو ی لحظه
تر از پسرمونه. بهارم با تمام بزرگ  ی مطلقه هی زن  نیرفت ا  ادمونیخانوم بود که پاک  

مهم   گهی خودش رو وسط قلب همه باز کرد و د  ی زوِد زود جا شیو قشنگ یزبون نی ریش
  جلدبهار سه  ی نبود که فقط دختر عطراس. جالل با اسم خودش به هزار دنگ و فنگ برا

که  یعمارت  نی بود. شد گل سر سبد ا یو پوالد همباز حیمس ی و برا شدی گرفت. بهار بزرگ م
 ی ثمره  ی اون بند بود. عطرا تورو حامله شد و تو شد ی دخترونه ی هاطنت یهاش به شنفس

وقت نشد که   چیاندازه دوست داشت. ه هیعشق ُپر جنب و جوش. جالل تو و بهار رو  هی
 ن، یمن بود یته تغار ی هاکرده  زی شما فرق بذاره. شما دوتا عز ن ینوازش ب کی قده 
 دل من و اتابک.  ز یعز طورن یهم
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به شکستن نداشت. فقط در آغوش خانجون   ال یضم خبغض کردم اما بغ یناگهان یلیخ
بود. اگر بابا   نی بهتر شهیو هم  شهیهم مانی برا م،ی که برا یپدر یادآوری و   خواهدی ماندن م

 ی و به جا  گرفت ی سردرگم و درمانده نبودم. بدون شک اگر بود دستم را م نینچنیبود حاال ا 
وقت در   چ یبه من برسد. اگر بابا بود من ه یدسِت کس گذاشتینمو  بردی م یدور یلیخ
 .آوردمی قلب درد به عمل نم یسالگ یس

 پوالد برگشته؟  دی خبر دار -

 . لرزاندیرا م اشنه یس قیعم یآه

 آره. -

 بمونه؟  خوادی م -

 . کندی م یباز امقه یشق انیم دستش

 . نگفت  یشتریب زیفقط بهم زنگ زد و گفت که اومده. چ  -

و خانجون با لحِن نگران و استرس زا ادامه   آورمیم  ادیو چشمانش را به   کنمی م  سکوت
 :دهدیم

که رفت نبود. ُپر بود از خشم و   ی وقت هیشب  چی. صداش هستیدلم به اومدنش روشن ن -
 !ست یپوالد سابق ن گهی . پوالد دنهیک  دی شا

ها نبود. اما خانجون مرا هم بجز خودش ترساند. خشم؟!  حرف  نی وقت آدم ا چیه او
. هر دو کلمه شق  رفتی جوب نم کی شان در وقت با بهار آب  چ ی! از کجا؟! ه؟ی! از ک نه؟یک 

پژواک و   یحت ای  حی. بلعکس من و مسکردندیم   یبودند و با چزاندِن هم روزها را سپر
و  هاچاندن یکه هر بار با پ ی پوالد بود. پوالد که خوب نبود ی مرد ابا تنه  میبا یرها... خواهر ز

گناهان مرا بر   شهیکه هم ی. بهارگرفتی بهار را به باد سرزنش م مانی هاامدن ین روقت یتا د
دلم هوس گذشته را   شوم،ی در آغوش خانجون. کودک م خورمی. تاب مگرفتی گردن م

و عشق نبود.  می که همه با هم بود یشیپ انیلها و سا هوس بهار را، هوس سال  کند،یم
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  یدر قعر فروپاش یعشق که وسط باشد آدم یِ . پاکندی را دگرگون م زیهمه چ دیایعشق که ب
را   یکی  دهد،ی را دق م یکیو   کُشدیرا م یکی. زدیری را بهم م زی. عشق همه چشودی پرت م

که به تن آدم   ی اوصله   ستی ن! عشق خودش بد آوردی اتل بار مرا ق ی کیو  کندی م وانهید
بد است. اگر عشق نبود بهار حاال زنده   اندازدیم  انیکه به م ییبد است. جدا چسباند یم

سرخش   ی هاو لب زدی م شی را به موها  شیو سنجاق سر کهربا دیرقصی م بود، بهار باز هم 
جرعِت رفتن به اتاق خوابش را  ی. چند سال بود که کسچسباندی م میهارا به گونه 

دست نخورده   ی دیاتاق خوابش در صندوق جا کل ی قفل شده   دینداشت؟! چند سال بود کل
ساله را به    یدخترک دردمنِد س نی ا نقدری. اکندیبود؟! خانجون مرا از خودش جدا نم یباق

بسته   می هاته شود! چشم بس  شی هاکه چشم  دهدی و نوازش به خوردش م فشاردی تن م
تکرار   گری بندد که در اتاق خواب خاک خورده را باز کنند. بهار دی و با خود عهد م شودیم

 ...شودینم

  نیکه تا ا  ستی بار ن ی. نخستکنمی صورتم چشم باز م انیدر م یریدلپذ ی گرما دنیچیپ با
طرف بدنش با   کی  ی داده و رو هیسرش تک  ریاست. دستش را ز کیبه من نزد   نقدریحد ا

گفتن   ی برا یزی بدهم نه چ خواهمی است. نه فاصله م دهیکنارم دراز کش  یمقداریب ی فاصله 
دستش مِن   ی . گرماگذاردیشکمم م ی و رو آوردیاست را باال م  اددارم. دست راستش که آز

ز عاشق خواهرم  که هنو ی با مرد توانم ی است که من نم نی ا تی . واقعکندیرا داغ م جنبهیب
به دو   ه یشب  یزی. چشودیمانع م زیچ کی ؛ باشم   ینفسان الیرابطه ُپر از ام ک یاست وارِد  

 ُپر اشک بهار! دالِ به دو گو هیشب یزیجفت چشِم روشن، چ

اش کنارت همه  خوامیم های کنارت باشم اما تازگ  شتریهست دوست دارم ب ی چند وقت -
 باشم. 

را به   اشیشانیو پ کشدیدراز م ترن یاو پا  خورد،ی . تخت تکان مآوردی را جلو م صورتش 
. هم او در آغوش من  کندیم م ی صورتش را در من قا  یبیطوِر عج  کیو   چسباندیام مگونه 

بخش است اگر . آرامش ستی ن ی است، هم من او را به آغوش دارم. ابداً اتفاق بد
و همان   کشمی م یقی من! نفس عمبجزِ  یگرید ی جا  شد،ی م"ها"   یگری د  ی جا شیهانفس

 .کاهدیتنم م یاز داغ زیچ  کی
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 .یِ بخاطر عدم حضور الدن شکوه  دیشا  -

را بهت   شانی هابخندند و خنده  دهیبر   دهی هستند که بر ای. مگر چند نفر در دنخنددیم
 بچسبانند؟! 

  نی باشه که بهتر ییهاتر از وقت خوشگل  یبیبه طرز عج شهیزن باعث م ک یحسادت   -
  ی رو رو ششیآرا  نی بهتر یحت  ایو  کنهی خودش رو غرق عطرش م پوشه، ی لباسش رو م

 . نشونهی صورتش م

 .کشمیطرف بدنم مثل او دراز م کی  ی من هم رو نبار ی. و اکنمی خودم را از او جدا م یحرص

 ! ؟ی ونو به حسادت ربط بداسم عشقت از زبوِن من ا دنیشن ی برا  شهیچطور روت م -

سرش  ری حلقه شده ز ی هاو طاق باز با دست   گرداندی را برم شی رو نباریاست که ا  او
 : دیگو یم

  دنشی از بوس یمشترکش حت ی ها زندگ سال  یباشه و ط بهیمرد با تن زنش غر  کی  یوقت -
 ی برا یلیدل چیممکنه جذب بشه. البته که ه  یمحروم باشه، ناخودآگاه به طرِف هر زن

 . کنهیاونو موجه نم انتیخ

است. کش مو را از سرم   ختهیبهم ر  می. موها نمینشیدر تخت م  ی سر نی و ا  زنمی م پوزخند
 .کنمی م زانشیو به مچ دستم آو  کنمی باز م

  یفلسف ی تک جمله  کی رو با  هیو بق یکنی ماهرانه خودت رو تبرعه م نقدریچه خوب که ا -
 ! یکنی م حیتوج

و صاف    کشدی و مرا عقب م  چدیپی دستش را دوِر کمرم م کی برنامه  یو ب یناگهان یلیخ
 ی رو یی است و سرم جا میپهلو  نِ یدستش خانه نش نباری. اکندی به آغوشش پرت م

 دارد. اتیح اشنهیس

 خانوم خوشگل من. ،یخانوم، خانوم قشنگ من، مهربون، بامرام، باوفا، دوست داشتن -
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دلم است، در حوِض دوست داشتن   کنمی . خوب که نگاه مخوردیم زیل امنه یدر س یزیچ
باال و   ی ندیخوشا  کطوریرا دارد و  می پهلو ی قدم زدن رو الیشناور است. سرانگشتش خ

 :دهدیو ادامه م رودی م نیپا

اصاًل هر جا که تو   ایکالردشت  می بر یمدت طوالن ه یماه دو نفره واسه   نیآخر ا  خوامی م -
 .یبگ

  دنینفس کش توانمی بگذرم، م م یهاچشم  رِ یاز خ یحت  توانمی م رسمیباور م  نیمن به ا  و
و   دنیشن الِ یخی ب  توانمیوقت فکر نکنم، م چیبه راه رفتن ه گرید توانمی ببرم، م ادیرا از 

 شد!  الیخیمرد را ب  نیا شودی ببرم، نم ادیاو را از  توانمی باشم. اما نم دنید

 ی نرم از رو یلیو با ناخن خ ندینشیم اشنهیس ی ناخودآگاه رو  یلیمن هم خ سرانگشت
 :می گو یم ربطی نابلدانه و ب یلیو خ دهمی قلبش را مورد هجوم قرار م  شرتشیت

 .می سر ماه مراسم پژواک و رها رو راه بنداز  دیبا  -

 .مالدیرا به سرم م  اشگونه 

 .  میریبعد از مراسم اونا م   ی تو بخوا یهر چ -

به خودم اصاًل سخت   دیو با   ستی چندان خوب ن می برا جانیه گری گفته بود که د  دکتر
 ی . خودم با حوصله همهمی هان یزتریبمانم به مراسِم عز  توجهی ب توانستمی . اما نمرمینگ

به   دی با  زی کم و کسر باشد. همه چ یزی چ خواستی دلم نم چیامور را به دست گرفتم. ه
و   نداختمیرا از قلم ن زهایچ  نیترکوچک  یرفت. خودم حتی م شیحالت ممکن پ نی بهتر

آسوده رها و   یالیبود و با خ حیمن و مس ی را بجا آوردم. مراسم کامل بر عهده  زیهمه چ
را  ی عروس ی ته یجشِن فرمال  پیکه کل میمراسم فرستاده بود   دنیتا رس شیپژواک را به ک 

خوشحال بودند، به تکاپو افتاده   مهشده بود. ه  دهی به عمارت بخش ی دی. روِح جد رند یبگ
  خواستی که م یباشد جشن  رتر ینظی ب خواستمیلحظه به لحظه م  یک یبودند. من خودم 

بودند، سزاوار   هان ی بهتر قی . رها و پژواک الاوردیرا سر ذوق ب مانی ها همه بعد از مدت 
آن همه    انِ یرا در م می بایکه دخترک ز ی وقت من نداشتم و نداشتم. وقت چیآنچه که ه
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شد،    دهیچ ی به دور تنم پ یمنی نتوانستم بغض نکنم. دست گرم و ا دمی د ییبا یو ز  ی دیسپ
. مراسم  دیا ی ب نیپا  نیاز ا  شتری ب خواستی دلش نم گری فشرد و من اشکم د  نهیمرا به س

به   ختهیآو  ییتماشا ییهمچو قو  زمی عز ی و رها شدیتر مشلوغ بود و لحظه به لحظه شلوغ 
بند نبود. حق داشت؛   شیپا  ی . زن عمو روکردی م یتاز  کهیو   دیخرامی آغوش پژواک م

نگاهم به نگاِه َتر و غم   آوردمی بجا م یزبانیدخترکش عروس شده بود. همان وقت که م
باغ تک و تنها نشسته بود. در  ی گوشه  زِ یم  کیکنار  لچرشیو ی . روکرد  ریآلود مادر درهم گ

وجودم را تکه تکه کند. به   شهی که قلبم را بکََند و با ت شترا دا نیحالت ناتوان قدرت ا نیا
شد. زن    زانید و اشک از چشمانش آو مان  می سمتش رفتم و کنارش نشستم. نگاهش به رو

  نی ترنیچون دخترش عروس شده بود اما ماماِن من غمگ   دیعمو حق داشت خوشحال با 
  خواستی دلم م قدر. و من چش ی کدام از دخترها چی عروس نشدِن ه ی بود برا ایدن

بغِض   نی و وسط ا دمیچشمم کش ی و تورداِر بلند و نشد! دستم را پا د ی لباس سف دنی پوش
 .کمر به لبخند زدن بستم  مهلک

 . من خوبم  نیقربونت برم بب -

 از پشت سرم گفت:  یی صدا

 سراغش اومده.  یحال بد اشتباه نهمهیخوبه فقط ا  ییآره زن دا  -

  ریو بگ ستدی وقت قلبم از حرکت با  نیمکان، در هم  نیلحظه، در هم نی در هم توانستیم
چه بود   ینگاِه لعنت  یتلق نیبازگشتم، ا شیحرکت داشتن نداشته باشد. به سو  ی برا یمجال
بود. دو قدم مانده به من؛   یکی نزد نیکند؟! و او هم شیر  شیجاِن آدم را ر توانست یکه م

روشنش ُپر   ی و موها  خواستی شان معنا ممات و قشنگ دل  نطورهما  اشی چشمان بلوط
را   نیقدرت ا ی دود ی بستر آن کت و شلوار چهارخانهبودند. در  ختهی هم ر  ی رو یاز طناز

حصار  انی در م ریس  رِ یدهد. س ی داشت مرا به سمت خود بکشاند و در آغوِش خودش جا
منگنه شدن دارد. مرا  الیبر سرم خ تهاو نشس ی و چانه شومی جا به جا م اشنه یُپر حجِم س

و چشمانش را با   چسبد ی. کِف دستش به سمت چِپ صورتم م کند ی از خودش جدا م
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  نی که آخر یمیتی ی همچو بچه  نالم؛ی. مزدیریمن م  ِک یتار ی جرعه در دو حفره  نی آخر
 پناهش را هم از دست داده است. 

 ! ؟ی کجا بود -

همه زمان گذشته شده را برگرداند.   نی ا خواستمی. از او مخواستمیاو مکاِن بودنش را نم از
خودش بگذارد و باز هم باشد و با بهار به جان هم   ی را سرِ جا زیهمه چ خواستم ی از او م

حالت ممکن   نیوقت خسته نشوند. چشماِن او هم به غمبارتر  چیو از کل کل ه  فتندیب
. کنارش رودی و به سمت مامان م کندی از من عبور م دهیرا بوس امیشانی. پخورندی ترک م
عمه  غیج  ی . صداشودی . نگاِه مادر اشکبار و اشکبارتر مبوسد ی را مو دستش  زندی زانو م

 .شودی گم م  کی موز ی آن همه سر و صدا و بلند  انیدر م یپر

 پوالد!  -

با حضور او مواجه  هاهمان یم تی که همه او را به آغوش بکشند و جمع کشدی م طول
 ی و گره  رد ی در آغوش پوالد قرار بگ شیهای قراریتا عمه و ب کشدیطول م نقدری. ا شوندیم

هم   ی . رو به رورودی م و پوالد جلوتر  دی آی جلو م حیباز شود. مس اشیکور دلتنگ
چرا نگاِه پوالد سراسر نفرت   دانمی را ندارند. نم یکار چی هکدام قصد  چ ی. هستندیایم
  نجا یا دانستندی کنکاش کرد. آن دو هم م نیاز ا شی ب شدی خشم! نم حیو مس شودیم

  ی. اتفاقستاد یدورتر ا  حی. پوالد عقب رفت و مسفتادین ی. اتفاقستی ن زیچ چیه ی جا
قصد   اشقهی نبضش از شق یگری ها با خشم دستش مشت شد و داز آن یکیفقط   فتادین
 یآن کت و شلواِر اسپرِت کرمش به وفور خوردن انیکه در م سایداشت. نک دنی جه رونیب

 پسرم قفل شد. ی رو  یر یگیقالب ماه نی. چشم پوالد ع ختیآو شده بود. به کمرم 

 ؟یرقصی مامان با من م -

بلند و محکم   ی اه یپوالد به نفس افتاد. سا ی هالب ی رو گانهی و تمام قد ب بیعج ی لبخند
پوالد چشم گرفت   دمی چشم د ی ام حلقه کرد. از گوشه و دست به دور شانه  ستادیکناِر من ا

  شانیکه خانجون پر دمیرها و پژواک رقصان در آغوش هم. من د ی و نگاه سوق داد رو
را   سایبه نک حیو پاسخ مس  دمی. من دو با مادر هم نگاه شد  دی چیرا به هم پ شیهادست 
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درست   حیدر آغوش مس نمی و بب می ایتا به خودم ب  دیطول کش قهیو فقط چند دق دمینشن
 را فشرد.  میکمرم پهلو  ی اش روشده  دیکل ی . پنجهرمی اسرقص  ستیدر پ

 بانو.  ییبایچقدر امشب شما ز -

  یرخداِد در حاِل وقوع چیپرتاب کند تا من به ه یگر یمغز مرا به سمت د خواستیم انگار
 ی. ماهکندی صورتش، همه و همه مرا از او دور م ی اجزا کیمیفکر نکنم. نگاهش، م

 کنده شدن از مرا ندارد!   الی. و نگاِه او خخورمی م زیو از آغوشش ل شومیم

است و عروس و   دهی ها به اتمام خودش رسو سنگ تمام گذاشتن  التی با تماِم تشک جشن
قدم    ایبه مقصد رو لیرزرو شده سوار بر اتومب  ش یرفتن به هتل از پ ی داماد عمارت برا

را   راهنمیپ  ی من بلندا ی ها. و دست رودی باال م شب در آسمان باال و ی . شکوفهدارندی برم
و همه را در  آوردیرا در م شی هامراسمات کفش  نطوریبعد از ا  شهی. بهار هم کشدی باال م

و   دیرقصی م مانی برا یدور اختصاص کی و  دیکشی را باال م راهنشیو پ کردی سالن جمع م
کاناپه به خواب رفته است و مادر هم از   ی رو سای! نکفتمیاو ن ادِ ی  توانمیمن چقدر م

خانجون و عمه و زن عمو، پوالد را در سالن   ودر اتاقش به خواب رفته است.  ش یپ یساعت
را به   سای و نک آوردیمو کتش را در  دیآی م حیاند. مسحرف زدن دوره کرده  یِ برا یی رایپذ

. زن عمو با  رومی. به سمت جمع مبردی و به سمت اتاق خواب م زندی آغوشش گره م
 : دی گوی رو به من م تی قدرشناسانه و با ُپر از رضا ینگاه

 بود.   رینظی ب زیدستت درد نکنه دردت به جونم همه چ -

بوده است. پوالد نگاهش به   امفه یوظ  میگو یو م دهمی را کش م میهالب  شی من برا و
. عمه شود یچشمانش به ِمهر آغشته م  کبارهی یفیو غرق در تکل  کندیم  دایمن آماس پ ی رو
 .دهدی م هیپسرش تک ی شانه  یبا شوق مادرانه سرش را به چهارشانگ یپر

 دل؟!  زیعز  نمیتورو بب ی من داماد یک  -

بغض کرده دست به  نباریو عمه ا  شودی دوخته م شی کف پا نیپوالد به زم ی هاچشم 
 .ردیگی م اشقهیشق
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 ؟ ی مسعود چطور گذاشت تو برگرد -

 .م یدوزی به دهان او چشم م مهه

 خودش هم برگشته. -

  ییتنها  خواهدی م دی و شا دودیها مو دوان دوان به مقصد پله  کندی چشم َتر م عمه
در اجتماع داشته   یدر حت یگاهی چه جا ، یچند ساله باش ستیرا بکند. و مهم ن ش یهاه یگر

 یراه  شهیهم یعاشق که باش ،ی. زن که باشیباش   ریچقدر سرسخت و نفوذ ناپذ  ،یباش
تر و  هر چند جوان  یکه او را به کس یعشق ی برا ی. حتیکنی م دای پ ختنیاشک ر ی برا

با هم است.  مانی ! حال عمه مسبب درهم رفتن همهیتر از خودت باخته باشقشنگ 
عمو هم با  و زن  رودی باال م ی و سالنه سالنه به طبقه کندیخانجون سردردش را بهانه م

درد  ی که نگاهش با لبخند ی و پوالد مانمی . من مکندی م یمقصد را ط  نی هم یبهانه تراش
پنج ساله است   یبه کودک  هیکه شب یحالت نی تر. و من با صادقانه نگردی به لب مرا م

 : میگو یم

 دل همه تنگت شده بود. -

 ؟ یدل تو چ -

 .شوم ی و مظلوم م رمیگی را گاز م رمیز لب

 خودم هم.  یعنی همه  گمیم یوقت -

 . کنمی از پشت سر حس  م یدست ی و گرما ندینشی به پشت سرِ من م نگاهص

 ! زمیعز  ی ومدین -

صورِت   ی رو یبدون شک چشمانش صاف در چشِم پوالد النه کرده است. پوزخند زمخت و
 .شودی بلند م ی دهد و از جا یسر تکان م  یو با مسخرگ  ندینشی پوالد م

 . من جلوش رو نگرفته بودم.ومدی داشت م زتی عز -
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و قلب   دی کوب حیمس ی که از قصد به شانه ی اشانه  ی صدا دمی از کنارمان گذشت و من شن و
 . دیمن تندتر دو 

. با تعجب به عقب شنومیبسته شدنش را نم  ی اما صدا بندمیاتاق را پشت سرم م در
 .کندیبه در بسته زده مرا نگاه م هی. تکگردمی برم

 ؟ی خوای م یچ نجا یا -

  ش یهان یو مشغول باز کردن سرآست ندینشی تخت م ی . لبهکندی و از من عبور م دی آی م جلو
 . شودیم

 .  م یخوابی مونده پوالد بفهمه من و زنم جدا از هم م نمیهم -

 . کنمی به هم تا خورده نگاهش م ی هاو با سگرمه  کشمی در هم م ابرو

 خب؟  -

 . شود ی در دسِت چپش م ی مشغول باز کردن ساعِت طال  نباریا

 خانوم خانوما. میاتاق بخواب  ک یما فعاًل تا رفتن اون تو   دی با  نکهیا -

 :دهدی و ادامه م زندیچشمک م  طنتیآنقدر بانمک و ُپر ش و

 . شهیتا هم دمیشا  -

تمام    ت یبا جد  کنمیم یو سع  کنمی لبخندم را کنترل م ی ایمن به طور باور نکردن که
 برخورد کنم. 

 ! یکن نییو مقصد رو به سمِت اتاق خوابت تع  یرو کنار بزار یبهتره شوخ -

 .شودی م زی گالو اشی صدف  راهنِ یپ ی هابا دکمه  انگشتانش

 . امی با امشب رو به صبح رسوندن کنارت نشون بدم چقدر جد تونمی فقط م -
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ِِ حجِم عضالِت به  کشد ی م رونیرا از تن ب راهنشی منتظره پ  ریحرکت غ کی با  و و من ماِت
. رودی کمربندش م ی و دستش رو شودیبلند م ی . با خونسردشومیم اشده یهم تن

  تواندیو او نم  شودی جهاز خانجون گرد م یمس ی تابه ی ماه یچشمانم بدون شک به بزرگ 
  ی دستش رو یوقت یبه راحت توانمی و من م کشدی رون میکمرش ب زی نخندد. کمربند از آو

هر دو   می تسل ی و به نشانه  افتدیسنکوب کنم که او به قهقهه م ندینشی شلوارش م ی دکمه 
 . ردیگی دستش را باال م

 کوچولو با کمربند مشت و مالت بدم. هی خواستم ی فقط م امی خوب ی عشقم من بچه -

من   ی ها. به سمِت دراوِر لباس ستیکه ن ستیاو قطع بشو ن ی و خنده  رومی غره م چشم
باور کن   گری. دکشدی م رونیرا ب اشی اشلوارک سرمه  نمیبی تعجب م تی و با نها رودیم

 شوک را ندارم! نهمهیتوان ا 

 !کنه؟یم  کاریچ  نجایا نی ا -

از  یر یکه تعداد کث شومیو من با عمِق فاجعه مواجه م  کشدی م رونی را کامل باز ب کشو
و  روزمندانهیپ ی شده است! با لبخند  دهیمن چ ی تِن کشو انیاو م یخانگ ی هالباس 
 .کندی دعوتم م شی صدا  دنیغلتانش به شن ی دی مروار ی هادندان

 گذاشتم. نجایا  نارویاومدم و ا ی رفته بود شگاهیآرا  یصبح وقت -

 .نگرمی شده او را م زیر یو با چشمان  خورمیزکاوت! حرص م هوش و نیبه ا  احسنت

 ! اد؟یامشب م یدونستی تو م -

و من فقط فرصت   کشدیم ن یتر شلوارش را از پا پاهر چه تمام  یِ شرمی و ب ییایحی ب با
 ام را بلرزاندم. حنجره  ی اخفه غیو با ج  رمیچشمم بگ ی دستم را جلو  کنمیم

 .ادبی ب -

طرِف   یگانگیباشد به دور از ب ستهیز جان ی هاست هماو... انگار که سال  ی خنده  ی باز صدا و
 .نگردی مشتاق مرا م یو با نگاه گذاردیسرش م ر ی. دست ز کشدی چِپ تخت دراز م
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 خانوم؟!  یلباساتو عوض کن ی خوای تو نم -

 زمیت ی هادرشتش را با سر ناخن  ی هاهوِس کَندن چشم  یآن یلیو خ شودی قفل م فکم
بروم و بلوز و شلوار خوابم را   می هانوبت من است که به سمِت کمد لباس  نباری. اکنمیم
  شی آرا نی که به کمک آن ا  خواستی م ییدوِش سرپا  کیدلم   بیعج قتاً یبکشم. حق  رونیب

 نی ناخوانده و ا  همانیم  نیکنم اما امشب با حضور ا  کهر چند مات را از صورتم پا
با خواست من   زی چ چیندارم و ه یجرعت نیمردانه همچ ال یو ام طنتیُپر از ش ی هاچشم 

  شیدر کمد را پ ثیخب ی از هم و من با لبخند  دیآی کش م شیها. لب دی اییجور در نم
 . شنوم یغرولندش را م ی به ندارد و با اعتراض صدا  ی دی د چیه نباری. اگذارمی چشمش باز م

 چشم ما.  ی تو ی در رو کرد  نینگاه نکنم چرا ا یبود بگ یباشه بابا فقط کاف  -

جوره قادر به باز   چیکه ه یوقت افتمی م میعظ ی چاله کی بعد در  ی اقهی اما دق خندمی م زیر
  اردپیز ی هالباس  نی. اصاًل فرمول ا شومیلباسم نم  پیکردن ز

جوالن و    ی باشد برا دی کل کی   نیها را باز کند و هممرد آن  کی  د یاست که با نیپشت ا  از
. او  ردیگی با خودم باال م امی ریچه کنم؟! درگ  دانمی واقعاً نم یکی.. اما حاال من جوالن. 

  داً یشد  یی من با صدا ی هانفس  ی خش خش و تقال  ی همه صدا  نیکنجکاو شده از ا 
 . دیگو ی م کینزد

 شد؟   ینوا چ -

که تخت  شنومی و م رمیگی. کلنجار را از سر ممی بگو یزیچ  توانمیو نه م شودی م میرو نه
 .ستد یایپشت سرم م یو با مهربان دی آی او جلو م ی . پاها خوردی تکان م

 من! زِ یعز یکنی رو سخت م ز یچرا همه چ -

  شی پ  نکهیا یحت دهدی به من نم یهم حس ندینشی م نیکه تا وسط کمرم پا یپیز
که به   یزیباشد. تنها چ کبارهیآتش   نهمهیا لیدل تواندی هم نم کنمیچشمش لباس عوض م

  نیباالتر ی او به رو قینرم و عم ی بوسه  کندیم  جادی گرما ا نهمهیحالت ممکن ا نیبدتر 
ر  حبس شده پشت دِر کمد سنگ ی هاو من با نفس  رودی. مستون فقراتم است  ی مهره 
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خودم را جمع کنم، لباس   یکنم. کم  دایرا پ میهاکه راِه گذر نفس  کشدی . طول مرمیگیم
شستن   ی نگاه کردن به او به بهانه  یچشم او حاضر باشم و ب انیعوض کنم و دوباره م

زنم و با نگاِه خودم  ی . مشت مشت به صورتم آب مپناه ببرم  یبهداشت سیصورتم به سرو 
روزها   نیکه ا یو تنها، زن بایز ی و شکست خورده، زن بایز ی. زنشوم یم قه یدست به  نهیدر آ

  نیکه ا یاست. زن دهیو رنگش پر   رهی چشمش ت  ی پا یوزن کم کرده است، کم  لویچند ک 
  ی وو به ر د یآی است. دستم باال م ختهیبهم ر یحساب شیهامو دارد و هورمون  زشیروزها ر

  زند،یبرق نم  گر یکه د ییهاگذشته را ندارد، گونه  یشادابکه  ی. صورتندینشی پوستم م
را  یهر زن بانیزود گر ای  ریاتفاق د نی که طراوت سابق را نخواهد داشت. و ا ییهاچشم 

  کی جا،  کی توالت، کمد، آشپزخانه،  زیم ، ییروشو ی نه یدر آ یروز ک یکه  ی. زنردیگیم
! با  شودی م ریکم شده، بفهمد دارد پ اشیی بایشود و بفهمد از ز هلحظه با خودش مواج

و با دستش پرده را از   ستادهیا  یسرتاسر ی پشت پنجره  نباریو او ا می آی م رونیَتر ب یصورت
توالتم   زی . نوبت اوست که نگاهم نکند. به سمت منگردی حصار شب کنار زده و باغ را م

را جمع   میسنجاق سر موها  کی ماهرانه تنها با  یلیخ  شگری. آرانمینشیو پشتش م  رومیم
  م یهاشانه ی ام با ظرافت رو رها شده  ی موها کشمیم  رون ی که سنجاق را ب ن یکرده بود و هم

بجا مانده از   یرگ ی و اثر آب و ت کشمی پوستم م ی را رو یشی. پِد خشِک آرازندی م انهیتاز
ها و پوسِت  کننده را به دست  رمو بعد رطوبت ن  کنمیم یچشمانم را خنث  یزیرنگ آم

که نگاهش به   نمیبی م نهی. در آکشمی سرم م ی موها ی . و برس را در تکاپوسپارمی صورتم م
. برس را از ستدیای و درست پشِت سرم م  دیآی که جلو م نمیبی. ماندازدی م  هیسا  میرو

سرم را   ی ده ی تن مبه ه ی با تارها یباز  الِ ی. دستانش خگذاردی م زیم ی و رو   ردیگی دستم م
و سبز   کشدی قد م ند،ینشیکه َسرِو حسرت در چشمانش به خاک م نم یبیم نهیدارد. در آ

 . شودیم

 چقدر موهات...  -

  سای. نکزنمی م دنیو خودم را به نفهم فهممی م فهمم،ی که م زی. غم انگُبردی کالمش را م و
  یزیاز هر چ ش یبهار هستم. و ب هیت که من شبمن اس  ه یشب نیا ی من است؛ برا هیشب

که   خواهدی جنس است! م کی از  شانی شه یمن و بهار به هم شباهت دارد. رگ و ر  ی موها
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عمل   یزی از هر چ تری ناقص سم ی اما آن جمله دی دلم بزدا  ی هاه یال نی ترن یغم را از واپس
  نباری. آنقدر قلِب مجروحم ازمیبه پاخ اشنهیس ی کرده که آغوشش را پس بزنم و از تتمه 

حالِت ممکن از   نیبا سردتر  زندی م می صدا  یجراحت برداشته که نخواهم او را بشنوم و وقت
 : میگو ی دلش سنجاق فرو کرده م سِت پو  رِ یز  یزن که از قضا عشقش حساب کی

 بشنوم. یزیچ خوامی نم -

من راه   ینیب ی غهیت یِ که رو ی. با اشک . پشت کرده به هم م ی خوابیتخت مشترک م کی در
که حاِل خوِب سرِ   کردیفکرش را م ی. و چه کسشکافد یاو را م ی نهیکه س  یو آه افتدیم

ها حسادت بعد از سال  کنم؛ی نباشد! حسادت م داریبعد هم پا  یساعت  یِ برا یشب حت
  ری چشماِن من اس انیعاشقش است... بهار م نیَمرد چن  کیکه   یرخواه ی به مرده  کنمیم

دست   لرزد،ی . برف همه جا را گرفته است. بهار مستادهی ا ی دیاز سف یاست. در بسترِ جدال 
آنهمه . کندیتنها نگاهم م  زنم،یم  شی. صدا د یبگو  یز یچ تواندی . نمکشدی به دور خودش م

حل  یاهیو بهار در س لرزدی. او باز هم م شود یم   یاهیخوِش سدست  کبارهی به  ی دیسف
است.   دهی چیو غوغا در دل صبح پ ادیفر   ی . صداکشمی م رونیکابوس ب ی . از مهلکه شودیم

 دنیو بدون پوش کشمی و به تن م دارمیشزلون برم  ی ربدوشامبر را از رو نهیسراس
  ی ح است، صدایمس ادیفر   ی . صدازنمی م رونی ب یآشفتگ نهمهیبه دنباِل ا م یهاپاپوش 
 ی از من ندارند. همه مات و مبهوت دم در ورود یهم دسِت کم هیپوالد. بق ی عربده 

. همانقدر نگران با  میشو یاستخر مواجه م ی با هم در لبه زیو به دو مرِد گالو   میستیایم
قلبش   ی . خانجون دستش را رو دومی سمِت آن دو مبه  هازه یبرهنه در تِن سنگ ر ی پاها

از سر و کولش باال   یجان نگران حهیافتاده. مل حالی گرفته و در آغوش عمه و زن عمو ب
را ندارد. پسرم؟ پسرم   یابانیدو غول ب نیوسِط ا  یگر  ی انجیو عمو رجب تواِن م رودیم

  یِ دستم رو کی. کنمی . خودم را وسِط آن دو پرت مدهی چسب ی است و به در ورود دهی ترس
 .حیمس ی نهیس  ئلحا  گری پوالد است و دسِت د ی نهیس

 ! ؟یچه خبرتونه شما دوتا اول صبح -
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سر هم   دی با دانندی لحظه فقط م نیها در ا. آن شنوندی من را نم یِ شان صداکدام  چیه انگار
 بزنند.  ادیفر 

 بود. شرفیتوعه ب ریش تقصهمه  -

و  یاتفاق  یلیو خ ندیاو بنش ی نهیگفت و پوالد دستش باال آمد که در س حیرا مس نیا
من خورد. "آخ" گفتم و پوالد عقب رفت و نفس نفس زنان در   یشانینچندان قورتمند به پ 

 بغض نعره زد.  ی تکاپو

 . یتو هر دوشون رو ازم گرفت زی چ همهیکثافت. ب -

.  خوردی م نی زم گرفتی را نم شی بازو ری کرد و اگر عمو رجب ز یخال شی زانو  کهوی کباره، ی و
آرام و   نباریخورد به حرف آمد؛ ا زی از چشمش ل یکه قلپ  یبا اشک دیشکست خورده و نا ام

 آهسته.

 .یلعنت ی! تو نذاشتیدورش کنم. نذاشت نجایاز ا خواستمیببرمش... م خواستمی م -

را به دِل  می کِف پا یمذاب  ی مهم نبود که گرما سوخت، ی متورمم م یِ شانینبود که پ مهم
  چِش یو رنجور بود که ازدحام درد و رنج در پ بی مرِد غر نی مهم ا خت،یری م هازه یسنگر 
  یخم شده و کمر ی هابدتر از بد شد. با شانه  حیعضالتش قفل شده بود. حال مس ینیسنگ

  کی به سقوط  هیه ُبرد و پوالد شبو به داخل عمارت پنا دی برگز د،یتا خورده راِه رفتن را برگز 
سوراخ شده بود   م یافتاد. انگار قلبم هم مثل کِف پا نیبه دل زم  ییلوی ک  ستیبتن صد و ب

 . گرفتی کرد. خون همه جا را داشت م یز ی که شروع به خونر
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 هشتم:  فصل

 انفجار"   ک ی"بمب  

 

که پنهان شده باشند. خب  ییهاقت یحق ؛یباش دهیکه نشن ییهاهستند حرف  شهیهم
  کهویو   شوندی دور م شوند، ی ها پنهان م. از چشم مانندی م یها مثل بمِب ساعتناگفته

. آنچنان که شودی نابود م اتی . زندگ بندندی کمر به انفجار م اتی وسط زندگ   دیکه نبا ییجا
را درون  اتی اضطرار لی وسا ی فرصت نکن  یکه تو حت ییکهوی  قدردر فهم گنجانده شود. آن

که  یی. درست جاندیای کجا به حرف ب دانندیها م. ناگفتهیو فرار کن یبگذار  اتی ساک دست
 ! یست ی تو منتظرشان ن

وسِط باغ باشد.   یِ ریحص ی های مانع نشستن من در صندل تواندیسرد است اما نم  هوا
که دو ماگ بزرگ در  نمیبیرا م  ی و مرد چمیپیبه دور خودم م  شتری را ب ممیاشارپ زخ

را در دست   گری و ماِگ د گذاردیمن م ی ماگ را جلو کی. کندی م ییخودنما  شیهادست 
  رونیب  ی که برا نگرمی ُپر جنب و جوش داخل ماگ م ی ا. به بخارهندینشی م می رو به رو
به تن دارد و  شرتیال ت  کی خوش طعم او...  ی به موکا  شتریعجله دارند و ب ی ادیآمدن ز
 .دهدی از خوب نبودن م ییایخبر از دن شی موها یآشفتگ

 ...ای د ی زور خان بابا چرب -

نگاه کرد و ادامه  میهاداشت ِاال خنده! به چشم  یز یهر چ لیکه شما ی اخنده  د؛ی خند  کوتاه
 داد: 

 ؟ ی واقعاً عاشقش بود  ای -
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 :نبود! دلم خواست و گفتم  یشگیچشمانش نامهربان شده بود، چقدر پوالد هم چقدر

 عاشقش بودم که زنش شدم.  -

 . ی مانی نگاهم کرد، نگاهش حسرت داشت و پش قیعم

 .دمی فهم ر یکه د نقدریمنم عاشقش بودم ا -

  ش یروزها ن یحاِل بِد ا  یستیچ  شتریب خواهدی عشِق او را بدانم. دلم م  یستیک  خواهمینم
او   ی. راستچمیپیبه دور خودم م شتری. بدی آیم  ی . باِد سردکشدیکه م یرا بدانم و عذاب

. کنمی را مزه مزه م داخل ماگ ی از خوش طعم یو کم برمیم  شی! دست پست؟یسردش ن
دال بر خوب نبودم دارد.  نیو ا ستیخوب ن چیکه حالش ه کشمیرا به تماشا م ی و مرد

 . دودی لبش م ی رو ی بند میلبخنِد ن

 .ی بود یمادر خوب نقدریکه ا یمرس -

وقت نشد به    چینگفته است و من چرا ه ی هااز حرف  قیعم ی ا... چشمانش دره چشمانش
به حسرت از  ی رد میهایتماِم نوجوان  انِ یدر م یدوست نداشتنش فکر کنم؟! چرا روز

که  شودیروز م  کی زود اما  یلینه خ بردمی دل داشتم؟! چرا گمان م "دوست داشتن" او به
خلعِت   نی تو با ا  یخوِش نوجوان یِ ایباشد؟! و حاال رو  یدائم امی ای مرد در زندگ  نیحضور ا

 ! ؟ی اآشکارا در نظرم افتاده  نیو چن ی اآورده  رونیاز کدام افسوس سر ب یآسمان

 حاِل منه.  یخوب لیتنها دل ساینک -

 خوب بودن ندارم. ی برا یلیهاست دلاما من سال  -

 ه؟ یچ حیپوالد؟ مشکلت با مس  ی شد  نطوریچرا ا -

 ! یمشکلی ب  دیشا  -

 .زنمی دارم باهات حرف م ی جد -

 .یفهمیم ی به زود ؛یفهمی م -
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 بفهمم؟  دی رو با یچ -

  یزندگ   کی   یتو منجرف نشه و مثل هر زن ی هاسال به غصه  نهمهیا تونست ی م یبفهم -
 .یداشته باش  یمعمول

-... 

ها با فکر  سال  نیا ی همه  سایبزرگ کردِن نک دونمی نوا. م دونمیرو م  زیمن همه چ -
دوسش داشته   شتر یاگه از خودتم ب یخواهر و شوهرت چقدر برات سخت بوده حت انتیخ

 .یباش

سنگ   ی به رو لیاتومب کی الست  ی و پشت بندش صدا دی آیباغ م یباز شدن در آهن ی صدا
  دنش یو به سمت من دو نمیبی را م سای شدن نک ادهی. پدهدیمجالل پاسخ دادن نم هازه یر

 را.

 سالم مامان  -

 . بوسمیو سرش را م کنمی م بغلش

 زم؟ یعز یخوب -

 .گذاردی رو م شی پ زِ ی م ی را رو لمیاتومب چی و عمو رجب سوئ دهدی تکان م سر

 خانوم.  دی بفرمائ -

 ممنون عمو.  -

  سایو نک رودی ته باغش م  تی و به سمت سوئ  دهدی تکان م یرجب با متانت سر عمو
 . کنمی م ش یکنده شدن از آغوشم را ندارد. از تن جدا الِ یخ

 .یخوریبرو تو پسرم سرما م -



 دل  ینوا

 
133 

 

. و تمام وقت  شودیو حرف گوش کن دور م کندیشانه جا به جا م  یِ را رو اشی ورزش ساک
  یدسِت کم حرف ای د یبگو  یز یچ خواهری. مدوزدی به پسرم نگاه م بی عج یپوالد با حس
به   توانمی است و نه من م  دهی چشمانش چسب  خِ ی ب ی ادیز ی ها. حرف تواندیبزند اما نم

 !  گری د یسحرف زدن وادارش کنم و نه ک 

 روزهان ی. او هم اکندی نگاه م مرا  هاشه یاز دور، پشِت برق ش کندیم یتلق یبا نگاه نگاهم
و پوالد   ستمیای . مستین یکاف  شهیاما نگفتن هم د یبگو  خواهدیکه نم  ستی هاُپر از حرف 

که لنگ زنان از او دور   ندیبیرا م یو نه من  فهمد ی که نه سرما م ستی عالم ن نیدر ا
مبِل کنار  ی به رو ی. با آرامزندی پرده را کنار م ح یمس رسمیکه م ی ورود دربه  . شومیم

 . چشم دی آیبه دست به سمتم م  هیاول ی هاکمک  ی بعد او با جعبه  یو کم نمینشیم ی ورود
که  ی. کاراوردیکرده دلم را به دست ب یسع یلیخ ریاخ ی چند روزه  نیدر ا دزدد،ی از من م
  گری ها بود دکه سال  یاز زمرد؛ و من یسیگرفته بود و سرو  می برا  لاست! گ دی بع شهیاز او هم

  یعنی پوشدی که زمرد م یزن گفتی . آخر خانجون مرفتی زمرد نم دنیدست و دلم به پوش 
! چه  د؟ی چه بگو خواست یم  حیندارد و حاال مس اوی دوستش دارد. جان ب یلیشوهرش خ

  ی مجروحم را رو ی . و پازندیزانو م  می پا ی رو به رو حرفی بخوراند؟! ب می را به باورها زیچ
باند   ی د یسف ی. کمکندیرا باز م میاست و بانداژ پا  نی. سرش تمام وقت پا گذاردی زانو م
 .کشدی م می و با پنبه نرم کِف پا کشدی خون است. ابرو در هم م  یخوِش سرخدست 

 . یراه بر دی نبا -

 نباری. استد یایسرپا م کندیرا که عوض م  م یها را نداشت! بانداژ پاحرف  نیکه ا هیبخ دو
. نگاهش؛ نگاهش  کنمی سرم را بلند م دنشید ی و من برا  دوزدی به من چشم م می مستق
 .نمیبی که روزهاست از او م یطوالن ستی مهر یِ تاللو

 کمکت کنم برو تو اتاق استراحت کن خانوم.   ایب -

  نیا  ،یخبری ب  هنهمیسکوت، ا نهمه یو ا چسباند یو به خودش م ردیگیبه دور کمرم م  دست
را  یوانیح  خواهندی م یکه وقت ماندی م ن یمثل آرامش قبل از طوفان است. به ا ینگاِه دزدک 
و با او   کنندی نوازشش م دهند،ی خوب آبش م دهند،ی م ش یقلبش خوب غذا ذبح کنند
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را در   دیو کل رودی و دوباره سمِت در اتاق م نشاندی تخت م ی رو را. مکنندی م یمهربان ط
و به فکر    کشدی گردنش م ی و کالفه دست به رو  ندینشی. خودش کنارم مچرخاندی قفل م
 . رودی فرو م

 ؟ یبگ یزیچ ی خوای نم -

 .زندیچشمش دست و پا م ی اله ی. نِم اشک در پزندیم ی خند و تلخ   کندی را کج م سرش

من   تونم،ی نوا. نم شهیبند خالص کنم اما نم نی خودمو از ا خوامیبگم. م خوادی دلم م -
 قول دادم. قول دادم که نزارم، که از تو و پسرمون مراقبت کنم.

 :نالدی با عجز و درد م یطورک ی بعد   و

 بغلت کنم؟  شهیم -

و  گذارمی م اشنهیس ی ماوا ی و سرم را به رو رومی . خودم جلو مشودی م شیدلم ر که
.  کاردیبوسه م می موها ی جا ی جا ی و با ولع رو شودی دورم قفل م وارچک یاو پ ی هادست 

 ی نهی و آه از س فشاردیمرا به تن م ن یو غمگ  بیغر ییبا صدا نباریو او ا بندمی پلک م
 . کندیبه در م اشن یاندوهگ

من   ی. اما به وهلل عل ی شد  تیاذ  ی لیها تو خسال نیا  ی کردم نوا. تو تتیاذ  یلی من خ -
  ادیدرست دلت رو ز ،م یاضاف  ی رو دوِست داشتم با تموم غلطا یزندگ   نیا ی ه یبه ثان هیثان

  گمیم  یوقت یز یکه برام عز  ییرنجوندمت اما به جاِن خودت، به خوِد تو  یلیشکستم، خ
  چیه ی منفسا زِ ی عز ، یقلبم  زِ یعز  ،ی جونم زِ ی چهار کلمه نداره، تو عز نی صرف بر تنها ا  زیعز

دوست داشتن ُپر از احترام. عشق  هیوقت... دوِست دارم  چی وقت نخواستم برنجونمت. ه
  هیبا  شهیبنده. م کی داره، برف داره، بارون داره اما پارِه شدنش معلق به  جانیها، هقشنگه 

جوره   چیکه ه مونهی چفت دِل آدم م یطور هیکلمه پاره شه. اما دوست داشتن  هینگاه، با 
با   ینه بنده که پاره شه، نه فصل داره که آب و هواش عوض شه و نه حت خوره،ی تکون نم

واسه  شهینم لیدل نایا  ی . دوست داشتن ثابته، ماندگاره. همه ادیاشتباه از پا در م هی
چ وقت نتونم برات گذشته رو جبران  یه د ی. شای که خورد ییهاکه بهت دادم، غم  ییدردا
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  هاشو،ه یرو تک تک ثان نده یآ ی رو چرا... به شرافتم قسم لحظه به لحظه  ندهیکنم اما آ 
 . سازمیهاشو، روزاشو برات مساعت  هاشو،قهیدق

 !  کوبدیم نیکه چن جنبهیدِل ب نیخاک بر سر ا  و

 است،   قراری ب نیچن و

 ذوق مرگ شده است،   نیچن و

 !کندی بار سر و صدا مننگ  نیچن و

است...  وانهیو در همه سان د   شهیو هم شهیزن هم کی  ی عشق برا میرفت بگو  ادمی و
 !اریتمام ع ی وانه ید  کی

که مِن مسخ شده را   ییو او  خورندی غوطه م ایباز شدن ندارند و در رو ال یکه خ یچشمان و
 :دهدی و ادامه م کندیبا نوازش تار و مار م 

تو   خوامی باشه بازم م یخودخواه  ازت بخوام. هر چقدر هم  یزیچ  هی خوادی دلم م -
 . یدرخواستم رو قبول کن

کند؟!   عی حد مط نیو تا به ا  نطور یمرا ا شودیساحره است؟ بخدا که هست وگرنه م حیمس
 است؛ احمقم کرده، احمِق خودش. نیهم احمق... درستش ا  دی شا

 ؟ ی خوای م یچ -

 .دی آیبه حرف م یاز شرمندگ  ییهااما باالخره با خواهش و رگه شودی م یطوالن مکثش

 بچه!  هی -

نوبت من است که تلخ   نباری. اگردد ی نم ییجوره به دنباِل روشنا چ یو چشمانم ه کنمی م خی
 بخندم.

 !یتو که بچه دار -
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 .افتدیبه وزش م  میموها انِ ی در م شیتمنا

 بچه از تو.  هی -

خودت چه  ِش یپ دانمیباشد. نم نی غمگ تی هم برا  دیشا فاجعه است،  یکن الیخ دی شا
که قبل از زن   دیآی م شیپ  یکمتر کس ی اما برا کشدی فکرت تا کجا َپر م  ایگفت  یخواه

هم زن شدن   ی درخواسِت دو جانبه  یدخترک ناآشنا با زنانگ کی شدن مادر شود. و حاال از 
. ستی همه سال زن و شوهر  نیدرخواست او پس از ا  نیاول نی و هم مادر شدن دارند! ا

بود که هر چند   یدرشت نی حکِم عدِم تکم نشیتر کارها کند. کم ی لیخ توانستی او م
و چشمانم   کشدیباال م م یشود. بغض الجرعه از گلو  بشینص توانستیمردانه اما مناجوان 

 . کنندی مندانه به تن ماشک را سخاوت  نِ یبلور  راهنِ یپ

 ؟ ی اگه قبول نکنم چ -

 .  کندیمرا دلخوش م ی اشرمانهی به طوِر ب شیهانوازش  ای خدا ی . واکندی را نوازش م سرم

 .یشی تا راض کنمی صبر م  نقدریبازم ا  یچیه -

 ! کار؟یچ ی خوای مو محاال بچه   ی خوای تو منو نم -

 ! دی آی نم شیچقدر به او و آِه صدا  یناتوان

پنج سال همه جوره باهات راه   خواستمتی. اگه نمیکنی ختم م نجایرو به ا یهمه چ -
. من دوِست دارم،  یکنی که تو سختش م ستین دهی چیپ نقدری. دوست داشتن ااومدمینم
دار  بزاره. بچه  ایدن نیموجود از وجود من و تو پا به ا  کی با اومدِن   خوامی که م ی. طورادیز

صاحِب  خوامی . ممی ش کی حاِل خوب رو با هم شر نی ا خوامیقشنگه نوا. م یلی شدن خ
 بچه داشته باشم.  هیاز تو   خوادی باشم که از تو باشه. دلم م ی وجود

ام بسته ی هاپلک  ی . رودیافتاده بود. مرا باال کش مانی هاتن   ِی کُنِد آفتاب به رو ی غهیت
سردتر    میهاهم تن شد بدنم سرد بود و دست  میهابا چشم  شیهام بوسه جا گذاشت. چش

.  نشستی سر و صورتم م یِ او مدام رو ی هانبود! و لب یشگیهم زِ یچ  کی که آن   بیو عج
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پرسه   جانی. ترس بود، هانتهای ب چیمارپ ی ُسرُسره   کی  ی . مثِل ُسر خوردن از روشدم  یخال
تر شد. و هم تپش قلبم بلند  یو کم  دمیلرز یقلبم اوج گرفته بود و تنم.... کم زد؛یم

دو َشه   نی ا مِ ی و در اقل  دمیخری م ازیو ن دیکشی. و ناز مرفتی او جلو و جلوتر م ی هادست 
  ریکارها زگناه  هیکنم، که شب دا یتا خودم را پ دیکش طولنبود.  ی ااستخاره چ یه ی غزل جا

تنم   رِ یکه حر  نیباشم. هم ش ی هابزِم بوسه همانِ یوش او همچنان مبزنم و در آغ   هیگر
.  افتمیزن بودن خودم را  ِ ییای حصاِر کبر انِ یکه در م نیشد. هم یخوِش بذر زنانگدست 

حلقه کردم و چانه   می دوِر زانوها ه. دست بدمیچی او را پس زدم و به خود پ زیجنون انگ
 یسم ی و رد د یچک نیگذاشتم و درد گوله گوله از چشمم پا   میزانو ی سرِد کاسه یِ عور یِ رو

. لرز در تنم  چکاندی خون م یروتخت  یِ رازق ی هاگل یِ دشِت آب یِ و دردناک از تِن من به رو
شدِن ناجور، از    یکیِقسم   نی نه از ا ،یسادگ   نهمهیرا فرو ُبرد، نه از ا زشیت ی هاآرواره 

مرا   د،یخز مینگران به سو  ی اه . و او با چهر کبارهی و  کبارهیشدِن   می تسل نهمهیاز ا ،یرانیح
 هی در من به گر  یِ را مامِن امنم ساخت و نوا اشنه یس یبازوانش جا داد، ستبر انِ یم
زد. و   شی و ن دی دلم خز  ری تند ز شدی قبل حس م  قِ یاز دقا  شتریدرد که حاال ب کی . ختیآو

  ی هالحظه نیهم ی هارا با نوازش مرهم گذاشت و قربان صدقه  شی ن یِ دسِت گرِم او جا
نغمه خواند   شانمیپر یِ موها ین یشرمگ یِ اش به روشده در گوشم زنگ خورد. و بوسه  یسپر

 گوشم زمزمه شد.  ری ز بیعج یُپر از ِمهر و عشق شیو صدا 

  تتیذ که ا رهیبم حتیفداتشم؟ مس ی. درد دارشهی جانم، جانم خانوم من. حالت خوب م -
 کرد.

ِبَبرد. من تمام وقت   رون ی به هِم مرا به آغوش بکشد و ب ده ی چیوقت کرد تِن پ یک  دانمینم
 ی مرا رو ی. فقط وقتدی و ند دی ما را د یچه کس  دمی فرو ُبرده بودم و ند  اشنه یسر در س

خط دور رفت    نی خط افتاد و ا کی گذاشت چشمانم با چشماِن پسرکم در  لیاتومب یصندل
و تمام وقت   چرخاندی من م ی نگاه رو  یبسته شد. با نگران م یهاچشم و دور رفت و از پِس 
و مدام وروِد   شدی م دهیدستش فشرده و بوس  انِ یام در مشده  فی دسِت کوچک و ضع

گام شد. چقدر    شیبغل کردنم پ ی از نو برا می دیحالم بود. به مقصد که رس دنِ یزبانش پرس
.  دادینم ییصدایب ی اجازه  شدی م ندترکه رفته رفته ت ی و درد  خواستی م دلم حرف نزدن
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ختم شد به   یینگشت و جا یداریفرو ُبردم و باز چشمم به دنباِل رِد ب اشقه یباز سر در  
به   نهیگذاشت و خودش سراس ی اکاناپه ی که نامش خانه بود. مرا رو یواریچهارد  کی

 رفت.  یسمت

 نوا جان. امیاالن م -

بعد آمد؛ آشفته و   یکم .دادی نم یکار چیه ی دلم مشت شد و درد اجازه  ریرا ز  دستم
به دستم داد و    یبدرنگ و قرص یبه دست داشت با محلول ی اشهیش  وانِ ی. لشانیپر

 خودش کنارم نشست.

 .یشبخور آروم زم،یبخور عز -

بودند... درد   دهی را چ شیهابال  دن یبود که در قفِس َپر نکش یمن عقاب ی آرامش برا و
آغوشش   یِ شکمم تمام نشد. از گرما ر یو ممتدش ز  یرفت، کمرنگ شد اما حرکاِت َدَوران

درد از تِن من است   نیمعلوم نبود ا گریمرا به خود چسبانده بود که د  نقدریکاسته نشد و ا
خواب   ی دارو  کی آرام او همچو   یِ گرم شد و نجوا م یهاپلک  یعنیتِن او. به خواب رفتم،   ای

 آور معجزه ساخت.  

نوشتم :"نه که دوستت نداشته باشم   ایرو ی شکسته  رِ ی حر یِ رو الیدر بستر خ ییمن جا  و
  ینازم را بکش ،یبغلم کن یو کم یاوریبودم، فقط دوست داشتم از دلم درب ری دلگ یفقط کم

  دیقی ت که بهس  یکی تو بودن را بچشم. بدانم  ی دردانه کباری. دوست داشتم  یو مرا ببوس
وقت   چ یکه از تِه تِه قلبش دوستم داشته باشد. اما تو ه یکی . باشدو شرط مملو از من  

و به داشتنم   یمرا نخواست قاً یوقت عم چی مهربان و نه مملو از من! تو ه نقدرینه ا ؛ی نبود
وقت به    چ یو ه  یگذاشتیتنها م یاز سردرگم ییایمرا در دن شهی. تو همی هم نبود لیمیب

. تو  ی فکر نکرد یقطع اتی به حضورم در زندگ   وقت  چی . تو هی دوست داشتنم مطمئن نبود
ات بر ندارم.  تا ترک  یبمانم و گام زی که من از درد لبر ،یکه باشم تا تنها نمان یخواستیتنها م

نقدر  را آ ی ری دلگ نیبودم اما تو ا   ریدلگ ینه دِل نبودم را! من کم یتو نه دِل بودنم را داشت
 اتیکه حوال نیبمانم و هم ینخواست شهیمه  یِ برا  کباریکه چرک بست،   ی طولش داد

نه که  یدوستم داشته باش  یکه تو کم  خواستیبود. من فقط دلم م  اتی نفس بکشم کاف
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را به سرطاِن   یریدلگ نی بودم؛ تو ا  ریدلگ ی. من فقط کمیفقط به بودنم عادت کرده باش
 ..." ی منجرب کرد   میبدخ

  دهدیرا قلقلک م  امینیکه ب یخوب یِ اما بو کنندی باز نشدن مقاومت م ی برا می هاک پل
نرم   یتخت انِ یهستم ناآشنا و در م ی. در اتاقکندیها را از هم باز مو آن  کندی م یسع  شتریب

دارد. در   ان یجر  یفقط انقباِض کوچک ستیاز درد ن یتنم فرود آمده است. خبر  گانهیو ب
  نیاز ا ترک ی نزد ز یخوب و وسوسه انگ یِ بو نیاما ا ستین حی. مسشومی م زیخ مین یِ جا

اتاق   لِ ی و وسا  واریدر و د ی د یسف نهمهی! ا ستیکرد او کاماًل ن الیهاست که بشود خحرف 
  زیم یضیب ی نهیآ  انِ ی. در مافتدی منتظره م رهیغ  یِ پاک  کی  ادِ ی هیدارد. آدم  یحِس خوب

سابق   یِ ام همان نوا. چهره زدیلنگ م  یجلو رفتن کم یِ برا می توالت به خودم نگاه کردم و پا
و   نیرنگ  یافتاده بود. حس انی به جر  میهادر چشم  ی دی جد زِ یچ ک یهم نبود!  دی بود و شا

که بشود   نقدریتکان خوردند اما نه ا یکم م یها! لبدی ام یبه سبک یخوش آب و هوا، حال
چرخاندم   ی تک ُبعد  یرا دور تا دوِر هال نگاهمند گذاشت! اتاق را ترک کردم و اسمش را لبخ

  ی در تکاپو حیآشپزخانه بود. مس شک یکه ب ییبود. جلوتر رفتم و جا  نی مز یکه به سادگ 
و سراسر وجودش را لبخند و شوق در   وست یمن پ ی بود. نگاهش به تلق یکوچک زِ ی م دنِ یچ

جدا کرد و با تماِم   دبرگرفت. جلو آمد و دست از هم گشود و مرا به تنش فشرد و از خو
 زن شود . کی که ممکن است نثار  یعشق

 .حیدِل مس زِ ی عز -

شدم. خب  ری جاگ زیو من پشِت م دیعقب کش یکرد. صندل تیهدا زیبه سمِت م مرا
سراسر مشتاق، سراسر عاشق، سراسر    ینگاه نینچنیا  رِ ی ز دنیزدسخت است نگاه د یدانیم

 از نگاه نکردن.   ی ریمنزل َعلم کرده و تو ناگز تی محبوب به رو

 ؟ یدرد ندار ؟ یگفت: خوب  مهربان

 را به پشِت گوش راندم. می مو

 نه. -
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ها سال   نیتمام ا  دی سخت نبود، شا دی بود. شا امی و تماِم حواسش در پ د یغذا کش می برا 
برخورد شکل   نی هم دی شا افتادیاتفاق م نی زودتر ا  یسختش کرده بودم! اگر کم ی ادیمن ز

حال که   نیام، در همنشسته   شی لحظه که رو به رو نیاما حاال، در هم دانمی ! نمگرفتیم
آرامش من حالم خوب است.   نهمهیدرست در بطِن ا  کند،ی نگاه م خوردنماو با لذت به غذا 

  ی رو نهیشوم ی که رو به رو یوقت شودی تر مخوب است. و خوب  اریسحاِل من ب 
و مرا به آغوشش گره   کشدی م شی و او دست پ مینینشیقرمز و زردش م ی هاتشکچه 

و   ری دلپذ  نقدریا می شکمم برا  یِ اش رودسِت نشسته شده  ی چرا گرما دانمی. نمزندیم
 .بوسدیاست. سرم را م یمیصم

 برات وان رو آماده کنم؟  ی خوای م -

 .کنمی حمام کجاست؟ خودم آماده م -

 .گردمیبرم  شی . به سوشودی و او پشِت سرم روان م شومی م بلند

 فقط... -

 ؟ ی فقط چ -

 لباس. -

 .: نگران نباشزندی م لبخند

  می . به پوسِت پاگذاردی بجا م یو حِس خوب دیزدای را م یحمام آِب گرم واقعاً خستگ کی
از   شیهااوست. رِد دست  ی هابه دستم، به تماِم تنم. همه جا ُپر از رِد دست  کنم،ی نگاه م

آهسته و آرام بود که به   نقدریبرخوردمان ا  نیو اول  رودی. عطرش کنار مشودی تنم شسته م
 ی لبخند ازهایها، آن ناز و نآن لحظه، آن حرف  ادِ ی . با شودیباورم نم نوزخود ه ی خود

را   زیکه همه چ یو روز بنددی نقش م المی. آفتاب در خبنددی جواهر نشان بر لبم تبسم م
  یعنیآغوش،  یعنیآفتاب را دوست دارم. آفتاب    ستم، ین زاری از نور ب گریآشکار کرده بود! د

  یدن، خواسته شدن، خواستن... و چه خوش است زن بویانگزن یعنیشده،  یکی دو تِن 
جفت چشم   کی   انِ یباشد. در م یمرد خواستن کی در چشِم  دی دسِت کم با یبودن! هر زن
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فرهاد و مجنون را دوست   ار، یهست که مملو از او باشد. بهار؛ شهر یبدرخشد که بداند کس
  کی وقت به دنباِل   چیمن ه  اکه به ستِم عشق فنا شده بودند. ام یداشت و تماِم عشاق 

دوست داشتِن دو جانبه. عشق  کینبودم. من شاملو دوست داشتم.   یریعشِق اساط
  کیبماند. خب  خواهدی و لذت بخش است. حاال زخمش تا هر چقدر هم م  بایز شهیهم

  دی بودن کنار هم است و شا نی هم ینیحکمش فنا شدن است اما عشِق زم یریعشِق اساط
و گرچه که مجنون   انجامدیکه به جنون ب  ستیخلوِص عشق آنقدر ن شد با نیهم اشی بد

ها جذاب و  تنها و تنها در داستان   دنیبودن و مجنون شن یلیبودن دشوار است. باور کن ل
  کی  خواهدیکس دلش نم  چی گزنده است. ه می عظ تی است وگرنه در واقع ز یانگ جانیه

جانسوز است. حاال نه که  اریبس قاشع کی تلخ است اما مرِگ   شهیمرگ هم رد؛یعاشق بم
. گفتم که  میخود ببند  ی را به رو ایو دِر دن میوداع کن  زیکه با همه چ  می عاشق باش نقدریا

 ... می ارا از َبر نشده  یما درست رسِم عاشق دیالعاده است؛ شا عشق در همه حال خارق 

 راهنِ یکه پ ستیی نوا بس تماشا دیورژِن جد  نی . ازنمیبه خودم م ی لبخند نهیآ در
  ی پخش و پالست. او با نگاه م یهاشانه   ی رو سمیخ  ی او بر اندامم نشسته و موها ی مردانه

از صبح   حی . مسچد یپیدورم م  ییو موقع نشستنم پتو زندی باال م شتری را ب نهیمهربان شوم
تماِم  ست، ین بد خلق گری که د شناسمش یکه نم نقدریاست. ا کرده ریی تا االن چقدر تغ

که بهار عاشقش بوده   ستیحی همان مس  نیا ناً یقی. ستی نگاهش ُپر از احساس و رنگارنگ
 ادمی. ستم ی دلخور ن چیاز او ه کنمیدوستش دارم که حس م نقدریلحظه ا نیاست. در ا

مرا   یرا درآورده است و چند بار شکممرد چقدر دلم را شکسته است، چقدر ا نیا رودیم
  ی به رو شی هاو بوسه شودیَتر م شی نشسته بر رو ِس ی خ یِ از موها اشنه یکشته است. س

به   رهی... خمی هم مر دی و شا  خکیسنبل، م اس،یبنفشه،  کارد،ی گل م  سیخ ی باغچه  نیا
. و  کوبدیم وسته ی آهسته و پ یتپِش دِل او با قرار ی هستم و دلم از صدا نهیشوم ی هاشعله 

 کشدار باشند، تمام نشوند، تا ابد بمانند.  نقدریلحظات خوب ا  ی کاش همه 

 ؟ ی ات رو مطرح کردچرا االن؟ چرا امروز خواسته  -

 .کندیدعوت م  یدر دسِت مرا به باز  ی و با انگشتش حلقه  دهدیبه آغوشش فشار م مرا
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.  امیسمتت ب  دمیترسی م لی. اوا میدار ازین نما شد  ن یچون فکر کردم هم من هم تو به ا -
هم    کیو   ی ام تن بدبه خواسته  یمجبور باش نکهیات، نه از پس زده شدن. از ا نه از خشم

  نی. اما امروز بعد از اترسوند ی منو م  نیاز هم، ا  م یش م یرو سه توزانهنهیسرد و ک   یآغوش
 .یندار  . الاقل احساس نفرتیستین لیمی توام ب  دمیسال فهم همه

 ی چهیماه نی . و واقعاً امان از اگذاردیام جا محلقه ی اش را روو بوسه  آوردی را باال م دستم
اما   خواهمی ! نمفتدیبه جنب و جوش ب دیکه نبا ی سرخ که قرار است در مواقع یِ چند گرم

 .کنمیلحظه تلخ م  نیناخودآگاه کامش را در ا

 . یو هست ی لحظه عاشق بهار بود نیا ی تو یحت شهیکه هم رهی نم ادمی نی ا یول -

 دهد: حیتوض خواهدیاما م  داستیاش هو به شدت در چهره  یناراحت  شود،یم کالفه

  یاجازه بده، راض کنمی ازت خواهش م خوام،یعشق من... ازت م  زمن،یخانوم من، عز  -
که  ست،ی ن گهیباشه که د یزن  ادِ یاز قلبم به  کیکوچ ی گوشه  هیاز قلبم،   گوشه  کی باش که 

تو   دونمی هاست. محرف  نی از ا  شتریتو ب اقتیل  دونمی خاک جاشو سرد کرده. م ی سرد
که عاشقم بود رو به   یزن ادِ یپست باشم و  نقدریجانم نزار ا اما یهست هان ی سزاوار بهتر

 بسپارم.  یفراموش

 . شومی م ریگو بهانه  شودی م می گلو  یِ بغض قات نم،یچی بر م لب

 شه؟ یکه نفر دوم تو قلِب توام عادت کنم؟ مثل هم نیبه ا شه یهم دی با یعنی -

 و او قورتش دهد. زدی بر رون یکه بغض از لبم ب یجور ، یطوالن نباریا بوسد،ی م   محکم

قادر به معنا  یحت گهیخاطره بمونه که د کی . بزار بهار  یزِن اوِل قلِب من شهیتو هم -
 . ستین

. مگر من توانستم بهار و چشمانش را فراموش  شودی دورگه م شی صدا  یوقت ردیگی م دلم
و   شومی م زاریآن از خودم ب ک یتوقع را دارم؟!  نی مرِد عاشق هم  نیکنم که حاال از ا

. تلفِن شودیحل م یقی عم یِ در فراموش یری و دلگ پلکدیاو باز به دورم م ی هادست 
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. از آغوشش  بنددی قش مزن عمو ن  رِ ی چشمم تصو ی رو به رو خوردی همراهش زنگ م
 ی هاشعله  انِ یبهار م ی . چهره رودی و او تلفن به دست به سمِت اتاق خواب م  میآی م  رونیب

همه   ش،یهادست  ش،یهالب ش،ی موها ش،یها. چشم بنددیپسِت پلکم نقش م نهیشوم
هم دوستش داشتم.   زمن... هنو ی بایو ز  ی. خواهرِک دوست داشتنرندیگی جا را در بر م
  ریکه ز شی آرزوها   ی برا زم،یاشک بر اشیناکام ی سال برا  انِ یتا سال توانستمی هنوز هم م

و هوا را   دیچیپی نم گریکه د ییهاخنده  ی شد، برا ده ی که پوس نشیتن بلور ی خاک رفت، برا
 ابفرزندش را به من سپرد قبل از او به خودم قول دادم  ی. وقتساختی به خود آغشته نم

و من   شود ی امانِت اوست! که روز به روز بزرگ تر م سایتماِم جانم مراقبش باشم. که نک
و بهار است.   حیپسرِ مس سایمهم نبود نک  گی. دنمیبیحضوِر بهار را در او م شتریو ب  شتریب

که  نیهم  زد،یکه مرا "مامان" صدا م نی اش هستم. هممهم نبود که تهش من فقط خاله
لحظه از امانِت خواهرِ جوان   نی که تا ا نیمرا بس بود. هم گرفتیم  رامدر آغوِش من آ

با   نباریا د، یآی از نو م حیبود... مس  یبود، واقعاً کاف یام کافام خوب مراقبت کرده مرگ شده 
 .دهدی و به دستم م  ندینشیگرم و عسل کنارم م  ریش یوانیل

اونجا. بهش گفتم ما   رن یزده. انگار رها و پژواک دارن م مون بیکجا غ گفتی مامان م -
 .می گردی شبم برنم

 .کنمی را مزه مزه م رمیش یکم

 . برهی من نباشم خوابش نم سای اوناس و هم نک ی پاگشا یطور هی. امشب  می برگرد -

 . شومی و من متعجب م خوردی به جاِن هم گره م شیابروها  یکم

 شده؟   یزیچ -

 نگاه بدوزد.  نهیشوم ی هااوست که به شعله  نوبِت 

 . ی کردیفکر م   سای کمتر به نک  یکاش کم یچیه -

! لبخند  کند؟ی ! حسادت؟! او به پسرکش حسادت مکندی م دای در من نمو پ شتر یتعجب ب و
 .شودیم   لیو بعد به خنده تبد خوردی ُسر م میهالب  یِ آرام آرام رو
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 ؟ یکن ی حسادت م سایمرده گنده! تو به نک -

رو به رو   ی اتخِس پنج ساله  ی با پسر بچه  نباریو من ا  گرداندی را به سمِت من برم شیرو
 !کندی که به برادرش حسادت م شومیم

 . سای نک سا،ی ! همش نک؟یاریشد اسم منو ب کباری  -

چنان دلبر است که  اشیشان یافتاده بر پ یِ و چند تاِر مو شودیبلند و بلندتر م امخنده 
 .کندی را لمس م شی و مو رودی دستم جلو م

 . ارمینگاه دارم اسِم تورو م ایب حیمس ح،یمس ح،یمس -

مرا به   تواندیقهقه نزنم. و بدون شک او هم نم  توانم ی و من نم کندی منگاهم  یور  کی
آسمان   ی هاو بر بال  چدیپی م چد،یپیما م ی هاآغوش نکشد و تند تند نبوسد. و خنده 

حال او را با اعماِق قلِب   نیلحظه، در ا ن یبفهمد در ا دی بهار هم بشنود، شا دی . شاندینشیم
 .امده یبخش امیزخم

از عشق  شودی نم دانمیاز همه م شتریچون حاال ب بخشم؛ی که داشت م یرا به عشق او
 چشم بست! 

   شود،یکه تمام نم عشق

 افروز، ی م شعله

 شود،ی عمر افزوده م بر

 رد، یگی و َپر م بال

 دواند، ی م شهیر

 کند،یم خانه

 سازد،ی م  وابسته
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 شود،ی م نین عجت در

 شودی خاطره ثبت م در

 .شودی تمام نم و

 .آورمی و دم بر نم سوزمی که از عشقت هزاران بار در شب م یمن ن،یبب مرا

 !  شود؟ی من تمام م عشقِ 

 !شودی... نمنه

اما زن عمو سه   دانمی تر. نمهم مهربان دیشده است، شا  بیعج یطوِر خاص کی همه   نگاهِ 
. حاِل رها و پژواک بهتر از  فشاردی دستم را م حی و مس بوسدی چپم را م ی گونه یاپیبار پ
ساخته است. مادر کناِر من  شانی به هردو یماه عسِل سه روزه حساب نیاست. ا  شهیهم

گرفته است، نبوِد پوالد  یکم ی دستش را از دستم ندارد. عمه پر دنِ نشسته و قصِد رها کر
غرق در انبوِه   م یسایو انگار حاال حاالها قصد ندارد به خانه برگردد. نک زندی ذوق م ی تو

لحظه لبخند از   کی خودش است. و خانجون  یِ پژواک و رها برا  یاختصاص ی های سوغات
لبش   یِ و باز لبخند رو  خوردیم  چرخ  حیمن و مس ی . نگاهش رورودیلبش کنار نم

کردم  یکه خواستم دِر اتاق خوابم را باز کنم، هر کار  شی ساعت پ کی   نی. همندینشیم
در  بشیاز ج  دی کل دنِ یکش رونی و با ب  ستادی پشِت سرم ا حینشد. درش قفل شده بود! مس

  کی د و با یزودتر از من جنب  حیصبح را داشت. مس  یِ را باز کرد. تخت خواب همان نامرتب
  سی و به سمِت سرو دی کش نی تخت پا یِ شده را از رو  یحتماً خون ی حرکت مالفه 

 ی هابه تن پوشاندم و پاپوش یبافِت کوتاه راهنِ ی ُبرد. لباس عوض کردم و پ  یبهداشت
باز شدِن آِب   ی سرم جمع کردم. صدا ی ام را روشانه نشده   ی را به پا کردم و موها امیپشم
  انِ یرا در م لشی. او که بار و بند ردیگی آمده بود دوش م  المیآمد. به خ ی بهداشت سیسرو 
به پوستم کرم   ینُبرده است! کم ادیاش را هم از  من جا داده بود پس حتماً حوله  ل یوسا

  رون یب س ی حوله پوش از سرو حیشدم. مس دانیفاتحِ م   یآب رسان زدم و با زدِن رِژ سرخ
 شد.   شیموها  دنِ آمد. با کالِه تن پوشش مشغوِل خشک کر
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وان آبش بچکه. خشک که شد بده دوباره   ی لبه ی شستم گذاشتم رو مالفه رو زمی عز -
 چرک از نو شسته شه. ی هامالفه  یبندازه قاط حهیمل

سرخ   ی لبم مانور داد. اگر آن لکه  ی هم خنده رو ی نگاهش کردم. راستش کم قدرشناسانه
  چارهی ب ی هابدون شک زن  شدی م دهی جان و خانجون و زن عمو و عمه د حهیتوسط مل

  سابقهیهم ب نی دوم ربط بدهند که ا ی نه یبه گز ران ی ا توانستندی ولو هم م کردندی ته مسک
 امانهی اتفاق رخ نداده بود که از عادت ماه نیوقت ا  چیهم ه امیبود. در دوران نوجوان

که همه تماماً ما را زن و شوهر   ی بماند چه برسد به حاال! بعد از پنج سال و اند یاثر  نیچن
لبم   ی که خنده را از رو حی! مسگذاشتندی شان مدل  یِ تلخ را کجا قتی حق نیا  دانستندیم
 .مدبه حرف آ  طانیش یبود با چشمان  ده ید

 خانوم. ی خندی م یبه چ -

 .دمی کش رونیجواهراتم را ب  ی کشو

 ! شد؟ ی م یچ رسوندی م هیو به گوش بق دیدی مالفه رو م حه یاگه مل نکهیبه ا -

پشِت سرم   دی آی همانطور که جلو م حیام را به دور گردن انداختم و مسسرخ  اقوِت ی  گردنبندِ 
 و گردنبند را در گردنم بست.  ستادیا

همه   نیپسرش بعد از ا ریواسه سوزوندِن دِل ش وردی خانجون عاقت م  کمیفقط    یچیه -
به   شدیرو واست رو کنه. اگرچه م  شیمادرشوهر   ی اون رو د یبا  دیفهمیسال و مامانم م

  سابقهیعمل ازت ب نی و ا یمنظبت یلیکه تو خ ییاز اونجا  یهم فکر کرد ول ی اگهید ی نه یگز
 .کننی فکر م لاو نهیاست به همون گز 

بر گونه   ی را به سمِت خودش برگرداندبوسه ا م یبه او چشم غره رفتم و او رو نهیداخل آ از
 ام زد .

 . همونقدر تازه، همونقدر ملس. مونهی م السیها. مثل گنوبرونه  نیس اچقدر خوشمزه  -
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لباس   یرژ لب! کم دی کارم را رساند به تمد نی باز خنده بر تِن لِب من نشست و هم و
. رها از می روفت رونیهم از اتاق ب ی به شانه  اما باالخره شانه دیطول کش حیمس دنِ ی پوش

و مرا   دیقاپ حیآمد و دستم را از دسِت مس  میبزرگ به سو  ی افرصت استفاده کرد و با جعبه 
 و در جواِب او که گفت:  ندپشِت سرِ خود کشا

 عروس؟!  یبری مارو کجا م الیع -

 خنده پاسخ داد: با

 خوب خوب. یِ جاها -

باز شده  جعبه را به  یشیدر را فوراً از پشِت سر بست و با ن  می دیکه رس یاتاق نیاول به
 دستم داد. متعجب نگاهش کردم.

 ه؟ یچ نی ا -

 به غبغب انداخت. ی باد

 بازش کن.  -

. دیکش  رونیو کودکانه لباس خواب را از جعبه ب  فیلط یجعبه را باز کردم و او با ذوق درِ 
 .دی را به هم کوب شیهاچشم نواز. او هم با شور دست  ی اروزه یف  نهمهیلبخند زدم به ا

 .اد یخوشش م یلیبرداشتم. فکر کنم خان داداش خ شویخوبه؟ واسه خودم صورت -

 .دمیرا کش لپش

 خوشگله. یلیخ یمرس -

 گذاشت و سفت بغلم کرد.  نیرا از دستم گرفت و پا  جعبه

قشنگ بخند. بزار حاِل داداشم با    نقدریا شهیتورو نداره. تو هم قابل یقربونت برم اله -
 ت خوب باشه.خنده  دنِ ید
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 ام گذاشت. گونه   یِ به رو دست

  رِ یز ی زدیم ی اگه یاگه مثِل هر زِن د  ؛ی ممنون. اگه تو نبود ینوا. واسه همه چ یمرس -
. تو  می اشتآرامش رو ند نی کدوم ما ا چ یخودت االن ه یزندگ  یِ پ یرفتی و م زیهمه چ

که ازت شکسته شد روتو از همه  یدل مِت ی به ق یتونستینوا. م ینباش یتونستیم
. تو مثل  حیواسه من، واسه پژواک، واسه داداش مسنوا.   ی . اما تو موندیو بر یبرگردون

 ما. همونقدر مهربون، همونقدر از خود گذشته. ی همه ی برا یمونی مامان م

که در اوجِ آسمان َپر   ی ا پرنده  هیشب دارم. یرفت. حِس خوب رونیو از اتاق ب  د یبوس مرا
  یِ در صحرا یوحش  یِ توت فرنگ کی به  هیشب ی. حسشودی و با بادها همسفر م ردیگیم

 .تنها لِب ساحل، همانقدر بکر، همانقدر قشنگ..  یسبز. مثِل صدف

 مامان؟  -

تمام قد   ی انسخه  اشیست بلوز و شلواِر خاکستر  نیا  انِ ینگاه کردم، در م شیسو  به
کنار زدم.  اشیشانیپ ی را از رو شیموها  یِ گشودم و لخت شیاست. آغوش برا  یخوردن

 شد. می قا امنهیشد و در حوِض س یماه

 شما بخوابم؟  ِش ی امشب پ شهیم -

 سپرد.   میهارا به رِد لب اشیشانیپ

 آره پسرم. -

است   یاحساس  ن یترالعادهکردن خارق ی. مادر بودن و مادردمی با مهر و لبخند او را بوس و
 زن آن را بچشد. کی  شودیکه م

 .کشدی م رونی پژواک لبخند زنان تلفِن همراهش را ب مینینشی دور هم م یشام وقت ز یم سر

 . هیادگ ماندگاِر خانو یِ سلف هیوقِت   -
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از ته   ی ها لبخندو درشت پس از سال   زیبعد از آن همه اتفاق ر ستیبار  نی اول نیا  دی شا و
در آن حضور دارد، نه بابا جالِل  لیکه نه عمو جل  ماندی م ادگاریبه  ی. و عکس میزنیدل م

 .شاداب..  شهینه بهاِر هم ،یدوست داشتن  یِ اخمو ی من، نه خان بابا

  لیکه قبل از خروج از اتومب آورم ی م ادیرا به  شیها پ. ساعت رسدیدادِن کادوها م  وقِت 
 رو به من گفت:  حیمس

 در داشبورد رو باز کن.  -

آورد. اولش فکر کردم کادو  رون یکوچک سر از داشبورد ب ی اکه در را باز کردم جعبه نیهم
جعبه را باز   یاما وقت هم خر ذوق شدم  یخودمان هم بماند حساب نی من است و ب ی برا

 ی اخانه ا ی  یلیآمد البد اتومب الم یوار به خدوباره احمق ،د یدرخش ششی شاپیپ ی دیکردم کل
 را به طرفش چرخاندم گفت: میکه رو  نیهم مااست ا دهیخر  می برا

 ی واحد آپارتمان تو هی. م ی رها و پژواک که واسه پاگشاشون بد ی گذاشتم کادو نویا -
عمارت  ی تو خوانی دوتا م  نیجا. از قرار معلوم ا  نی از هم ترن یکسراست چند کوچه پا

 نکنن.  یزندگ 

اجازه خواست تا   ی ابعد از شام که آن دو به هم نگاه کردند و سپس پژواک با تک سرفه  و
دقت   قی عم یلیخ زیبه همه چ حیمس  دمیکنند، فهم یمستقل زندگ  گر ی د ییبا رها در جا

 شهیزوج جوان و عاشق پ ن یا  حیاز طرف من و مس ی اردیلیم ی دادِن آن کادو . باکندیم
را تنها در نظر گرفت. پژواک محکم   ی اگر ُبعد ماد  ستیانصافی چنان خوشحال شدند که ب

واالتر از   ایدن ن یدر ا زیچ یبغلم کرد و رها خودش را در آغوِش برادرش جا داد و بخدا که ه
گذشته بود که پوالد آمد. شکسته و فرو خورده درهم؛   مهی... شب از نستین زانتیعز ی شاد

کشتاِر   کیاش خبر از تا شده  ی هاو شانه  دندبه دو گرداِب خون نبو شباهتی چشمانش ب
و من    دیبه آغوش کش قیرا سفت و عم  سای. آمد و نکدادیم اشنهیدر س یدسته جمع

  یگاهیمرد چه جا ک ی  ستیمرد به بار نشست. اصاًل مهم ن نی که در چشمان ا یاشک دمید
 ! ستین ییوقت تماشا  چیمرد ه ک ی ی ه یآدم داشته باشد، گر یدر زندگ 

 نهم:  فصل
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 مه آلود"  ی "ابرها

 

  ی شان جمعِ جلوو حواس  کنندی ها کمتر به هم نگاه مآدم  ردیگیمه همه جا را م یوقت
دست به دست   یآزار  وانیح ک ی ِپ یکل یبخورند. وقت  نیاست که مبادا زم شانی پا
زن    کی ی. اما وقتکنندیم یگر یوحش نهمهیا ی همه با لعن و نفرت، ناسزا حواله  شودیم

! انگار همه فراموش  گرددیمانگشت اتهام به طرِف او بر  ردیگی مرد قرار م کی مورِد هجوِم  
  یِ به جلو  یاگر مه از آسمان ببارد کس یحت گری! دستیک  دانی آن م ی ده ید  بیآس کنندیم
و حاال آن مرد هر چقدر هم   درو یآن زن کنار نم ی . انگشِت اتهام از روکندی نگاه نم شیپا
کرده باشد. لعن و نفرت همه نثاِر  یدست دراز ن ز  کی   مِ یمردانه به حرناجوان  خواهدیم
تلفِن   ی صفحه یِ صدر رو نِ یبار ناِم مع نی و ششم  یس یِ برا یآن زن است! وقت یِ گناهیب

از انگشِت    ،فتدیکه ب یاز اتفاق ترسم ی . مبردیم ورشی ترس به قلبم  بنددی همراهم نقش م
  یمرد باشم! زندگ  کی ی عالقه موردِ زِن  نکهیاز ا ترسم ی که به سمتم گرفته شود. م یاتهام

  یواقع یروزها به معن  نیا حیخوب است؛ آهسته، آرام، آرامبخش. مس   حیروزها با مس نیا
و شرطش به وفور   دیقیب ی هاو مجبت  کندیخرج م  ی. همسرستیکلمه شوهرِ خوب

  مارِ یب هاو معتقد است من تنها و تن ستیراض امی از روند بهبود  اری. الهام بسشودی سهمم م
که از جاِن خودم   ی مرد، آن هم مرد کی مهر و عشِق  یِ بودم! و اما حاال که رو دنی محبت ند 

.  ستین یدر وجوِد من باق یافسردگ  ی الکه یحت ی جا  گری د نمیبیرا م دارمی ترش مدوست 
باز سردرگم و   خواهمی. نمردیمورِد تهاجِم طوفان قرار بگ یزندگ  نیا گر ید خواهد یدلم نم

 !  چربدیم  بیجبر زمانه عج  یبمانم اما گاه هاتن

  ست،ی. تنها نبرمی پناه م دنش ی د یِ به پنجره برا  ستدیایدر باغ م ح یمس لیاتومب یوقت
  یکم زنند،ی وسِط راه با هم حرف م ی. کمشودیخارج م  اشل یپوالد هم همراِه او از اتومب

 ی را در موها شیهاو بعد دست   کوبدیم حیمس ی نه یو پوالد تخت س کنندی بحث م
 . دی آیعمارت م یِ و به سو شودی و از او جدا م کندی تنها نگاهش م حیخودش فرو ُبرد. مس 

 ی ورود  یِ . او هم همزمان وارد راهرورومی م رونیو از اتاق ب زنمیپرده را کنار م  عیسر
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لبخند   .شودی است که با من چشم در چشم م اشی شمی. مشغول درآوردِن اورکِت شودیم
 .رومیم  شی . به سوگمسردر دی کالفه، شا دی خسته، شا دی شا زند،یم

 سالم. -

   دی آی م جلو

 . زمیسالم عز  -

 ی ها! چشم دی ایپوالد انگار قصد ندارد حاال حاالها داخل ب دوزم؛ینگاه م  ی در ورود به
چرا پوالد حاِل   افتد،یدارد م ینپرسم. نپرسم که چه اتفاق یزی چ خواهندی م حیملتمس مس

و من   کندی مرا به سکوت دعوت م شیها. با چشم ستیپاتدر درد تله ن یچن  شیروزها  نیا
 ِش یکه بهار پ ی. نگرانم، همچو وقتکندی سرم جنجال به پا مدر  یاما نگران پرسمی نم یزیچ

. همچو آن وقت  دیبخش یمرا تسل ی ام دروِن اتاق عمل رفت و با لبخندساله  زدهی چشِم س
من و مامان   ی ده ی . و دکتر با لبخند به رنِگ پرد یا یب رونیکه ُمردم و زنده شدم تا سالم ب

  می روزها  نیا  ِی انجام شده است! نگرانم، نگران ت یبا موفق هیکل وندِ یپ د یبنگرد و بگو 
  یِ نذر سالمت ی ادا یِ آمده، از نبوِد خانجون که برا شیپ ِ یی از تنها ترسمیوحشتناک است. م 

حاِل بِد   یِ برا ری عمو که تا مال  کمتر خانه است، از زن روزهان یمن به مشهد رفته، از عمه که ا
از   ترسمی . مردیگی شدت م هی بهار هر ثان ی برا شای لتنگمادرش رفته است، از مامان که د

ِقسم حِس بد که در تنم قد   نی ا ِش ی دای خانه، از قلِب آشوِب خوم، از پ نیا  ی حال و هوا
در   ساینک  ترسمیرا بخورم و قلبم ناسازگار شود، م می هابرود قرص  ادمی  ترسمی م کشد،یم

رنگ  بیو ترس و ترس... عمارت عج  رس سرما بخورد. ت  یحت ایبخورد  نی زم شیهان ی تمر
 نگرانم.   شهیاز هم شتر یب یو من؟! کم دهدی ترس م ی و بو

پشِت   ستادهی و رو به من ا  کوبدی م ش یزانو ی رو یدر پ  یآرام و پ ی هاجان با مشت  حهیمل
 :نالدی اجاِق گاز م

 . شهک ی پا درد آخرش منو م نیو هزار درد. ا یِ ر ی شرمنده خانوم؛ پ -

 . زمیری م انشیرا م  یو گوشِت خورشت زنمی را هم م ازیپ
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 ! گهیواسه شکم خودمونه د کنمینم یمن که کار دور از جونت. -

  ییظرف شو  نِک یو سبِد آب کش را درون س  پاشمی به جاِن گوشت م اهی و فلفل س زردچوبه
 :دهمی ادامه م حهیو رو به مل کنمی و برنج را آب کش م گذارمیم

عمارت   ن یو بپاش ا  زیبر  ییسال تنها نهمهیا یِ ! مگه شوخی اتو برو استراحت کن خسته  -
 حاال وقِت استراحتته!   گهیرو جمع کردن؟! بسه د

  زِ یم ی و رو  کشمی م  رونیب  خچالیرا از  اری. ظرِف کاهو و گوجه و خرودی م عیمط حهیمل
  یحضور .گذارمی تخته م یِ و رو دارمی برم یاری. و خگذارمی وسِط آشپزخانه م یِ ناهار خور
خشم آلوِد   ی که چشمم در گره  نیاست اما هم حیمس کنم،ی . سر بلند مکنمیرا حس م
  دیآی م نی . ناخودآگاه چشمم پاردیگی از نو تمامم را در بر م ترس ی هوا خوردی نگاهش م

  کی . نفس؟! نفس شودی م خی او که تلفِن همراهم را در بر دارد م ی مشِت بسته یِ و به رو
و   دی آیاش. به جلو م بدهم   رونی ب دیبا  برمیم ادیکه از  شودی بغض م می گلو خِ ی ب یطور

 . دی آیتخته فرود م ی به رو و خوردی م زی آن از دسِت من ل کی چاقو  

! یکه به تو ربط نداره دار یکال از آدم  سیم نهمهیموقعِ شب چرا ا  ن یندارم که ا یکار -
بدونم   خوامی . فقط مهیبهت چ امشیپ لِ یوقِت شب دل  نیکه ا ستیمهم ن  نمیا یحت

 و "نوا جان" صدا کنه؟! چرا... چرا زِن من 

را در تِن من   ادشیفر   کبارهی چشمم او را به جنون رساند که  یِ و مات امده یرنِگ پر  شکیب
 کرد. یخال

 صدر باشه؟!    نیجاِن مع دیبا چرا زِن من  -

خشم و غضب در او  نهمهیبودم. نشده بود که ا   دهی او را ند  تیعصبان یِ رو نی به حال ا تا
 که به تعصب آغشته بود!  ییو صدا  نمیبب

 من... من... -
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! من که  زندی کلمات دست و پا م شدند،یبه لکنت افتاده بود؛ کلمات ادا نم م یصدا  یلعنت
چرا همچو گناهکارها   دانمینداشتم؟! نم  شی برا  ینکرده بودم! پس چرا حاال جواب یکار

و    دیایجلو ب  تری باعث شد او عصبان  نی! اما همد ی اشک در چشمم تاب خورد و دستم لرز 
 قفل کند. می وهارا دوِر باز شیهادست 

 ... من... من... حیمس -

قفل باشد! قلبم در   یو خشم بر آدم یُپر از بدگمان نینچنیکه ا یاز نگاه ی ... وانگاهش
بر خود  یکه کم دیچه کنم. طول کش دیبا  دانستمیو نم زدی دست و پا م امنهیحصاِر س

 . میا یاو به حرف ب یِ نگاِه تمام نشدن رِ یکنم و ز  فی مسلط باشم، که کلمات را پشِت هم رد

 بگه. یز یچ سای... راجِب... راجِب نکخواستهیم  دی... خب شا دیشا  -

به دوِر   شیهانگفت؛ فقط دوباره و دوباره نگاهش را در چشمم نشاند و فشار دست  چیه
ضعِف حال بهم زن بهم   نیاز ا یکاسته شد. چشمانم تر شده بودند و حالم حساب مِ ی بازوها

نداخت. امان از  ا ریبود که سرم را به ز نیسنگ  می هاشانه  یِ . نگاهش چنان براخوردیم
  یکه در آغوِش دسِت او فرو رفت، امان از زن یامان از لرزش دست بم،قل ی کوه شده  یِ نیسنگ
  شینشست. چقدر نوا ترک خورده بود! پ نیشد و کِف زم یخال شیجان شده پاها یکه ب
  ارهکبیکه  یی . و اما او... اودیچکی اشک بود که از پودم م نیافتاده بودم و زار زار ا شیپاها

و   فی زِن ضع نیاو هم ا   یِ برا دی من چمباتمه زد. شا کنارِ  شانیبرد و پر ادیخشم را از 
 یِ رو میهاچسباند و اشک  اشنهی! سرم را در سدیدیبود و نوا را در او نم بهی رنجور غر

 او بند رفت.  راهنِ یپ

. حتماً تو  رفتم ی زود از کوره در م دی ... اصاًل تو ببخش، من نباستین یچ یه شی. هزمی عز -
 . نوا؟ دی. ببخشنکن  هیداشته باشه. نوا؟ خانوم؟ گر یحرف سایراجب نک دی با  یگیدرست م

چشمم زدود. اما نگاِه من ماِت   یِ دستش درآورد و تند تند اشک را از پا ی را به احاطه  سرم
  ستادهینگاهش ا ِت ی جهان در ابد کی  ی هاکه غم ی در چشِم مرد رهیپشِت سرش بود و خ

 ...آمدیکه به او نم ی ای مشک ی چهارخونه راهنِ ی بود و پ
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 ؟ ی بهش گفت -

 . دیرا باال آورد و بوس دیلرزی نم گریکه د یبرنگشت که او را بنگرد. دست یحت حیمس

 نه. -

تر از  چه سزاوار  دنیکه نشن میدانستی شده با هم نم قهیلحظاِت دست به   نیمن و ا  و
 است!  دنیشن

 . گمیپس خودم بهش م -

 مرا هم با خود بلند کرد و رو به او شد.  ستادنش یاما قبل از ا  ستادیا  نباریا حیمس

. ی که بود ی اهمون خراب شده  یِ تو یریو م یکنیو کج متو راحت  شی بعد از جواب آزما -
 . ستیبه دونستِن نوا ن ازین گهید

  حیمس یِ به سو گر ید  ی. پوالد قدمدمی ترسیتعجب م نی از نو از ا متعجب بودم، حاال حاال
 ُپر کرد.

 ؟ یکن یرو دست کار شی جواب آزما ی خوای م ینکن ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا -

گفتن نداشت. نوبِت من بود که    ی برا یحرف چیسکوت کرده بود. ُپر واضح بود که ه حیمس
 جلو بروم و بپرسم:  یقدم

 ؟ یچ ش یآزما -

. بدون نگاه به من  کردندیهم دوئل م ی هابرنداشت؛ دو مرد با چشم  ح یچشم از مس پوالد
 پاسخ داد: 

 پسر منه.  ساینک -

را   میبرداشت و بازو  زیخ م ی که به سو یحیشد و مس  گری د یجمله برابر سقوط نیهم و
 گرفت. 
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 نوا جان!  -

. پسرِک من؟! جهاِن کوچِک  ستادیَعَلم شد و تمام قد ا  سا یچشمم و نک ِش یبهار آمد پ و
 گره خوردم. حیچشماِن مس یِ هر دم اشکبار به کالفگ  یمن؟! با چشمان

   سا؟ینک -

 او پوالد جواب داد. ی بجا اما

 پسر من و بهاره.  -

 . دیرا به چنگ کش اشقهیاو رفت و   ی مرا رها کرده و نکرده به سو حیمس و

 چرت نگو.  -

 ...دمی لرزیم قت یبودم که در زمستاِن حق ی دی من ب و

! چون عشق  ستیعشق ن دنی رس ان یمنظور به پا  ده؛یطرف عشقش ته کش ندیگو ی م یوقت
است، خسته شده است، خوِن   دهیجنگ ی ادیز یعن ی دهی. ته کششودی وقت تمام نم چیه

آن بخت برگشته همه کار   یعنینگرفته است.   چی ه شیدل فراوان خورده است و به ازا 
حق دارد عشقش ته بکشد، عشقش به ستون   االنذاشته و ح یکم و کاست چی ه یِ کرده و جا

گذاشته و   هیبا خلوص از قلبش ما  نقدریا یعنینماند،   شتریعشِق ب یِ برا  ییآخر برسد و جا 
رِد  یکه حت دی ناپد یاثر یعن یقلب  ی... تباهدهی رس ی است که به مرز تباه دهی خند یالک
 هم نمانده است...!  شیپا

. فقط تمام شب او سر تخت نشسته بود و  دمینپرس  یزینگفت، من هم چ یزیچ حیمس
! طلوع صبح مصادف شد با  می ماند  داری و پشت کرده به هم تا خوِد صبح ب یگریمن سر د

  یط یبهداشت س یکه به سمِت سرو شیهاجست و قدم  رون یاو ب ی نهیکه از س ظی غل یآه
  خواستیکه م یچشماِن بهار بود و پسرک  رِ یاس ییها تن نِ یغمگ ی لهیشد. نگاِه من اما در پ

چشمم نشست و   ِش یآخرِ بودنش پ ی شکم بهار در روزها  یپسر نوا نباشد. برآمدگ  گرید
ها  ترسان سال ی هاگام آورمی م ادینبود. به  اتیح ی جوره مشتاق به ادامه  چیکه ه یزن
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و   انی. بهار گر شدی م دهیها با جان کندن کش سنگ فرش  ی که رو ی را و چمدان امشیپ
که با اخِم   ییاو را محکم گرفته بود. خان بابا  ی هاسرافکنده که دست   حِ یشرمنده و مس

 ن ی که به دستور او لغو شد. من تماِم ا یتیو حکِم محرم کردی تنها مرا نگاه م اشی شگیهم
و حاال...  ردینگ امعق  هاانتیُزخِم خ ی ا را نشد که از بوهلحظه  نیها را... تمام و تماِم اسال 

قاپ شده در پاپوِش   ی هستم؟! پاها دنیبفهمم محکوم به نفهم کنمی م یچرا هر چه سع
بارش،   خم شد. چشماِن غم  می که رو به رو ییو زانو  ستادیچشمم ا  ِش یپ اشی اسرمه 
  دش،یتن پوِش سف  رِ ینپوشانده ز  ِس یخ ی و ملتهب از آِب گرمش، موها شان یپر ی چهره 
سردرگم نجات   چی مارپ نیرا فشرد هم نتوانست مرا از ا  میهاکه دست  یگرم ی هادست 
 بدهد. 

  لویمتر و صد ک  یمرد به ابعاد صد و نود و دو سانت کی از  شودیکه م ی حزن نیترمحزون  با
 وزن سراغ داشت مرا صدا زد. 

 نوا؟  -

 . شومیها نداشت مبه آن  یدخل  چی ه یکه گناهکار یدر چشمان رهیخ

  کی رو  هاب یآس ی ... حاضر بود همه ینیوقت دوست نداشت تو آزار بب چیبهار... بهار ه -
 . ینش دیکه تو ازش ناام ؛یجانبه قبول کنه که تو نشکن

باال آوردِن  ی اش، براچانه رِ ی نشستن ز ی رفت برا شیانداخت. دستم پ نیرا پا  سرش
 دوخته شدن در چشمش.  ی سرش، برا

 پسرِ پوالِد؟  ساینک -

هم جواِب سوال من نبود. جواِب سوال   ی شدِن فکش رو  دیو کل اشیشانیپ ی هارگ  تورمِ 
 چشمانش دفن شده بود.  قیعم ی هاه یمن پشِت ال

 پسر من و توعه. فقط من و تو.   ساینک -
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  شیهایسالگ  یدر باتالق س  یاز آِن زن دی باریکه م ییهاچشم  و دی خندی که م ییهالب و
 بود.

 نه؟! مونه یخودش م ی عشِق آدم مثِل بچه یِ جا خوندم بچه هی -

 ُسر خورد.   شیهالب  یِ هم فشرده شد. سرانگشتم رو ی رو شیهالب

که بخاطر   ی وادار بشم به موندن؟ به نرفتن؟ من دمی فهم  یبچه از من بهانه بود که وقت هی -
 هی ما  ستمیخودم از هست و ن ی بچه  ی خودم گذاشتم. برا یاز زندگ  گهی د یکی ی بچه

بنِد اسارت پاره    نیکه ا ؟یام دارازت حامله بشم که بازم نگه  یخواست ح؟ینه مس زارمیم
 نشه؟

  انِ یدستم را م  نباریانده ا عاجز و درم  دم؛ی. دست عقب کشدی را تند تند بوس سرانگشتم
 اش فشرد.پنجه

تو   خوامی. نوا من نمیزاریوقت تنهام نم چ یه نکهیخواستم از موندنت مطمئن شم. به ا  -
 رو از دست بدم. 

 نوا بود.  ی هایپناهیسهِم ب  د یلرزیکه م یی هاو لب  دی باریکه م ییهاحاال چشم  و

  نی ... تو... تو من و بهتریزاری م هیبهار ما ی ... خودت بخاطر ُمرده ی از بچه یتو... تو حت -
خواهرم و شوهرم... تو   انتی... که از فکر خی کرد ی حس لعنت نی عمرم رو حروم ا ی هاسال 

 عذاب دست و پا بزنم. تو... تو... تو...

که  یحیو مس گرفتیو راه م  گرفتی تنها اشک بود که راه م نی و ا  ستادمیا ی جا در
 گفت دردمند بود. توانی تر از من فقط مشکست خورده 

چشِم زنم خائن باشم؟ نتونم سمِت زنم   ی واسم آسون بود پنج ساِل تمام تو  ی فکر کرد -
ها رو بگذرونم؟ بخدا که راحت نبود، بخدا که مرگ  سال  نی برم. بغلش کنم، باهاش تماِم ا

با   ختنیهم ر ی ن بودن بودم، به روواسم گواراتر بود. من دوِست داشتم اما محکوم به خائ
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مون  عالقه و عشق میبرسه. حاضر بود  یبیبه تو آس  میخواهر زنم. نه من نه بهار حاضر نبود 
 نشه. من مجبور شدم نوا، به خودت قسم مجبور شدم.  انتیاما به تو خ میرو چال کن

 دست خودم نبود. می صدا کنترل 

  ری عشقت ز ی که فقط بچه  یکن کهی ت کهیکه قلِب منو ت ؟ی مجبور بود یبه چ ؟ی به چ -
اش ثبت بشه؟ به چه شناسنامه  ی خودت بزرگ شه؟ که اسمت به عنوان پدر تو ی ه یسا
چقدر برام   ی دی تو که د کشم،ی م یمن چه زجر ی دی نامرد؟ تو د یمت ی به چه ق ؟ی متیق

ن از خودش  ز  هی یوقت یدونی شستم. م ستچطور از خودم د ی دی سخت بود. تو که د
هزار بار دلم رو  یچطور دلت اومد؟ چطور دلت اومد روز ؟یچ ی عنی  شورهی دست م

 ! ؟ی تو با من چه کرد ؟ی باهام چه کرد انصاف؟ی چطور ب  ؟یو دم نزن یبشکن

 به عقب رفتم.  ی جلو آمد که قدم دنمیبه آغوش کش ی برا یقدم

و   دهیپوالد چطور فهم دونمیبفهمه. اصاًل نم  یبشه. قرار نبود کس نطوریبخدا نخواستم ا  -
فقط با تو    تونستم،یمراقبت کنم. تنها نم سایشده. من خواستم از نک  دای سر و کلش پ

 تون رو از دست بدم.جفت  تونستمی . نوا... من... من نمشدیم

 زدی طور حرف م نیها همال ماه، تا س کی . اگر تا فردا، تا گرفتیکه نم  گرفتی آرام نم  قلبم
و دروغ   یپنهان کار نهمهیا  شدینم امیمرا آرام کند. حال توانستیهم نم دادی م حیو توض

  دمینباشد. نفهم نجایکه ا رفتمی جا م کی  دی با شد،ی مغزم آزاد م دی با کردم، ی فکر م د یرا! با
تماِم مدت   حیو تلفن همراهم را برداشتم. و مس چ یبه تن کردم و تنها سوئ یبافتن طورچ

 زی چ کی بروم فقط  رونی از در اتاق ب نکهی. قبل از ا کردی خشک شده فقط نگاهم م
 یدر چشم  رهیو به سمتش برگشتم و خ دمیپا چرخ ی پاشنه ی ام دارد. رونگه  توانستیم

 . دمیکه نم داشت بار 

 خان بابا... -

نبود   دی! بعدانستی . پس خان بابا هم مدی را هم از هم َدر زی چ کی اش آن افتاده  نیپا  سرِ 
رفت و او هم به   رونیلرزان ب ی هاباشد! نوا بود که با شانه  دهیچینسخه را خودش پ نیکه ا
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اتاِق آخر رفت. در را محکم باز کردم. و  ی به طرِف در بسته   میهاگام  زی دنبالم. قبل از هر چ
. و ُمردم و  دیو بار  دی محبوِب او بود. اشک بار یِ لعنت  مِ یمر  ی هاگل ی ره یمثل هر بار خ زبا

 زنده شدم تا گفتم: 

 آره مامان؟  یدونستی... می دونستیتو هم م -

ها از که پس از سال  ییصدا  یو حت   ردیرفتنم را بگ  یِ هم نتوانست جلو  شیهاچشم  یَتر و
 که مادرم بود برخاست. یمتروِک زن ی نه یاعماق س

 ن...وا. -

  ن ی. و در آخردی چیو پ دیچیبهار در سرم پ ی هاو خنده  دمی برسم. دو ی تا به در ورود  دمیدو
  کهویکه نامش از جنِس فوالد بود و حاال  ی بودن نگاهم گره خورد در چشِم مرد یِ لحظه

. در  دیتنش به دنبالم دو  ی و حوله  سیخ ی با همان موها حیمسو  دم یآب شده بود. دو 
بازگشتم. مهم نبود که چقدر   شیاز نشستن پشِت ُرل به سو  بلرفتن، ق ی لحظه  نی آخر

و    زیچ چی ه گری مرد بودم. د ن یعاشِق ا یالتماس در نگاهش کز کرده بود، مهم نبود که حت
 کس مهم نبود.  چیه

 پسر عمو.  ادیازت بدم م یراست یراست نباری. اادیازت بدم م -

هم   لیاتومب  ریتا  ری ز هازه یممتِد سنگ ر ی گاز فشردم و صدا ی را رو می توان پا نی با آخر و
 .کردی آرامم نم

. من درد زدیم  ادیکه دوست نداشتنم را فر یآغوِش سرد، چشمان   دم،ینگاِه سرد د  من
  یها زندگ ها و سال دم. من سال زخم خوردم، من ترک برداشتم، شکستم، خورد ش  دم،یکش

سهم   ییمن تنها دم،ی ند رهی. من گل نگرفتم، نگاِه خدمی نکردم. بغض خوردم، حسرت کش
  ی را... مرا منگنه زده بودند به روزها یپناهی از ب ییا یو دن دهکشن ی های سرد   ،یمهری ُبردم، ب

مِن   نی از ا  ی وا ی سرد تا زمستاِن عجول از تنم عبور کند و از من تنها غبار بماند! من و اِ 
 دردمند. شهیهم
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من بودم.   بهی تنها غر شه یو همچو هم ستیچ قتیچه شده و حق دانستند ی م دانستند،یم
ت  بهار را اول دوست داش  شهیباز گول خوردم، باز هم رکب خورده و تنها ماندم... مامان هم

وار عاشق بود چون بهار خوب بلد بود   وانهیبهار را د حیعشق اولش بود، مس ادگاری آخر بهار 
دوست داشت   شتریها و چشمش ست باشد، خانجون بهار را بگوشواره  قکند و بر یدلبر

دوست داشت   شتریخان بابا هم بهار را ب یحت زد،یتر بود و عاقالنه حرف م چون بهار خانوم
از من دوست   شتریو ب  شتریاو بود. همه و همه بهار را ب ی سال برا کی زی ف ی ه زیکه جا یبهار

 ی جلوتر بود! فاجعه بار است؛ فاجعه بار است که ُمرده  منچند پله از   شهی داشتند؛ بهار هم
خنده   ری چشمانم بلند ز یگو ارجمندتر باشد. وسط آواره   زتری خواهرم همواره از من عز

و انکار   ان یپای حسادت ب نیبه ا  خندمی م زد،یریو م   دیآی که م یبه اشک خندمی. مزنمیم
 است.   رمیگ  بانیگر   شهیکه هم ریناپذ

 قدم نزن در خوابم  گریتابم د یمن برو ب ادی"از 

 را  ادتیو با خودت ببر امشب  ایب

 عشق و عادت را نیعذاب ا  ری بگ ایب

 رم ی برو دلگ من برو خسته ام ادی از

 رمی میتو من فقط م یب شودینم یزیچ

 داد" ی به دادم ا  یرسینم فتادیمن ن ادیبه  یکس

و پس   شی که راه پ ی! مرگ یو طوالن  لیمرگ طو  ک ی . خواهدی لحظه مرگ م نیدر هم دلم
وصل کنند. عشق، عشق،    یکه مرا به زندگ  ییزها یهنوز هستند چ شود، ی را بندد. اما نم

  دنیاما باز هم غرق نفس کش ردی قادر است نفسم را بگ یسه حرِف طوالن نیق... همعش
  نیدر دل شهر و ا  خورمی ! چرخ می شوی روز تمام م  کی اما  یریمینم یباشم. عاشق که باش 

  ی دلبستن؟ وا ن یا ستی حس؟ چ نی ا ستیاند؟! اصاًل چمردمان فارغ از همه جا هم عاشق 
که هزاران بار   یاست. دل دیاز دل بع یقدرت نی. چناوردیآدم را از پا درب  تواندی من م ی خدا



 دل  ینوا

 
161 

 

به گوش برسد. چه داشت   شی باز صدا  وبار شکسته باشد   اردهایلیو م هاون یلیهم نه... م
 دل؟!  ی نوا نیا

 ده ی"زمان از عشق تو مرا عقب کش

   دهیدلم رس ی به گوشه گوشه  غمت

 هر آنچه از تو دارم ببر

 و من  ی خود رها نکردبه حال  مرا

 تو بودن   یعذاب تلخ ب نیرا در ا تو

 "گذارمیحال خود نم به

ام و  را کنار زده لیبه شدت آشنا اتومب ییام و جاکل شهر را گشته  م،یآی خودم م به
کرده است. آه   باتریتابلو را ز  حی نجم که ناِم مس یمبل ساز یکنار گالر امستاده ی. اامستاده یا
گرفته است.  دنیشلوغ بار  ابانِ یخ ن یا انِ یم  ییجا  وستهی و برف آهسته و پ کشمیم

.  روندیو م ندیآی . افکارم مگذارمی م شی و سرم را رو کنمی را دور فرمان قفل م میهادست 
و   ابانی. حاال چشم به خکنمیکج م  یسرم شلوغ است و مغزم در معرِض انفجار. سرم را کم

کنار تک درخت چنار آن طرف   ییو جا رودی م شیام. نگاهم پدوخته  هال یاتومب یِ کار شلوغ 
به درخت چنار   ی. دستداستی فاصله هم سخت پ  نی که از ا ی. دخترماندی ثابت م ابانیخ

او هم مثل   د یشا گذردی قلبش نشسته است. از ذهنم م ی رو گرش یگرفته است و دست د
... داستی پ داً ی ام شدفاصله  نی جوانش که از هم اری من قلب درد دارد! ظاهر معصوم و بس

به مرِد   رسد ی م امتدادش. کنمیو ژرف است که امتدادش را دنبال م  رهینگاهش چنان خ
. کندیول م ابانیدر خ شیهاخنده  گریچند مرد د   انِ یم اشل یداده به اتومب هیکه تک یجوان

و   و اندام کار شده  کلیاست. از ه ستادهیا یبزرگ  یباشگاه بدنساز یِ ست رو به رو مرد در
.  ستیسر و کارش با آن باشگاه چ  دیفهم شودیخود و دوستانش م وستهیعضالت درهم پ
که   ستیهمان باشگاه نی. اندینشی م میهالب ی رو  یو لبخند تلخ خوانمی نام باشگاه را م

. دوباره نگاهم  یمبل ساز یگالر ی به شانه درست شانه  رود،ی هاست به آنجا مسال  حیمس
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از   شتری . همچنان مسخ شده قصد تکان خوردن را ندارد. دلم بندینشی دخترک م ی رو
قرار   یآن برِف سوزان تا ک  ر یز  ستیسوزد که معلوم ن ی کوچک م قِ عاش  نی ا ی خودم برا
 یعاشق که باش شناسد؛یعاشق خوب عاشق را م یآر  نه؟! گری ! عاشق است دستد؟یاست با 

  رهیو عطرش از چشمانت پشت هزاران حصار ت تراودی تنت م ی هااختهیبه   اختهیعشق از 
 خواهد بود!   دای پ کی و تار

 رم ی من برو خسته ام برو دلگ ادی"از 

 رمی میتو من فقط م یب شودینم یزیچ

 داد  ی به دادم ا  یرسینم فتادیمن ن ادیبه  یکس

 رم ی من برو خسته ام برو دلگ ادی از

 رمی میتو من فقط م یب شودینم یزیچ

 داد" ی به دادم ا  یرسینم فتادیمن ن ادیبه  یکس

از   ی. دلتنگخوردی اما دخترک تکان از تکان نم شوندی جوان و دوستانش وارد باشگاه م مرد
جوان هم بارها دلش شکسته   ی ادیدخترِ ز نیا کنمی . حس مزدیریتمام وجناتش فرو م 

  ستی کار درست چ دانمی. نمکنمی عبور م ابانیو از خ آورمی را به حرکت درم لیاست! اتومب
تلفن همراهم نگاه کنم. هوا رو به   ی افتاده رو یدر پ یپ ی هاقصد ندارم به تماس  چیاما ه

ام. نوا با خودش افتاده  ریکجا گ  دانمیندارم. نم ستنیز  ی برا ییو من جا رودی م یکیتار
خودم را در  کبارهیو به   خواهدی م یو دور ی فقط دلم دور دانمی چند چند است. نم

را خاموش   لی. اتومبابمییزنگ زده م  یبا در وچک ک  ی او خانه یُپر از فرسودگ  ی امحله
اند که در برف فرو رفته  میکه به جاِن پاها یبیعج  ی . با حِس سرمارومی م نی و پا کنمیم

 ی در برف پاها ی. با سخترودی و از تنم باال م خزدی . سرما مندینشی م شانی نگاهم رو
ساعت نه   یاما در  کشدی فشارم. طول می. زنگ در را مپلکانمیجلو رفتن م ی ام را برابرهنه 

متعجب و دهان باز   ی . چهره شودی نوا باز م ی بهمن ماه به رو  ی سرما انِ ینصفه شب م
 . دی بگو تواندی اش تنها مشده 
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 خانوم!  -

  شودی م دید  ی. چشمم دست خوِش تارندینشیپلک چپم م ی برف به رو نینرم و بلور  دانه
 . پلکم را ببندم  توانمی و تنها م

 تو؟   امیب تونمی م -

 ی تک پله ی . قبل از رفتن به باالگذرمی کوچک م اط یاز ح روم،ی . جلو مرودی حرف کنار م یب
خودم   یبرف ُسر بخورم که به سخت ی به رو می هایکِف روفرش یِ زیاست از ل کی نزد یمانیس

. لرزمیو م نمینشی م یکنار بخار اشی هال کوچک و هجده متر انی. در مکنمی را کنترل م
. متعجب به  دی آی م رونیاز تک اتاق کنار آشپزخانه ب منیزمستان است. چ ازُپر  میهادست 

. ندینشیو م  دی آی کنارم م دهی . دخترک ترسکنمیدراز م  شی . دست به سوکندی من نگاه م
 .کندیرا نوازش م شیدستم مو 

 خاله نوا!   -

قصد بند   امه ی. گر کنمیاش رها مکوچک  ی شانه ی را رو امه یو گر کنمی بغلش م تعملیب
  چیبودم اما ه گناهی من هم ب  بندد،یدر سرم نقش م سای نک گناهیآمدن ندارد. چشماِن ب

 ی مرد  چی بگذارم؛ ه انیراز را با تو در م کی  ای. بسوختینم امیگناهی ب ی کس دلش برا
.. دسِت .بردی نم ادیعشقش را از  نیآخر  یزن چی و ه کندی نم موشعشقش را فرا  نیاول

هم بارها مرا در وسعِت کِم بغلش جا داده   سایام را لمس کرد. نکپشِت شانه منیکوچِک چ
 بود و حاال...  

ُپر   ی . به بخارهاندینشیو کنارمان م شودیاز آشپزخانه خارج م یکوچک ینیبا س مرجانه
. قلب من هم  ماندی قلبم م یگره یبه ت اشره ی. رنِگ تکنمی نگاه م  ی جنب و جوش چا

 شده است.  اهیقدر س نیهاست هممدت 

 .ن یلباس عوض کن نی ا یب نیخوری نکرده سرما م ییخدا سهیخانوم؟ لباساتون خ -

  می را ته گلو  اشی. داغرودیم  شیپ ی برداشتن چا ی . دستم برادوزمیچشمانش نگاه م  به
 یدانیخب م. سوزدی نم می است که گلو بی. عجردیگیدست که دردم نم بی. عجزمیریم
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در   یگل  چیکه ه ماندیم ی اهاست که سوخته است. به مانند خاک سوخته نوا مدت 
وقت   چی باشم. اما راستش ه تفاوتیکردم ب الشت یلی... من خزندی بسترش جوانه نم

نبودن ندارم من فقط   ایبودن   ی به عقالن ی. کاراورمیرا درب هاتفاوت یب یِ بلد نبودم ادا یحت
خودم را به آن راه بزنم و همچنان   ستیام روا نداده  یکه قلبم را به کس یوقت  دانستمیم

حاال که دلم    دانستمی کنم! من فقط م ررفتا یحرف بزنم، معمول ینگاه کنم، معمول یمعمول
  ریمن دلگوقت نگذارم از    چی با تماِم جانم او را دوست داشته باشم و ه دی ام بارا باخته

را، قربان   می ها لبخندهاباشد. من اصِل عشق را به اجرا گذاشتم و فارغ از تماِم قضاوت
 هیندارم که بق یکار .دمی و درشِت قلبم را به محبوبم بخش  زیرا، ر میهارا، محبت  می هاصدقه 

ا  شان را تو احساس  کنندی که از قضا عشقشان هم باشد رفتار م شانی چطور با طرِف رابطه 
هم مهم   چی عشق را به جا آوردم و ه قتی. من فقط حقدهندیم هیچه حد ناکامل هد 

 نگرفتم!  چی ه شیدل دادم و به ازا ستین

صورتم داخل   یِ روحی . اما من فقط به بزندیلق م یبلند و گلداِر مرجانه در تنم کم راهنیپ
! مادرش  ح؟ یمس ایپسر پوالد باشد   سای داشت نک  ی. چه فرقدوزمیشکسته چشم م ی نه یآ

و   ردی بگ اشی زندگ  ری حاضر بود بخاطر او و فرزندش فندک ز حیکه مس یبهار بود، بهار
حاال   گفتی را م قتیاگر از اول حق دی . شاسوزاندی مرا هم م ودشککش هم نگزد که با خ

. ممکن بود  دی آی شکمم فرود م یِ تخت یِ و رو دی آی وامانده نبودم! دستم باال م  نقدریمن ا
 کرده باشد و ممکن هم هست نباشد.  دایدر بطنم نمو پ ینیجن

بابات هم   یکه حت نقدریعاشقتم. ا یلی بدون من خ  یاما اگه هست یو نباش  یباش  دیشا  -
. بابات  چسبمی به تو م و سفت  شم یم یزندگ  الیخی کاًل ب گهیمن د ی ا یتو که ب دونستیم
داره منو پابند   یستین ای  یهست دونمی که نم ییو حاال تو سای. اول نکیِ خودخواِه عوض هی

وجود داشته    ییاگه تو اشی زیچون طبق برنامه ر  شهیبرنده م دونهی. مکنهی خودش م
 .یمامان  زنمی شکستم رو مدل دی و بخاطرت ق شمیم عیمط شهیهم  ی من بازم نوا یباش

او هم از من   د یبه من چشم دوخته است. شا  ی با غم و دلسوز نمیب یمرجانه را م نهیآ از
 یِ دختر بچه و خانه کلنگ  کی و  یشوهر معتاد و متوار  کی تر باشد. او با خوشبخت 

 . اشیکور در زندگ  ی و هزار گره   یجاریاست
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و من   د ی چهار سال که شما صاحب کار بود نیا  ی . تونمیبب نطوریعادت ندارم شما رو ا -
 .نمتون یناراحت بب نقدریشما نشده ا یمهربون دلخوش به دل

و   دهمی م هیتک یالک ی. به پشترمیگی فاصله م  نهی. از آرودی لبم و م ی رو دیآی م لبخند
 .گذارمیم ش ی و چانه رو کنمیحلقه م  می . دستم را به دور زانونمینشیم

توش   شهیمعلوم نم یکه تا درشو باز نکن مونمی م کیش ی روبان زده  ی جعبه  هیمن مثل  -
  یفهمیم  یکه بش کمیاز آدما فقط از دور قشنگن منم از اونام مرجانه. نزد یلیچه خبره. خ

 شده.  کیکوچ ی ادیکه ماسک تظاهر واسه صورتم ز 

از   یکیکه من به قول خودش صاحب کارش هستم، زِن  ستی. مهم نندینشیدرگاه م کنار
 ی کرده  لیزن تحص کی ُپر اسم و رسم نجم،  ی شهر، دختر خانواده  ی رهاداه یسرما ن یتربزرگ 
 .  نمیبی زن نم نی خودم و ا  ان یم یمقطع از زمان فرق نی. من حاال در ایامروز

پول خوب، سر و   ،یحساب ی خانواده د،یهم رفته دار  ی رو یخوشگل نهمهیشما که ماشاهلل ا -
 خانوم؟   هیشده. شما مشکلتون چ تی ترب ی وضع دهن ُپر کن، شوهر اسم و رسم دار، بچه

 یکه کس ن ی . همدی شا  ستیمشکلی ب نی به خودم نه به مرجانه. مشکل هم دی شا خندم؛یم
که پول رفاه   یفهمیم یکه برس  یاز زندگ  ییوگرنه به جا   دیندارد شا ی گریخبر از درد د

هرگز... و سخت   یاما خوشبخت آورد ی م یو خوشحال  حیتفر  آورد،ی آرامش م یاهگ  آورد،یم
 یشوهر حساب   دیرا در پول و شا  یکه خوشبخت یحرف به زن نیدادن ا  حیاست توض

 .ندیبیم

ناز زنونه   کمیکردم و  یکارشلوغ  ی ادیز  کمی ندارم فقط  یمن مشکل ی گیآره تو راست م -
 تمومم کامل شه.  زیبا شوهر همه چ میقهر کردم که خوشبخت یی هو یاالنم   ش،یقاط

و رو به چشماِن تعجب باِر مرجانه  چسبمیاش را ماما خرخره  دی آی باال و باالتر م بغض
 :دهمیو ادامه م زنمی م یچشمک

و هوس شلوغ   زنهی دلمون م  ریز  یخوش یهم گاه دردی ب نیباورت نشه و ما مرفه  دیشا  -
 .میکنیم یکار
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دارم  نم  ی که موها نمینشی طور کز کرده آنقدر مبلند نشود و همان  امنهی از س تواندی و آه نم 
 گذاشته است.  می خشک شده و مرجانه به حال خود تنها

 رم ی من برو خسته ام برو دلگ ادی"از 

 رمی میتو من فقط م یب شودینم یزیچ

 داد  ی به دادم ا  یرسینم فتادیمن ن ادیبه  یکس

 رم ی من برو خسته ام برو دلگ ادی از

 رمی میتو من فقط م یب شودینم یزیچ

 داد" ی به دادم ا  یرسینم فتادیمن ن ادیبه  یکس

  کند،یهم بخواهم سرما بخورم. قلبم گزگز م  دیام، شاداغ شده است. تب کرده  یکم بدنم
که  دهمیمچاله باشد. باز هم اوست که دوام آورده است. حق م نقدریحق  دارد ا چارهیب
 ی رو اشعرضهی از صاحِب ب دهمی. حق منخواهد زنده باشد  ینخواهد بتپد، که حت گرید

هر   حیکه گذاشتم مس یوقت مراقب قلبم نبودم. من چیکه ه ی. منودبرگرداند و بخواهد بر 
 قلبم را بشکند. خواهد ی طور دلش م

 ده یشق تو مرا عقب کش"زمان از ع

   دهیدلم رس ی به گوشه گوشه  غمت

 هر آنچه از تو دارم ببر

 و من  ی به حال خود رها نکرد مرا

 تو بودن   یعذاب تلخ ب نیرا در ا تو

 "گذارمیحال خود نم به
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که در وجه قلِب چاک چاکم   ییعطر آشنا ی بعد بو ی اقه یمحکِم در را و دق ی صدا شنومیم
  م یبلند و تنومندش که به رو یِ ه یرا و حضوِر سا  شیهاقدم  ی صدا  شنومی . مچدیپیم

که جلو آمده کنارم   ییهارا و قدم  دنشینفس کش قِ یعم ی صدا شنومی. م شودی گسترده م
 . دی آی فرود م

 باشم.  خبری ساعت ازت ب زدهیسابقه نداشته س -

فرود    میموها  یفرق آوارگ  بردارم. دستش بر م یزانو ی را از رو امیشانیندارم همچنان پ قصد
 .دی آیم

 ات.خونه  می پاشو خانوم. پاشو بر -

-... 

و تو باز مامان    گردهی به روال قبل برم ی. زندگ گردهی شد، پوالد برم یمنف ش یجواب آزما -
 . میدِل من پاشو برگرد زِ ی . عزیمونی م ساینک

پدر رو بازم از   کی که  یهست رحمی ب  نقدری! ایرو بخر شی نداره جواب آزما یواست کار -
 .یس یو خودت جاش وا  یش محروم کنبچه

است که    شیهالب  نیبه حرف زدن دارند اما ا  لی . چشماِن غمبارش مکنمی را بلند م سرم
 هستند.  یکلمات مدع ختنیر رونیب ی برا

  خواستیمن و تو بزرگ شه. م  شی پ سای نک خواستیبهار بود. م ی خواسته نیآخر  نی ا -
 .  میمادرش باش من و تو پدر

مرجانه باران  راهنِ یدشِت گِل پ  یِ که رو ییهاپنهان که در گلو دارم و اشک  یبه غم خندمیم
 . شودیم

! بخاطر  یام داشتو نگه  ی همه سال به قول خودت ازم دور موند نیا  نهیپس واسه هم -
 اش مو به مو اجرا شه.تا خواسته  یمند باشبه من عالقه  یحاضر یبهار حت
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. مچِ دستم را  ستی ن یخبر گریکه از آن د  یخشم در چشمش و غم خون یاز شب ترسمیم
 ی هادندان  انِ ینشستم. از م شی و با زانو رو به رو بازمی. تعادلم را مکشدی و جلو م ردیگیم
 : دی گوی اش غران اما آرام مشده  دیکل

 زود حاضر شو. ی بحث رو کش بد  نیا  نقدریا ی. حق ندارهی کاف گهیبس کن د -

 . زنمی م یز یت پوزخندِ 

 ایت به دن. خرت از پل گذشته. پس فردا بچه رمیباز خفه خون بگ   دیمن با یآره حق دار -
 .ی اکه سواره  ییو بازم تو ادیم

 . کندی و مرا با خودش بلند م شودیجوره قصد کوتاه آمدن ندارد، بلند م  چیه

خونه خودمون حرف   میبزار بر   لهی تکم  تمی ظرف ینوا! امروز به حد کاف زیاعصاب منو بهم نر  -
عوض شده؟ قرآن خدا غلط شده؟ مگه من چه کردم؟ حاال که  ی. ِد المصب مگه چمیزنیم

 ! ؟یچپ ی دنده  ی من گناه نکردم بازم رو ی دیفهم

 ! فتدیمم از برق اشک لک ببلرزد چه برسد که چش م ی صدا  یحت گذارمیاما نم  کنمی م بغض

  ی. تو حق نداشتقتیدادن من. واسه نگفتن حق بیواسه فر  یگناهکار ؛یتو گناهکار -
  هیگور با من مثل  ی تن بهار تو دنیبخاطر نلرز  یحق نداشت ،یریبگ  می من تصم ی بجا

  ،ی بد می باز  یحق نداشت ، یو دم نزن ینیحاِل خرابمو بب یحق نداشت ،یگوسفند رفتار کن
و   یقلبمو بشکن یبه قرص اعصاب بکشه، حق نداشت رمکنم که کا یخودخور نقدریا یبزار

عشقت با من   ی از بچه یبخاطر نگه دار یحق نداشت ،یکه محق باش  یرفتار کن یباز طور
به    د؟ی لرزی گور م ی به درک. تن بهار تو ؟ی اومدی . از پس بزرگ کردنش برنمیازدواج کن

 به درک.  موند؟یم  یامش خالشناسن ی درک. اسم مادر تو

  نی گوشم بخواباند بخاطر توه  ریکه ز رودی که مرا بزند، باال م رودی باال م  رود،ی باال م دستش
و   شودیاست دستش مشت م  دهیبه عشقش. اما وسط راه، آنجا که هنوز به گوشم نرس

 بلند نخندم.  توانمی من نم
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  جوابی به بهار جانت ب نی توه شهی. آخه مگه میاگه نزن یونی خان، مد حیمس نیآفر  -
 بار بهارت بشه و دهن نوا شکسته نشه. چاری ر  شهیباشه. مگه م

 ی و به نشانه آوردی دو دستش را باال م کبارهیو  کشدی م  شیموها  انِ یدست م یکالفگ با
 . داردیهمانجا نگه م می تسل

  یِ زندگ  هی خوام باهات  ینوا من م ؟یکنی م ینطوری. تو چته؟ چرا ا دی باشه، باشه ببخش -
بچه نود   کی . اما حاال که احتماِل وجود  میگفتم بچه دار ش ن یداشته باشم بخاطر هم دی جد

گردِن مِن   رهایتقص ی همه شهی. من قبول دارم مثِل همیزنی سنگم م  یو نه درصد تو دار
. از اوِل  مینیچی رو از اول م یزندگ  یکه دوس دار یخونه اون مدل می رب  ایگردن شکسته ب
 کنمیازت خواهش م ستیپسرمون ن  ساینک ادین  ادمونی یکه حت  میکنی اولش شروع م

احد و   ی . بخداه یفکر نکن که عالقم بهت الک ن ی کن اما به ا یاالن خشمت رو سرم خال
 واحد قسم من با تموم جونم دوست دارم.

 ،ی اکرده  یپروازت را اوک  ط یبل ،ی ارا بسته  آنجا که چمدانت ؛یبه رفتن دار لیکه م آنجا
و   یوقت قصد برگشتن ندار  چ یه یبدان ،یجا نگذاشته باش یزیچ ییحواست هست جا

رفتنت لنگ بزند، من   ی که پا یینرفتن، جا  ی ماندن، برا  ی دلت بلرزد برا یزیناگه با چ
. او هم انگار کم  کنندیم یخال می پاها نم،ینشیم  می ... سرِ جاامستاده ی درست همان جا ا

  یام. زندگ شلوغش کرده  یالک یالک ی. نه که فکر کنندینشیتر از من مآورده که فرو خورده 
به دست و پا زدن در آتش   هیشب  دی رو به رو هستم. شا یسخت است. با بحراِن دشوار

  و زندیبه در م ی ابه دست تقه  ینی. مرجانه سیجی تدر یباشد، محکوم به سوختن، سوختن
 او... ی رو ِش یهم پ  یکیو  گذاردی من م ی جلو یاستکان نعلبک کی  دی آی جلو م

 نباریشوم سکوت همه جا را گرفته است. ا ی ه یهنوز هم سا میرسیکه به عمارت م نیهم
  گاریس  نهیگرفته است و پوالد کنار شوم یشانی دست به پ یبغرنج ی با آشفتگ یعمه پر

و با   کنمیام را به تن م تن پوش  ی حوله  رم، یگیم ی . دوِش کوتاهزندیآتش م  گاری پشِت س
از   می آی م رونیکه از حمام ب نی. همشومی م می کردِن موها  شکام مشغوِل خکالِه حوله

 ی رو حی در آغوِش مس سایدارم! نک یاپیپ ی سکته  کی  ییِ توانا  م یرو به رو ی منظره  دنِ ید
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قادر است شور   یبکر و دوست داشتن ی تابلو نی. ارومی تخت به خواب رفته است. جلوتر م
او   هیاست چون من شب حی مس هیاست. شب حی مس هیچقدر شب سای . نکاندازدیدر دلم ب
! لباس  یسخت و تنگاتنگ  وندِ ی پ زند،ی م وندیشباهت ما را به هم پ نیتشابه، ا   نیهستم. ا

و پدر و   چانم یپی م یکالِه کش بافت ریرا ز  می. موها کنمی تن م ی ایپشم یِ و هود پوشمیم
نشسته   نهیشوم راما پوالد همچنان کنا ستین  ی از عمه پر ی. خبرگذارمی پسر را تنها م
از   ینیکاِم سنگ کند،ی نگاهم نم ی. حتنمینشیم یبالشتک  ی و کنارش رو رومی است. جلو م

 .ردیگی م یگاریس

سرگردونه. به خوابم اومد و گفت نامرد پسرمون   بی . روحش عجنمیبیم  ادیخوابش رو ز  -
خونم   دمیرو د  سایکه نک نینگفت اما هم  یزیچ  ی. خوره زد به جونم. کسیرو تنها گذاشت

آب خوردن حتماً به اسم خودش و تو   یبه راحت  حیمس دونستمیروش جوش خورد و م
 . ته ی حکا نی هم شناسهی رو مخون خون گنیواسش شناسنامه گرفته. م

فکر کنم که بهار و پوالد    نی. هنوز هم سخت است به ادوزمی اش چشم مرخِ خسته مین به
 اند.بوده  یاحساس ی ادر رابطه

تو چقدر براش مادر   نمیبیشک افتادم. دارم م ی ببرمش اما حاال دو دلم. حاال تو خوامی م -
  یلی. تو در حِق پسر من خی خوب از پسش براومد  یلیاما تو خ هیکار سخت ی. مادری بود

چطور جبران کنم. اصاًل قابل   دونمی نم ی ندارم بهت بگم، حت یزی. چی معرفت خرج کرد
 . سای نوا. ممنونم ازت ماماِن نک یبگم مرس رسهیم مجبران هست؟! فقط زور

 به لب دارم.  ی . تلخندگرددی برم می به سو نباریا

 .دی باش ک یبه هم نزد همهن یروز ا  هیو با بهار  ت کردمیوقت فکر نم  چ یه -

 تر است. تر و تلخ او از ماِل من هم تلخ  تلخندِ 

 رفت براش.  گهیدله د یول کردمیخودمم فکرش رو نم -

 .دهدیادامه م ی نیبا غِم سنگ نباریو ا کنمی نگاه م نهیشوم ی هانو به شعله  از
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نبود. به بهار گفتم و   می. مخالفتش حالکردیقبِل رفتن با بابا به خان بابا گفتم. قبول نم -
  دم،ی. نازش رو کشخواستی نبودِن خان بابا بخاطر اونه. بهار منو نم یراض دمیتازه فهم

خودم رو بهش ثابت کنم. تو اون موقع   کمیبده   تی التماس کردم، به پاش افتادم که رضا
من و بهار و خان بابا و مامانت    نیب هی. قضی بود اته یواسه بورس حیکردِن مس یراض رِ یدرگ 

 ساده.  تی محرم هیموند، 

  یاشک ی قطره  نمیبی و من م شود ی حبس م ش یدر گلو گاری . دود سافتدیخش م شی صدا
 : دهدیو با جان کندن ادامه م  دیآی تمام از چشمش فرو م یرا که با لجباز

. تو دلش جاشم اما انگار تو  امیمن دوسش داشتم نوا. همه کار کردم که به چشمش ب -
مطمئن شم از   خواستمیاز دستش بدم. م خواستمیواسه من نبود. نم  ییجا چیدِل بهار ه

 موندنش، ماِل من موندنش.  شهیهم

از   شی ب و من زدیری زار زار اشک م نباری. پوالد استین یاشک خبر ی از قطره  گرید حاال
  گاری س لتر ی. فدهدیکه رخ م ستی رخداد نی مرد مرگبارتر  کی اشِک  بدمی م یپ شیپ

 :کندی رمق ندارد آن را رها کند و همچنان جان م یاما حت سوزاند ی دستش را م

زن قلبش رو بدست آورد. بهار سنگ   ک یبا تصاحب جسم   شهیجوره نم چی... هشهینم -
. من محکوم به رفتن شدم و  نمونیب دیکش واری بابا دشد، متنفر شد و ازم دور شد. خان 

 بهارم... بهارم خاک شد. 

  م یباریهم م ی شانه  ی . غرق در آغوش هم، رولرزاندی هقش دلم را که نه، تمامم را م هق
و ابرها هم در مه   غردی . آسمان هم ممانی شده  بهاِر ناکام ی برا مان،ی بهاِر خزان شده  ی برا

 .خورندی با هم تکان م ی اآشفته  ی آلود
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 دهم:  فصل

 شب"   ی "دلداده 

 

ببندم، خواستم   ن یمن خواستم تماِم شهر را آذ   یرفتی م شهیهم ی برا   یکه داشت یوقت
  زم،یبپوشم، خواستم اشک نر  ت ی را برا یکه دوست دار یراهنیرا گل بزنم و پ ابانیخ تی برا

محکم باشد که   یزن یِ مایس ن یاز من همچن رتیتصو  نی م! خواستم آخرنق نزنم، ناله نکن
بغلت کنم   زم،ی. من خواستم پشِت سرت آب براندازدیرفتنت هم نتوانست او را از پا ب یحت

 ی مجرا  انیعطرت در م  شهیو تا هم متیببو ریدِل س کی بار  نی آخر ی و خواستم برا
را   تیهابماند. خواستم کمکت کنم و چمدانت را ببندم و دانه به دانه لباس  یباق امیتنفس

که  ی ! خواستم تو را با لبخندینگذار ارا ج تی تا کنم و مراقب باشم شامپو تی خودم برا
  بتیج ی ام را الشده   یآخر دستمال گلدوز ی بدرقه کنم و درست در لحظه یدوست داشت

  یرفتیم  یکه تو داشت یاما وقت توانمی بدهم که م باشم، نشان ی جا بگذارم. خواستم قو
تند تند    راکه تو  یچه برسد به قلب دی هم نرس ختیریکه م ییهازورم به اشک  یمن حت
 ... زدی بانگ م

  ِت یبه فعال ی امداخله چی ام همچنان بدون هزنانه ی هاهورمن نمیبی که م یوقت
 ی جا یکه حت دهدی نشان م  یچک به خوب یبیو تک خط ب دهندیادامه م شانی ماهانه

داشته باشم اما عوضش   یناراحت  ایکنم  یخوشحال توانمی م دانمینم ستین یشک چیه
از   یبه قدر  شود،یدمق م یحساب  یبهداشت سی پشت در سرو ستادهی به انتظار ا حیمس

خودم   شودی هم باعث نم اشی نگاِه حرص یکه حت  ردیگیام ماش خنده گرفته  ی افه یق  دنید
 .کشدی دست پشت گردنش م یرا جمع و جور کنم. شاک

چک   ینیب  دی بشه. شا میما که همه کار کرد شه؟یچطور ممکنه؟ آخه مگه م فهممی من نم -
 خطا کرده نه؟ 



 دل  ینوا

 
173 

 

 .کنمیغره خرجش م  چشم

 زنه؟ی کشور فوج م ی تو ی همه نابارور نیا یپس چطور  اریدرن یباز  سوادی ب نقدریا -
رنگ و   نی چک خطا داره ا  یب ی. بعدم بشه ینم کننی م یمثل ما هر کار امگه ید ی هایلیخ
 منم خطا داره؟  ی ده ی پر یِ رو

و پالتو و شالم را  رومی م  میها. به سمِت کمِد لباس رودی و در فکر فرو م  دهدی تکان م یسر
با زدن   کهوی و   زندی افکارش پرسه م انِ یو او همچنان در م پوشمی . لباس مکشمی م  رونیب

 .کندینطق م یبشکن

 ؟یچکاب کامل واسه قبل از باردار ای  ی بد شیآزما  یسر  هیدکتر؟  می بر  د ینوا نبا  گمایم -

 .مالمی و بهم م زنمی م میهارا به مچ دست  عطرم

 . میباشه بر  -

 : پرسدی که متعجب م شودی آماده بودنم م ی که تازه متوجه  انگار

 کجا؟  -

 .گذارمی م فمیهمراهم را داخل ک  تلفن

 کارگاه.  -

 . بوسدیام را مگونه   د،ی آی م می و به سو شودی م بلند

 مراقب خودت باش. -

پشِت هر "مراقِب خودت باش"   یفهمیم یرسیکه م  یاز زندگ  ییجا ک ی به  زنمی م لبخند
راک  یصندل   یِ خانجون رو  زنم،ی م رونی! از اتاق بزندی از دوست داشتن موج م ییایدن

 پشت پنجره نشسته است و با لبخند مشغول بافتن است.

 خداحافظ خانجون. -
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 خدا به همراهت مادر. -

پشت در که  ستاده یا ی با عمه   قاً یو دق رومی م رونی ب ی و از در ورود فرستمیبوس م شی برا
 . دهی رنگ پر ی. آشفته است و کمشومی قصِد وارد شدن دارد رو به رو م

 عمه؟  یخوب -

. تکانمیاش را مشده  یشاِل برف  ی . لبهدهدی تکان م یو سر زندی م ی بند مین لبخند
 .سردرگم است  یکه کم دهیچرب  شتر ی است اما غمش ب ی از غم و شاد یچشمانش ادغام

 .شنومی من م یبدون یحرف بزن یکه اگه خواست گردمیمن شب زودتر بر م -

 .زنمیرا کنار م اشی شانیخوش رنِگ نشسته بر پ ی مو

 باشه عمه جونم؟   -

 باشه خوشگلم.  -

 ...  رومیم  رونی و در خِم باغ ب نمینشی ُرل م پشت

  حیآمدنش رفت و پسرش را همچنان به دست من و مس  یِ به آسان د؛یپوالد رفتن را برگز  
اش. گذشت از جگر گوشه   نیدل کندن، ا  نیسخت است ا شی چقدر برا دانمی سپرد. م

و حسرِت    ی او برو یخوشحال ی ! برایاً بخاطر فرزندت از خودش بگذرسخت است قطع
در گوشم است که   شی . هنوز هم صدایبگذار تتر شدنش را به دِل خودبزرگ شدن و بزرگ 

 ُپر از باران التماس کرد:   یبا چشمان حیرو به من و مس

به   کباری  یبمونم که سال ییمن براش فقط عمو دی ! بزار دی رو نگ قتیوقت بهش حق  چی"ه
بهش زنگ   یکه گاه ییو تولدش رو پست کنه، عمو دیع ی براش کادو ای ادی ب دنشید
باشه که قبل   ی ابهار خاله  دیبهار مادرش بود. بزار دی . بهش نگنهیشیحرفاش م ی و پا زنهیم

  باشه کیکوچ ی خاطره  هیو تنها عکساش مونده و    دهی بلع شواومدنش خاک تن  ایاز به دن
و تا   میباش  یدوتا آدم فرع شی من و بهار فقط برا دی بشنوه. بزار یوقت از زبون کس هیکه 
 شما دوتا رو پدر مادر خودش بدونه."  شهیهم
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در آرامش مطلق قد   سای گذشت تا نک اشیباشد اما از حق پدر یپدر خوب توانستی م پوالد
  چی ه دیبزرگ خواهد شد و شا ساینشود... نک یگاه دچار دوگانگ چیبکشد. بزرگ شود و ه

تا   حیاست من و مس ن یمهم ا  د،ی گوی چا م کیژنت  ستی راز را نفهمد. اصاًل مهم ن نیوقت ا 
وقت   چی ه م یدار شدبچه  یاگر خدا خواست و روز ی. حتمی دارعاشقانه دوستش  شهیهم
را با او   ی و پدر یبار حس مادر نیاول حی. من و مسُپر کند  تواندی را نم ساینک ی جا

دوطت   شتریشان را بمادرها و پدرها فرزند بزرگ  یاست که کم  نی بخاطر ا دی . شامی اده یچش
بار را  نیاول ی مزه  یزیچ  چیه شودی مدوبار تکرار ن ینیاول چیه یدانی دارند. آخر م

  برندینم  ادیرا از  شانی زندگ  ی هااتفاق  نی وقت اول چ یها هآدم  می گوی... من که مدهدینم
  نینگاه، اول  نیاول رِ یتپش قلب ز  نیاول برد،ی نم ادیکس عشق اولش را از  چ یه ؟ی قبول دار

  نینخواستن، اول نیاول قانه،قرار عاش  نیخوردن، اول نیزم نیشکست، اول نیاول ، یروزیپ
  ت،ی حما نی اول ق،یتشو  نی اول ست،ی ب نیمعلم، اول  نیاول ،ی حِس سرخوش نیاول ق،یرف
  نیاز دست دادن، اول نیآغوش، اول نی بوسه، اول نی اول اد، یفر   نیقهر، اول ن یکمک، اول نیاول
  ،یین جدا یدرد، اول نیاول ن،یتوه نیاجبار، اول نی دروغ، اول نیترس، اول ن یاول انت،یخ
 نینفرت... اول نیاول ،یتفاوتیب  نیاول د،یترد  نیاشک، اول نیبچه، اول نی اول ،ی دلسوز نیاول

نه تکرار  هان ی باشند! اول مانی هان یمان به اولحواس  یحساب دی با  ن؛یو اول نیو اول
 انقضا ندارند!  خی وقت هم تار  چینه فراموش! ه شوند یم

هم بد   شهیو طالق هم کندی پخش م ینیریش  یبا خوشحال یساق  رسمیکارگاه که م به
  یو روح یک یزی اجم فو مورد ته یزنی رابطه مدام دست و پا م کیدر  ینیبی م ی! وقتستین

.  دمیباز هم خواِب بهار را د شبی... دی و برو یجانت را بردار ی شویمجبور م یریگی قرار م
آب سپرده بود. کنارش نشستم و او با   یرا به زالل شی بود و پاها تهنشس یکوچک ی کنار برکه

 لبخند گفت: 

 نوا.   هیچه حس خوب یدونی آب، نم یِ و بزار توو پاهات  اریتو هم کفشات رو درب -

باران   ریو با خودش ز  گرفتی که دستم را م میهای حرفش گوش کردم، مثِل ده سالگ به
 . م ی دی پری و باال م نیو با هم پا  د یکشیم
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 . یخوب مراقبش  نقدریممنون که ا -

خواهرم   ی تلنبار شده  ییبا یهمه ز  نیاز ا فی. حدادیرا در آب تاب م  شی کردم، پاها نگاهش
 خاک شد و بس.  یِ که سهِم زمخت

 به بعد نشه.  نیاز ا ترسمیمراقب کنم بهار. م تی نتونم خوب از امانت ترسم ی م -

.  انداختی خوشرنگش را برق م ی هالهیمملو از عشق که ت ی هااز همان نگاه  کند،ی م نگاهم
 موس. همانقدر نرم و مل داد؛ی م م ی. دستش عطرِ مر دیام کشگونه   ی دستش را رو

 ممنونتم. شهیمن هم  ،ی آج ی مراقبش بود یلیتو تا االنم خ -

. عسِل چشمش را َسر  باز در سرمه غرق است  ری ُپر شکوه و طنازش همچو د چشمانِ 
 .کشمیم

 نه؟  یدوست داشت ی لیرو خ حیتو مس -

 یوقت مخف چیکه عشق ه نمیبی کند. اما من م یام را ناز مفقط گونه  دی گوی نم یزیچ
 .ماندینم

 بهار حالت خوبه؟  -

 خوبه. یل یحالم خ می دیکه بخش یاوهوم از وقت -

-... 

آرامشت    تیکس باعث بشه تو زندگ  چینزار ه کهی کوچ یباشه آج تی حواست به زندگ  -
 .زهیبهم بر 

شب به    مهیجستم. همان وقت درست در ساعت سه ن رون ی خواب ب ی از مهلکه کهوی و
اتاقش بروم. دروغ  ی اتاقش را بردارم و به سو د یها کلخودم جرعت دادم که بعد از سال 

که در را باز  نیبود. اما هم شتریو لرزش قلبم ب  دیچرا لرز  د،ی نلرز  می پاها می است که بگو
برق را زدم. اتاق دست   دیکردم عطرِ سرمسِت او همه جا را لبالب از خود ساخته بود. کل 
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را نگاه   شی هاو لباس  دمیش چرخرفتم، در اتاق شی هم خاک خورده. پ  ینخورده بود و کم
  هیگر  ر یز  زیم ی رو ش یسنجاق سرِ کهربا  دنِ ی. نشد که با ددمی شان را بوکردم و تک تک 
او بود. بهار باز هم زنده بود. محال است که   یِ بنِد عطرِ موها یکه روز ی اره ی نزنم و نبوسم گ

  ییزهای چ  انِ یم ،ی نیبوده است بب شهیکه هم ییاو را در جا یرفته باشد و تو نتوان زتیعز
به او در  یاش بودم که از حسادت گاه . و من چقدر شرمنده یکه دوست داشت جستجو کن

وقت   چیبود و عشق ه شقوقت بد نبود فقط عا چی . خواهرکم هگفتمیبد م  حیدعوا با مس
  یتخت یِ را ورق زده بودم و رو مانی هاآلبوم با هم بودن   ریدِل س کی  شبی! د ستیجرم ن

 تِن او را به ارمغان داشت به خواب رفته بودم.  یِ که هنوز گرما

 نوا خانوم؟  -

 .ست یباشد اما خوشحال محض هم ن نی نه که غمگ نگرم،یم  یچشماِن ساق به

 جان. یساق نی بش شمیپ ایب -

که همه را به خنده وا   کردیم  فیتعر ی اداشت خاطره  حانهی کنارم نشست. ر یِ صندل یِ رو
 ی از حلقه یُسر خورد خبر یدسِت ساق ی حواسش به ما نبود. نگاهم رو یداشته بود و کس

  دِ ی ق یعنی کشد ی م رونی حلقه از انگشت ب یزن وقت کی چفت در دستش نبود. و  شهیهم
 است.   دهز شهیهم یِ را برا یآن زندگ 

دوست داشتنش غرق شده بودم   ی تو قدرنی. اشدم   داری ب یطوالن داً ی خواب شد هیانگار از   -
که َمردم  یرفته بود منم آدمم حق دارم، منم زنم وقت ادمی برده بودم.  ادیو از که خودم

حِق  نی گفتی دلمو نجات بدم. شما درست م دیخودم با ستیحواسش به دِل شکستم ن
 . رهی نگ یچیرو بده و به ازاش ه شتماِم قلب ستین یزن چیه

ها بعد ممنوِن  قطعاً سال  یکند. ساق ترق یلبخندم را عم توانست ی که مصمم بود م یچشمان
شود که از عشق  ی مرد یِ خودخواه یِ تباه به پا اشی خودش خواهد شد که نگذاشت جوان

 نُبرده است!  ییبو چیه
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تا چه حد من روز هستم و تو   دانمی م انهیهم واقع گرا  یلیو خ یمن به خوب زمی عز نیبب
من   ی برا  زانیتا چه م یتوانی تو م دانمی ! مستین ی ایی روشنا  چیبعد از آن ه  که یشب
که  یهست  یانتخاب ن یتو مرگبارتر دانمیم ؛ی مضر واقع شو  یو حت یزننده باش بیآس
که خودم را  دانمیاشتباه بودنت اشراف دارم. م یِ رو یکرد و خودم به راحت شودیم

 یدرمان ی ب ی تو تنها درد دانمی ! من منمیعشق را خوش بب نیگول بزنم و آخر ا   توانمینم
  ،ی که سرد ،یکنی م میکه دست تنها رها ،ی رویکه م دانمی م ماند، یبه تنم م شهیکه تا هم

عاشقت هستم! احمقانه است؟!   هان یا ی مه. من با علم به ه.. ییوفای که ب ،یمهریکه ب
 اشم اما باز هم عاشقت بمانم... خب من دوست دارم احمق ب

هم   مانی هاوار چرخ مته یِ و صدا   میخندی . با هم ممیزنی ها پارچه کوک ماز مدت  پس
  یکیدر دِل تار یدسِت بشر باشد. شب کم ی ابداع شده  یسمفون نیگوش نوازتر   تواندیم

  شتریکه بروند اما من ب  کنندی را جمع م شانلی که دخترها آهسته وسا شودی شناور م
را تمام و کمال   یخستگ یکه دوست دار یانجام کار شهیو هم زنمی. پارچه کوک ممانمیم

نسبت به او   شهیکه تا هم یبا تماِم عشق  خورد؛ی. تلفن همراهم زنگ م کندی از تن بدر م
 .دهمی داشته باشم جواب م توانمیم

 ؟ یجانم مامان -

 سالم مامان. -

 ؟ یاز باشگاه؟ دوش گرفت یبرگشت ؟ یوبسالم گلم خ  -

 .شودی به شوق آغشته م شی صدا

 . می رفت یپدر پسر ی حموم جانانه هی   حیبله با بابا مس -

 به حاِل خوبش. اش،یبه خوش زنمی م لبخند

 باشه پسرم. تتونیآف -

 عمه رها و عمو پژواک اومدن.  ؟ی گردیبر م یمامان ک  -
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و با دندان نخ پارچه را از سوزن   کشمی گردن جلو م  ی! کمستی. نگردمی م یچیدنبال ق به
 .کنمیچرخ جدا م

 ام. خونه  گهیساعت د  هیتا  ام، یم -

 باشه خدانگهدار.  -

 خداحافظ.  -

. دِر زمیریاضافه را داخل سطل آشغال م ی هاو پارچه کنمی دور دستم را جمع و جور م یکم
 ... راه کج کنم که  املی ه سمِت اتومبب خواهمی که م نیاما هم کنمی کارگاه را قفل م

 نوا؟  -

لحظه مهم که هست اما از   نی ا جا،ن ی وقت، ا نی. خب حضورش اگردانمی مکث َسر بر م ُپر
 .کنمیم ن یباال و پا  اشی کاپشِن سدر انِ یو او را م شومی م ی جد یاساس  تی میصم نیا

 صدر؟  ی آقا -

 . دی آیجلو م یو گام ندینشیکنج لبش م  ی لبخند

 یبا راننده راه گهی رو د سای بودم اما نک  دنتیمنتظرِ د یلیچند هفته خ نیا  ی خب تو -
 .  یندار داریبه د ی اعالقه  دهی نشون م یکن ی م جکت یکه ر ییهاو تماس  یکنیم

 را... کباری  نیدار و با ادب بودم اما امرُدم  یلیخ شهیهم من

 د؟ ی حضور دار نجای! پس االن چرا اقاً یدق -

و او   کشمی . ابرو در هم ماندازدیام مشانه یِ را رو  زانمی شال آو ی و پره   دی آی جلو م دستش
 . گذراند ی با لبخنِد کمرنگش چشمانم را از نظر م

 ممکنه ایدلم برات تنگ شده  نکه یا ل؛یبه چند دل -

 . گه یدله. زبون نفهمه د ریاش تقصهم... خب همه  ایهم کنه   یقراری دلم برات ب 
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. نگاهش ماِت انگشتم  دهمی چشمش تکان م  ِش یو پ آوردمی ام را باال ماشاره  گشِت ان
 . شودیم

پسرِ شش ساله   کی خاطرتون باشه  دی با کنمی جناب صدر من متاهل هستم. فکر م د ینیبب -
بر مزاحمت   لیدل نیاگه مجرد هم بودم ا یدارم که از قضا عضو باشگاِه فوتباِل شماس! حت

 . دیاً حِد خودتون رو بدون شما نبود پس لطف

وقاحِت تمام بعد از اتماِم حرفم انگشتم را با انگشِت کوچکش گره زد و نگه داشت.   با
 چشم دوخته بودم.  مان ی هابه انگشت  شماری ب  یناباور با بهت

 صدام بزن راحت ترم.   نی... معنیمع -

نگذاشت. با چشم غره نگاه   ی عنیبکشم که نشد،    نی خودم آمدم خواستم انگشتم را پا به
 در صورتش پرت کردم. 

 اما من ناراحتم آقا!  -

بودن و   افهی همه خوش ق نیسرش را کج و چشمانم را غرِق تماشا شد. واقعاً ا  یکم
 مرد نوبر بود!   ک ی  ی برا تیجذاب

 رو ندارم. تو یوجه طاقت ناراحت چی منم که به ه -

آخر  ی انگشتش باز کنم اما در لحظه  ی محکم توانستم انگشتم را از گره  یبا تکان نباریا
از خون راه   یکوچک یِ . جودیو آن را َدر ختیناخنم به گوشِت انگشتش آو  زِ یت ی گوشه 

از داخل  عی. هول کردم و سر زدی در ذوق م یحساب یکیتار  نی چراغ برق در ا ری گرفت که ز
سر بلند کردم که   یانگشتش گذاشتم. با شرمندگ  یِ و رو دمیکش رونی ب یدستمال فمیک 
مواجه شدم. با حرص   کردی و باال م نی صورتم را پا  حیکه با نگاِه او که با تفر  می بگو یزیچ
 را زدم. موت یرا برگرداندم و ر  میرو

 .ارمینوا. هر طور هست به دستت م دمی من از دستت نم -

 پاسخش را دادم. پشت کرده  همانطور
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ها رو نشون  اما روزگار خوب ذاِت آدم  دی باش رتیغیحد ب  نیتا ا کردمیوقت فکر نم  چ یه -
 . دهیم

 را گرفت.  فمیک  ی بردارم که گوشه  یقدم خواستم

 ه؟ یرو که دوست داره از دست بده اسمش چ  یآدم کس کهن ی ا -

  توانستیم  یبه راحت وایکلمات ش نیتِن صدا، ا   نیها، اچشم  نی. اگردمی طرفش بر م به
قلِب آدم را تکان بدهد.   توانستی م یبه راحت می تر بگوآدم را شل کند. راحت  ی دست و پا

 صحبت کنم.  یمنطق شتر یمنصفانه و ب یکردم کم یسع

  طی شرا کنمی . خواهش میاحترامیب یآقا من نه قصِد رنجوندنتون رو دارم نه حت د ینیبب -
رو   شنهادتونی من بخوام پ نکهیزِن متعهد هستم. شما حالتون از ا  کی . من  دیدرک کن منو

  ستیکه تعهد داره اصاًل جالب ن ینداره. آدم یزن و مردش فرق خوره؟ی قبول کنم بهم نم
 .  رهیها قرار بگحرف  طورن یمورد توجه ا 

  انِ یشفاِف اشک م که سر بلند کرد دلم از برقِ  نیانداخت اما هم  نیپا ی ارا لحظه  سرش
 پهن حق داشتند بلرزند نه؟! ی هاشانه  نیرعنا، ا  بتیه نی . ادیچشماِن دلربا لرز  نیا

 بهم فرصت بده.   -

چند   نیمدام ا  شیهاو لب زدیم  ادی که چشمانش دوست داشتنم را فر  ی زدم به مرد لبخند
 بدش. ی هابا خوب یخوب است حت شهی. عشق همکردی م ی حرف را هج

ندارم. من دوست   یحس خوب زنمی االن هم که دارم با شما حرف م یمن حت  شه،ینم -
 .دیکه درک کن کنمی ندارم خائن باشم خواهش م

ها چشم   نینگفت اما هم یز ی. چستادی تر ابه عقب رفت و بعد عقب  ینگفت قدم یزیچ
  ن یندند. انشا  می گلو  انِ یم ی اها حرف زدند و بغِض گنده چشم   نیکاِر خودشان را کردند. ا

 بمانم کار دستم بدهند!  نجایا نی از ا شی اگر ب توانستندیها مچشم 

 ده ی"زمان از عشق تو مرا عقب کش
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   دهیدلم رس ی به گوشه گوشه  غمت

 هر آنچه از تو دارم ببر

 و من  ی به حال خود رها نکرد مرا

 تو بودن   یعذاب تلخ ب نیرا در ا تو

 "گذارمیحال خود نم به

 یشلوغ فردوس  ابانِ ی. از خردیگی م یشیو پ  ابدیی چشمانم م انِ یاز م یراِه نازک  اشک
در باشگاه ُسر   ی ناخودآگاه نگاهم رو گذرمیکه م یاست. از بغِل گالر  کی تراف ی. کمگذرمیم
  توانمی م  یپشِت آن چنار به خوب ی کیتار همهن ی ا انِ یدر م چرخانمی . سر که مخوردیم

بود. برِق   ستاده ی شب هنوز آنجا ا ی دلداده  نی عاشق کوچک، ا  نیابدهم.  اشص یتشخ
نگاهم ناخودآگاه باز َره سمِت باشگاه گشود. مرد جوان   دیچشمش درخش انِ یشوق که م

  رونیساک به دست از باشگاه ب  گریداد. چند مرِد د هیآمده بود و به دِر باشگاه تک  رونیب
 ی پشِت سرم امان نداد برا یِ هابوق  یِ صداکردند.  یآمدند و با او دست داده خداحافظ

مهرش به دلم   بیکه عج یدلدار  نی غربت ا ِش ی ماندن. حرکت کردم و دلم ماند پ  شتریب
 بود. دهیتن

بودم را به دست    دهی که سر راه خر ی ای نیریش ی خم شدم و جعبه لیاز پارک کردن اتومب بعد
و   دمیچشمم کش رِ ی کردم. انگشتم را ز نی و پا سالن باال ی ورود ی نه یام را در آگرفتم. چهره 

را رها کرد و به   ps4 ی دسته  دنمی با د  سایرا زدودم و لبخند به لب نشاندم. نک یاهیرِد س
 لبخند زد و پژواک رو به او تشر زد.  حی. مسدیدو سمتم 

 . یوجب می ن یباخت -

. جهاِن کوچِک من هوس  دی اش را به شکمم سابو گونه  د یکمرم را به آغوش کش پسرک 
... قبل از دمشی و بوس دمی سرش کش ی مادرش را کرده بود. دست رو یِ لوس شدن برا

  شبندی اپن گذاشتم. رها با پ ی را رو ینیر یبه آشپزخانه رفتم و ش میهاعوض کردِن لباس 
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خوردن پاک   یسبزنشسته  زیجان پشِت م حهی ملبود و عمه و   ستادهی پشت اجاق گاز ا
 .کردندیم

 سالم. -

  یبا مالقه به دست و دست دهیپاچه در ی با محبت جوابم را دادند اما رها حهیو مل عمه
 به کمر به سمتم برگشت.  گرید

 نهیبش د یبا  چارهیاز اون بدتر مهمون ب ؟ی ایبه به خانوم. سه ساعت بعد از مهمونات م -
 صاحب خونه غذا بپزه؟  یِ جا

 بدهم دسِت مهربان خانجون پشت کمرم نشست.  یجواب نکهیاز ا قبل

 .ارهیغذاشو هم با خودش ب دی مهمون ناخوانده با ده؟ی ورپر یام داربچه   کاریچ -

 و رها چشم درشت کرد.  می دی خند همه

نه  گهیمهمون ناخوانده؟ شما د می خوشم باشه، خوشم باشه خانجون خانوم! حاال ما شد  -
 .یدوست حینه دختر دوست شما فقط نوا و مس یپسر دوست

 گرد کردم و به سالن رفتم و با همان حال پاسخش را دادم.  عقب

 که هست حسود خانوم.  نهیهم -

  نباریا سای. و نک زدندی نشسته بودند و حرف م ونیز یتلو  ی مبلمان جلو ی و پژواک رو حیمس
را خاموش کردم.  ونی زیسرش را در تبلتش فرو ُبرده بود. دستم را دراز کردم و با کنترل تلو 

 دراز کرد. می دست به سو حیمس

 خانوم.  نجایا  ایب -

 سمِت اتاق خواب رفتم. به

 .امیلباس عوض کنم م  -
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ام را کورن ی ونی  یپشم ی هاو پاپوش دمی کش رونیرا از پا ب  میهاتخت نشستم. جوراب  ی رو
 ی امن به طرز ناعادالنه ی وسط زمستان پاها  ایتابستان باشد  ی نداشت چله  یپا زدم. فرق

  یو در حرکت دمیپوش نمی همان شلوار ج ی را رو دمیسف  یاسک قهیسرد بودند.   شهیهم
و با   دمیپاش  می به دست و رو  یزدم. آب رهی و گ چاندمیسرم پ  ی را محکم رو می موها  یانتحار

و   حی. خانجون و عمه به سالن آمده بودند و کنار مسرفتم  رونیسرخ از اتاق ب یزدن رژ لب
رفتم و کنارش نشستم.  ش یبه کنار دستش به سو حیمس ی پژواک نشسته بودند. با اشاره 

  ادیدر فکر بود و ز  یبود. عمه کم فوریما ک  ی حسنه  یروزها از روابط بس نی خانجون ا
ها را پاک  آن   راهنشیپ ی که داشت با گوشه سیخ یحواسش در جمع نبود. رها با دستان

ام پشت چشم نازک کرد. خنده  می من نشست و برا  ی شد و رو به رو  منیوارد نش کردیم
 : دمیگرفت اما عوضش پرس

 اد؟ یم ی زن عمو نگفت ک  -

 کرد.  تی را پشِت گوشش هدا ش یاز موها  ی ادسته

 . ستی ن زونیم اد ی. حال مادر جونم ز اد یحاال حاالها نم -

 به حرف آمد.  ی با ناراحت خانجون

خانوم. زن   زهی بپوشونه. نذر کردم واسه عز تی لباس عاف هاض ی مر ی خدا به تن همه  -
 .یری از پ فی. امان از روزگار، حهینینازن

نشاند. رها با   شیپا یِ دست خودش گرفت و رو انِ یدستم را م یس یرودروا  یب حیمس
 برگرداند.  میمن نتوانستم نخندم. پژواک سر به سو  نباریزد و ا یچشمک طنتیش

 ؟ ی خندی م یبه چ رهیخ -

 ما را شکه کند.  یبود که کم حینوبت مس نباریباال انداختم و ا  شانه

 زدم. ر یمال  ی تو ی گالر ی برا دیجد ی شعبه   هی -

 ابرو باال انداخت. خانجون
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 مادر!و صدا  سری چه ب -

 در دستش فشرده شد و رو به خانجون پاسخ داد. دستم

شعبه دست پژواک رو واسه اداره کردنش   نیا نکه یخواستم بعد از اتمام کارها بگم و ا -
 . بوسهیم

را اعالم  تشیقباًل مورد مشورت قرار گرفته است و رضا  دادی موافق پژواک نشان م ی چهره 
 مطلق بود.  یلیخی رها غرق در ب ی افه ی است اما ق کرده

 اما خان داداش...  -

به   ستی مامان قرار ن یدونی خودت هم م یکیموندن اونجا بهتره. به مامان نزد  زمی عز -
 برگرده تو هم برو کمک حالش شو.  های زود نیا

شام همه به   ی جان برا حهی! با اعالم مل ستیهم ن ینگفت اما واضح بود راض یزیچ رها
با  یسفال ی و کاسه  ختیر  شی خورشت رو د،یبرنج کش   میبرا  حی. مسمی طرف سالن رفت

 ی ادیروزها خوب بود، ز  نیا حیُپر کرد. مس  یرازیکنار دستم را هم از ساالد ش ی اروزه ی لعاب ف
خوب را خواهان بودم. خواستم گوشِت   یلیمرِد خ نی ا یاجورطوِر ن  کی خوب بود و من 

 لب گفت: ریآرام ز حی رشته رشته کنم که مس شی را برا ساینک

 بزار خودش غذاشو بخوره.  -

به قول   . شدی هم داشت بزرگ م سای حرف گوش کن نبود اما نک یلیام خدِل مادرانه خب
  ی. وقتستدی خودش با ی پا ی رو گذاشتمی م دی. با گذاشتمی او را آزادتر م یکم دیالهام با

و گوشتش را جدا   زدی خودش خورشت بر ی برا تواندی م انهیهم ناش ی با دقت و کم دمید
. نگاهم ناخودآگاه متوجه عمه شدی تر مروز به روز بزرگ  ساینکدادم.   حیکند حق را به مس

  یاحساس دی فکر و شا یریخبر از درگ  ن یو ا کردیم  یباز ش ی. با غذاشد. چقدر خودش نبود
 داشت!  
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با  ی ای صحبِت اساس  میدمق رها برا ی افه یق و پژواک شب را در عمارت ماندند اما رها
بود.   امدهیهنوز به اتاق ن حیآمدم. مس  رونیگرفتم و از حمام ب یشد. دوش ادآوریرا  حیمس
انتخاب لباس کردم. نگاهم   ی و باال برا نیرا گرفتم و کشو را پا میبا سوار نم موها یکم

  یبلنِد خواب راهنینشست. نه االن وقتش نبود. پ  یخوشرنگ ی اروزه یف  یِ رفت و رفت و رو
مراقبِت پوستم شدم.  ی هاتوالت نشستم و مشغول زدن کرم زیم ی نهیو پشت آ  دمی پوش

چه   یلگمعلوم نبود در چهل سا دادمیها را انجام نممراقبت  ن یپوستم خوب بود اما اگر از ا
. سرش  دیلوال چرخ  ی شاداب نماند. دِر اتاق رو نینوقت چ  چی ه دی داشته باشد و شا یوضع

را در تلفنش فرو ُبرده بود. اما انگار لبخندم را بر خودش حس کرد که سر باال آورد و او هم  
 لبخند زد.  می برا

 خانوم؟!  یببر  یو دِل مارو ه یدلربا باش  نقدریآخه واقعاً انصافه شما ا -

 نم دارم.  ی موها ی تکاپو  انیدر م یی. جاسمتم آمد و سرش را کنارم خم کرد به

 بدنتم؟  ی شامپو  ی ! گفته بودم عاشق بوی ااووم چه شکالت خوشمزه  -

. سرم را عقب دیچیپ امین یب ری گندم ز ی و عطر جوانه دمی را به هم مال میهادست  کف
 .دمیکش

 . ادیقلقلکم م حیِا نکن مس -

  خمیام بودند سرش را باز ب ساله  ستیحرف گوش نکن که از قضا ب ی هاپسر بچه  نیع
 چسباند و با ُهرم گرم و جان نواِز نفسش گفت:

خوب خوب قلقلکم   ی بوها نی اش با اکه همه  هیمن چ فی . پس تکلادی بزار قلقلکت ب -
 ! ؟ی دیم

در گردنم را   اقوِت یآمد و   شی . دستش پدیرا نوش و او با شوق نگاهم  ستادمی و ا  دمیخند
 لمس کرد.

 . چه لباس باشه، چه گردنبند، چه رژ لب.ادیبهت م   یلیقرمز خ -
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خواست که چشم خمار کردم و ناز به جان   طنتیشد. من هم دلم ش  طان یچشمانش ش و
افتاده   ی نهی گردن کج کردم. دستش جلو آمد و بند  ش ی برا یو کم ختم یر  امی اقهوه  ی هالهیت

 .  دیکش ترن یام را پاشانه یِ رو

 . محشرن گهیقرمزها که د نی مخصوصاً ا -

به   یتمام گام یلبم ُسر خورد. با بدجنس ی نگاهش رو نباریلبم را گاز گرفتم که ا ی گوشه 
 سمت در رفتم.  

 .سر به عمه بزنم  هیبرم   -

 . دیبا عجز نال یرا به سمتم دراز کرد و طور دستش

 االن نه نوا. -

وار لب چشمه رفته بود و محکوم به که تشنه یی در هوا رفت و او عورمشیب ی قهقه که
 .بازگشتن بود 

خانه  زنند،ی ها حرف مچشم  کنند،ی ها کاِر خودشان را مآغاز و نگاه؛ چشم  ی لحظه
وقت بود، با همان  همان  یها هرگز. آرها... نگاهپاک بشو هستند اما نگاه  ادهای. سازندیم

  زِ یها چنگاه  نیاند اما اولها مهم نگاه  دانمی . با دو جفت چشم که با هم جفت شد. میتلق
قصه از کجا شروع   ی. راستکنندی ها عاشق منگاه   لرزانند،یها دل را مهستند. نگاه  یگرید

 !  تیهاشد؟ از چشم 

  شانان یو پودر نسکافه را م ختمیآب جوش در دو ماگ ر  یاز کتر سمت آشپزخانه رفتم  هب
بلنِد   ی هاسالن و آباژور ی هاوارکوبی باال رفتم. د ی طبقه  یِ به دست به سو ینیو س  ختمیر

. از نور زرد و  اتاق عمه راه کج کردم  ی روشن کرده بودند. به سو یلیفضا را خ وارید ی گوشه 
حکِم   نی معلوم بود چراغ خوابش هنوز روشن است و ا شدیم  ساعدمکه  ی قرمز

 .ستادمیعمه ا ی به در اتاق زدم و منتظر صدا  ی ا. تقهدهدی را م اشدن ینخواب

 .دی بفرمائ -
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 باال گرفتم.  یدر دستم را کم یِ نیلبخند زد که مظلوم س می برا

 م؟ یخانوم اجازه ما مزاحم بش -

 کش آمد. شتریو ب  شتر یب شیهالب

 خوشگل باشند. قدرن یها هممزاحم  ی کاش همه  -

  شیپ یِ عسل  یِ را رو ینیشزلون نشستم و س یِ رو شی رفتم و رو به رو شی لبخند به سو با
 گذاشتم.   میرو

رو ارث  ش ی از خوشگل ی دو درصد هیبه اون برن و  کم ی خوشگل ندارن  ی همه که عمه  -
 ببرن. 

ساِز خدا بود که تا توانسته بود تبحر و مهارتش را  دست   ی هااز آن نسخه  یعمه پر د؛یخند
بود و   بای زِن ز کی ی نه یناز. تمام قد آ ی ناز، موها ی هاناز، لب ی ها. چشم زدیخلق او بر  ی پا

 مرا بد غصه دار کرده بود.  ی عمه  نی چه بد که روزگار نازن

 دردت به جونم.  -

که   ی او برِق حلقه دمینازش را به دست کش یِ هاکنارش نشستم. دست  نباریشدم و ا  بلند
 وقت از انگشتش جدا نشد را لمس کردم. چیه

شما باشم. مثل شما حرف بزنم، مثل شما بپوشم و    هیدوست داشتم شب  شهیهم یاز بچگ -
 دار باشه و مثل شما... عاشق باشم!  ملی هام مثل شما رمژه  شهیهم

 ی خزان شد. چانه شیهاش شکست. لبخندش بند رفت و دست در چشم ینازک  ی شهیش
  ییآراو خوش یی بایز همهن یا  توانستیکدام مرد بود که م یو براست د ی خوش تراشش لرز

 همچنان پابرجا بود بگذرد؟!  یزن که در سن پنجاه و شش سالگ  نیاز ا

 شهیر امنه یس ی دق الباب تو یوقت عشق ب  چی! کاش هاومدیوقت نم چی کاش ه -
که من با   شدی وقت دو آبان نم چیکاش ه. کردی و وجودم رو ُپر از خودش نم کردینم
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جام بزاره و خانجون مدام به جونم نق بزنه   سی خواب بمونم و سرو هامی سالگ تموم هفده 
و  زدمیسرم کج نم ی ام رو رووقت مقنعه  چی. کاش هنشدهبسته   رستانیکه بجنبم تا در دب

بهم    ۱۲۳  وی بنز دبل هی  ابونیخ  ی تو کهویتا  دمیدوی لنگه به لنگه کل راه رو نم ی های با کتون
و هول شده نگاهم نکنه و من   ادین رونیب ی انسکافه ی هااش با اون چشم بزنه و راننده 

. دمی جا ند  چی خوشگل مثل اونارو ه نقدریا االمحو بشم که تا ح ییبره و تو چشا ادمیدردم 
صبح نشه که من با مسعود چشم تو   ی قهیوقت دو آباِن هشت و هفت دق چیکاش ه

  ی و تا جلونگاهم شه و با لبخنِد مهربونش من  ی الهی هم پ بیچشم شم و نگاهش عج
 نرسونه. رستانیدب

  انِ یو او هنوز هم عاشق است. صورتش را م تابدیرو مَمه  نی عشق همچنان در برزخِ ا و
ببارد که سبک شود، که بغض از   نقدرینواخت. گذاشتم ا  دنیبار ی دستش گرفت و نوا 

 ه باشد.قلبش آهست یام کمعمه  نیو نازن د ی جانش رخت بشو

گذاشت و از اون زودتر   شیهاش بود. زود پا پتر نامهخب حرفاش قشنگ بود و قشنگ  -
وصلت رو دوست   نیشد. همه خوشحال بودن، همه ا یخان بابا به ازدواجمون راض

کموِن صد رنگ که هر روزش   نیرنگ هیشد  یکه پوالدم اومد و زندگ  د ی داشتن. طول نکش
  می . پژواک اومد، دوتا پسر داشتخوب بود  مونیندگ ب بود، زرنِگ تازه داشت. مسعود خو هی
شد که مسعود سرد  یچ دونمی. نمدن یکشی بودن و قد م عشق ی که ثمره  یی. پسرا گهید

ها شد قاتل  اومدن  ریو د ی آخر شب ی هازنگ  ای هام کمرنگ شد  من زنونه دونمی شد، نم
مسعود دست اون دخترِ کم سن و سال رو گرفت و جلوم آورد نفس   ی. وقتم یزندگ 

ام بغض نداشت،  شده  ابینوا جان اما قلبم... قلِب آس دمیکشی بخدا نفس م دم،یکشیم
و   ادیجاش ب یوقت بدش رو بخوام، نشد کس چی صدا نداشت. مسعود رفت و نشد که ه

که هر   ستی ت نبودنش مهم ننشد که بشه و حسر  شه  گهید یکس ی خونه رونهیدِل و  نیا
 خوادیاما حاال که اومده، حاال که م ختیو اشکم هر شب براش ر   دیکوببه دلم  خی م هیروز 

ذوق   ی بد تو شونیخال ی چه کنم؟ خب جا شونیخال  یِ رو دونه به دونه بکنه با جا هاخ یم
 .  شهیبد دلم چال چال م .زنهیم
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جدا   مانی هابوسه نشاندم. اولش دست  شانی را از صورتش کنار زدم و رو  شیهادست 
  یهر کار  شدی هم جدا م مانی هاقلب  دی که با یوقت د، ی رس مانی هاشد، بعد نوبت به تن

جا مانده   یرا ول کن نبود! او ظالمانه رفت و دست رنجش شد زن یگری د  یکینشد،   میکرد
 ... یخال ی انه یبا س

 احمق؟  ایعشق فداکار بود  یراست

 ظالم؟   ا یمهربان بود  عشق

 اتفاق؟  ای حادثه بود  عشق

 راهه؟ ی ب ایراه بود   عشق

 خطا؟  ایجفا بود  عشق

 پاداش؟  ای جزا بود  عشق

اما عشق   کرد؟یم ترف ی روزه ضع کی نوازد  کی را هم از  ایآدِم دن  نیتری چه بود که قو  عشق
 . زدیم  نی زن را بد زم کی! عشق کردیم یمتالش بیزن را عج کی هر چه بود و نبود  

  یدلم چ فی. قبولش کنم؟ دوباره به دلم راهش بدم؟ پس تکلکنم نوا  کاریچ دونمی نم -
  شیکه موها یکیرو که دوست داشت صد بار شکستش و بخاطر   ی که مرد  یدل شه؟یم

تر بود ولش کرد و رفت. دروغه بگم هنوز دوسش ندارم، چرا دارم. خوشگل  کمی و  تری مشک
سرش جا باز کرده و    ونیتومور وحشتناک م هیکه  حاالدوسش دارم.  شه یر از همحاال بشت 
 کرده. شهیتر از هماونو آروم 

بد نبود. بد نبود  ن یمهربان است و... احمق! به شدت احمق و ا شهیزن هم کی  ی برا عشق
  دی ا یکه وسط ب شی زن نهفته است و پا کی ی نهیس  ی در داِر کهنه شهی حماقت هم نیکه ا

 . َدردی عمرش را از هم م

 نجاست؟ یعمو مسعود ا -
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شور از اشکش را   ی اش را. گونهتازه  ی هانبودن  ن یا  لِ یدل دمیفهمیتکان داد و حاال م سر
 .دمی بوس

بچه بشم بازم دوست داشتم مثل شما   گهیبانو اگه بازم قرار باشه صد باره د  چهریپر  -
 . عاشق باشم 

 شورِش چشمانش ببارد و نرود.  وسِط  یچه غمبار است لبخند زن و

. فکر کن  یخودت رو دوست نداشته باش  یدوست دارم پس تو حق ندار یلیعمه من خ -
 ؟ ی بازم تنها که باش ای ی خودت رو دوست دار شتریب  یاگه با عمو مسعود باش نیبب

-... 

 دوست داره. شتریکه عاشقشه باشه خودش رو ب یآدم کنار کس -

 نبود.  یاز بخارشان خبر گریکه د ییهارا دادم به نسکافه  نگاهم

 ن؟ ینسکافه دوس دار نقدریکه ا نهیپس بخاطر ا  -

 زدم و ادامه دادم:  یچشمک

 . رهیم ادمی خانوم فکر نکن   یپر های بود طونیعمو مسعود؟ تو هم ش ی بخاطر رنگ چشا -

. عمه باستیخنده سر دهد به شدت ز  ریاشک رستاخ ی که وسِط ولوله  ییهااما چشم  و
  ییزهایچ  ک یاش است. خب  نوه  سایوقت هم نفهمد نک چ یه دی و شا دانستی نم یپر

جهان  ی هامادربزرگ  ن یو نازتر نی تراز خوشگل  یک ی بداند  آنکهی ب یگفتن ندارد اما عمه پر
 است. 

 اما عمه... -

 . حرفم را بشنود ی بلند کرد و به من چشم دوخت که ادامه سر
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ولت کرده و رفته   طی شرا  ن یبدتر ی که تو یرو انتخاب کن ی با مرد یبازم زندگ  یاگه خواست -
  یمونیبه پش شهیجبران کرد اما م شهیبه گذشته نگاه نکن. درسته که گذشته رو نم گهید

 رو بسازن.  ندهی ها زمان داد تا آآدم

و به طرف در اتاق خواب   ستادمی ا ی غرِق افکارش شد. سر جا قیافتاد و عم نیعمه پا  سر
 رفتم. 

 عمه نازم. ری شب بخ -

 . زمیعز ر یشِب توهم بخ -

هر   یتا بفهم یزن باش دی به فکر کردن داشت و با خودش کنار آمدن. و با  ازین داً یشد  عمه
و اشکت  هر چقدر دلت را شکسته باشد  ،ی ات دلخور باشچقدر هم از دست مرِد مورد عالقه 

را بهم بزند.   تی هایسر و ته دلخور تواندی که م ستی را درآورده باشد باز خودش تنها کس
 زن هم مهربان است، هم احمق است و هم فاجعه بار فداکار!   کی  ی عشق برا

زن به مرد   کی زن و مرد.   ی برخالف تمام حقوق تساو  ،یستیفمن ن یتماِم قوان برخالف
در  یهم که باش ایزن دن نیترو سخت  نی تر. مستقل یو ناتوانضعف  ی ؛ نه برااست  ازمندین
که تو را بلد باشد و با چم و خم   ی . مردی مرد کی ات محتاج حضور زنانه ی هایی تنها انِ یم

او  ی نهیرا در س تی هاییو بگذارد تنها ردیو جواب بغلت بگ سوالیب هک   ی بغضت آشنا. مرد
 . یببار

زن   کی محتاج حضور  شهیو هم شه یمرد هم  کی.  یمرد ساالر ی هاتماِم حکومت  برخالف
مرد   نی رتر ی. نفوذ ناپذزن امن است  کی  ی . که او را به آغوش بکشد و بداند که برااست 

 اشنهی در س ش یهایو کالفگ یپشت تمام خستگ ش،یکور ابروها  ی پشِت گره  اهمیدن
 .تپدی زن م کی عشق  شهیهم

 و مرد... زن 

اند،  با هم  شه یهم ازی. ناز و نیشکنندگ  ن یبه هم ،ییبا یز  نیاز هم، به هم ر یواژه جداناپذ دو
 مامن امن و آراِم هم!  ریدر کنار هم، درست ز 
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شوم و   الیخی جوره ب چیدلم را ه ی وسوسه  توانمینم گذرمیکنار در اتاق مامان که م از
من در بستر خواب   زی . مامان عزکنمی . آرام و آهسته در اتاق را باز ماورمیرا تاب ب دنشیند

  روم،ی م شی . به سوتابدیاو م ی ماه است که بر چهره   نیور در سکوت است و اغوطه
  یعنی تی مادر برا  یکه باش ی. و تو در هر سن و سال نمش یبی م شتریب  و نمینشیکنارش م
ها زده بود. درست بعد از سال   می صدا . بوسمیگرمش را م ی شانیو پ شومی . خم مزیهمه چ

. مهم نبود بهار را زدی م میمرا به نام خوانده بود و کاش دوباره صدا  طی شرا  ن یو در بدتر
آن   شهیو هم   دیرا به بهار بخش اشی خانوادگ  راِث ی م بوداز من دوست داشت، مهم ن شتریب

بود و   نی . او مامان من بود. به تنم عجدیخشدریبهار م  یِ بایز ی سنجاق سر کهربا در موها
  ی و رو  دمیرا بو  شی هامنظم نفس تمیدوستش دارم. در سکوت شب ر تینهای من ب

  شدیرفتم و مگر م  رون یب آمدنم تر از  . آهسته دمی را بوس شدی م نیکه باال و پا  ی انهیس
که در قلمرو خواب   هم به پسرکم زدم یگذاشت؟! سر  جوابیرا ب میهامادرانه ی تمنا

کنار   یِ خودم برداشتم و پتو ی از او برا ی ابوسه  میها. از سهم مادرانه کردی م یی فرمانروا
 کههر چقدر هم   ی مامان که شد دهمی. من به تو قول مدمیکش شیاش را رورفته 

 ی هات ی که خودت پشت اولو ی نیقدم است. اول نی . فرزندت بدون شک اولیخودخواه باش
ها قبل اتاق  که از مدت  رومیم  یاتاق یِ به سو نی. پاورچی استاده یاو ا  ی خوب بودن و شاد
و به   لیشک ی هاخواب  سیچند عکس از سرو  می رها برا شی . چند شب پما نام گرفته است 
  دی بود که به سرم افتاده بود با نشان دادن دو مورد که شد ده فرستا ی قول خودش الکچر

. و حاال مرد من در خواب بپرسم  سیسرو  ضی تعو ی را هم برا حید نظر مسمورد پسندم بو
قسمِت تخت پشت کرده به در به خواب رفته بود و لبخند چه خوب که با رسِم   نی ترگوشه 

که  ی حالت ممکن موها نیصداتری و ب نی تردر آرام کنمیم یدارد! سع  ییمن آشنا ی هالب
و    شیساعِت پ  یادآوریپتو بخزم. از  ریبعد ز  یخشک شده بود را آرام شانه بزنم و کم گرید

ناغافلم او را بدخواب کند   ی کردم مبادا خنده  یام گرفت و چقدر سعخنده  حیدمغ شدن مس
رخ   می به ن رشس  ی شدم و از باال لیبه سمت او متما  یدهان فشردم. کم ی و دست رو

وقت   چی و ه گذشتی ها از دوست داشتنش متم که سالدلبس ی مرد ییتماشا  تینهایب
صورتش خم شدم   یِ . روِمهرش از دلم فکر کنم  ی شهی به کندن رگ و ر ی اه یثان ینشد که حت

. درست دمی را بوس اشقهیشق ی نسبت به او داشته باشم رو شدیکه م یو با تمام احساس
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زده بود.   خونیشب شهیاز هم شتریب شیموها  یاه یکه به س ی دیسف  هرز ی هاشهیر ی رو
در قلبم جرقه زد. هنوز   یبسمه زدم و خوشبخت  شیبه تماشا  یتکان نخورد مرد من. کم

را برگرداندم و من   می . روداشتی شان مرا سرپا نگه مکه دوست داشتن  یهم بودند کسان
  میهااز گرم شدن چشم  ی اه یثان زهم بستم و هنو ی پشت کرده به او چشم به رو زین

  ی که از پشِت سر به رو ییهاو لب  د یچیبه دور کمرم پ ر یبس دلپذ ییشته بود که گرما نگذ
 .د یچسب می موهها

 ما خانوم خانوما بعد الال.  ی الزحمه اول حقه  -

هالل قوس دار را بلد شده بودند.   نی من رسم ا ی هاباز آمد و انگار امشب تنها لب  لبخند
خود   ی که مرا به سو ییهافرابنفش از تنم عبور کرد و دست  ی ااش چون اشعه بوسه  یِ گرما

چشمم با چشم   یاهیس ی تکاپو  انِ یدر م ؛یکیارجمند بود. در دل تار م یبرا  ب یچرخاند عج
و من چشم بستم و   د یسا امیشانیبه پ یشانیاز آرامش شب. پ ماناو هم آغوش شد و ا 

 .دل بود  ک یاو چشم بست و عشق در دو دل 

 خوب بود که!  ینکردم یتو جواب کدوم خوب دونستمی اگه م -

 گرفت. طنتیبه خود رنِگ ش شیو صدا  دی را بوس امی نیب نوک 

 ؟ یواقعاً رسِم شوهر دار نهیجون دلم؟ ا یتو خمار یزاری حاال مارو م -

 هنوز هم پابرجاست.  لبخند

 ؟ یحاال که چ کنمی م یخوب کار -

زد که تخت   مهیخ می سقف برگرداند و خودش به رو ی منتظره مرا به سو ری حرکت غ کی در
 به صدا درآمد.  یکم

 .رمیگیمو م هم حق  ی اهینس یشده حت یمنم که کاست هر طور ینوا بانو ول  یچیه -

 .دمی که دوستش دارد گواراست و بس. کوتاه خند یزن ی مرد تنها برا  کی  یخودخواه و
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 ؟ ی ریحقت رو بگ ی االن اومد -

حاال تمومت بره   نیکه همبوست کنم   نقدریفقط قبلش دوست دارم ا  رمیگی اونو که م -
 .یدستم فرار کن ریکه آهووار از ز ی این رونیب   گهیشکمم و د ی تو

شد. و هم   زی در آغوشش سرر میهای دوباره و دوباره و صد بار تکرار شد و زنانگ اشبوسه 
خوِد بهشت! شب چشمک   یعن یو خواهانت هست  یکه خواهانش هست یبا کس  یآغوش

. و  کشندی را َسر م اشی که تن در تِن هم مهربان  ییهادلداده  ی دارد برا یزد و چه آرامش
 ! ستی خوِد خوشبخت حتملیشب بودن  ی دلداده  و ستی شان غرق در خوشبختتمام
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 : ازدهمی فصل

 "بمان در قلب من"  

 

که خودشان   دیها اجازه بدهآن ! به  دی عرِض اندام بده ی اجازه  تانی زندگ  دِ ی جد یِ هاآدم به
خودشان را به شما  دی چقدر امن و مورد اعتمادند، بگذار  ندیرا نشان بدهند، که بگو

  د یجد یِ هاباشند. آدم   ی شما جد ی برا توانندی بشناسند و بفهمانند که تا چه حد م
و   دهدی روزها اعتماد سخت رخ م نی. درست که در ادینکن هاذشته گ   ی را فدا تانی زندگ 

حساب باز   شانی که بشود رو یکمرنگ شده است اما هنوز هستند کسان یلیخ یوفادار
بخندند و   های و در شاد زندی ها اشک برراه باشند، در غم  ِک ی که شر ییهاکرد. هستند آدم 

.  دیرا بدر کن تانی های خستگ ی شما کم  گذارندها راه را صاف کنند و بآن دی د یهر کجا که بر 
از  داریکنند. ب داریو قلِب تان را ب ندیایکه ب ییهازمانه بد شده اما هنوز هستند آدم 

  دِ یجد یِ ها ... به آدمی دیو سف  ی دیاز سف داریب ،یاز مردانگ  داری از اعتماد، ب داریب  ت،یانسان
ها را وقت آن  چ یچقدر فرق دارند. ه های بلبه شما نشان بدهند با ق دیاجازه بده  تانی زندگ 

  زیاز هر چ شیکه پ ستی هاهنوز هم ُپر از آدم  ی. زندگ دیگذشته هدر نده  اتیبخاطر تجرب
 . دی شان بدهاند؛ فقط انسان! مبادا از دست انسان 

ها نازک برگه  می و چشماِن روشِن قاپ گرفته پشت آن فر اشی ابا لبخنِد قهوه  ی بروجرد  دکتر
 . گذاردیرا کنار م

من نگران جواِب   یسر سوزن هم. حت  کی  یحت ست،ین یمشکل چیبگم که ه دیخب با  -
نداره فقط   ی امسئله   چیاما اونم خداروشکر هتون بودم و هم خون بودن  کی ژنت شی آزما

 . دیخوشگل بش ی کوچولو  هیکه شما صاحب  طلبهی زمان م

 : دمیو پرس ختمیدر چشمم ر  ینگران یلبخند زد اما من کم حیمس

 رو دارم؟  یکاف یبدن یضعف ندارم؟ آمادگ  یحت یعنی -
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 لذت بخشش را تکرار کرد.  تینهای باز لبخنِد ب  دکتر

مطمئن شم که بازم  هیقض  کی نوشته بودم که از  شی من براتون آزما  ینه جانم حت -
با هم   یمشکل  چیه یاز لحاظ جنس نیزوج یگاه دیدونی نبود. آخه م یخداروشکر مشکل

  دهی ناقص رخ م یباردار کی اگر هم بشن  ای  شنیندارن اما اسپرم و تخمک با هم ادغام نم
  چی کرد اما شما خداروشکر ه  نی گزیرو جا یلقاح مصنوع شهیمرحله م نیته بعد از ا که الب
 . دیندار  یمشکل

 جا به جا کرد.  ینیب ی را رو  نکشیع یدستش گرفت. دکتر کم انِ یدستم را م حیمس

 . فتهیب قیبه تعو  ی باردار شهی استرِس که باعث م نیهم یگاه  دی نگران نباش -

  یدست زن انِ یکه م ی ای قنداق فرنگ یِ نگاهم مات ماند رو می آمد رونیمطب دکتر که ب از
که سمتم آمد و دست   دیدر نگاهم چه د حیمس دانمی. نمکردی جاندار را حمل م ی عروسک

 و مرا به اغوشش دعوت ساخت.  دی چیدور کمرم پ

 "آرام من بمان کنارم بمان  

 تو جان  یدهم ب یمرا که م بنگر

  یاز من ی ا  هیروم تو سا  جا هر

 "یمن ی ا یغمگسارم تو دن تو

طوِر   هیاما حاال قض کردمیفکر نم  حیدار شدن آن هم از مسوقت به بچه   چیکه ه درست
از خودم  یک ی به حضوِر  داً ی خوش داشت و من شد  یمشترک ما حاال حال  یبود. زندگ   یگرید

را  امنهیس یشدم و آِه کوتاه ری جاگ لیاتومب یچند وجه   یِ . درون فضابودم  ازمند یو او ن
تِن شهر ترک خورده بود و   یِ که به رو یچرخاندم و برف ابانیخ یِ و سر به سو   دیخراش

و سرانگشتش   مودیام پراهش را به چانه حی. دسِت مسرفتیم یکه رو به گرم  ییهوا
 خودش چرخاندند.  یِ و سرم را به سو  دندیام کشحصار دوِر چانه

 و ماهرو.تغصه  نمینب -
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شستش بود که  نباریو ا دمی اطراق کرد و من لب گز  میگلو  خی آمد و ب ی خودی بغِض ب  کی
  یرانندگ  گرشیطور که با دست د و همان  دیکش رون یب یرحمیب ی هادندانه  رِ ی لبم را از ز

 فشرد.  اشنهیو سرم را به س چاندیپ امدست گرِد شانه کرد،یم

ام رو قلبم خواسته  م یبا صم نمی بیم  نطوریاما حاال که تورو ا میدار شمن اول خواستم بچه -
 . شهیتو م ی چشا یِ ایدن ونِ یغم م  نیا  دنِ ی ند خوامیو تنها م رمیگی پس م

. دستم باال  ردیگی قرار م اشنهیس   یِ تنش هم مورِد آماجِ گرما وری پل یِ زبر یِ از رو یحت امگونه 
 ش نشست.  قلب ی آمد و رو

بچه از وجودم رو بخوام که  هی که  یِ خودخواه نیاما حاال ا  امی راض سای من به داشتِن نک -
   ؟یِ خواه ادهیتنم نفس بکشه؟ ز  ی نه ماِه تموم تو

 . دیو ُبن سرم چسب  خیب لبش

به زمان    ازین ستی ن یمشکل چ ی که دکترم گفت که ه ی دی حِق توعه اما د نیمن ا  زی نه عز -
 .  زنهیدِل مهربونت جوونه م  ی از وجود دوتامون تو کی کوچ ی ایلوب ه یداره. وقتش بشه 

 :دمیعاجز و درمانده نال  و

 ؟ ی چ دی وقت وقتش نرس  چیاگه ه -

 اش هم سهم فرق سرم شد. بوسه  شیهانفس یعالوه بر داغ  نباریا و

 . رسهی خانوم م رسهیم -

   یماهم به چشم من نگاه ی "ا

 ن به جان من بباردبارا تا

   تی خواهم نفس که در هوا یم

 "اردیبر نواى من ب ىینا
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شاِل بافتم را   یجستم و کم  رونیاو ب ی نهیسهم ُبرد. از س می هادوباره آه بود که از نفس و
 صاف کردم.  میموها یختگیبهم ر یِ رو

 . منو برسون کارگاه  -

 انداخت. می برا ینگاه مین

 ؟ یامروز رو استراحت کن ستیبهتر ن -

شون  ببرم منیبا چ خوامیکارگاه م ارهیرو بعد از باشگاه ب سای نه به عمو رجب گفتم نک -
 .  دیخر

ُبرد و از نو   شیآمد و باال  شی گرفتِن دستم پ ی دستش برا نباریو ا  ختیبه لبش آو لبخند
 خرج شد. در وجه دستم  شی هاِمهر لب

توجه از  بانو ما هم  ری بگ ل یهم مارو تحو کم یه همه هست  حواست ب قشنگ نقدریتو که ا -
 . میخوای م شی نوع نوا

 نشست.  شیآمد و سرجا  وستهی آهسته و پ خنده

 همه حسادت رو ازت نداشتم!  نی وقت توقع ا چ یه -

 باال داد.  ابرو

کرده حسود باشم؟ چرا    بمیکه خدا نس ی امهراوه  نیچرا؟ من حق ندارم نسبت به ا  -
و   نهیشیخوشگلت م یِ موها ی که رو یبه اون آفتاب یتو که وسط باشه من حت ی هستم، پا

و    زهیریکه از لبات به گلوت م  یمن به اون آب کنم،ی هم حسادت م کنهی رنگش رو دلبرتر م
م  ه یری پاهاته و تو روش راه م ریکه ز ینیبه زم ی من حت کنم،یحسادت م کنهی ترشون م

 .اما سر تو من بد حسودم دهی حسادت از من بع یگی. راست مکنمی حسادت م

در   یکوچک  ی ندارد؟ چشمه  بی برود که ع یلیو یل یدلم ق میهای سالگ  یتماِم س انِ یدر م و
 ... ُبردی مرد سهم م نی از ِمهر ا بی روزها عج نی قلبم به بار نشست و نوا ا
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 انداخت.  نی با خجالت سر پا مرجانه

 خانوم. دیکنی شرمنده م -

 بود گفتم:  ستاده ی را گرفته بود و به انتظارم ا  منی که دست چ ییسا یبه نک رو

 مامان جان. امیمنم االن م رونیب د یشما بر  -

 اش گذاشتم و فشردم. شانه ی و دست رو دمیکه رفتند به سمِت مرجانه چرخ هابچه

خودش  ی بچه  یِ . آدم مگه براساست ی من مثل نک یِ برا منیدختر خوب؟! چ هیشرمنده چ -
دارن. منم   هاشی د یذوِق گنده واسه لباِس ع هیها که بچه د یمخصوصاً دِم ع کنه؟ی نم د یخر

 داره؟   یکجاش شرمندگ  ن ی! ان یهم دی دختر و پسرم رو ببرم خر خوامی فقط م

 لرزان ادامه گفت:  یینگاهش زدم و او با صدا یِ به کدر ی لبخند

خدا شما رو حفظ کنه خانوم. خدا شمارو واسه ما و دل دختر کوچولوم که از محبت شما   -
  حفظ کنه.  رابهیس

  رونی. از کارگاه بستی خوشبخت قِ یزن ال  نی. و ااورمیبه لب ب گرید ی تنها توانستم لبخند و
.  شدینم الیخی جوره ب چیرا ه بایز منِ یپسرکم که دسِت چ ی آمدم و نگاهم قفل شد به رو

 اریاخت  ی و دربست  می برو  ابانیها به سرِ خنبود و مجبور بودم با بچه یخبر لمیاز اتومب
را به   منی و چ دی با ذوق دو سای و نک می ستادیبزرگ شهر ا  دِ ی مرکز خر یِ رو به. رو میر یبگ

 . دیدنبال خود کش

 .  نیفتیآروم ن -

رو به   سا ی نک ینداشتند! وقت ی حرف شنو الِ یو خ رفتندی م شیبه من پ توجهی ها بآن  اما
نشان داد و   منیرا به چ یدلنواز راهنِ یو با دستش پ ستادیمغازه ا   کی ی اشه یدکور ش یِ رو

 گفت: 

 .شه یقشنگ م یل یخ شی چه خوشرنگه تو بپوش ن ینگاه ا -
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شاد بود و شاد   من یجا او را بچالنم! چهمان  خواستم ی ضعف رفت که م شی دلم برا چنان
لباس انتخاب   منیچ ی دانه به دانه برا سای ! نکستین یوقت کاِر سخت چیها هکردِن بچه 

بزرگ   نقدریا یمن ک  نی ریبودم. جاِن ش یو بزرگ منش قهیهمه سل نی ا  ریکرد و من متح
طور که آن  ی ایقیزن در جهان عشِق حق کیمطمئن بودم   گری! ددم؟یشده بود که من نفهم

بود. تا اتماِم   اریتمام ع ی ! پسرم مرد بود، جاِن مادر مرد کندیپسرِ من تجربه مبا  د یبا
  یِ طلب نکرد و انگار حاال نوبت دخترک بود که برا یزیخودش چ ی برا  من یچ ی دهایخر

که وجه  کردمی م  فایخودپرداز را ا کی پسرکم دست به انتخاب بزند و من تماِم وقت نقش 
تن که دلم را  ی دوپاره  نی ا دنِ ی به شدت سرِ وجد آمده بود از د و کردیماجرا را تقبل م  یمال

و   سایو نک  می شاپ پاساژ رفت  یبه کاف  دیُپر از خر  ی هاسه یُپر کردند. با ک  یماالمال از خوش
لبخندشان بود که  نی و باز ا  دندخانواده را درآور  ی تزایپ کی ذرت خوردند و دخِل  منیچ

 یفروش فیک  ی . درون مغازه زدی حالم را، که حالم را، که حالم را به رنِگ خوش رقم م
بود بودم و   دهیپسند  منیچ  یِ برا  سایکه نک یکوچک و قرمز فیمشغوِل حساب کردِن ک 

 ی اکاسه ییو گ  یتماِم آن خوش  کبارهی آمدم به   رونی که ب نی! اما همها در مغازه نماندند بچه
پسرم و دخترکم   یِ که حاال رو به رو ی مرد  نیبود که ترک برداشت و شکست. ا ی اشهیش

  تواندیم د یرسی جذاب به نظر م ادیاش زآنکارد شده  شی آن ته ر انِ یم ی زانو زده و با لبخند
مهر است و    یِ اهوینگاهش ه افتد؛ی کند. نگاهش به من م لیتمام حاِل خوِب مرا زا

وافر   یبا ذوق سا یو نک زدیخیو او به پا م رومی ! جلو مریدلپذ یچشمانش به طرز فاجعه بار
 ! چسبدیدست او را سفت م 

 ! نیمامان، مع -

 امر موفق باشم.  نی در ا توانمی چقدر م دانمیدر حفظ ظاهر دارم و نم یسع

 . سالم  -

 . امده یمهربان بر خودم ند   نینچنیرا ا یلحظه نگاه نی سن، تا به ا  نی به حال، تا به ا تا

 سالم بانو. -
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از   شدی اصاًل مگر م را بلرزاند.  یآب خوردن قادر است دِل هر زن یگفتنش به راحت  بانو
  شدیمرد گذشت؟! م نیگره خورده به پوِد ا ِت یجذاب همهن ی و ا یافگیخوش ق همهن یا

لوکسش   لِ ی اتومب یِ صدر در صندل نیمع ی شانه به شانه  می آیواقعاً؟! به خودم که م
  نیا نشی. و مگر خدا چقدر در آفرکندی م یرانندگ  ی به فرد حصرام و او به طرز مننشسته 

 ی ها لب ی گوشه یو لبخنِد کمرنگ کندیم ر ی مرد وقت گذاشته است! نگاهم را غافلگ
نگاه لرزانده   مین نی ر را با همشاخ شمشاد دل چند نف  نیمرد، ا   نیو ا ندینشی م اشیلعنت

 ی و صدا هستند اما صدا  سرعقب سخت مشغوِل  یدر صندل منی و چ سایاست؟! نک
را  حیمن بود؟ من مس یزندگ  یِ کجا قاً یمرد دق ن ی ! ان؟ی. معبلندتر است  نیچشماِن مع
مرد    نیبگذارد. و ا ایدن نیهست پا به ا ی هر طور خواستم ی که م یرا و کودک  سایداشتم، نک

برجسته   ی هارگ  نیگره خورده به دور فرمان و ا  ی ها دست  نی حالت دار، با ا ی موها  نیبا ا
اش آنقدر بلد  من است؟ زمزمه   یِ زندگ  یِ کجا قاً یدستانش راه گرفته است دق یِ و قطور که رو

 .شنومی اما م ستین

 .  نمتیبب یدارم که گاه ازیکنم فقط ن تتیاذ  خوامی نم -

 گفت و او ادامه داد: یزیچ  شدینم یعنینگفتم،   یزیچ

 کرد. داریکه قلبم رو ب ی بود  یزن نیتو اول -

 شهیاز هم شتریقلبم ب یمرد بود خوِد معجزه است و من؟! کم  کیعشق   نی اول دی شا و
  ی بودم! دستش رو نیمرد اول  نی ا ی و من برا دیجوشی در چشمم م یداغ  زِ یو چ  دیکوبیم

دستم نشانده نشد. دلم   یِ فشرده شد. دستش را باال آورد اما رو   شتریدنده نشست و ب
باشد که  ی مرد یِ دارد زِن مورِد عالقه ازین ی. و هر زنشتریاو ب ی خودم سوخت، برا ی برا

ُپر زهر که مدام   یافع نی. و چقدر گزنده است اندیاو را منحصر به فرد بب کباریدست کم  
 ن یسنگ ی داخِل اتاقِک فلز ی ! هوا ستمین نیاول حی مس ی وقت برا چیمن ه کندی م یادآوری

رفتند   رونی ب دی خر ی هاسهیها با ک . بچه ستادیعمارت ا ی ! جلوترن یاو سنگ یِ بود و قطعاً برا
او   ی هالبخند شد غم و لب به نرفتن داشتم. لیکه عاشقم بود م یدر چشمان رهیاما من خ

 بود! ترق یعمرا شکافت و شکافت قلِب من 



 دل  ینوا

 
203 

 

 من... -

 نگو بزار نگات کنم.  یزیچ  شیه -

 است عاشق بودن!  چقدر کشنده  و

 ... جناب صدر  -

 صدام کن. ن یمع -

 .دی جهان بار کی گفت که دلم  ز یآنقدر غم انگ و

 . خداحافظ..... ممنون.نیخب... مع... مع -

 ده ی"زمان از عشق تو مرا عقب کش

   دهیدلم رس ی به گوشه گوشه  غمت

 هر آنچه از تو دارم ببر

 و من  ی به حال خود رها نکرد مرا

 تو بودن   یعذاب تلخ ب نیرا در ا تو

 "گذارمیحال خود نم به

 

  نی سنگ می ها. قدم شدی نم شی صدا   یِ ارای می هاو کاش گوش دمیکش رون ی تن ب لیاتومب از
چشماِن ُپر غلظت آن مرد بسته شد.   یِ پشِت سرم به رو یجلو رفتن و در آهن یِ بودند برا

چه جانکاه با دلم   نیو مع خوردمی ها تلو تلو مسنگ فرش یِ مست عشق بودم انگار که رو
. ستینگری مرا م وانیا ی باال شی لچریو یِ نبود و مادر رو حیمس لیاست. اتومب  زیدر ست

 ی و من تنها توانستم سر به زانو ختیفرو ر  میهالب لبخند زدم و بغض از وسِط  شی برا
را   نیام که قلِب معبوده  یزن ن یببرم اول ادیبگذارم و ببارم و ببارم و از   شی هاحجم مادرانه
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فشردم و از  شی به زانو شتری م نشست. سرم را بیموها  ی کرده است! دستش به رو داریب
 .دمیام نالبه شماره افتاده  ی هااعماق جان و نفس 

 مامان. -

 و آغشته به لکنت سهمم را داد.  کیتار ییها با صداها و سال او بعد از سال  و

 ج... جا... نم. -

 نداشت.  یخاموش  الِ یو چشماِن آن مرد خ  آمدی م ترن یو پا نی پا یاشک ه و

چقدر درد  دونمیبراش بکنم... م یکار تونمیکه نم سوزهی... دلم مسوزهی مامان دلم م -
 جاش بودم. یروز ه ی... خودمم کشهیم

که جانم بندش بود و عشق  یح یمس نیمع بیبود و رق اممن خواهر خفته  یعشق بیرق و
  نیسنگ  نهمهی"غم" چرا ا  نی! ا ؟ی دو حرف ی کلمه ن یاست و چه داشت ا  زی غم انگ شهیهم

آدم به   شودی شود. آخر مگر م  یاشتباه یعاشق  آدم ی بار... و خدا نکند کسبود و مالمت 
خواهد بود از آن دست بکش؟! دست نوازش مادر  باهتآدم اشت ن یکند ا  یقلبش حال

 ی. چه کنم؟ چه کارشنودیشکسته را م  ی هادل یِ شد و خدا زود صدا شتریو ب  شتریب
 د؟!  درست شو زیکرد که همه چ  شودیم

رنگ بود.  کی چشمم   یِ هاگرفتم و خودم را به قطراِت گرم آب سپردم که با اشک  دوش
و   قیچشم دوختم. آِه عم نهیو به صورت سرخ و متورمم از آ چاندمیخودم را در حوله پ

به  حهیرفتم. مل رونیب  یسرِ گلبه ی را لرزاند و لباس پوش با آن حوله  امنه یبلندم س
  ازین شیآسا   یبه کم گریو زحمت د  دنیهمه سال جور کش نیا  زرفته بود بعد ا یوتراپی زیف

در   منیهمراِه چ سا یو نک دندیدی م الیسر منیداشت. عمه و خانجون و مامان داخِل نش
ساعت   ی هاو عقربه  کردمی م ایشام را ُمح  دی بود. با دنیکش یاتاقش مشغوِل نقاش 

قارچ و   ،ی نیزم بیس  ،یبروکل  مکل  ج،ی . هوشدندیم  ترک ینزد  حیو به آمدِن مس دندیدویم
غذا را بخار  کی خانجون و مامان  میبخاطر رژ   دیآب گرفتم و شستم. با ریرا ز ی افلفل دلمه 

و   ختم یتخته گذاشتم و بعد از خرد کردن داخِل بخار پز ر ی مرغ را رو ی هالهی. فکردمی پز م
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 ی رسا یِ سرخ کردم. صدا غ مر ی شده   زیر ی هالهی مواد را خرد کردم و در تابه همراِه ف هیبق
شد و همانطور که کاپشِن اسپرتش را از تن   داری بعد هم در آشپزخانه پد یآمد و کم حیمس

 لبخند زد.   می برا دیکشی م  رونیب

 سالم خانوم.  -

 . زمیماست بر  یِ ا به رورا هم پوست گرفتم و رنده را به دست گرفتم ت اریخ نی آخر

 . یخسته نباش -

سرم   یِ اش بر روو چانه دیچی به دور کمرم پ شی ها. دست ستادیآمد و پشِت سرم ا جلو
. اریرنده شدن خ ی کرد برا جادیوقفه ا نیشد و هم می هادست  یِ مکث قاط ی. کمنشست 
 . دیان را بوس  شیهاافتاد و لب  می موهها انِ ی سرش م

 چه خبر؟  -

 به دست گرفتم و از نو مشغول رنده شدم.  گرید یاریخ

اش رو به خونه منیو به مرجانه قول دادم بعد از شام چ  میرفت دی ها خربا بچه  یچیه -
 . میبرسون

 ی به بهانه ی. کمشکمم نشسته بود واقعاً طاقت فرسا بود  یِ کِف دستش که به رو یِ گرما
جا به جا شدم که او دستش از دور کمرم کنار رفت    می در جا ییشوظرف   نِک یرفتن سمِت س

 .  ختمیر ییشورا درون سطل کنار ظرف  ارهایگذاشتم و پوسِت خ نکیو من رنده را داخِل س

 خوبه؟  میزنی هم قبلش دور م یو کم مشی بری م سای بعد از شام با نک زم یباشه عز -

  نیسبز شد. سرم پا م یکه خواستم به سمِت گاز بروم رو به رو نیتکان دادم و هم یسر
ام چانه  ریکه ز ییهابر چشم در چشم نشدن با او داشتم و انگشت   یبود و چقدر سع

 .  ختینشست و نگاهش را در نگاهم ر

 شده خانوم؟    یزیچ -
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ن  شکست ی و صدا دی تر تپو قلب آرام دی . بغض آمد و نچکختیتا دم چشمم آمد و نر اشک
لبم نشست و نوازش به  یِ نبود که بود؟! انگشت شستش رو یزی چ دنیآن مرد را شن

 نگاهم نکرده بود!  نی با آن همه عشق چون مع یو تا به حال کس  ختیشان ر جان

 نوا؟  -

چسباندم و دستش به پشِت کمرم قفل شد و اشک آزادانه آمد و راه   اشنه یرا به س سرم
.  میا یب رونی تر شود و من از آغوشش به رفته تمام و تمامزمان ُبرد تا اشک رفت یگرفت. کم

دو انگشِت شستش   نیو باال کرد و در آخر ا نیرا پا  میهاجستجوگر و ُپر از سوال چشم 
کاِر خودش را  را زدود و بغض آخر  شد و رِد اشک   دهی چشمم کش ی پا بود که از دو طرف 

 کرد.

 . نی... دلم گرفته... همکمیفقط... فقط   -

 بست. دای بر لبش دل به هو  ینیغمگ لبخندِ 

 ! شنیتلخ نم نقدریا یدل گرفت کی ها بخاطر چشم  نی ا -

 آمد.   ن یها پابند آمدن نداشت. دوباره راه گرفت و تا امتداد لب  الِ یخ اشک

ازت   تونمینم ی.. حت.یوقت حق ندارم ازت... ازت بخوام بهار رو... فراموش کن چی من ه -
که دوست   یاما... اما به عنوان کس یانتظار داشته باشم که به قدر اون دوستم داشته باش

 . یداره... توقع دارن به قدر خودم دوستم داشته باش

مرد چگونه   کی  ی عشق برا ی تَتر در هم غوطه خوردند و غرق شدند. راس ی له یجفت ت دو
حالت ممکن غم   نیدر بستر سرانگشتش فرود آمدند و او؟! به غمبارتر  میهااست؟! لب 

! سرم باز  یز یدر همه حال پا ی عاشق که باش ،یباش یدر چه فصل ستی شد! و مهم ن زیانگ
 تر به تن فشرد و کناِر گوشم لب زد.  مرا محکم   نباریو او ا  دی چسب اشنهیبه س

 .یلیدوست دارم، خ یلیخ -
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ها... و بودم در حصاِر جداِل رنگ ی. و من؟! زندیکش نهیاش را به سداغِ بوسه امیشانیپ و
ما را از اعماق آن   ساینک ی شد و صدا  یطوالن مانی بازنده است. خلسه  شهیعشق؟! هم

 . دیکش رونیلحظه ب

 مامان. -

 فاصله گرفتم و رو به او لب زدم: حیاز مس یکم

 جانم؟  -

به پدرش چشم دوخت؛   نباریکه اخمش در هم رفت و ا  دیرا د م یهاچشم  یَتر انگار
چشم   ی من! از گوشه یِ ایتماِم دن  نیا خواست ی! انگار از پدرش جواب می گر و جدپرسش 

 باال رفت. حیکه کف هر دو دست مس دمید

 مامانت دلش گرفته بود!  -

  نباری. ادیو خروش   دیاشک دوباره و دوباره جوش .ستادیپدرش ا  یِ جلو آمد و رو به رو ساینک
 که پسرم بود!  ی نشسته بر تِن مرد یمردانگ همهن ینه از درد و بغض، از شوق، از ذوِق ا 

 کنه؟  هیکه گر  ره یگی کناِر شماس دلش م یچرا مامانم وقت -

نگاهش کنم و   توانستمی فقط م ر یبزرگ مرِد کوچِک من؟! مبهوت و متح نیا زدیم طعنه
  حی. مسداشتی بزرگ شدن قدم برم ی که در آستانه   کردینگاه م یشوک زده به پسرک  حیمس

کوچک او   ی زانو زد و دستش را بنِد شانه  ساینک یِ پا شی پ ی ناک اوت شده با لبخنِد محو
 کرد.

 مامانتم؟   ی هاه یگر لِ یمن دل یبگ ی خوای م -

 .دی نگفت و تنها چشم در چشم پدرش در کوب یزی چ ساینک

رو نه قدِر مامان   ییبابا  ی دیکنه قول م  هیکنارم گر  ستی قرار ن  گهیاگه قول بدم مامانت د -
 ؟ یمثل اون دوست داشته باش کمی یول
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 نبود؟!   ادیمن ز یِ پنج سال و نه ماهه  یِ برا یو سرسخت تی جد همهن یا

 . کنمیقولتون رو قبول م  -

بغض پوِش   ی هاکه در آغوِش هم رفتند و لبخند بر لب  دمیرا د  میایمن تنها دو مرد دن و
 من بود!  ی هاپاداِش تمام دردها و غصه سایمن نشاندند. و بخدا که نک

  ینقش هست نی باتریز نی کانتر بود زنگ خورد و من چشم از ا ی همراهم که رو تلفن
که   ستی مرد نی ادعاتریتر کرد و پوالد ب"پوالد" لبخندم را ُپر رنگ  ی شته شده گرفتم. ناِم نو

رو   یسرتاسر ی پنجره  یِ آمدم و به سو  رونیفداکارانه از پدر بودنش گذشت. از آشپرخانه ب
 به باغ رفتم.  

 جانم؟  -

  یاون تورتور ون یم هاتیهفت سالگ  دنِ یکه با د زدمی رو ورق م یم ی داشتم آلبوم قد -
 نشد که دلم برات تنگ نشه. جانت سالمت. یصورت

 را از آرنجم تا کردم و به نِم باران چشم دوختم.  دستم

 .یرفت ی . کاش نمیِ ُمسر  بیعج یدلتنگ -

 خاک است.  ریکه عشقش ز ی مرد  یِ صدا  یچه دردناک است گرفتگ و

که عاشقش   یباختِن زن یِ برا امقه ی. دست به امقهی که بشه با خودم دست به  امیتا ته دن -
 ام بود.عشق خودخواهانه ی که ثمره  ی ابودم و بچه 

  ز یرا پوشانده بود و چقدر شب و باران کنار هم وسوسه انگ یری حر راهنِ یبه تِن باغ پ باران
 است! 

 شهیت اما گذشته جبران نم. کشنده اس یکنیکه نثار خودت م ستیعذاب حقت ن نی ا -
 کردن. یط یالیخی چه با آزار دادِن خودت چه با ب

 . دنیخوش د ی رو ستیمن بد کردم و حقم ن ست ی بار عذاب وجدان تموم بشو ن نی ا -
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 ! یخودت رو حروم کن نقدریا  ستین یبهار راض -

 اش.بغض در حنجره  ز یت ی هاامان از رگه  و

 من به جرم پر پر کردِن گلم دق مرگ بشم.  هیاما خدا هم راض -

 یوقت دار یلی. تو هنوز خدردش نکن  نیاز ا شیسختش نکن پوالد، درد هست ب -
  دیکه با یکاِر نکرده دار  یلیباش. تو خ  ی خاطر پسرتم شده قو. به سای نک یِ برا یجبران کن

 . ی انجام بد  سا ینک ی برا

 مالمت بار بود و مهلک.  شیصدا  رنِگ 

 نکردم. یرو نگاه کنم که مامانش رو ازش گرفتم، که براش پدر ییتو چشا  تونمی نم -

 من هم عاجز و درمانده بود.  ی صدا

 تو نبود!  ریبهار تقص یقلب  ستی ا -

 .کردیم هی آشکارا گر   گریاو د و

من قلِب قشنگش رو از تپش   یاقتیلی من، ب  ی من، نامرد یمعرفتی بوده نوا بوده، ب -
 ام رو کشتم. خودم جگر گوشه  ی هاانداخت. من با دست 

اما تلفن هنوز هم کنار  شودی ... تماس قطع ماست  زیمرد هم غم انگ  کی  ی عشق برا و
 است!   ترک ی نزد شهیو عطر او از هم آوردیبهار را م  یِ گوش من پابرجاست. باران بو

  میبهتر بگو  رفت؛ی حادثه چه مرگ بار است. داشت م نیا یدانی رفتن بود و خودت م موقع
 ی رفته  یِ و سو  دانستمی نداشت. من م یکه بازگشت ی. رفتنرفتی داشت از دستم م

... امان از  آخر  ی هاه یآخر، ثان ی هاآخر، لحظه  ی . روزهادادی از همه خبر م شی چشمانش پ
 ". رودیکه جانت م ینیبی م شتنیکه با "دو چشِم خو یبار نیربار! امان از آخ نی آخر

که به رنِگ نواست و تمام   یدر چشم  رهیو خ گردمی . برمکندی کمرم را لمس م یگرم دسِت 
 . زنم یلبخند م ستی قد بهار
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 .می دی رو چ زیغذا حاضره. من و بابا م -

 ! نند؟ی بچ زیم ی آراستگ نیوقت کرده بودند بد  یپدر و پسر ک  نیا و

 لبخند زد.  خانجون

 تاتون درد نکنه.سه دست  -

سزاوارتر؟!    نیاز ا  یو چه رغبت  می خانواده بود یسه ضلع ک یدرون   سای و نک حیمن و مس و
او بود که   ی قه یکشف سل ینشسته بود و حواسش مدام در پ منیتمام وقت کنار چ ساینک
  تی حساس یساالد؟ به کلم بروکل ای ماست دوست دارد  ارینوشابه؟ خ  ای خوردی دوغ م ایآ

  نیا ی وجوو من فقط به جست   زند؟یکه از بشقابش کنارش م دآن را دوست ندار ایدارد 
 حیها و مس را با کمک بچه  زیخواهد بود! م اریتمام ع ی مرد سای سال بعد نک ستیبودم که ب

افتاده   رنگ برق چشمانش خوش  یکه از سرشب با تماِس کوتاه ی ا. عمهمی و عمه جمع کرد
 ی ایپشم یِ پانچو  حیمس ی . با اشاره آمدی به او م یل یخ دشیجد  ی موها یبود و رنِگ فندق

 گفتم:  منی و چ سای تن کردم و رو به نک

 .م ی بر دی آماده ش -

  یتاز کهیدر قلبم   نی مع یفراموش یِ شدم ذهنم مدام درگرو ریکه جاگ ل یاتاقک اتومب درون
نواز  آور اما دلشاد بودند و هر چند سرسام  شدی که پخش م یکیها با موز. بچهکردیم

  ی دسِت خود به رو ریدستم نشست و آن را ز  ی به رو حی. دسِت گرم مسکردند ی م یهمراه
اما عوضش دستش را مشت کرده و   ردیدستم را بگ خواست ی مهم  ن ی دنده گذاشت. مع

که  لیقدر گرم بودند نه؟! اتومب  نیاو هم هم ی ها دست  دی دنده را محکم فشرده بود. شا 
از   حیبود. مس ستادهیا  یفروش یبستن ی روگر به اطراف نگاه دوختم. روبه توقف کرد، پرسش 

 ها نگاه کرد.به بچه  نهیآ

 ؟ ی اوه یم  ای یشکالت یبستن -

 :دیپرس  منی از چ ساینک
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 ؟ یدوست دار  یتو چ -

 .یپرتقال یبستن هیمن   -

 شد.  دهیشن حیرو به مس سای نک ی صدا

 .یبابا دوتا پرتقال -

هم که  حیمتنفر بود! مس ی اوه ی م یاز بستن سای لبم نشست؛ نک ی رو یرنگکم  لبخند
 فرمش نشست و رو به من کرد:ُپر و خوش  ی هالب ی لبخند به رو دانستیم

 دل؟  زیعز  یتو چ -

 ه بودم؟! دقت نکرد دارشه یخوش خالت و فِک زاو  ی تا به حال به چانه چرا

 روش سس شکالت هم باشه. ،ی شکالت -

 .ُپررنگ شد  لبخندش

 .یپس دوتا هم شکالت -

اش پهن و قامت مردانه ی هارفت چشمانم به دنبالش گشت. به شانه  رونیکه ب حیمس
همسرم را دوست داشتم.   ارهایو بس اری بس یچشم دوختم. همسرم را دوست داشتم؟! آر

 یِ نشسته بر تنه  یِ از هوا ترعی ها و وساز رِد کهکشان ترق یو عم یجار  ی تر از رودهافراوان 
 درختان.

که بارها قلبم را شکسته بود و   ی مرد  نیرا، هم یمرِد ُپر از مردانگ نی مرد را، هم ن یا من
احمقانه  طورن ی زن هم کی یِ دوست داشتم. و بگذار عشق برا  ی ادیباز هم بشکند را ز دی شا

که در  ستم یاو را نگر  لیاتومب ی . از پنجره کردیرا تندتر م شی هاکه گام یبماند. با نِم باران
وجود داشت. خم شدم و به   یهم شکالت یگریو در د ینارنج یفیق   یدستش دو بستن

  حیرا محاصره کردند و مس  شانی های ها بستندر را گشودم. بچه شی زحمت از داخل برا
 مرا به سمتم گرفت.   یبستن
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 بزنه.  ادیگفتم برات شکالت ز -

 .یمرس -

  نیمرجانه آغوش گشودم و به تن فشردم ا ی وقفهیب ی هاو رو به تشکر  می را رساند منیچ
 .. را. دهیزِن رنجوِر زجر کش

پخش   ستمی از س ییانویپ یِ . نوا عقب به خواب رفته بود یدر صندل سا یبرگشت نک موقع
ارجمند بود!   خوردی ُسر م م یکه رو حیآرامش داشت و نگاه گاه به گاه مس  تینهای ب شدیم

 شد که به خنده افتادم. ادیها زنگاه  ن ی ا نقدریو در آخر ا 

 ؟یکنی نگاهم م طورن ی اش اکه همه ی دیمگه منو ند  -

 کش آمد.  لبش

 زِن خوشگلم رو نگاه کنم از بس دلبره.    خوادی خب دلم م -

 زد.  شیچرا اما زبانم تلخ شد و ن دانمی چرا، نم دانمی چرا، نم دانمینم

 دلبر؟  ؟ یگفتیرو م نی به بهارم هم -

شد و تنها غران و    لیکوچک به خشم تبد ی اکه با جرقه  یبرِق عشق دم ید یراحتمن به  و
 آرام گفت: 

 نوا!  -

هم با   یِ که به رو ییهاچسباند و لب  شی نشست و او اخم به ُبِن ابروها می گلو  خِ یب  سکوت
 شدند!  دهیهجوم چسب

هستند که با گذشِت چند سال و   هان یها ماندگارتر از ا ! زنرودینم اد یاز  یزن چیه خب
هر وقت   ،ی دی د یکس یِ را در مو شانشیپر ی چند حرف فراموش شوند. هر وقت موها

به    یگری نا آمد، هر وقت رنِگ چشمش را در چشِم دبه گوشت آش  شیلحِن صدا 
  یزن ادِ یاز  یِ . و واشودی و از نو تکرار م  یآوریم ادشی. به  دیآی م ادتی  ی دید ی جووجست 
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 نی تری ها، با سمپاک کننده ن یتری زمان، با قو جیوقت، ه چیکه ه ی که عاشقش بود
که بمانند.  ندیآیها م. اصاًل زنشودی هم فراموش نم ی قو مریبا آلزا ،یر یمخدرها، با پ

ها را مثل آن  یوقت کس چی که تو ه گذارندیاز خودشان را در تو جا م ی او تکه  ندیآیم
  چیها ه! زنینبوس یو حت یها دوست نداشته باش را مثل آن  یزمان کس چیکه ه ،ینینب

و در بهار سبز. فقط   شودی زرد م زی در پا شانراهن ی! فقط رنِگ پروند ی نم ادیوقت از  
 شان دست بر کردن  ادی. و تو از یتونیاست و در تابستان ز  د یدر زمستان سف شانی موها

 !یتراشیم اتنهیس  ِی را رو ی که عاشقش بود ی. تو باز هم عاشقانه عشِق زنیدارینم

ِش خرو انِ یهم قطع شد. و سکوت م رفتی م یکه به خاموش  ییانویپ ی حاال نوا و
خودت هم خوب   ی که زن باش یچرا اما وقت دانمی. نمکردیم یداراو شب زنده  ی هانفس

که مردها   م یهاحرف  نیتر از اشکننده  یلیها خ! ما زنیدانیرا نم اته یو گر  یناراحت لِ یدل
  مینبر  ادیوقت از  چ یه میتو را ببخش نکهیا نِ یدر ع  م یتوانیم هازنفکرش را بکنند. ما  یحت

ام روز عشق بودِن خواهرِ ُمرده  کی ! و چه بد که تا ابد و  میات کنمان محاکمه و در دادگاِه دل 
...  دادیو دردم م دیکشی م ریت  یدر زماِن نامشخص  یی! خاِر چشمم بود، جا شدی فراموش نم

به دور  رفتم و در عقب را باز کردم. دستم  رون یب ل ی از اتومب عیروسِط باغ که توقف کرد س
پسرِک غرِق   حرفی و مرا پس زد و ب ستادی حلقه نشده بود که کنارم ا سای دِن نکگر

و   دی لرز نهیس  امد،یباال رفت. آه آمد و ن  وانیا ی هاو از پله  دیمان را در آغوش کشخواب 
 ی هاناموزون و شانه ی هابا قدم یتصور کن زن نگونه یآستانه ُپر شد و نشد. و تو ا   د،ی نلرز

نبودند و خداروشکر که   نیباال پا  ی طبقه یشکسته، واقعاً شکسته! اهال  یخم شده و قلب
و به بالکن   دمیکش ن ی. به اتاق رفتم. شال را از سرم پادندیدی داغاِن مرا نم ی افه یق نیا

هم   ی متر می و ن کی ارتفاع  نیاما هم دکم بو  ن یاول با زم ی طبقه ی پناه ُبردم. فاصله 
به قلبم   می های و زنانگ لرزاندی را م دادیب ی هاپس کوچه  باران یِ بود! بو متیسخت غن
باز شدن در اتاق را  یِ عذاب! صدا ناً یقیمن عذاب است و   یِ برا ی واد نی . و ازدندی مشت م

و سر و تِه   دی ایکه ب دتر از آن بونشست. غرورش ارجع  م یهالب یِ رو ی . لبخنِد تلخدمیشن
را  قهیو سه دق ست ی و من در سرما ب دی ای! غرورش آنقدر بود که ناوردیرا هم ب م یهایدلخور

آمد و دِر   رونیب امنهیس ی جوره نرود. آه از بلندا چیسر کنم و لرز به تنم بتازد و سرما ه 
نگاه کردم   ییاو  بهو  ستادمیا یل یر ی اشهیبه در ش ه یجا تکهمان  بالکن را پشت سرم بستم.
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تلفن همراهش چشم دوخته بود و مطلقاً مرا نگاه هم   ی تنگ به صفحه ی هاکه با اخم 
 یتوجهیب  طورن یشکسته بودم. با بهار هم همگرفتِن آشکارش دل  دهی ناد همهن ینکرد. از ا

تر تلخ و ناجوانمردانه بود که من از او عاشق  اریبس  قتی! نگاهش کردم و حقکرد؟ی خرج م
و   ستادمیا  شیپا  ِش یاو تاختند. پ یِ ه سوب ی اانهیبه طرِز وحش  می ! نگاهم نکرد و پاهابودم

 از توجه او. غیبه زانو درآمدم و باز هم در شیرو  شیخرجم کرد. پ  ییاعتنای او باز هم ب

و دم نزنه! شما مردا   نهیرو بب گهی د یکیشوهرش به    یسخته عاشق ی لی زن خ کی   یِ برا -
.  نیبزن یحت  ای  نیبشکن ن،یسر و صدا کن ن،یتون بروز بد رو با خشم  تونی ناراحت نیتونیم

 ینیبی. اگه مکنهی قل مگلومون قل   خِ یکه ب ییهاو حرف  میسکوت کن  دیتنها با ها...اما ما زن
  ایفراموش کردم  شهینم  لیدل خندمیم یحت  ای ارمیخودم نم ی به رو یزیچ ا یساکتم 

و تو   ترکونهی بغضم رو م زهایچ یلیخ کنه،یم ین یدلم سنگ یِ ها روحرف  یلیعادت! چرا خ
 ! ؟یدار یاز من چه انتظار  گهید  کنهیم اتیعصب شهیم بتینس یکه گاه ییهاترکش  یحت

  ش ی. ابروهادر چشِم من طلوع کرد و همه تن غرق به دنباِل نگاهم گشت  نباریا نگاهش
 به هم.  دهی نه به آن شدت و چسب ترم یمال   رنبایهنوز به هم گره خورده بودند اما ا

که من   ییجااون  م،یخندیم  می که دار ییجا هیخوب،  ی لحظه  هی ی اگه قراره هر بار تو  -
  ،یبزن شه یهم یِ برا کباری دمی م حیترج ، یبزن نمیزم نطوریا ادینم ادمیو جز تو  کس  چیه

بهم   یزندگ  ن یآرامِش ا خوامی. نوا من واقعاً نمیش  یو عوضش خال یسروصدا کن  ،یبشکن
 .  زهی بر

خودش   ی پا ی و رو دیآمد و مرا باال کش شیهم فشرده شد. دستش پ ی به رو  میهالب
 نشاند. با انگشت شستش لبم را نوازش کرد.

 کنم؟ ی فکر نم یاز تو به کس ریکنم که باورت بشه دوست دارم و به غ کاریچ زمی عز -

  ..چسباند.  اشنهی. چشمانم تار شده و او مرا به سزدی نگاهش چنگ م یِ به رو یبیعج غمِ 
هم توقع داشتم تا الاقل   میپتو بود ری که به ز ی! وقتدی مرا نبوس ینگفت و حت یزی چ گرید

 بود گفت:  دهی طور که پشت کرده به من خوابو مرا بغل کند اما او همان  دیآغوش بگشا 
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رو برات جا  نی ماش چی دنبالم سوئ ادیه. فردا پژواک مبش سیرو دادم سرو  نتیماش -
 . زارمیم

 "ممنون" لب زدم.  کی  یریگمن تنها با غصه و دل و

از حضوِر همسر   یتخت خال یران ی ا یِ آبک ی هاال یمثِل سر قاً یشدم دق داری که از خواب ب صبح
 دنِ یشدن من و بوس  داری مدت قبل از ب نی ا  یط حیفکر کردم مس نی بود! و من به ا

به تن پوشاندم و  یالیخیب ی به صورتم زدم و رزم جامه ی نرفته است! آب میهاچشم 
هم رنِگ   د ی به خودم چشم دوختم. شا  نهیکردم! از آ شی آرا  ررنگها پُ سال نی برخالِف تماِم ا

و تازه حرِف آخرِ   دمی . لباس پوشکردمی شان مهم کوتاه  یو کم کردمی را عوض م می موها
با   یلی او نبود! و آخر سر خ چی از سوئ یبه خاطرم آمد اما هر چه گشتم خبر حیمس یشب

  لیاتومب الِ یخی گرفتم ب میوسِط راه تصم یو حت  می ری خودم کلنجار رفتم تا با او تماس بگ
ها را  شد و بوق دانی م روزِ یدلم بود که پ نیدر آخر ا یباشم و با آژانس به کارگاه بروم ول

 . دیشن د ی به بوِق آخر رس یو وقت شماردی مدام م

 بله؟  -

 که بله پوش باشند.   ییهاناک است جانمچه غم  و

 ؟ یرو کجا گذاشت چی سالم سوئ -

 از فکر کردن بود. یکه ناش یسکوت کرد؛ سکوت یکم

 .رفته واست جا بذارم ادمی  دمهیوصِل دسته کل چ یسوئ  دیاَه ببخش -

 کرد و ادامه داد:  یمکث سپس

 زاپاس هست اونو بردار.  چ یسوئ یسمت چپ  یپاتخت یِ اتاق کارم تو ی تو یول -

 ممنون.  -
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  حیدر اتاق رفتم. مس یِ آرام به سو یِ هابود! با گام   مالحضهی ب قدرن یما هم ی مکالمه  اتمامِ 
چرخانش،   یبزرگ و صندل ی چوب زِ ی م نیُپر کتاب، ا  ی هاقفسه   نیا انِ ی چند سال مدام را م

دور بود و من و غروِر   قدرنیها از من هم نفره گذرانده بود. مرد من تا سال  ک ی تخت  نیا
. نگاهم  میدیکشی را م یدور نی و حسرت ا  میخوردی ام در آغوِش هم تاب مزنانه ی شکسته 

دم  که کشو را گشو نیرفتم اما هم یپاتخت یِ . به سودی گشت و گشت و سراسر اتاق چرخ
گره   ییطال  دی کل نیرفت و لمس کرد. ا شیاما پ  د یکه خشک شد. دستم لرز  یینگاهم گو 

  ده ی خر شی کتاب برا شگاهِ یرا از نما دیدسته کل نی! خودم ا یپشم دیدسته کل نی خورده به ا
 ".  یخواهر یبود: "مرس دهی و او با لبخند ذوق کرده بود و خند بودم

زاپاس نگاه نکردم و   چی به سوئ یحت گر ی. د دی! تماِم حس و حالم پر د؟ی دسته کل نی حاال ا و
  خواستی هم دلم نم چیکارگاه رفتن هم نداشتم و ه  ی حوصله  یدر کشو را بستم. حت 

مان ُسر خورد.  تخت خواب  یِ را از تن کندم و نگاهم به رو  میهارا رنگ بزنم! لباس  می موها
به نفس  دم؛یشدند. نفس کش فی رد میهاپشِت پلک  هامیدلتمام اشک و خون به 

  نکهیام! با ابدانم هنوز زنده  نکهیا یِ هوا، برا دنِ یبلع یِ داشتم، نه برا اجیاحت یلیخ دنیکش
ام نگاه  شده   شیآرا یِ هابه چشم  نهی. از آدمی پوش ی ای بلند و نخ راهنِ یهوا سرد بود اما پ

. بهار نگاهم معطوِف دستم شد  بارنیام گذاشتم و ا گونه   یِ دوختم. دستم باال آمد و آن را رو
  ِش یرا پ  می ها. دستیبنفش، گلبه  ،ی. قرمز، صورتالک خورده بود  ش یهاناخن  شهیهم

 نی بود. ا  بایو ز  دهیظرافت را نداشت اما کش همهن یبهار ا یِ هاچشمم گرفتم. دست 
و چقدر من   او شباهت نداشتند  ردابلند و الک  ی ها به ناخن  چیکوتاه و مرتب ه ی هاناخن

. دستم  زدی صفحه چشمک م یِ به مانند او نبودم! تلفِن همراهم زنگ خورد. ناِم الهام رو
 . د یسبز را کش کونِ ی دراز شد و آ

 سالم.   -

 . دیبخش یتسل یگرم و مهربانش جانم را کم ی صدا

   ؟ی چند بار زنگ زدم جواب نداد ییدختر؟ کجا ینوا؟ سالم چطور -
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شکسته بود   ادی. دلم زکردم نی ام را باال و پا تخت نشستم و با انگشت شست حلقه ی بهل
 بجز درد؟!   یسه حرف ی کلمه  نی در قلبم زنده بود! چه داشت ا شهیاما عشق هم

 .دیفرصت نشد ببخش رمیخوبم. خواستم باهات تماس بگ یمرس -

 خوبه؟ همه خوبن؟  ساینک -

 حسام چطوره؟  ؟یممنون خودت چطور -

 . نجایا ن یایاونم خوبه. فردا شب ب -

 . خوردیسال حلقه در دستم لق م  همهن یاز ا  بعد

 . میالهام فکر نکنم بتون یمرس -

خودت که  ؟ی ایدوستت ب ش یپ ینیشب نش هی  یتونیکه نم یدار یکار مهممگه چه  -
درست   جاتی و خوراِک سبز ایالزان  امخوی رو کرده و واسش م ساینک یِ من دلم هوا  یچیه

 . نمتیبی... من کار دارم ممی کنم. منتظرتون

 الها... -

  حهیرفتم. مل رون ی . از اتاق بدمی کش ییقطع شده چشم دوختم و پوِف بلند باال  ی مکالمه  به
 .اتاق مادر رفت  ی مادر به دست به سو ی صبحانه  ینیجان س

 .برمی بده من م -

 بازگشت.   میسو  به

 حمامش بدم.  خوامی آخه مادر حموم رو هم گرم کردم م -

 را از دستش گرفتم.  ینیرفتم و س جلوتر

 .دمی اش خودم حمامش مبعد از صبحونه  -
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  شی . آرام به سوکردی پشِت پنجره نگاه م مِ ی مر ی هابه گل  تکراری بود و هرباره و ب داریب مادر
. انگار  ستی و غم زده تمامم را نگر د یچرخ میتختش نشستم. نگاهش به سو  ی رفتم و لبه 

محصور در رنگ را  ی هاپلک  نی خورده و ا ملیر ی ها مژه  نیاو هم حسرِت مدفون پشِت ا 
 .دمیچ ی القمه  شی برا  می پا یِ رو یِ نی. لبخند زدم و از سدید

 یِ من به جا یمامان؟ دوست دار ی. دوست دارمی باهم باش یامروز مادر دختر خوامی م -
وان برات کف درست کنم؟ هوم   یِ گِل رز موهاتو بشورم و تو  یِ تو حمامت بدم و با شامپو

مامان چقدر   ی حمام. وا ی بردی و و بهار رو با هم مکه من خوادی رو م ییمامان؟ دلم وقتا 
 .خوادی م یدلم بچگ

دو دستم  خورد. با  یفیتکاِن خف حرکتی لبش نشست و دستش ب  یِ رو یجانی ب لبخندِ 
  چسباندمیرا به کِف دستش م  م یهاطور لب ام گذاشتم و همان گونه  یِ دستش را گرفتم و رو

 . دمی بوس

 مامان.  یچقدر خوبه که هست -

 ...زیهمه چ ی عنی تملقی و مادر ب  دیدرخش چشمانش

اش اشک  و به شدت الغر شده   فیبدِن ضع دنِ ی کردم با د یدادم و چقدر سع حمامش
من ماماِن او شده   گریکرم زدم. حاال د شی تنش پوشاندم و به دست و پا. لباس به زمینر

به  زدی م لیو روغن نارگ  کردی را خشک م میکه موها ییهاتمام وقت  ی جابودم. من به 
و   دمی سی اش را به هم رشده  دی کم پشت و سف یِ ارهاروغن زدم و با نوازِش ت شی موها
که تمام فصل   می مر یِ هاروشن کردم و او باز نگاه رساند تا دِم گلبرگ  شی برا وی. راددمی بوس

 بودند!  

که  یاش در حالبلند و شلخته   یِ با موها سایبه دست خارج شدم که نک ینیاتاِق مادر س از
 . آمد   رونی از اتاقش ب دیمالیخواب آلودش را م یِ هاچشم 

 . سا ی آقا نک ری صبح بخ -
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و در آن سِت دروس قرمزش چنان   دیمالیرا م یگر ی چنان دچشمش را باز کرد و هم  کی
 قورتش داد.  شدی م ذیچرب و نرم بود که لذ

 چشِم من؟  یِ تو ادیش مسالم مامان. خواب چرا همه  -

 هم فشردم تا نخندم. یِ را محکم به رو لبم

تبلت فکر نکن   ی تو یکنی تا ساعت دوازده شب کلت رو م یجناب عال نکهیبخاطر ا -
 . دونمینم

 سمِت آشپزخانه رفتم و او پشتم روان شد و سرتقانه سر باال انداخت.  به

 .ستین نطوریا چمیه -

را  ینیسالم دادم و جواب گرفتم. س زیپشت م ی ده یپوش رون ی لباِس ب ی خانجون و عمه  به
جون با چشم  آوردم خان  رونیرا که ب ر یرفتم. پاکت ش خچالیگذاشتم و به سمت  نکیدر س
 اشاره کرد. زیبه م

 هست که مادر.  -

 .جواب دادم کردمی با طرحِ آکوآمن را ُپر م یلیپاف  وانیکه ل یزدم و درحال ی بند مین لبخند

 . خورهی ُپرچرب م سایکه نک دیدونی م -

 نشست و لب جلو داد.  ز یپشت م ساینک

 . خوامی مامان کورن فلکس م -

 گذاشتم.   شی را جلو رشی ش وانیل

 . کنمی فکر م یوعده بخور  انیم یتونیم  نکهیرو بخور بعداً راجب ا رتیاول ش -

 اش گذاشت. شانه  یِ برداشت و رو یصندل یرا از پشت فشیو ک  ستادینق زد و عمه ا  ساینک

 من رفتم خداحافظ. -
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 رفت خانجون ُپر سوال مرا نگاه کرد.  رونیدر که ب از

 ست؟ ین یطور هی  روزهان یا  چهریپر  -

 گرفتم.   ی القمه  سای نک یِ باال انداختم و برا ی اشانه

 بخور مادر. یزی چ هیخودتم  -

 لب زدم...  یپاسخ خانجون چشم در

 ی هابه زن  هیماندن بود و بس. خودم ناهار گذاشتم و شب مطلقاً قصدم در خانه امروز
هم   یو کم م یسالن آب داد ی گوشه  ی اشهیش ی خانهگل ی هادار همراِه خانجون به گل خانه

را   یلیگوش ف ی گرفتم اگر گِل نر و ماده  ادیگوش دادم و  ش یهابه حرف  رزن ی باب طبع پ
و   دمیکش ی نقاش سا ی. همراِه نککنندی ها آب داد بهتر رشد مبه آن  وهم گذاشت  ی روروبه
  حیکردم. ناهار مادر را دادم و هر چه منتظر ماندم مس یباکس باز کسیرخواستش ابه د

امروز از آن   خواستی و من دلم م آمد یها موقت  یاما بعض آمدیناهار نم  ی ! براامدین
هم با تلفِن   یها باشد. به کارگاه زنگ زدم و سفارشات الزم را بجا آوردم. کموقت  یبعض

! هوا رو  گذشتی... زمان نماما نه  کردم ن یرا باال و پا تاگرامنس یهمراهم مشغول شدم و ا
که  یاقوت یساختم و گردنبند  دی را تجد شمیکه لباس عوض کردم و آرا رفتی به غروب م

!  امدین حیشد و مس  ورعله ش یاه ی . هوا در دل سختمیدوست داشت را به گردن آو حیمس
بود. اما   ی دنی که بعد از پنج ساعت به خانه بازگشته بود بس د یبشاِش عمه وقت ی چهره 

  یزیحالش را بپرسم. چ یحت  ایشوم  قیکه به او دق دادی جوش و خروش دل امان نم نیا
درد گرفت.   امنه یدر سرم نقش بست و قلبم تپش گرفت. امشب! امشب پنج شنبه بود! س

ها تنها بهار در قلب او  شنبه او بود! پنج یِ ها براشنبهپنج  حیفشردم. مس امنه یس یِ رو تدس
  دهی همچو او نبودم شب را به سپ  شیوقت برا   چیکه ه یزن عادگاهِ یبود و او؟! کناِر م

 . رساندیم

 دوازدهم:  فصل

 "برزخ احساس" 
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ها  ... آدمیاضاف حِ یبه بخشش، به جبران، به توض کنند،ی به بازگشت فکر م شهیهم هاآدم
  یساده و آسان است اما بازگشت... وقت یلی رفت، رفتن خب خ شود یم کنندی فکر م

 الیخیب  یگذشت! حت ی گریرفتِن تو چه بر د  نیا  نیب یدانینم یو حت ی برگرد یخواهیم
نبودن   یآن حاِل مزخرِف ترد شدن، آن زخِم کاف  ،ییتنها ی هاکه گذشت اما حس  یزمان نیا

هستند که  یدر زندگ  ییهاُبرد. رفتن ادیاز  را زهایچ ن ی ا شودیفکر کرد نم دی با هان یبه ا
  شودی م کنندی ها فکر م... آدمنیکه نگو، که نپرس، که نب زنندی بر روح آدم م یچنان جراحت

که از عمر   ی . آن "هدر"شودیمثل اولش نم  زیچ چی ه اقعاً اما و شودیهم م یبازگشت؛ گاه
... نه با  است؟! نه ر یکه ربوده شده جبران پذ ییچه؟! آن لحظه، آن زمان طال  رودی انسان م

 پول، نه با لبخند، نه با عشق. 

 . دمیشن  گذاشتمی داشتم گِل کاهو را وسِط ظرف م یوقت

 .ی! بسوزه پدر عاشقکنهینگاه چطور نگاهت م -

آمد و ظرِف ساالد را از . الهام کنارم نداختمیبه سالن ن ینگاه مین یزدم و حت  ی پوزخند
 .دی دستم کش

 چته تو؟  -

روشنش نگاه دوختم و ظرِف ساالد را از دستش گرفتم و همانطور که از  یِ هاچشم  به
 رفتم گفتم:  رونی آشپزخانه ب

 .ی چیه -

 یِ سرِ جا زیو باال کردم. همه چ ن یپا زیم ی گذاشتم و نگاهم را رو  زی را وسِط م ظرف
 را مخاطب قرار بدهم به حرف آمدم. یکس نکهی خودش بود. بدون ا 

 .  زیسرِ م دی بفرمائ -

 را کنار گذاشت و ذوق زده گفت:  پدشیآ  سای و حسام آمدند و نک حیمس
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 شمام خاله. ی اها یمن عاشق الزان -

 گفت:  ی با لبخند  آمدیم  رون ی از آشپزخانه ب ایالزان رکسیهمانطور که با ظرِف پ الهام

 منم که عاشق تو.  -

آشپزخانه رفتم و در جواب الهام که  ی . به سواماورده یآمد سس را ن  ادمیاز نشستن   قبل
 :دی پرس

 کجا.  -

 .  امی: االن مگفتم

افتاد. هم کنار الهام  زیآمدم نگاهم به م  رونیکه ب نیکوچک سس را برداشتم و هم ظرف
  یودند. اولش خواستم با لجبازنشسته ب زی و حسام صدر م سای. نکحی بود و هم مس یخال

بودم اما آخرش با خودم گفتم:    کی نزد سای چون از هر دو طرف به نک نمیتمام کنار الهام بنش
 . شی رو همن یا گذردیچه م امی سال نگذاشتم کسب بفهمد در زندگ  همهن یا

و رو به او که    دمیساالد کش یخودم کم  ی . برانگاهم کرد یچشم ر یو او ز نمینش حیمس کنار
 گرفته بود لب زدم.  میرا به سو  جاتیظرِف خوراِک سبز 

 .خورمی نم -

سس   شی برا یرا بخورد. کم شی کمِک من خودش غذا چیگرفته بود بدون ه ادی  ساینک
 و حسام به حرف آمد.  ختمیر  ایالزان یِ قارچ رو

 ه؟یچ التیبرنامتون واسه تعط -

 به حرف آمد.  حیگوجه به سر چنگال زدم و مس یبرش

 اگه جور شد شمال. م،ینگرفت  میفعال تصم -

 . دی کوتاه خند حسام
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 . نیایهم جور هست شمام با ما ب طی . بلیدب میری س من و الهام مهمه ی که برنامه اون  -

 ام کرد.حواله ینگاه مین حیمس

 ! نیبهتر از ا  ینوا موافق باشه چ  -

 مرا مخاطب قرار داد. حسام

 ه؟ یشما نوا خانوم نظرتون چ نیزم یِ توپ رو داد تو -

 زدم. ش یبه رو ی لبخند

فشرده فوتبال داره اما    نیتمر  یسر   کی به بعد  نیپنجم فرورد  سایاما نک امیدوست دارم ب -
 .ادیموافق باشه باهاتون ب حیفکر کنم مس

 لبخند زد. یشد و تصنع  دهی هم سا یِ به رو  شی هادندان  دمیچشم هم د ی گوشه  از

 .امیتنها ب ستم یپس بهتون خوش بگذره مجرد ن -

صرف غذا    انیتا پا گریشد و حسام هم د نیشد. جو سنگ دهیما دونفر چرخ یِ الهام رو نگاه
دوغ خوردم و از سر   یبند رفته بود. کم می هااز او دلخور بودم که اشک  نقدر ینگفت. ا  یزیچ
  یُپر خور  نی شد و ا یمرا ُپر کرد بشقاب لب ُپرش خال ی جا حی. اما مسدمیعقب کش زیم

  یزیکرد و خودش را نگه داشت که چ یخود خور یلی. خدادی م شآخر کار دست  یعصب
آپارتماِن    نگیکه در پارک  یاز الهام و حسام درست وقت یو آخر سر بعد از خداحافظ دی نگو
 شد.  زیود که سرر را روشن نکرده ب لیهنوز اتومب می ها بودآن 

 دو روز چه مرگت شده؟  نی ا -

  خیاز  یآمده بود و ناگه درون تشت   رونی داغ بود که تازه از کوره ب ی اشه یکه قلبم ش انگار
  یوقت دانستی نم نکهیصد تکه شد. دلم شکست، نه از لحِن او از ا نی فرو ُبردنش که چن

بود آمد چه بر سرِ احساِس   ده یرس مهیکه به ن یشنبه شب با آن احوال درهم و ساعت پنج
  شی گلو ِب یکه هنوز بغض در س ی مرد  سوخت، ی در آتش م شیهاچشم  هک  ی من آورد. مرد
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ها که بعد از سال  ی دستش خون آلود بود، مرد ی ها کن یکه س ی مرد رفت، ی م نیباال و پا 
انداختم، هدفون در گوش داشت و سر در   سایبه نک  ینگاه مینبازهم عذاداِر عشقش بود. 

 فرو ُبرده بود.  پدشیآ

 . دهیفقط مرگم رس  یچیه -

منقبض شده و    یبزند، با فک رونی ب خواستیم اشقهیکه از شق ینگاهم کرد. با نبض یبرزخ
 . شدی م دهیکش  یاهیکه به س یرنگ

 مثل آدم جواب بده. -

که از  ییهادست  شد،یکه بخاطر او مصرف م ییهاد، قرص که بخاطر او رفته بو ییهاسال 
  تیارجع  م یخاطر او بود برا  شهی. همدیتپی م فیاو ضع  ی که برا یو قلب دی لرزی دست او م

زن   ک ی  یِ اش نبودم! و قطعاً مرگ براگاه مهم   چیکه ه ی داشت. مهم او بود و چه موذ 
 دوستش ندارد! دیاکه ب ی که مرد ستیی آنجا

 .ممکنه بشنوه  سای نگو نک  یزی باهات حرف بزنم پس چ خوامی نم -

هزار   نیسکوت بود که در ا نیرا به حرکت درآورد و ا  لینگاهش خوِد جهنم شد. اتومب گرید
شدم   ادهیپ لیکه خواستم از اتومب نی هم ستادی عمارت که ا ی بود. رو به رو  دهی تن لهیتو پ

 گفت: سای و رو به نک د ی مچِ دستم را چسب

 . می کار دار ییتو برو من و مامانت جا -

 .یباشه. مامان قرار بود برام قصه بخون -

 گفتم:   سایرو به نک کردمیاو نگاه م  یِ رخِ عصب  میکه به ن طورهمان 

 پسرم.  خونمی برگردم م -

 سرعت به حرکت افتاد. ی با کم نباریرفت و ا رون یاز باغ ب لیاتومب

 ؟ یر یکجا م یدار -
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ام را و دِل پاره  رمی دادم من هم ساکت بمانم، نخ و سوزن به دست بگ ح ینگفت ترج یزیچ
گذاشتم و با کف دست   امنه یس یِ . دست روکردی درد م یبه هم کوک بزنم. قلبم کم

 ی اکنار خانهآورد و بعد  نیپا  ی. سرعت را کمدی چرخ  مینگاهش رو   نباریمالشش دادم. ا
 رفت و رو به من گفت:   نینفر پا نیآشنا پارک کرد. خودش اول

 شو.   ادهیپ -

 جان یآنروز مرا به ا حیبود که مس یچشم دوختم. همان  یمیقد ی خانه ن یرفتم و به ا  نیپا
همان   ی تا من اول وارد شوم. رو  ستادیبا هم بودنمان! کنار ا نیآورده بود. آنروز بعد از اول

 گفت:    گرخ ی باال انداخته توب ی نشست و با ابروها میروکاناپه نشستم و او هم روبه 

 خب؟  -

 افتاد. انی به جر  میهالب  یِ به رو ی تلخند

 خب؟  یچ -

 ه؟ یرفتارت چ ن یا لیدل -

 . دیکه کالفه شد، دست به گردنش کش یینگاهش کردم. از نگاهم گو  قیعم

 . فهممیرو نم  تیدلخور لِ یمن دل  یم گفتم نوا تا خودت نگقباًل ه  -

 .ی هم بفهم میدلخور  ی که بخوا یفهمیاز من نم یچیتو ه -

 کرد ادامه دادم:  نیشده چشمانم را باال و پا  ی جد

 .شی بود دهی سنگ کوب ی تو یدستت بهتره؟ انگار بدجور -

-... 

 ها؟سال  نیمثل تموم ا  ؟ی ُبرد می بازم براش گل مر  -

-... 
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 شه؟ ینم شتر یبدون اون ب یهر روز زندگ  ای ؟یچقدر دوسش دار یحتماً دوباره بهش گفت -

بزرگ و   می گلو یِ غم در پهنا ی . اما نطفهدیهم آه کش د یداد، شا  رونی را محکم ب نفسش
 . شدی تر مبزرگ 

 زدم.  ی پوزخند

 ؟ یکه بگ  یندار یز یچ هیچ -

 است!  نی ر یچقدر ش می هم برا  شی هاانفسا فکر کنم اخم و نیکرد، احمقانه است که در ا اخم

مدتم   نی . ارمیبهار م ِش ی ها رو پشنبهمن پنج  یدونی تو که م ؟ی بشنو ی خوای م یچ -
 ...کمیاما اون شب  یکوتاه باشه که تو ناراحت نش دارید  نیکردم ا یسع

 .ی ومدین رونی و ب ی غرقش شد -

گذاشت و    شیروروبه  یِ عسل  یِ کالفه شد. مشغول باز کردن ساعِت دستش شد و رو نباریا
سرش گذاشت. و باز با حماقت    ریو آرنجش را ز  دیکاناپه دراز کش  ی اش هم کنارش. روحلقه

 زده بود.  رونی درشتش قنج رفت که از کاناپه ب ی قد و باال یِ تمام دلم برا

 تو خطر ساز باشه.  ی دگ واسه زن  تونهیآدِم ُمرده نم ک ینوا   -

زده بود.    یمی الِک مال   می رها برا روزی ماند، د  میهاناخن  ی انداختم. نگاهم رو نی را پا سرم
 .چشمم گرفتم   شیرا پ م یهاناخن

 .شهینم  میمدت تنها باش ه یبا هم  خوامیم یسفر مارو طلسم کردن هر چ  نی انگار ا -

اش دست از  نداشت اما خاطراتش چرا! خاطراِت زنده  یخطر چی آدِم ُمرده ه کی که  درست
 .داشتی سر آدم بر نم

مامانم    کرد،ی م هیعمو گر . زنی شِب اول بعد از مرِگ بهار خودت رو گم و گور کرده بود -
کنم و برت  داتی پ خواستی سکته رو زده بود و خان بابا ازم م هی  مارستانیب ی گوشه 
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حاِل   هیبا   ،یکردم، با سر و صورت خون داتیدش داد. پگردونم. آدرس اون آپارتمان هم خو
 بد نبود فاجعه بود.  یبود و حالت حت  ختهی تو خاک ر یِ بهار رو ی داغون. انگار بجا

کرده بود. چشمانش   دیها مو سفسال  نیا ی. طکردی طاق باز به سقف نگاه م طورهمان 
  ریهم داشت پ حیبلندش چند خِط نازک افتاده بود. مس یشانیپ یِ براق نبود و رو  گرید
 یِ هارنِگ الک به دست  ن یا گفتیزمانه... رها م ری روزگار، پ ریعشقش، پ ری پ شود،یم

انجام بدهم و   برزیکنم ف یاساس رییتغ  کی  نکهیا ی بود برا ادهد شنهادی و پ دی آی م دمیسف
  ییوقت بو   چی ودم و او گفته بود من هب  دهیبکاهم و من تنها خند  میابروها یاز کمرنگ یکم

که  ی وقت با مرد  چیه ست یچ  یزنانگ دانستمی اگر م گفتی . راست هم مامنُبرده  یاز زنانگ
در  یکم .دادمیبا حماقت تمام با او ادامه نم و ماندمی عاشِق خواهرم هست نم شهیتا هم

و   دیکش رون یب نشیشلواِر ج ِب یجا به جا شد و باالخره تلفن همراهش را از ج شیجا
 بدون نگاه کردن به من گفت:

 . نجایا  ایب -

تلفنش چرخ خورد و بعد صفحه را   انِ یم ینشستم. کم ش یروبهرو یعسل  یِ و رو ستادمیا
 گرفت. می روروبه

 نظرته؟  -

بود.  ن یدلنش اریساده بودنش بس تیخواِب چوب کرم نگاه کردم که در نها سیسرو  به
  تی بود؟! آن خشم و جد دهی ام گرفت و نتوانستم نخندم. کارمان از کجا به کجا رسخنده 

 را کش داد.   شیهاام لبخواب کجا؟! خنده  سی سرو یِ برا ینظر خواه  ن یکجا و ا

 سفارش دادم تا آخر هفته برسه.  -

رفت و داخِل خرمِن   شی ! دستم پنمودند؟یحد قدرتمند م  نیها چرا تا به اچشم  نیا
 فرو رفت.  شی موها

 .یشی م ریپ یدار -
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 .  دی. مچ دستم را گرفت و بوسافتادیچشمانش خط م دی خندیم  یوقت  د؛یخند

شون بره باالتر  سن  یخانوما. بعدم مردا هر چ ترم خانوماش هفت سال ازت بزرگ همه  -
 .شنی تر مجذاب

 چرا  یسازد. راست ایها بعد هم مرا ُبکشد و از نو احا سال ت توانستیم

 

 !  م؟ی شوی تر ماحمق م یشو ی خرد م شتریها هر چه بزن ما

 نه؟  یدوسم دار -

  یچقدر در محبت کوتاه کردی فکر م نی به ا دی نگاهم کرد. شا ره یمحو گشت و خ لبخندش
آغوِش خودش    انِ ی و مرا م د ی مچ دستم را کش نباریسوال برسم. ا نیکرده بود که من به ا 

بودم.   دهیآنجا د دی سف یِ چند تار مو شی و من چند روِز پ د یرا بوس امقهیکرد. کناِر شق ریجاگ
 ! می شدیم  ری پ می هر دو داشت

 .یفکرش رو بکن  ینتون یکه حت یجور یلیخ -

کننده و   رهیطور خآن  یعنینبودم،  بایها هم ز وقت آنقدر  چیرا نوازش کرد. من ه کمرم
 بود. ی اافه یبه شدت مرِد خوش ق  حیاما مس یریساطا

 .نی اومدی بهم م یلیتو و بهار خ -

 را نوازش کرد.  کمرم

 قبر رو بشکاف.  نیکم ا  -

 نه؟ ی کردیباهاش ازدواج م  موندی اگه بهار زنده م -

-... 
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  هیو حاال هم با هم   ی کردی. معلومه که عقدش مپرسمیکه م هیاچه سوال احمقانه نی ا -
 .نیعاشقانه داشت  یزندگ 

 ؟ یخوریتو هنوز قرصات رو م -

تا    دمی. شاگشتم ی و برم کردمیحتماً درسم رو االن تموم م  شد؟یم یمن چ  فیبعد تکل -
 .موندمی اونجا م شهیهم

شکمش نشسته بودم و او همانطور دراز کش  یِ و بلندم کرد. رو  دیرا چسب می بازوها  نباریا
 چشم دوخته بود.  به من

 ؟ یخوری قرصات رو م -

سفارش کرده بود بخاطر    شیوقت پ یلیگنده بود. دکتر از خ ی "نه"  کیجوابش   خب
سالمِت روانم   انِ ی را متوقف کنم. م میهاخوردِن قرص  دی با نیجن ی احتمال وجوِد هر لحظه

 نداشتم. یتیاهم چ ی و سالمت فرزندم بدون شک خودم ه

 نوا؟  -

 آمدم و او نشست. نی شکمش پا یِ رو از

را به دست گرفت حتماً سرش درد   اشیشانیقرص مصرف کنم. پ گهید  دیکه نبا یدونی م -
 . به اطراف نگاه کردم.کردیم

 . هیقشنگ یِ جا جایا -

  ری زدم و او متح هیگر ری ! زشد؟ی نگراِن بهار هم م طورن یبه من چشم دوخت. هم ینگران با
 آمد.   می به سو  ینداشت. با درمانگ یکار چی تواِن ه

 زم؟ یچت شده تو عز  -

از  یو به جز خودم کار شودیحاد م امی افسردگ  رمی بگ شی روند را پ نی اگر ا  گفتیم الهام
  یکمتر به گذشته فکر کنم و در لحظه زندگ  دیبا  گفتیم . ستیکس ساخته ن چی دسِت ه
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 ی هاامدن یها و نشنبه شبپنج  یمحال بود که تا وقت ی محال بود؛ امر  یامر ن یکنم و ا
 حالت ممکن به التماس افتادم. نیتر. با عاجزانهکردی دا میامتداد پ حیمس یطوالن

 بهار رو فراموش کن. -

من هم   یدلخوش  ی برا توانستی . نمدی بگو یزیتا چ گشت ی ُبرد. انگار دنباِل واژه م ماتش
مرا مثِل او دوست داشته باشد.    توانستی ." نمکنمی : "باشد فراموشش مدی که شده بگو 
و   د یُبردِن او فکر نکند. اشک غلت ادیبه از  ی الحظه یمن شود اما حت الیخیحاضر بود ب

نگاهم کرد.   نی چنگ انداخت و غمگ  شیموها  انِ یبه م حیزد. مسیقلب من سخت زجه م
 .دیدستش را به سمتم دراز کرد. تکان نخوردم و نال

 نوا!  -

 نیزم  یِ هم خِط من رو ی و او با فاصله  دمیزانو به آغوش کش نشستم. وارید ی گوشه 
گفته بود مرا دوست دارد. آشکارا به من ابراز   نیداد. مع هیکاناپه تک ی هینشست و به پا 

جهان خواهان تو باشند   ی جاست که اگر تماِم مردها ن یعالقه کرده بود و درست درد هم
به قوِل خودش دوستم هم    حیکه دوستت ندارد. اگر مس یتهس یتو باز هم عاشق کس 

. و  دیتپیم ی گرید یِ برا گری من بود و طرِف د یِ طرف قلبش برا ک یبود.  مهیداشت نصفه ن
 .  خواهدی دش را مزن هر چقدر هم فداکار باشد در عشق خودخواه است، تماِم َمر کی

رفتار نکنم   یرو برزخ کن. من که گوش به حرِف توام. من که مراقبم جور یزندگ  نیکم ا  -
مو  . نگاه رمیراه م ی خوای ام بهت کمه. من که هر طور تو معالقه  یفکر کن یکه تو حت

  ی و هر ساز سادمی. وا یبش تی تو اذ  خوامی پرت نشه. من نم ییکه به جا کنمیم ی بندره یج
که با   نیبد کردم اما تو حاال رو بب دونمی نوا؟ م هیرقصم. پس دردت چیباهاش م  یزنیکه م

. یریگی . به خودت سخت میزنی گذشته رو شخم م یجبرانم. تو ه یتمام جونم در پ
تماِم روز   گهیحله؟ بگم د رمی سر خاک بهار نم گهی . بگم دیکنیمون تلخ مرو به کام  یزندگ 

  یشده که تو ه یکم خودت رو عذاب بده. مگه چ ؟یکنی قبول م خورمی نارت جم نمرو از ک 
  ی. دارم وارد چهل سالگگذرهیاز سنم داره م  گهینوا من د ؟یکشیهر دومون رو به سالبه م

  رم؟ی بخوام همسرم باورم داشته باشه و اجازه بده من کنارش آرامش بگ یِ ادی توقع ز شمیم
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. حاال که تو اول و  یمن ن یدگ تو زن یحاال که بجز تو کس ه؟یدردت چ ه؟ یاالن مشکل تو چ
تر برام با ارزش  ایدن نیا  ی تو یزی قربونت برم؟ بخدا که چ یتلخ همهنی . پس چرا ا یآخر من

تو هم    ی . خانوم، تاجِ سر، نفس، زندگ ستیاِل خوِب تو نتر از حمهم   ست،ی از لبخند تو ن
 ببر!  ادیو از من  ی ادیز ی هاغلط  کمی . ایراه ب کباری

 العبور بود.  صعب اریبس ی هاچشم  نی چشمانش نگاه دوختم. قدرت ا به

 ازت متنفرم. -

 لبش آمد.  ی رو یکمرنگ لبخند

 . دونمی م -

 .  ستادمی را پس زدم و سرپا ا م یهااشک 

 پسرم. شی و ببر پمن -

 بود.  دی لبش تبع ی را فشرد و لبخندش همچنان رو شیهاانگشت شست و اشاره پلک  با

 چشم.  -

خوب بود؛ تنها الزمم شده   نباری . حالم امی شد  ریجاگ  لیو دوباره در اتومب  می رفت رونیخانه ب از
و به من   دیداشتم از خواستنم بگو  ازیها را بزند. نحرف  نیو ا اوردیب  نجایبود مرا به ا

دروغ  ی هاراست  نیبه ا بی عج یگاه یبهار نرود. آدم  داریبه د  گریبفهماند حاضر است د
با خودش   گریبشنود که د یی زهایبه دروغ چ ییهاوقت   کی داشت  از ی. اصاًل نتداش ازین

را  شی دروغ متوسل بشود و دردها  ی هاراست  ن ی نکند که به هم الی فکر و خ  کی هزار و 
 پنهان نکند!  ش یهااشک  یِ ال

قرمزش به تن به انتظارم نشسته بود.  ی به خواب نرفته بود و با آن سِت چهارخانه ساینک
 دراز کردم.   شیدستم را به سو 

 از وقِت خوابت گذشته.  یکه کل یمامان ایب -
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 رشی تحر زیم یصندل یِ را درآوردم و رو  می شد. کاله و پالتو ریتختش جاگ ی رو ساینک
جا داد. دست   امنهیس یِ و سرش را رو ختی. دست گرِد گردنم آودمیگذاشتم و کنارش خز 

 . ختمیشان ر سپردم و نوازش به تن  شیموها  ی به بلندا

 مامان؟  -

 بهار. ی موها یشمینرم بود، به ابر شی موها

 جانم؟  -

 . دمی اتاق مامان عطرا د یِ من عکس او خانومه رو دوباره تو -

من   ی به شش ساله  بی. تلخ بود که تنها سهِم قرِکشدی من. خون خون را م نِ یر یجاِن ش ی ا
 عکس بود.  ی ااز مادرش جرعه 

 برات بگم؟  یواقع ی قصه  هیامشب  خوادی دلت م -

 اوهوم. -

تا   ساینک دندیفهمی بود همه م  نجایبود. اگر او ا  دهیخماِر چشمش هم به بهار کش حالت
 و بس.   ماندیچه حد به ماننِد مادرش م

. اسِم خواهر بزرگه  کردنیم یسرسبز دوتا خواهر زندگ  ی خونه  هی یِ نبود. تو یکیبود   یکی  -
همو   یطیهر شرا  ی همو دوست داشتن و تو یلینوا. دوتاشون خ کهیبهار بود و خواهر کوچ

بزرگه  یداشت. نه که آبج  یل ینوا رو خ ی کنار هم بودن. بهار هوا شهی . همزاشتنیتنها نم
س و جوراباش رو  اون شلخته  دونست ی به خواهر کوچولوش بود. م یساب حواسش ح .بود 

سر   کنه،یتنبله و موهاشو شونه نم  سه،ی مشقاشو بنو رهیم  ادشیحواس پرته و  کنه،ی گم م
کوله  ی ظرِف غذاشو تو رهیم ادشی فراموش کاره و   ه،یِگل  شهیهم هاشیبه حواست و کتون

و با   طونهیش  شه،یاول مدرسه ورق ورق م ی تههف یِ و کتاباش تو نظمهی بزاره، ب شیپشت
بزرگه  ی. آبج شکنهی رو م شی قلدره و دسِت پسر مرب شکنه،ی رو م هیهمسا  ی توپ پنجره 

و  یبه تنبل  کرد،ی م ستی بود، کاراش رو راست و ر کشیکوچ یمدام حواسش به آبج
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به   رونوا  ی حواسش بود. مراقبش بود، مواظبش بود. کارا شیهاطنت یو ش یحواسیب
لوس بود، بهار   یلی. آخه نوا خزهی وقت اشک نر هینشه و  خی تا خواهرش توب  گرفتی گردن م

 قدر مهربون.  مامان کوچولو اما همون   هیمامان بود،   هیکه واسش  یلوسش کرده بود، بهار

 . فشارمیم نهیبه س  شتریتماِم گوشش با من است. سرش را ب یدقت فراوان با

نوا حواست بهش   یمثل آبج یداداش دار بش  ای  یآبج یروز هیاگه تو هم قرار باشه  -
 هست؟ 

 مامان؟   تهیاون خانومه آبج -

 اهرِ مهربان و جوان مرِگ من.مهربان من، خو شهی خواهر بزرگ و هم د، ی لرز قلبم

 کدوم پسرم؟  -

 اتاق مامان عطراس.  ی همون که عکسش تو -

 نشست.  شیبای ز یِ موها ی رو اشکم

 آره.  -

 بابا شما؟  یِ خداس نه؟ مثل بابا ِش یپ -

 آره. -

 دلت تنگ شده براش؟  -

 آره. -

 ؟ یدوسش داشت یلیخ -

 آره. -
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  دهیمن، عروِس خواب ی نوایمن، بهار ب ی ده خورد. خواهرِک ناکام مان زیخورد و ل زیاشک ل و
آخ   م،یبا یبخِت من، خواهرِک ز  اهیمن، همه کِس س ی ده یرنج کش زی در گورستاِن من، عز 

 ...میبا یخواهرِک ز 

 شما مراقِب داداش کوچولوم باشم.   یمثل آبج  دمیمنم قول م -

 .زنمی م لبخند

 داداشه؟   یدونی از کجا م -

 .دمی خوابش رو د دونم، یمن م -

تِن بهار بود،    یِ تنش گرم یِ . عطرِ تنش هم عطرِ تِن بهار بود، گرمادمیرا به سرش سا امگونه 
  رونیاز اتاقش ب اشی شانیبر پ ی اپسرم پسرِ بهار بود. چشمانش که غرِق خواب شد با بوسه

  حیم. مسرفتِن او را از چشمانم پاک کرد ی هایو دلتنگ دمی چشمم کش ر یرفتم. دست به ز 
نشسته بود و به من   شدی ها بخار متصاعد مبا دو ماگ داغ که از آن  منیشدر سال ن
و باال کرد. هنوز رنج داشت، هنوز   نینشستم. نگاِه او نگاهم را پا  شیروبه. روزدی لبخند م

بودم، من هم هنوز بغض داشتم و    دهیبودم، من هم درد کش دهیدرد داشت، من هم رنج
بود!   یداشت نگران  شتریکه نگاه او ب ی زی. چشدیتر مف ی و ضع فیعصابم ضعروز به روز ا

 بودم؟!   اشی دوست داشتنش! دوست داشتن ی برا یدوست داشتن؛ نگران یِ برا ی اینگران

و فوشم بده اما    ایحرفات رو رودررو بهم بگو، اصاًل ب سای حرفاتو قورت نده، جاِن نک گهید -
ندارم. نوا  توختن یطاقِت بهم ر یعل یِ انفجار شه. به وال جاه یشون نکن که انباشته نقدریا

 .  زتریندارم از تو عز  .یاول و آخر من ،یجوِن من

. دوست  می بگو ی زیچ خواستی نگفتم، دلم نم یزی. چدی کوچک از دلم َپر کش ی اپروانه 
 داشتم او حرف بزند و او غرق در چشمانم لب زد.

 دوِست دارم.  -
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اصاًل  آمد،ی به او م ادیز یشمی ی هود نی! ا انیپای و ب وقفهیهم دوستش داشتم؛ ب من
 . آمدی به او م یلی خ رهیرنِگ ت

 .رن ی پژواک و رها پس فردا عازِم مال  -

 را برداشتم. می شدم و ماِگ چا  خم

 .ستیخوشحال ن یرفتِن اجبار نیرها از ا  -

 استهفام تکان داد. ی به معنا یسر

. تا بکشن  رونی رو از آب ب شونم ی که خودشون گل رن ی بگ ادی  دیاونا با یول دونمی م -
شون رو خودشون درآرن. بتونن لقمه دهن دی . بامیمونی که من و تو واسشون نم شهیهم
که بتونم اصاًل  می ری شون رو شارژ کنم؟ گبر بانک عا تونمی سال بعد هم من م ستیتا ب

 بکنم؟!  نکارویهستم که ا

 شد.   دهیبه هم تن  میابروها  یکم

 دور از جونت.   -

 شد. بشیدلفر ِش ی رچفِت آن ته  لبخند

تماِم   خوادی سال؟ دلم م یسال؟ س ستیده سال؟ ب م؟یقراره زنده بمون ینوا تا ک  ی جد -
 موندم رو کنارت بگذرونم.  ی عمرِ باق

 ها را ببوسم.  محکم آن  خواستی از چشمانش؛ دلم م ی وا

 . رهی باال م ش ی به زندگ  دیعاشق باشه ام یآدم وقت -

 .شهیم  نیلبخند و اشک تو مدام باال و پا هیماهم با   د یام -

 ح؟ یمس -

 جانم؟  -
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   ؟ی اریم تیزندگ  یِ رو تو یاصاًل مرده باشم کس ایروز من نباشم   هیاگه  -

 به دِل هم رفتند.  شی هااخم

 .یکه تو قبل از من نباش ینباشم روز -

 گفتم.  ی جد -

 .  شیهم جون کندِن چه برسه به جد شیشوخ -

رفت. من هم ماگم را به   یسرتاسر ی هاپنجره  یِ و ماگ را به دست گرفت و به سو ستادیا
 .ستادمیدست گرفتم و کنارش ا

 دل شبه؟  یِ آرامش تو  نقدریچرا ا -

 اشک شدن. یکیتار ی که تو  ییهابخاطرِ احتراِم بغض   دیشا  -

 .ادیم  ادشونیهاشون  آدما وقت شب غصه -

 .دهیرو بهشون م قضاوتی فرصِت نگاِه ب  یکیچون تار  -

 حی. مسزدی باغ با تلفن حرف م ی هاهالوژن  ر یز افتاد که یزن ی هی سا  یِ به رو چشمانم
 :دی پرس

 ست؟ یعمه ن -

 . دادی خبر از عشق م ی شب مهین ی هاحرف   نیعمه بود و ا  چرا

 ؟ ی ایبرم بخوابم. نم -

 . امیبرو منم م -

 قدرتمند است!  قدرن یهم شهی مهتاب، برِق ستاره هم ییآسمان، روشنا   یکیرفت... و تار  و
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 یِ که برا  وستم یپ ی در شب غرق شدم. و بعد به مرد یکم د،یماندنم طول کش یکم
ام بود... داشته نی تری که دوست داشتن ی مرد ها را صبر کرده بودم.سال  ن یداشتنش تمام ا 

  دنِ ی گذاشته بود، چشم بسته بود و با د اشیشانیپ  ی بود، ساعد رو دهیتخت دراز کش یِ رو
دلم گره خورد، چشم   یکیبلندش در دِل تار ی هاافتاده از مژه  نِ یناش و آن طبسته  ی هاپلک 

کنارش  یو خاص بود. لباس عوض کردم و با دلتنگ  یخواستن می دوختم که همه جور برا
دادم. خب همه دردم از خودش است   هیتک شی. خواب بود جاِن نوا. سر به بازودمیدراز کش

جوره دِل دل    چی تصورات بشر. ه  ی رابود ف  یزیو درمانم هم خودش... دوست داشتنش چ
. سرم را چرخاندم، عطرِ  شدیم  شتری و ب شتریکندن از او را نداشتم، روز به روز خواستنش ب

کرده   تمیگذاشتم. اذ  قیعم ی ا را بوسه  ش یبازو ی و رو  دمی پوستش بو یِ محشرش را از رو
دوست    کی  یدلم را شکسته بود، اما هر کس یلی خ یلیخ حیمس یبود، راستش را بخواه

 ی هاقرن ی اشتباِه خوِب من بود! نه حاال و نه حت ح یدارد، مس اشی اشتباه در زندگ  یِ داشتن
خودمان بماند من به او محتاجم، محتاج به   نی از او دست بکشم. ب توانمی بعد هم نم

مردانه و  ی هابه کوبش محکم و استوار قلبش، به دست  ش،یهانفس  ی صدا نیهم
  یعنیاست،   ترچاره یدلم ب یعنی ام؛چاره ینباشد من ب حی. مسضورشبلندش، به خودش و ح

صورتش   یِ سرش شکسته است، خون رو  یکه در باز مانمی م یمن مثل کودک  ستیاو که ن
  ،ی بچش دی و گوراست که با  نیر ی او خواب چنان ش ی ! در هوازی . همانقدر ترحم برانگچکدیم

 !  زمیعز م یگو یچه م یتا بفهم یبچش د یتنها با

ساخته بود.   باتریدرآورده بود که به شدت او را ز  یارا به رنِگ تازه  دشیجد  ی مدل مو رها
 خانجون غر زد.

 . زهیری م ساتی به سرت آخرش گ یزنیرو م ییایمی ش ی زایچ نی تو ا نقدریدختر ا  -

 به گردنش داد.  یقر رها

نگه داشتِن   ی آدم برا ختهیر  ابونیخ یِ لوند و لعبت تو  نقدریکنم؟ ا کاریخانجون چ ی وا -
 نره.   گهید  یکی وقت حضرت آقا چشمش واسه  هیبده که  افهیق  رییتغ د یشوهرش هر روز با 

 شده بود.  یدنیبوس میاش عظسرخ شده  ی هاگونه   نیاخم کرد و با ا خانجون



 دل  ینوا

 
238 

 

چشم   دیاشه. مرد با دلش بره همون بهتر که نب گهی د ی رنگ مو هیکه بخواد واسه  ی مرد -
 باشه.    ریو دل س

 درآورد. یجانم مادر شوهر باز عمه

 نگاهش بد بره؟!  ی دی د یک  د یپژواکم از روز ازل تا چشم وا کرد تو رو د دهی ورپر  -

 رفت.  سهیو رها ر  دمیمن خند  و

 مادر شوهرِ گلم؟  هیر یخ ؟یجون  یپر  یدار ی دیرنگ و لعاب جد  هیپس تو چرا هر روز  -

. با لبخند و  کردی اما خانجون مشتاق و ُپر سوال به عمه نگاه م دی سرخ شد و لب گز عمه
زن    کی یِ ایاس را به چشمم دوخت. حبه عمه چشم دوختم و او نگاِه شرمنده  یمهربان

به دستش آمده بود چشمانش برق   یزی. رها که انگار چستیدنیو پرست  بایز  تینهایب
 . دی جلو کش لمب یِ ودش را از روافتاد و خ 

 ه؟ یآره عمه؟ خبر  -

. خانجون نگاهش تالوتم  ستادمی را پشِت گردنش نشاند و من خندان به پا ا شی مو عمه
 کرد.

 کجا مادر؟  -

 .گردمی دارم زود برم یکار هی  رونیب -

 خدا به همراهت.  -

  د یکه از خر ی دیجد  ی . پانجوشدی محاکمه عمه نم الیخی سمِت اتاقم رفتم و رها ب به
  انِ یرا م دی و دسته کل دمیدراور را کش یِ گرفته بودم را به تن پوشاندم. در کشو  حیهمراِه مس

بدانم با خودم چند    خواستیدلم م  نم،یبار بب  نیآخر یِ برا کباری  خواستمیمشتم فشردم. م
مثِل روز روشن   ریرا به حرکت درآوردم. مس لینشستم و با مکث اتومب  ل چندم! پشِت رُ 

تِن   انیاز کجا بروم که زودتر برسم، که زودتر م دانستمیش بودم. مخوب حفظ  یلیبود. خ



 دل  ینوا

 
239 

 

  یِ . چقدر آنروز و روزهاکردمیجا را نگاه م و حال آنجا بودم. با ولع همه  ستمی آن آپارتمان با
 ی هابه المپ ابانیها را کناِر خل سا  نی و تماِم ا  میا یکه ب دبعدش سختم بود. سختم بو

و با   باردی وداع عشقش م یِ و برا   نجاستیچهارم بنگرم. که بدانم مردم ا ی طبقه  نی روشِن ا
. من  آمدینم  حی. چه سخت بودند آن چند روز از ماه که مسکندیم یدارشب زنده  ادشی

نبودنش   ی . تماِم روزهاشمردمیرا م اشرفته  یِ هاو گام  کردمی علم م شهیمنزل پشِت ش
  انِ یرا م  ی روز مردبود. آن  می هاسال   نیدرِد تماِم ا یِ فرا  یزیسخت بود اما زجر آن روز چ

که ِمهرش جرعه جرعه بر   ی با قلبم داشت. رد یکه نسبِت تنگاتنگ افتمی  هاوار ید  نیوصوِل ا
محفِل   نجایودم. اهم از دست داده ب  را حیروز عالوه بر بهار انگار مسجانم نشسته بود. آن

  میهابود. قدم   نجایآخرِ بودنش را بهار ا ی هاخواهرک و همسرم بود. تا آن ماه  یِ هاعاشقانه
و شفاف   میمال  ی حه یمملو از آن را نجایاز من کناِر اتاق خواب فرود آمد. ا ز یرفت و لبر شیپ

که  شی هابود. همچو لباس  اشتهخانه گذ نیا ی خواهرم رِد خودش را همه جا بایبود. ز
مانده بود. عطرِ  شیهالباس  یِ عطرش؛ عطرش هنوز رو یِ کمد بود و وا نی تلنبار دروِن ا

به تماِم   ی تابلو کی   دنشیکه به وقِت پوش یسبزِ روشن راهنِ ی و قشنگش! پ ریناپذ  یریس
  یهودگ یب بهخاک   یزمخت ری ز نمیرا به آغوش فشردم. تِن نازن کردیعرضه م یاتورینیمعنا م

چطور من تماِم   نمیزتر ی خواهرم؛ عز ی نداشت. وا ی جا  فیلط ری حر انِ یم   گری بود و د دهیکش
ام که غروِر زنانه ،ی سرت که َمردم را ربود ی ها را به دور از تو سرجا مانده بودم؟! فداسال  نیا

خودم با    که من ی کاش اصاًل االن بود ،یرا از من گرفت ی ادیز ی هاکه سال  ،ی کرد مالیرا پا
سبزِ روشنت را   راهنیپ ،ی دیخندی و تو باز هم م دادمی را به تو م حیفراخِ بال مس

. خواهرم؛ خواهرم امان از  ی چسباند ی م تی را به موها تی و سنجاق سرِ کهربا ی دی پوشیم
  ی را دوباره به تن چسباندم و ها راهنیپ زم،یری . فرو مستیگاه سرد بشو ن چیداغِ تو که ه

برِق کوچِک چشِم تورا   دمیخودخواه نبودم. من که د نقدری. کاش ادهمی َسر م هیگر  ی و ها
. من  رفتی م حیمس یِ تِب تورا که برا دمی. من که دگشتیم  حیکه به دنباِل مس

زدم.  دنیو خودم را به نشن  دمیقلِب تورا شن یِ عالمم. من خفا  یِ گودروغ  نیترشرف یب
نفس  یتو هنوز هم به زندگ   دیشا  دمیکشیاگر من فداکارانه کنار م نم، یببخش نازن

  اورد،یکه قلبت کم ب ی دی باریو اشک نم ی خوردینم غصه  نقدریوقت ا  چ ی و ه ی دیبخشیم
شدم که تو عاشقش  ی به تو بد کردم. من صاحِب مرد شتر ی که کفاِف بودن ندهد، من ب
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گناِه بد    شهی. تو همی مهربان بود  شهیو او هنوز هم عاشق دوست! و تو؟ تو هم ی بود
من آرام بخواب و آرامش را به من پس   ی . بهاِر خزان شده ی گرفتی مرا به گردن م ی هابودن 

کردم اما   یآمده را به مقصِد بازگشت ط رِ ی... مسست یخوب ن چ یه می روزها نیبده. حال ا 
آن برداشته   ی را از رو میعظ ی سبک شده که سنگ  یصد چندان خوب، با قلب یبا حال نباریا

 ی نگاه دوختم که نشسته بر پله  ی پارک کردم و به مرد یشگیهم یِ را جا  لی. اتومبدبودن
سوخته به   ی هالتر ی از ف یانبوه شیپا  رِ یو ز دادیم  رونیب اشنهیرا از س یظیدوِد غل وانیا

 و له کرد.انداخت  شیپا  ر یرا ز  گاریبود. کنارش نشستم. س  انیجر

 پاش له کرد.  رِ ی ز گاریس  ن یبود. مادرم رو مثل ا نیا  قاً یحِس من بعد از رفتنش دق -

 عمه عمو مسعود رو دوست داره.   -

 رو که بارها قلبشو شکسته دوست داشته باشه؟!   ی مرد تونهی زن چطور م هی -

. به  کنهی عوضش قدرِت بخشش رو چند برابر م رهیزن بگ هیرو که از  یزیعشق هر چ -
اگه قلبش رو به قوِل تو بارها شکسته   یعشقش رو ببخشه. حت تونهیزن م هیخاطر  نیهم

 باشه.

کرده باشه و   یپنهان هاشوهیهمه سال گر  نی ا ستیبرگرده نوا. حِق مادر من ن خوامی نم -
 لبخنِد عامِل اشکاش باشه.  لیبخواد حاال دل

 با عمو مسعود دوباره شروع کنه.  خوادی عمه م -

 کنه. تشیبازم اذ  دمی . اجازه نمدمی اجازه نم -

 پژواک!   -

 شد. زیخمین

 . کردی فکرِ حاال رو م  دیو رفت با  کردی که مادرم رو ول م یوقت -
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را پس   میهانکردن  یزندگ  یک یتار نیدر ا خواستی او رفت و من ماندم. ماندم و دلم م و
 ! رمیبگ

 نوا جان؟  -

لبخند زدم. جلو آمد   شیو به رو ستادمیتماِم دردها را از تنم برهاند. ا  توانست ی م شی صدا
چشمش گرفتم. لبخنِد   ِش یرا درآوردم و پ دیچسباند. دسته کل امیشانی را به پ ش یهاو لب
 نشست. شیهالب  یِ رو ینیغمگ

 خودت باشه. ِش ی بهتره پ -

 چشمان جانبخش را ببوسم.   نیا یِ رو  توانستم یم کاش

 .  نمیخودم بب کباری  خواستی ! فقط دلم مستین یازین -

 متوقف شدم.   شیکنارش گذشتم که با صدا  از

 ... اونا برن اونجا. من یکنن. اون کارگرت و دخترش بودن، چ اشهیتخل  فرستمی فردا م -

  حیبرساند و مسعشقش را به انتها  ی هاکه بخواهد خاطره  یآدم یِ سخت است برا قطعاً 
بردارد... پژواک تماِم شب گرفته بود و رها مدام   یقدم مانی زندگ  یِ برا  خواستی هم م

 ی. عمه کمبا پژواک نمانده بود  ی که با او حرف بزنم. حرف آمدی من چشم و ابرو م ی برا
و حاال دِل    رمیتماس بگ منیبه من بند کرده بود که با چ  ش یپ یتساع  سای گرفته بود و نک

صحبِت    کی  یِ در فکر بود و در آخر پژواک را برا  یکم حیبا او را نداشت. مس ی خداحافظ
  یچشمانش چند روز یعیطب ری. حالت غمردانه به کتابخانه فرا خواند. رها کنارم نشست 

 . دمیرسنپ  ی زیکرده بود اما چ ر یبود که فکرم را درگ 
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گاه   چ ی مان حاکم بود. و خوب بودن ه بر رابطه یت حال و احوال خوبمد نیا یط در
سال که علناً مورد    لیبود، از همان موقع تحو یندارد. امسال ساِل خوب  یمشخص فی تعر
ممتد    یخوب نیا  شودیم هاار یو بس اری بس دمیقرار گرفتم فهم  حیمس ی هابوسه  ِت یعنا

  انیرو یِ بسته که مقصد را به سو  ی هابود با چمدان  خوشرنگ نِ یباشد. و حاال پنجِم فرورد
عقب به خواب رفته   یِ شدنش در صندل داریاز زود ب یبا غرولنِد حاک سا یقرار داده بود. نک

 ی پوست کنده  ی وه ی جلوتر از او کناِر پدرش نشسته بودم و از ظرِف م یبود و من کم
او َتر   ی هاسرانگشتم از بوسه کباری ی اقهیو دق گذاشتمی در دهان او م حهیدستاِن مل

  می کوتاه شده بود عظ یی بایکه به طرز ز  شی موها  یِ تام فورِد رو ی آفتاب نک ی. عشدیم
 .  ساختی را دوچندان م شیهات یجذاب

مون  مشترک تازه با بچه یبعد از چند سال زندگ  می ایزن و شوهر دن ن یفکر کنم ما اول -
 . که اسمش ماه عسله  یمسافرت میاومد 

 و او شرمزده شد.   دمیخند

 .می تر باشکه ما راحت  ه یبق شیبمونه پ سای گفتم که نک زمی عز -

 در دهانش گذاشتم.  یبیس تکه

 ترم.خودم باشه راحت  ِش یم پبچه  رهیگیدلم آروم نم خوام،ی نه نم -

 و مهربان نگاهم کرد. قیعم
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 بهت بدم.  ی خوایرو که م یاون آرامش هایلیمن واقعاً شرمندتم که نتونستم مثل خ  -

 . ستمی و او را نگر ختمیچشمانم ر  ی اله یرا در پ محبت

 که هست دوست دارم.   یجور نیرو هم مونی زندگ  یلی من خ -

که خواهانش   یوقت زند،ی َپر م شیکه دلت برا  یوقت ،ی که عاشق ینگاهم کرد... وقت قدردان
و  یسر بچرخان  نکهیقلبش کنارت بتپد، ا  نکهیا  ،یخواهیتنها حضورش را م یهست

. نه که دلت یتی میو صم تیفیبا چه ک  ستیمهم ن  یباشد، و حت کی نزد نکهیا اش،ینیبب
! در برابر  ی شویبه شدت قانع م یعاشق که باش امانخواهد... نه   تی میو صم تیفیک 

 تا تنها در کنارت باشد!   یکنی ها اکتفا مه حداقل عشقت ب

و    بایانجام داده بود چنان ز یاش را تلفن مان معاملهقبل از آمدن  حیکه مس دی جد یِ ال یو  نیا
و باال کردم.  ن یآمدن همه جا را پا ی که با شعف و مشتاق همان لحظه  نمودیم  ییایرو

 من چشم دوخته بود.  ی هاجانیبه ه یبا لبخنِد گرم حیدلباز بود. مس  اریبزرگ نبود اما بس

 ؟ یدوسش دار -

 .هی عال وشی و  ،یلیخ -

 شد.   طانیش چشمانش

 ؟ یو چمن  -

 کردم.  زیرا ر  چشمانم

 فکر کنم.    دیبا  -

 باال انداخت و به دنبالم زد. ابرو

 . نمیبب سای وا -

 . رفتیباال م  میز سر و کول صدا و خنده ا  دمیدو
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 نچ. کنمیاوم حاال که فکر م  -

 ندارد. یعاقبت خوب گاهچ ی بغلم گرفت. وول خوردم و فرار ه  محکم

 ؟ ی نچ چ -

 دوست ندا... نکهینچ ا  -

 ام را اصالح کردم. که ازم گرفت "آخ" گفتم و جمله  یگاز با

 دوست دارم. نکهیا -

 به تن فشرد. مرا

 .من اما عاشقتم  -

را.   امنه یری د ی من حاال بهشتم را گرفتم. گفت؛ گفت آرزو گرانید ی... بهشت ارزانایخدا ی وا
 آغاز ماجراست...  شهی. بوسه؟! بوسه همشیعشق؟! من عشق بودم برا

 

به   زی ر کی و پسرک   رودیکلنجار م سای هم با نک حی هستم و مس گویطبخِ ساالد م مشغولِ 
 مکالمه. نیدار ا اُرد دادن فعال است و لبخنِد من وام 

 ؟ یی بابا ایدر می بر  -

 تره. که گرم میری فردا م هیبارون  کمیاالن هوا   -

 تره.خو بارون که قشنگ -

 .  ستیبعدش اصاًل قشنگ ن ی و سرما خوردگ  یشی م  سیاما شما خ -

 ! ییبابا  -

 بحث نباشه.    گهید -
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 کوبان به سمِت اتاقش رفت. ی پا سا یوارد آشپزخانه شد و نک حیمس

 ؟ی خوای کمک نم -

 نه تموم شد.   -

 . کشمی را آب م می هاو دست  رومی م نکیسمِت س به

 .رم یدوش بگ هیبرم   -

 و رو کند.    ریو دلم را ز چدیاو بود که بپ ی هانوبِت خنده  حاال

را رو به   شی موها  شیهادست  ی تخت نشستم. و او با پنجه  یِ را گرفتم و رو میموها  آِب 
 باال شانه زد. مهربان نگاهم کرد: 

 موهاتو سشوار بزنم؟  -

 که عادت ندارم. یدونی نه م -

زانو زد. هر دو دستم   م یپاها یِ آمد و رو به رو  شیسر گذاشتم و او پ  ی را رو امی احوله کالهِ 
 .دی را باال آورد و بوس

تو   دونمیکنه. من نم ارمی بکنم کمه. اگه بهشت خدا رو هم واست ب واست  یهر کار -
  ارمیهزار بارم واسه داشتنت سجده شکر بجا ب یاگه روز  یاما حت یپاداِش کدوم کاِر خوبم

 بازم کمه.

و به   زنمی نقِش مورِد اجراست. لبخند م نیباتر یز  یکه عاشق داشته باش یزن بودن وقت و
ادا  زدیریکه به جاِن کمرم م  ییهارا با نوازش  نشید ی و او ادا شومی آغوشش محکوم م

 یباش که گاه ی با مرد حتیدار است و از من به تو نص  تیپدر مسئول کی  نِ ی. عکندیم
  ِک یاند و تا نزدبلند شده  یب ی هاست به طرِز عجکه مدت  می وهاخرج کند! م یپدر تی برا

نگاهش را به   ی و او با حظ وافر کنندی به پا م ری رستاخ م یهاشانه یِ و به ر رسندی کمرم م
تنِد مازندران   ی هاو از برکت وجود باران می خوریدرآورده است. ناهار م انی به جر  میرو
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  ینظر قرار نگرفته است. درست که خوشبخت دجانش مور ایدمغ است که در یحساب ساینک
  دنِ ی که حسودانه تاِب د  ست یرحمیمن گرفتار امواجِ ب یاما زندگ  ستین یبیعج زِ یچ

 را ندارند.  میهاخنده 

او   انیکه م ی ا. و با هر کلمهخوردی زنگ م حی. تلفِن مسرومی م منیو به نش زمیریم ی چا
 ی. حتکنندی به پا م  ییغول آسا لِ یباروِر چشمانم س ی ابرها شودیو مخاطبش رد و بدل م

در دلم خدا   انهیناش دانمی . فقط مبندمیرا نم گذردی باز شدنش ماز  یکه چند ساعت  یساک
  قِ یمرا ال  شهیکه هم ییاست. خدا دهی را شن می کم صدا شهیکه هم یی. خدازنم ی صدا م

را   می باز هم گلو  زدیری م تریاپیو بغض هر چه پ زنمی . خدا را صدا مداندی سخت م ِط ی شرا
  نیبا فشردنش دردم را تسک خواهم ینم یحت  اندده ی است. قلبم را بر دهیبه چنگ کش

افتاده حساِم   نی بار به ملق زدن دچارم. سر پا  ند و چ رومی چطور راه م دانمیبدهم. نم
  مارستانی ب ی اش در هجوِم آن تخت و فضارفته  ل یتحل کرِ ی. پاست  زیهمه چ  ی ایگو  ی نقو

کنارش  زانی ! اشک رشودیکه او دارد تمام م  کوبدی در سرم پتک م  ی کیرعب آور است. 
او... دسِت او ُپر از   دسِت اما  رند؛ ی موسمش اس ی در زمستان و بادها  م ی هاو دست  رومیم
 ای است که در آن دن دهی چ مانیرا ُپر و پ میهاغم  یِ ها. خدا چنان وعده ستیجانیب

 ... ماندینم یباق یمجازات

ماه مادرم. بخدا  اتی آرام همهن یا  ی جانم به فدا ات،ی همه سال مسکوت نی ا یِ به فدا جانم
. دستش را گرفتم،  ختی ری م نیکه اشک نبود، بخدا که جانم بود که از چشمانم پا 

 نی اش نشسته بود. با آخرمن گرِد ضعف بر چهره  دِ ی . و امدمیبوس  دم،ی بوس دم،ی بوس
 زد.  می جانش صدا ی هاجرعه

 ن...وا.  -

 . رنگیب ی ده یخشک ی هالب  نیا یِ دوران باشم برا  نِ یترچاره یاضرم بمن ح و

 مامان. جانم مامان، جان همه کسم. -

شدن از چشمانش راه گرفته بود. و قصد کرده بود همراِه   ز یسرر یِ جاِن او هم برا  انگار
 برساند.  انیخودش دخترکش را هم به پا 
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 ن... ن...وا... ب... ببخش... م... ما...در.  -

سرش   ی چه؟! فدا ی چه او را ببخشم؟ برا یِ از کاکتوس را در جانم غلتاندند. برا یدشت انگار
سرش که بهار انتخاِب اولش    ی هم بزنم، فدارا ب حی با مس ت یکه گفته بود بخاطر بهار محرم

همه   خواستمی . او را مخواستمی من... من باز هم مادرم را م یسرش که زندگ   ی بود، فدا
  یکنم. قلِب آکنده از غمم به تل یمادر شی خدمتش را بکنم، که باز هم برا هم جوره. که باز 

 از خاک ُمبدل شد. 

  تتیو... مامان تو منو ببخش... ببخش که اذ نگ  نوی... انوی... اکنمی مامان خواهش م -
 .ی کرد هیهامو واست آوردم... ببخش که برام گرکردم... ببخش که غصه

از چشماِن مهربانش. و مرگ   اش،یی هاحیاز دِم مس اش،یی ای لبخندش؛ امان از لبخنِد کبر و
 ی اند و لبخندکه بسته  ینبض ندارد، چشمان گریکه د  یجهنم است دست ست،ین یهم حت

. خدا نکند  می بگو هاهیکه پابرجاست...! سخت است که از حال آن لحظه، از احساِس آن ثان
که آدم را سرپا نگه  یزیهمه چ  ز، یهمه چ یعن یکس مادر از دست بدهد. مادر  چیه
چند   ست ی . و تو مهم ندینفس کش  یِ ماندن، برا یِ که الزم است برا  یزی. همه چداردیم

  یگری تنهاتر از هر زماِن د  نباریزود است! ا  یهر زمان که مادر از دست بده ؛یباش ساله
آرام و خانوِم  شهی . ماماِن هممی بودم. بابا جاللم رفته بود، خواهرم بهار و حاال مامان عطرا

 ی کارها یحت توانستیام شده بود. که نم آخر عمرش بچه ی هاکه سال  یمن. مامان
و غِم    رفتی آب م  کرشیو پ شدی م ترف ی. که روز به روز ضعرا انجام بدهد اشیشخص
. قلبم کم آورد و  داختمراه ان ه یمرث ختم،یاو را از پا انداخته بود. اشک ر یبهار حساب یِ ناکام
مادرم باشد.   داغ از دست رفتنِ  امِ یالت توانستی کدام نم چیشدم اما ه مارستانیب یِ راه

 یمادِر آدم باشد! دلتنگ ز یآن عز  الستیاز دست بدهد و واو زیعز د ینبا کس  چیاصاًل ه
را   لچرشی و  بوسم،ی را م شیها . لباسرومی ام است. شبانه به اتاقش مکاِر هر روزه  شی برا

اول  ی روزها  یحت .رمنگیمحبوِب بهار را م مِ ی مر ی هااو گل  ی و روزها بجا کنمی نوازش م
 ی ! جادادی تن به خنکا نم جورهچ یو داغ نبودنش ه ُبردمی سر مشبانه روز را در اتاقش به 

  ورشی از دست دادن به جانم  انِ یمنجرب شده بود. طغ نحلیال  یو سکوتش به مشکل یخال
  ستیهم نه به فاجعه کشانده بود و درست امروز ب ی به نامساعد یبرده بود و حالم را حت
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نداشتم و هر سه نفرشان به   گریکه د ی اروز از نبودن مامان بود و خانواده  نی و هفتم
که تو هر   یطور کی مرگ است،  زتی بودند. رفتن درد است اما رفتِن عز وستهیآسمان پ

رفته است و تو   زتی . عزینبودنش را سر بکش ی مانهیو پ یرلحظه در آستاِن دوزخ قدم بردا
قربتم قرار   ی را در زمره  ینی و روزهاست َبست نش د یآی ره بر نمجو چ ی از دستت ه یکار

لحظه هم   ن ی. تا همخواهدیکجاست م دانمیکه نم ی ام و دلم دوباِل گشاده به مقصدداده
شده بود   بمینص روزهان یکه ا ی ای ختدارم و با کر همانیزده بود که م  میصدا  حهیکه مل
نشسته   شی بای ز یِ مایزن با س نیا ی رووبه معقول به تن پوشانده بودم و حال ر یلباس

  گشتمیآشکار ما بود و من هر چه م  داری د نیاول نی . ادانستمیآمدنش را نم لِ یبودم. دل
 .شدی نم دای پ ابمیب داری د نیا ی مشترک برا  یسرنخ

 من ازش بچه سقط کردم. -

و آن   دیکشی قد م شیکه به چهارده ماِه پ یاز آن شب یعنی . دانستمیرا خودم م  نیا خب
 نیسقط جن ی که به علت استفاده از دارو یگفته بود شوهرِ زن  یپرستار با لحِن برزخ 

را داده  یگالر ی و من شماره  دهدی افتاده است تلفنش را جواب نم مارستانیب ی گوشه 
  با یاز ز شی که ب یزن نی. و حاال ادمیخاتمه شده بود فهم حیمس ی روزه  کی  بتیبودم و غ

  ی رو ی بود! نگاهش کردم و تلخند یگوِر خال ی هدفش ورا شکی بودن خوش پوش بود ب
 لبش نشست.

ازش دل کند و نه چشم گرفت.   شهیکه نه م هیزیچ  هیکه زن داره و زنش  دونستمیمن م -
داشتم. واسه  ازین شی مال تی به حما یخراب کن و نه حت ینه مطلقه بودم، نه زندگ 

پا داد. کارم  یگام شدم. من اول خواستمش و اون بعد مدت شی داشتنش خودم پ
 ی . خب من روزاستمین مونی نشستم اصاًل پش تمرومردانه بود اما حاال که روبه ناجوان 

که   ی که تونستم با مرد  نهیاز افتخاراتم ا  یکی گذروندم و مطمئنم   حیمس  رو با یخوب
  یِ تو یرو بگذرونم. خب عذاب وجدان هم بود. درسته گاه  یخوب ی عاشقش بودم روزا

 یحت  ماا گرفتی گلومو م ی زی چ هیو  کردمیرو تجسم م ده ی ند یِ لحظات مشترکمون تو
دوستش داشتم و دارم که برام مهم نبود  نقدریازش دست بکشم. ا شدی نم لیدل نمیا

بهش   موی که خبرِ حاملگ یمرِد زن دار باشم! نه که بچه رو نخواهد اما حاِل وقت کی عاشق 
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. به که عاشقانه دوسش دارم تجربه کنه و خوشحال نشه ی نبود که بخوام مرد یزیدادم چ
. تو  یتک تِک لحظات ما تو هم حضور داشت یِ بگم تو  تونمی جرعت م به. کردی تو فکر م
بود و حاال   یچ  نتونیمشکل ب دونمیکه تماِم هم و غمش نرنجوندِن تو بود. نم ی قلِب مرد

هم دوست داشت و هم برات احترام قائل بود... قتل   شهیهم حی هست اما مس یچ
وزم حاضرم  داشتِن مرِد قلبم هن نگه یواسه راض یکه هر کار یبچمون به گردِن منه. من

و   دمیرابطه رو نخواست بخاطر خودش کنار کش  نیجوره ا  چیه گهی که د یبکنم. و وقت
 یکه قلِب مرِد قلِب منو واسه خودت دار ییتو خوامی ازت م ستادمیا  نجایحاال... حاال که ا

  رن یکه دارن م ییها. منو به قدم یکه ازش سهم ُبردم منو ببخش ییهابخاطرِ تمام لحظه 
 !یببخش

 یو خِم اندامش خواند. الدن چی و ظرافت را در پ دیاش درا در چهره  ییبایز توانیکه م یزن
تو   دانمیبودم و حاال... نم ده یمامان د یدر مراسِم خاکسپار کباریاو را از دور و  کباریکه من 
و در همه   شه یها همها و قضاوت برخوردها، نگاه  زمی اما عز ی کردیچه م ی من بود ی اگر جا

و در همه زمان   شهیهم  میبرا  انت یخ نکهیمتفاوت است. با ا یریبه طوِر چشم گ  مانز
که در  یزن و اقتدار کالمش و عشق  نی لحظه به ا نی اما در ا ست ینبوده و ن شیب یتیجنا

 لبخند بزنم: توانمیتنها م تپدی م شی صدا

 .نمتینب م ی زندگ  ی وقت تو چی ه گهید دوارمیام -

 . کندی قشنگ ظهور م ی بیعج ی اش با قواشده  یدست کار ی هالب  یِ لبخنِد او رو و

رو   حیرابطه نباشم. گرچه که فکر کنم نتونم مس کیوقت نفر سوم   چیه  دوارمی خودمم ام -
 فراموش کنم.    یراحت نیبه هم

 دارد.  ی قدرت منحصر به فرد  یزنانه گاه رتیغ و

راحت از عشقت نسبت   نقدریا نکهیبشنوم و از ا   اسِم شوهرم رو از زبونت ادیخوشم نم -
 .ادیخوشم نم  شتریب یگیبهش م
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و   کندی باغ رها م بهشتیارد انِ یرا در م شیهاحالت دوران خنده   نیتراو به دلبرانه  و
 . ستدیای و م زندیرا کنار م یریحص یصندل

 ببرم.   ادیعشقش رو از  تونمیاما نم  ارمیاسمش رو ن گهید دمی قول م -

 .کندی دراز م میو دوستانه دست به سو  زندی درهمم مهربان لبخند م ی هااخم  به

 خداحافظ نوا. -

 : دی گویحسرت تن دارد و م   مِ یدر اقل نباریو او ا فشارم ی را م دستش

 کن. یاز شوهرتم خداحافظ -

بار   نی آخر ی هان یو اول سپارمیبلندش گوش م  ی هاپاشنه  یِ و من به صدا رودی. مرودی م و
.  شومی باِر ساختمان وارد مو به حصاِر غم  کنمی هستند. دل از باغ م بیقدر عج نیهم

خاموش   ی نه یشوم ی که کناِر قاِپ عکس مادر رو  یو شمع  دیآی عود م یِ روزهاست که بو
  هایراحت ن یبه ا  شدی را دوست نداشت و مگر م ی رنِگ مشک وقت چی و مامان ه سوزدیم

 : میگو ی م حهیز تن کند؟! رو به چشماِن ماتم باِر ملرخِت عزا ا

 بزاره.  می گل مر ییرا ی پذ ی هاگلدون  ی به عمو رجب بگو تو -

و   شومیاست. وارد اتاق خواب م نهیتنها گز یوقت ک ی اشک و اشک  یهر پاسخ  یِ به جا و
ُپر تکرار    ی صدا نیتوجه با ا  ی ااست. و دنباِل ذره  یتلفن همراهم جانانه در حاِل خودکش

لبخند به ارمغان  گذردی اش ماز رفتن دوباره  ی او نقِش ناِم "پوالد" که هفته  گرددیم
 .آوردیم

 سالم. ؟یزنیبه من زنگ م  ییکه تنها ییفقط وقتا  -

  نیتا ا زنمی که آرومم بهت زنگ م ییوقتا  شتری منه اما ب  یکه عضو ثابِت زندگ  ییتنها -
 سالم.  کیبشه. عل تیبتث یآرامش اقاًل تا دو سه روز

 . ستیشگی انگار هم یحاِل خوب نوجوان نیو ا  چسبدی م می هابه ُبِن لب یمتی گران ق ُدرِ 
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 خوبه.  -

 رم؟ یگی که ازت آرامش م -

 . یادمیکه به  -

 هست بانو!   شهی که هم ادتی -

 بکنم!  یاعتراف  هی خوامی م -

 ؟ ی چ -

منو به گردن   ی هاگناه  شهیکاِر من بود. بهار هم هاچوندن یها و پوقت اومدن  رید ی همه  -
 . گرفتیم

کردنش   تی با اذ  یجور هیبهار بود که شکستن داشت.  ی کاسه  نیا شهیاما هم دونمی م -
 . رفتی دلم مالش م هاشومدن یو کوتاه ن

 دارم واسه گفتن. گهی اعتراِف د هی -

 .شنومی م -

  ییجورا هی یدونیعاشقت بودم. خب م ی هات با بهار بودکلکه سرگرم کل  ییمن تو روزا  -
  ِف یوقت تعر چی. من هکردی و برخوردات منو به خودش جذب م دنت ینوعِ لباس پوش

چهارخونه  ی هاذهنم نبود اما دوست داشتم مثِل تو لباس  یِ عالم تو دهیاز مرِد ا  یخاص
  یموکا درست کنه و گاه یو به همون خوشمزگ  ینارنج ی هچهارخون  شتریبپوشه، البته ب

واسه حرف زدن   یوقتا هم سنِگ صبوِر خوب هیو   فتهیب شیشونیپ ی رو  ش یبلوط یِ موها
 . حمیخوِد تو. اما حاال عاشِق مس یعنیدوست داشتن  نیا دمیباشه و کم کم فهم

 خوبه!  -

 دوست داشتم؟  نکهیا -
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 .یحیحاال عاشق مس نکهیا -

که از  دوزمینگاه م  ی او به حالل زاده ستمیای . پشِت پنجره مدی آیم حی مس لیاتومب ی صدا
 .دی آیم  رونیب اشل یاتومب

 برم؟  -

 ها آروم بخوابم، برو.فکر کنم تا چند روز بتونم الاقل شب  -

 که؟  یمراقِب خودت هست -

 هم باش.  هیخودت مراقِب بق ی آره اما تو به عالوه  -

 لبخند فرستاد و من هم جوابش را دادم.  م یاز پشِت پنجره برا  حیمس

 . یدار عشِق نوجونهستم خدانگه  -

 نواز.تمام جان یشرمی مردانه و با ب را،یگ  د؛یخند

 خداحافظ ماماِن پسرم.  -

کنارم آمد و   حیدر گوِش او هم خوش آوا آمد. مس شک ی او اما ب ییرایمن نه به گ ی خنده  و
  می بازو ی . و لبخند به چشمانش آورد و دستش را با نوازش رو د؛یکش  بغضم را به جان

 و باال شد.   نیپا

 به نظر امروز حالت بهتره خانومم. -

 اشییبایو ز  های صبح را که با مالقاِت دپست دختر شوهرم گذرانده بودم و به حراف اولِ 
گفت   شودی .... خب ماعتراف کرده بودم و حاال امیگوش داده بودم و بعد به عشِق نوجوان 

 بهتر. یحاِل من اندک  لیقب  نیبود و به هم  یامروز روِز بهتر

 اوهوم. -
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  می که بگو  ستیانصافی ب نمودیجلوه م زیمن عز  ی غم داشت؛ مامان هر چقدر برا نگاهش
  نیزن عمو بودنش بود. چشماِن ترِ ا  ی ورا یزیچ شه یمامان هم حیمس یِ او نبود! برا ی برا

او هم مادر بوده است. و آه   ی از مادر زن بودن برا  ش یاست که مامان پ نی گواه ا  شیروزها
بود که مرا هر دم   یزیسکوِت ُپر حرفت چ  یِ صدا دنِ ینبودنت، نشن ات،یخال ی جا نمیزتریعز
  تیهادست  یِ م، که ناتوانبغلت کن  شتریو ب یکه باش رودیم ازمیروزها ن نی. ازدی م نیزم

. مامان حاال  دی ایهاست فرود بدست  یبر دِل صبور رمیحق ی هاشود و بوسه  می سهِم موها
از هر لحظه دلتنگت هستم و دلتنِگ فقط بودنت. فقط و   شیحاال که ندارمت ب ،یستیکه ن

  حیو مس زدیری توست که از چشمانم شره شره م ی بودنت و حاال دلتنگ گر ید ی افقط جرعه
 .کشدیآغوشش به نوازش م  یِ و حجِم بغض مرا در پهنا  گستراندیم  میآغوشش را به رو 

مامانمو ندارم که براش حرف بزنم.   گه ی. دحیسخته مس یلیخ یمادر یب  زدلم،یمامانم، عز -
دلش رو بشکنم و اون بازم  کنه، که غر بزنم،  هیدردام گر  ی براش درد و دل کنم و اون برا

که همه  یکه برام مونده بود. کس یکه غصمو نخوره. مامانم، همه کسم. کس ادیدلش ن
. براش کم  هامیتلخ هام،ی که بودم، با تماِم بد یجور  نی. همتجوره نواشو دوست داش

نبودم. اونم فقط منو داشت. اما مِن احمق دردامو واسش   یگذاشتم، براش دختر خوب
... اشکش رو  اوردمیاشکش رو در م اوردم،ی. اشکش رو درمکردمی. ناراحتش م مبردیم

 .اوردمیدرم

گوشم کلمات را به    ریآغوشش تابم داد و ز  ی ماوا انِ یدلسوز نوازشم کرد. در م یاو چو پدر و
چشمم کنار  ِش ی مادر مظلومم از پ  ری! تصو شد؟ی زمزمه بست تا آرام شوم. اما مگر م

  ت یامن گریرا نداشتم، د نم یوالد گریبودم. د می تی  گرید یراست ی . من راسترفتینم
.  تنها بود  ی هم بابا جالل نبود و هم مامان عطرا... حاال نوا تنها وجودشان را نداشتم، حاال

وار دلم به گوشش مخابره شد که با آرامش و زمزمه  ی تنها و تنها و باز هم تنها. انگار صدا
 گوشم لب زد:   ریز

کردم اما   ادیز ی ادیغلط ز  ستم؟یخانومم مگه من ُمردم؟ مگه من کنارت ن زم،یعز  س،یه -
بکن    هیبکن، گر هاتوه ی. گریکن ییهم احساِس تنها  هی ثان ک ی یحت زارمینم  گهیبه جاِن تو د 

 .ییتنها یفکر کن رمیکه من بم یتا روز یاما حق ندار  یکه از غصه و غم سبک ش
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 احوالم بود. یِ خوب ی که نقطه دمیکوب ی انهیهق هق مشت به س با

 . ی... از مرگ حرف نزن... حرف نزن لعنتیری بم ی... حق نداریحق ندار -

لب زد و بوسه کاشت.   می  موها ِیِ ضرباِن ممتِد قلبش گذاشت و رو ی او باز سرم را به رو  و
هاست سواِد شناختِن مرا  مدتو َمرِد من  شومیآغوشش غرِق امواجِ آرامش م  ی در ورطه

که بودنش و   ی. طورابدییکه به آستر قلبم راه م  ی. طورکندی دارد. سواد دارد و نوازشم م
 ی شانه  نیمرد، که ا نیببرم که ا ادیخوبش از   ی ها داشتنش باورم شود و فارغ از بد بودن 

 است. کرده  ایرا شکانده و کشته و از نو اح میهااستوار بارها من و زنانه

 مامان. بابا.  -

  یحواس پرت ی شرمنده   شوم،یاش م. شرمنده کنمینگاه م  امیزندگان ی زه یآغوشش به انگ در
ام. که ُبرده ادیرا از  یام که پاک مادرغم فرو رفته  ی واد  نیاز او که چنان در ا م یروزها  نیا
. و  شودی فرزندمان باز م یِ با رو  حیام. آغوِش مسگذاشته مادریرا ب سایشدم و نک مادریب

است و ما   حی. او پسرِ من و مسخواندی خون چه م د،یگو ی چه م کیژنت  ست ی مهم ن چیه
نعمِت گوارا خوِب خوب   نیا  یِ مان برامان خوب است، حال با داشتنش، با بودنش حال 

 است. 

عذاداِر من در آغوِش هم چرِت عصر   یِ فرکوچک و سه ن ی خانواده  ن؛ی بب نگونهیحاال تو ا و
 .گذرانندیتخت م یِ را رو یگاه
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 چهاردهم:  فصل

 نو"   ی"شروع

 

من    ی تو تماِم زندگ  یبدان خواهم ی شد م یکه خواه یزیفارغ از چ  تت؛ی از جنس فارغ 
من...   نِ یری ارزشمند است! فرزندم؛ جاِن ش تینهای من ب ی که برا یزی. تماِم آن چ ی شویم
  یلیمن خ ی شوی . تو باعث میفهمانی را م یو به من مفهوم زندگ  ییآی روز م کی که  ییتو
  ن یبهتر تی من قرار است ماماِن تو باشم. دوست دارم برا  ونباشم، شکست نخورم چ ی قو

باشم.  تیبرا  یخوب قِ یرف کنمیم  یفارغ از والد خوب بودن. سع شهیباشم و هم ایماماِن دن
  یحساب ی همباز کی سرزنش کردنت  ی وقت شماتت نکنم و بجا چیه  دهمی قول م زمیعز

 ایگوش بدهم و هر کجا که دن تی هابه حرف  شتریب دنتی فهم ی . دوست دارم بجاباشم 
شاداب و   یقرار است دخترک  دانمی. نمنترسم  زیچ  چی سخت شد محکم بغلت کنم و از ه

باشم   یکاف  ت یبرا  نقدریا دهمی اما من قول م گوشیو باز طانیش یپسرک  ای  یخندان باش
  هررا درک کنم و  تیهاخواسته  کنمیم ی. سعیرا آرزو نکن  یگریوقت مامان د  چیکه تو ه

و من ماماِن تو    ییآی روز م کی تو  زمیخودم را به خوردت ندهم. عز  دیچقدر درست اما عقا 
که من  ییایبشناسم. دن  تیهارا به کودکانه یمهربان زی وست دارم اول از هر چو د  شومیم
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.  یخودت قد بکش االتیتو در خ کنمی آرزو م ست،ی ن یواقع ی ایدن کی  خواهمیتو م ی برا
  ی فرزند چی و ه استد ین یچهارراه چی سر ه یگری کودِک د  چیکه ه ییایب  یوقت  خواهمیم

  یِ برا ی بهتر ی جا ایدن ییآی م یوقت کنمی... آرزو مجهِل والدش نباشد. جاِن مادر یِ قربان
 کردن باشد.   یزندگ 

که آمده بود تا   یاز وقت یعن یعمارت بود.  همانیبود که م یالسلطنه چند روزملوک  بانو
  یکم نیمان برکَند اقامتش ماندگار شده بود و خب ارا از تن  نمیچهلِم مادر نازن اهِ ی لباِس س

خودش را به   نیپلیسیکه د کتاتوریجان منضبط و در همه حال د. عمهدادیسخت جلوه م
بخش استفاده  آرامش  دی الهام با زی حالم خوب نبود و به تجو نکهی . با ا گذاشتیاجرا م

 یِ . غِم مادر برا ستی آن حس چنامِ  دمیو بعدها فهم گذاشتینم یاما حس کردمیم
غم گاه چنان ملتهب  نی کرده بود. ا نمیخانه نش ینیسنگ  نیبود و ا نی سنگ می هاشانه

خوب آموخته بود که چه  حینامشخص بترکاند و الحق که مس ییکه بغضم را در جا شدیم
عمو  و زن  بود یخوب ی . جمعهاوردیبکند که همسرش را آرام شود و نبوِد مادر را تاب ب د یبا

تازه کند. ناهار جمعه را در محضر   یداری ها همراِه رها و پژواک آمده بود تا دبعد از مدت 
به گفت و   ییرا یسالِن پذ  انِ یبعد هم در م یو کم می عمه جان تناول فرمود ینیصدر نش

و اغلب روز را در خواب   زدمی پرسه م یحالیبود که در ب ی ادیز ی . روزهامی شنود پرداخت
. رها هم  گفتی نم یزیشده بود اما چ قیدق یلیام خ چهره  یِ . عمه جان روکردمی م یسپر

  یزندگ  درباشد که با پژواک   یگله گزار کدورت  دیسر حرف را با من باز کند و شا خواست یم
  یوبواضح از رفتاِر سردشان با هم مشخص بود اما حاِل خ یلیبه آن خورده بودند که خ

خوردنم چشم   یقشنگ به بستن ی با لبخند حی. مسختمیگری نداشتم و هر بار از چنگ رها م
 یهوس بستن بیمشترک به او گفته بودم عج یسال زندگ  همهنی دوخته بود. بعد از ا

زده   رونی ب عیسر انیع یو بعد هم با ذوق یآن شب به دلم افتاده بود و او باناباور یشکالت
 قاشِق را به دهان گذاشتم و با ولع مزه کردم. ن یآورده بود. آخر  یهمه بستن یِ بود و برا

 . شیآخ -

 اشی را که هنوز دو قاشق هم از بستن ستالیکر دارهی پا ی به من لبخند زد و کاسه  یمهربان با
 نخورده بود را به دستش داد.
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 .زمی بخور عز نمیا -

 وار نگاهش کردم.د و خودم به آن اشراف داشتم، گربه شرک هم بامزه بو یلیکه خ یحالت با

 خودت؟  یخوری نم -

 . دیرا بوس می موها ی ام انداخت و رودور شانه  دست

 ندارم.  لینه م -

اش همه وقت  او را هم آوردم. عمه جان که توجه  یدخل بستن یسی رودربای من هم ب و
 مرا مخاطب قرار داد: یجلب ما بود با لحِن خاص

 نشه مادر. ت یسرد -

 من پاسخ داد: ی با خنده جا حیخجل شدم و مس یهمه به سمتم برگشت کم نگاهِ 

کم  یل یخ یول  ستیبد غذا ن نکهی. با ا خورهیرو با اشتها م زیچ  کیکه  یِ بار نیاول نی ا -
 بره سردش هم بشه عمه جان.  ادشیتعجب کرده که  نقدریغذاست. معدش ا

منزل ساخت. قصد داشتم   می با نگاه به رو  شهیتر از همنگفت و ژرف  ی زیچ السلطنهملوک 
  وانی. غروب که شد شال و کاله کردم. عمه جان با خانجون در ا عصر به مزار مادر بروم

به   چی زن به سن و سال او ه کی بود  بی . واقعاً عجد یکشیم  انینشسته بود و قل
داشتند که بادبادک را به هوا   یوافر  یسع سایح همراِه نک ی. مسکردی فکر نم اشی سالمت

و   فتند یبه جنب و جوش ب یامروز قصد نداشت که کم یآرام و بهار ی اما انگار هوا اندازندیب
 نگاه کرد. م یباد بوزد و ذوِق پسرکم را کور نکند! عمه جان با دقت از سر تا پا

 ؟ ی ری م ییجا -

 رفتم. ن یها پارا زدم و از پله  امل یاتومب موِت یر

 بله.  -
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معلوم نبود  چیاقامِت چتروارش که ه نیاو با ا م،یبگو  یزیچ ن یاز ا شی ب دمیدینم یازین
 اعصابم را متشنج کرده بود. یحساب استشیو ر کشدی چند روز به درازا م

 همراهمش برو.  حیمس -

شم دوختم، او هم جا خورده  چ  حیعقب گرد کردم و اول به عمه جان و بعد به مس متعجب
 داش ی ایحرف چه معن نیبود. ا

 

  ی که بجا ینرفته بودم! اما وقت رون یتا به حال تنها ب ای سه ساله طرف بود  ی ! با بچه ت؟
که از عمه جان بر   یرا و حرص م یهاشدم تماِم عقده   ری جاگ حیمس لیخودم در اتومب لیاتومب

 کردم. یخال  چارهی بر سرِ ب کجایدلم مانده بود را  

 ! ی توام که اصاًل الِل مطلق شده بود -

  نیاول ی که برا انمیلحن و طرز ب دنِ یاو هم در شوِک حرف عمه جان بود که اصاًل با شن انگار
 توجه نکرد. شدی م بشیپرخاشگر نص نینچنیبار ا

 حواسم بهت باشه؟  شتری روزا ب نیا  دیبرات افتاده که با یاتفاق -

  ی آخرِ عمه جان نشده بودم و حاال او با کنجکاو ی جمله نی خودم هم متوجه ا قتاً یحق خب
 . شانه باال انداختم. گشتیجواِب سوالش م یاز من پ

 .من چه بدونم  -

 یکه به آرامگاه خانوادگ  ی. وقتکردی نگاهم م یچشم ری ز ی هم ساکت شد و هر از گاه او
هم زشت آمده بود!   یلیرفتار عمه جان که به نظرم خ یُبردم حت ادیرا از  زیهمه چ می دیسر

 لی بود و سنگ قبر خان بابا و عمو جل فی رد کی سنِگ قبر بابا و مامان و بهار در 
سنگ قبرها را با گالب   ب یمزاِر خان بابا رفت تا به ترت سمِت به  حی. مسشانی روروبه

هم من و مامان را   یبگذارد کم شانی را رو  م یبود دهیکه خر ییهاشست و شو دهد و گل 
  ر ی دله س کی نمانده بود.  ختنیر  یِ برا  یاشک گریو د  ختمیو اشک ر ختمی تنها بگذارد. اشک ر
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  ی سِت نوازشد یِ به حضورش، برا می روزها  نیا ازِ ین  ی تنها گذاشتنم، برا ی کردم برا ی گله گزار
. خوب حس  کردمی م فیکه پشِت سرِ هم رد گرید ی گله  ک یسهمم نبود و هزار و   گریکه د

ام را غصه شهیو مثِل هم دهدی گوش م  میهاتمام به حرف  یمامان با صبور کردمیم
نبودم و تماِم   شیرا ب یمن دختر خوب شهی. و باز مثل همزدیری و او هم اشک م خوردیم

 کردیدوچندانش م  جهینزار که سرگ  یربع بعد با حالت کی آورده بودم.  ش یرا برا میدردها
را گرفته بود و قصِد بلند کردنم را داشت   می بازو ریز  حیهم نداشتم. مس  ستادنیا یِ نا یحت
 زدم.  یدلخراش غیدفعه ج کیکه 

 . نمیبزار بش رهیم  جیسرم گ -

 یِ بعد حالم جا آمد و خودم برا قهیهم فشردم و چند دق ی نشستم و چشم رو دوباره
را  یحالی به کمکم شتافت و بلندم کرد. هنوز هم ب عاً یسر حیاقدام کردم. مس ستادنیا

 دچار شده بود.  میبه پاها  نباریکه ا  یداشتم و ضعف

 چت شده تو؟!  -

! با هزار ضرب و  ؟ست یچ ی بودم که چه شده بود و حاِل نزارم سزا جیگ جِ ی خودم هم گ واقعاً 
  نی. و همدمی رس لیبه اتومب بردی م شیداده بودم و او مرا پ هیتک حیکه به مس یزور در حال

  یِ دو چندان رو ی ای که کوه کنده باشم با خستگ یی قصد نشستن کردم گو  یصندل ی که رو
 .دی بغل اطراف را پائ ی هانه یرا از پارک درآورد و از آ لیاتومب حیس . منشستم  یصندل

 فشارت افتاده.  ی کرد هیگر نقدریا  اد؟یحالت جا ب میبخور یزی چ هی می بر  -

 .نه -

 .شه یحالت بهتر م رمیگی م وهیخب سر راه برات آبم -

 موافق بودم اگر... دی را شد  وه یبود، آبم یخوب ی نه یهم گز یلیخ نیا خب

 .یبستن  جیآب هو  -

 چرخاند. می نگاه رو خندان
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 .ی کرد دایعالقه پ یبه بستن ادیز  داً یجد  -

 دوست دارم. یل یهم خ یاما عسل یشکالت  شتریهوم ب -

 . یفانفار رو دوست دار ی های طاق بستان؟ عسل می بر  -

 .خوادیرو دلم م  نیفعاًل هم  ری منو بگ جیسر راه آب هو   نینه هم -

  یدنینوا د ی ُبعد شکمو نیاز خودم ا شتریاو ب ی اش شد. انگار براخنده  یِ تعجب چاشن یکم
هوس کند اما حاال... واقعاً از   یزینبودم که دلم چ یشکم نقدریوقت ا چیکه ه یبود. من

جا به ی برا حیمس  یوقت یکه حت نقدری. ابردمیلذت م یبیبه طوِر عج جاتی نیر یخوردن ش
 زدم و گفتم:  نی را پا  شهیشد ش ادهیام پآوردِن خواسته 

 هم باشه. یشکالت ها،ی ابسته  نیا  . ازریپشمک هم داشت بگ -

نداشت تنها   شتریب ی عرضه  ی برا ییتعجب شامل حالش شده بود جا یل ی که امروز خ حیمس
 ی بسته  ی برگشت. نه نگاهم رو یکارتون یِ نیبعد با س یاکتفا کرد. کم یبه تکان دادِن سر

. یبس خوردن ی و خامه  یبستن ی هاو آن تکه  ج یآب هو  ی پشمک ماند و نه رو زیهوس انگ
 اموه ی. آب مکردمی کاماًل خصمانه براندازش م یماند و با نگاه بتموز او ثا ریش  ی نگاهم رو

  شدینم  می دهانش گذاشت. واقعاً رو ی خودش را گوشه  ی وه ی آبم یِ را به دستم داد و ن
دلم به تپش افتاده   یخودم را ببرم و از طرف ی آبرو یدر پ یپ ی هاهوس  نیبا ا  نی از ا شیب

به دهان  یخامه و بستن ی ابا قاشق تکه  ی. ناراضشمبنو  رموزیبود که الاقل چند جرعه از ش
 . دمیدیخوردنش نم ی در خودم برا ی لیم گریبود که د بیگذاشتم. عج

 رموز؟ یچرا ش -

 چشم گرد کرد. می در دهانش مانده بود برا یهمانطور که ن متعجب

 چرا نه؟  -

 تره. که خوشمزه  ج یخب... خب آب هو -
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 باال رفت.  ش یهاچشم   واریاز در و د طنتیحد ش نی چرا تا به ا دانمینم

 بهتره. ونیواسه آقا   رموزی ش -

 زد و ادامه داد:  ینگاهش کردم که چشمک کوچک ج یو گ فتادیکجم ن یدو هزار اول

 .....   گنیم  نطوریخب ا -

تمام   ییِ زد. با پرو ی ااش را نصفه رها کرد و تک خنده مله خرجش کردم که ج ی اغره  چشم
و ماِل خودم را به   دمیرا از دستش کش وانی را کنار دهانش بچاپاند، ل یدوباره ن  نکهیقبل از ا

  حیموز و شکر را به دهان فرستادم و مس ینیریاز ش ی ادستش دادم. با لذِت تمام جرعه 
  یگرفتم و شاک  شیبه من چشم دوخته بود. تا آنجا که توانستم دسِت پ هوتتمام وقت مب

 گفتم: 

 ه؟ یچ -

 تکان مختصر سرش و گفتن:   با

 . یچیه -

 شدم. فتادنمیپارک درآمد و به راه افتاد. و من خوشحال از پس ن از

 

  یدنینوا د ی ُبعد شکمو نیاز خودم ا شتریاو ب ی اش شد. انگار براخنده  یِ تعجب چاشن یکم
هوس کند اما حاال... واقعاً از   یزینبودم که دلم چ یشکم نقدریوقت ا چیکه ه یود. منب

جا به ی برا حیمس  یوقت یکه حت نقدری. ابردمیلذت م یبیبه طوِر عج جاتی نیر یخوردن ش
 زدم و گفتم:  نی را پا  شهیشد ش ادهیام پآوردِن خواسته 

 هم باشه. یشکالت ها،ی ابسته  نی. از ا ریپشمک هم داشت بگ -

نداشت تنها   شتریب ی عرضه  ی برا ییتعجب شامل حالش شده بود جا یل ی که امروز خ حیمس
 ی بسته  ی برگشت. نه نگاهم رو یکارتون یِ نیبعد با س یاکتفا کرد. کم یبه تکان دادِن سر
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. یبس خوردن ی و خامه  یبستن ی هاو آن تکه  ج یآب هو  ی پشمک ماند و نه رو زیهوس انگ
 اموه ی. آب مکردمی کاماًل خصمانه براندازش م یماند و با نگاه بتموز او ثا ریش  ی رونگاهم 

  شدینم  می دهانش گذاشت. واقعاً رو ی خودش را گوشه  ی وه ی آبم یِ را به دستم داد و ن
دلم به تپش افتاده   یخودم را ببرم و از طرف ی آبرو یدر پ یپ ی هاهوس  نیبا ا  نی از ا شیب

به دهان  یخامه و بستن ی ابا قاشق تکه  ی. ناراضشمبنو  رموزیبود که الاقل چند جرعه از ش
 . دمیدیخوردنش نم ی در خودم برا ی لیم گریبود که د بیگذاشتم. عج

 رموز؟ یچرا ش -

 چشم گرد کرد. می در دهانش مانده بود برا یهمانطور که ن متعجب

 چرا نه؟  -

 تره. که خوشمزه  ج یهو خب... خب آب -

 باال رفت.  ش یهاچشم   واریاز در و د طنتیحد ش نی چرا تا به ا دانمینم

 بهتره. ونیواسه آقا   رموزی ش -

 زد و ادامه داد:  ینگاهش کردم که چشمک کوچک ج یو گ فتادیکجم ن یدو هزار اول

 واسه کمر و...  گنیم  نطوریخب ا -

تمام   ییِ زد. با پرو ی ااش را نصفه رها کرد و تک خنده خرجش کردم که جمله  ی اغره  چشم
و ماِل خودم را به   دمیرا از دستش کش وانی را کنار دهانش بچاپاند، ل یدوباره ن  نکهیقبل از ا

  حیموز و شکر را به دهان فرستادم و مس ینیریاز ش ی ادستش دادم. با لذِت تمام جرعه 
  یگرفتم و شاک  شیچشم دوخته بود. تا آنجا که توانستم دسِت پبه من  هوتتمام وقت مب

 گفتم: 

 ه؟ یچ -

 تکان مختصر سرش و گفتن:   با
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 . یچیه -

 شدم. فتادنمیپارک درآمد و به راه افتاد. و من خوشحال از پس ن از

  چیکه هرگز از خودم سراغ نداشتم ه بیعج یبا حالت لیشدن از اتومب ادهیو پ دنی رس موقع
به   دنیو رس وانی ا  ریکردن مس یبا فکر کردن به ط یبشوم، حت ادهیپ استخویدلم نم

  یدر من معضل بزرگ  سابقهیب ی تنبل همهن ی. اشدمی ساختمان و بعد از آن به اتاق خسته م
 را باز کرد. لیبا تعجب به سمت من آمد و در اتومب حیبود. مس

 ؟ یشی نم ادهیپ -

 و مرا ببرد؟!  ردی بغلم بگ گفتم ی بود اگر م یینگاهش کردم و پرو  ناتوان

 . تونمی نم -

 شد.  سبالیقِد توپ ب  چشمانش

 ؟ یتونی نم -

و دست   دیکش  یقیو باال کرد و عاقبت نفِس عم نی تکان دادم. ُپر سوال چشمانم را پا  سر
 .داد هیشدم. مرا به خودش تک ادهی دراز کرد. دستش را گرفتم و پ میبه سو 

 . شمیچم شده. همش زود خسته م دونمی نم -

 ی نبود. به فکرم آمد حتماً در طبقه نیپا ی در طبقه ینگفت و در فکر فرو رفت. کس یزیچ
هنوز بغض ُپر و   نجاست یو جالب ا  سوختی م دنی همه بارباال هستند. چشمم از آن 

  زیم ی را رو  می فرود آمدم و پاها  ییرای . وسط مبِل پذکردمیحس م  میوسط گلو  یمانیپ
 آمد و کنارم نشست.    رونی به اتاق رفت و لباس عوض کرده ب حیمس گذاشتم.

 ؟یلباس عوض کن ی رینم -

آوردم و شال را از دور گردنم باز کردم.   رونیرا از تن ب یری حر ی نشسته مانتو یحوصلگی ب با
 ام انداخت.دراز شده  ی به پاها ینگاه مین
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 دراز بکش.  -

خودش گذاشت و با نوازش مشغول   ی زانو ی را رو  می و او پاها دمیخدا خواسته دراز کش از
  رونی ب می رفته رفته از پاها یبود. خستگ یرینظی شد. واقعاً حِس ب می ماساژ کف پاها

 . ختیریم

 . ریوقت بگ هیاز دکترت   -

 و ادامه داد:  کردی نگاهش کردم و او همانطور که مشغول ماساژ بود نگاهم نم متعجب

 . سهیچکاب بنو  ه یبهتره برات  -

بودن   یانرژیب همهن ی ا گفتی فکر کردم، راست م یبود. کم یبه نگران ختهیآم  شی صدا
شدم و   زیخ م یکه گذشت و حالم جا آمد ن یباشد. کم لیدلی هم ب نی همچ توانستینم

 .مستادیا

 .رمی دوش بگ دیبا  -

 صدام کن.  یداشت یکار -

آوردم. اول وان را ُپر کردم و   رونیاتاق خواب رفتم. لباس از تن ب ی لب زدم و به سو ی اباشه 
وان بگذارم  انش یکه خواستم پا م نیکردم. اما هم یخال انشیرا م  یشامپو بدن شکالت

ام حالم چنان دگرگون شد و معده  دیچیپ امینیب ر ی شکالِت محبوبم که ز ی چرا بو دانمینم
 ی معده   ی حمام عق زدم و باال آوردم. دست رو ی های کاش یِ و همان جا رو ادبه تالطم افت

باال   ی برا ی زیشکالت چ ی از آن همه بو حتملی ماندمی م گر ید ی اهیدردناکم گذاشتم. اگر ثان
 ی رفتن. همانطور نشسته رو رونیب ی داشتم و نه نا تادنس یا ی . نه ناماندی آوردن نم

جانانه زدم و  ی ادی. با تمام جانم فرآوردمی و زردآب باال م زدمیعق م یدر پ یپ هایکاش
ام آنقدر . حاِل بِد آن لحظه دندیصف کش هیو پشت سرش بق حیبعد اول مس ی اقهیدق

آمد و   می به سو  یعیالعمل سر با عکس   حیمهم نباشد. مس  یز یچ می بود که برا ریوصف ناپذ 
 : تمجانم گف ی هاجرعه  نیدست به دور تنم دواند. با آخر 
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 . رونی... ببر ب نجایمنو از ا -

 گفت:   ادیو با فر دیاما او شن د،ی آرام بود که به گوش خودم هم نرس  میآنقدر صدا  و

 .اریش رو برها حوله  -

 . ستادیمن ا ی رها پشت سرش مضطرب با حوله  و

 چت شده نوا؟  -

 نگران خانجون آمد. ی صدا

 م از دست رفت. بچه د، یدکتر خبر کن -

 گفت: ش یهایهفتاد و دو سالگ انِ یدر م یمقتدر زن ی صدا

 نزارش کرده.  ی! حاملگ ستین ازین -

نه...  ای دی چیحوله دورم پ دیکش  رونی مرا از حمام ب حیکه مس یموقع دانم ی نم یمن حت و
مستانه و   د، ی خندی مامان م ا یخواب و رو یوقت از حال رفته بودم... و قاطچون من همان 
  دیسف ی او پارچه گشتم ی و من به دنبال تنم م ختیری م و بهار اشک  کردی بلند. بابا بغلم م

دست دراز   شدنی به آغوش کش ی و من برا خوردی در آغوِش بهار تکان م زیچنا یبا حجم
 ! ساینک ی هایروزگ  کی به  هیشب یی... صداآمدینوزاد م ی ه یگر   ی کردم و صدا

که  زندی لب م یزیسرخش به محِض باز کردن چشمانم چ ی هابا لب  ی بروجرد  دکتر
عمه جان، خانجون، زن   .خوردی . نگاهم وسِط اتاق چرخ مدی آی حالم جا م ی. کمشنومینم

 ! ستین حیو مس اندستاده ی رها اطرافم ا ،ی ، عمه پرعمو 

 خانوم نجم. گمیم کی تبر  -

 . ستی به لبخند ن هیاما هنوز شب خوردی تکان م  شیهاجان لب  عمه

 خاندان الزمش بود. نیهم ا گهیوارث د  هی -
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لب ذکر   ریز و زن عمو  زدی م لهیبه دِل شوق    شیهاو اشک  ختی ری اشک م خانجون
و قربان    دیکوبی . رها شاد و غوغا کنان دست به هم مکردی و به طرفم فوت م  گفتیم

در بطنم نمو   ی و من؟! من مادر شده بودم! موجود رفت ی دوباره عمه شدنش م ی صدقه 
گم شد؛ و اشک شوق همواره از هزاران لبخند    میهااشک  انِ ی! و لبخند مکردی م دایپ

و دکتر   از تن و رِگ من! همه اتاق را ترک کردند.  ی فرزنِد من؛ موجود ارجمندتر است. 
  دیکه در جوارم دم یرفت. و حاِل آن لحظه، حس یمختصر ی نهیپس از معا  ی بروجرد

و هزار هزار  ربا نیدوم ی کلمات... مامان شده بودم. برا ی بود. و وصفش ورا رینظیب
و لبخند   ختم یریم شد. اشک  رهیچ ی متفاوت. غم از وجودم رخت بست و سپاِه خرسند

. آمده بود؛ فصل زدیشکمم پرسه م ی به رو نم یلمس جن یِ و دستانم در تکاپو زدمیم
دختردار.   دی باز پسردار شوم و شا خواستمیرقم خورده بود. م یگریطوِر د نباریمن ا  یزندگ 
ها آمدند و  تنم جا خوش کردند. پروانه  انِ یها آمدند و م... امان... پروانهی .. وابزرگ. ی خدا

غِم مادر را از تنم   توانستی حال م نیدوباره و دوباره متولد شد. انگار تنها ا یینوا گو 
ها...  بودن  ی با همه  کردی بودن که جنسش فرق م  کی باشد.   یبشوراند. نبودن مادر را تسل

  نیبخورم اما جن ییجهان را تنها ی هاو از حاال حاضر بودم تماِم غصه ودم من مامان شده ب 
مطلق باشد. فرزندانم ُپر از آرامش باشند. فرزندانم! من   ی در آسودگ  دیمن قد که کش

دوانده بودند   شهیشوق ر  ی هابهتر؟! جوانه  نیاز ا  زیبودم و چه چ یصاحب دو موهبت اله
از  یمیکه ن  دمیرا ند  ی حضور مرد یمادر ی ایدر دن  ق . غر دندیکشی قد م شتریحظه بو هر ل

  نگاهم با نگاِه آب آلودش هم کالف شد. او هم شوق داشت،  شده بود.  دا یمن پ انِ یاو م
آمد، کنارم نشست،   شیاما متفاوت. پ بارن یدوم ی ذوق داشت، او هم پدر شده بود! برا

  انیچشمانش به غل انِ یدر م  یشرمندگ  یو حت یگزار سپاس  زانیتا چه م م یبگو  توانمینم
که داشت نمو   یکودک  ی دست من نشست. به رو ی آمد و به رو شیافتاده بود. دستش پ 

 .کردی م دایپ

 ممنونم.  -

از هر   ترنیبود که دلنش یگزارکلمه چنان آغشته به احساس و صدها هزار سپاس  نیا و
سر خم کرد، دسِت   . لبخند زدم و او دستش کنار رفت، شدی م یلقحالت ت نیدر ا ی اجمله
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آن لحظه از آن   و از نو نگاهش را رهسپار چشمانم کرد. دی نشسته بر شکمم را بوس
ادا کند. سکوت   یحسش را به درست توانستینم ی احرف و جمله  چیبود که ه  ییهالحظه

حرف زدن    ی برا یخوب انِ یها راوچشم   ی. و به راستمیزدی مان با هم حرف مکرده با چشمان 
هم خودش   دنی وقِت لباس پوش ی. حترم یبگ یی کمکم کرد دوِش سرپا  حیهستند. مس

و من   امدین گریرفت د  رونی باز اتاق  یزحمت را تقبل کرد و لباس به تنم پوشاند اما وقت
  ستین یزی تجربه چ نی. استمی احوالم ن انیخودم را با کودکم مشغول کردم. واقعاً قادر به ب

قبل از مامان شدن   یفهمی م ی که آدم بتواند با چند کلمه سرهمش کند. مامان که شد
به   فتنر ی دارم که فقط دو بال برا  یچند ساعت حس  نی. و من در ای انکرده  یچندان زندگ 

که به تنش  ییها. به لباس کنمی که خواهد داشت فکر م ی اافه ی. به قآسمان کمش است
به دندان    ش،یهای ماهگ  کیبه  د، ی خر ش یکه خواهم برا ییهای به اسباب باز پوشانم،یم

به چهار دست و پا راه رفتنش، به قد   تِب بعد از واکسن،  ی هابه شب ش،ی هادرآوردن
زود بزرگ   یلیها خش، به بزرگ شدنش... بچهزدنش، به راه رفتن دابه مامان ص دنش،یکش

از   دهمی زود بزرگ شد. و من از حاال به خودم قول م یلیکه خ می سای . همچو نکشوند یم
سبز شدنش را ثبت کنم و به خودم قول   هیبه ثان هیاش غافل نشوم. ثانلحظه به لحظه 

دوچندان مراقبت کنم. حواس   کانماز کود دهمی باشم. قول م یمامان خوب  دهمیم
. اما فارغ از همه  دمی را با او چش یمادر ی هاتجربه  ن یپسرم بود. اول سای شان باشم. نکجمع

  چی. اما بخدا که هکردمی با جانم از او حفاظت م دیکه با ی ای ادگاریامانت بود!  ساینک زیچ
. من با او  نمیبودن بب دمفرزن از  ر ی نشد او را غ شاننی ترن یر یلحظات و ش نی ترگاه، در سخت 

 ی زه ی اما غر یزن نباش شودی. می اما مادر شو ینباش اتن ینه ماه حامِل جن شودی آموختم م
  ی. میشده باشد و تنها و تنها به فکر پرورش کودکت باش قیتنت تزر  ی هااخته یبه  یمادر

. من ی باشموجب پا گرفتنش  تیو شکا  گلهیو ب  یبخاطر او بگذر  زهای چ یلیشود از خ
بخاطر    زیمادر از همه چ کی  دی چشم بستم.آنطور که با  زهایچ یلیخ  ی رو سای بخاطر نک

 یِ زندگ  نیآغاز ی هاسال   یمهری و ب ی فرزندش چشم پوش باشد. من سرد یوالندگ 
و تا زن   دمیچش انت یو خ دمی د  انتینگفتم. من خ چی ه سای و بخاطر نک دمیرا د امیی زناشو
از همه   یپنج حرف نشسته است اما مادر که باش   نی پشت ا یگ که چه مر یدانینم ینباش

. نه! اما و دم نزنند..  نندیبب انتی شان باشد خها حقزن  ی . نه که همهیپوشان ی چشم م زیچ
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فراوان و    ی زهایچ ی جهان بخاطر فرزندشان رو ی جا  ی که در جا یزنان و مادران شمارندیب
رشد کند، به ثمر   تیدر آرامش و امن شانکه تنها کودک  کنندیم یچشم پوش  یجانکاه

است.  یبا تو خودخواه گانهیب ی تنها واژه  گر ید ی و مادر که بشو یبرسد. زن که باش
به در اتاق   ی ا. تقهرد یگیعوضش صبر و گذشت و گذشت و گذشت تمامت را در برم 

 ی رو از.  شودیوارد م اشیشگ یا اقتدار همعمه جان ب دهمی. اذِن دخول که مخوردیم
 لب نشسته است.  ی و لبخندم رو زنمی دارم را پشت گوشم منم  ی . موهاشومی تخت بلند م

 .دی بفرمائ -

و با چشمش   ندینشی تخت م ی و رو دی آی اند. جلو مبه شدت محکم  ی کوتاه ول شی هاگام
 .زندی اشاره م

 دختر جان.  نیبش -

. خواهر و برادر در همه وجه شباهت  نمیبیو در پس چشمانش خان بابا را م نمینشیم
شکمم   یبه تخت دهیچسب شرتیت یکم کندی مرا معذب م  یدارند. نگاه نشسته بر شکمم کم

 .ندینشی السلطنه مملوک  ی هالب ی رو ی . لبخنِد محو دهمیرا با دست فاصله م 

 تجربه رو نداشتم.  ن یوقت ا  چی من ه -

کنار رفته    رشیسخت و نفوذ ناپذ  ی که پوسته  نگرمی م یچشمان حسرت بار زن  به متعجب
 است.  

نازا بودنم حکمم   دنیو بعد از فهم دی من دوبار ازدواج کردم. بار اول به سه سال انجام -
 .دمی چش وک یب ی هارو با بچه یو مادر دیطالق شد و بار دوم پنجاه و سه سال انجام

 . گذشتی از ده سال از مرگش م شی بودم و حال ب دهی خان را قباًل د وک یب

 خوبه.   یلیخ یلیخوبه. مادر بودن خ یلی بچه خوبه؛ بچه خ -

  ستادهیا  بای ز یزن شیموها  ی خاکستر انِ ینشسته بر صورتش، م ی هاو شکن  چی پ پشِت 
 د بود! را بل یبود اما مادر دهیبطنش نپ انِ یدر م ی جوان که هرگز کودک  یبود. زن



 دل  ینوا

 
269 

 

از  شهیاز هم شتریباش. حاال ب  تیدخالت کنم اما مراقب زندگ  تی تو زندگ  خوامی نم -
  خواستیخاطرت رو م  یلی. اتابک خیهست یحفاظت کن دخترجان. تو مادر خوب تیزندگ 

  س،هیتو اول حواست به بق گفت یم شهیرو به نامت زد. هم مونی که عمارِت آبا و اجداد
به   نیاز ا گمی. اما حاال من بهت مرسهی به خودت م وبتن  یو آخر سر  یهمه رو دار ی هوا

و محکم و شاد   ی زِن قو هی  دی با نجم  ی هابه خودت باشه. مادر وارث شتریبعد حواست ب
با   شهی بده. بذار هم ادیهات رو به بچه  ی فرصت غم نداره. شاد ایباشه. شاد باش نوا. دن

 باشن.  گانهیغصه ب

 . ستادمیا  شیپاشد، تازه به خودم آمدم و هم  زیخمین ی جا از

 .نی بهم سر بزن  نیایصحنه. ب گردم ی من فردا برم -

 و ادب خرج کردم. دمیبه خود جنب یمن با مبهوت و

 حتماً عمه جان.  -

.  را دوباره در اتاق گذراندم و ذهنم ُپر شد از افکار درهم  ی. ساعتستادمی رفت اما من ا عمه
را   نیچک هم ا  یبیبرگرد باردار هستم و حاال دو خط مثبِت ب برو ی دکتر گفته بود ب

قطار بود. مرا   ی هال یر  دنِ ی. در حاِل چزدم  سایبه نک یرفتم سر رونی. از اتاق که ب گفتیم
 چسباند.  سمتم آمد و خودش را به آغوشم هب دیکه د

 ؟ یداداش -

 نشاندم. ن ی زم ی ، دستش را گرفتم و روزدم لبخند

 ؟ ی بازم دوسش دار ؟ یبود چ یاگه آج -

 سر تکان داد. منشانهبزرگ 

 مراقبش باشم مامان نوا.  دهمی قول م -
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مراقب خواهر کوچکش بود.   شه یکنار زدم. بهار هم هم اشیشانیپ ی را از رو  شیهای چتر
 نوا را داشت.  ی هوا شهیبهار هم

 سا؟ ینک -

 بله؟  -

کوچولو که چند ساعته   نیاز ا شتریب یحت م، یدوست دار یلیخ شهیهم حیمن و بابا مس -
 . میمتوجه حضورش شد 

 خم شد و گونه و گوشش را به شکمم چسباند.  ناگهان

 ؟ یبودم مامان نجایروز ا  هیمنم   -

فرو رفت.   می هارگ ی جا ی سوزن در جا  ک ی یز ی به ت یقلبم وحشتناک بود. حس طپش
 سرش گذاشتم و نوازشش ساختم.  ی که به خودم آمدم. دست به رو دیطول کش

 . ی بود نجایروز ا  هیآره توام   -

که  یو به قول خودش مشغول گفتگو با داداشش شد. داداش دی خند نیو دلنش کودکانه
با او داشته باشد    خواستیکه م ییهاو از بزل و بخشش  زدی م شی فندق صدا  امدهین

کنند.  یتا با هم باز  دهدیم اد یبه قد خودش که شد به او فوتبال  گفتی و م زدی حرف م
و از جهاِن  گفتم ی م یزیچ ش یهاحرف  انِ یم ی شاد  وگفت و گفت و من با خنده   ساینک

 .می لذت برد مانی مادر فرزند

هدفون   سایهم زد. نکرا بر مانی خلصه آمدیم  رونیاز ب که یفیجر و بحث خف ی صدا
باال   ی رفتم. صدا از طبقه  رونیگذاشته بود و سر در تبلت فرو برده بود. آرام از اتاقش ب

 !زدیپژواک بود که داد م ی ها باال رفتم. صدا. از پله آمدیم

خونت؟   ی نسناس رو گرفت و آورد تو ی که یرفته که چطور دسِت او زن  ادتیرفته؟  ادتی -
حفظم، خورد شدنت جلو چشممه، عمرت که به باد  هاتوه ی. گرامان م  ادمهیمن اما خوب  

. نخواه که ادیب ادتی. پس تو هم  ادمهیاون مرد تلف شد رو   ی که پا تی جون ادمه، یرفت رو  
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عمرت که  ی ها. من بخاطر تو، بخاطر سال یکنم و برازم دوباره زنش بش یرو ق یرتیغیب
که  ی بود از مرد دنمی موهات که بخاطر قد کش ی ال  ی دی صرف بزرگ شدنم شد، بخاطر سف

بخاطر من بکن مامان. تو هم بگذر! دلت  نکاروی. تو هم ابابامه گذشتم  گهیخون و شرع م
 .من متنفر شو  ن ی، تو هم عرو سنگ کن، متنفر شو 

جان و خانجون و زن عمو نبود. اما رها  از عمه یو اثر دی لرزی نشسته م یِ پر عمه ی هاشانه
.  ستی نگری م زیانگغم  ی تراژد نی به ا سیخ یبود و با چشمان ستاده ی دورتر از عمه ا  یکم

 دادم. هیها تکو به نرده  ستادمیجا اهمان 

 .یبلند شد؛ با عجز و ُپر از زنانگ یعمه پر ی صدا

... مسعود  یچ یعنی یمرد باش هیعمرت عاشق   ی همه  یوقت یفهمینم ، یفهمی تو نم -
نداره...  ی داره. آره منو له کرده، منو شکسته. اصاًل خوب کرده. به تو ربط ازیبهم ن ضه،یمر

 خوامی... مهیعمرم عاشقش بودم رفتن ی همه ی که تو  ی . مردهیمسعود... مسعود... رفتن
  نی شته باشه کنارش باشم. ااگه فقط چند روز دوام دا یهست، حت که  یآخر ی هاسال  نیا

مرِد خائن رو دوست داره. مسعود پدرته   هیکه هنوز  ی . خودکنمیکارو بخاطر خودم م 
 . قلب من بود که سوخت، ینکن رونیرو از دلت ب نهیک  نیاگه ا کنمی پژواک. حاللت نم

 نکن. مثل پوالد عقب یخودتو قاط ، د یمن بود که تلف شد، عمر من بود به ته رس یجون
  نطوریا یبود. حق ندار  یپدر خوب شهیتو هم ی نبود اما برا یمن شوهر خوب ی . براستیبا

.  یاز پدرت متنفر باش دی . مسعود فقط قلِب منو سوزوند. فقط منو! تو نبایراجبش حرف بزن
  هیمن   ام،چاره یب نکن فکر  م،عرضهی منم دلش رو بشکنم. فکر نکن ب یبهم بگ  یتو حق ندار

کنه. مسعود تونست درد   ت یکه دوسش داشت رو اذ  ی مرد تونهی زن که نم ه یزنم، 
گله کنه. اما  دی نبا نهیاز عشقش بب یی. عاشق هر جفاست ی ! باشه مهم ننه؟یمنو بب دنیکش

 بدم.   یبا بودنم دردش رو تسل  خوامی . من فقط منمیرو بب دنشیدرد کش تونمی من نم

  ی جمله کامل نشد. نتوانستم؛ کلمات برا دمیشی د عاشق... هر چه فکر کردم؛ هر چه ان زنِ 
 نه! نهیپژواک از قدرت افتاد اما از ک  ی صدا رند،یحق ی ادیز  رند،یجمله حق نیا ی ادامه
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کنه.  چهی باز تورو باز زارمی. نمیبش کشینزد زارمی هم نم رهی اگه اون مثاًل پدر بم یحت -
 محاله بزارم مامان، محاله.

 به طرف پژواک رفت و گفت:  یقدم رها

 .. ... بزار.زمی عز -

 تو خفه شو!  -

و   دیگرا  ی دی که درجا رنگش به سف چارهیب ی رها  د، ی بلندش پر ادیمن از فر  ی هاشانه
طور نشسته آهسته اشک  زد. عمه همان  رونیچشمانش آبستن شد. پژواک از عمارت ب 

به داد رها  ایبدهم   یعمه را دلدار دانستم ی. نمدی اتاقش دو یِ و رها به سو ختیریم
  بای. دخترک ز و دل نزده وارد اتاقش شدم  دمی د ترمقدم رها را  ی الحظه یمیبرسم! در تصم

. به سمتش رفتم، کنارش دی لرزیهاش متخت نشسته بود و شانه  ی رو  یو دوست داشتن
 دستش گذاشتم. ی نشستم و دست رو 

 رها جان؟  -

 . رفتی بند م  یچنان به غم دچار بود که زباِن آدم نشیاندوهگ چشمانِ 

 یافتاده؟ مشکل  یتو و پژواک اتفاق نی. بمیمدت فرصتش نشد با هم حرف بزن  نی ا -
 هست؟ 

جهان اشک پيشش کم   کیچنان مهلک و طاقت فرسا باشد که  تواندی خنده م کی گاه  و
 باشد.  

 وقته.  یلیخ وقته مشکل هست،  یلیخ -

 شده؟   یچ -

 . دیچشمش کش یِ و دست پا د ی را باال کش دماغش

 .شده نوا   یهمه چ -
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 بود، مگر چقدر غافل شده بودم؟!   قهی دق کی  ی برا ینگران

 به سرتون اومده؟!   ی! درست بگو چی درست حرف بزن دختر، تو که نصفه جونم کرد -

 باز ماند.  هارانه یو  ی تنها رو یکرد، دختر رانیخانه را و لی، س شد   لیس اشه یگر

. منم  ستین ی شگیپژواک هم  گهینوا، خرابم، خراِب خراب. پژواک د ست ی حالم خوب ن -
.  رهی باال م یزندگ  نی ا واری. گنده که از در و دمی غرق شد م،ی . گم شدستم ی سابق ن ی رها گهید

 کرده.  کونیفزده همه جا رو کن ینشت

برحه از زمان به   چیدر ه گاه  چی است عشق ه نیا ت یحق انتخاب است اما واقع کی عشق
 ! ستینبوده و ن یکاف ییتنها

 

 

 

 پانزدهم: فصل

 طرفه"   کی ی "جاده 

قادر به  ی اذره  یاست و نه کلمات حتمادر بودن و مادر شدن نه لذتش قابل وصف  خب
و نمو   شودی ات ذره ذره بزرگ مبطن  انِ یاز تو م یک ی  یکه بدان نیهستند. فقط هم انشیب

  دی آیم یک ی  ندیگوی م یوقت فهمدی زن بعد از مادر شدن تازه م ک ی دارد خوِد بهشت است، 
  یعنیخوب بود.  امی! حاِل روحشودی که تماماً فقط ماِل خودت م یکی چه!  یعنی که بماند 

  ایو لوب سای نک یعنیکه بد باشم،  گذاردی افتاده نم شهیکه در نهانم به ر زی اسرار آم یِ ایلوب نیا
و چشماِن   حیمس یعنیباشد،  یکه غم گذارندی نم دهی جانش که خودش نامش را برگز

حال بد   چکدی که از وجودش م یو عشق گردندیم  میهاجستجوگرش که به دنباِل قدم 
  ستی ترسناک! اما درد دارم؛ دردم دخترک  شهیهم  ی اماها نی . و اما... و امان از اگذاردینم

سِه جهنم  نیا  بیغم و درد و عشق بغل کرده و ترک  ی زانو یتاِب زرنگار یِ تِه باغ که رو
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و    ستیخوب ن چ یه والشکه آب رفته و حالش و اح یدخترکم است، دخترک  است. دردم
درد است. نگرانم و   اشی بخوان  یکه هر طور ی و درد... درد ندیآفر یم ینگران نیهم

هزار   یبه کجا رفته است! و وقت  ستی که دخترم را رها کرده و معلوم ن  ستی مرد امینگران
و نوش   شی غاصبانه حاِل خوشت را ع یلیخ لیدل کی آن   یخوشحال ی برا یدار لیدل
. کندیمعاوضه م یکیچشماِن رها جهانم را با غِم تار  یبه تن دادن و ناچار رمیگز. ناکندیم

  ک یاز  شتر یو همواره ب شتری زن است که ب نیجهان ا ی جا و همه جا و در همه شهیهم
. زیانگبع غم که احساسش شکسته است دردآلود هست و به ط یو زن خوردیرابطه لطمه م

را... و باز قلبش را جا گذاشته است به طرز   شکه چنان شکسته و قلب ییو اما جا
! رها با  اندده یعشق را با درد چش خیتار ی به جا ی ها در جاو زن ستی دنیبار ی ارحمانهیب
و   ستی دنیچه بد بوس راهنشی پ یسرخاب رِ یرها شده در باد، در بستر حر  سوانی گ نیا

 ی کنارش و او زانو  نمینشی است؟! م دهی کوچکش دل بر ی ام دل از الههپژواک با کد
  شهیالزم است هم  یدواریبه بغل گرفته و نگاهش را به ناکجا آباد سپرده است. ام یکسیب

 دارد.  ازین اریبس دنیشن  دی و رها حال به ام

 ... نطوریرابطه ا ی تو  یگاه یدونی م -

 .خوادمی گفت نم -

 کنمینگاه م یزن رخ م یاند که تنها به ناز پا انداخته  زیت ی ارا با گلوله امیی و انگار شنوا مات
به   ازیو ن  یدانی و تو م خنددیندارد. و او م یبه زندگ   ی دیام یکه انگار بعد از هشتاد سالگ

 دارد. ان یدر لبخندها جر یکه مرگ گاه ستین یحراف

  دی با د،یجنگ  دی است؟! واسه عشق با ازت ساخته  ی چه کار گهی َمردت نخوادت تو د یوقت -
  یزبونیکه طرف مقابل با زبوِن ب یوقت دهایبا  نیبود اما ا ی قو دی با ،د ینترس  دیبا تالش کرد، 

  دی وقت نبا چی اما ه دیجنگ د ی . واسه عشق باادینم  یکار چیبزنه به ه  ادی نخواستنت رو فر
  ی با پاها  دی اما با یری میاون لحظه تو م خوادت،ینم  گهیکه م ی. وقتیکن  لیتحمخودت رو 

اگه هزار بارم  یکه حت ییجا .ینباش دشی که تو د ییجا یبر یکن ین یعقب نش جونتیب
 . نهیاون تورو نب شی دید
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  توانی. و تنها مچکدی م راهنمیپ ینارنج ی و رو ردیگی و راه م افتدیم  انیبه جر ییگرما و
عاشق خواسته   ی . خار چشم است؛ برادیگو یکه از نخواستِن عشق م یزن  ی برا ختیاشک ر 

جلو رفتن    ی و روزها و روزگار برا  ماندینشدن در چشِم عشقت خار چشم است. و حرف نم
 .کشدیاش قد معمه ی هااشک  انِ یم زی اسرارآم ی ایو لوب  ردیگیم یشیپ

جمله   کی . و رها در رساندی از خودش م یو نه خبر دهدی نه جواب تماس م پژواک
  مانی همه  یِ خوب نبودن برا ن یو ا ست،یخوب ن چیگفت که ه شودی م دیخالصه و مف

مطلق از  یخبری طور ب نیآب شدِن خواهرش را و هم  آوردی تاب نم حی. مسستی مسر
  ی را صدا  نی. اگرددیمروزه بر   کی است اما  ریال سه روزه رفتن به م یپژواک را. قرار بر سفر

  شی هاو اخم دی آی . مدیگو یم پراند یرا م امی که چرت ظهر گاه لشیاتومب ی هاک یالست زِ یت
آنقدر   کند،ی. خسته نگاهم م لرزاندی درهم دلم را م ی هاسگرمه  نی با ا اشیعصبان ی و چهره 

  شی پا  نیو پا رومی ندارد! جلو م ار راهنشیپ  ی هاباز کردِن دکمه  ی نا یخسته که حت
 . رسانم یم اشی اری  راهنیپ ی هاباز کردِن دکمه   یِ و برا برمی م شیو دست پ  نمینشیم

 شده؟  یچ -

 . نشاندیخودش م  ی پا یِ و رو کندی و بلندم م اندازدیدست دور کمرم م ینیلبخنِد غمگ با

 .ینیبش نطوریا  ست یبرات خوب ن -

.  اندازندیجهت بحث چنگ م   ر ییتغ ی برا یسمانی که نخواهند حرف بزنند به هر ر مردها
  شیها! لبشان ی بحِث مورِد عالقه شودی م یغرب  ی قایآفر ی ره ی نائورو و جز ی مذاکره  یحت
 :زنندیلب م  شیو رو  ردیگی ام جا مشانه  ی رو

بازم حواسم بهت   امیشگی هم ی و من با نامرد ی خوای توجه م شهی از هم شتریاالن ب -
 . ستین

-... 

بخوام پژواک واسه خواهرم   هیجای نبودم پس توقعِ ب یوقت واست شوهر خوب چی من ه -
 باشه؟  یشوهر خوب
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-...  

مرد قلِب    هیروز   کی فکر کنم که   نیبه ا  تونستمینم  یشکستم اما حت  ادیمن دلت رو ز  -
 رها رو بشکنه. 

-... 

 دوست دارم خانوم؛ هر چقدر بد باشم بازم دوست دارم.  -

 .رم یگی او فاصله م از

 شده؟  یچ  حیمس -

 .چسباندیو باز مرا به خودش م اندازدی دور کمرم م دست

 بغلت کنم.  خوامی االن فقط م -

 ی هااو و پژواک چه گذشته است. نه آن شب بلکه شب نیآن شب نگفت که ب حیمس
 ی اساخته نبود. عمه جان مداخله یاز کس یبست. واقعاً کار بعدش هم لب به سکوت

 یتالش  چیه  گری د حیدهان بستِن مس نی بازگشته بود و حال با ا وانینکرده بود و به مر 
ُبرده بود چه   ادیرا از  ایخودم هم حضوِر لوب ی. مشکل چنان بزرگ بود که حتکردی افاقه نم

شدِن   داری دال بر پد نیو هم  بردمی به سر م یردارسوم با ی ها... در اواخر ماه هیبرسد به بق
مرا   نیبود که هم دهی شکمم رو یِ کوچک به رو ی ادر تنم شده بود. تپه  یباردار ی هانشانه

محضرِ دکتر    یجواب غربالگر ی برا د ی. باکردی م قیبلند و گشاد تشو ی هاراهن ی پ دنِ ی به پوش
ها که اصرار کند که بعد از مدت   سای امر باعث شده بود نک نیو هم شدمی حاضر م ی بروجرد

بخواهد خودم او را ببرم و من   کردمیم اشیرفتن به باشگاه فوتبال راه ی با عمو رجب برا
 ی هاکه مملو از گل امیراهِن ساحلی پ یِ ! روشومی گاه ناتوان م ساینک ی هادر برابر خواسته 

  یلیتنگ شده بود و من خ شی برا یرا که به تازگ  حی مس یِ طوس ی مردانه راهنِ یبود پ یبهار
  ی و برا دم یسر کش یِ به رو یو خنک یو شاِل نخ دمیآن را کش رفته بودم پوش ی احرفه 
  چی ام را پا زدم. سوئگل برجسته   ی پرهایدچارش بودم اسل بیروزها عج ن یکه ا شتر یب یراحت

از  گذاشتم.   راهنمیپ بیرا درون ج امیاعتبار ی هاکارت  فیو تلفِن همراهم را برداشتم، ک 
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بود   شیهاکاناپه نشسته بود و مشغول بستِن بنِد کفش  ی که رو سای رفتم. نک رونیاتاق ب
را جلب کرد و سرش را از دفتر و حساب   حی توجه مس نیبوس فرستاد که هم می برا

 ی از رو سا ی شوم. نک کش ینشست اشاره زد نزد می نگاهش رو و  دیکش رونی ب شیهاکتاب 
 کرد.  دی تاک رفتی و همانطور که به سمِت در خروج م دی پر  نیکاناپه پا

 . ایب ی مامان زود -

هم   یچند بار ی و حت آمدندی م نیپا ی باال به ندرت به طبقه ی طبقه  یاهال شدی م یمدت
  نیما پا  ی بودند و در کمال تعجب برا ده یباال تدارک د ی شده بود که غذا را در طبقه

تر  که ما را راحت کنندیم جادی ا  یچهارچوب مانی که دارند برا کردمیفرستاده بودند. درک م
  ستادیاو هم سرپا ا  ستادمیکه ا حیما چهار نفره شده بود! کنار مس ی واده بگذارند. خان

قد بلند باشد که    نقدریا دی . اصاًل مرد بادوست داشتم  تینهای مان را بقِد فاحش اختالف 
 انداخت.  میخواهان به رو  داً ی شد  ی! نگاهیسرت را بلند کن دنش ید  لیبرا

 ترت کرده. خوشگل  یلیخ یحاملگ -

 . ختندیر ن یپا م یهاها از لبلبم ترک خورد، دانه یِ رو یسرخ انار

 خوبه با بد؟  نیو ا  -

 و باال شد.  نیبازوم پا یِ با نوازش باال نشست و رو دستش

و من دلم فقط   چرخهیام مدارش تو خونه نیچ ی هاراهن یفرشته با پ  هیخوبه چون   -
 انگار کمه! کنمی نگاهش م شتریکه هر چقدر ب ییهای خوشگل دنِ ی. دخوادی رو م دنشید

-... 

شاهکار   کی جمع شده که   ییبایهمه ز  نی موها، ا نی لبا، ا نیچشما، ا  نیو بد چون ا  -
غرق لذت شن و   دنشیهم هستن که از د یگرانید  ننش،یهم هستند که بب یگرانیساخته د

 واسه منه حسود بِد، واقعاً بده. نیا
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  ان یکوچک به جر ی تپه ی رو  نباریعشق خوِب خوِب خوب است. دستش تکان خورد و ا و
 افتاد.  

 ،ه یعال چرخونمی که شده جونم و مدام به دنباِل بزرگ شدنش نگاه م  یبرجستگ نیاما ا  -
 نکن.  شیمخف

  یخوش یِ کاماًل دان شد. سرش خم شد و گرما  میها. انار لبختند یر  میپا  ری سرخ ز ی هادانه
 د یبوسه چ امیشانیپ یِ به رو

 

نشست و اناِر دان شد و تا امتداِد هر دو چشمم فرو   دهی هم کش میموها یِ گرما رو  نیا و
 شده را َتر کرد. 

 س.وسوسه کننده  یلیخ ر ینظی ب ِب ی ترک  نی ا -

 لحظه تمام نشود و تمام نشود. نی را دوست داشتم؛ آنقدر که بخواهم ا نگاهش

 ام را به عقب راند.نشسته بر شانه   ِی دسته مو دستش

 حالت خوب باشه نوا. گهید خوامی م -

 خوب.  داً ی حالم با او و کناِر او خوب بود؛ شد و

 یو حال یشود خوب  یم زی. همه چگذاردی حاِل بد نم یکه دوستش دار  یبا کس یزندگ  اصالً 
 .معناست ی که در آن رنجش ب

 که خوب باشم.  ی تو کنارم باش دیبا  -

 ازت جدا باشه. تونهیمن بخوامم، دلم نم -

بودند نگاه دوختم.  دهی ها رودر گندم  شیاز پ شی نشسته بر ته ريشش که ب ی جوها به
و هشت را   یتولدش که س ی هارا شمع  نی. اگذاشت ی را پشِت سر م  یَمردم داشت جوان
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  یدوستت دارد اما عشق... کار یخوب است که بدان دانمی ! و نمگفتی بودند م  مودهیپ
  یدوست داشتن ،یکن هیبه دوست داشتن تک یمجبور توعشق نباشد   ی وقت کرد،  شودینم

نباشد   یوقت  ست،ی ن ی. اما وقتشکی ب شی برا رودیکه سزاوار باشد اما عشق... خب دلت م
 .کنندیکه بر دوست داشتن صدق م  ییهالیناچار به دل ؛یتو ناچار

 از باغ آمد.  سا یداِد نچندان بلنِد نک ی صدا

 مامان. -

 باال انداختم.  شانه

 برم تا پسرت صداش بلند نشده.  -

 زد. لبخند

 مراقِب خودت و پسرام باش. -

 ابرو به هم گره زدم.  یتصنع

 نه؟!  نی فتیجلو ب  چی سه ه دی کمر بست سا یتو و نک یعنی -

 فوتبال.  مِ ی ت هی  میاگه ما بش یفرمانده؛ حت  یشما همه جوره تاج سر -

 .اخم کردم یراست یراست نباریا

 آره؟  -

 ها!از گندم  ترفراوان   ی جوها ی رو د؛یيشش کشبه ته ر دست

 چه اشکال داره؟  -

 روتو برم خوش اشتها. -

  نیخطرناک ختم شود. عقب گرد کردم و هم ی به جاها رفتیکه م یمجال ندادم بر بحث و
 آمد. شی بروم صدا رونیکه خواستم از در ب
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 . یجست نبارو یا -

 شد.   دهی نشسته بر لِب باغچه برچ یِ رها ی افتاده ی هاشانه  دنِ یآمده بر لبم با د لبخندِ 

 !  گه؟ید  ی ایمامان چرا نم -

 دینگاه از رها جدا کردم... با ینشست. با سخت  یصندل یِ رو سایرا زدم. نک ل یاتومب موتیر
رفتن را بکشم. اگر خودم   ریجوِر مال  شدمی اگر مجبور م یحت زدمیخودم با پژواک حرف م

 را به حرکت درآوردم. لی. پشِت رل نشستم و اتومبرفتی دست ماز  می رها کردمینم یکار

 م؟ یلباس بخر  ایواسه لوب یمامان ک  -

 گفتم:  یرا به پسرم دادم و با حواس پرت رمیدرگ  نگاه

 ؟ ی چ -

 درشتش را گرد کرد. چشمانِ 

 رم؟ ی لباس بگ یواسه داداشم ک  گمیم -

 مشخص بشه. تشیهر وقت جنس -

 شه؟ یامروز م -

 .گهید ی هفته   دمیشا  د،یشا  -

به مطلع کردِن   دمی به سرم آمد و در آخر رس الیفکر و خ  ک ی ساکت شد اما هزار و  ساینک
. پژواک معلوم نبود داشت چه بر سر خودش و رها  زدمی با او هم حرف م دی پوالد! شا 

 .دمیرا کنار کش ل یاتومب دمی! به در باشگاه که رسآوردیم

 خداحافظ مامان.  -

 . زمیودت باش عزمراقب خ -
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که گردن چرخاندم   نیبود اما هم اشی شود نگاهم در پ ی وارد در ورود سای که نک یوقت تا
نباشد نه... اما زبان از   یها نه که گفتنحرف  ینگاه! بعض یشناور غرق شدم. تلق یِ در دو گو

و در نگاه بمانند و با   فتند یب انیشوند و به جر ختهی در چشم ر دی شان قاصر است. باگفتن 
شان را  هستند که حرف  ییهاها آنآدم  نیترمظلوم  کردمی فکر م شهیشوند. هم  هنگاه خواند

  شانی هاهستند که حرف  ییهاها آن آدم  نی ترنظر کنم، مظلوم  دِ ی تجد دی اما حاال با زنندینم
شان تلخ  نگاه  ی هکه لهج خواندیها را نمآن  یو آنقدر کس   زندیریم  شانی هارا در چشم 

قبل با   ی لیاگر چند ساِل قبل؛ خ دیشا  ،ی و خستگ یخستگ شودی... منیو غمگ شودیم
که تنها نگاه کردنش به   یاما حاال... حاال او و نگاه دادمی از دستش نم شدمی آشنا م نیمع

و حواسم باشد   نمشیبتوانم تنها بب دی کنار گذاشته شود. با دی شب حرف دارد با ی قدِر درازا
که انگار قلنج   ردیگی و خب قلبم چنان م دی آیجلو م یمنشود! قد  یبا نگاه تلق  دنی د نیا

که  ییاست. و پا ختنیگر  ی سالگ یآورِد من بعد از سو دست  دی آیجلوتر م  نیکرده. مع
 دادم؛ی. از دستش نمرودیعقب م امدهیکه جلو ن ینیو مع شودیپدال گاز فشرده م یِ رو

 . دادمینم شوقت از دست چی ه شکی ب دمیدیها قبل او را مال اگر س

 

را  امیر یو انگار جاِن مادر هم درگ  افتدی به تکان م  نمیو جن ردیگیباال م  یر یدرگ  نیا و
را از نظر   ربود یکه جان م یو نگاه  نیمع سابقهیب  یبه مطب با همت  دنی ! تا رسفهمدیم

که  ییهاو لبخندش و برگه ی به دکتر بروجرد دهمی... نگاهم را سوق م سپارمی م یبه کمرنگ
 .  شودی م نی باال و پا ستانش د انِ یدر م

 نرماله.  زیخب نوا جانم همه چ -

 :کندیاضافه م ی با خرسند و

 خوبه. یلیخ  نیو ا  هیبگم بهتر از نرماله، عال تونمی م -

 .زنمی م لبخند

 ه؟ ش ی مشخص م تیامروز سونو بدم جنس -
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 .کندی و باال م نی ها را پابرگه دوباره

 اتفاق رخ نده.  نیشانزدهم ا  ی هفته  انیآره ممکنه، اما ممکنه هم تا پا  -

 . گهید ی واسه هفته زارمی پس م -

 ها.االن معلوم بشه  دی چرا؟ شا -

 شه. ت یاذ  خوامی نه نم -

 . خنددی بلند م  دکتر

 مامان مهربون.  -

  ی. وقتشورم ی را م شانی . مزارهازنمی م یخانوادگ  ی به مقبره  ی... سرزنمی من لبخند م و
خودت است که   ی برا  نیو ا  یبکن شانی برا یتوانی نم یکار چیه  گریتو د رندیمی ها مآدم

  یبا من بود اما نگاه شهیها... اعتقاد به جهاِن پس از مرگ همآن  ی نه برا شودیدردناک م
زود رفت،   یلی. بهار خسازدیم اتن یغمگ ماندیم  غیتو درات از که خفته است و تا خفتن 

  تینهای بود. بهار ب دهیبود، هنوز آرزو داشت و پسرکش را ند دهینرس  یسالگ  یهنوز به س
... اگر قرار بود  بایبهار مهربان و ز با؛یکردن بود. بهاِر ز یداشت. او عاشِق زندگ  یشوِق زندگ 

همچو او کودکم را دستش بسپارم. او  توانستمیبماند بدوِن شک م   ه و او زند رمی من بم
ها به  همچو آن نمیکردم و حرف زدم و جن هیگر  شان ی . براشدی فرزندم م  ی برا یمادِر خوب

. کندیآدم را سبک م  شهیتلخ است اما هم نکهیاهل غبور با ا  دارِ یمن گوش سپرده بود. د
و  شودی از تنم شسته م های انگار گرِد ناکام می آیبه قبرستان که م نطورم؛ یکه ا یکی من 

چرخ زدن ختم به گذر   نی و باز ا زنمی م یزمان هست اما چقدر کم... در شهر چرخ فهممیم
... عاشق شودی به طرِف تک درخت چنار کج م وارک ی شلوغ است... سرم اتومات ابانِ یاز آن خ

  حیمس ی مرِد جوان شانه به شانه  ،کنمی نگاه م ابانی! به آن طرِف خستیکوچک آنجا ن
 یرا به کنار لیاتومب قیعم ی ا. با وسوسه خندندی و م زنندی است. با هم حرف م ستادهیا
به شالم   ی. دستپرمیکوچک م ی و از جو زنمی را م موتی. رکنمی و پارک م کشمیم
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  شودیم امهمتوج . مرد جوان نگاهش چسباندی را به تنم م راهنمی و پ دی آیم ی . بادکشم یم
 . زندی . با تعجب لبخند مستیکه برسم و سالم بدهم حواسش ن یتا وقت حیاما مس

 . زمیسالم عز  -

 . دی آی به حرف م شودی ما م یی جوان که متوجه آشنا مرد

 سالم خانوم.  -

با لبخند    یترسناک است اما... سر شتریجذاب، ب ی باشد و نه حت بایز تواند ینه م اشچهره 
 : دی گوی و رو به مرد جوان م گذاردی دست پشِت کمرم م حیمس دهمی تکان م شی برا

 فعاًل ساعد جان. -

که   ی . مردکنمی نامش فکر م یر ی. و من به دلپذکندی م یو خداحافظ دهدی سر تکان م مرد
  بایکه ز  ی خته. مردپردا اشوسته یجذب تنش به جداِل عضالِت قطور و بهم پ شرتیت
که  ی به ناِم "ساعد"! مرد ی دارد و به شدت خوش پوش است. مرد ی اما قامِت بلند ستین

  یاو را از پشِت تک چنار ابانیها از آن طرِف خوقت  یلیخ هدارد ک  ینداند اما عاشق  دی شا
 ! نگردیم

 شده نوا؟   یزیچ -

 .دهمی را مفصل به او م نگاهم

 ؟ یمثاًل چ -

 .نجایا ی اومد هویآخه   -

 دلم تنگ شد. -

 دلت. ی : فداخنددیم

 ؟ی زدی باهاش حرف م یکه داشت نهیباشگاه ماِل هم نی ا -



 دل  ینوا

 
284 

 

 باشگاه غرب کشور؛ ساعد کلهر.  نیترآره بزرگ  -

 .کنمیلب نامش را زمزمه م ریز

 ؟ یپرس ی م یواسه چ -

 .اندازمی باال م شانه

 . ازدواج کرده؟ یطور ن یهم -

 ساعد؟ نه. -

 .اندازدی کوک دست دوِر کمرم م فیک  حی. مسپرسمی نم یزی چ گرید

 گفت؟   یدکتر چ -

 خوبه.  زی همه چ -

 با؟ یز ی شاِم عاشقانه دعوت کنم بانو ک ی شما رو به    تونمی پس من م -

 البته.  -

 ببرن خونه. یگالر  ی هابده بدم بچه   نتویماش چی سوئ -

دوشادوِش   قاً ی. باشگاه دقرودی م یو او به داخل گالر گذرامی را کِف دستش م چی سوئ
  هی. مرِد جوان تککنمی. نگاهم را کج مرسدیکه به ده قدم هم نم ی ابه فاصله  ست، ی گالر

  نینگاهم آنقدر سنگ ی . انگار وزنهکندی نگاهش م شیروباشگاه به روبه  یداده به دِر آهن
اگر فرزندم   ست؛ی . ساعد! اسِم قشنگمی شوی و چشم در چشم م کندیهست که نگاه کج م 

است که  ادیز  یرگ ی خ دی و شا شدی معذب م دیتوافق دارم. شا اسم  نیا ی رو  یلیپسر باشد خ
را پشت کاج   ی زرد ی مانتو ابان، یخ یِ روبه روبه  خوردی نگاهم ُسر م نباری. اکندی نگاه کج م

و    باستیکه نه ز ی مرد نیچقدر ا ست؟ یناِم او چ  یاست. عاشِق کوچک آنجاست. رنمیبیم
و با   ی گردی و م ی گردی... مبیجذاب را دوست دارد؟! عشق جان است و عج ینه حت
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 یروز عاشق کس کی ما  ی ! همهی شوی ناجورت است چفت م ی وصله  یکه حساب یآدم
 ها از او دور است.بلکه فرسنگ   ستیجور ن  مانی هاعال  دهی که نه تنها با ا میشو یم

ذهنم سخت مشغول   ک،یشام عاشقانه در رستوران کم نور و رمانت  کیتمام طوِل صرف   در
و با ربط، با   ربطی آسان، با اتفاقات ب  یسخت و گاه یگاه رود؛یم  شیپ  یاست. زندگ 

و گاه   یدوست داشتن یگاه   ب،یو همواره عج  کینزد  یو دور و گاه  دیاحتماالت بع
  نیو ا  رودی م شیپ ی. زندگ انیپای ب یِ هم خوش ی، با حس درد و غم و گاه زیانگتنفر

 استفاده را از آن ُبرد. تی نها دی ست و بابدان معناست زمان کوتاه 

 نوا؟  -

شان  نگاه  شدی م قیهم که احساسم عم یگاه دم، یدیرا م هیبق یکردم؛ من گاه نگاهش
دوست   یرا آنقدر اختصاص یکس دی نگاه کنم! و با توانستمیرا تنها م حیاما مس کردمیم

: همه در سر  ندیگویو آنجاست که م یبا نگاه کردن را متوجه باش دن یکه فرق د  یبدار
 !یجان  انِ یزبانند و تو در م

 جانم؟  -

 که "جانم" دارند. ییهااند آن و چه خوش بخت 

اون دوتا   ی رابطه  نیب خوامی ازت م یول ییبه فکر رها دونمی جانت سالمت خانوم، م -
 .یدخالت نکن

 گذره؟ ی خودخواه شده که داره از رها م  نقدریپژواک چرا ا  -

 . نهینب ب یرو که دوست دارن آس یتا کس گذرن ی آدما م  یگاه -

قانع  لیدل کی شده  دی انتخاب رو دسِت رها بزاره. با دی. پژواک با هیخودخواه نهیع نی ا -
 جا.نابه  میتصم ن یواسه ا   ارهیکننده ب

عاشق  یآورد اما وقت  لیدل ک ی هزار و  شهیم یرو دوست نداشته باش یکس نکهیواسه ا  -
 . ستیکه قادر به معنا ن یِ لیدلی ب نی ا یباش یکس
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 دونم؟ ی که من نم یدونی م یتو چ -

 .دهدیم  هیتک اشی به صندل نه یغذايش را پس زد و دست به س ظرِف 

 .ستمی ن یر کوتاه و چند روزسف  هی  رمیفردا م -

 ؟ یر یجواب منو بده، دوم کجا م نکهیاول ا  -

 ؟ ی دروغ بشنو یدوست دار -

 .دهمیم  را به سمِت چپ و راست تکان  سرم

 سواالتو با دروغ جواب بدم. تونمی نپرس چون فعاًل فقط م یزیپس چ  -

 ی و از رو دارمی . تلفِن همراهم را برمشودی م نی و لبخندش غمگ کنمی نگاهش م یشاک
 . شومی م ز یخ مین یصندل

 که! ینخور یزیچ -

 حرص خوردم. یبه اندازه کاف -

  نیو ا  زندی نم یو حرف شودی م زیخ میو ن داردی و تلفن همراهش را برم  چیهم سوئ او
و مغرورش را دوست نداشتم. دلم    ی جد هیروح نیوقت ا  چی و من ه لی تعط ینازکش یعنی
  یهم با من نرم دی آنطور که با کشمی که کودکش را به شکم م یوقت یو او حت ردیگیم

و نگاِه اضافه به سمِت عمارت در دور   حرفیو او هم ب  شومیم لیندارد. پکر سوار اتومب 
نه که تورا   اشی خواهیم پروا یکه تو ب ینیدر ع یدانی . و چه بد که مچدیپی برگردان م

!  شدیاو نفسم نم یب یی که گو اشخواستم ینخواهد اما همچنان محتاط است! چنان م
! باور کن شدینم هم  ی ندگ ز اوی ب ییگو   شد،ی قلبم نم شد، یجانم نم چینفس که ه

  گری د توانمی ببرم، م ادیرا از  دنی نفس کش توانمیبگذرم، م  م یهاچشم  ر یاز خ یحت توانمیم
تورا   توانمیباشم، اما نم   دنیو د  دنیشن الِ یخی ب توانمی م وقت فکر نکنم،  چی به راه رفتن ه

. دل نازک  می گلو  ِش یر  خِ یب  چسبدی بغِض گنده م کی شد!   الیخی تورا ب شود ی ببرم، نم ادیاز 
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را   ییآشنا  لیدر عمارت را زد اما نگاهم ُسر خورد و اتومب موتیر حی. مسداً یبودم شد  شده 
 آمد و رفت. رونیما از پارک ب  دنیکه به محضر رس دمید

  نیو ا ند یا یب نیپا ی به طبقه نیشیپ ی هاباال قصد نداشتند چون شب ی طبقه  نیساکن
  وستهیها پهم به آن  سایبود که نک نیو بدتر از همه ا  ساخت،یم  کیخلسه را به شدت تار 

بود که  نیحاال انجام بدهم ا  شدیکه م ی دی. تنها کاِر مفدمیکش رونیبود! لباس از تن ب
بود.   دهیبه کمرم چسب سمی خ یِ و چشم بستم، موها ستادمیا  آبدوش  ریحمام کنم. ز

 دانمیمن. نم یتماِم هست شکی و ب  نیکوچک نشست. نازن ی تپه یِ دستم باال آمد و و رو 
لبم نشست و   ی آب به رو نا یجر انِ یدر م ی ا ی اما شور ختینر  ای  ختیر نی بغضم پا

داده بود و   هیبه تاج تخت تک حیآمدم. مس رونیب چی سبک شد. حوله پ می گلو  م؛یگلو 
  ی . صدابرداشتم  ی بلند راهنیگذاشته بود. به سمِت دراور رفتم و پ شی پا  یِ تاپش را رولب

  یِ دراور آن را برداشتم. پنج حرف ی بغلم زدم و از رو ری ها را ززنِگ تلفن همراهم آمد. لباس 
او زنگ زده بود؛   رمیمن با او تماس بگ نکهیلبم نشست. قبل از ا ی ! لبخند به رونیدلنش

 من... زِ یپوالِد عز 

 سالم.   -

 چقدر دلم واسه صدات تنگ شده بود.  سالم،  -

 .خبرمیمنم، چند وقته ازت ب -

 م. اش نشست تخت انداختم و خودم گوشه  ی را رو هالباس 

 گه؟ ی م یبودم. نوا؟ مامان چ ر یدرگ  کمی  -

 دستم را داخل ات فرو بردم. کی دست لباس  را بلند کردم و   کی  با

 ؟ ی چ -

 شن؟ یرها و پژواک دارن جدا م -

   را هم داخل دخل فرستادم. گرمیجا کردم. و دست دگوشم جابه یِ را رو تلفن
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 داداشت زده به سرش. -

 جواب نداد. یبهش زنگ زدم اما درست حساب -

 . دهیرو نم یک  چیجواب ه -

وار کمرم نشست. قلبم گنجشک  ی به رو یگرم ی هاکه تخت تکان خورد و دست  دمیشن
 کرد   دنیشروع به تپ

 نوا؟ الزمه من برگردم؟ -

 .رفتی شدن م  ادتریپوستش رو به ز  ری بود که ز یینوا در محضر گرما  نبود. ایدن نینوا ا نوا؟

 !کنمیفعاًل فکر نکنم! هر وقت الزم شد خبرت م -

 خوبه؟  ساینک -

 .رویسوپر ه  هی ی دوست داره. تو واسش شد دشویجد  ps  یلیآره و خ -

 

 شادش کنم. ینطوریا یگاه   تونمی فقط م -

 بسه، واقعاً بسه.  نمیو هم -

 . گهیم اشیش از لوبهمه سایکوچولوت چطوره؟ نک -

  ی هنوز رو ش یهابودم. دست تمرکزم را از ُبن از دست داده  قتی. اما در حقزنمی م لبخند
 کمرم بود. 

 اونم خوبه.  -

 من برم نوا مراقب خودت باش.  -

 .ری شبت بخ توام،  -
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کوچک مأوا   ی تپه ی رو و از دو طرف  دیخز شتر یاو ب ی هاآمد اما دست  ن یاز گوشم پا  تلفن
  انِ یم ییشد سرش جا یدوران یکه سخت بودند مشغول نوازش ییهاساخت. و با دست 

 نگفتم. بدنم داغ بود و باز هم داغ، یزینگفت و چ ی زی. چدیرا بوس سمیخ ی موها
  دفاعیمرد ب  ن یچشم ا ِش ی روشن کند و نوا پ جودم آتش در و ی اچطور کپه دانستیم

و  یاز همه نوازش شدن توسط او را دوست دار شی ب یرا دوست دار یکی  یباشد. وقت
 با او را. یهم آغوش  شیاز پ شیب

را َتر   یرو تخت می موها یسیکوچک نبود . خ ی از تپه یخبر گریتخت دراز کرد. د ی رو مرا
 از همه نور المپ را دوست نداشتم.  شیکرده بود اما ب

 زدم اما... بیبهت آس شهی هم  دونمیمن م -

 .گذاردی م شی بازو یِ را رو و سرم  کشدی. کنارم دراز مکندی م  سکوت

 . ریمال   رمیفردا م -

 . کنمی را حس م شودی و باال م  نیرخم پا  مین یِ که رو ینگاه یخوب به

 ست؟ یکه ن یبرات تنگ شده. مشکل  یلیدلم خ -

حال   نی بودم اما با ا ده ینپرس یزی از وجود مشکل نگفته بود و من هم چ ی بروجرد  دکتر
 نه!  ایباشد   ی منع دانستمیمن

 زد. مهی خ میرو

 .دونمی نم -

 .دی را بوس امی شانیزد و پ لبخند

 پس اجازه؟  -

  ریش یِ ...! صدا رفتی م شیکه پ یهم بسته شد و دست یِ رو میهاکه بودم اما پلک  ریدلگ
و نور المپ همچنان   می ایب رونیمالفه ب ری از ز خواستیکه دلم نم یو من  دیآی آب حمام م
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آمد. حوله  رون ی ب حیبعد مس یَلخت . رمیدوش بگ خواستی و نم  خواستی روشن بود. دلم م
 بود. لبخند زد. تراشیو باال تنه پهن و عضالن دبو ده ی چیکمرش پ دور

 ؟ ی که نشد تیاذ  ؟ ی خوب -

 اوهوم. -

 .ندینشی تخت م ی و لبه دی آی سمتم م به

 ؟ی شد  تی اوهوم که اذ  ا ی  یاوهوم که خوب -

 دارند.هنوز هم نم  می موها

 خوبم.  -

 پس پاشو لباس تنت کنم.  -

 تنم را کش و قوس دادم. یکم

 .خوامی نم -

 . داردی برم ی. لباس و شلوارک رودیو به سمت دراور م کندی را تکرار م لبخندش

 .  یعف کرده باشممکنه ض ارن یغذا ب رونیزنگ بزنم از ب دی که با شهینم -

او هم حوله را از   ن،یپا خوردی ُسر م می هاشانه یِ . و مالفه از روشومی م زیخ مین ی جا در
 .پوشدیو  شلوارکش را م  کندی دور کمرش باز م

 .ستی ن یازیخوبم ن -

 .پوشدیرا م اشی مشک یرکاب

 مطمئن؟  -

 .دی آی سمتم م به
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 آره. -

 .شومی و از تخت بلند م رمیگی. دستش را مکندیرا به سمتم دراز م دستش

 ؟ ی ریگی دوش نم -

 االن نه.  -

 بپوشم.  کندیم و کمک  داردی بلند را برم  راهنِ یها پپارکت  یِ و از رو  شودی م خم

 . نیدوباره بش -

 .کنمینگاهش م  متعجب

 واسه  -

 

 ؟ یچ

 .امیمن زود م نیتو بش -

  ی ابا جعبه  گرددی که برم کشدینم ی. طولرودی م رونیو او از اتاق ب شومی گوش کن م  حرف
 . ردیگی و جعبه را به سمتم م زندی زانو م می پاها ی روبهبه دست رو  با ابعاد کوچک 

 ه؟ یچ نی ا -

 .شودی نوازش م نگاهش

 واسه تو.  هیهد  ست؟یمعلوم ن -

 .کنمیو باز م  رمیگی. جعبه را مرودی دوال دوال در درونم راه م یخوشحال

 قشنگه. یلیخ -

 اند.را انعکاس داده   یقشنگ ن یمطمئنم برق چشمانم هم ا و
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 ی اه یهد  نیواسه بودنت و ا   یبازم جبران دمیچیپی کادو م ی واست ال رو هم  ایاگه کل دن -
 . یخوب  شهیشد. ببخش که هم  رینبود. ببخش د ی که بهم داد

 . ییتماشا ی ادیو ز  باستی. ز رمیگی را به دست م دیسف ی هاد ی به مروار  نیسرِ مز  سنجاق

 .حیممنونم مس -

 زند . یبه گونه ام م ی او بوسه  دی آی م جلو

 .زمیمن ممنونم عز  -

. کردی م ره یو چشم را خ د یآفر ی م ییبا یز  لیبدیب زدی را م ش یکه سنجاق سر کهربا بهار
را به سر او بهار زد ابداً حسادت  اشیخانوادگ  ی ه یبار مامان سنجاق سر ارث نی اول یوقت

  آمدی م ش یشدم که سنجاق سر آنطور که به او و موها رهیخ ن یبه ا شتریب نکردم، 
 ! دیا یبه من هم ب توانستینم

 ی ها. دست کنمی را با حلقه کردن دستم به دور گردنش ابراز م یخوشحال نی و ا خوشحالم 
از خواستن   از دوست داشتن،  از عشق، یهم بکن ی. و تو هرکار ندینشیاو هم پشت کمرم م 

دست دست   ،ی راه و آن راه بزن ن یخودت را به ا ، ی. هر چقدر هم فرار کنستی ن یزیراِه گر 
و   تپدیکه قلبت تندتر م  رسدی م ییجا  کی  ،ی چشم ببند ، ی شو دور ، یپا پس بکش ،یکن

 طرفه باشد!  ک یت او خدا نکند جاده  ردیگی بعد از آن آرام م

 

 شانزدهم:  فصل

 است"   ن یماندن؟! مسئله ا  ا ی"رفتن 

 

 ی اداره ی زنم... به ظاهر محکم و سختم؛ در اجتماع مستقل و قابل احترام، عرضه  کی  من
و هر طور که  فتدیکس ن چی به ه ازمیاز خودم ن ریام به غگرفته ادیرا هم دارم.  امی زندگ 
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را  یرنگ ی هاک ال را هنوز از برم،  ی . رسم دخترانگرون ی ب کشمی خودم را از آب م می باشد گل
  مانمینم  یوقت منتظر دست چیو ه کنمی خوش رنگ استقبال م ی از رژهاو  رمدوست دا

...  م ی هاخواسته  ی مبارزه برا شتریرا بلدم و از آن ب دنیبرساند. جنگ می که مرا به آرزوها
استقالل و   ی با همه  با تماِم غد بودن و مغرور بودنم،   م،یهاچرا! اما تِه تِه منم منم  دانمینم

قلبم تورا    انِ یاز م ییجا  بندم،یکه به آن پا  یستی فمن  نیو قوان زنمیکه از آن دم م  ی آزاد
 ی نهیپهن و س ی هاتو و شانه  بودن بکنم باز هم  محکم  ی . هر چقدر هم اداعاخواهمیم

شکمم که پشت   یبرجستگ ی ! با لبخند نگاهش را رو خواهمی ستبرت را... تو و آغوشت را م
بزرگ شده بود. به   یزیکوچک به طوِر اسرار آم ی ای. لوبگرداندی بود م دای در تنم پ شرتیت

 اشاره کردم.  لی و آج هاوه ی ظرف م

 بخور. یزی چ هی -

 را برداشت و مزه کرد. شی همان لبخند فنجان چا با

 د؟ ی ستیکه ن تی اذ  -

 .کشمی م شی رو یو دست دهمیرا به شکمم م  نگاهم

 .  دمی خداروشکر تا االن نکش ی ایسخت چی اصاًل! واقعاً ه -

 .دهدی تکان م سر

 خداروشکر. -

 : دهدی سپس ادامه م و

ِسُرم بودم معلومه شما َلختتون   ری هر روز ز یچهارماهگ  کیتا نزد  منی چ یمن سر باردار -
 خوبه.

 َلخت؟  -

 .یدر خصوص حالت بدن ی میاصطالح قد  هی -
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و چنان غرق در   ستیکه ن  ی بودم چرا از مرد دهیاز او پرس کباری.  دهمی تکان م یسر
. و او با چند حرف دهانم را  ردیگ ی است که او و دخترش را فراموش کرده طالق نم ادشیاعت

 قدر احمقانه است.   نیهم شهیبسته بود. "خانوم دوسش دارم". و عشق هم

 .ی خوشحال شدم اومد یلیخ -

 ها کارگاه دلشون براتون تنگ شده. بچه ی همه  -

 را به سمتم ُسر داد.  یکوچک ییها بودم. ساک مقوا آن دلتنِگ کارگاه و   ی ادیهم ز  من

 ناقابله خودم دوختم. -

 بود.  زیعز  اریرا از هم گشودم که بس ی اسرمه   ی سرهم  یِ من تا و

 .باارزشه یل یمرجانه خ یمرس -

خوش آوازه دلم   ی اسرمه  همهن ی ا انِ یکوچک م ی ایلبخند زد و من از تصور لوب خجول
. عطرِ کردی و لباس به تن م  آمدی ضعف رفت، واقعاً ضعف رفت. جهاِن کوچِک من م

. گرفتمی که م یجان شدیم  شیهاو خنده  دادیم   هیهد امیتنفس ی محشرش را به مجرا 
ناهار ماندگار نشدند. آن روز   یِ چقدر اصرار کردم برا   ررفتند و ه  منیبعد مرجانه و چ یساعت

زنگ زده بودم و خواستم که زودتر برگردد و ناهار   حی بود. به مس یوری داغِ شهر ی جمعه  کی
فسنجاِن    کی ها خودش دست به کار شده بود و . خانجون بعد از مدت می را با هم بخور

هوس   شی که آدم به شدت برا یو شاهکار بار گذاشته بود با زرشت پلو و مرغ یمشت
افتاده بود که هر چه زودتر دستپخت   که پسرکم هم به جنب و جوش یداشت. طور

من   سایپسر بود و نک  حیو مس سا یکوچک ما طبِق تصوراِت نک ی ایخانجون را مزه کند. لوب
را  ریاخ یِ هااتفاق  نیقرار بود داداش دار شود! رها که نه حالش خوب باشد اما انگار ا

شانه بافته بود.   ی بلندش را تا رو ی به تن داشت و موها یرنگبود و دورس خوش  رفتهیپذ
چشم همه   یِ را جلو امیشانیبود! پ دهیگل خر  م ی آمده بود و برا شهی زودتر از هم حیمس
بود را نوازش کرده   ایلوب ی شکمم را که گهواره  ارِ یتمام ع یِ بود و با دستش برجستگ  دهی بوس

از   شی و من ب می ناهار را با هم خوردبودم...  دهیخجالت کش یفقط کم یبود و من کم
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  چیآنکه ه بیآورده بود و عج  می برا ایبود که لوب  یاضافه وزن ارمغان لو یهمه خوردم! ده ک 
روز افزون   امیی با یهم هر روز اصرار داشت که ز حی موضوع ناراحت نبودم و مس نی هم از ا

اش؟! و اگر که عاشق  مرد مورد عالقه ی هاف یتعار نی از ا دی آی بدش م ی. و چه زنشودیم
 مرد عشق منحصر به فرد است. ی زن چه برا ی چه برا یباش

نوزده   یدختر  گفت، ی م می را برا شی هااز مراجعه کننده یکیالهام داستاِن   شی وقِت پ چند
 بود بود!   دهیاو را د کباریکه تنها و تنها  ی ساله که هفت ساِل تمام عاشق مرد

 در نگاِه اول؟   بودم: عشق دهی پرس

پسر عاشقش   دنی تکان داده بود و گفته بود دخترک قبل از د یبه عالمت منف یالهام سر و
و نه شناخت و عاشق شد! و الهام گفته   د یرا د یکس شدی با نامش! مگر م لی. اواشده است 

و   نستاگرامیرابطه در ا کی بعد با ابعاد   یعکسش و کم دنِ ی و بعد با د  شودیبود که م
زده بود و   بیکه بارها و بارها به دختر آس ی که عاشقانه هم نبود. مرد  یها بعد با قرارسال 

 فیدختر گفته بود و ح ییبایدل کندن از او را نداشت. الهام از ز الِ یجوره خ چیدختر ه
 وا داشته بود حرف او بود که گفته بود:  فی که الهام را به تعر یزی بودنش اما چ

بهم   می وقت مستق  چیبارها منو شکسته. اما ه کنه،ی م تمیاذ  ه،یکه آدم بد دونمیمن م -
چند   ستیحاال نه. مهم ن یبعداً بشه ول  د یعاشقش نباشم. شا تونمی ضربه نزده. من نم

  یباشم. آدم گاه شنهیگز  نی آخر  تونمی سال طول بکشه. اون از اول رک بهم گفته من م
اگه سم باشه من آگاهانه سم   ی. حتزنهی پشت خنجر نم زچون ا شهیعاشِق دشمنش م

 و نه پادزهره.  کشهینداره و نه منو م  یکه واسم خطر یخودمو انتخاب کردم. سم

دور   منی. در سالِن نش شوند یبد م  ی ها ذاتاً عاشق مردهافکر کرده بودم که زن  نیمن به ا  و
مخرب   نقدر یا توانستینم زلزله هم  د یکه زنگ در به صدا درآمد و شا  م ید هم نشسته بو
در  ایافتاده بودند. لوب ه یو خانجون و زن عمو به گر دی لرزیآشکارا م  یباشد. عمه پر

به   می بایز ی خونسرد بود و اما رها... رها حیکه مس بیو عج خوردی م کانمدام ت   نشیسرزم
بود؛   ری . باور ناپذ شکستیفکر به آن هم قلبش را در هم م  یکه حت  ستینگریم ی ابرگه 

. پسرک  اوردم یتاب ن گرید ختیپژواک دادخواسِت طالق داده بود! اشک رها که فرو ر 
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تند و بلند به سمِت اتاق خواب رفتم. تلفن   ی هاچه به سرس آمده بود؟! با گام  وانهید
را   نباریاو تماس گرفته بودم. اگر ا مدت بارها با نی تخت برداشتم. در ا ی همراهم را از رو

پشِت سر هم رو به تمام شدن   ی هاداشتم. بوق  ازین گرید یبه فکر  دادی هم جواب نم
 به گوش آمد. فشیضع  یِ که صدا رفتند یم

 نوا؟  -

 ؟ ی کنی م یچه غلط یمعلوم هست دار  -

 آمد.  ظشی آِه غل یِ نگفت اما صدا یزیچ

 پژواک جواب منو بده.  -

-... 

 ؟ یهاش باشخنده  لِ یدل یخواستی م ینجوریا ؟ یقرار بود رها رو خوشحال کن ینجوریا -

-... 

 ؟ یاریتون مبال رو سر جفت  نی ا یگذشته که دار یچ  نتونیفقط بگو ب -

تر و  چند سال جوون  یکی مثل بابامم که از  می آدِم عوض  هیمنم  نکهیبزار به حساِب ا -
 اومده. خوشم  تر از زنم گل خوش

طرِف   که از آن ی ساکت باشم. دهانم به هم دوخته شد و بوق آزاد نباریمن بود که ا نوبت
و   شدی م کی را که نزد شیهاگام دمی تخت نشستم. د ی . وارفته لبهدیرسی خط به گوش م

 مان بود. کوچک  یِ ای کنارم نشست. نگاهم را به او سپردم، نگاِه او اما به لوب

ش منتظر بودم  هنوز دوست داشتم فقط ازت دلخور بودم. همه  مونیاول زندگ  ی هاسال  -
  هامویسر و تِه دلخور  یحرکت بزن هیاما باالخره   دونمی. نمیکن یکار هی  ،یبگ یزیچ هی

و محکوم به دور و من   ی ش دور موند! همهی دینفهم نویوقت ا چ ی. تو هیاریهم ب
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ها از شما مردا  ما زن شهیرو ندارم اما بگو چرا هم  خواستت. حاال قصِد بازی کرد ستادنیا
 م؟ ی ترعاشق

 گرفت و با چشماِن من هم تن شد.  ایاز لوب نگاه

به  که  ستهیایآدم دور م  ی. گاهستیکمتر عاشق بودن ن ی ما به معنا ستادن ی دور ا -
 عشقش صدمه نزنه.

 بی که... حال چشمانم عج یبود تا وقت یهم افتاد. امروز روز خوب  ی رو می هاپلک 
 داد...  هیاش تکآمد و سرم را به شانه شی. دستش پسوختیم

را دوست   ا یهست که در  یراستش کمتر کس ؛ یرا دوست داشت ایآرامش در  شهیهم تو
را بخاطر تو دوست   ایامواج غرق آرامش نباشد. اما او در یینداشته باشد و در همُسرا 
وقت از ته    چیرا ه ایکه او در ست ی! مهم نآمدیخوشش نم ادیز ایداشت خودش از خوِد در
آرامش تو دوست    ی را برا ایاو در نکهیا ی چشم بست به رو شودیدل دوست نداشت اما نم

 یدور  ییزها یو از چ یرا دوست داشت که تو دوست داشت ییزهایچ   هشیداشت. او هم
ها را از ته دلش دوست داشت.  اگر واقعاً آن  یحت آمدی ها خوشت نمکه تو از آن جستیم

که او دوست   ستین یاما فراموش شدن ماندی نم قشیعال  ی که او پا ستیمهم ن نیا یحت
 ک ی لب داشت و هزار و  کی . قبل از تو او دی د یرا در دهان تو م زیداشتن و نداشتِن همه چ

را دوست   زدندی لبخند م ادیکه ز  ییهالبخند نزد؛ آخر تو آدم گریلبخند اما بعد از تو او د
ر  ه شهیم! او هینکند او را هم دوست نداشته باش  یکه روز دی ترسیم ی و او حساب  ینداشت

  شهیو دار دوست داشتِن او هم ریو من درگ  یرا دوست داشت که تو دوست داشت یزیچ
. سه روز کردی داشت با مرگ دست و پنجه نرم م نهی تو را بخاطر او دوست داشتم! رها به ع

را از اتاق   جانشی که جسِم ب دی رس ییتمام خودش را در اتاقش حبس کرد و کار به جا
که جسم رها رو به راه شد اما   د یو شا   دندیو الهام به دادمان رس . حساممی دی کش رونیب

 هر رو  . دیشنیم  یزیو نه چ زدیم یروحش نه... نه حرف
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به اصفهان   د یجد ی افتتاِح شعبه  ی برا حی. مسرفتی شدن م یرو به متالش روزیاز د شتر یب ز
با پوالد   یماسچنگ زدم و با ت سمانیر  نیشده بود! به آخر  ستی رفته بود و پژواک ن

  یقوط کی کردن   یفکر افتاده بودم. رها با خال نی به ا  ریبازگشتنش را خواستم اما انگار د 
زن عمو   اد یفر  ی شب بود که صدا  مهیما را به کشتن بدهد. ن اشت قرص ته حلقش قصد د

توالت   ی هارها روس سنگ  جانِ ی جسِم ب دنی بود. د  دهی من خواب  شی پ سای نک دیچیپ
  شانانیب  شدی مهلک بود و نم یری وصف ناپذ نیفاجعه بار بود. اصاًل حاِل آن لحظات در ع 

روشن شود. به زور خانجون و   زهایچ  یلیِف خیتا تکل افتادی م دی اتفاق انگار با نیکرد. اما ا
و زن عمو   یجوره از پِس عمه پر چ یعمارت کردم اما ه یِ را همراِه عمو رجب راه ساینک
 . دیو زن عمو زودتر جنب م یبه سمتش هجوم برد عاً یآمد سر   رونی. دکتر که از اتاق بامدمیبرن

 دخترم چطوره؟  -

 جا کرد.جابه اشینیب ی غهیت ی را رو نکشیبود ع ی اکه مرد جاافتاده  دکتر

 امی . از طرفستیچندان مناسب ن  ضیاما حاِل مر  م یمعده انجام داد  ی ما شست و شو -
 . نشیخوشبختانه زود رسوند  ست،ینگران کننده ن ادیخطر ز

 

چندان با    ایو لوب رفتی م جیزد. سرم با شدت گ هیگر   ریاز کنارمان عبور کرد و زن عمو ز  دکتر
سالن رساندم و  ی گوشه ی های نداشت. به زحمت خودم را به صندل یمن سرسازگار

 . شدی م  شتریرفته رفته ب جهی. چشم بستم، سرگ نشستم 

 .هر چیپر  -

  گریکه د ییهابود، شانه  ختهیکه ر ییآشنا و آرام نگاهم را بلند کرد. موها ی ُتن صدا نیا
 ی . مردمرد را نشناسم  نیباعث نشد که ا  رییتغ همهن ی بود. ا  دهیکه خم یپهن نبود و قامت

را از عمه  یبود و عاشقش بود. من عاشق  ستهیگر  شی برا یکه شانزده ساِل تمام عمه پر
  یعنیشمع گشتن،    کیتنها دور  یعنی پروانه بودن،  یعنی  یکه عاشق وختمتم. آم آموخ یپر

تماِم  یعنیعشق،  ی بخاطر بقا  یستین یعنیدم نزدن از درد،  یعنیدر آتش سوختن،  
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. عشق در قاموِس عمه  عشقت  ی جوره  چی ه دنِ ی ند  بیجهان مال خودت و آس ی های بد
اگر کشت   یات باشد اما حت قاتل   یهنخوا نکهیبا ا یحکِم مرگت را به دست بده  یعنی یپر

که خودم هم عاشق بودم.  یخرده گرفت، نه تا زمان شدی.. از عمه نم.یینگو  چی هم ه
سر به    نگونهیتو را رها کرده و حاال تو ا  شیها پمرد سال  ن یجانم هم یگفت پر شدینم
را  سعود هنوز هم بد عمو م  بایز یعمه پر ؟ی سر داد ستنی گر ی و بنا ی نهاد اشنهیس

را گرفت و چشمم   دمی آمد و آمد و انگار در چشمم هم نشست. د جهی دوست داشت. سرگ 
 کشاند.  یرا به تار

 .ستینواست؟ حالش انگار خوب ن ی پر -

 نوا؟ نوا عمه؟ خاک به سرم چت شد دختر؟  -

 نارم نشسته بود.هوش رفته بودم و تا به هوش آمدم زن عمو ک  از

 دردت به جونم؟  یخوب -

 خوبم چم شده؟  -

 فشارت افتاده بود.  کمی  -

 را گرداگرد اتاق چرخاندم که با پرده از تخت بغل جدا شده بود.  نگاهم

 رها چطوره؟  -

 عمو نگاهش به غم نشست.  زن 

 .یهمون جور -

. چه خوب که او الاقل  د یپرده را کنار کش ی ابا روپوش سرمه   یتمام شده بود. پرستار ِسُرمم
 لبخند به لب داشت. کی شِب تار نیدر ا

 مامان خوشگل؟   یخوب -
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پد گذاشت. با کمک زن عمو   شی و رو  دیکش رونی زدم. سوزن را از دستم ب یفیضع لبخندِ 
و   کردیم یقراری ب ای بود، لوب امدهی. رها هنوز به هوش نبود  یبی. امشب شِب عجستادمیا

  یداشت با حرف زدن عمه و زن عمو را تسل یو عمو مسعود سع ختیری زن عمو اشک م
را   سکالی همه مآن   حی. مسدی دستم لرز  انِ یببخشد. ساعت دو بامداد بود. تلفن همراهم م

 بود!  دهی باالخره د

 سالم. -

 شده؟   یافتاده؟ خبر یشده؟ اتفاق ینوا؟ چ -

 سخت است.   حیتوض کشم،ی م آه

 .ح یمس -

 شده؟  یجانم؟ چ -

 . مارستانیب می رها رو آورد -

 او هم سخت است.  ی برا دن ینوبت اوست که سکوت کند. شن حاال

 با خودش چه کرده؟  -

 قرص خورده.  -

 .کندیبطنم ورجه ُورجه م انیم  ای. لوبکشدی م آه

 االن حالش چطوره؟  -

 .ومدهیهنوز بهوش ن یخوبه ول -

 .گردمی پرواز برم نی فردا با اول -

 مو نداد. زنگ زدم جواب  یمن هر چپژواکو خبر کن  -

 ؟ یباشه خودت چطور  -
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 .رومی م نیها پا . از پلهامده یرس  مارستانیب اط یح به

 فشارم افتاده بود. کمیواسم ِسُرم زدن   -

 حاال؟  ی! خوبایخدا  ی نوا؟ وا -

 .ستین یزی خوبم چ -

 .نمینشی م یمکتین ی رو

 تابه؟ ی ب  یلیدختره کرده! مامانم خ نیبود ا یچه حماقت نی ا -

 . ستی اما زن عمو اصاًل خوب ن میهمه خوب -

 .گردمی امشب برم نیباشه هم طی اگه بل گردم،ی برم -

 .کشمی م یقیعم نفس

 مراقب خودت باش. -

  نی. با اولرمیگی افتاده خبر بده. االن با فرودگاه تماس م یهر اتفاق شتر، ی تو ب زم یباشه عز -
 .رسونمی پرواز خودمو م

 پس خداحافظ.  -

 . نمتیبی م -

.  می دی کش یکه رها به هوش آمد نفس راحت ن ی. اما همشدیم یسپر  ی به کند قیدقا
از چشمانش رفته بود.  یمرخص شد. انگار زندگ  مارستانیساعت هشت صبح رها از ب

زن   ی شانه ی و. رها سرش را رگشتی . عمه همراه عمو مسعود برمرا زدم ل یاتومب موتیر
بود. او هم تنها قصد داشت با نگاه رها   دهی رس هم  حیمس م یداده بود. تا ما برس هیعمو تک

.  رفت ی به همه به اتاقش م توجهی داده به زن عمو ب هیکه تک ییرا بازخواست کند و او
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صورتم    ی نگاهش را رو حی کاناپه نشستم. مس  ی ُپر بود. رو یخسته بودم و مغزم حساب
 چرخاند. 

 . ی اخسته   یلیبرو بخواب خ -

 خواب مرا از خود ربود. دمیتخت دراز کش ی که رو نیهم

چه   دی آینم  ادمی کنمی که چشم باز م نی هستم. اما هم ای هم غرق رو دی و شا نمیبی م خواب
ام مرد است که پاک خاطره  نیا ی هادست  ی هم نوازش معجزه آسا دی ! و شا امده ی خواب د

را   می اش هستم و ُپر از عطوفت موهااندام درشت و مردانه ی ال یاست انِ یام. مُبرده  ادیرا از 
شکمم   ی دستش رو نباریدارم که ا ییتنش قصد به جابجا  ی است. در واد تهبه نوازش بس
 ی و به روکه ر شی . چند شِب پردیگی حرکِت اضافه را از من م اریو اخت کندی جا خوش م

بود و    ستادهی او هم پشت سرم ا دمیکشیشانه م  می توالت نشسته بودم و به موها زیم
آن را بافته بود و    انیپای ب یرا شانه زده بود و بعد با لطافت می شانه را از دستم گرفته بود، مو

 ی هایبا مردانگ یشدم که مردها وقت نی کار را کرده بود. و من غرق ا نی هم ا  گری چند باِر د
! و محال است  شوندی م تری چقدر خواستن َبرندی م یزن ی شان دست به بافتِن موزمخت 

داد اگر  ی ببرد و ا  ادیباشد او را از  دهیچش شیموها انِ یرا م ی که نوازش دسِت مرد یزن
قهر   نکهی! با ادوست داشتم تینهایرا ب امیی زناشو یاش باشد! زندگ مرِد مورِد عالقه 

هم هر دو   ییهاوقت  دی و شا میزدی گاه بر سر هم داد م ی دعوا فراوان بود، حت م،یداشت
که   ستیزندگ  کداماما  شدیم  انعطافی بس ب حیمس  یگاه هم  دی و شا  می شدیم منطقیب

به آن شک کرد!   دی مشکل نداشت با یزندگ   کیمشکل نداشته باشد؟ اصاًل از نظر من اگر 
 برحه از زمان دوست داشتم!  نیرا در ا امیی زناشو یزندگ  ی ادیمن ز

  خواستی برات فراهم کنم. دلم م خطری آروم و ب طی مح هینه ماه   نی ا خواستی دلم م -
 شهی تو هم ِش ی چرا پ دونمی به روانت نخوره اما نم ی او خدشه   یآرامش داشته باش

به   یینه ماِه طال  نیا ی نبود که بخوام تو یزیاومده چ شیمشکالت پ  نی! ا شمیشرمنده م
 ببخش.  تی خانوم به شهیو مثل هم. مندا یوجود ب
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و آغوِش    وستهی بهم پ ی تارها  نی ا انِ یم زیانگشتاِن ِسحر آم نی و ا یتو باش شدی مگر م آخر
تو، من چه    نیمن؟! مگر جز هم نِ ی ری و من نبخشم جاِن ش نتیآتش  نیو چن  زیفتنه انگ

 !  خواهم؟یم

 .من آرومم  یکه کنارم نی هم زدلم؟ی تو بوده عز ری مگه تقص -

 .  دی آیفرود م امیشانی که بر عرض پ ییهاو امان از تِب لب زندی م لبخند

 . تمیخانوم ن یبخدا نوکر ا  امتی تا ق -

  رِ یو درست ز شودیو ُمخِل خلوت م ندیبیم  یکوچِک ما فضا را بس احساس ی ایلوب و
 .خنددی و م شودی شکمم سفت م ی رو حی. دسِت مس خوردیم  یدسِت پدرش تکان

 پدر سوخته اعالم حضور کرد. -

 . اوردیرا درب ساینک ی هاتماِم آرام بودن یِ . وروجک از حاال قصد دارد تالفزنمی م لبخند

 کردم.  لنتیخورد سا  زنگ تیگوش  یراست -

 بود؟  یک  -

 .شودیم زیخ م ی و ن ردیگی را از من م نگاهش

 پژواک. -

و به دستم   داردی برم وارید ی شزلوِن گوشه  ی . تلفن همراهم را از رونمینشی در تخت م فوراً 
گذاشته   سیو ک ی . پژواک دوبار تماس گرفته و  رودی م رونیو خودش از اتاق ب دهدیم

ساعت پنجِ   یِ پژواک برا اندازمی به ساعت م یو نگاه  کنمی را باز م سش ی و  عیاشت! سر
فرصت دارم    ی. چند ساعترمیگیم  یو دوِش کوتاه زمیخی برم عی. سر ستعصر قرار گذاشته ا 

  یآب ی. شلواِر بگضر شوم حاال حا نی است که از هم نی ا حمیاما آنقدر استرس دارم که ترج
  شرتمیت ی را رو حیمس ی کوچک شده  ی مردانه راهنِ ی و همان پ کنمی به پا م یروشن

را ندارم.  می خشک کردِن موها  ی حوصله  چی. هاندازمی به گردنم م یو شاِل نازک  پوشمیم
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  رونی. از اتاق بسپارمی هوا م  ی ها را به گرماو آن  گذارمی بازشان م سی طور خپس همان 
نشان از   نیو ا  دی آیم یخوب  ی ور است. بوهادر سکوت غوطه  نیپا ی طبقه  روم،یم

در   نیو واقعاً ا امنخورده  یز یحال چتا به  شبی. از د دهدیخوب در آشپزخانه م ی خبرها
خوب   ی و خالق بوها ستادهیپشِت گاز ا حی. مسستیمهم ن چیبرابرِ خطر رفع شده از رها ه

دارد،  یدر آن تبحر خاص  حیندارد اما مس یپختن کار ک ی. استستمیای ارش ماست. کن
 . شودی محشر م بشیعج یِ مخصوصاً با آن سس من درآورد

 .یو االن ضعف دار  ینخور  یزیچ دونمی. مشهیاالن آماده م زیپشت م  ن یبرو بش -

 .یمرس -

  نیدر زم سای. نکاندازمیآشپزخانه به باغ نگاه م ی از پنجره  زیاز نشستن پشِت م قبل
در   گفتی صدر م نی... معنی. مع ستی ترش مشغوِل بازکوچک  ی کوچکش و پشت دروازه 

  کیسوت و کور،  ی ستاره   کی مملکت خواهد بود؛ نه  نی فوتبال ا ی ستاره  سای نک ندهیآ
ام! نُبرده  ادی را از   شی جان فرسا. چه بد که نگاِه  نی... آخ از معروشن و چشمک زن ی ستاره 
که  ییغلط، در جا ییکه به شدت خوبند اما در جا یی هااست، امان از آدم نی هم شهیو هم

شان داشت و از دست  نگه شود ی . نه مشوندیآدم م یوارد زندگ  یاشتباه یدر زمان د،ینبا
 ُبرد.  ادشانیاز  شودیشان و نه مداشت  شودیم  هاست! ن زیانگهم غم  اریشان بس دادن

 

درستش   ی خواب بود یدرار. وقت خچالیبرو ظرف ساالد رو از  ینیبش نکهینوا؟ قبل از ا -
که آب پزش کنم تا تازه باشه   می تو فريزر اما ذرت نداشت می پخته داشت یکردم. نخود فرنگ

داشتن؟ دکترت   بریف  نایا ج یهو ،یذرت، کلم بروکل ، یمجبور شدم کنسرو باز کنم. نخود فرنگ
و چه خوب اگه  یساالد بخور  تیغذا ی هاگفت قبل از خوردن وعده  شیپ ی آخه هفته 

 حهی آره؟ به مل ی خوردیچند روز نبودم که ساالدتو م  ن یباشه. من ا برداریف جاتی سبز
 ؟ ی سفارش کرده بودم واست درست کنه. خورد

  زیم ی و ظرف ساالد را رو دهمیاش سر تکان م چشِم منتظر و سر برگشته  ِش یزنان پ لبخند
  شیپ یپیاشتباِه تا  کی فکر کنم    دی را دوست دارم؟ ببخش امیی زناشو ی. گفتم زندگ گذارمیم
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هستم. باور کن دوست   امییزناشو ی. من عاشِق زندگ کنمی اصالح م نجایام را اآمد! جمله 
"عاشقت هستم"    ایعربده بکشد که "دوستت دارم"  شهیست محبوب همیخوبم الزم ن

به  ارزدیکه م دهدی انجام م یکار  کی  اندازد،یم ینگاه  کی  کند،یم ییهاتوجه کی  یگاه
و   ندینشی شناس کنارم م فهیپدِر وظ  کی مثِل  یهزار و صد هزار سخن از عشق گفتن. وقت

را تا ته بخورد  اشوه یآب م کندی و مجبورش م دهدی اش غذا مساله   یبه دخترِ س
و به   بردی با چنگال در سس فرو م  کیاست ی اتکه  یام را وقتنبوسمش و بوسه توانمینم

هم    ی و تا حدود شودیو او معذب م  نشانمی پشت دستش م رد یگی دهنم م ی جلو
 خجالت زده: 

 خانوم؟!   هیچه کار نی ا -

. عشِق زندی و او لبخند م  مآوری شکلک در م ش ی و برا بوسمیپشت دستش را م دوبار
  یسرش وقت ی سرش. فدا ی فقط دوستم دارد؟ فدا  شهیاز عشق هم  شیاولش نبودم؟ پ

. و دوان  م ی آی م رونیب  زی! از پشت مشودیم یو دوست داشتن یمهربان و خواستن نقدریا
 . رومیدوان به سمِت درگاه م

 شد با پژواک قرار دارم.  رمی د -

 کنمی بلند م دواریام را تهدانگشت اشاره  نباریو ا گردمیمرفته دوباره بر  رونی در آشپزخانه ب از
 .کنمی و چشم درشت م دهمی و تکان م

و خودش قراره   یآخرم بهم نگفت هیمشکل پژواک چ یدونستیکه م مونهی م ادمی  نیو ا  -
 خان نجم.  حیاعتراف کنه مس

دلربا و مردانه بخندد من محال است دوام   نیچن  گر ی بار د کی بارالها اگر قرار باشد  ،ی وا و
  زی اشتباه ر کی  ی قرار با پژواک را نزنم و او را قورت ندام! گمانم دکتر بروجرد دِ ی و ق اورمیب

  میدر غذا گفت ی م  دیبا  برداریف  جاتیبه خوردن سبز  هیتوص ی انجام داده است! بجا یپزشک
باال و   یحساب ی هاهورمون   نی و ا ی! انگار باردارا؟یحی ب نقدری. واقعاً زن هم ازد یکافور بر

که   می را بگو نیرسانده است. اما هم ییشده مزاجم را از تر و خشک به گرم و سودا  نیپا
چشمش را ندارند و   ی چشمانش تاِب ماندن در کاسه میگو یم ی"جووون" کش دار  یوقت
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و   کنمیفرار م  عاً یطور؛ سر  ن ی و خجالت مِن خاک بر سر هم هم ندیا یب ن روی ب خواهندیم
 : دیگو یکه م سای و در جواب نک نمینشی پشت رل م

 مامان؟  یری کجا م -

پل  ی واقع رو  یفردوس ابانیخ ی هااز کافه  یکی. قرارم با پژواک در دهمی تکان م یدست تنها
که به شدت آن   یدر برابر پژواک یمعطل یعنی نی و ا  رسمی ربع زودتر م کی است.  ی چوب

را  امیمعطل خواهمی . منمینشیم یدنج ی و در جا دهمی سفارش م یدنی است. نوش م یتا
  نی. اولشومی م  نستاگراممیا ی جبران کنم. وارد صفحه  همراهمگشتن در تلفن  یبا کم

  ی! من ک اشیشخص ی صدر در صفحه  نیاز مع یر یباشد اما هست! تصو  ن یا دی پست نبا 
است که ناخودآگاه   دهی و دلنواز خند  بایعکس چنان ز انی! اما مدانمیام را نماو را فالو کرده 

است؟!   یلبخندشان لعنت  واریلعنت  نقدریمن ا  . چرا مرداِن اطراِف کنمیلبخندش م  ی زوم رو
ُدز   دیدکتر با کنمی کپشن چه کنم؟ به محِض خواندنش حس م نیاز لبخندش بگذرم با ا

 قلبم را باالتر ببرد:   تیتقو  ی هاص قر

 "  یدلم رو بشکن یکه من عاشقتم حق ندار یاما تا زمان یدوسم نداشته باش ی"تو حق دار

اند. را با عشق سرشته  یکه گِل آدم ستیو آن درست جا  دهدیفوران در درونم رخ م  کی
جمله چند کلمه دارد اما هر    نی ا دانمی نم شوم،یم نی... غمگدلیهمان دل؛ دِل ب  یآر

کلمه را در هزار ضرب کن و همه را تصور کن که درست به خاِل دلم فرو رفت. و چه 
است! اشک در چشمم   نیغمگ ی جمله  نی لبخنِد شاد و ا نیا  انِ یبه م یای خیپارادوکِس تار 

اما دوباره   کنمی تلفن م ی و از نو معطوِف صفحه آورمی نگاه باال م ی اه ی. ثانکشدی زوزه م
از   ا یندارد اما آ ی گذشت چون مورد  شودیبزرگ! از کالِه کپش م ی ... خدادی آی نگاهم باال م

نشست و کالهش را  می گذشت؟! رو به رو شدی هم م  ندکه انگار آبش را گرفته بود یتن نیا
بودم اما   ده ی نِد منحصر به فرد دساعت سه لبخ کی برداشت. او هم لبخند داشت. در عرض 

 د؟ یبود که چک نشانی کدام یِ اشکم برا

 

 . ییبزرگا یترم همش تو مثل آبج سال از تو بزرگ  هی انگار نه انگار من  -
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-... 

 به عقله نه به سن.  یبزرگ  یگیم شهیرفت که هم ادمی آخ  -

-... 

 خانوم؟  یآبج  یچطور -

-... 

 پس راحت باش نوا خوشگله.  نهیریبازم واسه من مثِل عسل ش  ی فوش بد -

ام. کجا رفته آن همه  ُبرده  ادی واژگان را هم از  رم،ی مشاه یو قاط گردمی و م گردمی من م و
  ده؟ی رنِگ پر  نی ا ست؟یاز چ شی هاچشم  ری ز ی گود ن یشده؟ ا  میو عضالِت حج یچهارشانگ

!  ستی مرد چقدر پژواک من ن نی شان کم شده؟ اکه وحشتناک از حجم  ییموها نیا
 .  می گوی اما باالخره م ی ای نیازمفر ی رویبا کدام ن دانمینم

 پژواک!  -

 .کندینثارم م ی او تلخند و

 خودمم قشنگم.  -

پژواک باشد. تنها   خواهدی که دلم نم ی مرد نیا ی . براستیک  ی برا  میهااشک  فهممی م حاال
 ! یتشابه ظاهر یهم کم دی باشد و شا  یتشابه اسم کی   خواهمیم

 شده؟  یچ -

من و تو و نوا!    نیباشه ب گمی بمونه م نمونیراز ب  هی گنیبهم م یمن وقت یدونیتو که م -
 شه.نشده باورت  یچ چی ه گمیاالن م یپس وقت گمی رو به نوا م یهمه چ شهیچون من هم
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ام. چه بر سر برادرم آمده؟  را آغاز کرده  دنی نگفته من بار یزیوز او چهن کنم؛یهق م هق
نقض کرد که هم خون بودن   توانی م تی بشر ی خون ی هاکه فارغ از تماِم نسبت  یبرادر

 صرف بر نسبت ندارد!

 شده؟  یبهم بگو چ -

 . کندیو سپس باز م بنددیچشم م ی او لحظه کشدی م یقیعم نفس

 حاد. یلوسم -

اما   شدمی ام کرِ مادرزاد زاده مآمده   ایبه دن یسال را، از وقت  یس نیتماِم ا خواستینم دلم
 ی هاآب   ریتماِم ذخا بندندی کمر م میها. اشک دمیشنی را از او نم نی وقت ا  چیوقت، ه چیه
خشک شده را   ی هاآِب قنات  یرا حت یو خارج یداخل  ی ها، سدهاچاه   ،ینیزم ری و ز ینیزم
  ندیاشتباهش را بب یتاوان و خراب یدر زندگ  ییممکن است جا یکنند... هر کس رروزه پُ  کی

 .  ستین ن یکه حِق ُپرواک ا خورمی اما من قسم م

 یبه جان خودت نوا خواستم که نامرد نباشم، خواستم که رهامو خوشبخت کنم ول  -
 . دی جوره زورم نرس چیکه ه ینیبی. مدی زورم نرس زدلمیعز

از  گونهن یکه ا اگاراستیآبشاِر ن  ست،یاشک هم ن گر ید  یو حت کندی به خود اشاره م و
 . زدیری چشمم فرو م

  مونمه،یا  نمه،ی. رها جونمه، د رهی کنارم بمونه و از غصه بم ست یقبول کن که رها حقش ن -
 !  قطره اشِک رها کارسازه کی که  ارهیاز پا درم ب یکار نقدریا تونهیاما نوا سرطانم نم

-... 

. نهیدِل رها بش یِ رو یگرِد غم اتفاق یکه حت شهیشروع م ییرفتم چون درد من از جا -
 .شدی چقدر حالش بد م دیفهمی اگه م موندم،یاگه م یدونی خودتم م

 ؟یاز... از ک  -
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 ماهه.  شی صاف ماند: ش شیهابود که لب   حواسم

خودشو   خواستیم شبید یدونی م ره،یمیرها حقشه بدونه پژواک اون بدون تو م -
... تو یداداش یشی... بخدا خوب میشی رها کنارت باشه خوب م ،یشی بکشه؟ تو خوب م

 .  یخوب بش دی تو با  ،یشیرو داره تا سر حد مرگ عاشقته تو زوِد زود خوب م یکس ،یعاشق

 ی ها. دست کردی م دای خلوت کافه انعکاس پ ی در فضا  آنقدر بلند بود که امه یگر   ی صدا و
  ن یسرد بودند؛ ُپر از زمستان در آخر شیهارا گرفت... دست  میهاآمد و دست  ش یپژواک پ

را نداشتند.   یشگیبودند. برق هم ی. چشماِن پژواک اما بر سر دوراهوری داغِ شهر ی روزها
 !اندستاده ینرفتن ا  ای رفتن  یچشمانش بر سر دوراه دمی تا د دیقلبم به ده درصد رس 
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 هفدهم:  فصل

 !"  ری بگ ی را جد تپندیم ت ی که برا  ییها"قلب 

 

منحصر به فرد  یعاشق ی وه یکه ش امده یاز پرندگان شن ی ادیز ی هابه حال داستان  تا
  بایز یلیکه خ کوتاه راجب قو خواندم ی مقاله  کی  شی خودشان را دارند اما چند وقت پ

و بجز او هرگز جفِت   شودیدر تماِم طوِل عمرش عاشق م کباری که  ستی ابود! قو تنها پرنده 
تنها   دهد،ی عشقش انجام م ی راحت ی برا یهر کار  یطول زندگ  تمامِ و در   ردیگی نم یگرید

  ی که برا ییجا رودی هفته مانده به مرگش م ک ی و  داندی که زمان مرگش را م ی اپرنده 
روز   کی قدر منحصر به فرد و خاص!  ن یو عاشقش شده! هم ده یبار جفتش را د نیاول

آواز پرندگان مشهور  نی باتریو ز  نیر که به بهت تواندی جفتش م ی مانده به مرگش آواز برا
حال به   نیو در ع  زیشگفت انگ رد؛یمیو م گذاردیاست "آواز قو" و بعد از آن سرش را م

بود که ممکن   نیکه مرا شگفت زده کرد ا  یزیدرخشان. فکرش را بکن! چ ی ایی با یز نیچن
که   گرددیباز م ی اسال بگذرد اما او باز به نقطه  نیتا زمان مرگش چند داری است از آن د

 داندی م یو وقت کندیعششقش آنجا بوده است! او هرگز آن مکان را فراموش نم یروز
  قدرن یهم شهی. عشق همرساندی هر کجا که باشد باز خودش را به آنجا م ستی رفتن

 قدرتمند است... 

   ؟یخری خانوم گل م -

 مملو از عسل. یآفتاب سوخته با چشمان  یپسرک 

 ؟ ی خورد یز یاما تو چ خرمی م -
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 سوزنده است. ی ادی ز  شی. آفتاب دوازده ظهر حتماً برا اندازدی به اطراف م ینگاه

 .مینخورد کدوم چینه ه -

  گر ید لیکه کنار دو اتومب  نمیبی را م یگریو دختر و پسر د  چرخانمیمن هم نگاهم را م و
 است.  ستادهیا

چند   شهی به چند نفر گل بدم اما قبلش م خوامی. آخه مخرمی هات رو مگل ی من همه  -
 تا برگردم؟  یمنتظر باش  ی اقهیدق

  لی. از اتومبکنمی پارک م ابانی. درست آن سمت خشودی و چراغ سبز م دهدی تکان م سر
به آن پسر و   شهی . تا سفارشات آماده شوند از پشت شزنمی را م ریو دزدگ  شومی م ادهیپ

 ! دی آی از دستم برنم یکه چندان کار شومیم  نی. واقعاً غمگکنمینگاه م  شیهادوست 

 ست. خانوم؟ آماده  -

  رونی ب دیخر  ی هاو با ساک  کنمی . حساب مرومیم  خوانش یو به سمِت پ  گردانمی برم ی رو
 . زنمیرا صدا م یو پسرِک چشم عسل کنمی عبور م ابانی. از خرومیم

 آقا پسر؟  -

چنان ارزشمند است که   افتدی که به جاِن چشمانش م یو برق دی آیدوان به سمتم م دوان
 ام!انجام داده  ی دی کاِر مف کنمیحس م

 ؟ یفروشی هاتو بهم مگل  -

 بله خانوم. -

 .رمیگی تراول را به سمتش م چند

 بردار. شهیشون مهر چقدر پول  -

 . دهمی را به دستش م تزایپ ی ها. جعبهدهدی ها را به دستم مو گل داردی برم
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 تو و دوستات.  ی برا نمیا -

 نجای جز ا ییلحظه جا نی در ا خواهد یدلم نم  چیگرانقدر است و بخدا که ه لبخندش
... صبح نمینشی و پشت رل م  میبو یها را ملبخند بزند. گل  می باز برا نیچنن یو او ا  بودمیم

روزها   نیبه وفور باال. ا ی پکر بودم و ناراحت اما حاال بهترم با درصد رفتمی م مارستان یکه ب
  گرمانید  یِ است و پا خانه  مانی پا کی.  میروی م مارستانیبه ب ادیز حیمن و مس

  نیو ا ست یو خب... دروغ چرا حالش هم چندان خوب ن ستی . پژواک بستر مارستانیب
.  خواهدیروزها به شدت دلم مادرم را م نی. اآوردی است که دارد از پا درمان م یزیچ

و نگاِه   خواهدی . دلم عطرِ تنش را می شگیمسکوت و سکوِت هم ی بودنش را و همان آوا
  شی . براخواهدیروزها دلم سخت مادر م نی را... مِن مادر ا می مر ی هابه گل  اشه ریخ

روزها   نی چقدر ا داندی . خدا مشود ی م یُپر و خال ش ی چشمانم برا ی الهیو پ کنمیم یدلتنگ
 ی های و مهربان هاحت ینصو مرا از پند و  بودیکنارم م دی محتاجِ حضورش هستم. او حاال با

بودند اما   س یزن عمو ان ،ی. خانجون، عمه پرکردیم  رابیمهم س ی دوره  نیاش در امادرانه
ها  وقت   نطوری. آدم ا شودیکس مادر خود آدم نم چیه م یو با هم تعارف ندار  میخودمان

دلش   شهیاز هم شتریب شود ی خودش مامان م ی. آدم وقتخواهدی دلش مامانش را م
و نبودنت اضالعِ تنم را لرزانده است و    یستیمن ن ی بایز  ی و عطرا خواهدی را م نشماما

  هیسا ریرا ز  لیزود... اتومب یل ی زود بود خ  میقدر برا  نی هم یرفتی هم م گریاگر صد سال د 
. چند  کندی و به درختاِن باروِر باغ نگاه م ستادهی. خانجون کنار فواره ا کنمی بان پارک م

 .رمیگی م متششاخه گل را به س 

 .ایخانجوِن دن  نیتربا عشق فراوان به قشنگ  م یتقد  -

 .ردیگی ها را از دستم مو گل  زندی م لبخند

 .زمیعز  یمرس -

کنار  ی کاناپه ی . زن عمو کتاب به دست روشومیو وارد عمارت م بوسمی تپلش را م ی گونه 
ش  و لبخند زنان به دست  کنمی او هم چند شاخه گل جدا م ی گلخانه نشسته است، برا

 .دهمیم
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از پسرش دوست   شتریعروسش رو ب شهیکه هم تی مادرشوهرِعالِم بشر ن یبه بهتر م یتقد  -
 داره.

 .زندی م می از کنارش بگذرم که صدا خواهمی . مدی بوی و گل را م زندی لبخند م می برا

 نوا؟  -

 جونم؟  -

من پسرم رو از  ی خوایبعد تو م کننی مامانا سر پسرشون با دخترشون هم دعوا م -
 عروسم کمتر دوست داشته باشم؟! 

 . کنمی م زان یآو شی و لوچه برا لب

 م؟ یجون؟ داشت سیآره ان -

 .ردیگیام مو من هم خنده  اندازدی باال م شانه

 ازام که و هنوز دو پله باال نرفته  رومی ها باال مپله از

 

 :ردیگی ها را باال مگل گردم؛ی برم شی. باز به سو زندی م می صدا نو

از پسرش   شتریکه عروسش رو نه ب امی من تنها مادرشوهر یو خب درست گفت یمرس -
 کمترم دوست نداره.  یول

آمده   رونیانگار تازه از حمام ب ی. عمه پرزندی و او مهربان لبخند م فرستمیبوس م شی برا
است. از   دن ی د لمیمشغوِل ف ون ی زی تلو ی سرش گذاشته و رو به رو ی اش را روکه کاله حوله

 .کنمی پشت بغلش م

 . یگری به به چه ج -
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بفهمند و ما هم نگذاشته    دیعنوان نبا چیو رها به ه ی . پژواک گفته بود عمه پرزندیم قهقه
 ببرند.  ییبو می بود

 . دهمی دستش م و به  کنمی جدا م شی شاخه گل برا  چند

 .نی غرب کره زم ی هاآب ییا یدر یپر یِ برا -

 ممنونم دختر خوشگلم.  -

 .زنمیم یچشمک  شی و برا گردمی راه برم ی مه یو ن شوم یکنارش رد م از

 .ی چه مسعود کش شد یورنپر ؟ی پر -

خانوده هم   ی اما اگر قرار باشد اعضا ستیخوب ن  چی. پژواک هشودیعمه بلندتر م  ی قهقه
. زنمیبه در م ی او تقه رومی. به سمت اتاق رها م شودی خوب نم گریخوب نباشند پژواک د

من... چقدر  گناهِ ی . دخترِک بشومی و وارد م کنمیدر را باز م  فشیضع  دی با شنيدن بفرما
و نصِف   دی پوشی دل لباس مم ک ی هر روز  افتاد،یکه رنگ مو از سرش نم ییهافرق دارد با ر

 .نمینشی تخت م ی ! کنارش روشدیشهر صرف م  ییبایز ی هاوقتش را در سالن 

 ؟ ی چطور -

 .زندی مو پشت گوشش م ی او طره  کشدی م یقیعم نفس

 به ظاهر خوب.  -

 . گذارمی تخت م ی و رو کنمی او جدا م ی شاخه گل هم برا چند

 . گردهی دادگاهم حاضر نشد، برم ی جلسه   نیدوم یکه حت ی د ی د شهیدرست م -

 .  شودی شان مو با انگشتانش مشغول نوازش ردیگی ها را به دست مگل  شاخه

بدونم چرا؟ چرا باهام   خوامیکه برگرده فقط م  ستیمهم هم ن یحت گهی نوا؟ د یدونی م -
 کارو کرد؟  نیا
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من   ن ی! همردیمی و قبل از پژواک م شودیم له شود، ی خورد م شکند،ی اگر بداند م رها
اندازه عاشق  کی زن و مرد به   یاند. وقتوابسته   گریکدیدو چه حد به جان   نیا دانمیم

  دنِ یسنج یِ برا  دیشا  دانم،ی نم شود؟ی م نی. چرا عشق غمگشودیم  نیباشند عشق غمگ
!  ستین  شاندن ی وقت به هم رس چی وصال عاشقان ه ایدن ر چون در سراس  یعاشق زانیم

رها و پژواک   ی عشق برا ی. راستافتدی اتفاق م یدور  شهیهم  د،ی آیم ش ی پ یزیچ شهیهم
 چگونه خواهد بود؟  

 زمان بده.  ی، بهش فقط کماجازه بده  . زمان حالِل مشکالته بزار زمان بگذره  -

 .کندی شک نگاهم م با

 نوا؟  دونمیکه من نم یدونی م یزیتو چ -

 .گذارمیاش مشانه  یِ و دست رو زنمی م لبخند

 نه. -

داشت   یامروز باز سای. نککنمیباال به باغ نگاه م  ی طبقه ی از پنجره  م،یآی م رون ی اتاقش ب از
 بشاش بازگشته بودند.  ی هاافهیق  نیاو را ُبرده بود. و حاال با ا حیو مس

قربان   زیر ک یپرت کرد و زن عمو   ی ارا گوشه  اشی ساِک ورزش سایرفتم. نک نی ها پاپله از
پاِس   کی که شامِل دو گل که کاشته بود و   ییطال  ی و او از دستاوردها رفتی اش مصدقه 

 . به او گل دادم.گفتی گل که داده بود م

 من.  ستیپسر جذاب و فوتبال ی برا -

 . بوسدیرا م ای و لوب کندی م بغلم

 برم. یدست فوتباِل حساب هیباهاش  خوامیم ادیمامان بزار داداشم ب -

 . دهمی او را هم م ی هاگل   حیبه مس دهی و رس خندمی او م به

 . زمیبا تماِم عشق و جونم به همسر عز م یتقد  -
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 .دی سرم را بوس ی شد و رو خم

 .یی ایدن ی گِل ابد  نیترتو خودت قشنگ  -

. سر  دهدی جان فراخوان ناهار م حهی. ملزندیو عشق با مهارت ساز م کنمی م فیمن ک  و
 ی به رو کباری قهیام و نگاهم هر دقنشسته  حیو درست بغل دست مس  مینینشی م زیم

 .زندی گوشم پچ م  ریو ز  شودی خم م حی. مسندینشیسالن م ی ساعِت گوشه 

 ساعت چند پرواز داره؟  -

 دو.  -

 .کندی نگاه م اشیهم به ساعت مچ  او

 فرودگاه.   میری. با هم م رسهیپس حتماً تا ده شب م -

همه طبِق روال به اتاِق خودشان  زی. بعد از ناهار و جمع کردن مدهمی تکان م یسر
  راهنی. لباسم را با پشودیم شن یمیان دنِ ی مشغول د منیدرون سالن نش سای و نک روندیم

. تلفن همراهش  کشمیدراز م ده یتخت دراز کش ی که رو  حیو کنار مس کنمی عوض م یخنک
 .کندی باز م وشآغ  میو برا  گذاردیرا کنار م

 پژواک امروز چطور بود؟  -

 بد. یلیبد خ -

 .کشدی م قیعم یآه

 بشه که بره. رفتن به نفعشه. یراض دوارمیام -

  شیپژواک. به زور راض دنی د ر یکفش که بره مال  کی  ی عمه امروز پاش رو کرده بود تو -
 کردم که بمونه.
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خودش نبود تا  اگه اصرار  فهمنی هم م هیزود بق ای  ری بمونه د ینست که مخف یزیچ نی ا -
 االن به همه گفته بودم. 

. ساعت شش عصر است  بردی و خوابم م شودیگرم م می هاشده بودم. پلک   داریزود ب صبح
به دست و    یخسته است. آب یل یهنوز خواب است، انگار او هم خ حی. مسشومی م داریکه ب

آرام آرام از گرد راه   زیدارد. و پا یریدلپذ ی . هوا خنکا رومیو به باغ م زنمی صورتم م
را   وری هاست شهرپوش که قرن یدخترِک بوِر نارنج  نیا  ز؛ی. پاکشمینفس م قی. عمرسدیم

! و  رسدینم  زیوقت به پا  چی ه وری که شهر یناکام نیا  ستی عاشق خود دارد. و چه سوز
  دارید  یگذر یروز یبه کام است که حت یوقت امیا دانندی عاشقان سوخته دل م ی همه

. در و ماندی م یباق یدگ ی که تنها شور رودیبه دل م یشق حاصل گردد و چنان شورع
 نی ا  انیمملو از خوش بودن م ی خنکا و هوا نیکه ا گذارمیعمارت را باز م ی پنجره 

بزرگ   ی ا یو حضور لوب کندیم  ی. دلم هوس زنانگزنمی به آشپزخانه َسر م چد یچهارچوب بپ
کردن   ستو مشغوِل در  سانمی خی . برنج مردیرا بگ  میدست و پا  ی جلو  تواندیشده هم نم

.  افتدیبه جنب و جوش م یحساب ایو لوب کنمی. ساالد درست مشومیبا مخلفاتش م  مهیق
را   دیو حال دخترا و سفارشات جد  زنمیمن! به کارگاه زنگ م ی و شکمو  طانیپسرک ش

 . شومی م ایجو

 . یخسته نباش -

 . زنمی. لبخند منگردی داده و مرا م هیرا به درگاه تک  اشتنه

 . یکنی تو نوش مکن امشب دستپخت خانوم ف یک  یحساب -

ام بوسه جا گونه  ی که رو شومیاست، دوش گرفته. از کنارش رد م سیخ شی موها
و تا دوباره به سالن   رمیگیم  یو من هم دوِش کوتاه رومی مان م. به اتاق خوابگذاردیم

باال را   ی طبقه یاست و خبر کردِن اهال دهیو شام را کش دهیرا چ یناهارخور زیم حیبروم مس
 ی آماده  حی ربع به نه شب مانده من و مس ک ی و  م ی خوری خود به عهده گرفته است. شام م

اِل بِد پژواک". بازگشتن ندا داده بودم. اما با مضموِن "ح ی . پوالد را برامی رفتن به فرودگاه
  ی . پرونده کردیم یرفتن راض ی تا پژواک را برا دانستی م دانست،ی م دیپوالد هم با 
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و او با نشان دادن آن به چند پزشِک متبحر   می ودکرده ب  ل یمیا شی پژواک را برا یپزشک
دست دست   میتوانستینم ی. حتردیگی گفته بود مراحل درمان قطعاً آنجا بهتر صورت م

. د یداشت اما باالخره پوالد از گرد راه رس ریمان برود. پرواز تاخکه پژواک از دست  میکن
  دیسف ی شده بود موها ریپ اقعاً شده بود؟ و  ریپ نقدریچرا ا گذشت؟یم  دنش یچندماه از ند 

دست اما مرا   حی. با مسزدیدر آن موج م  یکه خستگ ی او چهره  گفتی را م نی اش اشده 
  یِ است برا ن یو جالب ا دانستمیبه بغل کشاند. ناِم احساِس او به خودم را نم مکث یب

  ی برا منا ن یبهتر ی! همان عشِق نوجوانکردمینم دایپ  یاسم چی احساس خودم به او هم ه
من و پوالد خرده نگرفته بود   ی . تا به حال به رابطهاخم هم نکرد  یاما حت  حیاو بود! مس

 ! دانستی متقابل ما را به هم بهتر م  انگار او ناِم احساِس 

 

 هجدهم:  فصل

 عشق"  ی "معجزه 

 

و زمان   نی ! انگار زمشودی ها ناکوک مدل  کشدیها سرک مکوچه  یاز حوال ز یکه پا نیهم
ها، قول و  حرف  وزند،ی م شوند، ی زنده م شوند،یم  ادی! خاطرات  روندیفرو م   یدر قعرِ تلخ

  یلی. دلت ناگهان هوِس خگذرندیاز دلت م یقیحق  یلمی فشرده از ف یقرارها همچو سکانس 
  زهایچ یل یناخودآگاه خ اشیخبرِ باردار  دنِ یکه بعد از شن یزِن باردار چو هم کندی م زهایچ
 یانابی. هوِس قدم زدن در خاندازدیاست که دل را به هوس ب زی دارد. اصاًل خصلِت پا اریو

انار ترک خورده بعد از غروِب زرد آفتاب، هوِس   یِ هوِس سرخ ،یُپر از برِگ خشک و نارنج
و  لیدلیب ی هاهوِس قهقه  رند،یچشمت را بگ ی ناگهان جلو  تکه از پش ییهادست  یِ گرم
شان ها کناِر خاطرات ! آدمهاستوانهی فصل د  زیاند پانگفته  راهی ب چیه  قرض،ی ب ی هایدلبر

ها گذشته   کند،ی ها را ُپر از بغض مکوچه پس کوچه   دهی هنوز نرس زی! پاشوند ی از نو عاشق م
آذرش   د،یآی آبانش م رود،ی... مهرش مسیرا خ هاچشم و  کندیم ز یرا از زخم و درد لبر 

با   ی چا یفنجان   یی. اگر تنهاکندی عاشقت م ا ی دهدی دقت م ایسه ماه    نی پابرجاست! در ا
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اشک   شانی تسل یِ کن و برا ادی بگذر، خاطرات را  زی پا انِ یاز م ر،ی عطر کاهگل به دست بگ
باران که   ،یهم او را داشت ز یپا ن یو ا ی را الجرعه سر بکش... اگر تنها نبود تی و چا  زی بر
خودش را    گرید زی و نگاهش کن که اگر پا نیبنش  سی خ نیزم ی و رو ر ی دستش را بگ دیبار

. رودیم  رونی به دست از اتاق ب نی! عکاس با لبخند دوربینگاهش را داشته باش ینداشت
را به چشمش   امشده  شی. چشماِن آراکاردیو شکوفه م ندینشیام مشانه ی لِب ترش رو

 . می اش برا همه توجه وافر غرِق تماشاست و چه گواراست اين یو او با حظ  دوزمیم

 نفسم.  یلیخ یلیخ ،ی خوشگل شد  یلیخ -

 بایدارد ز یف یو چه ک   گفتیرا م نی کرده بودم در طوِل روز صدبار... نه صد هزار بار ا حساب
  یِ تاب دکور ی لباسم را باال گرفتم و رو ی وسته یبهم پ ی معشوقت. تورها  گانهی بودن در نگاِه 

  یبا صورت یدر اواخر ماِه هشتم باردار  کردی نگاه م یبه زن  بیاتاق نشستم و او دست در ج
  ییبود و به پاها  دهی کش رونیاضافه وزن که کفش از پا ب لویک  ستیو دسِت کم ب کردهورم 

را عوض کنم و با   میهازده بود. کمک کرد لباس  خونیها شبکه ورم به آن  ست ی نگریم
راه را   نی از عمارت دور نبود و ا  ادی. راه زمیزد رونی ب هیمان از آتلبنشسته بر ل  ی لبخند

به راه رفتن   دیاک ی ه یتوص ی . دکتر بروجردمیکرد یآرام آرام ط   بازگشتآمده به مقصِد  ادهیپ
 آخر داشت.    ی روزها نیدر ا

   شه؟ یبه نظرت عکسا خوب م -

 .  دیرا که به دست داشت باال آورد و بوس دستم

باشه،   حی قاِپ نگاِه مس خوادی و قشنگ نباشه؟ حاال م یقاپ باش هی ی تو تو شهی مگه م -
 ! حیقاِپ عکست با مس  یحت ایباشه  حیمس  یقاِپ زندگ 

 خود به باال قوس دارند!  ی به خود میهاآخر لب  زنمی لبخند نم گریروزها د  نیا

 ! حیمراِه مس! همش هیتی چه مالک -

جذاب ترش   ن یبلندترند و ا ها ش یکه از ر ییهالی بیبا س گذاردی ته ريش م ستی وقت چند
 .  یکرده و در چشم مِن هالِک او همانقدر خواستن
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 !  ؟یکه باشم باش ییتو جز جا زارمی مگه من م -

وقت   چیچون فکر نکنم ه  میلحظه رو ثبت کرد  نی تا آخر عمر ا گهیچه خوب شدا! د یول -
 اضافه وزن داشته باشم.  لویک  ستی من ب گهید

 .یوجود من ی و همه  یتو همه جوره خوشگل لویچه صد ک  لو، یک  ستی چه ب -

و حاال چقدر    میر یبگ یعکس باردار ایآمدِن لوب  ایداده بود قبل از به دن شنهادیپ الهام
 هایبود و نارنج ینارنج یِ قاط های زردکار. برِگ درختان زرد بود و  نی خوشحالم از انجاِم ا

 تصور کن.  التیرا همانقدر بکر و اعالء در خ ری پوِد قرمز به خود گرفته بودند. تصو

از   یکیدوش گرفتن که به حمام آمده بودم از بد روزگار موقع خروج انگار  ی روز قبل برا دو
رانم  ی خوردم. حالم خوب بود مگر گوشه نیخورد و زم زیل می پشت سر هلم داده باشد پا

داشته باشم   ینیدور از جان مرد و زنده شد تا شب که نکند لکه ب حیکه کبود شده بود مس
 ".م یای به حمام ب ییتنها دی نبا  گری گفته بود: "د ی هم جد یلیو خ فتمیب یز یبه خون ر ای

جلو آمد و محکم  بست و  سهی در چشمانش ر یتا چقدر سختم است. مهربان  دی فهم انگار
 بغلم کرد. 

چقدر از    دوننی همه م گهیو د یهست یمن خواستن ی تو همه جوره برا زمی... عززمی عز -
 و خرابتم.   ونهی. منم که دهمه کسم  یمن سر 

نه   افهی و ق کلی قد و ه نیبا ا اسیبود. و در ق افهی به شدت خوش ق حی. مسکردی م تملق
اگر به دروغ هم از عشق و خواستن   یها حتتنها سر بود بلکه سرتر بود. اما به خدا که ما زن

  یکردن مشل زیسال ل همهن یبا ا ی. از لحاظ خصوصشودی مان خوش مباز هم حال  می بشنو
و   فیشرِم تعار نباریلطافت و محبت فرو رفته بود که ا ی در پوسته  آنچناننداشتم و او هم 

 در برم گرفت.   گفتی که در وصفم م ییهاجمله

با همان   ای نشست و من هم پشت سرش. گفتم نگاهش به لوب حیبغل دست مس  پوالد
دار بود و از اعماِق متروِک  که داغ ییگو ش یتا چه سان مهربان بود؟ صدا یاوج خستگ

 . خاستی برم ی اش به سختحنجره 
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 بده؟  یلیحالش خ -

 بده. یلیخ  گهی. دکترش مشهی اغ مو خون دم ارهی مرتب خون باال م -

هم پس   یدرمان یمی. تن پژواک شمی گفت و چه بد که با هم تعارف نداشت حیرا مس نیا
  یبه مرگ  نباریپوالد ا ی . صداشدی خوب م دیزده بود اما من دلم روشن بود. پژواک با 

 . گشتیجان دادن برم  ی که از آستانه مانست یم

 . برمشی... هر طور باشه با خودم مبرمشی م -

  دی خبر از آمدنش نداشت. به هتل جمش یکس  حیآمده بود و بجز من و مس  یپنهان
شدنش کوتاه بود و بعد با   ریچند روِز آمده را آنجا اقامت داشته باشد. جاگ نیتا ا  مشیبرد

با پژواک   داری تا به د  میآمد یبه دنبالش م  دی رفت. فردا صبح باز با یترکوتاه  یِ خداحافظ
  م؟ینیآرامش بب ی قرار بود رو ی. ک دی از چشمم چک یشدم قطره اشک هک  لی برود. سوار اتومب

. اما من بعد از  رفتی م نیاز ب  یگر یبعد از د  یک یمان را جادو کرده بودند. انگار خاندان 
  دیند  ای  دی اشکم را د حیمس دانمی نداشتم. نم زی جوره تواِن از دست دادن عز چی مامان ه

چه گفته بود؟ گفته بود   نیفرمان بود جا داد. مع ی و دسِت خودش که ر ری اما دستم را از ز
که او عاشقم است حق ندارم دلش را  ی"حق دارم که دوستش نداشته باشم اما تا زمان

 ی و عالقه خواندی م ادیحافظ ز  مانی را شکسته بودم؟ خان بابا برا نی بشکنم" من دِل مع
  نیاگر مع خانه دارد کستهش ی هاخدا در دل  گفتی شعرها داشت. م  ری هم به تفس ی ادیز

  دی بودم؟ چه با یشکستگ  نی دلشکسته بود پس خدا هم در دِل او بود. و من باعِث ا
 که دِل او نشکند؟  کردمینم د یچه با  ای کردمیم

   م؟ یبزن  یعسل یبستن هیفانفار  می بر  می ما که تا طاق بستان اومد  -

مرد را در شکم داشتم و عاشقش هم   نیاش کشاندم. فرزنِد ا رخِ مردانه می ن یِ را رو نگاهم
 بودم و دوستم داشت.

 .می بر  -
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 ی عالقه یرا هم گاز زدم. بعد از باردار اشی تیسکوئی را خوردم و نان ب امی بستن ی ادیولعِ ز با
  بغِض  ک یو   می شهر زد کی تار ی هاابانیدر خ  یکرده بودم. گشت دایپ یبه بستن ی ادیز
هستند!    ی اما مردها ابد شوندی ُبرده نم ادی وقت از  چیها ه. زندیته حلقم رو مقدمهیب

شان  آغوش  ی گرما شان،ی هاعطرِ نفس شان، ی هاشان، خنده نگاه  شان،ی هاحرف محال است 
باشد و   ستهیز یدر کنار زن ی اهی که ثان ی شب هنگام تکرار نشود. محال است مرد یزن ی برا
هم   حیمن و مس ی تکرار نشود. زن عمو قهوه درست کرده بود و برا کی تار  یدر شب شی برا
زن عمو   یعرب ی قهوه  یِ از خوردن منع بودم اما بو  ایلوب رِ بود. با توجه به حضو ختهیر

و   گفت   ری اش شب بخبعد از خوردن قهوه  حیمشامم را ُپر کرده بود و بس لذت ُبردم. مس
  دی جان را دوست داشتم، آنطور که با سی. انمی نشسته بود ی زن عمو در جا رفت اما من و

. کردیدل م زِ یو صافش او را عز  قیقحد و حصرش و قلِب ر یب یو سزاوارش بود. مهربان
زود ازدواج کرده بود   یلی. خدیبخشی م شهیو هم  گرفتیبه دل نم یز یوقت چ چ یه نکهیا

عاشق بود و عاشق. هجده ساله بودم که عمو   شهی شده بود اما هم  وهی زودتر هم ب یلیو خ
  شهیهم موجان باخت اما خوب بخاطر دارم که زن ع مای سقوط هواپ ی سانحه  ک یدر  لیجل
او را دوست نداشت! و   دی آنقدرها که با  لیعمو جل نکهیمهر داشت با ا  زانیاو تا چه م ی برا

 ! سوزدیر تِب عشِق او م د یمرد زن   کیقلِب   یِ سرما انِ یدر م شهیهم

 نوا جانم؟  حمیاز مس یهست یراض -

 کمرنگ بود هنوز غِم پژواک را به دل داشتم.  لبخندم

 هستم زن عمو.  -

 شد.  قیصورتم دق ی اجزا ی رو

 تا خدا باهاش قهر نکنه.  ریشکسته اما ازش به دل نگ ادیدلت رو ز  دونمی م -

آنقدرها هم نه... اصاًل زن عمو را دوست    لیغِم مرا چند افزون کرد. عمو جل نشیغمگ لبخندِ 
  شدیبودم. م دهیشن  میهایهفت سالگ  انِ یاش در معربده  ی را از صدا نینداشت! و من ا

خوش قلب را هم دوست نداشت؟ انگار شده بود که زن عمو برخالِف ظاهرِ شاد و   ِس یان
 .رفتی چشم داشت که رو به زوال م کهنه در یغم شخندان شهیهم ی هالب
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  نیهم تندخو اما تورو دوست داره و بخاطر هم  یمثل پدرشه؛ زودجوش و گاه  حیمس -
 و لطافت باهات داره. متیدوست داشتنه که برخالِف پدرش مال 

  یوقت دانمی جانم؟ و م سیوقت با تو مهربان نبود ان  چیداشتم بپرسم عمو چرا ه دوست
 . یلیخ یلیخ شکند،ی م یلیاشت" خ"چون دوستم ند  دیبگو 

من زِن    نکهیبه ا  یببخشمش و حت تونم یدوسش دارم زن عمو. چون عاشقشم زود م -
 باشم. توجهی ب ستمیاوِل قلبش نبوده و ن 

 . ختیتلخِ درد بود که به صورتش آو  ینبود، گرِد حسرت با چاشن غم

 .ی که زِن اوِل قلِب مردت نبود یستیفقط تو ن -

 اش هم بغض داشت. رفته  ی هاگام ی صدا   یرفت و حت و

و   دغدغهی قدر ب نیهم شهی فرو رفته بود. هم ی قیآرام به خواِب عم  حیاتاق رفتم، مس به
. در اعماق خواب هم  دمیپتو کنارش خز ری. لباس عوض کردم و زرفتی راحت به خواب م

اگر خفته بود! با   یحت کردی. حضورم را حس م دی چی پبه دورم  چکیچون پ  شیهادست 
 زدمیهجوم بردم. تنها عق م  یبهداشت سیبه سرو  وچشمانم باز شد   ی دی حِس تهوع شد

وارد  حیآمدم. مس   رونیب دهیپر  ی و با رنگ و رو دمی بود آب به صورتم پاش یام خالمعده 
 . میرفتی پژواک م دنِ یتا با پوالد به د شدمیحاضر م دیاتاق شد. آماده بود و من هم با 

 ؟ ی نوا جان خوب -

 .ستین یزی خوبم چ -

 یبه زور کم حیبه خوردن صبحانه نداشتم و مس یلی. ممی رفت رونیشدم و با هم ب حاضر
ه رها شدم که در باغ رفتم متوج نیکه پا  وانیا ی ها. از پله ختیو عسل ته حلقم ر ریش

که در  حیخنکا داشت. با مس یمهر کم لیاوا ی سر صبح یِ بود و هوا ی بود. صبحِ زود
 یبود که الک ییشد و تنها نگاه کرد. امروز از آن روزها  انمتازه متوجه  می نشست لیاتومب

 گرفت.  امیشانی خوب نبود. دست به پ چی حالم ه یالک
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 ! دهیرنگت پر  -

 . دادمی مدام آِب دهانم را محکم قورت م  دیای ب رونیاز حلقم ب خواستی انگار م ایلوب

 .شهیخودش خوب م  شمی که م الیخیب  شم،ی م ینطوریا  یگاه -

است و همچنان   دهی . او هم رنگ پردیآی م رون یپوالد هم از آسانسور ب  م،ی شوی م یالب وارد
به   مارستانیب  یِ . فضاداستی اًل پکام نیو ا ساستی نک یِ برا اشیخسته و دلتنگ؛ دلتنگ

که   نیفاجعه بار دردناک است. اما هم  یسرطان ی مارهایغم آلود هست و بخش ب یطوِر کل
و   لرزدی دو برادر در آغوِش هم م ی هاو شانه افتدی اشکش راه م ندیبی پژواک پوالد را م

ها چشم به آن  زانیو من هم اشک ر چدیپی شان مهق زدِن مردانه یِ . صدالرزدیم
بود و من و    مارستان یتخت ب ی که بهارم رو ییهامثِل وقت   فهممیام. حاِل پوالد را مدوخته

بود.  ضی مر  شهیمن هم ِف ی. بهار ضعم یختیری بسته اتاق عمل اشک م  ی مامان پشت درها
در   یضیو مر یضیمر  ،یدر پ یپ ی هاقلب، سردرد، سرفه  ی چه یتنگ بودِن در ه،یکل یینارسا

. حیمگر با عشِق مس د یرا ند  یخوِش زندگ  یِ گاه رو چی بهار ه نمیبیسراسر سال. حال که م
. و بهار عشق بود،  ندیرا بب ی ابد یعشق یِ حقش بود که رو دنی حقش بود، با آنهمه بد د

تنها   ا،یدن نی من که در ا رِت ی . خواهرِ فرشته سدیفهم   شدی از عطر تنش هم م یرا حت نیا
کمرم نشست و   ی که شوهرم بود رو ی دسِت مرد ی . گرمادیعشق را چش یمدت کوتاه

 کنارش نشست. یو پوالد صندل دیتختش دراز کش  ی نزار رو یپژواک با حال

کنن که  کاریاونجا بلندن چ ستین تی زیتو چ ،یش یببرمت. اونور زوِد زود خوب م دیبا  -
 . یدوباره رو به راه ش

 برق نداشت به پوالد چشم دوخت. گریه دک  یبا چشمان پژواک

 . امیرها... رو بزارم.... ب تونمی... نمامینم -

 .می بری رهارم م -

 .... بفهمه. دینه.... رها نبا نه... -
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 .ی ایباهام ب د یبا  زارمتینم یطور نیمن هم -

  یوقت ؛یعاشق  ی. و خب وقتمی آمد؛ همه نگاه به سمِت در برگرداند  یافتادِن جسم  ی صدا
  ز یهمه چ  گریکه د ینیبی م ی. وقتشودی م دا یُپر جنب و جوش پ ی هاآن طپش ی سر و کله 

و گاه از اشک    ستین یلیدل ی ول یخوشحال یقبل از بعد، وقت شودیو م  ستی بعد از بعد ن
  ن یدور رکوع دارند و تو در آغاز ییبه جا  فصل و زمان یوقت ست، ین  یو بهانه حت  یزیلبر

  زی است. و لبخندت آستانه را سرر مانی دردت ُپر و پ یوقت ،ی ریگیساعات روز دلشوره م
  ،ینیبیاو و با او م یکه بد و خوب را ب ینیر یجاِن ش یِ رضا شودی تمامت م یوقت کند،یم

... ی. وقتارزدی م تیباران برا  ینم ِت به وسع  ایو چشمت خندان و دن  انیلبت گر یوقت
گفت سقوِط رها    دی ...! و اما بایتو خوشبخت می بگو دی کشش داد اما آخرش با ادی ز شودیم

بود که عشق پژواک را تنها  یبود. خوشبخت  یو نگاِه لرزانش به پژواک هم خوشبخت
 ودخوب نب چیکه ه یاز ما به خودش آمد و با همان حال شی! پژواک پگذاشتینم
تن   انِ ی و هق هِق رها م دیاو رس  ی پا ی چطور و با کدام سرعت خودش به جلو دانمینم

و چه خوب که   ستیمان نکه عاشق میشو یم یعاشق کس  شهی. ما همشد   ریپژواک جاگ
چطور از   دانستندیها مآن   میگذاشت  شانی بودند! ما تنها یقائده مستثن  نی پژواک و رها از ا

رنِگ   یآب ی های صندل یِ . کناِر پوالد رواورندی را به دست ب گر ی کدی دِل   هم گله کنند و
 . رد یمان بگخوردن ی برا یزیرفته بود چ حینشسته بودم و مس مارستانیب

 نداره. ومدنی واسه ن لیکارم راحت شد. دل گهید -

 درآورده.  نجایچطور سر از ا  دونمی کرده. نم مونب یانگار رها تعق -

 هر طور شد خوب شد. پژواک االن فقط محتاجِ حضور رهاست.  -

 ؟ یگی به عمه م -

. حاِل بابا هم  کنهیکه چقدر عاشِق پژواکه بفهمه دق م یدونی نه... مامان تحمل نداره. م -
دوتا   نیمامان و رها حتماً ا کنه،ی اونو بخوره. عشق معجزه م ی بزار فقط غصه ستیخوب ن

 .کننی مرد رو سر پا م
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 عمه بدونه بهتر باشه.  دیشا  -

بخوره   نمیرو داره که عاشقشه اگه زم یزن ی مرد وقت هیو   دی که فهم دونستی م د یرها با  -
وقت شکست    چیرو داره که عاشقشه ه یزن یمرد وقت هی. شهینشده پا م یسر زانوش خاک

 .  خورهینم

 شهیگاه عاشقش نبود. عشق هم  چ یکه ه دمیدی را م یمن در چشمش داغ غروِب زن و
 است، جا  نگونهیا

 

 ! ست یباشد ن د یکه با  ییباشد هست و جا  دیکه نبا یی

 ؟ ی اونور آشنا نشد یبا... کس -

 .ندینشی لبش م ی رو یکمرنگ لبخندِ 

 ؟ یمثاًل ک  -

 رو بلرزونه.که دلت  یکس -

 اشک دارد. ی را که نوا ی لبخند نم یبی حاال سراب م و

 نداره. دنیلرز ی نا  گهید رونهی بست و ی خونه از پا نی ا -

 تنها نمون. شه،یوحشتناک م یاگه بهش خو کن ییپوالد؟ تنها  -

 .دهدی م  رونی را ب آهش

 موضوع حرف بزنم. نیراجب ا خوادی دلم نم -

 ؟ یحرف بزن  یدوست دار یپس راجب چ -

 .دی آی از اعماق وجودش برم نباریا لبخندش
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 بگو.  سامی از نک -

 های . تازگ یرزم ی و دو روز در هفته هم باشگاِه هنرها رهیرو مخوبه، کالس فوتبالش -
  یو گاه کشهی م ینقاش ییتنها یکرده. تو خونه گاه دای به کاراته و بوکس پ یبیعج ی عالقه

ها حموم و آخر هفته رن ی به قول خودشون مردونه م حیوقتا با مس یهم با من. بعض
. با عمه  نگیبول ره ی و م ارهیو دوستاش در م حیمس  یِ از دورهم ربونه سهم ش  یاستخر. گاه

داره   یخوابی که ب ییو وقتا  خونهی و دمنه م لهیزن عمو براش کل کنه،یم  یباکس باز  کسیا
شده و   هیبخاطر مدام تبلت دستش گرفتن تنب های واسش قصه بخونم، تازگ  خوادیازم م

تو باغ تا کمِک عمو   رهیتمام غروبا م طنتیبا شتاپش رو ازش گرفتم و اون و لپ  پدیآ
  داریو توپش. صبح که از خواب ب  اشهیدن شتری . اما بگردهی برم یو گل یرجب کنه و خاک

. عاشِق بتمن شده و  نهیبی و کارتون م زنهی چمن و به دروازه شوت م نی زم ی تو رهیم شهیم
  منیکارگاه چون چ منبا  ادیوقتا م ی. بعضکنهینگاه نم یهست که باب اسفنج یچند وقت

خانجون رو دوست   ی کرد ی هایی . الال نهیاونو بب تونهی دوست داره و تنها اونجا م یلیرو خ
 شهیبراش فسنجون بپزه. الهام و حسام رو دوست داره و کسل که م  نهیداره و عاشق ا 

 کرد.  یزندگ  دی رو با  سای بگم؟ نک  سایخونه اونا بره. از نک خوادیم

  حی. مسدانمیم  سای . جانش است و نکدانمی م ساستیاو نک ی ایپدرانه است. دن دشلبخن
و   زنمی. به او لبخند م شودی م  کیبه دست دارد و به ما نزد  وهی آبم  ینی. سدی آیاز دور م

و   ندینشی. کنارم مکندیم  یو او تشکر کوتاه رد یگی. به سمِت پوالد مدارمی برم یوانیل
 . داردی برم  مخودش را ه  وانِ یل

 .ی نبود زونیم یرنگت بهتر شده صبح -

 .اندازمی باال م شانه

 .  ستی شدم، صبحا حالم خوش ن ینطوری آخر ا ی هاماه  نی ا -

 . تراودیاش مدر چهره  یقیعم یِ . مهربان ندینشی شکمم م یِ پوالد رو نگاهِ 

 بگم.  کی رفت به دوتاتون تبر ادمی دی ببخش -
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 از بغل گوشم آمد.  حیمس ی صدا

 ممنون.  -

  ی اگر من جا دانمی . نمداستیشان هو در کلمات ی اد یز  ی و سرما ستند ی با هم خوب ن هنوز
 نهیاز هم ک  گریدو مرد د نیا  دانمی م یاما به خوب کردی چه م  یگریها بودم با داز آن  یکی

سمتش   کی د که پوال ستیشوند! بهار دره یمیبا هم صم ست یگاه هم قرار ن چی ندارند و ه
با   یاست حت زی عز شهیعشق هم می گوی بار م نیهزارم ی است و برا گرشیسمِت د حیو مس
 بدش... ی هاخوب 

  ک ی  ستم،یای . سرپا مکندیگاهم گز گز م  منیکه نش ی. طورشودیم  یطوالن ماننشستن 
باِز  مهی. به سمِت در اتاِق نگذردی از تنها گذاشتِن پژواک و رها با هم م میساعت و ن

است.   دهی نفره خواب کیتخت  یِ بزرگ... رها کناِر پژواک رو ی . خدارومی م مارستانیب
 شان خواهد بود! مدت  نی خواِب ا نی ترآرام  شکی ب نی و ا انده را در آغوش گرفت گری همد

حرف زدنش  گریطرِف د  دمی. زن عمو مشغول مکالمه بود و فهمرفتم  یی رای سالن پذ به
. رها و پژواک همراِه پوالد  رو به آن رو شده بود  نیاز ا  یرهاست. در عرض دو ماه زندگ 

مان را روز  درمانش حال  یِ پژواک و روند رو به بهبود ی رفته بودند و خداروشکر خبر بهبود
مو و عمه از اصل ماجرا خبر نداشتند و ما هم قصد  . خانجون و زن عکردی به روز بهتر م

کوچک   ی عقد محضر ک یعمه بعد از  ؛یو اما عمه پر میتر کنرا نگران  چاره ی زنان ب می نداشت
عمر را در آنجا بگذارند. هنوز هم به   یباق خواستندی رفته بودند. م رازیبا عمه مسعود به ش 

جوره   چیخانجون که ه رد،یگیام منده خ کنمی فکر م  مهعمو مسعود و ع یمراسم خواستگار
شد و حاال ما تنهاتر مانده    یو التماس راض یو با هزار طاقچه باال و زار  دادی نم تیرضا
  دیزن عمو به اتمام رس ی . مکالمهم ی فقط زن عمو و خانجون را کنارمان داشت  گری و د می بود

  رونیاز آشپزخانه ب حهیمل رفته بود. فاطمه  دینذر با عمو رجب به س ی ادا ی و خانجون برا
 بود. افتهی  لیتسه شی درد زانوها یوتراپی زیف ی هاآمد. با انجام دوره 

 . یخسته نباش -

 ممنون خانوم.   -
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 کنارم آمد.  اشیشانینشسته بر پ ِس یخ ی لپ تاپ به دست با موها حیمس

 واسه جهاِز چندتا عروس. هیریبفرستم خ دی ها بهتره باکدوم طرح  نیبب -

 چوب بودند.   سی مدل سرو چند

 .گهیبهتره عروسن د دی به نظرم چوب سف -

 .ستادیعمو از پشت سر ا زن 

 تره. قشنگ  دیسف گه ی آره نوا راست م -

دوخت. قرار بود شب الهام و  ریسر تکان داد و خودش هم نگاهش را به تصاو  حیمس
  ی برا هی بق مانیسه نفر و نصف ی از خانواده  ریغ. و به میغذا پخت حهی . با ملندیایحسام ب

به خودم  یگرفتم کم میانجام نمانده بود و تصم ی برا یباال رفتند. کار ی ما به طبقه  یراحت
پوستم برق    یدگ یرس یاز دوستاِن رها رفته بودم و با کم یکی  ییبایز لن به سا روزیبرسم. د

.  دیآی به من م یلیتر از حد معمول خروشن  ی ابروها نیهم گفته بود ا   حیافتاده بود و مس
در  هنری ب اریبودم که بس یدست به سمِت خط چشم بردم. خب من از آن دسته از زنان 

تابلو لنگ به لنگ  یلیکه از نظرم خ دمیکش یاما خِط چشم  دادیکردن جلوه م  شیآرا
اه کردم از بِد روزگار ها نگرژلب  ِف یبه چشمانم داده بود. به رد یقشنگ  ی بودند و نما

را انتخاب   یکیشان. بودم  ده ی توالت چ زیم ی دکور رو یِ آک بودند و تنها برا  شانی همه
که  یو کرپ  یطوس راهنِ یزدم و به برداشتن پ یگشت   میهاکمِد لباس  انِ یکردم و زدم. م

بسنده کردم. با  خوردی م شی رو یو طوس یگلبه ی هاکوتاه با گل  یبود و کت  می نسبتاً زخ
کت  ی هارژم با گل  یگلبه ی اتفاق یلی. خستادمی ا نهیآ ی دارم جلوگل  ی هاصندل  دنی پوش

ام شد و ذوق زده به سمتم آمد و  زودتر متوجه  سایقشنگ بود. نک ن ی ست شده بود و ا
 .دی را بوس ایبلو

 .  ی مامان چه خوشگل شد -

را پشِت گوشم زدم.   می جالت مونشست هول شدم و با خ می رو یفتگی که با ش حیمس نگاهِ 
با   امچارهیو شوهر ب کردمینم  راهای آرا و  نیهم از ا کباری  یسال یحت  نکهیا یِ خجالت برا
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جاها کم   یلیانگار من هم خ می. خودماندیایبه وجد ب  نگونهیمختصر ا  یشیآرا  دنِ ید
  ساینک ی گرفته بود و برا  ییبای... واقعاً بد بود! الهام دسته گل زبودبد   نی گذاشته بودم. و ا

. بعد از شام به  گرفتیاش را مبهانه  سای بود نک یرا آورده بود که چند روز  ps5  دِ ی جد یباز
بود و قبل   دهی خواب سای . نکمیو آتش روشن کرد  می پشت باغ رفت قِ یحسام به آالچ شنهادیپ

 گوشم پچ زد. ری به اتاقش برده بود. الهام ز او را حی از آمدن به باغ مس

 بال.  ی ناز شد یلیخ -

 زدم.  لبخند

 ؟ی ا یدکتر پوستم م شی پ رمی آخر هفته م -

 خط افتاده نوا.   هیکرم دور چشمم رو عوض کنه نگاه گوشه پلک چپم   د یآره حتماً، با  -

 .گهید  میشی م ریپ م یدار -

 مان را به خود جلب کرد.حسام توجه  ی صدا

  کشنبهی هیرسم  لی. چون شنبه تعطمیچهارشنبه بر  ن؟ ی موافق شیک  می سفر چند روزه بر  هی -
 . شهیمون خوب متنگش عوضش حال  میزنی هم م

  قاً یافتاد. ما دق نیمان طنلب یِ منظور دار رو ی هم افتاد و لبخند  ی رو  حیمن و مس نگاهِ 
 نرفتن!  یِ افتاد برا یو هر بار اتفاق می ماه بود که قصِد سفر داشت ازدهی

 به شدت استقبال کرد.  حیمس

 .کنمی ها هماهنگ ماز بچه یکی واسه چهارشنبه با دفتر  طی خوبه پس من بل یلیخ -

 . دینال نهیسراس الهام

 دارم! ازین  یساحل راهنی من به چندتا پ گه؟یدو روز د یعنینه!  ی وا -

 خندان نگاهش کرد. حسام
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 .ی دار ازیکه ن ییزایچ ی هیواسه ته یز وقت داردو رو زمی عز -

 . اقاًل چند روز وقت الزم دارم.رهیگی دلم نم ی زیمن هر چ یدونیتو که م -

 گذاشتم.  شی بازو یِ رو دست

ها عکس  کارگاه برات از پارچه  رمیکه مد نظرته رو بگو من فردا م  یاشکال نداره مدل -
 ها برات بزنن.بچه دمی م ی. از هر کدوم خواستفرستم یم

 برق افتاد. چشمانش

 ؟ ی جد -

 آره بابا.  -

و با هم به عمارت  دمیو حسام به حرف زدن مشغول بودند دسِت الهام را کش حیمس تا
 .می رفت

 . رمیهاتو بگاندازه  ایب -

 متر را برداشتم.  یاتاق را باز کردم و سانت  ی کنسول گوشه  در

  سیمان و سرو مبل  دیواسه ع خوامی قشنگه نوا. م دتونی خواِب جد س یسرو  نیچقدر ا  -
بدم   حیدلمو گرفته گفتم نشوِن مس  یلیخ نستا یتو ا دمیچوب رو عوض کنم. چندتا طرح د 

 .  ارهی واسم م نمیبب

 هاش گذاشتم.  عرض شانه  یِ را رو  متری و سانت ستادمیسرش ا  پشِت 

  ی تو یِ ناهارخور  س یها و مبلمان و سروامسال پرده  دی . منم شاارهیبرات زود م  یآره بگ -
 ی هاکاناپه یول شه؟ یبه نظرت قشنگ م ییو طال  ی اروزه یف  دی رو عوض کنم. شا یی رایپذ
 .زنمی رو پارسال عوض کردم به اونا دست نم منینش

 . شهیم یالکچر یلی. آره بابا خیکنی خوب م یلیخ -
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  قیتخت نشست و عم ی کردم. الهام رو ادداشتیتلفن همراهم   noteرا درونِ  شیهااندازه 
 نگاهم کرد. 

 نوا؟  یخوب -

حاِل بودن با   ام،ی زندگ  ی روزها نیبود، حاِل ا  امیمنظورش از خوب بودن حاِل درون دانمیم
لم و و احساساتم، حاِل د یزنانگ یِ ایحاِل مادر بودن و مادر شدنم. حاِل دن ح،یمس

 . می آرزوها

 . یلیخ -

و   اندده یخوشحال است که انگار حاِل خودش را پرس نقدریا دانمیکه م  یطور زندی م لبخند
. شودیکه از او استشمام م  ی و رفاقت عطرِ خوش ماندی جاِن دل م قی رف ن؛ی ا یعنی قیرف
ات باشد تا  شانه  ی رو یو چه نزول دست ی کرد دای چه صعود پ یهر کجا که رفت یعنی قیرف

غم هست و   دی از چشمت حالت را بفهمد و اگر د یعنی قی. رفیرا دار یک ی او هست،  یبدان
پا به   ختی لبخندت اشک هم ر یکه قاط دی لبت را بخنداند و د رودیاشک درونش کلنجار م

ناخوش،   ی هاتک به تک لحظه   کیخوش و شر   ی روزها یعنی قیسر دهد، رف هیگر   تیپا
از تو بد   شی من ب ی و هر کجا بد بود شودی حال تو که خوب بود حالم خوب م یعنی قیرف

و   نیمع ی و لغت نامه  یتا ناکجا آباد ادامه بده دیبا  یی... بگویعنی   قی. رفشومیحال م
  ؛یدانیخوب م  یداشت قیاگر رف می را بگو نی. فقط همآورندی راجبش کم م ناً یقیدهخدا 

 ...یواقعاً زندگ  ؛یزندگ  یعنی  قیمخلص کالم رف

 درِد دلم؟  دنِ یواسه شن یگوش دار -

 .کنمیم  همانیم  میهاو دستش را به وسعت دست  نمینشیم کنارش

 .ی هر وقت تو بخوا -

 .شوندی تر م چشمانش

 روز گفتم. هی  دیشا  -
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 باشد.  نانیلبخندم ُپر از اطم کنمی م یسع

 بدون نوا هست.   دی تا اون روز برسه هر کجا که وقتش رس -

از مراجعه  یکی ام واسه حرفه  نیا ی همه سال که تو نیا یبار ط  نیواسه اول روزی د -
احساسش بر منطقش غلبه کنه اما واسه اون   دی شناس نبا روان  کیکردم.  هیهام گرکننده

 گفت؟  یچ یدونی شدم. م یاحساس  یلیدختر خ

 ؟ ی چ -

با   یحت  ستیقرار ن شه،ی وقت دلتنگم نم چیه نه،یبی دوسم نداره، منو نم دونمی م -
گذاشتمش کنار اما  نهیهم یِ برا  شکنه،ی شکسته و بازم م یلیبغلم کنه، دلم رو خ یدلسوز

  نکهیعاشقش نباشم... نه! از ا گهیم نه که ددوسش نداشته باشم! چند وقته خسته  تونمینم
 . نیم همهمه دوسش داشتم و دوسم نداشت خسته نیا

اشک   کنم،یام را لمس مگونه   رِ ی و ز برمی دست باال م چکدی صورتم م  ی باران رو ی اقطره 
 است! 

اعترافش سوزناک از   نقدریا ایدن یِ جا چی کس ه چیحال هقسم بخورم تا به  تونم ی نوا! م -
 خواسته نشدن نبود.

-...  

 م؟ یتر عاشق شهیها همچرا ما زن -

جان   یِ برسد تا پا  شیتر و هم پاهم به شدت دلباخته  می ترچرا؟! چرا هم عاشق واقعاً 
  نیترکه بزرگ  ییمردها م؟یشو ی بد م ی و عاشِق مردها  میترها عاشق فداکارتر؟! چرا ما زن

شان  دوست  م یتوانی باز هم نم  میگذاری کنارشان م ی وقت  یهستند اما حت مانی اشتباِه زندگ 
... و چه بد که زخِم عشق از خوِد عشق هم  خواهندی که مارا نم ییمردها م؟ینداشته باش

 اگر زخِم نخواستن باشد!  یاست، حت باتریز

 .می تری تره و احساسمون بزرگ چون دل   دیشا  -
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 لبخند به آغوش دارند.  ش یهاَتر است و لب چشمانش

 مون رو ببرن. بودن  ی شور احساسمرده  -

 .زنمی هم لبخند م من

 ی جا ای! واقعاً دن میذاشتیمردا کنارشون م ی خطا  نیو با اول می بودینم یفکر کن احساس -
 فرصِت جبران نداشت.  گهی د ی مرد چیالهام. ه شدی م یترسناک

 دوننیچون م  رن یخطا م شتری. بمیدی ما بهشون فرصت جبران م نقدرینگاه کن آخه ا  -
 . شکننیهر طور بخوان دِل مارو م شنیم  دهیبخش

که دلتو   ادیز  یریاگه بم یمرد حت  هی  ی برا یوقت یدونی بهتر م ینه الهام تو خودت زن -
 . یزاری اما کنارش م ی دوسش نداشته باش گهیبشکنه نه که د

-... 

تو راحت از رو دلش   یعاشقت باشه تا سرحد مرگ و عاشقت باشه و وقت تونهی زن م هی -
 دوست داشته باشه.  یعاشقت نباشه و فقط پنهان گهید تونهی م یگذریم

- ... 

 ! می ستیاما احمق ن میباش یاحساس یلیها خما زن  دیشا  -

 گفتم:  یشوخ ی رو به رو دوخت. با چاشن واری نگفت و نگاهش را به د یزیچ

 نظرته؟  -

 از لبخند زدن کش آمد.  شی ب شیهالب

 آره. -

 .دیشکمم غلت   ی آمد و رو  نیپا  شیهاچشم 

 نوا؟  هیمادر بودن چه شکل  -
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 بودم!  دهینخند نگونهیکه تا به حال در تماِم عمر ا  بخدا

محو شدن عاشق در وجوِد معشوق، فکر کن به   یعنی عرفانه  یِ واد  نیآخر  اهللی فناِء ف -
 هی .شهینم  دهی سنج لی. مادر بودن با شما دیفهم ی واد نی از ا شهیمادر بودن رو م یدرست

 . استیتماِم احواالِت دن یِ حس ورا

 کوچک نشست.   ی ایلوب انِ یآش یِ جلو آمد و رو دستش

 حالت.حالت نوا، خوش به خوش به  ،ییهای ذاتاً مادرن و تو از اون بعض های بعض -

خودت  شهی هم گریدرست که د ی شوی مامان م ی. وقت دیچی پوستم پ ر یز  ی ندیخوشا  حِس 
که باعث   یاز وجوِد خودت دار ی موجود یدانی م نکهیاما هم ینیبی را بعد از فرزندت م

 ی خودت هست اشی زندگ 

 

است چون پسرها   منیراحت و ا  التیخ گرید یپسردار یاست. وقت ستهی شا یلیخ تی برا
 مادر هستند. یلنگرگاه زندگ 

 

که تازه دوش   حی. مسدمی هم مالرا به پشِت دستم زدم و بعد پشِت هر دو دستم را به  کرم
 گفت: کردی را پاک م شی هاتحت نشسته بود و با گوش پاکن گوش  یِ گرفته بود رو

 کنه؟یکه در رو به رو آدم باز م یِ دختر کس گنینوا؟ م -

 شدم. می هادرآوردِن گوشواره  مشغولِ 

 . دمیاوهوم شن -

 درو به رومون باز کنه؟  یک  می اونوقت ما دوتا پسر دار -

 باال دادم. شانه
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 .کننی دخترامون، اونا باز م شنیهر موقع ازواج کردن زناشون م -

 .رومیم مرگ  ی از ذوق تا لبه کبارهی و

 !شن؟ یاونقدر بزرگ م  یفرض کن ازدواج کنن! ک  حیمس ی وا -

 و به سمتم آمد.  ستادهیا  سرپا

 عمراً که عروِس آدم مثِل دخترش شه!  -

 را نشه؟ چ -

 بود. ستادهیسرم حاال ا  پشت

 ! عروس بازم عروسه.ستیقبول کن که ن -

 از دستم گرفت و خودش مشغوِل شانه شد.  میبه موها دن یرا بلند کردم و قبل از کش برس 

 .خوادی دختر م هینوا؟ من از حاال دلم  -

 به او چشم غره رفتم.   نهیدرون آ از

 !ادیب ایبه دن  یکی  نیبزار ا  -

 زده شد.  ذوق

برگرد   بروی که ب یتحِت نظرِ دکتر باش یطور هی گهی دو سه سال د یحله؟ نه حاال ول یعنی -
 ؟ یموافق ی بعد یدختر باشه. باردار

 قاطع گفتم:  یلیخ

 نه. -

 پنچر شد.  یحساب

 چرا؟  -
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خودش خبر نداره.   ی . آدم از فردازمیعز ستیموضوع ن نی واقعاً االن وقِت بحث راجِب ا -
 ! گهیبه چند ساِل دچه برسه 

 را بافته بود. م یزد. موها  می برداشت و به ته موها زیم یِ از رو یکش

 مامانش. هیدرست شب یک ی  خوام،ی دختر م هیاما از االن گفته باشم من   یگیدرست م -

و   لیدل ی و واسطه اما عشق ب لیدل یعنیو به طرفش برگشتم. دوست داشتن   ستادمیا
  یکه دوستت نداشته باشد. وقت ستیمهم ن  یحت یعاشقش باش  یواسطه است. وقت

از  ینه که مهم نباشد اما خب کار ستیو دوستت دارد و تنها عاشقت ن یعاشقش هست
 ! دی آی دستت برنم

 بلند شده خانوم.  یلیموهات خ -

  ای  دید یز یبلنِد بهار را عاشق بود. در چشمم چ یِ بلند دوست داشت، موها  ی مو دانمیم
طپِش قلب   یِ که سرم رو نیهم چسباند،  اشنهیکه سرم را به س نیاما هم دانمی را نم د یند

 او فرود آمد مشکل حل شد. 

 . ستیدروغ ن یآرومم، بگم آرامشم یلی نوا با تو خ -

را به آغوش   ی ادی باشند و کساِن ز ی کیبخوابند، عاشق  ی ادیز ی هابا زن توانستندی م مردها
شان باشد، و با  زن منبعِ آرامش  ک ی و   رندیزن آرامش بگ کی بکشند، اما تنها و تنها از 

  یشیاند مصلحت ی ب  ش،یپس و پ یب ، ی سیرودربای باشند، ب شانیقیشان خوِد حق آرامش 
اش بشود،  غصه یکه نداند و ه یزن نوای را بداند و ب نیکه ا یو دروغ، و خوش به حال زن

بزرگ شده داشت   ای کالس اول شده بود، لوب سایغصه، اشک، اشک، غصه. نک زد،ی اشک بر
است   ادمیبودم. بسم بود، واقعاً بس و   حیو من آرامِش مس شدیم  مانات یو ح آمد یم
جدا کرد.   اشنهی! سرم را که از سستین واهخ ادهیز  یزن چیبا تو گفته بودم ه ییجا  کی

  دهیشده دست دور کمرم حلقه کرده بود و مرا باال کش ری . غافلگدمیمحکم  لوپش را بوس
لبخندم چشمانش   دنِ یباشد. با د طنتیبود. لبخند زدم و چه خوب که اگر لبخندم غرِق ش

 .شودی گرد م
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 آره؟  -

 . نشاندی م شیو رو کندی م تی باال انداختم، آرام مرا به سمِت تخت هدا  شانه

 نداره نه؟  ی مورد ادیز  تیبارو با رعا هی  نیفکر کنم ا  یمدت همش نگرانت بودم ول نی ا -

 برق را زدم. دِ یو کل دم یرا جلو کش خودم

 نداره.  ی دلم برات تنگ شده مطمئنم مورد نقدریا یوقت -

 زدمی که من غر م رفتی م شی پ متیبا مال  نقدریکه جلو رفتند و جلو رفتند... ا ییهادست 
  ش یبازو ی و سرم رو  دیکه کنارم دراز کش نی. اما همدیپرسی باز هم حالم را م هیر ثانو او ه

  ی ... چشم که گشودم او رفته بود. صدادمیتمام و کمال رس یشد من هم به آرامش ریجاگ
خانجون سفارش کرده بود   شکی و قاِل چند کارگر که ب ل یهم ق یو کم آمدی ها مگنجشگ 

و بدنم   زدمی غلت م میتمام در جا ی. با تنبلآمدیم  اوردیبه باغ ب یدگ ی رس ی عمو رجب برا
. اگر قولم به الهام نبود حاال حاالها قصد بلند شدن نداشتم و چه  دادمیرا کش و قوس م
ان خواب  شتخت نشستم. چشمانم دل  ی هزار مکافات رو ا. بدم یخوابی بسا تا لنِگ ظهر م

را باز  حی مس  امیبرداشتم و پ یتلفن همراهم بلند شد. آن را از پاتخت ی . صداخواستیم
 یحمام نرو تا وقت  گردم،ی برم گهیساعت د  ه یباشه جانم، من تا   ریکردم: "صبحت بخ

 ". گردمی برم

که   ییجاآن شدم. از می جدا کردم و مشغول باز کردِن بافته موها  می موها  نیمو را از پا  کِش 
 یو سه ساعت معطل شدیساعتش ضرب در سه م  ک ینبود.  یمیاصال آدِم آن تا حیمس

سرما    نکهیا  ی مجبورم کرده بود برا شبید ستادم؛یبه کارگاه. ا دنی رس ری د یلیخ یعنی
ها را بلند کردم و  ستخت بود! لبا  نیخودم پا ی هاحاال لباس  ورا بپوشم  شرتش ینخورم ت

  کی.  ستادمی دوش ا ریو ز دمی کش رونیرا از تن ب شرتی. تشدم  یبهداشت  سیوارد سرو 
زنگ خوردن تلفن   ی آمدم صدا رونیکه ب نیهم نبود اما هم ی اقهیپنج دق ییِ دوِش سرپا
ام را دستم کالِه حوله کی بود. همانطور که با  حی. درست حدس زدم مس آمدی همراهم م

 جواب دادم. گرمی. با دسِت ددمیکشی م می موها یِ سی وسِط خ
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 جانم؟  -

 .ی بود یبگو که دختر حرف گوش کن -

 ها شدم.  و رو کردِن لباس  ر یسمِت کمد رفتم و مشغوِل ز  به

 آمدم.  رونیاالن از حمام ب ن یهم -

 شد. یحرص شی صدا

 .یرِف شوهرتبه ح نقدرینوا جان که ا نیواقعاً آفر  -

 .دمی همراِه شلوار پوش ی ازه یلبم نشست و شنِل پا  ی رو یکمرنگ لبخندِ 

 که. می ُمرد ریوا! ما آقامون بگه بم -

 آره قشنگ مشخصه. -

 ده؟ یخواِب بچم رس سیپرو نشو پسر بد. سرو  -

 . رسهیتا آخرِ هفته حتماً م ادیاگرم ن ادیم دی جد ی بارها  یِ امروز قاط -

 ؟ یندار  یبرم کارگاه کار  خوامی باشه من م -

 حالت؟  ن ینوا! با ا -

 گفتم.  یچ شبید  ادتهیبه الهام که  -

 باشه پس الاقل با آژانس برو. -

 بابا.  شمی نم تیاذ  حیمس -

 شد که حد نداشت. ی جد یبه قدر شی صدا

 که گفتم با آژانس برو.  ن یهم -
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 باشه زورگو.  -

 ؟ ی نشد تیکه اذ  شبید  یراست -

 . نه بخدا! ی دی هزار بار پرس ی وا -

 پس مراقبت کن از خودت.  زم یباشه عز -

 .شتریتو ب -

 زد. می قطع کنم که صدا  خواستمیم

 نوا؟  -

 جانم؟  -

 خداحافظ. یچیه من... من... -

 ... ی تو چ -

از دست   یز یعز  ی. شانه باال انداختم و مشغول آمده شدن شدم. وقتآمدی بوِق آزاد م ی صدا
  ایو   میکنی جمله را با خودمان تکرار م نیحرف، آخر  نی نگاه، آخر نی . مدام آخر میدهیم

را نگفتم، چرا   نیچرا ا  دی ... حسرت زده که شامانیهم پش دی و شا می شوی حسرت زده م
چرا آن جمله را گفتم،   نکهیا  یِ برا مانیتر نبودم، چرا... و پشمهربان  راآنطور نگاه نکردم، چ 
 حسرت دوستت  شهیگاه کردم، چرا داد زدم، چرا بغل نگرفتم، چرا... همچرا آنطور با خشم ن

 یکه مخف ییهاعاشقتم  امده،یکه به زبان ن ییهادوستت دارم ماند،یها بر دِل آدم م دارم
بدون   مینیبی را م زمانیکه عز ست یالحظه  نیآن لحظه، آخر   میدانستیشده، اما واقعاً اگر م 

رفتم و به   رونی ! از اتاق بمیکردی اش ممان را حوالهاحساس  برخورد و نگاه و نیشک بهتر 
 ی صبحانه را گذاشته بود. برا  زیم حهی مادر غرِق خواب بود. مل ی زدم. خوابالو یسر ساینک

اسرع   یِ برا ی سیهم با آژانس سرو  ی. با تماسردمخو ی او چند لقمه  ختمیر ی خودم چا
 بود و مشغوِل نظارت بر کارگرها بود.  ستادهی ا وان یا  ی وقت خواستم. خانجون رو
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 . ری سالم صبح بخ -

 ؟ ی ریم ییمادر جا ری صبحت بخ-

 کارگاه.  -

 زد.  ینیری شکمم چرخاند و لبخنِد ش یِ نگاهش را رو خانجون

 قِد کمرت چطوره؟  -

 اومدن عجله داره. رونیواسه ب گهی خوبه، انگار د -

 حواست باشه. یلیماِه آخر رو خ  هی نیا ،امده یت باشه نورد حواس  -

 .دمی را بوس اشگونه 

 چشم عشقم.  -

 زد.  میبودم که باز صدا  امدهین نیپا وانیا ی هااز پله  هنوز

 جانم؟  -

 .سر خاک  می س برامروز پنجشنبه  ؟ ی گردی تا عصر برم -

 .گردمی آره برم -

بود. اما من تماِم   زانشیدوست داشتم. بهار عاشِق پا تینهایباغ را ب نی باغ گذشتم. ا از
. لحظاِت  می را گذرانده بود ی ادیز ی هاباغ لحظه  نی. در ادوست داشتم  انشیها را مفصل 

بابا جالل که از او   یعکاس نی و دورب ییبلنِد آلبالو   راهنِ یمامان با پ ی هاهمراِه بهار را. خنده 
  ی ها. خان بابا و جمعهگرفتی عکس م های و صورت سبز  ای و زردها و   ینارنج انِ یم یاهگ

ُپر پشت که  ی هال یبیو با آن س می را وسِط باغ بخور یزید کردی بهار و تابستان که امر م
!  شی پا ی رو یته تغار ی و نوا  ندیها بغل دستش بنشنوه  گفتیو م  کردیخشنش م

که   ی هفت رنگ و داماد ی هامملو از گل یبا تاج دی سف رِ یحر  انِ ینوا م ح؛یمن و مس ی نامزد



 دل  ینوا

 
342 

 

ترها سال. بزرگ   یلیگذشته بود، خ ی ادیز ی ها. سالکردی به عروسش نم ینگاه مین یحت
بود که   یمی باغ مملو از خاطرات کهنه و قد   نیاما همچنان ا میشده بود   ر یرفته بودند و ما پ

ر خاطرات پاک هم  . اصاًل مگکردی نم یشخوِش فراموها را دست گذر زمان هم آن یحت
بود از همان لحظه ورودم  ی! سواِر آژانس شدم... راننده که مرِد نسبتاً مسنشدند؟یم

به زور جواِب سالمم را داد. تلفن همراهم را روشن کردم و  یدرهم بود و حت شی هااخم
ها هنوز  بودند عکس  ردهک  دیفرستاده بودند و تاک ل یچند فا می داشتم. برا هیاز آتل امیچند پ

را با   شاندن ی در نظرم قشنگ شده بودند که از ذوق قصد بلع نقدریهستند. ا ت یبدوِن اد
خورد  ن یکه س نیفوروارد کردم و هم حیمس ی را برا  شانی همه  عینگاه کردن داشتم. سر

 فوراً با او تماس گرفتم.

 قشنگ شدن؟   -

 من. ی ذوق در صدا همهن یاز ا  دیاش آمد، شا خنده  ی صدا

 ؟ ی فتادی. هنوز راه نیلیخ -

 چرا االن سوار آژانسم.  -

 .  ی چه حرف گوش کن شد -

 رفته؟  ادتی خان   حیبودم مس -

 .نشونهیهم ب ا یلوب یِ سمونیس دن، ی رس دی جد ی نه قربونت. بارها -

 همونه؟   مثل عکساشه؟  ؟ی جد ی وا -

وانت   هیسمِت خونه به  کنمیباز نکردم. دارم حرکت م  هاشوی بسته بند  زمیعز دونمی نم -
 .میکن در خونه زود برگرد با هم بازشون  اره یسپردم ب

  ؟ ی ندار یباشه. کار -

 خداحافظ.  -
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 ا ی"  ی مدفون شد. صدا ی الحظه  یکیقطع نشده بود اما جهان در امتداد تار  تماس
به  امیشان یپ ی که رو ییگرماو  ی کیاما بعدش شد تار دمیابوالفضل" گفتِن راننده را شن

 افتاد...  انیجر

 

 

 

 نوزدهم: فصل

 در امتداد باران"   ی"شب

 

. درد با ی نبود اما تو همچنان مسافر غربت من بود ایجاده کوتاه بود  ست ین ادمی
. هزاران  دادی تو اجبار را قورت م یِ میو چشماِن صم  دیخراشی جانم را م زشیت ی هاناخن

زده بودند. هزاران حرِف   یدست به خود سوز  ی گلوم که از دلتنگ انِ ی حرِف مچاله شده م
زدم و جاده   تی زده بودند. صدا  یدست به خود سوز یکه از دلتنگ میگلو  انِ یمچاله شده م

.  گشتی ام در آسمان به دنباِل عطرِ تنت مو جاِن ريش شده  دیدوی به دنبالت م زانیاشک ر 
  نِ یمسافرِ غربت من در ع ی شده بود و تو ا نیچشمانت... چشمانت در وجودم ته نش 

ها،  تر از چشم مهم بودند، مهم  یلیها خ... دست می هاو دور... دست ی بود  ک ینزد  ،یکینزد
  ییهاتو به جا گذاشته بودم. دست  انِ یم تر از هر چه که درها، مهم ها، آغوشها، حرف نگاه 

 یبودند، که از عشق باز ده ی که لمس کرده بودند، که نوازش شده بودند، که عطر را بو
ها در ابداع شد اما دست  یکسبار از دسِت چه  نی اول یِ "فاصله" برا دانمی برگشته بودند! نم

! از عشق رفتی بلند شدن م تو رو به ریآمد جاده در مس ادمیبودند... و  ستادهی مرکزش ا
متنفر شده از   میها. دست شدی م ختهیکدورت ر ی هاآغاز شد؛ از رِد خون که در رگ

. و زدینبودنت چنگ م  وارِ یو جانم به د زدندیدور تو مدام آغوشم را پس م ی های کینزد
سنکوپ کرده   اتی ابرها هم انگار از دور د،یکشینفس نم  گر یبود اما د یآسمان؟ هنوز آب
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! عشق جاِم آشفته آلوِد زمان را َسر  ی نبود گری من، تو د  بیغر شهی هم ی بودند. و تو ا
من کجا   ی. راستگشتیاش دور شمع مسوخته  ی هاو پروانه همچنان با بال  دیکشیم

خار  ی هاته . و جان در بورفتی که جاده رو به انتها م یی جا ت،بودم؟ گورستاِن نبودن
شمع رها شدند.   ی هااشک  یِ ُمردند و رو  میها. دست دیغلتی همچنان ريش ريش شده م

 !  ی نبود گریو تو د خت یزمان آو  ی جهان مختوم به بغِض ترک خورده 

  یادآوری یِ بودم. ذهنم خسته بود و تقال داشت برا اری چشم که باز کردم هوش ؛یاریهوش
 آمد. بهیغر  یزن ادِ یفر  یِ . صداکردیم ینیآن سنگ یِ بود و انگار سرم رو حسی تنم ب

 بهوش آمد.  ماریب -

به سمِت شکمم افول کرد.  یخودشان برگشتند. نگاهم با نگران ی سرجا ادها یرفته  رفته
 نه یحواسم نه به معا چیاما من ه ستادندی سرم ا ی پوش دوان دوان رو دیسف  یفرشتگان

شده بود. تنها بک   نیکه سنگ یکه در گچ رفته بود و سر ییدست و پا ها بود و نه بهآن 
  رفتیکه باز نشده رو به بسته شدن م ییها"پسرم". چشم  منا کی محرک، تنها   کی  ز،یچ

 شد. یزبان جار ی از من رو  ییصدا  یهوش ی ب نِ یاما در ع

 پسرم.   -

که گشوده شدند در دو   نیشدم. چشمانم هم داری سرم ب ی رو یبا حس نوازِش دست نباریا
 . چشمانش َتر بودند؟! ستادندیجفت چشم همرنگ ا

 خدا تورو دوباره به من داد. -

 باال رفت. چکیمثِل پ می از پاها  زی درد ر کی

 پسرم؟  -

 خوبه قربونت برم.  -

نزول   نیطاقِت نشستن نداشتند و به پا گرید شی هاها دروغ گو بودند؟ اشک چشم  نیا
 . دیکه در کچ بود را بوس یدست یِ دند. خم شد و رو کر
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 .دادمتی آخ نوا... داشتم از دست م -

 به جاِن هم افتاد.  می ور شد و ابروهادر درد غوطه  تنم

 .خوامیپسرم... پسرم رو م  -

 تو پاک و معصومه. نیتوعه خانومم، چشماش ع هیکوچولوعه، شب یلی... خارمشیم -

چرخه ادامه  نی... دو روز اچه شد که چشمانم گرم شد و بعد بسته شد  دانمی نم دوباره
در  یکه مدت دمیها و کلمات فهمحرف  یِ . بهوش آمدن و از هوش رفتنم. از ال به الافتی

  یاز آن منگ گری ام! روز سوم که بهوش آمدم دبه دو هفته در کما بوده   بیام، قر خواب بوده 
زنگ  حیکه مس  نقدریپسرم. ا  دنید یِ که سمج باشم برا نقدریار بودم. اینبود. هوش یخبر

را گم   ی زندگ  یِ . پسرم؛ جهاِن کوچِک من! بخدا سوگند قبل از او معنااورندیبزند تا او را ب
دو   دنِ یبا د ام،مه یبه وسعِت آغوِش نصفه ن یدر مکان نت،دید ی کرده بودم و درست لحظه

... شیو چشماِن زاللت معنا ی تو بود  ی. زندگ ست یچ  یزندگ  دمی جان بخشت تازه فهم یِ گو
قبل از تو چندان    دمیعطرِ پاک و بکر تو من تازه فهم دنِ یپسرم بعد از لمِس تنت و بلع

نگاهش   د یچطور با  دانستمیبخدا که نم  دانستمی ام... جهاِن کوچِک من؛ نمنکرده  یزندگ 
شدن نرود.  یشود و عطشم رو به ته رابی کنم که حق مطلب ادا شود، که تماِم عواطفم س

که  رد،ی نم ادیز  دنیلحظه از تپ نیچطور ضرباِن قلبم را کنترل کنم که در ا  دانستمینم
کرد و    دیچه با  دانستم یهمه لمس نسوزد. نم  نیپوسِت سرانگشتم از حرارِت ا  یِ هاه یال

رودخانه شد،   ،شد، رود شد  ل یکه باران شد، س ییهااشک  د،ی رس میها تنها زورم به اشک 
هم   حی گرفت... مس را در بر  نیزم ی هاشد و بعد تماِم آب   انوسیشد، اق  ایشد، در اچهیدر

را بدانم و   نی ت که اسختم اس  یدانی . مختیریمن و پسرش را بغل کرده بود و اشک م 
تنها با  ن یاز ا شیلحظه خوشبخت نبودم. پ نی اما من تا ا میکه بگو  می سخت است برا

  سایو نک حی با حضوِر مس نی! و بعد از ایخوشبخت بودم و حاال با حضوِر حام سایحضور نک
 !  یو حام

 . اول بخاطر حضوِر خودت و حاال پسرمون  زم،یممنونم عز  -

 پسرم نگاِه تأللووارش را در نگاهم چکاند.   پسرم؛
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 .ی حام -

 .هم تکرار کرد حیمس

 . یحام -

 داد.  مانی آغوشش جا ی تر در قرعهتنگ  یکم و

 .نم یتر تاتون خوشبخت من با حضوِر سه -

بود. از   عیخراش هنوز شا و ی صورتم چند کبود ی تا مرخص شوم، رو دی طول کش یروز چند
بود که  ی اتنها جمله  نیباشد و ا ادمیبودم که  ده یند  یزی نبود. آخر چ ادمی چ یتصادف ه

  نیبد غمگ یلیبد خ دمیآژانس را شن ی خبر مرگ راننده  یداده بودم و وقت سیپل لیتحو
بردنم   یِ و زن عمو برا  حیمس صم یبود. روِز ترخ ادمیدرهمش   ی اهکه تنها اخم ی شدم! مرد

! و آنجا که غرِق شرک و  رمیبودم که ممکن بود واقعاً بم نی ا ریآمده بودند و من سخت درگ 
.  ی. عمارت شلوغ بود، مملو از خانواده پدری تر شوشرمنده  کندیم یکار  ک یخدا   ی گناه آلود

. خانجون  می پزان داشت یکرده بودند و حاال در باغ نذر یقربان یمن و حام  یسالمت یِ برا
، عمه جان بود. خدا دوباره به  السلطنهو بعد از خانجون ملوک  دیوار مرا به تنش کشهالک 

 داده بود!   یفرصت زندگ  من 

 ادی که نوزاِد پاکم درون دستگاه بود ز ی انقاهتم و آن دو هفته ی آن روزها و دوره  از
اننده را  خو ی حوصله  دی شا یبا کلمات داستان را کش داد و حت  شودیم  ادیگفت، ز شودیم

  کماهی . درست به شودی م دایخوب هم پ ی روزها ی بعد سر و کله  ی سر ُبرد. اما بعد از روزها
حکمِت آن تصادف چه بود   دانمی. نمیزندگ  یِ که برگردم به دوران عاد  داشتم ازین یکاوریر
  لِ یها هم دلاتفاق  نی ترپشِت کوچک  یفهمی م یداشته باش مانیبه خدا ا ینبود. اما وقت ای

  می اتفاق بزرگ! آن روز بعد از باز کردن کچ دست و پا نی وجود دارد چه برسد به ا یپنهان
  حیماهه گذشته مس  کی ن یا  یبه حمام بروم. ط ییتنها خواستمیبود که م  یبار نیاول

. همسرم  پوشاندی و لباس به تنم م آوردی م  رونیب  چیو حوله پ بردیخودش مرا به حمام م
جانم که هر   یِ مان بود. الخصوص حامکار را زده بود و کناِر من و پسران  دِ ی ماهه ق کی  نیا

  زانیو به همان م  خواستی م ی ادیتوجه ز همساکت و آرام بود اما باز   یچه با بزرگوار
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هم    هیبق نکهیبود با ا  دهی را به دوش کش مانی باِر مراقبت از هر سه  حی! و مسیدگ یرس
  رونی. حمام رفتم و لباس از تن ب انداخت ینم ی را به گردن کس تشی بودند اما او مسئول

  ی. به طرِز وحشتناکستادمیسرتاسر هم بود ا ی انهیحمام که آ  ییدِر کشو یِ . رو به رودمیکش
  شتریو ب  شتریب  رفتی م ترنی وزن کم کرده بودم و صورتم زرد شده بود. نگاهم هر چه پا

  مودهیکه مقصد را نپ  ندیشکمم بنش رِ یز ی هیبخ  یِ . نگاهم خواست روخوردمی افسوس م
از   یچکنبود، به رِد کو  نهیبه آ نباریشدم، نگاهم ا  ل یبه راست ما ی. کمستادی ا شی سرجا

 نشسته بود. در حمام از پشت زده شد.   امه یکل یِ رو بیبود که به صورِت اُر هیبخ

 ؟ ی خوای خانوم کمک نم -

 نه ممنون. -

در   گریچندبار د حیبرود. مس رونی مدت از تنم ب نی ا  یِ و گذاشتم خستگ ستادمی دوش ا ریز
که آمدم در اتاق نبود.  رونیبروم تا نگران نشود. از حمام ب  رونیزد و مجبور شدم زودتر ب

توالت نشسته بودم که   زیفرو ُبردم. پشِت م ی کالِه کش بافت ر یز را  میو موها دمی لباس پوش
 به بغل آمد.  یحام  حیدر باز شد و مس

 رو خورد؟  رشی ش -

 .زمی آره عز -

ها به آن  شدم ی و همانطور که بلند م  دمیتخت نشست. کرم را به دستم مال ی لبه  حیمس
  یِ را رو شی هامم پلک شان رفتم و کنارشان نشستم. طفِل معصو. به سمت زدمی لبخند م

همه   نیهم گذاشته بود و به خواب رفته بود. دست دراز کردم و به بغل گرفتمش و غرق ا 
 شدم. زیمخاطره آم ِت یهمه معصوم نی و ا  ییبایز

چهارده تا عروس و داماد رو بده،   ی ه یزینذر کرده جه یتو و حام یخانجون واسه سالمت -
 تا زودتر نذرش ادا شه.   یاری یهم فروشگاه لوازم خانگ ،ی گالر رم ی سر م  هیفردا هم 

 گرفتم و به صورِت پدرش سپردم. یرا از صورت حام نگاهم
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 ؟ ی نذر کرد یتو چ -

جدا شدن از نگاهم را نداشت. چشمانش به جست و جو بودند، به   الِ یخ چشمانش
 ! دنیبلع

که ممکن بود هر لحظه از   ی دستگاه رفت اما حالش خوب بود، تو بود ی تو یجونمو؛ حام -
 ،یچشاتو باز کن ،ی که ممکن بود ببازمت، جونمو نذر کردم که برگرد ی . تو بودیدستم بر

آب از آب   زونه،ی م یسرجاشه، همه چ یهمه چ  یتو که باش ، یو لبخند بزن ینفس بکش
 .ی اما تو زنده باش رهیجونمو بگ  اد. نذر کردم خخورهی تکون نم

لنگر انداخته و باران اضالعش را  ی بغض آلود شده بود. در ساحِل دلبستگ شی صدا
  تیهاروز دوست داشتن  کیممکن است  یفهمیم  نکهیمند شد. ا . نگاهم غصهشستیم

چند وقت    نیاو در ا  یرفته بود ول ل یاست. بدِن من تحل زی غم انگ یلیخ  ی و برو یرا بگذار
 شکسته شده بود.  یبه طرِز فاحش

 عاشقتم.  یلیخ ح،یمن عاشقتم مس -

  نیکه بداند عاشقش هستم. هم نینداشتم، فقط هم جایجوابش نماندم، توقع ب منتظرِ 
که در  نی هست و اما کم، هم یکه فرصت زندگ   نیکه احساساتم در گلو چرک نبندد. هم

. سرم  دیپسرِ غرق در خوابش را به آغوش کش . جلو آمد؛ من ومعناستی عشق غرور ب ی واد
 گوشم زمزمه کرد.  رِ یداد و ز  هیاش تکرا به شانه

 عاشقتم.  -

  راز،یفالوده کناِر ش  ،یشکالت کی ک  ی رو یشش حرف با من کرد مثِل توت فرنگ نیکه ا یکار
کته با کباب، رب   ،یزیکنار د  ی سبز ، یبا گوجه فرنگ ر یباقلوا با دوغ، س  ، یبا نان بربر قوانیل

  شدیرا م ن ی ... بهار عشق بود، اییبا یبه همان ز ،یفسنجان بود، به همان خوشمزگ  یِ انار رو
از لبخندش   ش، یخرمِن موها  انِ یکهربا م ن ی چشمش تا برِق نگ ی از آوا  د،یتنش فهم رِ از عط

بود، نوا   دهی از رفتنش فهم دی را شا نی. نوا عشق بود و ا دیفهم شیهاتا امتداِد نوازِش دست 
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تخت گذاشتم.   ی را آرام رو  یچند حرف را بشنود! حام  نیتا ا رفتیم  نگونهیا کباری د یبا
 زدم. به آغوشم گرفت.  هیگر  ر یصورت گذاشتم و ز   یِ را رو میهادست 

 من. جانِ  سیتموم شده. ه س،یه -

 بود حاال ُمرده باشم و بدتر ممکن بود پسرم، جهاِن کوچکم را نداشته باشم!  ممکن

 ...گهیمن د یاالنم عاشقش باش ست ی مهم ن یحت ،ی ... عاشق بهار بود ستی... مهم نگهید -

 نوا!  -

گله مندش را در   دی و شا ی دستش درآورد. با نگاه جد ی جدا کرد و به احاطه  نهیرا از س سرم
 کرد.   زیررخراباِت چشمانم س 

مرده   شونیکی اگه  یباشم که همزمان عاشق دوتا زنه؟ حت ی مرد تونمی به نظرت من م -
 . زیعز ی خاطره  هیخاطره باشه.  هی تونهی باشه؟ بهار... بهار فقط م

 .دمی کوب اشنهیبه س یلجاجت مشت با

 بره.  ادیاز   دی. بهار نبا یعاشقش باش دی. تو با ستی نه! بهار خاطره ن -

 . دیزد. مشتم را باال آورد و بوس لبخند

که عاشق بهارم، نه به  ی کردیم  سی که دهنمو سرو یکنم با تو آخه من؟ نه به وقت کاریچ -
 حق ندارم عاشقش نباشم!  یگیاالن که م

 انداختم.  ریرا به ز  سرم

که عاشقشه بعد از مرگش   ی مرد  ستین یزن چیخودخواه باشم. حِق ه دی که نبا دمی فهم -
اگه عاشِق کِس   یبسه حت یکه دارمت و کنارم نیبراش خاطره بشه. هم  ایببره،   ادی و از اون
 . یباش گهید

   ؟یمن ببوسمت بعد حرف بزن ی حرف بزن ی خواینداره که حاال م بیع -
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 حرف بزنم. خوامیحواسمو پرت نکن م -

 گرفت.  میاز موها ی ابوسه  عیسر

 که نشد.  دی ببخش -

 زدم و او کشدار با "جان" سهمم را داد. شی صدا یشاک

سمت راستم هست او   ی ه یکل یِ رو هیخِط بخ  هی  نمیسزار ی هیبجز بخ حیمس  یراست -
 ه؟یچ ی واسه 

 اش سخت شد. کرد، حس کردم چهره  سکوت

 ح؟ یمس -

 .  کردی دنبال م گریچشمم تا چشم د  کیو نگاهش را از   دیبه گردنش کش یدست

که   تیهمونه اذ  ی برا ی شدی م وندیپ  دیضربه خورده بود و با بد  اته یتصادف کل ی تو -
 ؟ یستین

 شدم.   متعجب

 هم هست؟   ی اگه ید زینه اما... چ -

   ؟ینه مثاًل چ -

کنند. چشمانش زود   یرا مخف یزی چ توانستندی . چه خوب که چشمانم او نمزدم لبخند
 .دادندی خودشان را لو م

 .یبگ دی تو با -

 ها را باز کند. انگار سختش بود گفتن. تا باز هم آن   دیطول کش یرا بست و کم چشمش
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منتظر   میتونست ی. نمی کردیم  افتی سالم در ی هیکل کی زودتر  دی بود. با یبحران  تتی وضع -
پوالد و پژواک و رها از اونور   ی. حتمیداد شیمون آزما . همهمی بمون وندی بانک پ

 نداشت و... قیبا تو تطب یکس  شی رو فرستادن. و آزما هاشونش ی آزما

 ؟ ی و چ -

هم   وندی و دکترا معتقد بودند بعد از پ خوردیبود که به تو م ی انه یصدر او تنها گز ن یمع -
 .  زنهی رو پس نم هیبه احتمال نود درصد بدنت کل

  ی... تنها به او چشم دوخته بودم. اگر روزصدایکه مرده باشم. الل و کر و ب  ییمن؟ گو و
اگر کل جهان را بگردم باز هم   یکه دارم حت یدوباره متولد شوم فارغ از تمام حال و احوال

مرا   شهیکه هم ی مرد بود که دوستش دارم. یخواه ی مرد ن یو باز هم اول کنمی م  دایتورا پ
  ادیکه ز ی زن نگاهم نکرد، مرد کی ت، مرا مقدس شمرد و مثِل دوست داش  شاز خود شیب

 ییهاکه دست  ی مرد ستاد، یای دور م شهیهم دنمی ند بیآس  ی از دور دوستم داشت و برا
مهربان   یکه نگاه ی مرد  ستاد،یایدور م شهی هم دنمی ند بیآس یِ داشت و برا گناهیب

و از دور نگاهم   داشتیعشق نگه م تکه حرم  ی نکرد، مرد گاه بد لمسم  چی داشت و ه
را به خطر ننداخت.   می گاه آبرو  چی عشقش باشم و ه نیکه اجازه داد اول ی مرد کرد،یم

  ی برا یکنار او را حت  یزندگ  ، یدر جهاِن مواز  خواستی که آنقدر مرد بود که دلم م ی مرد
 که مرد بود؛ مرد!عاشقم بود  ی اندک لمس کنم. مرد یمدت

فوتبال به علت سرما و   ی هاتماس گرفتم، جواب نداد. کالس  نیاز آن شب دوبار با مع بعد
هم حاصل نشود. مادر دو پسر   یدارید یحت شد ی باعث م نی بود و ا ل یبارش باران تعط

  یداشت. حام امیی به راهنما  ازیکالس اول بود و ن ساینک سرگرمم کرده بود.  یبودن حساب
. کارگاه را تنها با کردیوابسته م  شیاز پ شیو مرا هر روز ب شدیم ترن ی ری ز به روز شرو

  نیپا الِ یآمده بود و خ نجایو هنوز سرنزده بودم. الهام از بعد از ظهر ا کردمی تماس اداره م
بود به  یچند روز حهیاز آغوشش را نداشت و خانجون و زن عمو و مل یگذاشتِن حام

ساعت رو   ی هاو عقربه  کردمیشام درست م دی بودند. با تهبا عمه جان رف  داری د ی برا وانی مر
زدم و سفارش کردم  زنگ  حیپختم. به مس ری. برنج دم کردم و سوپ شرفت ی شدن م ریبه د
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بساط   شانی پا نیپا  سای. و نکدادی آغوشش تکان م را در ی. الهام حامردی سرراه کباب بگ
که اطراف را ُپر کرده بود   یحام ی هاس بود. لبا شیها پهن کرده بود و مشغوِل نوشتن مشق

 گفتم:   یبا لحن آرام سای برداشتم و رو به نک

 صدام کن.   یبرو اتاق خودت مامان جان کمک خواست -

از اتاق    سایدم را به آن رساندم و قبل از نکتلفنم بلند شد. دوان دوان خو ی بره یو  ی صدا
 رفتم.  رونیب

 سالم رها جان.  -

 عمه چطورند؟  ی گرای عروس شهر، ج نی ترگل، خوشگل   ی سالم دختر عمو -

 لبم را ُپر کرد. ی مانه یپ لبخند

 خوبن؟  پژواک؟ پوالد؟   ؟ی. خودت چطورزمیعز  می خوب -

 خودت چه خبرا؟  ی. چطورمیخداروشکر ما هم خوب -

 . ی شوهردار ،یداربچه ، یدارخودم که سخت مشغول خانه -

 اش بلند شد.  خنده  ی صدا

 تو از اولش خانوم بودن تو خونت بود. خوش به حال داداشم که تورو داره.  -

 . نیگردی برم یبال گرفته ک  زیزبون نر  -

 خوب شده. یلی. حال پژواک خمی رانیا سمسیکر التیاگه خدا بخواد واسه تعط -

 .هی که پژواک خوبه کاف  ن یخداروشکر هم -

 بجز سالمت پژواک ندارم.  ییآرزو  چی ه گهی واقعاً نوا د -

. که تنها مقصد و منظور عشق باشد  نیاست؛ هم نی . عاشق بودن همکشمی م یقیعم نفِس 
دلت تکه تکه باشد   یعنیاو نرود،  یِ پا می به حر یجهان ماِل تو اما خار  ی تمام بالها یعنی
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احوال   ی حال او خوب و خوب باشد و تو اگر در بد یعنیاما سرانگشت او خراش برندارد، 
 سرش...   ی فدا ی غرق بود

 .  دیبه بعد تنها کناِر هم آرامش داشته باش نی از ا دوارمیام -

و  بگ   ی. اگه خواستفرستم یکردم عکساشو برات م دیخر  کمیها من واسه بچه   زم،یعز  یمرس -
 . یداشت ازین یزیچ

 رها. ی دیزحمت کش -

   ؟ی و حام یکیعمه چطورن؟ ن ی هانگلیج ،یچه زحمت -

 .خندمیم

با   ی. و حامشهیمطمئن باش اصاًل خوشحال نم ی صداش زد یکیاگه بدونه بازم ن ساینک -
 دلبره.  هاشی تموم دوماهگ

 گفت: ی رک یاو با ز  و

 ح؟ یالبد مثل مس -

 بود و بس.  امینیزم ی تماِم من که خدا زیهمِه چ حیبستم؛ مس چشم

 شدم.  بدجنس

خودم. حاال درسته ژِن غالب  ی هاه یتو ما  یچ  هی.  یباش قهیسلیب  نقدریا ادی بهت نم -
 . دهیکار دستم داده اما پسرم به خودم کش حیمس

  هیپسرش هم شب گهید مرِد دورانه، نی ترعروس پرو دلتم بخواد! خان داداشم جذاب -
 دش باشه فبها. خو

 ترش.  گهیبه ماست خودش نم یماست فروش چ یه زمی عز -

 .خنددیاوست که م  نباریا و
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 .بوسمتیم مراقب خودت و پسرات و شوهر باش دختر عمو،  -

 و به پژواک و پوالد سالم برسون.  شتریتو ب -

 خدا نگهدار.  دار ی د دی حتماً با ام -

 . زمیخداحافظ عز -

بودند در   ییبعدش روزها ی ها. آن شب و شب می شب شام را کنار الهام و حسام خورد آن
و   یخودم را سرگرم زندگ  شتریو من هر چه ب رفتندی شدن م یامتداد هم که رو به سپر

در خاطرم   شیهاکه چشم  نیخارج باشم! مع  نیاز فکرِ مع شدینم کردمی م شیهای روزمرگ 
ها پاک بشو  گفتم که چشم  . ستی ادآوریُپر از   م یبرا  رباکه هر  ینی. مع ستی پاک بشو ن

از او   ییاز او داشتم و نه در جا یچشمم بود! نه خبر شیاما نگاِه او تمام قد پ ستند؟ین
که  کباری اما  گفتی م شیهاکننده  شده بود. الهام کم از مراجعه اثری ب نی بود. مع یخبر

 : تها گفاز آن  یکی حالش خوب نبود از زباِن 

  تیاذ  نه،ینب بیدور. مراقب بودم آس یلیسال عاشقش بودم. از دور، خ یِ هامن سال  -
نکردم.  یوقت بخاطر خودم زندگ  چی من ه نمیبی م گردمی نشه. حاال که به عقب برم

 هاش کم نشه. که حواسم باشه از خنده  دمینفس کش شهیهم

آنقدر خاطرت را بخواهد که   ی کی  نکهیاست. ا زیشگفت انگ یلیخ یداشته باشعاشق  نکهیا
ات را بخواهد، خنده  اتیکه خوب  یکی  گران،یببرد چه برسد به د  ادیخاطر خودش را از  

درونت را بدون کم و کاست   ی والیکه ه یکی اش، ات دغدغه اش باشد و دغدغهقهقه
که باور  یک ی  د،ی آی کس به چشمش نم چ یه یباش  طمئننگاهت کند که م ی بخواهد و طور

باشد،   تی هست که برا یک ی  ی هر کجا کم آورد یالعاده بودن را به تو بدهد و بدانخارق 
و    یو شلختگ یبودن نداشته باش اتیاز خود واقع  یترس چ یکه کنارش ه یکی
  ست،یرا هم خواهان باشد. معشوقه بودن و عاشق داشتن نعمِت بزرگ  تی هایگحوصله یب

شکننده هستند، مگر چند بار در  یلیها خ. عاشقد یرا نشکن تانی هاتو را بخدا دِل عاشق 
ها . آدم ستی ترش نعاشق یعاشق چیکه عاشقش باشد؟! بخدا که ه دیآ ی م یکیآدم   یِ زندگ 

 ...دینباز یرا مفت و مجان
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ساعت چند بود. دو بامداد، سه و   دانمی آمد. نم  حیخانه نشسته بودم که مسآشپز انیم
دم کردم. و  ی خودم چا ی به سرم زده بود که به آشپزخانه آمدم و برا یخوابی چهار! ب دی شا

پشت   می و رو به رو  دیدرخشی و روشن آشپزخانه م کی حاال او آمده بود و لبخندش در تار
 . نشستی م زیم

 .ريزمی م ی االن برات چا -

 ممنون.  -

نشستم. نگاهش در امتداد چشمانم رسوخ   زیو پشت م ختمیر ی ایوانیل ی او هم چا ی برا
 مرِد مرِد من.   خواست ی م دنی کرد. دلش حرف شن

 نگاهم نکن. ینطوریا -

دست راستم که  یِ نگاهم کرد و لب به سکوت بست. نگاهم ُسر خورد رو یباز همانطور و
 .  دادی م یم را در انگشت بازاحلقه

 . نمیصدر رو بب نیمع دیبا  -

 لش؟ یدل -

 .مودمی بلند کردم و شِب چشمانش را پ سر

 خودشو واسه نجات من به خطر بندازه؟   دی که بفهمم چرا با شتریب نی از ا -

 .دمیرا نفهم اشیها بعد معنکه نه آن شب و نه تا سال  ی زد، لبخند لبخند

 ؟ یدونی خودت نم یعنی -

 نوبت من بود که به سکوت لب ببندم.  نباریا و

  تونن ی ب دیهست که با  ییهاکه حرف  کنمیندارم. درک م یمن حرف شینیبب ی خوای اگه م -
 . رمیبهت م  یزده بشه. آدرسش رو هر وقت خواست
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. دستش  لحظه ممنوِن درکش بودم  نیاما در ا دانستی و نم دانستی چقدر م دانمینم
. آن را به سمتم  کردی م ییانگشتانش خودنما انِ یدر م  ی اکان خورد و بعد باال آمد. جعبه ت

 ی هاپله ی . شاد دیدر چشمم درخش اقوتیاز  یفیو روشن رد کی همان تار انِ یگرفت و در م
  سهیاز خنده ر  هااقوت ی. کردم  همانیم میهاسر را به حصار دست  نجاققلبم را باال رفت. س

 رفتند. 

 سنجاقو محشر کنه. نی . فکر کنم موهات اادیبهت م یل ی گفتم که قرمز خ -

. خودشان به جوشش افتاده  زمی را الزم نبود در چشمم بر می هایعشق و قدرشناس تمامِ 
 بودند.  

 .حیممنون مس -

 درآورد.  یرا به رقِص هم آغوش میهاآمد و دست  شی پ دستش

 یحت ی که خرجم کرد  ی ایو خانوم  تیهمه سال، بخاطر مهربون نیاز تو ممنون بخاطر ا -
کردم، دلتو شکستم و تو باز پام  تتی بودم، قدرتو ندونستم، اذ  اقتیلی ب دی که شد یوقت
  یکه حت ،ی با بد نداد هامو ی . از تو ممنون بخاطر گذشت و بخششت که جواب بدی سادیوا

خبردار بشه، که خطاهامو   هام یاز پرده در یکس ینذاشت و ی تو اوج اختالف هم موند
مادرم  ، ی همدم بود ،ی رفاقت خرجم کرد ،ی کرد یصبور  ،ی دیو گناهامو بخش ی پوشوند

. از تو ممنون که همه جوره باهام ی همه کسم بود ،ی بود اورمی ،ی خواهرم بود ،ی بود
که فقط    ی نبود ودخواهو مثل من اونقدر خ ی رو رها نکرد اهی س اهِ یس  حِ یکه مس ،یساخت

محترم و دلسوز   شهیو هم  ی رو نزد یزندگ  نیا  دی از تو ممنون نوا که ق ،ینیخودت رو بب
  ،ی راه موند قِ یو رف ی راه بود کی و شر  یخوردم دستم رو گرفت نیکه هر وقت زم ،ی بود

  دیممنونم ازت و شا  ،ی من موند ی های اقتیلیب ی عمرت رو پا  ی هاسال نی ممنونم که بهتر
 دمی بزنم اما قول م مشیدست به ترم یحت ایوقت نتونم گذشته رو برات جبران کنم  چیه

نکنم که دِل بند   یبجنگم و مراقب باشم کار ندمونیآ ات،نده یساختن آ  یِ در حد توانم برا
  شهیط مقلِب شکسته رو مثل روز اولش درست کرد. فق  شهیخوردت بازم بشکنه. نوا نم

ش نشه که دوباره بشکنه. قول  نلرزه، دق نخوره، غصه گهی بند خورد مراقب بود د یوقت
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عشق خرجت   نقدریا  دمی. قول مدِل تورو داشته باشم  ی قبل از دل خودم هوا  گهید دمیم
بشم که نوا   یحیمس دمی . خانوِم من قول میبسپار  یچند سال رو به فراموش نی کنم که تو ا

 دوست داره. 

سنجاق سر   یرا آب داده بود. و ک  راهنمیپ ی هااشک آمده بود و گل  یک  داندی ا مخد و
به خروش افتاده   می موها انِ یاو در م ی بوسه  ینشسته بود و ک  می موها  نِ ی پرچ انیم اقوتی

و   خیکه ب ییسرشار از عشق! و صدا یشب ماند با قلب ی در جاده یاو رفت و زن یبود و ک 
 .شمردُبِن جانم را مغتنم 

 از کهربا. ی. حتتو از هزارتا الماس و زمرد هم دلبرتره  ی وسِط موها   اقوِت ی -

  ی بردم. کهربا؛ کهربا ادیبودم که رفتنش را از  می هاسی گ  ی دستش رو یچنان غرق در داغ  و
  دهی د. او فهملحظه حسرتم بو  نیباز تا قبل از ا  ریبهار که از د  یِ طناِز نشسته بر خرمِن موها

آنگاه کنارش   شودیبخش و ملموس م ینخواهد دانست که چقدر زندگ  یبود و کس
جا بود.  نیلحظه هم نی! و بخدا که بهار اداندی از خودت م شیبو او از تو  یستیزیم

به دو   رهیو اول خ  کردی را ُپر م  حینبودن مس یِ که جا یبا هالل می جا نشسته رو به رو نیهم
حضور   قتیبودم و حاال در حق دهی سرد و بعد چشمان من. بهار را در خواب د یِ چا وانیل

  یآواز. او هم در هم دمیدیخانه م  نیا یِ جا ی او را در جا شهیداشت. دروغ نبود که هم
خوانده بود اما رِد عشق همان لحظه هم در   زیعز ی ااو را خاطره  حیبود. مس کی سکوت شر 

شب   نیدر ا  سوانشیو گ ختی. بهار اشک ر رفتی ن مشد زیچشمانش رو به سر ر  ی الهیپ
با    شیهامرِد من و لب ی رفته  ی ها. بهار آمد پشِت گام آمدی تازه م شهیهم چون هم  ک یتار

چرا   دانمی و من نم ستادی. ا ختیداغ قلبم ر یِ رو  یآِب خنک شانی رو جوانه زدن لبخند 
باد   ی . هوهودادی رفتنش را م یِ اش باران بوچشمم بسته شد و به محِض باز شدن دوباره 

 ی پنجره داد. بهار از دل  زیها دستور رستاخ پرده  ری و به تِن حر دیچی رد پنجره پ انِ یدر م
 بسته رفته بود!  

 ی هاجهماهر با سرپن  یستیان یجهِت باد رفتم. شب بود و باران چو پ  یِ و به سو ستادمیا
 در امتداد باران...  یبود امشب؛ شب ی. چه شبنواختی م فشیظر
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 : ستمیب فصل

 آغاز"   ی برا ی ا"نقطه

 

درِد   یدلت را بکن ی شهی رگ و ر  دیآخرش با  یکه بدان یکندن درد است، دلبستن دل
  دارید  نیآخر ی چهارشنبه  کی  ،یباران ی چهارشنبه  کی   یروز حوال کی ها است. آدم درمانیب

 کنند،یتر نگاهش م و آرام گردندی اند برمکه ترک کرده  یبه کس صداتری ب نباری! اگردندی برم
 قطره  کی   شی. برا بوسندیسرد و لرزانش را م ی هادست  ی رو زنند،یم  شی تر صدامهربان 
تماِم خاطرات و    ادیبه  قطره  کی ها تنها حق دارند و تمام... آن زند یری اشک م

  داریآخرِ سال به د ی چهارشنبه کی  یروز حوال کی  ی ببارند و بس! هر آدم شیهای ادگاری
. کنندینگاهش م ریدِل س کیو   نندینشی سرش م  ی . روشتابدی کرده است م یکه اهل یدل
  ییها. حرف کنندی آغوش باز م ش یهاییتماِم تنها ی و برا کنندیبا او درد و دل م یکم

...  چیدرد و ِدگر ه یتالطم، کم ی! کمکندی نم شی بازگو  ی گفته شود و کس دی هست که با 
  رهی خ شانکندندل  ی نقطه نی به آخر یباران ی چهارشنبه   کی یِ روز حوال کی ها آدم

هنوز هم محکم   تپد،ی . هنوز هم مکنندی را لمس م شانی نهیو سمت چپ س شوند یم
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ضرب ندارد!  گریرا که د یدل یخال  ی جا نندیبیها نم... آنکشندیم ی انفس آسوده  کوبد،یم
 اند...! ها قبل از رفتن به پشت سرشان نگاه نکرده آن 

اسم گذاشت. جلو   شیرو  شدی که خوب نبودم، واقعاً نم نیهم میاز حالم بگو  دانمینم
اما او... ها عطر منحصر به خودشان را داشتند  در به داخل نگاه دوختم. آدم اری رفتم و از ش

شان  که تنها گناه  یدر قلبم، در پودم. او و چشمان ادم،یدر   شهیهم ماندی م د یاو عطرش جاو 
هم   ی لیهم ترس و خ دیداشت و شا  یو خب دلتنگ د یلرزی بود و بس! قلبم؟ م یعاشق

. نبود و نبودنش در اضالع ستادمی. از در عبور کردم و وسط سالن ا دیرسی به نظر م انی گر
  باست؛یاش معلوم نبود اما ز که سر و ته  یاو بود، آپارتمان ی که برا ی ابود. خانه  خانه رسوا

از   شی که صدا دمیفهم  یرا وقت  ی. اوج دلبستگباستیمربوط به او ز  ی زهایاصاًل او و تمام چ
 دور اما بغل گوشم آمد.

 .ی خوش اومد -

بال   ش یکرده به سو  دایبال بودند که هدف را پ زیت ی چرخاندم؛ چشمانم دو پرنده  نگاه
وار . نگاهم تشنه ساختندی شان آسوده خاطر مرا با آرامش  یاو؟ جهان ی ها. و چشم زدندیم

گرچه که  منزل علم کرده بود.  میاو را در بر گرفته بود و او دو ماگ بزرگ به دست به سو 
. و حفاظی و ب  پردهی داشتم باما دوست داشتن چرا! او را دوست   اشتدر دلم ند یعشق
که از تماِم جهان عاشق من بود و من خودم را در   ی . مردستادی ا م یشد و رو به رو ترک ینزد

 . دمیدی دو چشم عاجزش سبک بال م

 جانکم.  نیبش -

بودند   نهیبه دستم داد. چشمانش آ  ینشست و ماگ زیم یِ رو م ینشستم و او رو به رو و
 .  دمیدی م شانت ی خودم را در شفاف

 ؟ یدرد ندار -

بود که حق نداشتم تا   یاو و قلب شانی داشتم اما منشاء همه  ادیروزها درد ز نیا  داشتم؛
 که عاشقم است آن را بشکنم!  یزمان
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 ن؟ یمع -

نگاهم کند و هر چه بر دل دارد بر  قیعم یحلوِل مهر نیبا چن یبودم کس ده ی که ند بخدا
 کند.  یزبان جار

 ن؟ یجاِن جاِن جاِن مع  -

را   گریتا صدها ساِل د  تیبشر  یِ آب  ریکه تماِم ذخا هاهیگر  از آن  خواستی م ستنیگر  دلم
 او. ی برا ستنی گر کرد؛ی م نیتام

 چطور... ازت... تشکر کنم.  یحت ای... بگم... ی چ دونمی... نممن... من  -

 ی که هوا  یاون شهی»دلدار« م یمعنکه دل رو برده،   یکس شهی»دلبر« م  یمعن نامه لغت تو- 
که  یاون شهی»دلکش« م یمعن  خوادش،یکه دل م یاون شهی»دلخواه« م یمعندل و داره،  

 دل بهش کشش داره.

 .یتو همون دلبرِ دلدارِه دلخواِه دلکش  پس

و   دمیگرفت، آن رود چشمان من بود. نال ان یجر نی تِن آپارتمان مع  انِ یم یفصل ی رود
 زانو افتاد. ی لرزش به قلبم زد و قلبم رو نیو ا  دی ام لرزو شانه  دمینال

 ! نیمع -

 ِهناَسکَم؟  اِنمیگ -

عشق نباشد! نگاهم به  ی ادلداده  نگونهیا یوقت ستیبودم و نفسش و حق ن جانش
چقدر   ینیبی حرف دارند و م  خورند،ی که به هم گره م ییها. امان از نگاه ختینگاهش آو

 ! دیگو یحرِف دلش را نم یبشنود اما کس خواهدیم

 منو ببخش!  -
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  بشکنم، دلم  دل  اد،یدر م یروز  هیدر آوردم، اشک خودمم   وی اگه اشک کس گهیکارما م -
 ییچرخه از کارا هی نایا ی همه  ؟ینیبیو...! م شهیم  انتیکنم بهم خ انتیخ شه، یشکسته م

   مِ یکنیکه خودمون در حق خودمون م

رو ببخشم   ی. چگهینه کسه د می حال االنمون چه خوب چه بد مسئولش خودمون پس
 ! شه؟یکه کشتم دلم کشته م یکه داره بخاطر دل یوقت

 آب را دارد.    ریُپر کردِن ذخا یِ و دردمند و او با لبخندش به من قصد همراه ماتم

و سه  ست یب ی وهله  ی بود. درست تو تم ی معروف ی اون زمان اوج دوره  ُپر غرور بودم، -
 ی نامه  یمشتته! هر روز کل ی و زمان تو نیزم یکنی فکر م یکه اگه پسر باش یسالگ

.  شدیکه نثارم م پردهی رک و ب ی هانگاه و درخواست  یو کل شدیعاشقونه بهم پست م
کاذب اما... اسمش مهتاب بود. عروسک   تیمعروف  اون ی شکست به واسطه ادی دل ز نیمع

و سه ساله که از قضا لول    ستی ب نیمع ی تو دونمی که نم یدختر شهرستان کیو عروسک.  
که  نقدریبود که عاشقش شده بود! ا ده ید یچ  یمل میت ی بود و تک ستاره  رانیا  کی

شگاه  دان نی بهتر  ی تو یقبول ی بخاطرش جور چند سال درس خوندن رو بکشه که به واسطه
!  یریگیاز پ یی ایدنبال آدرسش و دن فتهیهست ب یو با هر ضرب و روز   تختی پا ادیکشور ب

که به صد هزار بار التماس اون پشِت پا   دمینازیم  نقدریا یمِن کور شده به چ دونمیو نم
  تریت ی آزاد  ومیاستاد  ی رودختر روبه کی  ی خودسوز ی ... کشتمش! اون سال فاجعه زدمیم
  دونستی صدر بود که م نِ یمع  یجهان شد. و فقط خوِد لعنت ی ها و رسانهک کل روزنامهی

 بود. شرفیب هی بود که گناهش عشِق  یاون دختر مهتاب

 ... شی ها ساِل پبه ده  ب یقر یسوختِن دخترک   ی برا افتدی به جلز ولز م قلبم؟

 !یندار ینی د  چیدِل من. برو و عاشق بمون تو بر گردن من ه یِ برو نوا -

داده بودم اما حاال؛ حاال من و    ادی. از دست ز دانستمی از دست دادن را خوب م ی معنا من
بود. حاِل آن لحظه و   نیکه عشقش عقلم را پرانده بود سهمگ ی رفته و گذر از مرد ی هاگام

هست که تا خودت   یدر زندگ  ییهاخارج بود. بله؛ لحظه  فی چند ساعت بعدش از توص
حق مطلب را خوب ادا کنند. شرمنده بودم،  توانندی نم ماتکل  ینکن یها را زندگ آن 
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که  ینبودِن بهار بودم، بهار  ی زده بود، شرمنده  نشیکه دلم هزار بار زم یعقل ی شرمنده 
که به عشق  یبودم و دل نیمع ی چه کرده بود، شرمنده  نشینازن ی خاک با چهره  دانمینم

مرا به دوش  ی که دردها یمامان  ،ام بودممامان خفته ی ف شده بود، شرمنده من وق 
مراقبش نبودم و  دیوقت آنطور که با چیکه ه ی خودم بودم، خود ی . شرمنده دیکشیم

ام بود و من به  حواسش بد به دِل شکسته  شهیکه هم  ییخدا بود، خدا ی نبودم. شرمنده 
را  مش. حالم نه بد بود که بشود گفت فاجعه و نه خوب که ناُبردمی م ادی وفور او را از 

امروز سخت است اما اگر امروز بگذرد و فردا از گرد راه برسد و   دانستم ی بگذارم. م یخوش
سر   نمینشیم کنمی و عادت م برمی م ادی . از ستین  نطوریا  گری بعد از آن من حالم د ی روزها
اشک    شی برا  فتمیآن مرد ب  ادیبه  یکه گاه دیشا و  کنمی را بزرگ م  م یو پسرها  امی زندگ 

  ی دعا کنم و طلب آمرزش برا ی بخواهم گاه  دی. و شاشودی نم نطوریا  گریحالم د  اما زمی بر
  د یبوده است... شا وانهید شی که قلبش را همراِه جسمش سوزانده است و عشق برا یزن

شهرِ    نی شهر بروم، از ا نی و از ا رمیو همسرم را بگ می دسِت پسرها  یدلم بخواهد روز
  یروز د ی دِل چند نفر را شکسته است! و شا  ستین ومنچندان بزرگ اما ُپر بغض که معل 

  ی را از مغزم بترکانم و به خودم آزاد هاال یتنها باشم و فکر و خ یبرسد که دلم بخواهد مدت
وراتم را بگذرانم. و بلکه در لحظه ام نده یبه آ یبدهم و گذشته را پشت در بگذارم و نه حت

خرج کنم و چندان  یکار  محافظه یباشم و کم یاحساس نقدرینخواهم ا  گرید دی شا
هست و   یزندگ  هان یا ی احساسم را بروز ندهم و کمتر لبخند بزنم اما با احتساب همه 

 ...رقصندی مطلق م یانیدر جواِر او در عر هاهیثان

و   کندیبه جانش نفوذ م  یتلخ  حوصله،ی. بداخالق و عنق و بشودیگرفته م   یگاه یآدم
  یگاه ی. آدمشود ی م نیغمگ یناگهان یلیو دلش خ رودیاز سر و کولش باال م یکالفگ

  نیا انِ ی. اما مچدیپیبه دور خودش م اسی چک ی و مثِل پ شودیاحساساتش تمام م 
هست که  یحوصله خودش را ندارد کس مخودش ه یکه حت یلحظات  نیلحظات، ا 

تان را سخت و سفت جمعِ  . حواس دوستش بدارد  ادیهست که ز  یدوستش بدارد، کس 
خوش   دی . شا دیتان دارند را از دست ندهکه همه جوره دوست  ییها. آدم دیتان کناطراف 
  یِ نباشد که خواهان رو یوقت کس چی ه گرید دی آدم را بزند. شا  ی در خانه کباری  یشانس

تان را دوست داشته باشد.  نشود که تمام دایپ یکس  گرید  دیآدم باشد. شا   ی بایزشت و ز
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را انتخاب   یکه دوستت دارد دوم یو کس یکه عاشقش هست یکس انِ یم می گوی من نم
دلش را دارد که  یکمتر کس یعنی. .. نه! چون خودم هم نتوانستم از عشق بگذرمکن.

! اما اگر  ستیکه عشقش را کنار بگذارد عاشق ن یآدم  یعنیخودش عشقش را کنار بگذارد. 
.  داردیعشق نبود دوست داشتن را از دست نده. خواسته شدن آدم را زنده نگه م  یروز

  یلذت بخش است. گاه یهست یکی  زِ ی عز ،ی نفر هست کیورِد دوست داشتِن  م  یبدان نکهیا
مطلوبت را از دست   ِت یفیک  دهد، ی را از دست م تیفیک  شودی م تی آنقدر غرِق کم یآدم

  دهیسر رس نی هوا قدم زنان از آن سر شهر به ا ی سرد انِ ینده. آنقدر مشغوِل فکر بودم که م
اما به خودم   دانمی . قلبم مرا کشاند را نمرفتیغروب مهوا به  ،یبودم. آسمان زرد و نارنج

چند دِل  ،! چند عاشق ی شلوغِ فردوس ابانِ یبودم. خ ستادهیا یآمدم پشت تک چنار
  دیکش  ابانیشکسته، چند بغِض حبس شده از آن گذشته بودند؟! نگاهم به آن سمِت خ

بود و نه آن مرد! دستم را به   یباز بود اما نه از عاشِق کوچک خبر یشد؛ باشگاه بدنساز 
دستش را به درخت  ادیبودم هم ز دهیکه تنها او را از دور د ی. دخترک دادم هیدرخت تک

بود؟ آن  ز یاش را! داستاِن او تا کجا غم انگزده  خی کوچک و  ی هاستد. دادی م هیتک
از  ادیدلش ترک خورده بود. ز  ادیتر بود؟! اگر بود حتماً زکوچک مثِل خودم عاشق  ی دلداده 

بود. دخترک چند ساله بود؟ کم سن   اوردهیگاه دم برن چی هم ه دیعشق زخم ُبرده بود. و شا 
و نفرت عاشق شده   یریدلگ یِ اهویکه در ه ی آوردم، خود  ادی. خودم را به دادی نشان م

.  دیجوره از عشق دست نکش چی که شکسته و شکست خورده بود و باز ه ی بودم، خود
را به  ی اد یبود. عشاِق ز رحمی که هر لحظه و هر بار غرق در خواستن بود. عشق ب ی خود

او را دوست نداشت!   ،او را نخواست د،ی از او دست کش شدی کشتن داده بود اما هرگز نم
به    میها! گام ستین شهیکه مثل هم دیفهم  شدی آمد. از راه دور هم م رونیمرد جواب ب

. متعجب سر بلند کرد و به  ستاد ی ا شی و ناگه رو به رو ابانیاو رفت، به آن سمت خ یِ سو
 من نگاه کرد. 

 سالم خانوم نجم.  -

 اجزا را عاشق بود.   ن یزء به جزء اج  شکی بود که ب یکی . دمی را کاو صورتش 

 ؟ی نگاه کرد  ابونیتا حاال به اون سمت خ -
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 من بود.  ی دوچندان شد اما همچنان نگاهش به رو تعجبش

 اونجارو پشت اون چنار!  -

به هم بود.   رهیمان خو دوباره تعجب و سکوت. نگاه  دی به همان سمت دو چشمانش
چشم آدم را ُپر   ی الهیکه پ یی ها! و امان از حرف بود یدِل کس زِ ینبود اما عز بایکه ز ی مرد

. از آن مرد  دادی نسبتش م وانهی در دل د دی که شا یبه زن رهی! او خزدیری و فرو نم کندیم
کوچک از او بگذرد!   ی دلداده   دن ی گذشتم اما از دلم گذشت خدا نکند که آن مرد بعد از د

از او دوست   شیرا پ یتر است؛ آنگاه کسزن سخت  کی  یِ ام عشق براگفته   شهیمن هم
آنگاه که خودت را وابسته به حضورش    شود،یآنگاه تمام دوست داشتنت م  ،ی انداشته 

در  ی ا! خاطره یماندن ال یاز ل ری... و تو ناگز شودیم زتر یهست و عز  زتیآنگاه که عز  ،یدانیم
ساله بود و من چند سال   ک ی و   ستیها بوقت از بهار. آن  ی ا. خاطره شودیقلبم سبز م

و  زدیم  فینبضش پ ی ادکلنش را رو ی و خنکا  دیکشیشانه م شیموها   انِ یتر. مکوچک 
از حضور او   یبود و کرمانشاه خال  فیشر  یِ دانشجو حیها مس. آن سال د ی خندی م شیهالب

آرنجش بود که  ریز ی و نگاِه من به کبود بستی سرش م یِ را رو شیبود. بهار موها 
  یفرق کرده. همان سال که وقت یز یچ دمی. همان سال بود که فهمکردی م ییخودنما

  چیاو که ه ی و جمله   شدیبه کرمانشاه تکرار و تکرار م حیعطرِ بهار وقِت آمدن مس ی خنکا
 نبود. شهیوقت مثل هم

 .  شهیم شتری صداها ب  نیا  ییوقتا  هیدلم سر و صداس و  ی تو های تازگ  -

 شد!   باتریها، همان موها، همان بهار از آن روز به بعد ز ها، همان لبچشم  همان

 :شدی در گوشم تکرار و تکرار م نی مع یِ صدا

 .یپس تو همون دلبرِ دلداِر دلخواِه دلکش  -

از   گریو تو د  شودیبه بعد عشق جان م  ییجا کی از همان اولش عشق است تنها از   عشق
 یکه ماگ اشینارنج ی چهارخانه راهنِ ی و پ شودیم  انینما  می ! چشماِن پوالد برایریآن ناگز 

 : شیو صدا  دادی موکا به دستم م
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  ، یتا هزار سال بعدشم محاله که فراموشت بشه. صداشو حفظ یرو دوست دار یکی  یوقت -
 بره. ادشی رو که دوست داره  ی . آدم محاله کسدنی قلبت تراش یِ چشاشو رو ،ی نگاهشو بلد

 نگه چقدر دلتنگه. یکه به کس اره یاسمشو ن گهید  شهیفقط عادتش م

ها؛ ! آن وقت ببرم  ادیخاطره را از  نیا  خواستمیکه م ی . خودآوردمی م ادیرا به  خودم
. از پشِت  دیباری که باران م نی از سال بود فقط هم یچه ماه دانمی نم ش،یها پسال 

اش خار چشمم بود و چشم دوخته بودم که شکِم برآمده  یبه بهار  لیاتومب ی شهیش
  نی بود. فقط هم اشیکه در پ یکه دست به دوِر کمر او حلقه کرده بود و حواس یحیمس
 بود با خودم گفتم: ادمیکه 

 د ی آی در نم میصدا  نمیبی م  ریتورا با غ -

 د ی آی ِز دستم برنم ی و کار سوزدی م دلم

 : گفتی م ی! عمه پرکندی م اطتیاحتی ب دی ایبعشق که  یچقدر هم محتاط باش هر

  یهاشونن؟ کارمامانا همه جوره عاشق بچه  ی دی. دشهی مثل مامان م شهیآدم که عاشق م -
  دی باشه، سف اهیندارن که خوشگل باشه، زشت باشه، اخمو باشه، عنق باشه، مهربون باشه، س

 .  شهیعشق براش مثل بچش م شهیباشه، آدم که عاشق م

آدم    کیبه  شودیکه م یحس ن ی تراما ظالمانه  باستیز  تینهایو خواسته شدن ب خواستن 
چشم دوخته   لیشب که به قاِپ عکِس عمو جل کی نبودن است! زن عمو   یداد حِس کاف

 بود با خودش زمزمه کرد:

 شدم که عاشقم نبود. یمن عاشق کس -

  حی! مساندازدی"نبود" چگونه قادر است قلبت را از کار ب نیهم یتا بفهم  یزن باش دی با و
 در چشِم خودم زمزمه کرد:  کباری

 دوبار عاشق بشه!  تونهی کس نم چ یه -
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با خانجون   یها که خان بابا بود. وقتعشق هستم! آن سال  شیمن برا گفتی حاال م و
 ی روشن نشود، تا خانجون به بهانه گریتا د کردی آشپزخانه را شل م المپ  شدی بحثش م

 المپ هم شده بلند صدا بزند: 

 اتابک.  -

تلفن را  کشدی . کارش که طول مخوردینم  یزیوقت بدون مامان چ چی جاللم ه بابا
 : گفتی و م داشتی برم

 بره.   ن یقلوه سنگ از گلوم پا نی تا ا نجایا ایسر ب هیعطرا!   -

ترش   یکی   یِ طر طعِم خاِص خودش را دارد، براجور است. رنگ و ع کی هر کس   یِ برا عشق
  کی هر کس  ی عشق برا ،یشلوغ  یکی سکوت و  ی کیزرد،   یکیو   یآب  یکی  ن،یر یش  یکیو 

عشق است! عشق ممکن است بارها و بارها دلت را   ت یخاص نیمتفاوت است و ا ی گونه 
  شتری. بی شوی م رش یدرگ  شتریب ییبجو یاگر به زعم خودت از او دور یزخم کند و تو حت

تا   یریسفت و سخت در آغوشش بگ د یآی و تو تنها دلت م خواهدی دلت غرق شدت م
  ِش یپ ستادنی ا غرقم که االتیدر خ نقدریکنارت بماند. عشق از همان اولش عشق است... ا

را کنار  نی. دِر سنگ چرخانمیرا در قفل م دی ! کلستی ن زیتعجب برانگ یعمارت هم حت  ی رو
  نیاگر مع دانمی سبک است اما خوب م ینیسنگ ن یقلبم در ع ست؛ی. آسمان مهتاب زنم یم

! نفس آوردی بعد را کم م ی هانه حاال بلکه سال  ادیز ینیقلب از سنگ نی ا دمیدیرا نم
در همان   ن یمع ی است و صدا مانیبهار ُپر و پ ی هارِد خنده  رومی. جلو مقیعم کشم؛یم

 :چدیپی م نی سنگقلِب 

 .یپس تو همون دلبرِ دلداِر دلخواِه دلکش  -

راه را روشن کنند. هجوم   خواهندی م نی مع ی بهار و صدا ی هادست و خنده  کی تار عمارت
. جلو  ابندیی راه م یکی. چشمانم به دِل تارتس ی نوازش گر یلیداخِل سالن س ی گرما

جا  یِ رو  یدوارینگاهم با ام روم، ی ! جلوتر مزندیچشمک م  می رو شی پ ییکورسو روم،یم
 یِ شان چند شمع روشن است. بوکه در دل ندینشی م یرناهارخو زِ یم ی رو ی های شمع

 ی که گرما نی . فقط همسازد اءیمرا اح ی قادر است ُمرده  ینفسش حت نیعطرش و طن
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و از پشت سر غرق در قدرت  کندی شکمم جا خوش م یِ رو شیهادست  زِ یمحبت آم
جا لب  مان و ه شودیام مزده  خی ی قه یاز کنار قفِل شق شی هاتنش هستم. لب ی ال یاست

 . زند یم

 مون مبارک.سالگرد ازدواج  -

. کندیرا باز م می پالتو ی تک دکمه  گرش ی و دسِت د کشدی م ن یدستش پا کی را با  شالم
کند و من   زان یرا آو  م یهالباس  رودی . متوانندیلبخند بزنند و نم شیآرا  خواهندی م  میهالب

دست و   یِ و مو کشمی به بافِت تنم م ی. دستکنمی م دای بر خود پ یق یفرصِت تسلط عم
 قشنگش حالم را خوب  و قصد دارد با لبخندِ  دی آیم  حی. مسرانمی م شمرا پشِت گو  رمیپاگ

و   کشدی عقب م یصندل  می. برا ندیا یکش ب میهااگر اندک اما لب  یحت کنمی م یکند. سع
 .پرسمی م شودی م ریجاگ می خودش که رو به رو نمینشی من م

 کجان؟   هیبق -

 شدن که به عمه جان سر بزنن و پسرا خوابن.   وانیمر  یبا رجب راه شه یم یچهار ساعت -

  بتیغ  نیداشت اما متوجه شدم اصاًل از ا  هیچقدر کنا ش یصدا نمینبودم بب  یتیموقع در
نشست، از تجمالت چشم   زیم  ی نگاهم رو نباری. اامدهیو خوشش ن ستین یراض امی طوالن

 من و خودش نشست.   نیب کیک   یِ گرفتم و نگاهم رو

 ون مبارک.مسالگرد ازدواج  -

را از  امی طوالن بت یغ نی از ا یدلخور نمیبب توانستمیبود که م  قیلبخندش عم نقدریا نباریا
در سکوت عاشقانه نگاهم کرد و من خوشحاِل   حی و مس می با هم شام خورد برده است. ادی
را   زیاست. بعد شام خودش م اورده ین میرا به رو  خی تار نیا ی دوباره  یبودم که فراموش  نیا

  ساینک دنِ ید  یعنی. حاال قلبم سبِک سبک بود. رمیبگ  یبه اتاق رفتم تا دوش منجمع کرد و 
شان . فقط توانستم از دور با نگاه ببوسم تخت راِه نجاتم شد  ی کنار هم رو دهی خواب یو حام

. بعد از  ر هم شد شوم. مسبب ثم  یکاوریهم شده ر  یتا کم و خودم را به قطرات آب برسانم 
که  یبه رنِگ ارغوان یراهنیپ دم؛یبهتر شد. لباس پوش یلیحالم به مراتب خ امیی دوِش سرپا
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  کیو ک  ی در سالن با دو فنجان چا حیهوا نبود اما مناسب امشب چرا! مس نی مناسِب ا
آغوشش را چفت    یِ اش مرا به آغوشش کشاند. لوالمنتظرم بود. نگاهش و دست دراز شده 

 دستانش به دورم حلقه شد.   کرد و

 ؟ ی خوب -

  که در ذهن ییهابود. انگار تمام سوال  ده یپرس قیچهار کلمه ساده نبود. عم نیا  کليت
نه   نانیاطم ی کوتاه بانگ برآورد. برا ی تک جمله  نی با هم  خواستیشان کرده بود مسرکوب 

 . که دوست داشت را دادم یآرامش دِل خودم جواب  یِ فقط او برا

 ! یل یحاال که کنارتم خ -

 تنگ خورد...  ی ابه دورم حلقه دستانش

 من چگونه بود؟!   ی عشق برا یراست

  ۱۴۰۰/ی /د۲۶

   انیپا

 : سندهی نو یانی پا سخن

دوسش    دوارمی ! امشهیتنگ م ی ادیدل مثل زنانه تموم شد و من قطعاً دلم براش ز ی نوا
رو باهاش براتون رقم زده باشم. عاشق  یخوب ی هاو تونسته باشم لحظه  دی داشته باش

ها، ها، حسرت ها، غم بدش، با دردها، اشک  ی های و عاشق که عشق با خوب  دیباش
 !  بایفقط ز   و باستیها بازم ز ها، نداشتننخواستن 

 ...  سنای دار شما  دوست

 yasnafatahian: نستاگرامیمن در ا ی دی آ
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