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 کی

 دل و انیگر چشم با که یکشور به برگشتن سال پنج از بعد 

 شدن زنده وهم داشت، وهم یکم میکرد فرار آن از خون

 نداده آزارمان ادشی سال پنج نیا در کهنیا نه... خاطرات

 که ییجا یبرگرد کرد؟ینم گر،ید کردیم فرق یول نه، باشد

 یلیخ ادآوری شیجا یجا د،دهنیم خاطرات یبو هم شیهوا

 .دارد وهم دانستمیم... هاستاتفاق

 مهار گوشم پشت را میموها فرستادم، رونیب آه با را نفسم

 اراده یب. بود شب ازدهی کردم، چک را امیگوش ساعت و کردم

 بلند ساختمان به و چرخاندم سر و شدم جابجا یصندل در یکم

 پنجره همه نآ انیم کردم، نگاه سرم پشت هتل ضیعر و

 با نشستم، صاف. بود مسخره گشتن بابا و مامان اتاق دنبال

 خواب شکیب بودم داده مامان خورد به که ییهاقرص آن

 و بود حسرت فقط و نبود آن در پادشاه هفت که یخواب بود،

 به یخودیب را هاقرص که بود گفته بارها خودش... تنگ دل
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 روزهاست، یلیخ اریهش هم خواب در او دهمیم خوردش

 !آه... باطنا و بودند گذشته ظاهرا که ییروزها

 که ییهازخم. دیآینم چشمم به خواب روزها تا بودم مطمئن

 را شیهادرد شروع و کردیم سرباز داشت باز بودند شده کهنه

 .کردمیم حس

 یلیخ. کردم باز را نستاگرامیا یصفحه و زدم را یگوش رمز

 امیپ چقدر. بود مانده استفادهیب امیگوش یگوشه بود وقت

 . چیه گرید که هاکامنت! داشتم رکتیدا در شده تلنبار

 یصدا و خودم از که هاسال نیا یروزها از یلیخ مثل

 زنده بر دییتا مهر نمیمخاطب یهاامیپ و گرفتمیم ویال امخسته

 نیا یالقا به یادیز االن کردم، صاف یانهیس شدیم بودنم

 .کردم شروع را ویال ضبط و شتمدا ازین حس

 

  میرینم گهید که ییسفرا واسه
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 میریبگ شهینم قسمت که ییعکسا

 ستین شک تاوان که ینیقی هر واسه

 ستین مشترک که ییها خاطره واسه 

  میاعتبار یب دو هر که یوقت واسه

 میندار خودمون از ریغ یتماشاچ

  دردم به نخورده التماسم یوقت

 نکردم برانج که یانتقام واسه

 

 داشت بغضم بود نشده خشک میگلو کردم، تر زبان با را لبم

 ... کند اثر میصدا یرو خواستینم دلم. کردیم امخفه

 ...الیط باش آروم

 .کرد ترمآرام جمله کی نیهم
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  بسوزم باز یخوایم

 شم خی کوه یخوایم

 ببخشم وخودم کن کمک کن کمک 

 رفت یزندگ نیا از که یباور واسه

 رفت یخداحافظ یب که یعشق واسه 

 تهش و سر یب غمِ نیا و یمونیپش

 موقعش دهینرس که ییحرفا واسه 

  رمیاس قهرت تو که ییروزا واسه

 رمیگیم قرض دنتیبوس قد رو تو

 دورم تو از هاستسال نیا کن تمومش

 غرورم به ورفتن نیا بدهکارم 

 بسوزم باز یخوایم

 شم خی کوه یخوامی 
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 ببخشم وخودم کن ککم کن کمک 

 

 دهید را اندکم نیمخاطب نیتحس و یدلتنگ ابراز و هاکامنت

 انبار کی انیم جان کم لبخند همان فقط حاصلش اما بودم

 از صدا هنوز ام،زنده دمیفهم خب  یول! بس و بود بغض

 .امنشده خفه هنوز د،یآیم در امنهیس

 آتش از ورشعله ترانه، نیا کلمات تکتک انیم من چه گر

 یایمانیپش شود، ساخته نبود قرار که یخاطرات... بودم حسرت

 به تا گشتیبرنم گرید که یکس نداشت، یسود که

 مهم میبرا قضاوتش! کند قضاوتم بعد و دهد گوش میهاحرف

 مثل زیچ چیه هم شدنش یقاض از بعد... یول ادیز یلیخ بود،

 یکس... دشینم جمع گرید بود ختهیر که یآب. شدینم سابق

 !گشتیبرنم گرید بود رفته که هم
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 یلبخند با و زدم قلبم به دستم با یاضربه شهیهم عادت به

 . دمیکش آه یگوش آوردن نییپا با و دادم انیپا را ویال ضبط

 سرد و نخورده دست هم را امقهوه. شدم بلند یصندل یرو از

 . رفتم اتاقم به و کردم رها زیم یرو جاهمان شده

 داشتم، حق. بودم قراریب و شده بهیغر میهاچشم با خواب

 ...خاطرات دنیکش دوش به سال پنج از میبود خسته یهمگ

 ینما محوطه هتل پنجم یطبقه از. ستادمیا پنجره پشت

 .نبود زیم یرو هم امقهوه فنجان. داشت ییبایز

 یکم تعداد با دستکی و صاف آسمان کردم، بلند را سرم

 به خوش. بود یعاریب عالم در انگار بود مآرا چقدر ستاره،

 .حالش

 یآن به یول! شدم متعجب یگوش زنگ آمدن در صدا به با

 دست را یگوش عیسر و گرفت را بهت یجا اضطراب دهینکش

 .گرفتم



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
8 

 

 الو؟-

 بیغر نام با یمرد شب وقت نیا. بود هتل رشیپذ قسمت از

 یراض ار رشیپذ مسئول اصرار به! داشت کار چه من با آشنا و

 واجب کارش که داشت اصرار و ردیبگ تماس تا بود کرده

 .است

 بسته بابا و مامان اتاق در. شدم خارج اتاق از و قطع را تماس

 به گذاشتن پا یآشفته من مثل و باشد آرام مامان کاش. بود

 .نباشد رانیا خاک

 مطمئن صورتم و موها بودن مرتب از آسانسور یانهیآ وارید در

 زبان به و نبودم بلد یترک رفتم، رشیپذ تسم و شدم

 .گفتم ریبخ شب یسیانگل

 داشتند رو من با دارید درخواست که ییآقا. خانوم ریبخ شب-

 هستن؟ کجا

 .داد تکان سر لبخند با
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 ...ریبخ هم شما شب-

 زبان به و مردانه ییصدا با که بود نشده تمام حرفش هنوز

 . شدم خوانده نام به یفارس

 ؟الیط خانوم-

 !داشت شیر چقدر. کردم نگاهش و برگشتم

 شما؟ و... هستم خودم-

 .زد لبخند

 بود، خاصش پیت انگار و نداشت یمذهب یجنبه ششیر

... یکم و بود مزه با! بود مرتب و شده اصالح کامال شیابروها

 !آمدیم آشنا چشمم به یادیز نه، یکم نه

 .آورد شیپ را دستش

 .وانیک رهام. هستم وانیک-
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۲ 

  

 یول نبودم یخنگ دختر. بود آشنا هم اسمش وان؟یک رهام

 یبرا تا نداشتم تمرکز و بود شلوغ یلیخ افکارم امشب

 .کنم تالش شتریب شناختنش

 او. فشردم را دستش سرد و یسرسر امیباطن لیم برخالف

 . کرد رها و فشرد را دستم ادب و احترام حد در هم

 رم؟یبگ رو وقتتون یقیدقا تونمیم-

 !خواستیم اجازه حاال و بود کرده احضارم نییپا تا شب نصف

 معذب که شد اشمسخره درخواست متوجه انگار نگاهم از

 .شد
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 ساعت نیا تو دارتونید به اصرار که بود زشت کارم دونمیم-

 دیننداز نیزم وروم یول نکردم صبر صبح تا و داشتم شب از

 .رمیگینم ووقتتون ادیز! لطفا

 و یخودمان ادب نیع در آمد، خوشم کردنش درخواست نوع از 

 !راحت

 هر به آمدم،یم کوتاه یکم داشت یاشکال چه! بود وطنهم

 بدانم بودم شده کنجکاو هم یکم. نبودم خواب که من حال

 !دارد کارم چه و ستیک

 از رونیب یمحوطه به اشاشاره با و دادم تکان یسر

 .شدم قدمهم کنارش ساختمان

 د؟یشناختن ومن-

 بشناسم؟ دیبا. ریخ-

 د؟یشناسیم چطور رو یتهران اعال-

 ... ته اعال
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 ادمی داشت! نمیبب دوباره را صورتش تا کردم کج سر شتاب با

 .ستیک مرد نیا آمدیم

 !؟خواننده یاعال-

 .آمد لبش به لبخند

 !نیشناخت وشونیا خداروشکر. بله-

 نشان یاعالتهران امن دنیشن از که یاارادهیب رفتار کردم یسع

 .دادم جواب صادقانه و کنم جبران متانت با را بودم داده

 ! وشونیا نشناسه که هیک-

 ! شناختمش باالخره 

... نبود بلندش شیر اگر. کردم زیآنال را صورتش کل دقت با 

 .گرفتم اشنهیس سمت را ام اشاره انگشت. بود خودش

 .نیهست اعال یآقا یکارها جریمن شما و-

 .دیکش یراحت نفس یبانمک حالت اب
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 ! کردمیم فکر یخودکش به داشتم کمکم-

 چرا که کند توقع داشت حق و بود یاعالتهران کنار جا همه

 !نشناختمش

 .خدمتتون دارم ارادت وگرنه بود ریدرگ ذهنم دیبخشیم-

 .کرد خم سر احترام با

 .دییبفرما. بانو نیبزرگوار-

 .نشستم کرد تعارفم که یایصندل یرو

 .دییبفرما خدمتم در-

 .کرد هتل ساختمان یرو درشت ینوشته به یااشاره

 .رسوند شما به ومن تابلو نیا-

 .داد حیتوض و دندیپر باال خودکار میابروها

 . نیگرفت شیپ ساعت کی که یویال -

 .آهان
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 یول ذارمیم امیپ نستاتونیا جیپ یتو براتون شهیم یماه دو-

 یبرا هستم استانبول تو من هم یشانس امشب. دیدیند ظاهرا

 وقت فوت یب و گرفتم کین فال به رو نیا و شما هم و یکار

 .بهتون رسوندم وخودم

 داشت؟ کارم چه! شدیم جالب داشت

 ه؟یچ بابت کین فال نیا-

 .زد لبخند دوباره

 رینظ کم صداتون بانو. ازتون امضا گرفتن و ادب عرض بابت-

 !رهینظیب نه

! گذاشته کارم سر نکند! کردم دقت ترشیب صورتش در

 .یاعالتهران یهابرنامه ریمد وانیک رهام بود؛ خودش

 من؟ با دیکنیم یشوخ-

 .داد تکان سر و شد ظیغل لبخندش
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 اومدم گفتم که یقسمت فقط البته! شوخم کمهی من دیببخش-

 .کردم یشوخ ورمیبگ امضا

 یجد یحتمصل یاسرفه با که کردمیم نگاهش واج و هاج

 .شد

 یشوخ شدم استراحتتون مزاحم شب نصفه و،من دیببخش-

 !کنمیم هم

 .داد ادامه و نزدم یحرف

 از ترک چند یبرا. بودم باهاتون دارید ریگیپ یکارهم یبرا-

 که میدار خانوم هی یصدا با یخوانهم به ازین اعال یها آهنگ

 چقدر که دشیشناسیم نداده تیرضا ییصدا چیه به اعال

 !کارش یرو حساسه

 را شیهاآهنگ فقط! شناختمشینم را اشیاخالق اتیخصوص

 .کردمیم دنبال

 ران؟یا تو شده داده کار نیا مجوز مگه! خانوم هی یخوانهم-
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 بند ریز و ترانه از مصرع چند یتو شما یصدا نداره یمشکل-

 .اعالس یصدا

 کردم قبول یک من! کرد تنم و دوخت و دیبر خودش یبرا چه

 .کرد هم را اشیزیر برنامه جریمن نیا که

! کاناداام ساکن من یول لطفتون و اعتماد از ممنون یلیخ-

 .ستمین رانیا

 !شد گرفته حالش کردم حس

  د؟ییفرمایم یجد-

 . بله-

 کارها نیا یحوصله. دهم حیتوض شیبرا ترشیب دمیند الزم

 تنها خواندم،یم خودم دل یبرا فقط من! نداشتم هم را

 .کند ریدرگ هم را او میهایمردگدل نگذاشتم که یحیتفر

 .نبود یخبر اشهیاول شوق آن از گرید
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 و دیساکن رانیا کردم فکر د؟یستین رانیا یراه االن یعنی-

 .دیگردیبرم دیدار االن و کانادا دیبود رفته حیتفر یبرا

  بود؟ زده را هاحدس نیا یحساب چه یرو

 رانمیا یراه اقوام فوت بابت االن و ستمین رانیا ساکن ریخ-

 .کانادا گردمیبرم دوباره بعد ماه کی و

 .باشه آخرتون غم-

 .متشکرم-

 بود آمده! که نبود دوست دو یمهمان. شدم بلند زیم پشت از

 ختم دیبا جلسه من یمنف جواب با و دهد یهمکار شنهادیپ

 .شدیم

 سالم هم اعال یآقا به. شنهادتونیپ از ممنون و شرمنده-

 .دیبرسون رو من گرم

 .گرفت سمتم یکارت و زد لبخند زور به و شد بلند
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 شمیم خوشحال. اومده خوشش شما یصدا از هم اعال-

 .دیرانیا که یمدت تو دیبزن سر بهمون

 .گرفتم را کارت ادب یرو از و جهتیب و دادم تکان سر

* 

 

 

_۳ 

  

 گرید دنیخواب و میرفتیم فرودگاه به دیبا گرید ساعت کی

 . بود دهیفایب

 از. نشست لبم یرو وانیک رهام با دارمید یادآوری از یلبخند

 حس کی فقط یول آوردمیدرم بال دیبا دیشا شنهادشیپ

 البته! بد حس همه نیا انیم هم آن بود داده دست بهم خوب
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 گروه کی طرف از هم شیپ هاسال و نبود شنهادمیپ نیاول نیا

 ...یول شتمدا یهمکار شنهادیپ یقیموس

 دیجاو اسم و عکس آمدم، رونیب فکر از و خورد زنگ امیگوش

 گرفت، دلم... داریب و بود صبح سه. شد انینما صفحه یرو

 مادر دادن دست از. بود نبرده خوابش یتنگدل زور از شکیب

 و دهدیم یزندگ یبو است، مادر. ستین یاافتاده پاشیپ امر

 .است ریگنفس و اکوحشتن هم تصورش... نباشد اگر

 د؟یجاو-

 !نابود بگو دیجاو نگو-

 چرا؟ خدانکنه-

 لمس رو تخت تشک کمرم سهفته هی. افتادم کول و کت از-

 .نکرده

. میش یراه زودتر نشد. بود تو دوش رو همه کارا. رمیبم-

 .نبود پرواز
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  خوبه؟ الدن. سرت فدا-

 .دمیکش آه

 .ظاهرا آرومه آره-

 یعنی معلومه آرومه ظاهرش زهنو ک نیهم خوبه نمیهم-

 تو گهید ببره ک یآدم دهیبر دینگ یه هم یالک. تونسته

 .باشه خوب تونهینم ظاهرم

 !یشد لسوفیف-

 .فکرشم تو هوم-

 ؟یچ فکر تو-

 !شم مغزها فرار-

 شب و شبمهین سه ساعت گرید بود وانهید. گرفت امخنده

 .گذاشتینم کنار را یلودگ هم مادرش هفت

 د؟یجاو یخوب خودت-
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 !توپ-

 هم آن بود پنهان تربزرگ توپ کی گفت که یتوپ نیا پشت

 ...شیگلو وسط درست

 .کرد را شیهوا دلم. دمینخند

 رفتن؟ مهمونا-

 هفت یفردا از گفتم رونیب میکرد پرتشون زور به بابا، آره-

. املت فقط ستین یخبر چنجه و مرغ و جوج و کباب از گهید

 خوردن هاشونو چلوبره اوج تو دیکش شعورشون خودشون گهید

 .کردن یخدافظ و

 ظاهر در که بود یباق شکرش یجا باز خودش قول به

 .بود محکم و بود ختهیفرونر

 .باشه بهشت جاش باشه، آخرت غم د،یجاو کنارت نبودم-
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 تا چند یدونیم. مادراس یپا ریز بهشت نکن شک هست-

 زمانم پدرجون ماشاال  ستاین یشوخ شکم هفت ده؟ییزا شکم

 !خدا بنده به دادهینم

 .زدم شیصدا گرانهماخذه و گرفتم را امخنده یجلو زور به

 !دیجاو-

 .کرد کوتاه یاخنده الیخیب

 تو یجا د؟یجاو اخه یبخند تیموقع نیا تو یتونیم چطور-

 ...سخت یلیخ. سخته بودن

 زدن دق سال پنج. گهید شد راحت. بخندم دیبا االن اتفاقا-

 دو دینکش عذاب کم. بود بسش مامانت روز و حال و یدور برا

 آروم شبه هفت. شد راحت! هیالک مگه افتادن جا یتو سال

 . دهیخواب

 .سوختند میهاچشم

 !زمیعز-
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 .زد تشر و فتدیب تا و تک از خواهدینم بود معلوم

 بود یچ اون بپوشا یحساب درست لباس یاومد جوجو یهو-

 .دمید ووتیال بود، رونیب نافت! یبود کرده تنت

 زیبول نیب که شکمم پوست کهیبار کی یرو نگاهم و دمیخند

 .شد دهیکش بود دایپ کوتاهمفاق شلوار و کوتاه

 !وونهید-

 رانیا یایم یدار! ایشد ییاروپا خودت برا خوب! زهرمار-

 .نذار من گردن رگ رو پا ایب درست

 !دیگویم پرت و چرت دارد دانستمیم

 !دیجاو-

 شد روت نشده خشک کفنش من یننه. زهرمار و دیجاو-

 !یبرقص و یبزن بود مونده فقط! یبخون یریبگ ویال

 .ستین خوب حالش نفهمم زدیم زور داشت. دیچک اشکم
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 .دیجاو شده تنگ برات دلم-

 .ازت دارم طلب بغل و بوس سال پنج قد گهید یایم فردا-

 ...یاخسته بخواب برو-

 تماس که یکس یکن رصب کنهیم حکم ادب نزاکت یب-

 .کنه کردن قطع قصد گرفته

 .دمیخند جانیب

 .ریبخ شبت. برو ادبمیب من باشه-

 .عشقم هم تو شب-

 جانیب زدن صدا یول آوردم نییپا گوشم کنار از را یگوش

 .ببرمش باال دوباره شد باعث دیجاو

 ال؟یط-

 جان؟-

 .خوردم گوه-
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 و نشستم تخت یرو و گرفت آتش دلم شیصدا بغص از

 .دمینال و ختندیر فرو میهااشک

 !دیجاو-

 هی برام خونه تو ضشیمر و فینح تن همون بود نمرده کاش-

 ...هیخال یلیخ جاش... بود ایدن

 ...زمیعز-

 ...یبود جانیا امشب کاش-

 نیا تموم من. شده حس  امشب فقط کنارت، نبودنم خوبه-

 هیانث. گذشت سخت. دیجاو یباش کنارم داشتم ازین سال پنج

 و یدور تو. گذشت دادن جون یلحظه نیع شهیثان به

 ...یتنگدل

 .دیلرز میصدا و گرفت امهیگر

 .کرد نابود کل به را بغضش و آمد در ییدلجو سر از
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 نکن هیگر. شد راحت رفت شد خوب کردم غلط خب یلیخ-

 .ندارم وطاقتش

 .گرفت شدت امهیگر

 .وونهید-

 رانیا یایم. شمیم وونهید نکن هیگر الیط مخسته خدا به -

 خب؟ م،یبزن هم برا میدار حرف یکل

 .گرفتم را میهااشک میهاانگشت نوک با

 .نمون خونه تو رونیب برو پاشو هم تو. باشه-

 برو! من به راجع یکرد فکر یچ! برم کجا صبح سه ساعت-

 با سرم دیزیریم کار هزارتا فردا. کنم استراحت کمهی بذار بچه

 خور مفت لیفام و فک شر از تازه گهید دیسر ردد. ورودتون

 وخودشون مادرت به تیتسل برا باز فردا بودم شده راحت

 !سرم ندازنیم

 .دمیخند
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 .خدا ب یا وونهید-

 ! گمینم یچیه یه باباته وونهید-

* 

 

 

_۴ 

  

 نهیآ یجلو و انداخت شیموها یرو را اشیتور یمشک شال

 . ستادیا

 مامان؟-

 .دیچرخ سمتم بعد و کرد نگاهم نهیآ داخل از

 جانم؟-

 :زدم لب
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 ؟یخوب-

 .زد پلک

 .نباش نگران خوبم-

 ؟یناراحت رانیا میگردیبرم میدار کهنیا از-

 .افتاد راه در سمت

 . منتظرمونه نییپا بابات زم،یعز میبر-

 .دمیکش دنبالم و گرفتم را چندانم یدسته و شدم بلند

 باشه؟ ناراحت وطنش و زادگاه به برگشتن از آدم شهیم-

 تونمیم الاقل. خوبم من. الیط ینگرانم یادیز. زمیعز ستمین

 .اومدم کنار بگم بهت صادقانه

 . کردم لمس را شیبازو

 . دیایقو یلیخ شما-

 .زد لبخند
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 یکالم یگاه کاش کرد،یم درددل کاش زد،یم حرف کاش

 کنم، درددل یکی با داشتم ازین من... کردیم گذشته از یادی

 با زدن، حرف با کردمیم حس. بود تلنبار دلم در نگوها یلیخ

. رفتیم شیپ بهتر زهایچ یلیخ گذاشتن، انیم در با گفتن،

 ...رفتن م؛یکرد انتخاب را فعل کی فقط امخانواده و من یول

 بود میدردها یشنوا گوش شهیهم که هم بابا با من گرچه

 .کردمن دایپ گفتن جسارت دیبا که قدرآن وقت چیه

 .نباشد رفتنمان یتلخ به برگشتنمان کاش

 .گرفت دستم از را چمدان یدسته و آمد شیپ دنمانید با بابا

 .بابا ریبخ صبحت-

 .هم شما صبح-

 .کرد حلقه مامان یشانه دور را دستش

 الدن؟-

 .زد لب و کرد نگاهش مامان
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 و رفت دیجاو قول به خداست دست عمر. خسرو آرومم-

 .براش مینک شکر شد راحت

 جلوه شاد کرد یسع و داد یتاکس یراننده لیتحو را هاچمدان

 .کند

 د؟یاآماده ،وطن یسو به شیپ-

 مامان حال کردن خوب یبرا بود سال پنج بود، تلخ لبخندم

 گفتیم که هم قدرهاآن مامان انگار یول بود کرده یکار هر

 ما یزندگ مشکل انگار. بود امدهین کنار ام،کنارآمده

 . بود ایدن یمسئله نیترنحلیال

 را مامان یهاشانه. آورم بدست را دو هر دل کردم یسع

 نیماش داخل تراششخوش یگونه به یابوسه با و گرفتم

 :گفتم بابا به رو نشاط با و کردم تشیهدا

 !آماده یآماده-

 ***** 
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_۵  

  

 .بود دهیخر هم گل دسته بود، آمده تنها

 ضعف بزرگش و ییایدر دل یبرا دلم و سوختند مهایچشم 

 سالن در پا یوقت و بود مامان یرو نگاهش و توجه تمام. رفت

 را اشبرادرانه آغوش فاصله همان از میگذاشت فرودگاه انتظار

 مهماندار اعالم از بعد از که یبغض. کرد باز مامان یبرا

 مامان یگلو در میاشده رانیا خاک وارد گفت که مایهواپ

 و ختندیر فرو میهااشک. شکست دیجاو آغوش در بود نشسته

 .دیبوس بار نیچند را مامان سر شده سرخ یهاچشم با دیجاو

 . الدن یبرگشت خوش-
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 و گرفت را شیهااشک داد دستش بابا که یدستمال با مامان

 لرزان یهالب با بود گرفته سمتش دیجاو که یگلدسته به

 .زد لبخند

 !تیموقع نیا تو نبود نیا به یازین-

 که خوشحالم. طلبهیم رو خودش خاص مراسم مناسبت هر-

 .یبرگشت

 .داد گل دسته گرفتن به تیرضا آه با مامان باالخره

 یاحوالپرس و دندیکش آغوش در را هم مردانه بابا و دیجاو

 چشمکش و لبخند شد، کوچکتر منِ نوبت آخر در و کردند

 .دیکش شآغوش در و گرفت را میبازو بود، همزمان

 !یالک شده مظلومم چه جوجو نمیبب نجایا ایب-

 با. دیبوس را سرم و کردم حلقه کمرش دور را میهادست

 از ترشیب بود آمده دنمانید به بار دو سال پنج نیا در کهنیا

 از ترشیب کرد،یم فرق همه با حسابش بودم، او دلتنگ هیبق
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 برادرم و وستد سال شش یسن اختالف با باشد امییدا کهنیا

 .بود

 سر از یخستگ و بود شده الغر یکم. دمیبوس را زبرش صورت

 سمت و کرد حلقه امشانه دور را دستش. دیباریم شیرو و

 .داد حیتوض مامان یبرا و میافتاد راه یخروج

 افتنیم راه دونستمیم چون نگفتم یکس به رو فرود ساعت-

 بندازن راه یزار هیگر جانیا نداشت یخوب وجهه جانیا انیم

 .ملت جلو

 : زد لب آهسته

 .یکرد خوب-

 .کرد دییتا بابا

 میگرفتیم یتاکس. مینبود هم تو زحمت به یراض-

 .یافتاد زحمت تو یخستگ و کار از حجم نیا با. میاومدیم

 .کرد کج سر دلخور دیجاو



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
34 

 

 !هیچ زحمت مهفهیوظ! خسروجان بزن چوب با بفرما-

 .گرفت سمتم را چشییسو

 .خواهرم شیپ پشت نمیبش من کن یانندگر-

 لبخند با مامان. نشستم فرمان پشت و گرفتم دستش از

 سر دهم بار یبرا و شد خم ییدا و کرد لمس را دیجاو یشانه

 .نشست کنارم بابا و نشستند پشت و دیبوس را مامان

 نهیس به را مامان سر دمید نهیآ از و انداختم راه را نیماش

 و دمیگز لب دنشانید از. افتادند هیگر به دو هر و گرفت

 زیعز یبرا دانستندینم و بودند دهید داغ. شد روان میهااشک

 یبرا شکیب که یخاطرات ای کنند هیگر شانرفته دست از

 یرو به یکس دانستمیم البته و بود شده زنده مانیهمگ

 .آورد نخواهد یگرید

 بابا. شوند رامآ دو هر میداد اجازه سکوت در یطوالن یقیدقا

 .زد صدا را مامان اسم نرم و شد لیما عقب سمت یصندل در
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 خانومم جان؟ الدن-

 .درآمد مامان یخفه یصدا

 .خسرو خوبم-

 را شیهااشک و دیکش رونیب دیجاوییدا آغوش از را خودش

 را پلکش ریز نم و کرد دم یقیعم نفس دیجاو و کرد پاک

 .کرد پاک

 : دیپرس و بود شده ترآرام یکم هم مامان

 اومدن؟ اریجهان و ریجهانگ-

 اوردنین وهاشونبچه و زن اما. رانیا دنیرس روزید آره-

 .تنهان

 .البد ارنیب نشده. گهید دوره راه-

 گهید شده نوشته یجورنیا هم ماها برا. ستین یاگله هوم-

 ...و میباش خبریب هم حال از ایدن یگوشه هی کدوممون هر
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 :دهد ادامه و آمد نییپا شیصدا تن

 ...میبرس رید هم یگاه -

 .داد تکان سر مامان

 ...مامان چارهیب. توئه با حق -

 .کوتاه یول افتاد هیگر به دوباره

 ...نشده داریب صبح دهیخواب شب گفت الله-

 میبر بپز حلوا سید پنج بوده گفته فتانه به قبلش روز-

 .میرگشتب و خاک سر بردمش لچریو با. هاممرده سرخاک

 همه؟ سرخاک: دیپرس لرزان مامان

 ...همه آره... -

 حلوا سید پنج و هامرده یسرانگشت حساب کی با... همه

 را همه هم یلیخ 《همه》 نیا که نبود سخت حدسش
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 رحمتش خدا گرفت، مادرجون دست از دلم. شدینم شامل

 ...دانمینم... داشت حق دیشا کند،

 با داشتند من مثل دیشا و بودند شده ساکت همه

 مانیهامرده و حلوا سید تعداد کتاب و حساب شانیهاانگشت

 .کردندیم را

 .دیکش آه دیجاو

 .هاتبچه یبرا ببر بپز سمید هی گفت فتانه به خونه میاومد-

 خودم... دادندیم راتیخ شیبرا یول رفتندینم سرخاکش

 ...فرصت نیاول در رفتمیم

... و دیخواب بعدم و خونهب ونمازش کنم کمکش گفت بعدشم-

 هاقرص به یازین گهید... دمید که بدم وقرصاش رفتم صبح

 ...نداره

 بانهیغر و مظلوم قدرآن. آمد در مامان یهیگر یآهسته یصدا

 .گرفت آتش دلش یبرا دلم که کردیم هیگر
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 در بعد یقیدقا و گذاشتم بوق یرو را دستم د،یجاو دستور به

 دنشید از. شد باز( مادرجون یخانه دارهیراس) سلمان توسط

 یرو را دستش دنمانید با من برعکس او یول زدم لبخند

 . دندیلرز شیهاشانه و گذاشت صورتش

 برو. سبرهیو رو روزه هفت االن سلمان جون ییدا تو برو-

 !یخونهیمرث به کنه شروع نو از باز ندارم اعصاب

 کی و برادر دو باشد، خسته داشت حق د،یجاو چارهیب

 مادرش یهامراسم و دفن و کفن یبرا و داشت شوهرخواهر

 یالله خاله. میبود دهیرس رید یهمگ و بود مانده تنها و تک

 یبرا هم شیپسرها احتماال و داشت شوهر نه که هم چارهیب
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 الش و آش حدنیا تا ییدا که بودند امدهین ایاسپان از مراسم

 تن از جان یلیخ عزا مراسم یبرگزار کردمیم درکش. بود

 .بردیم

 سرسبز و بزرگ اطیح داخل را نیماش شیبرا یبوق تک با

 . دادم حرکت مادرجون

 یهاخنده و نیریش خاطرات از پر میبرا که خانه نیا یبرا دلم

 در مانیکودک خوش یروزها. بود شده تنگ بود امانمانیب

 دور و درخت و دار انیم و اطیح نیهم در کردن بدوبدو

 و هاطنتیش. ادبادی... گذشت هم خوش چه گذشت، استخرش

 نیبهتر یبو از بود پر خانه نیا قدرچه مان،ینوجوان یسرزندگ

 و لدای یهاشب و ادیاع یبو ها، بخند و بگو یبو ها،خاطره

 آب با شده سیخ یها چمن و یبهار یهاباران یبو نوروز،

 ینوبرانه یهاهویم و شده سبز تازه یهابرگ یبو ،یآسمان

 یهمه با بود قشنگ هم زشییپا یبو یحت ها،درخت یرو
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 یهاجاروزدن خاطر به الما همسرش و سلمان یغرغرها

 .نیزم یرو از شده خشک یهابرگ زیکری

 یهاچوب یبو یبرف آدم یبو برف یبو زمستانش؛ وای 

 دسته یهایآوازخوان و تاریگ یصدا و کباب و کرده ذغال

 مادرجون، دل ته از یهاقهقهه یصدا... یجمع

 جانان وندپس با نام به ش،یهارفتنصدقهقربان

 .دادیم عشق یبو خونه نیا... شیهاصدازدن

 .ختندیر فرو میهااشک... یدلتنگ از امان آخ

 و بگذارم سرشسربه که بود شده تنگ هم سلمان یبرا دلم 

 یابر کند ضعف او و خبر چه هندوستان خانسلمان میبگو

 میبرا را شیهالمیف یاسام دانه دانه و یواقع خانسلمان

 او و بزند صدا ایواریآرش را بستهزبان یآلما هم یگاه و بشمارد

 سلمان به را اعتراضش اشاره و مایا با بودنش گنگ تمام با

 .دهد نشان
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 خانه ساختمان یرو اشیاشک نگاه. دندیلرزیم مامان یپاها

 در گرشید یبازو و دهیچسب ییدا را کتفش کی و بود مانده

 ضجه لب ریز. بردارد قدم از قدم و فتدین تا بود بابا آغوش

 کرد،یم کباب را دلم کردنش یعزادار خفه طورنیا و زدیم

 تب به بعدش بودم، دهید قبال را مامان یعزادار مدل نیا من

 دینبا کردیم یخال را خودش دیبا. شدیم ختم انیهذ و

 .شود داغان درون از و زدیبر خودش در گذاشتمیم

 و ریجهانگییدا سرش پشت و الله خاله و شد باز یورود در 

 و حال دنید با بالفاصله الله خاله. آمدند رونیب اریجهانییدا

 .دیکش غیج بایتقر مامان روز

 خوش الدن یاومد خوش ؟یاومد الدن شه فدات الله-

 خوش بگه بهت ادیب ستین مادر برات رهیبم الله ؟یاومد

 .دخترجانان یبرگشت

 .شکست پرصدا مامان بغض



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
42 

 

 بلند هم مامان یهاضجه یصدا و رفتند فرو هم آغوش در

 به پا هم مامان که کردم شکر را خدا هیگر انیم من و شد

 .داد سر مادر سوگ یبرا یخوان هیمرث خاله یپا

 دو آن یعزادار دنیشن از پوشاهیس مرد چهار یهاشانه

 به دیجاو آغوش در و ندهم سر هیگر زنانه نتوانستم و دیلرزیم

 . دادم سر هیگر مادربزرگم یعزا

 که ییعطرها یبو وست،یپ هاخاطره به هم مادرجون یبو

 سوغات به شیبرا هیترک و ایاسپان و لندن از هانوه و پسرها

 دیتاک یه و کردیم استفاده هاآن از ادشانی به او و آوردندیم

 یبو آورده لندن از اریجهان دختر سلنا را عطر نیا داشت

 ایاسپان از ریگجهان پسر مانیپ را ادکلن نیا دهد،یم را خودش

 ...دهدیم را مانیپ یبو یول دیآینم سالم و سن به آورده

 دوره کی از داد،یم یزندگ عطر یبو خاطراتمان یزمان کی تا

 هزار دانمیم چه و ژیپرست و شرفتیپ یبرا همه که بعد به



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
43 

 

 یبو خانه نیا کمکم کردند هجرت قصد برهان و لیدل

 ...یزندگ یجا گرفت یادگاری یهاادکلن

 

_۷ 

  

 بود، گرفته جا گرشید سمت هم اللهخاله نشستم، مامان کنار

 استراحت به ازین شدت به و دهینخواب هم را شبید بودم خسته

 تنها را مامان سخت روز نیا در خواستمینم یول داشتم

 . گذارمب

 از مفصل و پرصدا یهیگر کی از بعد البته بود، شده آرام جو

 .شد حاصل مادرجون اتاق دنید با که مامان

 اششانه نوازش با مامان و داد انجام را ییرایپذ انیگر آلما

 . کرد تشکر

 :گفت یچا تعارف کردن رد نیح الله خاله
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 بپز شده تموم اگر هم حلوا کن آماده رو هاوهیم و خرماها آلما-

 .مادر سرخاک میببر که ناهار از بعد یبرا

 .رفت آشپزخانه به و چشم یعنی که داد تکان سر بغض با آلما

 خرما یادانه با را شیچا و شد خم زیم سمت اریجهان ییدا

 .کرد دیجاو به رو مبل به هیتک نیح و برداشت

 بگو الزمه یکار هر د،یجاو دارم پرواز گهید روز سه من-

 ...میبد نجاما

 و گرفت دست را اشیگوش بود، واضح یلیخ دیجاو پوزخند

 .کرد مکالمه به شروع اریجهانییدا به دادن جواب بدون

 ...سالم یزدیا-

 ... ممنون 

 ...ستین ینگران یجا نه

 ... ؟یدار وقت امروز 
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 ... نجایا یایب آره،

 ...هوم

 !... شب نشد االن، 

 ...یعل ای. گرم دمت ایب باشه

 .بود شده هم در شیهااخم اریجهان ییدا

 ؟یدار کارشیچ رو یزدیا-

 .انداخت دهانش در درشت یخرما کی خونسرد دیجاو

 یس دیدار عجله ظاهرا یول بزنم زنگ خواستمیم چهلم بعد-

 !هم با نداره یریتوف هم یلیخ شیپ و پس روز

 ؟!هیچ منظورت بگو صاف! بچه نزن وحرفت لفافه تو -

 .زد تشر دو هر به و دیکش پوف لهال خاله

 !دیکن بس-
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 مادرجون بزرگ اوالد که اریجهان ییدا یول آمد کوتاه دیجاو

 .شد تردرهم شیهااخم بود

 قدرنیا مطلب نیا درک برگردم، دیبا خورده گره کارام-

 نیا تو من موندن با ؟!بشنوم حرف بچه علف هی از که سخته

 شه؟یم دوا یدرد خونه

 سرش و دیکش هورت را داغش یچا فنجان نفس کی دیجاو

 ختم آشپزخانه به وارشید سمت آن که سالن یانتها سمت را

 .زد داد و کرد کج شدیم

 زخم زبونم نذار گردو من یخرماها وسط نگفتم مگه آلما-

 !شهیم

 .کرد اریجهان ییدا به رو خونسرد و نرم بالفاصله

 هم اونجا از رو فاتحه. خودم کردم خاکش این که گفتم-

 یگفت! یگرفت جبهه که نزدم یحرف االنم. یبفرست یتونستیم
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 زودتر رو مادر ینامهتیوص ادیب یزدیا زدم زنگ یریم یدار

 .گهید بدم رو حقوقتون و حق دیبا زود ای رید. بخونه و کنه باز

 بود، کارطلب خدا یشهیهم اریجهان ییدا دارم ادی به تا

 .نداشت اشمالحظه یرو یریاثت چیه هم ضوابط و طیشرا

 تربزرگ ندارم، خونه نیا از گوشه هی بردن به یازین من-

 .بچه بشه سرت یترکوچک

 را درونش طوفان یزوزه من یول بود خونسرد ظاهرا دیجاو

 .دمیشنیم

 رو اموال ستیل ادیم یزدیا االن. ندارم یدارامانت یحوصله-

 یمابق خونه، نیا و سکارخونه سهام درصد پونزده. ارهیم هم

 .کرد میتقس مرگش قبل بابا خود که رو

 .نیزم یبذار سر کجا یبدون شب برات، باشه-

 .رفت در کوره از دیجاو
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 ته که بود مادرجون دل یبرا خونه نیا یتو من موندن-

 تشکر قبل اوالد و رفت اوالد یپا عمرم یهمه نگه عمرش

 ومن نکنه ددر دستت بگم بهش برم شب هر که موندم. رفت

 که هستم من نترس دونم،یم قدر من یکرد بزرگم یدییزا

 رو تجنازه سر اون که کنم دفنت و بشورمت رفت نفست

 تونمیم یکرد چنارم قد. رنیبگ دست نامحرما ندم اجازه

 کارخونه اون درصد یس... قبر تو بذارمت بردارمت ییتنها

 ؟یدیم قهصد دمیخر رو خونه نیا کل کنم اراده منه، سهام

 بذارم؟ بالش رو سر کجا شب ینگران مگه خوابم کارتون

 حرص از داشت کنم، آرامش تا بودم نشسته دیجاو کنار کاش

 !شدیم کبود ادیز

 .گرفت را انهیم و کرد ینوچ ریگجهان ییدا

 و مادر هفت یفردا دیبا حتما حاال د،یکن بس خب یلیخ-

 تو رو رزنیپ ناو تن! هم جون به دیفتیب یآبج اومدن موقع
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 بس! دیکن مونیپش رانیا به برگشتن از الدنم و دیبلرزون گور

 !هم جون به دیافتاد لیقاب و لیهاب نیع گهید دیکن

 .کرد دیجاو به رو بابا و کردند بس آتش دو هر

 .نداره یخوش صورت دجان،یجاو ادین یزدیا بزن زنگ-

 مبل یرو را تنش و رفت فرو خود آرام جلد در دوباره دیجاو

 .کرد ولو

 .ستین یمشکل خودمونه از یزدیا اد،یب بذار خسرو نه-

 .دیاین شیپ تشنج دوباره ماجرا آمدن کش با تا آمد کوتاه بابا

 مادرجون یبرا هاسال تنه کی دادم،یم دیجاو به را حق من

 که ریاخ سال پنج نیا بود، کرده نقش یفایا پسر سه مقام در

 خرج دخترانه مادرجون تنگ دل یبرا هم مامان جلد در یگاه

 .کردیم

 به یمنته یهاپله سمت یعذرخواه با و شد بلند مبل یرو از

 .رفت باال یطبقه
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 .دیکش آه ریجهانگ ییدا

 روش فشار یلیخ روز چند نیا رینگ دل به ازش اریجهان-

 .بوده

 .کرد دییتا الله خاله

 چه،ب کنه یعزادار نکرد فرصت یحت کرد کارارو همه تنه هی-

 مراسم شدن برگزار آبرومندانه و خوب ذکرش و فکر یهمه

 رو فتانه خونه اومدیم که شبا بود، وابسطه یلیخ مادر به... بود

 یحت بده، انجام رو مادر یکارها خودش که کردیم مرخص

 .کنم یکار من دادینم اجازه

 

 :زد نق پراخم اریجهان ییدا

 نگه رو یتربزرگ ترکوچک احترام شهینم لیدل هانیا-

 روز چند اومدیم بدم نبودم گرفتار اگه من نظرتون به! نداره

 خودم از ترکوچک از نباشم مجبور و کنارتون بمونم ترشیب
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 سِودا شدینم یول ادیب داشت دوست هم لیراح! بشنوم درشت

 .داره هراس مانیزا از بذاره تنهاش نتونست ماهه به پا

 .کرد باز لب ییدا از ییدلجو یبرا مامان

 یهایدلتنگ و هایخستگ یتربزرگ. درکه قابل طتیشرا-

 .ببخش بودنت بزرگ برادر به رو دیجاو

 شکست، دیجاو سر به هاکوزه کاسه یهمه جالب چه

 ...گرید بود ترکوچک

 یراه استراحت یبهانه به و گفتم یااجازه با و شدم بلند

 تخت یرو بود، بازمهین دیجاو اتاق در شدم، باال یطبقه

 بحث خطش پشت مخاطب با یتلفن داشت و بود نشسته

 شیپ اگر یول شوم اشمکالمه مزاحم نخواستم. کردیم

 انگشت با شد،یم محسوب ستادنیا گوشفال هم رفتمینم

 با و آورد باال را سرش که زدم در به آهسته یاضربه اماشاره

 .شوم داخل کرد اشاره دست



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
52 

 

 ...میزنیم حرف بعدا کن قطع دارمن اعصاب اصال االن-

 وقت اصال من! یه اول یخونه سر یریم چرا ایمیک پوف 

... قبر یقطعه و فیرد بتونم که داشتم سرخاروندن

 ...استغفراهلل

 من. خالص کن بالکش و؟تمیموقع یکنیم درک اصال 

 ...ایمیک ندارم یباز بچه یحوصله

 به محکم و اختاند تخت یرو را اشیگوش و قطع را تماس

 .دیکش پوف و زد چنگ شیموها

 فرد به راجع سوالم با خواستمینم یول بودم شده کنجکاو

 احتماال وقتش به زد،یبر هم به نیا از شیب خطش پشت

 !ستیک اخانمیمیک نیا کردیم فیتعر میبرا خودش

 

 

_۸  
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 نوع از هم ان زد، لبخند و کرد بلند را سرش. نشستم کنارش

 کی با آمد،یم خوشم بودنش محکم نیا از! شینمادندان

 یخوش نیبهتر به حال نیبدتر از توانستیم زدن هم بر پلک

 .دیکش آغوشش در و گرفت را میبازو. دهد چهره رییتغ

 !یشد بزرگم چه. جوجو نمیبب جانیا ایب-

 نگاهش یچپ خنده انیم و بلند اشنهیس یرو از را سرم 

 .کردم

 ؟!شدم بزرگ میدیند وهم که یسال کی نیهم تو -

 .انداخت باال را فرمشخوش یابروها

 !یشد چاق چه نهیا منظورم! لحاظ اون از نه-

 با و آمدم رونیب آغوشش از گذاشت، ضعفم نقطه یرو دست

 .دمیکوب شیبازو به مشت

 !دیجاو-
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 یخنده یصدا دنیشن به لوسش یشوخ دمش؛یبخش و دیخند

 .دیارزیم دلش ته از

 د؟یجاو-

 در و انداخت هم یرو را شیپاها تخت تاج به هیکت

 .داد لم حالت نیترراحت

 .هوم-

 خب؟ نذار اریجهانییدا دهن به دهن-

 ...دهن به دهنمو بکنم غلط من-

 .دمیکوب شیپا ران یرو مشت با

 !ییدا-

 .دیکش ضربه یجا یرو را دستش خندان

 !تهرف یک به بازوت زور آخ آخ برم، گفتنت ییدا اون قربون-

 :داد ادامه و دیکش شیپا ماساژ از دست
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 مدام دارم ماهه کی! بره و کنه فیتکل رفع اومده ادیم زورم-

 یومدین ساله سه آخرشه ینفسا مادر زنمیم زنگ بهش

 .بره زود اومده رید. انگار نه انگار راهته، به چشم ایب دنشید

 یالبال را مادرجون یخال یجا سوخت، میهاچشم

 .دمیدیم دیجاو یهازدنحرص

 .ختیر هم به را میموها

 !نکن نگام یجورنیا تدهیورقلنب چشما اون با-

 بخندد، شیهالب نمش،یبب داغان حال نیا با نداشتم دوست

 .باشد گرفته دلش یول بخندد هم شیهاچشم یحت

 . یش ناراحت که شه زده یحرف ندارم دوست دیجاو-

 .دیکش اشنهیس در را سرم محبت با

 .تنمه به تمساح پوست رسنت-

 لمس را اشیمشک لباس یدکمه خط و دمیکش عقب را سرم

 .کردم
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 . شمیم تیاذ ست،ین تمساح از که من پوست-

 .گرفت مشتش در را دستم

 !شمایم گربه نشو جوجو خب، یلیخ-

 .کردم جمع بغلم در را میپاها تخت تاج به هیتک کنارش

 ؟یبفروش ونمادرجو یخونه یخوایم یجد یجد حاال-

 ؟یداریخر هیچ-

 .زدم شیپهلو به یاسقلمه

 .باش یجد-

 .بفروشم خوامیم آره-

 .شدیم تنگ خانه نیا یجا یجا یبرا دلم شکیب دم،یکش آه

* 
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 یبرا خواندنفاتحه از بعد و کنم کج راه خواستیم دلم چقدر

 همراهانم وجود با یول بروم نمیزتریعز خاک سر به مادرجون

 آرامگاهش از کردمیم حس... آوردمیم طاقت دیاب شد،ینم

 یباال کوچک درخت یجلو راهم به چشم و آمده رونیب

 زدن سر توقع و نشسته بودم کاشته شیبرا خودم که سرش

 کرد،یم امخفه داشت میگلو چنگ بغض بود، بد حالم دارد،

 و شدم دیجاو نیماش سوار کهنیا از گرفتیم آتش داشت دلم

 .کردم دیناام را ینتظرم یهاچشم

 ...گذرهیم: زد لب که دیفهمیم را حالم دیجاو

 .نشست فرمان پشت خودش و بست را در

 کی گذشت،یم داشت یاخفه جور کی یول گذشتیم بله

 گله و دنیکش غیج خواهد،یم زدن ادیفر دلت انگار که یجور

 ... است بسته دهانت یول کردن

 ...نبود او حق شکان،ا ای رفتمیم او یجا دیبا من
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 میبرس رید ستین خوب الدن حال االن دوباره، میایم بعدا -

 .میرفت کجا فهمهیم خونه

 شروع و گرفتم انگشتانم نوک با را میهااشک و دادم تکان سر

 . کردم فاتحه خواندن به

 .دیجاو رسهیم مرده به فاتحه گنیم-

 خاله نیماش سر پشت را نیماش و گرفت مشتش در را دستم

 .انداخت راه

 دیتقل مرجع ،یمذهب ینید اطالعات از حجم نیا با دیبا تو -

 !ناموسا یشد فیح! یشدیم

 فیرد ریمس سمت چرخاندم سر و کرد باز سر بغضم

 یدلتنگ وقت به که نبودم محکم دیجاو مثل من. گاهشآرام

 از شهیهم یبرا که یروز یادآوری با من. کنم یخوددار

 میهااستخوان تا دردش و دیکشیم پر تنم از جان دادم دستش

 .کردیم ریدرگ را
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 تو و من. هاشیباز برا نکن تیاذ وخودت گه،ید استیدن-

 یجا ایدن یکن باور هیکاف مونده؟ ابد تا یک. میایرفتن هم

 چرخه نیا. نداره جا همه برا. رهیم یکی ادیم یکی ه،یکیکوچ

 یبخوا اگه کنه،یم نیگزیجا و حذف دونه دونه داره ادامه هم

. یکرد تیاذ وخودت فقط یبزن پرپر یجورنیا رفته هر برا

 .باهاش ایب کنار

 :میبگو دارخش توانستم فقط

 ...تنگه دلم-

 .گرفت شدت امهیگر و

 یرانندگ نیح و دیکش آغوشش در و انداخت امشانه دور دست

 .داد هیتک سرم به را سرش

 رو مادر ینامهتیوص بذار .منتظرمونه خونه تو اومده یزدیا-

 به. شه عوض هوات و حال دور دور برمتیم بعدش بخونه

 .هستن تا ابیدر رو هازنده نکن، فکر هارفته
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_۹ 

  

* 

 .دیکش رونیب فشیک از یاپوشه یزدیا

 ماه کی رو پاکت نیا رو، یسرمد خانوم کنه رحمت خدا-

 ...بعد گفتن بهم دادن شیپ

 ...مرگشون :داد ادامه و کرد یمکث

 یآقا و ختیر فرو مامان و خاله یهاچشم در زده حلقه اشک 

 نظر صرف حرفش یادامه گفتن از آه کی دنیکش با یزدیا

 .کرد
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 نشسته یزدیا مبل تک کنار ینفره دو مبل یرو دیجاو کنار

 .گرفت دیجاو سمت را پاکت. بودم

 .جان دیجاو کن بازش شما-

 نییپا و باال و گرفت را پاکت د،بو محکم یول نبود، آرام دیجاو

. داشت اشخورده فرو بغض از نشان اشنهیس یقفسه رفتن

 کرد باز دهان آرام. گذاشتم شیبازو یرو را دستم یتسل یبرا

 .فرستاد رونیب را نفسش و

 هست؟ اجازه داداش-

 و داد تکان سر آلوداخم یکم و گرفته و مغموم اریجهان ییدا

 داخلش از یکاغذ و کرد پاره را کتپا یکنار یلبه دیجاو

 .دیکش رونیب

 نگاه خانواده یاعضا تک تک به بود، یدردناک یلحظه چه

 یرهیخ آه و بغض از پر و گرفته تن، به یمشک یهمگ کردم،

 پنهان یگرید از را شانیاشک یهاچشم شانیپا ریز فرش
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 دیلرز امچانه مانیدورهم غمبار یصحنه دنید از. بودند کرده

 خطدست به یابوسه دیجاو و شدم ریز به سر هم من و

 :کرد زمزمه آرام و زد مادرجون

 

 هست چو دیبدان نهییآ قدر-

 ...شکست و افتاد که وقتآن در نه

 

 و زد لبخند تلخ دیجاو و میکرد بلند سر بارهکی به یهمگ

 .گرفت هیبق سمت و چرخاند را برگه

 ...مادره تیوص-

 شرحه شرحه را مانیهمگ دل لهخا و مامان بغض شکستن

 .کرد

 ...داشت خود یجا که مادرجون رفتن
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 خودم یهااشک نشستم، مامان کنار و شدم بلند دیجاو کنار از

 .شد روان هم

 ...مامان-

 از را یکی. آمد شیپ بهارنارنج و گالب شربت وانیل دو با آلما

 با خودش را یکی آن و دادم مامان خورد به و گرفتم دستش

 .داد خاله خورد به هیگر

 به شروع بندشپشت و گفت یاکنه خدارحمت یزدیا یآقا

 و مامان یهیگر آمدن بند باعث امر نیهم. کرد فاتحه خواندن

 سکوت و خوردندیم تکان فاتحه خواندن یبرا هالب. شد خاله

 . گرفت فرا را جمع

 کردیم یزندگ رانیا از خارج که بود سال هفده اریجهان ییدا

 ییدا زد،یم سر مادرجون به و آمدیم رانیا به کم یلیخ و

 و همسر همراه یسال هفت هم الله خاله یحت... هم ریگجهان



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
64 

 

 ازدواج و آقاحجت مرگ از بعد یول بود رفته شیپسرها

 ...برگشت مادرجون نزد و شد تنها شیپسرها

 و شناسنامه در را نامشان فقط فرزند پنج داشتن از جون مادر

 یگرما و عشق طعم یلیخ وگرنه دیکشیم دکی قلبش

... شهیهم بود، دلتنگ یلیخ چارهیب بود، دهینچش را حضورشان

... حرف از پر یول یمیقد شعر تیب نیا حاال و زدینم دم یول

 ...شیتنها و تنگ دل از آه

 راحت و رفت》 کردم؛یم درک را دیجاو حرف داشتم تازه

 زانیعز از یدور و ینگتدل شد، راحت رفتنش با واقعا 《شد

 شش و ستیب یول بودم نشده مادر... آوردیم در پا از را آدم

 یبرا یدلتنگ دهم صیتشخ توانستمیم و داشتم سن سال

 ...ستیدلتنگ هر از یجدا اوالد

 .کرد جمع به رو یزدیا
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 و شده انجام هم شیقانون مراحل شده، ستیل اموال تمام-

 دیعازم گفتن جان دیجاو تهامن خواد،یم رو جمع یامضا فقط

 نیا و نیزم و سهام فروش یبرا. اریجهان آقا یسالمت به

 براتون که یشخص هر ای رانهیا که دیجاو به که ازهین خونه

 . باشه فروش ریگیپ که دیبد وکالت نهیام

 مبل از را اشهیتک یزدیا ضیعرا از بعد بالفاصله دجاوی 

 .داد قرار مخاطب را هاییدا و گرفت

 تونسهم مت،یق یکارشناس از بعد دیباش نداشته یمشکل اگه-

 ...خرمیم رو خونه نیا از

 بود کرده فکر احتماال شد، درهم اریجهانییدا یهااخم

 دیجاو و دارد ربط ظهرشان از شیپ بحث به دیجاو میتصم

 اعصاب نه فعال م،یاخونه نیا ساکن الله و من: داد ادامه

 یخونه از دست یزود نیا به خوادیم دلم نه دارم ییجابجا

 .نداره تیخوب هم دشمن و دوست جلو بکشم، مادر
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 .داد تکان سر اریجهان ییدا

 بمونه هم الله جانیا بمون تو ست،ین فروشش به یازین-

 ...و میایم هم ما یگاه مادره ادگاری

 شیمو به یدست دیجاو و نداد ادامه و بست لب مغموم و گرفته

 .کرد نگاهش انهیودلج و دیکش

 راحت یجورنیا من یول ،یکن بد برداشت خوامینم داداش-

 قدمتون رانیا دیاومد وقت هر هم شما. خونه نیا تو ستمین

 .من چشم سر

 

 گرفتن از بعد یزدیا و کرد قانع را یهمگ حشیصر حرف

 .رفت و کرد یخداحافظ الزم حاتیتوض و امضا

 به دست مانیگهم نیب مادرجون سینودست کوتاه شعر

. کردمیم یخفگ احساس و شده تلخ فضا و دیچرخیم دست

 . رفتم رونیب اط،یح آزاد یهوا از یدم گرفتن یبرا و شدم بلند
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 عیسر شدیم که شب مادرجون دستور به داشت عادت سلمان

 اطراف و یورود داالن در دار هیپا دیسف و زرد یهاچراغ

 روشن را استخر دور ینیزم رنگیبآ یها نورافکن و هاباغچه

 .کند

 گذاشتم، اطیح کف یزمرد و دیسف مرمر یهاسنگ یرو پا 

 اطیح بود، شده تنگ باصفا اطیح نیا در زدن قدم یبرا دلم

 جانیا یول تریامروز و ترمدرن بود تربزرگ خودمان یخانه

 . بود گرید زیچ کی
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 یهانفس با و رفتم شیپ استخر کنار رنگدیسف یفلز تاب  تا

 یدست. کردم ماهبهشتیارد خنک یهوا از پر را میهاهیر آرام

 یرو میهانشستن تمام یادآوری از و دمیکش تاب یبدنه یرو

! بود دهنده آرامش یبیعج جور کی. زدم لبخند تاب نیا

 انگار خوردمیم تاب و نشستمیم که شیرو یول چرا دانمینم

 ارام رد،یبگ خوابم شیهاتکان با و باشم ننو یرو ینوزاد چون

 دوختم، چشم استخر داخل زالل آب به و نشستم... گرفتمیم

 کردم بلند سر داشت، یفیخف لرزش درونش کامل ماه عکس

 یلیخ بود ریدلگ امشب. شدم رهیخ آسمان درون ماه به و

 ... ریدلگ

 دانمینم و انداختم حرکت به را میننو نیزم یرو میپا فشار با

 به دیشا شد، دهیکش شیهاحرف و وانیک رهام یپ محواس چرا

 دوستش یلیخ که بود 《شبمماه》 نام با اعال یترانه خاطر

 .داشتم
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 بمیج از را امیگوش لیدلیب و زدم اشیادآوری از لبخندی 

 آهنگ و کردم باز را یاعالتهران جیپ ترهدفیب و درآوردم

. کردم یپل امیگوش یقیموس یپوشه از هم را شبمماه

 و پخته یادیز و مردانه یادیز و بم یادیز بود، جذاب شیصدا

 از یکی یرو و بود ذهنم در گنگ یلیخ... هم اشچهره! رایگ

... کرد اشغال را صفحه کل و کردم لمس را شیهاعکس

 ! دلبر اشمردانه نوع از و پیتخوش یادیز بود، خوب

 وندپس با اتشصف تمام از دادن ویب گرفت، امخنده افکارم از

 ! بود بودنم پروپاقرص طرفدار یدهندهنشان یادیز ،یادیز

 نه اوم... پوستش روز، مد به یول مردانه و کوتاه شیموها

 و براق یهاچشم سبزه، به رو یگندم بایتقر اه،یس نه و دیسف

 اکثر ژست... سوخته یاقهوه هم دیشا یمشک درشت

 انداختن گره با که هاخواننده از یلیخ خالف بر شیهاعکس

 شینما به خود از جذاب و یامروز یپیت ابروانشان نیب
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 عکسش نیتریجد و داشت لب به لبخند اعال گذاشتند،یم

 ...بود محو و رهیخ یانقطه به تاینها

 دمیکش دست یتهران اعال یموشکافانه زیآنال از آهنگ رییتغ با

 و مبست را عکس امییهوکی یکنجکاو نیا از متعجب و

 از یکس چه نمیبب خواستمیم خب. دمیخند صدایب و ارادهیب

 رهام یهمکار شنهادیپ عمق داشتم تازه! آمده خوشش میصدا

 و کارهم بشوم من بکن را فکرش کردم؛یم درک را انیک

! کشور نامخوش و محبوب خوانندگان از یکی اعال، خوانهم

 ! محشر است معرکه شیصدا

 . گذاشتم بمیج داخل را یگوش و قطع را آهنگ

 شنهادشیپ از تشکر یبرا البته و گرفتن یسلف یبرا دیشا

 از آمدینم هم بدم رفتم،یم کارش محل به روز کی شخصا

 خوب شدمیم خارج هم هوا و حال نیا از. نمشیبب کینزد

 عاشق خواندن، عاشق بودم، یقیموس عاشق من... بود

 دیند توانستمینم که یذات و دار شهیر یاعالقه... هاترانه
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 مختلف یهاآهنگ به دادن گوش با روزم شروع. رمشیبگ

 انجام موقع شد،یم ختم کردنشان خاموش با هم شبم و آغاز

 را خودم عمد به دیشا... یرو ادهیپ ،یرانندگ ام،روزانه یکارها

 ! دانمینم... بودم کرده غرق هاترانه در

 بلند و شد کور فکر نیا با شمیپ یقهیدق چند لبخند و ذوق

 .برداشتم قدم اتاقم یراه و شدم

 درددلش و نیف نیف یصدا شدمیم رد که خاله اتاق یجلو از

 .بشنوم ناخواسته و ستمیبا شد باعث مامان با

 

 

_۱۱ 
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 یکی حاال دم،یشن کهیت فقط آشنا و دوست از روز چند نیا تو-

 شتذایم کندیم پوست برام رک هم یکی گفتیم لفافه تو

 ... روم جلو

 .دیکش آه

 رو مادرش بگن ومد،ین تیتسل برا شونیکی دارم پسر تا سه-

 مدام طرفم هی از ؟!میدار مادرم از زتریعز مگه داده، دست از

 ریجهانگ پس کجاست اریجهان پس دنیپرسیم ازم لیفام

  کوشن؟ هاشونبچه پس کجاست الدن پس کجاست

 .زد خاله یزانو یرو دست مامان

 در رادیا هی برات توش از یکن کار هر مردم نکن، فکر بهش-

 .ارنیم

 به موندم االن گهیم راست بچه. دهیجاو درد دردم الدن یه-

 کار میبگ چجور کجاست اریجهان دنیپرس چهلم که دردش

 یعزا شیر و دراره خواهراش تن از اهیس نکرد صبر داشت
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 ؟یبمون وروز چند شهینم گفتم بهش کلمه هی. بزنه وداداشاش

 هزارتا دارم بچه و زن من که دیچسب دویجاو یقهی باز

 بچه و زن اگه دمیجاو. سرکارم برگردم دیبا دارم یگرفتار

 .شیزندگ یپ بود رفته االن تا داشت

 .دیکش آه هم مامان

 نبودن بودنیم دیبا که وقتاون شون،یزندگ یپ برن بذار-

 هم رو خودم. بودنشون ادیم مادر کار چه به گهید که االن

 . ستین اریجهان با فقط صحبتم یرو گما،یم

 بچه نزد یحرف. وحرفش دیشن دیجاو ورماون از... بدونم چه -

 هی برگشت کنم آرومش خواستم رفت که اریجهان یول

 یلیخ اریجهان قضاوت از  ...شد کباب گرمیج زد ییحرفا

 رمماد و زنم نیب مگه نداشتم زن مگه گفت بود شده ریدلگ

 بر خاک! ونیم نیا گهیم یچ جهان نکردم انتخاب رو مادر

 نداشتم خبر اصال روزید نیهم تا من الدن کنن سرم

 گهیم قیشقا پدر انگار. بوده خونه نیا سر قیشقا با اختالفش
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 دکترا ضهیمر مادرم گهیم دمیجاو و کن روشن وقیشقا فیتکل

 زدواجا بعد یول نداره یمشکل گرفتن جشن با کردن، جوابش

 تو ادیب دیبا قیشقا و بذاره خودش حال به رو مادر تونهینم

! نه که نه گهیم دارهیبرم نه ذارهیم نه قمیشقا که خونه نیا

 حرفم گفتم معرفتهیب و منطقیب قدران دمید گهیم دمیجاو

 ...کالمه کی

 اختالف قیشقا و دیجاو نیب شد، آوار سرم یرو ایدن انگار

 .نداشتم خبر و بود افتاده

 جوجو؟ میبر-

 قد قدش دیجاو شدم، اشرهیخ مات و دمیچرخ شیصدا به

 مرد کی دوبرابر اششانه آن تا شانه نیا یپهنا بود چنار

 دل قدر به خدا به... دلش آخ... دلش یول بود یمعمول

 و خرد قیشقا رفتار از مطمئنم. بود نازک و کوچک گنجشک

 ...بود شده شکسته
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 ...دیجاو-

 .شد خم صورتم رد دهیترس

 ؟یزنیم جیگ چرا ال؟یط شده یچ-

 و شوم آرام تا دادم تکان راست و چپ به آهسته را سرم

 .نزنم هم به را ارامشش و نکنم یکنجکاو دهینسنج

 د؟یجاو یگفت یچ-

 چرا؟ دهیپر رنگت چطوره؟ بگو وحالت کن ولش-

 اتاقم سمت و گرفتم را دستش و زدم یلبخند زحمت به

 !نکند ستادنیا گوشفال هوس هم او انایاح تا دمیکش

 دمیترس یزد صدام بودم سادهیوا گوش فال بابا یچیه-

 !بفهمن نایمامان

 باور را حرفم یعنی نیا و دیکش دندان ریز اخم با را لبش

 شدم مجبور و کردینم ولم آوردینم در احوالم از سر تا. نکرده

 .میبگو
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 بهم؟ ینگفت چرا-

 .شد باز شهایاخم 

 و؟یچ-

 ... بود قیشقا عاشق دیجاو آخه دم،یگز لب

 ...قیشقا-

 و محکم موقع به بود نیهم دیجاو... بلند و صدا با د،یخند

 دیجاو آخه نبود، خودم دست میهاچشم شدن گرد یول خوددار

 ...عاشق

 .زد هم به را افکارم و قطع را اشخنده

 یرجونیا دختره اون و من ینامزد خوردن هم به خاطر به-

 !یکرد سکته

 .کرد باز را درش و رفت کمدم سمت
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 به بودم بهونه دنبال بود وقت یلیخ نشد که بهتر! درک به-

 ! یندار مانتو... بزنم هم

 .رفتم جلو

 د؟یجاو-

 .گذاشت اشینیب یرو را دستش

 وقبرش نبش یحوصله رفت شد تموم نگو یچیه سیه-

 !ماره و مور از پر توش قبر نیا ندارم،

 .کرد نگاه کمد یخال رگال به هدوبار

 ؟یندار مانتو-

 .دادم تکان سر

 .ستنین یمشک منتها دارم چرا-

 .دیکش را لپم خندان یول ستیعصب دمیفهمیم

 آره؟ یدیپوشیم ناف باال فقط وراون-
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 .نداشتم یباز مسخره یحوصله

 د؟یجاو هیک ایمیک-

 . دیخند صدا با دوباره

 !نه یاوردین طاقت-

 .دمیکوب اشیآهن یشانه هب مشت با

 برات؟ شدم بهیغر قدرنیا چرا! دیجاو شمیم ناراحت دارم-

 .فعال برات ازهین یمشکل مانتو د؟یخر میبر. دخترمه دوست-

 کی نداشتم شک... توانستینم یعنی بزند حرف خواستینم

 !ستیدوست نیا پشتبزرگ داستان

 .دادم تکان سر رونیب به نفسم کردن فوت با

 .یندار اعصابشو االن میبزن حرف بعدا. خب یلیخ-

 .کرد نگاهم یمحبت پر مدل کی و زد لبخند

 .یرفت تکهیکوچ ییدا به گهید یازادهحالل یبچه-
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_۱۲ 

  

 کرده هیته یاعالتهران یبرا که یلیشک و کوچک گلدسته

 موتیر با و شدم ادهیپ و برداشتم امیکنار یصندل از را بودم

 و بودم کرده هماهنگ وانیک رهام با. کردم فلق را نیماش در

 .داشت خبر ویاستود به آمدنم از

 .دیچیپ گوشم در رهام یصدا بعد هیثان چند و فشردم را زنگ

 .دییبفرما خانوم، الیط به به-

 باز با و نشاندم میهالب یرو یلبخند و بود یریتصو فونیآ

 آهنگ ضبط مشغول اعال بود گفته. رفتم داخل در شدن

 دنید میبرا. بروم نیرزمیز به و است کوردیر اتاق در دشیجد

 نیاول گرچه نبود، جانیه از یخال کینزد از آهنگش ضبط

 یهاآهنگ یقیموس کالس یهابچه با یزمان و نبود بارم
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 ای ریبخ ادشی میبگو دانستمینم م،یبود کرده ضبط یادیز

 ...نه

 و نکنم کرف روزها ان یهایناخوش و هایخوش به کردم یسع

 دادم هلش بود، باز مهین ویاستود در گرفتم، شیپ در را ها پله

 یکم و جانیه و بود کرده عرق میهادست کف. رفتم داخل و

 یرو بخشلذت و جذاب مطمئنا دارید نیا از اضطراب هم

 .بود گذاشته ریتاث قلبم ضربان

 در رهام شدن انینما و رنگ یفندوق یچرم در شدن باز با 

 .شد پررنگ لبخندم بشچهارچو

 .سالم-

 .نیآمد خوش. بانو سالم-

 :داد ادامه کنندهوسوسه یلحن با و کرد اشاره اتاق داخل به

 .شهیم ضبط یآماده داره اعال که دییبفرما-

 .رفتم داخل نهیطمئن با و ندهم بروز را اقمیاشت کردم یسع
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 یاشهیش وارید پشت گوش به هدفن که یجوان پسر یبرا

 لبخند با. دادم تکان سر بود نشسته کوردیر اتاق هب یمنته

 .داد سالم و زد کنار یکم را هدفن یهایگوش از یکی

 .سالم-

 در یصندل کی رهام و کرد تمرکز گوش به هدفن دوباره

 را یهدفن و گذاشت میبرا نداشت دید قیعا اتاق به که ییجا

 .داد قرار میهاگوش یرو خودش

 و گرفت قرار پسر آن کنار خودش و زد چشمک و دمیخند

 . کرد وصل خودش گوش به یگرید هدفن

 بودم زده حدص درست د،یچیپ گوشم در یتهران اعال یصدا

 .بود یجذاب یتجربه

 ...شروع-
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 را موافقتشان دستشان شصت دادن نشان با پسر آن و رهام

 بود قشنگ شد، پخش گوشم در آهنگ و دادند نشان

 ...تارشیگ پرنقش و نیسنگ تمیر مخصوصا

 .آمد آهنگ یرو شیهاترانه گرید مثل رایگ و بم شیصدا

 

 یول هستم عاشقت بودم گفته

 یزنیم جانم به آتش فقط تو

 ادگاری تو از مانده یتلخ بغض

 یزنیم استخوانم بر را کارد

 

 یکلمه با یاعالتهران یصدا گرفتن اوج با قلبم ضربان ،یوا

 . رفت باال 《استخوانم》
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 یول یبغض ام دهخن انیم در

  دهد یم جان مرا قلب ات خنده

 وفا یب را من عمر بودن تو یب

 دهد یم انیپا که حتما نکن شک

 

! کردمیم یبازخوان را اهنگ نیا فرصت نیاول در شک یب

 ...بود محشر

 

 یزندگ یجا به کردم یمردگ

 نشد معنا دگر غم، جز یزندگ

 نشد یه کردم چه هر کردم، چه هر

 ...نشد وا قلبت به یراه کنم؟ چه

  



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
84 

 

 حال و حس از کرد قطع را ترانه و دیکش که یاکالفه نفس با

 .شدم جدا آهنگ

 ...شد خراب ر،یام کن قطع-

 !بود اعال اعتراض یصدا

 .برداشتم گوشم از را هدفن

 : گفت ریام به رو و انداخت باال یاشانه رهام

 !که بود خوب-

 اتاق در شدن باز با لحظه همان و شد بلند زیم پشت از ریام

 .شدم بلند یصندل یرو از هم من کوردیر

 ریام به رو و زد گوشش به را هدفون و شد خم زیم یرو اعال

 .کرد

 .پخش بزن-
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 نبود من به حواسش او یول نشست لبم یرو لبخند دنشید از

 اشترانه و آهنگ را ذهنش و فکر تمام بود مشخص چون

 . کرده اشغال

 پوف هوکی و داد تکان سر نگشآه با هماهنگ و متمرکز

 .ستادیا صاف و دیکش

 صدام گام با ادینم خوشم آهنگ کورس تو سیب تمیر از -

 .خونهینم

 .انداخت باال ابرو ریام

 مش؟یبر. شهیم چطور نیبب باال ببر صداتو گام خب-

 و انداخت باال سر و دیکش دندان ریز را لبش یگوشه اعال

 .کرد ینوچ

 .ستین جور نه-

 شیپ توجهش جلب یبرا و دهم بدنم به یتکان کهنیا نبدو

 :گفتم بروم
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 تر نییپا دیاریب رو تمیر پرده هی نظرم به خوبه صداتون گام -

 اوج کیالکتر تاریگ با رو اومده شیپ یخال یفضا اون بعد

 .یجورنیا بشه نتونیدلنش کنم فکر د،یبد

 

_۱۳ 

 کردم حس. کردیم نگاهم و دهیچرخ سمتم صحبتم شروع با

 مثل یبنام و کارکشته یخواننده برابر در نظرم اظهار با

 و بودم نداده نظر هوا رو گرچه ام،کرده جسارت یاعالتهران

 !بودم بلد را کارم

 .گرفتم سمتش را گل دسته

 .گفتم رو میشخص نظر فقط دیببخش وجسارتم-

 لبخند با و شد خارج هیاول تعجب دیشا و یرگیخ از نگاهش

 .کرد یزیر اخم

 ال؟یط-
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 .زدم پلک لبخند با

 .الیط بله-

 .گرفت دستم از را گل دسته

 .نیاومد خوش یلیخ. الیط خانوم دارید مشتاق-

 .کرد اشاره هاگل به

 .دیدیکش زحمت چرا -

 .کرد کامل را حرفش و انداخت اعال یشانه دور دست رهام

 تونیشخص نظر با مخصوصا دیگل خودتون شما گهیم راست-

 !کرد کف مونیقیموس سمهند که

 رهام به خنده با و دیکش ستمیس با کار از دست که ریام به

 :گفت و زدم لبخند کرد نگاه

 .میبر وضبط کنمیم میتنظ دارم-

 .کرد ریام به رو و اشاره اتاق از خارج به اعال
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 .ینباش خسته. فردا یبرا باشه-

 .داد نشان خروجمان یبرا را راه دست با و کرد نگاه سمتم

 .کنمیم خواهش دییبفرما-

 خودش و شوم داخل ماند منتظر و کرد باز را ییروبرو اتاق در

 .آمد سرم پشت

 گرم؟ ای خنک یدنینوش-

 ارادت عرض و دارید فقط مزاحمت از غرض دینکش زحمت-

 . بود

 .کنمیم خواهش دیینفرما-

 .برد رونیب در از را سرش

 .وهیمآب و ینیریش رهام-

 .کرد اشاره هامبل به و آمد داخل

 .دییبفرما-
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 .نشست میروبرو و نشستم یمشک یچرم مبل یرو

 معروف، یخواننده کی با دوستانه دارید بود یخوب حس چه

 آن در مامان و خاله از دنیشن درددل از پر یهفته کی از بعد

 .آمدیم حساب به یخوب روز العادهفوق امروز عزازده یخانه

 .بود شناسانهکار و یعال شنهادتونیپ-

 .دمیخند کوتاه و صدایب

 .نبود جایب خوشحالم-

 د؟یکنیم کار یقیموس. دیدار اریاخت-

 .شغل عنوان به نه خودم دل یبرا منتها... شیب و کم بله-

 یرو را دستش دو و انداخت گرشید یپا یرو را شیپا

 آن از یتهران اعال بود، یعال ژستش. داد هیتک مبل یهادسته

 جنتلمن و مودب یمردها یبرا من و بود ژباالیرستپ یهاپیت

 هیحاش از دور به بود هاسال کهنیهم. بودم قائل یخاص احترام
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 حس بود زبانزد ادبش و شعور و خواندیم یثیحد و حرف و

 .ختیانگیم بر ناخواهخواه را انسان احترام

 .نکردم اغراق هنرتون از فیح بگم اگه-

 و کنمیم یزندگ رانیا از خارج هاستسال من. ممنون-

 .ندارم دوست رو غرب یقیموس طیمح

 .داد تکان سر میتفه ینشانه به

 به لیما ادیز یلیخ. متاسف خودم میت یبرا البته و متوجهم-

 ...نشد که. میبود یهمکار

 .متاسفانه-

 .داد تکان سر

 .متاسفانه بله-

 

_۱۴ 
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 دیدیم امشده کوریمان یهاناخون که یبیآس به توجه یب

 از و دمیخراشیم را قبرش یرو یشده خشک یخرما

 قبرش اهیس سنگ یرو ارادهیب میهااشک اشیکسیب

 به کدام چیه و داشت کار و کس فهیطا کی. دیچکیم

  من؟ اشکان؟ خودش؟ بود؟ یک مقصر... آمدندینم سراغش

 چشم درد با بود، شده یکی سنگ با انگار یلعنت شدینم کنده

 : دمینال و بستم

 ...شهینم کنده د،یجاو شهینم کنده-

 .دیبوس را سرم و کرد حلقه امشانه دور را دستش

 .ییدا باش آروم-

 لیتبد هقهق به میصدایب یهیگر و شکست بغضم باالخره

 .شد

 ...تونمینم-
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 در بازوانش حصار از را خودم کرد،ینم آرامم دیجاو آغوش

 اسمش یرو را امیشانیپ و شدم خم اهیس سنگ یرو و آوردم

 خدا فقط را بودم دلتنگش چقدر. زدم زار و چسباندم

 نیبدتر با سخت، یلیخ بود سخت مانییجدا. دانستیم

 من و قصه منفور شد او م،یشد جدا هم از ایدن یخداحافظ

 خود با که اشنگفته یهاحرف از نیسنگ بارکوله کی و ماندم

 شانیبازگو یکس یبرا نتوانستم وقت چیه من و برد گور به

 ...کن دفنشان من با گفت نگو گفت خودش کنم،

 و کرد آرامم یکم میهاضجه یول نشد خشک اشکم یچشمه

 در که بود بزرگ دردم قدرآن کرد،یم درد قلبم. کردم بلند سر

 فشار زور از آورد،یم کم داشت رد،ینگ یجا امیمشت کی قلب

 ...شدیم یمتالش داشت بزرگم غم

 ؟ییدا-

 و بود افتاده شده خشک یخرما جان به چشییسو سر با

 .شد کنده باالخره
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 ؟ییدا جان-

 .بود داربغض شیصدا

 دستش کف با و کرد یخال سنگ یرو را گالب یشهیش

 .زد پس را شد گل که ییهاخاک

 خاکش؟ سر یاومدینم چرا تو-

 .کرد باز را یبعد یشهیش در و

 .اومدم دوبار یکی-

 . دیلرز زدن لبخند انیم میهالب

 نه؟ ینشد متنفر ازش من مثل هم تو پس-

 .کرد بلند را سرش

 ؟یارینم واسمش چرا-

 .دمیگز لب

 ...دیجاو شهیم بد حالم. ندارم ودلش-
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 فاتحه خواندن به شروع و زد سنگ به ضربه چند چشییسو با

 .کرد

 به تیحالل گرفتن کند آرامم خواندن فاتحه کهنیا از شتریب

 .کردیم آرامم امنکرده و ردهک گناه

 ...ببخش منو-

 آورد، کم دیجاو و افتادم هیگر به قبل از تردردناک و صدایب

 با و گرفت را میهاشانه همزمان و شد بلند و دیکش پوف

 .کرد بلندم خودش

 .میبر یکشت وخودت گهید بسه-

 دل در اسمش به را آخر نگاه اشک میضخ یپرده پشت از

 آمده راه دیجاو توسط شدنم دهیکش با و نداختما سنگ یاهیس

 .گرفتم شیپ را

 به. برهیم نیب از رو تو فقط گردهینم بر. نکن فکر بهش-

 به اصال رفت، جورچه رفت، چرا کهنیا به... نکن فکر یچیه
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 شاد بخند الیط کن یزندگ... بوده یروز هی که نکن فکر نمیا

 ...باش

 وقتا هی منتها دیجاو بوده نیهم هاسال نیا تو میسع تموم-

 یم حس یرارادیغ یلیخ یگاه. شهیم خرابش فکرم یبدجور

 !دیجاو شهیم باورت مردم هم من کنم

 . دمیکش آه

 مدام رانیا میبرگرد شد نیا بر میتصم که وقته چند نیا -

 .چشمامه جلو

 ...رفت که درک به بگو. ببند روش وچشمات-

 .زد چنگ را قلبم یوحش مشت کی

 .دیجاو ونگ-

 .بکن وتیزندگ و درک به بگو مردم منم. یبگ دیبا-

 .کرد عوض را بحث و فرستاد رونیب قیعم را نفسش
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  ؟یبود کجا ظهر قبل امروز -

 :گفتم حوصلهیب

 .مفصله شقضه-

 .شنومیم-

 . بود مادرجون مزار سر میبود گرفته شیپ در که یریمس

 ش؟یشناسیم... اعال جریمن طرف از-

 ه؟یک. منکن فکر-

 ...یتهران اعال. سخواننده-

 .دیپر باال شیابرو یتا و ستادیا

 خب؟-

 .زدم لبخند تعجبش از ارادهیب

 ش؟یشناخت-
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 پسر کردم فکر که اعال یگفت یجور هی. نشناسه هیک آره-

 !مونهیهمسا

 دست شیرو و کردیم گزگز صورتم پوست گرفت، امخنده

 .کردم پاک ار میهااشک یسیخ یماندهیباق و دمیکش

 از تا سه دو یتو یخوانهم شنهادیپ بهم وامیال یرو از-

 و ستمین رانیا گفتم منم داد رو یاعالتهران با هاشونترانه

 . شهینم

 ییدا نشستن با و خوردم را حرفم و میدیرس مادرجون مزار سر

 .نشستم هم من

 خب؟-

 .کند صبر تا زدم پلک شیبرا و خواندمیم فاتحه داشتم

 باهاشم دمشید کینزد از وشیاستود رفتم امروز یچیه-

 .گرفتم یسلف

 !ایهست یخر خودت برا-
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 .دیخند که کردم نگاهش یچپ

 .دنبالتن هاستاره اومد خوشم ولیا. گمیم یجد-

 . زدم لبخند

 .داشتن یدلبر و اروم طیمح-

 !برد؟ دلتم پس-

 .دمیخند

 !دیجاو-

 قبر خاک یرو یترمه یپارچه یرو را گالب یشهیش

 .کرد یخال مادرجون

 .شد بلند

 .شهیم کیتار داره پاشو-

 ...کند رحمتش خدا. دمیکش ترمه به یدست

 .شدم دیجاو همراه
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 از نکن یسع. شده ستاره پر هاتچشم دیجد طیمح تو یرفت-

 . یبکش رو گرونید اشتباه جور عالقه و محبت یرو

 هم را نیا یحت من کرد؟ یکس چه را یاصل اشتباه ؟!اشتباه

 .دانستمینم

 هیشدن فراموش زیعز داغ گمینم ست،ین یکم زمان سال پنج

 . شو سرد کنهیم سرد وآدم زمان گذر سرده یول نه

 دیخر رسم،یم خودم به ،خندمیم گمیم. دیجاو خوبم من-

. دارم حق شهیم تنگ دلم یگاه فقط... خونمیم آواز کنم،یم

 ندارم؟

 .داشتم حق یعنی نیا و داد تکان سر حرفم دییتا به

 ؟یکنیم قبول رو اعال شنهادیپ کانادا یبرنگرد اگه-

 تیاذ قصد دمیفهم که کرد تلفظ یخاص طور کی را اعال

 .دارد را کردنم
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 !ام قهرقهرو یلیخ من نرفته که ادتی خان دیجاو-

 یساختگ یتشر با و کرد باز میبرا را نشیماش در و دیخند

 .داد هلم نیماش داخل

 .کنهیم دیتهد ومن داره جوجو وجب هی بابا نمیب نیبش-

 .نشست فرمان پشت و گرفت امخنده

 خوادیم موندنه به دلش بابات. بزنم حرف الدن با خوامیم-

 .کارخونه ادیب

 که مدت نیا تو نشده حاضر یحت مامان کنه؟یم قبول-

 .مونخونه بره سر هی میبرگشت

 حرف باهاش فقط من رهیبگ میتصم براش تونهینم یکس-

 .نیهم زنمیم
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_۱۵ 

  

 دو و نیماش یجلو رنگ زرد سمند دنیچیپ با یول زد استارت

 کردم، دنبال را نگاهش رد شد، منصرف حرکت از زد که یبوق

 یبرا هول و دستپاچه و شد ادهیپ سمند از پوشاهیس یدختر

 درست نگذاشت دیجاو یعصب پوف. داد تکان دست دیجاو

 .بود شده درهم شیهااخم. کنم نگاه را اشچهره

 د؟یجاو هیک-

 از نگران و ارادهیب. رفت نییپا و کرد باز را نیماش در ضرب با

 و کرد حساب را یتاکس یهیکرا دختر. رفتم نییپا دیجاو خشم

 .کرد مرخص را یتاکس

 شیهااخم با و ستادهیا نشیماش باز درب انیم که دیجاو کنار

 .ستادمیا داشت را دختر یهاچشم درآوردن قصد

 د؟یجاو شده یزیچ-
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 به من سوال به دادن جواب یجا به و کرد سمتم ینگاهمین

 .زد تشر بود آمده شیپ که یخونسرد دختر

 !ایمیک یکنیم یغلط چه جانیا-

 !بود یامروز یادیز و بایز دختر نیا ایمیک پس

 .شد درهم ایمیک یهااخم

 !نشو ادب یب عشقم ئه-

 .عشقم و زهرمار-

 دیجاو ینهیس به نهیس و زد گوشش پشت را شالش ایمیک

 :زد غر دلبرانه

 !تو نه باشما طلبکار دیبا من-

 ایمیک دمیفهمینم د،یکش صورتش به یدست کالفه دیجاو

 .دیآیم تشر و توپ طورنیا شیبرا دیجاو چرا و ستیک

 !ایمیک یکنیم بس-
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 یاختس یاخم با یول دادم صیتشخ را ایمیک لب پشت یخنده

 .انداخت باال سر

 .یریبگ یسلف باهام مادر مزار سر دیبا. کنمینم بس نوچ-

 که ندیبنش فرمان پشت خواست و زد کنارش یعصب دیجاو

 .شد راهش سد عیسر ایمیک

 !منه نوبت دفعه نیا چشم گفتم یگفت تو وقت هر-

 ؟یدیم پولشم ئه-

 دیجاو ینهیس تخت محکم و شد باروت کبارهی به ایمیک

 .دمیکش نیه اراده یب. دیبکو

 :دیغر

 بود؟ یچ قرارمون نکشا رخم به وپولت-

 .گفت 《اهلل اله الاهلل 》 و بست پلک دیجاو

 ! اهلل تقبل-
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 گمایم بهت یزیچ هی استغفراهلل... من مرحوم مادر مگه-

  ؟ینکرد دایپ گرفتن یسلف یبرا گهید یجا! ایمیک

 یاقهوه یور یلنز بود معلوم که اشیآب یهاچشم ایمیک

 .دینال و چرخاند حدقه در را است شیهاچشم

 ؟!خب ینگفت بهم چرا-

 که بودم یحال تو اصال من. اول یخونه سر نرو ایمیک پوف-

 تیتسل عوض! شده فوت مادرم بدم خبر هم تو به فتهیب ادمی

 یشد خرس! شهیش تو یکرد وخونم س هفته هی گفتنته

 !شو بزرگ

 .دیدزد نگاه کرده بغ ایمیک

 تو کردم ییرونما ودمیجد دنس پیکل مادر فوت روز من-

 . برام گذاشت تیتسل امیپ قیشقا پیکل همون ریز بعد مصفحه

 .شد رهیخ دیجاو خشم از شده کبود صورت به میمستق

 !جومیم رو شخرخره رمیم ارمیب ریگ وآدرسش-
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 .دیکش صورتش به یدست کالفه دیجاو

 .بگو واضح هیچ تنقشه االن-

 قویشقا تا دارم ازین مادر سرخاک باهات یسلف عکس هی به-

 .نیهم. کنم خفه باهاش

 :دمیپرس ارادهیب و بودم شده جیگ

 د؟یجاو هیچ انیجر-

 به زیآم طنتیش یلبخند با ایمیک. برگشت سمتم نگاهشان

 .کرد اشاره دیجاو

 .بندازه باهام عکس هی دهینم افتخار-

 .کرد دیجاو به رو و بود یابامزه دختر

 !عشقم دیجاو-

 .بست را نیماش در که آمد کوتاه انگار

 .ریبگ جانیهم-
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 .گذراند نظر از را اطرافش و دیچرخ دور کی ایمیک

 .داره پا هی خرت دونمیم بهتره یچیه از نداره بیع اوم-

 !بود مرغ منظورش گرفت امخنده

 در بایتقر را خودش و کرد میتنظ را اشیگوش یجلو نیدورب

 .داد جا دیجاو آغوش

 .دورم بنداز ودستت-

 .کرد یاقروچه دندان دیجاو

 کردنت؟ خفه برا گردنت دور-

 .داد دستور و زد دیجاو شکم به یاسقلمه ییپررو با

 .بردار رو هاناراحت پیتر کن کم خشمت از حداقل-

 .زد نق و گرفت را عکسش

 .نخور تکون دیجاو سایوا شد بد-

 .کرد پرتاب جلو به آغوشش از را ایمیک دیجاو
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 .ندارم اعصاب ایمیک این برم و دور مدت هی تا-

 .کرد من به رو و نشست فرمان پشت

 !یسادیوا چرا-

 بود یسلف عکس همان گرفتن هدفش تنها انگار که ایمیک

 .داد تکان دست شیبرا

 !عشقم یبا فعال-

 داشتم را دیجاو نیماش به شدن سوار قصد که من به رو و 

 .کرد

 ایمیک دخترشم دوست منم. دیجاو یجوجو متاشناخت-

 .سرترم کله ده حداقل هم قیشقا از. خوشوقتم

 .دادم تکان دست شیبرا خنده با

 .جون ایمیک خوشوقتم-

 .فشرد گاز یرو را شیپا و شدم سوار دیجاو تشر با
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 !وانهید یدختره-

 !انگار بود سال بچه-

 .سرش ریخ سالشه کی و ستیب-

 کردم، نگاهش پشت یشهیش و یصندل دو انیم از و برگشتم

 .بود افتاده راه قبرها انیم

 .شیرسوندیم کاش نداشت نیماش-

 .نداشتم واعصابش-

 !شده خورد یحساب اعصابش بود مشخص. دمیگز لب

 ؟!هیچ انیجر یکن فیتعر یخواینم-

 .برد پخش ستمیس سمت دست

 ...بعدا-

 هم با چقدر گذاشتم، هم کنار ذهنم در را ایمیک و دیجاو

 ! بودند متفاوت
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 !کردیم تر بیعج میبرا را شانیدوست موضوع نیهم و

 

 

_۱۶ 

  

 .نشستم کج سمتش یجد و کردم قطع را ستمیس پخش

 منطقیب انقدرم ییدا ستین که زور نگو، یبگ یخواینم-

 برام تویزندگ یخصوص مسائل کنم وادارت زور به که ستمین

 .ادینم خوشم چونینپ ومن یه یول یبگ

 .کرد فوت را نفسش و کرد نگاهم گذرا

 نه؟ ماه دو نیا تو ینکرد چک وقیشقا جیپ-

 ویال همون حد در ستمین یمجاز اهل یلیخ که یدونیم. نه-

 چطور؟. بارمه هی ماه چند گذاشتن
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 .کرد اشاره امیگوش به

 .کن چک هی-

 هم یخوب حس یول کرده یدرخواست نیچن چرا دانستمینم

 خراب حال مسبب با کردیم زمزمه مغزم در نفر کی و نداشتم

 .شد خواهم روبرو دیجاو

 کی انگار شیهاعکس دنید از و کردم باز را قیشقا یصفحه

 !شد یخال سرم یرو خی آب پارچ

 و عاشقانه یلیخ شیهاپیکل و وهایال و هاعکس تمام در

 دهیند حال به تا که بود بهیغر یمرد آغوش در سرمست

 . بودمش

 را یگوش داشتن نگه جان میهاانگشت و کرد افت بدنم یدما

 .داد دست از

 سانت چهار سه کشهیم طول وقت چند بایتقر آدم سر یمو-

 اد؟یدرب
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 یپرخنده یهاعکس از را نگاهم دیجاو ربطیب سوال با

 را شیادا! نبود نه بود؟ خونسرد. شدم اشرهیخ و گرفتم قیشقا

 . آوردیم در

 ...دیجاو-

 نیا با شینامزد و گذاشت شصفحه تو که یعکس نیولا-

 که بود یشب یفردا قایدق کرد اعالم رو نگیمدل شاخ

 که عکس تا چند و پیکل هی فرداش. زد هم به ومونینامزد

 زده شهیر سانت سه موهاش که بود یوقت برا عکسا از یکی

 کنه؟ رشد سانت سه سر یمو روزه هی شهیم. بود

 و بود شده سخت دیجاو فک شد، بد محال شد، مچاله قلبم

 !بود؟ کرده کار چه قیشقا. دیکشیم درد داشت

 بود نکرده یریگ شهیر هنوز... بود قبل ماه سه یبرا عکس-

 من زن یوقت ؟یفهمیم. بود من تیمحرم تو یوقت. موهاشو

 ...بود
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 بود؟ کرده انتیخ. ختیر دلم

 ؟ییدا-

 .کرد نگاهم خونسرد و میمستق

 ؟ییدا جان-

. باشد مرهم را دردش که گفتمیم چه. بزنم نداشتم یحرف

 !کرد میترم شدیم را انتیخ زخم مگر اصال

 و فکر در و کرد کم را شیصدا و برد پخش سمت را دستش

 .گرفت ضرب فرمان یرو جاده به چشم

 ادمی! بود فروخته چه به را دیجاو! بود کرده کار چه قیشقا

 از درست یاستفاده طرز و یمجاز یایدن نیهم سر ییدا است

 ته تا صبحش سر از قیشقا داشت، بحث قیشقا با شهیهم آن

 انتقاد ییدا و گذاشتیم شینما به اشصفحه در را شبش

 یزندگ شب حیتفر و عصر استراحت و ظهر یغذا که داشت

 شینما به و ثبت را آن که دارد مردم به یربط چه تو
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 روز به یمو رنگ و دیجد لباس با هم باز قیشقا و یگذاریم

 با اشصفحه در و گرفتیم عکس گرشید فر و قر هزار و

 فالور کی شدن اضافه یبرا و کردیم یاستور کامل سیرنویز

 ادامه کارها نیا و نبود بند پا یرو ذوق از نشیمخاطب به

 به و شده شناخته فرد کی به شد لیتبد که ییجا تا داشت

 ! یمجاز شاخ اصطالح

 که بود نیا بهترش فیتعر ای نبود یمجاز یایدن اهل ییدا

 نظر از البد و بود بلد را ایدن نیا از درست یاستفاده میبگو

 شکافته به آخر در که بود نمانخ یادیز تفاوت نیا قیشقا

 ...شد ختم نشانیب میحر شدن

 و بخورد صورتم و سر به یباد بلکه تا دمیکش نییپا را شهیش

 . دیایب باال نفسم

 .نباش ناراحت من برا-

 .زد لبخند. برگشتم بغض با
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 کی فیح. باش خوشحال برام شد حذف میزندگ از آشغال هی-

 .کردم حروم کنارش که یسال

 د؟یجاو هیک ایمیک-

 :زد حرص

 .دوممه تیخر-

 نه؟ یندار دوسش-

 .دیخند صدا با

 دوسش من که هست یداشتن دوست اصال ایمیک! وانهید-

 ! باشم؟ داشته

 .دیخند دوباره

 !شایگرفت یجد-

 ه؟یچ هم با تونرابطه پس... پس-

 .شد درهم شیهااخم و کرد جمع را اشخنده
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 .کنمیم پاکش یزود به که تیخر هی-

 .بگو درست! دیجاو یچ یعنی-

 رو دونمینم که قیشقا مثل ارزشیب آدم هی. دنسره ایمیک-

 ! ذارهیم شینما به یمجاز تو وخودش یفکر و حساب چه

 ؟!دخترته دوست یگفتن مگه-

 .دیخند

 بهش شهیم پس ستین دشمنمم. دختره ظاهرا تشیجنس-

 !دختر دوست گفت

 لجم یجد بحث انیم دیجاو یهایشوخ از چقدر که یوا

 .گرفتیم

 !دیجاو-

 .برگشت سمتم و کرد ترمز قرمز چراغ کیتراف پشت
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 خوردن هم به از بعد روز سه دو. شدم آشنا باهاش یاتفاق-

 یمهمون هی یتو بردتم سرش ریخ مهرداد ق،یشقا اب مینامزد

 مهرداد زن همراه هم ایمیک. کنه خوب وحالم که دوستانه

 کم هی شمیپ نشست اومد بودم تنها منم بود تنها. بود اومده

 یمخالف جنس چیه با من یمثبت بچه گفت بهم میزد حرف

 .رمیبگ یسلف باهات دمیم افتخار یول ندارم عکس

 .دیخند

 راه چالش هی خوامیم گفت. هست هنوزم کال بود رروپ بچه-

 دونستمینم. میریبگ گفتم نبود مهم برام. عکسمون با بندازم

 کهنیا بود؟ یچ شیجالب یدونیم. گذاشت و جشیپ تو ذارهیم

 کجا از کک نیا دونمینم. براش گذاشت کیتبر امیپ قیشقا

 یارزش برام رفتنش بفهمونم بهش کهنیا برا که افتاد جونم به

 تشکر قیشقا از و شو الیخیب وچالش گفتم ایمیک به نداشته

 ایمیک. میهم با کنه فکر بذار کرده فکر اشتباه نگو و کن
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 تیخر. داره خرج گفت و کرد قبول راحت نداشت یرودرباس

 داغ مکله کردم

 

 کنارم یماه چند دستمزد یازا به شد قرار و کردم قبول بود

 .شصفحه تو بذاره وعکسامون و باشه

 .زد پوزخند

 یدست یدست گرفت ازم ومیزندگ یمجاز یایدن که یمن-

 یلجباز تو افتاده ایمیک االنم. ایدن همون وسط انداختم وخودم

 .ستین کن ول ایمیک امیب کوتاه منم قیشقا با

 میهاگوش به! کردینم هااشتباه نیا از ییدا شدینم باورم

 من ای دیگویم انیهذ دیجاو ای مکردیم حس نداشتم اعتماد

 !نمیبیم کابوس

 

 



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
118 

 

_۱۷ 

 

 شد، امینگران باعث اتاقش در شدن بسته و باز یصدا

 بود، خورده را شیغذا لیمیب هم شام زیم سر و بود روقتید

 خسته و داده لم مبل به اکثرا هم مانشبانه یهم دور در یحت

 .بود بسته چشم

 یصدا. دمیکش سرک هاهپل یباال از و زدم رونیب اتاق از

 . آمد هم یورود در شدن بسته

 حاضر داشتم، دوست شتریب خودم از را دیجاو. برگشتم اتاقم به

 به یدرد دمیدیم حاال و نه او یول شوم آزرده خودم بودم

 یلحظه. زندینم هم دم و کرده خم را کمرش کوه ینیسنگ

 موهاش رشد کردم الیخ من》 گفت نشیماش از شدن ادهیپ

  《نکنه درز ییجا کن والیخ نیهم هم تو بوده، خوب
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 یفلز یهایصندل یرو. دمیکش پس را پرده پنجره پشت

 .نشست استخر یروبرو تراس

 را شیموها که یزمان همان بود، ناموسش قیشقا یزمان کی

 خواستینم و بود مرد! بود نکرده یریگشهیر هنوز رنگ یبرا

 . برود ناموسش یآبرو

 دیجاو ینگفته و گفته یهاحرف بغض ینیسنگ رزو از میگلو

 .کردیم درد

 به گاریس از محکمش یهاپک از که یظیغل دود دنید دل

 . نداشتم را فرستادیم هوا

 کاش. نشستم تخت تاج به هیتک و دمیکش پنجره یرو را پرده

 ...بود نجایا تارمیگ

. رفتمیم مانخانه به آوردنش یبرا فرصت نیاول در دبای 

 انیدرم گارشیس با را شیهایناراحت داشت عادت دیاوج

 را میهادرددل تارمیگ زبان از داشتم عادت هم من و بگذارد
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 شیرو محکم را انگشتانم بود تارمیگ االن اگر... کنم انیب

 ...خواندمیم بلند و دمیکشیم

 

 غمت آغوش در ماندم

 فقط یماند جا تو دل در 

 

 و شناختمینم را دیوجا اخالق اگر. ختیر فرو اشکم

 نییپا باشم پرشدم دینبا یناراحت موقع که دانستمینم

 .رفتمیم

 عشق سمیبنو بگذارم؛ کیتبر امیپ قیشقا یبرا خواست دلم

 بود مهم... اما... دهم خجالتش خواستمیم! مبارک دتیجد

 نه. نبود نه! داشت؟ را ارزشش بود؟ آدم اصال ش؟یبرا

 ...نداشت
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. کردم حذفش امیمجاز یصفحه نیمخاطب ستیل از انزجار با

 دیجاو یزندگ از. را بودنش نه خواستیم را دنشید نه دلم

 نداشت، من یزندگ در هم ییجا پس خودش، یپا با بود، رفته

 .همراهم یگوش یگوشه کی در یحت

 صحبت نشیمخاطب با داشت بود، ویال ضبط حال در اعال

 ...کردیم

 کنم اجرا زنده وآهنگ هی خوامیم رهام درخواست به امشب-

 ...به کنم میتقد و براتون

 کنج بود مهربانش یچهره بازتاب که یپر و جانیب لبخند

 .نشست لبم

 هایلیخ همدم ییتنها موقع داشت، خوب حسن کی گوشی 

 یهاانسان یبرا که دمیفهمیم یول نبودم بازیگوش دیشا بود،

 شد،یم هم رصبو سنگ یگاه. است مونس نیبهتر تنها

 یگاه یحت کرد،یم پرت شیدردها از را آدم حواس یگاه
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 یگرید یایدن در و انداختیم اتخنده به و شاد هم را دلت

 .بود خوب یگاه کنم فکر بود؟ خوب نیا... غرقت

 لبخند بودم زده لب و گذشته ذهنم از که یاترانه دنیشن با

 از ترانه نیا کهنیا از یجمعحواس بدون. نشست لبم کنج

 ...اعالست

 رهام خواند،یم و دادیم تکان سر احساس از پر و آرامش با

 .کردیم اشیهمراه و بود کنارش هم

 

 من یبرا قلبم از ماندیم چیه تو از بعد

 من یِخدا ستین میها هیگر فیحر بغضم

 من یماجرا شروع یعنی ها هیگر نیا

 من ندار و دار بر خورده بانیرق چشم

 من انتظارِ لیدل هاتن شما دوش
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 من کارِ به دیآ ینم گرید یوانگید

 

 .بود شماریب هاامیپ تعداد

 :کردم پیتا هم من ارادهبی 

 یول بود صدام بود، ترانه نیا از پر ذهنم شیپ یقهیدق چند》

 که... زیعز یاعال شیخوند که خوب چه... نبود تارمیگ فیح

 《ترهنیدلنش شما یصدا با دنشیشن

 پخش همچنان اعال یصدا و گذاشتم یپاتخت یرو را یگوش

 ...بود

 

 را تو نمیبیم دور از چرا عاشق شدم عاشق

 یدور درد نیا از یوا
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 ...کردیم دود گاریس همچنان هم دیجاو. رفتم پنجره یپا  

 

 آخر یا کرده خرابم عشق یا

 باور کنم یک تا را تو

 گرفته دلم مگر ینیبینم

 

 آوردن دست به کردنش خلوت یجهینت بود، شده طاق طاقتم

 از را گارشیس اول رفتم،یم اطیح به دو به وگرنه بود آرامش

 بعد کردمیم خاموش و له میپا ریز و دمیکشیم دستش

 که درک به بگو گفتمیم و گرفتمشیم آغوشم در محکم

 بگو رفت یکس هر ،یداد ادمی امروز خودت که یدرس... رفت

 .هبد ادامه را یزندگ و درک به

 ...لعنت ق،یشقا تو به لعنت
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 تختم یرو و گرفتم دیجاو از چشم امیگوش امیپ یصدا با

 .برداشتم را امیگوش و برگشتم

 .دندیپر باال خودکار میابروها تعجب با و بود اعال سمت از امیپ

 سخته؟ یلیخ یچ خواننده هی یبرا یدونیم -

... دمشخوان دوباره ؟!بود چه سوال نیا دنیپرس از منظورش

 .گرفت امخنده چرا دانمینم

 :کردم پیتا

 ؟یچ-

 کنه اعتراف و بخونه گهید یکی رو شترانه کهنیا-

 .خودشه یصدا از بهتر و نوازترگوش

 :کردم پیتا ارادهیب

 افتاده؟ براتون اتفاق نیا مگه-
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 از یکی تو دم،یشن تو یصدا با رو مترانه نیا قبال من -

 .وهاتیال

 کی همان در. آمد کش لبخند به امشیپ وممفه از میهالب

 

 دارمردم اریبس بودم دهیفهم بودم شده کالمشهم که یساعت

 .است متواضع و

 :کردم پیتا

 اغراق و دیدار لطف یلیخ شما کنمینم فکر یجورنیا من -

 . سالم. دیکنیم

 و دمید گهید یهاامیپ نیب رو امتونیپ. زیعز یالیط سالم-

 ن؟یخوب. بدم ابجو دونستم فهیوظ

 کنار زیعز آن کردم حس و زیعز یاعال بودم گفته منظوریب

 هم دیشا د،یتقل به هم دیشا است هیقافهم یجبران به اسمم

 ... منظوریب
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 .دهیم نشون رو شما تواضع تینها نیا نیکرد لطف ممنون-

 زتونیعز مادربزرگ فوت انیجر در. خانوم نیدار اریاخت-

 دییبفرما لطف رو آدرستون. شرمنده بگم، تیتسل که نبودم

 .برسم خانواده خدمت تیتسل عرض یبرا

. شدم مردد دادن جواب در! بود؟ یجد ای کردیم تعارف داشت

 ! زحمت باعث دادمیم اگر و شدیم زشت دادمینم آدرس اگر

 .کردم پیتا ناچار به

 ارزشمنده یلیخ دیگفت که نیهم میستین زحمت به یراض-

  .ممنون برام،

 :کردم اضافه و کردم امیپ یمهیضم را آدرس

 .افتخاره باعث و شمیم خوشحال دارتونید از البته-

 د؟یدار فیتشر منزل فرداشب. سفهیوظ کنمیم خواهش-
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 شده زدهجانیه چرا دانمینم! دیایب خواستیم یجد یجد

 ندیخوشا یول بیعج میبرا یکم مقدمهیب آمدن نیا. بودم

 .بود

 🦋 

 

_۱۸ 

 فکر بود، شده صبح و گذشته الیخ و فکر هزار به شب متما

 یتیسنخ چیه که ییایمیک با یدوست در اشتباهش د،یجاو دل

 ماندن ای دوباره رفتن یبرا مشیتصم و مامان به نداشت، او با

 و اعال به... زندیم حرف مامان با بود گفته دیجاو ران،یا در

 ! مانخانه به اشییهوکی آمدن

 .آمدم نییپا تخت از کسل

 لباس. کرد سرحالم و جبران را امیخوابیب ولرم آب دوش کی

 صرف یبرا و دادم جا یاحوله کاله در را میموها و دهیپوش
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 اعال آمدن از هیبق و مامان و بابا ساختن خبر با البته و صبحانه

 .رفتم نییپا را هاپله تیتسل عرض یبرا

 الیخیب را صبحانه صرف بودند، نشسته سالن در بابا و مامان

 متوجه که بودند گو و گفت مشغول سخت. رفتم شیپ و شدم

 نشانیب تیمیصم و محبت دنید از یلبخند. نشدند حضورم

 و خوددار و آرام شهیهم بود نیهم مامان بست، نقش لبم یرو

 .مامان به نسبت عشق از پر و گرمالحظه شهیهم هم بابا

 تکان سر بود گفته چه دانمینم که بابا حرف جواب در مامان

 .داد

 خواد،یم موندن دلم خودم من. ستین تو خاطر به خسرو نه-

 به یکار نه کن باور. کنم عمل مادر تیوص به خوامیم

 فکرت که یاگهید لیدل چیه نه دارم دیجاو یحرفا

 ...مشغولشه
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 من شد، یخوش از مملوع وجودم تمام مامان حرف دنیشن از

 که ییجا به یخاطر تعلق چیه خواست،یم ماندن دلم هم

 ترآرام جانیا نداشتم، بودم متحمل آن در را یدلتنگ سال پنج

 مامان که دمیفهمیم من م،یبود آرام جانیا یهمگ انگار. بودم

 بهتر حالش خاطراتش دل در و جانیا تصورمان برخالف

 . است

 کردم دورت هدفت و کار از که هم سال پنج نیا بابت... -

 ...رمندهش

 .نشست مامان یهالب یرو بابا یهاانگشت

 تو آرامش از ترمهم من یبرا ایدن نیا تو یچ چیه... شیه-

 .نکن یالک یفکرا پس یدونیم خوب خودتم ستین و نبوده

 سرخوش با و بردم نشانیب مبل پشت از را سرم و رفتم شیپ

 .دمیبوس را دو هر

 .دمیشن وفاتونحر منظور یب معمول طبق. ریبخ صبحتون-
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 چشمک خندان بابا و دیکش صورتم یرو را دستش کف مامان

 .زد

 !نداره بیع گهید منطورهیب-

 !شهمه ادیم شیپ ییهوی ستمیوانم گوشفال خدا به! بابا ئه-

 :دیپرس کشدار

 !شهمه-

 :گفت یالک یاخم با مامان

 !ودخترم نکن تیاذ خسرو-

 .دمیبوس را اشگونه محکم و سفت

 .مامانم ربونق من-

 .خدانکنه-

 .نشستم شانیروبرو و دمیکش عقب را سرم
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 حال دنید از. شد ریسراز هاپله از اوازخوان دیجاو موقع همان

 : دیپرس کیعل و سالم یب. شد کامل امیخوشحال خوشش

 زدبد؟ صبحونه-

 .داد تکان سر مامان

 .زمیعز آره-

 .کرد من به رو

 .کارخونه ایب باهام یکاریب روزت هر طبق امروزم اگه جوجو-

 :گفتم اشیشوخ به توجهیب

 .برسم کارهام به دیبا کم هی دارم مهمون امروز- 

 .دیکش هم در ابرو زیر مامان

 !مهمون؟-

 .زدم لبخند اشیکنجکاو یبرا
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 رفت ادمی اومد حرف تو حرف بدم اطالع بهتون که اومدم -

 یالتهراناع جریمن سمت از یهمکار شنهادیپ به راجع. دیببخش

 یبرا امشب خودشون راستش... کردم صحبت باهاتون که

 چون و خواستن آدرس. جانیا انیب خوانیم تیتسل عرض

 . بدم ادرس شدم مجبور رمیبگ اجازه که دینبود شمیپ

 بابا بود، شده هم در یکم شیهااخم کردم، نگاه بابا به

 یبرا فقط هم ان داشت؛ را خودش خاص یهایریگسخت

 ...دانستندیم همه را لشیلد. من

 مادرته؟ به گفتن تیتسل نجایا به اومدنش علت یکنیم فکر-

 .انداختم باال شانه

 .گفت جورنیا خودش-

 ؟یکرد باور-

 حیتوض عیسر بابا یهاینیبدب از چارهیب یاعال یتبرعه یبرا

 :دادم
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 یبرا دعوتشون از تشکر یبرا من چون احتماال. بابا بله-

 . کنن جبران خواستن دمیرس تشونخدم یخوانهم

 ؟یکردیم مشورت رفتنت از قبل دیبا یکنینم فکر-

 با کردم، نگاه بود ستادهیا طورهمان که  دیجاو به مستاصل

 .آمد شیپ و جنباند سر میبرا ارامش

 . خسرو رینگ سخت-

 .نشست کنارم

 .نکرد کم تشیجد از یول کرد باز را شیابروها گره بابا

 از زنمیم که یحرف. جان دیجاو ستین فتنگر سخت بحث-

 رو یاعالتهران نظر الیط یصدا. یریگسخت نه ستجربه سر

 گفته هاشمصاحبه تو بارها خودش که یاخواننده کرده، جلب

 تا و ذارهیم هیما جون از شترانه ترک هی رسوندن ثمر به یبرا

 خب. دهینم نشرش بودنش خوب از نشه یراض خودش دل



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
135 

 

 شترانه یبرا که یکس یصدا آوردن بدست یراب آدم نیا

 کنه؟ینم. کنهیم یکار هر کرده انتخاب

 ! بود کرده یریگیپ هم را اعال یهامصاحبه تا بابا

 .داد لم عادت به و خونسرد دیجاو

 فوقش! باهام بخون ایب ذارهینم شقهیشق رو که ریتهفت-

 از ریغ. گهید تمام و نه گهیم الیط و ادیم رهیم دفعه چهار

 نه؟یا

 جانم به شانیهاحرف که یاسترس ؟!نه گفتمیم دیبا چرا من

 .کنم فکر درست گذاشتینم انداخت

 .کنم جلوه آرام کردم یسع و کرد نگاهم موشکافانه بابا

 ال؟یط نهیهم هم تو نظر-

  .چرخاندم سه هر نیب را نگاهم

 تیتسل برا ادیم گفت... گفت. بگم یچ خب دونمینم-

 دادم؟ آدرس که دستم از دیناراحت شما  .نیهم
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 .شد بلند شیجا از

 .خداست بیحب مهمون! چرا ناراحت. باباجون نه-

 :داد ادامه دیجاو به رو

 .امیم منم. شم آماده تا بخور رو تصبحونه برو-

 .رفت باال هاپله از و

 .شد بلند هم مامان

 نکن مرتب رو اطیح و خونه کمی بگم سلمان و آلما به برم-

 . شب یبرا

 و دخالت چیه یب و بابا طرف نه ستادیا من طرف نه! نیهم

 تمیاذ شدت به گاها مامان یهایحرفیب طور نیا. رفت ینظر

 .کردیم

 .کردم دیجاو به رو
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  باباس؟ نظر هم تو نظر-

 .شد بلند و دیکش را دستم

 .زبونم سر بفرسته نظر فتهیب راه مغزم میبزن صبحونه میبر-

 اعال میت با یهمکار یبرا دلم شد ماندنمان به ابن که حاال

 داشتم دوست که بود یکار هم بود یسرگرم هم. نبود لیمیب

 یحت نبودم رفتن کارخانه آدم من. آمدمیم در یکاریب از هم

 !کردیم واگزار من به هم استیر ِسمت دیجاو اگر

 .دیجو را اشلقمه

 .داد نظر مغزم اوم-

 که کردم شکر را خدا امیفکرمشغول تمام با گرفت، امخنده

 .است راه به رو حالش

 به اعال بخونه، اعال با ادیب الفروهرمیل تو یجا اگه نظرم به-

 لباس نیع. دهیچسب دلش به تو یصدا چون چسبهینم دلش

 وهمون یبخوا یباش داشته دوست رو یلباس هی مونهیم
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 باز ارنیب لباس برات گهید دست صد ،ینکن داشیپ و یبپوش

 .سلباسه اون رد چشمت

 مگر ابهت و رزومه آن با یاعالتهران. بود عیضا زدنش مثال

 گرفته امیجد یادیز هانیا! بود مشیت در من حضور لنگ

 !بودند

 کنم؟ قبول وشنهادشیپ بخوام من اگه و-

 .زد چشمک

 .رمیگیم رو تاجازه من-

 .زدم لبخند یراض یدل با و ارادهیب

 ...هنوز نکردم وفکرام البته-

 .گرفت امخنده که کرد نگاهم یچپ
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_۱۹ 

 عزادار احترام به و یرسم یپیت دو هر بود، همراهش هم رهام

 تیتسل از هاصحبت. داشتند تن به یمشک خانه نیا اهل بودن

 ریمس رهام و اعال یحرفه و کار سمت یاحوالپرس و گفتن

 هم راهیب پر بابا کردمیم فکر داشتم و بود داده رییتغ

 که اشترانه سه اعال که کرد دیتاک یدوبار رهام گفت،ینم

 قصد و گذاشته کنار کل به را دارد خانوم همخوان به ازین

 . ندارد را خواندنشان

 و کار به را بحث که رهام به نامحسوس یاغرهچشم اعال

 .رفت بود کشانده اشحرفه

 یراب یکرد انتخاب اشتباه رو مکان و وقت جان رهام-

 میدار ترانه نشیگزیجا که ترکه سه. من یکارها یزیربرنامه

 !گهید
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 حد نیا تا خواستم کهنیا علت دیشا بودم، نشسته اعال کنار

 در خواست اگر که بود بابا یرو کاملم تسلط باشم کشینزد

 ابرو و چشم شیبرا کند مانیپش من انتخاب از را اعال لفافه

 یستیرودربایب بود، نیهم اباب اخالق نیبدتر راستش. میایب

 شیهاچشم از که بود یزمان قایدق االن و گفتیم را نظرش

 به را طرفش بفهماند اعال به که دارد آماده یحرف خواندمیم

 !است کرده انتخاب اشتباه

 با یتلفن داشت شیپ یقهیدق چند. بود دیجاو الاقل کاش

 را قشاتا در کرد،یم بحث یموضوع چه دانمینم سر ایمیک

 یطوالن یادیز اشمکالمه انگار یول ادین نییپا شیصدا بستم

 !بود شده

 .داد تکان سر اعال حرف دییتا در رهام

 یگاه یول مهمه یلیخ برات کار تیفیک که دارم قبول من -

 .رو کار کنهیم سخت یلیخ هاتتیحساس
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 از بداهه و مسخره یسوال عیسر که کند باز لب خواست بابا

 .دیپر زبانم

 دییتا شما. داره فرق یلیخ هیبق با هاچهره یایدن گنیم-

 د؟یکنیم

 .باشم جوابش طرف تا نشست بیار یکم و زد یلبخند

 مردم نیب شیب و کم. بود منکرش شهینم حال هر به-

 به حواسمون یعاد یهاآدم از ترشیب دیبا و میشناس

 .باشه رفتارمون

 شد متوجه انگار هم خودش و بودم بر از را داد که یحتوضی 

 دنیکش حرف به از هدفم تنها درواقع نداد، کشش شتریب که

 .دادم تکان سر. بود بابا امدنین حرف به اعال

 .سخته-

 .برگرداندم سمتش را نگاهم و ختیر فرو قلبم بابا یصدا با
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 به که بعدش یول باشه جذاب دیشا اولش شدن چهره -

 رد قرمزو چراغ هی هیکاف. کابوس بشه دیشا یببر یپ عمقش

 نیتوه و یبد رو نفر هزاران جواب دیبا که وقته اون یکن

 .یبخر جان به رو نفر هزاران

 .داد تکان دییتا سر رهام

 هیکاف خوبه که قرمز چراغ. ینیمع جناب طورهنیهم قایدق-

 حواسش مثال بزنه، سر مشهور یچهره هی از رفتار نیتریعاد

 دیبا بعدش بده، یسوت هی و بزنه تپق هی حرفش یتو و نباشه

 تا ریبگ تمسخر پیکل و جوک از باشه، برخوردا یلیخ منتظر

 .آخر یال و یفحاش

 به چشم و ختیر فرو من قلب باز و انداخت پا یرو پا بابا

 .دوختم دهانش

 یکی من. شهرت یواد به گذاشتن پا خوادیم جرات و دل -

 کنمینم رو سکیر نیا هرگز ادیب شیپ تشیموقع اگر که



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
143 

 

 حفظ یبرا میزندگ طرز و رفتارها موندن موم و مهر چون

 دغدغهیب هاهفته آخر دارم دوست و تهیاولو برام آرامشم

 و آرامش در و یعموم یجاها برم گردش به مخانواده همراه

 مخانواده کنار هاملحظه از هانیدورب چشم از ترس از دور به

 رو شهرت هک هیمورد نیتریجزئ نیا تازه. ببرم لذت

 !خالص و بخشمیم لقاش به رو عطاش کل در. پسندمینم

 کنم عرض چه که میرمستقیغ بابا! رفت باد به تالشم تمام

 !فهماند اعال به را منظورش یچکش و رک

 .زد یاخنده تک رهام

 ...اگر کرد تشیریمد شهیم-

 شوک با و رفت فرو یکیتار در خانه کبارهی به حرفش انیم

 همان و دمیکش یکوتاه غیج ارادهیب و اخواستهن یخاموش نیا

 .دیچیپ امشانه دور یدست دم

 ...رفت برقا-
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 و بودم دهیکش غیج من. بود بدتر شوک نیا  !بود اعال یصدا

 ! بود دهیکش آغوشم در دنمیکش غیج از شوکه ویشا اعال

 تنم امقهیشق یرو زدن حرف هنگام نفسش هرم حس از

 . دمیکش عقب سرم، نداد تکان با و شد مورمور

 تازه خانه مطلق یکیتار در مان،یجسم تماس از شده جیگ

 .دمیشن را صداها

 :زدیم صدا را آلما مامان 

 .سالن تو اریب رو هاشمع و هایشارژ چراغ آلما آلما؟-

 ومد؟ین یزیچ هی افتادن یصدا: بابا

 .آمد سمت آن از یاناله یصدا

 ...یآ-

 بود؟ دیجاو
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 بود یاشده لیذل کدوم! کنم فکر بودم من هزیچ اون خسرو-

 رمیز از ومن دست ادیب یکی... آخ... خورد چیپ پام د؟یکش غیج

 ! ادینم در کرده ریگ کجام دونمینم دراره

 کم یکیتار حجم از یکم اعال یگوش پروژکتور شدن روشن با

 خانه دور را اش یگوش دیجاو کردن دایپ یپ در و شد بلند. شد

 . چرخاند

 را ذهنم یکیتار ای زدمیم جیگ که بود اعال حرکت از دانمیمن

 دایپ توانستمینم را هاپله گرفتن قرار جهت که بود کرده کند

 .کنم

 متوجه تازه و دمیدو دنبالشان هم من یسمت به جمع حرکت با

 .شدم بود افتاده هاپله نییپا که دیجاو

 .شد نیمتا سالن نور و آمد هاچراغ با سلمان موقع همان

 .نشست دیجاو کنار بود دهیرس هاپله به همه از فرزتر که اعال

 داداش؟ یخوب-
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 یگوش مخالف سمت را سرش اعال صورت دنید یبرا دیجاو

 .کرد کج

 ! شدم کور کن یور اون تویگوش ناموسا-

 .دیخند اعال

 .دیببخش-

 از چشم که یحال در ارادهیب و گرفت سمتم را اشیگوش

 را دیجاو یهاشانه خودش و گرفتمش اشتمدیبرنم دیجاو

 .دیچسب

 .رونیب بکش ودستت کنمیم بلندت-

 .آمد جلو رهام

 .کنم اعال کمک بذار سایوا ترعقب برو الیط-
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 را دیجاو اعال و رهام و کردم باز راه و کردم گوش را حرفش

 .رفت هوا به دادش که کردند بلند

 ...یآ-

 دست با را دستش کی .نشستم شیپا یجلو دهیترس و نگران

 .بود بسته پلک محکم و بود دهیچسب گرشید

 !دیکش غیج یک بفهمم اگه-

 .دمیگز لب

 ودستت ؟یشد یچ. دمیترس رفت برقا هوی. دیجاو بودم من-

 .نمیبب

 .کرد باز پلک

 ...پدرت بر-

 .دیخند و کرد نگاه بابا به کبارهی به

 !نجاسیا که باباتم اوه اوه-
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 .گرفتم را دستش مچ

 ! هیشوخ وقت االن-

 .دیکش عقب را دستش

 !باز شهیم وا دهنم سادهیوا نجایا بابات نزن دست آخ-

 .گرفت را مچش از باالتر اعال

 ده؟یند بیآس بدنت از یاگهید یجا. شکسته احتماال-

 همچنان زبانش یول بود دهیپر هم رنگش دارد درد بود معلوم

 !کردیم کار مزاح به

 سالمه بگم بهت تونمینم صددرصد ناال که رو همه یهمه-

 مارستانیب به رفتن برا اگه سالمن پاهام یول! کنم چک دیبا

 !یپرسیم

 .زد اششانه به خندان بابا و کرد محار را اشخنده اعال

 .مارستانیب متیببر بپوشم وکتم برم. سالمه جات همه ظاهرا-
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 .دندیپرس را احوالش هم مامان و الله خاله

 دجان؟یجاو یخوب-

 ! بچه کجاست حواست پس-

 :زد نق دیجاو

 .کشهیم غیج دیبپرس شده لیذل نیا از-

 مخصوص زبان با آلما که میدرآ یعذرخواه در از خواستم

 .کرد خود متوجه را جمع خودش

 رو عیسر و شدیم متوجه را زبانش مانهیبق از بهتر الله خاله

 .کرد بابا به

 استقبال برو الدن با شما. اومدن خانومش و رامبدییدا خسرو-

 .رمیم دیجاو همراه من. حتما اومدن شما دنید برا

 :دیپرس دیجاو به رو ناچار به بابا

 ؟یبر یتونیم-
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 .شد بلند دیجاو کنار از اعال

 .دییبفرما شما کنمیم شونیهمراه من-

 .فشرد را اعال یشده دراز دست شرمزده و معذب بابا

 !دیهست ام مهمان شما که شد بد یلیخ-

 دییبفرما ادهیز دارید یبرا فرصت. دینکن رو فکرها نیا-

 .کنمیم خواهش

 .کردم اعال به رو

 .بردارم ومانتوم دیکن صبر امیم منم-

 :دادم ادامه خاله به رو

 .هستم من. ستین اومدنتون به یازین خاله-

 مامان کردن پاره تکه تعارف و دیجاو یپرانمزه دنیشن منتظر

 .رفتم باال را هاپله لباس ضیتعو یبرا و نشدم هم با هیبق و

 🦋 
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_۲۰ 

 برداشته مو شستش استخوان و رفته در کتف از دیجاو دست

 درد از که دیجاو از چشم اجبار به و بست را اتاق در دکتر. بود

 .برداشتم نداشت صورت به رنگ

 .نبود یحاد یشکستگ خداروشکر دینباش نگران: اعال

 .زدم لبخند دییتا به و برگشتم سمتش

 .خداروشکر آره-

 .کرد اشاره آتل اتاق کنار یهامکتین به

 .دییروپا ساعته هی. کارشون بکشه طول کنم فکر دینیبش-

 .نشست کنارم هم خودش نشستم، و کردم تشکر

 تونه؟ییدا دیجاو -

 .ییدا تا دوستمه شتریب البته. بله -
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 در که بود یطور شیهاابرو و هالب حالت گرچه زد لبخند

 خوشم. دیرسیم نظر به مهربان و خندان هم یعاد حالت

 که انگار بردمیم لذت اشیکالمهم از ناخواه خواه و آمدیم

 مخاطبش شخص به مثبت یانرژ صورتش خاص کیمیم

 .کردیم منتقل

 .کنم فکر شوخن هم یلیخ-

 .دمیخند آرام و صدایب

 ... یلیخ-

 :دادم امهاد شرمسار و کردم جمع را لبخندم

 ما مهمان شما. نبود یخوب شب امشب دیببخش یراست اوم-

 ...تو االن و دیبود

 .کردم اشاره فضا به

 ...مارستانیب-

 .دیبر را حرفم
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 تییدا یبرا که یاتفاق جز به البته. بود یخوب شب هم یلیخ-

 .افتاد

 !ییدا بگم بهش ندارم عادت ادیز. دیجاو-

 .کرد حیتصح را حرفش

 .دیجاو-

 .زدم لبخند و گرفتم یانرژ دوباره لبخندش از

 خونتون به رو اومدنم علت پدرت کنمیم حس چرا دونمینم-

 .کردن برداشت یاگهید جور

 .دمیگز لب

 یحساب امشب. بدهکارم شما به یعذرخواه هی من-

 خودش خاص یهایریگسخت بابا راستش. شدم تونشرمنده

 زحمت قدردان و ردننک یبرداشت نیچن دیکن باور یول داره رو

 .دوستن مهمون ادیز یلیخ بابا. هستن محبتتون و
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 یمهیضم لبخند هم دنشیگز لب و اخم موقع. دیگز لب

 !بود شیهالب

 که بود رهام ریتقص دمیشا. یکن یعذرخواه که نگفتم ئه-

 .شده ویآرش یترانه سه اون و حرفه به کشوند رو بحث

 اولت حدس انهم زیعز یاعال نه میبگو دمیکش خجالت

 !بود تردرست

 .بود دوستانه یگو و گفت هی. گهید ارهیم حرف حرف-

 .زد چشمک و دیخند

 .نشون و خط یچاشن با البته-

 .گرفت امخنده

 رو حرفش شهیهم بابا. ستین دیکنیم فکر که ینجوریا نه-

 آخر در و گهیم رو موافقتش ای مخالفت علت و زنهیم

 نظرش وقت چیه ذاره،یم ودمخ یعهده به رو یریگمیتصم

 .کنهینم لیتحم رو
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 .دیکش قیعم ینفس

 .یستین رانیا که فیح صد پس-

 باعث تشیمیصم نیهم و بود شده مفرد رشیضما و افعال

 بازگو را یهمکار شنهادیپ قبول یبرا ممیتصم ترراحت شد

 . کنم

 پلکم کردن باز با و کردم تازه ینفس و بستم پلک عادت به

 .زدم لبخند

 .کانادا میرینم-

 آمد،یم خوشم میهاکردن زیسوپرا هیحاشیب و ییکهوی نیا از

 .بود یدنید مقابلم شخص یچهره

 .زد یاخنده تک بعد و کرد تعجب اولش

 !؟یچ یعنی-

 حرف ما یخونه تو ران،یا بمونه گرفته میتصم مامان یعنی-

 . حجته بابا یبرا مامان
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 !مامان نیآفر-

 !بود بلد هم طنتیش

 ... تو و-

 .دادم تکان سر

 .رو تونحرفه دارم دوست-

 .بزند را حرفش نگذاشت یگوش میمال زنگ یصدا

 .منه یگوش-

 و بود سپرده دستم به ها پله نییپا را اشیگوش افتاد ادمی تازه

 او به تا گذاشتم فمیک داخل رفتم، لباس ضیتعو یبرا یوقت

 .گردانم برش

 .تونیگوش منه دست بله بله -

 .دادم دستش را اشیگوش و دمیکش را فمیک پیز

 رهام؟ الو-
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... 

 جانم؟

... 

 .کشهیم طول کارمون برو تو

... 

 .یعلای باشه

 .امشب دیافتاد زحمت تو یحساب دیرفتیم هم شما کاش-

 .میزنیم گپ میدار مینشست یخوب نیا به شب! زحمت-

 صورتم مهمان لبخند زدیم حرف که اعال کال. آمد کش لبم

 !دیایب که رفتینم اصال. بود

 و؟ ادیم خوشت ما یحرفه از ؛یگفتیم یداشت-

 ...البته کنمیم قبول افتخار با وشنهادتونیپ-

 پدرت؟ -
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 .تذکرهاش و هاشحتینص یپا نمیبش دیبا. هوم -

 .یکن حساب یتونیم منم رو-

 

 

_۲۱ 

 !کند حتمینص ای بزند حرف بابا با دیایب که

 وبال دست با دیجاو. شدم بلند ارادهیب و شد باز اتاق در

 لمس را دستش آتل و شد مچاله قلبم آمد، رونیب گردنش

 .کردم

 ؟یخوب-

 .دیکش را لپم سالمش دست با

 !گهید پختته دست-

 :زدم لب کرده بغ
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 .دیببخش-

 .دیخند

 .باشه آخرت دفعه دمتیبخش! گهید بامرامم-

 جهت ریگیپ و کرد نگاه سرم پشت به اشجمله اتمام با

 .آمد شیپ اعال و دمیچرخ نگاهش

 شیپ را سالمش دست و گذاشت کنار را یلودگ بار نیا دیجاو

 .برد

 . شرمنده امشب شدم زحمتتون باعث-

 .فشردند را هم دست

 ن؟یبهتر. بود فهیوظ دیینفرما-

 .دیکش آتلش به یدست

 برداشتم بلند وقدمم کرد هولم مغزبادوم نیا غیج! یعال هوم-

 .رمیز موند دستم شدم پا کله شد یخال پام ریز
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 :زدم نق

 ! دیجاو-

 .زد لبخند یجد

 !امیچلفت پا و دست خودم. زمیعز کنمیم یشوخ-

 .رفت دلم هم گرفت امخنده هم جوابش از

 کرد تعارف دیجاو مارستان،یب ینهیهز حسابهیتسو از بعد

 و شد ناراحت اعال یول میگردیبرم خانه به یتاکس با خودمان

 بحث اعال و دیجاو نیماش در. رساندیم را ما گفت تیقاطع با

 هم من و بود یجذاب بحث کشاندند، یقیموس یحرفه به را

 .شدم کالمشانهم

 .کرد تعارف دیجاو و کرد ترمز خانه در یجلو

 . میداد زحمتت یلیخ داداش گرم دمت-

 .دینکن تکرار شمیم ناراحت! یزحمت چه-
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 .کرد اشاره خانه در به دیجاو و میشد ادهیپ

 .میباش خدمت در یچا هی بفرما-

 .روقتهید هم یاخسته شما هم. ترمناسب وقت هی شااهللان-

 اعال تا میستادیا م،یکرد یخداحافظ و دادند دست هم با

 .میرفت خانه اطیح داخل و کند حرکت

 و کرد اشاره خانه یکیتار به در بستن از بعد بالفاصله دیجاو

 :گفت

 !بودن نگرانت چقدر ببر وحالش برو دیجاو -

 .گرفت امخنده

 کردم راحت والشونیخدنیپرس وحالت زدن زنگ دفعه صد-

 .دنیخواب رفتن که

 و سر به عبور هنگام که زدم کنار را دیب درخت بلند یهاشاخه

 قیعم ینفس اشیسرسبز یبو حس با و نخورند صورتم

 .دمیکش
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 د؟یجاو-

 .دارمت-

 .دندیپر االب میابروها

 بگم؟ خوامیم یچ یدونیم مگه-

 .زد یامغرورانه پوزخند

 که رو دیجاو میج تو! ندونه دیجاو کن فکر درصد هی! هه-

 .جوجو خونمیم وحرفات ته تا من یبگ

 ه؟یچ حرفام ته حاال خب-

 .نترس ستین یسخت آدم بابات-

 .دوختم چشم میهاقدم به و دمیکش صالیاست سر از یآه

. شمیم یبد حس کنهیم یریگسخت یجورنیا که ربا هر-

 .افتمیم ساالش اون یها یریگراحت ادی

 .کرد گرد امشانه دور را دستش
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 روانپزشک شیپ برمتیم یکن فکرا نیا از گهید بار هی-

 ! وانهید

 .گمیم یجد-

 پدره باالخره. کنم حتتینص نخوام که یهست عاقل انقدر -

 .کن درکش

 دوست... گرید زدیم را شورش دلم که کردمیم درکش

 ریسِ گذشته به یالحظه امخانواده یاعضا از کدام چیه نداشتم

 .کنند

 تختم یرو نازک یپتو ریز و کردم ضیتعو را میهالباس

 .کردم روشنش آمد امیگوش به که یامکیپ یصدا با. دمیخز

 .کردم بازش کنجکاو و تعجب با و بود اعال سمت از امکیپ

 نشات و یاراد ریغ کامال... خوامیم معذرت رفتارم بابت -

 .بود تییهوی ترس از گرفته
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 با حاال. دمیگز لب و شدند گرم میهاگونه کردم احساس

 !هستم ییغویجغیج و ترسو دختر چه کندیم فکر خودش

 شده ساز دردسر یحساب امشبم یاراد ریغ و مالحظهیب غیج

 پناهم ناخواسته غمیج ندیشن از که شدم متوجه هم خودم! بود

 .نبود کار در یبد تین و شد

 به یازین شدم متوجه کامال کنمیم خواهش: نوشتم

 یکیتار از بودم فکر تو... دیند خجالتم ستین یعذرخواه

   .شدم شوکه فضا ییهوی

 .آمد ریتاخ با امشیپ

 .زیعز یالیط ریبخ شبت-

 .شتمگذا کنار را یگوش و کردم پیتا را ریبخ شب لبخند با

 

_۲۲ 

 .دادم جا لباسم ست یمشک توربان در دقت با را میموها
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 خالف بر خواهدیم را اعال شنهادیپ قبول دلم گفتم که بابا به 

 گفت فقط نزد ممیتصم با مخالفتش بر یمبن یحرف تصورم

 . کنم دعوت شام یبرا را اعال

 بدل و رد انشانیم ییهاصحبت چه است قرار دانستمینم

 کوتاه است قرار کهنیا و دانستمیم را بابا موضع راستش. شود

 گفتن و حرفیب بودم مطمئن اما دانستمینم را نه ای دیایب

 شب همان بود باهوش اعال! داد نخواهد بله نظراتش و افکار

 ریخ به خدا... امشب و بود شده بابا افکار متوجه راحت هم

 .بگذراند

 هم را اشیگوش کردمیم همراه خودم با دیبا را دیجاو

 پناهمیب شب آن مثل هم باز ایمیک که بودم کرده خاموش

 .نکند

 .نبود خودم دست زدنم نق و رفتم آشپزخانه داخل

 !ینپخت مطبخ تو چرا دهیچیپ خونه تو غذا یبو آلما-
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 به شروع و درآورد را اشدفترچه و خودکار دستپاچه و عیسر

 . کرد نوشتن

 یاسپر االن! هیقو شما یشامه. خانوم پختم مطبخ تو-

 .خونه کل به زنمیم

 ال؟یط-

 .رفتم رونیب و شدم غذا یبو الیخیب مامان یصدا با

 مامان؟ جانم-

 یآقا. ستین تخاله و من حضور به یازین جان الیط-

 باشه یخودمون و تعدادکم جمعتون شهیم معذب هم خواننده

 .زیپرو ییدا یخونه تا میریم الله خاله با. بهتره

 .مامان یتهران یآقا-

 .زد لبخند

 .یتهران یآقا بله-
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 . رفتند اشگونه دنیبوس از بعد و نکردم یمخالفت

 استرس  !نرود؟. رفت برق سمت ذهنم ناخودآگاه اعال ورود با

 .بود کرده امآشفته یحساب بابا یهاحرف

 .کرد زمزمه آهسته شدن رد نیح و داد دستم را گل سبد 

 .شهیم یاوک یچ همه نباش نگران -

 ... بود درآورده سر احوالم از زود چه

 .گذاشتم سالن کنار یعسل یرو را سبد

 بابا خود. است مخالف بابا که گفتم. گرید بودم گفته خودم 

 . بود گفته میرمستقیغ هم

 کنار دیپریم یجهت به دم هر که المیخ و فکر از فرار یبرا

 .دمز صدا ییرایپذ یبرا را آلما و نشستم دیجاو

  داشتم؟ اعال با یخوانهم به اصرار چرا
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 مانیکارهم و کار یچگونگ از بابا یبرا ادب کمال در داشت

 . زدیم حرف

 بودم؟ گرفته میتصم زود یعنی

 هم المیخ در یحت محتاطانه سال پنج که یمن شد طورچه

 رونیب سرم از را یقیموس یواد در امدوباره گذاشتن پا فکر

 به خواست؟یم دوباره یشروع دلم بیعج حاال بودم کرده

 ماه شش آن جز به من نبودم، امعالقه منکر وجه چیه

 یول. دمینکش یقیموس از دست هم روز کی غمبار و منحوس

 ...اعال با یهمکار

 ...دانمنمی 

 هم خودش را لشیدل که دارد را یزیچ یتمنا آدم دل گاهی 

 از گام چیه و زمان چیه من چه گر! عقل به برسد چه داندینم

 ... چرا دلم با یول بودم نرفته شیپ عقلم با را امیزندگ
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 خواست،یم تالش یکم دلم. بود میراهنما دلم هم بار نیا

 یکم نشاط، یکم ساله، پنج سکون نیا از گرفتن فاصله یکم

 بود یفیشر انسان اعال... خود در دنینپوس یکم کردن، یجوان

 یدل یبرا را خودم دینبا شت،دا اعتبار مردم انیم الاقل

 .کردمیم مردد گرفتن میتصم

 شیپ عقلش با او نبود، یمشکل پس بود دلم موافق دیجاو

 که رشیاخ تیخر خودش قول به از میبگذر البته... رفتیم

 .بود قیشقا انتیخ سوز از هم آن

 ؟ییکجا-

 .برگرداندم دیجاو سمت را صورتم و دمیپر فکر از

 جان؟-

  :دیپرس آهسته

 ؟یکنیم فکر یچ به هم تو اخمات-

 .شود باز شانگره تا دادم باال را میابروها ؟!بودم کرده اخم
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 ...خوبم-

 صحبت حال در یاعال و بابا به ینگاه. داشتم دشییتا به ازین

 :دمیپرس ترآهسته و انداختم

 ؟یکنیم دییتا ومیتصم تو-

 .زد بلندم یگوشواره به یتلنگر

 ؟یدیترس-

 .دادم تکان سر صادقانه

 .هوم-

 یحرفا رو کهنیا شرط به. برات خوبه بزرگ تحول نیا -

 .یباش زایچ یلیخ مواظب و یکن فکر بابات

 بود شده ریدرگ فکرم قدرآن بود؟ زده ییهاحرف چه بابا مگه

 .بودم نشده متوجه که
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 را حواسم دقت با و آرامش در کردم یسع و برگشتم بابا سمت

 .کنم نمایدورهم علت جمع

 

 رو یتهران یآقا شنهادیپ قبول دلم گفت الیط شبید-

 وهامحرف. ذارمیم احترام تخواسته به گفتم منم خوادیم

 خود جلو. بهتره میکن صحبت شما حضور در گفتم. بهش نزدم

 میزندگ و ییدارا تمام که دارم بچه هی ایدن دار تو گمیم الیط

 کناره دیبا شهرت از گفتم شب اون من. موشه تار هی یفدا

 الیط که نبود نیا منظورم یول هستم هم حرفم یرو گرفت

 ...که کنمیم منع قشیعال و ماتیتصم از رو

 .کرد نگاه سمتم

 !استرس از یدیجو وناخونات کل روزید از... -

 :داد ادامه اعال به رو دوباره و زدم لبخند
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 یوت ادیب الیط یوقت که شدم متوجه هاتونحرف یالبال از-

 عضو کال و شهیم هم نوازنده خوندن از یجدا متونیت

 اسم هاآلبوم و هاکنسرت یتو کمکم. شهیم پتونیاک یخانواده

 یمطرح تیشخص شما شه،یم تریت شما کنار شچهره و

 به اونم کنه سالم تونیلومتریچندک شعاع تو کس هر و دیهست

 بامش کهنیا لیدل! کارانتونهم به برسه چه ادیم چشم

 هی بگم بهتره ای قول هی فقط بزنم حرف جفتتون با خواستم

 خوادینم دلم. الیط خود از و شما از درخواست و حتینص

 یحساس اریبس یهیروح الیط مادر. نیهم بشه یحواش ریدرگ

 .خوادینم رو مخانواده شدن تیاذ دلم هم خودم و داره

 از دیرستیم تجربه از د،یترسیم بابا بودم زده حدس درست

 یول کردیم یباز کلمات با... تجربه یتلخ از تجربه، تکرار

 .گذردیم هاچه دلش در دمیفهمیم

 .کردم باز لب ارادهیب
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 یمیتصم چیه شما یقلب تیرضا بدون من باباجون-

 .رمیگینم

 .زد لبخند پدرانه

 نیا به دلت که دونمیم و توئه لبخند به من یقلب تیرضا-

 از یدونیم خوب خودت الجانیط دارم مانیا بهت. کاره

 نکنه رتیدلگ هامینگران. دارم اعتماد بهت شتریب هامچشم

 .تجربهکم تو و هیسخت یایدن شهرت یایدن

 .زدم لب

 .متوجهم-

 .کرد بابا به رو و گرفت صورتم از را آرامش نگاه اعال

 تمام. امحرفه نیا یتو که ساله دوازده از شیب من-

 سند رو حرفم دارم دوست. ستجربه من یبرا هاتونینگران

 بودن دور راه هم قدر همون دارم کار یتجربه که انقدر دیبدون

 شما حضور در امشب رو الخانومیط اگه. بلدم رو یحواش از
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 همون دیباش مطمئن کنمیم دعوت ممیت با یهمکار یبرا

 به حواسم هست خودم یآبرو و یزندگ به حواسم که قدر

 منافع از قبل که دیکن باور دارم دوست. سته هم شونیا

 برام دمیم بهتون امشب که یقول و حرف میکار و حرفه

 .تهیاولو

. زدم لبخند هم من شد باز تیرضا لبخند به که بابا یهالب

 کنار را گزنده افکار و شد نانیاطم و آرامش از یموج اعال قول

 راه عالا و... بزرگ تحول کی خواستیم رییتغ دلم من. زدم

 با دوشادوشش هم آن. بردارم قدم تا بود کرده باز میبرا را

 مهر شد که بابا لبخند و زد بابا به که ییهاحرف بر هیتک

 .دشییتا

 

 

_۲۳ 
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 یاحترام ش،یهایمهربان. زیچهمه بابت بودم، بابا ممنون چقدر

 خاطر به یحت بود، قائل قمیعال و خودم یبرا که

 نگران حد نیا تا که دمیکش خجالت... شیهاینگران

 پدرانه خاص جنس از همه که ییهاحرف. بودم شیهاحرف

 و من یخشنود یبرا عمرش تمام بابا بود رفته ادمی من و بود

 چند نیا یول... است گذاشته هیما دل و تن و جان از خانواده

 در مانع کی او از رشیاخ یهایریگسخت خاطر به فقط روز

 .بودم دهیجو ناخون خودش قول به و ساخته ذهنم

 .شد شادتر و تریمیصم جو و جمع بابا موافقت از بعد

 .کرد بابا به رو اعال ساختمان یورود در یجلو بدرقه موقع

 شمیم شرمنده دینکش زحمت کنمیم خواهش ینیمع جناب-

 .ترمراحت یجورنیا من. دییبفرما

 .برد شیپ دست احترام با بابا

 . کنمیم یخداحافظ جانیهم شما یراحت خاطر به پس -
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 یبرا دیجاو و من و رفت داخل بابا و فشردند را هم دست

 خودش زبان به دست به یگوش آلما برنداشته، یقدم بدرقه

 .کرد خود متوجه را دیجاو

 که بود خط پشت ایمیک احتماال. داد دیجاو نشان را ادداشتشی

 روشن را اشیگوش بود خودش ریتقص. شد بلند دیجاو پوف

 .کرد

 .گرفت گوشش کنار را یگوش

 ...زنمیم زنگ-

 .زد دیجاو یشانه به عیسر اعال

 .هیواجب کار دیشا بده جواب دجانیجاو نکن قطع-

 .کردم ییدا به رو

 .کنمیم بدرقه رو یتهران یآقا من-

 .داد تکان دست شیبرا اعال که کند مقاومت خواست دیجاو
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 .یعل ای-

 به یول گرفت را دیجاو یروشیپ اهر و کرد گرد عقب قدم دو

 .شدم شیپاهم و نکرد یتعارف چیه من

 العادهفوق پدر. بود یخوب یلیخ شب ممنون امشب بابت-

 .یدار یمیفه

 .کردم افتخار بابا به

 . بود یخوب یلیخ شب بله. ممنون-

 و؟یاستد یایم فردا-

 .دیدو پوستم ریز ذوق و جانیه

 ام؟یب-

 .دیخند کوتاه

 کارا افتاده عقب یکل که ایب حتما یندار یخاص یامهبرن اگه-

 میکن شروع رو نیتمر زودتر دیبا و
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 .دادم تکان سر

 ام؟یب چند ساعت-

 ؟یشیم داریب چند ساعت-

 .معموال زمیسحرخ-

 ترباال ابونیخ هی مخونه یدونستیم ؟یدار لهیوس. ایب هشت-

 .دنبالت امیب تونمیم جاست؟نیا از

 .آمدینم بر من از تمزاحم حد نیا تا

 با رو فردا یول ارمشیب برم دیبا. خودمونه یخونه نمیماش-

 . امیم خاله نیماش

 :دیپرس و کرد ساختمان ینما و سرش پشت به ینگاه

 ست؟ین تونخونه جانیا مگه-

 ...یخونه-
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. دمیکش عقب خورده کهی که آورد صورتم یجلو را دستش

 متوجه تازه که دیشک عقب را دمجنونیب بلند یهاشاخه

 .زدم لبخند و شدم هدفش

 . ممنون-

 .دادم ادامه و میشد رد

 یخونه گهید االن و شدن فوت که مادربزرگمه یخونه-

 مینرفت خودمون یخونه هنوز میبرگشت که یوقت از. دهیجاو

 .خودمون منزل دیایب کردمیم دعوتتون حتما وگرنه

 . داد تکان سر

 .شد انجام که هدارید مهم کنهینم یفرق-

 .کرد باز را در و دیکش را در قفل یزبانه و میستادیا

 .نمتیبیم فردا-

 .کردمیم شروع را کارم و بود فردا االن خواستیم دلم چقدر
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 میروبرو. ستادمیا چهارچوب انیم هم من و رفت کوچه داخل

 .شد دهیکش توربانم از ختهیر رونیب یموها سمت نگاهش

 اجازه؟ با-

 سمت را دستش گرفته اجازه یکار چه یبرا بفهمم میایب تا

 همان از بود افتاده میموها یرو یکوچک برگ. آورد شیپ سرم

 .گرفت سمتم و برداشت دیب درخت

 ...یلیخ. یکرد قبول که خوشحالم-

 .گرفتم دستش از را برگ و دمیخند صدایب و کوتاه

 . تونیهمراه یبرا من انتخاب بابت خوشحالم هم من-

 :کردم اضافه او از دیتقل به

 ...یلیخ-

 پنهان آن در که در یجلو یمتر کی داالن یگرید حرفیب

 سمت و گرفت صورتم از نگاه کرد، گرد عقب را میبود
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 و داد تکان سر میبرا یبوق تک با و نشست. رفت نشیماش

 .کرد حرکت

. بستم را در و رفتم اطیح داخل و شود دور یلیخ که ستادمینا

 صورتم پهن لبخند و کردم نگاه دستم یتو ککوچ برگ به

 کنم فکر. بود آرامش با شیکارها و حرکات تمام قدرچه. شد

 .نبود سخت او با کار و بود یخوب همکار

 دانمینم. امدین دلم یول ندازمیب نیزم یرو را برگ خواستم 

 .بود نهفته اعال از ییاهدا کوچک برگ آن در یخوب حس! چرا

 

 

_۲۴ 

 رییتغ را حرکتم جهت نگیپارک سمت در کیاتومات شدن باز با

 سرک نگیپارک به و زدم دور را باغچه کنجکاو و دادم
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 دست شیبرا نشیماش فرمان پشت دیجاو دنید با  .دمیکش

 .داد نییپا را شهیش و ستادیا میپا مقابل و دادم تکان

 جانم؟-

 افتاده؟ یاتفاق-

 .گردمیبرم زود نباش نگران نه-

. دمیمک را نمیریز لب ینگران هنگام عادتم به. فتر و داد گاز

 ! است مرتبط ایمیک به رفتنش کردمیم حس چرا دانمینم

 بسته داشت سرش پشت که یدر از چشم ناچار به و بود رفته

 گوش اخبار ونیزیتلو مقابل بابا. رفتم داخل و گرفتم شدیم

 به تاستراح و خواب یبرا دیاین مامان تا دانستمیم و کردیم

 . رودینم اتاقش

 و شدم خم مبل پشت از. بودم بدهکارش جانانه تشکر کی

 .زد لبخند موقر. دمیبوس محکم را اشگونه
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 در را محبتم تمام. نشستم کنارش و زدم دور را مبل

 .شدم اشرهیخ و ختمیر میهاچشم

 .تونمینگران باعث که دیببخش ای بابا یمرس بگم دونمینم-

 یهالب یول بود درد از پر روشنش یهاچشم. فشرد را امشانه

 .کند انکار لبخند با خواستیم اشرهیت

 که دونمیم. نگرانم فقط. منه یآرزو تو یخوشحال و تیموفق-

 .یکنیم درک

 .زدم لب دییتا به

 . دونمیم-

 .کردم تر لب

 وقت چیه که برم شیپ و کنم رفتار یطور دمیم قول یول-

 .نشه وارد خانواده به یاسترس و یناراحت من طرف از

 .دیبوس را امقهیشق کنار و کرد گرد امشانه دور را دستش
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 .باشه مبارک-

 .دمیکش احساساتم درآمدن انیقل به سر از آرام ینفس

 .هشت ساعت. کنمیم شروع وکارم فردا از-

 . یباش موفق-

 بابا؟- 

 .کرد نگاهم منتظر

... بودم نتوانسته وقت چیه کنم؛ باز را صحبت سر نتوانستم

 ...میکن درددل شدیم کاش

 .بابا دارم دوستت-

 از کهنیا از قبل و شدم بلند. زد برق شیهاچشم کردم حس

 اتاقم به و گفتم ریبخ شب بخواند را هاحرف یلیخ نگاهم

 . رفتم
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 دنشید به شدیم کاش بود، کرده را شیهوا دلم بدجوری 

 ... بروم تا ودمنب که یسال پنج تمام جبران به بروم؛

 و کردم باز هم را میموها سنجاق. برداشتم سرم از را توربان

 فکر دینبا. رفتم تراس داخل. ختیر کمرم پشت میموها

 رفتم، یم شیپ ییهوکی یدلتنگ حس نیا در دینبا کردم،یم

 کردنم فکر انیم میهاحال تمام مثل شدیم بد حالم شکیب

 چرا... رفتنش طورچه... تنشرف... نبودنش... اشیخال یجا به

 ...رفتنش

 من. نبود شدن افسرده و کردن هیگر وقت نه،... بستم پلک

 .کردمیم شروع را کارم یانرژ از پر دیبا

... آمد کش میهالب بود، مشتم در هنوز برگ کردم، باز پلک

 از و کرد یزندگ شاد سرزنده، و خوب یهاآدم کنار شدیم

 ...چه؟ ابعذ از گرفت؟ فاصله هاغم

*** 
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 هشت ساعت راس کردم، نگاه دستم مچ دور بزرگ ساعت به

 . گذاشتم ویاستود داخل به پا و زدم لبخند. بود

 .آمد استقبالم به رهام ورودم با

 از استقبال دیایب. یسام میمر اعال ریام! اومده یک دینیبب بهبه-

 .میت دیجد عضو

 پسر کی و ریام و باز یاتاق در. آمدم وجد به هم من ذوقش از

 دنمید با و آمدند رونیب خودم سال و سنهم دختر کی و گرید

 .کردند یخوشحال ابراز و کردند زدن دست به شروع

 .یاومد خوش-

 .یآورد صفا-

 .یاومد خوش ممونیت جمع به-

 و ریام یبرا و دادم دست میمر به کنان تشکر و رفتم شیپ

 دادم تکان سر احترام به نیسام
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 مالقات آنجا در اعال با یسران که اتاق همان سمت رهام

 .رفت بودم کرده

 .اریب یچا ینیس هی گرم دمت نیسام-

 :داد ادامه و گرفت دستم از را ینیریش یجعبه

 !صبحونه جا میبزن هاینیریش نیا با-

 .زد در به یاتقه

 .آمد اعال یصدا

 .دییبفرما-

 با کار حال در زشیم پشت یجد و اخم با اعال. کرد باز را در

 .کرد بلند سر ورودمان با و بود تاپشلپ

 .دادم سالم آهسته

 درش تاپلپ به یگرید نگاه بدون و شد باز شیابروها گره 

 .بست را
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 ! میتاآن چه! خانوم سالم-

 .آمد سمتمان زیم پشت از و

 .انداخت مبل یرو را خودش رهام

 !یدینشن میزنیم صوت و کف ساعته هی-

 .دیخند

 ...نشدم متوجه ومناسبتش منتها دمیشن روزتونه ره کار-

 .کرد اشاره یمبل به

 .یاومد خوش جمعمون به-

 .گرفتند جا هامبل یرو یهمگ. نشستم و کردم تشکر

 .کرد جمع به رو اعال

 .هست یهمگ حضور معرف که الیط-

 .برد باال دست ریام

 .دارمونهید نیدوم بله-
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 .زدم شیرو به یلبخند

 .شوقتمخو. رمیام من-

 .طورنیهم منم ممنون-

 یمعرف را خودش ینیریش یجعبه در کردن باز نیح میمر

 .کرد

 واسمم کنم فکر زد صدامون رهام گهید ممیمر که منم-

 ادیز. ستیتاریگ هم گروهم یسراترانه هم. یشد متوجه

 هستم، هایدورهم تو یول اومدم داشتم کار امروز ام،ینم جانیا

 .تنمیبیم حتما یباش

 .الامیط هم من. زمیعز خوشوقتم-

 .کردم اعال به ینگاه

 .دنیکش رو میمعرف زحمت یتهران یآقا-

 .کرد اخم اعال
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 هی همه. گهینم آقا و خانوم یکس به یکس نجایا. اعالام-

 ال؟یط هوم. میاخانواده

. باش راحت هم تو یعنی شوندیپ و پسوندیب یالیط نای 

 .گرفت امخنده

 .اعال چشم-

 

_۲۵ 

 .آمد داخل دست به ینیس نیسام

 یشیم آشنا بعدا دارم هم نفره پنج میت هی. الیط نمیسام منم-

 .باهاشون

 .کرد اضافه رهام

 نیسام وشهمه رو اعال محشر یاهنگا هیقیموس مهندس-

 .ساخته
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 .دیپر دهانم از

 .ندارن حرف اهنگاتون-

 .کرد یمیتعظ دست به ینیس

 ! دیداد هیاصالح رو آخرم رکا دمیشن واهلل دیدار اریاخت-

 .دمیگز لب

 .کردم جسارت-

 .برداشت را شیچا اعال

 !من لیم باب و جا به. یکرد خوب-

 .دیخند نیسام

 به نکن معذب وخودت اصال میدیم نظر هم به همه جانیا-

 .کنمیم یتالف یزود

 و گذاشت زیم یرو خورده مهین را شیچا میمر. دندیخند جمع

 .شد بلند
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 د؟یندار یکار. برم من هابچه-

 . شد بلند هم نیسام

 امروز؟ یاینم اعال. منتظرمن هابچه برم منم-

 .امیم عصر چرا-

 . کارو بندمیم عصر تا خوبه-

 .شدند بلند هم رهام و ریام

 .داد قرار مخاطبم دومش ینیریش برداشتن نیح ریام

 االن. افتهیم زود به زود خونم قند من. ممنون ینیریش بابت-

 .کارم سر برم شدم میتنظ مینظت

 .جان نوش-

 خوب کنارشان در حالم و بود یسرزندگ و شور از پر جمعشان

 .شد

 .برداشت زشیم یرو از را اعال تاپلپ رهام
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 سکانس تا چند. کنمیم درستش. ومدهین خوشت دمیفهم-

 .نیبب ارمیم کردم کسیم. نیگزیجا برا دارم گهید

 ایدر لب آخرش نشد قرار مگه. کن عوض رو آخر کهیت اون-

 شه؟ تموم

 .کنمیم درستش حله-

 .شد بلند اعال رفتند رونیب که یهمگ

 ؟یموافق. نیتمر سر میبر خب-

 .بله-

 .نشست میروبرو و برداشت زیم یرو از یا برگه

 .بخون رو دمیکش خط دورش که کهیت نیا-

 .گرفتم دستش از را برگه

 بهش؟ بدم تمیر-

 .یش حفظ کن یروخوان نه -
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 :کردم اشیروخوان و کردم تر لب

 مگه یدار شک رهیم در تو واسه جونم-

  مگه یذاریم تو رمیگ برم من

 یباختگ دل حسه نیا ست طرفه دو

 ؟یشد حفظ نیآفر-

 .کردم بلند سر و انداختم مصرع سه به یاجمال ینگاه

 مگه یدار شک رهیم در تو واسه جونم -

  مگه یذاریم تو رمیگ برم من

 یباختگ دل حسه نیا ست طرفه دو

 .انداخت باال ابرو لبخند با

 .نیآفر-

 .گذاشتم زیم یرو را برگه
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. کن دقت خوندنم تمیر و هاریتحر به تو خونمیم من-

 ؟یاآماده

 .بودم گرفته اضطراب یول دادم تکان سر دییتا به

 تکان بایز و تمیر با را شیهادست. کرد خواندن به شروع

 .آمدیم خوشم بودم دهید شیهاپیکل در دادیم

 از را حواسم کردم یسع کردم،یم تمرکز شیصدا یرو دیبا

 .بدهم شیهالب به شیهادست

 :گفت کنم معطوفش را ذهنم میایب تا و دمیجنب رید

 .بخون تو حاال خب-

 .گرفت حرصم خودم دست از و دمیگز لب

 .انداخت باال ابرو

 ه؟یچ-

 ؟یخونیم گهید بار هی-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
196 

 

 .شد یجد

 ؟یاآماده. خونمیم باشه الزم هم بار ده م؟هو-

 کردمیم جمع را حواسم دیبا بار نیا. کردم بازدم و دم ینفس

 هم واقعا. است خنگ و هوا به سر دینگو یکار اول نیهم که

 .شد پرت حواسم که بود استرسم از مطمئنا نبودم

 .بله-

 .خواند دوباره

 باز؟ بخونم ای خوبه؟-

 . دمش متوجه کنم فکر نه-

 .بخون پس-

 ابهت. بود خواندن من کار. شدمیم معذب دینبا. کردم تر لب

 .کردیم فمیضع دینبا اعال شهرت و صدا

 ...واسه جونم-
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 .بخون دوباره... رهیم در تو واسه جونم،... نیبب. الیط نه-

 صاف نهیس صدایب یاسرفه با و خوردم را میچا یمانده ته

 .کردم

 ...مگه یدار شک رهیدرم تو واسه جونم-

 بده تنهیس ته از رو صدا کن نگاه الیط. شد بهتر هوم-

 ؟یدار استرس. حلقته ته و داره لرز صدات. رونیب

 .کم-

 .زد لبخند

 .بخون. باش نداشته-

 استرس. بخون درست. نزن گند! شده تچه الیط. بستم پلک

 .باش نداشته

 :خواندم طورهمان و نکردم باز پلک

 ...مگه یدار شک رهیدرم تو واسه جونم-
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 ...دوباره-

 ...کن یسع الیط یوا

 ...جونم-

 .تنهیس ته از بکش قیعم نفس بار سه-

 .کردم باز پلک

 کردم؟ خراب-

 .کرد اخم

 ؟یزد جا-

 .دادم تکان سر

 . نه-

 ... بکش نفس-

 .کرد بلند را شیصدا

 .اریب گرم آب رهام؟ رهام؟-
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 .بدهم رونیب امنهیس ته از را نفسم کردم یسع

 تکان دست و سر میبرا طنتیش با و آمد داخل ینیس با رهام

 .داد

 .خداقوت-

 :زدم لب خودش مثل

 .یمرس-

 .کرد نجوا آهسته

 .نکن یستیرودربا یبکش غیج دستش از یخواست-

 :زد شیصدا شماتت با اعال

 !رهام-

 .کرد اعال به رو خندان

 !که نگفتم یزیچ-

 .رفت رونیب
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 .ربخو رو گرم اب از کمی-

 .کردم گوش را حرفش

 .بخون حاال-

 و کردم تکرار و خواند و خواندم یبار یس ستیب کنم فکر

 ...و خواندم و خواندم و کرد ییراهنما و خواندم و گرفت رادیا

 .بخون دوباره. یعال نیآفر-

 ...مگه یدار شک رهیدرم تو واسه جونم -

 .زد لبخند

 .رهیدرم مواسه جونت ندارم شک گهید بارنیا-

 .زد یاخنده تک. دندیپر باال هم با میابرو دو هر

 !احساس از پر و یعال -
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 ادا خوب و درست را کار حس که بود نیا منظورش! اهان

 به اول یوحله در کالمش تیجد که بماند البته. امکرده

 . گرفت امخنده. انداخت اشتباهم

 هی مصرع هی سر شهینم باورم. بلدم کردمیم فکر. بود سخت-

 .کنمیم تالش دارم ساعته

 که کن فکر نیا به. وقتچیه نزن جا. یبااستعداد یلیخ تو -

. هاخواننده از یخوند یکپ شهیهم حاال تا. میسازیم میدار ما

. راحته خوندن یکپ یول. یخوند هم یعال شمینم منکر

 .یرسیم حرفم به یزود به. بخش لذت یول... سخته ساختن

 

_۲۶ 

 شیبرا را خاله نیماش دیبا کردم، یخداحافظ هیبق و اعال از

 غرق و مامان حال کردن خوب یبرا بودم؛ ممنونش. بردمیم

 کی شیبرا روز هر خاطرات، الیخ و فکر منجالب در نشدنش
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 بروند، لباس مزون به بود قرار هم امروز بود، دهیچ برنامه

 دیبا و خوردیم کانادا همان درد به مامان یهالباس گفتیم

 . کند هیته روز مد یروسر و مانتو نیچند

 بود آماده ناهار. برگرداندم خاله به تشکر با را نشیماش چییسو

. کند سروش زیم یرو آلما که بودند امدهین دیجاو و بابا یول

 چهار ساعت. اورمیب را نمیماش و بروم خانه به که داشتم وقت

 . تمداش قرار آهنگ کیموز ضبط سر نیسام گروه و اعال با

 یرویم کجا بپرسد دمیترس... دمیترس نگرفتم، اجازه مامان از

 فراموش دلش انگار که یاخانه اسم آوردن با شوم مجبور و

 آوردن با گرچه. کنم دگرگون را حالش خواستیم را کردنش

 رترید بود، یالحظه هم یالحظه یول شدیم متوجه نمیماش

 .ادافتیم خاطرات به گذرش رترید دیفهمیم

 . شدم ادهیپ یتاکس از
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 فراموش یها غصه ریز خانه دنید با که نبود خودم دست

 آن که زدمیم زور داشتم من. شد خم کمرم اماننشده و شده

 شهر نیا در خانه نیا تا... یخودیب زور کنم، فراموش را روز

... نبود خدا به نبود، کار در یایفراموش نبود، یشدن بود بنا

 ریدرگ هم با را دهانم و حلق و یمر و دهمع یدیشد تهوع

 خانه نیا از ما! بودم آمده نمیماش دنبال یفکر چه با. کرد

 ...مینبرد خود با هم را مانیهالباس یحت

 از پر یهاچشم پشت از و شود صاف کردم وادار را کمرم

 . شدم رهیخ امانخانه نگار و نقش پر یمشک در به اشکم

 اشکان که یروز کابوس... دیدیم کابوس داشت میهاچشم

 شدن چفت یصدا که رفت و دیکوب هم به یطور را در نیا

 ...لرزاند را خانه یهاستون کل اشانهیوحش

 ! بودند کرده اششهیش
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 مثل امکله و سر به ختنشیر فرو و شیهاشهیش شدن خورد

 از تر زنده شد، زنده میهاچشم یجلو ترسناک لمیف کی

 ...در شدن دهیکوب

 گذاشتم، بندممچ یرو را دستم اریاختیب و دیکش ریت دستم مچ

 خاطراتم درد.. نه کند، درد زخم خود نکهیا نه داشت، درد هنوز

 . دیکشیم ریت فمیظر بندمچ ریز داشت خاطراتم... بود

 .بود کرده شهیش را در رحمان حتما

 ...رفتم شیپ

 یرو ارانگ یول بود صاف آسفالت نبود، ناهموار میپا ریز

 .بود شده معوج و کج میهاقدم که گذاشتمیم پا الخسنگ

 کهنیا حدس وارید و در یزیتم برق از یول نداشتم دیکل

 مشکل است خانه نیا یدارهیسرا تییسو ساکن هنوز رحمان

 . نبود
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 خراب را حالم وارید و در و سنگ مشت کی گذاشتمیم دینبا

 و دادم فحش را امیلعنت بغض و دمیکش قیعم ینفس. کند

 من از آرام، شهیهم من از بود، دیبع من از. دمیکوب را در محکم

 که بزنم در محکم قدرآن خواستیم دلم یول آداب یمباد

 .شود چیه من یهاکوبش انیم اشکان دنیکوب در یصدا

 ...یشکوند نزن مگه؟ یآورد سر ه؟یک ه؟یک-

 .دمیکش دست زدن در از. بود رحمان یصدا

 .زدمیم حرف دیبا بود نکرده امفهخ بغض تا

 . رحمان منم... من-

 شیهااشک دنمید با چهارچوب در چارهیب مرد ریپ و شد باز در

 .ختندیر فرو وقفهیب

 ...دخترم-

 .دیلرز لبم فقط یول بزنم لبخند کردم یسع و رفتم جلو

 .سالم -



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
206 

 

 یهاحس و باشم محکم کردم یسع و افتادم راه اطیح در

 .شد میپاهم سرعت با. کنم دور خودم از را مزخرف

 شماست کار فقط دنیکوب در مدل نیا زدمیم حدس دیبا-

 ... هاتونیشوخ

 هزار که یجد قدرآن یجد یلیخ بود یجد... نبود یشوخ

 ...پراند سرم از را بد یخاطره

 د؟یبمون دیاومد. دخترم یاومد خوش. ریبخ ادشی... -

 به برگشتنمون میتصم ونهدیم بابا. رحمان ندارم خبر من-

 .باباس با خونه نیا

 خانوم؟ الدن ای خسروخان با -

 نیا در سکونتمان میتصم گفتیم راست... کردم نگاهش جیگ

 ...بابا نه بود مامان با شدهخراب

 .کردم پرتاب هوا به را دستم حوصلهیب

 جاشه؟ سر. ببرم رو نمیماش اومدم! کنهیم یفرق چه-
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 . نگهیپارک وت. الخانومیط بله-

 .افتاد شیپ

 .دییبفرما. کنمیم باز رو در-

 در شدن باز با و دمیکش رونیب فمیک داخل از را چمییسو

 .نشستم فرمان پشت نگیپارک

 ن؟یدار عجله خانوم؟ کنم دم یچا براتون-

 و درد مدفن نیا از دیبا. داشتم عجله هم یلیخ داشتم، عجله 

 .کردمیم فرار غصه

 کارات دنبال برو تو. گهید وقت هی باشه. نرحما دارم عجله-

 .ببرم نمویماش که کن چهارطاق هم رو در

 یهااشک برابر در بود، شده ریپ هم او. رفت چشم گفتن با

 خودم دست. نداشتم یدرست رفتار ،یوفادار سر از اشیدلتنگ

 .بود دگرگون حالم نبودم

 . چرخاندم دوباره. نخورد استارت. چرخاندم را چییسو
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 .شدینم روشن. بود شده صدا بد چه یلعنت

 جانیا تا چطور الیط یوا گذاشتم، فرمان یرو را امیشانیپ

 به. دیطلبیم معجزه شدنش روشن سال پنج از بعد ،یآمد

 .بودم نکرده فکر شینجایا

 .خانوم-

 

_۲۷ 

 .دمیکش نییپا را شهیش و کردم بلند را سرم

 جانم؟-

 .کرد خم سر یادلسوزانه طور کی

 شده؟ یزیچ... گداشتم باز رو در ساعته هی دخترم-

 .دادم تکان سر

 .برمشینم شهینم روشن ببند رو در-
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 مکث با و گرفتم صورتش از نگاه امیگوش درآمدن صدا به با

 .دادم جواب را یگوش و رفت یکوتاه

 مامان؟ جانم-

 ؟ییکجا. زمیعز سالم-

 .شدم رهیخ میرو شیپ اطیح به

 .ندادم اطالع دیببخش اومد شیپ یکار. رونمیب-

 ؟یاینم ناهار یبرا فقط زمیعز باش راحت-

 .نبود خانواده جمع در نشستن مساعد هم حالم نبودم، گرسنه

 .امیم شه تموم کارم. جاننوش دیبخور شما مامان نه-

 .باش خودت مواظب باشه-

 .چشم-
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 دهیفایب ماندنم. رفتم نییپا نیماش از و زدم چنگ را فمیک

 ریتعم و یکیمکان از رحمان و من نه شدیم معجزه نه د،بو

 .میآوردیم در سر نیماش

 و یگوش یدوباره خوردنزنگ با یول دمیکش را فمیک پیز

 . ستادمیا حرکت از صفحه یرو اعال اسم شدن روشن

 اش یصندل در کج دوباره و بودم نبسته را نیماش در هنوز

 میصدا تا کردم یافهسر. نبردم داخل را میپاها یول نشستم

 .شود صاف

 .سالم-

... دییبفرما نه بله نه الو نه. یدیم وتلفنت جواب جالب چه-

 .خانوم سالم کیعل. سالم

 کی شیصدا در گذشت ذهنم از و شد میهالب نقش لبخند

... نوازش مثل نه ای ییالال مثل. دارد رهیذخ آرامش صندوق

 !بود نشده خواننده که خودیب



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
211 

 

 ؟یخوب-

 ن؟یخوب شما. نونمم-

 :داد جواب یپرانرژ

 بزنم زنگ گفتم یول الیط کردم ارسال برات رو آدرس. یعال-

 .چهیپ در چیپ کمی ش؟یکن دایپ یتونیم نمیبب

 یتاکس با یول کجاست دونمینم نکردم چک ومیگوش هنوز-

 .کنهیم دایپ راننده باشه سخت هم قدرچه هر امیم

 دنبالت؟ امیب -

 .ممنون امیم مخود! اصال نه-

 :دادم ادامه و گذاشتم فرمان یرو را آزادم دست 

. نشد روشن کردم کار هر یول بندازم راه ونمیماش اومدم... -

 .سکون سال پنج از بعد هیعیطب کنم فکر
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. خوادیم هم یاساس سیسرو هی و خوابونده یباتر احتماال-

 ؟یاخونه االن

 ...خودمونم یخونه آره-

 .گرفت امخنده

 .شه معجزه بلکه نمیماش فرمون به بستم لیدخ-

 .برداشت خنده موج شیصدا

. دنبالت امیم بده آدرس یکن استراحت یخواینم اگه -

 .هابچه و نیسام شیپ رمیم  دارم

 .شمینم مزاحم. امیم خودم یول نه که استراحت-

 .هیکی رمونیمس ،یستین مزاحم-

 .خودم امیم دییبفرما شما. یجورنیا سختمه آخه-

 .ستین اصرار یجا گهید که سختته من با اگه خب، یلیخ-

 :گفتم هول و دمیگز لب
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 .نبود نیا منظورم! هیحرف چه نیا -

 .فعال. ادرسم منتظر پس-

. گرفت امخنده شدنم صالح خلع از. کرد قطع را تماس

 ! بود بیعجا از خانه نیا در امدوباره دنیخند

 ارسال و امیپ یهمیضم 《ممنون》 کی و پیتا را آدرس

 .کردم

 . کند نمیماش حال به یفکر بک گفتمیم دیجاو به دیبا

 

 

_۲۸ 

 در یجلو رفتم، کوچه به و یخداحافظ رحمان از تماسش با

 بود سرش یرو یمشک کپ کاله. بود نشسته نشیماش داخل

 یول بود پوشانده را صورتش از یمین بزرگش یدود نکیع و

 . شناختمش
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 .دیببخش زحمت باعث-

 کرد اشاره کنارش به یساختگ یاخم با و برداشت را نکشیع

 :زد تشر و

 !گفت باز-

 .نشستم کنارش و زدم دور را نیماش لبخند با

 .رهیت یدود بودند، یدود همه. دیکش باال را اششهیش

 امهیگر خاطر به حتما شد، قیدق میهاچشم یرو لحظه کی 

 را نکشیع دزدمب نگاه و بجنبم خودم به تا بود، شده سرخ

 .داد حرکت را نشیماش و کرد قاب شیهاچشم یرو

 دعوت یبرا خونه اوضاع. داخل نکردم تعارف دیببخش-

 و گرد از پر و مونده استفادهیب یسال پنج نبود، مناسب مهمون

 .شده خاک

 ... بروم خانه داخل به نکردم جرات یحت من

 .ادهیز فرصت-
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 ... فرصت

 ... فرصت

 ...فرصت

 ...شد دردمندش یصدا از رپ ذهنم

 ...خواستیم فرصت

 ...فرصت 

 ...فرصت

 کردم باز لب شیصدا از فرار یبرا

 ؟یبزن حرف شهیم-

 که یاخواسته از هم خودم کرد، نگاهم دهیپر باال یابروها با

 شدم متعجب بودم کرده انیب صالیاست یرو از دیشا و ارادهیب

 .نبود انکار یجا و بودم زده که بود یحرف یول

 .گذاشت شیپا یرو و دیکش نییپا اشینیب یرو از را نکشیع
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 ال؟یط یخوب-

 همکار کی فقط اعال شدم، معذب کنارش در بودنم نیا از

 حرف در من یهایکارمالحظه از فراتر نگاهش یول... بود

 دیشا و یمیصم بود، راحت بود، نبودن و بودن ای نزدن و زدن

 و کردیم نگاه یطور ود،ب دوست حتما نه دیشا. دوست کی

 .میدوست هاستسال انگار زدیم حرف

 ال؟یط-

 .زدم پلک

 .بشه آزاد ذهنم تا دیبزن حرف خواستم فقط دیببخش. خوبم-

 آزارته؟ باعث یزیچ-

 .دادم مانیرو شیپ خلوت نسبتا ابانیخ و روبرو به را نگاهم

 ...خونه اون-

 یحت خواستیم شدن زیلبر دلم که بودم پر هانگفته از قدران

 با زدن حرف در هنوز که ییاعال با یحت جمله، دو حد در شده
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 نه بود شخص سوم رمیضم کردیم رفتار یمیصم که ییاو

 ...راحت و مفرد

 نداشته دعوتت یبرا یفرصت و مینش ساکنش وقتچیه دیشا-

 .اونجا به باشم

 .نبودم دادن ادامه آدم من یول کرد سکوت

 چرا؟-

 در و کوتاه چند هر خواست، دادن جواب هم زبا دلم و دیپرس

 ...لفافه

 ...سکشنده وحشتناک یلیخ هاآدم یبعض یخال یجا-

 .کردم سکوت دوباره. نبودم بلد کردن درددل اصال من

 .فهممیم-

 مشابه؟ یتجربه از ای بود شیباال شعور از فهمش د؟یفهمیم
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 من یهالب یرو لبخندش انگار و زد لبخند. کردم نگاهش

 .شد منعکس هم

 بزنم؟ حرف یگفت خب-

 .گرفت امخنده

 پر وآدم ذهن ناخودآگاه و بخشهآرامش صداتون لحن-

 .کنهیم

 .رفت باال شیابرو یتا

 !دونستمینم! یفیتعر چه-

 .دمیخند کمرنگ و صدایب

 . ادیم صورتت به خنده-

 .زد چشمک

 . مکن جمع را لبخندم که نشد. گفت سپاس فیتعر با را فمیتعر

 ؟یزنیم سنتور-
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 د؟یدونیم کجا از-

 زدنت سنتور از یاقهیدق هی لمیف هی رهام شیپ وقت چند-

 .داد نشونم

 .بودم گذاشته اشتراک به امصفحه در خودم. آمد ادمی

 .تارمیگ عاشق یول آره-

 کدومشونم؟ عاشق سازها یتو من یگفت اگه-

 یول کردم مرور ذهنم در را شیهامصاحبه کردم، فکر یکم

 .دادم تکان شانه و نداد جهینت

 ؟یچ-

 .ینِ -

 ...بندهفت ین ،ین بودم، ین یزندگ از پر یصدا عاشق هم من

 ؟یزنیم-

 !شیاحرفه فوق نوع از. هوم-
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 .بود کرده میجدا خانه آن از کل به که بود جالب و دیخند

! ؟یخورد ناهار تو نمیبب سایوا... یجا هی برمتیم روز هی-

 .ینخورد ناهار پس نبوده هخون یکس یگفت

 . ستمین گرسنه-

 شوعده داشتم که ییجااون ببرمت االن نیهم قسمته انگار-

 .دادمیم رو

 ...آقااعال نه یوا-

 .کرد دیتاک

 !اعال-

 .ستمین گرسنه واقعا من-

 . امگرسنه من یول-

 ...اعال توسط شدنم صالحخلع دوباره

 .منتظرمونن هابچه و نیسام-
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 الزم یلیخ حضورم دنیم انجام رو خودشون رکا هااون-

 بود تو با مونیهمکار ینیریش. میریم ناهار از بعد. ستین

 چطوره؟. من از ناهارش

 ...بود خوب از بهتر بود، خوب ؟!گفتمیم چه

 .خوبه-

 .برگرداند اشینیب یرو را نکشیع

 .خوب دختر نیآفر-

 

 

_۲۹ 

 

 یرو را هشکال. میشد ادهیپ و کرد پارک رستوران یجلو

 زیبول. دیکش ترنییپا را بلندش یلبه و کرد محکم سرش
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 کپ کاله آن با اشیمشک شلوار و یمدادنوک اسپرت

 .بود کرده اشبامزه

 .کرد رستوران در به یااشاره یپرانرژ

 .گرفتم ادی رو زدن ین رستوران نیا یتو من-

 ؟!رستوران تو-

 .بگم برات ایب. هوم-

 کینزد ساعت. برداشتم قدم کنارش در و کرد باز راه دست با

. دیچرخ فضا دور تا دور نگاهم. خلوت رستوران و بود ظهر سه

 فقط و نخورد چشمم به یقیموس آالت و ینوازندگ از یانشانه

 و مدرن زیچ همه. بود پخش حال در فضا در یمیمال یملود

 .یامروز

 .دنبالش عیمط هم من و رفتیم سالن یانتها سمت

 :زد صدا یباز مهین در پشت

 خان؟قیتوف-
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 !باباجان اومدم-

 دنید با و آمد رونیب اتاق از ساله شصت تا پنجاه حدود یمرد

 .دندیکش آغوش در را هم مردانه و شکفت گلش از گل اعال

 !آواز خوش مرد ییدایپکم-

 .شرمنده. بودم گرفتار-

 .برگشت سمتم مرد نگاه

 ؟یشیگرفتار شما نکنه-

 واکنش با همزمان و انداختم باال سر و مشد منظورش متوجه

 .دیخند صدا با اعال من

 .بااستعداد و هنرمند دمهیجد همکار! رحمته الیط-

 .همکار یالیط یاومد خوش بهبه-

 .ممنون-

 .باال اون اونم کرده یمیکر دست هی یهوا دلم خانقیتوف-
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 .دادیم نشان را سقف داشت. کردم نگاه اشاشاره جهت به

 رو و داد اعال دست یدیکل و کرد بشیج در دست انخقیتوف

 :دیپرس من به

 ؟یمیکر هم شما هنرمند همکار-

 !بود ییغذا چه گرید یمیکر! کردم نگاه اعال به

 .کرد خانقیتوف به رو یاخندهتک با اعال

 با که اریب یمیکر. آوردمش زور به نبود شگرسنه الیط-

 .کنه یباز اشتهاش

 .اومدم دیبر-

 .میافتاد راه و کرد اشاره یدر به اعال برگشت که اتاق داخل

 ه؟ییغذا چه یمیکر-
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. یمیکر گذاشتن رو قیتوف یهایسلطان کباب اسم هابچه-

 رو قیتوف یاختصاص نام سگهید زیچ هی طعمش گنیم

 .شهیخانوادگ نام یمیکر. طلبهیم

 .گرفت امخنده

 بوده؟ رهام کار هم نام رییتغ البد-

 .دیخند صدا با

 .شیشناخت خوب! قایدق-

 .شدند انینما هاپله و کرد باز دیکل با را در قفل

 .ینیبب رو بهشت از کهیت هی قراره که باال میبر-

 رد که پاگرد چیپ از. رفتم باال و گذاشتم پله یرو قدم کنجکاو

 .شد باز دهانم میرو شیپ یمنظره دنید از شدم

 !جانیا قشنگه چه-

 .ستین چکیپ بهشت اسمش که یالک-
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 تخت دو. بود شده محصور هاچکیپ انیم که بزرگ ییفضا

 و شاخ از دهیپوش هم بانشهیسا و هاهیپا که مفروش بزرگ

 یهادانگل و آب یفواره. بود چکیپ یهاگل و برگ

 ...رنگارنگ

 .قشنگه یلیخ-

 .بود بخشیانرژ و مطبوع هم شیهوا

 یحساب که شد بلند پرنده چند یصدا گذاشتم بهشت به که پا

 .آورد وجدم به

 ه؟یچ یصدا-

 .بلبل-

 فضا در آزادانه هابلبل. کردم نگاه اشاشاره انگشت جهت به

 .بودند خواندن آواز و یباز حال در

 !رو نایا یوا-
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 هیشب یول داشت یاشهیش سرپوش کردم، نگاه سقف به

 .نبود ساختمان کی از یواحد

 رستورانه؟ بوم پشت جانیا-

 رمیتح و کردنذوق از کردم حس. داد تکان رس دییتا به

 و رفتم هاتخت سمت موقرتر و ترآرام یکم. گرفته اشخنده

 .نشست کنارم و آمد. نشستم اشلبه

 ؟یگرفت ادی زدن ین جانیا-

 .تخت نیهم یرو آره-

 خان؟قیتوف از-

 .یهوشبا یلیخ-

 .کردم اشاره طیمح به

 هی شکیب فضا نیا یسازنده پشت! که خوادینم هوش-

 .گهید پنهونه هنرمند دست
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 گذاشت تخت یرو نکشیع همراه و برداشت را کالهش

 .داد هیتک یپشت به و دیکش شیموها به یدست

 .نیبش راحت اریدرب وکفشات-

 :گفتم بابا خاطرات ادی به و کردم گوش را حرفش

 از هاوقت یلیخ. داشته رستوران ازدواجش از قبل منم پدر-

 .گهیم مسافرا با خاطراتش

 :دادم ادامه و بود امرهیخ دنیشن مشتاق

 با هم جاهمون یتو. داشته اکبرجوجه چالوس جاده یتو-

 به گذرشون غذا صرف یبرا و بودن مسافر شه،یم آشنا مامانم

 ادیم یخواستگار یبرا هم بعدش. بوده افتاده بابا رستوران

 یتو و فروشهیم ورستورانش. شهیم موندگار و تهران

 و خرهیم کیکوچ سهام هی مادرم یخانوادگ یکارخونه

 .شهیم مشغول جاهمون

 زنه؟ینم سرش به یداررستوران هوس وقتچیه-
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 به که بوده یداررستوران شونیخانوادگ شغل. نکنم فکر نه-

 . نبوده پشتش یخاص یعالقه وگرنه دادهیم ادامه تیطبع

 .هتموم گهید بشه ماجرا یقاط که هم عشق-

 .دمیخند

 . دونمینم دیشا -

 .دونمیم من-

 :دمیپرس و نشدم طنتشیش متوجه

 هر به دونمینم ؟یبکش دست خوندن از روز هی ممکنه -

 .وخوندن کنار یبذار... ینخون. یلیدل

 .کرد اشاره نییپا به

 ؟ینشناخت وقیتوف-

 .انداختم باال شانه

 ه؟یمعروف آدم-
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 ...کرد خواندن به شروع و زد لبخند

 شب و روز قرارم بی هوایت در -

 شب و روز برندارم پایت ز سر

 یمیقد آهنگ کی. بودم حفظش بودم، دهیشن را ترانه نیا من

 به و آمد خوشش اعال و کردم یخوانهم را اشادامه و بود

 .داد اوج شیصدا

 کنم مجنون خود همچو را شب و روز-

 شب و روز گذارم کی را شب و روز

 رو شخواننده حتما شیخونیم خوب قدرنیا یوقت. نیآفر-

 

 .یشناسیم هم

 م؟ینع-

 .داد تکان سر دییتا به



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
231 

 

 . مهینع قیتوف -

 .انداختم باال ابرو زدهرتیح

 ؟!یگیم یجد-

 و کنار گذاشت وخوندن چرا کنم فیتعر برات یخوایم. هوم-

 مردم؟ نیب شد گمنام یجورنیا

 هاستسال چرا تعجبم رهینظکم صداش اتفاقا. حتما آره-

 .خونهینم

 درواقع یعنی م،ینع خونده وآهنگ نیا شیپ سال یس حدود -

 شیاجبار دوران گذروندن یبرا که بعدشم. آهنگشه نیآخر

 دست از رو دختر هی اتیعمل هی یتو اونجا. زاهدان فتهیم

 برخورد هی و نگاه هی یتو وقت همون و دهیم نجات اشرار

 طول تموم تو که شهیم نیا. دختر اون به بازهیم ودلش

 شونکوچه و خونه و دختر اون از دست گهید خدمتش

 هفته دو حدود و خورهیم تیمامور هی باز کهنیا تا دارهیبرنم
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 رهیم گردهیبرم یوقت مرز لب رنیم زاهدان از مشونیت همراه

 مورد دختر و دنیکش سهیر رو کوچه نهیبیم و اری یخونه

 دنیشن مینع خود زبون از قصه نیا... دندا شوهر رو شعالقه

 احوال و حال و لحظه اون تو حالش و حس فیتوص داره،

 و بخونه عشقش برا که مراسم تو رهیم خالصه... شیعاشق

 یریدرگ مراسم وسط شب همون. کنه یخداحافظ باهاش

 ودخترشون بار هی که همونا و داشته دشمن دختره پدر. شهیم

 وسطا اون هم مینع و مراسم تو زنیریم دوباره بودن دهیدزد

 با و تهران ارتشیم و دهیم شیفرار و رهیگیم وارشی دست

 با و کنار ذارهیم بوسهیم رو یخوانندگ و کننیم ازدواج هم

 که ییآدما یهمه از دور دیجد یشناسنامه و اسم

 . کنهیم شروع دختر اون با رو شیزندگ شناختنشیم

 !عروسش شب اونم دختر دنیدزد! یاضطراب از پر یزندگ چه-

 .دیخند
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 و شب اون از ارهیب خبر که رهیم یپنهون بعد مدت هی. قایدق-

 هم چکیپ یخانواده و شده کشته یاجبار داماد شهیم متوجه

 .نداره خبر ازشون یکس و رفتن شهر اون از

 چک؟یپ-

 دل که یبلوچ دختر همون. مهینع همسر اسم. چکیپ. هوم-

 خوندن به که یاعالقه تموم با که بود ردهب یجور رو مینع

 .باشه داشته رو عشقش تا کنار گذاشتش داشت

 .هیهند لمیف هیشب-

 .کردم اشاره اطرافم به

 ...چکیپ همه نیا-

 که گفتم بهت رو قیتوف یزندگ یقصه... چکیپ عشق به-

 قمیعال از دست هرگز من یبگ قاطع شهینم وقتچیه بگم

 ترنیریش نیگزیجا هی. کنهیم دایپ نیزگیجا یگاه. دارمیبرنم

 ...داشتنش یبرا اجبار هی با
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_۳۰ 

  

 .درسته-

 بزرگ ینیس با خانقیتوف که کرد باز لب دادن جواب یبرا

 .آمد مانیسفارش یغذاها یحاو

 .براتون کردم کباب خودم یسفارش یول شد رید کمی-

 .گرفت دستش از را ینیس و شد بلند اعال

 .میداد زحمتت-

 د؟یندار الزم یزیچ. رحمته مهمون-

 ! تاجازهیب کردم یکار هی من خانقیتوف-

 .کرد باز و بست پلک لبخند با قیتوف

 .دونمیم یکنینم اشتباه تو-
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 .آمد کش شیهالب و زد برق اعال یرهیت یهاچشم

 .طالست از تحنجره گفتم الیط به-

 .زد اششانه به آرامش با قیتوف

 ...یکرد خوب. یگفت که شیستدون محرمت حتما-

 ! بزند گره هم به را اعال و من خواستیم مدام چرا مرد نیا

 شمون؟یپ یمونینم-

 کن قفل رو در یرفتن. داره نوبت دکتر ببرم وچکمیپ دیبا-

 .دارم ودکشی ببر خودت با مدیکل

 .رفت و داد تکان دست میبرا

 .برداشتم را یسازنِ  غذاها سید انیم از. کردم نگاه ینیس به

 ؟یزنیم-

 .کرد اشاره غذاها به گرفتنش نیح و آورد شیپ را دستش

 .غذا اول-
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 یچا فنجان کی و ینیریش کی فقط صبح از نکردم یمخالفت

 .بودم خورده

 .بود طعمخوش و ذیلذ واقعا شغذای 

 ؟یبلد-

 .کردم نگاه ین به

 .متاسفانه نه-

 .دمیم ادتی فرصت سر-

 .کردیم رمیگنمک داشت اشیمهربان از حجم نیا

 قطع را مانخوردهگره یهانگاه یاتصال یرشته کهنیا بدون

 . داد قرار لبش یگوشه را ساز سر کند

 یجلو ییجا به رهیخ و زدم پلک دیدم ین در که ینفس با

 بود امرهیخ... رشینظیب یآوا به سپردم گوش و دل شیپا

 . دمکریم حس را آرامش نگاه ینیسنگ. دمیفهمیم
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 ... احساس از پر زد،یم قشنگ

. بود میهاچشم یرو نگاهش هنوز. دمیکش باال را نگاهم

 .شدم بلند و زدم لبخند

 لطف از یخال شکیب کوچک بهشت آن در زدن قدم 

 یول. بود شده ترییایرو نیدلنش ینوا نیا با و بود بایز  .نبود

 و ازس هر دنیشن با که یماریب. بود ماریب من ذهن که فیح

 . کردیم سفر گذشته به یینوا

 تنگدل گرید یروزها از شیب امروز... نبود یخوب روز امروز

 گرفتیم نشات خانه به رفتنم از اشهمه دانستمیم. بودم

 دل چطور بودم بلد خوب و کرده صبر مشق هاسال من وگرنه

 به دیبا. شوم آرام و کنم گذشته هاگذشته به متقاعد را ذهنم و

 ...بفروشد را خانه آن گفتمیم بابا

 ال؟یط-
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 زدن ین از دست یک. بود سرم پشت درست و دمیچرخ

 بود؟ برداشته

 کرد اشاره و بود نشسته اشاشاره انگشت یرو یبلبل

 .رمشیبگ

 اعال انگشت مماس را اماشاره انگشت و آوردم باال را دستم

 انگشت یرو را شیپا بلبل اعال دست زیر تکان با و گرفتم

 . گذاشت من

 .دیپر و زد یاچهچه. کردم لمس را سرش گرمید انگشت با

 .رونیب ایب خونه اون از-

 در دیفهم کجا از. شدم شیهاچشم یاهیس غرق دوباره جیگ

 ...امکرده ریگ خانه آن

 ...صبور سنگ بود شده بداند غمم از یزیچ کهنیا بدون

 .بیتکذ نه کردم دییتا نه

 .یزد ین یعال یلیخ-
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 .کرد خم سر تشکر به

 م؟یبر-

 را فمیک. آمد سرم پشت و رفتم تخت سمت و دادم تکان سر

 .میشد خارج رستوران و کوچک بهشت آن از و برداشتم

 .میافتاد راه بود پارک نیماش که آنجا ابانیخ گرید سمت

 ...دعوت از ممنون. تریعال چکیپ بهشت بود، یعال ناهار-

 و دیماس دهانم در رفح فمیک ییهوکی شدن دهیکش با 

 موتور به هراس با و دمیکش غیج ارادهیب شد، دهیکش امشانه

 !بردند خود با را فمیک که شدم رهیخ نیسرنش دو

 .دنبالش میبر نیبش الیط-

 هیتک نیماش یبدنه به جانیب و بود آمده دهانم درون قلبم

 راننده در سمت عجله با فمیک گرفتن پس یبرا که اعال. زدم

 دمانید از یموتور. آمد کنارم مانیپش حالم دنید با رفتیم
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 ریغ دیشا و سخت کردنش دایپ گرید و بود شده خارج

 ...ممکن

 .شد خم صورتم در و برداشت را نکشیع

 خوبه؟ حالت-

 .دادم تکان دییتا سر شیجا به و بزنم حرف نتوانستم

 ...هیتهران اعال کن نگاه نیرژ واو -

 از قبل و ستادیا صاف رهگذر دختر دو یزدهذوق یصدا با

 .کرد باز موتیر با را در قفل دخترها دنیرس

 .امیم االن نیماش تو نیبش-

 برخورد شیطرفدارها با ییخوشرو با. کردم اطاعت حرفیب

 به را سرم و بستم پلک که گرفتندیم یسلف داشتند. کرد

. دیکوبیم ترسان و پرتپش داشت هنوز قلبم. زدم هیتک یپشت

 باز در. کردم زمزمه لب ریز یایوحش. بود گرفته درد امانهش

 .گرفت قرار رل پشت و کنارم اعال و شد
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 ؟یبهتر-

 کنم غلبه امدهیترس حال و شوک بر کردم یسع

 .شدم شوکه بود ییهوی قدران فقط آره-

 بود؟ فتیک تو یچ-

 .گذراندم ذهن از را فمیک داخل محتوات 

 .میگوش و پولم فیک و معطر شهیش. نبود یمهم زیچ-

 .میکن سرقت اعالم یکالنتر میبر-

 .نداشتم را هابرنامه جورنیا کشش اصال

 ... مونهیم اشیب برو دردسر فقط شهینم که دایپ. ستین مهم-

 .آمد کوتاه که داشت قبول را حرفم انگار

 خونه؟ برسونمت ضبط؟ سر یاین یخوایم-

 .امیم. خوبم-

*** 
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 . کرد ترمز خانه یجلو که دبو شده کیتار هوا

 داخل؟ یاینم. دادم زحمتت یلیخ امروز ممنون-

 استراحت برو یحساب یشد خسته هم تو گه،ید روز هی باشه-

 .برسون سالم. کن

 

. برود بعد و بروم داخل تا ستادیا. رفتم نییپا و زدم لبخند

 ییماجرا پر روز. رفتم اطیح داخل و دادم تکان دست شیبرا

 هم نیسام میت کنار... نیریش یگاه و تلخ یگاه داشتم،

 . بود گذشته خوش یحساب

 عقب به و ستادمیا دهیترس سرم پشت یزیچ افتادن یصدا با

 کردن دایپ یبرا بعد و دادم آسمان به اول را نگاهم. دمیچرخ

 ءیش کی درخت یتنه ریز. گذراندم نظر از را نیزم صدا منبع
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 به فمیک دنید با و رفتم شیپ اطیاحت با. زدیم برق یمشک

 حرکت و شدن راست و خم یبرا میزانوها و بستم خی بارهکی

 حاال و شده دهیدزد قیتوف رستوران یجلو فمیک. شدند خشک

 به زدهوحشت. بود شده داده پس دیجاو یخانه اطیح در

 دیب مثل داشتم من یول بود امان و امن. کردم نگاه اطرافم

 ...داشته را دیجاو یخانه آدرس دزد آن که دمیلرزیم

 خانوم؟-

 اتمیحدس یروشیپ با که شد نجاتم یفرشته سلمان یصدا

 .نکنم سکته

 خانوم؟ شده یزیچ-

 .کردم اشاره فمیک به

 ؟یاریم وفمیک سلمان-

 . فتمین پس و بردارم قدم از قدم خودم داشتم شک

 .داد دستم را فمیک سلمان و نشستم باغچه کنار
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 م؟خانو الیط یخوب-

 ...نه ای زدم یحرف سلمان ینگران جواب در دمینفهم

 خوردم فرو را دهانم آب. داشت وحشت هم درش کردن باز از 

 . دمیکش را پشیز و

 کی... و پولم فیک... بود امیگوش... بود عطرم یشهیش

 ...دارضامن کوچک یچاقو

 و دمیکش پس فمیک داخل از را دستم دوچندان یترس با

 ... نبود من یبرا چاقو. کردم پرت نیزم یرو را فمیک ارادهیب

 

 

_۳۱ 

 یباز نیا دمیفهمیم دیبا دم،یپر جا از موتور یصدا دنیشن با

 و کردم بازش و رفتم در سمت دو با. ستیکسچه کار مسخره
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. شد ادهیپ یموتور ترک از که دمید را ایمیک تعجب کمال در

 . کردم نگاه موتورسوار صورت به

 را مرد نیا دانمینم و بودم دهیند را سارق ورسوارموت اصال من

 ! کردمیم سهیمقا دیبا یکس چه با

 ایمیک از اسکناس چند گرفتن با و بود یدارسن بایتقر مرد

 . رفت و گرفت را گازش

 :دیپرس مقدمهیب و آمد جلو ایمیک

 اطتون؟یح تو فتادین یزیچ-

 دورتر و دورتر که موتور پشت رنگ قرمز چراغ از را نگاهم

 .گرفتم شدیم

 ؟یخوب ال؟یط-

. کردم خلوتمان و ساکت شهیهم یکوچه سراسر به ینگاه

 .نبود یکس

 .داد تکانم و گذاشت میبازو یرو را دستش
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 ال؟یط-

 .خوردم فرو را دهانم آب و بود شده خشک ترس از میگلو

 ؟یدار قرار دیجاو با. خوبم ستین یزیچ-

 اهیس ستیل تو رو مشماره یالک بحث هی سر. نه که قرار -

 ...درارم دلش از اومدم گذاشته

 .انداخت ینگاه اطیح در به

. ها خونه نیا از یکی یتو کرد پرت یزیچ هی موتورسوار هی -

 از دمیند درست بودم دور باشه شما یخونه که کردم شک

 .گرفتم عکس پالکش از شد رد که کنارمون

 درخت یتنه به و ندشد سست میپاها موتورسوار نام دنیشن با

 مسلط احوالم به یکم و فتمین تا زدم هیتک هیهمسا در کنار

 .شوم

 ... چاقو آن 

 ؟یفرستیم برام رو یگرفت که یعکس-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
247 

 

 تون؟خونه تو انداختن یچ افتاده؟ یاتفاق. حتما آره-

 .دادم تکان سر بیتکذ به

 .سخونه حتما دیجاو داخل میبر. ستین یمشکل نه-

 .گرفتم درخت از را ام هیتک

 وخودم! ینرفت تییدا به ذره هی. الجونیط تو یباادب چه-

 که نکرد قبول میریبگ عکس تا چند شخونه تو ببرتم کشتم

 !نکرد

! شدم مانیپش امدهینسنج تعارف از و زدم لبخند شیرو به

 من و بود دانسته صالح را یدور نیا یلیدل به بنا دیجاو حتما

 .کردم خرابش دعوتم با

 سلمان و بستم را در. آمد داخل و شدم تعارف به بورمج 

 .آمد سمتمان

 یزیچ. ششونیپ رفتم داشتن کارم دیآقاجاو دیببخش خانوم-

 ...هوی چرا شدم نگران شده؟
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 انیم و گرفتم دستش از را فمیک. کند یپرچانگ نگذاشتم

 :دمیپر حرفش

 .دارم مهمون برو شما رحمان ستین یزیچ-

 .دیشن جواب و کرد سالم بود اطیح یفضا محو که ایمیک به

 .زدم ایمیک کمر پشت را دستم

 .زمیعز میبر-

 !دیجاو اتاق میمستق-

 ای بود شجاع یادیز ای. کردم تعجب نترسش سر و ییپروایب از

 .نداشتم قضاوت به عادت... ای داشت اعتماد دیجاو به یادیز

 .شد گاممهم 

 .بود نشده آرام کامال هنوز جسمم و ذهن

 آدرس که بود آشنا یعنی ست؟یک موتورسوار آن دانستممین 

 دهیرس جانیا به و کرده بمیتعق ای داشت؟ را دیجاو یخانه
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 فکر هرچه... بود چه مسخره کار نیا از تشین اصال ؟!بود

 .میندار و نداشته دشمن دمیدیم کردمیم

 هم به زادلهره و جوابیب یهاسوال حجوم از داشت حالم 

 .خوردیم

 قدر به هاآن شوند، انیجر متوجه مامان و بابا گذاشتمیم دینبا

 ساختمیم قوز باال قوز دینبا داشتند، یفکر یمشغله یکاف

 خواستمینم و بودند گرفته ماندن به میتصم تازه درضمن

 . کند مانشانیپش اتفاق نیا ترس

 دیجاو تا ببرمش باال یطبقه به سروصدایب دادم حیترج

 بابت خودم دست از! نه ای بماند ایمیک ردیبگ میتصم خودش

 خیتوب ای یریدلگ مطمئنا. بودم یعصب دوستانه دعوت نیا

 .داشت یپ در را دیجاو

 یزندگ هم با یهمگ. باصفاس یلیخ تونخونه اطیح-

 د؟یکنیم
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 !شاداب دختر نیا بود کنجکاو قدرچه

 .بله فعال-

 .هیلعنت یلیخ صداتم-

 داشت ییبایز و زنقشیر صورت. گرفت امخنده انشیب لحن به

 .بود یطناز و طنتیش از پر حرکاتش و

 .زمیعز یمرس-

 !ادهایم ورنیا از صداش باالس؟ دیجاو-

 دیجاو کردن صحبت یصدا. داشت هم یزیت یهاگوش چه

 .امدیم سالن  از

 .کردم اشاره ها پله به

 من باال میبر ؟ینیبب رو دیجاو اتاق یبر یخواستینم مگه-

 .ادیب زنمیم صداش
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 هوی جمع یجلو ناراحته دستم از االن. بهتره یجورنیا یاوک-

 ؟!که یانیجر در ادبهیب کم هی. کنهیم معیضا

 .زد چشمک

 دیجاو سر ییبال چه نبود معلوم. کنم پنهان را امخنده نتوانستم

 .بود کرده بالک را اششماره که آورده

 .کردم اشاره دیجاو اتاق به هاپله یباال

 .کنمیم صداش رمیم من بفرما شما. دهیجاو اتاق جانیا-

 ریگجهان ییدا و بابا با. شدم ریسراز هاپله از و داد تکان سر

 به شدینم کردم، یاحوالپرس و سالم. بود صحبت مشغول

 بدون هم آن بود دیجاو اتاق در باال ایمیک نم،یبنش گو و گفت

 !دیجاو یهماهنگ

 .کردم دیجاو به رو

 .باهات دارم کیکوچ کار هی باال یایم ییدا-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
252 

 

 دیجاو همراه ریجهانگ ییدا و بابا از یعذرخواه با و شد بلند

 .میرفت باال

  ال؟یط اومده شیپ یمشکل-

 .اتاقت تو ایب بهت گمیم حاال نه-

 یول بزنم حرف او با وانهید قاپفیک به راجع داشتم دوست 

 .دمیگز لب شاتاق یجلو. نبود یمناسب تیموقع االن

 و کردم تعارف عادت یرو از دیببخش. یدار مهمون دیجاو-

 .کرد قبول راحت اونم

 

_۳۲ 

 .شد درهم شیهااخم

 ؟!من اتاق تو! مهمون-

 :زدم لب شرمنده و دمیکش دهانم داخل را لبم
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 ...ایمیک-

. کرد باز ضرب با را اتاق در و شد سرخ صورتش یآن به

 یهالباس کمد یجلو ایمیک. رفتم داخل دنبالش دهیترس

 .بود یوارس مشغول دیجاو

 دیجاو خشم بابت بودم مانده! بود یراحت و تخس دختر عجب

 .بخندم ایمیک یالیخیب به ای باشم نگران

 یمشکدیسف راهراه شرتیت دیجاو خشم و ورود به توجهیب

 .دیکش رونیب شیهالباس انیم از را دیجاو

 .دارم کار باهات یکل بپوش ونیا دیجاو-

 یغره چشم با. شد بلند امخنده یصدا اریاختیب حرفش از

 با و رفت ایمیک سمت و کردم یعذرخواه خنده انیم دیجاو

 .کرد پرتاب تخت یرو و گرفت دستش از را شرتیت شدت

 ...چه جانیا-

 .نشست دیجاو ینهیس تخت ضرب با ایمیک دست کف
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 بالکم یچ سهوا خودته ریتقص! اینکرد یکرد یاحترامیب-

 ؟!یکرد

 .زد چنگ را شیموها و نشست تخت یرو کشان پوف دیجاو

 و زد میبرا یچشمک الیخیب که کردم نگاه ایمیک به ینگران با

 .زد نق دیجاو به رو

. برم دیبا شده رمید ندارم تیکار کن خارجم اهیس ستیل از -

 .یکرد بالکم یریکبیا اون خاطر به که زورمه

 سر طلبکار ایمیک و نشست ایمیک صورت یرو زیت دیجاو نگاه

 .داد تکان

 !بخور ومن ایب! ه؟یچ-

 خشمش کنترل یبرا دمیفهم و دیکش یقیعم نفس دیجاو

 نبود حواسم اصال و نرود نییپا شانیصدا که بستم را در. است

 .هستم نشانیب یاضافه نفر

 :گفت آهسته و نرم
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 .کن تمومش ایمیک-

 کنار را خودش و آمد کش ایمیک گرد و یصورت یهالب

 .داد جا تخت یرو  دیجاو

 !یدیم شعور رییتغ درجه صدوهشتاد هوی دارم دوست قدران-

 .انداخت اشخنده به دیجاو یچپ نگاه

 کو؟ تیگوش. شو کرگدن بعد بگذره فمیتعر از هیثان هی سایوا-

 دیجاو تن شلوار بیج به آخر در و چرخاند اتاق در را نگاهش

 و برد دیجاو بیج سمت را دستش یاالحظهم چیهیب. دیرس

 .زد نق

 .شلوارت تنگه چه-

 را اشیگوش ایمیک تا دیکش جلو سمت را شیپا خونسرد دیجاو

 .کند خارج

 یتماشا هیشب شانیهاکلکل دنید. دادم هیتک کنسول زیم به

 .بود نیریش یکمد لمیف کی
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 .گرفت سمتش و کرد یکاردست را اشیگوش یکم

 .کردم بالک قویشقا جاش به کردم آزاد وخودم یشماره ایب-

 !شد؟ حل مشکلت االن-

 .انداخت باال ابرو طنتیش با ایمیک

 .نهیبب قیشقا میبر ویال هی کن تنت رو شرتهیت اون. نوچ-

 رو مسخره یباز نیا کن دایپ یراه هی. ایمیک کن تمومش-

 .بره میکن تموم صدا و سر یب

 تو االن کردم کمکت که راتب گذاشتم مرام. دیجاو نزنا جا-

 خودم بعدش ارمیب جا رو دختره نیا حال تا یسیوا پام به دیبا

 خیب نترس. جفتمون برا نشه بد که میکن کات چجور بلدم

 .ستمین زونیآو قیشقا مثل من. مونمینم تنداشته شیر

 کل قرارمون! یکنیم برداشتیچ تو گمیم یچ من! هوف-

 کشش یدار. تمام و بود عکس تا چند. نبود قیشقا با کل

 هی. ایمیک ندارم رو هایبازبچه نیا یحوصله من یدیم
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 عکسمون از رو قیشقا برداشت گفتم بهت کردم تیخر

 نه نبوده مهم یزیپش برام رفتنش بفهمه که نکن بیتکذ

. هم جون به دیفتیب زنک خاله و احمق یدخترا نیع کهنیا

 زنگ اونم که یانداخت کهیت بهش یکرد جایب یلیخ تو اصال

 مسخره اعصاب من ایمیک. کنه بارم خودشه قیال یچ هر بزنه

 .ندارما وهاتونیباز

 تو من شعوریب آخه د. خورهیبرم بهت یندار شعور گمیم-

. زدم بهش وحرف اون تو به قیشقا انداختن کهیت جواب

 رو دیجاو اعتقادات》 نوشته عکسمون ریز فاسد یدختره

 یچ منظورش یدونیم《دونمینم بدم جا کسع نیا یکجا

 ...گفتم بهش منم... که یفهمینم! بود

 . کن تمومش. یکن نقل برام وشاهکارت خوامینم. ایمیک بسه-

 ولش شاخبچه اون که کنمیم یکار من عشقم، دیجاو نیبب-

 س،مدله پسر اون به اعتبارش تموم که برسه حرفم به کنه

 پا پسره به ینشناخت وقیشقا وزهن تو. یبگ تو یهرچ بعدش



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
258 

 

 کات با که کنمیم ثابت بهش باال بکشه رو فالوراش که داده

 .کا کی ریز گردهیبرم باز کردنش

 یهاحرف از هم خودم. نشست شیرو دیجاو متاسف نگاه

 قول به و یشوخ به شتریب شیهاحرف! بودم مانده مات ایمیک

 به که بزرگ هدف کی تا خوردیم یباز مسخره به دیجاو

 دیجاو کردن قانع به اصرار و آمده دیجاو اتاق تا خاطرش

 ...داشت

 مشت هی توسط نشدن و شدن دهید مهمه یلیخ مثال -

 ! عالف

 .دیکش یعصب یپوف ایمیک

 !باز یکنیم نیتوه یدار-

 !عالفه کنه دنبال رو تا دو شما که یکس آره-

 کارا به یکار تو. میفهمینم همو حرف تو و من اصال پوف -

 کنه ولش مدله پسر کنم کار یچ بلدم خودم باش نداشته من
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 هم کوتاه دلم به مونده... بهش بگم کیتبر وسوختنش و

 .امینم

 .کرد قطع را حرفش تاسف و شماتت از پر یلحن با دیجاو

 عیضا و کلکل و فالور و کیال تونغم و هم تموم واقعا-

  !سگهیهمد کردن

 

 یگیم که دمینفهم رو واالت افاهد یکجا قایدق االن

 .بده حیتوض برام فهممتینم

 دیجاو یپا یرو را شرتیت آمد، ییابرو و چشم ایمیک

 پر و کرد دیجاو تن راهنیپ کردن باز به شروع و  انداخت

 :داد جواب حرص

 از هاتدانسته به نویا! هیچ فالور یدونیم چه تو بابا برو -

 خاطر به که یاوهیمبآ همون سر من کن؛ اضافه من اهداف
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 مصفحه رو گذاشتم وعکسمون یخورد دادم دستت شکستن

 . گرفتم ونیلیم سه شکارخونه ریمد از

 .شد همزمان دیجاو ادیفر با میهاچشم شدن گرد

 ؟!یکرد یغلط چه-

 .گرفت سنگر پشتم خنده با و دیپر جا از ایمیک

 .یکرد غیتبل وهیمآب من عکس با یکرد غلط تو-

 .گهید نگرفتم اجازه که یشیم هاپو نستمدویم-

 با ایمیک و دیکش رونیب پشتم از را ایمیک جهش کی با دیجاو

 یسرسر را اشگونه و شد زانیآو دیجاو گردن از حرکت کی

 .دیبوس

 .شهینم تکرار دیببخش کردم غلط-

 را شیهالب شدت با ایمیک و دیباریم خون دیجاو یهاچشم از

 .کند محار را اشخنده تا فشردیم هم یرو
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 دیبا. زدم رونیب اتاق از شد بلند ادیفر با که دیجاو یصدا

 و ندارد یخاص لیدل سروصداها که کردمیم هیتوج را خانواده

 از دیجاو ای دیبرآ دیجاو پس از ایمیک ای باالخره تا نروند باال

 . ایمیک پس

 را دیجاو تا ایمیک که بودم مطمئن یحساب چه رو دانمینم

 حساب یرو دیشا. شد نخواهد الیخیب نکند ادامه به متقاعد

 ... حدش از شیب جسارت

 

 

_۳۳ 

 هاپله دشانیخر یهاپاکت از پر یهادست با اللهخاله و مامان

 دیجاو داد یصدا زدم حدس و آمدندیم باال مهیسراس را

 .کرده شانآشفته

 .انداخت ینگاه دیجاو اتاق یبسته در به مامان
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 ه؟یعصبان چرا ه؟یک با دیجاو-

 .گرفتم دستش از را هاپاکت کمک یبرا

 دیایب دوستشه با ستین یچیه. باشه مبارک مامانم سالم-

 .نمیبب وهاتوندیخر میبر

 .رافتاد راه بابا و مامان اتاق سمت زناننفس خاله

 .یخستگ از مردم ایب بابا آره-

 مامان اتاق داخل و زدم لبخند خاله ییکهوی یالیخیب به

 داشتم شک یول آمدینم دادشانیب و داد یصدا ،میرفت

 .بستم را در و بماند جورنیهم

 سرش از را اشیروسر و کرد رها مبل یرو را خودش خاله

 .کرد باز

 دیبا رو تو هم روز هی. میدیخر هایچ نیبب شم فدات خاله ایب-

 . جونالهام نداره حرف مزونش د،یخر برا ببرم
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 و مانتو آوردندر مشغول و گرفت خاله از نگاه بخندل با مامان

 کمد از را شیهالباس مامان. نشستم خاله کنار. شد شالش

 .رفت حمام کنرخت داخل ضیتعو یبرا و دیکش رونیب

 و هایروسر و مانتوها دانهدانه خاله یهافیتعر و اقیاشت با 

 . دمیکش رونیب پاکت داخل از را رنگارنگ یهالباس

 الدن زیسا فیح داشت هم رو شیانقره رنگ هیگلبه نیا از -

 نگه فردا کردم حساب پولشم. ارهیب براش دادم سفارش نبود

 .هابهونه نیا از و ستین موجود و شهینم تکرار گهید

 .شدم اشرهیخ قدردان

 وقته چند دیدونیم خاله نکنه درد دستتون. خوشگلن یلیخ-

 ! دمیند شاد و یرنگ یلباسا با مامانو

 .داد شیهاچشم به یتاب حرص با
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 و یمشک یچ هر ذاشتمیم خودش انتخاب به ومامانت-

 شدونه دونه. جون خاله زدیم بار دیدیم مزون تو یاسرمه

 .کردم انتخاب براش خودم رو

 .برداشت کنارش از یپاکت

 ...ریجهانگ ییدا طرف از گرفتم تو یبرا نیبب هم رو نایا ایب-

 :داد ادامه و گرفت اشک برق شیهامچش و دیکش آه

 از مادر چهلم روز که بخرم یرنگ لباس یهمگ برا گفت... -

 .ارهیب درمون عزا

 .گرفت صورتم یجلو را ریحر یتونیز زیشوم

 .نمیبب تنت تو بزن تن زمیعز ایب. چشماته رنگ -

 .دمیبوس را اشگونه و گرفتم را لباس

 .مانما یبرا مخصوصا. خاله یهست که یمرس-
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 کارا یپ دیجوون که شما! میدار ویک هم جز مادرت و من -

 از تا برگشته که بگم دیبا مامانت به من رو یمرس. دیخودتون

 .درندشت یخونه نیا تو نکنم دق ییتنها

 شیهاچشم دادن تاب با را اشکش نم عیسر مامان ورود با

 .فرستاد پس

 .ادیم بهش چه زهیشوم نیبب الدن ایب-

 .گرفتم امنهیس یجلو و آوردم االب را لباس

 چطورم؟-

 .کرد نگاهم محبت با 

 .خوشگل شهیهم مثل -

 .کرد اشاره برهم و هم در یهادیخر به و نشست مانیروبرو

 از لخت من کرد فکر تخاله. بردار یدار دوست وکدوم هر-

 .برداشت لباس برام دوسال قد اومدم کانادا
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 .زد تشر خاله

 .میبر الیط برا روزم هی شده قرار. یپوشیم رو شدونه دونه-

 .کرد زدنشان تا به شروع و زد اطاعت ینشانه به یپلک آرام

 بود؟ چطور کارت شروع اول روز-

 و نبود و بود یخوب روز. آوردینم زبان به فقط بود نگرانم

 شد اشیادگاری یچاقو و موتور آن ریتصو از پر ذهنم دوباره

 میت و اعال ادی به و کردمیم ننگرا را مامان دینبا یول

 .کردم صورتم نقش قیعم یلبخند اشیاحرفه

 که خوشحالم من و انیاحرفه و خوب یلیخ میت هی. یعال-

 .کنارشونم

 .خوبه-

 .شدم بلند دیجاو زدن یصدا با

 ال؟یط ال؟یط-
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 .رفتم رونیب مامان و خاله از یعذرخواه با

 .آمدیم امیگوش زنگ یصدا و بود دستش در فمیک

 .وخودش کشت تیگوش ایب-

 داخل دست گرید بار کهنیا دل. افتاد جانم به درون از یلرز

 .گرفتمش ناچار یول نداشتم را کنم فیک آن

 .ممنون-

 .شد خاموش صدا

 شد امرهیخ موشکافانه باشد برده درونم شیتشو به یپ انگار

 .کرد اشاره نییپا یطبقه به. نزد یحرف یول

 .امیب ونمبرس رو ایمیک-

 با و شد بلند پا یپنجه یرو و بود من از ترکوتاه ایمیک قد

 .دیبوس را امگونه طنتیش

 .طلبت یکی-
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 و شدم منظورش متوجه و کرد اشاره دیجاو اتاق به چشمک با

 .گرفت امخنده

 و کردیم هیکرا یتاکس ایمیک یبرا داشت که دیجاو یصدا با

 .رفت و داد تکان یدست رفتیم هاپله سمت

 را لوازمم و یگوش! چه آخرش. فشردم مشتم در را فیک بند

 . اوردمیم رونیب داخلش از دیبا که

 نفسم بازدم و دم با و نشستم کاناپه یرو. رفتم اتاقم به

 .کردم نیتلق دلم به را آرامش

 زیم یرو به فیک یتو از را امیگوش و پول فیک و عطر

 فیک داخل گرید بار چاقو نبرداشت یبرا را دستم و دادم انتقال

 را میهاانگشت بار چند داشتم، یبد حس لمسش از. بردم

 که نکردم دایپ را جراتش و دل کردم هرچه یول کردم مشت

 .کردم رها کنارم را فیک و بردارم را چاقو
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 از تماس. کردم چک را میهاشماره و برداشتم را امیگوش

 تمام انیم ادب رسم به و بود مامان ییدختردا طرف

 تماسش ماندن پاسخیب بابت و گرفتم تماس امیآشوبدل

 ...کردم یعذرخواه

 

 

_۳۴  

 .شد همزمان زد در به که یاتقه و دیجاو یصدا

 ال؟یط-

 دعوتش اتاقم داخل به زیم یرو از لوازمم کردن جمع نیح

 .کردم

 ...دایب تو ایب-

 ارفاتمتع یادامه یجا به و آمد داخل گفتم که را اول ب همان

 .شدم بلند شیپا به
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 ؟یبرسون رو ایمیک ینرفت مگه-

 .نشستم دوباره و نشست مبل یرو میروبرو

 .براش گرفتم یتاکس-

 باهاش؟ یکن کاریچ یخوایم-

 .دیکش صورتش یرو یدست

 .ندارم شیکار کنه کنه خوادیم یغلط هر یچیه-

 :گفتم کردنش آرام یبرا و بود شده اعصابیب یحساب

 .شنیم ستهخ خودشون-

 .شد خم جلو به

 ؟یادهیپر رنگ چرا خودت. کن ول رو اونا-

 .دمیکش میهاگونه به یدست و نشستم صاف ناخودآگاه

 !واقعا؟-
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 هدف را میهاچشم ح،یتوض منتظر و داد تکان دییتا به یسر

 قبل تا داشت، یگرفتار یکل خودش. داد قرار زشیت یهاچشم

 تیاذ دلم گرید االن یول بود گفتن قصدم ایمیک آمدن از

 .نبود وقتش امشب الاقل خواست؛ینم را کردنش

 ...خونه بودم رفته-

 شیبرا بدم حال لیدل انگار و دیکش دهانش داخل را شیهالب

 .دیکش آه و شد هیتوج

 ...بابا یا-

 را گارشیس و فندک و کرد شلوارش بیج در دست و شد بلند

 .دیکش رونیب

 .دیجاو نکش-

 و داد قرار لبش یگوشه را گاریس و نداد تیاهم خواهشم به

 .زد فندک

 .نکنه تتیاذ بوش تراس ایب-
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 دور کوتاه یسنگ حفاظ یرو. رفتم سرش پشت و شدم بلند

 .کرد روشن را گارشیس و نشست تراس

 ؟یبزن حرف یدار دوست-

 سخت دیپرس را سوال نیا چرا کهنیا از مقصودش دانستن

 ...کند آرامم کند، همیجتو کند، حتمینص خواستیم نبود؛

 درد جان اصال امشب نه. چاندمیپ هم در را میهاانگشت 

 .نداشتم دنیکش

 .دادم تکان ینف به سر

 .نه-

 .نکن فکرم بهش پس خب-

 .زد گارشیس به یمحکم پک

 ؟یکشیم چرا-

 .دوخت چشم آسمان به هدفیب
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 !تیجذاب واسه ،یجورنیهم-

 یسرخ به و دمیشک رونشیب شیهالب نیب از و بردم دست

 .کردم نگاه سوزانش

 چشم از دور به بودم، دهید هم او دست آمد،یم بدم گاریس از

 فقط گفت،ینم را دردش د،یکشیم اشکان و مامان و بابا

 آرام و بود نیتلق اشهمه بود، نیتلق. کندیم آرامش گفتیم

 !بود نخفته خاک خروارها ریز االن که شدیم آرام اگر نشد،

 امیروفرش ییدمپا کف کهنیا به توجهیب و انداختم میاپ ریز

 .کردم لهش شودیم خراب و فیکث

 نیا از تریقو. دیجاو ستین تبرازنده. متنفرم گاریس از-

 نیزم یرو یشده له گاریس به) از یناراحت موقع که ییحرفا

 !یبخوا کمک نیا( کردم اشاره

 .چاندیپ را بحث و غمدار یول زد لبخند
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 برگشتن دل الدن دونهیم بفروشه، رو خونه خوادیم اباتب -

 و من شیپ جانیا دیبمون گفتم بهش نداره، رو خونه اون به

 هم الله و الدن جا،نیا هست جا مونهمه یبرا. هم دور. الله

 وگرنه مهمه براش الدن چون کرد قبول. بهتره نباشن تنها

 .ستین راحت که دونمیم

 .نکنه درد دستت. یکرد خوب-

 .کرد اشاره دستش آتل به

 تون؟خونه یبود رفته یچ واسه... کنهینم درد خوبه-

 راحت آمدم و رفت که ارمیب ونمیماش رفتم. یجورنیهم-

. باشم نیماش فکر به دیبا شدم مونمیپش چیه نشد روشن. بشه

 .شه تیاذ دنشید با مامان ندارم دوست

 فعال ساستفادهیب نگیپارک تو من نیماش. هیخوب فکر. هوم-

 . دار برش

 .داشت دوست یلیخ را یکی آن نه، شیپا ریز نیماش
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 .زدم چشمک لب به لبخند سخاوتش از

 !که بود یشخص عروسک-

 .یمن جون از که تو نداره، من و تو. هیشخص هنوزم-

 .کنم بغلش محکم و بروم خواست دلم

 .کنارم برگشتت یکادو بردار کشومه، تو چشییسو-

 . خدا به بود ایدن ییاد نیبهتر

 و کردم بغلش محکم و دمیبوس را اشگونه و نشستم کنارش

 .دیبوس را سرم

 .کنمیم عوضش وخودم نیماش ،یدار دوستش. خوامینم-

 اقتیل که بدم بهش قیشقا تولد خواستمیم. ندارم دوسش-

 .نداشت

 حال که ییهاشب نیهم قایدق دم،یفهمیم بود، غم کوه دیجاو

 .نداشت کردن یشوخ
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 .زدم چشمک دلش جو رییتغ یبرا

 ؟!ستین کینزد ایمیک تولد یمطمئن-

 گفتم یآخ. کرد فرو میپهلو در را انگشتش و کرد نگاهم یچپ

 .دمیخند و

 تیاذ یبرا یول بود نمانده صورتش یرو ایمیک یبوسه رد

 را رژش رد دارم یعنی دمیکش اشگونه یرو را دستم کردنش

 .کردم تکرار را مکمچش و کنمیم پاک

 .هاهیخوب دختر-

 و دیکش صورتش یرو دست هم خودش که شد حساس انگار

 .کرد نگاه را دستش کف بالفاصله

 شد؟ پاک-

 .زدم خنده ریز یپق و باشم خوددار نتوانستم

 کار چطوره؟ اعال. شمیم یعصب ارین جلوم واسمش! زهرمار-

 خوبه؟ باهاش
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 .آوردیم لبم به لبخند هم اسمش دنیشن

 .آقا و مهربون. خوبه یلیخ آره-

 .شد بشیعج کار و موتورسوار از پر ذهنم 

 اعال با دادن ادامه از افتاد امروز که یاتفاق با ف،یح فقط

 .دمیترسیم

*** 

 

_۳۵ 

 ال؟یط ال؟یط-

 .آمدم رونیب فکر از خورد تکان صورتم یجلو که اعال دست با

 ؟یگفت یزیچ بله؟-

 با داشت را لبخند حالت معموال شیهالب که شهیهم برعکس

 .شد امرهیخ نگران و اخم
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 حاتمیتوض متوجه اصال ست،ین بهم حواست شده؟ یزیچ-

 ؟یشد

 دادن ادامه از من بود؟ مهم مگه اصال بودم؛ نشده متوجه نه

 و اعال یبرا کنم، درست دردسر شیبرا کهنیا از بودم، دهیترس

 آن ترس از بودم، هزد جا من... امخانواده یبرا اعتبارش،

 ادگاری به ییچاقو و داشت را مانخانه آدرس که یموتورسوار

 ...بود فرستاده میبرا

 امروز؟ یزنیم جیگ چرا. بابا یا ال؟یط-

 و شود دردش ریدرگ ذهنم بلکه دادم فشار دندانم ریز را لبم

 .بکشد آشوب به اتشیحدس با را دلم ترکم

 .نشست کنارم و شد بلند میروبرو از

 نمت؟یبب-

 .کردم نگاه شیهاچشم به

 ؟یروزید فکر تو هنوز-
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 ! د؟یفهم کجا از

 برداشتم اتاقش کنار بلند هیپا زیم یرو از را فمیک و شدم بلند

 .نشستم کنارش دوباره و

 .دنیدزد ازم روزید که هیفیک همون نیا-

 هیتوج خاطر به دیشا! گفتم؟یم اعال یبرا داشتم چرا دانمینم

 .یهمکار از دنمیکش پس پا یبرا کردنش

 .دیکش هم در را شیابروها

 خب؟-

 .آمدیم باال منقطع و کوتاه انگار نفسم

 وفمیک موتورسوار هی یکرد مادهیپ خونه در دم که شبید-

 آدرس که بود کرده بمونیتعق دونمینم. اطیح تو انداخت

 .براش بودم شناس کال ای داشت

 و دمیکش رونیب یبد حال با را چاقو و کردم باز را فمیک پیز

 .کرد دنیلرز به شروع خودکار دستم
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 .بود گذاشته فمیک تو نمیا-

 . کرد نگاهش و گرفت دستم از را چاقو

 هدفش و منظور ای کرده رو کار نیا یک دونمینم من اعال-

 . شه درست دردسر شما یبرا خوادینم دلم یول هیچ

 نیا حاصلش و مبود کرده فکر و مانده داریب را شبید تمام

 شتریب هم شبید از امروز من. بود شده احوالم در دیشد تشنج

 داشت؟ یغرض و قصد اگر آمد؟یم دوباره اگر. بودم دهیترس

 ...اگر

 د؟یدار یخانوادگ دشمن-

 .دادم تکان سر

 .کسچیه. نه. بهش کردم فکر رو شبید تموم-

 .باهات داره یشوخ قصد یکس دیشا-

 سرم به سر بخوان که نداشتم یمیصم دوست وقت چیه من-

 .مسخره یشوخ نیا نمیا. بذارن
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 ؟یزنینم یزیچ یحدس-

 .دادم تکان ندانستن ینشانه به را لرزانم یهادست قراریب

 .یچیه نه،-

 گرفت را دستم مکث با. شد دهیکش میهاانگشت یرو نگاهش

 .داد فشار آرام و

 .باش آروم. خوب یلیخ-

 نتوانستم که شبید شد، قرص دلم یکم از ترشیب نه ،یکم

 یحام و پشت بدون و پناهیب انگار میبگو ماجرا از دیجاو به

 .کرد ترمآرام تشیحما و اعال حاال و بودم

 ...اعتبارت یبرا و باشه دارادامه هاشمزاحمت ترسمیم-

 .شد ام رهیخ معترض و کرد شیرها دستم به یفشار با

 هنوز که یاتفاق خاطر هب که نیا و؟من یشناخت یجورنیا-

 یهابچه پشت خودم منافع افتادن خطر به ترس از و فتادهین

 !کنار بذارمشون ای کنم؟ یخال رو ممیت
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 .بهتره نباشم. نیهم ترسمیم فقط ستین نیا منظورم-

 .سیه-

 .زد صدا را رهام بلند و چرخاند در سمت را سرش

 رهام؟ رهام؟-

 .آمد شیپ خندان شهیهم رهام و شد باز در

 ...یم داد چرا جانم؟-

 .دیپر حرفش انیم یجد اعال

 کارش ادیب بفرسته وهاشبچه از یکی بگو یعل بزن زنگ-

 یلیخ که ادیب خودش. باشه زرنگ و اعتماد قابل بگو. دارم

 .هیعال

 از رهام که بودند یکسان چه شیهابچه و یعل دانمینم

 .شد نگران نامشان دنیشن

 مده؟او شیپ یمشکل شده؟ یچ-
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 .کرد پرتاب زیم یرو را چاقو

 یموتور هی ظهر روزید. باشه الیط مراقب مدت هی. دونمینم-

 .کرده دایپ خونشون اطیح از شب زد فشویک

 .شدند گرد رهام یهاچشم

 بوده؟ یک-

 شده دگرگون حالم روز،ید یدوباره مرور از. کرد نگاهم اعال

 . کرد نگاه را داخلش و برداشت میپا یرو از را فیک. بود

 بود؟ نذاشته توش یاگهید زیچ-

 یجلو نیدورب هم. دارم رو موتورسوار پالک یشماره یول نه-

 بهش خونه در دم دیجاو دوست هم گرفتتش مونخونه

 عکس ازش و خونه تو کرده پرت فمویک یوقت شده مشکوک

 .گرفته

 .رهام برا بفرستش. خوبه-

 .کرد رهام به رو
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 .اریدرب وتوش و ته-

 .باشه-

 .کرد من به رو

 .میگوش به بفرست الیط-

 .کردم ارسال رهام یبرا را ایمیک از یارسال عکس عیسر

 زنمیم زنگ هم یعل به. ارمیدرم وآمارش رمیم االن اومد-

 شده ادیز هایشوخ نیا از! هیخرک یشوخ حتما دینباش نگران

 نیدورب که یمجاز یفضا تو ادیدرم لمشیف بعدش دا،یجد

 !بوده یمخف

 .داد دستم یآب وانیل اعال و رفت رهام

 ه؟یچ تخانواده نظر-

 .کردم حلقه وانیل دور را میهادست
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 و بابا آخه کنم نگرانشون نخواستم. یکس به نگفتم... راستش-

 از بفهمه هیکاف شکاکه یلیخ هم دیجاو. حساسن یلیخ مامان

 ...ونیا خوامینم شهیم تشنج. کنهیم ییبازجو شهر کل

 خودش ای. هیشخص محافظ یعل. نباش نگران خب یلیخ-

 تو مراقبته مدت هی فرسته،یم رو یکس هاشبچه از ای ادیم

 . بهت هست دونگ شیش حواسش اون نباش یزیچ نگران

 :زد تشر و شد مخلوط اشخنده و اخم

 هم من. هم با میدار کار یکل! ایبزن جا نشنوم گهید بعدم-

 .دادم بابات به مردونه که یقول به هم هست تو به حواسم

 

 

_۳۶ 

 به یوقت کردمیم فکر بود، شلوغ یحساب دیجاو سر روزها نیا

 هم حاال بود کنارم مدام که شیپ سال پنج مثل برگردم رانیا
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. شدینم و نبود قبل مثل زیچ چیه یول است روند همان

 صد و صادرات و کارگران امور به یدگیرس و کارخانه تیریمد

 نه البته بود، کرده کمرنگش میبرا یحساب گرید تیمسئول

 و نشستینم کنارم یساعت کی اگر شب هر نه، نباشد کهنیا

 گذاشت،ینم بالش به سر شدینم مطمئن حالم بودن خوب از

 تا که دوست کی داشتن به ازین بود، ترشیب من یازهاین یول

 میهاییتنها به احضارش با بدانم باشد، دسترسم در گرفت دلم

 داشتم یکس به ازین. شومینم شیکارها افتادن عقب موجب

 نداشته یسرمشغول و دل و یگرفتار کی و هزار خودش که

 صبورم سنگ یگاه و نمیبنش کنارش بال فراغ با تا باشد

 .باشد

 ... آه

. لیفام و محله در نه و داشتم یدوست مدرسه در نه دارم ادی تا

... حسرت حسرت، رت،حس. بودم دوست دیجاو و او با فقط من

 یقیعم یدوست یحت ما گذشت، غفلت در که ییروزها حسرت
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. نداشت فاصله هم با قدنیا مانیایدن میداشت اگر م،ینداشت هم

 ییایدن در او م،یدیفهمینم را هم اصال ییجورها کی

 در من و کردیم یزندگ مطلق یاهیس در مرور به و رنگارنگ

 ...تاریگ و تاریگ و تاریگ طفق تار،یگ یتارها رنگ به ییایدن

 بگذارم، کنارش توانستمینم که یایلعنت تاریگ هم هنوز و

 خودم، بحر در قیعم که یگاه... امیخوشدل تنها دوستم، تنها

 افسرده در که کردمیم کشف رفتمیم فرو قمیعال و آرزوها

 شادم زیچ چیه خواد،ینم دلم را زیچ چیه ممکن حالت نیتر

 نیهم یحت ستین یخواستن و بایز میبرا زیچ چیه کند،ینم

 مغزم در نیدوکائیل یگاو بزرگ سرنگ کی که انگار... تاریگ

 .ببرم سر به ممکن حالت نیترحسیب در و باشند کرده قیتزر

 جمع از بودم مطلع بودنش یالک از خودم فقط که یلبخند با

 و ادمدیم امیپ اعال به دیبا. بردم پناه اتاقم به و یعذرخواه

 گروهش عضو رسما هنوز من کردم،یم تشکر الطافش بابت

 یکمک چیه از و داشت را میهوا حد نیا تا یول بودم نشده
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 ارزشمند اریبس میبرا همه هانیا و کردینم غیدر آرامشم یبرا

 . بود

 بابت اومد، مهیسا به هیسا خونه تا آقایعل. ریبخ شبت سالم،-

 دادن زحمت به یراض واقعا من یول ممنون لطفت و هاکمک

 . ستمین آقایعل ای شما

 مهین قایدق .کردم چک را یگوش ساعت و کردم ارسال را امیپ

 .کردم بازش عیسر امکیپ هشدار زنگ تک با. بود شب

 به بخواب زود نگفتم مگه. ریبخ هم تو شب. خانوم سالم-

 !نکن گوش حرف دختر که یداریب. نکن فکر هم یچیه

 و زدم لبخند بود کرده نثارم که ینکن گوش حرف خترد آن به 

 امیپ و گرفت جان میهاچشم یجلو مهربانش و آرام صورت

 .آمد اشیبعد

 دلخور که ینزن رو حرف نیا گهید! الیط یزحمت چه-

 قصد یک میبفهم دیبا یول کنم نگرانت خوامینم  .شمیم
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 حضور به اصال. ترهراحت المیخ یجورنیا! نه ای داره رو تتیاذ

 باشه؟. نشو معذب و نکن فکر یعل

 با که مهربان یول دهیرس راه از تازه یحام کی بود، یحام

 .کردیم هیهد آدم جان به را آرامش از ییایدن شیهاتیحما

 .یمرس بازم. چشم-

 صبح که شمال برم دیبا دئویو ضبط یبرا گهید ساعت دو-

 ؟دنبالت امیب یایب یدار دوست اگه. باشم اونجا

 یرا از یثان در بروم، محبوبش مزون به الله خاله با بود قرار

 با نگذارد دیشا کردم فکر. نداشتم خبر مورد کی نیا در بابا

 :نوشتم! شب وقت نیا هم ان بروم شهر از خارج به اعال

 دلخور نرم دارم، دیخر قرار مخاله با صبح. دعوتت از ممنون-

 .شهیم

 زننینم طاق هم دیخر خود با ور دیخر خانوما نداره، اشکال-

 !کنمیم درک! کردن کار به برسه چه
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 امخنده بود گذاشته امشیپ یانتها که چشمک یموجیا آن از

 .گرفت

 ! هایکنیم تیاذ-

 فرداشب یول بهت بگذره خوش برو کردم یشوخ! بکنم غلط-

 .هامونیدورهم گذرهیم خوش ایب م،خونه انیم هابچه

 .شمیم مزاحم حتما چشم. جون از دور-

 .نمتیبیم فردا. خانوم یمراحم-

 . یباش داشته یخوب سفر-

 

 

_۳۷ 

 از آسانسور ینهیا در کردم، چک را آپارتمان واحد یشماره

 بارم نیاول. فشردم را زنگ و بودم شده مطمئن بودنم مرتب
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 یکوچک یتابلو ادب رسم به و آمدمیم اشخانه به که بود

 . دمبو گرفته هیهد شیبرا

 مقابلم روخوش شهیهم مثل و شد باز اعال خود توسط در

 .شد ظاهر

 .سالم-

 .کرد دعوتم و اشاره داخل به و رفت کنار

 .یاومد خوش. خانوم سالم-

 را تابلو یحاو هیهد مخصوص پاکت و بست سرم پشت را در

 .گرفتم سمتش

 .ناقابله-

 .زد لبخند قدردان

 .ارزشمنده-
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. دمیکش راهرو به یسرک و آمدیم هابچه بخند و بگو یصدا

 .شدندینم دهید

 .دمیرس رید و اومدن همه کهنیا مثل-

 رو مانتوت اگه. ومدنین هنوز خانومش و ریام اومدن، تازه-

 .بدم نشونت واتاق یکنیم ضیتعو

 .شمیم ممنون-

 .برداشتم قدم موازاتش در اشییراهنما با

 راهه؟ به رو یچ همه-

 .خوبه بله-

 پشت و افتادم شیپ تشکر با و ستادیا کوتاه یپله ارچه یجلو

 .آمد سرم

 بود؟ خوب سفر-

 .بود خوب یول بود یکار-
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 .کرد باز را رنگ دیسف در

 .باش راحت. هابچه شیپ رمیم-

 تمام که یبزرگ نسبتا اتاق داخل و کردم تشکر زدن پلک با

 . رفتم بود رنگ یاسی و دیسف لوازمش

 دیسف اکثرا و اسپرت ونیدکوراس با د،بو مرتب و زیتم اشخانه

 .رنگ

 زیشوم یِکش کمر ،یقد ینهیآ مقابل و درآوردم را مانتوام

 بگ شلوار یاتو خط. کردم میتنظ کمرم خط یرو را رگالنم

 من داشت اعتقاد خاله بودند، هم موازات در هم امیمشک

 راهیب پر البته. حساسم وضعم و سر به یادیز و دارم وسواس

 محار گوشم پشت را شالم از ختهیر رونیب یموها. فتگینم

 آمده یپله چهار و رونیب اتاق از امیگوش برداشتن با و کردم

 سالن از گذشتن از بعد و گرفتم را صداها رد. رفتم نییپا را

 بهبه و سالم با یهمگ دنمید با و شد انینما جمعشان کوچک
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 آشنا که رهام و نیسام و میمر با. شدند بلند ییآمدگوخوش و

 جمع در حاضر گرید دختر اعال و کردم یاحوالپرس بودم، شده

 .کرد یمعرف نیسام همسر یهست را

 تشکر. نشست کنارم و گذاشت یعسل یرو را قهوه ماگ اعال

 .کرد اشاره مچش دور ساعت به میمر و کردم

 نکردن؟ رید لیراح و ریام هابچه-

 .برداشت را اشقهوه ماگ رهام

 .رهیبگ وکوچولوش دختر یول یاجازه نتونسته حتما-

 کهنیا از قبل یول رفت سمتش یاغرهچشم خندان اعال

 .دیچیپ خانه در افاف زنگ بدهد یجواب

 . شد بلند میمر

 .درو کنمیم باز من. هستن هم زادهحالل چه-

 .کرد اشاره امقهوه به من به رو رهام
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. مینجاایا دعوت یب اهم هر اخر گهید ما. الیط نکن یبگیغر-

 یهماهنگ به هم یازین اصال. یکنیم عادت کم کم هم تو

 !خودش انهیدرجر اعال میندار

 .کرد زیآم طنتیش یاخنده یهست

 !اعال سر تلپن یکن فکر اگه یونیمد فقط-

 .زد یاخنده تک نیسام

 .میدرار ییتنها از رو اعال که میایم. قایدق-

 .رفتگ را نیسام حرف یادامه رهام

 م،یباش هم دور یمجرد میاومدیم مایقد گهیم راست هوم-

 شد مونیهمدوره گرفتن زن نیسام و ریام که بعدها

 تنهاست و ستین ریبگ زن اعال میدید بعد مدت هی. یخانوادگ

 .نپوکه ییتنها از میایم که هیمدت االن و کرد رییتغ تمونین

 .دیخند اعال به رو
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 مثال! داره ادامه هم ها بعد! اهتمومه یریبگ زن ینکن فکر-

 راحت المونیخ کهنیا و کیتبر برا میایم دوره هی یریبگ زن

 خالصه. برات هیخوب زن زنت و یگرفت سامون و سر شه

 .کنهیم رییتغ ها علت منتها برنامه نیا داره ادامه جورنیهم

 نگاهش داشت خنده با هم اعال خود. بود گرفته امخنده

 . رفتیم سهیر خنده از گرید که یهست کرد،یم

 :گفت خندان نیح همان و برداشت را یگوش نیسام

 از فقط شهینم کنسل اعال یخونه تو مونیدورهم خالصه-

 !دهیم لیدل رییتغ گهید شکل به یشکل

 .کرد اعال به رو

 رو یسوپر نیا یشماره. داره یباز بارسا مایینجایا صبح تا-

 .ارهیب پسیچ و تخمه بگم بگو

 .کرد دیتاک مرها

 .باشه یفلفل پسشمیچ. نره ادتی ریموس ماست-
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 سفارش و برداشت زیم یرو از را مشیسیب تلفن اعال

 .داد را هایخوراک

 .کرد اشاره سالن یورود به رهام

 ومدن؟ین چرا-

 :زد صدا بلند بعد

 م؟یمر-

 . شد بلند میمر یصدا

 .میاومد-

 پکر یحساب ریام. میشد بلند احترامشان به میمر و ریام ورود با

 :دیپرس اعال و بود

 کو؟ لیراح-

 .زد یعصب یاخندهتک ریام

 .ارمشیب نذاشت باباش! داره دنیپرس نمیا -
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 از شدم متوجه که یزورک یلبخند و خورد گره سمتم نگاهش

 .زد است ادبش یرو

 .کنمیم خواهش دییبفرما-

 .نشست رهام کنار هم خودش

 هاماگ به اشاره با میرم به رو و مینشست دوباره یهمگ

 .کرد قهوه درخواست

 .ستین که یدیجد زیچ نخور حرص حاال خوب یلیخ: اعال

 .نشست کج ریام به رو و داد تکان سر دییتا به رهام

 به هاتییتوانا که کن هیتوج یجور هی وپدرزنت ریام خوب-

 !نداره ربط شب و روز

 .زد خنده ریز یپق نیسام

 .باشن هم با نذاره هم روزا گهید بفهمه ترسمیم واهلل-

 .کرد نگاه جفتشان به ضیغ با ریام
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 !دیببند-

 

_۳۸ 

 یبرا انگار یول شدم معذب نیسام و رهام یهایشوخ از

 !یخال دیجاو یجا. دیخندیم که بود یعاد یهست

 :زد تشر اعال

 .هابچه بسه-

 :داد ادامه ریام به رو

 .روش ماهم دو ،یداشت نگهاحترام و یکرد مراعات سال دو-

 جواب و گرفت تشکر با و داد ریام دست را قهوه ماگ میمر

 :داد را اعال

 خانومش عمه. ستمین ناراحت ادیب نذاشت کهنیا از-

 رو مراسممون باز و فتهیب یاتفاق ترسمیم. هیبستر مارستانیب
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 هم مخانواده یصدا خدا، به شدم خسته. بندازن عقب سال هی

 دوران کنهیم سال سه داره داشتنا نگه عزا نیا. اومده در

 !ومونینامزد

 .رفت باال شیصدا اشفته و دیکش بلندش شیر به یدست رهام

 یاوردیدرن زنت خانوم خاله یعزا از ومن هنوز تو! خودیب-

 !سرته تو شعمه کشتن نقشه

 . گرفتم را امخنده یجلو زور به 

 .کرد نگاهش یچپ ریام

 !رهام ایدار حوصله-

 :زد تشر یهست

. شه مونیپش اومدن از که الیط جلو دینپر هم به حاال خب-

 از غذا ای میکن فیرد دیبا کباب و جوجه بساط نمیبب دیپاش

 رونه؟یب

 .گرفت دست گرید بار را یگوش اعال
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 .رستورانه یغذا امشب شرمنده ها بچه-

 .کردند اعتراض مزاح به پسرها

 !میاومدینم جانیا که میخواستیم یرستوران غذا-

 !ناموسا هیدار مهمون طرز چه نیا-

 خجالت. مهمون به یکنینم یحرمتیب جورنیا یریبگ زن-

 .یحساب مرد بکش

 .کرد نگاهم یچپ اعال و دمیخند صدا با رهام یجد حرف به

 !دشمن میت تو یرفت-

 .زد چشمک رهام

  ؟!یبود کرده شیارکشی خودت میت تو اِ-

 تکان تاسف سر رهام یبرا خندلب با و کرد نگاهم فقط اعال

 .داد
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 و دمیخندیم فقط من و گرفت باال یحساب شانیهایشوخ

 که شد معترض میمر هم آخر و میبگو چه دانستمینم واقعا

 !حرفم کم قدرچه

  جون؟ میمر بگم یچ-

 ! یدار حق شهیم مات و شیک ادم نایا جلو واهلل یچیه-

 .کرد اعال به رو و شد بلند

 .ارمیب وتارتیگ رمیم اعال-

 یب و گشت باز اعال تاریگ با و رفت میمر و کرد موافقت اعال

 .نشست شیسرجا رفت و گذاشت میپا یرو حرف

 ...تاریگ عاشق که هم من

 .کردم مشیتنظ آغوشم در

 .دیببخش دیاسات حضور در جسارته-

 .زد خنده ریز یپق رهام
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 !بابا بده وا! الیط یباادب یلیخ-

 .گرفت امخنده

 بزنم؟ یچ بخ-

 :داد جواب عیسر یهست

 .بخونه اعال که بزن اعال یاهنگا از-

 و کردم مرور ذهنم در را اعال یهاترانه و بستم را چشمم کی

 .زدم لبخند انتخابم با

 .حله-

 هماهنگ و کیتمیر یلیخ هابچه و دمیکش تار یرو را دستم

 هوا و حال نیا یبرا دلم چقدر .کردند زدن بشکن به شروع

 اشکان آموزشگاه در که زمان آن. نبود میحال و بود تنگ

 پر روزها آن بودم، کرده تجربه را هایدورهم نیا بودم هنرجو

 و یقیموس از لذت و ایرو یهابال یرو و بودم شوق از

 غم یاذره و دمیخندیم و گفتمیم. زدمیم قدم اشیریفراگ
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 گوشم و چشم یکم فقط یکم کاش یا اما نداشت راه دلم در

 در ناخواسته و ندانسته که یانتیخ شدن متوجه یبرا بود بازتر

 اشکان از دیبا که دانستمیم کجا از من. داشتم روا او حق

 من. بود امنداشته برادر یجا میبرا که یاشکان رم؟یبگ فاصله

 ...دیجاو مثل درست دانستمیم محرم را او

  راندم رمس از را آزاردهنده خاطرات ادی اعال یصدا با

 

 بود نفسم تا خواستمتیم و خواهمیم-

 بود بَسَم تو عشق و حسرت از سوختمیم

 

 از اعال. کردم حال جمع را حواسم امیرلبیز یخوانهم با 

 اشرهیت یهاچشم برق از را نیا امدیم شوق به امیهمراه

 قد به پدر انگار کردیم نگاهم یمشتاق طور کی دم،یفهمیم
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 ای آغوشش در نوزاد به مادر ای کندیم نگاه فرزندش دیرش

 ... دلبرش معشوق به عاشق یحت

 کرد اشاره اعال و گرفت امخنده اعال براق نگاه کردن معنا از

 .کردم اطاعت لیم کمال با هم من و دهم اوج میصدا به

 

 داریب یشعله نیا که بود بَسَم تو عشق-

 بود قفسم بلندِ یهاشب گرروشن

 

 بگذشت و آمد یدم زندهیگر بخت آن

 بود نفسم در نفس وستهیپ که بود غم

 

 را شیصدا گام اعال کردم حس چون دمیکش دست خواندن از

 .شود ترشفاف من یصدا که اوردیم نییپا دارد
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 شیصدا دوباره جمع به رو و زد چشمک طنتیش با که دیفهم

 .شد بلند

 

 عمر کی که! هاتیه! تو؟ آغوش و من دست-

 بود هوسم نشستن تو با ینفس تنها

 

 .کردند آخر اتیاب خواندن به شروع یهمگ هابچه

 

 هست کسمچیه گر تو، ادی بجز که باهلل-

 بود کسمچیه گر تو عشق جز به که حاشا

 

 رفتم تو یکو از سوخته، پر و بسته لب
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 ای بردارم زدن تاریگ از دست من نشد باعث تلفن زنگ یصدا

 و دیکش دست خواندن از اعال یول یخوانهم از دست هابچه

 .برداشت را یگوش

 بوآجان؟ الو-

 به رو یاخنده تک با اعال و میشد ساکت یهمگ گفتنش الو با

 :گفت اشیخط پشت به جمع

 ؟یگوش لحظه هی بگردم دورت بوآجان-

 مصرع جمع به رو و گذاشت یگوش یدهانه یرو را دستش

 :خواند را اخر

 

 ... بود بَسَم بود هوسم گر بخدا، رفتم،-

 .چرخاند سر سمتم

 بااجازه؟. بدم رو بابام جواب دیبا دیببخش-
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 .دادم تکان سر

 .باش راحت-

 .کرد نگاه رفتنش به حظ با رهام

 بزنه زنگ باباش کنسرتشم یاجرا تو الدیم برج وسط یعنی-

 .داره نگه احترام دیبا دهینم رد

 ترشیب هچ هر. کردم نگاه رفت که یریمس به هم من ارادهیب

 ترشیب و ترشیب احترامم حس دمیفهمیم اعال اتیخصوص از

 !شدیم

 

_۳۹ 

 :داد قرار مخاطبم یهست

 .سالعادهفوق صدات الیط-

 .زدم محبتش به یلبخند
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 .یدار لطف ممنون-

 حرف هم به اشاشاره و شصت انگشت چسباندن با رهام

 .کرد دییتا را یهست

 .یگرفت ویال تانبولاس تو که ترانه اون مخصوصا هوم،-

 .کرد یاخنده تک که زدم لبخند فقط

 بردم حساب ازت یبود بداخالق یلیخ شب اون ییخدا-

 .یحساب

 .نشود نیا از ترقیعم امخنده تا دمیگز لب

 .شب اون نبود زونیم حالم کمی شرمنده-

 .بود مشخص ها-

 به رو تاپشلپ کردن روشن نیح و میدیخند هم با! پررو بچه

 .کرد میمر

 .الزممه اریب ریبگ وفلش اعال از زحمت یب پاشو میمر-
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 .شد بلند جا از ریام

 .ایب میمر... دارم حرف میمر با ریبگ برو خودت-

 به و داد تکان سر شیبرا میمر و کرد اشاره سالن رونیب به

 :گفت رهام

 یصدا بدبخت گهیم راست لیراح یبابا نیا با میدار بساط -

 زننیم غر بدبخت نیا سر هم یه ومدهدرا عمومزن و عموم

 اعال خود االن چشه؟ ریام نمیبب برم ولش هوف... پدرزنت که

 ...ای ریبگ برو خودت یدار عجله ای ارهیم ادیم

 .چرخاند سر سمتم

 ؟یکشیم وزحمتش الیط-

 نیزم یرو ستادهیا صورت به کاناپه کنار را تاریگ و شدم بلند

 .گذاشتم

 .تسین یزحمت حتما، آره-
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 اعال که یریمس و فرستادم گوشم پشت شال داخل را میموها

 یهاهیچهارپا از پر سالن از یقسمت. گرفتم شیپ را بود رفته

 هادرختچه با دیسف یهاگلدان شانیرو که بود یبلند و کوتاه

 بود زیتم و مرتب زیچهمه قدرآن. داشت قرار بایز یهاگل و

 !انداختیم نهخاصاحب بودن مجرد شک به را آدم که

 یبسته در پشت از یجنوب یلهجه با کردنش صحبت یصدا

 .زدم در به آهسته یاتقه. آمدیم یاتاق

 جانم؟-

 .کردم تر زبان با را لبم

 .الامیط-

 .الیط تو ایب-

 یرو نشستن و داخل به دست یاشاره با کردم، باز را در

. ردکیم یخداحافظ اشیخطپشت با داشت. کرد دعوتم کاناپه

 .کرد قطع را تماس تا نزدم یحرف
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 .شدم تمکالمه مزاحم دیببخش-

 . بود پدرم. نکن تکرار گهید ،یمراحم شهیهم-

 .باشن زنده-

 ؟یستادیا چرا نیبش. متشکرم-

 .الزمشه رمیبگ رو فلش فرستادتم رهام-

 .برد باال را شیصدا و رفت در سمت

 .بردار دستته بغل باکس تو فلش رهام-

 کنار را رنگ دیسف یپرده و رفت بزرگش اتاق یانتها سمت

 .کرد باز را پرده پشت در شده یمخف در و دیکش

 یکم شهیم آپارتمان تو که ییجا تنها. میبخور ییهوا هی ایب-

 .قفسه نیع وگرنه تراسشه نیهم دیکش نفس
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 را دعوتش لیم کمال با صدالبته و مخالفت بدون و ارادهیب

 و گل از پر و یمتر پانزده ده تراس به همراهش و قبول

 .میرفت گلدانش

 .یدار عالقه اهیگ و گل به معلومه-

 ! شهیم خفه اهیگ و گل بدون ایدن-

 ...بود یدنید اعال دید از ایدن. زدم اشیجد حرف به یلبخند

 .خواستیم را شناختنش ترشیب دلم

 کنم؟ یفضول کمهی-

 .کرد اخم

 .بپرس. اِ-

 درسته؟ بابا یعنی بوآ. یزد حرف پدرت با یجنوب یلهجه با-

 نه؟ یباش جنوب یبندر یشهرها از اصالتا کنم فکر

 .دیخند و داد باال را شیابرو جفت
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 یهمکار به دعوت قبل ومن کال! الیط یهست یک گهید تو-

 نه؟ یشناختینم

 .دمیگز لب خنده با

 اتفاقا کردمیم دنبال رو هاتترانه یعنی. شناختمیم کن باور-

 ...یبود محبوبم یخواننده ده از یکی

 .کرد قطع را حرفم

 بودم؟-

 کالمش و نگاه طنتیش متوجه تا کردم نگاهش جیگ یالحظه

 .گرفت امخنده و شوم

 .یراسشون تو االن. یهست-

 .نگرفت را نافذش نگاه و دیکش نفس قیعم

 لیتحص یبرا شیپ سال زدهیس. جنوبم یبچه. بوشهر بندر -

 . شدم موندگار و تهران دانشگاه اومدم
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 امخنده دنید از که دمیخند آمد بوجود میبرا که یسوال از

 :دیپرس

 یچیه اسمم جز به دونمیم! چرا یشیم دیسف و سرخ ه؟یچ-

 .بپرس ازم، یدونینم

 ! را امخنده علت دیفهم کجا از

 هایتیسلبر کردن دنبال و یمجاز یایدن اهل یلیخ دیببخش-

 . کال ستمین رهیغ و

 .نرفته ادمی تا کن یکار هی فقط آ... هیعال هم یلیخ-

 .دیبگو را کارش تا دادم تکان سر

 تصفحه از رو یخونیم و یزنیم سنتور که پیکل تا دو اون-

 .بردار

 و داشتم امیمجاز یصفحه در کوتاه یویدیو پنج ای چهار کال

 حذفشان درخواست علت یول دیگویم را دوتا کدام دانستمیم

 .دمینفهم را
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 بدن؟ چرا؟-

 خودش. نمیبنش کرد اشاره و دیکش جلو میبرا را یفلز یصندل

 .زد تشر و رفت غرهچشم و نشست میروبرو هم

 !برات کرد ورم رتمیغ رگ ستین سرت یروسر-

 به. شده دوبرابر بودم مطمئن که شد گرد یطور میهاچشم

 دمیفهم. دیخند بلند و کرد پرتاب عقب به را سرش کبارهی

 دلش ته از یهاخنده دنید از ارادهیب و ستیشوخ قصدش

 :کرد باز لب دیخند که خوب. شد میهالب نقش لبخند

 !شد قدرنیا چشمات! الیط یشد بامزه یلیخ-

! شده گرد حدنیا تا یعنی که کرد گشاد را خودش یهاچشم

 .بود درشت یلیخ شیهاچشم آخر

 .کردم اعتراض

 !کنهیم هنگ آدم یکنیم ادا یجد یلیخ رو هاتیشوخ -

 .کرد یاخندهتک
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 کن پاکشون شدم یرتیغ یجد. خوب دختر بود کجا یشوخ-

 !برات کنم سپر نهیس سازها هیحاش جلو دیبا شهیم دردسر بعدا

 .دمیکش نیه و شدم درخواستش علت متوجه تازه

 .نبود حواسم-

 

_۴۰ 

 .گفتم یریشگیپ یبرا. نترس حاال خب یلیخ-

 یلیخ》 مقابلش طرف ای جو کردن مارا یبرا کالمش تکه

 .بود 《خب

 حذف را اعال نظر مد یدئویو دو هر و کردم روشن را امیگوش

 .کردم

 .کردم حذف-
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 متوجه درست بابا یعنی بوآ. بگم وسوالت جواب حاال. خوبه-

. ومدین تهران ادیب که کردم تالش یچ هر بوشهره پدرم. یشد

 . سخته جیخل از کندن دل

 ؟یکند تو -

 هرجا کشونهیم خودش با رو آدم طیشرا. مجبوره آدم گاها-

 .بخواد

 و داشتن دوست که گفتیم پدرش از محبت با یطورکی

 از حرف یوقت. زدیم موج اش کلمه به کلمه در یدلتنگ

 از امان امان، یول کرد دلتنگم ادشی ناخودآگاه گفت طیشرا

 ...طیشرا نیا

 خفه به رو که شهیم گدلتن انقدر یگاه آدم فهممیم. درسته-

 جورنیا طیشرا چون ادینم بر دستش از یکار یول رهیم شدن

 .خوادیم
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 سمتم و کرد جک شیزانو یرو را ارنجش اعال و دمیکش اه

 .شد خم

 کنم؟ یفضول هی من حاال -

 .دمیگز لب

 .دییبفرما! هیحرف چه نیا-

 م؟یفهمیم یچجور- 

 .خواست ادند جواب دلم یول خوردم جا شیپروایب سوال از

 ...خوا یبرا دلم هم من چون-

 حلقم ته زهرش و شکافت را میگلو یزهر ریت مثل بغض

 یحت نه بودم برده زبان به را اسمش نه بود هاسال. شد پخش

 نسبت، بدون نام، بدون. داشتم را صداکردنش جرئت المیخ در

 مرور و کردمیم مرور و کردمیم مرور را خودش فقط و فقط

 ...دادمیم جان و کردمیم

 .بستم پلک
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 ؟یخوب ال؟یط-

 .کردم نگاهش

 .یشیم تیاذ نگو-

 من. میبگو خواستمیم یول مردمیم داشتم شدم؟یم تیاذ

 مثل که داشتم هانگفته یلیخ خواست،یم زدن حرف دلم

 .گرفتیم را جانم داشت و افتاده امنهیس یرو بختک

( ببلعم را ضمبغ تا دمیکش قیعم نفس... )دلم... خواهرم-

 ...یول  ...ادیز... شهیم تنگ براش

 یزیم نمانیب. شد ترخم سمتم و دیکش ترجلو را اشیصندل

 .نبود

  ال؟یط-

 یول بودم زاریب ضعف از! یلعنت. دیلرز میهالب یول زدم لبخند

 ...خواستیم زدن حرف دلم اعال کنار

 .کردم ناراحتت دیببخش. اعال خوبم-
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 .بده ادامه-

 حس. میهاحرف دنیشن یبرا بود مسمم کردم اهشنگ جیگ

 شده تلنبار حرف که دهیفهم و است کردنم ارام قصدش کردم

 .دارم ادیز دل در

 . میبود دوقلو... شیپ سال پنج... شد فوت-

 رونیب را نفسش ناراحت و نیسنگ و نشست شیجا در صاف

 .فرستاد

 .متاسفم. کنه خدارحمتش-

 خودم دست خدا به بود، شده بد حالم کنم، تشکر نتوانستم

 گفتن با قیعم طورنیا یکس که بود یبار نیاول نبود،

 بود مرده. مرده که آوردیم میرو به 《کنه خدارحمتش》

 یحت مامان یحت یحت کس چیه... کردینم ادشی یکس یول

 ...کس چیه ،یحت بابا
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 کنم، هیگر کنم، عمل فیضع دینبا اعال یجلو دانستمیم

 مرد کی او! بود همکار کی فقط او اخر بکشم، درد کنم، بغض

 بغض داشتم؛ بغض من نشد، خدا به نشد یول. بود بهیغر

 سال پنج درد داشتم؛ درد من نزدن، دم و شدن خفه سالپنج

 پنج من رفتنش، پربغض طوران رفتنش، وزن ینیسنگ تحمل

 زور از مبادا اورمیب زبان به را اسمش دمیترسیم که بود سال

 به قلبم به شد خنجر اشیخداحافظ. بدهم جان ودنشنب درد

 بود قلمهم خواهر او. بودنم زنده یلحظه لحظه تمام به جگرم

 نکرد رحم روانم و روح به او آخر، کرد یخداحافظ بد او آخر،

 ...او آخر،

 .کردم پاکش عیسر و ختیر فرو پلکم نیب از درشت اشک

 الجان؟یط-

 به میهاغم به میهادرددل به داشت یکی! خدا آخ آخ

 .بود یتسل از پر کالمش کرد،یم گوش میهاغصه
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 با و گذاشتم صورتم یرو بشکند بغضم کهنیا از قبل را دستم

 من. شدند روان میهااشک بود کنترل از پر که یآرام هق

 بهم را پشتش ای نبود جانیا کاش. بودم معذب اعال یجلو

 .بزنم زار راحت تا کردیم

 ..طال... ط... خدا بودم دلتنگ چقدر

 بعد بردم، را اسمش من شد، خارج میگلو از تر بلند دومم هق

 اب ذره ذره با همراه گرفتنش دهیناد یبرا تالش سال پنج از

 ...شدنم

 ...ومن نیبب جان؟ الیط-

 کالفه که شدم متوجه یول برنداشتم صورتم یرو از را دستم

 به سر که دمید یالحظه و ستادیا من به پشت و شد بلند

 .کرد بلند آسمان

 

_۴۱ 



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
324 

 

 قیعم نفس و گرفتم میها انگشت نوک با را صورتم یسیخ

 دمیترسیم یحت بود هاسال من بودم، شده آرام یکم دم،یکش

 یلیخ اعال پررنگ حضور با حاال و کنم یعزادار طال یبرا

 تجربه را بندشپشت آرامش و زدمیم کنار داشتم را هاترس

 ...کردمیم

 یانانوشته قرار به که یخواهر ام،داشته خواهر گفتم او هب

 .نداشت را کردنش ادی حق یکس

 اسمش یبرا دلم کردم، مرور دلم در را اسمش یحت امشب

 .بود شده تنگ هم

 .گرفتم یخدارحمت شیبرا و شده فوت گفتم اعال به

 ...کردم یعزادار شیبرا و شکست بغضم هم اخر در

 .دیبخش روانم به را یسبک احساس وعهممن یهاگذرکردن نیا

 یهابیج در شیهادست من، به پشت هم هنوز اعال 

 .بود رهیخ شب یکیتار در غرق روشن یهاچراغ به شلوارش
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 بودم حضورش ممنون که قدرهمان دم،یگز لب. شدم بلند

 .بودم هم اشیهمانیم شب در امیتلخ یشرمنده

 نگاهش چرخاند، تمسم را سرش و ستادمیا کنارش فاصله با

 .انداختم هم ریز را سرم چیه نکردم

 ... ستین یشدن سرد طال داغ-

 .شدم رهیخ شهر به هم من و کردم بلند سر

 ادشی یکس ساله پنج... که رفتنش بود نیسهمگ انقدر... -

 نفر هی کردم حس هاسال از بعد امشب اعال ببخش... نکرده

 دونمینم... شم آروم کنارش سکوتم شکستن با که دارم رو

 !شرمنده ای ازت ممنونم بگم

 کوه کی مثل و مردانه تراس، حفاظ به هیتک شهر به پشت

 :زد میصدا یحام و محکم

 ال؟یط-
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 هم در شیابروها. میشد چشم در چشم و چرخاندم سر ارادهیب

 .بود یجد اشرهیت یهاچشم و بود خورده گره

 .شو روبرو اهتیواقع با. نکن فرار راهه، نیبدتر فرار-

 فقط نداشت، خبر زیچ چیه از اعال توانستم؛ینم... تیواقع

 .دیدیم را امر ظاهر

 فرو با را آمدیم باال داشت دوباره که یبغض و زدم لبخند

 .دادم قورت دهانم آب خوردن

 .کردم خراب وشبت-

 آرام و نرم ردیبگ میهاچشم از را نگاهش قفل کهنیا بدون

 شیروبرو برداشت، قدم سمتم و گرفت حفاظ از را اشهیتک

 .نداشتم را نگاهم گرفتن ییتوانا هم من ستادم،یا

 !خوره؟یم یدرد چه به دوست هی پس-

 کی بود دوست اعال آرام، و نرم یلیخ خورد تکان زیر قلبم

 . خوب دوست
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 .یمرس-

 ؟یبهتر-

 .یلیخ-

 نییپا و باال نفسش نامحسوس بازدم و دم از اشنهیس یقفسه

 اشاره در به و دیکش اشمردانه و کوتاه یموها به یدست .شد

 .کرد

 .ارنیم رو غذا االن ها؟بچه شیپ میبر پس-

 .دادم تکان سر توافق نشان به

 زدم صورتم به یآب اتاقش یبهداشت سیسرو در شنهادشیپ به

 یول شدند سرخم یهاچشم متوجه هابچه دیشا. رفتم رونیب و

 .شوم معذب که کنند یوالس که بودند آن از باشعورتر

 

*** 
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 سقف به را دستش اعال کردم، باز را دیجاو ییاهدا نیماش در

 .شوم سوار بود منتظر و زده نیماش

 .کردم تشکر گرید بار کی نشستن از قبل

 .بود یخوب شب. ممنون یچ همه بابت-

 :زد لبخند

 .یبخواب خوب-

 و شد خم. نشستم فرمان پشت و زدم پلک لبخند با جوابش در

 .بزند را حرفش تا دمیکش نییپا را شهیش

 .سالن ایب هشت ساعت صبح-

 .چشم-

 .کنم حرکت تا رفت عقب یقدم و ستادیا صاف

 .باش خودت مواظب-

 :زدم لب
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 .هم تو-

 کینزد و دور چندان نه یافاصله در و زدم رونیب نگیپارک از

 مراقبم سر به یمنیا کاله و بزرگ موتور با. شدم یعل متوجه

 جاده به چشم و کردم روشن را پخش و بردم دست. ودب

 راننده کنار قسمت نیماش کف کردم حس آن کی دوختم،

 و دهیترس و بردم ادی از را یرانندگ خورد، چشمم به یزیچ

 یبرگه کی بودم دهید درست. چرخاندم سمتش را سرم عیسر

 من یول نداشت ترس کاغذ. بود نیماش کف خورده تا و دیسف

 ینگاه. بودم نبرده ادی از را شیچاقو و موتورسوار ان هنوز

 و برداشتم را برگه و شدم خم انداختم، ابانیخ به یسرسر

 یخلوت از یوقت و کردم ینگاه هالیاتومب تردد به دوباره

 فرمان یرو و کردم باز را برگه یتا شد راحت المیخ ابانیخ

 ...خواندم و داشتم نگاهش

. ینیبیم بد وگرنه نزن حرف ارتباطمون از کس چیه به -

 .دنبالش امیم روزا نیهم باش میامانت مواظب
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 اشیامانت انداخت، رعشه به را وجودم تمام کبارهی به وحشت

 ...چاقو همان بود؟ چه

 با رفت، در دستم ریز از فرمان و شدند جانیب مهایانگشت 

 برگه و دمیچسب محکم را فرمان ناخودآگاه یلیاتومب ممتد بوق

 و شتریب یهابوق که رفت سمتش نگاهم. افتاد دستم از

 و بکشم ابانیخ کنار سمت را نیماش شد باعث کشدارتر

 داشت قلبم. افتاد فرمان یرو سرم و دمیکوب ترمز یرو محکم

 .دیکوبیم دهانم در

 خواست؟یم چه جانم از بود؟ که او ایخدا

 غیج و کردم بلند سر هراسان خورد شهیش به که یاتقه با

 یپشت به و افتاد هم یرو میهاپلک یعل دنید با. دمیکش

 تا زدم را شهیش اهرم یدکمه نیح همان و زدم هیتک یصندل

 .دیایب نییپا

 خوبه؟ حالتون-
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 کج گردن سمتش کنم جدا یپشت از را سرم کهنیا بدون

 .کردم

 .خوبم-

 رفت؟ در دستتون از نیماش کنترل چرا شد؟ یچ-

 ...نمیبیم بد بود گفته زدم،یم یحرف دینبا کردم، باز پلک

 تن کردن جور و جمع یبرا را میقوا تمام و کردم تر را لبم

 .دادم تکان سر و گرفتم کار به امشده لخت

 

 .رفت در دستم از فرمون هوی دونمینم-

 ؟یدیکش غیج چرا-

 : زدم لب صدایب

 .دونمینم-
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 اشیوشگ اطرافمان کردن چک با همزمان و نکرد باور انگار

 .داد قرار گوشش کنار را

 .مخونه ببر وموتورم فرستمیم برات که یادرس به ایب ییحی-

 .بستم چشم اعصاب تمدد یبرا دوباره

 .رسونمتیم وراون دینیبش-

 .بود پراخم و یجد. کردم نگاهش متعجب

 .ستین یازین. آقا یعل خوبم-

 شما زا مراقبت مفهیوظ من. ینیمع خانوم سمت اون دینیبش-

 .شماست تیامن و

 قفل و پارک و برد یکنار را موتورش و نشد مخالفتم منتظر

 ریز ندیبب را برگه کهنیا از قبل و شدم ادهیپ ناچار به. کرد

 تشکر. کرد باز میبرا را جلو یصندل در. دادم هلش یصندل

 درشت. نشست فرمان پشت و زد دور را نیماش نشستم، کنان

 .زد استارت و دیکش عقب را یصندل و بود قدبلند و
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 !لطفا دیبگ هست یدیتهد اگه-

 ... میبگو نتوانستم زدم، هیتک یپشت به را سرم

 .نه-

 را کاغذ و آمده مجتمع نگیپارک تا طورچه یعوض دزد آن

 د،یچیپ امنهیس یقفسه در یبد درد! بود انداخته نمیماش داخل

 . کردمیم سکته داشتم

 شیدایپ کجا از گرید یروان مردک نیا... کن کمکم ایخدا یوا

 !بود شده

 

_۴۲ 

  ؟ینیمع خانوم-

 و شدم کنده یصندل یپشت از هوکی یعل یصدا دنیشن با

 مردک ان ،یآشوبدل در قدرآن. کردم نگاهش دهیترس
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 دستم از زمان و مکان کل به که بودم کرده مرور را موتورسوار

 .بود شده خارج

 .دیکاو را میهاچشم موشکافانه 

 .میدیرس-

 چه. کردم نگاه اطرافم به و گذاشتم امنهیس یرو دست آرام

 !میدیرس زود

 .کردم باز را امیمنیا کمربند

 .انداختمتون زحمت تو ممنون-

 . سفهیوظ-

 در را موتورش که نبود حواسم اصال! اوه. کرد باز را کمربندش

 .سپرد ینام ییحی به ابانیخ

 خونه؟ دیریم یچجور حاال-

 !کلیه درشت مرد نیا نبود کارش در نرمش
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 . هینقل لهیوس ادهیز که یزیچ-

 براتون؟ رمیبگ یتاکس-

 یحت نداره یفرق ساعتش شب، نصفه و شب. ممنون ر،یخ-

 و یاورژانس مورد برا نکرده ییخدا صبح، چهار صبح، سه اگه

 بدون دیبر رونیب خونه از دیبود مجبور هم رهیغ و مارستانیب

 عیسر ستمین دور جانیا از یلیخ. طفال نباشه من یهماهنگ

 درم، دم مین و هفت ساعت راس هم فردا. رسونمیم وخودم

 سالن؟ دیرینم که زودتر

 .رمیم هشت ساعت نه-

 . شد ادهیپ و گفت ریبخ شب

 من کنم، هضم توانستمینم کنارم در را گاریباد کی حضور

 شده حاال و بود هایکار محافظه نیا به چه را هیحاشیب و آرام

 وجود گرو در تشیامن احساس که وانهید کی غیت ریز فرد بودم

 !بود بداخم قول نیا
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 دور از. بردم اطیح داخل را نیماش و نشستم فرمان پشت 

 رود،یم راه ساختمان یورود در یجلو یمحوطه در بابا دمید

 دیبا ساعت نیا و بود دوازده کردم؛ چک را امیمچ ساعت

 کینزد و ستادیا. رفتم شیپ. بودیم اقشانات در مامان کنار

 را ترسم و هایدلواپس تمام کردم یسع. کرد تماشا را شدنم

 .کنم پنهان بابا به محبتم پس

 ؟!دیداریب چرا. بابا سالم-

 !یکرد رید-

 .نبود بابا یهاترس و هاینگران به حواسم

 .دیگرفتیم تماس کاش شرمنده،-

 طول روقتید تا دوستانه یمهمون ادیم شیپ نبود، یازین-

 . بکشه
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 کهنیا بودم؛ بر از را بابا اتیاخالق تمام من یول نگفت بابا

 نکنم ریتفس یاعتمادیب به را اشینگران تا بود نگرفته تماس

 .بود تابلو

 یعل با االنم. راحت التونیخ. بابا هستم خودم مواظب من-

 ازمب من نبود هم یعل اگه یحت. اعال یشخص محافظ اومدم؛

 .باشم خودم مراقب تونمیم

 . زد امشانه پشت به پدرانه

 .کن استراحت برو. زمیعز دارم مانیا بهت-

 . رفت خانه داخل من از جلوتر

 بابا به. دمیخز پتو ریز تخت یرو و کردم ضیتعو را میهالباس

 یدهایتهد نیا وجود با یول باشم خودم مراقب توانمیم گفتم

 گرید مثل یعل. داشتم شک امگفته به واقعا مرموز و بیعج

 فقط باشد، کنارم ساعته چهار و ستیب که نبود هامحافظ

 مطمئنا و امدیم سرم پشت رفتمیم خانه از رونیب که یمواقع
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 انجام و استراحت یبرا یوقت یعل چشم از دور را ادداشتی آن

 داخل رفتم اعال آپارتمان به من و رفت خودش یکارها

 که یمواقع توانستیم مرد ان پس بود انداخته نیماش

 ... برسد هدفش به یراحت به محافظمیب

 ییمعنا چه هایبازمسخره و دهایتهد نیا! بود؟ چه هدفش 

 و جوابیب سوال همه نیا هجوم از داشت سرم! دادند؟یم

 . شدیم منفجر گنگ

 را دیجاو آغوش دلم بستم، پلک و خورد در به یاتقه

 یول شود مرهم را میهادلهره و هاترس تا خواستیم

 نفس ؟یچ یعنی دنید بد! نمیبب بد و کنم باز لب دمیترسیم

 چه میبرا سرش در کثافت ان! امدین باال و خورد گره میگلو در

 چقدر آخ... چرا... چرا... چرا من؟ چرا... بود؟ دهیکش یانقشه

 .بود جوابیب سرم در چرا

 ال؟یط-
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 !شد ظاهر سرم یباال یک دیجاو

 ؟یخواب-

 ! بخوابم توانمیم مگه ییدا آخ

 .کرد مهر شیهالب با را امیشانیپ

 .ییدا خوشگل ریبخ شبت-

. ختندیر فرو در شدن بسته با همزمان میها اشک و رفت

 به زد گند یلعنت کاغذ آن یول خوب یلیخ بود، خوب امشب

 ...تیبرا نشوم دردسر! اعال آخ. آرامشم تمام

 

_۴۳ 

 امد،یم خوابم هنوز. کردم باز چشم امیگوش زنگ یصدا با

 .بودم برده سر به اضطراب در را گذشته شب تمام
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 همان. نداشت را تماس کردن قطع قصد خط پشت شخص

 سمت کی و جمع دورم از را شانمیپر یموها درازکش طور

. برداشتم یتخت کنارزیم یرو از را یگوش و ختمیر انشانه

 . نه کینزد تساع و بود اعال یشماره

 با نایمطم ندارم؛ ادامه قصد که گفتمیم او به چطور حاال

 عرض در ستیتیمسئولیب و لوس دختر چه گفتیم خودش

 ...زد جا بار دو مانیهمکار روز چند

 .کردم وصل را تماس و بودم متنفر یتوجهیب از

 : دادم جواب آلودخواب و نبود میصدا کردن صاف به حواسم

 جانم؟-

 .آمد حرف به کثم با

 ؟یموند خواب-

 .کردم صاف نهیس صدایب و دمیکش باال تخت در را خودم

 . دیببخش اره-
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 .شدم نگرانت-

 .کردیم خوب را حالم اشینگران آمد، کش میهالب

 .ایب عصر یول کن استراحت کنمیم قطع-

 اعال؟-

 جانم؟-

 بخشآرام قرص شیصدا در مواج خالص محبت بستم، پلک

 . بود

 ام؟ین شهیم-

 شبه؟ید به مربوط ال؟یط شده یزیچ-

 گفتیم را طال یادآوری دم؟ینفهم قیدق را منظورش شب؟ید

 !بود؟ زده یحرف یعل ای

 دادن ادامه دلم آخر دهم ادامه خواهمینم میبگو توانستمینم

 من خواست،یم هم را بودن اعال کنار دلم یحت خواست،یم
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 کی خواستمینم بودم، ردهک هیتک و اعتماد اعال یدوست به

 از را شدمیم آرام یشگفت طور به کنارش در که خوب دوست

 .بدهم دست

 م؟یبزن حرف بعدا-

 ...الیط-

 .دمیگز لب و ختیر دلم

 رونیب میبر دنبالت امیم غروب کن، استراحت خب یلیخ -

 خوبه؟ میبزن حرف

 ...زحمت تو آخه-

 .آمد حرفم انیم شماتتگر

 .باش ادهآم هفت ساعت! الیط-

 .ممنون باشه-

 .باش خودت مواظب-
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 .کردینم یخداحافظ

 از! کردن شروع را روز اعال یصدا با صبح هر بود خوب چه

 .آمدم نییپا تختم یرو

 .بود دیجاو. داشتم برش دوباره و آمد امیگوش به یامیپ

 الدن. دنبالت امیم دارم خودم قبرستون یبر ییتنها ینش پا-

 .شو آماده ،یاخونه گفت

 :کردم پیتا. است شنبهپنج امروز که بود حواسم

 .منتظرم باشه -

 و خرما دنیچ و حلوا یهیته مشغول مادرجون یبرا الما

 ... طال یبرا یول بود هاوهیم

 شده متوجه مامان دانمینم رفت،ینم نییپا میگلو از صبحانه

 شیهالب رنگ که امکرده کاله و شال کجا قصد به بود

 به رو شیهاچشم حالت و زدیم یدیسف به اضحو طورنیا

 سال کی و ستیب شدیم کاش. بود شده غم از پر و نییپا
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 ببخشد شکستنش شب کی به را طال داشتن دوست عاشقانه

 را دنشید داغون و قراریب جورنیا دل. شود آرام و

 صبحانه بابت آلما از تشکر با و دمیبوس را صورتش  .نداشتم

 در یجلو دیجاو. دیاین دردم نیا از شیب و نمینب تا رفتم رونیب

 .نشستم کنارش و بود منتظرم

 جوجو؟ کو سالمت-

 .بودم شده حواسیب چه

 .بود مامان شیپ فکرم دیببخش سالم-

 مگه؟ شده یچ -

 .طال سرخاک میریم شد متوجه کنم فکر-

 !طال؟-

 طال نام اوردن زبان به از. کردم نگاهش نداشت، حرکت قصد

 .دمیدزد نگاه و گرفت بغضم. بود شده متعجب

 .دیجاو کن حرکت-
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 .انداخت راه را نیماش و دیکش آه

 ...کنم آرومت ینذاشت وقت چیه طال مرگ از بعد-

 یتسل دردم برا یاستدالل و حرف چیه دونستمیم چون-

 .شهینم

 بعدشم... اومدیبرنم دستم از یکار بود حالت به حواسم من-

. کنه فرار طال خاطرات از و برداره ونالد زد بابات سر به که

 شیهامحبت و هاتیحما موقع...)ییدا بود شتیپ شهیهم دلم

 یاومد کنار جورچه که( ... کند آرامم تا شدیم ییدا ناخودآگاه

 کردیم تب طال اگه یبچگ از ادمهی آخه. قلتهم مرگ با

 بندش پشت دیخوابیم طال اگه ،یکردیم تب تو بندش پشت

 . داشت کور گره طال روح به روحت... یدیکشیم ازهیمخ تو

 جانم طال. ختندیر نییپا اشک درشت قطرات و بستم پلک

 مینبود همسان یدوقلوها. رفت جانم خدا به رفت یوقت بود،

 کرد،یم حس را احساساتش تمام وجودم سلول به سلول یول
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 لمد و بردمیم غمش به یپ دور راه از میبگو اگر ستین اغراق

 .شدیم آشوب

 اشکان؟... قبرش؟ رو انداخت قبر سنگ یک -

 .دیکش آه دوباره پرسوز

 یمردونگ بازم. دمشیند وقت چیه طال یسپارخاک از بعد-

 بعد( بود مرد واقعا کاش... )ناموسش کردن خاک برا اومد کرد

 قبر و موندم من استانبول دیرفت شما که هم طال هفت شب از

 رو همه و بود زده گند که مرگمنجوو یخواهرزاده لخت

 کردم درست مانیس خودم یدستا با خودم. بود داده یفرار

 شییدا شد، یچ هر و بود یچ هر. خاکش رو گذاشتم سنگشو

 .بمونه لخت قبرش نذاشت رتمیغ مرگم خبر بودم

 ... خواهرم طال یکسیب از یوا

 آغوش به یرانندگ نیح و کرد گرد امشانه دور را دستش

 .دیکش
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 .نکن دغ صدایب یجورنیا. ییدا کن هیگر-

 .کرد شیر را خودم دل امدرمانده زدن هق یصدا

 

 یبحران اوضاعش که مامان شدم، تنها یلیخ رفتنمون از بعد-

 هم بابا دکترا، دادنیم خوردش به قرص مشت مشت و بود

. نره دست از جونش از دور که مامان بود شده فکرش تموم

 رو اضافه بار که دارم نگه پا رو وخودم بودم مجبور منم

 حل تاریگ تو وخودم شدم مجبور. غربت تو نباشم دوششون

 نخوام و مغزم ته بذارم کنم مهروموم رو زایچ یلیخ و کنم

 من. دیفهمینم یکس یول دیجاو بود بد حالم. یه کنم بازش

 فراموش تالشم تموم کهنیا از شدم،یم یمتالش داشتم تو از

 یزندگ آریب و شدن رتیغ یب بود، اوردنین رو به ود،ب کردن

 . بودم داغون یالک یهازدن زور از من بود، کردن

 .کرد میرها و زد سرم به یابوسه
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 یول ستین ییدا اسمم نباشم بر از برم، از رو همه نگفته -

 تو یشده تلنبار یحرفا رونیب یزیبر تا برات شنواام گوش

 نگه زنده دیبا رو تو مرده طال. یشیم آروم بعدش. رو دلت

 .دارم

 ؟یکرد فراموش مگه تو. دیجاو داشت درد یلیخ رفتنش آخه-

 همه هنوز ادتهی یگفت حرفات ونیم شه،ینم باورم که آره نگو

 .ویچ

 یتاوان یاشتباه هر ؟یدیم آزار وخودت چرا نبود؟ بود، مقصر-

 ...داد پس وتاوانش داره،

 .نمینب بلکه ببندم چشم ردد وقت به بودم کرده عادت

 ؟یآورد زبونت به واسمش یاومد کنار دلت با شد یچ-

 .بود نمیترمحرم دیجاو خواست،ینم یکارپنهان دلم
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... شدیم ختم طال به جوابش که... دیپرس یسوال... اعال-

 شدم سبک. بگم گفت دلم... یول نبود یاجبار نگم، شدیم

 .گفتم یوقت

 .سوالش با گرم دمش-

 .داد جان بغضم انیم نگرفته جان یول دیلرز لبخند به بمل

 راحت که درآورد شبه هی وبمش و ریز خسرو. هیخوب پسر -

 .ششیپ یبر داد تیرضا

  

 

 

_۴۴ 

*** 
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 را یوارید ساعت و زدم میهادست به را کنندهمرطوب کرم

 دادن حیتوض یبرا حالم من و بود آمدنش کینزد کردم، چک

 که نبودم مهم قدرهاآن شیبرا دادمیم حیترج نبود، مساعد

 بخواهد سرصبحم یآشفته احوال از الشیخ شدن راحت یبرا

 یسر مثل گرید دانستمیم... نزنم جا بخواهد و بپرسد و دیایب

 واکنشش و است سالن به نرفتنم حول سوالش نیاول قبل،

 از و اورمیب شانس تازه! امدهیترس و جازده چرا که است شماتت

 یسوال هر خدا یوا. نکند سوال یرانندگ در شبمید ضاحافت

 .شد خواهد ختم یلعنت ینامه آن به بپرسد

 به را نگاهم نیاخر و برداشتم زیم یرو از را فمیک اجبار به

 مختصر چند هر شیآرا لوازم ریز شده یمخف یکالفه صورت

 .رفتم رونیب اتاق از و انداختم

 .زدم رونیب خانه از و دادم اطالع مامان به را اعال با قرارم

 نکیع و بود سرش یرو دار لبه کپ کاله همان دوباره

 شناخته استتار نیا با واقعا. شیهاچشم قاب هم اششب
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 در به رو و کج. شناختمشیم لبخندش از من یول شدینم

 شیپ و گفتم یااهللبسم آرامشم یبرا ،بود نشسته مانخانه

 .رفتم

 من نکنم؛ یاحترامیب یبدقلق با و باشم روخوش کردم یسع

 .بود لطف تماما اعال نداشت، یریتقص که او بودم حوصلهیب

 .کردم باز را نیماش در

 .سالم-

 .زد امیصندل پشت را دستش

 .ماهت یرو به-

 :دمیپرس هدفیب و نشستم کنارش

 ؟یایم سالن از-

 .نرفتم خونه گهید سالن، تو دیکش طول کارم هوم،-

 .دمیگز لب شرمنده
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 .زحمت تو یافتاد-

 . زد استارت غرغر با

 م؟یبر! گفت باز گفت باز-

 یآهنگ و انداخت راه را نیماش. دادم تکان سر و گرفت امخنده

 .رساند حداقل به را شیصدا یول کرد روشن

 ؟یخوب خانوم، خب -

 ؟یخوب شما. یمرس خوبم،-

 .شود ابانیخ داخل تا چاندیپ را فرمان

 ؟!بود بد و بود بایز یالیط کنار شهیم-

 .آمد لبم به لبخند فشیتعر از یول بود یعاد لحنش

 مدام را نگاهم بود صورتش چتر بایتقر که کالهش بلند یلبه

 که یسوال کالهش و نکیع به اشاره با و کردیم خود متوجه

 .دمیپرس را بود کرده مشغول را ذهنم
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 شون؟یکنیم استفاده اکثرا ستین سختت-

 مخفه بابات بندشپشت و شهیم الیواو احتماال که بردارم-

 !کنهیم

 .زد چشمک و برداشت را نکشیع کردم، نگاهش خنده با

 خوبه؟-

 .انداختم باال شانه

 .گهید انیدود نیماش یهاشهیش-

 .داد تکان سر

 .هیحرف نمیا-

 بود آمده که حاال بود دارخنده بود، بهتر شیپ یقیدقا از حالم

 حضور کردیم خوب را حالم داشت و نشبود از بودم یراض

 .خندانش و گرم

 م؟یریم کجا حاال -
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 .رفت باال طرفه کی لبش و کرد نگاهم گذرا

 .خوب یجا هی-

 . زدم لبخند خوب یجا کشدار یادا در طنتشیش از

 .داد باال یکم را کالهش یلبه

 ؟یکنیم نیتمر-

 هک جواب. نداشتم شیرو یتمرکز روزها نیا که یکار تنها

 .کرد بلند یکم را ستمیس یصدا الیخیب ندادم

 م؟یبخون-

 بشکن به شروع شاد نسبتا آهنگ تمیر با و زدم پلک توافق به

 .کرد زدن

 

 وابسته چطور آخه ازم یبریم دل که ینجوریا یگینم 》

 نشم
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 《چشم به ادیم یا گهید کس مگه میَخوب همه نیا با

 

 البته کرد،یم خوب را حالم و بود بخشلذت اعال با یخوانهم

 .یهمراه تا کردم زمزمه شتریب

 

 .داد ادامه چشمک با و کرد نگاهم هیثان چند 

 

 ازت بکنم دل یچجور یبر شمیپ از یخوایم یوقت یگینم》

 《... فقط قلبمِ تو تو یجا باهام یبش بد اگه یحت

 

 به اشاشاره دم،یدزد نگاه اشترانه در نهفته یدوپهلو حرف از

 . رفتمن که بود صبح
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 خواننده ما سکوت در و نداد ادامه یالعملعکس چیه بی 

 ...خواند ییتنها به خودش

 .زدم شیصدا مانیرو شیپ یهانیماش دنید و ترانه انیپا با

 اعال؟-

 .آورد نییپا را ستمیس یصدا

 جانم؟-

 .کردم اشاره پشتش کیتراف و قرمز چراغ به

 .بذار ونکتیع یخوایم-

 .انداخت باال سر

 .که نداره ترس تو با شدن سوژه گهید هن-

 و خندان دمید که را شینمادندان و طنتیش از پر یخنده

 :دیپر دهانم از هوایب

 .وونهید-
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 .آمد کش شیهالب الیخیب

 .زد را مانیهاکمربند یدکمه و کرد ترمز یساختمان یجلو 

 یحساب جانیا امیب وقت هر من س،خوبه جا همون نجایا-

 !کنهیم چه تو یهیروح با نمیبب. رمیگیم یانرژ

 .بود رستوران کردم؛ نگاه ساختمان به کنجکاو و شدم ادهیپ

 .آمد کنارم

 م؟یبر-

 .میشد قدمهم

 ؟یبلد وشیباز. نگهیبول باشگاه رستوران نیا نیزم ریز -

 نکنم فکر یول ندادم انجام حاال تا یعنی ستمین که بلد -

 واژگون و هانیپ به خورهیم ،یندازیم توپه هی. باشه سخت

 ! گهید شنیم

 .دندیخندیم داشتند درشتش یهاچشم
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 هوم؟: دمیپرس یدیتاک

 من یهالب و کرد دنیخند به شروع صدا با و انداخت باال سر

 .آمدند کش خودکار هم

 ! یداد حشیتوض جذاب یلیخ-

 را دستش و ریز به سر بار نیا کرد، دنیخند به شروع دوباره

 . گذاشت زنگ یرو

 .احسان کن باز-

 .دییبفرما-

 شده تمام شیهاخنده گرید م،یرفت نییپا هاپله از شد، باز در

 .بود

 !ییزورآزما اومدم نگیبول استاد هی با امشب پس-

 حق و ادمین کوتاه و کردیم یشوخ داشت کردم؛ نگاهش یچپ

 :گفتم جانب به



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
359 

 

 دفعه ندچ داره شگرد و قلق کمی حاال ؟!نهیا از ریغ مگه -

 .گهید طلبهیم نیتمر

 .زد یاخندهتک

 .یگیم تو که نهیهم قایدق زمیعز نه-

 

_۴۵ 

 .کرد پسر به رو

 .راستن دست. خانوم برا اریب کفش احسان -

 .دییبفرما خانوم. ارمیم االن داخل دییبفرما. چشم-

 : دمیپرس اعال به رو و کردم تشکر احسان از

 ؟یکفش چه-

 زهیل و صاف شیکی کف. نگیبول ورزش مخصوص کفش-

 گفتم نیهم خاطر به ست،ین زیل اصال و برعکسه شیکی کف
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 نیح گرفتن تعادل برا اره،یب مناسبت که یهست راست دست

 .هاکفش نیا دنیپوش الزمه توپ پرتاب

 !یژیپرست با ورزش چه-

 .زد را معروفش چشمک

 واژگون و هانیپ به خورهیم یکنیم پرتاب توپه هی بابا نه-

 !گهید شنیم

 یمشت و گرفت امخنده هم شدم یکفر هم انداختنم دست از

 .دمیکوب شیبازو به جانیب

 ؟یدونستیم ،یبدجنس یلیخ-

 توجهیب و نشستم یمشک چرم یکاناپه یرو احسان آمدن با

 یهاکفش اعال لبخند و امارادهیب و ییهوکی تیمیصم به

 اعال. زدم پا را یورزش یهاکفش و آوردم در را بلندم پاشنه

 .دیپوش را یورزش یهاکفش ستادهیا طورهمان هم
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 و جذاب ورزش دیبا کردم فکر. آمدم وجد به سالن دنید با

 .باشد یمفرح

 .بود خواسته طورنیا اعال احتماال بود، نفر از یخال سالن

 اشاشاره با و ستادیا توپ پرتاب ریمس ،lane یروبرو

 .ستادمیا کنارش

 ...یباز سر میبر خب یلیخ-

 چشمم در چشم و کرد بلند سر و شد خم شیزانو کی یرو

 .داد حیتوض میبرا

 دیبا یجورنیا نیبب رو توپ یرو یحفره تا سه نیا-

 .شیریبگ

 تکان سر و کردم نگاه هاحفره در شیهاانگشت گرفتن قرار به

 .دادم

 .شدم متوجه ،یاوک-
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 ریمس ینتهاا یهانیپ یرو تمرکز با و کرد صاف را شیزانو

 :گفت

 و باشه توپت پرتاب ریمس وسط، هانیپ کن یسع. کن دقت-

 .یبد انجام رو پرتاب قدرت با

 یچشم را رشیمس جانیه و یکنجکاو با کرد رها که را توپ

 یهمه و آمدم ذوق سر نیپ نیاول ختنیر فرو با و کردم دنبال

 خندان صورت به رو. ختندیر فرو یزدن هم بر چشم در هانیپ

 .دمیکش نیه اعال

 !بود یعال-

 .ادیم دستت قلقش یکن نیتمر بار سه دو نداره یکار-

 .شد میتسل که کردم نگاهش یچپ

 !یکنیم برداشت بد چرا گمیم یجد-

 .رفت بعد نیل سمت

 .کن پرتاب توئه، نوبت جانیا ایب خب-
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 به و کردم فوت را نفسم درونم جانیه کنترل و تمرکز یبرا

 .گذاشتم توپ یرو را دستم و کردم نگاه هانیپ تا توپ ریمس

 !نهیسنگ چه اوه-

 ! گهید باشه قدر دیبا هانیپ ختنیر یبرا -

 مثل کردم یسع. آمد خوشم برد کار به که یاصطالح از

 صاف کهنیا بدون بالفاصله و کنم پرتاب را توپ خودش

 و کرد کج راه هانیپ کنار سمت دوختم، چشم توپ به ستمیبا

 .گذشت کنارشان از نیپ کی یحت داختنان بدون

 .ستادمیا دمغ و شده پنچر

 .شد عوض رشیمس-

 .دیخند

 .بود خوب شروع یبرا-

 .آمد کمانینزد قهوه ماگ دو با احسان
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 توپ ینیسنگ کهنیهم اول یدفعه یبرا گهیم راست-

 .بوده خوب یعنی نزد هم به رو تعادلتون

 .کردم نگاهشان

 ! یدههیروح از یمرس-

 :کردم یشوخ اعال به رو

 ! ها نداره یکار البته-

 ...و نیپ تا چند و توپ هی بله بله-

 ماگ یبدنه یداغ از گرفتمش،. گرفت سمتم را ماگ و دیخند

 .کردم گرد دورش را دستم دو و امد خوشم

 زیم سمت هم موازات در اعال ییراهنما با رفت که احسان

 :دیپرس اشقهوه دنیشنو حال در و میافتاد راه سالن کنار بلند

 اد؟یم خوشت یورزش چه از تو-

 .زدم هیتک دانستمینم را اشییکارا که بلند زیم به
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 .یزنطناب شتریب. یسوار دوچرخه و یزنطناب-

 ؟یاحرفه. نیآفر-

 بعد. دادم تکان سر و شدیم پرتاب گذشته سمت داشت ذهنم

 ارتنرپ طال و من گذاشتم، کنار هم را یزنطناب طال مرگ از

 .میبود یزنطناب در هم

 ال؟یط-

 .کردم بلند سر جیگ

 جان؟-

 مرتب یبرا سرش یرو یدست و برداشت سرش از را کالهش

 کردم یسع اشیکالفگ دنید از. دیکش شیموها کردن

 و دمیدزد چشم بود، امرهیخ یزیر اخم با. کنم جمع را حواسم

 یادیز اعال. دادم شدنم سرد حال در یقهوه به را نگاهم

 کردم حس و آمد شیپ یقدم. بود حاالتم جمع حواسش

 دوباره را امدهیدزد نگاه اراده یب و خورد گره امنهیس در یزیچ
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 شده ریدرگ یرنگکم لبخند با حاال که پرحرفش یهاچشم به

 .دوختم بود

 .بده ادمی-

 کردن پرت در یسع کالمش یول بود کالفه هنوز نگاهش

 نه زد، یحرف نه که ساعات نیهم مثل قایدق داشت، حواسم

 ...حتینص یحت نه و بازخواست نه کرد، یسوال

 کرد جمیگ عطرش. دیچیپ امینیب یتو خاصش و سرد عطر 

 ...نگاهش رنگ ای

 یرو یدست و گذاشت سرم یرو و آورد شیپ را کالهش

 .دیکش اشلبه

 .دمیم ادتی زدن ین منم-

 لحن و نگاه رنگ. نشست لبم بر لبخند اشیگروکش از

 .بود نیدلنش و گرم کالمش
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 نیا از زد، بالبال دلم در یمرموز کوچک یپرنده انگار

 .آمد خوشم ن،ینشدل قلقلک

 .سعادالنه-

 گرشتیحما یهاتوجه و هایمهربان با را دلم داشت اعال

 بودنش کوه مثل داشتم، دوست را بودنش. کردیم خود ریدرگ

 ...را

 

_۴۶ 

 خود سمت را ذهنم دور یاخاطره و کردم مزه را امقهوه

 .کشاند

 به قهوه یخوشمزگ! تقهوه تو یزیریم شکر چقدر طال-》

 . شهیتلخ
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 هپروت در که ریاخ مدت نیا تمام مثل نبود، من با حواسش

. دیایب خود به تا زدمیم شیصدا دیبا بار صد و رفتیم

 .شد فشرده قلبم و است مرگش کی دانستمیم

 ؟کجاست حواست طال؟-

 .داد تاب سمتم را اشیمشک و دهیکش یهاچشم

 ؟یگفت یزیچ جان؟-

 .نداشت را قبل فروغ شیبایز یهاچشم

  خوشگلم؟ یخوب-

 .زد پس را اشقهوه فنجان و شد بلند

 《.دهیم مزه تلخش قهوه شد، نیریش چقدر-

 رژ رنگ بود، چه لباسش رنگ و مدل که بود ادمی قایدق یحت

 رفتنش راه طرز... اشیسانتسه پاشنه یهاصندل یحت لبش،

 خط کی در و کوتاه را شیهاقدم هانگیمدل مانند که

 ...رفت باال هاپله از و داشتیبرم
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 ال؟یط-

 .شد محو خاطرم از طال اعال، یصدا با

 جان؟-

 دهیکوب میهاچشم به را درشتش یهایاقهوه یقیعم طورکی

 .دهید ذهنم در را طال هم او کردم حس که بود

 م؟یبد ادامه-

 .انداختم باال سر نیل به رهیخ

 . گهید شب هی-

 ای اعتراض. گرفتم زیم از را امهیتک و گذاشتم زیم یرو را ماگ

 .نکرد یباز یادامه به اصرار

 از و کرد خم سر. گرفتم سمتش و برداشم سرم از را کالهش

 بلد. گذاشتم سرش یرو را کاله و گرفت امخنده درخواستش

 .کوتاه و لحظه کی یبرا شده هرچند کند پرت را حواسم بود
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 را امهزارتکه ذهن یکم که شد یفرصت اشسابقهیب سکوت 

 .مینشست نشیماش در و میزد رونیب باشگاه از. دهم سروسامان

 ق؟یتوف رستوران میبر-

 .دادم تکان ینف به سر

 .گهید شب هی باشه یمرس-

 .بخون یزیچ هی پس-

. ستیچ درخواستش از تشین بودم همتوج اشیتصنع ارامش از

 ...ییایدن دوست نیبهتر میبگو شدیم کاش

 بخونم؟ یچ-

 ...تنگت دل خواهدیم هرچه-

 انکار مشترک وجه کی بودم دهیفهم کوتاه مدت نیا در

 به بد حال از بردنمان پناه هم ان دارم، اعال با ینشدن

 خوب خواندن با را من بد حال اعال چند هر... یخوانندگ
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 امدیم شیپ یعنی. باشد بد خودش حال بودم دهیند کرد،یم

 داشت؟ یاغصه و درد یعنی باشد؟ بد خودش حال

 نخونم؟ شهیم-

 .شهیم-

 در. انداخت راه را نیماش و نخوانم کرد قبول. نیهم

 نامرد دزد آن از پر هم باز من ذهن و کردیم یرانندگ  سکوت

 ... طال تخاطرا ادی از زیلبر کنارش در و بود شده

 .شکستم سوالم دنیپرس یبرا را سکوت

 اعال؟-

 جانم؟-

 یطال مثل بود خالص شیهاجانم. آمد کش کوتاه لبم

 .اریع وچهارستیب

 کنه؟یم خوب وحالت یچ بده حالت یوقت-
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 .داره یبستگ-

 .کردم نگاهش پرسشگر

 حالم یومدین که امروز مثال. باشه بد حالم یچ از کهنیا به-

 .کرد خوب وحالم دنتید و شد گرفته

 کهنیا. چرخاند سر خندان و گذرا و کردم نگاه رخشمین به

 .نبود خودم دست شدیم جانم نوش شیهایشوخ و هاحرف

 !ازم یدینپرس یچیه یول میبزن حرف بود قرار-

 .کرد مکث صورتم یرو ترقیعم و تریطوالن بارنیا

 .کنم خوب وحالت یجور هی که اومدم فقط-

 .یکرد هک-

 .رفت باال طرفهکی لبش

 .شدم دواریام خودم به. خوبه-
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 گزارش هم یعل شکیب ام،نرفته چرا صبح دهیفهم بود معلوم

 .بود داده را شبید

 . امیم... فردا-

 ؟!یاین یتونیم مگه-

 :داد ادامه و دیخند

 گهید که بندمیم باهات سخت و محکم قرارداد هی فردا-

 .یننک وحالم کردن بد قصد

 .کرد گل طنتمیش

 قهیدق به دم ینش مجبور حالت کردن خوب برا هم تو که-

 نگ؟یبول میببر

 .دیخند کوتاه یول صدابا

 مجبور و نمتیبب روم جلو مدام که بندمیم رو قرارداد قایدق-

 .نباشم بعدش یدارونوش به
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 یهاحرف و نگاه یول کنم تب ینگاه به که نبودم خام و بچه

 و کردیم استفاده که یعطر یبو هیشب ییبو. ودب بودار اعال

 .بودم کرده کشف را بودنش اعال امروز تازه

 

 

_۴۷ 

 

 :خواندم و بستم پلک اعال دست یاشاره با بار نیدهم یبرا

 بشه تو ریاس خوادیم دلم شاه عشقم -

 تختشهیپا که وآغوشت نبند

 سختشه یخوب تو که انقدر آدم

 .شد یعال نیآفر-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
375 

 

 ریگسخت شدت به اعال دم،یکش یراحت نفس و ردمک باز چشم

 که کردیم یپافشار کلمه کی تکرار یرو قدرآن یگاه و بود

 .آوردیدرم را اشکم

 .زد یاخندهتک اموارفته یچهره به

 ؟یشد خسته-

 .شدم بلند همراهش و کردم جور و جمع را خودم

 .ادیز نه-

 .کن استراحت-

 جانم از را امیخستگ که یلبخند با و بود آهنگش ضبط روز 

 فمیک شدم متوجه امیگوش یپ در. رفت رونیب اتاق از کرد در

 از بود ممکن داشتم الزمش. امگذاشته جا نیماش داخل را

 و شدم بلند آوردنش یبرا. شوند نگران و رندیبگ تماس خانه

 اتاق داخل را هاهدست داشتند ریام و اعال رفتم، رونیب اتاق از

 . کردندیم تتس کوردیر
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 گذاشتم، کوچه به یقدم و کردم باز را در. رفتم باال هاپله از

 نمیماش یخال یجا یرو نگاهم همزمان و آوردم باال را چییسو

 فکر و شدم اشیخال یجا مبهوت کوتاه یالحظه. نشست

 قدم دهیترس و گذشت ذهنم از برق مثل شدنش دهیدزد

 یصدا با. خاندمچر کوچه راست سمت را نگاهم و برداشتم

 حس و برگشتم و دمیکش یاخفه غیج زدهوحشت یبوق تک

 نمیماش فرمان پشت. شدم فلج و شد پاره دلم بند کبارهی کردم

 یهاچشم فقط صورتش از که اهیس نقاب آن با بود نشسته

 . بود دایپ اشیوحش و یآب

. نداشتم حرکت توان و بود شده خشک وحشت از تنم تمام 

 و بکشم غیج توانستمیم نه که بود کرده قفل هم مغزم یحت

 چه جانم از صفتیب دزد نیا دمیفهمیم نه بخواهم کمک

 .خواهدیم

 که دستش. بودم کرده یته قالب اشیوحش و زیت نگاه از

 عقب به یقدم و افتاد کار به مغزم انگار رفت رهیدستگ سمت
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 نیزم باسن با که بودند حسیب میپاها آنقدر یول برداشتم

 دمید که را دستش در یچاقو آمد، نییپا نمیماش از و خوردم

 .دیچیپ دلم در یبد درد

 

 

 ۴۸ 

 خوردم، نیزم دوباره و شدم بلند باتقال و وحشتزده و شتاب با

 از قبل و کردم را آخر یتقال و دمیکش غیج و آمد سمتم یقدم

. دمیدو ویاستود سمت سرعت با و شدم بلند شدنش کینزد

 ترس از داشتم. نبود خودم دست دمیکشیم هک ییهاغیج

 مشتش داخل یچاقو بود، وحشتناک نگاهش کردم،یم سکته

 . تروحشتناک

 هنوز یول دمیکوب هم به محکم را ساختمان یورود در

 به و کند عبور بسته در از ارواح مثل و باشد دنبالم دمیترسیم
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 با کبارهی به و دمیدو نییپا یکی تا دو را ها پله. فتمیب چنگش

 نفر نیاول اعال. دمیکش یاوحشتزده غیج ویاستد در شدن باز

 .دیچسب را میهاشانه و رساند من به را خودش

 ؟یدیکش غیج چرا! ال؟یط شده یچ-

 .داد تکانم اعال و  افتادم هقهق به یبد حس با

 .دییبدو. دینیبب رو کوچه دیبر ریام رهام،... ال؟یط-

 انیم را صورتم و نشستم پله یرو و خوردمسر وارید کنار

 ستنمیگر یول کنم خفه را امهیگر تا کردم یمخف میهادست

 .کنم کنترلش بتوانم که نبود خودم دست

 .بردارد صورتم یرو از را دستم داشت یسع و بود شده خم

 ال؟یط ومن نیبب الیط-

 اعال؟ اعال؟-
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 تنها با. دیدو باال سمت سرعت با اعال و بود رهام یصدا

 و ستادمیا صاف که شد قالب جانم به دوباره ترس انگار دنمش

 .دوختم یورود به را نگاهم

 هیگر به دوباره دیرس که میروبرو و امد نییپا دوباره اعال

 را دستش بود، کرده اشکالفه داغانم حال و صالیاست. افتادم

 .گرفت اشنهیس یرو را سرم آرام و آورد شیپ

 .نترس. ستین یچیه سیه-

 .گرفتم مشتم در را لباسش و آوردم باال را دستم ارادهیب

 .دیکش رونیب میهاانگشت انیم از را چییسو آرام

 :آمد کنارمان از رهام یصدا

 رو روشن نیماش. نبوده نیماش دنیدزد قصدش بوده یک هر-

 .رفته و گذاشته

 .صدوده بزن زنگ رهام-

 .کردم بلند سر دهیترس
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 .نه-

 .خورد گره شیهااخم

 را؟چ-

 .کرد رهام به رو و گرفت شدت امهگری 

 .فعال کن قفلش برو-

 یرو دوباره خواستم و نداشت را وزنم تحمل توان میپاها

 .نداد اجازه و گرفت را میهاشانه اعال که نمیبنش هاپله

 ؟یدید یچ-

 .نمیبیم بد م،ینگو بود گفته

 .نداد اجازه که بگذارم صورتم یرو را دستم خواستم 

 !الیط-

 .شد لیتبد هقهق به امهیگر گرششماتت لحن از

 .یچیه ،یچیه-
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 .بهش ارین فشار. افتاده فشارش اعال-

 وجود تمام با را خونم قند افت بود داده صیتشخ درست ریام

 .کردمیم حس

 .کن درست قند آب برو خب یلیخ-

 لرزانم یهادست با را میهااشک کنارمان از ریام شدن رد با

 .زدم پس

 .باش آروم فقط نزن حرف خب، یلیخ-

 نبود، خوب اصال حالم اما دادم تکان دییتا سر و دمیگز لب

 .کردیم راست تنم به مو شیچاقو و هاچشم مرور

 و دندیلرزیم میپاها. میرفت داخل کمکش با و گرفت را میبازو

 .آمد کنارمان ینیریش چند و قندآب بزرگ وانیل کی با ریام

 !یفتین الیط نیبش-

. نشستم مبل یرو و رفتم اتاقش داخل اعال دست فشار با

 داشتند میهاپلک. گذاشت زیم یرو را هاینیریش و قنداب
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 اعال که برگشت مبل گاههیتک یرو سرم و شدندیم بسته

 .چسباند میهالب به را وانیل و نشست کنارم عیسر

 !الیط-

 

 .زدم لب رمغیب و گرفتم دستش از را وانیل

 .عالا خوبم-

 .بخور وقندتاب نزن حرف-

 .داشتم ازین واقعا چون کردم گوش را حرفش

 .کرد ریام به رو

 .افتاده یاتفاق چه نیبب کن چک رو نایدورب-

 .نشست کتفم پشت اعال دست کف و دیپر میگلو به آب

 .نترس-

 .افتادم هیگر به دوباره و رفت رونیب ریام
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 !اعال دیببخش-

 رگ و شده رهیت اشیگندم وستپ شد، یعصبان بود، نگران

 .بود کرده باد گردنش

 ؟!االن هیچ یبرا تیعذرخواه-

 .اعال هیروان هی اون-

 .نبود انکار قابل نگاهش محبت رنگ یول نشد باز شیهااخم

 ؟یلعنت نیا هیک-

 .زدم هق و گذاشتم صورتم یرو را دستم

 .دونمینم خدا به دونم،ینم-

 .زد داد کالفه و خورد در به یاتقه

 .تو ایب-
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 دایپ اصال صورتش یمشک نقاب با مرده هی اعال: ریام

 از و کرد باز رو نیماش در راحت دیکل هی با اومد ادهیپ  .ستین

 .یدزد نه بوده ترسوندن قصدش احتماال کرد، خارجش پارک

  م؟یبزن زنگ سیپل به: رهام

 باز وسیپل یپا کنه، یریگیپ بگو ،یعل به بزن زنگ: اعال

 . شهیم ترمحتاط میداد خبر سیپل به بفهمه. نجایا نکن

 سمتم اعال نگاه و گرفتم مبل از را امهیتک ترسان حرفش با

 :گفت رهام و ریام به خطاب ردیبگ نگاه کهنیا بدون. دیچرخ

 .یعل به برسون رو هالمیف-

 .دوخت میهاچشم به پرنفوذتر را نگاهش یول شد بسته در

 .کن فیتعر-

 .ختیر روف درونم یزیچ

 ...بود نشسته نمیماش فرمون پشت-
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 . نه ونیا-

 و؟ی... یچ... پس-

 بود؟ شده بد حالت چرا فرمون پشت ابونیخ تو -

 :دیپرس تریجد و دمیگز لب

 شب؟اون شد یچ بگو. الیط نکن هیگر-

 .بود دهیفایب یکارپنهان

 ...ادداشتی... کاغذ... هی-

 .بود نوشته یچ توش خب-

 دهیکوب سرم در متنش. گذاشتم لبم یرو ار لرزانم دست

 .شدینم الیخیب دیشنینم تا اعال یول شدیم

 .ینیبیم بد بود نوشته-

 .فشرد هم به محکم را شیهالب

 ؟!بهم یبگ دیبا االن-
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 .دیپر بلندش یصدا از امشانه

! هیروان یگینم مگه! یکردیم کاریچ اوردیم سرت ییبال-

 هان؟ بذار؟ انیجر در ومن فتهیم یاتفاق هر نگفتم

 نگاهش که کنم اشیمخف خواستم. شد شتریب دستم لرزش

 به را امیاشک یهاچشم. دیکش پوف و نشست دستم یرو

 .دوختم صورتش

 .بگم دمیترس-

 .زد لب و بست پلک

 .شیه -

 ...اعال-

 .کرد باز چشم حرفم انیم

 .باش آروم. میکنیم داشیپ شد تموم ش،یه-
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_۴۹ 

 آشفته حالش. دیکش صورتش کل به یدست مکث با و شد بلند

 درست هم آن نبود، یاافتاده پا شیپ اتفاق داشت حق بود،

 .کارش محل یجلو

 اعال؟-

 .کرد نگاهم زیت

 .مینوشت قرارداد! هایدونیم خودت یبگ چرند-

 خودش منفعت به که است نیا از ترشیب معرفتش دانستمیم

 .بود ارهست هم من بدون اعال. کند فکر

 ...که نگرانم خدا به-
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 کالمش شتریب ریتاث یبرا را صورتش و نشست کنارم دوباره

 .آورد صورتم کینزد

. نیهم بگو بهم فتهیم یاتفاق هر و باش خودت مواظب فقط-

 باشه؟

 .گرفت فاصله یکم و دادم تکان سر

 رمیم من. شه بهتر حالت کن استراحت بکش دراز کمی-

 .یباش راحت رونیب

 حیترج برود، نداشتم دوست بود، آشوب دلم و نبودم تراح

 یول نگذارد میتنها ینگران و ترس هزار با و بماند دادمیم

 .بود یادیز توقع

 خونه؟ برم شهیم-

 .کرد باز لب و دیکاو را چشمم دو هر یالحظه

 ؟یکن صحبت تخانواده با یخواینم-

 .دادم تکان سر عیسر و نانیاطم با
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 مصرف دارو طال مرگ از بعد مامان. تونمیمن شه،ینم. نه-

 بابا. سمه براش یجانیه و تنش جور هر گفته دکترش کنه،یم

 از قصدش و هیک یروان نیا بفهمم دیبا خودم تونمینم... هم

 ! هیچ کردنم تیاذ

 که جانیا. نگرانتم من الیط. بگو دیجاو به الاقل ؟یچ دیجاو-

 یکس دونمیم و یدتونخو یخونه تو یوقت یول آرومم یهست

 فکرم مدام ستین مراقبت و کنهینم خطر احساس برات

 .شتهیپ

 .نباش نگران ستمین بچه که من-

 بدونه دیجاو اگه داره،ینم بر بزرگ و بچه هیقض نیا! پوف-

 میبفهم کنه کمکمون بتونه یحت دیشا. شهیم ترراحت المیخ

 ه؟یک زیچهمهیب نیا

 دیجاو. بعد شه خلوت شسر کمهی. بهش گمیم باشه-

 نیسنگ یکارها از یجدا نداره، یآروم اوضاع هم خودش
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 ذهنش بعدش یهااتفاق و شینامزد خوردن هم به کارخونه

 تو یشرمنده. بشم قوزش باال قوز خوامینم ختهیر هم به رو

 ...هم

 ! الیط-

 میتسل حالت به و زدم گرشخیتوب و دلخور نگاه به یلبخند

 .زدم لب و گرفتم باال را میهادست

 .ممنون-

 و بود رفته نیب از لرزششان. دیچرخ میهادست یرو نگاهش

 .زد لبخند

 از باشه راحت المیخ که کن استراحت جانیهم پس خب-

 .بابتت

 نیا در. کردم بدرقه نگاهم با را اتاق از رفتنش و شد بلند

. دارم را او فقط کردمیم حس وحشتناکم و افتضاح طیشرا

 بود شده مجبور آمده وجود به طیشرا خاطر به دیشا که ییاو



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
391 

 

 ترشیب را بودنش به ازمین امر نیهم و باشد مراقبم یادیز

 ...یوابستگ تر؛قیعم زیچ کی و کردیم

 بد را حالم شدت به و بود شده یخاک دم،یکش مانتوام به یدست

 . آوردم شدر تنم از و شدم بلند. یشلختگ نیا کردیم

 چه جانم از یجان یآبچشم مرد آن مدیفهمیم کاش

. کردم مشتشان و گرفت سر از دنیلرز دوباره دستم! خواهدیم

 ادگاری به طال مرگ از هم را استرس هنگام به یهالرزش نیا

. شد بهتر یکم دمیکش اممانتو یهاخاک یرو یدست. داشتم

 یوقت و بخوابم توانستمیم کاش دم،یکش دراز کاناپه یرو

 .باشد شده تمام یلعنت کابوس نیا شدم داریب

 اطیح درخت ریز را فمیک که یالحظه همان از مدت، نیا در

 امیزندگ در که ییهاآدم بار هزار از شیب االن به تا کردم دایپ

 شمرده را بودند رفته و امده یصباح چند فقط یحت ای بودند

 یول بودم کرده مرور را تکشانتک با لحظاتم تمام و بودم

 بودم نکرده یبد یکس به واقعا من بود، نشده رمیدستگ یزیچ
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 نکرده گناه کدام به و ستیک ضیمر فرد نیا دمیفهمینم و

 . دهدیم آزارم

 دور یدست که بودم نزده استارت هنوز نشستم، نمیماش داخل

 به شروع شدت با و دمیکش غیج زدهوحشت شد، حلقه میگلو

 که نبود یژنیاکس شدم،یم خفه داشتم کرد، میگلو دادن فشار

 غیج و دمید را اشیآب یهاچشم نهیآ داخل از بکشم، نفس

 و بود برداشته گردنم دور از را شیهادست. دمیکش یبلندتر

 در درد و زدم صدا را اعال غیج با. دیکش را شیچاقو ضامن

 . دیچیپ میپهلو

 ال؟یط-

 ...و شد برداشته میرو از ینیسنگ بار کردم حس

 .بود خوابم در دزد آن بود؟ خواب اشهمه بودم، دهید خواب

 .دوختم چشم اعال نگران صورت به

 بود؟ خواب شهمه-
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 . شد دگرگون حالش

 . یدید خواب زمیعز آره-

 روز همان از منظورم اشهمه. بود نشده منظورم متوجه اعال

 اتفاقات کمکم. نبود خوابم در دزد نه؛. بود االن تا یقاپ فیک

 کرده عرق یحساب. دمیکش سمیخ صورت به یستد. آمد ادمی

 .بودم

 .رفتن هابچه. خونه برسونمت پاشو خوبه حالت اگه-

 شالم و زدم تن آرام و برداشتم مبل یدسته یرو از را مانتوام

 .دمیکش سرم یرو را

 من فیک. برداشت را اشیگوش و چییسو و رفت زشیم پشت

 .داد دستم هم را

 ؟یخوب-

 .دادم تکان سر

 .نمیبیم بد خواب آشوبه حالم یوقت شهیمه-
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. میفهمیم رو هدفش زود یلیخ نکن فکر بهش. هیعیطب-

 .بکنه تونهینم یغلط چیه

 .کردم چک را اممانتو هم باز و زدم شیرو به یلبخند

 ؟یدار وسواس-

 .گرفت امخنده

 .زارمیب یفیکث و یشلختگ از فقط. نه-

 .دیخند صدایب

 .یمرتب یلیخ-

 

 .آورد جا به را ترندمقدم هاخانم مَثَل تا ستادیا و کرد باز را در

 کردم نگاه که هاپله به. کرد قفل را ویاستود در و میرفت رونیب

 ...شیهاچشم یآب و چاقو و مرد ان دوباره و شد بد حالم

 .رونیب یفضا بود هم کیتار چه
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 !شده؟ شب-

 .هشته ساعت. یدیخواب ساعت چهار آره-

 راه کنارش و گرفت شیپ در را ها پله و کردم نگاهش متعجب

 یشتریب شدت با قلبم نشست در یرو که دستش. افتادم

 ستادمیا کنارش فاصله نیترکینزد در ارادهیب و گرفت دنیتپ

 .گرفتم سنگر پشتش بایتقر و

 .برگشت سمتم و شد حالم متوجه

 .کنارتم من. الیط نترس-

 .کرد باز را در و آمدم رونیب گاهمپناه از و دمیگز لب

 دلم بود پارک ساختمان یجلو درست که نمیماش دنید از

 فرمان پشت را مرد آن وضوح به کوتاه یالحظه و ختیر

 . بردم پناه اعال یبازو به که نبود خودم دست و دمید

. کرد جدا شیبازو از و گذاشت دستم یرو را دستش آرام

 .گرفتم گاز را لبم امیرارادیغ رفتار از خجالتزده
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 .ندارم یخوب حس. اعال بشم نمیماش سوار تونمینم... من-

 .نشسته نمیماش در هنوز کردمیم حس یول بود مسخره

 .خونتون ارنیب ونتیماش گمیم هابچه به. رسونمتیم خودم-

 اشک اعال یجلو خواستینم دلم یول سوختیم میهاچشم

 کرد رها را ستمد. بود دهید را ضعفم یکاف قدر به امروز زم،یبر

 سمت و گرفت نمیماش به را دمید یجلو ییجورها کی و

 اصال. نشستم عیسر تعارف یب. کرد امییراهنما خودش نیماش

 فرمان پشت. نداشتم را نمیماش دنید دوباره و برگشتن توان

 جلوه محکم کردم یسع. انداخت صورتم به ینگاه و نشست

 :دیپرس هک بودم موفق حد چه تا دانمینم اما کنم

 ؟یخوب-

 .نیهم ندارم ونمیماش تو نشستن دل فقط. نکن لوسم. خوبم-
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_۵۰ 

 دوست و اقوام تمام زود صبح از نداشت، یتمام آمدها و رفت

 از بعد یبعض و مانده شام و ناهار یبرا یبعض آمده، آشنا و

 خدمه  به حواسم بود گفته دیجاو. بودند رفته ییگوتیتسل

 میتکاپو انیم یول شود انجام احسن نحو به ییرایپذ که باشد

 هر که بود حواسم امییامدگوخوش و برخواست و نشست و

 مادرجون، مرگ تیتسل کنار در رسدیم مامان به که

 مامان و دیگویم جوانمرگش دختر طال، یبرا هم یامرزیخداب

 مادرش مرگ متوجه که ستیاول روز از بدتر مراتب به حالش

 . دادم خوردش به یقرص همانانیم چشم از دور به. شد

 بود، گذشته نمیماش در دزد آن نشستن یماجرا از یروز چند

 و است نیکم در او که هراس نیا یول بودم شده ترآرام

 و هامحبت اگر. کردینم میرها ستیچ اشیبعد حرکت

 با حد نیا تا توانستمینم دیشا نبود اعال یهادادن نانیاطم

 . کنم غلبه کم هرچند یحدود تا ترسم بر و میایب کنار انیجر
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 و تشکر احترام با و رفتم در سمت همانانیم از تن چند رفتن با

 .کردم بدرقه

 زیم سمت و دمیکش شالم از ختهیر رونیب یموها به یدست

 و هاوهیم اقسام و انواع و کرده آماده سالن کنار آلما که یبزرگ

 که یجوان دختر به و رفتم بود دهیچ شیرو را خرماها و حلوا

 گفتم دینباش خسته بود کرده استخدام موقتا ییرایپذ یبرا آلما

 سمت و آماده را ییرایپذ لوازم چاالک و فرز خودش و

 بود کرده ارشیهش یحساب دیجاو یجد هشدار. رفت همانانیم

 . بگذارد یانرژ کاست و کمیب دیبا که

 زانیعز ییاهدا یهاگل گذاشتن یبرا که یگاهیجا کنار از

 سه یرو که یمشک ساتن یپارچه شدم، رد بود شده نییتز

 یسخت به گرید بود شده دهیکش کوچک و بزرگ زیم طبقه

 یسرک. بودند کرده پر را شیرو یشماریب یهاگل و بود دایپ

 یهمه بایتقر و نبود صبح یشلوغ به گرید. دمیکش اطیح به

 در چنانهم دیجاو داشتند، رفتن عزم ای رفته همانانیم
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 شیرو و سر از یخستگ یول بود همانانیم میتکر   یتقال

 با آمد، سالن داخل داشت یبزرگ گل دسته با سلمان. دیباریم

 .دیکش کنار صورتش مقابل از را گل عیسر دنمید

 دست برسونم گفتن آورد کیپ ونیا. دمتونید شد خوب-

 .شما

 .گرفتم دستش از اطیاحت با را گل دسته

 .نممنو باشه-

 انیم را گل. رفت اطیح به کارها به یدگیرس یبرا عجله با

 نشان که یکارت دنبال به و دادم قرار زیم یرو هاگل گرید

 را شیهابرگ و شاخ انیم است یکس چه سمت از گل دهد

 برش لیگال گلشاخه پشت کارت افتنی با و کردم نگاه

 .داشتم

 شه،یم برداشته تونخونه از یاهیس که نکن ذوق یلیخ 》

 《خوشگله هنوز مونده یاصل یعزا
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. انداختم چنگ زیم به تعادلم حفظ یبرا و شد یخال میپا ریز

 . کردیم خیس تنم به مو نامه متن مرور... یلعنت ،یروان مردک

 خانوم؟-

 .کردم نگاه جوان یخدمه به و دمیکش نیه

 خانوم؟ نیخوب-

 .کردم جور و جمع را خودم زحمت به

 اگه. باشه هامهمون به حواست کنم استراحت مکی باال رمیم-

 .نره نشده ییرایپذ و فتهین قلم از یکس اومد مهمون هم باز

 چند نیهم. روقتهید ادیب یکس گهید نکنم فکر. خانوم چشم-

 کنم؟ کمکتون دیخوایم. رنیم گهید االن هم نفر

 ظاهر به یحت که ییها قدم با و کردم مخالفت دست تکان با

 .رفتم باال دهم نشانشان محکم تمنتوانس هم
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 و خوردم سر در پشت و ختمیر فرو اتاقم در بستن محض به

 و گرفتم سقف به رو را سرم صالیاست و هیگر به نیزم یرو

 .شد روان میهااشک

 دیشا نداشتم، را یاصل یعزا از منظورش به کردن فکر دل

 سمنحو وجود از را خانواده کل دیبا کردم،یم اشتباه داشتم

 کم. باشند خودشان مراقب همه که کردمیم مطلع یروان آن

 .دمیکشینم را دلهره و ترس از حجم نیا گرید بودم، اورده

 دیشا. کردم باز پلک و آوردم نییپا را سرم امیگوش زنگ با

 سمت و زدم پس را میهااشک دهیترس. بود اشیروان خود

 انگار بود، اعال برداشتم، و بود شیرو امیگوش رفتم، تختم

 به حضورش، به وجودش، به یک دیفهمیم نبود هم یوقت

 تماس و شد تنگ بغض از امنهیس دارم، ازین تشیحما و یتسل

 .کردم وصل را

 الو؟-
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 مکث با نگرانش یصدا! بود خشدار و خفه میصدا چقدر یوا

 .دیچیپ گوشم در یکوتاه

 ال؟یط ؟یخوب شده؟ یچ ال؟یط-

 وجودم یهامنطق از کدام چیه با را میصدا در مواج التماس

 را نیهم فقط. داشتم ازین بودنش به من. بسنجم توانستمینم

 .کنم حس خوب توانستمیم

 اعال؟ یایم یک-

 .میترسونیم یدار ال؟یط شده یچ-

 .لطفا ایب فقط. نشده یچیه-

 یرو را دستم و کردم قطع را تماس بغضم شکستن از قبل

 . گرفتم سر از هیگر و گذاشتم صورتم

 یرو دست و خورد در به یاتقه. بود شب ده کینزد ساعت

 .دمیکش میهااشک

 جانم؟-
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 .نییپا دیایب لطفا فرمودن تونییدا خانوم-

 آرام را خودم دیبا دم،یکش صورتم به یدست نهیآ یجلو

 تمام سنگ شیبرا دیجاو که یمراسم ته دینبا کردم،یم

 .تمرف نییپا و کردمیم خراب را بود گذاشته

 

_۵۱ 

 خانمش و زیپرو ییدا فقط بود، شده همانانیم از یخال خانه

 .خودمان جمع و بودند مانده

. اورد در تنش از را زیپرو ییدا یمشک راهنیپ ریجهانگ ییدا

 ییدا به و بود زده حلقه زیپرو ییدا یهاچشم در اشک

 خودش تشکر با و ببندد را شیهادکمه نداد اجازه ریجهانگ

 .کرد مشیتقد هم را ییدازن یهیهد. شد کار به دست



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
404 

 

 کی یحت خواستمینم. نشستم مامان کنار و شدم جمع داخل

 و سرد فشردم؛ را مامان دست و کنم فکر غامیپ آن به لحظه

 .فشرد را دستم متقابال و زد لبخند. بود خسته

 زبانم یکارپنهان نیا دمیترسیم زدم،یم حرف دیجاو با دبای 

 یروان مردک آن دادمیم اجازه دینبا آورد، بار هب یمانیپش الل

 که یارازهیش شود، مانیزندگ یرازهیش دنیپاش هم از باعث

 ما. شد مانیزندگ وصل دوباره زحمت به چارهیب یبابا تالش با

 و میبود دهیکش استخوانمان با را درد وجود تمام با بار کی

 .میشو بلند مانیپا یرو کامال میبود نتوانسته هم هنوز

 راهنیپ و آورد در هم را بابا و دیجاو لباس ریجهانگ ییدا

 و دیبوس را ریجهانگ ییدا یهاشانه بابا. کرد دو هر تن روشن

 ...هم دیجاو ییدا

 و برداشت خودش هم را مامان و خاله یهاروسری 

 دو هر و زد گره و انداخت سرشان یرو را یرنگ یهایروسر

 .دیکش آغوش در را
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 که بودم شده وانهید دم،یپر جا از ارادهیب افاف زنگ یصدا با

 آمده شیچاقو با و باشد ناجوانمرد دزد آن دیشا کردمیم فکر

 .نمیبب بد تا باشد

 و بود اعال دیشا کنم، آرام را ذهنم کردم یسع و دمیکش یپوف

 .کند آرامم بود آماده

 جان؟ ییدا-

 اشکم. آورد شالم سمت را دستش کردم، نگاه ریجهانگ ییدا به

 به االن وگرنه ختیر فرو که بود امچارهیب خود یآشوبدل از

 .بود نبودنش و مادرجون کردمینم فکر که یکس تنها

 .دیبوس را امیشانیپ

 . جون ییدا نکن هیگر-

 کرد بلند زیم یرو از را هیهد باکس. برداشت را امیمشک شال

. درآورد شداخل از را یرنگارنگ یروسر و کرد باز را درش و

 .بود باکس داخل هم داد نشانم روز آن الله خاله که یزیشوم
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 داخل سلمان ییراهنما با اعال و بود سالن یورود به نگاهم

 تنها به میبود تنها اگر م،یشد چشم در چشم یالحظه. آمد

 حقم در را یمردانگ و بود شده گاهمهیتک روزها نیا که یکس

 ازین که بود یزمان قایدق النا. بردمیم پناه بود کرده تمام

 .باش آروم سیه: دیبگو و ردیبگ اش نهیس به را سرم داشتم

 را سرم دوباره و انداخت سرم یرو را یروسر ریجهانگ ییدا

 .دیبوس

 ستین خوب فردا، از کن عوض خودت لباستم جان ییدا-

 .روز چهل از شیب عزا لباس

 .کردم تشکر و دادم تکان سر 

 . بودند شده بلند اعال به ییخوشامدگو و ماحترا یبرا همگی 

 خاله و مامان میتقد را بود آورده هیهد اعال که یگل سلمان

 اعال و کرد تشکر مامان. داد قرار یعسل یرو و کرد

 تا دیآیم رید که بود گفته امده؛ین زودتر که کرد یعذرخواه
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 و نیمدعو در جانیه باعث خواننده کی عنوان به حضورش

 .نشود مراسم در ینظمیب جهینت در

 

 

_۵۲ 

 میرو نگرانش نگاه یبار چند شانیوگوهاگفت و تعارفات انیم

 یتلفن یمکالمه با صالیاست اوج در کهنیا از چقدر و نشست

 .بودم شرمنده بودم کرده شانشیپر بندممین

 ادداشتی آن انیجر در تا دیآ شیپ یتیموقع خواستیم دلم

 .دهم قرارش

 و بابا یهاصحبت اتمام از بعد و نماند ساعتمین از ترشیب

 .شد بلند اشوهیم خوردن به دیجاو تعارف

 .خوامیم عذر رمیتاخ بابت بازم. روقتهید-

 :داد ادامه مامان به رو
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 .خانوم باشه آخرتون غم شااهللان -

 .شدند بلند کنان تشکر دو هر و کرد خم سر خاله به رو

 فقط نشستن به تعارفش با یول میشد بلند احترامش به یهمگ

 داشت یسع. میرفت اشبدرقه یبرا در دم تا دیجاو و بابا و من

 یجلو و نکردند قبول یول کند منصرف آمدن از را دیجاو و بابا

 .کرد من به رو کردن پا آن و پا نیا یکم با در

 یبرا باشه یاخسته اگر البته داشتم یصحبت هی جانالیط-

 .فردا

 هم دیجاو و فشرد را اعال دست احترام با و دمکر نگاه بابا به

 اشاره نشیماش به رفتند که داخل. کرد یخداحافظ و تشکر

 خلوتمان شهیهم یکوچه در نگاهش. مینشست داخلش و کرد

 یحرف هر از قبل و نشست اشیصندل در کج و دیچرخ

 .کرد یبررس را میهاچشم

 شده؟ یچ بگو. دختر یکرد لبم به جون-
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 .دمیگز لب

 رو یکنترل بود بد حالم انقدر یزد زنگ یوقت اعال ببخش-

 .نداشتم اعصابم و رفتار

  حالته؟ نیا چرا بگو! آخه هیچ یبرا تیعذرخواه خب یلیخ-

 با را اعال دارم که دمیفهمیم. کردم تر زبانم با را لبم

  مشکالتم

 .نداشتم یاچاره یول کنمیم ریدرگ

 سمتش و آوردم رونیب زمیشوم بیج از را ادداشتی کارت

 اعال انگشتان انیم برگه کردن رها موقع دستم و گرفتم

 .دیلرز

 درهم را میهاانگشت و دمیکش پس را دستم و کرد مکث

 .شود محار لرزششان بلکه کردم چفت

 :زد حرص و خواند را ادداشتی

 !آشغال-
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 یرهیخ لحظه چند. ردیبگ امهیگر و کنم باز لب دمیترسیم

 .نشیماش فرمان یباال کرد پرتش و ماند ادداشتی

. یاگهید زیچ نه هیاخاذ قصدش احتماال. نباش یچیه نگران-

 کرده باز پرونده برات هیآگاه تو برادرش کردم، صحبت یعل با

 .افتهینم یاتفاق چیه

 .دادم تکان سر

 دیجاو سر که ارمیب ریگ رو یمیتا هی خوامیم فردا ممنون-

 شماست با حق کنم فکر .بزنم حرف باهاش باشه خلوت

 . بهتره باشه انیدرجر

 ...فقط. یکنیم یخوب کار-

 .فشردم هم در شتریب را میهادست نگران و کرد مکث

 باشه؟. نرو رونیب نداره ضرورت که ییجا تا -

 یگمان و حدس هزار یانهیوحش هجوم از میگلو شدن خشک 

 .زدیم چرخ اعال سر در که بود
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 .آورد جلو را سرش

 شه؟با-

 .بزنم حرف نتوانستم و کردم باز لب

 باشه؟ کنارتم من نترس یچیه از. الیط نترس-

 .کرد باز را درش و برداشت داشبورد از یآب یبطر

 طورهمان و دمینوش یاچندقطره یاجرعه و گرفتم دستش از

 .بست را درش بود میهادست انیم یبطر که

 قول. نیماش تو مینیبش میتونینم صبح تا برم، دیبا من الیط-

 .یباش آروم بده

 ...اما. خوبم-

 ؟یچ اما. بگو-

 نیزم یجور شیپ سال پنج ما اعال. ترسمیم دشیتهد از-

 به. میاریب دووم میبتون کردینم وفکرش کس چیه که میخورد
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 مون،یزندگ شدن داغون دوباره از ترسمیم. میشد پا رو زور

 من کن مییراهنما شما... بابا آوردن کم مامان، شدن داغون

 و دور که دهینم جواب مغزم کردم قفل واقعا من کنم؟ کاریچ

 موتورسوار اون یبعد حرکت. کنم کاریچ دیبا خبره، چه برم

 مخانواده به ترسمیم من. ترسمینم خودم جون از من. هیچ

 ...من... بزنه بیآس هم تو به ترسمیم یحت من. بزنه بیآس

 دایپ حرکاتش از. بکنه تونهینم یطغل چیه اون. الیط نترس-

. برسه هدفش به نذار. نیهم فقط. بترسونه خوادیم که بود

 .باش مطمئن میکنیم داشیپ شیبعد حرکت از قبل

 . دادم تکان سر که یحال در هدفیب

 داریب که صبح. یگذروند رو یسخت روز. کن استراحت برو-

 هیعاقل سرپ دیجاو. بذار اتفاقات انیجر در رو دیجاو یشد

 احتمال بدونه که ازهین یطرف از. کنه تیریمد جور چه دونهیم

 من. بشه داده جواب دیبا که داره یسواالت پرونده مامور ادیز

 . پشتتم جوره همه هم
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 .زندینر فرو میهااشک تا زدم پلک بار چند

 .یاومد که ممنون-

 داخلش از و برداشت پشت یصندل از یپاکت و زد لبخند

 .دیکش رونیب را یکوچک رنگ ییطال چیکادوپ

 .ادیم بهت شتریب یرنگ. نکن سر یمشک گهید. ناقابله-

 .کرد اشاره بود کرده سرم ییدا که یرنگارنگ یروسر به

 .کردم نگاهش قدردان

 .یکرد مشرمنده یاومد که نیهم. واقعا نبود یازین یمرس-

 فکر هم یچیه به. بخواب راحت و خونه برو. بود مفهیوظ-

 .نکن

 .کردم باز را در

 .ریبخ شبت. چشم-
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 یبرا گرید بار کی در بستن از قبل و شدم ادهیپ و زد پلک

 باال یکم یخداحافظ نشان به را دستش و زدم لبخند تشکر

 .آورد

 حرف که حاال. بستم هم را در اشاشاره با و رفتم اطیح داخل

 لبتها داشتم؛ یبهتر حس بفهمد هم دیجاو بود قرار و بودم زده

 تحت زیچ همه و باشم آرام گفتیم اعال که هم چقدر هر

 .زدیم شور دلم هم باز است کنترل

 با یشیم ریحر شال از و کردم باز را اعال یکادو نهیآ یجلو

 و نگاه نهیآ در. دیلرز محبتش از دلم رنگ ییطال یهاطرح

 یرو را اعال ییاهدا شال و برداشتم را ییدا ییاهدا یروسر

 و بود کرده پر را ذهنم تمام رفتارش و اعمال. انداختم میموها

 .رمیبگ دشیند شدینم

 ییهوا را آدم دل وجودش در شده جمع یخوب همه نیا

 ...کردیم
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 را خوابم لباس و کردم زانیآو کمد در را یروسر دو هر

 کردم باز را کشو در کنندهمرطوب کرم برداشتن یبرا دم،یپوش

 دهیکش کشو کنج یشده خشک و کوچک برگ سمت دستم و

 کش میهالب و شد زنده نظرم در دوباره اعال ریتصو و شد

! انداختمینم دور را شده خشک برگ که بودم شده خل آمد،

 میهالب مهمان لبخند دمشیدیم بار هر داشتم دوستش

 ...شدیم

 امک،یپ زنگ یصدا با و بردم پناه تختم به و برداشتم را کرم

 .دمکر باز را امشیپ

 《زمیعز یالیط یبخواب خوب》-

 با اعال که یتیمالک میم آن با داشتم اضطراب و غم هرچه

 هابودن تمام پاس به. دیکش پر یآن به بود کرده نثارم سخاوت

 .نوشتم شیهادادن آرامش و
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 یاعال ریبخ هم تو شب. ممنون یکنارم کهنیا از 》 -

 《زیعز

 را چسبدل میم نآ نداد اجازه امدخترانه یقرمزها خط فقط

 .کنم نثارش

 

*** 

 

_۵۳  

 خواب مست هنوز. کردم باز چشم امیگوش زنگ یصدا با

 زیخمین امیگوش یپ در و نبود کن ول یخط پشت یول بودم

 و شد هشدار زنگ نیهم و بود ناشناس شماره. شدم

 :دادم جواب و کردم باز کامل را میهاچشم

 بله؟-
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 اگر یبزن یحرف یکس به کهنیا بدون. منه شیپ دیجاو-

 .باش میبعد تماس منتظر یخوایم رو شزنده

 شده قطع تماس و دادم دست از را تکلمم قدرت وحشتزده

 .بود

 الو؟ الو؟... ا-

 و بردم هجوم در سمت وقت فوت بدون خراب یحال با 

 یرو. انداختم دیجاو اتاق داخل را خودم چطور دانمینم

. بود نشده هم هفت هنوز کردم نگاه ساعت به. نبود تختش

 ! جمعه روز هم آن

 و الما از را سراغش. دمیدو نییپا را ها پله خراب یحال با

 با. رفته رونیب صبح شش که بودند دهید. گرفتم سلمان

 کابوس یداریب در. برگشتم اتاقم به دوباره دوچندان یهراس

 را زمیعز دیجاو را، دمیجاو جان که ییچاقو کابوس دم؛یدیم

 همان با و برداشتم را امیگوش. افتادمیم پس داشتم. تهگرف
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 ضبط یصدا و بود خاموش یول گرفتم تماس ناشناس خط

 لحظه آن در باشدیم خاموش نظر مورد مشترک یشده

 ابر مثل که نبودم متوجه اصال. بود یهست یصدا نیتر نحس

 یول کردم دایپ را اعال یشماره تار دید با. زمیریم اشک بهار

 دیجاو بزنم حرف بود گفته موتورسوار گرفتم،یم تماس دینبا

 گرفتم را دیجاو یشماره و افتادم هقهق به... را دیجاو... را

 .بود خاموش یول

 با و کردم سر حواسیب یشال و زدم تن را مانتوام هیگر انمی 

 .زدم رونیب خانه از چمیسوئ و یگوش برداشتن

 ه؟خوب حالتون ن؟یریم کجا خانوم-

 .دارم عجله سلمان رو در کن باز-

 حتما کردمیم دایپ را دیجاو دیبا .فشردم گاز پدال یرو را میپا

 .بود زده بلوف یعوض آن و بود کارخانه در
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. بود یعل. کردم نگاه شماره به ترس با و خورد زنگ امیگوش

 !دادمیم چه را یکی نیا جواب آخ

 .نکند شک تا باشم آرام کردم یسع

 ه؟بل-

 یاتفاق! سرعت نیا با د؟یبریم فیتشر کجا صبح وقت نیا-

  افتاده؟

 از را اعصابم کنترل. بود سرم پشت موتورش با یعل یوا

 دست از را دیجاو یعل خاطر به خواستمینم من دادم، دست

 .بدهم

 !یاین دنبالم شهیم-

 .لطفا کنار دیبزن. ریخ-

 ارادهیب صبیع فشار آنهمه فرط از اشیدستور لحن دنیشن با

 ترمز یرو و دمیکش ابانیخ کنار را نیماش خشم از پر و

 .دمیکوب
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 کاله تلق و کرد ترمز کنارم موتورش با که دینکش لحظه به

 .زد باال را اشیمنیا

 کجاست؟ مقصدتون! باالس یلیخ سرعتتون-

 و خورد شیپا به محکم و کردم باز را نیماش در حرص با

 :دمیغر و ستادمیا مقابلش. شد هم در شیهااخم

 محافظ من. من دنبال فتین راه چه؟ تو به. قبرستون-

 .دیکن ولم رم،یبم برم خوامیم اصال. خوامینم

 به لگد با یول بود دیبع من از. دیباریم آتش شیهاچشم از

 دیلرزیم هیگر از میصدا که یحال در بلندتر و دمیکوب موتورش

 :زدم داد

 !باشم؟ راحت یذاریم. ستونقبر رمیم دارم این دنبالم-

 کل هقمهق یصدا و راندم سرعت با و نشستم فرمان پشت

 .برداشت را نیماش
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 و نیترمسخره نیا شکیب گرفتم؛ را دیجاو یشماره

 بوق. دادیم جواب دیجاو االن و بود خیتار یشوخ نیترفیکث

 شم، فدات بردار ،ییدا بردار د،یجاو بردار... خورد بوق... خورد

 ...زمیعز بردار برم، قربونت بردار بگردم، دورت داربر

 پونصد. یزنینم حرف یکس به کام تا الم. منه شیپ دیجاو -

 .رمیگیم تماس گهید ساعت دو کن آماده ونیلیم

 .خب یبردیم ونمیماش یخواستیم پول که تو-

 .جوجه مونهیم ادمی بعد دفعه. نبودم بلد خودم یدید آخ آخ-

 الو؟ الو؟-

 اممسخره داشت آشغال کثافت. بود کرده قطع را تماس

 ... یعوض یلعنت کردیم

 ...هم خودش پس و بود دستش دیجاو یگوش من یخدا یوا

 نظر مورد مشترک دستگاه هم باز و گرفتم تماس دوباره

 ...باشدیم خاموش
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 .کن کمکم ایخدا. کشتیم را دیجاو خدا به کشتیم را دیجاو

 با. گذاشتم فرمان یرو را سرم و دمیکش بانایخ کنار را نیماش

 افتاده سکسکه به ادیز یهیگر از. کردم بلند سر امیگوش زنگ

 .گرفت شدت امهیگر و بود اعال. بودم

 و شد نخواهد المیخیب دانستمیم یول دهم جواب خواستمینم

 .کردم وصل را تماس

  ال؟یط الو-

. زده زنگ بهت یعل دونمیم. باشم تنها رو امروز هی شهیم-

 هستم خودم مواظب. باشم تنها خوامیم سرخاک رمیم دارم

 !کنمیم خواهش. نباش نگرانم

 ...الیط-

 از را پول همه نیا من حاال. کردم قطع را تماس حرفش انیم

 کردم؟یم جور کجا

 .گشتمیبرم خانه به دیبا
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 از. آمدیم سرم پشت هم هنوز یعل. انداختم راه را نیماش

 .نرسد هم میپا گرد به که دادم گاز یطور شمخ شدت

 کردم بلند سر و برداشتم را امیگوش و زدم ترمز خانه در یجلو

 کی با. دمید مقابلم موتورش بر سوار را یعل که شوم ادهیپ تا

 ...پوف. میداشت هم با یایپدرکشتگ انگار بود امرهیخ اخم من

 .کرد اهمنگ چپ چپ شدمیم رد که کنارش از. رفتم نییپا

 

_۵۴ 

. دمیکوب هم به محکم را خانه در یول شدم رد تفاوتیب

 ...من و کردیم لطف داشت چارهیب ام؛کرده یادبیب دانستمیم

 پانصد. رفتم باال هاپله از و نداشتم را یعل به کردن فکر وقت

 ؟!آوردمیم کجا از پول ونیلیم

 شوک سمت... میطالها. زدم یچرخ خودم دور اتاقم داخل

 ونیلیم پانصد. ختمیر فیک داخل داشتم طال چه هر. رفتم
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 فیک داخل و اوردم در هم را گردنبندم و هاگوشواره. شدینم

 به جمعه هر معمول طبق مامان و خاله. شدم بلند. انداختم

. رفتم خاله اتاق داخل. بودند رفته شگاهیآرا هم دیشا مزون

 را شیطالها ندوقص و کردم باز را شیکشو و نداشتم یاچاره

 یول بود ادیز. نداشتم را طال متیق. برگرداندم فیک در

 و آمدیم اتاق داخل از بابا یصدا ؟!نه ای ستیکاف دانستمینم

 .بروم مامان یکشو سر توانستمینم

 رفتم دیجاو اتاق سمت... زد جرقه ذهنم در دیجاو گاوصندوق 

 و برسد سر یکس خواستمینم. کردم قفل سرم پشت را در و

 .شوم حیتوض به مجبور

 یتابلو پشت داشتم خبر هم را دشیکل. دانستمیم را رمزش

 ادیز مقدار دنید از. کردم باز را درش. کرده جاساز تختش کنار

 کوله داخل و است چقدر دانستمینم. دمیخند هیگر انیم پول

 .گرفتیم تماس زود کاش. ختمشانیر

 ...بود ده ساعت
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 الو؟-

  س؟آماده پوال-

 از ترشیب طالها متیق. پول مقدار هی طالس مقدارش هی-

 بده رو یگوش. ارمشیب کجا بگو زودتر فقط یخواست که هیاون

 .دیجاو به

 دونیم ایب. میندار یموش یگوش! کوچولو ایدید ادیز لمیف-

 نکن صدا و سر گرفتم دستت از فویک سمتت امیم خودم یآزاد

 . چونیبپ هرکولم یپسره اون. کنارته دیجاو بعدش یقهیدق ده

 .کرد قطع را تماس

 

_۵۵ 

 اصال زدم؟یم دور چطور را یعل! داشت خبر هم زیچ همه از

 . ماندیم جن مثل! زد؟ دور شدیم را یعل مگر
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 خودم اتاق داخل. رفتیم رونیب داشت بابا. زدم رونیب اتاق از

 را پرده تراس در پشت. انداختم تخت یرو را فیک و رفتم

 پنهان یاگوشه کوچه در شکیب یول دمشیدینم. زدم نارک

 امیگوش زنگ یصدا با. رفتند رونیب بابا و ریجهانگ ییدا. بود

 . برداشتم را امیگوش و انداختم را پرده

 . بود افتاده خونم قند شکیب. رفتیم جیگ سرم. بود اعال

 .است روبراه حالم که کنم قانعش بلکه تا کردم وصل را تماس

 جانم؟-

 بداخالق؟ یخوب. خانوم سالم-

 نامرد آن یهاتماس انیجر در توانستمیم کاش. دمیگز لب

 ...بگذارمش

 .زدم حرف بد صبح دیببخش خوبم-

 امچاره راه تنها انگار و خوردیم را مغزم داشت یموز یفکر

 ...بود
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 قلب. کردم قطع را تماس و دمیکش غیج بلند حرفش انیم

 .حرکتم از گرفت درد خودم

 فکرم. دمیپر تراس در پشت و کردم خاموش را امیگوش عیسر

 با و دیپر اطیح داخل در یباال از یعل بود کرده کار درست

 یعل و رفتم رونیب اتاق از عیسر. دیدو ساختمان سمت سرعت

 : دیپرس مهیسراس دیرس که کنارم. بود دستش یگوش دیرس که

 ؟یدیکش غیج چرا شده؟ یچ-

 اعالس؟-

 و گرفتم دستش از عیسر را اشیگوش نداده و داده کانت سر

 :گفتم یگوش در

 .اعال خوبم من-

 .کردم اشاره اتاق به یعل به رو

 .ادیم صدا-

 : گفتم افتاد راه اتاق سمت
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 .سیسرو تو از-

 هاپله از دو با. کردم قفل و بستم را اتاق در رفت داخل وقتی 

 .رساندمیم یآزاد دانیم به را خودم دیبا. شدم ریسراز

 .اورمیب باال را یگوش شد باعث اعال یهاگفتن الو الو

 یعل. زدم غیج دمیترس دمید سوسک. کردم نگرانت ببخش-

 !بکشه رو سوسکه رفت! یکرد نگران چرا رو چارهیب

 .کردم قطع را تماس شد راحت بابتم از که الشیخ

 . دادم گاز و نشستم نمیماش داخل

 رونیب و بشکند را در و خورده یکبر چه بفهمد دیایب یعل تا

 . کنارم دیجاو و بودم دانیم در من دیایب

 دیجاو سر ییبال کاش. دیجوش میهاچشم یچشمه دوباره

 .شدیم منفجر درد از داشت سرم. اوردین

 یآزاد دانیم به دو با را خودم و کردم پارک یاگوشه

  چه؟ دکرینم آزادش و گرفتیم را طالها و پول اگر  .رساندم
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 دنید از قبل یول. دمیچرخ نشست فیک یرو که یدست با

 :دیغر آرام و کرد عبور کنارم از صورتش

 .نخور تکون-

 یرو کردیم استفاده اعال که ییهاکاله هیشب کپ کاله

 یآبچشم مرد همان مثل داشت، یدرشت کلیه و بود سرش

 دیبا یول بودم کرده یته قالب. بود خودش البد... فرمان پشت

 :دمیپرسیم

 کجاست؟ دیجاو پس-

 و شد مطمئن طالها و پول وجود از انگار و کرد باز را فیک در

 :داد جواب

 بچه امتیق به دارید. سخونه گهید ساعت مین تا دیجاو -

 .پولدار

! یکثافت یلیخ! یآشغال یلیخ بزنم ادیفر خواستیم دلم

 ...یریبم دوارمیام
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 مثل. نشود المانیخیب و ندک لج دمیترسیم. دمیترسیم یول

 به را خودم دیجاو دنید دیام به هم من و شد دور یقرق

 .راندم خانه سمت و رساندم نمیماش

 

_۵۶ 

 هاپله از دهیترس و دمیشن ادیفر و داد یصدا خانه به ورودم با

 میهااشک. بود دیجاو یصدا من یخدا یوا. دمیدو باال

 اشک بود، شوق اشک بار نیا. افتادند راه صورتم یرو ارادهیب

 .ماجرا شدن ریخ به ختم شوق اشک بودنش، زنده شوق

 :زدم شیصدا هیگر و داد با اریاختیب

  ؟ییدا د؟یجاو-

 دیجاو و یعل و اعال مرد؛ سه هر دمیرس که هاپله یباال

 را دیجاو فقط من یول شدند ظاهر میجلو هراسان و نگران
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 آغوشش در را خودم. بود بهتر هم من از حالش که دمیدیم

 .شد بلندتر امهیگر یصدا و انداختم

 .دیبوس را سرم و گرفت آغوشم در مکث بدون

 !خبره چه جانیا ؟یبود کجا ؟ییدا شده یچ ال؟یط-

 آرام تا نزد یحرف کنمیم هیگر فقط دادن جواب یجا به دید

 .شوم

 آغوشش از شد ترمنظم قلبم امانیب یهاتپش که یکم

 :بپرسم را حالش افتاد ادمی تازه و آمدم رونیب

 نکرد؟ تتیاذ د؟یجاو یخوب-

 .انداخت باال را شیابرو دو هر

  کرده؟ تمیاذ یک-

 . یعوض اون-

 .دیکش خودش سمت و گرفت را دستم
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  خوبه؟ حالت ؟یگیم یدار یچ-

 ...اون-

 ! کرد؟یم برخورد خبرهایب جا همه از مثل دیجاو چرا

 ال؟یط یبود کجا-

 از زتریت یعل نگاه و بود امرهیخ سرزنش با. کردم هنگا اعال به

 .بزند را سرم بود مانده کم ریشمش

 ...من... من-

 ...ای کردیم یمخف داشت. کردم نگاه دیجاو به دوباره

 ...دویجاو گفت... زد زنگ دزده اون-

 :دیغر آلوداخم صورتم در اعال و شد دهیکش میبازو بارهکی به

 !یکرد یمخف ازم رو یزیچ باز که نگو-

 !نداشتند خبر زیچ چیه از هانیا چرا... شدم الل
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 به گفت. کنم آزادش اریب ونیلیم پونصد گرفتم دویجاو گفت-

 ... من. کشتشیم بزنم یحرف یکس

 دیجاو سمت بود ریاس اعال چنگال در میبازوها که طورهمان

 .بود شده گرد ریتح از شیهاچشم. کردم نگاه

 .کرد آزاد رو دیجاو و بردم وپول من-

 .کرد قرمز را دیجاو یهاچشم رتیح یجا اخم

 !؟یزنیم حرف یچ از. بزن حرف واضح ؟یکرد کاریچ-

 .کردم آزاد رو تو-

 .کوه بودم رفته هابچه با من! من بودم حبس مگه-

 .کردم نگاه اعال به دوباره میهاشانه تکان با

 ؟یروان کهیمرد اون با سرقرار یرفت-

 دادم تکان دییتا سر دهیترس و ختیر دلم شیهاچشم خشم از

 :شد بلند ادشیفر که
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 به خاطر به یعل و من چوندنیپ! یکرد کاریچ یفهمیم-

 ؟!بود جونت انداختن خطر

 ختیر فرو و شد تکه تکه شیادهایفر با صبرم نازک یوارهید

 .افتادم هقهق به و

 زنگ .کشهیم ودیجاو گفت ؟یفهمینم چرا کرد دمیتهد-

 خود خدا به. داد جواب خودش. بود دستش دیجاو یگوش زدم

 گفت. کنم خبر رو یکس اگه کشمشیم گفت داد جواب دزده

 زنده توییدا اگه چونشیبپ گفت دره پشت یعل دونهیم

 ...خدا به شدم مجبور. یخوایم

 امشده له یبازوها و گرفت یشتریب شدت امهیگر دیجاو داد با

 .دمیکش رونیب اعال یقو یهاپنجه از را

 ؟!نه ای هیچ انیجر کنهیم فیتعر یکی-

 سر پشتش و دمیکوب چهارچوبش به را در و دمیدو اتاقم سمت

 عمرم به که بود یموجود نیترفیکث یعوض دزد آن. خوردم
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 یرکب چه دمیشنیم حاال و برد امسکته مرز تا. بودم دهید

 .بود زنده دیجاو که شکر را خدا یول... یول... امخورده

 یبرا را ماجرا دارد یعل که دمیشنیم میهاهیگر یصدا انیم

 .کندیم ییبازگو دیجاو

 شد پرت وارید سمت شتاب با در و شدم بلند عیسر در فشار با

 صورتم در دیجاو نیسنگ دست که شد چه دمینفهم اصال و

 .انداخت رعشه به را بدنم ستون چهار ادشیفر و نشست

 ! بشنوم دیبا حاال-

 :دیکش هوار صورتم در

 عزات به دیبا! یریم شغال شکار به! یشد ریش خودت برا-

  هان؟! یخوریم یدار یگوه چه دمیفهمیم بعد مینشستیم

 ...ییدا-

 ...ییدا و مرگ! ییدا و زهرمار-
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 را بردنش کنار هق هق با. شد دهیکش یعل توسط شیبازو

 .کردم نگاه

 ...بود شلوغ سرت-

 سمتم دوباره و دیکش رونیب یعل یهادست از را شیهاشانه

 .برداشت زیخ

 تو اومدمینم شبا من. نبودم کار سر که شهمه المصب د-

 ییبال اگه! الیط یکرد پنهون چرا! یبگ بهم واحوالت اتاقت

 الدن به ؟!هان من خوردمیم یگوه چه اومدیم سرت

 کمرش کم! ؟یچ زده فلک یخسرو به! ؟ینکرد فکر بدبخت

 ! هست؟ تو سر تو مغز. شکست طال مرگ برا

 

 

_۵۷ 
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 وارید به هیتک ریز به سر و زدینم یحرف کردم، نگاه اعال به

 .بود ستادهیا

 بسته من کردن خرد به کمر یهمگ چرا شد؛ ترشیب بغضم

 امینگران یرو از فقط و فقط امیکارپنهان که یمن. بودند

 .بود زانمیعز یبرا

 ینهیس یرو را دستم کف و کردم علم قد دیجاو یجلو

 .دمیکوب سوزانش

 استرس تو ییتنها که کردم فکر خرابش حال و مامان به-

 دم و دادم جون خوادیم جونم از یچ و هیک آشغال اون کهنیا

 که کردم فکر سمه از پر حواسش و فکر تموم که بابا به. نزدم

 کردنم محدود جز کردن؟یم کاریچ گفتمیم. نگفتم یچیه

 مرگ از بعد یدیند! بلدن؟ یکار فرار جز ؟!بودن بلد یکار

 کننیم فکر لحظه هر که ماهه شش نوزاد شدم من طال

 بگو! کردن؟یم کاریچ گفتمیم  هان؟. برم دستشون از قراره

 ...گهید
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 :کردم اشمواخذه بلندتر و انیگر

 تازه. باشه خطر تو هم شماها جون کردمینم فکر اولش-

 اعال ناهاشیا. کشوند شماها جون به رو دشیتهد شبید

 بهشون، بگم ادینم دلم انخسته امشب گفتم بهش شاهده

 هی یحت خوامینم گم،یم دیجاو به رو افتاده یاتفاق هر صبح

 نداد امون. نشد وقت. نشد یول. بشه کم یکس سر از مو تار

 زد زنگ بهم نکرده باز چشم هنوز ؟یفهمیم. بگم که بهم

. یبد خبر یکس به اگه فرستمیم برات دویجاو یجنازه

. کشتتیم گفت ؟یفهمیم د؟یجاو شدم یحال چه یفهمیم

 یدار. ازش دمیترسیم بود داده نشونم بارها رو چاقوش اون

 زدم زنگ! ییکجا داشتم خبر کجا از من! یبود کوه تو یگیم

 .دتتیدزد که شدم مطمئن داد جواب آشغال اون تیگوش به

 میبرا دلش دمیفهمیم و بود شده جانکم ادشیفر یصدا

 :دیتوپ و نبود هم مهربان شهیهم مثل یول زندیم پرپر
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 یچ واسه یفهمیم رو پدرت و مادر حال خوب قدرنیا که تو-

! برات بوده الحالمعلوم که یآدم هی دنید یرفت یپاشد تنها

 !ارهیب سرت ییبال! فتهیب برات یاتفاق ممکنه ینکرد فکر

 مشتش در دیبا دانستیم اوردم، باال را انملرز یهادست

 گرفت شیهادست انیم را دستم دو هر که کند آرامم و ردیبگ

 .کردم باز لب بغض از پر و

 . دیجاو کردم فکر تو بودن زنده به فقط من-

 .داد میجا آغوشش در و دیکش را میهادست

 ...وونهید! وونهید-

 به دعوت را یهمگ و کرد تمیهدا هاکاناپه سمت بعد یکم

 .کرد نشستن

 اشک گرید یول بودم افتاده سکسکه به ادیز یهیگر از

 .ختمیرینم



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
440 

 

 و بزند داد سرم داشت حق دیشا گرفتم، اعال از را دلخورم نگاه

 داشت را میهوا جورههمه او بود؛ یناسپاس نیع امیدلخور نیا

 او بود، دهید او. نبود خودم دست شماتتش از بغضم یول

 ...میهاترس از م،یهاینگران از بودم، گفته او به ت،دانسیم

 .آمد حرف به یعل و دیکش پوف کالفه که دمید

 ؟یکرد جور کجا از ساعته هی وپول-

 .شدم ریز به سر و کردم نگاه دیجاو به شرمزده

 سکه و تراول دسته چند همراه رو مخاله و خودم یطالها-

 .برداشتم بود دیجاو گاوصندوق تو که

 دوباره یعل و نزد یحرف یول کرد نگاهم غضبناک دیوجا

 :دیپرس

 رو؟ شافهیق یدید ؟یداد لشیتحو کجا-
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. نبود ینگران و ترس یجا بود شلوغ. یآزاد دونیم بردم-

 جورتر و جمع دیجاو از کم هی قامتش و قد. بود بهم پشتش

 .دمیند رو شافهیق یول بود

 .دیکش پوف

 با ازهین هاجواب سوال یسر هی یبرا. کنه کاریچ بوده بلد-

. شه دایپ دونمیم دیبع یول دیباش داشته مالقات پرونده مامور

 نگفت؟ یزیچ نزد؟ یحرف

 بودم گذرانده که یشیتشو از پر روز از هنوز. ختیر فرو اشکم

 .بود بد حالم

 .رفت و امتیق به دارید گفت-

 ممحک را میهالب و گرفتم را میهااشک میهاانگشت نوک با

 .زدینر فرو میهااشک دوبار تا فشردم هم به

 .کرد دیجاو به رو و کردینم نگاهم گرید اعال

 م؟یبذار ایقضا انیجر در رو ینیمع یآقا دینبا نظرت به-
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 .زد شیموها به یچنگ دیجاو

 فعال. کشهیم طول یدوماه سفرش. کاناداست یراه فردا-

 هم خواهرم. کنمیم کاریچ نمیبب برگرده بره شده تموم که

 .ستین مساعد حالش. بفهمه دینبا

 .شد زیت زبانم یول شد راحت المیخ

 هوار قدرنیا یبزن بهشون یتونینم خودتم که یحرف برا-

 سرم؟ یدیکش

 .کرد نگاهم زیت

 !گهید االن -

 بودم ریدلگ جمع مرد سه هر از. گرفتم رو دلخور و دمیگز لب

 شیصدا و افتادم اهر اتاقم سمت یحرف چیهیب و شدم بلند و

 :دمیشن را

 لیتکم برا میبر خدمتم در من هست یسوال و حیتوض هر-

 . رفته که شااهللان. امتیق به دارید گفته که فعال. پرونده
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 .شد بلند هم یعل یصدا

. کرد که بوده یاخاذ قصدش. گهید برگرده دوباره دهیبع اره-

 .خودشو بندازه تله به نکنم فکر هیباهوش آدم

 

_۵۸ 

 یول بودم دلخور. کنم هیگر خواستمینم نشستم، تختم یرو

 به خواستمینم یول بودم شده تیاذ اورم،یب کم خواستمینم

 که هر مردک ان بود نیا مهم کنم، فکر یایمنف اتفاق چیه

 .شد تمام و درک به رفت بود

 عرق تنم تمام و بود گذشته کردن تقال و دنیدو در امروز

 کی. شدم بلند و برداشتم سرم یرو از را شالم. بود کرده

 بهتر را حالم مطمئنا گرم آب وان در دنیخواب ساعت

 کمد از را امحوله. کردمیم پرت را حواسم دیبا  .کردیم
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 و شد باز اتاق در که بودم نرفته حمام داخل هنوز برداشتم،

 .آمد داخل دیجاو

 کو؟ یعل یگوش -

 . کردم اشاره یپاتخت زیم به

 :زد غر سمتش تنرف نیح

 و زدن بهت زنگ اگه انایاح ،ییجا تا رمیم یعل و اعال با-

 خودتون مال خوامینم بگو ببر ایب و دیجاو یجنازه گفتن یحت

 !یند آب به گل دست. دیکن خاکش

 به محکم را میهالب و شد کیبار خشم شدت از میهاچشم

 !کند تمام را شیهاسرزنش خواستینم. فشردم هم

 و دمیکوب در به سرش پشت را حوله حرص با و ستب را در

 در را خودم دیبا نداشت دهیفا وان و دوش. رفتم حمام داخل

 داشتم هم یلعنت بغض نیا از گرچه کردم،یم غرق انوسیاق

 ... شدمیم خفه ذره ذره
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 آب یاقطره یحت شبید از داشتم، ضعف. آمدم رونیب حمام از

 و ستیب حداقل به ازین. مدآیم خوابم یول بودم، نخورده هم

 و جسم یخستگ بلکه تا داشتم مطلق استراحت ساعت چهار

 .شود در روانم

 هاآن با مرد ان که ییهاشماره خواست و گرفت تماس یعل

 بدون و فرستادم. کنم ارسال شیبرا را بود گرفته تماس

 .دمیکش دراز لحاف ریز لباس دنیپوش

 

*** 

  ال؟یط ال؟یط-

 با. کردم باز پلک و دیپر میهاشانه به یدست برخورد از تنم

 میهااخم بود نشسته تخت یرو کنارم که خندان دیجاو دنید

 .شدند درهم خودکار
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 کردم غلط عرض یبرا خوب یجا هی ببرمت خوامیم پاشو-

 .کن یآشت

 .دمیکش سرم یرو را لحاف

 .ندارم حوصله دیجاو رونیب برو-

 کنار صورتم یرو از را میموها. دیکش نییپا سرم از را لحاف

 .نشستم تخت یرو و داشتم تن به حوله هنوز. زدم

 .بپوشم لباسامو رونیب برو-

 .یعال یجا هی ببرمت خوامیم بپوش کیش لباس هی نیآفر-

 نخورده یزیچ بود روزشبانه کی کینزد. سوختیم اممعده

 .بودم

 .رفتم میهالباس کمد سمت و شدم بلند

 . امینم ییجا من-
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 وگالتدست دارم خوابن کارسر که ظهر از! توئه دست گهم-

 .کرده نتینفر انقدر. کنهیم سکته داره که الله. رمیگیم اب از

 . دمیچرخ سمتش هراس با

 بهشون؟ یگفت-

 .داشت طنتشیش از نشان براقش یهاچشم

 .دیخند

 ده حاال. برده رو پوال و طالها خونه به زده دزد گفتم بهش-

. بشکنه دستش یاله گهیم گرشیج به کوبهیم ارب هی قهیدق

 .باش دستت مواظب خالصه

 یول گرفت امخنده آوردیمدر را الله خاله یادا که حرکاتش از

 .زدم نق و گرفتم رو غرهچشم با

 .دارم کار رونیب برو-

 .ایب زود منتطرتم-
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 یشکالت زیم یرو ظرف داخل از. بخورم ییهوا آمدینم بدم

 .کند کم را ضعفم تا گذاشتم دهانم اخلد و برداشتم

 .نشستم دیجاو نیماش در آماده و حاضر

 .کن وا واخمات-

 و بود کرده بارم بود خواسته دلش چه هر یعل و اعال یجلو

 .شد تردرهم میهااخم

 .راحتم-

 و ندادم محلش. دادیم تکان سر مدام خندان یول نزد یحرف

 یهالب. دیآیم کمانیزدن ایمیک دمید و کرد ترمز یابانیخ سر

 ایمیک و رفتم نییپا. شد میابروها گره شدن باز باعث خندانش

 .میدیبوس را هم و دیکش آغوشم در یانرژ پر

 یصندل هم ایمیک. نشستم و کردم باز را پشت یهایصندل در 

 .کرد من به رو و نشست دیجاو کنار

 عقب؟ یرفت چرا-
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 .زدم شیرو به یلبخند

 .زمیعز دهیوجا کنار تو یجا-

 .دیکوب اششانه به و کرد دیجاو به رو فراخ یاخنده با

 که متوجهن همه خودت جز به! هیادهیفهم دختر چه نیبب-

 .میدار هم به یربط هی تو و من

 بیاور سمتم الیخیب ایمیک و کرد نگاهش یچپ دیجاو

 .نشست

 به ینرفت که دیجاو به. رهیم شییدا به زادهحالل بچه-

 ر؟یگجهان به ای یرفت رایجهان

 .کردم نازک چشم پشت دیجاو یبرا و دمیخند

 ...ییدا به-

 .دیپر حرفم انیم دیجاو
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 قهر باهام صبح نیبب گنجشکه دل نیع دلش. رفته خودم به-

 !دراره دلم از کنه بوسم خوادیم االن بود

 کم! پررو بچه. افتاد قهقهه به که کردم نگاهش یبرزخ یجور

 هر به یول کنند میرسوا آمدنشان کش با میاهلب بود مانده

 حق او بودم، ریدلگ. کردم حفظ را خودم موضع بود یزحمت

 من! کند بازخواستم و ردیبگ دهیناد را ترسم و محبت نداشت

 !نیهم بودم، کرده فکر ماندنش زنده به فقط

 م؟یبر کجا خب-

 !بود هابچه مثل کردارش. دیکوب هم به را شیهادست ایمیک

 بگم؟ من-

 :زد حرص دیجاو

 !یبود گرفته غیتبل بازم دراد گندش فردا که! نکرده الزم-

 انیم طنتیش از مملو یلحن با و رفت سهیر خنده از ایمیک

 : گفت کشدار خنده
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 ...که شبیپر یندار خبر حاال-

 باال را شیهادست خنده با نشست شیرو که دیجاو زیت نگاه

 .گرفت

 کار در یغیتبل بود دوستم شاپیکاف خدا به کردم یشوخ-

 .نبود

 رهیخ ابانیخ به و نشست لبم یرو یلبخند شانیهاکلکل از

 چک را امیگوش. دیکش پر اعال سمت یالحظه ذهنم و شدم

 

 .بود گرفته یتماس نه بود داده یامیپ نه. کردم

 .شدم ادهیپ رستوران نگیپارک در دیجاو ترمز با و دمیکش آهی 

 گردنم دور دیجاو دست که بودم نداشتهبر قدم از قدم هنوز

 .دیچیپ

 دیبا من رفته فنا به من ونیلیم چندصد واهلل! گهید یآشت-

 !تو نه کنم قهر
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 محکم و خندان و کردم نگاهش شرمزده و دمیگز لب

 .دیبوس را امیشانیپ

 .خدا به ارزهیم ونیلیم پونصد به نگاهت هی یعنی-

 .کردم گرد دورش را دستم

 .دیببخش-

 ... شدینم بود؟ ریدلگ دیجاو از شدیم

 یرو از ادشیفر و داد تمام داشتم قبول گرچه درآورد دلم از

 .بود اشینگران و عالقه

 کانادا به کارش محل از شیاستعفا و خانه فروش یبرا بابا

 از شیب یوابستگ شده، قراریب مامان که بودم متوجه. رفت

 داشتم دوست. ختیریم جانم به را یخوب حس بابا به حدش

 باشد عشق با توام ازدواجم گرفتم ازدواج به میتصم یروز اگر

 .کنم لمس را مامان ناب حس و

 .رفتم اطیح به و گذاشتم تنها را خاله و مامان
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 اعال از یامیپ دیام به را امیگوش بار صد از شیب دیشا امروز

 بود دهید! ساده یاحوالپرس کی از غیدر یول بودم کرده چک

 ییاعال از یاحوالپرس کی توقع. بود خراب حالم چقدر وزرید

 به چرا بود دهینپرس یحت. داشتم را بود مهر یخدا نظرم در که

 !امنرفته ویاستود

 .بردم پناه اتاقم به و زدم اطیح در یدور حوصلهیب

 یخبر اعال از هم گرشید یهفته دو که شب آن تنها نه

 حد در یحت داشته وجود شیبرا ییالیط انگار نه انگار. نشد

 حضور کردیم گرم یکم را دلم که یزیچ تنها. کارهم کی

 احتمال درصد کی که بود ییحی دوستش گاها و یعل پررنگ

 . باشند داشته را میهوا هنوز تا خواسته انها از اعال دادمیم

 تا ماندم خانه در را منحوس روز آن یفردا. بودم رفته کاش

 شروع نیهم و کنم استراحت یکم هم و نباشد تنها مامان هم

 اگر. بروم نتوانستم گرید بعدش و شد اعال تماس یبرا انتظارم

 تماس خودش شکیب داشت من با یهمکار به یلیتما هنوز
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 صادقانه و صاف اعال نبود، یگروکش اهل اعال. گرفتیم

 محبت داشتچشمیب و کردیم درخواست ایریب. آمدیم شیپ

 یراحت به که کنم باور توانستمینم واقعا حاال و د؛یورزیم

 نخواهد گرید که دادمیم حق او به آه،. است گذاشته کنارم

 درست شیبرا یدیجد دردسر دیترسیم دیشا. کند سکیر

 . کنم

 کهنیا زعم به خوردیم امیگوش که یزنگ هر که بود دارخنده

 من یول بود کوتاه مانیدوست. کردمیم پرواز سمتش اعالست

 تنگ شیبرا دلم... حاال و شیهامحبت به بودم بسته دل زود

 ...بود شده

 

_۵۹ 

 با زود یلیخ یول دمیکش نیه گردنم دور یدست شدن گرد با

 .کرد پر را ترس یجا آرامش سرم یرو دیجاو یبوسه
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 ه؟یچ نیا! دمیترس ییتو-

 .بست گردنم دور را بندگردن قفل

 .هیهد هی-

 خاک در هدفیب که یکوچک چوب و نشست باغچه لب کنارم

 دور رز گل بندگردن و انداختم یکنار را کردمیم فرو باغچه

 لمس را گل برگ یجا به شمی درشت نینگ آن با را گردنم

 جان نجات یبرا که افتادم امگوشواره و گردنبند ادی. کردم

 .بودم انداخته طالها فیک یتو و دراورده هیگر انیم دیجاو

 .یرسم قشنگه یلیخ-

 .کرد زانیآو گوشم به هم را ستش یها گوشواره

 ؟یرینم ویاستود چرا -

 .دمیکش آه و کردم باز لب تلخ

 .باشه مونیهمکار یادامه به لیما اعال نکنم فکر-
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 .انداخت باال را شیابروها

 چطور؟-

 .زدم گوشم پشت را میموها و انداختم باال شانه

 دردسر یحوصله دالب گفتم منم نزد زنگ گهید روز اون از-

 .نداره

 د؟ینبست قرارداد مگه -

 گروهش به وخودم خوامینم. کال ستین قرارداد ریگ اعال-

 .ترهراحت هم اعال. کنم لیتحم

 منظورش متوجه. زد لبخند و کرد زمزمه لب ریز را اعال اسم

 :دیپرس مقدمهیب و نشدم

 ؟یدید رو اروی اون یافهیق تو-

 چطور؟. صورتش رو ودب دهیکش یمشک نقاب. نه-
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 نکنم اشتباه اگه البته. دمید رو زدن کوه تو که ومیگوش امروز-

 .بود خودش

 :داد ادامه متفکر و کرد ریگ امنهیس یقفسه انیم ییجا نفسم

 یرو رو میگوش. ببرم یمشتر تونخونه برا بود گفته بابات-

 رحمان بود، خودش کنم فکر. دمید خونتون یآشپزخونه زیم

. جانیا گذاشته جا شهیم یاهفته دو هیکاظ برا گفت

 برداشت هم رو یگوش. نکنه شک که نکردم چشیپسوال

 شم مطمئن تا کنم نگاهش درست نشد بشیج تو گذاشت

 آره؟ پسرشه یکاظ. نه ای بود خودش

. زدیم شیصدا یکاظ رحمان و بود کاظم اسمش آره! ؟یکاظ

 یعنی. آمدینم ادمی را اشچهره چرا! بود؟ یآب یکاظ یهاچشم

 بدست دوهفته نیا در که یاینسب آرامش! بوده؟ یکاظ کار

 .شدیم دور وجودم از شتاب با داشت بودم آورده
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 اومدیم بود تنها دست رحمان وقت هر. رحمانه پسر یکاظ-

 ادمی رو شافهیق من. رفتیم دوباره بعد و کمکش یساعت هی

 و گلدونا و لگ به سرش نداشتم، بهش یکار چون ادینم

 به سر یلیخ. موندینم رفت یم کارش اتمام بعد و بود باغچه

 دادم سالم شدم رد کنارش از بار دو یکی ادمهی یحت بود ریز

. نکردم بهش یتوجه وقت چیه گهید منم و داد جواب زور به

 ...بازم نکنه ؟یچ یبرا آخه بوده؟ یکاظ موتورسوار اون یعنی

. رفته و باهاش یخداحافظ دهبو اومده گفت رحمان. نترس-

 باشه من یگوش یگوش اون اگه بزنم، حرف یعل با دیبا

 اومده که نیا و کرده رو کار نیا که بوده الزمپول احتماال

 یحرفا طبق وگرنه رفته یدراز و دور سفر یعنی یخداحافظ

 .زدهینم سر بهش هم ماه دوازده به سال یکاظ رحمان

 رحمان و یماه شیپ. کردیم یزندگ شعمه شیپ انگار آره-

 ایدن که یکاظ و بوده نازا خواهرشوهرش گفتیم یماه. نبود

 داشت بچه تا چهار یماه آخه. کنه بزرگش بهش دنیم ادیم
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. یکاظ از گذشتن ترراحت و نبوده خوب شونمیمال وضع

 د؟یجاو

 :داد جواب حواسیب و متفکر

 جان؟-

 ادینم ادمی فقط. بود یآب. دمید رو دزده اون یهاچشم من-

 !بود یرنگ چه چشماش یکاظ

 .شد بلند و بود امرهیخ موشکافانه

 .دیجاو-

 .ستادمیا شیجلو

 ...بازم ممکنه-

 .کرد قاب شیهادست انیم را صورتم
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 خودشم. رفته بوده یکس هر اون نباش نگران. شم فدات نه-

 و نده راه دلت به بد یالک پس امتیق به دارید گفته بهت که

 .نترس

 

_۶۰ 

 یط میمر بود، هابچه پاتوق اعال یخانه دوباره امشب

 و نکردم قبول یول بروم حتما که کرد یادآوری تماسش

 و اعال به کهنیا از واقعا من. کردم نرفتنم یبهانه را یخستگ

 . بودم زاریب شوم لیتحم گروهش

 را شبم و روز کردمیم حس و بود گرفته زمان و نیزم از دلم

 است درست بودم، شده کارم عاشق من. گذرانمیم بطالت به

 یروان مردک ان و شدم استرس از پر اول روز همان از

 کنار در یول کنم کارم معطوف کامل طور به را ذهنم نگذاشت

 و کردمیم بودن زنده و آرامش احساس کارش طیمح و اعال
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 هم باز حاال و بود شده زنده من در دیام ترمهم هانیا از

 در که امیزندگ یخاکستر و صاف خط همان به بودم هبرگشت

 از نقطه چیه و بردمیم سر به ممکن حالت نیترهودهیب

 .کردینم خشنودم و یراض میهایروزمرگ

 .شدم بلند کردن فکر از خسته

 هیهد میبرا مامان که یدیطالسف فیظر سیسرو داشتم

 شدن گم از چارهیب. گذاشتمیم کشو داخل را بود گرفته

 و دادیم سفارش میبرا یاتکه بار هر و بود ناراحت میطالها

 خودم لیم با نداشت خبر کرد،یم کشمشیپ هیهد عنوان به

 .دمیبخش دیجاو جان به را همه

 دمینفهم اصال هیثان از یکسر در و خورد زنگ امگوشی 

 اعال. برداشتم زیم یرو از را یگوش و کردم کارچه را طالها

 وصل را تماس اگر بودم مطمئن. گرفت تماس باالخره. بود

 تراس داخل. برد خواهد درونم جانیه به یپ میصدا از کنم

 در گفتیم اصولم. دمیکش میهاهیر به را آزاد یهوا و رفتم
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 یعاد دیبا بود نگرفته را سراغم بود هفته دو که ییاعال برابر

 رد داشتنش دوباره یبرا دلم که هم هرچقدر حاال کنم؛ رفتار

 !دیکوبیم تاپ تاپ کنارم

 بله؟-

 :دیچیپ یگوش در شیصدا مکث با

 .سالم-

 .نشستم حفاظ لب وارفته! سرد قدرنیا چرا ن؟یهم

 .سالم-

 ؟یخوب-

 نشان را نیا تفاوتشیب لحن جوابم؟ بود مهم شیبرا واقعا

 .دادینم

 ؟یخوب شما. خوبم یمرس-
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 همه هابچه جا،نیا ایب شو آماده منتظرته در دم یعل. خوبم -

 .هستن

 و خشک لحن دنیشن از حالم! بود نگرفته تماس اصال کاش

 دهیناد هفته دو از بعد نداد اجازه غرورم و شد بد تفاوتشیب

 با را بندشمین دعوت و کنم سبک را خودم حاال شدن گرفته

 .کنم قبول کله

. بگذره خوش. گهید وقت هی باشه یول دعوتت از ممنون-

 .هاچهب به برسون سالم

 را تماس کردن قطع دلم و شد یسپر سکوت در یلحظات

 تمام داشت خط سمت آن در حضورش یسرما. خواستیم

 .آمد حرف به باالخره کرد،یم ریدرگ را میهااستخوان

 اگه. آلبوم شه آماده خوامیم کنسرتا یبرا. عقبه یلیخ کارا-

 .میریبگ سر از ونیتمر ایب فردا یروبراه
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 یمن یبرا تفاوتشیب لحن گرچه. شدم آرام و مدآ باال نفسم

 یول بود آزاردهنده بودم دهیند اعال از نرمش و یمهربان جز که

 گرفتن سر از و ویاستود به رفتن یبرا شیتقاضا از

 .شد یراض دلم مانیهمکار

 .حتما باشه-

 .ریبخ شبت-

 را رشیبخشب جواب نداد امان یحت کرد، قطع را تماس

 ! بدهم

 میبرا بود کرده رییتغ درجه هشتاد و صد رفتارش چرا کهنیا

 بود، ناراحت یزیچ از دیشا! شد بزرگ سوال عالمت کی

 حساس یخودیب و نداشت من به یارتباط چیه که یزیچ

 آمده شیپ شیبرا یمشکل هفته دو نیا در هم دیشا. بودم شده

 .بود نگرفته من از یخبر که بود ریدرگ و بود
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 یبد طور کی دلم یول شوم قانع افکار نیا با داشتم دوست

. داشتم برش و بردم پناه زیم یرو سنتور به و بود شده نیچرک

 یبرا بودم گذاشته امیمجاز یصفحه در که یویال نیآخر

 یهاکامنت دنید دلم بیعج حاال و بود شیپ وقت یلیخ

 ...را جمیپ از اعال دیبازد هم دیشا و خواستیم را نمیمخاطب

 خواندن دلم اصال بخوانم، اعال یهاترانه از نداد زهاجا غرورم

 تا چرا دمینفهم وسط نیا زدم، سنتور فقط و خواستینم

 اتمام در و بودند افسرده سنتورم یتارها انگار ن،یغمگ حدنیا

 قلبم به یاضربه با و زدم نیدورب به یجانیب لبخند ویال ضبط

 .دادم انیپا را ضبط

 میبرا شبانه که یامیپ در را میصدا عالا که دیکش یشب به ادمی

 شیهابودن دوستانه و اعال از یخبر امشب اما ستود، فرستاد

 جمیپ در و نواخته که یاقطعه از اشیخصوص اکانت با. نبود

 رونیب شدت با را نفسم. بود کرده دیبازد بودم کرده ثبت

 !پوف! بود مهم میبرا رفتارش اندازه نیا تا چرا فرستادم؛
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*** 

 

_۶۱ 

 در بودند، صبحانه خوردن حال در که ریام و رهام ورودم با

 تعارف با و باشند راحت کردم اشاره و شدند زیخمین مبل

 .نشستم کنارشان صبحانه خوردن یبرا رهام یسرسختانه

 .خوردم صبحانه برام، زیبر یچا فقط رهام-

 .داد تکان سر توافق به

  چرا؟ یومدین شبید-

 .بودم وصلهحیب کم هی -

 .گرفتم دستش از را یچا فنجان
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 .یمرس-

 را شیچا یمانده ته و گذاشت دهانش در را آخر یلقمه ریام

 همان و شد بلند ستمشیس کردن روشن یبرا و دیکش هورت

 :داد قرار مخاطبم خنده با نیح

 !یکرد پا کله رو یعل دمیشن-

 یعل از مناسب فرصت کی سر دیبا زدم؛ لبخند شرمزده

 .کردمیم یخواهعذر

 .گرفت یپ را ریام یشوخ یادامه رهام

 براش شدینم باورش. اومد ینم در خونش یزدیم کارد-

 اومدینم آرومش یافهیق به گفتیم! یکرد یباز لمیف

 !باشه بال قدرنیا

 اتاق در و بود گرفته امخنده هم خودم. دندیخند صدا با دو هر

 بلند احترامش به و شدند جمع میهالب خودکار و شد باز اعال

 :گفتم خونسرد یول بودم شده زده ذوق دنشید از. شدم
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 .ریبخ صبح سالم-

 :داد را جوابم آرام یول داشت چهره به اخم

 رو ترانه متن یخورد رو تصبحانه. ریبخ هم تو صبح سالم-

 نیتمر دیبا رو هاقسمت کدوم کردم مشخص. ریبگ ریام از

 . یکن

 :داد ادامه و کرد ریام به رو

 .گردمیبرم دیش هماهنگ. الیط برا بذار رو آهنگ ریام-

 .کرد رهام به رو

 اون بگو بزن زنگ هم میمر به. ادیب ظهر یسام بزن زنگ-

. برام بفرسته هیاوک اگه شد؟ یچ بده رییتغ گفتم که قسمتا

 کو؟ چمییسو

 .داد دستش را چییسو رهام

 ؟یریم کجا-
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 .گردمیبرم-

 خارج ویاستود از و رفت در سمت محکم و دبلن یهاقدم با

 باال شانه رهام به رو. بود خورده گره نفسم تشیجد از. شد

 .انداختم

 .دیخند

 به میبچسب دیبا. آلبوم کردن آماده برا میندار یادیز وقت-

 . کار

 ریام کنار و شدم شانصبحانه زیم کردن جمع مشغول حرفیب

 با و سپردم گوش اعال یشده ضبط یصدا به و نشستم

 شیصدا ربندیز میصدا دیبا که ییها قسمت ریام ییراهنما

 دو. کردم نیتمر اعال یصدا با همزمان را شدیم پخش

 و هاحرف تمام سرسختانه همچنان. امد که بود گذشته یساعت

 . بود کار معطوف ذهنش و فکر
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 و دادم ماساژ را پلکم یباال و بودم شده خسته یحساب

 :دیپرس یجد و نشست صورتم یور یالحظه نگاهش

 ؟یشد خسته-

 .میبد ادامه. خوبم نه-

 کرد اشاره گرشید دست با و گذاشت بوردیک یرو را دستش

 یجد یاعال با نیتمر هوف. فشرد را دکمه و دهم ادامه

 زدن غیج سرش بر دلم یول بود دیبع من از بود، سخت

 .خواستیم

 

_۶۲ 

 به تمام تیجد با که ییاعال با گذشت، میبرا پرتالش ماه سه

 فرصت یحت گاها و دهیچسب یقیموس ساخت و ضبط و نیتمر

 داشت دیتاک یه و دادینم میت یاعضا به هم دنیکش نفس

. ستین حیتفر وقت و میبده کار به دل دیبا م،یندار وقت که
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 فکر یحت یگاه و میاشده دور هم از هافرسنگ کردمیم حس

 م،یدوست گفتیم که رمه از پر یاعال آن نکند کردمیم

 ... نبوده شیب یالیخ

 من اما بود یراض اعال و کرده را تالشم تمام ماه سه نیا در

 به شدم بیترغ که یروز. نداشتم را سابق تیرضا گرید

 مانیبرخوردها از بعد یول بود مهم میبرا کار اعال با یهمکار

 ییاعال آن با شد، تیاولو میبرا اعال شخص خود با یهمکار

 در یحت ؛یحام شد آرامش، منبع شد دوست، شد میبرا که

 ... پناه شد داشتم که ییهاروز نیترسخت

 میخطا کدام از اعال رفتار فاحش رییتغ نیا دمیفهمیم کاش

. بود شده سخت میبرا او با دادن ادامه. ردیگیم چشمه سر

 نواختن و خواندن اگر! خواهمیم چه اعال از دمیفهمینم اصال

 کارش و بود نیتریاحرفه و نیتریجد اعال که بود مهم میبرا

 ! بود شده مرگم چه پس! نقصیب
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 یخبر گرید هم یآبچشم مرد آن از بود، برگشته کانادا از بابا 

 بار کی یحت داشت، ادامه یعل یهامراقبت همچنان اما نبود

 تحکم با او و ستین یعل وجود به یازین گرید گفتم اعال به

 از که میبگذر نکردم؛ مخالفت گرید و کرد بودنش به دیتاک

 . بردم لذت اشیپنهان ینگران ینیریش

 اعال زادگاه بوشهر، عازم میت همراه بودم، بسته را چمدانم

 گناوه بندر و قشم بوشهر، در کنسرت شب سه یبرنامه. میبود

 گرید ساعت کی تا و بود شده دهیچ گرید یهفته کی یبرا

 . میبود یراه

 خانه از بابا همراه و یخداحافظ خاله و مامان از اعال تماس با

 اطیح از خروجمان با و بود نشسته یتاکس داخل. رفتم رونیب

 روز مد و دیجد مدل و تنش تیف اسپرت کت. شد ادهیپ

 یروزها خالف بر و بود کرده ترشجذاب یحساب شیموها

 قح دیشا. دیرسیم نظر به آرام و داشت لب به لبخند ریاخ
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 کرد،یم اشخسته و کالفه یحساب کار ادیز حجم داشت

 .است حساس شیکارها یرو چقدر که دمیدیم

 را چمدانم. شد بابا با یاحوالپرس مشغول احترام با و آمد شپی 

 بابا به را هاکنسرت یبرا دعوت کارت اعال و سپردم راننده به

 با. داد شانن امخانواده به را اشژهیو ارادت قیطر نیا به و داد

 .دیبوس را امیشانیپ و یخداحافظ بابا

 دنید که یحال در تشکر با و کرد باز را نیماش یپشت در اعال

 و کردم تشکر بود کرده خوش را حالم هاروز از بعد نرمشش

 .نشست کنارم و نشستم

 بابا یبرا آخر یلحظه در و انداخت حرکت به را نیماش راننده

 .دادم تکان دست

 ؟ینذاشت جا که یزیچ -

 :دادم تکان سر و نشستم صاف میجا در

 .نه-
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 یتند تمیر قلبم تپش بودم کشینزد حد نیا تا کهنیا از

 فرودگاه به خواستینم دلم که بود دارخنده و بود گرفته

 هم من احوال در ناخواهخواه حالش نیا و بود آرام. میبرس

 .گذاشتیم ریتاث

 .کرد نگاهم یالسو و انداختم سرم پشت به ینگاه

 شده؟ یچ-

 !ستین یخبر یعل از-

 قفلش کردن باز نیح و دیکش رونیب بشیج از را اشیگوش

 : داد جواب خونسرد

 .هستم خودم-

 رو و داد تکان سخت طورنیا را دلم که بود چه کالمش در

 از را دلم رفتن قنج تا کردم نگاه را رونیب پنجره از و گرفتم

 .نشود متوجه لبخندم
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 دو همان فقط من گوش در یول زدیم حرف رهام با داشت

 شدیم تکرار بودند ساخته را جمله نیترآهنگخوش که کلمه

  《 هستم خودم 》

 ...اعال نیا خود، نیا بودن، نیا بود خوب چقدر

 

_۶۳ 

 به بود، کرده صحبت و گرفته یسلف طرفدارانش با را روز کل

 به باالخره. بودمن بند پا یرو و بودم شده خسته من او یجا

 ییجابجا حال در پسرها یهیبق و ریام و رهام. میدیرس الیو

. بروم الیو قسمت کدام به دیبا دانستمینم قایدق. بودند لیوسا

 یرو. بودند رفته کجا نبود معلوم هم ساغر و میمر. بود سردم

 پسرها کار ماندم منتظر و نشستم بانهیسا چتر ریز یصندل

 . کنم استراحت توانمیم کجا بپرسم الاع از و شود تمام

 ال؟یط-
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 .آمد کینزد. شدم بلند میمر یصدا با

 یهوا از بردن لذت یبرا ؟ینشست جانیا چرا! دختر ییکجا-

 واتاقت ایب. یخستگ از رهیم داره چشمات ادهیز وقت بوشهر

 .کن استراحت کمیبدم نشونت

 .زدم لبخند خواسته خدا از

 میتهران میبوشهر االن فهممینم اصال که ادیم خوابم انقدر -

 .هواش از بردن لدت به برسه چه مییکجا

 :دیپرس شدیم رد کنارمان از که رهام به رو

 تو؟ نیبرد رو الیط چمدون-

 .ادیم من با الیط-

 رهام به رو کند نگاهم کهنیا بدون و دمیچرخ اعال یصدا با

 .کرد

 .بهم بزن زنگ ای کن هیته بود الزم یزیچ هر-
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 .بوآته شیپ دلت دونمیم. دیبر شما باشه-

 من به رو و فشرد را رهام یشانه و آمد کش اعال یهالب

 .کرد

 .نهیماش تو چمدونت-

 ...آخه-

 و گفت یخداحافظ بلند پسرها به رو و کرد قطع را حرفم

 .دیکش را مانتوام نیآست

 .کردم یخداحافظ میمر با یسرسر

 و نکردم مخالفت کرد، باز میبرا را در و کرد میرها نیماش کنار

 .گرفت عقب دنده بالفاصله و نشست فرمان پشت و نشستم

 م؟یریم کجا-

 .پدرم یخونه-

 ستم؟ین مزاحم-
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 .داد گاز و بود شده خارج الیو اطیح از نیماش

. شهیم خوشحال شخونه ببرم هم رو میت یهابچه کل اگه-

 الشیو زنیریم هابچه گهید روز دو از خودمه مال روز دو فقط

 .نمشیبب قهیدق دو ذارنینم و

 ستم؟ین خلوتتون مزاحم من-

 .بردمتینم یبود-

 نگاه شهر یهاابانیخ به داشتم و کردیم یرانندگ سکوت در

 یقدر به یول بود اعال معطوف ذهنم درواقع یول کردمیم

 .نداشتند یمشخص مرکز افکارم که بودم خسته

 ال؟یط-

 .دیپر پلکم

 . کن استراحت خونه میبر-

 !برد خوابم یک دمینفهم اصال یوا-
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 اطیح در کردم، نگاه اطرافم به. شد ادهیپ و زد یجانکم لبخند

 کردم،یم حس را ایدر یبو رفتم، نییپا. میبود ییالیو بزرگ

 .دمیشنیم هم را امواجش یصدا یحت

 که؟ینزد ایدر-

 .هیساحل الیو-

 در غرق یایدر دنید از. کردم نگاه کرد اشاره که یسمت به

 .دیپر سرم از خواب یکیتار

 .دارم دوست رو ایدر-

 یانوردیدر یبرا وقت کن استراحت کمی داخل میبر سرده-

 ! ادهیز

 ! جاسیا یک نیبب به به-

 ایدر از حواسم امدیم سمتمان که سالخورده یمرد یصدا با

 سمت و کرد باز آغوش ینشدن وصف یشوق با اعال و شد پرت

 لبم یرو لبخند محبتشان از پر یبوس و دید دنید از. رفت مرد
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 و دیکش بو را مرد یهاشانه اعال یوقت مخصوصا نشست

 تازه شدند جدا هم از که بعد یقیدقا. بود پدرش مطمئنا. دیبوس

 .رفتم جلو و افتاد من به ادشانی

 .سالم-

 :دمیپرس را حالش معذب و بود امرهیخ موشکافانه پدرش

 ...اعال شدم مزاحم دیخشبب ن؟یهست خوب-

 یاهیعار یهادندان و فراخ کم کم و نشست لبش یرو لبخند

 .ندادم ادامه را حرفم و شد انینما دشیسف و کدستی

 .چشم سر قدمت ،یآمد خوش! خانوم السالم کمیعل-

 . داشت ینیریش یلهجه چه

 شیهابیج در دست و داده عقب را کتش یهاگوشه اعال

 .دکریم ماننظاره

 و کند امیمعرف تا کردم نگاه اعال به مستاصل و کردم تشکر

 .آمد جلو لبخند با. دیبگو را حضورم علت
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 .بوآ دُمهیجد یکاراهم از زیعز یالیط-

 .دخترم یامد خوش. هست هم مو زیعز تو زیعز-

 .ممنون-

 م،یرفت ساختمان داخل و افتادم راه اعال کنار در تعارفش با

 افتادم، خودمان یخانه ادی ،یسلطنت یتیزاید با بزرگ یسالن

 .بود ییطال و یالک رنگ دو بیترک عاشق هم مامان

 در تنتون از راه یخستگ ارمیب سوزلب یچا تا دو دینیبش-

 .بشه

 .دینکش زحمت-

 .یرحمت. دختر نیبش-

 را سال هفتاد کنم فکر بود، اعال هیشب. کردم نگاه رفتنش به

 به یمشک به دیسف یتارها ندیچرب خاطر به شیموها داشت،

 .بود شاداب و سرزنده یول. زدیم یانقره

 . کن استراحت برو بدم نشون واتاقت یاخسته-
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 .ارنیب رفتن دنیکش زحمت. خورمیم یچا هی نه-

 کی با. نشست شیرو زودتر خودش و کرد اشاره هامبل به

 .نشستم کنارش فاصله مبل

 :زد صدا را پدرش بلند

 .ستمین مهمون که مو. نکش تزحم بوآجان-

 .هست که زمونیعز یالیط یستین تو-

. گرفتم شیهادست از را ینیس و شوم بلند احترامش به

. گرفتم هم اعال مقابل. کردم تعارفشان را یچا و نشست

 .زد نشستیم جان به که شیلبخندها ان از و برداشت

 !مثال یمهمون! خجالت ای بخورم یچا-

 .جون نوش ه،یحرف چه نیا-

 و پدر یهادادن قلوه و دل انیم و نشستم کنارشان

 شانیتنها است بهتر کردم حس. دمینوش را میچا شانیپسر

 .کردم اعال به رو و باشند راحت تا بگذارم
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 کنم؟ استراحت کمهی تونمیم کجا-

 .داد نشانم را یجهت دستش با و شد بلند

 رو مدونتچ رمیم من. یاول اتاق همون سالن، یانتها برو-

 .برات ارمیم

 به پدرش به یریبخ شب و تشکر با و دادم تکان سر میتفه به

. بود یبزرگ و مجهز اتاق. رفتم بود داده نشانم اعال که ییجا

 .کردم زانیآو وارید کنار کمد داخل و درآوردم را مانتوام

 .دمیچرخ سمتش و خورد در به یاتقه

 .دییبفرما-

 .گذاشت وارید کنار را چمدانم و آمد داخل

 ؟یراحت-

 .زدم لبخند قدردان
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 .ممنون-

 تو ای بابامم شیپ سالن تو ای. کن صدام یداشت الزم یزیچ-

 .امیبغل اتاق

 .زد لبخند و دادم تکان سر

 .یبخواب خوب-

 :زدم لب

 .هم تو-

 یخستگ از دم،یخز پتو ریز و کرده عوض لباس و رفت رونیب

 داشتم که هم بد تعاد کی. بردینم خوابم یول بودم هالک

 صد. شدمیم بدخواب شدیم عوض که خوابم یجا بود نیهم

 اعال کاش! خواب از غیدر یول شدم پهلو آن به پهلو نیا بار

 .بودم ترخواب خوش نیماش در من بود، نکرده دارمیب

 . شوم بلند که کردیم اموسوسه ایدر یبو



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
485 

 

 میهالباس انداختم، سرم یرو و برداشتم چمدانم از یشال

 .رفتم رونیب اتاق از و بود دهیپوش و اسپرت

 

_۶۴ 

 

 نیریش اشلهجه. کرد جلب را توجهم شانیگو و گفت یصدا

 از پر و تواضع کمال در کردیم صحبت پدرش با یوقت بود،

 .دادیم دلش به دل پدرش یلهجههم عشق

 :دیپرس پدرش

 . بوآ کن فیتعر خب-

 .بِرُم دونت یچهمه نگاه اون قربون کنم فیتعر یچ-

 یا» خنده انیم و شد بلند پدرش یمانهیصم یخنده یصدا

 .کرد اعال نثار هم «یاپدرسوخته
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 .بوگو شاتیچ برق یا از-

 هم من یهالب خودکار و شد بلند اعال یقهقه یصدا بار نیا

 .آمد کش

 و هتل تو یخوابوند رو همه( یشب)ییشو نصفه شده یچ-

 تا یکرد( همراه) هَلَنگار خوت با میرنگ شیچ دختر نیا

  جا؟یا

 را اشینوازمهمان و یمهربان اگر گرفت؛ باال قلبم ضربان

 حضورم از کردمیم فکر نبود، شادش لحن نیا و بودم دهیند

 امخنده. دیکشیم را اعال زبان ریز داشت انگار یول ستیناراض

 !ستیخبر بود کرده فکر البد گرفت؛

 سرک خلوتشان به و گرفتم وارید یلبه یرو دست اطیاحت با

 .دمیکش

 :داد جواب لبخند با و دیکش شیموها به یدست اعال

 .ترهراحت المیخ باشه شُمیپ-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
487 

 

 آرامش و مردانه یچهره از نگاه نتوانستم و شد گرم قلبم

 . رمیبگ

 بودم شده یمخف من که ییجا به و بودند نشسته هم یروبرو

 .نداشتند دید

 هیشب یچشمک نمادندان یلبخند با و شد خم سمتش پدرش

 .زد اعال خود یهاچشمک

 بدزنش؟ یترسیم هیچ ها-

 ؟یکنینم شک عقلم به ها بُگم اگه-

 یخلسه آن از نشد باعث هم پدرش کوتاه یخنده یصدا

 یادامه به وارید به هیتک و برگشتم. میایب رونیب یداشتندوست

 .سپردم گوش بحثشان

 عقلت به زیعزیالیط یکرد شیمعرف بِم که لحظه همون از-

 یشد عاشق. جاتیا شده جابجا. جون پسر کردم شک

 .ین تیحال
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 از داشتم. دمیگز لب و افتاد تنم در جانبخش و نرم یلرز

 دهان از هم آن خودم به نسبت اعال یاحتمال یعالقه دنیشن

 خواستمیم دوست کی عنوان به را او! بردمیم لذت پدرش

 به اقیاشت نیا... حاال و بودم نکرده فکر آن از فراتر به یول

 همهنیا من یخدا. درآورد سر ازمین کدام انیم از بارهکی

 جمع را حواسم چرا! نبوده لیدلیب شیهایمهربان یبرا یدلتنگ

 پدر یهاحرف از من... من! بفهمم را علتش که نکردم دلم

 ...یعنی نیا و بودم شده ملتهب اعال

 !جون؟ بوآ یگیم بیغ بستهچشم -

 .اعال بم و نرم یصدا به شد گوش وجودم تمام

. جایا نیاومد ومیمر با یوقت اعال؟ ادتهی رو شیپ سال چهار-

 هی حروم که شهیجوون از فیح کنُم آرومش خُمیم یگفت

 .شه زنده دوباره کنم کمکش دیبا شد یعوض
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 .کردم نگاهشان وارید کنج از دیتپینم که یقلب با و اراده یب

 .داد تکان سر جان کم یاخم با و آرام اعال

 هی طعم دوباره نه کن گرفتارو بدبخت خوت نه یگفت-

 ستین کردن کمک ازدواج. بده دختر یا خورد به رو شکست

 یدینم دختر یا به یآرامش چیه حس یا با تو. دنهیورز عشق

 .یکنیم ترشخراب هم قبل از چیه

 نه کنه آرومت یبخوا که اونه عشق گفتم. مرحبا ادتهی خوب-

 شیس دلت نرفته دلت تو گفتم. یکن آرومش یبخوا تو

 . سوخته

 . یگفت درست ها-

 ؟یچ االن-

 میهااشک یول دانستمینم را میهاچشم و قلب سوزش علت

 اعال دهان به چشم کرده تب یقلب با و کردند تار را دمید
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 میبرا زود چه. کجاست قلبش در گاهمیجا بفهمم تا دوختم

 !شد مهم

 .خندهیم قشنگ-

 !بود دهیند را خودش یهاخنده دم؛یگز لب

 .دُمید ها-

 (.برام) میس مسکنه مثل صداش. خونهیم قشنگم-

 یبرا کردیم تب دلم که نداشت خودش یصدا از خبر یعنی

 ...نرمشش

 خب؟-

 خود اصأ نه یزندگ نیع... کردناش ناز دخترونه حرکاتش،-

 ...هیزندگ

 ...اعال یوا

 .وبهخ-
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 .شیهاحرف بود کنندهوانهید ؟!خوب

 یجمله هی که بهش دمیم ریگ عمد به نیتمر سر یوقت-

 خشم از فهممیم و بخونه برام اول از بار ستیب رو عاشقانه

 ...ارهیدرب کاسه از شامویچ داره دوست

 امدین دلم... یپسره یا. افتادم شیهایریگسخت ادی د؛یخند

 .دهم فحشش

 مرتبش ژیپرست و قرمزها خط تموم با یستگخ فرط از یوقت-

 .میبگذر... یول گناهه... برهیم خوابش مبل یرو

 کردم حس که روز آن بودم نکرده اشتباه پس گرفتم؛ گر

 .دیلرزیم گونهنوازش امگونه یرو دستش

 .زومیعز جونت نوش-

 گر شتریب معنادارش یخنده تک همراه پدرش یپرانتکه با

 .گرفتم
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 نه یآب نه یعسل نه بود سبز نه. دونستمینم وششایچ رنگ -

 موندم بخرم یروسر براش رفتم... یچیه نه زاغ نه یطوس

 رو شمغازه کل( زد یاخنده تک) خوامیم یرنگ چه بگم

 و کردم دایپ وچشماش رنگهم یروسر تا هم به ختمیر

 ...هیشیم رنگش گفت فروشنده

 پس جانیهم دادیم هادام اگر یوا... ایدن یهیهد نیترقشنگ

 .افتادمیم

 معناها یلیخ وسواس نیا با هم اون دنیخر هیهد نیآفر-

 .داره

 . رنگهخوش شاشیچ-

 .یداد صیتشخ درست. ها-

 !داره وسواسم-

 !بود کرده ریگ میهاتیحساس یرو سوزنش گرفت، امخنده

 .دهیم نجاتت یانضباطیب نیا از خوبه-
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 با که یمحشر عطر وصامخص! بود انضباطیب شیکجا اعال

 جیگ را حواسم و کردیم پر را مشامم ترشیب گردنش نبض هر

 ...پرت و

 بسن؟ ای بگُم بازم-

 ...اعال بگو

 !الیط اتجنبهیب سر بر خاک دم؛یگز لب

 

 ...بوآ بوگو-

 ... ستین خودم دست قرارم،یب ستین یوقت-

 نیا هم من. خورد چیپ دلم در لذت جنس از ینیریش موج

 ...شدمیم دلتنگش یادیز هاشب و هاروز

 .خوبه یلیخ-

 .رفت جانم و زد لبخند



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
494 

 

 ...فکرش از برهینم خوابُم شبا-

 ...است ارامبخشم قرص خواب از قبل شب هر هم تو ریتصو

 .بره دست از خواب با که اری فکر از فیح-

 جان؟ بوآ-

 بِچه بگو-

 هی از اولش. بدم ادامه ییتنها تونمینم گهید کنمیم حس-

 صیحر کنه قبول ادیب تا یول شد شروع یهمکار شنهادیپ

 برا گفتمیم. خودمه دل خاطر به دمینفه داشتنش، به شدم

 خواستم نه که اومد شیپ ییانایجر بعد یول. الزممه صداش

 شه پرت حواسم لحظه هی دمیترس. بشم الشیخیب تونستم نه

 که رفت لمد نسوختا دلم. بسوزه من چشم و بره پاش به خار و

 بوآ؟  ...من... نخوره بهش یبیآس وقت هی

 ؟یاکالفه اقد چتن بوآ؟ جون-
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 لحظه هی یبرا باختم و امیدن و نید و دل زود قدریا که یا-

  ه؟یچ اسمش داشتنش

 ...بود؟ چه اسمش. ستادیا دنیتپ از قلبم

 ؟یکِرد خوف-

 .مرداها نه زنانا  یس ترس غولنره یگینم ها بگُم-

 .بگم که زبونمه نوک فاقاات چرا-

 :کرد دیتاک و شد خم سمتش

 بگو بهش یکرد دور خوت از ترست وقت هر غولنره-

 تو خب یول شناسمیم رو پسرم نگاه رنگ من. یدار دوسش

 بعد شو روراست خودت با. باش نداشته من شناخت به یکار

 .جلو برو یاعلی

 

_۶۵ 
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 عوض را حرف میبگذر گفتن با و کرد فوت را نفسش کالفه

 لرز شیهاحرف از وجودم تمام که یحال در صدا و سر یب. کرد

 . زدم رونیب ساختمان از بود گرفته

 یول انداخت یم جانم به خوف ایدر متالطم امواج یصدا

. رمینگ قرار امواج یحمله مورد تا ستادمیا تر دور. رفتم شیپ

 یشب چیه چرا بود، شده قراریب امواج نیهم هیشب هم من دل

 یاعال دست از مهربان یاعال دلتنگ که هاشب آن از

 شیجا که بودم دهینفهم زدمیم حرص یجد و سرسخت

! نبودم متوجه من و بود قلبم در اعال! است قلبم یکجا قایدق

 من به اشعالقه یبرا اعال امشب یهازدن دلدل از من دل

 خودم یبرا را اعال من چه؟ یعنی نیا! بود شده تابیب

 اگر بود؛ شده دلم خواهش اعال! من یخدا. استمخویم

 منطقم کدام با را قلبم یرعادیغ تپش نیا پس نبود طورنیا

 کرده تجربه را اعال یهاحس تمام هم من! کردمیم هیتوج

 که بودم خودم مشکالت در غرق قدرآن فقط بودم
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! کند رفتار سابق مثل اعال خواهمیم چرا قایدق دمیفهمینم

 حضور با کهنیا علت به حواسم هم اول یروزها نهما از من

 !نبودم شومیم آرام اعال

 خودم با یکم تا آمدمیم رونیب اعال یهاحرف شوک از کاش

 کودن حد نیا تا که بود کجا حواسم قایدق بفهمم و میایب کنار

 !ماندم خبریب خودم دل از که شدم

 ؟!یینجایا-

 کاش. دمیچرخ سمتش مکث با و کرد ریگ امنهیس انیم نفسم

 .کنم جلوه خونسرد و آرام بتوانم

! بود شده سخت بودن یعاد. گرفتم رو ایدر سمت و زد لبخند

. افتادیم اتفاق نیا دینبا یول بودم کرده گم را میپا و دست

 گذشته نیا از. بود نشده دل کی هنوز! ترسدیم گفت اعال

 .بودم خودم یشده بالغ تازه احساس جیگ هنوز من

 .گرفت قرار کنارم 
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 ؟یدینخواب چرا-

 و چرخاندن سر جرئت یول کردم حس را نگاهش ینیسنگ

 نیتریعاد با کردم یسع. نداشتم را شدنمان چشم در چشم

 .دهم جواب ممکن لحن

 .شمیم بدخواب بشه عوض که خوابم یجا-

 یرهیخ من مثل که دمید یچشم ریز و دیکش قیعم ینفس

 .کرد فرو کنشگرم شلوار بیج در را شیها دست و شد ایدر

 ؟یدلخور ازم-

 .دمیچرخ سمتش و انداخت ادمی سوالش با. یلیخ بودم؟ دلخور

 .کرد نگاهم یجد

 هی نگات ته سکوتت تموم با ماهه سه. نکن نگام یجورنیا-

 .یدار بزرگ سوال

 و بود دهیفهم پس. دادم میپا یجلو یهاشن به را نگاهم

 :گفت
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 ...بودم دلخور ازت -

 کرده ییخطا مگه بود؟ دلخور چرا. آمد باال شتاب با رمس

 بودم؟

 به گفتم ادته؟ی دارم وهوات و کنارتم جوره همه گفتم -

 تو بعد. یبگ بهم افتاد یاتفاق هر و یکن اعتماد بهم که یشرط

  ؟یکرد کاریچ

 شیرفتارها یسرد علت کردمینم را فکرش من یخدا یوا

 .ردمک یم هشیتوج دیبا. باشد نیا

 ...من اعال-

 :داد ادامه حرفم انیم

 یخطر از خبر مدت تموم من دیفهم دیجاو یوقت یدونیم-

 بودم نگفته تخانواده به یزیچ و داشتم کردیم دتیتهد که

 دینبا وگرنه. بود شیبزرگ از نزد یحرف! شدم شرمنده چقدر

 دینبا بود یجد مسئله. تو احساسات دست دادمیم وعقلم
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 افتادیم برات یاتفاق اگه یدونیم. کردمیم عمل یاحساس

 داد خودم سر بار نیاول یبرا ببخشم؟ وخودم تونستمینم

 یوقت یدونیم. کردم رو یبزرگ نیا به اشتباه چرا که دمیکش

 یجا اومد دردم من گوشت تو زد خشم و ترس سر از دیجاو

 ترتبزرگ سرم ریخ که بود من حق شماتت و یلیس اون! تو

 فقط لحظه هی شب اون! کردمیم عمل تردهیسنج دیبا و بودم

 چه دیبا اومدیم سرت ییبال اگر که کردم تصور لحظه هی

 تصور یحت یتونینم رو شدم یحال چه و کردمیم یغلط

 نخواستم مدت نیا چرا یبدون که گفتم بهت رو نایا... یکن

 هدیناد با. تیکارپنهون با. ینخواست تو چون. میباش قبل مثل

 .حرفام کردن یتلق حشو و گرفتن

 یول داشتم قبول را شیها حرف کردم؛یم دفاع خودم از دیبا

 به طرفه کی و نبود من یجا داشتم؛ لیدل خودم یبرا هم من

 .بود رفته یقاض



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
501 

 

 دلخور یکردیم درکم اگه بودم یبد طیشرا تو من اعال-

 ورتص مرده رو دیجاو واقعا من گفتم دمیجاو به. ازم یشدینم

 که بود روشن دلم ته که یدیام ذره هی با داشتم. بودم کرده

 تالش بدم نجات دویجاو جون تومن پونصد اون دادن با دیشا

 یبرا داشتم رو تو یهاینگران نیا یهمه منم. کردمیم

 دیجاو و بفهمه یلعنت اون و بدم خبر تو به اگه کهنیا ؛خودم

 بودم دهیترس من. بخشمینم وخودم عمرم آخر تا بکشه رو

 داده بهت که یقول به که بود بد حالم قدران لحظه اون. اعال

 یباز خودم جون با دارم دونستمیم. کردمینم فکر بودم

 یکردیم درکم کاش. بود ارجح برام دیجاو جون یول کنمیم

 . اعال

 .کردمینم باز رو حرف سر هم االن کردمینم درکت اگه-

 ...پس-
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 .یکرد تمیاذ ماه سه چرا پس بپرسم دمیکش خجالت

 شتریب کمهی هاتیریگمیتصم از قبل یریبگ ادی خواستم-

 خودت جون از و یمهم هیبق یبرا که یریبگ ادی. یکن فکر

 هیبق یبرا مهمه تو یبرا که یزیچ یریبگ ادی. ینگذر راحت

 یامسئله. کننیم کمکت کنن،ینم خرابش پس مهمه هم

 از ینتون تنه هی و ییتنها که بود بزرگ قدراون اومد شیپ که

 گم؟یم یچ یفهمیم. یایبرب پسش

 .دادم تکان سر میتفه نشان به

 .متاسفم-

 .نشست لبش یرو لبخند

 .افتمیم یعل حرف ادی. نشو مظلوم-

 لبخند اشیشوخ به نگذاشت امنهیس یرو زده مهیخ بغض

 .برداشتم ایدر سمت یقدم و بزنم

 ال؟یط-
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 .نگشتمبر یول ستادمیا

 ؟یشد دلخورتر-

 ریگ بزرگ یگو بلکه خوردم فرو را دهانم اب و دمیمک را لبم

 .بود دهیفایب یول بکشد نییپا را میگلو در کرده

 .ستمین دلخور نه-

 .ستادیا مقابلم و زد دورم

 .ومن نیبب-

 .شد خم صورتم در و نکنم هیگر کردم یسع

 .دیببخش-

 .داد یول دهدن ادامه تا دادم تکان سر و دمیگز لب

 .استیدر نیهم هیشب االن من حال-
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 بلند امواج همچنان. کرد اشاره سرش پشت به دست با

 یهیثان چند یبعد موج و نشستندیم فرو ساحل در و شدندیم

 .گرفتیم ساحل در را یقبل یجا گرید

 باشه؟. الیط نکن بدترش تو-

 .نگفتم یزیچ که من-

 .کرد اشاره میهاچشم به لبخند با

 .گهیم گهید زیچ هی چشمات-

 .اعال بودم دهیترس فقط من-

 ایدر سمت و دیچرخ زد، شیموها به یچنگ کالفه و دیلرز لبم

 .زدم شیصدا اراده یب. برداشت یقدم

 .بلندن موجا جلو نرو-

 . دمیدزد نگاه امینگران ابراز از خجالتزده و برگشت

 م؟ینیبش-
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 .زدم لبخند و کردیم اشاره هاشن به

 .رهآ-

 .نشستم کنارش نفر کی یفاصله با و نشست

 ...بود ادیز کارا بودم شده بداخالق که مدت نیا تو-

 .دونمیم-

 ...بود ناقص آلبوم-

 .دونمیم-

 .زد ییصدایب خندهتک

 .ببخش تو یول ههیتوج شهمه-

 .داد تکان سر تیرضا با و آمد کش میهالب

 .ادیم بهت خنده. بخند نیآفر-

 .دیخواب هاشن یرو و کرد دراز را شیپاها و دمیدزد نگاه

 .نکن نگام یاونجور امشلخته دونمیم-
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 .بست پلک و دمیخند

 بکشم پس خواستم نشاند، صورتش یرو باد را شالم یگوشه

 .نداد اجازه گرفتنش با که

 .باشه بذار-

 پلک لبخند با و بکشم دراز هاشن یرو او مثل شدیم کاش

 لذت بودند گذشته بایز قدرنیا که یاعاتس نیا مرور از و ببندم

 . ببرم

 

 

_۶۶ 

 چه. آمدیم آشپزخانه از پدرش و اعال بلند یهاخنده یصدا

 انشانیم یدوست و تیمیصم حد نیا. هم با بودند حالخوش

 .بود جالب میبرا
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 با و انداختم وارید کنج یقد ینهیآ در وضعم و سر به نگاهی 

 دو هر. کردم اعالم را دمورو یمصلحت و جانکم یاسرفه

 .کردم سالم باز یرو با و چرخاندند سر سمتم

 .ریبخ صبحتون سالم،-

 :داد را جوابم یانرژ پر و نشاط با پدرش و زد لبخند اعال

 .یاومد موقع به که نیشیب ویب. دختر ماهت یرو به-

 سمت رفتن نیح و نداد اجازه اعال که شود بلند خواست 

 .کرد نشستنم به وتدع نت،یکاب یرو سماور

 ؟یبخواب یتونست-

 :دادم جواب و نشستم

 .برد خوابم بالش رو گذاشتم وسرم تا تصورم خالف بر آره-

 .نشست هم خودش و گذاشت مقابلم را یچا بزرگ وانیل

 .داد سر دستم کنار را نان سبد پدرش
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 (یبود. )یب راه یخسته-

 .زدم شیرو به سخاوت با یلبخند

 .بله-

 به را شبید و داشت اعال دل حال از خبر پدرش کهنیا از

 بر میسع یول بودم معذب بودند گذرانده من به راجع بحث

 .کنم جلوه خونسرد ظاهر در که بود نیا

 .شد بلند زیم پشت از صبحانه خوردن از فارغ اعال

 شیپ ببرمت شو آماده ،یخورد که رو تصبحانه جان الیط-

 سالن برم کارا یسر هی یهنگهما یبرا رهام با دیبا. هابچه

 .ینمون تنها. اجرا

 :دیپر حرفش انیم یشاک پدرش

 که دارُم هواشو نترس بچه برو! ازُمیپ جایا مو پس! چرا تنها-

 یکار. باش نداشته مهمونم و مو کار به یکار برو. ندزدنش

 ها؟بچه شیپ مگه داره
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 .نداره که یکار نه-

 .زدم پلک شاینگران رفع یبرا و کرد نگاهم مردد

 .ماجد یآقا شیپ مونمیم ندارم یکار اگه-

 خوشون یس رفتن کدوم هر واهلل. دختر معرفتت به مرحبا-

 . ییتنها و موندُم مو شونیزندگ خونه سر

 .دیبوس را سرش محبت با اعال

 برگردم برم دارم کار ساعت کی خوبه؟ خوامیم معذرت من-

 .نوکرتم دربست

 تونیزندگ تو که یهم خام،ین چاکر و نوکر مو بچه برو-

. ویب هید سال هی نه هید ساعت هی. خوشحالم موهَ  یباش یراض

 .کنمیم شکر مو فتهیب راه کارت

 و زد پدرش یشانه بر یگرید یبوسه رفتن صدقه قربان با

 .کرد نگاه سمتم

 .باش مواظب دیرفت رونیب اگر انایاح-
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 .زدم پلک نانیاطم یبرا

 .چشم-

 یچا ختنیر یبرا را وانمیل ماجد یآقا و رفت رونیب لبخند با

 :دادم نشان واکنش عیسر برداشت، دوم

 . شدم ریس ماجد یآقا ممنون-

 .باش راحت. بوا بگو بِم- -

 .گفتم یچشم زیم اتیمحتو کردن جمع نیح و شدم بلند

 هاکشدست شستنشان یبرا و گذاشتم نکیس داخل را ظروف

 .برداشتم را

 .نکش زحمت. دخترُم وریا ویب-

 .کردم باز را اب

 !یزحمت چه کنم،یم خواهش -
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 یماه تا دو اسکله میبر کنم بَر رونیب رخت بُرم  مو پس- -

 انگشتاتو بپزم تیس یماه هیقل هی میویب میبخر دیص تازه

 .یبخور

 

 یول بود زییپا اواخر. کردم تمام را صبحانه یهاظرف شستن

 مانتوام. باشد پالتو به ازین که نبود سرد یقدران بوشهر یهوا

 خانه از ماجد یآقا کنار در. آمدم رونیب اتاق از و دمیپوش را

 یفروشیماه محل به و میشد نشیماش سوار. میزد رونیب

 با یطور گفت، میبرا بوشهر گرم یهوا و اب از راه در. میرفت

 مجسم ذهنم در بهشت که زدیم حرف زادگاهش از عشق

 و سکوها یرو را تازه یها یماه رهایگیماه. شدیم

 جلوتر من از قدم کی یحت ماجد یآقا. بودند دهیچ شانیزهایم

 احساس اعال ینگران خاطر به کردمیم حس و رفتینم

 هافروش یماه بساط یجلو. است مراقبم و کندیم تیمسئول

 از اکثرا. کرد یاحوالپرس هافروشنده با یمیصم و گرم و ستادیا
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 یغاتیتبل یبنرها و پوسترها آخر د،داشتن خبر اعال ورود

 را ماجد یآقا کس هر و بود پخش جاهمه اعال کنسرت

 .گفتیم یروشن چشم و دیپرسیم اعال از یاحوال دیدیم

 .کرد هایماه به یااشاره من به رو 

 اد؟یم خوشن کدامشون یابرو وچش از نیبب کن یس-

 .دمیخند

 داره؟ ریتاث طعمش تو ابرو و چشم مگه! بگم یچ. دونمینم-

 چند و برد دست. بوده یشوخ قصدش دمیفهم و دیخند صدا با

. بود گرفته امخنده خودم سوال از. داد ریگیماه نشان را یماه

 ماجد یآقا تا. بود امده امیگوش به یامیپ شیپ یلحظه چند

 .کردم بازش بود هایماه مشغول

 : بود نوشته بود، اعال طرف از امیپ

 《 باش خودت مواظب یریم رونیب 》

 : نوشتم و شد آب دلم در قند دشیتاک از
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  《نباش نگران. ستین ینگران یجا 》

 قرار کنارم و بود کرده حساب را ها یماه پول. کردم ارسال

 .گرفت

 بوشهر؟ یویم بارته یاول-

 .بله-

 برُمتیم دم، و دود شهر برگرده زود نخاه و بده امون اعال-

 .دُمیم نشونت رو شهر کل

 یارث پس انداخت؛یم اعال خود ادی را من شیایریب محبت

 ...بود

 و هاجاذبه و بوشهر یدنید یجاها از که طورنیهم

 پخت یبرا ازشین مورد لوازم کردیم صحبت شیهانخلستان

 .میبازگشت خانه به و کرده یداریخر را یماه هیقل
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 با را ممانتوا و رفتم اتاق به. میگذاشت زیم یرو را دهایخر سبد

 گشتم باز که اشپزخانه به کردم، ضیتعو یاسپرت شلوار و زیبول

 . بود یماه کردن پاک مشغول

 دیتاک و بودم زده شیصدا ماجد یآقا یبار چند دیخر یط

 .کنم خطابش بابا داشت

 

_۶۶ 

 چه. آمدیم آشپزخانه از پدرش و اعال بلند یهاخنده یصدا

 انشانیم یدوست و تیمیصم حد نیا. هم با بودند حالخوش

 .بود جالب میبرا

 با و انداختم وارید کنج یقد ینهیآ در وضعم و سر به نگاهی 

 دو هر. کردم اعالم را ورودم یمصلحت و جانکم یاسرفه

 .کردم سالم باز یرو با و چرخاندند سر سمتم

 .ریبخ صبحتون سالم،-
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 :داد را جوابم یانرژ پر و نشاط با پدرش و زد لبخند اعال

 .یاومد موقع به که نیشیب ویب. دختر ماهت یرو به-

 سمت رفتن نیح و نداد اجازه اعال که شود بلند خواست 

 .کرد نشستنم به دعوت نت،یکاب یرو سماور

 ؟یبخواب یتونست-

 :دادم جواب و نشستم

 .برد خوابم بالش رو گذاشتم وسرم تا تصورم خالف بر آره-

 .نشست هم خودش و گذاشت مقابلم را یچا بزرگ وانیل

 .داد سر دستم کنار را نان سبد پدرش

 (یبود. )یب راه یخسته-

 .زدم شیرو به سخاوت با یلبخند

 .بله-
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 به را شبید و داشت اعال دل حال از خبر پدرش کهنیا از

 بر میسع یول بودم معذب بودند گذرانده من به راجع بحث

 .کنم جلوه خونسرد ظاهر در که بود نیا

 .شد بلند زیم پشت از صبحانه خوردن از فارغ اعال

 شیپ ببرمت شو آماده ،یخورد که رو تصبحانه جان الیط-

 سالن برم کارا یسر هی یهماهنگ یبرا رهام با دیبا. هابچه

 .ینمون تنها. اجرا

 :دیپر حرفش انیم یشاک پدرش

 که دارُم هواشو نترس بچه برو! ازُمیپ جایا مو پس! چرا تنها-

 یکار. باش نداشته مهمونم و مو کار به یکار برو. ندزدنش

 ها؟بچه شیپ مگه داره

 .نداره که یکار نه-

 .زدم پلک اشینگران رفع یبرا و کرد نگاهم مردد

 .انیعل یآقا شیپ مونمیم ندارم یکار اگه-
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 خوشون یس رفتن کدوم هر واهلل. دختر معرفتت به مرحبا-

 . ییتنها و موندُم مو شونیزندگ خونه سر

 .دیبوس را سرش محبت با اعال

 برگردم برم دارم کار ساعت کی خوبه؟ خوامیم معذرت من-

 .نوکرتم دربست

 تونیزندگ تو که یهم خام،ین چاکر و نوکر مو بچه برو-

. ویب هید سال هی نه هید ساعت هی. خوشحالم موهَ  یباش یراض

 .کنمیم شکر مو فتهیب راه کارت

 و زد پدرش یشانه بر یگرید یبوسه رفتن صدقه قربان با

 .کرد نگاه سمتم

 .باش مواظب دیرفت رونیب اگر انایاح-

 .زدم پلک نانیاطم یبرا

 .چشم-
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 یچا ختنیر یبرا را وانمیل انیعل یآقا و رفت رونیب لبخند با

 :دادم نشان واکنش عیسر برداشت، دوم

 . شدم ریس انیعل یآقا ممنون-

 .باش راحت. بوا بگو بِم- -

 .گفتم یچشم زیم اتیمحتو کردن جمع نیح و شدم بلند

 هاکشدست شستنشان یبرا و گذاشتم نکیس داخل را ظروف

 .برداشتم را

 .نکش زحمت. دخترُم وریا ویب-

 .کردم باز را اب

 !یزحمت چه کنم،یم خواهش -

 یماه تا دو اسکله میبر کنم بَر رونیب رخت بُرم  مو پس- -

 انگشتاتو بپزم تیس یاهم هیقل هی میویب میبخر دیص تازه

 .یبخور
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 یول بود زییپا اواخر. کردم تمام را صبحانه یهاظرف شستن

 مانتوام. باشد پالتو به ازین که نبود سرد یقدران بوشهر یهوا

 خانه از انیعل یآقا کنار در. آمدم رونیب اتاق از و دمیپوش را

 یفروشیماه محل به و میشد نشیماش سوار. میزد رونیب

 با یطور گفت، میبرا بوشهر گرم یهوا و اب از راه در. میرفت

 مجسم ذهنم در بهشت که زدیم حرف زادگاهش از عشق

 و سکوها یرو را تازه یها یماه رهایگیماه. شدیم

 من از قدم کی یحت انیعل یآقا. بودند دهیچ شانیزهایم

 احساس اعال ینگران خاطر به کردمیم حس و رفتینم جلوتر

 هافروش یماه بساط یجلو. است مراقبم و کندیم تیمسئول

 از اکثرا. کرد یاحوالپرس هافروشنده با یمیصم و گرم و ستادیا

 یغاتیتبل یبنرها و پوسترها آخر داشتند، خبر اعال ورود

 را انیعل یآقا کس هر و بود پخش جاهمه اعال کنسرت

 .گفتیم یروشن چشم و دیپرسیم اعال از یاحوال دیدیم
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 .کرد هایماه به یااشاره من به رو 

 اد؟یم خوشن کدامشون یابرو وچش از نیبب کن یس-

 .دمیخند

 داره؟ ریتاث طعمش تو ابرو و چشم مگه! بگم یچ. دونمینم-

 چند و برد دست. بوده یشوخ قصدش دمیفهم و دیخند صدا با

. بود گرفته امخنده خودم سوال از. داد ریگیماه نشان را یماه

 انیعل یآقا تا. بود امده امیگوش به یامیپ شیپ یحظهل چند

 .کردم بازش بود هایماه مشغول

 : بود نوشته بود، اعال طرف از امیپ

 《 باش خودت مواظب یریم رونیب 》

 : نوشتم و شد آب دلم در قند دشیتاک از

  《نباش نگران. ستین ینگران یجا 》



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
521 

 

 قرار کنارم و بود کرده حساب را ها یماه پول. کردم ارسال

 .گرفت

 بوشهر؟ یویم بارته یاول-

 .بله-

 برُمتیم دم، و دود شهر برگرده زود نخاه و بده امون اعال-

 .دُمیم نشونت رو شهر کل

 یارث پس انداخت؛یم اعال خود ادی را من شیایریب محبت

 ...بود

 و هاجاذبه و بوشهر یدنید یجاها از که طورنیهم

 پخت یبرا ازشین مورد وازمل کردیم صحبت شیهانخلستان

 .میبازگشت خانه به و کرده یداریخر را یماه هیقل

 با را مانتوام و رفتم اتاق به. میگذاشت زیم یرو را دهایخر سبد

 گشتم باز که اشپزخانه به کردم، ضیتعو یاسپرت شلوار و زیبول

 . بود یماه کردن پاک مشغول
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 دیتاک و بودم زده شیصدا انیعل یآقا یبار چند دیخر یط

 .کنم خطابش بابا داشت

 

_۶۷ 

 .بابا کنم کمکتون دیبذار--

 .دیخند شوخ و نیریش

 ؟!یبلد یم-

 ! بود کرده من به راجع یفکر چه اوه

 .بله-

 :دادم ادامه و نشستم شیروبرو و برداشتم را چاقو

 مامان نداشتم، یخاص یسرگرم میبود کانادا که یسال پنج-

 تو مامان به کمک و یآشپز به رو اوقاتم شتریب و بود ماریب هم

 .گذروندمیم خونه یکارها
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 گوشتش از را یماه کمر یغهیت که بود دستم یرو نگاهش

 .کردم جدا

 !یواردتر من از. نیآفر-

 .دمیخند

 .دیینفرما-

 که یروز از درست. کنمیم یآشپز که ساله سه و یس منم -

 .گذاشت تنهام و رفت نجال

 :داد ادامه بود، همسرش نجال احتماال

 برا خدمتتم در که االن و بچه تا سه با موندم نجال از بعد-

 .هستم ییکدبانو خودم

 اشیهمراه نکردم جسارت و دیخند صدا با خودش مزاح به

 .کردم اکتفا یلبخند به و کنم

 د؟ینکرد ازدواج گهید-
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 :گفت یشاک یول شوخ یلحن با

 مو رو! هاهشیم یشاک بد یگفت یچ بفهمه نجال! دختر آ آ آ-

 .حساسه

 و نگاه محبت ریتاث تحت ردیبگ امخنده کهنیا از شتریب

 .گرفتم قرار اشمرحومه همسر نام یادا نیح کالمش

 .کنه رحمتشون خدا-

 مونیزندگ. یب زیعز میس خاطرش ،(بود) یب عاموم دختر -

 اعال مانیزا سر. نداد امون روزگار ،یب نیریش عسل نهویع

 سه. بود رستم یب که نوزادم! اعال به کن یس. شد تیاذ یلیخ

( تب) تو خودش بعدش یول اومد ایدن تا دیکش درد روز شبونه

 ازدواج به لحظهَ هی یحت نجال بعدَ... یه... اوردین دووم و کرد

 بسمه ادشی. کردم بزرگ وهاشیادگاری. نکردُم فکر مجدد

 .ندارُم همدم به یازین
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 و یزندگ و بودم دهید ترکم مردها در را یوفادار حد نیا

 .آمد یدنیشن و جذاب میبرا اعال پدر تیشخص

 هستن؟ کجا تونگهید یهابچه-

 هیعال یول کنهیم یزندگ یدب االن لقامه. دارم دختر تا دو-

 مادر داره. شهیم داشیپ( شب) شو تا. گوشُم خیب جاسیهم

 در وشیتالف روزا دارهیب صبح یکله تا آخرشه ماه. شهیم

 .ارهیم

 بلند شستنشان یبرا و بود شده تمام هایماه کردن پاک کار

 . شدم

 .کنم پاک رو ها یسبز بده( من به) بشم رو سبد اون دخترم-

 .گذاشتم زیم یرو و برداشتم چکاناب یرو از را سبد

 ؟یبپز یبلد هم یماه هیقل-

 .چرخاندم سر خندان
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 و نفسنجو همون تا میآشپز سواد! حد نیا تا گهید نه-

 .هیسبزقرمه

 . هیماه هیقل عاشق اعال. امرو دمیم ادتی خودم-

 یهاآموزه کنار را اعال ییغذا یعالقه کهنیا از چرا دانمینم

 من االن او کهنیا فکر شدم، زدهخجالت داد قرار من یآشپز

 و کرد امدستپاچه داندیم اعال یانتخاب سیک عنوان به را

 . کنم تشکر یحت نتوانستم

 م،یکرد قطعه قطعه را هایماه هم کمک با و هم کنار در

 ازداغیپ و میکرد له را رهایس م،یکرد خرد و پاک را هایسبز

 ... و

 که دادم نانیاطم او به و بود شده خسته گذاشت، را قابلمه در

 و برود تخت الیخ با و راحتم آنجا در و شومینم نارحت

 . کند استراحت
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 شدم، کار به دست داشت، یکشدستمال به ازین آشپزخانه

 و سبد ختم،یر زباله سطل در را یماه و یسبز یهاآشغال

 داخل کردنشان خشک از بعد و شستم را شده فیکث ظروف

 نظافت گرید میبرگشت رانیا به که یوقت از گذاشتم، نتیکاب

 در. داشتم یخوب حس انجامش از و بودم نکرده یآشپز و خانه

 خودش قول به نبود، خوب حالش مامان میبود که کانادا

 و اضافه شخص اعصاب نداشت، خانه کار و یاشپز اعصاب

 کرد، رد را خدمتکار بابا و نداشت هم را جمعمان در بهیغر

 خسته کار از رم،یبگ عهده به را کارها خودم شدم مجبور

 بودم حاضر که گذشتیم تلخ قدرآن روزها آن شدم،ینم

 در به مامان یول باشد دستم روجا مدام و بپزم غذا گید گید

 . نرود فرو خودش در و نشود رهیخ وارید و

 بود بهتر مامان حال االن. تلخ یلیخ... تلخ یول گذشت! آه

 . شودینم سابق مثل زیچ چیه وقت چیه بودم مطمئن یول



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
528 

 

 یاهنگ مانامیا نیترتلخ به ذهنم یروشیپ از یریجلوگ یبرا

 به را نتیکاب یرو لوازم .کردم یپل امیگوش در اعال از

 بود شده مرتب زیچ همه دم،یبخش سامان یکم خودم یقهیسل

 یهانتیکاب از و برداشتم را دستمال و کنندهپاک یاسپر و

 . کردم شروع یوارید

 یاقا یگویمهیقل یبو. کردم دم یچا و بود افتاده برق جا همه

 کنار و دمیچ ینیس داخل را هافنجان. بود شده بلند هم انیعل

 قندان کردن پر یبرا قند طرف دنبال به و گذاشتم سماور

 در درگاه در نهیس به دست که اعال دنید با و دمیچرخ

 !شدم شوکه کردیم میتماشا

 ؟یاومد یک. سالم-

 .آمد شیپ و گرفت وارید از را اشهیتک لبخند با

 .ینباش خسته. شهیم یاقهیدق پنج -
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 از و کردم قطع را آهنگ پخش یصدا و برداشتم را امیگوش

 .کردم یپوشچشم معنادارش لبخند

 ؟یخوریم یچا. ممنون-

 .داد تکان سر دییتا به

 کجاست؟ بابا-

 .بود خواب از پر چشماشون. کنن استراحت فرستادمشون-

 

_۶۸ 

 .زینر فنجون تو-

 .برگشت عقب به دهینرس فنجان به دستم

 یرو دارتهدس یهاوانیل به طانیش و تخس یهاپسربچه مثل

 .شد رو و ریز دلم چشمکش از و کرد اشاره چکانآب
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 هنوز گذاشتم، مقابلش و ختمیر یچا شیبرا و داشتم برش

 .دوخت چشمم در چشم که بودم کشینزد

 خاله میگیم فنجون تو یچا به ما. نکنه درد گلت دست-

 فقط یچا. شده تموم ببره، بشوره وتیخستگ ادیب تا! یباز

 !شیوانیل

 فاصله شدیم نگاهش پرت داشت که حواسم کنترل یبرا

 .گرفتم

 گهید که اون زنه،یم رو شما حرف هم دیجاو. جون نوش-

 بعد بالفاصله گذاشت وانیل کنار دیبا رو یقور گهیم آخرشه

 . کرد پرش وقت فوت یب اتمامش از

 .داد تکان سر لب به وانیل

 .گهیم درست-

 که کرد حس را درشپ یخال یجا انگار و گرفت امخنده

 :دیکش شیپ را حرفش
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 تا جاامنیا من که ییوقتا خوابه،یم شب ده داره عادت بابا-

 خوابش روز نیهم خاطر به و مونهیم داریب پام به پا روقتید

 .برهیم

 بودن از شهینم خسته آدم هستن، یخوب صحبتهم یلیخ-

 .کنارشون

 ازهیخم مدام حرفام وسط که امیبد صحبتهم من پس -

 !یکشیم

 نیتمر آخر روز. دمیخند اراده یب و باشم خوددار نتوانستم

 .درآمد اعال یصدا که بود رفته باال قدرآن میهاازهیخم تعداد

 :گفتم دفاع یبرا و رفت یاغرهچشم خندان

 کم یانرژ یخستگ زور از کن باور ،یریگسخت که بس-

 به) اشتند نبودن ای بودن خوب صحبتهم به یربط آوردمیم

 !کشمینم ازهیخم االن نیبب( کردم اضافه مزاح
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 پدرش با که شبید از انگار شدم؛ معذب نگاهش محبت از

 یسع پروایب که بود شده دگرگون یحساب بود کرده صحبت

 . نداشت یکاریمخف الاقل ای یخوددار در

 . شد بلند و کند میتماشا از دل زنگ یصدا با

 .اومد مخانو زونیآو. سهیعال حتما-

 دلتنگ چقدر بود معلوم زدم، شیهاچشم برق یرو به یلبخند

 .است خواهرش

 به را خودم دیآ داخل خواهرش و کند باز را در کهنیا از قبل 

 یبو کردمیم حس کردم، ضیتعو را میهالباس. رساندم اتاق

 و لباس ضیتعو به یول رمیبگ دوش آمدینم بدم. امگرفته غذا

 عیجغیج یصدا. رفتم رونیب و کردم اکتفا ادکلن از استفاده

 بود؛ برداشته را خانه اعال یمستانه یهاخنده و دخترانه

 !خنده خوش یخانواده
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 با و دادم سالم. آمد هم انیعل یآقا سالن به ورودم با همزمان

 .داد جواب باز یرو

 در یپررنگ لبخند با و کرده زیر چشم برگشتم، هیعال سمت

 سالم از قبل داشتند عادت کال خانواده نیا. دبو براندازم حال

 را دستم و رفتم شیپ. کنند زمیآنال دور کی یاحوالپرس و

 .کردم دراز سمتش

 .جانهیعال سالم-

 جواب هم دستم فشردن نیح و شد باز درشتش یهاچشم

 شکم مماس بدنم. دیکش آغوشم در هم داد را سالمم

 در شدنم له نیح دمکر جمع را حواسم و گرفت قرار اشبرآمده

 که یمن با اشیافراط محبت از. ندینب بیآس اشبچه آغوشش

. بود گرفته امخنده گذشتیم دارمانید از قهیدق کی تازه

 جدا به تیرضا باالخره و دیبوس را صورتم بار چند دانمینم

 .داد شدن
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 .زد یاخنده تک اعال

 !هیعال یکرد شخفه-

 از اعال بودم مطمئن یول کردم یمخف زور به را امخنده

 .شد امداده قورت یخنده متوجه میهاچشم

 .کرد اعال به رو خنده با هیعال

 .میگرمخون ایجنوب ما قدرچه بدونه مهمونت خوامیم-

 شیهاخنده از نگاه. دیخند پرصدا و انداخت باال سر اعال

 میهاچشم قاب در را دنشید لذت دادمینم قول وگرنه گرفتم،

 .نشوم رسوا و مکن پنهان

 اعال و گرفت قرار کنارم هیعال و نشستم انیعل یآقا تعارف با

 .رفت رونیب سالن از

 خودش با هم زیعز مهمون هی اومده اعال زد زنگ که بابا-

 .نمتیبب رسوندم وخودم کله با آورده
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 راجع پدرش مطمئنا. نشست عرق به صراحتش از دستم کف

 سفت آغوش آن از بود؛ دهز حرف او با هم اعال یهاحرف به

 دایپ کامال کنکاشم یبرا شده کیبار یهاچشم آن و سخت و

 !بود

 سالته؟ چند-

 ذهنم از که یفکر از! شد شروع اشیباز خواهرشوهر اوه

 هم آن بودم؛ رفته شیپ کجاها تا شبه کی! گرفتم گر گذشت

 چه نیا. بود نشده دلکی احساسش با هنوز که ییاعال با

 تهران به زودتر کاش! گذشت؟ سرم از بارهکی هک بود یفکر

 .بدهم سروسامان افکارم به یکم تا میگشتیبازم

 .سالمه شش و ستیب-

 .ترمبزرگ اعال از سال کی. سالمه چهار و یس من-

 .خورهینم بهتون-
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 و زنقشیر صورت به واقعا. امد خوشش فمیتعر از

 یجسه باشد، سالش چهار و یس خوردینم اشیعروسک

 .نبود ریتاثیب تصور، نیا در هم کوچکش

 . یمرس-

 که وانیل کی جز به. شد جمعمان وارد یچا ینیس با اعال

 خودش. بود فنجان در هایچا یباق بود خودش یبرا احتماال

 .گرفت هیعال سمت فنجان کی و برد دست

 .کرد کج را لبش هیعال

 !هیچ نیا! هیباز خاله مگه-

 

_۶۹ 

. کردم نگاه اعال به خنده با و بود دهز را اعال حرف قایدق

 . کرد هیعال به رو و زد خندان یچشمک

 .ستین خوب برات شیادیز ییچا-
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 .کرد اشاره هیعال شکم به شیابروها انداختن باال با و

 :انداخت کهیت و گرفت دستش از را فنجان ناچار هیعال

 ؟!یگرفت یک رو باردارت زنان یهیتغذ تخصص-

 .کردم تشکر و برداشتم یچا هیلعا حرف از خندان

 .کرد هیعال به رو انیعل یاقا

 .وبُچم نکن تیاذ-

 اَخ هیعال که اومد پسرگل باز راهو، همه نیا رهیم یک و...او-

 بشه؟

 .یشامیچ نور یدونیم خودت! پدرسوخته نکن لوس توخود-

 پختدست الحق و میخورد گرمشان و شوخ جمع در را ناهار

 .ذیلذ اریبس ییغذا یماه هیقل و بود محشر انیعل یآقا

 گفت و امدین کوتاه اعال ماندنم یبرا هیعال اصرار تمام با 

 با یساعت چند. میکرد یخداحافظ ناهار از بعد و میدار نیتمر
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 شانخانه به اعال همراه شب هم باز و میبود همراه گروه

 عالا با امیهمراه نیا از. بود منزلشان در هنوز هیعال. بازگشتم

 .ماندمیم گروه یهابچه کنار دادمیم حیترج و بودم معذب

 بند کردن باز مشغول اعال م،یبود نرفته جمع داخل هنوز

 اعال با را احساسم کردن پا آن و پا نیا یکم با بود، پوتشمین

 .گذاشتم انیدرم

 اعال؟-

 .ستادیا صاف و بود دراورده را شیهاکفش

 جانم؟-

 .هابچه شیپ ندممویم کاش. معذبم کمی-

 .زد یآرام یضربه امچانه ریز دستش در یگوش با

 . ترهراحت المیخ یباش شمیپ. نکن یالک یفکرا-
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 زبان به میمستق فقط داشت؛ معناها ینگران نیا و نگاه نیا

 امچانه ریز از مکث با را اشیگوش و دادم تکان سر. آوردینم

 .دیکش کنار

 .خوب دختر تو برو-

 .شدم ترآرام یکم انیعل یآقا و هیعال گرم الاستقب با

 هیعال. بودند یپسر پدرو یوگوهاگفت مشغول پدرش و اعال

 و بود کنجکاو. کرد شروع را شیهاسوال دوباره هم

 کردیم فکر البد! درآورد را امنامهشجره ازیپ تا ریس خواستیم

 امخنده شیهاسوال و کارها از! است الزم وصلت یبرا

 .بود آمده یمحل قاتیتحق یبرا انگار فت،گریم

 ؟یهست یتهران اصالتا -

 .دادمیم جواب را شیهاسوال آرامش با

 .تهرانم متولد هم من. یتهران مامان. هیمازندران اصالتا بابا-

 ؟ییکانادا یشده بزرگ-
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 .بود گرفته شیب و کم را آمارم گرفت، امخنده

 . بودم کانادا سال پنج فقط-

 .شد قیدق میهاچشم در

 ال؟یط-

 جانم؟-

 ه؟یرنگ چه هاتچشم-

 قدرنیا رنگشان صیتشخ چرا برادر و خواهر نیا! شد داغ قلبم

 اماراده دمینفهم و کردم حس را اعال نگاه ینیسنگ. بود نییپا

 دهیکش باال سمت لبش. دوختم چشمش در چشم که دیپر کجا

 به رو و زدم احساسم کنترل یبرا یمصلحت یاصرفه. بود شده

 .کردم هیعال

 صیتشخ نیهم خاطر به روشنه، یلیخ چون یول یشیم-

 .سخته رنگش

 .ماشااهلل هارنگهخوش-
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 . کردم تشکر هیعال از و خورد گره اعال نگاه ینیسنگ از نفسم

 !بود هم ما شیپ حواسش یول کردیم صحبت پدرش با

 ؟یدار هم برادر و خواهر-

 .کرد قطع را مانیوگوگفت اعال یصدا

 اضافه هم گهید زیچ هی تیخونگرم صفت اون به هیعال-

 .بسه! هاشهیم

 .کردم هیعال به رو خندان و بود فضول صفت منظورش

 .کنهیم یشوخ-

 .کرد نازک شیبرا یچشم پشت جانب به حق

 !بگه یجد تونهیم مگه-

 به دادن حیتوض. گرفت سمتم و زد چنگالش به یموز تکه

 تعارفش. کنم ناراحتش امدین مدل یول بود سختم آخرش سوال

 :دادم جواب و کردم رد را
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 .قلهم خواهر هی-

 همسان؟. دارم دوست دوقلو. زمیعز یوا-

 .بود کندن جان از ترسخت طال به راجع زدن حرف

 .مامان هیشب طال. باباام هیشب من. نه-

 کنسرتتون یبرا. نمشیبب شدم کنجکاو ؟یدار وعکسش-

 اد؟ینم

 هاسال. امدین باال و کرد ریگ امنهیس یفسهق انیم ییجا نفسم

 .بودم نکرده دایپ را طال عکس به کردن نگاه جرئت بود

 .دیرس دادم به اعال

 ! هیعال-

 جان کند ریدلگ را هیعال اعال گرخیتوب یصدا کهنیا از قبل 

 .زدم شیرو به یلبخند و کندم

 .شیپ سال پنج .شده فوت طال-
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 .دیکش یمتاثر و ناباور نیه

 .کنم ناراحتت خواستمینم. جون الیط شرمنده یوا! هه-

 شرمزده، حالِ نیا از اشییرها یبرا و کردم لمس را شیبازو

 .زدم لبخند

 . زدلمیعز شرمنده دشمنت-

 باالخره هم بود اعال کالمهم که انیعل یاقا صحبت یرو

 .دیچرخ ما سمت

 .امرزدشیخداب-

 

_۷۰ 

 چاق ینفس که انگار شام خوردن از بعد نبود، ایبکوتاه هیعال

 التیتحص زانیم از شد؛ شروع دوباره شیهاسوال باشد کرده

 را همه قمیعال و هایسرگرم تا گرفته امیلیتحص یرشته و

 مناسب و امیدختر چطور بپرسد بود مانده کم فقط د،یپرس
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 میهاچشم در و بود گرفته درد سرم! ریخ ای هستم وصلت

 تعداد نیا هم کنکورم آزمون در م،کردیم ینیسنگ احساس

 هم اعال یهاآمدن ابرو و چشم به! بودم نداده پاسخ را سوال

 گفت اعال که صفت آن بود وقتش کنم فکر نداشت؛ ییاعتنا

 !دهم قرار هیعال اسم کنار یستیرودربا یب را

 .میباش ارتباط در برام؟ یفرستیم  وتجیپ-

 را امیمجاز یحهصف آدرس و روشن را امیگوش لبخند با

 . کردم ارسال شیبرا

  مخمله؟ ای چرمه. دستت یبست یخوشگل بنددست چه-

 زور به. شد وصل تنم به برق انگار و کرد لمس را دستم مچ

 یسوال و ندیبب را بندمچ آن ریز خواستینم دلم. کردم تشکر

 ! بپرسد حدش از فراتر

 دستش ریز از را دستم ز،یم یرو امیگوش گذاشتن بهانه به

 . دمیکش رونیب
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 سرم از دست خداراشکر و آمد هم همسرش که بود روقتید

 کردم یعذرخواه جمع از داشتم، اعصاب تمدد به ازین. برداشت

 را در. رفتم بودم گذرانده آن در را روز دو نیا که یاتاق به و

. زد چنبره امنهیس یرو کوه کی حجم به یبغض بستم که

 گذشته هاسال. نبود خوب اصال حالم و دندیلرزیم میهادست

 کی سال پنج گذشت از بعد هیعال الیخ به دیشا بود،

 سال پانصد که بود نیا قصه یول بود خاطرم یتسل امرزدیخداب

 یباق جگرمان بر داغ کی مثل رفتنش روز و طال هم گرید

 . ماندیم

 بخواهد داشت حق دیشا دانم؛یم چه نبودم، ریدلگ هیعال از

 انتخاب به باز گوش و چشم با و کند یمادر رادرشب یبرا

 و پرس هم مانیهاهیهمسا از و دیایب یحت. کند نگاه برادرش

 و بایز بندمچ ریز بداند داشت حق هم اعال یحت! کند جو

 که یننگ یخاطره خفته، یاخاطره چه نگارم و نقش خوش
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 را وجودش تا نباشم و رمیبم خواستم که بود فاجعه قدرآن

 .کنم حملت

 به خواست،یم را تهران به برگشتن دلم شدم،یم خفه داشتم

 نیا در من... جانیا از ریغ ییجا به اتاقم، به را، دیجاو یخانه

 شدم؛یم له بود افتاده دوشم یرو که یبار ریز داشتم خانه

 ...اعال یعالقه نام به یبار

 بسته گوش و چشم اعال. کردمیم یدور خانواده نیا از دیبا

 تا خاطرات یول بود شده گرفتار هم بدجور ظاهرا بود؛ داده دل

 دور یلعنت بندمچ نیا کوک ماندند،ینم یباق مهر به سر ابد

 باز را اعال چشم ننگش و شدیم شکافته باالخره دستم

 ! کردیم

 میبرا را زهایچ یلیخ داشت هیعال یساده سوال کی نیهم

 تا چرا! کردمیم اعال غرق را خودم داشتم چرا کرد؛یم هشدار

 ترسفت را دلم افسار چرا! بودم رفته شیپ احساسم در حد نیا

 ... دمینچسب
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 کی کاش. ماندیم یباق همکار دیبا بود همکار کی اعال

 و بودم نکرده انتخاب درددل یبرا را اعال تا داشتم شنوا گوش

 .نبود امیوابستگ و یدلبستگ وضع نیا حاال

 هم انیعل یخندهخوش یخانواده یصدا. آمدینم ایدر یصدا

 خفه داشتم. دمیکش میموها یرو را شالم. بود شده خاموش

 جیخل. زدم رونیب خانه از ژنیاکس یجو و جست به شدم،یم

 گذشته شب از و بود غرق سکون و سکوت در فارس

 یهاآب قدر به. رفتم شیپ ترشیب و بود شده نوازترمهمان

 کاش داشتم، تلنبار میهاچشم سد پشت ختهینر اشک جیخل

 با رحمیب بغض به تا بود دستم دم سخت و بزرگ ءیش کی

 و زدیبر فرو و بشکند بلکه تا دمیکوبیم امساله پنج قدمت

 . شوم خالص

 《؟یدار عکسشو》:زدیم زنگ گوشم در هیعال سوال

 امخفه داشت بوشهر یهوا. شد فشرده دستم در امیگوش

 جیخل یهوا و آب که گفتیم چه انیعل یاآق پس کرد،یم
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 یهوا نیا در جانیا. ندارد ایدن یکجا چیه را فارس شهیهم

 ...بودم آورده کم نفس یشرج و سیخ

 کی داشت، سگ اشیمشک و دهیکش یهاچشم بود؛ بایز طال

 نگاهش یالحظه فقط که کس هر یپاچه که هار سگ

 اشییرایگ و ییبایز ابد تا که گرفتیم یطور را کردیم

 .نشود فراموشش

 تعداد بودند دوستانم تنها طال و دیجاو که من برعکس 

 بند خانه در بود، ترشیب هم سرش یموها از دوستانش

 خانه به رید ساعت کی به که نبود االنش مثل بابا شد،ینم

 نوع از بود یآزاد شعارش برود، راه کی و هزار دلش آمدنم

 چیه و رفتیم سفر به دوستانش با هاهفته طال... یافراط

 یهایهمانیم در شرکت حشیتفر! چرا و کجا دیپرسینم کس

 . بود بردن را ایدن عشق و گرید یهاکشور به سفر و یچنانآن

 فاصله هم با هافرسنگ و نبود یکی مانیزندگ یمش خط

 یگاه که بودم دوستدارش و وابسته یقدر به یول میداشت
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. شدمیم ریمتح شیبرا قلبم یحابامیب یهاتپش از خودم

 ...گرید میبود دوقلو

 ...آه

 رقم مانیبرا روزها نیبهتر گشتیبازم سفر از که هاییوقت 

 بروز را اشیقلب حس معموال و تودار و بود مغرور خورد،یم

 هر از شیب دمیفهمیم رفتارش و نگاه طرز از یول دادینم

 ،یکس

 

 خانه در بس را یروز رچها سه ماند؛یم. بوده من دلتنگ

 آواز م،ینواختیم یقیموس م،یکردیم ورزش هم با و ماندیم

 در یدلتنگ ییعزا از یدل و میدیدیم لمیف و میخواندیم

 سفر در مدام چون آوردینم سوغات یکس یبرا. میآوردیم

... یول دانستیم مسخره را قهیدق به دم سوغات آوردن و بود
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 من یبرا هم را جفتش دیخریم خودش یبرا چه هر یول

 ... گرید میبود دوقلو گرفت؛یم

 .دمیچرخ عقب به دهیترس میهاشانه یرو یایش نشستن با

 .خوب دختر سرده-

 

 

_۷۱ 

 

 

 کنگرم لبخند وبا آمده رونیب اشییهوکی حضور شوک از

 و بود سردم. دمیچسب بود انداخته دوشم یرو که را اشیورزش

 میبرا کردم، فرو شیهانیآست داخل را میهادست تعارفیب

 .بود دلچسب هم عطرش بود، گرم یول بود بزرگ



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
551 

 

 . بود تنش شرتیت خودش

 .یمرس-

 بیج به دست کنارم و شدم ایدر به رو و زد پلک مهربان

 .ستادیا

 ؟یخوب-

 !یمنظور پر سوال چه

 .خوبم-

 .بود ایدر به هنوز من نگاه یول دیچرخ سمتم سرش

 ؟کرد ناراحتت هیعال-

 .دادم تکان راست و چپ به نه نشان به را سرم حرف یب

 . ستین خودش دست ه،یکنجکاو دختر ذاتا: اعال

 .نزد یبد حرف-
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 را اعال تا داشت یحکمت چه شد؛یم ترنیسنگ داشت بغضم

 یبرا بود یوقت انگار اصال. خواستیم درددل دلم دمیدیم

 بود یساعت که امیگوش. گرفتمیم جرات میهاترس ختنیر

 .آوردم باال را بود نشسته عرق به دستانم انیم

 ...ادیم بدم گفتن دروغ از-

 به. بود شده چتر میهاچشم یرو یمحبت با طور کی نگاهش

 ...یول ندارم را عکسش گفتم هیعال

 .دارم وعکسش-

 .ببرد بدم حال و بغض به یپ که بود خفه قدرآن میصدا

 میهاچشم از دل کهنیا با بودند، گرفته لرز یکم میهادست

 حرکاتم یرو حواسش دانگ شش دمیفهمیم یول کندینم

 انیم را امیگوش شده، انگشتانم لرز متوجه یحت و است

 .فشردم میهادست

 .مینبود همسان-
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 مجدد بعد و نشست میهادست یرو کوتاه یالحظه نگاهش

 ... صورتم یرو

 :دیپرس نرم و آهسته

 ه؟ن ینکرد نگاهش ساله پنج-

 هم به میهااشک زشیر از قبل را میهالب و زد حدس درست

 .دادم تکان سر دییتا به و فشردم

 .کن نگاهش االن-

 نداشتم دوست فشردم، میهامشت در شکستن مرز تا را یگوش

 یلیخ دنش،ید با دانستمیم. شود صدادار اعال یجلو امهیگر

 کی اد،ی کی از ترزنده شد؛ خواهد زنده میبرا خاطرات

 ... خاطره

 ه؟یموتور قیقا-

 .کرد دنبال را نگاهم ریمس نگاهش

 . هوم-
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 شد؟ سوارش شهیم-

 پرت طال عکس دنید یبرا کششم از را حواسم خواستمیم

 ...بد بودم؛ دلتنگ بد امشب کنم؛

 سر و بود صبح شیم و گرگ. کرد آسمان به رو را سرش

 .داد تکان

 .هیخوب فکر شه،یم روشن داره هوا-

 نبود؟ یخوب فکر شدینم روشن هوا اگه-

 .دیخند صدایب

 .خطرناکه ایدر به زدن شب-

 .شدم قدمشهم و بروم راه همراهش کرد اشاره دست با

 یچیه به گنیم ناراحته که یکس کردن آروم برا معموال-

 مرور از سال پنج که ییتو. الیط کن فکر تو... یول نکن فکر

. زنیبر ترسات بذار. بهشون کن فکر یداشت ترس خاطراتت

 ماه سه درسته. کن فکر یول مرورشون برات سخته دونمیم
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 هنوزم من یول بود کرده دورمون هم از رهیغ و یکار مشغله

 خاطراتت از و یکن هیتک بهم که شونه هی و گوشم جفت دو

 .ستین یدرست راه فرار بهت گفتم بار هی. یکن عبور

 :کردم اعتراف صداقتم تمام با

 رو ازت سوءاستفاده دلم که آنقدر... اعال یخوب یلیخ تو-

 و یکن گوش تو و بزنم حرف یه من که یجورنیا خواد،یم

 .شم سبک من

 گوشم کنار همزمان و شوم سوار تا داشت نگه را قیقا یلبه

 .شد خم

 .یمهم برام یکن فکر که چه اون از ترشیب-

 را ترسش و دیترد اعال. خورد تکان شدت به و کبارهی به قلبم

 کردیم نثارم عشق پردهیب طورنیا که بود گذاشته کنار

 یلمس. سوختیم هیعال دست لمس از هنوز دستم مچ  ...اما

 ...ننگ کی یبزرگ به یسد. داد نشانم را هاسد که
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 در مدت چه آمدم، خودم به گرفت که را میبازو ریز

 داغ اعال یهاچشم یول دانمینم را بودم غرق شیهاچشم

 . دمیدزد نگاه و بود دهش

 داخل هم خودش. شوم قیقا سوار و بروم باال کرد کمکم

 و نشستم اول یسکو یرو تعادلم حفظ یبرا. دیپر قیقا

 . انداخت راهش عیسر و بود وارد. نشست میروبرو

 حواسم و ایدر آب یرو نگاهم و راندیم سرعت با و سکوت در

 آب یرو ضرب اب و شدیم بلند که قیقا... بود گذشته یپ

 مجسمه شدن پرتاب ریتصو مدام شد،یم بد حالم آمدیم فرود

 خورد ریتصو... گرفتیم جان چشمم یجلو ونیزیتلو سمت

 ...ونیزیتلو یشهیش انیم نمیزتریعز شدن

  ال؟یط-
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. بود نشسته کمینزد چقدر. کردم نگاهش ذهنم دیشد تکان با

 کی در شصورت و بود هم مماس مانیزانوها ک،ینزد یلیخ

 ...صورتم یوجب

 راه که یمتریسانت چند و کنم غلبه بدم حال بر کردم یسع

 به و کنم شتریب را مانفاصله تا رفتم عقب سکو در داشت

 ایدر شیم و گرگ در نبود، دایپ ساحل. کردم نگاه اطرافم

 .کردینم حرکت قیقا و میبود

 م؟ییایدر وسط-

 .زد لبخند و دیکش عقب را خودش یکم هم او

 ال؟یط خوبه حالت... میدور ساحل از یول! نه که وسط-

 .دیلرز نگرانش یهاچشم یرو نگاهم

 

 . خوبم-

 .باهام بزن حرف-
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 .دادم تکان سر ینف به

 .خوبم-

 متوجه میهاچشم عمق در تا شدم رهیخ ایدر به و نبودم خوب

 .نشود امآشفته حال

 .کن نگام... ال؟یط-

 اعال دست لمس ریز امچانه و شدند بسته ارادهیب میهاپلک

 هم باز. چرخاند خودش سمت را سرم. گرفت هرم

 .بود شده حداقل  مانفاصله

 طاقتم که جانیهم االن، نیهم بزنم، بهت رو یحرف هی دیبا-

 حرف که تو... یول مشغوله فکرت دونمیم شده، تموم

 ...بزنم وحرفم من بذار یزنینم

 بود قرار که یحرف از راننگ و بست حلقه میهاچشم در اشک

 .دهم نجات سوختن از را امچانه تا دمیکش عقب را سرم بزند

 . کردیم اعتراف دینبا او
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 .آوردم باال را امیگوش

 ...کنم نگاهش خوامیم-

 با و شد شوکه بزند را حرفش ندادم اجازه کهنیا و حرکتم از

 .آمد خود به مکث

 ...رتمکنا من ،یکنیم رو کار نیبهتر نیآفر-

 اعال. شد تارتر اشک از میهاچشم و زدم یشیپرتشو لبخند

 یلیخ... کردیم گوش خوب دیبا اشعالقه به اعتراف از قبل

 بود اعال حق که داشت وجود امیزندگ در نگفته یهاحرف

 شکستن یستیرودربا در شیپا اعترافش با کهنیا از قبل بداند،

 گرفتیم میتصم بعد و دیشنیم دیبا اعال. کند ریگ هافاصله

 کند حفظ را هافاصله و بگذارد کنارم ای بخواهد را من که

 🦋. 

 

_۷۲ 
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 شیپ از قصدم نداشتم؛ را شیهاعکس به کردن نگاه دل

 موفق. بس و بود اعال اعتراف از ممانعت فقط موضوع دنیکش

 من حال شدن خوب که بود دایپ اشیحام نگاه از شدم، هم

 .دارد تیارجح خودش شدن طاقتیب به شیبرا

 به بیترق لحنش نیترمهربان با و کرد امیگوش بند را دستش

 .کرد دادنم ادامه

 !خانوم الیط-

 .کردم نگاهش مندگله و وصله میهالب یرو یلبخند

 ؟یبزن رقم برام رو میسوارقیقا یخاطره نیبدتر یخوایم-

 و گرفت هفاصل معنادار نگاه با یول خورد جا ممیتصم رییتغ از

 .زد چشمک لب به لبخند

 ! توئه دست فرمون که فعال -
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 میبرا را جمالت نیباتریز بود مانده کم دم؛یفهم را منظورش

 .نگذاشتم من و کند یهج

 را بحث فرمان و شدم مانعش که بودم خوشحال حال هر به

 ...گرفتم دستم

 هنوز. بود شده روشن هوا ستادم،یا قیقا یرو و شدم بلند 

. گرفتم سمتش و درآوردم تنم از را اعال کنگرم یول ودب سرد

 قدم چند. گرفت دستم از و بود حرکاتم محو عاشقانه و خاص

 میهادست و ستادمیا قیقا یانتها در بایتقر و رفتم عقب کوتاه

 دیشا  .دمیکش نفس هوا به سر و کردم باز طرف دو به را

 را تنشگف دل من بماند؛ یباق مهر به سر رازمان شدیم

 بر چه بفهمد خواستیم کجا از... آمدینم بر من از... نداشتم

 ...گذشته طال و من

 .خانوم یفتین -
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 از گرفته نشات که یآه با و کردم رها کنارم را میهادست

 .آب و بود آب. گذراندم نظر از را دورم تا دور بود افکارم

 وره؟کدوم ساحل-

 !یقشنگ نیا به ایدر ؟یدار ساحل به کاریچ-

 .دمیخند

 م؟یبمون جانیا ابد تا-

 .امیراض که من. نفره دو یانوردیدر بده؟-

 یکم و داد تکان را قیقا یکوتاه موج طنتشیش اتمام با

 از و برداشت زیخ سمتم هراسان. دادم دست از را تعادلم

 و دیچسب را میبازو دید که را امخنده. افتادم خنده به حرکتش

  .نشاندتم یصندل یرو

 .ینداد دستم کار تا جانیا نیبش-

 لبم لذت غرق و دمیشنیم را قلبش کوبش میبگو نبود اغراق

 .گرفتم فاصله بدم حال آن از کامل طور به و آمد کش ترشیب
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 هی بابا ؟یباش مراقبم دیبا مدام و ام بچه یکنیم فکر چرا-

 !قیقا کف افتادمیم فوقش بود موج

 هم خودش و کرد رها و آورد میبازو به یفشار اعتراض به

 .رفت وا کنارم یصندل یرو

 .رحمیب و کارهبیفر. نکن ایدر یهاییبایز به نگاه-

 .دادیم تکان را قلبم اشینگران. کردم فرو آب داخل را دستم

 .شد صبح زود چه-

. زدم کنارشان و کرد پخش صورتم یرو را میموها باد

 رشیاخ یهایقتطایب ترس از و کردیم میتماشا حرفیب

 .کردم اشاره شیبازوها یلخت به هدفیب

 بپوش رو کنتگرم ست؟ین سردت-

 .کرد زمزمه گوشم کنار و انداخت باال ابرو

 .هست هم گرمم-
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 .نشست گاهشیجا در و شد بلند خنده با شد محو که لبخندم

 شنفره دو یانوردیدر. میبرگرد نیبش کمینزد جانیا ایب پاشو-

 !شهیم خطرناک داره

 زدم راه آن به را خودم کردم، جمع را امشده شل یپا و دست 

 و کرد نگاهم معنادار. نشستم اول یسکو یرو و رفتم شیپ و

 که بود دهیفهم کنم فکر انداخت؛ راه را قیقا یمرموز لبخند با

 .شومیم احساساتش یروشیپ مانع عمد به

 

 

_۷۳ 

  

 

*** 
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 و نیریش سفر بپوشانم چشم که میهاالیخ و فکر از

 ...اعال کنار هم ان. بود یاپرخاطره

 نگذشته آخرمان دارید از روز نصف هنوز که بود دارخنده میبرا

 ایریب بودم، کرده گم یزیچ کی انگار بودم، شده دلتنگش

 که نبود یزیچ اشفتهیش و شفاف نگاه و هاکردن خرج محبت

 . شوم رد کنارش از ساده بتوانم

 را روز کل و آمده اتاقم به میدیرس تهران به که یالحظه از

 زده سرم به یخوابیب بود شده شب که حاال و بودم دهیخواب

 میمر بود قرار. برداشتم را امیگوش و زدم یغلت تخت در. بود

 کند ارسال میبرا را میبود گرفته سفر در که ییهاعکس تمام

 دو یول نبود هاعکس از یخبر که بود خواب هنوز انگار اما

 دمیدیم که هم را اسمش. بود آمده میبرا اعال طرف از عکس

 دانلود یبرا. شدیم صورتم پهن لبخند و گرفتمیم قلب تپش

 دو یسلف یاول. کردم لمس را یگوش یصفحه هاعکس

 لبخند دنید با. بود بوشهر کنسرت یصحنه پشت در ماننفره
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 تماس بدون و فاصله با که بازوانش حصار و اعال ینمادندان

 که یقیعم حس از و شدم دلتنگش بود کرده احاطه را تنم

 باز را یبعد عکس و گرفتم نگاه و دمیگز لب لرزاند را وجودم

 به و بودم ستادهیا ایدر لب یوقت سرم پشت از عکس کردم؛

 بود؛ شده گرفته بودم رهیخ فارسجیخل قسمت نیترییانتها

 ...صبح شیم و گگر در منتظر یزن ینقاش هیشب بود قشنگ

 .یمرس قشنگن،: کردم پیتا

 .آمد امشیپ که بگذارم کنار را یگوش خواستم

 .خانوم سالم-

 .دیچیپ گوشم در کشدارش یهاگفتن خانوم

 .سالم-

 .ماندم امشیپ منتظر

 .گذاشتم جا شتیپ یزیچ هی کنمیم حس چرا دونمینم-

 .کردم فکر چمدانم و فیک داخل اتیمحتو به
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 ؟یچ. نکنم فکر-

 .برهینم خوابم فکرش از هیچ هر یول هیچ دونمینم قیدق -

 نیح همان و رفتم فمیک سمت و شدم بلند امشیپ از متعجب

 .کنمیم چک وفمیک االن: نوشتم

 که یزیچ. کردم نگاه را فمیک داخل و گذاشتم کنار را یگوش

 مفهوم امشیپ کردم حس لحظه کی. نبود باشد اعال به متعلق

 را شیهاامیپ گرید بار کی تا برداشتم را یوشگ! دارد یخاص

 .رفت پخش یرو اششده ضبط یصدا که بخوانم

 یبخواب خوب! هیچ گمیم بهت فردا ،یکنینم داشیپ نگرد-

 .زمیعز

 هشت با برابر یقدرت همچنان یول بود خسته و بم شصدای 

 دلم یها دنیلرز کنار. داشت قلبم دادن تکان یبرا را شتریر

 شک اعال ریاخ یرفتارها نیا با کرد؛ینم میهار هم ترس
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 خواهد را دلش حرف لفافه از رونیب و علنا زود یلیخ نداشتم

 ! بود نوشته امشیپ در که ییفردا نیهم دیشا. گفت

 دخول یاجازه و خاموش را یگوش خورد در به که یاتقه با

 .دادم

 .دییبفرما-

 .آمد خلدا در یال از تنش از قبل دیجاو سر و باز در

 ؟یداریب-

 برداشتم قدم در سمت و دیکش پر شیبرا دلم شمیتشو وجود با

 .دیکش آغوش در سفت و آمد داخل و

 .شهیم حس یلیخ تیخال یجا ایشد بزرگ جوجو-

 .دیجاو بود شده تنگ برات دلم-

 :زد نق یشاک و کرد فرو میپهلو در را شیهاانگشت

 !یگرفتیم تماس قهیدق به دم نیهم برا-
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 و اعال که بود نیا تیواقع. آمدم رونیب آغوشش از دانخن

 که بود کرده خود ریدرگ را ذهنم یقدر به پررنگش حضور

 .بودم نکرده دایپ را یکس یبرا یدلتنگ وقت

 .انداخت مبل یرو را خودش و رفت غره چشم امخنده به

 گذشت؟ خوش-

 .بود یخال جات یعال-

 نتونستم اومدم ازهت منم یبود خواب ینخورد شام گفت آلما-

 .بخورم شام نمتینب

 . افتادم گهید ناهار از بعد بودم خسته-

 پس کش با را میموها و زدم تن تاپم یرو و برداشتم را ورمیپل

 .بستم سرم

 .میگرفت شیپ را نییپا یطبقه راه هم کنار و شد بلند

 بود؟ کننده خسته کنسرت یکارا-
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. بودم گروه یدنخو نداشتم یخاص کار که من. ادیز نه-

 تو که نشده بازار عیتوز هنوز میکرد کار روش که یالبوم

 که شد اجرا کنسرت تو اعال یقبل یهاترانه. شه اجرا کنسرت

 یینها ضبط هنوز رو ترک دوتا. نداشت الزم منو حضور خب

 .مینزد

 بردن؟ یچ برا رو تو پس-

 .رفتم غرهچشم سوالش به خنده انیم

 !گروه قلب قوت برا-

 .کرد نگاهم نادارمع

 !بله بله-

 .کردم بازگو را اعال یهینظر و گذاشتم کنار را یشوخ

 به خب کهنیا و کنسرتا تو اجرا یفضا و طیمح با ییآشنا برا-

 .گهید ممیت عضو حال هر

 .مینشست و میکرد تشکر و بود دهیچ را زیم آلما
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 چطوره؟ ایمیک ؟یکرد کارایچ تو-

 :داد جواب خونسرد و دیکش خودش سمت را ساالد ظرف

 !مخ رو معمول طبق-

 چه و کنم صحبت غذا خوردن نیح نداشتم عادت. دمیخند

 و شدیم دهیکش گذشته سمت داشت ذهنم! بود یبد عادت

 نه؟ ای بداند است حقش نه؟ ای میبگو اعال به دیبا ایآ کهنیا

 با... دهم دستش از دیترسیم دلم و بداند دیبا گفتیم اصولم

 نم اعال بودم، شده عاشق من نداشتم؛ یستیرودربا هک خودم

 قلبم انیم درست حاال و شده کینزد قلبم به قدم به قدم و نم

 .بود نشسته

 .افتاد ماه کیبار حالل و آسمان به پنجره از نگاهم

 د؟یجاو-

 .خورد فرو را اشلقمه

 ؟ییدا جان-
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 دیبا. کردمیم مشورت او با دیبا شد؛ قرص دلم محبتش به

 .دادیم نشانم را درست راه یکی

  بمونه؟ ابر پشت ماه که ادیب شیپ ممکنه-

 کردم؛ انتخاب را یپنهانکار و نگفتن چرا دمینفهم هم خودم

 .داشتم هراس اعال نداشتن از چون دیشا

 نگران و گذاشت بشقابش درون را چنگالش و قاشق

 .دیکاو را دمیناام و رمغیب یهاچشم

 طال؟-

 درد از پر من که یالمثلضرب با البته ود؛ب زده حدس درست

 .دادم تکان سر دییتا به. نبود هم سخت حدسش دمیکششیپ

 گفته؟ یزیچ یکس ال؟یط شده یچ-

 ...د؟یجاو. ستین یکنیم فکر که یزیچ اصال موضوع نه-
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 .داشتم ضعف مشکالتم کردن عنوان در حد نیا تا چرا

 ؟یترسیم یچ از-

 .کردم باز لب و ردک راحت را کارم سوالش با

 ...اعال-

 .شد خم سمتم و دادم قورت را دهانم آب

 ؟یچ اعال-

 .سرشه تو ییزایچ هی... هی-

 یول انداختم ریز به سر صالیاست سر از بلکه ایح و حجب از نه

 نگاهم و شد بلند. بودم متوجه میرو را نگاهش ینیسنگ

 امیکنار یصندل یرو و زد دور را زیم. آمد باال همراهش

 .شد قیدق صورتم در و نشست

 تو؟ به راجع-

 .دادم تکان سر دییتا به
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 زده؟ یحرف-

 .نذاشتم بگه خواست-

 طال؟ خاطر به چرا؟-

 .بست حلقه میهاچشم در اشک

 نه؟. بدونه دیبا-

 فوت شتاب با را نفسش و گرفت سقف به رو را سرش درد پر

 .کرد

 د؟یجاو-

 .آورد نییپا را سرش

. نگفتن ای گفتن به ریبگ میتصم بعد بشه یجد هیقض بذار-

 به وخودت پس و نداره تو یندهیآ به یربط انیجر اون

 بازم یبگ یبخوا هم اگر. هیخانوادگ راز هی نده، عذاب خاطرش

 .نکن عمل یاحساسات کن صبر
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 ...ترسمیم-

 .داد قرار نگاهش هدف را چشمم دو و گرفت را امچانه

 ؟یدار دوسش-

 . دمیگز لب

 ...مدونینم-

 .کرد رها را امچانه و دیخند کوتاه و صدایب

 ازت دست نهیبب ابرم پشت ماه باشه یواقع عاشق اگه اعال-

 و نیظاهرب آدم نگزه ککت رفت و دیشن اگر یول. شورهینم

 .باشه مبارک که موند اگرم ستین تو قیال احمق

 

 

_۷۴ 
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 مات اعال و ختمیریم اشک صورت یپهنا به گذشته مرور از

 خواست خودش. بود آوار سرش پشت وارید یرو مبهوت و

 مانع که کردم را تالشم تمام من... کرد اصرار خودش بداند،

 را قلبم گفت... گفت و کرد اصرار یول شوم اشیخواستگار

 جا تو شیپ را حواسم و هوش گفت گذاشتم، جا تو شیپ

 تو بدون گفت گذاشتم، جا تو شیپ را قرارم گفت گذاشتم،

 ... گذرندینم میاهلحظه

 از... طال از گفتم، را زیچ همه گفتم،یم دیبا گفتم؛ هم من

 شده جانم یخوره سال پنج که یننگ از... اشکان از... خودم

 . نشدم و شوم خالص تا دمیکش رگم یرو که یغیت از بود،

 نیا و دادم نشانش را کهنه زخم یجا و کردم باز را بندم مچ

 ...حالش شد

 از را مزاحم یهااشک و شدم رهیخ اشدهیپر گرن صورت به

 .زدم کنار میهاچشم
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 و یدار دوسم یگیم هنوزم گفتم بهت که ییزایچ نیا با-

 باشم؟ کنارت یخوایم

 یحت و اوردیب کم داشت حق... دردناک و محکم بست؛ چشم

 .ردیبگ پس را اشیخواستگار

 اعال؟-

 !مجان دیبگو جوابم در شهیهم مثل خواستیم دلم

 .نداد را جوابم اصال اما

 با که دمیفهمیم خرابش حال از دانم،یم دادم دستش از 

 را آخرم تالش دیبا من اما دیایب کنار تواندینم امگذشته

 .گذردیم سرش در چه بفهمم تا کردمیم

 ...من اعال-

 ادمی از تکلم و شد رهیخ صورتم به یوحش و کرد باز چشم

 .رفت

 .رونیب برو-
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 :زدم لب ناباور

 !اعال؟-

 . رونیب برو-

 نیا شدینم باورم شدم، خشک میجا در ادشیفر یصدا با

 دنیشن از قبل که است ییاعال همان تنفر از حجم نیا با اعال

 !بود خواستارم تاب و تب با امیخانوادگ راز

 از که کردیم نگاهم نشسته خون به یهاچشم با منتظر

 صدا به لب باز و نداشتم تنرف یپا من یول بروم رونیب اتاقش

 .کردم باز زدنش

 !اعال-

 انیم را میگلو و کرد حمله سمتم که شد خودیب خود از انگار

 .گرفت شیهاپنجه

 نیا با! خال و خط خوش مار نزن صدام یجورنیا-

 ییکثافتا چه با نفهمم که یبد بمیفر یخواستیم تتیمظلوم
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! من دستگاه و مد تو یاومد چرا ننگ نیا با تو هان؟. طرفم

 ...یلعنت بگو دِ هان؟

 بود نیخشمگ قدرآن کرد،یم تقال دنیکش نفس یبرا داشتم

 و گفتیم ناسزا و زدیم داد. کندیم امخفه دارد دیفهمینم که

 تر محکم را میگلو و شدیم شتریب خشمش اشجمله هر با

... و دادم هلش عقب به حرکت کی با و کردم تقال. فشردیم

 دمیخز عقب به میجا در. برگشت نفسم اما شد کیتار اج همه

 و اراده یب بودم دهید که یکابوس از و خوردم تختم تاج به و

 .افتادم هق هق به درمانده

 

 

_۷۵ 

 خودش در را تمامم داشت قیعم باتالق کی مثل گذشته

 لب نداشتم، خواستن کمک و زدن ادیفر جرئت و کردیم غرق
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 پاک که یننگ از! د؟یبکش رونمیب چه از گفتمیم و کردمیم باز

  ؟!بود زده آتش را ماننهیس که یراز از! نبود؟ یشدن

 عاجز مرورش از هم خلوتم در یحت من که گفتمیم چه

 ...بودم

 با و گذشته به برگردم کهنیا وقت بود؛ وقتش امشب دیشا

 ترس از دارم که ییجانیا به برسم و بکشم قد اتفاقاتش

 !دهمیم دست از را زمیچ همه شیافشا

 یپدر یخانه به ترشیب نبود، روبراه طال حال بود یمدت

 را اشخانه به برگشتن دلش هم هاشب یحت و آمدیم

 حرف کم و شدن غرق خودش در طورنیا خواست،ینم

 رفت با که یاشکان یحت که بود شده دردآور یقدر به شدنش

 شنهادیپ بود لفمخا دشیقیب و مجرد دوستان با طال آمد و

 رونیب انزوا نیا از و بگذارد یهم دور دوستانش با که دادیم

 چیه رفتیم دوستانش یبرا جانش که ییطال یول دیایب

 .نداشت هاآن با اشیدوست یریگ سر از به یلیتما
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 و ماندیم یپدر یخانه در ماه کی که آمدیم شیپ گاها 

 و کردیم صبح من قاتا در را شب که بود نیا ترکنندهنگران

 و تفاوتیب شیهایریگکناره نیا یبرا اشکان اعتراض به

 . بود سرد

 جمعش خانواده یهمه حواس وگرنه نبود هم ریپذحتینص

 . بود

 احوالش یبد از هم بود وصل جانش به جانم که من حال

 کرده خواهش بارها آمد،ینم بر دستم از یکار اما بود آشوب

 اما میکن دایپ یاچاره راه دیشا دیگوب را مشکلش که بودم

 حیتوج را بدش حال اساسیب لیدال با و زدینم یحرف

 .کردیم

 خواستم یوقت بود گرید یروزها از بدتر حالش نحس روز آن

 از ییجدا دنشیرس آرامش به راه تنها گفت کنم آرامش

 که ییطال! آوردمیم در شاخ تعجب از داشتم! است اشکان

 به حاال بود کرده شروع تاب و تب پر و اشقانهع را اشیزندگ
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 عدم ییجدا میتصم یبرا لشیدل! کردیم فکر ییجدا و طالق

 دختر طال داشتم قبول! شانیاهایدن بودن متفاوت و بود تفاهم

 طال یول دیپسندینم را یزندگ سبک آن اشکان و بود یآزاد

 کی از بعد چرا دمیفهمینم فقط! بود آمده کنار هیقض نیا با

 !بود آمده چشمش به شانیاهایدن تفاوت تازه یاخورده و سال

 کرده دعوت شام یبرا را دیجاو و مادرجون و الله خاله مامان

 کرده رید. مینیبچ را زیم و دیایب تا میبود اشکان منتظر بود،

 هم طال یروزها نیا حال از حالش اما آمد باالخره یول بود

 شیموها ناموزون، و تهخیر هم به شیهالباس بود، بدتر

 اهیس صورتش پوست رنگ نخورده، شانه و دهیژول

. میشد حالش یایجو ترسان و میشد بلند جا از یهمگ  ...اهیس

 کرد انیب را جمله نیا مزحک انقدر! شومینم بهتر نیا از گفت

 یحال با. میماند حرکاتش یرهیخ پرت و مات یهمگ که

 کرد باز را اشهشد مشت دست و رفت ونیزیتلو سمت خراب

 .کرد وصل دستگاه به یفلش و
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 .گذاشت اششانه یرو دست بابا

 جان؟ اشکان شده یزیچ-

 .دیچرخ بابا سمت اشکان یزده خی نگاه

 .حاال مینیبیم-

 .کرد گرد عقب و برداشت زیم یرو از را کنترل

 بعد چون دینیبش دیشنویم من از! دیسادیوا چرا دینیبش-

 مخ با من مثل ممکنه نیندار ادنسیوا توان گهید دنشید

 !نیزم نیبخور

 و مینشست چرا و چون یب بشیعج و آشفته حال ریتاث تحت

 پخش و شدیم فشرده دستش انیم کنترل آورد، باال را کنترل

 .زد را

 نیترعادالنه. دینیبب خوب. کنم اجرا دیبد حکم قراره دینیبب-

 .کردم انتخاب رو راه
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 طال دیشد تکان متوجه. شتبرگ ونیزیتلو سمت نگاهمان

 . گرفت هراس رنگ نگاهش کردم حس شدم،

 یادهیکش نیه با طال و گرفت قاب را ونیزیتلو اهیس یاپرده

 و رفت کنار پرده... رید یلیخ بود، شده رید یول دیپر شیجا از

 یرو گرفت، را یمشک یپرده آن یجا ونیزیتلو قاب در طال

 ... بود تخت

 

 کرد حمله ونیزیتلو سمت و برداشت را خانه طال غیج یصدا

 و گرفت را شیبازو خشم از پر و زیخ کی با اشکان یول

 !داشت نگهش محکم

 خودش... بود طال... بهیغر مرد کی با بود تخت یرو طال

 ...بود
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 طال نداشت دهیفا یول کرد پرتاب ونیزیتلو سمت را مجسمه

 ...بود تخت یرو هنوز

 یول کند شیرها اشکان تا زدیم پا و دست ونیزیتلو سمت

 یلیس طال صورت به هم سر پشت و بود شده وانهید اشکان

 : دیکش یم غیج طال و زدیم

 غلط د،ینکن نگاه خودم گوه د،ینکن نگاه خدا رو تو. دینکن نگاه-

. دیکن خاموشش خدا رو تو دمیم حیتوض د،ینکن نگاه کردم

 ...لهخا... دیجاو نکن، نگاه بابا نکن، نگاه مامان

 یول بود یخون اشکان یهادست و شده پاره طال یهالب

 :دیکشیم ادیفر و زدیم همچنان

 هرز که وقت اون ؟!یکشیم خجالت! هیچ ننیبب بذار-

 داره اشکال چه هان؟ چرا یدینکش خجالت من از یرفتیم

 با من بدونن بزار دمیکش یچ من بفهمن بذار نن،یبب همه بزار
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 تیترب یا هرزه چه ننیبب بزار م،دیکش یدرد چه دنشید

 .کردن

. کرد واژگونش نیزم یرو و دیپر ونیزیتلو سمت زیخ با دیجاو

 یهاچشم انیم نیا یول شد قطع لمیف شد، خورد ونیزیتلو

 داد و غیج و مامان کردن غش یحت و دندیدیم کابوس من

 آن یالبال مغزم انگار کرد،ینم اریهش را من هم طال و خاله

 امکان! نبود طال. گشتیم بزرگ دروغ کی بالدن لمیف

 یهادست نوازش ریز کمرش یرو یتتو یول... یول نداشت

 ...گردنش یرو یپروانه یتتو... مرد آن

 

... تراشخوش و بایز صورت آن بود، خودش بود طال... طال

 ...بود طال خود

 ...کشمتیم ناموسیب-
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 قدرت تمام با دیاوج. دمیپر جا از میپا یجلو اشکان افتادن با

 .بود گرفته لگدش و مشت ریز

 .رتیغیب یگذاشت هیلمیف چه نیا... ذارمینم تزنده شرفیب-

 شیرو و زد کنار شیرو از را دیجاو محکم یلگد با اشکان

 .دیچسب را اشقهی و زد مهیخ

 

 گهید یکی منم؟ بخوره لگد و مشت دیبا که یاون: دیکش هوار

! نخوردم؟ کتک قبال من مگه! رمبخو کتک من کردهیهرزگ

 گهید یکی بغل وزنم یوقت قبال من! کن نگاهم د؟یجاو هان

 ن؟ینیبینم حالمو... شدم له لگد و مشت ریز. خوردم کتک دمید

 :دیکش ادیفر بابا سمت و کرد رها را دجاوی 

 تو! تو از. توئه از یرتیغیب! پدره یتو ریتقص شهمه نایا-

 وکالهت. وثید یتو. یآورد بارش ربا و بندیب یجورنیا

 برو... تهش ته... تهش ته تا رفت تهش تا دخترت باال بنداز
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 تیآپد و یامروز پدر هی ینمونه من ام،یالکچر من بگو

 ...تو یگذاشت آزاد تو رو دخترت که برو... برو. امشده

 به... نداشت امکان نه نه نشست، کمربندش یرو بابا دست

 کی در. زدیم ضجه و بود افتاده نیزم یور کردم نگاه طال

 نیخون کمربند رد از تنش بابا خشم ریز شد چه دمینفهم ان

 بود کرده غش که مامان. نبود جلودارش یکس زد،یم. شد

 نیا دنید از جانم امدن باال تا یزیچ که یمن و خاله یول

 داد. کند شیرها که میشدینم فشیحر بود نمانده اوضاع

 : که زدیم هوار دیکشیم

! بشم حرفا نیا قیال یکرد یکار تو. کثافت یبرد آبرومو- 

 هان؟. گذاشتم کمتون یچ. اقتیلیب من اعتماد جواب بود نیا

 و هالگد ریز مردیم داشت انداختم طال یرو را خودم

 بود نگفته او به گل از کمتر روزید تا که ییبابا یهاکتک

 . شدیم یسالخ داشت
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 ...نزن. بابا نزنش: زدم ضجه

 .آورد بند را نفسم تنم یرو کمربند نشستن

 معلوم کجا از... گهید یقلشهم. خواهرت مثل یکی هم تو-

 !ارن؟ین برام هم رو تو لمیف فرداپس

 یرو اشک. نشست بابا تن دور دیجاو یقو یهادست

 درد. دیکش کنار میرو از را بابا. کرد تکه تکه را جگرم صورتش

 من زخم نبود، بابا کمربند یهازخم از من درد یول داشتم

 . امدینم باال نفسم دردش از که بود ونیزیتلو آن انیم ییجا

 نیا از را طال دیبا نبود، ختنیفرور وقت االن یول... یول

 هق داشت مبل یهیپا به هیتک اشکان. کردمیم دور مخمصه

 یاصد پر یهاهیگر. دادیم ماساژ را قلبش داشت بابا و زدیم

. گرفتم را طال بغل ریز. نداشت یتمام مامان سر یباال خاله

 هزار به. میبرو شدینم بلند که بود شده ریس جانش از انگار

. بردمش سالن یانتها اتاق تا کشان کشان تقال و التماس
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 پر را اتاق جفتمان هقهق همزمان و انداختمش تخت یرو

 . کرد

 :زدم هق

 بگو؟ طال دروغه-

 از اشکان ادیفر با. نکرد انکار یول زد هق  ...زد هق... زد هق

 :دمیپر جا

 هاروزنامه تو که کشمتیم یجور طال ذارمینم تزنده -

 . سنیبنو

 قفل را در رفتم رونیب و کردم رها زار حال همان با را طال

 شده سد شیجلو دیجاو. دیرسیم طال به دستش دینبا. کردم

 .ادین اتاق سمت تا بود

 :زد هوار سرش و داد هل را دیحاو یعصب

 ذارمیم برمیم سرشو نمشیبب جا هر دینکن ولش دیدار نگهش-

 .شنهیس رو
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 چرا دانمینم. برود گذاشتمیم دینبا. افتاد راه یخروج سمت

 و کردیم رسوا را طال رفتنش؛ طورنیا از دمیترسیم یول

 ...نابود را امخانواده

 

_۷۶ 

 جان؟ الیط ال؟یط-

 حواسم که بودم رفته فرو دردناکم خاطرات عمق در قدرآن

 . کشانده اتاقم به را دیجاو دردم از پر یهیگر یصدا نبود

 .گرفت دستش دو انیم را اشکم از سیخ صورت

 خوشگلم؟ یدید خواب-

 در زنانهق را خودم و بود شده تازه سال پنج از بعد دلم داغ

 .کرد بغلم و انداختم آغوشش

 دونه هی با یدید کرد؟ کاریچ طال با اشکان یدید دیجاو-

 یجلو رو طال یآبرو نداشت حق اون کرد؟ کاریچ میآبج
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 جار یجوراون رو طال گناه نداشت حق اون. ببره بابا مامان

 خجالتش از طال. کشت اشکان رو طال. اوردین دووم طال. بزنه

 دینبا اشکان بود بزرگ چقدرم هر گناهش. زد ورگش

 د،یجاو کنمیم دغ دارم... دیجاو. کردیم قصاصش یجوراون

 بود، زدلمیعز بود، خواهرم بازم بود کرده هم یکار هر طال

 دیبا یخاک چه نمیبب اتاق تو برگشتم. بود گره نفسش به نفسم

 رگشو دمید  دمید شده، سرمون بر حاک دمید کنم سرمون تو

 از هاصحنه اون چرا... دیجاو دمیدینم بودم کور کاش زده

 د؟یجاو رهینم دمای

  زمیعز باش آروم شیه-

 :زدم هق

 از خون. بود خون از پر تخت کل! ؟یچجور ؟!یچجور-

 رو گذاشتم دست روش دمیپر. دیجاو زدیم فواره دستش

 از شم خالص بذار الیط رمیبم بذار گفتیم ادیب بند که رگش

 بهم وحرفاش بود، حرف از پر طال دیجاو... نکبتم یزندگ نیا
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 بود من نفسهم طال بگم؟ یک به ودردم. دیجاو مرد و نزد

 نگو باش اروم نگو رو نایا یدونیم بهتر همه از که تو دیجاو

 ...نگو ادیم دردم. دیجاو

. کرد جدا اشنهیس از و گرفت دستش دو انیم را سرم

 چقدر. افتادم اشیخاکسپار ادی دیبوس که را میهاچشم

 تا نرود، تا کند، نگاهم تا کند، باز تا دمیبوس را شیهاچشم

 ...شود داریب

 ... کشتتش اشکان... مرد... دیجاو رفت-

 خودش اشتباه رو طال. ییدا نفس نه زم،یعز نه خوشگلم، نه-

 برنگرد... شد له شد، داغون شکست، بود، مرد اشکان. کشت

 نیا با. کردن قبر نبش به نینش. بره کن چالش. گذشته به

 نه. یچیه ؟ییدا یفهمیم. یچیه شهینم عوض یچیه فکرا

 تونستیم اشکان نه. کنه جبران اشتباهشو که شهیم زنده طال

 کم بود، زنش ال،یط شد نابود اونم. نزنه دم و ارهیب طاقت

 راه هی دنبال و گذشته به برنگرد. بود دهید انتیخ نبود یزیچ



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
594 

 

 یچیه حرفا نیا با مرده اون بگرد، طال داشتن نگه زنده یبرا

 .ذهنت از دور زشیبر کن، پاکش. کنهیمن رییتغ

 دارم. مونده گلوم تو شده حناق نگفتم بس از. ییدا تونمینم-

 وخودم منم نینیبیم نییایم روز هی بگم ینذار. رمیگیم قمباد

 مونده دلم رو که ییغما با من نه، هاغیت با نه دفعه نیا. کشتم

 مونده لومگ ینجایا قیدق ساله پنج بغض هی. کشمیم وخودم

 بزرگ انقدر نشکنمش اگه شه،یم بد مامان حال بشکنمش اگه

 جلومو یدونیم که تو. بکشتم و ببنده رو نفسم راه که شده

 نشد، اشک وقت چیه من یدردا یدار خبر که تو ،ییدا رینگ

 طال یبرا یعزادار ،ییدا دینبار وقت چیه من یدلتنگ بارون

 شو، خفه گفتم خودم هب قدران کارا، نیترممنوعه جزء شد

 گذشته، هاگذشته ر،ینگ عزاشو نکن، مرورش نزن، حرف

 نیا االن که زدم مدهیدداغ دل به هایدهن تو نیا از قدران

 یگیم که تو اد،یم دردم نگو دیجاو دور زیبر نگو. حالمه

 ...نگو شمیم داغون
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_۷۷ 

 که شد شنوا گوش دو فقط و نزد کردنم آرام یبرا یحرف گرید

 و دیشن را دلم یرو شده تلنبار یهانگفته تمام یصبور با

 شده صبح. شوم سبک تا بزنم هق آغوشش در آنقدر گذاشت

 سر به رفتن گفت و آورد را امیروسر و مانتو خودش و بود

 بغض بودم شده ترآرام. میرفت و کندیم ترمآرام مزارش

 انیم نیا بود، برداشته داغدارم ینهیس از دست امسالهپنج

 توانستم،ینم واقعا. کردیم شانمیپر اعال یپ در یپ یهاتماس

 زمان به ازین. نداشتم سمتش از را یمحبت چیه رشیپذ یآمادگ

 را، گذشته گرید بار کی بتوانم و میایب کنار خودم با تا داشتم

 چیه دیشا دانستمیم دلم ته البته. کنم مرور اعال یبرا بارنیا

 که ییطال اشتباه به راجع زدن حرف ...نرسد زمانش وقت

 ذره ذره نیع بود، دلم جان قضا از و بود کوتاه ایدن از دستش

 ...آمدینم بر من از بود، دادن جان
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 و شب. بودم دهیخواب گورستان از برگشتمان از بعد را روز تمام

 خواب گرید و بود شده شب! شدیم بجاجا داشت کمکم روزم

 . خورد زنگ امیگوش که یفرار میهاچشم از

 بود شده حالم یایجو و گرفته تماس که دیجاو با دم،یگز لب

 بد یلیخ نگرفتم؛ و گرفت خواهم تماس بعدا دیبگو او به گفتم

 حکم ادب یول خواستیم ندادن جواب هم باز دلم. شد

 .کردم وصل را تماس و دادیم یگرید

 .سالم-

 دم همان بود سک هر. کرد امشرمنده محبتش با و آرام یصدا

 را تماسش ستیب از شیب که کردیم باز گله به لب اول

 .امگذاشته پاسخیب

 خانوم؟ یخوب! ماهت یرو به-

 ؟یخوب شما. ممنون-

 !... خوب؟-



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
597 

 

 نشست، لبم به لبخند جواب دادن یبرا کردنش فکر از

 .بود نیریش گاهشیب و گاه یهاطنتیش

 :گفت سوالم به دادن جواب الیخبی 

 !ییجا میبر ایب شو آماده .درم دم-

 !چه دیکشیم شیپ را اشیدلدادگ حرف اگر! یوا

 ...آخه-

 .زد میصدا دلخور

 کوچه تو! هایاریب بهونه که نکردم سوال! خانوم الیط-

 .منتظرم

 درب خواست نبود، یادبیب یرو از تماسش کردن قطع 

 را میهالباس و شدم بلند. ببندد رفتن یبرا را امبهانه هرگونه

 خواست اگر دادم قول خودم به. زدم رونیب خانه از و ضیتعو

 .شوم مانعش شده ینحو هر به کند عالقه ابراز
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 تشکر و سالم نشستن نیح و کرد باز را نشیماش در داخل از

 .کردم

 .گذراند نظر از را صورتم یاجزا لب به لبخند

 ! خانوم امروز یکرد زجرکشمپ-

 که اشجمله مفهوم ای بود مشکال نِیریش عسل چون لحن

 .شد دهیکوب قلبم در میمستق

 .امروز نبود خوب حالم واقعا اما نداشتم یادبیب قصد. ببخش-

 رفته؟ ادتی! گهید بشه آروم من شیپ بدتم حال شد قرار-

 !نه ای باشد مانده ادمی که میبود گذاشته یقرار نیهمچ یک ما

 بستن به را خودم و اوردمین تاب را شیرایگ و گرم یادیز نگاه

 جواب ضهیعر نبودن یخال یبرا و کردم مشغول کمربند قفل

 :دادم

 !ببخش-
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 !گهید یجهان و جان! کنم چه نبخشم-

 .خورد گره جهانش و جان انیم ییجا من قلب و زد استارت

 قرار را ملتهبم حال تا داشتم سکوت نیا به ازین یلحظات

 :دمیپرس و بخشم

 م؟یریم کجا-

 .نداره صفا تو بدون گهید هک ییجا هی-

 را عملم گذرا و خندان نگاهش و شدند گرد خودکار میهاچشم

 .کرد شکار

 آدم اصال من یدار ذهنت تو ازم که یشناخت برعکس! هیچ-

 نبود خوبم حالت بعد یدفعه که گفتم ونیا... ستمین یصبور

 دقه همون خوبه حالت گفتینم دیجاو اگه. یبد ومن جواب

 .خونتون دم دمبو اومده

 :زدم لب ارادهیب شیپروایب کالم صراحت از زدهشوک

 !اعال-
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 .شد امرهیخ قیعم دارشلبه کاله چتر ریز از یرانندگ نیح

 حواسم تمومه؟ ازم یکن فرار یکرد فکر ه؟یچ اعال؟ جان-

 من... الیط منو چونینپ حرکاتت، نیترکوچک به بهت، هست

 خاطر به ست،ین خودم عفض خاطر به برات امیم کوتاه اگه

 . یبش یقو خوامیم که توئه ضعف

 چه و جنوب در را میهایریگ کناره چه بود، دهیفهم! من یخدا

 هرجا یول بودم کنارشان روز ده یسوارقیقا از بعد... امروز

 دستم کار حضورش یگرما تا گذاشتمیم عقب یقدم بود اعال

 حجب تا گشتمیم یسوم فرد دنبال میبود تنها جا هر ندهد،

 اعال و. نشود باز احوالش فیتوص به اعال زبان و شود انمانیم

 میرو به حاال و بود دهیفهم و دهید را میفرارها نیا یهمه

 ؟!شدیم مگر هم ترواضح نیا از عالقه ابراز. آورد

 به را دستش یصندل دو انیم از نداشتم، هیتوج یبرا یحرف

 نگاهش گنگ. گرفت مسمت و برداشت یابسته و دیکش عقب

 .شد بمینص مهربانش لبخند و کردم
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 . نداره وقابلت-

 .گرفتم دستش از آرام

 مناسبت؟ چه به. ممنون-

 . دنتید یبرا بهونه هی-

 ارادهیب یالحظه میهاپلک و گرداندم کادو یرو را نگاهم

 را احساساتش ابراز از فرار ییتوانا من افتادند، هم یرو

 》 کی جمالتش تمام در و زدیم حرف دهپریب اعال نداشتم،

 ینیچننیا محبت کی ای《... دارم دوستت خواهمت،یم

 کردمیم سکوت کهنیا جز! گفتمیم دیبا چه من و بود پنهان

 .کردمینم شدنش پرواتریب به بیترغ واکنش دادن نشان با و

 .کن بازش-
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 .کردم جدا را یزرورق جلد یهاچسب حرفیب و دادم تکان سر

 کردم بازش کنجکاو و بود پنهان رشیز یبلند یچوب یجعبه

 .آمدم وجد به داخلش اتیمحتو دنید از و

 ( یسازدهن یشرفتهیپ نوع: کایهارمون! )کایهارمون -

 .زد لبخند

 .باشه مبارک-

 .نکردم غشیدر را قدردانم نگاه

 !که یبد ادمی ین بود قرار-

 . ین بعد دمیم ادتی ونیا-

 نوع از کردم، لمس را کایهارمون ساز ییطال و قبرا یوارهید

 معذب هم بردم لذت هم گرانش یهیهد از و بود نشیبهتر

 . بود سازها نیترعاشقانه و نیترنیریش کایهارمون. شدم

 .گرفتیم سراغتو قیتوف-
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 .دادم قرار اشجعبه در را ساز

 کنم رو چکتیپ بهشت هوس دفعه هر بعد به نیا از گفتم-

 .امینم الیط بدون

 ابراز بدون اعال امشب کرد،یم زمزمه دواریتاک سرم در یکس

 .کرد نخواهد تیرها عالقه

 

_۷۸ 

 رستوران که بود یجور ورودمان ساعت قبل یدفعه مثل

 چکشیپ بهشت به خانقیتوف ییامدگوخوش با و بود خلوت

 در ناب و بایز یهاحس انواع ورودم با قبل یدفعه مثل م،یرفت

 را فشیتوص یول دهیند که بود یبهشت هیشب واقعا فت،گر برم

 یءایش چیه به که چکیپ یهاگل از پر بودم، دهیشن اریبس

 دهیچیپ دورشان تا دور و نکرده یلطفکم کوچک بهشت آن در

 مینشست تخت تک همان یرو اعال تعارف با. بود دهیکش قد و
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 انیم آوازخوان یهابلبل از را پرولعم نگاه یسخت به و

 داده قرار مخاطبم که اعال به و گرفتم هاگل و هاچهدرخت

 .دادم بود

 هر رمیگیم میتصم دارم که هیدنید قدران چشمات برق نیا-

 .جانیا ارمتیب شب

 طنتیش خاطر به دیشا بودند؟ براق قدرنیا چرا اعال یهاچشم

 یرو   معموال که بود یکمرنگ لبخند آن و یرپوستیز

 اشیفتگیش شدت از هم دیشا! انداختیم نقش صورتش

 . دوختیم چشمم به چشم شور ازپر و براق طورنیا

 ال؟یط-

 کنکاش در دمیفهم صورتم یجلو دستش دادن تکان با

 به و گرفتم نگاه. است شده پرت یحساب حواسم شیهاچشم

 خودم یرو به را اعال معنادار نگاه و کردم اشاره اطرافم

 .اوردمین
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... گهید یایدن هی یتو برهیم وآدم جانیا آرامش حس-

 .قشنگه

 .دهیم من به تو حضور که یحس مثل -

 یاراد ریغ کامال و خودکار و کردم حس را قلبم شدن کنده

 دهیکش باال سمت به که ییهالب و طنتیش با. شدم اشرهیخ

 . بود گرفته نگاهش نیبذره ریز را میهاچشم شدیم

 بزنم؟... ساز-

 من و شد همزمان سرش رفتن عقب با اشخنده کیشل

 که بودم اعال از فرار یبرا یاچاره راه دنبال افکارم در قدرآن

 در نهفته ترس بابت امشبش یهاطنتیش شدمینم متوجه

 !است خودم یهاچشم یهامردمک پس

 .کرد نییپا و باال دییتا نشان به را سرش اشخنده یماندهته با

 .بزن-
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! شود باز فکریب و موقعیب که یدهان به نتلع! من یخدا اوه

 چه گرفتمیم دست را کایهارمون ساز که بود بارم نیاول من

 !زدنش به برسد

 .گرفت امخنده خودم یچارگیب از

 .بزن شما! ستمین بلد-

 دستش در یدوران را ساز یجذاب حالت با و انداخت باال ابرو

 .گرفت سمتم و چرخاند

. مسواک مثل هیشخص یلهیوس! یدهن ساز روشه اسمش-

 .راحته بزن

 کی و نگاه کی و جمله سه دو با! گرفت حرصم دستش از

 چه نیا آخر! نشاندیم یکرس به را حرفش راحت لبخند

 ! است راحت بزن ؟!بود یآموزش

 نگه مقابلم را ساز سماجت با طور همان و نبود هم ایب کوتاه

. گرفتم را ساز و کردم دم ینفس صدایب. رمشیبگ تا بود داشته
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 یسع بود گرفته امخنده که یحال در! گرید بود یدهن ساز

 فالش یصدا از خودم اول فوت با یول نکنم یکارخراب کردم

 .کردم نگاه اعال به خندان و افتادم خنده به ناهنجارش و

 !ستمین بلد گفتم-

 دستم از را ساز ردیبگ صورتم از نگاه کهنیا بدون خندان

 ! کرد زدن به شروع و گرفت

 شد نگاهم سوال و بهت متوجه انگار! که بود یشخص یلهیوس

 به شدن رهیخ با کردم یسع و گرفت امخنده و زد چشمک که

 باورم اوه. کردم تمرکز آهنگ یرو مانیروبرو کوچک یفواره

 را ترانه کی از یکامل یقطعه ساده یدهن ساز کی با شدینم

 از را شعر کلمات شدیم که حواض قدرنیا هم آن! کند اجرا

 ...دیکش رونیب ساز یالبال

 

 "شونتیپر یِموها توو آرام انوسِیاق موج"
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 گوشم پشت سمت به میموها دنیکش و دستم آمدن باال

 ترانه کلمات و زدیم ساز نقصیب و یاحرفه چقدر. نبود یاراد

 . کردیم فوت کایهارمون در احساسش تمام با را

 

 "ونتیمد شهیم وقتا هی عشقم خود که یعشق یجور"

 

 هر با قلبم. کردیم یباز روانم و روح با راحت هم چقدر

 .زدیم دل را عشقش و اعال طپشش

 

 "یروم جلو ییجانیا تو یوقت خدا از خوامیم یچ من"
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 قلبم ادی از را طپش نبودنش فکر لحظه کی دم؛یترسیم

 .بردیم

 

 یعشق قسمتِ نیجذابتر تو"

 "ضمیمر قلب منو میریمیم تو بدون

 

 ییجا هم من نفس کایهارمون در شیهانفس گرفتن اوج با

 میهاترس و من با داشت اعال خود؛ گره امنهیس یقفسه انیم

 !بود گرفته نشانه را قلبم صاف و کردیم دوئل

 

 دست از رمیم ینباش کن نگاهم"

 "زمیعز زمیچ همه دست از رهیم ینباش
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 در چشم با اعال و گرفتم فواره از نگاه ساز یصدا شدن قطع با

 :داد ادامه خواندن با ساز بدون و زد لبخند شدنمان چشم

 

 یعشق قسمتِ نیجذابتر تو"

 زمیعز دارم باهات یعشق صحبتِ چقدر

 

  تنها منِ از یکس گهید رو تو رهیبگ محاله

 "زمیعز ذارمینم

 

 جا از قلبم داد را دشینو که یعشق یهاصحبت آن انیم

 آرام مجال اشترانه شدن تمام با !داشت شکر یجا نشد ندهک

 یروبرو ساز با را امچانه و نداد را اموانهید قلب به شدن

 قدرآن دانستیم خودش ندزدم، نگاه تا داشت نگه صورتش
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 رو و آورده کم گرید که داده خوردم به را احساساتش پردهیب

 .زشمیر به

 دوست انقدر الیط آخ ه؟یچ یبرا چشمات یتو ترس نیا-

 یتو رو یمواز حس تا دو آدم شهیم چجور بدونم دارم

 !بده جا چشماش

 نشوم ذوب نگاهش یگرما از تا بکشم عقب را سرم خواستم

 .شد مانع امچانه ریز ساز همان فشار با یول

 .زدم ینفهم به را خودم

  ؟!اعال یگیم یچ ؟یچ از ترس-

 ! یباش یبترس هم یبمون یبخوا هم کهنیا-

 از نرم را ساز  انوسیاق عمق به ینگاه و مکث با و دمیگز لب

 .زد لبخند خونسرد و گرفت مقابلم و دیکش عقب امچانه ریز

 .نده کس چیه به گهید ه،یشخص یلیخ یدهن ساز-
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 ❤️ 

 

_۷۹ 

 یشخص مسواک مثل که یایسازدهن یرو آخرش دیتاک با

 و عشق یادهج از سر گرید و داد رییتغ را بحث کل به است

 هابحث در و گفت یدر هر از و اوردین در یدلدادگ

 .کردم اشیهمراه

 آن از داشت حق اعال فقط که را امیشخص یکایهارمون

 و تپنده قلب از بودنش فراخ که یلبخند با را کند استفاده

 مشغول و گذاشتم کمد داخل گرفت یم نشات اموانهید

 جستم هم امشب تگذش ذهنم از و شدم میهالباس ضیتعو

 چه؟ فرداها و فردا یول

 ،ییتنها به داشتم ازین چقدر. نمشینب هفته کی شدیم کاش

 گذشته به که یاندهیآ. کنم فکر امندهیآ و خودم به و نمیبنش
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 یبرا. گرفتیم من از را امیخوشبخت داشت و بود شده وصل

 زا یلیخ دیبا بود شده زیعز یادیز دلم یبرا که ییاعال داشتن

 کردنش بازگو که یاقصه گفتم،یم را امیخانوادگ ینگوها

 . بود تر سخت هم بمب کردن یخنث از میبرا

 یکی یقول به که یکس کنم؛ مشورت یکس با داشتم ازین چقدر

 از گره چطور بداند و باشد کرده پاره خودم از شتریب رهنیپ دو

 حتمانینص یگاه مادرجون ریبخ ادشی شود،یم باز کارم

 که الله خاله به روز کی است ادمی کند، رحمتش خدا. کردیم

 است حقش گفت بود شده بحثش بدخلقش همسر آقامردان با

 بزند، زبانش زخم و بشنود سرکوفت مردان از چقدر هر

 گفتیم زد، را یحرف هر دینبا که جماعت مرد به گفتیم

 مردت ینیبب گذشتیم اتیزندگ از سال سه دو یگذاشتیم

 یسفره که شودیم صبورت سنگ و هست اتیهمراز قیال

 و بپاشد زخمت به نمک خواهدیم ای یکن باز شیبرا را دلت

 امرزدشیخداب آخر. یریبگ دهان به زبان مقابلش در دیبا
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 به را خانواده بیع نیکوچکتر داشت، یدارشین زبان آقامردان

 است ادمی کرد،یم دلش به خون و دیکوبیم الله خاله سر

 دلمان و میانرفته سفر به ستیسال کی کرد گله خاله بار کی

 مثال که زد شین دم همان و برخورد آقامردان به د،یپوس

 رهیغ و فرانس بالد یسفرها قهیدق به دم پدرت یخانه

 دلش آقاجانت دیرفت مشهد به که هم بار کی همان! یرفتیم

 دیرفتگ شپش مسافرخانه در و بدهد هتل یاجاره پول امدین

 کرد فیتعر مانیبرا بعدها و نگفت چیه چارهیب یخاله. یهمگ

 بود سیخس اقاجانم گفتم او به امشده الل جان دوراز خود که

 پول و گزار و گشت اهل بود یثروتمند مرد کهنیا با و

 داشت عادت هم الله خاله... نبوده ینیچننیا یهاکردنخرج

 دست کف ذاشتگیم شدیم خانواده در یسخن یحرف تا

 سرش به و کردیم چماقش وقتش به هم او و آقامردان

 . دیکوبیم
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 اعال به ستین یازین گفتیم بود زنده مادرجون اگر دیشا

 که یایزندگ. دهم بشیفر کردینم قبول وجدانم یول. ییبگو

 نخواهد هم یخوش انیپا مطمئنا شود شروع دروغ و بیفر با

 . داشت

 و بود طال به راجع کردن حبتص مساعد مامان حال کاش

 . بخواهم مشورت و بزنم حرف او با توانستمیم

 مطمئنا شناختمیم مامان از نیا بر سابق که یاتیروح با

. میبگو راست و رک هست چه هر دیبا و بترسم دینبا گفتیم

 البته نداشت، بابا از یپنهان زیچ چیه بود طورنیهم هم خودش

 یجا به آقامردان مثل وقت چیه و بود یخوب همراه هم بابا

 به را شیهاخواسته تمام مامان زد،ینم زخم بودن صبور سنگ

 .بود فرمانش به گوش دل و جان با بابا و گفتیم بابا

 قدم هنوز بابا؟ ای آقامردان بود؟ مردها جنس کدام از اعال یعنی

 بود یکاف داشتم؛ هراس امیبعد یهاقدم از برنداشته را اول
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 دق که بود وقتآن اورد،یب میرو به را طال کار بار کی

 ...آوردیم دوام چطور الله خاله چارهیب... مردمیم و کردمیم

 تا و کردمیم فکر ییزهایچ چه به بود زده سرم به امشب آخ

 !رفتم شیپ کجاها

 جز دمینرس یاجهینت چیه به و کردم فکر سحر یهایکینزد تا

 به اعال تا کردم خاموش را امیگوش. کنم فرار هم باز کهنیا

 .دمیخواب و نشود معترض ویاستود به نرفتنم

 و گرفت تماس دیجاو یگوش با ظهر یهاطرف و بود دهیفایب

 خواب یبهانه را یخستگ و کنم صحبت او با شدم مجبور

 و نکرد باور کردم حس. کردم کار سر به  نرفتنم و ماندن

 روز بروم، حتما فردا گفت یدستور و یجد یکم و شد دلخور

 ...تنگ وقت و است ضبط

 .باداباد چه هر... گرید رفتمیم دیبا چه؟ آخرش
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_۸۰ 

 یحساب که بودم متوجه اعال رفتار از آمدم، و زده ایدر به دل

 ناباورانه! بهتر چه و رفته فرو اشموابانه سییر و یجد جلد در

 چه بگذرد منوال نیهم به یایطوالن مدت کردم دعا دلم در

 !شودیم

 نشستم، بلند هیپا یصندل یرو کروفنیم پشت رکورد اتاق در

 دنیرس ثمر به روز حاال ماه سه از بعد داشتم جانیه

 با. بود اعال زحمات و هایخوب جبران البته و میهاتالش

 گوشم یرو هدست یرو را دستم و بستم پلک رهام یاشاره

 یهاچشم به ود،نب تمرکزم یبرا خواندنم بسته چشم. گذاشتم

 از ترانه و اهنگ قواعد و نیقوان تمام کردمیم نگاه که اعال

 . دیپریم ذهنم

 سه هر ریام و رهام و اعال و کردم باز پلک خواندم که را تیب

 .زدند لبخند قیتشو به یاشهیش وارید پشت از
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 چشم دوباره یبعد قسمت خواندن یبرا و زدم پلک تشکر به

 .بستم

 ریام. برداشتم هدست یرو از را میهادست ارمک شدن تمام با

 کردم نگاه اعال به. داد نشانم را تشیرضا شست انگشت با

 در و شد خارج دمید از و برداشت قدم راست سمت و زد لبخند

 .شد باز اتاق

 : دمیپرس عیسر و برداشتم را هدست

 بود؟ چطور-

 .یعال-

 .شد مانعم تدس یاشاره با که بروم رونیب و شوم بلند خواستم

 .بمون-

 به اصرار هم باز و دیفهمیم و بودم یفرار هاماندن نیا از

 .نشست شیرو و دیکش کنارم یگرید یصندل. داشت ماندنم
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. کرد اعالم را اشیآمادگ دست یاشاره با و کرد ریام به رو

 ریام به رو کهنیا یجا به اعال و شد پخش هاهدفن در آهنگ

 زدم حرکتش به یلبخند. نشست من به رو ندیبنش رهام و

 . مصمم و یجد یاعال نیا از خواستیم زیگر فقط دلم یول

 یکی آن و داد جا گوشش پشت را هدفنش یهایگوش از یکی

 هم دیشنیم را من یصدا هم یجورنیا. گوشش یرو را

 دنیشن از تا کردم دیتقل را کارش هم من را، آهنگش یصدا

 داد تکان  آهنگ تمیرهم را دستش. نمانم بینصیب شیصدا

 حرکات یهاتیجذاب از چشم نخواستم هم دیشا نتوانستم و

 .بردارم اشمردانه

 و دارد قرار میروبرو ییبایز و سرسبز جنگل کردمیم احساس 

 بردارم قدم تا کندیم دعوت خود سمت شیهایدلبر با را من

 در یکس یول شوم کیشر لحظاتش نیترییایرو انیم در و

 دلبر جنگل آن در یبردار سمتش قدم اگر زدیم بینه سرم

 وحشت با  .یریبم تا ماند یخواه سرگردان و شد یخواه گم
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 و شد خفه ییفضا به لیتبد میبرا که جنگل یهاییبایز از

 .گرفتم اعال از نگاه ممکن ریغ آن در دنیکش نفس

 افکار از فرار یبرا و خواندیم دیبا که دیرس آهنگ از ییجا به

 .زدم لب صدایب همراهش شانمیرپ

 بشه تو اسم شکل لبهاش که اونه عاشق》

  بکشه پر دلش نوازشت واسه

 ستین اطراف نیا عطرت یوقت رهیبم

 تو یبرا دمیم جون که منم خود عاشق

 تو یجا به مردنم داره سابقه 

 《ستین معاف تو عشق تو یکس بُکش

 گردش نیهم. داشت نظر ریز را حرکاتم جزء به جزء

 به وجودم در را احساساتم صورتم یاجزا یرو شیهاچشم

 خواستم و دمیکش نییپا گردنم دور را هدفن دراورد، انیطغ

 و دیایب باال نفسم تا رمیبگ فاصله یکم الاقل ای شوم بلند
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 و کرد اخم اعتراض به. افتاده راه به ییغوغا چه دلم در نفهمد

 میهاگوش پشت را هدفن دوباره و آورد شیپ را شیهادست

 .خواند و کرد مشیتنظ

 دلت باب بشه کنهیم یکار هر عاشق》-

  دلت تابهیب که ییوقتا تونهمی 

 《کنه یدشمن تو سر خودشم با

 هم باز کرد اشاره و بود امرهیخ جانسوز و گرم شیهاچشم

 : زد لب و کنم اشیهمراه

 . بخون باصدا-

 زشیر اخم با و بخوانم دینبا من یعنی که کردم گرد چشم

 کینزد و بردم جلو را سرم ناچار به و کرد امیهمراه به دیتاک

 به تا شدیم تمام ضبط زودتر کاش. شدم خوانشهم کروفنیم

 احساسش از پر یصدا و لحن. کنم فرار ویاستود از یابهانه
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 در شدنخفه دلم من. بود گرفته نشانه را احساساتم میمستق

 .خواستینم را جنگل

 عقب برگرده دفعه صد خوادیم رو تو عاشق،》

  شب مهین یگاه که منه مثل یکی

 《کنه یزنیم تو که یعطر هوس

 هم من نفس دیشا و بود پخش صورتم یرو گرمش نفس

 ...او صورت یرو

 تا بستم پلک. خواندمیم شیصدا ربندیز دیبا را یبعد تیب

 ... دهم ادامه نگاهش، یفتگیش از حجم نیا تحمل ریز بتوانم

 .شد همزمان قلبم یهاتپش گرفتن اوج با شیصدا فتنگر اوج

 بشه تو ریاس خوادیم دلم شاه عشقم 》

 شهتختیپا که آغوشتو نبند

 《سختشه یخوب تو که نقدیا آدم 
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 جادیا ناهنجار یصدا از و گذاشت کروفنیم یرو را دستش

 و فشرد را کروفنیم کنار یدکمه. کردم باز چشم شده

 هم را هدست لب به لبخند دم،یشک عقب را سرم. شد خاموش

 :دمیپرس پرت و جیگ حرکتش از. کند گوشش پس از

 ؟یکرد قطع رو اجرا چرا-

 و رفت در سمت و شد بلند معنادار ینگاه با یول حرفیب

 هم ریام اعتراض و اوردمین در سر کارش از. کرد بازش

 

 .درآمد

 شده ضبط قبال. خوندیم دینبا الیط ؟یکنیم کاریچ اعال-

 ؟ییکجا. صدات ریز کردمیم کسیم ستمیس با دیبا صداش

 ضبط بود، نیتمر  هی فقط ضبط نیا. بود حواسم دونمیم-

 .دینباش خسته. هیکاف امروز برا. فردا برا باشه
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 تپش کنترلش از پر و آرام حال از. آمد داخل و بست را در

 من از االن نیهم اعال بودم مطمئن بودم، گرفته قلب

 یصندل یرو از عیسر فکر نیا با و کرد خواهد یخواستگار

 .شدم بلند

 .گهید برم منم پس-

 : کرد دیتاک آرام

 .دارم کارت نیبش-

 نییپا نرم پرده دکمه فشردن با و رفت یاکرکره یپرده سمت

 آخر یلحظه البته. شد دهیپوش رهام و ریام دید از اتاق و آمد

 .دمید اعال یبرا را ریام و رهام چشمک و خنده

 بلند هیپا یصندل یرو خراب یحال با و بودم افتاده دام در

 . آمد شیپ و نشستم

 .بخون حاال-
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 و آمد که بودم اشرهیخ خورده گره ینفس با و مبهوت و جیگ

 مانیپاها و میبود هم یروبرو درست. نشست یصندل یرو

 .داشت فاصله هم از یمتریلیم

 .زدم شیتشو از پر یاخندهتک

 

 ؟بخونم یچ -

 سهیآقاپل میخوابیم ما که هاشب ای هیقلقل دارم توپ هی -

 .دارهیب

 .زدم صدا کشدار را اسمش یزیآماعتراض یخنده با

 !اعال-

 . آورد شیپ را سرش یکج لبخند با

 .رو ترانه چهارم برش-
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 هم شدن غرق کم یفاصله نیا از شیهاچشم عمق در

 شیپ گلجن یها ییبایز بیفر دینبا من یول داشت یعالم

 . خوردمیم را میرو

 ...دیبا من اعال-

 :داد دستور محکم و دیتاک با

 .الیط بخون-

 چیه یب بود دهیپر ذهنم از تمیر و گام که یحال در ناچار به

 .بستم چشم اراده یب و خودکار یتمرکز

 .بخون و کن نگاه چشمام تو و،چشمات کن باز-

 کشینزد و اغد حضور از رفته لیتح ییصدا با و دمیگز لب 

 ارام خودش. کردم باز لب چشمش در چشم و کردم اطاعت

 .بود گذاشته تنگنا در را چارهیب من و بود

 بشه تو ریاس خوادیم دلم شاه عشقم》 -

 شه تختیپا که آغوشتو نبند
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 《سختشه یخوب تو که نقدیا آدم 

 افتاد، لرزه به وجودم تمام و بسه یعنی که آورد باال را دستش

 انتظارم در چه میایب دانستمیم که من بودم، هامدین کاش

 یانقشه بخورم قسم بودم حاضر بود، انداخته رمیگ است،

 .بود شده یزیربرنامه

 یبرش همان خواند؛ مهر از پر یول آرام و نرم میهاچشم خیم  

 آن. کردیم دگرگون را حالم و داشتم دوستش واروانهید که

 ...الاع نوازگوش و محشر یصدا با هم

 کمه یول دارم دوست بگم خوامیم عشقم》 -

  همه از جداست تو حساب آخه

 《مرگمه چه پس ستین یعاشق نیا اگه

 .زدیم رونیب دهانم از داشت ادیز جانیه از قلبم

 زیل سمتش نگاهم و کرد اشاره قلبش به و کرد فوت را نفسش

 .خورد
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 مرگمه؟ چه من بگو... مرگمه؟ چه-

 و مردانه یاخندهتک با و کرد باز را شراهنیپ یباال یدکمه

 یقفسه انیم ییجا نفسم د،یکش گردنش پس یدست محکم

 . آمدینم باال و کرده ریگ امنهیس

 .بگو تو مرگمه؟ چه پس ستین عاشقا حال من حال نیا اگه-

 که نشیریش اعتراف از افتادمیم پس داشتم نگاهش در غرق

 :دهد ادامه و کرد فوت را نفسش. رششیپذ از دمیترسیم

 .بخون رو شادامه-

 《 یدلباختگ حس نیا ستدوطرفه 》 شدیم اشادامه

 از شیب دادمیم اجازه دینبا. ردیبگ اعتراف زور به خواستیم

 .شدم بلند میجا از و کند یروشیپ نیا

 تقال رفتن یبرا اراده یب. کرد سد را راهم و شد بلند عیسر

 .آمد مقابلم هم باز یول کردم
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 تا که هستم مصمم ممیتصم تو انقدر من. الیط نکن فرار-

 در نیا از نذارم ینگ بهم رو رفتارهات نیا علت االن نیهم

 چرا بده رد جواب یندار دوسم اگه ؟یندار دوسم. یبر رونیب

 ال،یط خوامتیم من. یبد میباز یندار حق ؟یکن یم فرار

 منجر که نکن بهم راجع بد فکر ازدواجه قصدم دارم، دوستت

 .بشه فرارت به

 تصور را لحظه نیا صدبار طور؟چه یول دادمیم حیتوض دیبا

 میهاترس انیب از عاجز قدرنیهم بارش صد هر و بودم کرده

 از شدنم خالص راه تنها هم االن و بودم دهیکش پس درمانده

 .کردم باز لب ریز به سر. بود دنیکش پس نیهم اعال دست

 چرا... چرا دونمینم اعال، یکنیم تباهاش یدار... یدار تو -

 ... یول قائلم یادیز احترام برات مناسبتم، من یکرد فکر

 . الیط باال اریب وسرت ؟یچ یول-

 .شد تار اشک هجوم از میهاچشم یول کردم نگاهش ناچار به
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 نداره وجود تو و من نیب یمشترک ینقطه چیه. کن فراموش-

 ازدواج قصد من. میباش مه با میبخواه اساس اون بر که

 .نکن من ریدرگ وخودت ندارم،

 گفتن با و کردم تمام را میهادروغ که بود امرهیخ ناباور

 طور همان که بود شده شوکه قدرآن. رفتم در سمت متاسفم

 .زدم رونیب ویاستود از و ستادیا اتاق وسط

 

 

_۸۱ 

 هاحرف آن چرا دمینفهم هم خودم کردم،یم یخفگ احساس

 از شدمیم خفه داشتم. صراحت آن با هم آن اوردم؛ زبان به ار

 را اعال من. کردم اشخفه خودم یهادست با که یاحساس

 خواهرم میبگو و کنم باز لب خواستمینم یول داشتم دوست

 من. دارد وجود من یخانواده در ننگ نیا و کرده را خطا نیا
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 خواستمینم و بود خواهرم طال هستم، و بودم طال عاشق

 از. اعال یبرا یحت کنم بازگو کسچیه یبرا را شیخطا

 ادیفر دلم که بد قدرآن بد، یلیخ بود بد حالم دادم، دستش

 زمیعز یاعال هم من خواست،یم ستنیگر یها یها و زدن

 یبرا برگشتم راه. را امعالقه مورد کار هم دادم دست از را

 بودم یراض من و بود گور در طال تن لرزاندن شانسم امتحان

 یطال مینگو یول بماند طورخرابنیهم سرم پشت یهاپل

 اعال به دیبا بودم کرده فکر خودم با چطور. کرده خطا من

 ؟!میبگو

 من یندهیآ جهنم، به من احساس و عشق درک، به من دل

 کردن خراب با را عشقم و ندهیا خواستمینم من نبود، مهم

 اعال یبرا ماجرا آن از رگزه من. آورم دست به زمیعز یطال

 باشد بوده بد قدرآن طال نداشتم باور یحت من زدم،ینم حرف

 بد دختر کی خواهر من میبگو اعال به خواستمیم چطور پس

 .کند قضاوتش تا نمیبنش منتظر بعد و هستم
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 دلم خواستینم ستادنیا دلم کردم، ترمز قرمز چراغ پشت 

 گرفته ادی خوب طال رگم از بعد که یکار خواست،یم فرار

 خبره قدرآن م،یبود شده خبره م،یبود گرفته ادی مانهمه بودم،

 جوانمرگشان یجگرگوشه از یادی یحت بابا و مامان که

 دو و ستیب که یخون خطا کی به که خبره قدرآن کردند،ینم

 بودند، شده منکر را بود یجار دخترشان یهارگ در سال

 جعبه کی شانخطاکروه دختر رزشآم یبرا که خبره قدرآن

 با و ماندن به را فرار م،یبود نیهم ما. کردندینم پخش خرما

 و پدر همان از هم من. میدادیم حیترج شدن مواجه قتیحق

 نیا با را من میبگو و ستمیبا آمدینم بر من از بودم، مادر

 . کن قبول امخانواده یمعرفتیب از حجم

 ...دبو فرار وقت شد؛ سبز چراغ

 را اشیقلب احساس دلبرانه قدر چه زم،یعز یاعال چارهیب

 به گفت و زد ضربه قلبش یرو طاقتیب چه کرد، انیب میبرا

 و دیکش گردنش پس دست خوددارانه چه شده، مبتال عشق
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 یاعال چارهیب بفهمم، را حالش خواست من از و دیخند

 ،اعال. خواهمشینم که گفتم دروغ رحمانهیب چه... زمیعز

 زم؛یعز یاعال

 

 یپنهان و ترس با یول دارم دوستت

 یرانیو اوج یعنی عشق کی کردن پنهان که

 

 ...شدمیم رانیو داشتم کلمه یواقع یمعنا به

 

*** 

 

 ریس و خورده غصه یحساب االن تا ظهر از من نبودم، گرسنه

 اتاقم در را خودم چرا که شدینم زیبرانگسوال اگر. بودم شده
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 حال کردم یسع. شدمینم حاضر شام زیم سر امکرده خبس

 . نشستم زیم پشت آهسته یسالم با و کنم پنهان را بدم

 زم؟یعز سرخه هاتچشم چرا-

 .زدم لبخند شیهاینگران و الله خاله به

 .خاله چشمام تو رفت شامپو بودم حمام-

 خودش یایدن در که مامان بود، جمعم که خاله حواس هم باز

 خواستیم درددل دلم بود، پر همه از دلم شبام بود؛ غزگرق

 به سر تا خواستیم شانه کی دلم. نداشتم را کس چیه و

 تربزرگ کی دلم شود، مرهم را امیپنهان درد تا بگذارم شیرو

 دفن را اعال با خاطراتت دهد دستور تحکم با تا خواستیم

 ... نخور را دادنش دست از حسرت قدرنیا و کن

 ؟یکنیم یباز غذات با چرا نومخا جان الیط-
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 خبر. شدم رهیخ بابا به و سوزاند را چشمم اشک زهر یزیت

 ظرف کی با یباز کردم یباز سرنوشتم با امروز من نداشت

 .شدم بلند و زدم پسش. نبود مهم که غذا

 .دیببخش ندارم لیم-

 کی شدیم کاش. زدم رونیب سالن از جمع یرهیخ نگاه ریز

 یبرا فقط ورترآن کوچه دو شده یحت روم،ب سفر به یاهفته

 به شود صبورم سنگ شودینم که یحال در یکس کهنیا

 . ندهد ریگ ام شده قرمز یهاچشم و غذانخوردن

 .کردم پاک را میهااشک در به یاتقه با

 جانم؟-

 .آمد داخل امشدهنگران یبابا و شد باز در

 ؟یکن استراحت یخواینم-

 به یلبخند. صبورم یبابا بود، شده هشکست هم بابا چارهیب

 . زدم اشپدرانه یهاینگران
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 .دییبفرما باباجون نه-

 بارش نیاول کرد، نگاه اتاق دورتادور به و نشست تختم یرو

 .زدیم سر اتاقم به که ماه چند نیا در بود

 نجا؟یا یراحت-

 .کردم تشیاذ چرا دانمینم یول بودم راحت

 .شهینم آدم خود یخونه جاچیه-

 .دوخت دلخورم نگاه به را اشدهیدرنج و فروغیب یهاچشم

 .مامان خاطر به-

 .دادم تکان میتفه به سر

 . فهممیم-

 ببرمش ترسمیم خوبه، الله کنار مامان حال کن تحمل کمی-

 که هم تو کنه، تشیاذ الیخ و فکر و بمونه تنها و خونه

 . سرکارم که منم یباشخونه مدام یتونینم
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 . نکردم یاگله که من بابا نداره یشکالا-

 باباجون؟ چرا یستین روبراه امروز-

 رو نقاب هی منتها جورمنیهم شهیهم من ست،ین یاتازه زیچ-

 . ذارمیم کنارش و شمیم ذله شینیسنگ از یگاه و صورتمه

 .دیکش آه چارهیب و بودم شده یبد دختر

 یمشکل وقت هر. الیط بزن حرف باهام. نباش یجورنیا-

 دلم. بابا هستم من کردیم ینیسنگ دلت رو یحرف یداشت

 تو. الیط یباش دردمند خوادینم

 

 و حال سفر یبر یروز چند هی یخوایم. کن یجوون یجوون

  بشه؟ عوض هوات

 کردینم سفر یراه کردن یجوان یبرا را طال وقت چیه کاش

 نیا و ها امدنین یپ در یپ روز چند و هاامدن رید تا
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 بود؟ که مقصر وسط نیا. شود عادتش نامعقول یهایادآز

 طال؟ یهاکردن استفادهسوء ای بابا داشتن اعتناد یادیز

 .تنگه دلم بابا، شهینم خوب رفتن سفر با من حال -

 .کردم یخال را دلمدق و کردم تر لب

. کردنش فراموش یبرا زدن زور از شدم خسته. طالم دلتنگ-

 شه؟یم. زد خطش شهینم بابا

 شد، مشت شیپا یرو دستش و رفت یزرد به شیرو و رنگ

 من یول ام،کمرشکسته یبابا یبرا مخصوصا بود، تلخ مرورش

 بابا نبود امیحال که بودم یشاک شیهاادم و ایدن تمام از امشب

 نمک من و شکندیم بارها و بارها الشیخ در روز هر خودش

 .نشوم زخمش بر

 ...بابا هیعیطب-

 .بود دردناک هم اشیطوالن مکث زد،یم حرف سخت

 .یشیم آروم. سرخاکش برو... بوده خواهرت-
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 یرو به و میبود دلتنگ همه ما بستم، پلک داغان و زار

 .بود یدلتنگ از پر هم بابا یصدا م،یآوردینم یگرید

 باهام؟ یایم-

 و دیکش آغوش در را سرم بود، آرام ظاهرا قرمزش یهاچشم

 .دیبوس

 .اباجونب ریبخ شبت-

 و دیکش رونیب اتاقم از را اششده نیسنگ یپاها و شد بلند

 ...نداشت را دلش آمد،ینم نه آمد،ینم. رفت

 روز. نیسنگ بار کی مان،همه دل یبرا شد بار طال یخودکش

 خرده او به کهنیا نه نزد، یخوب یهاحرف زد، کتکش بابا آخر

 یپدر هر که بود دهید یاصحنه نبود، خوب حالش نه، رمیبگ

 طال از رشیتصو نیآخر خب؛ یول دیرسیم جنون به دیدیم

 مانهمه یبرا دلم سوخت، شیبرا دلم... نبود قشنگ اصال

 ...سوختیم
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_۸۲ 

 هاسال زدم، هیتک تاجش به و دمیکش باال تخت یرو را خودم

 در بارغم و مدام و کرده دایپ یخاص ارادت میزانو به که بود

 رمیدلگ یهاشب از گرید یکی هم امشب. دمیکشیم آغوشش

... لبخندش نگاهش، شد،ینم پاک ذهنم از اعال یصدا بود،

 جواب رانیح که آخر یلحظه آن طرف کی هانیا یهمه

 ادشی دارم عمر تا دانمیم. طرف کی زد خشکش امیمنف

 .کرد خواهد امچارهیب

 سیخ را شلوارم یزانو و شستندیم را صورتم میهااشک

 از را اعال ریتصو کردن پاک قدرت چرا دانمینم یول کردندیم

 کردن پاک قدرت یک من یهااشک. نداشتند میهاپلک پشت

 را طال غم مگر باشند؟ داشته حاال که داشتند را میهاغم

 .کنند رحم دلم به حاال که بردند و شستند
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 اشتباه انگار بود، دیجاو و کردم بلند سر در یپرصدا شدن باز با

 هم که دیجاو یحت نداشتم، را کس چیه یحوصله کردم،یم

 .دمهم هم بود شانه

 . دمیکش باال میزانو تا را پتو و گذاشتم زانو به سر دوباره

 .برو خوبه حالم دیجاو ندارم حتینص یحوصله-

 اخم پر کردم، نگاهش بهت با دستم ریز از پتو شدن دهیکش با

 .شد خم صورتم در و بود نیخشمگ و

. مرد! طال طال یه! یکنیم یغلط چه یدار معلومه -

 خاطر واسه نه؟ ای یکنیم بس. کشت وخودش. مرد یفهمیم

 یپاچه بعد احساست به یزد پا پشت گهید یکی یادیز غلط

 وکردنش فراموش یعرضه که ییتو! یریگیم اونو و نیا

 یدرآورد رو یقو یدخترا یادا که یکرد جایب یلیخ یندار

 غذا بشه؟ یچ که اتاق تو یکرد کز. یداد رد بجوا و

 یزد که یحرف یپا باش زن یول ،حقته درک به ؟یخورینم
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 هیبق یپا رو شعقده یجورنیا یول نخواه ینخواست. سایوا

 انگشتام یال از وگارمیس که یگفت بابات به یچ  .نکن یخال

 آره؟ طال؟ بازم بده؟ قورت باهاش وبغضش که رونیب دیکش

 به یلیل یه کنمیم وتمالحظه یچ هر ؟نه ای یکنیم بس

 خودت فقط یکرد فکر. یکنینم تمومش ذارمیم الالت

 تو. ستین یطورنیا من زیعز نه ؟یدار عاطفه خودت ،یانسان

 الدن یدار خبر چیه. بچه یابچه یندار طاقت فقط

 هان؟ طالش؟ خاک سر رهیم چونهیپیم رو الله هاچهارشنبه

 چوب هی که یدونینم گهید نه ره؟یم انهیمخف چرا یدونیم

 دلش چون. یزنیم یدار خودت قضاوت با رو همه و یبرداشت

 یپاره رو دخترش رو طالش اسم کنه جرئت یکس خوادینم

 دخترش و ارهیب حرف حرف بندش پشت که ارهیب رو تنش

 مبچه اسم یکس گهیم. بگه یزیچ هی کس هر و بشه قضاوت

 که کرده فراموشش یکرد فکر وگرنه. ترماحتر ارهین رو

 مادر چون مادره چون. نه زمیعز نه هان؟ اره؟ینم ازش یاسم
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 هنوز بابات یدونیم چیه. داره دوست خطاکارشم یبچه

 هزار یروز یول دخترش یخطا دنید از نکرده راست قامت

 جمع که یحواس برا زا؟یچ یلیخ برا کنهیم لعنت وخودش بار

 به رید که یدست برا. نره شیپ حد نیا تا خترشد تا نکرد

 بگم بده مجال بابا زدیم داد هنوز که یاجنازه برا شد، کمربند

 دیجاو زیعز نه ییدا زیعز نه رو؟ زایچ نیا یفهمیم هان. بهت

 مرگ از یبسوز چقدرم هر یباش دهید داغ چقدرم هر تو نه

 وئهخسر و الدن دل به که یشیآت یگوشه هی ذره هی طال

 . شهینم

 گرفت فاصله یعصب یپوف با و دیکوب صورتم به را شیهاحرف

 جمله آن فقط سرزنشش همهنیا انیم چرا. رفت تراس به و

 بود؟ پررنگ میبرا رودیم طال سرخاک به مامان گفت که

 .اشدهید فرزند داغ دل یبرا رمیبم... زدلمیعز

 دیکشیم غیج فقط هامدت تا رودینم ادمی سوخت، میهاچشم

 .رفتیم حال از بعد و
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 .کرد بارم خواست دلش چه هر دیجاو که نبود مهم

 مگر یول بود سرد. رفتم تراس داخل سرش پشت و شدم بلند

 که یکلمات تک تک از سوختیم داشت من تن بود، مهم

 .بود دهیکوب سرم به دیجاو

 طال برا تنگه دلم گفتم فقط نزدم، یبد حرف بابا به من-

 . نیهم

 گارشیس سر به را فندکش درعوض و کند نگاهم برنگشت

 .زد

 تموم خدا به یول دارم قبول امیفیضع دختر من دیجاو باشه -

 تو بود، بابا و مامان احوال و حال یپ حواسم تموم هاسال نیا

. تکراره و لوث گهید شدوباره گفتن یدونیم همه از بهتر که

 هاسال نیا تو بوده بد مامان دل یبرا حالم چقدر یدونینم

 آرامش به مامان تا سوختم خودم تو خوردم وخودم بغض

 دلش تو یچ مامان بدونم کجا از من من، به بگو تو برسه،
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 گهید که من زنه،ینم حرف منم با یحت اون گذره،یم

  زنه؟ینم حرف چرا من با براش کنمینم قضاوت وخواهرم

 .شد امرهیخ زیآماعتراض و برگشت

 ت؟عالقه به یزد پا پشت خاطرش برا و یکنینم اوتقض-

 بد اعال زدن پس از حالم دیفهمینم آورد،یم میرو به یه چرا

 است؟

 

 و زهیعز برام طال چون بگم اعال به طال از نتونستم من-

 مثل دیبا من همسر. ادیب بدش ازش دیند اعال خواستمینم

 من بشناسه، رو قمیعال کنه، درک واحساساتم کنه فکر خودم

 راجع یحرف خوامینم قلبم تو دارمش خطا اون بدون رو طال

 من د؟یجاو یچ یعنی یدونیم شکستن. بزنم ماجرا اون به

 نه. نه گفتم اعال به نایهم خاطر به. خوادینم شکستن دلم

 یجورنیا م؟یفهمیم بگم، شدیم نه بهش نگم شدیم
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 قدر اون من. هستم هم بهش دادم که یجواب یپا ترم،راحت

 و خودم به راجع جور چه قراره بدونم که شناسمینم رو اعال

 یکنیم فکر چرا زایچ نیا مهمه برام کنه، فکر مخانواده

 چون اتاق تو کردم کز اگرم. بوده یبچگ سر از میریگمیتصم

 اشک قطره دو برا ره؟یبگ دلم ندارم حق من گرفته، دلم

 اعال دادن دست از یعقده من بدم؟ پس جواب دیبا ختنیر

 و هایدلتنگ یعقده من دخانیجاو نکردم یخال بابا سر رو

 با ساده کردن درددل هی تو نظر از اگه. کردم یخال هاموییتنها

 .سعقده کردن یخال بابام

 آغوشم در یخونسرد با و نرم و انداخت شیپا ریز را گارشیس

 به لگد و مشت با خواستیم دلم که آخ. دیخند و دیکش

 توقع البد و دیخندیم حاال و بود سوزانده را دلم فتم،یب جانش

 گرید بود نیهم دیجاو! مطمئنا نه، البد. داشت هم بخشش

 در را مقابلش طرف و کردیم رییتغ درجه هشتاد و صد راحت

 .کردیم رانیح بهت
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 سرت ریخ ودماغت اب کن جمع زدم یحرف هی حاال خب-

 . یشیم چهره یدار

 یایدن با اعال به ردم جواب با امروز نیهم من! هه! چهره

 یرو هنوز من اوج، در نه هم آن کردم، یخداحافظ یقیموس

 . بودم اول یپله

 .شد یجد و آمدم رونیب آغوشش از ریدلگ

 با گهید شهیم ادیز داره اشتباهاتت تعداد. الیط یکرد اشتباه-

 .بندازم چرتکه دیبا شنینم شمرده انگشت

 به و کردم چفت آغوشم در سرما از را میهادست و دمیکش آه

 حس خودم چرا. شدم رهیخ آسمان در اندک یهاستاره

  ام؟کرده اشتباه کردمینم

 :داد ادامه

 یعهده به هم یریگمیتصم و خودته یزندگ دونمیم -

 .امیب کنار ترراحت تا نداشتم خبر دلت از کاش یول خودت
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 مجنون دیب درخت به رهیخ و افتاد نییپا یدرماندگ از سرم

 را درخت یهاسیگ اعال که افتاد یروز به ادمی اطیح وسط

 آن هنوز من. نمینب بیآس صورتم به برخوردش با که زد کنار

 برگ یحت من. لوازمم یکشو یگوشه داشتم، را کوچک برگ

 نتوانسته را بود برداشته میموعا یرو از اعال که یاشده خشک

 !کنم رد را خودش توانستم چطور ندازمیب دور بودم

 ...دمیترس-

 ازش یاگهید توقع مگه کنه؟ قضاوت بد رو طال کهنیا از-

  ؟یدار

 دانستمیم. داشتم او از یگرید توقع و بودم شده منطقیب بله

 ای بوده یبد دختر چه طال گفت خواهد دلش در کنم باز لب تا

 اعال الاص. خواستمینم را نیا من و. ترکیرک صفات یحت

 رمیبپذ توانستمینم که بود مهربان و خاص نظرم در قدرآن

 گفت؟یم چه مادرجون. بگذرد سرش از یافکار نیچن

 و عقل با نه رودیم راه دلش یپا با عاشق آدم گفتیم
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 دلم من. گرید است معلوم فشیتکل که هم دل خردش،

 امتم او با مهربان طورنیهم. بشکند نظرم در اعال خواستینم

 دیجاو که هم چقدر هر بودم یراض نداشتم یاگله گر،ید کردم

 .کند انتقادم

 ناراحت من. گهید شد تموم. مینزن حرف بهش راجع شهیم-

 .ستمین مونیپش یول ستمین منکر گرفته دلم د،یجاو ستمین

 

_۸۳ 

 کسچیه نداشت، من دل سوزجان راز از خبر کس چیه

 رم،یگیم آتش من کند قضاوت را طال اگر اعال دانستینم

 دیجاو. نبودم طال یخطا انیجر در ریتقصیب که یمن

 ند،یبیم که زهاستیچ نیا از تربزرگ من غم دانستینم

 سوخت خواهم درونم ِسرَ از عمر آخر تا من دانستینم دیجاو
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 او با گفتن یبرا هاحرف یلیخ و نمیبب را طال که یروز تا

 ...دارم

 یلحظه از اشکم کهنیا با بود، بد محال چقدر داندیم خدا

 داشت بغض هنوز یول بود ریسراز مدام ویاستود از خروجم

 . کردیم امخفه

 الاقل یول دادم دست از که را اعال کردم،یم آرام را خودم دیبا

 جمعش را حواسم ترشیب دیبا. کردمیم شاد را مامان دل دیبا

 او با دم،یخریم هیهد شیبرا رفتم،یم دیخر به او با کردم،یم

 یتتو مدل و موها رنگ یرو نشستم،یم لمیف یتماشا به

 کردم،یم خرجش دخترانه دیبا... دادم،یم نظر شیهاابرو

 کل به کنارش در الله خاله وجود بر هیتک که بود یمدت

 شش کانادا در تمام سال پنج من که بودم کرده فراموش

 یوا. دیاین شیابرو به خم تا بود مامان یرو حواسم دانگ

 با کردمیم فکر که بودم احمق انقدر شدینم باورم ایخدا

 از یطوفان درونش نگو شده، ترآرام مامان رانیا به برگشتمان
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 شدن سرد یبرا و افتاده راه به مرگشجوان فرزند خاطرات

 . بردیم پناه طال قبر سرد سنگ به دلش داغ

 گرفتندیم آتش دداشتن بودند گذشته سوختن از میهاچشم

 فروش یبرا یدل چه با بابا یبرا رمیبم. بابا و مامان دل یبرا

 انیم یدل چه با بود، رفته راه منحوس سالن آن در خانه

 بودم خودم غرق قدرآن بود، کرده امضا قولنامه خاطره همهآن

. بود شده تریانقره انگار نبود، بابا یموها به حواسم یحت که

 برگشت به میتصم که یوقت نبود موردیب امینگران پس

 از دور دنیکش درد و خاطرات دل در میبود آمده م،یگرفت

 .نبود تصور

 از حجم نیا با بگذارم، بالش به سر بتوانم تا خوردم یمسکن

 . ماندینم چفت هم یرو میهاپلک درد
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 در خاله و مامان جمع به کردم صورتم برچسب که یایشاد با

 سبز ماسک صبحش هر معمول طبق لهخا وستم،یپ سالن

 و بود گذاشته صورتش پوست یرو یجوانساز یبرا را رنگش

 یبرا جونفرانک لباس یشو دیجد یبرگزار محل از داشت

 یول بود درد از پر داشتم، دوست را اتشیروح. گفتیم مامان

 خودش قول به ای. یالیخیب بود؛ کرده دایپ را مرهمش

 یوقت گر،ید بود جورش کی هم نیا. جانش از دور ،یعاریب

 ینکن دایپ تیدردها و مشکالت رفع یبرا دستت از یکار

 . یکن یزندگ و راه آن به یبزن را خودت

 و حال کردن عوض یبرا و دمیبوس را دو هر و رفتم شیپ

 خنده و یشوخ با و برداشتم را خاله یپمپ ماسک مامان یهوا

 صفا را پوستش تا بکشد دراز مبل یرو کردم وادار را مامان

 .دهم

 و بود گرفته هم اشخنده شیتشرها انیم و شدیم چندشش

 .زد میپهلو به یآرام مشت کارم اتمام با آخر در
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 چرا. الیط تو دست از! حمام بره دوباره داره حال یک حاال-

 و؟یاستود ینرفت

 .بود شده تنگ اعال یبرا دلم شد، فشرده قلبم یالحظه

 : زد غر خاله

 آب با بعدم ادیورم صورتت از کش مثل که خوادینم حمام-

 مو زبونم که من خاله الیط نکنه درد دستت. تمام بشور خنک

 ...و برس خودت به گفتم بهش انقدر درآورد

 قول خودم به من کردم، رونیب سرم از یآه با را اعال فکر

 لبخند با را خاله جواب بگذرانم مامان با را امروز کل بودم داده

 .کردم مامان به رو و دادم شمکچ و

 یشو نه پاساژ از اونم خواد،یم دیخر دلم. کردم لیتعط-

 د؟یاهیپا. نایا و لباس

 ساله ۱۸ یجوان خور در یشوق با مامان یجا الله خاله

 .دیکوب هم به را شیهادست
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 برا دیریبگ کارگر تا شش یاومدن که دیخر مرکز هی ببرمت-

 .داتونیخر حمل

 پس در. کرد اعالم را تشیرضا لبخند با و کردم اهنگ مامان به

. فشردیم را قلبم و داشت النه یدلتنگ جنس از یغم نگاهش

 و عقب به یگشتیبرم داشت، بازگشت یدکمه یزندگ کاش

 . یکن پاک را است آزارت باعث چه هر

 یخال یجا دیبا کردم، مامان کردن شاد یبرا را تالشم تمام

 .ردمکیم پر شیبرا را طال

 یحاو پاکت از پر یهادست با گفتیم راست خاله

 را ناهار بود یکیتار به رو هوا م،یبازگشت خانه به مانیدهایخر

 .میبود خورده پاساژ رستوران در هم

 ولو هامبل یرو یخستگ از یهمگ و برد باال را دهایخر آلما

 زود. میشد متعجب جمعمان به بابا و دیجاو وستنیپ با. میشد

 :دیپرس را من ذهن سوال خاله و بودند آمده
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 ه؟یخبر د؟یاومد زود-

 .داد تکان سر خونسرد دیجاو

 .میدار مهمون-

 :داد ادامه و کرد نگاه ساعتش به

 که دیپاش ننتونیبب داغون یهاافهیق نیا با دیخواینم اگه-

 آماده و لباس ضیتعو یبرا دیندار وقت ترشیب ساعت کی

 .شدن

 و شناختمیم بهتر خودش از را او نم بود، مشکوک دیجاو

 :دمیپرس

 ان؟یک مهمونا-

 .شدند طانیش شیهاچشم و دیپر باال سمت لبش

 !خواستگار-

 .شدند زیخ مین خاله و مامان من از قبل
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 ؟یچ-

 خواستگار؟-

 ؟یک یبرا-

 نخند حاال شد، منفجر خنده از دیجاو الله، خاله آخر سوال با

 انیم و میبود افتاده خنده به مانهمه اشخنده از. بخند یک

 :داد را خاله جواب دهیبر دهیبر خنده

 !روشن امرزیخداب مردان چشم -

 

_۸۴ 

 پرتاب دیجاو سمت و درآورد پا از را صندلش خنده با خاله

 .کرد

 .ببند وشتین! زهرمار-

 :زد نق عشوه با خاله که دیخندیم داشت هنوز دیجاو
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 یب راحت خودم نوکر خودمم یآقا کار؟یچ خوامیم شوهر-

 !سرخر

 .کرد یشوخ خندان بابا

 یزیچ یبالنسبت یجون از دور هی! جان الله نکنه درد دستت-

 .یساز ظاهر یبرا بگو

 یعذرخواه یشرمندگ با و گذاشت دهانش یرو دست خاله

 خنده از شیهاچشم و بود آمده کش شیهالب آنقدر یول کرد

 : گفت و دیخند بابا که زدیم برق

 پا و دست موجودات کال مردها گرفتم وجوابم باش حترا-

 .دونمیم انیریگ

 نیآهنگ و خندان و داد تاب دیجاو یبرا یگردن و سر خاله

 .داشت یپ در را همه یقهقهه که خواند را یشعر

 .نخواستم دردسر من داره سودا هزار و سر هی-
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 و گذردیم دیجاو سر در چه بدانم زدمیم دل هاخنده انیم

 .کرد دیجاو به رو بود برده ییبوها انگار که هم مامان باالخره

 ه؟یچ خواستگار یهیقض -

 .انداخت مچش دور ساعت به یگرید نگاه دیجاو

 یبدجور گلوش داره، عجله یلیخ طرف آنیم دور راه از-

 .کرده ریگ الیط شیپ

 شده ساکت جو. گرفت جان میهاچشم یجلو اعال یچهره

 .نشست بابا یشانیپ یرو یزیر اخم و بود

 د؟یجاو هیچ هیقض-

 بار سه دو ان،یم دارن خواهرش و پدر همراه انیعل اعال-

 خالصه و دینبود خونه که کنند صحبت الدن با گرفتن تماس

 .انیب دادم اجازه منم دارن کار یچ گفتند

 .زد غر شماتتگر مامان
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! مامت دادم اجازه داره یامقدمه یکار هر! دیجاو تو دست از -

 ...و دیخر از میبود برنگشته ما و میاومد یکرد نییتع ساعتم

 من یول خوردیم وهیم لکسیر دیجاو و زدیم غر داشت مامان

 چه یرو و چرا که کردمیم فکر ییاعال به داشتم گنگ و کر

 بر یپافشار هم باز سمتم از یمنف جواب افتیدر از بعد یحساب

 یعلن و یرسم طورنیا هم آن اشیخواستگار کردن عنوان

 عمل یچکش نیا از و کردیم ذوبم داشت ترس و دلهره! دارد

 عمل در معمول طبق داشت نبودم، یراض اصال اعال کردن

 پلک و دمیگز لب یناراحت زور از. دادیم قرارم شده انجام

 و انیعل یآقا همراه داشت او کنم، آرام را قلبم بتوانم تا بستم

 .یوا آمد؛یم هیعال

 .زد تشر خاله و دمیپر فکر از دستم شدن دهیکش با

 درخور لباس هی ر،یبگ دوش هی رسندیم االن دختر پاشو-

 ده؟یپر چرا رنگت برس، صورتت به کم هی کن، تنت
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 یحرف دو هر د،یچرخ بابا و مامان صورت یرو ارادهیب نگاهم

 هم هاآن نبود، سخت دنشیفهم که داشتند نگاهشان در

 .زد بابا یشانه یرو دست دیوجا و دندیترسیم

 .دارم کارت بمون خسرو-

 با شیغرغرها با و زد صدا هم را مامان و داد هلم خاله

 دهیکش خاله دنبال وزن یب ییقو پر مثل. میرفت باال آسانسور

 و کرد تمیهدا حمام داخل سپس و اتاق داخل شدم،یم

 .کرد باز را کمدم در خودش

 یکس کم. کنمیم انتخاب باسل برات االن من خاله برو تو-

 . انهیعل اعال خواستگارت که ستین

 .زدیم حرف داشت هنوز و بستم را حمام در

 ...یقشنگ و یخانوم نیا به دختر نره دلش چرا-

 نیا از و شود یشوک بلکه کردم باز سرم یرو را دوش

 .میدرآ یسردرگم
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 ��️❤توروخدا_ممنوع

 

_۸۵ 

 سنگ شانیبرا دیبا هیعال و نایعل یآقا ینوازمهمان جبران به

 را اعال با شدن روبرو ییتوانا خودم در یول گذاشتمیم تمام

 که آوردمینم خودم یرو به کردم؟یم کار چه دیبا. نداشتم

 که احساسش احترام به و امگفته نه درخواستش به روزید

 گذاشته را امشب قرار اثباتش یبرا و بود ستادهیا شیپا مردانه

 امیقلب پنهان درد بر هیتک ای گرفتم؟یم میتصم رتیجد بود،

 با اعال کند؟ فراموشم گفتمیم و خواستمیم را عذرش دوباره

 .بود کاشته دلم در را یدودل بذر حرکتش نیا
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 با دیبا هم من بود گذاشته شیپاپ یرسم طورنیا که حاال

 بله زدم،یم حرف بابا با دیبا کردم،یم مشورت امخانواده

 .بود نیهم درستش

 حاضر را خاله و مامان تعجب کمال در و آمدم رونیب حمام از

 سمت و شد بلند عیسر دنمید با خاله. دمید اتاقم در آماده و

 .بروم شیپ کرد اشاره دست به سشوار و رفت کنسول زیم

 .میندار وقت رهید شم فدات خاله نیبش ایب-

 .شد ولمشغ و دیکش نییپا سرم از را حوله کاله و نشستم

 .ستادیا زیم به هیتک و آمد شیپ هم مامان

 ؟یبود اعالیآقا یخانواده اومدن انیجر تو شما الیط-

 .دادم تکان سر تیقطع با سوءتفاهم رفع یبرا

 .مامان شدم شوکه هم خودم من-

 نیب! ییهوی قدرنیا یامقدمه چیه یب! مدلشه چه نیا آخه-

 ...یایعاطف یبطهرا نهیا منظورم نشده؟ زده یحرف خودتون
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 .زدم لبخند و بود نگرانم مادرانه

 .نیهم بودن، همکار سر از دوستانه یرابطه هی حد در-

 را سرم گرید طرف یموها تا چرخواند نهیآ سمت را سرم خاله

 .کرد مامان به رو و بکشد سشوار

 کن دیتاک آلما به برو دختر نیا کردن میج نیس یجا به-

 .نندازه قلم از یزیچ

 .جان الله نباش نگران ست،آماده یچ همه-

 .کرد من به رو دوباره

 ؟یدار اعال یآقا به راجع شناخت چقدر تو-

 مجبور و نبرد بدم حال به یپ مامان که بود نیا امیسع تمام

 .میبگو شیبرا میهایمشغولدل از نشوم

 .هیخوب پسر-

 ؟!نیهم-
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 حرارت یدرجه و داد تاب میموها یالالبه را چیپ برس خاله

 :زد نق کارش انجام نیح و کرد کم را سشوار

 یپرونده خسرو باش مطمئن! الدن یپرسیم سواال چه-

 همکار باهاش الیط گذاشت که قبال درآورده رو جدش هفت

 بره،یم زمان روز دو کردنش خشک خاله یدار مو چقدر... شه

 .هزارماشااهلل

 .داد تکان هوا در یدست نگران مامان

 ست،ین خوب اصال ییهوی و یمدل نیا یول دونم،یم چه-

 .شهمه دهیجاو ریتقص

 یکار یخودیب راحت التیخ پس الیط و جونشه دیجاو نیبب-

 به بده استرس زدن نق به یالک جانیا نینش پاشو. کنهینم

 .انیم مهمونا هوی نییپا برو اصال. بچه نیا

 .کرد خاموش را سشوار
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 ایب بپوش لباساتم بکش صورتت به یدست هی خاله پاشو-

 .نییپا

 و انداخته کمرش دور دست خاله که آخر یلحظه مامان

 .برگشت کردیم تشیهدا اتاقم از رونیب به داشت

  ؟یایراض تو -

 ...یول داشتم دوستش گفتم؟یم چه

 .دونمینم واقعا مامان دونمینم-

 و پرسش زمان که است وقت قیض قدرآن االن دیفهم خاله

 به کرد دیتاک هم باز و برد خودش با را مامان و ستین پاسخ

 آماده میبرا خاله که ییهالباس و درآوردم را حوله. برسم خودم

 کرم زور به و دندیلرزیم میهادست. زدم تن را بود گذاشته

 درآمدن صدا به با و دمیمال صورتم پوست به را کننده مرطوب

 پمپاژ را خون از یادیز حجم کبارهی به قلبم انگار اف اف زنگ

 .کرد تیسرا هم میپاها به میهادست لرزش و کرد
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 با را چارهیب یهیعال! اعال تو دست از آخ. کردم نگاه تراس از

 خودش هم دیشا البته بود؛ کشانده تهران تا برآمده شکم آن

 و گل بزرگ سبد دنید از. بوده مراسم نیا در شرکت کنجکاو

 خواست، دنیکش غیج فقط مدل اعال دست در ینیریش یجعبه

 باشدش دهید یکی بود یکاف کرد؟ را کار نیا یعقل چه با آخر

 جرئت مگر وقتآن و میشدیم هایخبرگزار یسوژه فردا از

 شیطرفدارها نیب را زمیعز یاعال غرور و میبگو نه داشتم

 !بشکنم

 یاحوالپرس و سالم بلند یصدا با و گرم قدران انیعل یآقا

 باخبر مانخانه در حضورشان از محله کل کنم رفک که کردیم

 ! شدند

 در درست و آمد باال اعال سر. نبود فکرها نیا وقت االن

 سالم سر تکان با و بود شده رید فرار یبرا خورد، گره نگاهم

 دست در یموها. دیپر باال یکمرنگ لبخند به شیهالب و دادم
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 افتاده تاپ تاپ به لبخندش با که اموانهید دل همراه را بادم

 .برگشتم اتاقم داخل و کردم جمع بود

 میموها یرو را شالم نبود، یبازجیگ و کردن فکر وقت

 و میپاها ران یرو اشگوشه دو تقارن از یوقت و انداختم

 هاپله از استقبال یبرا شدم مطمئن پمیت و چهره بودن مرتب

 در یدلواپس و فکر همه نیا با دانمینم. شدم ریسراز

 در نه، ای بودم موفق هیعال و انیعل یآقا به ییآمدگووشخ

 داشت که یاتفاقات از یدرست ریتصو و بردمیم سر به خلسه

 انیم درست که بودم یاگمشده مانند نداشتم، دادیم رخ

  یمنته مقصودش به راه کدام داندینم و ستادهیا یچهارراه

 .شودیم

 

_۸۶ 



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
668 

 

 در نتوانستم یحت رفتمگیم اعال دست از را گل سبد وقتی 

 تشکر یادا نیح را میصدا دانمینم و کنم نگاه شیهاچشم

 یهاحرف پس در که یخواستن از گرفت دلم. نه ای دیشن

 . شدیم خفه داشت ناگفته

 شماتتم ضیغ با خاله و رفتند سالن داخل معمول تعارفات با

 عمل صورتم شیآرا یبرا شیهاهیتوص به چرا که کرد

 ته تا خودش و دادم نشانش را لرزانم یهادست .امنکرده

 که شد باعث و دیبوس را صورتم و شد نرم که خواند را ماجرا

 رسم به یکس انایاح کهنیا از قبل عیسر یلیخ بخواهد آلما از

 خاله همراه و دهد انجام را ییرایپذ اورمیب را یچا من بخواهد

 .میوستیپ جمع به

 عمل دهیاتوکش یکم هابهیغر با وردبرخ در امخانواده کهنیا با

 بوجود را یایمیصم جو انیعل یآقا یخونگرم یول کردندیم

 آرام و نیمت که افتادیم اعال به نگاهم یگاه از هر. بود آورده

 نیا کرد،یم شرکت هابحث در خونسرد و انداخته پا یرو پا
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 خبر دلم از اعال بود؟ ینانیاطم چه از گرفته نشات آرامش همه

 جواب بود کرده فکر البد بود، آورده هم میرو به یحت داشت

 را نگاهم ینیسنگ هم باز. است دخترانه هاکردن ناز سر از ردم

 سخاوت با را کمرنگش لبخند و چرخاند سر که کرد حس

 کش لبخند به من یهالب دم،یدزد نگاه و کرد نثارم

 نبود خوب حالم و آمدندینم

 از را مغزم سواالتش با که نبود من کنار هیعال شکر را خدا 

 صحبت گرم مامان و خاله با و کند ترشلوغ هست که ینیا

 .بود

 یبرا ازدواجش، درخواست در ممارست نیا با اعال شکیب

 چه دانستمینم واقعا من و خواستیم لیدل ردم جواب

 کردمیم رجوع که هم دلم به .کند باور که اورمیب یابهانه

 .ندارم هم را اشدوباره کردن در دل دمیدیم

 فشار همهان انیم و خورد چرخ اعال و من حول بحث باالخره

 داشته یخصوص یصحبت اعال با که شد نیا جهینت یروان
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 شدم، اعال یراهنما شده حبس ینفس و ریدرگ یقلب با. میباش

. کردم دعوتش اتاقم داخل و زدمیم یحرف نه زدیم یحرف نه

 خودم است منتظر دمید یوقت و بودم یارفر آرامش نگاه از

 نگاهش. رفتم داخل یگرید تعارفیب بروم  اتاق داخل اول

 .کرد باز لب باالخره و دیچرخ اتاقم دور یسرسر و کوتاه

 ...یفرار خانوم آوردم رتیگ خب-

 از و داشتم دوستش چقدر گرفت، بغضم و زد یاخندهتک

 خودم به صراحت نیا با دیبا حاال نیهم که بود یخودآزار

 !نش؟یریش یخنده دنید از ای کردمیم اعتراف

 .کرد باز را کتش یدکمهتک و نشست مبل یرو

 .نیبش ایب کردم یشوخ نکن، نگام یاونجور خب یلیخ-

 .کردم چفت گوشم پس را میموها و نشستم شیروبرو

 .یکن یپافشار کردمینم فکر-

 .امشب بودند هشد سوزخانمان شیهاخنده چقدر و دیخند نرم
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 !یدارخنده محال چه -

 .شد یجد لحنش

 . برات کنم معلوم زویچ هی ،یکار اول نیهم ال،یط کن نگام -

 .بود شده خیم میهاچشم یرو حرکتیب و میمستق نگاهش

 نکرده یخطا به که امیوجدانیب آدم قدران یکرد فکر چرا-

 با خواهرت به راجع دیبا یکرد فکر چرا اصال کنم؟ قصاصت

  ؟یبزن حرف من

 طال یخطا از داشت اعال شد، دهیکش باال دهانم سمت قلبم

 .زدیم حرف

 ال؟یط هان -

 .زدمیم حرف دیبا

 هی یکس هر و یبش مخانواده وارد یخواستیم حال هر به -

 .یبدون حقته گفتیم من اصول و داره شیزندگ تو یاصول
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 .شد امرهیخ نافذتر و شد خم سمتم

 قدرنیا و بگذره ردت جواب از روز کی ذاشتمن یحت اگه -

 روبروتم االن و تهران کشوندم بوشهر از رو مخانواده عیسر

 یماجرا دنیشن از بعد یبفهم که نهیا خاطر به فقط

 نه فتاد،ین دلم به دیترد هم هیثان کی یحت امرزتیخواهرخداب

 نعوذباهلل نه داشتم، خبر شیزندگ و دل از نه شناختمشیم

 و دلخورم ازت فقط کنم، قضاوت رو شبنده بخوام که خداام

 تا  یکرد فکر که یدید من رفتار تو یچ یبد حیتوض دیبا

 دلم؟ به بزنم پا پشت و باشم نیظاهرب تونمیم قدرنیا

 فرو اشکم و باشم خوددار نتوانستم که نبود خودم دست

 چرا من. زد لبخند و بود دهید یول کردم پاکش عیسر خت،یر

 ؟!بودم کرده شک مهربانم یالاع به

 ؟یدیفهم کجا از-

 .ازش دمیپرس وعلت یکرد ردم گفتم زدم حرف دیجاو با -
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 خاطر به فقط یول بوده سختش یلیخ حتما بروم، امییدا یفدا

 ...دلم و من

 .کردم مرتب میپاها ران یرو را شالم یگوشه ریز به سر

 شک تاحساس به من... من اعال... بدهکارم حیتوض بهت-

 . نیهم نبود خوب حالم فقط هم، تتیانسان به نداشتم،

 .دارم سوال کن نگام شدم قانع خب یلیخ-

 .زدم لبخند طنتشیپرش و شوخ لحن به

 .بخون-

 .گرفت امخنده

 بخونم؟ یچ-

 .شیچوندیپ که رو ترانه از بند همون-

 !بود شده سخت چقدر خواندن دایجد کردم، عوض را بحث

 .یکن تیاذ وضعش نیا با رو هیعال نبود واجب-
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 ! که شیشناسیم باشه، خواست خودش-

 .بودم شده آرام چقدر کرد، سکوت یکم

 ال؟یط-

 یصدا آن با اعال زبان از اسمم دنیشن دم،یگز لب

 میصدا یآرام و نرم طور کی کرد،یم آرامم اشالعادهفوق

 .دارد را روانم و روح نوازش قصد انگار زدیم

 ...ویاستود تو موند نصفه حرفام-

 کرد ترگرم هم را لحنش نگاهش یگرما و کرد سکوت دوباره

 .گرفت سر از را صحبتش آرام و

 

_۸۷ 

 و خودم بار هزار خواستنت یبرا که یزیعز برام انقدر -

 داشته بخوام که نقطه نیا به دمیرس تا کردم مرور رو احساسم

 بشم و رمیبگ رو دستت مردونه بتونم که جانیا به. باشمت
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 قسم دیترد بدون بتونم که جانیا به. روت شیپ یروزا همراه

... بذارم هیما دلم و جون از خوامیم تیخوشبخت یبرا بخورم

 کم نفس. ندارم رو نداشتنت تحمل هم لحظه هی یحت ال،یط

 از یدونینم. خورده گره نفست به نفسم ه؟یچ یدونیم آوردن

 بخونم نگاهت از و مروبر ینیبش تا دمیکش یچ االن تا روزید

 . نبود دلت حرف یزد ویاستود تو که یحرف

 .دادن اعال دل به دل دلهره و ترس یب بود خوب چقدر

 ؟یخونیم نگاهم از یچجور-

 .دیخند کوتاه و نرم

 .یکردیم فرار و یخوندیم نگاهم از تو که جورهمون-

 .دمیخند ارادهیب

 .نخوندم نگاهت از من-

 .داد تکان سر پرسشگر داشت محبت برق که ییهاچشم با 
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 دنیلرز از دست که نبود یالحظه و کردیم یقراریب قلبم

 میهاینگران یعنی نیا دند؛یلرزینم گرید میهادست یول بردارد

 ...یزندگ و عشق و بود اعال فقط و شده تمام

 .یدونستینم وچشمام رنگ اسم که... اوم... دمیشن-

 خنده انیم و گرفت امخنده هم ودمخ و پرصدا و بلند د،یخند

 .داد تکان سر

 آره؟. کردم اعتراف بابا برا که شب همون. زدمیم حدس-

 سخت یول کنم خیتوب آمدن کش از را میهالب تا دمیگز لب

 .نبودم موفق چندان و بود

 راه دلم با چقدر بگو یدونیم وحالم که حاال خب،یلیخ-

 برم؟ و امیب دیبا حاالها الحا ای یدیم وجوابم امشب ؟یآیم

 هوم؟. برسم مخواسته به تا شمینم خسته که یدونیم

 ...و بابا با دیبا خب بگم یچ-

 .آورد باال را دستش حرفم انیم
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 گرچه! که برمتیم خودم با امشب نگفتم منم دونم،یم-

 مونمیم منتظر منم و کن مشورت مادرت و پدر با. آرزومه

 تا باهامه دلت بگو بهم... فقط. میرب شیپ رسوم و رسم طبق

 .بخوابم راحت بتونم شب ببره بشوره وردت جواب اون یتلخ

 داشت اصرار که را یتیب بود، مانیهردو آرامش وقت کنم فکر

 :کردم زمزمه را بخوانم

 .یدلباختگ حس نیا ستطرفه دو-

 کردم مرتب را شالم. دیکش یآسودگ سر از ینفس و بست پلک

 دهان در قلب دادم، هل گوشم پشت را گوشمیزبا یمو طره و

 یحت. شدم بلند و شد بلند. کردم تجربه اعال با هم را دنیکوب

. آمد شیپ و گرفتینم میهاچشم از نگاه هم یاهیثان صدم

 مهر امیشانیپ و بستم پلک کرد لمس را امچانه که دستش

 .شد عشقش

🌹 
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_۸۸ 

 از زیگر یبرا و کرد خوش جا لبش یگوشه معروفش لبخند

 :گفتم و کردم مرتب را میموها اشفتهیش نگاه

 .شد یطوالن صحبتمون -

 .کرد باز میبرا را راه دست با

 نیا با ومن یکشت. خواهشا ویاستود ایب فردا فقط دییبفرما -

 !هاتامینم امیم

 سمت شهیم یچ نمیبب گفتن با کردنش تیاذ یبرا و دمیخند

 . دمیشن سرم پشت از را اشخندهتک و افتادم راه در

 !نه یگیم یدار ناز گمیم -

 سر. داشت یعالم بود یخوب نازکش که اعال یبرا کردن ناز

 .گرفت امخنده اشخنده از و برگرداندم
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 پرسشگر و لذت با یهمگ میدیرس که نییپا یطبقه به

 اشیقبل یجا هم اعال و نشستم لبخند با و بودند مانرهیخ

 نیب نگاهم. گرفتند سر از را مردانه یهاصحبت و نشست

 کجاان؟ جونهیعال: دمیپرس خاله از و خورد چرخ جمع

 .آورد نییپا را شیصدا

 ...دفعه پنج از شیب یطفل دردسراش، و هیحاملگ. ییشودست-

 با. نشست کنارم هیعال که بود نشده کامل اشجمله هنوز

 انشنگر و بود شده زرد شیرو و رنگ دم،یچرخ سمتش لبخند

 .شدم

 جون؟ هیعال یخوب-

 .داد تنش به یتکان

 .خوبم خوشگلم آره -

 را ماهش هشت خوردینم کوچکش شکم به و بود زهیم زهری 

 . باشد کرده پر
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 شد بلند یبد حال با که بود نگذشته آمدنش از هیثان چند هنوز

 یول نبود حواسشان مردها. کرد ترک را جمع یعذرخواه با و

 .داد قرار مخاطبم آهسته مامان و شدند ننگرا خاله و مامان

 شیپ براش یمشکل نکرده ییخدا نیبب برو جانمامان -

 .گهید ستین یعیطب هم یرورونیب تعداد نیا باشه، ومدهین

 بلند حرفش دییتا با و بودم شده نگرانش یحساب هم خودم

 .زدم یبهداشت سیسرو در به یاتقه. شدم

 ه؟یعال زم؟یعز یخوب جان؟ هیعال-

 .کرد ترمنگران ناالنش یصدا

 ال؟یط -

 .کردم باز را در یال و دمیکش را رهیدستگ

 شده؟ یچ هیعال -

 که بود بد یقدر به حالش. آمد رونیب و کرد باز کامل را در

 .بودند باخته رنگ هم پوستش یرو شیآرا لوازم یحت
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 کمکش و گرفتم را کمرش و گذاشت امشانه یرو را دستش

 و نبود راحت نشستن در. ندیبنش کاناپه نیترکینزد یرو کردم

 را امشانه و کرد پاک شالش پر با را صورتش یرو یهاعرق

 .فشرد

 .دارم مانیزا میعال الیط -

 .دیکش را دستم عیسر که دمیپر جا از شدههول و هراسان

 خجالت نشن متوجه هیبق بگو بابا گوش تو یجور هی نترس، -

 احتماال دادم دست از که یآب حجم نیا با شرمنده کشم،یم

 رو مراسمتون وگرنه براش خطرناکه و هیخشک تو بچه

 .زدمینم هم به کارهمهین

 .فشردم را دستش کردنش آرام یبرا

 .امیم االن کن صبر. یمهم تو فقط االن ه،یحرف چه نیا-

 .کرد دیتاک

 . نفهمه اعال -
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 گفتمیم انیعل یآقا به چطور من دادم، تکان سر ناچار به

 و یکاریمخف سکیر و بودم نگرانش! نفهمد اعال که یطور

 باخبر را خاله و مامان اول و نکردم را درآوردن یبازسیپل

 متوجه هم مردها. رفتند کمکش به و شدند بلند دو هر کردم،

 مختصر شدم مجبور و بودند شده اوضاع بودن مشکوک

 بره دیبا هیعال کنه روشن رو نشیماش لطفا تونیکی: میبگو

 ...شگایزا

: دیپرس شتاب با و ماند نصفه حرفم اعال عیسر شدن بلند با

 کجاس؟

 از یسرسر یااجازه کسب با و دادم نشانش را ییانتها سالن

. رفتم دنبالش د،یدو بود آن در هیعال که یسالن سمت جمع

 .شد قیدق صورتش در و نشست زانو یرو هیعال یپا یجلو

 نه؟یا گترن چرا ه؟یعال شده یچ -
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 را یدرد چه بود معلوم هیعال یشانیپ یرو درشت یهاعرق از

 از کم شیرو و رنگ که ییاعال یرو به یول کندیم تحمل

 اشیشانیپ یشوخ به و زد لبخند بود دهیترس و نداشت خودش

 .داد هل عقب به صورتش یجلو از را

 .افتاده فشارم بابا ستین یزیچ -

 حضور به حواسش اصال کرد، من به رو و شد بلند عیسر اعال

 .گذاشت میبازو یرو دست که نبود خاله و مامان

 .باشه همراهش دیبا خانوم هی ؟یآیم الیط -

 و کنم فیتکل کسب مامان از نشد که بود دهیهراس قدرآن

 .دادم تکان دییتا به یسر

 .شم آماده رمیم حتما، آره -

 .کرد دیتاک اعال به رو مامان

 .دیکن روشن ونیماش دیکنن ریتاخ بهتره -

 .رفت تشکر و یعذرخواه با اعال
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 م؟یایب ازهین: دیپرس هیعال از خاله

 به یازین و ینگران یجا که کردیم قانع را هاآن داشت هیعال

 .ستین حضورشان

 .آمدم نییپا و کردم ضیتعو را میهالباس عیسر و رفتم باال 

 کرده عتشیشام اطیح تا و کرده کمک هیعال به مامان و خاله

. بماند منزلمان در که کرد یراض را انیعل یآقا بابا. بودند

 جلو خودم و میخواباند اعال نیماش عقب یصندل یرو را هیعال

 دادم قول بودند نگران یحساب که مامان و خاله به و نشستم

 .نگذارم خبریب را هاآن

 یالحظه کرد،یم ناله یگاه از هر و داشت درد طفلک یهیعال

 یحساب اعال و دیکشیم دراز گرید یالحظه و نشستیم

 .بود دهیترس و یعصب

 ه؟یعال مانتهیزا وقت نکنه -

 .کردیم یمخف اعال از را قتیحق یلیدل چه به هیعال دانمینم
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 .دارم وقت گهید هفته دو بابا نه -

 .انداخت عقب به ینگاهمین نگران دوباره

 ؟یدار درد چرا پس -

 .زد یاخندهتک شیردهاد انیم هیعال

 سردرد تو شبمید مانشه؟یزا وقت باشه داشته درد یک هر -

 !یداشت

 و گذاشت بوق یرو را دستش هیعال یشوخ به حواسیب اعال

 .دیکوب فرمان یرو

 .جنوب گردمیبرم تهران یکایتراف دست از روز هی اه -

 

_۸۹ 
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 به عیسر یلیخ دیبا که باشم هیعال نگران دانستمینم

 از حجم نیا با که ییاعال ای میکردیم منتقلش مارستانیب

 .بود ختهیر هم به کل به اعصابش ینگران

 .زد غر و داد حرکت را نیماش و شد باز راه

 !تو کاریچ یخواستیم بچه -

 .دیخند هیعال و شدم اشرهیخ متعجب

 .انسان نسل نشدن منقرض یبرا -

 و بود یکفر یحساب اعال یول گرفت امخنده هیعال حرف به

 :دیپرس دوباره

 ست؟ین مانیزا درد دردات  یمطمئن -

 هیعال که دهم شرح شیبرا را هیعال تیوضع تا کردم باز لب

 .کرد یدستشیپ گفت که یآخ انیم عیسر

  م؟یرسینم چرا بجنب اعال آخ. آره -
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 و افتاد هیگر به درد از و باشد خوددار نتوانست گرید چارهیب

 .کنم اعال به رو شدم مجبور

 راه هی! یپرسیم ازش یه ستین دکتر که هیعال اعالجان -

 صیتشخ کنه شنهیمعا دکتر مشیبرسون زود کن دایپ کینزد

 .بده

 و فرستاد رونیب سرش کردن نییباالپا با همزمان را نفسش

 را کالمش تکه و دارد را خودش کردن آرام قصد شدم متوجه

 .کرد تکرار بار دو

 .خب یلیخ. خب یلیخ -

 محوطه در که یکس هر و ماریب تا نگهبان از مارستانیب داخل

 ارادت و ادب عرض و گرفتن یسلف یبرا اعال شناختن با بود

 هم و بود خواهرش حال نگران هم. کردند اشدوره

 دادم نانیاطم او به. کند ناراحت را ارادتمندانش خواستینم

 به و میگذاشت تنها طرفدارانش با را او و امهیعال همراه که
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 حاتیتوض دنیشن از بعد بالفاصله دکتر. میرفت مانیزا بخش

 وقت که کرد دییتا و داد یبستر دستور اشنهیمعا و هیعال

 .ردیگیم صورت یعیطب مانیزا و است مانشیزا

 مخصوص لباس با شیهالباس ضیتعو در هیعال به داشتم

 و بود اعال. خورد زنگ امیگوش که کردمیم کمک مارستانیب

 : گفت هول و عیسر هیعال

 .دتمیند دکتر مینوبت تو هنوز بگو بهش -

 کردم قطع را تماس و دادم را اعال جواب درخواستش از ریمتح

 را اشیکارپنهان علت تعجب هم دیشا یکنجکاو سر از و

 .شدم ایجو

 .داره ایفوب نوع هی مانیزا به نسبت اعال الیط یدونیم -

 نگاهش پرسشگر نامفهومش حیتوض از هدیپر باال یابروها با

 حال از متاثر. زد چنگ دستم به که بود برگشته دردش. کردم
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 دردش هیثان چند از بعد. دادم ماساژ را کمرش و شانه بدش

 .کرد نگاهم رمغیب و گرفت آرام

 .برام کن دعا -

 .دمیبوس را صورتش

 ماهش یرو دنید آد،یم ایدن زود یلیخ نباش نگران -

 .کن تحمل داره، وارزشش

 .دیگز لب نگران بارهکی به و کرد نوازش را شکمش لبخند با

 باشه؟. باش اعال شیپ -

 !یچ یعنی داره مانیزا یایفوب نشدم متوجه فقط هستم -

 .شده فوت اعال مانیزا سر مادرم که یدونیم -

 .کنه رحمتشون خدا -

 . کنه رحمت رو زتیعز خواهر خدا. ممنون -

 : داد ادامه و کردم تشکر متاثر
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 که میکرد کشفش یوقت اعالست، وجود تو که ترسه هی نیا -

 مجبور که منم. کنه نیسزار کرد مجبورش و شد باردار لقامه

 یعیطب مانیزا طیشرا که یصورت در بزنم نیسزار نوبت کرد

 هم ما یبرا افتاد مادرم یبرا که یاتفاق ترسهیم. داشتم رو

 .بشه تکرار

 به و بود درک قابل اعال حس یول بودم کرده تعجب کهنیا با

 .ماند خواهم اعال کنار دادم نانیاطم هیعال

 دادند انتقال مانیزا بخش به را هیعال ساعت کی حدود از بعد

 امیگوش بالفاصله و رفتم رونیب فتیش دکتر از تشکر با و

 .خورد زنگ

 ؟ییکجا اعال رونمیب -

 کو؟ هیعال. دمتید -

 .سرمه ریز -

 بود؟ خوب -
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 .شتیپ امیب بده جهت نباش نگران -

 رو طرفدارا با یاحوالپرس و یسلف اعصاب و طیشرا االن آره -

 .جانیا ستین یکس. ساختمون پشت چپ سمت ایب ندارم،

 دومرتبه و بود آشفته و نگران یحساب. رفتم داد که یآدرس به

 نساختما وارید کنار که یمکتین به. شد هیعال احوال یایجو

 .کردم اشاره داشت قرار

 م؟ینیبش -

 آرام اصال وگرنه مینشست و کرد قبول که امخسته کرد حس

 از که میبگو جور چه دیبا دانستمینم کردم، تر را لبم. نبود

 .شود کم اشینگران حجم

 مانشهیزا وقت... فقط خوبه حالش هیعال اوم،... اعال -

 .کردن شیبستر

 .کرد فرو شیموها یالالب را دستش دو هر صورتم مات

 چرا؟ -
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 .شدم جیگ سوالش از

 چرا؟ یچ -

  عمل؟ بردنش -

 .دمیگز لب مستاصل

 ...رو یعیطب مانیزا طیشرا -

 .شدم سد مقابلش و شدم بلند ارادهیب و دیپر شیجا از

 .نباش نگران. نورماله شیچ همه اعال -

 .تونهینم اون -

 را دستم دو ره و ستادمیا مقابلش دوباره که شود رد خواست

 .شوم اشیروشیپ مانع تا گذاشتم اشنهیس یرو

 بگم بهت گفت هم هیعال. داد نانیاطم دکترش تونهیم -

 یحرف هوی جااون یبر حالت نیا با. خوبه حالش یباش آروم
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 امر هی باش آروم اعال. شهیم یارسانه یچ همه و یزنیم

 .بود خوب حالش خودم جان به. مانیزا هیعیطب

 تشیهدا مکتین سمت. دیکش صالیاست و ینگران سر از یپوف

 .گرفت دستش دو انیم را سرش و مینشست و کردم

 .کرد وخودش کار شق،کله احمق -

 نگو یجورنیا. شهیم انجام راحت مانشیزا گفت دکترش -

 . بود تو فکر به باشه خودش نگران کهنیا از شتریب طفلک

 .شد امرهیخ درمانده و کرد بلند را سرش

 .الیط خوامینم بچه ازت وقتچیه -

 سرخ  شرم از کهنیا از ترشتیب شد باعث تشیجد و صراحت

 . شوم متاثر شدم دیسف و

 .زد نق و دیکش پوف
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_۹۰ 

 و شدن تیاذ به یراض که باشه خودخواه دیبا چقدر مرد هی -

 نه شده، چاق نه! هیعال شوهر االن! بشه همسرش دنیکش درد

 ... زنش داره خبر صالا نه شده تیاذ

 فیتوص با را اشجمله نتوانست که بود یقدر به اشیآشفتگ

 . برساند انیپا به هیعال حال

 .ستهیعال نهیبیم صدمه که یکس وسط نیا -

 .زدم لبخند کردنش آرام یبرا

 ساعت چند! یکنیم نگاه یباردار به دید نیا با چرا اعال -

 تموم تا بزنه لبخند هی ادشنوز هیکاف و شهیم مادر هیعال گهید

. نهیریش شدن مادر. کنه فراموش رو دوران نیا یمشقتا و دردا

 ادینم بهت یمنطقیب! آخه یدار شچارهیب شوهر به کاریچ

 !اصال

 .آورد در گردش به چشمم دو یرو را نگاهش پرسشگر
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 ؟یدار دوست بچه -

 انگار و بود مانیخواستگار شب امشب شدم، معذب سوالش از

 یول میبود گرفته سر از مکان نیا در را مانیهاحرف یباق

 دانمینم بود، زود یکم موضوع نیا به راجع کردن صحبت

 .نبود هم دیشا

. داره یاصول هی یکس هر یول ندارم هیعال شوهر به یکار -

 واقعا. بخشمیم زنم ماه نه عذاب به رو شدن پدر ینیریش من

 ساختمون نیا پشت کهنیا. نمیبب رو شدنت تیاذ تونمینم

 شم زنده و رمیبم بار هزار بچه اومدن ایدن تا و نمیبش یکوفت

 عوارض شاهد بعدشم نه، ای رونیب یایم در اون از سالم که

 !هیالک مگه. باشم مانتیزا از بعد

 یبستر هیعال یجا من انگار که زدیم حرف یجد یطور

 زن کی کردیم درک کهنیا بود، احترام قابل اصولش! امشده

 مردها از یلیخ را ندیبیم بیآس شدن داربچه یراستا در چقدر

 . آوردندینم خود یرو به ای کردندینم درک
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 کوتاه بشود که نبود یموضوع اما بود، نیریش میبرا احساسش

 .خواستیم را هشیتوج دلم چرا دانمینم! آمد

 نایجر نیا یهابیآس به نسبت شیآگاه تمام با زن هی یول -

  نه؟ بشه مادر بخواد داره حق بازم

 زن هی از منظورت: دیپرس و بود امرهیخ یجد ینگاه با

 ؟یخودت

 .شد سیخ شرم از کمرم یرهیت کردم حس

 .گمیم یکل -

 دوست بچه. توئه سر بحثم ندارم، هازن کل به یکار من -

 ؟یدار

  داشتم؟ دوست

 هی از بعد هک هیعیطب یول نکردم فکر بهش حاال تا دونم،ینم -

 نه؟. رهیبگ شکل وجودم تو ازشین مدت
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 قرارت یتیموقع تو یآگاه با کهنیا س،آزاردهنده فکرشم -

 م؟یش بحث نیا الیخیب شهیم... که بدم

 نداشتم دوست یول دینرس یاجهینت به بحثمان کهنیا با

 . دهم آزارش

 اشیشانیپ که دید چه نگاهم در دانمینم دادم، تکان دییتا سر

 .چسباند امیشانیپ به را

 .نباش دلخور ازم پس بدم دستت از خوامینم -

 به توانستینم و دهیترس مادرش مرگ از چشمش واقعا اعال

 . دیایب کنار یعیطب امر نیا با یراحت

 .فهممیم: زدم لب کالمش محبت ریتاث تحت

 

_۹۱ 
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 به چرا دانمینم و دمیکش عقب را سرم زد که لبخند

 و نخندم نشد و آمد کش میهالب! گرفت امدهخن تمانیوضع

 . شد بلند امخنده یصدا

 جمع زحمت به را میهالب. بود کرده تعجب امخنده دنید از

 !یخندیم یچ به: دیپرس جیگ. کردم

 .ندیاین کش گرید بار تا فشردم هم به را میهالب

 .اعال ندادما مثبت جواب هنوز من -

 یشوخ متوجه کنم فکر د،ش قیدق صورتم در و نشست صاف

 :زد نق که نشد کالمم

 کنم؟ شک مثبتت جواب به دیبا مگه ال،یط الیخیب -

 .شود متوجه نگذاشتم یول گرفت امخنده

 و من شدم متوجه امشب بعدم مشورت، و کنم فکر شد قرار -

 ...نیهم م،یندار رو یکاف شناخت هم از تو
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 کهنیا بدون گرفتیم خود به یجد رنگ داشت بحثمان

 از خودم یهاصحبت انیم باشم، کرده فکر ندهیآ به قیدق

 ندهیآ در است ممکن اعال ترس و فکر طرز نیا گذشت، ذهنم

 . شود سازمشکل

 احترامه قابل سالمتش و زن به احترامت و نگرش طرز...  -

 ...یول

 .کرد اشکالفه کوتاهم مکث

 ؟یچ یول -

 بخواد دلم یروز هی من دیشا نداره؟. داره تامل یجا خب -

 ،ینخوا تو و بخرم جون به رو هایسخت تموم شدن مادر یبرا

 ...که وقته اون

 .دیپر حرفم انیم

 االن از حاال. میزنیم حرف وقتش به روز اون درمورد -

 .یکن یخال ومن دل تو خوادینم
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 و بود کرده باز را بحث یسفره خودش گرفت امخنده دوباره

 زیچ کی یول. چاندیبپ را من خواستیم و بود آورده کم حاال

 بود کرده ادیز را ازداغشیپ هیعال که طورآن اعال دمیفهم را

. بود نیبنکته و نگران گرید یمردها از شیب فقط نداشت ایفوب

 یفراموش به را هیعال یساعت و نشسته که جا نیهم از نیا

 .بود مشهود کردیم تالش من آوردن بدست یبرا و سپرده

 .شدم یجد و کردم اخم خالص ریت کردن رها یبرا

 من مثبت جواب از قبل یجد یلیخ دیبا کنم فکر -

 بدون کنم فکر سوالتم جواب. میبزن حرف درموردش

 .دارم دوست رو هابچه من آره. بهتره بدم یستیرودربا

 .رفت باال یعاد حالت از یکم شیصدا و شد گرد شیهاچشم

 ؟یدار ستدو بچه چندتا مگه! هابچه -

 انداخته راه که یایباز یادامه از یول خنده از مردمیم داشتم

 .بود آمده خوشم بودم
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 تفاهم بفهمم دیبا که نهیا مهم االن. اعال ستین مهم نشیا -

 نه؟ ای میدار

 حرص از پر و گذاشت دهانش یرو را اششده مشت دست

 .شد امرهیخ

 خب؟ -

 .گرفت امخنده

 ! هیچ خب -

 .گرفت باال میتسل حالت به را شیهادست

 مینکن دعوا االن گهید سال پونزده ده به راجع خب،یلیخ -

 .بهتره

 خیس نه تا گرفتیم نظر در میبرا را زمان نیدورتر داشت 

 .کرد اخم امخنده دنید از! کباب نه بسوزد

! بس و دیشناسیم خودتون فقط رو هازن شما خدا به -

 د؟یخودآزار یدونستیم
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 .ینگران و حرص از بود شده کبود چارهیب بود بسش کنم فکر

 وقتش به شدن داربچه به نگاهش طرز و زن به راجع حاال -

 .بهتره مینکن االن رو گهید سال پنج بحث دمیم حیتوض

 شب در شدنمان داربچه زمان سر زدن چانه ماند، امرهیخ مات

 پچ فقط اعال و نخندم نشد و بود آخرش گرید یخواستگار

 .کرد نگاهم چپ

 

_۹۲ 

**** 

 به شدند، صحبت مشغول رهام و اعال م،یآمد رونیب هیآتل از

 یحساب هیعال زودهنگام مانیزا و عقد مراسم یکارها خاطر

 دو لیتکم به اصرار رهام و بود افتاده عقب آلبوم یکارها

 یعذرخواه با و بودم شده خسته. داشت ماندهیباق آهنگ

 یهاحرف انیم شب همان اباب. نشستم نیماش داخل
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 اعالم ازدواجمان به نسبت را مثبتش نظر دیجاو با اشیواشکی

 در خالصه و گذاشت خودم یعهده به را یریگمیتصم و کرد

 روز ده یط یتشنج و اضطراب چیه بدون و آرامش کمال

 ساده و یخانوادگ مراسم کی در روزید و شد انجام کارها تمام

 امیا به شد موکول هم یعروس راسمم .درآمدم اعال عقد به

 و باشد گذشته مادرجون فوت خیتار از یکم که نوروز

 گرفته آرامش رنگ میهالحظه یهمه. شود حفظ احترامش

 بود، داده نشانم را شیبایز یرو ایدن کنارش در و اعال با بود،

 یفضا کی است، کرده پنهان خود در یبهشت که شیرو آن

 تازه یهادرخت تازه، یهاچمن سراسر ینیزم بخش،آرامش

 زییپا اصال. پرطراوت و بایز زالل، آبشار کی و زده شکوفه

 یزندگ و یشاداب یبو زیچهمه بود، شده بهار اعال با امسال

 در که امشده ساله چهارده یدختر کردمیم حس. بود گرفته

 لمسش هر با و شناسدیم ذرهذره دارد را عشق بلوغش انیم

 و دودیم پوستش ریز بودن زن فیلط حس و دیآیم وجد به
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 و بودم دهیدو آرامش یاذره دنبال به چقدر. کندیم گرمش

 یشانه به سر و سپردن دل راهش تنها دمیفهمیم تازه حاال

 . بوده دنیکش نفس را یزندگ و گذاشتن اری

 و اعال گذاشتم، عقب یصندل یرو را کوچکم یدست فیک

 شد، صورتم نقش لبخند و دندبو صحبت حال در هنوز رهام

 در اشیکالفگ و اخم نیا یحت برد،یم را دلم حرکاتش تمام

 . بود امدهین خوش مزاقش به انگار که رهام یدهایتاک برابر

. نشست فرمان پشت و آمد اعال و داد تکان دست میبرا رهام

 .گذاشتم شیبازو یرو را دستم و داشت اخم هنوز

 اعال؟ شده یچ-

 به را نیماش و کرد یمخف را اخمش لبخند با آرامشم یبرا

 .انداخت حرکت

 .روزید از یشد خسته یحساب. ستین یخاص زیچ-
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 اعال، یمجاز یصفحه در عکس چند گذاشتن با بود قرار

 به بود، افتاده زحمت به یحساب رهام و شود اعالم مانینامزد

 .بود بابت نیا از هم امروزمان آمدن هیآتل

 بود؟ کالفه چرا رهام ستم،ین خسته نه-

 .دیکش پوف

 گهیم دارم سفر یبرنامه گمیم زنه،یم ادیز حرف کن ولش-

 . برو بعد کن ضبط رو آخر ترک

 تازه روز چند نیهم در خواست،ینم را اعال از شدن دور دلم

 را آوردیم کم نفس من بدون گفت که حرفش آن یمعن

 !بودم شده دچار مشکلش به هم من انگار. بودم دهیفهم

 ؟یسفر چه-

 و گرفت مشتش در را دستم ک دید صورتم در چه دانمینم

 .زد لبخند نوازشش همراه
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 استرس و کار از دور به که آروم و خلوت یجا هی. ییدوتا-

 .میببر رو ایدن لذت فقط روز چند

 .آمد خوشم گفت اعال که مکان نیا از دهیند طورچه ماندم

 .کن درک رو شینگران نمونده، یزیچ کنسرتا موعد به-

 .رفت غرهچشم یشوخ به

. کار شهیم خراب تونمینم االن بابا رهام؟ یجبهه تو یرفت-

 سفر میریم شو، قانع هم تو شد قانع رهام دارم، آرامش به ازین

 .میدیم انجام هم رو ضبط برگشتمون از بعد رو

 .آوردم بهانه دوباره و کردم اخم کردنش تیاذ یبرا

 امروز تازه داره، مراقبت به ازین هیعال یلو شدم قانع-

 تنهاشون که میتونینم. کننیم مرخص رو      شبچه

 هایریگمیتصم تو مینذاشت قرار هم با ما مگه  درضمن! میبذار

 ؟یدیچ منیب یچجور رو سفر یبرنامه م؟یکن مشورت هم با

 .انداخت سمتم ینگاه لب به خنده
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 به گهید قرار هی بترسم؟ تمزهخوش یاخما نیا از دیبا االن-

 رو حضورت از گرفتن آرامش دلم یوقت کن، اضافه قرارامون

 . ستین کار در یمشورت بخواد

 از را قلبم اشعاشقانه اعمال و هاحرف با داشت عادت اعال

 .درآورد میتنظ

 که یزیچ هر ای لباس هفته دو قدر به ببند، رو چمدونت-

 . ندارن ما به یکار گرمه نجاشو نایباباا بردار، الزمته

 .ایبود نکرده رو وخصلتت نیا! یایخودرا مرد چه-

 وخودت دارم ادیز پنهان یهیزاو! خانوم یدید وکجاش-

 .کشفشون به بده عادت

 یهیزاو. بزرگ یقلب با مهربان بود، رو یرو اعال من نظر به

 .کردیم یشوخ و نداشت هم یپنهان

 شدیم یمنته دیجاو یخانه و چهکو به کهیابانیخ یجلو از

 .کردم اعتراض عیسر و گذشت
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 !یکرد رد اعال-

 :دیپرس خونسرد و داد هل شیموها سمت را نکشیع

 ؟یداشت کار تونخونه مگه-

 . گهید خونه برم -

 .خودم شیپ یایم. شهینم-

 

 مدام روزم چند نیا ه،یعال و بابا یجلو ستین خوب اعال نه-

 .ترمراحت خونه برم بودم اونجا

 کنار کجاست؟ زن یجا بندازم؟ ادتی وقرارامون دونه دونه -

 و ینامزد دوران. خودش یخونه باشه؟ راحت دیبا کجا. آقاش

 داشته زن من که نهیا زشت ضمن در. میندار ؟یچ... هم رهیغ

 خوابم صبح تا شب،ید مثل بخوابم، کنم بغل ومتکام و باشم

 از دست یخوایم یک ونه،جفتم یخونه هم خونه اون. نبرد
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 هیعال یبرا یبود اونجا که روزم ده نیا! تو یبردار تعارف

 !من نه یبود

 گوش در حرف خواهدیم زور به که زدیم حرف یمعلم هیشب

 .گرفت امخنده و کند فرو شاگردش

 .بدم اطالع مامان به و بردارم لباس خونه میبر باشه،-

 .داد تکان سر قیتشو با

 .کنگوش حرف خانوم نیآفر-

**** 

 بچه دیترسیم یحت اعال. بودند کرده مرخص را هیعال کودک

 را دستش پوست و بود نشسته کنارش. ردیبگ آغوش در را

 تمام برخالف بود معلوم نگاهش طرز از. کردیم لمس

 کامال گرید البته د،یآیم خوشش هابچه از شیهاینگران

 جبهه تمام و ستیچ مشکلش که بودم شده متوجه

 مانیزا شب ادی. است مانیزا از ترسش همان شیهاگرفتن
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 به راجع بحثمان از بعد شود،یم شیر دلم افتمیم که هیعال

 بابت از الشیخ شدن راحت و شدن داربچه یبرا تفاهممان

 قراریب را وجودش هیعال یبرا اشینگران دوباره مثبتم جواب

 دکترش هک هم قدرهاان هیعال کهنیا مخصوصا کرد،

 طول فردا ظهر تا مانشیزا و نبود زاخوش بود نیبخوش

 زد نق دومرتبه یوقت و بود یدنید چارهیب یاعال حال. دیکش

 حالش. نزدم یحرف گرید خواست نخواهد بچه من از هرگز که

. کنم ترشیعصب وسط آن نخواستم و کردمیم درک را

 کرده لبج هم را حضار و دکترها توجه که بود آشفته قدرآن

 و انیعل اعال خواهر مانیزا خبر که دینکش یساعت به و بود

 ! کرد پر را یمجاز یایدن خواهرش یبرا او یهاینگران

 باخبر همه بخورند آب جماعت هنرمند دمیفهمیم که بود نجایا

 !چه یعنی شوندیم

 خداراشکر نداشت، مطلق استراحت به یلیتما گرید هیعال

 چقدر که گذاشتیم اعال سر به سر مدام و بود خوب حالش
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 یبرا زود یلیخ دارد قصد و بوده موردیب شیهاینگران

 در اعال بنفش یچهره و اوردیب هم خواهر کی عمادکوچولو

 .بود یدنید هیعال حرف نیا برابر

 عماد کمرنگ لبخند از اعال و بودم هیعال یموها بافت حال در

 .آمد ذوق سر

 .خندهیم داره نیبب ایب الیط! شه فدات ییدا جان یا -

 قصد دوباره که کرد متوجهم من به چشمکش با هیعال

 !دارد را من یچارهیب شوهر گذاشتن سرسربه

 اعال ادیم بوش که جورنیا کن آماده وخودت الیط گمیم -

 .باشه داشته خودش هم عمادکوچولو هی ادینم بدش

 کرد،یم گاهن را هیعال خونسرد که کردم نگاه اعال به خنده با

 کی خونسردش نگاه نیا پس در که دمیفهمیم خوب البته

 اطیاحت با و کرد بلند شیپتو با را بچه. ستیمخف آبدار فحش

 .داد را جوابش خونسردتر و گذاشت هیعال کنار
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 .بااجازه فعال پس. زنم و من یبرا تیزیربرنامه بابت یمرس -

 ییایحیب خنده نیح هیعال. شوم بلند تا دیکش و گرفت را دستم

 .کرد نثارش

 .کرد گرد چشم جانب به حق اعال

 تا شش یبرنامه یدییزا ستین روز ده که تو ای امیحیب من -

 !یدیچ تمیبعد یبچه

 که سمتش نگاهمان و شد بلند انیعل یآقا یخنده یصدا

 .برگشت وستیپیم جمعمان به تازه

 پسرم؟ مخ رو یافتاد باز تو هیعال -

 .شد بلند تخت یرو از ظیغ با هیعال

 ! هیعال بدبخت یعنی -

 .میافتاد خنده به گذشت که کنارمان از
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_۹۳ 

* 

 چند بمون بهت گفتم کنه؟ کمکت هست یکس اونجا هیعال -

 .ینکرد گوش روز

 خوش برو. بابا خوبه حالم بعدشم. ترمراحت خودم یخونه -

 .خوشگلم بهت بگذره

 و میزد حرف گرید یکم. کردم خاموش را جوشقهوه

 لب به لبخند هیعال یهایشوخ از هنوز م،یکرد یخداحافظ

 کنار تا را سرش و دیچیپ شکمم دور اعال یهادست که داشتم

 .دیکش نییپا سرم

 یکل خودش اون. ابیدر واعالشون بابا! هیعال هم جانیا -

 .داره مخلص

 .آمدم رونیب آغوشش از و دمیخند



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
714 

 

 دعوت مهمون پخته غذا دهش پا االنم جنوب، رفت پاشد -

 ...ب ازین زائو زن گمیم. کردع

 .دیکش پوف کالفه

 میبخوا هاشبچه تا شیش سر کن ولش گه،ید سهیعال -

 تو االن. مونهینم خودمون برا وقت میبخور حرص قدرنیا

 حالش اون ابیدر ومن ایب! ادیم عقل سر هیعال یبخور حرص

 .یباز مهمون به شده پا که بهتره ما جفت از

 و بردارم را هافنجان تا رفتم نتیکاب سمت و گرفت امخنده

 : گفتم همزمان

. اعال گمیم فقط گهید کنار ذارمیم رو هیعال سرورم چشم -

 .گوشم سراپا بنده دییبفرما شما

 .آمد سمتم و دیکش یهوم طنتیش با

 اعال یبگ فقط کهنیا هوم برم، کنم گوش حرف زن قربون -

 .اعال از گوب. خوبه یلیخ
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 نیریش یهاحرف دنیشن منتطر انداخت، کمرم دور را دستش

 .کرد گل طنتمیش و بود

 خود اعال اصال ،یداشتندوست اعال، ز،یعز اعال،. آقا اعال، -

 .عشق

 یاجزا یرو لذت و آرامش جنس از یلبخند با نگاهش

 .شد ثابت میهاچشم یرو و دیچرخ صورتم

. جان ال،یط! عشق یگیم اعال به که یشناسینم رو الیط تو -

 خود اصال الیط. یزندگ الیط. مرهم ال،یط. درمان ال،یط

 .نفس

 یشتریب عمق لبخندم دیچسب امیشانیپ به که اشیشانیپ

 هر و شدیم ارامش از زیلبر شیهاعاشقانه از هربار دلم گرفت،

 خود خود اعال گفتم،یم احسنت انتخابم به شیپ از ترشیب دم

 .خودش خود ،بود ارامش

 .افتادم آغوشش در و دیکش را دستم و دمیکش عقب را سرم
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 مینیبب وخودت شمال میاومد روز دو خانوما؟ خانوم کجا -

 !یاآشپزخونه تو شهمه

 و رفتم عقب و گذاشتم اشنهیس یرو را دستم دو کف خندان

 .بدهم میصدا به یجنوب یلهجه کردم یسع

 بار پنج حداقل یروز آقاش برا یستیبا زن بابا؛ قول به -

 (پسرم.)بوچم ها. فتهیب مطبخ به گذرش

 و دیخند امیجنوب یشکسته پا و دست یلهجه به صدا با

 از بودم گرفته دست قهوه ختنیر یبرا که را ینیس همزمان

 دیکش آغوشم در بالفاصله و گذاشت زیم یرو و گرفت دستم

 .دیکش محکم را لپم دستش کی با و

 .شدم معترض خندان

 .اعال نکن آخ -

 .خانوم داره عواقب کردن یدلبر -
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 از شد، یگوش جلب دومان هر حواس امیگوش زنگ یصدا با

 شینما یصفحه یرو دیجاو اسم دنید با و شدم جدا او

 . دادم جواب عیسر یگوش

 جانم؟ -

 .بده آدرس -

 .دمیخند جیگ کشیعل و سالمیب کالم به

 رو؟ کجا آدرس. سالم -

. شمکالمه به بده وحواسش آدم که ذارهینم. وجوج سالم -

 د؟یخواینم مهمون م،ماسوله

 .دادم جواب زدهذوق

 وحواست ذارهینم یک ؟یکنیم کاریچ شمال. نه که چرا -

 ؟یکن جمع

 ...آخ... بد دختر هی دنبال -
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 گفتن آخ احتماال دم،یخند ایمیک معترض یصدا به صدا با

 بدون دیجاو مثل یگوش در! بود ایمیک یبدن هیتنب اثر دیجاو

 :گفت عیسر و تند مقدمه بدون و سالم

 .رمیبگ ونیا حال برم من. کن جیمس وآدرس -

 صورتم پهن خنده. کرد قطع را تماس دیجاو یبرا غیجغیج با

 .کردم اعال به رو و بود

 امکیپ دیجاو یبرا رو الیو آدرس شمالن ایمیک و دیجاو -

 .کن

 د؟یپر موننفره دو خلوت بابا یا -

 .کندیم یشوخ دانستمیم یول کردم نگاهش یچپ

 .کنم امکیپ خانومم یسرجهاز یبرا رو آدرس برم -

 .دمیخند لذت با

 .میسرجهاز قربون -
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 چشم دواریتهد و شد خم صورتم در و دیچیپ دورم را دستش

 .ورد زیر

 ! هاشهیم میحسود آ آ آ -

 و شاد و هایشوخ. رفت غرغرکنان و دادم هلش رونیب سمت

 که قدرآن خوب، یلیخ کرد،یم خوب را حالم اشیسرزندگ

 با که هستم ییالیط همان من کردمیم فراموش یگاه

 .بگذراند روزگار بتواند تا بود بانیگر به دست شیدردها

 تا بودم برداشته که یاینیس امیگوش زنگ مجدد یصدا با

 انگار دادم، قرار زیم یور دوباره را ببرم سالن به و زمیبر قهوه

 . میبخور را مخصوصم یقهوه نبود قسمت

 به خط پشت شخص صیتشخ یبرا و برداشتم را امیگوش

 یهُر نبود، ثبت یاسم ای شماره یول کردم نگاه اشصفحه

 موتورسوار آن ادآوردنی به یحت نبود، خودم دست دلم ختنیر
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 دمخو دست هم بود یمخف یشماره با شیهاتماس که هم

 . نبود

 را یگوش اتصال دادم پس اضطراب با که یقیعم نفس با

 او دادم یدلدار خودم به. دادم قرار گوشم کنار و کردم لمس

 .رفت و گرفت را زورش پول که

 بله؟ -

 لرزان یپا و دست و ترس با هم گرید بار چند و امدین یجواب

 .نداد جواب و نداشت دهیفا یول گفتم الو و بله

 گرید حاال رفتم؛ وا یغذاخور کوچک زیم پشت یصندل یرو

 دست هم کرد غلبه وجودم تمام به حدسم از که یوحشت

 از چه مجدد، یاخاذ یبرا بود برگشته بود خودش نبود، خودم

 به تا دمیگز لب دهیهراس دم،یترسیم! خواستیم جانم

 .باشد اشتباه حدسم کاش شوم، مسلط امشده متشنج اعصاب
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_۹۴ 

 

 نیه و دمیپر جا از امشانه یرو اعال دست گرفتن قرار با

 یوقت مرد آن یچهره که نبود خودم دست. دمیکش یبلند

 یوحش یهاچشم آن با و بود نشسته نمیماش فرمان پشت

 بد اشیادآوری از حالم و کردمیم مرور را بود امرهیخ رنگیآب

 . بود شده

 :دیپرس نگران و گرفت را میهاشانه

 متوجه زدم صدات بار چند ال؟یط شده یزیچ -

 .دهیپر رنگت ؟یدیترس  .ینشد

 ییماجرا چه تماس کی از. بودم شده خارج هیاول شوک از

 دارید گفت و رفت که او بوده، شده خط رو خط حتما! ساختم

 !امتیق تا کو امت،یق به

 .وصدات دمینشن بودم فکر تو یچیه-
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 آمده م،کردیم نگرانش دینبا حدس و تماس کی خاطر به

 اعال کردم،یم مشوشش دینبا میبگذران خوش شمال میبود

 .بود حساس من یرو

 .گرفت قاب شیهادست با را صورتم و امدین کوتاه

 ؟یمطمئن -

 .زدم لبخند نانشیاطم یبرا

 .اعال خوبم -

 را حالم وجودش، از گرفتن آرامش و کنارم بودنش به ازین

 انیم یگرید حرفیب و دمیخز آغوشش در نرم کرد، دگرگون

. بستم پلک سرم یرو اشبوسه با و شدم احاطه شیبازوها

 مرور از من نشود، خط رو خط من تلفنخط یرو گرید کاش

 ...شتریب تکرارشان از ترسم،یم روزها آن
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 و بود گردنش دور آتل در ایمیک دست آمدند، ایمیک و دیجاو

 مزاحم کل به دنشید با بود، برداشته خراش چند صورتش

 . میشد علت یایجو احوالش، نگران و بردم ادی از را امیتلفن

 .زد نق و است خسته چقدر که بود دایپ دیجاو یکالفگ از

 .درار رو ماجرا صد تا صفر بعد تو، کن دعوتمون بابا -

 به تعارف بدون و رفتم غرهچشم دو هر به دیخند که اعال

 درآورد پا زا را شیهاکفش کردم کمک ایمیک به غرغرو دیجاو

 .کردم تشیهدا سالن سمت و

 شمال، جاده در رستوران کی از ایمیک که بود قرار نیا از ماجرا

 از بعد و بوده گرفته را اشیمجاز یصفحه در غیتبل و یآگه

 با و دیآیم شیپ ماسوله تا هوا و آب رییتغ یبرا کارش انجام

 ردیگیم تماس دیجاو یوقت کند،یم تصادف اشیقرض نیماش

 ماسوله به را خودش شودیم تصادفش یماجرا متوجه و

 حال از هم و کند یدگیرس نیماش اوضاع به هم تا رساندیم
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 هم سر چقدر ماجرا فیتعر انیم که بماند ،شود باخبر ایمیک

 گوش و میدیخند فقط اعال و من! کردند کل کل و زدند نق

 . شانیقالب یتشرها و توپ به میسپرد

 یبرا ایمیک و افتی خاتمه بحث ایمیک یگوش نگز با باالخره

 با دیجاو و گرفت فاصله جمع از مخاطبش به ییگوپاسخ

 :زد هم را آخر جوش اشیدستشیپ داخل از یبیس برداشتن

 دور نداختمیم براش خودم نبود گردنش دور دستش اگه -

 شمیم خالص دستش از یک. نره ادشی داره عمر تا گردنش

 .بکشم نفس

 با ترنرم یکم کاش زدم، لبخند خوردنش حرص ونسردانهخ به

 به یپ ایمیک رفتار و نگاه از کرد،یم رفتار چارهیب یایمیک

 گرچه بود یخوب دختر. بودم برده دیجاو به نسبت احساسش

 .دانستمینم او از زیچ چیه
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 شود اشیخستگ رفع یکم تا آوردم نیدارچیچا ینیس کی

 ایمیک که بودم نشده ریجاگ اعال نارک هنوز بزند، نق کمتر بلکه

 زیم یرو را شیچا فنجان. شد جمع داخل آشفته و دهیپررنگ

 بودم شده نگرانش. کرد تشکر و نشست دیجاو کنار و گذاشتم

 یفضول بر حمل دمیترس یول بپرسم را حالش داشتم دوست و

 زانیم انگار یول کرد مزه مزه را شیچا. نزدم یحرف و بگذارد

 زیم یرو و بنوشد نتوانست که بود ادیز قدرآن شایشانیپر

 .کرد دیجاو به رو و گرداند برش

 کشه؟یم طول یلیخ نیماش کردن درست کار دیجاو -

 موشکافانه که بود شده ایمیک رفتار رییتغ متوجه هم دیجاو

 .کرد زشیانال

 چطور؟. شه رنگ شه یصافکار دیبا روز، سه دو -

 .تهران برگردم دیبا من -

 .شد هم در دیجاو یهاماخ
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 !مگه خبره چه تهران -

 .برگردم دیبا واجبه-

  خوان؟یم ریش هاتبچه ای گازه رو غذات -

 از دیجاو تمسخر با بود آرامشش حفظ تالشش تمام که ایمیک

 .رفت در کوره

 برم؟ ای یایم -

 .بود شده یعصب هم دیجاو

 کنم؟ کار یچ وقتیرف داغون و درب نیماش -

 شد، مانع میپا فشردن با اعال که کنم یگریانجیم خواستم

 تا کنم سکوت کرد اشاره بدانم، را علت تا کردم نگاهش

 .کردم اطاعت عیمط و رندیبگ میتصم خودشان

  ؟یدار کاریچ تو. لشیتحو برا گردمیبرم گهید روز سه دو -
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 وکارام یهمه خانوم سرکار یهایگندکار خاطر به دیببخش -

 نکن باز ومن دهن. کنم جمعت اومدم خدا امون به کردم ول

 هان؟! یرینگ غیتبل گهید نبود قرار مگه ا،یمیک

 در نیح و درآمد آخش که دهد تکان را دستش خواست ایمیک

 .کرد هم را غرغرش ناکشبیع دست دنیکش آغوش

 یایم برگردم دیبا من د،یجاو نکن نییتع نرخ دعوا وسط -

 .برم یاینم پاشو

 و شد مانعش دستش دنیکش با دیجاو یول شود بلند خواست

 : دیغر

 یخودسر و یکالم کی نیا از رو تو من ،یرینم جا چیه -

 .ستمین دیجاو نندازم

 باز که بزنم یحرف خواستم گرفت،یم باال داشت شانیدعوا

 .شد مانع اعال هم
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 با و بود شده جمع شیهاچشم در اشک شد، بلند ظیغ با ایمیک

 .داد را وابشج دیجاو سر غیج

 ! یفهمیم برم دیبا -

 من از یکوتاه یعذرخواه با و برداشت را دیجاو نیماش چییسو

 صورتش و دیکش یپوف دیجاو افتاد، راه یخروج سمت اعال و

 ادیفر با و کالفه و بود یعصب داد، ماساژ دستش دو کف با را

 .زد صدا را اسمش

  ا؟یمیک -

 .رفت دنبالش و دیپر جا از نکرد که توجه

 مگه؟ ستمین تو با -

 .کردم اعال به رو آمدهشیپ تیوضع از نگران 

 .کن یکار هی وپاش -

 .کننیم حل خودشون نباش نگران -
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 :زدم حرص و شدم بلند کنارش از

 !تو یخونسرد چقدر -

 نیماش یجلو. دمیکش کنار را پرده و کردم تند پا پنجره سمت

 و ستادیا سرم شتپ اعال. بودند بحث و جر حال در د،یجاو

 .دیکش را میبازو

 .نکن نگاهشون ستین خوب -

 .کردم اشاره پنجره به مشوش

 .کننیم دعوا دارن -

 .دیبوس را سرم و دیکش خود سمت را میبازو لبخند با

 .کننیم اختالط دارن! خوشگلم تو یایاسترس قدرنیا چرا -

 .نشستم پنجره کینزد مبل یرو

 ؟ینیبینم! اعال ادیم فاختال یبو اختالط نیا از -
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 را لرزانم یهادست یقیعم لبخند با و نشست میپا جلوی 

 .گرفت یباز به شیهادست انیم کردنم آرام یبرا

 خودشون بذار. ادیم اقیاشت یبو اختالط نیا از دلم، جان نه -

 .کنن آروم وهم

 .آوردم زبان به را بودم زده که یحدس

 .نه دیجاو یول دیشا ایمیک -

 .دیخند معنادار و صدایب

 قدرنیا بود نیا برخالف اگر که. شتریب دیجاو دو، هر -

 هنوز. نداختینم زحمت به براش رو خودش و نبود نگرانش

 ریگ ایمیک به شتریب یچ هر دیجاو. یبشناس رو مردها تا مونده

 نشون و خط براش رو چاه و راه و کنه نوق و نق سرش و بده

 .شهیم غرق داره شعشق تو شتریب یعنی کنه

 

_۹۵ 
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 ! یزنیم حرف نانیاطم با چقدر -

 جوش و حرص به نینش شو بلند االنم مطمئنم، چون -

 .انیبرم هم پس از خودشون اونا خوردن

 نیا یعنی بود، شده حساس ایمیک یرو یلیخ دایجد دیجاو

 شانیهااختالف نیهم بود؟ عالقه از نشان هاتیحساس

 ! گرید بود کنندهنگران

 سر و ساکت ایمیک کردم، نگاهشان پنجره پشت از و شدم بلند

 قبل از ترآرام یول تحکم با داشت دیجاو و بود ستادهیا ریز به

  بود؟ سپرده دل دوباره دیجاو یعنی. زدیم حرف

 و گذاشت ایمیک دست کف را چییسو شد تمام که حرفش

 یهاچشم با و کرد بلند سر ایمیک. آمد الیو ساختمان سمت

 از ایمیک بغض صیتشخ کرد، بدرقه را دیجاو اششده قرمز

 الیو به دیجاو ورود با عیسر و نبود سخت نگاهش حالت

 .رفتم سمتش
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  د؟یجاو شده یچ! شما دیکنیم یجورنیا چرا -

 .نکن شلوغش نشده یچیه -

 کن سوال ازش اول د،یجاو یقلدر یلیخ نکنم؟ شلوغش -

 دستور بود منطقیب اگه بعد تنبرگش یبرا قرارهیب قدرنیا چرا

 .ستین راهش نیا. بره یذارینم که کن یلجباز و بده

 .دیکش را امینیب و دیخند شد تمام که حرفم

 کنه؟ یک دینکن دفاع هم از هازن شما -

 راهم سر از زدنش پس با و رفتم انفجار به رو اشیخونسرد از

 .رفتم اطیح داخل

 نشسته قطورش یتنه یور درخت یباال که ایمیک دنید با

 .شد گرد میهاچشم بود

 .باال ایب -

 باال درخت از چطور گرفت، امخنده اشسخاوتمندانه دعوت از

 !بود؟ رفته
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 . رفتم شیپ

 ؟یکنیم کاریچ اونجا -

 . گرفت یباز به دستش در را چییسو

 .گرفتم خودم از رو رفتنم یپا -

 :داد ادامه و دیخند

 نییپا ستمین بلد یول برم باال هم سترا وارید از بلدم من -

 .ترسمیم یریسراز از. امیب

 دست درخت یتنه به خندان! بود مدلش چه گرید نیا

 .خواست را یبچگ دوران یهاطنتیش دلم. دمیکش

 باال؟ امیب چجور -

 .کن تالش -

 نبود، بلند هم ادیز. توانستمیم هم من پس بود توانسته ایمیک

 با و کرد ترآسان را کار هم بود کرده رشد کج اشتنه که نیا
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 کمک یبرا که ایمیک دست خنده با و رفتم باال همت یکم

 از که بود قطور انقدر نشستم، تنه یرو و گرفتم بود دراز سمتم

 .نخورد هم تکان وزنمان تحمل

 :گفتم زیآماغراق و کردم نگاه نیزم از کممان ارتفاع به

 م؟یریبم نییپا میفتین محکمه؟ -

 .کرد جمع آه دنیکش با را اشندهخ

 دیام و چشم تو تره،مطمئن. نیبش خیب اون برو یخوایم -

 چیه کک رمیبم من یول شهیم امتیق بشه تیطور یصدنفر

 .ستین االن و بوده ییایمیک گزهینم کس

 .زدم شیبازو به یاضربه اعتراض به

 ! هیحرف چه نیا -

 .داد تاب را شیپاها و زد تلخند نه که لبخند

. چرا رو مییدا بخواد دلت تا یول ادینم ادمی وپدرم -

 ماهواره و قهیعت تا مواد از یکن وفکرش که یچ هر خالفکاره،



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
735 

 

 وضعش هیقاچاقچ یکن فکر ستاین پولدار. خالفا جورنیا از و

 قول به کنهیم ریس وشکمش فقط گهید حرومه مال توپه،

 که یآشغالدون هی یتو هاشبچه و زن با نداره، برکت مامانم

 از بعد مچارهیب مامان. کنهیم یزندگ خونه گذاشته واسمش

 میشد برد برداشت منم و موندن برا نداشت ییجا بابام فوت

 هاشبچه و زن و خودش سرکوفت از فرار برا. مییدا خورنون

 کردنینم شک بود زن کرد،یم کار براشون همدستش، شد

 .دکریم کمکشون هاییجابجا تو

 تا کرد درشت چشم و کرد بلند آسمان به رو را سرش

 را شیبازو اشیزندگ یقصه از متاثر بروند، پس شیهااشک

 به کارش نیا با انگار زد، لبخند یزورک و تلخ و کردم لمس

 .کردیم یکجدهان شیایدن

 از کننیم شک بهش مامورا یوقت شیپ مین و سال کی -

 ای شهیم پرت دونمینم پل، یرو رهیم کنهیم فرار دستشون

 . نییپا کنهیم پرت وخودش
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 :داد ادامه لرزان و شد همزمان سکوتش با اشکش ختنیر

 خوادیم رتمیغیب ییدا داشتم، نگهش زور به. کماست تو -

 و انگ همه نیا ال،یط ذارمینم من... بفروشه وبدنش یاعضا

 که دمینخر جون به میمجاز یصفحه و دنس یواسه ننگ

 هدفش دونمیم رنش،یبگ ازم ذارمینم. مامانم کشتن به برسم

 نیا. بکشن لجن به هم رو من خوانیم منه، نوبت ه،یچ

 و دهیم ریگ بهم یه و ادیم بدش ازشون دیجاو که ییکارا

 تونهیم که هیراه تنها انجامشون بابت بهم چسبونهیم انگ

 وادرمم مارستانیب خرج بتونم و بده نجات عموم شر از ومن

 شبا من. رهیمیم و کننیم ازش رو ها دستگاه اون وگرنه بدم

 بابت بگه نباشه سرم عموم منت ک خوابمیم مارستانیب تو

 دیجاو نیا بعد ،یکن کار برام دیبا دادم بهت ک یخواب یجا

 زنگ مارستانیب از االنم. سوزونتمیم جور هی دفعه هر شعوریب

 مارستانیب رفته مییدا خوانیم رو مادرم قلب خانواده هی زدن،

 اون برگردم خوامیم من. کنه یم یراض ومن گهیم داره
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 فکر نامرد دیجاو بعد شه پاک تعفنش از ایدن هی بکشم وکثافت

 گرفتم غیتبل سفارش حتما دارم برگشت به اصرار اگه کنه یم

 .تو نه من نه یبرگرد اگه که کنهیم تمیاذ داره

 و دل بر شده تلنبار یدردها یبرا مایهمدرد از حجم آن انیم

 که آخرش یجمله یادا هنگام بغضش یبرا دلم دوشش،

 .زد بال دادیم عشق یبو

 

 .خدابزرگه شهیم درست -

 ادامه داره که کرده هیتک شیبزرگ همون به دلم دونم،یم -

 .دهیم

 دونه؟یم رو زایچ نیا دیجاو -

 زود ک یکس. هبمون ینفهم تو خوامیم بفهمه، خوامینم نه -

 شینفهم تو ک بهتر همون کنه قضاوت رو یکس ظاهر، از

 ...بزنه پا و دست
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 .یخودت نفهم -

 . میکرد نگاه را نییپا و میشد خم دو هر دیجاو یصدا با

 :زد غر اخم من کی با ایمیک به رو

 جمع التویوسا! یچ که درخت رو یرفت گربه نیع نییپا ایب -

 . میگردیبرم کن

 .خوبه جام خوامینم -

 و نزنم یحرف دادم حیترج دیجاو یرپوستیز لبخند دنید با

 .باشم شانیآشت گرنظاره

 تونهینم یحت تو یاجازه بدون یکس مارستانیب زدم زنگ -

 شو آماده ایب. خودش به برسه چه بزنه مادرت اتاق در به دست

 .شدم عالفت دارم کار هزارتا میبرگرد

 بار هزار دلم در من و بود دیوجا یرهیخ پرت و مات ایمیک

 فکریب دیجاو دانستمیم رفتم، زمیعز ییدا یصدقه قربان
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 اعال که ییایمیک به مخصوصا هست، حواسش و ستین

 !دیجاو اقیاشت شده بود داده صیتشخ

 گرفتم، شیپ در نییپا سمت را درخت یتنه آرام و شدم بلند

 تمام ،دمیپر نییپا و گرفتم را دیجاو یشده دراز دست

 به د،یارزیم اشتجربه به یول بود شده کشنخ میهالباس

 .شتریب ایمیک و دیجاو یپنهان عشق یتماشا

 سر یالحظه ارادهیب یول افتادم راه الیو ساختمان سمت

 هراس یریسراز از که را ییایمیک دیجاو دمید و چرخاندم

 هم باز دیرس نیزم به که شیپا د،یکش آغوش در را داشت

 ...نکرد شیرها

 .گذاشتم خانه به پا یراض یدل با و چرخاندم سر

 

 

_۹۶ 
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 شد تموم خانوم ومن کرده وونهید ساعته مین تقهوه یبو -

 کنون؟یآشت مراسم

 یبو دست به فنجان. کردم کج آشپزخانه سمت را راهم

 .دیکشیم نفس را پزمن یقهوه

 کردنش؟ دم برا یدار یخاص شگرد. سمعرکه بوش -

 .انداختم باال ییابرو یوخش محض

 مخصوص شهیته طرز دستور بگم، تونمینم گهید نه -

 .خودمه

 کمرم طنتیش با و زدم چشمک و گرفتم دستش از را فنجان

 .دیکش خود سمت را

 .من مخصوص هم تو تو، مخصوص قهوه خب یلیخ -

 و بدهم را طنتشیش جواب نشد در شدن بسته و باز یصدا با

 اعال و دمیچ ینیس داخل فنجان چهار. میگرفت فاصله هم از

 . گذاشت کنارش را شکر ظرف
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 قهر بوآم قول به ،یشیم نگران یالک کردن، یآشت یدید -

 .هیزندگ نمک

 بودند، نشسته هم کنار. دمیکش سالن به یسرک اپن یرو از

 رفتار از بود، اشرهیخ حرص با ایمیک و زدیم غر داشت دیجاو

 اعال به رو. لجباز و تخس دو هر ،گرفت امخنده کردارشان و

 .کردم

 !هیزندگ نمک قهر که -

 .گرفت باال را دستش دو و دیخند

 برسه چه ندارم وتیدور طاقت هیثان هی. بکنم غلط من -

 نمک به یازین که شور انقدر. ییتو من یزندگ نمک! قهرت

 .ندارم کردنت قهر

 بود آلودلگ آب منتظر کال گرفت؛ امخنده دیبوس که را امگونه

 .ردیبگ یماه تا

 .اعال ننیبیم زشته -
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 بلند یصدا با یول رفتم جوشقهوه سمت و گرفتم فاصله

 دستم اعال که بروم سالن به خواستم دم،یچرخ هراسان دیجاو

 :دمینال و گرفت را

 شد؟ دعواشون باز -

 .داد قرارم زیم پشت یصندل یرو

 تا داره کار ها حاال حاال تا دو نیا. بهتره مینباش نجایا نیبش -

 .برسن هم به

 .شد قبل از بلندتر دیجاو یصدا

 .ایمیک وتیگوش من بده -

 دید سالن به که آشپزخانه گرید سمت و نمیبنش نتوانستم

 کمرش پشت را اشیگوش سالمش دست با ایمیک. رفتم داشت

 .بود گرفته

 کار؟یچ یخوایم تو؟ چته اِ -

 .نشدم سگ تا ایمیک وصاحابیب اون من بده -
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 تو؟ چته. بود دوستم بابا -

 .ایمیک من بده! یزد تماس رد چرا پس -

 را شیبازو دیجاو که دربرود دیجاو دست از خواست ایمیک

 .درآورد دستش از را یگوش و دیکش

 یگوش. یدونیم خودت یکن بازش خدا به. دیجاو من بده -

 رسه؟ینم شعورت هیشخص

 محکم ایمیک و گرفت ایمیک صورت مقابل را یگوش دیجاو

 .بست را شیهاچشم

 .کن باز ایمیک. وچشمات کن باز -

. شدیم باز ایمیک صورت ریتصو با یگوش قفل کنم فکر

 من و دیلنگیم شانرابطه یجا کی. بودم نگرانشان

 .بخورد شکست گرید بار دیجاو دمیترسیم

 .دیچیپ کمرم دور اعال دست

 .ستین یممه یمسئله. زمیعز باش آروم -
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 .باشد اعال با حق کاش

 را ایمیک یبازو داشت و بود شده انفجار به رو باروت دیجاو

 .کردیم خرد

 دستت کار بزنم آخر میس به. ایمیک وچشمات کن باز د -

 .دمایم

 پسره. بود یک گمیم خب یلیخ یشکست وبازوم آخ -

 .نیهم. غیتبل یبرا کرده دعوتم داره شاپیکاف سکهیمکان

 شناختم،یم را دیجاو زیت نگاه نیا من. آمد دهانم در بمقل

 .شدینم آرام کشتینم را ایمیک

 را خودم و درآمدم اعال بازوان حصار از یسرعت چه با دانمینم

 .رساندم سالن به

 ...باز شده یچ دیجاو -

 .بست را دهانم دستش آوردن باال با

 .الیط نکن دخالت تو -
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 .کرد دهیترس دبو معلوم که ایمیک به رو

 بردار دست گفتم م؟یزد حرف هم با موضوع نیا سر بار چند -

 .باتوام م؟ینزد حرف هان؟ باشه؟ ینگفت نگفتم؟ کارت نیا از

 .درآمد دیجاو ینهیس به نهیس و شد هم در ایمیک یهااخم

 خبر خوبه. تونمینم ؟یفهمیم شهینم یول میزد حرف اره -

 به ازین. نکن صادر دستور من ابر یه. الزممه پول چقدر یدار

  ؟یفهمیم دارم درآمدش

 کن بس ایمیک کن بس. من با مارستانیب یهانهیهز -

 .یریم مخم رو باز هیچ قرمزم خط یدونیم

 ...خودم. ندارم یکس یصدقه به ازین. گدام من مگه -

 یرو را دستش. بودم دهیند حال نیا در را دیجاو حال به تا

 نیب از و داد فشارش یحرص و محکم و گذاشت ایمیک دهان

 :دیغر اششده دیکل یهادندان
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 یفهمینم و یاحمق کنم فکر که نزن حرف یجور هی -

 !یستادیا رابطه نیا یکجا

 .زد پس را دیجاو دست ایمیک

 اصال. یبگ بهم خوادیم دلت یچ هر که نشستم احمقم آره -

 مگه. طهمربو خودم به کنمیم یغلط هر داره یربط چه تو به

 کنم؟یم جرم دارم

 .نداد را یگوش دیجاو یول کرد دراز اشیگوش سمت را دستش

 انتخاب االن نیهم. ادینم خوشم من که نهیا جرمش -

 برام نشو. صاحابیب یگوش نیا ای من ای. ایمیک یکنیم

 .دمیم نشونت دویجاو یرو اون که ا،یمیک قیشقا

 .دیکش گردن یلجباز با ایمیک

 .نمیبب هبد نشون -

 شانیهاحرف از یول گذشته هاچه نشانیب دانستمینم من

 هم کنار نیا بسا چه و باخبرند هم دل از که بود دایپ کامال
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 هم یترعاشقانه میبگو است بهتر ای تردوستانه شکل هابودن

 دیجاو. دمیفهمینم را کردندیم لج چرا وسط نیا. است گرفته

 پرفالور یصفحه آن ونبد را ایمیک که دانستمیم را

 را دیجاو یقرمزها خط هم ایمیک. خواهدیم اشیمجاز

 خودش. آوردمینم در سر را آمدینم کوتاه چرا یول شناختیم

 چرا پس دارد را اشیمجاز یصفحه یمال ازین و جبر به گفت

 کرد؟ینم شیرها

 

_۹۷ 

 

 نیه خردشدنش و سالن کف به ایمیک یگوش شدن دهیکوب با

 بود رهیخ اشیگوش یجنازه به باز دهان با هم ایمیک. دمیکش

 .شد بلند و بود شده خوب خودش کار از دیجاو حال انگار اما
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 سر یتمرگیم مخونه یآیم. گرفتم ازت وانتخاب حق -

 . یگوش یب یگوش ت،یزندگ

 که داشت را سالن از خروج قصد. افتاد راه و زد را حرفش

 . رفت در کوره از ایمیک

 .تهران گردمیبرم االن نیهم من -

 خونسرد دادیم ادامه راهش به که طورهمان و ستادینا دیجاو

 .داد دستور

 .اریب کتمم یایم یدار -

 یزانو اشیگوش یهاتکه کنار و ختندیر فرو ایمیک یهااشک

 .گرفت بغل غم

 !کرد کاریچ نیبب -

 یگوش یهاتکه انیم از را شیهاکارتمیس و نشستم کنارش

 .گرفتم سمتش و کردم جدا

 ه؟یچ انتخابت -
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 .شد امرهیخ اشیاشک یهاچشم با

 و عشق فرق ستمین احمق. رفتاراش از شمیم تیاذدارم -

 کیج از دونستمینم که شیپ قهیدق ده تا. نفهمم رو یدلسوز

 االن یول عاشقمه کردمیم فکر داره خبر میزندگ پوک و

. یدونیم خودتم دلسوزه یلیخ دیجاو. کنم باورش تونمینم

 .ندارم دلسوز به یازین من

 و نگاه شناسم،یم دویجاو من. ایمیک یکنیم اشتباه یدار -

 .نداره یدلسوز رنگ اصال بهت دیجاو رفتار

 زیم یرو از را دیجاو یگوش و دیکش سرش یرو را شالش

 .برداشت

 .نمینازن یگوش شکستن غرامت -

 . گرفت امخنده کمرنگ و کوتاه

 .کن باورش -

 .کرد نگاهم دیترد با
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 .قلدره -

 .عاشقه ست،ین -

 .زورگوئه -

 یکس هر. هیمجاز تو حد از شیب تیفعال مخالف که یدونیم -

 .گهید داره یاصول هی

 .نفهمه -

 .ستین -

 .دیخند بغضش انیم

 .دونمیم ستین استثناعا -

 دنکر کار به یازین که داره انقدر دیجاو ا؟یمیک هیچ انتخابت -

 کنارش درآمدته کسب یبرا فقط جیپ اون اگه. یباش نداشته

 نه کنمیم انتقاد دارم یکن فکر نکرده ییخدا خوامینم. بذار

 دوست دویجاو اگر یول محترمه یکس هر یزندگ اصول. اصال
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 به وفرصت یبرس تفاهم به اخالقش با یتونیم و یدار

 .داره دوستت دیجاو کن باور. بده جفتتون

 .دیکش هم در را شیهااخم

 و غرور از پر بوده یمدل نیهم محبتاش مدت نیا تموم تو -

 کنه یخواستگار ازم آدم مثل گرفت ادی وقت هر. هوار و داد با

 .کنمیم فکر انتخابم به یقلدر و دیتهد با نه

 .زد چنگ را دیجاو کت و شد بلند

 بند نجایا تونمینم مامانمه شیپ دلم. تهران برگردم دیبا من -

. نجایا شده من عالف دونمیم داره کار هزارتا دمیجاو. بشم

 .بهتره میبرگرد

 

_۹۸ 
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 اشبدرقه یبرا و افتاد راه لبخند با و زد صورتم به یابوسه

 دمیشن و دیکشیم گاریس نشیماش کاپوت به هیتک دیجاو. رفتم

 :زد نق لب ریز ایمیک

 .یلعنت نکش -

 شیپ. دیچیپ دلم در ینیریش حس بود دیجاو نگران کهنیا از

 کرد پرت دیجاو آغوش در یطور را کتش و رفت

 یرو درست کت. درآورد گارشیس یرو را اشیودلدق  که

 و دیپر جا از خشم با دیجاو و آمد فرود دیجاو دست در گاریس

 .تکاند را کت

 .کال یدار مرض -

 .شد تردرهم ایمیک یهااخم

 میدیرس اونجا، تا دارنگه وخودت احترام م،یباهم تهران تا -

 .خودش یس یک هر. جداست راهمون
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 همزمان و کرد تکرار را ایمیک آخر یجمله تمسخر با دیجاو

 .کرد تشیهدا نیماش داخل و دیچسب را شیبازو

 !یوجب مین کنهیم دیتهد منو نما،یبب نیبش -

 .کرد من به رو و دیکوب هم به ایمیک یغرغرها انیم را در

 کو؟ اعال -

 .انداختم ینگاه سرم پشت هب

 .بود آشپزخونه تو دونم،ینم -

 و زن یدعوا ادیب که حرفاست نیا از باشعورتر دونمیم آره -

 .ازش کن یخدافظ. کنه تماشا رو یشوهر

 بلند را وشوهرزن قصد از. گرفت امخنده شده گرد یهاچشم با

 خیم هم دیشا دهد، حرصش که کرد نگاه ایمیک سمت و گفت

 .بکوبد را اشهعالق
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 و سپرد دل یک دیجاو ماندم من و نشست فرمان پشت

! نشدم خبردار من که شد یجد قدرنیا ازدواج یبرا مشیتصم

 .بود رفته عاشقانه قدرنیا که بروم دلش یفدا یاله

 

* 

 

_۹۹ 

 در حضورم نیاول د،یرس میبود منتظرش که یروز باالخره

 کنار در بود رارق بود، یمهم شب میبرا امشب. اعال کنسرت

 که پرخاطره آهنگ همان کنم، اجرا را مشترکمان آهنگ اعال

 خوانده یخاص شخص یبرا که است یاترانه نیاول گفت اعال

 .بودم من شخص آن و

 گردن دور ینییتز شال با را امیصدر سبز یمانتو و شال رنگ

 و دیکش شالم یرو یدست گروه موریگر. بودم کرده ست اعال



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
755 

 

 قیدق صورتم در و آمد شیپ اعال. کرد مرتبش میموها یرو

 .شد

 ؟یایاوک -

 .زدم لبخند یول داشتم استرس

 .خوبم -

 .کرد چک را ساعتش و دیچرخ میت یاعضا سمت

 .میندار میتا دیباش آماده -

 داشتیبرنم سرم از دست موریگر یول آمد امیگوش به یامیپ

 عقب را سرش و کرد دیتمد را صورتم فون. کنم باز را امیپ تا

 .کرد نگاهم و دیکش

 .شد خوب -

 یول کنم باز را امیپ تا آوردم باال را امیگوش و کردم تشکر

 دیکش دستم از را یگوش اعال که بودم نکرده وارد را رمز هنوز

 .داد موریگر دست و
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 ؟یندار استرس یاآماده. الیط میندار وقت -

 به و گرفتم برد خودش با را امیگوش که موریگر از را نگاهم

 .دادم اعال

 .هیاوک یچ همه نباش نگران زم،یعز آره -

 بود داده قرار مخاطبش که رهام به رو و زد لبخند تیرضا با

 .برگشت

 ؟ییایچطور الیط. دیکن کات وحرفاتون وقتشه، اعال -

 .زدم یپلک آرامش با

 .خوبم -

 .درسته کارت -

 کرده یطراح که یبیترت با و دادم خنده با را اشیشوخ جواب

 یرو حضار اقیاشت و ذوق از پر یهاقیتشو و غیج انیم بود

 و نداشت یتازگ میبرا بلندشان یصداها گرچه. میرفت سن

 شور نیا و بودم رفته مختلف یهاخواننده کنسرت به بارهابار
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 داشت، فرق یلیخ بارنیا یول بودم دهیشن و دهید را جانیه و

 و بودم ستادهیا سن یرو باال نیا حاال و نبودم نییپا آن من

 عشق به که کردمیم تماشا را مردم از یریکث تعداد داشتم

 همه نیا کهنیا حس و دنید و بودند آمده مشیت و اعال

 است من زیعز و محبوب یاعال یبرا اقیاشت و لطف

 .بود بخشلذت

 سمت اعضا همراه دیکوبیم شدت به جانیه از که یقلب با

 گرید یهاستیتاریگ کنار تارمیگ پشت و رفتم خودم گاهیجا

 .گرفتم جا میت

 خبر فقط چون شوم، ییشناسا و بروم شیپ فعال نبود قرار

 کجا چیه و بود شده پخش یمجاز صفحات در اعال ینامزد

 آن یحت هستم، مشیت در من یعنی نامزدش که بود نشده دیق

 نکرده درج ییجا هنوز هم را میگرفت هیآتل در که هاعکس

 .شناختینم چهره به را من یکس و دندبو
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. خواند را اول ترک طرفداران یهاقیتشو و یخوانهم انیم

 یشینما که یبار چند است، من به حواسش که بود حواسم

 کرد چک را هایهماهنگ گروه یاعضا با مثال و دیچرخ

 حالم بودن خوب از تا دیچرخ من صورت یرو نگاهش

 . شود مطمئن

 استراحت و یریگنفس یبرا ترانه چند یاجرا از بعد باالخره

 . میرفت صحنهپشت به حضار به میتعظ با کوتاه

 .گرفتم قرار کنارش دینباش خسته گفتن یبرا

 .یبود یعال عشقم، ینباش خسته -

 .کرد گرد کمرم دور را دستش

 نباشم؟ یعال من و یباش تو فدات، -

 نگاهش نبود، یانتظار از دور کار گرفتن اوج عرش تا اعال با

 پرواز به را دلم که داشت مهر قدرآن کالمش و عشق قدرآن

 .درآورد
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 .کرد دیتاک اعال به رو و آمد جلو رهام 

 و،من کشتن خوان،یم رو تینامزد خبر صحت طرفدارا -

 ؟یاآماده برنامه یاجرا یبرا

 گرمآب وانیل با هابچه از یکی. داد تکان سر دییتا به اعال

 اعال. شد شیدایپ لوازمش با هم موریگر و آمد اعال سمت

 موریگر دنید با. گرفت را وانیل و کرد باز دورم از را دستش

 لوازمش سمت امیگوش افتنی یبرا و افتادم امیگوش ادی

 امیپ و داشتم برش. بود داده قرارش زیم یرو جا همان. رفتم

 قند که بودم نخوانده کامل را کلمات هنوز یول کردم باز را

 کردم حس و کرد افت ییهوکی و بیعج طور به خونم

 . ندارند را وزنم تحمل توان میزانوها

 خودش بودم مطمئن بود، برگشته باز بود، برگشته من، یخدا

 یبسته هی" بود نوشته. داشتیبرنم سرم از دست او. است

 تا د،یجاو یخونه پست صندوق تو فرستادم برات سکرت
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 برو بشه رو زایچ یلیخ و بره کنار هاپرده تا نداشته برش یکس

 "دار برش

 که مرد نیا ؟یابسته چه زد؟یم حرف چه از. یلعنت ،یلعنت

 داشت؟یبرنم سرم از دست چرا بود؟

 و بودم کرده خی بود، افتاده لرزه به هم تنم چیه که میهادست

 . دهد نجات سرما نیا از را من تا داشتم پتو چند به ازین

 یکنترل چیهیب و کردم سقوط یصندل یرو جانیب و حالیب

 و انداختم جنگ زیم به جهیسرگ و ضعف از تعادلم حفظ یبرا

 دمینفهم و شدند نیزم پخش شیرو لوازم از تکه چند

 . افتاد دستم از کجا و یک امیگوش

 من یول آوردند هجوم سمتم میت یاعضا یهمه که دمید

 و گذاشتم زیم یرو تمدس یرو را سرم و نداشتم حال اصال

 و بود اعال. دیکش آغوشم در بود آشنا عطرش یبو که یکس

 .آمد فرود اشنهیس انیم سرم
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 .زد صورتم به یاضربه دهیترس

 ال؟یط ؟یشد یچ زم،یعز الیط -

 از یسخت به را سرم و آوردم باال را دستم کردنش آرام یبرا

 .کردم جدا اشنهیس یرو

 

_۱۰۰ 

 .رفت جیگ سرم شد یچ دمینفهم ظهلح هی اعال، خوبم -

 :زد داد جمع به رو

 .دیکن صداش دکترو کو؟ دکتر -

 زانو یرو مانیپا یجلو و زد کنار را گروه یهابچه رهام

 .نشست

 ؟یشد یچ الیط... رونیب رهیم صدات اعال باش آروم -
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 نبود خودم دست و آمده نییپا فشارم چقدر دمیفهمیم خودم

 .زدم هیتک اعال ینهیس به را سرم و بستم پلک که

 .داد تکانم و دیترس قبل از شیب

 نیبب پاشو من ارشاد یجا به رهام اه... خانومم؟ الیط ال؟یط -

 یداشتن الزمش ارش،یب وردار کجاست نخور درد به دکتر اون

 .ستین

 سیه! شه جنجال یخوایم باش آروم اعال خب یلیخ -

 ! که نشده یزیچ

 اعال داد یصدا سرخورد عقب به الاع ینهیس یرو از که سرم

 من یخدا آخ. پراند خودکار را میهاپلک یزیچ شکستن با

 .بود دهیکوب یاشهیش زیم به مشت با اعال

 پس؟ دکتر اون کو. شهیم هوشیب دهره نشده؟ یزیچ -

 .گرفتم را اعال دست و جمع را توانم تمام

 .خوبم اعال -
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 :داد دستور و چسباند اشنهیس به را سرم

 چرا... الیط نزن حرف خب یلیخ... الاقل دیاریب قند آب -

 رهام؟ خهی انقدر

 اعال دست دور حرص با و کرد باز را گردنش دور شال رهام

 .دیچیپ داشت یزیخونر و دهیبر که

 کاریچ نیبب یروان! یدونینم نمیا. گهید افتاده فشارش -

 .کن دایپ دکترو اون پاشو میمر. یکرد

 .ادیم االن بهش زدم زنگ -

 . حضورم نیاول در هم آن کردم؟ درست یدردسر چه

 .چسباند لبم به را قند آب وانیل میمر

 .حتما افتاده فشارت استرس از. الیط بخور -

 آن ترس از. بود وحشت از نبود استرس از نه بود؟ استرس از

 دارشضامن یچاقو با که روز همان خدا به. یآبچشم مرد

 و نهیک شیهاچشم در برداشت قدم تمسم ویاستود در یجلو
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 که بودم دهینفهم چطور. شد راست تنم به مو که دمید ینفرت

 او! کند فروکش کردنم تلکه با نداشت امکان تنفر از حجم آن

 کی بود، لشیپروفا عکس بود، برگشته اشیلعنت یچاقو آن با

 .دارضامن یچاقو

 قل قل به داخلش اتیمحتو و شده داغ اممعده کردم احساس

 هیگر به که نبود خودم دست و زدم پس را وانیل. اندافتاده

 .افتادم

 .کرد رهام به رو طاقتیب اعال

 .وکنسرت کن جمعش پاشو -

 اعال آرامش با کرد یسع رهام و دیرس راه از دکتر لحظه همان

 .گذاشت اششانه یرو دست دکتر و کند آرام را

 .من بده وجات پاشو اعالجان -

 به را سرم راحت الیخ با تازه شد بلند کنارم از که اعال

 .زدم هیتک کاناپه  یپشت
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 دخترم؟ یشد یچ -

 :زدم لب رمغ یب

 .دونمینم -

 .بست میبازو دور را فشارسنج

 ! که شهیش فشارت اوه -

 .کرد اعال به رو

 اجرا؟ یادامه یبرا یدار الزمش -

 .نشست میپا یجلو کالفه و نگران اعال

 چشه؟ درک، هب اجرا -

 :داد جواب سرم کردن آماده نیح

 .برو رو اجرا خودت. نهییپا یلیخ فشارش -

 جمع اعال صورت دمید و کرد فرو دستم رگ در را سرم سوزن

 .فشرد آرام را دستم یهاانگشت و شد
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 .دیکش تنم یرو ییپتو رهام

 هر نیب. شد تموم استراحت میتا پاشو خودتم کن درازش -

 نداره یخوب یوجهه اعال پاشو. یزنیم سر بهش یایم ترک

 .کردن نهیهز ملت کنسرت، کردن رها نصفه

 کمکش با و ستین رضا کنارم از رفتن به دلش دمیفهمیم

 .اعال خوبم: زدم لب. دمیکش دراز کاناپه یرو

 .آمد رهام یصدا و شد بلند و دیبوس را امیشانیپ دمیفهم

 .اریب آب ریام... بکش نفس برو راه کمی -

 

_۱۰۱ 

 بودم دهیخواب چقدر دانمینم. کردم باز پلک یوزنیب احساس با

 تعداد فقط هابچه از و آمدینم مردم پرشور یصدا گرید یول

 را پتو. بودند لوازم یآورجمع مشغول صحنه پشت در یکم

 چشم اعال کردن دایپ یبرا و نشستم کاناپه یرو و زدم پس



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
767 

 

 را صحبتش دنمید با و دبو رهام کنار سرم پشت. چرخاندم

 ضعفم و جهیسرگ از گرید. آمد سمتم و کرد رها تمام مهین

 بودم آورده بوجود ناخواسته که یتیوضع از چقدر و نبود یخبر

 .بودم شرمنده

 .شد خم صورتم در و زد کاناپه گاههیتک به را دستش

  ؟یخوب -

 خورده دستش کنار که یزخم چسب یرو نگاهم و دمیگز لب

 .خورد سر بود

 .دستم تو رفت شکست یچ رو زدم دونمینم ست،ین یزیچ -

 .شدم رهیخ نگرانش و فتهیش یهاچشم در

 .نبود میزیچ یدیترس یالک -

 .گذراند نظر از یچرخش دور کی را صورتم و نشست کنارم
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 هنوز. خوب دختر کردمیم سکته داشتم نبود؟ تیزیچ -

 یداشت استرس که تو داره؟ اثر روم حالت چقدر ینشد متوجه

 خوبم؟ یگفت بهم چرا

 به ترعیسر چه هر دیبا من! نبود حواسم چرا یوا استرس؟

 یحس یول داشتمیبرم را منحوس یبسته آن و رفتمیم خانه

 کردم،یم نگرانش دینبا. بزنم یحرف اعال به که شدیم مانعم

 خودم تا دینبا و است حساس چقدر که کرد ثابت امشب نیهم

 .کردمیم ریدرگ را او شدمینم مطمئن امیپ آن صحت از

 م؟یریم یک اعال -

 .گرفت ینگران رنگ نگاهش دوباره

 بده؟ حالت چرا؟ -

  شد؟ یچ کنسرت. خوبم. نه نه -

 .نباش نگران رفت، شیپ خوب -

 ؟یچ آخر ترک -
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 .زد امیدلگرم یبرا یلبخند

 .گهید شب هی موند -

 یراض اجرا از بود دایپ بشاشش صورت از و آمد شیپ رهام

 .بوده

 ؟یچطور -

 .کردم خراب ویچ همه هوی شد یچ دمینفهم شرمنده. خوبم -

 :زد تشر و کرد اخم خندان

 یهفته کنسرت یبرا فقط. یخوب االن که خوبه ال،یخیب -

 .ایب بعد بخور قند آب گهید

 تمام کارشان زودتر کاش. شدم بلند و زدم لبخند اشیشوخ به

 داد؛یم آزارم یبدجور ششمم حس و بودم نگران. شدیم

 . ستین یاهودهیب زیچ بسته آن در کهنیا

 . مینشست اعال نیماش داخل و یخداحافظ هابچه با
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 که ییاعال هم آن بود، سخت چقدر اعال یبرا دنیتراش بهانه

 که بود نیهم هم قرارمان و بردینم خوابش من بدون هاشب

 یخانه به کردمیم نعشقا دیبا. مینگذار بالش به سر همیب

 چطور؟ یول بروم دیجاو

 .نبودم بلد هم دنیتراشبهانه و رفتن هیحاش کال

 .خودمون یخونه برم امشب خوامیم اعال -

 .دیخند و زد استارت

 !گهید خودمون یخونه میریم میدار -

 .دهیجاو یخونه منظورم نه -

 .شد امرهیخ موشکافانه حرکت از قبل

 ه؟یچ انیجر. یاآشفته ینگران. الیط تو هست تیزیچ هی -

 هر کهنیا مخصوصا. کنم یصبور توانستمینم نیا از ترشیب

. نبود گشتمیم ناشناس شخص آن امیپ دنبال امیگوش در چه

 .آوردمیم در کارش از سر دیبا
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 مه؟یزیچ هی یبگ یدار اصرار قدرنیا چرا خوبم اعال -

 .انداخت راه را نیماش و دیکش پوف

 .نبود. کردم چک دهم بار یبرا را امیوشگ

 ؟یزد میگوش به دست تو اعال -

 .بود شده درهم شیهااخم

 یچ یگیم ؟یکرد چک رو یگوش اون بار چند یدونیم -

  نه؟ ای شده

 داخل را یگوش. کردمیم حساسش دینبا زدم،یم گند داشتم

 .دمیکش را پشیز و انداختم فمیک

 .ستین یزیچ -

 ه؟یچ هیقض بگو. نباشم حالت متوجه ستمین بچه من الیط -

 میصدا و بودم شده یعصب ادیز اضطراب از نبود خودم دست

 .رفت باال
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 .ستین یمشکل خوبم گمیم. شمیم ادهیپ یبپرس گهید بار هی -

 نبود خودم دست و شدم مانیپش رفتارم از و کرد نگاهم دلخور

 .ندینب تا روبرگرداندم و گرفت امهیگر ارادهیب که

 . الیط یکنیم موونهید یدار -

 خوامیم ستین خوب حالم خدا به. اعال خونه برسونم -

 .نیهم کنم استراحت

 . یاریم بهونه یدار ؟یکن استراحت یتونینم من کنار -

 .گرفتم جبهه و زدم پس را میهااشک

 . ستین بهونه -

 تو ندارم تیکار کن، استراحت برو خودمون یخونه میریم -

 .امینم اتاقم

 برم بخوام شب هی تو؟ ای من اره؟یم بهونه داره یک بعد -

  کنم؟ رد ورستم خان هفت دیبا بابام یخونه
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. باش روراست. یکن رد ورستم خانهفت ستین الزم رینخ -

 . شده تچه امشب فهممیم آخرش که من

 داغان طورنیا بودم دهیند که یابسته داخل اتیمحتو فکر از

 هیهد میبرا ییچاقو البد. دمشیدیم کهنیا حال هب یوا بودم

 یپشت به هیتک و شد دگرگون حالم فکرش از. بود فرستاده

 یصدا که دینکش قهیدق به نمانیب سکوت. بستم پلک یصندل

 .شد بلند پرمهرش یول نگران

 هم با رو هاموندغدغه شد قرار. کن درک الیط نگرانتم -

 فشار افت کنمیم حس دارم چته؟ یگینم چرا. میبذار ونیدرم

 ؟یشد حساس تیگوش رو چرا. نبوده لیدلیب هم تییهوی

 ای رساندیم دیجاو یخانه به را من و آمده کوتاه دانستمینم

 .کردیم ترمیعصب ندانستن نیا و نه

 .ستین میزیچ. لطفا خونه برسونم -
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 و بد حال متوجه سرعتش گرفتن اوج از یول نزد یحرف گرید

 .بودم اشیعصب

 خواستم. بود مانخانه در یجلو کردم، باز چشم کرد که ترمز

 .آمد حرف به که کنم باز را در

 

 ؟یبزن حرف یخواینم -

 .کرد ناراحتش ندادنم جواب انگار. کردم باز را در

 ال؟یط یبود یچ دنبال تیگوش تو -

 .دمیچرخ سمتش و رفتم در کوره از سماجتش از

 بهم؟ یدار شک هیچ -

 .دیکش پوف و ستب پلک

 .نشدم یعصب تا برو ال،یط زارمیب یوشوهرزن جروبحث از -
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 شود، طورنیا نداشتم دوست. بروم داخل تا ستادیا. رفتم نییپا

 .آمدمیم خانه به امشب دیبا یول رنجاندمش

. شد دور پرصدا و یعصب آمد، نشیماش یصدا بستم که را در

 دلش از بعدا م،کن فراموش را اشیدلخور و اعال کردم یسع

 از را دشیکل سلمان. رفتم صندوق سمت عجله با. آوردمیدرم

 را دیکل بود گرفته دنیلرز که یدست با و داشتیبرنم شیرو

. ختیر یهر دلم داخلش کوچک یبسته دنید با و چرخاندم

 اموانهید تا یآب چشم مرد آن یول نباشد که داشتم دیام

 .نبود برداردست کردینم

 

 

_۱۰۲ 



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
776 

 

 به حالم برداشتم را شده یکارچسب پاکت یوقت و بردم دست

 هم دیشا شد، بد دمید فمیک در را چاقو روز آن که قدرهمان

 . شتریب یلیخ

 د؟ییشما خانوم الیط -

 .انداختم فمیک داخل را بسته عیسر و هول سلمان یصدا با

 . منم سلمان بله... ب -

 ومدن؟ین آقااعال ن؟یبرگشت چطور -

 .دادم تکان سر هحوصلیب

 .ریبخ شبت سلمان بخوابم برم من. داشت کار رفت -

 الیخیب. کرد نگاهش کنجکاو و آمد پست صندوق سمت

 زودتر هرچه دیبا. رساندم اتاقم به را خودم و شدم دادنحیتوض

 پشت را در. شوم آرام تا کردمیم نگاه را بسته داخل اتیمحتو

 کاناپه نیاول یرو و مکرد باز را فمیک در پیز و بستم سرم

 آمدیم داخل یکس اگر شد، دهیکش در سمت نگاهم. نشستم
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 در یینگو زیچ که بود شده جانم یخوره یوحش یحس چه؟

 سروقت دوباره و کردم قفل را در و شدم بلند. است پاکت نیا

 شیهاچسب لرزان یهادست و خراب حال با و برگشتم پاکت

 سقوط دور کی قلبم آمد امیگوش به که یامکیپ با. کندم را

 داخل اتیمحتو الیخیب. شد سرپا اجبار به و دوباره و کرد

 سر از ینفس اعال اسم دنید با یول زدم را امیگوش رمز پاکت

 .دمیکش یآسودگ

  ؟یبهتر -

 داشتم بهتر؟. بود امدهین من به یخوش بستم، پلک یالحظه

 .شدمیم خفه

 داخل را دستم و ختماندا یکنار را یگوش و کردم باز چشم

 و سفت یکاغذها به دستم برخورد با و کردم فرو پاکت

 از و بست خی کبارهی به بدنم در یجار خون تمام ییمقوا

 بودم، دهیند ذرَ عالم در را صحنه نیا من. ستادیا انیجر

 گرید بار کی را کاغذها نیا مشابه من نبود، درکار ییدژاوو
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 روز آن ادی چرا .بودم هکرد لمس تیواقع در شیپ سال پنج

 همه کردم، نابود را پاکت آن من نداشت، امکان نیا نه افتادم؟

 و گرفتند آتش میهاچشم یجلو و ختمیر نهیشوم داخل را

 .شدند خاکستر و سوختند

 نیاول دنید با و دمیکش رونیب را ها برگه منقلب یحال با 

 امسالهپنج کابوس  .انداختم زیم یرو را همه یرارادیغ عکس

 تمام و نبود درکار یخاکستر. بود شده زنده میرو یجلو

 و من اشکان، و من. دادند یم نشان رخ زیم یرو هاعکس

 دو انیم را صورتم... خواهرم همسر و من ام،یقیموسیمرب

 دنید با من یطال یزندگ طال، آخ. نمینب تا پوشاندم دستم

 نیا خاطر به اشکان از طال رفت، تاراج به هاعکس نیا

 . دیبر نحس یهاعکس

 کار هامزاحمت نیا معلوم کجا از کردم،یم دایپ را اشکان دیبا

 کی و ماند او و میرفت ما شد، نابود اشیزندگ نبود؟ اشکان

 سرد هرگز که داغ کی خودش قول به بزرگ، شکست
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 بماند خواستم و دمیدو دنبالش یوقت آخر روز اصال. شدینم

 خاک به گفت و گرفت سمتم را دشیتهد انگشت خودش

 تمام و دیکوب هم به را در که روز همان. نشانمتانیم اهیس

 را گذشته گنداب داشت حاال. آمد فرود سرم یرو شیهاشهیش

 .ردیبگ انتقام که زدیم هم

 تمام گرفت، شدت امهیگر امیگوش زنگ یصدا با همزمان

 را هاعکس آدرس طال شد،یم پتک سرم در داشت خاطراتم

 را آخرش یهانفس مارستانیب در که روز همان. داد من به

 به متعلق که یابسته تختم ریز از و برو " گفت د؛یکشیم

 "ینشد نابود من مثل تا کن نابودش و بردار خودته

 داد هلم و زد را زورش تمام یول بود دهان در جان و رمغیب

 "نکن صبر برو االن نیهم " کرد دیتاک و در سمت

 زند،یم حرف چه از طال دمیفهمینم رفتم، شتاب با رفتم،

 دهد، حیتوض شتریب بخواهم او از تا نداشت توان هم قدرآن

 . کردیم نرم پنجه و دست مرگ با داشت
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 ایدن دمید را منحوس یبسته آن و دمیرس اتاقش به وقتی 

 دور اشکان دست که یعکس آن پشت شد، خراب سرم یرو

 اشکانت اشکان ببر وحالش برو " بود وشتهن بود گرد گردنم

 سرم یرو ایدن. " زدن دورت خالت و خط خوش خواهر با نهیا

 باعث من. من بودم، کرده نابود را طال یزندگ من شد، خراب

 عذاب با سال پنج من بودم، شده اشیزندگ دنیفروپاچ

 طال مردم، بارها و بارها لحظه هر و روز هر طال یخودکش

 را اشیخوشبخت من بود، خوشبخت خدا به بود خوشبخت

 .کشتم

 و پشت و برداشتم را عکس همان و بردم دست ترس با

 است، ادمی قیدق بود، خطدست همان خطدست. کردم شیرو

 ... نوشته یول! رفت؟یم ادمی از مگر اصال

 بد یلیخ تآوازهخوش یاعال یبرا عکسا نیا شدن رو "

  " همونیم خودمون نیب شه،یم تموم
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 تمام و زیم و انداختم دست که نبود خودم دست! یلعنت

 یک. افتادم هیگر به یدرماندگ با و کردم واژگون را اتشیمحتو

 از دست گذشته. نداشتند یتمام میهاکابوس شد؟یم تمام

 .بودم مرده هم من کاش. داشتیبرنم سرم

 ؟یاتاق تو بده جواب ال؟یط ال؟یط -

 ستادم،یا صاف و دمیپر جا از رست با دیجاو نگران یصدا با

 را زیچ همه کردم،یم درستش د،یدیم را هاعکس دینبا

 . کردمیم درست

 .دیکوبیم در به دست کف با

 ال؟یط بود یچ یصدا ال؟یط -

 قفل را در خداراشکر کرد،یم نییپا و باال را در یرهیدستگ

 .بودم کرده

 یرو دستم ادند قرار با را هقمهق و نشستم نیزم یرو عیسر

 .بود شده ترنگران دیجاو یهاصدازدن. کردم خفه دهانم
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. برگرداندم قبل حالت به را زیم و کردم جمع را هاعکس

 کرد،یم ترمیعصب داشت بود، مخم یرو زدنش در یصدا

 کردم یسع. بود شده اضافه دیجاو یصدا به هم هیبق یصدا

 دهینشن را امهیگر یصدا اگر البته نشوند، خرابم حال متوجه

 .بودند

  چتونه؟ خوبم -

 .بود بلندتر همه از دیجاو یصدا

 بود؟ یچ یصدا ؟یکرد قفل چرا درو نم،یبب کن باز -

 نبود، خوش حالم نتوانستم، خدا به یول رفتم شیپ در پشت تا

 را هاخوبحال یویسنار شانیبرا و کنم باز را در توانستمینم

 .سرخوردم در پشت. کنم اجرا

 خورد پام بود زیم یصدا. خوبه حالم من د؟یبر شهیم -

 .شد واژگون



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
783 

 

 .الیط نمیبب کن باز -

 امیقلب یهاستیا شمار. شد بلند دوباره امیگوش زنگ یصدا

 تماس بودم منتظر هراس با. بود رفته در دستم از  امشب در

 اسم دنید با. شدم بلند ناچار به و نبود کنول یول شود قطع

 حواسیب و خودکار و دمیکش یراحت نفس صفحه یرو اعال

 .دادم قرار گوشم کنار را یگوش و وصل را تماس

  ال؟یط چته تو نگرانتم... الو ؟یدینم جواب چرا ال؟یط -

... داغانم چرا دم؟ید چه شده؟ چه گفتمیم اعال به چطور من

 قطع را تماس برسد گوشش به امهیگر یصدا کهنیا از قبل

 .کردم

 بلند در پشت از دیجاو یگوش یصدا که دینکش هقیدق به یول

 .شد

 

 ��️❤شدم_یخوب_دختر_چنقده#
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_۱۰۳ 

  

 زیر یتقه یول کرد دور اتاقم در پشت از را همه دیجاو ظاهرا

 .شناختم را در به مامان انگشت

 تو؟ امیب شهیم زمیعز الیط -

. بودم حساس مامان نازک دل یرو من و داشت لرز شیصدا

 متوجه امآشفته صورت از دانستمیم کهنیا با و رفتم شیپ

 .کردم باز شیرو به را در شد خواهد امهیگر

 که ییهاعکس دنید دوباره انتظار درست، بودم شده شوکه

 حفظ را آرامشم دیبا یول درست، نداشتم را بودم سوزانده

 لبخند. نکنم توجه جلب کهنیا خاطر به الاقل. کردمیم

 .کردم هوصل میهالب به یمضحک

 د؟یهست یچ نگران مامان خوبم -
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 .انداخت اتاقم اطراف و دور به ینگاه اطیاحت با و آمد شیپ

 یمهین چرا ال؟یط خوبه حالت. دمیترس اومد تهیگر یصدا -

 ؟ینبود سن رو کنسرت دوم

 .داشتند حضور کنسرت در همه نبود حواسم یوا

 یهمراه ور اعال ینتونست استرس از گفت نییپا اومد رهام -

!... اعال بدون خونه به برگشتنت نیا و حالت نیا یول یکن

 اومده؟ شیپ یامسئله

 .دادم تکان ینف سر

 ! یامسئله چه مامانم نه -

 را صورتش و زدم الشیخ کردن راحت یبرا یاخندهتک

 .دمیبوس

 فقط ندارم یمشکل هم اعال با. ومدمین قهر یبرا دینترس -

 .خونه برگشتم بودم خسته
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 خبریب خدا از آن کردم خداخدا فقط امیگوش زنگ یصدا با

 .دادم جواب و بود رهام. نباشد

 بله؟ -

 ؟یبهتر ؟یخوب خانوم سالم -

 . خوبم تیاحوالپرس از ممنون. سالم -

 فعال تیگوش به اومد یامیپ اگه انایاح گمیم یچ نیبب الیط -

 ...نده جواب

 . ستا زشیر به رو خونم قند هم باز کردم حس

 ؟یامیپ چه... چ -

 و تو از عکس یکل یچجور و یک دونمینم. نترس بابا یا -

 آماده که ییعکسا خودمون بذار. کرده پخش یمجاز تو اعال

 رو هابرنامه بوده یک هر. جیپ تو میبذار حیتوض با ومیکرد

 یمجاز تو فقط تو. شد خراب کال که امشبم. هم به ختیر



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
787 

 

 طرفدارا طرف از هم یندیناخوشا یامایپ ممکنه نشو یآفتاب

 خب؟ زهیبر بهمت یکن افتیدر

 .دادم تکان سر و بازگشت امنهیس به امرفته پس نفس

 .باشه -

 .فعال برسون سالم -

 .ریبخ شبت. رسونمیم تویبزرگ -

 نبود مهم میبرا اصال که یزیچ تنها فعال کردم، قطع را تماس

  .بود هنرمندان یایدن یمسخره یحواش نیا

 چشم مرد دیشا که فکر نیا یول نبود یآب اشکان یهاچشم

 دیبا. بود شده مغزم یخوره است اشکان یشده ریاج یآب

 از قدرنیا چرا. بود او ماجرا سمت کی کردم،یم دایپ را اشکان

 هنوز آموزشگاه بود؟ کجا االن یعنی بودم، مانده غافل او

  بود؟ پابرجا
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 را امآشفته فکر ییتنها در مداشت ازین برگشتم، مامان سمت

 . دهم سامان

 .روقتهید دیکن استراحت دیبر مامان خوبم -

 با شد، ترآرام یول بود نشده راحت حالم بودن خوب از الشیخ

 و زیر از دیجاو مثل و کند ممیج نیس داشت راه هنوز کهنیا

 یسر یول بخواهد علت حیتوض و بسازد کوه رفتارم درشت

 .رفت و گفت ریبخشب کننده دلگرم یخندلب با و داد تکان

 .یبخواب خوب زمیعز باشه -

 .هم شما -

 باشد داشته را میهاعکس پخش قصد احمق آن کهنیا فکر

 صحبت اشکان با دیبا شده طور هر. کردیم خراب را حالم

 .کردمیم

 پشت را میموها و کردم ضیتعو را میهالباس ریدرگ یفکر با

 و خودم نگران دیبا دمیفهمینم و بودم آشفته. بستم سرم
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... شدیم پخش هاعکس اگر. اعتبارش و اعال ای باشم میآبرو

 و بود سخت یخونسرد و آرامش حفظ چقدر. من یخدا یوا

 امکرده داغ مغز زمستان سرد یهوا بلکه رفتم تراس داخل

 .دهد نجات سوختن از  را

 به دافر دهم، یدلدار خودم به توانستمیم خودم فقط فعال

 . بود نیهم امچاره راه تنها کنم فکر رفتم،یم اشکان دنید

 .زمیعز یخوریم سرما سرده -

 در چهارچوب در آمد؟ یک او دم،یچرخ اعال یصدا سمت

 چطور. بود نگران و درهم اشچهره چقدر. بود ستادهیا تراس

 که قدرآن داشتم، دوستش بود؟ شده زیعز حد نیا تا میبرا

 . ببرد تنم از جان دادنش دست از فکر

 و برداشت قدم طرفش به و گرفتم فاصله تراس حفاظ از

 را آرامش نفس. دادم جا آغوشش در را خودم یامقدمه چیهیب

 .داشت نگاهم آغوشش در و داد رونیب
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 .کردم ناراحتت شد مچه دونمینم اعال، دیببخش -

 :دیپرس مکث با و کرد نوازش را میموها

 ؟یخوب االن -

 .دادم تکان رس

 .شدم خوب آره یاومد که تو -

 و نکرد زدنم حرف به دیتاک گرید یحت د،ینپرس یسوال

 آن به رو نیا از  بارهکی به روانم و حال چرا میبگو نخواست

 خوب هم را نیا یول است رمیدرگ فکرش دانستمیم. شده رو

 خودم حال به دیبا و کرد نخواهم باز حیتوض به لب که داندیم

 از تا ماند کنارم بخش آرامش و پررنگ ماند، فقط. کند میاره

 نیا به چقدر بود دهیفهم انگار کنم، تیامن حس بودنش

 .ازمندمین احساس

**** 
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_۱۰۴ 

 من یول کنم اشیهمراه آمدینم بدش داشت، قرار رهام با

 کردم، بهانه را یخستگ و داشتم یگرید یبرنامه امروزم یبرا

 و نگاه از که یناراض یدل با و خورد انکنارم در را صبحانه

 لباس و برگشتم اتاقم به عیسر. رفت بودم متوجه حرکاتش

 در که یاشکان با شدن روبرو سال پنج از بعد. دمیپوش رونیب

 یول بود سخت میبود شده جدا هم از ممکن حالت نیبدتر

 باشد آنجا در کردمیم فکر که ییجا تنها و نیاول. نداشتم چاره

 ادهیپ و کردم پارک را نیماش. بود اشیقیموس آموزشگاه همان

 یروزها من شد، فشرده یدلتنگ از قلبم کوتاه یالحظه. شدم

 گرید دیشا که ییروزها بودم، گذرانده مکان نیا در را یخوب

 در غرق غمیب و دغدغهیب یدختر نشود، تکرار میبرا هرگز

 سالن داخل و رفتم شیپ. آه... هنر و یقیموس رنگارنگ یایرو

 سراسر لوازم به یشباهت چیه ،ییدطالیسف نیزاید گذاشتم، پا

 از یتعداد آمد و رفت انیم. نداشت میقد قرمزیمشک
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 کردمیم فکر که بود مسخره چرخاندم، چشم انیهنرجو

 .رفتم یمنش زیم سمت. دید خواهم آشنا یاچهره انشانیم

 .دینباش خسته خانوم سالم -

 .دز لبخند ییخوشرو با

 امرتون؟ دییبفرما زمیعز سالم -

 تعارفات کردن پاره تکه به که را وقتش نهداشتم را تحملش نه

 .بپردازم

 هستن؟ داشتم، کار شهسوار یآقا با -

 بود نخورده گوشش به اشکان یخانوادگ نام وقت چیه انگار

 .داد تکان سر که

 هستن؟ هنرجو شناسمشون،ینم -

 .شد آوار سرم یرو کوه عظمت به یدیناام

 .قبال بودند نجایا سییر -
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 .کرد جمع همزمان را اششانه و هالب

 درود یآقا حاضر حال در جانیا ریمد. متاسفانه شناسمینم -

 .هستن

 : دمیپرس عیسر و شد روشن دلم در دیام نور

 درود؟ ادیشه -

 .داد تکان سر لبخند با

 .بله -

 ؟آموزشگاه تو االن هستن نمشون؟یبب تونمیم -

 .کنم صداشون دییبفرما بله -

 دست بااستعداد، شدت به و بود میهایکالسهم از یکی ادیشه

 که بود افتاده یاتفاق چه سال چند نیا در. بود اشکان راست

 گرداند؟یم را آموزشگاه ادیشه شیجا به و رفته اشکان
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 دنمید با بالفاصله. شدم بلند یمنش همراه به ادیشه ورود با

 .کفتش گلش از گل

 !الیط -

 .دادم سالم لبخند با

 ...سالم -

 :دادم ادامه و کردم اشاره فضا به

 .گمیم کیتبر -

 قلبم. کرد اشاره بود اشکان اتاق سابق که یاتاق به دست با

 .بود جانیا عاشق اشکان شد، فشرده

 .اومد خوشم نه. ییصدا و سر پر برگشت چه -

 به خندان و کرد اشاره هامبل به و کردم نگاهش یسوال

 .کرد اشاره اشحلقه انگشت
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 با یهمخوان. بابا یترکوند. بگم تو به دیبا من وکیتبر -

 .پوکوند رو فضا که هم ازدواجتون خبر ان،یاعالعل

 پر طورنیهم هم سابق. زدم اشیکالم اتیادب به یلبخند

 .بود راحت و طنتیش

 .ممنون -

 یبرا .خواستیم را مطلب اصل سر رفتن دلم و نشستم

 !که بودم امدهین یاحوالپرس

 ورا؟نیا از -

. کرده واگذار رو جانیا اشکان نداشتم خبر اصال راستش -

 .اومدم اشکان دنید یبرا

 .کرد بازش و رفت در سمت و شد بلند

 .لطفا قهوه مایس -

 .آمد داخل
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. کنه رحمتش خدا... طال فوت از بعد ؟یندار خبر مگه -

 به ازاتشیامت تموم با رو جانیا و کرد کوک رفتن ساز اشکان

 نه؟ ازش یندار خبر. سپرد من

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم دانهیناام

 .ساله پنج -

 چرا؟! هیلیخ اوه -

 .گهید شد عوض طیشرا گهید -

 هم یوقت نبود رانیا سال سه دو. کنمیم درک هوم -

 میایم کنار هم با آموزشگاه برگرده دادم شنهادیپ بهش برگشت

 . نخواست یول

 :دمیپرس اشکان حال تصور از متاثر

 کجاس؟ یدونیم -

 شون؟خونه یرینم چرا نه، قیدق راستش -
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 طال یخودکش علت یماجرا از اشکان مادر و پدر دانستمینم

 با ییارویرو یرو و دمیکشیم خجالت راستش نه، ای باخبرند

 .نداشتم را هاآن

 ؟یندار ازش یاشماره تو -

 تو همه هامشماره زدن، ومیگوش ستین هفته هی خدا به -

. برات کنمیم داشیپ تخت التیخ یول. بود ویس یگوش

 .زنمیم بهت زنگ بده توشماره

 و گفتم را امشماره. کردمیم صبر دیبا نداشتم یگرید یچاره

 .کرد رهیذخ اشیگوش در

 

_۱۰۵ 

  

 را کاناش یشماره ادیشه تا بودم مطمئن یول نبودم عجول

 را فرمان. شدمیم زنده و مردمیم بار صد اوردیب ریگ میبرا
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 یبرا دیشا بود، ظهر دم. چاندمیپ اشکان یپدر یخانه سمت

 در و گشتیم باز خانه به روز انیم استراحت و ناهار صرف

 .دمشیدیم کوچه

 از میهاچشم کردم، پارک شانخانه کینزد فاصله با یکم

 نخورد، ضربه کم هم اشکان. شد شکا از زیلبر گذشته مرور

 گوشم در روزش آن هقهق یصدا سوخت،یم شیبرا دلم

 ش،یهاحرف. کردیم دگرگون را حالم و شدیم پخش

 یلیخ دیشا شکست، بابا کمر همراه هم او کمر ش،یهاضجه

 ...بود ناموسش نبود یزیچکم دیحاو قول به دتر،یشد

 ال؟یط -

 از یک من کردم، نگاه رافماط به و دمیپر جا از هراس با

 بودم؟ زده زل اشکان یپدر یخانه در به و شده ادهیپ نیماش

 بود، کرده رییتغ قدرچه. دادم اشکان برادر آرش به را نگاهم

. بود اشکان هیشب هم چقدر بود، شده تردرشت و ترجاافتاده
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 را دهانم یشده تلخ آب. نه ای هستم خودم داشت شک انگار

 .دادم تکان سر سوالش دییتا به و خوردم فرو

 .الیط خودمم -

 ؟یکنیم کاریچ جانیا -

 خبر طال یماجرا از البد. دیلرز تنم درهمش یهااخم از

 یناگهان چرا برادرشزن نداند شدیم مگر گر،ید داشت داشت؟

 سر با و بودند کرده تار را دمید مزاحمم یهااشک. شد فوت

 .کردم جمع را همه میهاانگشت

 . داشتم کار اشکان با -

 .کرد باز میبرا را نمیماش در

 .لطفا نیبش -

 کف کالفه. نشست و کرد باز را راننده کنار در هم خودش

 .دیکش صورتش یرو را دستش

 ؟یدار کارشیچ -



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
800 

 

 .هیخصوص -

 .شد امرهیخ زیت

 ... مرگ از بعد. کنه وشیزندگ دیبذار دیکن ولش -

 انزجارش خواست،ینم را طال نام بردن دلش انگار د،یکش پوف

 از داداشزن داداشزن هاوقتآن قلبم، به شد یخنجر طال از

 .افتادینم دهانش

 اگه. شه ترداغون گذشته به برگرده نذار دینکش عذاب کم -

 .بگو من به واجبه کارت

 .نداشتم زدن یبرا یحرف گرید نه

 .اومدمیم دینبا ست،ین مهم... نه -

 طال زبان از. کرد نرمش یکم انگار کالمم در مشهود یدیناام

 نکرد انیب وقت چیه البته است، خواهانم آرش که بودم دهیشن

 میرو یجلو یادیز آرش که روزها همان نشد، فرصت یعنی
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 و شد داغان طال یزندگ که بود کردیم یدلبر و شدیم ظاهر

 ...نحس اناتیجر آن هم بعد

 .گرفت حسرت رنگ نگاهش و دیکش آه

 دلمون و میکنیم وفکرش که جوراون یچیه وقت چیه -

 همه نیا از بعد اونم یاومد چرا دونمینم ره،ینم شیپ خوادیم

 ساله پنج خانواده تا دو نیب وندیپ یرشته. این گهید یول سال

 مثل یچیه. میباش داشته هم با یکار کنمینم فکر شده، پاره

 .یچیه ستین سابق

 یروزگار یتلخ ای بود نگاهش در اجمو حسرت ریتاث دانمینم

 تکان سر دییتا به و ختیر فرو اشکم که کرد میترس میبرا که

 او من از ترعیسر و کردم پاک اشک از را صورتم عیسر. دادم

 .شد دور سمتم به یگرید نگاه بدون و رفت نییپا که بود

 زیچچیه گفتیم راست. انداختم راه را نیماش و نکردم تعلل

 سابق مثل دمیدیم را اشکان اگر معلوم کجا از نبود، قبل مثل
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 یعنی. کردیم ردم فضاحت با دیشا داد،یم را جوابم باز یرو با

 اشکان حدسم؟ به داشتم شک چرا بود؟ اشکان کار هامزاحمت

 جوابیب سوال همهنیا از مستاصل. نبود نامرد حد نیا تا

 و بود شده رظه دو ساعت. بود اعال. دادم را امیگوش جواب

 . بود کرده شک رفتارم به یحساب اعال

. شدندیم جمع اعال یخانه هابچه امشب و بود ماه آخر 

 در شرکت جز یاچاره یول نداشتم را یشلوغ یحوصله

 . زبانیم و بودم اعال زن نداشتم؛ یهمانیم

 یمخف سوراخ هفت در را هاعکس دیبا رفتم، خانه به

 هاآن یکس قتیحق شدن روشن از قبل خواستمینم کردم،یم

 متهم از شدن، طرد از داشتم، وحشت شدن قضاوت از ند،یبب را

 و کوچه در خودم با فمیک در که شدینم هم جورنیا... شدن

 . ندازمیب راهش ابانیخ

. کردم مرتب شیرو را یروتخت و گذاشتمشان تختم تشک ریز

. فتادما راه و شدم آماده گرفتم، دوش عیسر نداشتم، وقت
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 کردمیم حس کردمیم چک را عقب نه،یآ داخل که هربار

 دوباره اضطراب، دوباره ترس، دوباره. است بمیتعق در یکس

 نمیماش یخونسرد با هالمیف یتو هیشب نبودم بلد من... یناامن

 یرو را میپا. رمیبگ را کنندهبیتعق مچ و بکشم جاده کنار را

 بمیتعق که یکس انگار اام شوم، دور دشید از تا فشردم گاز

 کرد ادیز را سرعتش هم او دمش،ید. نبود یآبچشم آن کردیم

 با داشت سر به یمشک یمنیا کاله که یفرد شد، کینزد و

 . بود یعل درشت بتیه و کلیه آن

 تنم در کبارهی به که یضعف با و دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 پس. ردمک پارک ابانیخ کنار و کم را سرعتم داد نشان رخ

 یمصنوع آرامش پس در و بود کرده خطر احساس اعال

 ! چاندم؟یپیم چطور را یعل حاال. بوده ییخبرها شبشید

 تمام. رساندم اعال یخانه به را خودم شدم آرام که یکم

 وال و هول نیا از را اعال تا کنم رفتار قبل مثل بود نیا تالشم

 بشود که نبود یزیچ جانم به شده خوره ترسِ یول درآورم
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 ینهیآ در. بودم رشیدرگ درون از الاقل. کرد اشیمخف

 یرو را امیگوش. کردم نیتمر را لبخند بار نیچند آسانسور

 کوچکش یمخف پیز داخل فمیک ته و گذاشتم صدایب حالت

 .دادم شیجا

 

_۱۰۶ 

 از یکس که بود نشده باز قفلش هنوز انداختم، در به دیکل

. دیچیپ گوشم در میمر یخنده یصدا و کرد باز را در داخل

 یهادندان که اعال خندان یهالب یرو میمر از قبل نگاهم

 ریتصو. نشست بود گذاشته شینما به را دشیسف و دستکی

 یخانه یجلو اشکان و من از که یعکس همان عکس، آن

 مثل روشن و پررنگ نظرم در بود شده گرفته طال و اشکان

 ایدن بد یهاحس تمام که دینکش یاهیثان به و شد مجسم روز

 یسهیمقا از. زدند چنبره امنهیس یرو و آوردند هجوم سمتم
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 را طال عاشقانه هم اشکان شد، دگرگون حالم اشکان و اعال

 ... هم را من یول دیپرستیم

 .زمیعز سالم -

 لبخند شیرو به خودکار و گرفتم اعال از نگاه میمر یصدا با

 .زدم

 بود؟ نیسنگ قدمم ؟یریم یدار ون،جمیمر سالم -

 .دیبوس محبت با را امگونه

 .گردمیبرم -

 .کرد اعال به رو

 .فعال نزن یحرف رهام به -

 به قیعم یگودال ته در کرده سقوط من و داد تکان دییتا سر

 . کردمیم فکر اعال یخانه در میمر حضور علت یوجوجست

 خانوم؟ تو یاینم -
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 نگاهش و دمیلرز دیچیپ کمرم دور که اعال دست تماس با

 . بودم حضورش ریدرگ هنوز من و بود رفته میمر. شد نگران

 خوبه؟ حالت ال؟یط -

 .رفتم داخل نگرانش و رهیخ نگاه ریز و زدم یزورک یلبخند

 .خوبم -

 راجع انیعل یآقا یهاحرف و کردم تند پا خوابمان اتاق سمت

 کورکورانه اشتمد. انداخت اکو گوشم یتو اعال و میمر به

 امیزندگ وارد را یبدگمان و شک دینبا کردم،یم قضاوت

 از روز چند فقط باشد، بد توانستینم نبود، بد اعال کردم،یم

 ! بود گذشته ازدواجمان

 میموها یرو از را شالم و دمیکش رونیب تنم از را مانتوام

 .برداشتم

 از را مافکار گذاشتمیم دینبا شدم، دستپاچه اعال ورود با

 .برداشتم را زیآورخت و رفتم کمد سمت. شود متوجه برخوردم
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 دستش کی سر پشت از که بودم نکرده زانیآو را مانتوام هنوز

 گوشم پشت را میموها آزادش دست با و شد حلقه شکمم دور

 .کرد چفت

 ال؟یط -

 ...نبود اشکان مثل اعال نه، کردینم انتیخ اعال

 خوبه؟ حالت -

 خراش را جسمم و روح که یایدرپیپ یهاتنش از خسته

 لب صدایب و دادم هیتک اشنهیس به را سرم پسِ  بود، انداخته

 : زدم

 .خوبم -

 .کرد اعتراض متیمال با و دیبوس را امقهیشق کنار

 رو حرکتت نیترکوچک من زم؟یعز یزنینم حرف چرا پس -

 ینخواست روزید. یشونیپر فهممیم من ال،یط کنمیم معنا

 . بشنوم و یبگ دارم دوست االن یول یباش راحت گذاشتم یبگ
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 و رفتم جلو یقدم مین و برداشتم شکمم یرو از را دستش

 .شدم کارم یادامه مشغول

 نبود حواسم یول امروز سشنبهپنج. خوبم ینگران یخودیب -

 ،یحواسیب نیا از مختهیر هم به کمی طال خاک سر نرفتم و

 .نیهم

 سمت و گرفت را میبازو. انداختم زیآورخت یرو را شالم 

 .داد تاب خودش

 .بگو علتشو تو فهمم،یم خودم رو ستین حواست که نیا -

 یهاچشم به بود اعصابم یرو که یفشار و اضطراب شدت از

 .کردم اخم گرشکنکاش

 ؟یکن بس شهیم -

 .کرد اخم دلخور

 ؟!اسرارم محرم کردمیم فکر -
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 باش مسلط خودت به الیط" ردکیم شماتتم درونم یکس

 "!یکنیم یبدرفتار یدار

 زمزمه هم با اول روز و سروده خودش که را یاترانه از یتیب

 :کرد یادآوری را میبود کرده

... یجان نیترمحرم من بر تو چون ریبگ برم در توو جانانم، -

 !کشک شهمه

 هنوز دیفهمیم اعال کاش. کنم آرام را خودم تا بستم پلک

 به تشیحما به هنوز است، نیترمحرم هنوز است، نانجا

 از م،یهاترس از تا دارم ازین آغوشش یگرما به بودنش

 االن فقط... فقط. شوم پناهنده آن به مشکالتم از م،یهاغم

 خودم بودم، رانیح خودم من. نبود کردن باز زبان وقت

 من بودم، نکرده هضم را ریاخ یهااتفاق از کیچیه   هنوز

 را یمیقد منحوس یقصه چرا و یکس چه دمیفهمینم یتح

 !بردیم لذت من قلب یکهنه زخم کردن باز از و کرده زنده
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 ؟یگذاشت بپام رو یعل چرا -

 اصال ای امآورده شیرو به چرا دمینفهم هم خودم

 .امدهیکش شیپ را موضوع نیترتیاهمیب

 .بفهم نگرانتم -

 . بود برده ییبوها انگار

 مثل رو یعل حضور کنه،ینم دمیتهد یخطر چیه یوقت -

 اعال؟ کنم یمعن یچ سرم پشت هیسا

 ؟یدلخور نیا از -

 نه بودم ممنون شیهاینگران از من نبود، بر از را من پس

 .دلخور

 .ستین مهم -

 نیهمچ یعل انیجر موقعیب دنیکش شیپ انگار خداراشکر

 .کرد نحرفم امیناراحت علت از را ذهنش و نبود هم موقعیب
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 کمد از را زمیشوم با هماهنگ شال اف،اف زنگ یصدا با

 کردن باز یبرا و ندادم یسخن و حرف مجال گرید و برداشتم

 .رفتم در

... میمر هم نفر نیآخر. هابچه یهیبق بندش پشت و بود رهام

 یموقعبد که را زنانه یهاتیحساس نیا خواستیم دلم

 کهنیا فکر یول کنم دور خودم زا را بودند شده روانم یخوره

 فقط داد،یم آزارم داشته را او با ازدواج قصد قبال اعال

 الدن خاله از اگر! آمده چشمم به حاال چرا دمیفهمینم

 یاداره و اراده شود فیضع که اعصاب گفتیم دمیپرسیم

 جمع یحساب جمعمان. رودیم در آدم دست از افکار و اعمال

 یخلوت دلش و است ناراحت اعال دمیفهمیم بود، شده

 نشسته کنارش. کند آرامم محبتش و حیتوض با تا خواهدیم

 شیپ ها،عکس شیپ د،یپریم گرید یجا فکرم یول بودم

 همه از و شیهاحرف و آرش شیپ اشکان،
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 .شرفیب دزد آن شیپ ترخوفناک

 .دمیپر رونیب فکر از اعال سوال با

 .زمیعز بگو تو -

 گفتم؟یم دیبا را یزیچچه من. کردم گاهشن پرت و گنگ

 .کرد میمر به رو خندان رهام

 .بگو تو ستین باغ تو اصال الیط -

 تعارفات و کلکل مشغول رهام و میمر. دمیخند اشیشوخ به

 .فشرد را امشانه نگران که شد پرت اعال به من حواس و شدند

 ؟یکن استراحت یبر یخوایم -

 از یخبر نمیبب شومیم داریب یوقت و ببندم چشم شدیم کاش

 دیتهد بخواهد که ندارد وجود یاگذشته اصال ست،ین دهایتهد

 .امیزندگ به شود

 .ستمین خسته -
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 یدست خودش مخصوص حرکات با و بلند یصدا با رهام

 .کرد اعال به رو و رقصاند

 .مویمر میبر برو -

 که بودم نشده هیقض متوجه هنوز که بود پرت حواسم قدرآن

 را "بانو میمر" یترانه که یحال در شانیجمع دسته یصدا

 آشوب هم باز هم، باز هم، باز من دل و رفت باال خواندندیم

 خواند؟یم را میمر آهنگ دیبا چرا بود؟ نبود، اشکان اعال. شد

 خوانده هم آهنگ شیبرا که داشت دوستش حد نیا تا یعنی

 بودم؟ ردهنک فکر موضوع نیا به وقت چیه چرا! بود

 

_۱۰۷ 

  

 را حالم داشت گوشم کنار اعال یهاگفتن "بانو میمر" یصدا

 تمام با طورنیا که دیفهمینم و بودم یخفگ به رو کرد،یم بد
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 اشیهمراه شور با چه هیبق و دادیم اوج را شیصدا احساس

 . کردندیم

 چه به نبود ادمی اصال درآوردم، آشپزخانه از سر یک دمینفهم

 مکان نیا به و بودم داده نجات شدن خفه از را خودم یابهانه

 یعاد از نشان یجمعدسته آواز یصدا یول بودم، آورده پناه

 .دمیشن را اعال یصدا و داشت اوضاع بودن

 .امیم االن دیبد ادامه -

 سر امکرده داغ یهاهیر شدن خنک یبرا و ختمیر آب یوانیل

 سرم و نبود خوش اصال حالم. نشستم یصندل یرو و دمیکش

 .گذاشتم زیم یرو دستم ساعد یرو را

 خوبه؟ حالت -

 حالم چقدر دادم، مثبت جواب سرم تکان با یول نکردم بلند سر

 !دیپرسیم را
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: گفتم ارادهیب و شد فشرده قلبم و زد گوشم پشت را میموها

 پس؟ رنیم یک نایا

 کنم دبلن زیم یرو از را سرم کرد مجبورم و گرفت را میهاشانه

 .گرفت هدف را میهاچشم نگران  و

 کنمیم یقاط دارم خدا به چته بگو ال،یط میترسونیم یدار -

 .حالت نیا دنید از

 نیا از را خودم و میبگو را زیچ همه خواستیم دلم چقدر

 .کردمیم دایپ را اشکان کاش. کنم خالص وحشتناک کابوس

 چمیپاپ یادیز اعال رفتم،یم خانه به دیبا نداشتم، قرار و آرام

 خلوت به دیبا. سلب را تمرکزم و کردیم خرد را اعصابم و بود

 حل یبرا یاچاره سکوتش در و رفتمیم تجردم دوران اتاق

 نگرفت تماس گرید چرا مرد آن اصال. کردمیم دایپ مشکالتم

 باال همراهم نگاهش و شدم بلند! خواهدیم جانم از چه دیبگو

 .شد دهیکش
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 یخونه رمیم صداست یلیخ جانیا اعال، کنهیم درد سرم -

 .دیجاو

 و گرفت را دستم مچ محکم که کنم عبور کنارش از خواستم

 .ستادیا مقابلم و شد بلند همزمان

 .یرینم جاچیه -

 .شد سست رفتنم یپاها کالمش ابهت از

 االنا روقتهید. بتمونیغ نداره یخوش صورت جمع، تو ایب -

 .گهید رنیم

 .شد مانع گرید بار و شوم رد کنارش از دوم بار یراب خواستم

 .دکتر میبر یدار درد اگه رفتن؟ برا بود بهونه سردردت -

 تمام شانیآوازخوان خداراشکر. شدم رد و زدم کنارش دلخور

 بود، یخوب دختر کردم، نگاه میمر مهربان یچهره به. بود شده

 پاک مذهن از انیعل یآقا یصدا یول نداشت اطوار و ادا

 ...ازدواج یبرا بود اعال اول انتخاب او. شدینم
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 بلند شانبدرقه یبرا کردند، رفتن عزم و کندند دل باالخره

 و من از شده پخش یهاعکس داشت رهام رفتن دم. میشد

 و مدام مبهوت و دهیپر باال یابروها با و دادیم نشانم را اعال

 نظر هی تو پخشن نایا روزه چند یلیخداوک: دیپرسیم دواریتاک

 نگاه هی الاقل! یهست یک گهید تو بابا! شونینیبب یننداخت

 یلیخ زنت اعال! نه ای عکسا تو یافتاد خوب ینیبب یکردیم

 .بودم الیط مثل من کاش گرم دمش هالکسهیر

 و سرچرخاندم سمتش رهام توسط اعال گرفتن قرار مخاطب با

 هم امروزم طسقو نیدوم دم،ید صحبت مشغول میمر با را او

 قفل میمر یرو امروز من اعصاب یدکمه. گرفت صورت

 میبگو و بکشم خودم سمت را اعال خواستیم دلم بود، کرده

 ...نذار اشکان یپا یجا پا نباش، بد نکن،

 زدم تن را پالتوام انداختم، اتاق در را خودم اعال از قبل و رفتند

 بمانم، خواستمینم برداشتم، را فمیک و کردم ضیتعو را شالم و

 فرا را وجودم خشم که مواقع جورنیا در شناختمیم را خودم
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 رفتن شدم،یم یخاک یکره یرو آدم نیترمنطقیب گرفتیم

 .آمدیم بار به یخراب ماندمیم اگر بود، نهیگز نیبهتر

 جفت متعجب. درآمدم اعال ینهیس به نهیس که کردم باز را در

 .انداخت باال را شیابروها

 !کجا -

 را در یفضا شتریب شد،ینم یول شوم رد کنارش از کردم یسع

 .بود کرده اشغال

 .اعال کنار برو -

 :دیتوپ و گرفت را امچانه

 به ینکن باز زبون االن نیهم اگه واهلل به شده؟ چت تو -

 بزن حرف. یدید خودت چشم از یدید یهرچ زدن حرف

  ؟یکنیم یمخف ازم یدار ویچ شده؟ یچ! الیط

 .ییجابجا یاذره از غیدر یول زدم پسش دست با

 .برم دیبا کنار برو. یچیه نشده یچیه. اعال کنار برو -
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 دیرس که گندش به دوباره نذار بزن، حرف گمیم بهت -

  ؟یشد مشکوک قدرنیا چرا شده؟ یچ. بفهمم

 و بودم برده ادی از را زیچ همه و اشکان و هاعکس و گذشته

 شده جانم یخوره که یترس و بود میهاچشم یجلو میمر فقط

 ...طال مثل امیزندگ دادن دست از بود،

 کرد؟یم کاریچ جانیا غروب میمر -

 صورت و شدیم ترآرام لحظه هر او صورت. شد امرهیخ مات

 را اتاق کل اشخنده یصدا کبارهی به. ترنیخشمگ دم هر من

 پرت واسشح اعال ای بود کرده ادیز را زورم خشم. برداشت

 رد کنارش از. رفت کنار دادم هلش یوقت بار نیا که بود شده

 .داشت نگاهم آغوشش در و داد نشان واکنش عیسر یول شدم

 ! من حسود یکوچولو کجا -

 .کنم باز دورم از را شیهادست کردم یسع حرص پر
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 احمقم نه کوچولو یبگ بهم که امبچه من نه اعال کن ولم -

 .کن لمو. حسود یبگ بهم که

 کرد تمیهدا اتاق داخل که بود شیصدا در خنده یهارگه هنوز

 .نشاندتم کنسول زیم یجلو مکتین یرو اجبار به و

 !جوجه نمیبب نیبش -

 .زد زانو میرو یجلو هم خودش 

 .کرد اخم یجد بار نیا که شوم بلند خواستم

 .الیط نیبش -

 

_۱۰۸ 

 دهنت تو بزنم حقته خدا به! من به راجع یکرد فکر یچ -

. اومده مغزت تو که یمزخرف یفکرا و یاعتمادیب نیا بابت

 .یبزن حرف تا کنمیم کنترل وخودم دارم یول
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 حساس بودم؟ کرده قضاوت زود بودم؟ رفته در کوره از زود

 غلط از را درست و بد از را خوب توانستمینم چرا بودم؟ شده

 !دهم صیتشخ

 .شد بلند همراهم و شدم بلند

 .خونه رمیم. کردم اشتباه من باشه -

 .کرد میرها تخت یرو بایتقر و دیکش را میبازو خشم با بارنیا

 عادت. جاستنیا جات ؟یبر کجا. برم برم یه نمیبب نیبش -

 الیط شهینم باورم. بخوابه خودش یخونه جز ییجا زنم ندارم

 خواستم خودم چون بود اومده میمر ؟یکرد شک من به تو تو،

 نیا. همکارمونه میمر. نمشیبب بود واجب داشتم کارش ادیب

 فکرت طرز نیا شهینم باورم ؟یدار تو که هیضیمر افکار چه

 از بازتر یلیخ دیبا تو! هنوز ینکرد درک رو شغلم و من! باشه

 صد ای انیب مخونه دم تا یحت نفر صد ممکنه. یکن فکر نایا

 نیا نشوهمه به نسبت یخوایم تو بزنن، زنگ میگوش به نفر
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 خودت و مهیمر که نیا حاال! یبد نشون رو واکنش

 .مزاحمتا حال به یوا نهیا شیشناسیم

 .دمیپر حرفش انیم

 تا اِن دونمیم کنمیم درک شغلتم. اعالخان ستمین امل من -

 ابراز بهت چشمم یجلو ممکنه یحت و یدار شهیدوآت طرفدار

 ت؟سین سواست، هیبق از حسابش بانو میمر. کنن هم عالقه

 .دیفهم را منظورم و گفتم دارکش عمد به را بانو میمر

 و دیچسب را میهاشانه ستاد،یا مقابلم و بودم ستادهیا آمد، جلو

 .باشد صورتم یروبرو صورتش تا شد خم یکم

 !بگو ترقیدق رو منظورت بانو؟ میمر -

 :دیپرس خودش و اورمیب شیرو به رسما نداد اجازه غرورم

 ؟یگیم رو انوب میمر یترانه -

 یهانگاه به ادمی و کردم نگاهش زیت که نبود خودم دست

 کردمیم حس چرا دانمینم. شد محو زود یول افتاد اشکان
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 قالب به اشکان که بود یگند بازتاب اعال به میهاشک تمام

 که نبودم طورنیا من. شد من جان یخوره و زد اشیزندگ

 !مکن بازخواست و قضاوت عجوالنه را یکس

 نگام دختره؟ اسم مترانه یتو که امخواننده نیاول من الیط -

 من که یزمان تو اونم بخونم، فرستاد میمر رو بانو میمر... کن

 برات کجاش نیا. خوندم منم شناختم،ینم رو میمر اصال

 ناکه؟ شبهه

 تراس سمت. بود بسته را میگلو راه کوه کی یبزرگ به یبغض

 دنید از بعد طال حال یعنی کردم، باز را درش و رفتم

 دق داشتم که من! بود طورچه اشکان کنار در من یهاعکس

 .میصداخوش یاعال زبان از میمر اسم دنیشن از کردمیم

 یها یها دلم و بودند شده روان میهااشک. آمد سرم پشت

 . خواستیم ستنیگر

 ...ومن نیبب الیط -
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 :زدم را حرفم و گرفتم دهیناد را غرورم یول برنگشتم سمتش

 .یکن ازدواج باهاش بود قرار -

 فکر البد. شد خشک شیجا در کردم حس بود، سرم پشت

 باز سرم از را شالم بود بد یخفگ حس چقدر. بدانم کردینم

 شیرو را دستش دو هر کف و رفت تراس حفاظ سمت. کردم

 . شد خم نییپا به رو سرش و گذاشت

 بود، سردم. دیچیپیم میموها یالبال زمستان یسرما سوز

 بود خی حد نیا تا هوا واقعا ای بود افتاده فشارم دوباره دانمینم

 بار و برگشتم اتاق به. بود کرده نفوذ هم پالتوام ریز به که

 از اتاق نیا یفضا در امشب شکیب برداشتم، را فمیک گرید

 پرپر میطال یبرا دلم وسط نیا چرا. مردمیم ییهوایب

 ... زدیم

 .نشست رهیدستگ یرو مدست

 .نجایا ایب -
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 .برنگشتم یول شد خشک دستم

 ایب. بزنم حرف سایوا یزد حرف. برو نکن قهر هابچه مثل -

 .نجایا

 افکارم به ییتنها در و بروم خواستمیم فقط بودم نکرده قهر

 کاناپه یرو آهسته و نرم و شد دهیکش میبازو. دهم سامان

 .آمدم فرود

 .درار وپالتوت -

 .کردم اخم که بودم کرده لج

 .راحتم -

 . شد کار به دست خودش و نشست کنارم

 .ناراحتم من -

 اتاق ینقطه نیدورتر به یخونسرد کمال در ظاهرا را پالتوام

 .کرد پرتاب
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 ... میمر -

 . دیکوب امنهیس به پتک با انگار میمر اسم بردن با

 زدواجا درخواست به راجع که ادیب کردم صداش امشب...  -

 .بود رهام خواست. بزنم حرف باهاش رهام

 اعال. ختیر دلم آتش یرو یتگر خی آب سطل کی انگار

 . نبود نه نبود، اشکان

 خوامینم ،یدیشن یچ یدیشن یک از دونمینم... خودم اما و -

 ... خب. کنمیم فیتعر برات خودم. کنم سوال هم

 و شد امرهیخ ناراحت و میمستق و برگرداند سمتم را سرش

 :داد ادامه

 گرچه ،یبخوا حیتوض و یباش شده ناراحت دمیم حق بهت -

... روام یرو باهات که یمن به ،یکن شک بهم دمینم حق

 ...میمر م،یمر. بعد یبرا باشه میدلخور خب یلیخ پوف

 .فرستاد رونیب محکم را نفسش
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 دادیم وهاشترانه. که یدونیم رهیام یدخترعمو میمر... -

 گفتیم نه خواستیم پول بابتشون ازم نه آوردیم برام ریام

 اسمش به یدار کاریچ دخترعمومه گفتیم ریام ه،یچ اسمش

. بخون یدار دوسشون اگه فقط خوادینم پولم هاشترانه بابت

 شهیهم. ایرو از پر یزندگ از پر احساس از پر شعراش بود یعال

 با قدرنیا تونهیم آزاد و رها دختر هی فقط کردمیم فکر

 .دیام و یزندگ شور از پر دختر هی. بگه شعر بالفراغ

 

_۱۰۹ 

 برام رو هاشترانه که سال چند از بعد. نبود نجوریا یول

 تو. یعاد دارید هی یط نه یول دمشید باالخره فرستادیم

 که بود بد حالش انقدر و بود یبستر روان و اعصاب مارستانیب

 به خواست ازم ریام. ارنیب حرفش به تونستنینم دکترا

 به دنش،ید رفتم. بزنه حرف و شه شوکه دیشا برم دنشید

 ماتم زردرنگ و فیضع دختر هی دنید با داشت، حق گردنم
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 کار چشماش فقط که یامرده اون بود سخت باورش. برد

 تکون منم مالقات با باشه، داشته ییتوانا اون به یقلم کردیم

 برام ریام. نیهم خوند چ مسمت سقف از چشماشو فقط نخورد

 جهالت تو میمر پدر یعنی عموش کهنیا گفت، شیزندگ از

. ستین هم یاومدن رونیب و کرده ریگ شیپ سال دوهزار

 مبادا کنهیم حبسشون خونه تو تولد بدو از رو دختراش کهنیا

 تا دختر کهنیا. فتهیب روشون به چشمشون مهتاب و آفتاب

 بذاره خونه از رونیب پا اگه دشبع و بسشه بخونه درس پنجم

 با حکمش بخنده بلند خونه تو اگه کهنیا. دنهیسربر حکمش

 هیهمسا رو صداش اگه کهنیا شدنه، کبود و اهیس کمربند

 شتم و ضرب... کردنه کهیت کهیت دندونش یال زبونشو بشنوه

 زنده نداشت ترس اگه ریام قول به دونمیم چه و یبدرفتار و

 .خالص و کردیم گورشونم به

 هم هنوز یعنی. دیکش نیسنگ یآه که بودم اشرهیخ بهت با

 !داشت وجود افکار نیا با ییهاآدم
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 باز نایمیمر یخونه در که روز هی نایمیمر یهیهمسا پسر -

 مادرشو بعدم نه،یبیم در یال از رو میمر خواهر یاتفاق بوده

 میرم یبابا اخالق از خبر هم مادره. یخواستگار فرستهیم

 هاشوینشون دهید ودخترتون پسرم گهیم گردهیبرم که نداشته

 موهاشم. دهیسف پوستش بلنده قدش زاغه چشماش بهم، داده

 رونیب بلندشم یروسر از که یجور بافه یم کمرش نییپا تا

 حاتیتوض نیهم. مادرا یفایتعر نیا از دونمیم چه زنه،یم

. شهیم میمر هلجا پدر خشم باعث میمر خواهر از خانوم اون

 با میمر و مادرش یجلو خواستگار رفتن از بعد گفتیم ریام

 ... بعد برهیم ساشویگ اول خواهره جون به فتهیم چاقو

 یول اندکرده دنیلرز به شروع میهادست نبود حواسم خودم

 انیم را میها دست که بود جمع شهیهم اعال حواس

 و نداد حیضتو کامل را میمر پدر قساوت و گرفت شیهامشت

 .زد پرش
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 دهیکش مارستانیت به کارش هاصحنه اون دنید از بعد میمر -

 یزندگ اخالق و افکار اون با یپدر دست ریز هاسال. بود

 با و نکرده گناه به خواهرش مرگ شاهد درآخر و کردن

 تصورشم یحت. واقعا نبود یاضربه کم پدرش یدستا

 اومد فوریک ریام میمر با مالقاتم از بعد روز سه دو... وحشتناکه

 دستمزد بگو انیاعالعل به گفته زده حرف میمر که سراغم

 میمر". بخونه برام آهنگو نیا براش نوشتنام ترانه سال چند

 منم. بوده نوشته میمر یبرا میمر خواهر که هیآهنگ تنها "بانو

 روان و اعصاب بخش از رو میمر کمکم. براش خوندمش

 تو مشیآورد م،یزدیم حرف یلیخ باهاش م،یآورد رونیب

 بود شده ترآروم کنه، شیزندون که نبود پدرش گهید ممون،یت

 دلم ...بخنده بگه یعاد آدم هی مثل که قدراون نه یول

 بود، شاعر سواد کالس پنج با که یدختر براش، سوختیم

 تو بود دهیند رو اجتماع که یدختر م،یمر طیشرا تو اونم

 بود فمیح... ساختیم شعر یزندگ و دیام از محض یدیناام
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 قیعم ترس هی. روحش هانه جسمش مرد،یم داشت ره،یبم

 یاحساسات یلیخ بود، زندان کهنیا با داشت پدرش از هم

 بهتر کنم ازدواج باهاش اگه کردم فکر شد یچ دونمینم

 گفت گذاشتم ونیدرم که بوآم با. کنم کمکش تونمیم

 تو حس. چاه تو بندازش راین درش چاله از. نکن بدبختش

 اهاشیرو زن به مرد هی که یاحساس نه هیدلسوز و ترهم بهش

 فکرشم یحت حرفاشو، داشتم قبول گفتیم راست. داره

 بسوزونم، رو جفتمون یزندگ یدلسوز یبرا که بود آزاردهنده

 جبران ش،یمجرد یزندگ تو هاشیسرخوردگ جبران یبرا

 یجا یجا دادن ننشو پدرش، یهاتیاذ و هایریگسخت

 نیهم تو. بودتشون دهیند یول زدیم حرف ازشون که ییایدن

 میمر به رهام دمیفهم که بودم احساسم و عقل یهاکشمکش

 دمید رهام، دست سپردمش خواسته خدا از منم. ستین لیمیب

 بدبختش ستمین کردن سر عشقیب مرد من گهیم راست بوآ

 االن بوده، موفقم میمر کردن زنده تو که ینیبیم. کنمیم
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 فرق درجه صدوهشتاد شیپ سال پنج میمر با نیبب رو میمر

 . کرده

 حس نیا و بود شده منقلب میمر یزندگ دنیشن از حالم

 . دادیم آزارم مینابجا قضاوت از یزدگخجالت

 دلت؟ به مونده یشک هنوز -

 از پر اعال یول نداشتم زدن یبرا یحرف دم،یگز لب شرمنده

 .زهنو بود حرف

 زن تنها و نیاول عمرم یهاسال تموم تو یدونیم -

 دارم؟ دوستت چقدر یدونیم ؟یمیزندگ

 که نداشت هم دنیشن جواب توقع کردم،یم نگاهش فقط

 .دادیم ادامه

 اصول یسر هی تیرعا چقدر... مهمه برام مونیزندگ چقدر -

 نیا! الیط بهم یکرد شک چرا... مهمه برام یانسان و یاخالق

 تو و من نیب هست؟ حواست ،یکنیم شک بهم که هیدوم بار
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 نشد؟ برداشته نمونیب وارید شرعا مگه هست؟ یوارید مگه

 ها؟ م؟یباش هم کنار یشاد و غم تو نبود نیا قرارمون مگه

 ؟!یخودآزار به ینشست و یکرد قضاوتم ییتنها تو چرا پس

 شمچ به برات رو ایدن گفتم منو، نیبب ندزد، نگاه ال؟یط هان

 ن اد،ین ابروهات به خم تا چرخونمیم لتیم باب یزدن همبه

 

 تشر ،یکن اخم هابچه مثل! نداشتما توقع ازت... الیط گفتم؟

 یند تکون وتیمسقال مین زبون اون یول یکن قهر ،یبزن

 .بدم پس تقاص حقمه گناه کدوم به بفهمم

 رونیب دلم یول بود کرده عرق شیهادست انیم میهادست

 لب. خواستینم را اعال عاشق و گرم یهادست از دنشانیکش

 .کردم باز جبران هم دیشا هیتوج به

 ...چشم به من-
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 کهنیا ام،دهید را عواقبش و انتیخ چشم به میبگو نتوانستم

 . نداشت گفتن دانستیم خودش ام،دهیمارگز کهنیا دم،یترس

 دیبا. مرفت تراس داخل یگرمازدگ شدت از بار نیا و شدم بلند

 شدینم ساختم،یم را خودم دیبا کردم،یم فکر زهایچ یلیخ به

 دیبا. بزنم گند اعال قول به و رمیبگ میتصم خراب حال نیا با

 سد آرش اگر یحت شده که طور هر کردم،یم دایپ را اشکان

 .شدیم راهم

 

 

_۱۱۰ 

* 

 

 داریب که یطور آرام و گرفتم اعال خواب غرق صورت از نگاه

 کردم،یم چک را امیگوش دیبا شدم، بلند کنارش زا نشود
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 قهیدق چند هر کردیم وادارم زیانگوهم و ترسناک یحس

 یفرستنده سمت از یامیپ بلکه بزنم سر امیگوش به بارکی

 .ستیچ دیتهد نیا از منظورش بفهمم و باشد آمده هاعکس

 بودم گذاشته زیم یرو و چک خواب از قبل که را امیگوش

 و شود داریب اعال خواستمینم رفتم، رونیب اتاق از و شتمبردا

 .کند شک دوباره و ندیبب دست به یگوش را من

 یبرا میبگو شد داریب اعال اگر که رفتم آشپزخانه داخل

 ماندونفره زیم پشت یصندل یرو. امشده داریب آب دنینوش

 آب. شد یخال دلم ریز دنشید با و بود آمده امیپ. نشستم

 یوقت و کردم نگاه را آشپزخانه یورود و خوردم فرو را دهانم

 .کردم باز را امیپ شدم مطمئن اعال نبودن از

  ؟یدید عکسارو -

 : نوشتم و بود نیآنال

 ؟یخوایم جونم از یچ -
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 در شدم؛ رهیخ صفحه یباال به. خورد کیت دو عیسر اممیپ

 لبم به جانم کرد ارسال و نوشت را امشیپ تا... نوشتن حال

 .دیرس

 .ناقابل تومن پونصد -

 و افتادم گرفت ازم کلک و دوز با که ییطال و پول همهآن ادی

 :نوشتم

 گهید من پس؟ ینمرد چرا امت؟یق به دارید ینگفت مگه -

 .بکن یخوایم یغلط هر. خورمینم وگولت

 ؟یغلط هر -

 چک را یورود دوباره و افتاد تنم به یلرز امشیپ خواندن با

 :کردم پیتا یعصب و عیسر و کردم

 یقیموس یمرب اشکان. کنهینم ثابت رو یچیه عکسا اون -

 !یکن ثابت یخوایم ویچ. بود خواهرم همسر. بود من
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 تو سر ریز طال یخودکش. رو طال به اشکان و تو انتیخ -

 با کنمیم پخش عکستو. رهیگیم مخنده که یدونینم نگو بود،

 بگو آبروشو. شهیم لخورد یلیخ زتیعز یاعال حتما ات،ییجز

: هنرمندان  و یمجاز یایدن و هاروزنامه اول تریت آخ، آخ آخ

 ! انیاعالعل همسر انتیخ

 یخودکش طال دانستیم کجا از شناخت،یم کجا از را طال او

 !شده فوت تصادف در طال میبود گفته همه به ما آخر کرده؟

 را روفح توانستمینم که بود ادیز یقدر به انگشتانم لرزش

 . سمیبنو غلط بدون رو هاکلمه و پیتا

 .یلیخ یآشغال یلیخ -

 .نکن میعصبان -

 !ارمیب تومن پونصد کجا از من -

 برا رو ندارا ادا! پولدار شوهر پولدار، ییدا پولدار، بابا ماشااهلل -

 تکون آب از آب کهنیا بدون. رهیگیم مخنده که اریدرن من
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 نخوره تکون آب از آب کنمیم دیتاک نیبب. کن جورش بخوره

 . ییتو فقط و فقط طرفم و امیروان آدم هی من چون

 نیا بار هی ماه شش هر و یبر و یریبگ معلوم کجا از  -

 یکنیم نابود عکسامو شم مطمئن یچجور نباشه؟ تبرنامه

 نگهشون سال پنج که یآشغال هی تو ؟ینکن روشون باز بعدا که

 . کنم اعتماد بهت یدار توقع چجور یداشت

 که عیسر کن جور رو پوال الزمم، پول رم،یم رانیا از دارم -

 کنمینم سکمیر. گردمیبرنم گهید راحت التیخ. برم که برم

 . سراغت امیب باز

 همراه به شیهاامیپ تمام که سمیبنو را جوابش آمدم

 کل تقال با. شد حذف میکردیم چت آن در که یاصفحه

 خاموش را یگوش. بود کرده پاکش ود،نب یول گشتم را صفحه

 و آرام گرید من یول بود خواب هنوز اعال برگشتم، اتاق به و

 یشماره حتما او رفتم،یم دیجاو یخانه به دیبا نداشتم، قرار

 یرو نگاهم. کردمیم چک را اشیگوش دیبا داشت، را اشکان
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 با و زدم تن را پالتوام. بود صبح چهار. نشست یپاتخت ساعت

 صبح تا اعال کاش فقط. رفتم رونیب فمیک و شال برداشتن

 .امکرده ترک را خانه یساعت چه نفهمد و نشود داریب

 یرو اشیگوش و بود دهیخواب دمر رفتم، دیجاو اتاق داخل آرام

 بلد را رمزش گرفتم، فاصله تخت از و برداشتم. بود رها تخت

. بود هنشد رهیذخ نشیمخاطب در اشکان یشماره یول بودم

. رفتم خودم اتاق داخل و کردم ترک را اتاقش قراریب و دیناام

 شیم و گرگ هوا. رفتمیم اشیزندگ محل به دیبا باز فردا

 یصدا با و دمیکش رونیب تنم از را پالتوام و بود شده صبح

 دزد آن دمینترس بار نیا. افتاد دستم از پالتو امیگوش زنگ

 چه با! نباشد اعال که کردم خداخدا فقط باشد، زیچهمهیب

 بودم آمده دیجاو یخانه به و کرده شیرها خواب در یعقل

 .بود حساس حد نیا تا که ییاعال هم آن. دانمینم

 !چه آخرش دادم،یم جواب دیبا

 .نداد گفتن الو مجال تماس اتصال با
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 ؟ییکجا الیط -

 .دمیگز لب شرمنده و بود دهیترس و نگران شیصدا چقدر

 .امخونه -

 ؟!خونه یکجا -

 دستم در را دردناکم یشانیپ و نشستم تخت یرو درمانده

 .گرفتم

 .دیجاو یخونه اومدم نه، خودمون یخونه -

 :زدم شیصدا آرام و شد نیسنگ یادیز اشکبارهی به سکوت

 ...خو داشتم کار اعال؟ -

 . یرفت یکرد خودیب یلیخ -

 :زد ادیفر یترشیب خشم با و دیلرز تنم نشیتوه و ادیفر از

. کنمیم مونتیپش یخودسر از! الیط نرسه بهت دستم مگه -

 االن. بود شده آدم بودم خونده نیاسی همهنیا خرم گوش تو
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 یآبرو فکر به رون؟یب یزد شب نصفه که شد مرگت چه باز

 تا امینم کوتاه واهلل به الیط چنده؟ ساعت االن! یستین من

 !گذرهیم پوکت یکله تو یچ نفهمم

 

 امیگوش کردن خاموش دهم انجام توانستمیم که یکار تنها

 سرم داشت حق اعال و نداشتم اماحمقانه کار یبرا یجواب. بود

 نیاول بودم، شده ناراحت شیهانیتوه از گرچه. بکشد ادیفر

 .دمیدیم اتیادب نیا با و طورنیا را اعال بود بار

 

_۱۱۱ 

 طناب یکم و بروم اطیح به خواستمیم رفتم، رونیب اتاق از

 با مرد آن کهنیا بپرند، سرم از خودیب یفکرها بلکه بزنم

 کهنیا گرفت، خواهد نشانه را اعال یآبرو میهاعکس پخش
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 یحت ای کرد، خواهد قضاوتم چطور هاعکس ان دنید با اعال

 .کردم قطع خشمش یرو را یگوش که االنش نیهم حال

 و آرام اول کردم، ورزش به شروع اطیح داخل دست به طناب

 رونیب فکرم از یلعنت شد؛ینم... تند یلیخ... تر تند یکم... نرم

 نییپا و باال تممیرهم و مقابلم دیجاو دنیپر با. رفتینم

 .دادم ادامه زدنطناب به و زدم لبخند دنشیپر

 !ازت کند دل اعال ؟ییجانیا چطور -

 !اوردین ادمی شدینم حاال

 ا؟یمیک از خبرچه. یجورنیهم -

 .خوبه -

 به. گرفت امخنده شمال در روزش ان یهاصحبت یادآوری با

 .برداشتم دنیپر از دست و بودم افتاده نفس نفس

 . دیکش و گرفت را دستم

 .ورزش به میکرد شروع تازه نستایوا بدو -
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 .کردم دنیدو به شروع قدمشهم

 خوبه؟ مامانش -

 وگرنه داشته نگه شوقلب یتپشا زور به! گهید هینبات یزندگ -

 .ادینم هوش به هم گهید سال صد

 دست دنیدو از ایمیک مادر تیوضع شرح دنیشن از متاثر

 را طناب دیجاو یول نشستم باغچه کنار یسکو یرو و دمیکش

 .داد ادامه ورزش به و ننشست و دیکش دستم از

 .دیجاو داره شک احساست به ایمیک -

 !گهید خره -

 .گرفت ماخنده اشیخونسرد از

 شیبندیم تو که نجوریا! خب کن رفتار باهاش ترمیمال کمی -

 !ازش که یندار مثبت جواب توقع رگبار به

 !خودشه دست مگه. بده یمنف جواب کرده غلط -
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 .دیخند هم خودش. نخندم نتوانستم ریتح انیم

 اگه. هم با میبود یوحش جورنیهم هم اول از ایمیک و من -

 برداشت ترحم واحساسم دمیکشیم ونازش درخت یپا

 . کردیم

 .کرد گل طنتمیش و رفت ضعف احساسش یبرا دلم

 ؟یبد حیتوض شتریب شهیم! احساست هووم -

 به زنانطناب طورهمان و کرد جمع را شیهالب خونسرد

 .داد تکان سر توافق

 خودش یپا رو و محکمه یلیخ که یدختر به احترام حس -

 احساس و عشق داره، یبزرگ قلب زرنگه، یلیخ ستاده،یا

 ... و شهیوفادار دییتا مهر مادرش به شفهیوظ

 ینقطه شیبرا ایمیک بود، نهفته فشیتعار پشت حرف چقدر 

 .بود قیشقا مقابل

 د؟یجاو یچ و -
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 تو به! ماسهیم بهم شتریب بگم خودش به رو شهیبق... و -

 !کردنه خسته فک فقط گفتن

 .کردم ثارشن ییپررو و شدم اشرهیخ یچپ

 کیکش اشکان یپدر یخانه یکوچه سر تمام ساعت چهار 

 و حال. برگشتم که بود یکیتار به رو هوا. امدین یول ستادمیا

 جادیا بدون و نداشتم را کس چیه با کردن صحبت یحوصله

 یراحت لباس. بردم پناه اتاقم به حضور اعالم ای سروصدا

 دلم من یول زود، بش خواب یبرا و بود هفت ساعت دم،یپوش

 خواست،یم شدن غرق یخبریب یایدن در و بستن چشم

 .یداریب یاهویپره و ترسناک یایدن از خبریب

 پول همه آن... آرامش از غیدر خواب، از غیدر یول بستم پلک

 اعتماد قولش و او به دیبا اصال کردم؟یم جور کجا از را

 خوردیمن شین بار دو سوراخ کی از عاقل آدم کردم؟یم

 گم را گورش بده را پول گفتیم درونم یترسو یالیط  یول

 دیبا بعدش ؛یواا... بعد و بفروشمش شدیم بود، نمیماش... کند
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 به را اعال یماهه چند یسرد و اخم و دیجاو از خوردن یلیس

 و او به که بود دلخور چقدر. یسر آن مثل دم،یخریم جان

 بار نیا اگر بودم، کرده یکارپنهان و نکرده اعتماد تشیحما

 هستم همسرش که حاال د،یبخشینم هرگز مطمئنا دیفهمیم

 یحت و میاشده نفر کی او و من بود کرده دیتاک بارها و

 ...باشد وصل هم به دیبا هم دنمانیکشنفس

 .آمد مامان یصدا و خورد در به یاتقه

 زم؟یعز الیط -

 .دمیکش باال تخت یرو را خودم

 .مامان دارمیب دییبفرما -

 برگشتن دلم بست، نقش لبم یرو لیدلیب لبخند و آمد داخل

 نه، سال دو سال کی گذشته، یلیخ خواست،یم را گذشته به

 سال ستیب به برگردم نه، هم سال شش و سال پنج یحت
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 ییالال میبرا مامان و تخت یرو بکشم دراز من... گذشته

 .بخواند

 ییجدا لحظه کی طاقت هک را ییاعال سراغ آمده دانستمیم

 حرکتم با و نشست تخت لب کنارم. ردیبگ را نداشت ازم

 مانع هم را، دلش حال هم کنم، خوب را دلم حال هم خواستم

 را میموها گذاشتم، شیپا یرو را سرم. شوم کردنم چیپسوال

 نوازشش تا ختمیر سرم یباال و دمیکش رونیب سرم ریز از

 میموها یالبال دستش و دیفهم را مقصودم لب به لبخند کند،

 :زدم شیصدا حسرت پر و نرم. دیلغز

 ...مامان -

  مامان؟ جان -

 تهشو یخوندیم برام بود هییالال... افتادم امیبچگ ادی -

 ادته؟ی نداشتم دوست
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 یعنی نیا و نداشت صدا شیهاخنده بود هاسال د،یخند صدایب

 شیهاقههقه یادآوری از شد فشرده قلبم. دلش یغمزدگ عمق

 .میبود گانهیب درد با که هاوقت همان... میقد در

 

 پونه گل الال الال

 بابونه یبایز گل

 رهنیپ گل برگ از بپوش

 تابستونه گرمه هوا

 زمستان سرد سوز از داشتم سرد، یلیخ بود، سردم من یول

 ...زدمیم خی امسال

 رهیت شب الالالال

 رهید! من گلبرگ بخواب

 خوابن ایماه تموم
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 ره؟یگینم خوابت چرا

 باال اون از مهتاب الال

 حاال و نهیبیم رو تو

 طونیش یبچه نیا گهیم

 الال؟ چرا پس نکرده

 یبچه من: گفتم میهایبچگ ادی به و دمیخند بغض انیم

 .ستمین طونیش

 .ستادیا حرکت از میموها یالبال مامان دست

 تو یلیخ کنمیم حس یگاه. الیط باش یول ،یستین نه -

 نیا تو دونمیم. یگینم و دهیم آزارت داره یزیچ هی ،یخودت

 یالدن تو کردم حس یگاه یحت شدم، دور ازت یلیخ هاسال

 به خم که مادر یشد برام و شده عوض جامون ال،یط من

 ...الیط. ادین ابروم



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
850 

 

 را سرم. دمیچیپ آغوشش در و دمیکش باال را خودم مکثش با

 .دیکش نفس را میموها و دیبوس یطوالن یول نرم

 کنار خودم کشور خوبه، جانیا ال،یط بهتره یلیخ حالم من -

 ... از گذشته، از کن، آزاد من از وفکرت. مخانواده

 کند، یهج را طال اسم تواندینم کردم حس و کرد بغض

 سبک را خودش و رفتیم خاکش سر به دایجد که ییطال

 :داد ادامه... کردیم

 و خودت و کن فکر اعال به. یاهآزاردهند زیچ هر از -

 خودم یایجوون ادی کنهیم نگاهت یوقت هیخوب مرد  ت،یزندگ

 .فتمیم بابات و

 

_۱۱۲ 

 میهاشانه خندان یتشر با مامان آمده، اعال که داد اطالع آلما

 .شوم بلند تا داد فشار باال به رو را
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 برو خوب دختر هی مثل! االن ستین خواب وقت پاشو -

 .مسرته استقبال

 دلم. رفت رونیب اتاقم از شده آرام یدل با و دمیبوس را شیرو

 چقدر خواستم،یم را شدن آرام کنارش و بود شده تنگ شیبرا

 و بستم کش با سرم پس را میموها. داشتم ازین بودنش به

 اعالم را ورودم سالم با و بود جمع جمعشان. رفتم نییپا

 نگاه با اعال و دادند ییخوشرو با را جوابم یهمگ. کردم

 البته رفتمیپذ خداخواسته از و داد نشانم را کنارش مهربانش

 دلخور او چرا دمیفهمینم فقط بودم دلخور دستش از یکم

 ! ستین

 خانوم؟ یخوب -

 شرمنده اشیمهربان از. چرخاندم شیهاچشم در را نگاهم

 خم حواسم کردن پرت یبرا و دادم تکان سر دییتا به و شدم

 کندنش پوست مشغول و برداشتم یبیس وهیم ظرف از و شدم

 .شدم
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 و کردیم صحبت کاالها دیجد یهامتیق به راجع داشت بابا

 در هم الله خاله یحت و دیجاو و اعال بود، مردانه بحث کال

 یوا. شد قفل بابا یگوش یرو چشمم. داشتند شرکت بحث

 دایپ یبرا من ینترنتیا ارتباطات عصر در خنگم؛ چقدر من

 کم اشکان! بودم شده ابانیخ و کوچه به متوسل اشکان کردن

 یهانیسیموز و هاخواننده با داشت، آموزشگاه نبود، یکس

 یمجاز یایدن در را او توانستمیم شکیب بود، ارتباط در یادیز

 .کنم دایپ

 تازه جمع یکبارهی به سکوت با و شدم بلند حواسیب

 یلبخند. ستین خودم دست حرکاتم اریاخت شدم  متوجه

 .آوردم باال را میهادست و زدم یزورک

 .بشورم دستامو رمیم -

 ناچار به بروم، سروقتش االن شدینم و بود باال امیگوش

 صحبت داشت که ییاعال کنار دوباره و شستم را میهادست

 هم را حرفش یحت د،ینچرخ سمتم نگاهش. نشستم کردیم
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 یعنی نیا ت،گذاش کمرم پشت را دستش یول نکرد قطع

 !بود پرت پرت حواسم که یمن به است، من به حواسش

 در که یاییغذا مواد دیجد یهامتیق ستیل دیجاو

 و بود یشاک. داد اعال دست را شدیم دیتول اشکارخانه

 ضمن کند عمل صنفانشهم خالف توانستینم یول یناراض

 از داشت بود، شده گران هم دیتول یبرا هیاول مواد کهنیا

 کردمیم یسع من و گفتیم یناگهان رییتغ نیا مضرات

 مهم میبرا زیچ کی فقط امشب یول بدهم ستیل به را حواسم

 امیگوش سروقت و اتاقم به و کنم جور یابهانه زودتر بود؛

 دیجاو یهاحرف به و بود ستیل یرو اعال یجد نگاه. بروم

 . دادیم سرتکان یگاه و کردیم گوش

 .دیکش پوف زیمآاعتراض مامان

 نیا یجا خونه! کاره طیمح یبرا یکار مسائل ونیآقا -

 .ستین هابحث
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 گذاشت مبل کنار یعسل یرو را ستیل مامان به لبخند با اعال

 کرد ییدلجو و یعذرخواه مامان به رو بابا. داد هیتک مبل به و

 باز من حواس... و گرفت قرار کمرم پشت دوباره اعال دست و

 کمرم یرو اعال دست رفتن نییپا و باال با.. .بابا یگوش یپ

 در محبت یایدر. کردم نگاهش و گرفتم یگوش از چشم

 .بود اعال یهاچشم

 .آورد گوشم کینزد را سرش

 .آوردم جوش هوی خوامیم معذرت صبح یمکالمه بابت -

 از شرمنده! خواستیم اعال را عذر و بودم کرده من را خطا

 . رفتم باال جمع از یرخواهعذ با و شدم بلند گذشتش

. خواست شدن بچه دلم دوباره و بردم پناه تختم به دوباره

 آرامش گذاشتم، میزانو یرو را سرم و کردم کز تخت یگوشه

 ...آمد؟یم سراغم به یک
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 کردم، بلند را سرم اعال ورود متعاقبش و در به یاتقه با

 یهوا یبدجور امشب انگار یول کنم نگرانش خواستمینم

 ...بود زده سرم به شدنبچه و یبچگ

 خم صورتم کینزد را سرش و نشست تخت یرو و آمد شیپ

 .کرد

 ؟یدلخور -

 را سرم دوباره و اوردمین تاب را نگاهش و دادم تکان ینف سر

 .گذاشتم میزانو یرو

 باش نداشته حیتوض توقع ازم! اعال چمه دونمینم خودمم -

 .فهممینم وحالم خودمم یوقت

 .دیبوس را سرم و دیکش آغوشم در

 طاقت نمتیبیم قراریب جورنیا. المصب کن فکر منم به -

 همون الیط بزن حرف من؟ از ؟یدلخور یچ از! خب ارمینم

 .بگو منم به رو گذرهیم سرت از که ییزایچ
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 ...یروز چند باشم تنها خوامیم -

 نبودنش شان،یپر و نگران نجوریا نه یول خواستمیم را بودنش

 .بود بهتر مانیهردو یبرا انگار

 .کرد میجدا خودش از و گرفت را میها شانه

 !یمیمر ریدرگ هنوز که نگو -

 اعال یهاحرف به و بودم شده هیتوج کامال نبودم، رشیدرگ

 . داد دستم را بهانه خودش شد خوب... یول داشتم مانیا

 .بده زمان بهم ام،یب کنار باهاش دیبا -

 ! گفتم را سال دروغ نیتربزرگ کنم فکر

 .داد تکان را میهاشانه ناباور

 راست خودم مرگ به! نبوده میمر و من نیب یچیه وانهید -

 ! من و خودت با یکنیم یجورنیا چرا گمیم

 .دارم باورت اعال، دانمیم بستم؛ پلک
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 ... الیط کن نگام چشماتو کن باز -

 .بود شیتشو از پر نگاهش

 مونویزندگ مسموم یفکرا نیا نذار !بفهم دارم، دوستت من -

 ...کنه خراب

 منحرف را ذهنش خواستم! زدمیم گند قدرنیا من چرا خدا آخ

 عشقش تا حاال کردم، بدترش بردارد، کنکاش از دست تا کنم

 ...شدینم الیخیب کردینم همیتوج را

* 

 

 هر اما زدم رونیب اتاق از دست به یگوش که بود خواب اعال

 دایپ اشکان نشان و نام با یایمجاز یحهصف گشتم چه

 و یدیناام با. بود نداده امیپ هم یآبچشم مرد آن یحت. نکردم

 کو یول بخوابم کردم یسع و برگشتم اتاق به خراب یحال

 !دیایب سراغم به که یخواب
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 پشت و برداشتم را لوازمم و شدم آماده دوباره اعال رفتن با

 یعنی بودم نکرده انتخاب را مقصدم هنوز نشستم، فرمان

 است قرار کجا به اشکان افتنی یبرا دانستمینم یحت درواقع

 دنیشن از روزها نیا تمام مثل. خورد زنگ امیگوش که بروم

 بهیغر یاشماره دنید با و ختیر یهر دلم امیگوش خورزنگ

 .ستین مردک آن شد راحت المیخ حداقل

 بله؟ -

 با. دادینم جواب یلو آمدیم یآرام دنیکش نفس یصدا

 :دمیپرس دوباره دیترد

 .دییبفرما الو؟ -

 .سالم -

 بود، اشکان یصدا افتاد، و خورد سر امنهیس درون از قلبم

 ...بود خودش

 ...اَشکان... اَش -
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 :گفت و کرد فوت یگوش در را قشیعم نفس

 .شنومیم صداتو شهینم باورم -

 : دمینال و شدند روان صورتم یرو میهااشک

 .دنبالتم روزه چند نمتیبب دیبا -

  کافه؟ یایب یتونیم االن بهم، گفت ادیشه باشه، ریخ -

 .زدم پس را میهااشک شدنش دایپ از خوشحال و عیسر

 کافه؟ کدوم. آره آره، -

 .کرد نجوا آهسته مکث با

 ...یشگیهم یکافه -

 

_۱۱۳ 

 نه زدیم یحرف او نه بودم، نشسته اشکان یروبرو کافه داخل

 از بعد  و سال همه نیا گذشت از بعد دارمانید هضم... من
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 در را نگاهم. داشت ازین زمان یکم تلخ و  گزنده ییجدا آن

 و خوب خاطرات بود، خاطره از پر میبرا نجایا چرخاندم، کافه

 هم، نیریش خاطرات یگاه... یول نیریش و شاد یهالحظه

 را ستخوانا مغز تا و نندینشیم دل زخم یرو بر نمک چون

 !سوزانندیم

 از تشکر به لب باالخره شخدمتیپ توسط هاقهوه آوردن با

 از زودتر که بود اشکان نیا و. رفت و کرد خم یسر و میکرد

 .زد لبخند و شد مسلط خود به من

 ینشد عوض. بودم نکرده فکر مجدد دارید به وقتچیه -

 . یشد تربزرگ یول

 نقش یکمرنگ یلبخند و کردم گرد فنجان دور را میهادست

 کی میبرا. ادیز یلیخ داشتم دوست را اشکان شد، صورتم

 هنوز نداشتم، امیزندگ در هرگز که یدوست بود، خوب دوست

 . امنبرده ادی از را شیهامحبت هم
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 هی دونستمیم هم مینبود رانیا که ییهاسال تو من یول -

 ...مینیشیم هم یروبرو دوباره روز

 .فشرد را میگلو کبارهی به بغض

 پر من... من! باشه امتیق به دارید که میبود نکرده یخدافظ -

 ...هاسال نیا تموم تو بودم سوال از

 یرو را شیهادست و داد هل جلو به یکم را اشقهوه فنجان

 یموها. شد امرهیخ آرام و نیغمگ و دیکش جلو زیم

 از شتریب یکم هم صورتش بود، شده یجوگندم شیهاقهیشق

 .دمیکش آه و دادیم نشان را زمان گذر سال پنج

 ؟یبپرس وسواالت یاومد -

 .نشم مزاحمت گفت کرد جوابم آرش اومدم، خونتونم در تا -

 :کرد زمزمه و دیکش یقیعم نفس حرفم انیم

 ! خودشه تو روزه دو چرا گمیم -

 :داد حیتوض و زد یتلخند
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 !که یدونیم گذاشت دلش رو پا من خاطر به -

 و نیمت پسر آمدیم خوشم آرش از انداختم، ریز را سرم

 به دیکش شیپ را حرفش طال که روزها همان بود، یمحجوب

 نداشتم هم ازدواج قصد نبود، کار در یاعالقه کردم، فکر او

 زمان گذر با دیشا و بودم قائل یادیز احترام شیبرا یول

 همه بعدش یهااتفاق با یول کردیم پر را احترام یجا عالقه

 . دیپر ذهنم از زیچ

 به ورودت هم رو ازدواجت هم گمیم کیتبر یراست -

 .رو یقیموس

 .زدم لبخند قدردان

 ...؟یچ تو. ممنون -

 هرچند کنم، کامل را سوالم نتوانستم و سوختیم امنهیس

 گرید یزن با شیجا شدن پر دنید یول نبود ییطال گرید

 .بود سخت میبرا
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 .وزاندس را من قلب دیکش که یآه

 ... کنهیم تیکفا پشتم هفت یبرا بار هی همون -

 ...داشت حق

 خودشان کار به همه سر چرخاندم، خلوت یکافه در را نگاهم

. دمیکش رونیب فمیک از را هاعکس یبسته و کردم تر لب. بود

 گرفتم شانیباز به دستم انیم شد، دهیکش سمتشان نگاهش

 !...دادمیم شانشن دیبا چطور دم،یگز لب صورتش در و

 ... اومده شیپ مشکل هی برام اشکان -

 .دیکش جلو زین یرو را خودش و شد نگران نگاهش

 ؟یمشکل چه -

 و زدم ایدر به دل باالخره و فشردم مشت در را هاعکس

 بدون و کند بازشان خودش دادم اجازه. دادم هل سمتش

 هم را العملشعکس خواستمیم. شود متوجه من حیتوض

 را هاعکس یدسته و کرد بازش درهم یهااخم با. منیبب
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 دانه دانه. دیپر باال شیابرو دو هر دنشانید با و دیکش رونیب

 .کرد نگاهم پرسشگر آخر در و زد ورق را ها عکس

 ه؟یچ هیقض! شدن گرفته هوایب عکسا -

 .سوزاند را میهاچشم و نشست اشک به بغضم باالخره

 ؟یبود دهیند رو عکسا نیا حاال تا تو -

 .داد تکان سر نیمطم

 !ال؟یط هیچ هیقض! نه -

 ... طال -

 یول شد منقلب هم اشکان حال دمید و شد ترنیسنگ بغضم

 ادامه درد همهنیا از خودم نجات یبرا دیبا گفتم،یم دیبا

 ...اعال خاطر به دادم،یم

 ...و دادم ماساژ را دستم مچ
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 به دست طال و تو اقات تو چرا یدینپرس خودت از وقت چیه -

 زدم؟ یخودزن

 روز آن اشکان خود. خورد زیل امیمشک بندمچ یرو نگاهش

 مارستانیب به و کرد بلند تختش یرو از را خون غرق من

 .رساند

 :دادم ادامه برگشت صورتم یرو که نگاهش

 تو برم گفت بهم بود، یبستر مارستانیب تو طال که یروز -

 همه کهنیا از قبل و بردارم رو ستهب هی تختتون ریز از اتاقتون

. خونتون رفتم منم و برم داشت اصرار. ببرم نشیب از بفهمن

 ...من

 صورتم یرو را دستم شکست، بغضم و باشم خوددار نتوانستم

 یرو یتراول انداختن با و شد بلند. نشود توجه جلب تا گذاشتم

 .کرد بلندم و دیکش را میبازو زیم

 .ستین زدن حرف یبرا یمناسب یجا ینجایا رون،یب میبر -
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 فمیک داخل را هاعکس کردم، پاک را اشکم انگشتم سر با

 . شدم دهیکش دنبالش و دیکش را پشیز و انداخت

 غمدارم صورت به گذرا ینگاه با م،یشد نشیماش سوار 

 .انداخت راه را نیماش

 یادیز زمان من کرد،یم فکر چه به سکوت در دانمینم

 زدم،یم گره را امیزندگ شدن پاره به رو ابطن دیبا نداشتم

 .خواستینم را اشکبارهی به شدن کنده دلم

 اشکان؟ -

 :دیپرس پردرد و مقدمهیب

 بود؟ عکسا نیا بسته، اون -

 از خودم یراحت یبرا را نگاهم و ختمیر اشک تر راحت بار نیا

 .دادم رونیب به شهیش
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 به طال کهنیا رفک شد، آوار سرم رو ایدن دمشونید یوقت -

 کرد موونهید بود کرده نابود رو شیزندگ هاعکس نیا خاطر

 با تموم سال پنج... بمونم من و رهیبم اون نبود حقش... و

 من رو خواهرم یزندگ کهنیا عذاب کردم، یزندگ عذابش

 ... اشکان کردم، خراب

 .چرخاندم سر سمتش

 ...داشت دوستت یلیخ طال -

 .دمید را زششلر که من یول دیگزلب

 نگاهش کرد،یم یدور ازم بود، ختهیر هم به بود مدت هی -

 حرف ییجدا از کردم،ینم درک وحالش بود، ترس از پر

 زدم،یم داد یچ هر میبود ریدرگ موضوع نیا سر مدام. زدیم

 زبون کام تا الم شدم،یم علتش یایجو کردم،یم خشیتوب

 خوادیم باره هی چرا! هیچ دردش بفهمم تا بگه کردینم باز

 ... که آخرشم... میزندگ به بزنه گوه
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 یلیخ بود، بد آخرش. شد ساکت دیکوب فرمان به که یمشت با

 ...بد

 :آمد حرف به دوباره شد آرام که یکم

 یآشغال کدوم شون؟یآورد کجا از ال؟یط هیچ هاعکس نیا -

 !فرستاده طال یبرا و گرفته رو نایا

 یبتون تو دیشا کردم فکر دونم،ینم نمم خدا به... دونمینم -

 کرده دمیتهد. کنهیم خراب ومیزندگ داره هیهرک. یکن کمکم

 .کنهیم پخششون

 و آموزشگاه و کافه تو عکس تا چهار! کنه پخش خب -

 ! کنه ثابت خوادیم ویچ یدورهم یگردشا

 :دیپرس و شد گرد شیهاچشم کم کم که کردم نگاهش جیگ

  ؟!یکرد ونباورش خودت نکنه -

 کردم، باورشان طال اتاق در روز آن راستش دم،یدزد نگاه

 ریتعب عشق را همه و آمد ادمی اشکان یهایشوخ و هامحبت
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 منفور رنگ بود برادرانه میبرا یروز که ییهامحبت کردم،

 .کرد نابودم که گرفت انتیخ

 به من که شد باورت تو... یلیخ! الیط یاحمق یلیخ -

 ...کباب ریز نون دارم؟ نظر خواهرزنم

 طال با اشکان. دمیکوب یصندل گاههیتک به محکم را سرم

 قاه قاه بعد. کباب ریز نان من بود، کباب او کرد،یم یشوخ

 دارد دوستم خواهرش مثل بود گفته بارها اشکان د،یخندیم

 .شوم خواهرزنش کهنیا از قبل یحت

 :داد ادامه حرص با

 منو یمحبتا تو. یلیخ ،یکرد بد وحالم... الیط آخ آخ آخ -

 پس چرا بود تو با دلم اگه شعوریب من ؟یدید یجورنیا

 ! خواهرت یخواستگار اومدم

 ...یول بودم کرده فکر هم هانیا یهمه به من

 ...بود کرده باور طال -
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 شیهااخم و بود جاده به نگاهش. شد ساکت زدم که یحرف با

 ...درهم

 انتیخ بهم نداشت حق یلیدل هر به یول... بود کودن اونم -

 . کنه

 یقدرآن است محض دروغ هاعکس دمیفهم کهنیا از چرا

 یول رفت نیب از دمیترد! اورم؟یدرب بال که نشدم خوشحال

 ...بود کرده باور طال که بود نیا مهم گشت؟یبرم طال مگر

 . نگشهیپارک تو نمیماش کافه؟ سمت یبزن دور شهیم -

 .داد تکان سر

 .شکست را سکوت کرد ترمز یوقت نگیپارک لداخ

 براش امیم بود ازین بده، انیعل نشون ببر رو عکسا الیط -

 قابل کنه پخشش اگه یحت فته،ینم یاتفاق چیه. دمیم حیتوض

 . ههیتوج
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 در و شدم ادهیپ و کردم تشکر لبخند با و دادم تکان سر

 :زد میصدا دوباره آخر یلحظه

 ال؟یط -

 :دادم جواب پنجره از و بستم را در و بود نییپا شهیش

 بله؟ -

 برام طال کار جوره چیه خوامینم. ترابطه به نزن گند -

 کردینم سکوت اگر دیشا یول کرد نابودم چون شه هیتوج

 .بود نشده داغون نجوریا میزندگ

 مانیهانهیس در درد همه نیا کاش خت،یر فرو میهااشک

 .بود نزده چنبره

 ...متاسفم -

 : گفت رفتن و دادن گاز از قبل و گرفت اهنگ

 .هستم یخواست کمک -
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 امنهیس یرو را غم از ییایدر یول رفت... رفت و کردم تشکر

 یرانندگ مدل از... بود شده نابود اشکان. رفت و ختیر

 از و اشیعصب یهاسکوت از ش،یهاچشم حالت از کردنش،

 شب آن که هانداز همان به هم امروز که دمیفهم خرابش حال

 مرور را گذشته گرید دور کی حاال... شد داغان بود شده داغان

 طال یبرا که ییهاعکس با گرید دور کی کرد، خواهد

 .نداشته خبر او و بوده شده فرستاده

 

 

_۱۱۴ 

 شده مطمئن که حاال ،گفتمیم اعال به را هاعکس انیجر دیبا

 بهتر یکم حالم بوده نکرده سوءاستفاده اعتمادم از اشکان بودم

 اشکان گرفت، صورت من قیطر از اشکان و طال ییآشنا. بود

 با شد، خوب دوست کی به لیتبد زود یلیخ یول بود امیمرب
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 از اتش،یخلق از اتم،یخلق از طال، از بابا از گفتمیم مامان از او

 میهاییتنها ییجورهاکی اشکان حضور خالصه و خاطراتمان

 آموزشگاه کینزد شاپیکاف به هم با یگاه کرد، پر را

 یهابچه با یجمعدسته یهاگردش هم یگاه م،یرفتیم

 ییطال دارید مشتاق اشکان کمکم. اشکان دوستان و هنرجو

 گفتیم شوخ اشکان کردم،یم ادی او از عشق با من که شد

 دهنت از رشیخ ذکر که چنده ارشیع طال نیا نمیبب"

 وقتهمان ییآشنا باب و اندمکش آموزشگاه به را طال "!فتهینم

 به اشکان و آموزشگاه به طال آمد و رفت کمکم. شد باز

 . شد ختم ازدواجشان و عشق به کهنیا تا شد ادیز مانخانه

 اعتماد اشکان به من بودم، دیترد از پر هاسال نیا تمام در

 هاعکس آن یول پرستدیم را طال عاشقانه دانستمیم داشتم

 کس هر دیشا بود، کاشته دلم در را شک و ینیبدب تخم

 طال شدیم باورش که کرد،یم شک بود من یجا هم یگرید

 برسد چه نداشتم اعتماد هم میهاچشم به گرید!... کند انتیخ
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 کنم نیسنگ سبک را اشکان اتیخلق و رفتار بخواهم کهنیا به

 .ببرم یپ پشتش ینوشته و عکس سقم و صحت به و

 دلم. کردم لمس را اعال یشده ویس اسم و روشن را امیگوش

 ریز داشتم زدم،یم حرف دیبا خواست،یم را اعال دنید فقط

 .شدمیم له ناجوانمردانه بار نیا ینیسنگ

 زم؟یعز جانم -

 اعال .شناختمشیم من یول بود دور دم،ید را یعل نهیآ از

 .زدم لبخند و بود من به حواسش

 .سالم -

 .خاانوم ماهت یرو به -

 یول بود داده او به را اشکان با قرارم گزارش یعل مطمئنا

 میبرا بود نداده دست از را اعتمادش و بود آرام قدرنیا کهنیا

 .بود ارزشمند

 ...اعال -
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 اعال؟ دل جون-

 .انداخت یم راه یسونام قلبم در شیصدا در مواج محبت

 خونه؟ امیب نمتیبب خوامیم -

 منم خونه برو! وونهید داره ندیپرس خودت یخونه به رفتن -

 .امیم افتمیم راه االن

 !شد بلند رهام معترض یصدا

 !مایدار کار تا هزار! اعال کجا یه -

 :گفتم حال نیا با یول دنشید یبرا زدمیم دل 

 .شب یبرا باشه صحبتمون ،یدار کار اگه اعال -

 .امیم زدلم،یعز نه -

 .میکرد یخداحافظ رهام یهامتلک و هااعتراض انیم

 تا زدم را ساز یچا یدکمه و دمیرس خانه به اعال از زودتر

 درش تا بود شالم به دستم. رفتم اتاقمان به و کنم دم یچا
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 دلم... شماره بدون تماس هم باز. خورد زنگ امیگوش که آورم

 مشورت و صحبت از قبل الاقل بدهم را جوابش خواستینم

 را تماس دلشوره و دیترد با و نبود کنول انگار یول اعال با

 .کردم وصل

 الو؟... ا -

 ...زود تلگرام، ایب -

 رقابلیغ شدند، جانیب میپاها تماسش قطع با همزمان

 .دمیترسیم اشیبعد حرکت از و بود ینیبشیپ

 باز را امشیپ و نشستم تخت یرو و کردم روشن را یفایوا

 "کن نگاه خوب". کردم

 ...دیکوبیم دهانم در داشت قلبم

 .زدم ضربه شیرو انگشتم با دانلودش یبرا و آمد یلمیف
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 را یگوش لمیف اول اهیس یپرده دنید با و شد یپل خودکار

 شناختم،یم را منفور یپرده نیا من کردم، پرتاب تخت یرو

 ... و بود طال پشتش که پرده همان

 میهاگوش یرو را دستم. دمیکش غیج و رفت کنار پرده

 را لمیف یصدا تنها نه که محکم نقدرآ محکم گذاشتم،

 شده کر هم خودم یهاغیج یصدا یبرا بلکه دمیشنینم

 . بودم

 خودم دست. دمیکشیم غیج کیریستیه و بودم بسته چشم 

 نحس لمیف نیا هم باز سال همه نیا از بعد بود، بد حالم نبود

 راه که بود یفیکث یباز چه گرید نیا. بود چشمم یجلو

 چه او اصال ؟!خواستیم طال یمرده جان از چه بود، انداخته

 مانیخانوادگ مسائل پوک و کیج از حد نیا تا که بود یکس

 یحت لم،یف نیا ها،عکس داشت، را دیجاو آدرس! داشت خبر

 ...داشت هم طال یخودکش از خبر
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 سرفه به تا دمیکش غیج بستهگوش و چشم چقدردانمینم

 خوردن زنگ حال در امیگوش و بود شده تماملمیف و افتادم

 ...آشغالش خود بود خودش. بود

 .زدم غیج و گذاشتم گوشم کنار را یگوش هقهق و خشم با

 ...یخوایم جونم از یچ ؟یهست یک تو یروان کثافت، -

 .زد ادیفر من از ترنیخشمگ

 یپاشد بعد نخوره تکون آب از آب بودم داده هشدار بهت -

 نیهم فردا تا خوادیم دلم فقط! سوسول بچه اون شیپ یرفت

 یآبرو و لمیف نیا و منم بعد یباش نکرده جور پولو موقع

 .انیاعالعل

 .زدم داد میهاضجه انیم و کرد بدترش بود، بد حالم

 ...آشغال یجان یروان ؟یهست یک تو کثافت -

 آورده کم. زدمیم ضجه هنوز من یول بود شده قطع تماس

 کار چه دستش طال لمیف و بود یکس چه یروان آن بودم،
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 بابا شدند،یم نابود امخانواده کردیم پخشش اگر! کردیم

 فرش به عرش از اعال شد،یم وانهید مامان کرد،یم سکته

 ...زیچ همه ختیریم هم به زیچ همه کرد،یم سقوط

 کمکم ایخدا. نداشتم وقت کردمیم جور پول دیبا شدم، بلند

 تا کردمیم جور پول اردیلیم کی دیبا دم،یدو در سمت. کن

 جور اردیلیم سه دو دیبا اصال. بخرم را امخانواده یآبرو

 هوس تا کردمیم پر را اشخرخره تا پول با دیبا کردم،یم

 خو ینابود

 

 گرفتمیم او از را یاصل لمیف دیبا. بپرد سرش از امخانواده و دم

 او به دیبا بود نیهم درستش بله. کنم نابودش خودم تا

 او به خواهدیم پول چه هر تا کند نابود کامل را لمیف گفتمیم

 .بدهم
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 اعال و زدمیم ضجه بلند بلند داشتم هنوز که نبود حواسم 

 را میهاشانه و گرفت قرار میروبرو و باز را در عیسر و نگران

 .دیچسب

 ...الیط کرده؟ تتیاذ یکس ال؟یط شده یچ -

 نیزم یرو شیپاها یجلو وزان دو و بود آمده آرامشم مامن

 غیج. دادم ادامه کردنم هیگر به ترتلخ و آمدم فرود

 رژه میهاچشم در طال لمیف نبود، خودم دست میهادنیکش

 .شدیم تماشاگرش مردم تمام چشم یزود به و رفتیم

 .گرفت شیهادست انیم را صورتم و نشست مقابلم ترسان

 ال؟یط نکن هیگر منو نیبب الیط باش آروم خانومم الیط -

 .نداشتم وقت رفتم،یم دیبا

 آغوشم در که بودم دهینرس در به هنوز. دمیدو و شدم بلند

 .داشت نگهم محکم و دیکش

 شده؟ یچ. باش آروم خدا رو تو الیط -
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 مشت و گرفتم قرار ییشوظرف نکیس مقابل یک دمینفهم  

 .شد دهیپاش صورتم یرو اعال آب از پر

 و دوم مشت. شوم ساکت تا بودم کشو نیهم منتظر انگار

 طورهمان بعد و کرد یخال صورتم یرو و پر هم را سومش

 .دیکش آغوشم در محکم سیخ

 باش آروم... سیه -

 

_۱۱۵ 

 رهنیپ. نداشتم یافاصله یوانگید مرز تا کن، کمکم ایخدا

 .گرفتم سر از هیگر و چالندم جانمیب یهامشت در را اعال

 زمزمه گوشم کنار و کرد چفت اشنهیس یرو را سرم ترمحکم

 .کرد

 ...سیه -
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 که یدرمانیب درد از دیبا االن من دانستیم چه اعال

 !...نکند سیه سیه یه و بکشم هوار دهیچسب را بانمانیگر

 گرید من شدم، جدا آغوشش از و دمیکش عقب را خودم

 و دنیدو به برسد چه نداشتم را ستادنیا میپاها یرو ییتوانا

 انیم نیا اشکان، یوا... همسرم و خانواده یآبرو زا دفاع

 ...شدیم داغان هم اشکان

. نشستم نیزم یرو و خوردم سر ییشوظرف نتیکاب کنار

 .گرفت شیهادست انیم محکم را دستم و نشست میپا یجلو

 ؟یبزن حرف یتونیم -

 .دمیترکیم داشتم... زدمیم حرف دیبا دادم، تکان دییتا به سر

 را بندممچ. دمیکش رونیب شیهادست انیم از را میهادست

 هم بار کی بودم محرمش که مدت نیا تمام در. کردم لمس

 هم نگاهش یحت بود، دهینلغز بندمچ نیا یرو دستش
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 درش هم خواب موقع چرا گفتینم یحت کرد،ینم

 ...؟یآورینم

 هیبخ رد یرو نگاهش. افتاد نیزم یرو و کردم باز را قفلش

 یرو نگاهش. شدم مانع که بکشد آغوشم در خواست و افتاد

 رد بندممچ ریز دانستهیم دانستمیم بود، گرفته لرز میهاچشم

 دادمیم نشانش داشتم خودم حاال کهنیا اما ست،یحماقت چه

 . بود کرده دگرگون را حالش

 به ادیز یهیگر از بودند، روان صورتم یرو صدایب میهااشک

 میصدا بودم دهیکش که ییهاغیج از و دمبو افتاده سکسکه

 .بود شده دارخش

 در تنم از وممانتو ،یداشتیبرم سرم از ومیروسر چرا -

 چرا... چرا... ؟یزدینم بندمچ نیا به دست یول... یآوردیم

 به اصرار که هیچ بندمچ نیا ریز یدینپرس ازم وقت چیه

 ینخواست وقت چیه چرا اعال؟ ها ؟یدار کردنشون پنهون

 به شد باعث یچ... زدم یخودزن به دست چرا که بگم بهت
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 من چرا؟ اعال؟ ها... باشم زنده گهید نخوام که برسه نجامیا

 هم با اشکان و من کردیم فکر طال... من... کشتم رو طال

 باعث من ؟یفهمیم... کنه یتالف خواست که میدار رابطه

 من. شدم شیزندگ دنیپاش هم از باعث من. شدم طال انتیخ

 ... من. اعال

 هق و گذاشتم دستش در و دمیکش رونیب فمیک از را هاعکس

 .زدم

. طال شوهر اشکان و من منم، نایا... اعال کن نگاه خوب -

 بودم، خواهرزنش من! ماینداشت هم با یارابطه بود میمرب

 خواهر گفتیم اشکان خود مونه،یم خواهر مثل خواهرزن

 نایا یحروم به نمک کدوم دونمینم یول... یول خواهرمه طال

 انتیخ میدار اشکان و من بود گفته بود داده نشون طال به رو

 لجن تو من. خواهرمم قاتل من اعال؟ ینیبیم... بهش میکنیم

... باش نداشتهدوسم نخواه، منو ت،یزندگ یپ برو اعال، غرقم

 یول شد خوشبخت و کرد پاک رو گذشته شهیم کردمیم فکر
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 خواهرم مرد، طال ست،ین یشدن پاک گذشته کردم،یم اشتباه

 مثل یچیه گهید مرد، من خاطر به مرد، میزندگ یهمه مرد،

 من طال بگم بزنم حرف براش تا ستین گهید شه،ینم قبل

 شوهرت یآبج جونم به دردت بگم نکردم، انتیخ بهت

 آشغال هی فرستاده برات رو عکسا نیا که یاون عاشقته

 یوا. بودم خواهرم رنج باعث من بدم، من اعال. وئهدروغگ

 دلم گذشته دلش از ایچ طال کنمیم فکرشو یوقت اعال

 نکنم مرور تا فقط رمیبم و شه خراب سرم رو ایدن خوادیم

 ...اعال نخواه منو... حالشو

 شوم آرام تا دیچسب سفت را کمرم و دیکش آغوش به را سرم

 امشب من. له لهِ بودم، ردخ خرد من شدم،ینم آرام من یول

 زده آتش را امنهیس سال پنج که یراز به بودم، کرده اعتراف

 . بود

 ...اعال دادم مثبت جواب بهت کردم غلط اعال -
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 نه ییطال نادرست قضاوت مسئول نه تو ال،یط باش آروم -

 به خدا! فکرا نیا با یکنیم تیاذ وخودت چرا. مرگش مسبب

 چیه کرده اشتباه خواهرت کهنیا ه،داد شعور و عقل یکس هر

 بگو بهم و باش آروم خوشگلم باش آروم. نداره تو به یارتباط

 دستت به کجا از عکسا نیا ؟یقراریب روزه چند هیچ انیجر

 ده؟یرس

 دیتهد دیجاو کشتن به منو که یعوض اون رو عکسا نیا -

 شوهرتو شهرت و آبرو پخششون با گفت فرستاد کردیم

 ...برم بذار دردسره؟ چقدر من داشتن اعال نیبب رم،یگیم نشونه

 ! هیالک مگه بسه، ئه -

 :زدم داد سرش ارادهیب و دانستینم را لمیف انیجر هنوز اعال

 ! ؟یفهمیم سوونهید اون هیالک آره -

 شیپ یمشکل چیه کنه پخش میریگ! خب یلیخ سیه -

 .کنمیم درستش باش مطمئن ادینم
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 یشدن درست مادرم شدن وانهید ذاشتم،گ میزانو یرو را سرم

 تمام و دیجاو یآبرو نبود، یشدن درست بابا یسکته نبود،

 یشدن درست خودش سقوط نبود، یشدن درست امخانواده

 .زدم هق... نبود

 شهینم درست خدا به شهینم درست اعال شهینم درست -

 ...شهینم

 .آورد سرم کینزد را سرش و گذاشت طرم یرو را دستش

 گفتم بهت ادتهی! درک به نشه درست! یترسیم یچ زا -

 کنار؟ گذاشت دیبوس ومحبوبش شغل چکیپ خاطر به قیتوف

 

 هی گفتم... کنار شیبذار یبتون هم تو شهیم باعث یچ یگفت

 فتهینم یاتفاق شهیم درست گمیم من وانهید. تر نیریش حس

 خراب خوادیم ویچ یمعمول و یخانوادگ عکس تا چار کن، باور

 کنار ذارمشیم گمیم خاطرت نانیاطم یبرا یول! آخه کنه
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 ستین مهم یچیه برام که دارم دوستت انقدر ،یفهمیم

 آروم فقط تو... تو آرامش یفدا موت، تار هی یفدا ،یچیه

 پول؟ خواد؟یم یچ بهت، گفته ایچ بگو بهم و باش

 امیزندگ و خانواده گذاشتمیم دینبا... کردمیم جور پول دیبا

 ...کند داغان ار

 ستین خوب حالم. مامان شیپ. اعال خونه برم خوامیم -

 ...باشم مامان شیپ خوامیم

 پخش لمیف اگر کردم،یم حفظ خودم یبرا را مامان دیبا

 ...شدمیم چارهیب دیدیم گرید بار کی و شدیم

 میریم هم با شون،خونه برمتیم باش آروم خب یلیخ -

 خوبه؟

 را امانم تهوع حالت شدم، بلند کمکش با و دادم تکان سر

 ژنیاکس سخت قدرنیا که بود آخرم یهانفس انگار بود، دهیبر

 را سرم. میزد رونیب و دمیپوش لباس. رفتیم نییپا میگلو از
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 جور پول دیبا. بستم چشم و زدم هیتک نیماش یصندل یپشت به

 ...دیبا کردم،یم

 .شد فشرده اعال دست انیم دستم

 ؟یبهتر -

 مگر. نبودم خوب گفتم دروغ یول دادم تکان دییتا سر

 !...باشم خوب توانستمیم

 ...اعال ندارم وقت... خوادیم پول -

 .فشرد را دستم

 .یکن فکر بهش خوادینم من به بسپرش -

 

_۱۱۶ 

* 
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 دیجاو یشانه به سر و بود نشسته مادرش مزار سر ایمیک

 یکسان تنها عالا و من خاله، مامان، و بابا. ختیریم اشک

 ایمیک. میداشت حضور قبرستان در یخاکسپار یبرا که میبود

 . شود مطلع مادرش مرگ از اشییدا بود نخواسته دلش یحت

 دیجاو. میکرد صبر یآرزو ایمیک یبرا و میخواند فاتحه یهمگ

 .کرد بلند نیزم یرو از و دیکش آغوش در را ایمیک یهاشانه

 شهیهم یایمیک دنید دادم، ایمیک دست یایکاغذ دستمال

 درد به را قلبم درمانده و مظلوم حالت نیا در سرزنده و شوخ

 رو دیجاو. کرد تشکر و گرفت دستم از را دستمال. بود آورده

 را ایمیک هیبق از جلوتر خودش و کرد رفتن اعالم یهمگ به

 دیجاو از گرفته ییصدا با ایمیک دمیشن و نشاند نشیماش داخل

 :دیپرس

 م؟یریم کجا -
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 یجد و کرد نوازش را صورتش نرم و مهربان هم دیجاو

 :داد را جوابش

 .بردمتیم دیبا ترشیپ وقت یلیخ که ییجا -

 .کرد اعال به رو و بست را در

 .میبر بعد خونه میبرسون رو هیبق و ایمیک -

 را دستش. کردم نگاهش پرسشگر و زد پلک دییتا به اعال

 . کرد تمیهدا نیماش سمت یجواب بدون و گذاشت کمرم پشت

 عنوان به را او همه گرید حاال که ایمیک احترام به یهمگ

 و خاله. میبود دهیپوش یمشک بودند رفتهیپذ خانواده عروس

 تنها را ایمیک هم لحظه کی دیجاو یهیتوص به مامان

 ایمیک. دادندیم اشیدلدار شانیهاحرف با و گذاشتندینم

 احساس تا بودم مانده کنارش اشیراحت یبرا و بود معذب

 اعال دانمینم. بود تریمیصم من با حال هر به نکند، یبگیغر

 .بودند رفته کجا دیجاو و
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 یشماره دنید با و شدم جدا ایمیک از ناچار به امیگوش زنگ با

 .رفتم اطیح به و کردم ترک را سالن کل به اشکان

 .سالم -

 ...سالم -

 .شد آزاردهنده تشسکو حاال و بود گرفته شیصدا

 ؟یخوب اشکان -

 .کرد بازدم و دم یقیعم نفس

 .میبزن حرف دیبا کافه یایب یتونیم. خوبم آره -

 .بودم شده نگران یحساب یول بروم توانستمینم ایمیک خاطر به

 شده؟ یزیچ. میدار مهمون االن سختمه کمی -

 که یکس اون به راجع خواستمیم فقط نشو نگران نه -

 نداره اشکال حاال. میبزن حرف برات، کرده جادیا مزاحمت

 مناسبه؟ طیشرا اگه بهت گمیم تلفن پشتشمینم مزاحمت
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 .شنومیم بگو باش راحت کنمیم خواهش اطم،یح تو -

 .نمشیبب دیبا ،یبذار قرار باهاش خوامیم -

 کنمیم شیکار هی اشکان، نکن من مشکل ریدرگ وخودت -

 .خودم

 و منم ماجرا طرف هی ست،ین تنها تو مشکل. الیط نه -

 چرا و بوده ماجرا پشت یک بفهمم دیبا م،رفته باد به یزندگ

 هم شیپ سال پنج ینگفت مگه... من یزندگ رو گذاشت دست

 !... ؟یدید من یخونه تو رو عکسا اون

 یکس چه بدانم خواستیم دلم هم خودم بفهمد، داشت حق

 ول هم االن و نشاند اهمانیس خاک به ناجوانمردانه طورنیا

 .ستین کن

 ... فقط... بگم بهت دیبا رو یزیچ هی... اشکان -

 .بگو بهم هست یچ هر ال؟یط شده یچ -

 .کردم زمزمه قلبم میصم از
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 ... نگرانتم -

 .زد تلخ یاخندهتک و دیکش آه

 سنگ هی االن الیط زدم پا و دست شیآت تو من. فدات -

 .نباش من نگران مدهید حرارت

 ... مزاحم اون -

 انیم نیا د،یفهمیم دیبا گفتم،یم دیبا یول میبگو بود سخت

 ...بود اشکان بداند داشت حق یادیز که یکس دیشا

 ... لمیف -

 .بگو نترس ؟یبگ یخوایم یچ الیط -

 .خوردم فرو را دهانم یشدهتلخ آب

 ...طال لمِیف با... کرده دمیتهد -

 . میکرد سکوت دو هر و دهم ادامه نتوانستم

 .لرزاند را تنم اشکان یدورگه و لرزان یصدا یلحظات از بعد
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 .کن خبرم بذار قرار باهاش -

 سمت از تماس و کردم اعالم را موافقتم سرم تکان با همراه

 .شد قطع ستین مساعد حالش دمیفهمیم خوب که یاشکان

 

_۱۱۷ 

 قرار شهر از خارج عام، مالء در نه بار نیا م،یگذاشت قرار

 جور را پول که دادم نانیاطم او به بروم، تنها گفت و ذاشتگ

 شد قرار بودم، هماهنگ اشکان با. رفت خواهم تنها و امکرده

 شدن ادهیپ موقع و ببرم نیماش عقب صندوق در را اشکان

 گفت اشکان و بودم نگران. بزنم را صندوق یبازشو یدکمه

 قرارم از اعال به کهنیا. افتدینم یاتفاق باشد راحت المیخ

 هم من نداد، یحیتوض بود، اشکان درخواست نزدم یحرف

 اصولم و منطق و بود داغان یکاف قدر به نخواستم، حیتوض

 بخواهد که بدهم حق او به گفتیم احساساتم هم دیشا
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 نخواهد دادمیم حق شتریب و ندیبب را اشیزندگ یرانیو مسبب

 یایدن در شده شپخ هم آن ندیبب را لمیف آن گرید بار کی

 ...فضاحت با و یمجاز

 بارها هم اعال و نروم رونیب خانه از بود داده دستور دیجاو

 یول... بود کرده تکرار خواهش با را دیجاو یدستور یجمله

 دیجاو و اعال خروج از بعد. بودم کرده هماهنگ اشکان با من

 زدم، رونیب خانه از و سوار را نمیماش قرارمان طبق خانه از

 قرارمان و قول نشدن خراب یبرا و بود دنبالم همچنان یعل

 یپاساژ نگیپارک داخل باال سرعت با اشکان، با امنقشه طبق

 داخل وقت فوتیب و عیسر یلیخ و رفتم مانخانه یکینزد در

. زدم رونیب نگیپارک از و نشستم فرمان پشت اشکان نیماش

 یرو نمیماش کنار نگیپارک داخل که دمید را یعل خروج موقع

 دور تا داشتم زمان یکل بگردد من دنبال را پاساژ تا .زد ترمز

 .گرفتم را اشکان یشماره و شوم

 .برو باش نداشته استرس. صندوقم تو ال،یط جانم -
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 نگران. انداختم یصندل یرو را یگوش و کردم زمزمه یاباشه

 شیپ خوب گفتیم اشکان که طورآن قرار دمیترسیم و بودم

. کردیم پخش را لمیف زدم کلک شدیم متوجه اگر. ودنر

 پول شدن جور یبرا را نمیماش نداد اجازه یحت اشکان

! بدهد باج بخواهد که کشدینم آنجا به کار گفتیم بفروشم،

 جاده. بود خدا به توکل آمدیم بر دستم از که یکار تنها

 یدگیبر داخل داد یتلفن که یآدرس طبق و کردم رد را یخاک

 پر پرنده مکان نیا در شد،یم شتریب داشت استرسم شدم، اول

 ییبال و میافتادیم ریگ اگر! زادیآدم به برسد چه زدینم

 یراه سه به. دیرسینم دادمان به یکس هرگز آوردیم سرمان

 :دادم جواب و کردم توقف خورد، زنگ امیگوش و دمیرس

 کن پاک رو لمایف ریبگ پولتو ایب یگذاشت قرار کجاست نجایا -

 ؟یخوایم جونم از یچ. برم

 تا جلو ایب برون چپ سمت چیبپ ندارم، تیکار جوجه نترس -

 .بگم بهت
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. چرخاندم چپ سمت را فرمان ناچار به و کرد قطع را تماس

 دیجاو ای اعال به کاش آمدنم، از شدمیم مانیپش داشتم کمکم

 . است اشکان سر در چه بودم گفته

 بودم، متوجه حرکاتش تکتک از را نیا داشت، خشم اشکان

 ...کردمیم سکیر دینبا

 .خورد زنگ دوباره امیگوش

 .نداره در ال،یو تو راست سمت ایب -

 من خت،یر فرو قلبم میرو شیپ یمخروبه یالیو به ینگاه با

 و نبود تنها اگر... ابانیب نیا در کردم؟یم کار چه جانیا

 ...چه؟ آمدیبرنم پسشان از اشکان و بود ادیز تعدادشان

 .برم کن پاک رو لمایف ریبگ پوالرو رونیب ایب امینم تو من -

 .الیو تو ایب ندارم، یکار طال خواهر با نترس -
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 نانیاطم زد که یحرف به چرا دانمینم. کرد قطع را تماس

 یطور کی شیصدا شد، کم ترسم یول بود احمقانه کردم،

 !غمدار و بیعج طور کی بود،

 ؟!شناختیم کجا از را طال بود؟ که او

 الیو اطیح داخل و دادم فشار گاز پدال یرو را میپا ارادهیب

 دهیترس و نبود یکس چرخاندم، اطرافم در ینگاه. کردم ترمز

 کشیت یصدا از و زدم را صندوق یدکمه و بردم دست

 .شدم قفلش شدن باز متوجه

 ندگوبل یرو اشکان با قرارم طبق و خورد زنگ امیگوش

 .دادم جواب و دادم قرارش

 .پولتو ریبگ ایب رو تیبازمسخره کن تمومش -

 .ایب پول ساک با ایب وارمید پشت اطیح تو -

 و شدم صندوق در شدن باز متوجه و کردم قطع را تماس

 .برو: اشکان یآهسته یصدا
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. افتادم راه لرزانم یهاقدم با و رفتم نییپا و کردم باز را در

 اشکان گفتن آخ یصدا با که بودم دهینرس اروید به هنوز

 و بود شده نیزم نقش که یاشکان دنید با و دمیچرخ یفور

 سرش یباال یقطور و بزرگ چوب با که یدارنقاب مرد

 .دمیکش غیج و کردم گردعقب هراسان بود ستادهیا

 .شد امرهیخ زیت براقش و یآب یهاچشم با و آورد باال را سرش

! یچونیپیم منو جوجه، بودم بلد تو دوبل بودم تو قد من -

 .نخور تکون نیزم نیبش

 شدم یاشکان یرهیخ و نشستم ارادهیب و ترسان ادشیفر با

 یرو توانستینم که بود جیگ قدرآن کرد، باز پلک ناله با که

 کشان کشان و کرد بلندش خشم با یآبچشم مرد. شود پا

 داشت کاناش. کرد پرتش یصندل یرو و برد وارید سمت

 هر از قبل و بود زیت و تند یادیز مرد یول شدیم اریهش

. کرد قفلش یصندل به محکم طناب با اشکان جانب از یحرکت

 کردمیم خداخدا یدیناام با حاال و بود اشکان دمیام تمام
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 بر یخاک چه گرفتیم را هاپول سراغ اگر! دهد رخ یامعجزه

 .شدیم راست نمت به مو واکنشش فکر از! کردمیم سرم

 

_۱۱۸ 

 در. ستادمیا وارید به هیتک و شدم بلند هراسان و آمد سمتم

 .شد امرهیخ خشم از پر صورتم یمتریسانت چند

 بچه نیا که شدینم سرشون ناموس انقدر تییدا و شوهرت -

 ! یآورد خودت با وسوسول

 .شد بلند اشکان نیخشمگ ادیفر یصدا

 یچ خودت. اون نه منم تحساب طرف وجودیب جانیا ایب -

 شیزندگ تو یمردا همون از که یدیند جنم خودت تو انقدر

 وحسابت طرف باش داشته وجود! دختر هی از نه یکن یاخاذ

 ؟یایچ دنبال ؟یخوایم یچ بگو بهم ایب کن عوض
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 را اشکان حرف کردمیم خداخدا فقط که بودم دهیترس قدرآن

 .بردارد من سر از دست و کند گوش

 .افتاد راه سمتش و دیخند خشم از پر

! توئه سر ریز ادیم و اومده خانواده نیا سر یچ هر اتفاقا -

 شد خوب آره، آره. نمونه تموم مهین کارم که یاومد شد خوب

. داره یانیپا هی یشروع هر. دمتید گهید بار هی رفتنم قبل

 نیزم! ینباش انشیپا تو یول شه شروع تو از قصه بود فیح

 به باز میدیچرخ میدیچرخ نیبب. یلعنت گرده هم یلیخ گرده

 .میدیرس هم

 .دیبر را حرفش صالشیپراست ادیفر با اشکان

 من یزندگ از یچ. بردار ونقابت باش مرد ؟یهست یک تو -

 ؟یهست یک هان؟ یخواستیم

 ؟یبشنو یخوایم یمطمئن -

 .کن باز دستامو -
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 بعد ترسمیم ه،باش بسته دیبا تو یدستا. خان زرنگ دِ نه دِ -

 !پولدار بچه یبزن بیآس خودت به حرفام دنیشن از

 که بود بیعج یول کردیم خیس تنم به مو اشخنده یصدا

 !آمدیم آشنا میبرا شیهاخنده

 .داد دستور و دیچرخ سمتم

 .بهش بده قندآب کرد غش. نجایا ایب -

 اتفاقا! کندیم مسخره را اشکان قدرنیا چرا دمیفهمینم

 مرتب و یهنر یادیز پشیت دیشا نبود، سوسول اصال ناشکا

 نگاهش. نبود تمسخر و هانیتوه نیا سزاوار اصال یول بود

 !بود نفرت از پر اشکان به هم

 از پر صورتم به اشکان نگاه رفتم بود داده نشانم که یسمت

 به توانستمینم و بود دربند کهنیا از البد بود، یشرمندگ

 .بود رمندهش کنم قرص دل وجودش
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 گردعقب با مرد و نشستم اشکان یصندل کینزد یسکو یرو

 ختهیر اشیشانیپ یرو که را شیموها و برداشت را نقابش

 .زد پوزخند و راند عقب را بود

 ؟یشناخت -

 : زد لب دیترد و مکث با و کرد زیر چشم اشکان

 راد؟یه -

 او به هم دیجاوییدا آمد ادمی تازه! رحمان پسر! راد؟یه

 .بود شده مشکوک

 باغبون من یدونستیم! یدار یخوب یحافظه نیآفر -

 انیجر در خودشم نم،یبب رو طال اومدمیم من نبودم؟ تخونه

 ...بود

 تا کن باز دستامو یمرد ناموس،یب. شو خفه کثافت شو خفه -

 .بدم نشون بهت
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 یول رفتم کشینزد و افتادم هیگر به اشکان پردرد یادهایفر از

 .شدم خشک رادیه ادیفر با یصندل به هدینرس

 !یش بلند گفت بهت یک -

 یصندل کنار و بردمیم حساب اشیزیت از و بود دستش چاقو

 را خودم رمیبگ فاصله گفت که اشیبعد ادیفر با و نشستم

 یبرا رحمان یگاه است ادمی. کشاندم ترطرفآن یکم

 یعنی رفت،یم اشخانه به طال کوچک یباغچه به یدگیرس

 .بودم شده جیگ کرد؟یم اشیهمراه هم رادیه

 یلیخ شد،یم سرم ناموس منم ،یقرت بچه نزن جوش -

 میزندگ یهمه که ییطال بود، طال من ناموس. تو از ترشیب

 نرو کجا برو کجا یبد دستور بهش یایب تو کهنیا از قبل بود،

 ناخون نوک تا بودم همراهش جا همه که بودم من نیا

 بذار اسم بعد بکش آب ودهنت پس نخوره، تنش به نامرداش

 من رفتیم که یکثافت یایمهمون تموم تو پارتنرش. من رو

 هم خواستیم رو خدا هم طال! وقتااون تو یبود کجا بودم،
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 اولو حرف یمهمون تو بره، اشویمهمون خواستیم. رو خرما

 و باال و قد پز بردیم خودش با ومن. نهینب هم یبیآس بزنه

 هی بود، مجلس یستاره که خودشم بده، همه به رو مافهیق

 و دیدیم دماغشو نوک تا تینها که افتاده لیف دماغ از دختر

 و بازوم دور نداختیم دست بودم، نامزدش مجلس یتو. بس

 کس چیه به یچشم گوشه خاطرم به که عشقش شدمیم

 از میگشتیبرم که یوقت بالفاصله یول آسه و دهینم نشون

 پسر رادیه همون براش شدمیم هاشیدورهم و هایمهمون

 شسوءاستفاده. کنه رفتار طورنیا باهام نداشت حق!... رحمان

 رادالزمیه باز که بعد مراسم تا بره یگودبا هی با بعد و بکنه رو

 که دونستمیم خودم ناموس رو طال من رتیغخوش آره! بشه

 فتادمیم راه ردش باز شهایپندارخودشاخ و نایتوه تموم با

 دید که رو تو بد، یلیخ باهام کرد بد یول. باشم مواظبش که

 نیهم به میکرد کات گفت دوستاشم تموم به کنار گذاشتتم

 یدونیم ماجرا یتلخ یول... حرفا نیا از ترراحت یحت ،یراحت
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 نمیبب نبود راحت... نبود راحت من یبرا که جااون بود؟ کجا

 رحمان پسر کهنیا خاطر به فقط منو شتمدا دوسش که یکس

 ماموخته خودش، نیع شدم کنه، حذف نبودم بنزسوار و بودم

 بغلم تو کم دش،یتهد به کردم شروع. یمعرفتیب تو بود کرده

 نداده خودش از بدتر یدوستا به وپزم کم! که نداشت عکس

 !که نبود کنارم هایمهمون یتو یعکسا و لمایف تو کم! که بود

 

_۱۱۹ 

 سگ، مثل دیترسیم ازت زنم،یم شیآت وتیزندگ گفتم

 ،یبد طالقش ینیبب رو عکسا دیترسیم... یلعنت بود عاشقت

 فخر آدم و عالم به که یدختر شدیم میحسود بهت

 وارید و در به نفر هی داشتننگه یبرا یجورنیا فروختیم

 حاضر نداشت دهیفا... یلیخ بود حرف یلیخ نداختیم چنگ

 خواستمینم رو شمرده من یول نشه، جدا ازت یول رهیبم دبو

 کنه، میترم رو زده دلم به که یزخم تا خواستمیم وخودش
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 من یول ره،یبگ عکساشو که مخونه اومد کردم معامله باهاش

 خودش که یکس بود، نشناخته منو هنوز خواستم،ینم پول

 که برام بود نمونده یراه چیه... رو بود داده آموزشش

 ...سمتم برگرده کنه ولت کنم مجبورش

 را دلم شیهازدن پا و دست با همزمان اشکان ادیفر یصدا

 . کرد شیر

 ...زیچهمهیب شرف،یب -

 هاسال نیا تمام در مظلومم، خواهر من، یچارهیب یطال

 عاشق من خواهر خدا به نبود نبود، انتیخ اهل طال دانستمیم

 ...بود شوهرش عاشق بود، اشیزندگ

 اعتماد زنت به انقدر ...بشنو وشیباق سایوا ارین جوش -

. نبوده نمونیب یزیچ بگه بهت ادیبرک و صاف که ینداشت

 تا چار اوردن چنگ به یبرا. بغلم تو فتهیب شد باعث نمیهم

 هدفم به ترراحت تا مشتم تو گذاشت لمیف هی یمعمول عکس
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 دادیم فحش ه،ش جدا کردمیم دشیتهد لمیف اون با. برسم

 باز یول گفتیم یور یدر نبود، مهم برام یول بهم

 ...خواستمشیم

 انسان کی بود، سخت میبرا دمیشنیم که ییهاحرف باور

 جانیا درمانشیب درد! شود پست حد نیا تا تواندیم چطور

 یطال و دانستیم حق را خودش پست آدم نیا که بود

 :زدم غیج حرفش انیم نددردم و انزجار با. باطل را مظلومم

 آشغال هی تو ؟یکرد نابودش یطوراون و شیخواستیم -

 ...یشد پست ضعف یرو از که یهست یاعقده

 را شیچاقو و گرفت دستش در محکم را امچانه حرفم انمی 

 نگاهم. ترسمیم شیچاقو از چقدر بود دهیفهم نامرد. آورد باال

 در زانمیگر یهاچشم در آمد، بند زبانم و دیلرز اشیزیت یرو

 خورد اشیقو یهادست فشار ریز داشت امچانه که یحال

 .زد پوزخند شدیم
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 یبرا کن بهونه رو نایا گفتم براش، فرستادم خودم عکساتو -

 وسط وخواهرم یپا گفت گفت؟ بهم یچ یدونیم. طالق

 .کشمیم وخودم وگرنه نکش

 صورت و سوخت میهااشک یانهیوحش هجوم از میهاچشم

 . شد تار امدهید یجلو نحسش

 و افتادم هقهق به... زمیعز یطال... طال کرد، رها را امچانه

 :داد ادامه آزارمان یبرا دوباره ناجوانمردانه

 ... یول رمیگیم طالق گفت بهم -

 چنگ را شیموها محکم و دیچرخ خودش دور کالفه دور کی

 .زد

 به یوقت و قرارامون تموم ریز زد شد یچ دمینفهم هوی...  -

 شد یچ که رونیح بودم نشسته خاکش سر که اومدم خودم

 !کرد یخودزن
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 یچارهیب یطال! کرد یخودزن چرا دیپرسیم تازه فطرتپست

 ...بود ریمتح اشیخودکش از و بود کرده نابود را من

 دمیپر جا از غیج با کرد، حمله اشکان به و شد وانهید کبارهی به

 و مشت ریز را اشکان یشاک و زدیم داد. رفتم سمتشان و

. دانستیم الیط یخودکش مقصر را او و بود گرفته لگدش

 یول کنم دورش اشکان از خواستمیم و بودم گرفته را لباسش

 .بود اژدها قدرت قدرتش

 اشکان صورت در یپ در یپ یهایلیس با و داد هلم یعصب

 :دیکش ادیفر

 وجود از دمیکش یچ هر. یتگرف ازم ومیزندگ یلعنت یتو! تو -

 !من یزندگ وسط شد داتیپ کجا از کثافت یتو. بود تو نحس

 اشکان به کمک یبرا گرید بار تا شدم بلند نیزم یرو از

 وارید کنار و کرد شیرها کبارهی به رادیه خود یول کنم تالش

. است اشک غرق صورتش دمید تعجب کمال در و خورد سر
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 هیگر ریز هوایب که کردمیم اهنگ صورتش به و بودم ستادهیا

 .برگشت سمتش هم اشکان نگاه یحت و زد

 .زد زل مانیهردو صورت به

 تنها بود، میزندگ یهمه طال... مردم منم طال مرگ از بعد -

 ... نداشتم و داشتم نامرد یایدن نیا تو که یزیچ

 .دیکش باال را اشینیب اب و افتاد ریز سرش

 ریز من یطال نشدم، پا رو گهید وقت چیه مرگش از بعد -

 جون به افتادم کردم،یم یزندگ دینبا من بود خاک خروارها

 هم بود که ینیا از ایدن تا شدم غرق لجن تو انقدر ،یزندگ

 یوقت طال مثل یول اومدن راهم سر دخترا انقدر. بشه ترجهنم

 شدم برن، دنیکشیم راهشونو ستین بساطم تو آه دنیفهمیم

 هی و لمیف هی و قرار هی بود، ساخته طال که یرادیه براشون

 با بره ادمی که خودمو کردم غرق لجن تو انقدر  ...بزرگ ترس

 یچیه... کردم کاریچ بود مهم برام حفظش انقدر که ییطال
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 یپول یحت برام، نبود بخشلدت یچیه رفت،ینم شیپ خوب

 بدترم ایآخر نیا  ...گرفتمیم لماشونیف لیتحو قبال در که

 رانیا از دیبا. کردن تیشکا ازم چندتاشون افتادم ریگ هوی شد

 دمیشن رحمان از بود، شاخش رو اعدامم وگرنه کردمیم فرار

 طال خواهر ب نداشتم دوست. رانیا برگشتن طال یخانواده

 هم یاچاره خب یول... بود حساس روش طال آخه بزنم بیاس

 عاشق الیط و طال گرفتم، باج ازش گهید جور هی نداشتم

 که یپول یول کردمیم فرار داشتم ...داشتم خبر بودن دیجاو

 ب کنم فرار نشد آوردم کم مرز لب بود کم یبود رسونده بهم

 وسط دمیکش رو یمیقد یلمایف و عکسا یپا نیهم خاطر

 من وگرنه

 

 دمید یوقت... خودم یطال با اونم کنمینم معامله هامرده با

 دیبا االنم... کردم یقاط بودم نفرمت ازش که یکس سراغ یرفت

 دلم فقط ستین مهم برام یچیه گذشته سرم از آب من برم،
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 مثل دختر هی هم الیط... نیهم رمیبم ینجوریا خوادینم

 برم کنم تمومش صدا و سر یب خواستمیم من... دخترا همون

 .دینذاشت یول برم که

 با نکرده هضم را یقبل یجمله هنوز شوک، یرو شوک

 با آمد، سمتم و شد بلند. شدمیم ترداغان اشیبعد یلهجم

 ؟!بود چه آخرش یجمله از منظورش. شدم بلند هراس

 خودت که یپول بتونه آبروش حفظ یبرا شوهرت کنم فکر -

 ...کنه جور برام رو ینکرد جور

 به شیهاچشم. آمد بند زبانم دیکش سرم از که را امیروسر

 یهیصلب وسط یآب یهالهیت ندرو را طانیش و نشسته خون

 کی. بود سیابل خود نبود انسان مرد نیا. دمید شیهاچشم

 تصور خودم تیموقع در را طال یالحظه... اریعتمام یروان

 گذاشتمینم کردیم هم امتکهتکه شیچاقو با اگر کردم،

 .بخورد تنم به دستش



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
915 

 

 منم تو طرف. زنمیم شتیات زنده زنده بخوره بهش دستت -

 !دختر اون نه

 دل به او از که یانهیک با و آمدم خودم به اشکان ادیفر با 

 یزندگ مرد نیا یکوکورانه یهاعقده. افتادم جانش به داشتم

 و انداختم چنگ صورتش به. بود کرده رانیو را من یطال

 .زدم غیج

 ...یعوض آشغال -

 دستش کی با و چاندیپ کمرم پشت را دستم دو حرکت کی با

 نبود الشیخ نیع یول زدم غیج درد از. داشت نگهشان محکم

 .چاندیپ را دستم تر محکم و

 هیشب یلیخ صدات یدونستیم... آشغال گفت بهم هم طال -

 ...طالست

 

_۱۲۰ 
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 ...شرفیب کن ولش -

 شیصدا دنیشن ترس و درد همه آن انیم... بود دیجاو یصدا

 به سر و افتادم نیزم یرو زانو دو که کرد آرامم یقدر به

 مرگ خدا از مطلق یدیناام در آخر. کردم شکر یسجده نیزم

 با. بود فرستاده میبرا نجات یفرشته او و بودم کرده طلب

 یسع که اعال دنید با و کردم بلند سر شانیکارکتک یصدا

. شد گرم حضورش از قلبم داشت رادیه از دیجاو کردن جدا در

 دانستمینم بود، شده لهمچا دیجاو یهالگد و مشت ریز رادیه

 نیا ها،کتک نیا! نه ای دارد اشیوانیح یکارها از خبر دیجاو

 . بود حقش لگدها و مشت

 .شیکشت ننداز دردسر تو وخودت دیجاو کن ولش -

 کاش اما... یمنطق شهیهم صبور، شهیهم بود نیهم اعال

 دم،یدو سمتشان و شدم بلند. کند آراممان دینبا االن دیفهمیم

 کرده، چه طال با مرد نیا میبگو دیجاو به خواستیم لمد
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 نیا زجرمان سالپنج باعث میبگو. بوده گناهیب طال میبگو

 ...طال یخودکش باعث بوده، یروان و یاعقده مرد

 زدم هوار را دیجاو اسم عیسر خورد، تاب هوا یرو رادیه یپا

 ینهیس به لگدش و بود شده رید یول کند دفاع خودش از تا

 به را رادیه دست کف با که بود اعال بار نیا و خورد دیجاو

 بلندش نیزم یرو از تا گرفتم را دیجاو دست. داد هل عقب

 یرو که پرخشم و یعصب قدرآن زد، پسم محکم یول کنم

 :دیکش داد اعال به رو و کرد حمله رادیه سمت. افتادم نیزم

 .نزدم اون به هم فس هی تا زنتو کن جمع -

 نگاه بود، یعصب دستم از دیجاو. رفتم عقب و دمیچبر لب

 حق بودم، کرده اشتباه دوباره من. آورد درد به را قلبم زشیت

 شده نابود بودند آمده رید قهیدق پنج اگر. باشد یعصب داشت

 ...نابودتر هم حالمان نیا از م،یبود شده نابود مانهمه بودم،
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 یبرا که یاشکان به نگاهم اشکان التماس یصدا با

 جلب زدیم پا و دست یصندل و هاطناب ان از اشیخالص

 .شد

 باز نامردو دارم کارش کن باز د؟یجاو ال؟یط. دیکن بازم -

 ...کن

 میپاها به چطور کبارهی به دانستمینم که یتوان با و شدم بلند

 .دمیدو سمتش شد منتقل

 طنابو کن باز الیط کن باز -

. افتادم طناب گره جان به رزانمل یهادست با و بود خشم از پر

 داده دست از مفت که یایزندگ و اشکان چارهیب

 کنار درد نیا با توانستمیم یعنی ختیر فرو میهااشک...بود

 کردیم خردمان طال حال تصور آورد؟یم دوام اشکان م؟یایب

 ...دانمیم
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 خالص یصندل از اشکان که بود دهیکش کنار را دیجاو اعال

 ترس از. افتاد رادیه تن یرو زدن هم بر چشم کی به و شد

 که داشتند ماجرا از خبر دو هر انگار. رفتم عقب قدم چند

 ... کند یخال را خشمش تا نشدند مانعش

 ...کشمتیم شرفیب -

 دیجاو بابت از الشیخ انگار اعال و خورد سر وارید کنار دیجاو

 از پر نگاه برگشت، سمتم نگاهش باشد شده راحت

 و قهر فقط انیم نیا. گذاشتم میزانو یرو را سرم... نششسرز

 !داشتم کم را دیجاو و اعال خیتوب

 .دمیشن اشکان به خطاب را اعال یصدا

 ...اشکان کن ولش -

 زخم یول داشت کردنشان جدا در یسع اعال. کردم بلند را سرم

 ریز. شدینم آرام که بود قیعم یقدر به نامرد آن از اشکان

 زده کتکش طورچه دیجاو دانمینم بود، گرفته شلگد و مشت
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 را اشکان یبازو اعال! نداشت دفاع ینا بتیه آن با که بود

 .دیکش

 خودش قانون گردنت، فتهیم خونش رهیمیم کن ولش -

 ...کن ولش کنه کارشیچ دونهیم

 اعال کاش. کرد خون را جگرم اشکان اشک غرق صورت

 ...کند یخال رادیه زدن با را حرصش تا کند ولش

 : گفت اعال به خطاب محکم یول خونسرد دیجاو

 .لجنو بکشتش بزنه بذار اعال کن ولش -

 فتهیب خونش نداره ارزششو نکن، رشیش دیجاو یگیم یچ -

 ...گردنش

 دوباره و دیکش پس را دستش اشکان و بود شده مستاصل اعال

 کرد حمله داشت را نیزم از شدن بلند قصد که یرادیه سمت

 .زد ضجه درد و خشم از رپ و
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 یعنی سال پنج یدونیم! سال پنج. دمیکش عذاب سال پنج -

 یجا به یبندیم هاتوچشم که هربار یعنی سال پنج ؟یچ

 به گهید ینتون یعنی. چشمت جلو ادیب زنت انتیخ خواب

 ریتصو از پر مغزت تموم چون یکن اعتماد خودتم یچشما

 از یعنی. کرد انتیخ بهت یول عاشقته یکردیم فکر که هیزن

 از یحرف نیکوچکتر با که باشه خرد اعصابت انقدر اتفاق هی

 !یکن نابود رو ایدن همه یبزن یبخوا یدربر کوره

 شانییجدا یبرا یتالش گرید هم اعال اشکان یهاضجه با

 چه اشکان... نداشتم ستادنیا توان نشستم، نیزم یرو. نداشت

 ! چارهیب یطال... امخانواده بود، دهیکش

 .آورد درد به را قلبم اشکان ادیفر یصدا

 از یحت گهید االن ده،یخواب خاک خروارها ریز زنم االن -

 چیه انگار که یجور هی ر،یز اون نمونده یچیه استخوناشم

 یدار وجود ،یدار وجود یلعنت یتو تو، اما نداشته، وجود وقت
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 هی هرم یذاشتینم یداشت ووجود اگه ،یلعنت یندار ووجود یول

 .بمونه یباق شمرده یشونیپ رو انتکاریخ

 

 آدم هی عنوان به ازش سال پنج یداشتینم یداشت وجود اگه

 آشغال یتو ،یکرد تباه مویزندگ یلعنت یتو. کنم ادی پست

 ...طال... طال... یاعقده یتو تو ،یکشت وزنم

 و کرد خون را مانهمه دل دردش از پر یهاکردن طال طال

 را شیهاشانه و دمیرس همه از قبل م،یرفت شیپ سه هر

 کنار و دیکش پس راحت که بود رفته تنش از رمغ انگار گرفتم،

 طال طال هنوز. افتاد فطرتپست آن یشده جانیب تن

 .زدم شیصدا هیگر با کرد،یم

 ...ریبگ آروم خدا رو تو اشکان -

. افتادم هقهق و ضجه به هم خودم چیه نگرفت آرام که او

 زمان چه هر و بود داغ سخت تصادف کی از بدنمان ارانگ
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 دهید که ییهابیآس بدنمان یدما آمدن نییپا با گذشتیم

 ... شدیم آشکارتر میبود

 یرو امیروسر یانتظامیروین نیماش ریآژ یصدا با همزمان

 نگاهش. شدم اعال چشم در چشم و کردم بلند سر افتاد، سرم

 یایدن نبود، دلخور و زیت و تند گرید بود، کرده عوض رنگ

 با و آورد شیپ را دستش. زدیم برق اشک از و بود محبت

 .سپردم آغوشش به را خودم هیگر

 

_۱۲۱ 

 کنارم هم خودش. گرفتم جا دیجاو نیماش در اعال کمک با

 کرد کمکش دیجاو من، از بدتر بود، بد حالش اشکان. نشست

 نشست، نندهرا کنار یصندل یرو و دیایب راه شیپاها یرو

 بود، هاسیپل همراه یعل. گرفت قرار فرمان پشت هم خودش
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 جدا اعال یشانه یرو از را سرم و آمدیم سمتمان داشت

 .داد جواب خجولم و بندمین سالم به یجانکم لبخند با. کردم

 و یبش رد کنارم از گذاشتم خودم ،ینزد دورم دفعه نیا -

 .یبر

 گردعقب و داد تکان یدست اعال یبرا که کردم نگاهش جیگ

 .انداخت حرکت به را نیماش یبوقتک با دیجاو. کرد

 و طال یرفته باد بر یزندگ یول بود شده ریدستگ رادیه

 .نبود جبران قابل بودند شده نابود دستش به که ییدخترها

 دیبا. شدمیم له خواهرم تلخ سرگذشت دنیفهم بار ریز داشتم

 او است، گناهیب طال گفتمیم دیجاو به دیبا زدم،یم حرف

 ...نداشت بود دهیکش اشخواهرزاده که یرنج از خبر هنوز

 جلو دیجاو سمت و کردم جدا اعال بازوان حصار از را خودم

 سرش. نبود خودم دست امقهیدق بهدم بغض شکستن و رفتم

 .کرد نگاهم نگران و لرزان یول اخم پر و برگرداند عقب به را
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 خود بوده، نکرده انتیخ طال بوده، گناهیب طال... ییدا -

 ادتهی ییدا بود، پاک طال گفت برامون، کرد فیتعر نامردش

 دروغه گفت داد قسممون د،ینکن نگاه گفت طال یآخر روز

 ادتهی کنه، دفاع خواست بده، حیتوض خواست طال د،ینکن نگاه

 نکرده گناه به طال... دیجاو کنمیم دق دارم دیجاو... ییدا

 سال پنج اورد،ین اسمشو یکس سال پنج ،ییدا شد زاتمجا

 تا بود راهمون به چشم سال پنج نرفت، خاکش سر یکس

 ...ییدا میکرد بد ییدا گناهه،یب میدیفهم نهیبب

 .افتاد فرمان یرو سرش و دیکوب ترمز یرو طاقتیب

 . شدم ریجاگ اعال گرم آغوش در و شد دهیکش امشانه

 شه،یم تیاذ داره نشسته اشکان ،زدلمیعز باش آروم سیه -

 .ریبگ آروم کمی

 را روحم و دل قبل از ترتلخ طال رفتن خدا به شدم،ینم آرام

 مظلوم طورآن مردنش، گناهیب طورآن کشاند،یم آتش به
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 طال غم کردنش، تماشا ناجوانمردانه طورآن شدنش، قضاوت

 ...نداشت خدا به نداشت، کردن تماشا

**** 

 

 

 یانیپا_پارت#

  

 

 اشآغشته لینارگ پودر به گذاشتم، خرما داخل را گردو نیآخر

 یبو. شدم بلند زیم پشت از سید داخل دادنش قرار با و کردم

 : زدم نق آلما به و کردیم تازه را دلم داغ حلوا

 .بزن رو هود آلما -

 .شد روشن و زد را هود یدکمه سر تکان با عیسر
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 زیکری یهاهیگر از شتریب نماما یروزه چند سکوت از دلم 

 گرفت، بغضم و گرفتم خاله دست از را سلفون. بود آشوب خاله

 ترمحکم مانهمه از طیشرا نیبدتر در و شهیهم خاله آخر

 .شدم اشرهیخ کرده بغ و کردیم برخورد

 .دیریبگ آروم نشسته خون به چشماتون خدا رو تو خاله -

 .دیکش آب ار دستش و دیکش اشینیب یرو را دستمال

 سال شیش پنج بعد. خاله بگردم دورت ستین خودم دست -

 شمیم آب خجالتش از برسم خدا به خاکش، سر برم ادینم پام

 .دیبرگرد دیکن خاک منم دیبا رمیمیم

 .دمیبوس را اشگونه و کردم ینوچ سرزنشگر

 .خدانکنه! خاله اِ -

 تا شد کار به دست خودش و دیکش سرم به یدست بامحبت

 .بکشد سلفون خرماها یرو

 .شه فدات خاله برو روبراهه، نیبب الدن شیپ برو -
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 در مامان یپ در. رفتم رونیب آشپزخانه از و گفتم یاخدانکنه

 را طال یماجرا قتیحق یوقت از. کجاست نمیبب افتادم راه خانه

 یحرف نه خت،یریم اشک نه بود، کرده سکوت بود دهیشن

 نگرانم نیا و گذردیم هاچه لشد و سر در میبفهم که زدیم

 یروزها آن به و شود بد حالش باز دمیترسیم کرد،یم

 . برگردد دردناک

 دایپ از کالفه. زدیم ورق مجله و بود داده لم کاناپه یرو اعال

 از متعجب زدم، کنار را مجله سرش یباال مامان نکردن

 هب که نبود خودم دست. گرفت مبل از را اشهیتک تندم حرکت

 ...اعال از هم نیا آلما از آن! دادمیم ریگ آدم و عالم

 ؟یدیند ومامان اعال -

 .کرد نگاهم نرم و آرام شهیهم مثل و شد بلند

 ...نمتیبب نجایا ایب. باال رفتن بابا همراه باش، آروم! تو چته -
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 لم مبل یدسته یرو حوصلهیب من یول داد نشانم را آغوشش

 .دادم

 ...اعال ترسمیم. کنهیم آشوب ودلم زنهینم حرف کهنیا -

 .کرد گرد میهاشانه دور را دستش

 از مامان سکوت ،یباش خوشحال دیبا ست،ین ینگران یجا -

 رو تدلشوره و ترس همهنیا علت آورده، بدست که هیآرامش

 !فهممینم

 خانوم؟ الدن آقا؟ خانوم؟ الله -

 پا راهرو سمت و دمیپر جا از سلمان هراسان یهاصدازدن با

 .آمد سرم پشت هم اعال کردم، تند

 !سرت رو یگذاشت رو خونه سلمان شده یچ -

 .دییسا هم به اضطراب با را شیهادست و دیچرخ سمتم

 ...اومده خاناشکان... اش آخه الخانوم،یط دیببخش -
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 که شد یخال میپا ریز انگار اشکان آمدن خبر دنیشن با

 .گرفت را کمرم عیسر اعال. تمبرداش عقب به یقدم تعادلیب

 ال؟یط ؟یشد یچ -

 .کند میرها تا گذاشتم اشنهیس یرو دست اضطراب با

 ... خوبم -

 .کردم سلمان به رو

 کجاست؟ -

 یبرا. تو انیب که اناجازه منتظر اطیح تو کردم باز رو در -

 .اومدن آقاخسرو و خانوم الدن دنید

 و مامان دانستمینم. دمکر نگاه اعال به صالیاست با و قراریب

 یبرا هم یطرف از! شد خواهند یحال چه اشکان دنید با بابا

 از کرد طال با که یکار بابت دمیترسیم بودم، نگران اشکان

 .شود دیتشد وجدانش عذاب و شود شماتت بابا و مامان طرف

 .داد هل سالن سمت را کمرم و شد هم در اعال یهااخم
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 ...دارم کارت باال ایب -

 .کرد سلمان به رو

 دییبفرما شما دمیم اطالع بابا و مامان به من خانسلمان -

 .دیکن شروع رو ییرایپذ و داخل دیکن دعوت رو مهمون

 .آقا چشم -

 اتاق در به یاتقه. شدم دهیکش سرش پشت و دیچسب را دستم

 .کرد تیهدا اتاقم داخل را من همزمان و زد بابا و مامان

 .آمد بابا گفتن جانم یصدا

 .اومدن مامان و شما دنید یبرا د،یدار مهمون -

 ه؟یک: بابا

 .ستین بهیغر -

 .میایم االن جان اعال باشه -
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 پا اتاق از رونیب سمت اریاختیب که شد ادیز یقدر به اضطرابم

 در و آمد داخل اعال که بودم دهینرس در به هنوز یول کردم تند

 نییپا دلم بروم، ردبگذا تا کردم نگاهش خواهش با. بست را

 ...اشکان شیپ بود، مانده جا

 سمت را کمرم و زد یجانکم لبخند و باز را شیهااخم

 .دیبوس را گاهمجیگ کنار کردنم آرام یبرا و دیکش آغوشش

 .فتهیب ستین قرار یبد اتفاق چیه -

 .داد فشار مشتش در را دستم

 به جورنیا دستات که یکنیم خودت با کاریچ نیبب -

 . بگردم دورت باش آروم. فتنیم دنیلرز

 یرو را سرم و شدم آرام یکم و قرص بودنش با دلم 

 .گذاشتم اشنهیس

 . کن قبول اعال سخته -
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 ،یرفتیم خواهرت مزار سر مرتب که تو! سخته شیچ -

. میبر یجمع دسته قراره االن رفته،یم یپنهون که هم مادرت

 ؟یخواستینم ونیهم مگه. یکنیم سختش تو ستین سخت

 ستهفته هی نیبب نبود؟ ریدلگ اوردناین اسم نیهم از دلت مگه

 یکرد مامان یهاچشم به نگاه. فتهینم خاله دهن از طال اسم

 یول دونمیم داغه داغش. نگاهشه تو تیرضا چقدر اصال؟

 یطال همون طال که دونهیم چون خوبه مامانت حال االن

. شد ساخته ازش آخر وزر که یدردناک ریتصو نه بوده پاکش

 .ریبگ آروم و نیبب ومادرت آرامش

 

 .کردم بلند سر قیعم ینفس بازدم و دم با

 !اعال یآروم قدرنیا شهیهم چجور تو -

 .آمد کش لبخند به شیهالب
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 دیبا الیط هیاکتساب آرامش دارم، دوست رو آرامش چون -

 فیح. باشه وصل دلت به که ستین یانتساب ،یاریب بدستش

 !ستین خودت فیح! بگذره شیتشو تو ستین یدگزن

 به را دلم هم باز بابا و مامان اتاق در شدن بسته و باز یصدا

 .انداخت تالطم

 ستین یانتساب و یاکتساب اصال ینگران حس ن؟ییپا میبر -

 میبر. کنهینم ول آدم دل به چسبهیم کنه نیع خدا به اعال

 .مامان نگران اشکانم، نگران نییپا

 اخم لبخند با اعال یول کردم بغض پرخواهشم لحن از خودم

 .کرد

 هنر کنم کم بتونم رو تو نگران شهیهم حس نیا اگه من -

 .نمیبب نجایا ایب. کردم

 آغوشش در هم من نشستنش با و دیکش کاناپه سمت را دستم

 .شدم ریجاگ
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 حرفاشو نتونه تو و من حضور در دیشا باشن، راحت بذار -

 که تو ستشرمنده نکرده و کرده گناه هب االن اون. بزنه

 ؟!یکن تماشا رو یکس یشرمندگ ینیبش یبر یندار دوست

 : زدم لب و دادم تکان سر ینف به

 به بود یمرد هر دیجاو قول به نداشت، یریتقص اشکانم -

 .بگذرونه ریخ به خدا. گهید دیرسیم جنون

 لحا نیبب. نباش نگران خوادیم ریخ همه برا شهیهم خدا -

 ...یشد متوجه وقتیحق که روز اون از بهتره چقدر خودت دل

 ...یول اعال دونمیم -

 .دمیبر را حرفم و فشرد را میگلو بغض

 : دیپرس صحبتم به بیترق و آرامش با و کرد نوازش را کمرم

 خانوم؟ یچ یول -

 کنهیم خردم داره دیکش طال که یعذاب و شکسته دل فکر -

 ...اون از بعد و لحظه اون تو دهیکش بعذا چقدر کهنیا. اعال
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 .داد فشارم آغوشش در

 هر سرگذشت. نکن تیاذ وخودت کن فراموش... سیه -

 با. رسهیم عملش یسزا به مقصر گه،ید جوره هی یکس

 کنه؟یم. کنهینم رییتغ گذشته تو یزیچ چیه تو یخودآزار

 ... یول. نه -

 ؟یچ یول -

 حضورش به دلم زدم، زل شیهاچشم در و کردم بلند را سرم

 یسرما در دیخورش حرارت دنیتاب مثل. گرم یلیخ بود، گرم

 .دیمف و بخشلذت و بخشجان قدرهمان تن، به صبح اول

 .بوده خوب طال که خوبه یول -

 .فشرد انگشتش دو انیم را امینیب و زد یاخندهتک

 راه آرامش، به برسه کنهیم دایپ رو یراه هی یکس هر -

 .نهیهم هم تو آرامش به دنیرس

 ...کنارم تو بودن و -
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 امیشانیپ به را اشیشانیپ و زد عشق برق شیهاچشم

 .چسباند

 .میبسوزون رو عشق پدر قراره -

 زبان از میمر که بود یاترانه  " عشق پدر بسوزه ". دمیخند

 .بود سروده من یبرا اعال

 ...عشق و آرامش به کن، فکر یزندگ به فقط من کنار -

 :دادم جواب باورم تمام با و زدم لبخند

 .هست نمیهم -

 از را اشیگوش و داد کش جلو به را شیپا اش،یگوش زنگ با

 .دیکش رونیب نشیج شلوار بیج داخل

 .کردکچلم! رهامه هوف -

. رفت تراس به یمنته یپنجره سمت مکالمه نیح و شد بلند

 به ینگاه. مبود دلنگران هم باز شیهایدلدار تمام وجود با

 یوقت و انداختم بود ستادهیا من به پشت که بلندش قامت
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 رونیب اتاق از و شدم بلند آهسته دمشید رهام با بحث غرق

 و رنج از پر یصدا دنیشن با. شدم ریسراز هاپله از و زدم

 .شد خشک آخر یپله یرو میپاها اشکان یغصه

 تموم بود، کرده زهرمار دومون هر برا رو یزندگ... بگم یچ -

 شمیآت واهلل به داشتم دوسش... طالق بود زیچ هی حرفش

... میندار تفاهم کهنیا حرفاش، با هاش،یریگکناره با زدیم

 یچ بگو کنم، رو کار همون کنم کاریچ بگو یلعنت دِ گفتمیم

 تا میندار تفاهم یچ تو بگو. بشم جورهمون برات یدار دوست

 بودم آورده کم خدا به زد،ینم حرف کرد،یم جر. کنم درستش

 بده، طالقم یدار دوسم اگه گفتیم. خواستمشیم یول

 یراض شهیم مگه لماس،یف تو برا ایباز مسخره نیا دیفهمینم

 دلش آوردن بدست یبرا! یبش وجودت یکهیت از ییجدا به

 بود سفر اهل سفر، میبر که طیبل با گرفتم گل روز وسط

 سفر هی کردم فکر کنم، خوشحالش که خونه رفتم... ادتونه؟ی

 برداره یبازمسخره از دست ارهیب عقلش سر تونهیم دونفره
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 کرد،یم دعوا یکی با یتلفن داشت... داشت دمیرس یوقت... یول

 بهم فقط یبخوا تو یهرچ یبگ تو یهرچ باشه گفتیم مدام

 کهنیا فکر. شد آوار سرم رو ایدن... ازش شم جدا تا بده فرصت

 زد که خونه از. کرد موونهید ماجراست تو یسوم نفر یپا

 انگار ش،یشخص لوازم جون به افتادم چرا دمینفهم رونیب

 زدیم گند داشت که یاون از بودم یانشونه هی یرد هی دنبال

 چند لمیف هی... فلشو اون... اون تا گشتم انقدر... میزندگ به

 اون... شد نابود امیدن هیثان چند همون تو یول بود یاهیثان

 تا خونتون اومدم. کنمیم کاریچ دارم دمینفهم لحظه

 ناموسم بود، زنم... بکشمش خواستمیم بزنم، جار مویبدبخت

 خدا به بشه، یاونجور خواستمینم بود، عشقم بود،

 فقط... قبر تو گذاشتمش خودم یدستا با یوقت... خواستمینم

 ...چرا؟ کهنیا بپرسم؛ ازش زیچ هی خواستیم دلم

 



 یلگدیب زهرا   الیط                                      

 

 
940 

 

 دلم به خون یول نبود پرصدا هرچند اشمردانه هقهق یصدا

 .رفتم سمتشان هم را پله نیاخر یاشک یهاچشم با. کرد

 آدم هی کردم، یزندگ وونهید هی مثل سال پنج نیا تموم تو -

 بغض هی با بزرگ، سوال عالمت هی با آدم هی خورده، شکست

 یچ بهتون الچندس نیا تو دونمینم... انتیخ اسم به بزرگ

... بود شما درد از تربزرگ یلیخ من درد مطمئنم یول گذشت

 باخته ممکن شکل نیتررحمانهیب و نیبدتر به ومیزندگ من

 انیع که نبوده یزیچ اون قصه اصال بدونم کهنیا بدون بودم

 د،یکن حاللم بگم اومدم فقط االن... بگم یچ دونمینم... شد

 رو آبروش که یمن منم، طال مرگ باعث رم،یم رانیا از دارم

 درصد هی اگه واهلل به گذاشتم، حراج به شخانواده یجلو

... آه. یول... ستادمیوام پشتش هیقربان طال که دادمیم احتمال

 ...یخردیب از امون... خشم از امون

 :داد ادامه آه با و شد بلند شیجا از
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 تونمینم رانیا از رمیم دارم... سرخاکش برم نشد روم  -

 از پره هنوزم تهران، ران،یا. کنم مرور رو گذشته یه و بمونم

 شماها... یول ببخشم وخودم تونمینم خودم ...طال یهوا

. نبودم صبر مرد... خوردم یاضربه بد بودم، جوون د،یکن حاللم

 .کردم خرابش

 ای بود؟ ماجرا فرد نیترمظلوم اشکان گرفتم، رو هیگر با

 زیچ چیه از گرید اشکان؟ ای بود کرده طال را اشتباه... طال؟

 صیتشخ توانستمینم نبودم یقاض من نداشتم، یدرست درک

 هرچند بود، خورده ضربه ترشیب همه از اشکان یول... دهم

 دادمیم حق او به من یول دانستیم مقصر را خودش

 ...هاصحنه آن دنید نبود که یشوخ شود؛ شیراهنما  خشم

 ...اجازه با -

 .خواستینم را رفتنش دردناک جورنیا دلم دم،یچرخ تشسم
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 روزها همان مثل و شد بلند مامان کنم باز دهان کهنیا از قبل

 .زد شیصدا بود زشیعز داماد اشکان که

 جان؟ اشکان -

 هم طال تن دیشا... بابا تن هم، من تن د،یلرز تنش و ستادیا

 یشهیر به شهیت یرادنامیه وقتچیه کاش... گور در

 ...کاش کاش، کاش، بود، دهینکوب مانیزندگ

 دو در و رفت شیپ مامان و برگشت مامان سمت اشکان

 .ستادیا اشیوجب

 .راهه به چشم مبچه ا،یب. طال سرخاک میریم میدار -

 به را مامان و نبود مالحظه با اشکان یهیگر یصدا بار نیا

 .دیکش آغوش

 ...کشمیم خجالت ازش مامان، آخ -

 .زد اششانه به دست اباب
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 واکنشش بود تو یجا یکس هر نده، عذاب وخودت -

 ماجرا اصل از خبر کدوم چیه ماها. بود تند و تلخ قدرهمون

 سرخاک ایب. میستین محاکمه و قضاوت سزاوار پس مینداشت

 ...یشیم آروم طال،

 با بود اعال. دمیچرخ سمتش امشانه یرو یدست گرفتن قرار با

 دینبا اشکان. زدم لبخند شیرو به ناخودآگاه. امآر نگاه کی

 ...مامان مثل ما، مثل شدیم آرام دیبا شد،یم تباه

 

 

ب.انیپا                                                                 .

 ۱۴۰۰هار
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