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 یمانتو یکردم ضربانش از رو  یآن قدر بلند که حس م   د،یکوب یام م نهیامان در س یمحکم و ب قلبم
 شود.   یرنگ مدرسه معلوم م یسورمه ا

 آمد. یسراغم م  یکه در مداقع بحران   کیستریحرکت کامال ه کیدادم،  یرا تکان م میاسترس پا پر

انداخته بودم تا   نییالتماس بودند، من آرام و پر بغض سرم را پا ای هیکه در حال گر هیخالف بق بر
 صورتم گرفته بودم. یدستم را جلو یمحکم کار   ینشناستم و برا یکس

فاتحه ام  د،ید یجا م نیبابا مرا در ا  یاز آشنا ها ی ک یکه اگر  ی. وادیلرز ی تنم از استرس م  تمام
 زد.   یخوانده بود. قطعًا بابا زنده زنده آتشم م

http://www.romankade.com/
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زد.   یحالم به حال بدم دامن م یو شلوغ  اهوی کرد. ه یم  دیها حال بدم را تشد واریسبز زشت د رنگ
 بود که دامنم را گرفت؟  یچه بدبخت نیا

را  میخال  یاطرافم داشت معده  یعرق آدم ها یع از بوآمد و تهو یمعده ام مدام تا گلو م دیاس
زدم و با عجله به   یدهنم گرفتم، عق یدست را جلو اورم،ی کرد. آخر هم نتوانستم طاقت ب یم ک یتحر

 .دمیسمت سطل آشغال دو 

فکر عق زدن   نیخواهم فرار کنم. با ا  یکرد م ی. احتماالً فکر مدینگهبان هم تا کنار سطل دنبالم دو زن
 گونه ام راهش را گرفت.   یصدا رو  یتر شد، اشک ب شیب میها

حس از تنم فرار   د،یمال  یآوردم. زن نگهبان کمرم را م  یزدم و زرد آب باال م  ی از ته دل عق م مرتب
 کرد.   یحالت تهوع به عق زدن وادارم م یول   دینال  یام از درد م یخال  یکرده بود، معده 

  یتر م  شی را ب  میگرفتم، معده ام را دگرگون و عق زدن ها یحال بهم زن اطرافم م  یکه از بو یدم هر
 کرد.

الغرم را در دست گرفت   یشد. زن نگهبان بازو  یخال میزانو ریآمد و ز میچشم ها ش یپ اهیس یا پرده
 . فتمیو نگذاشت ب 

 اطی تو ح بده، ببرمش  یلی دختره حالش خ نیا قربان》گفت:   یحس به کس  ی ب  یکه با صدا دمیشن

 《آزاد بهش بخوره؟ یهوا کمی

را  میزن بازو یوقت  یبشنوم ول یز یگذاشت چ  یهمهمه نم یداده بودم، صدا هیحال به زن تک یب
 که اجازه داده اند.   دمیو به سمت در رفت، فهم  دیکش

هم شلوغ بود   اطیجان به تنم برگرداند. ح  زییپا لیاوا میمال  یساختمان که خارجم کرد، هجوم خنکا از
 آزار دهنده نبود.  ی از بو ها ینه مانند ساختمان، الاقل خبر  یول

  کیو به طرف  دیشد. زن نگهبان دستم را کش یحالم بهتر م  دم،یکش یکه م یق یهر نفس عم با
 .دیپر یم نییدر سرم باال و پا  انهی. فکر فرار موزمیدرخت نشست  ری ز مکتی ن  کی یدرخت برد، رو

  یکلیبه زن ه یچشم ری سفت کردم. نا خود آگاه ز نیزم  یرا رو میرا مشت کرده و پا ها میها دستم
هدف به آدم   یتفاوت و ب   یبود، کردم. نگاهش ب دهیو چادر پوش یانتظام یروی کنارم که لباس سبز ن
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جمع   اوبا فاصله از  مکتین یو خودم را رو دمیانعطافش ترس  یب یا افهیبود. از ق رهی خ  اطیح یها
 شدم.  دیکه چند سرباز در آن بودند و محل ورود و خروج بود، نا ام یآوردن اتاقک  ادیکردم. با به 

و دنبالم تا در خانه  اورندیب  ریآمد. اصال اگر آدرسم را گ یمحض به حساب م یوانگیفکر فرار هم د یحت
 ند؟ یایب

 نبود! یمع شدن بابا ج یآبرو گریوقت د آن

گذاشتم و محکم فشردم. پر از ترس بودم.   میزانو یرفتنم را شل کرد. دست لرزانم را رو  یفکر پا نیهم
 هم وقت حرف زدن، لرزان بود.  می صدا د،یخشک شده ام از بغض لرز یلب ها

 اد؟یسرم م ییکنن؟ چه بال یکارم م  یحاال چ -

کارا   نیاز ا گه یتعهد بده که د ادیفقط بابات م ،یچ یه》کرد و با پوزخند گفت:   یتفاوت   ینگاه ب مین

 《. یتعهد بد دیخودتم با  یخونه، آهان راست یر   یو بعدم م یکن  ینم

مرا گرفته  بانی بود که گر یاتفاق شوم نی گفتند هم یکه م  یشک بدبخت یبه تنم حمله کرد، ب  ترس
 بود.

  یو ترس   یپناه یاز سر ب یا هیزدم. گر  هیگر ری م و پر سر و صدا زصورتم گرفت ی جلو  گریرا بار د دستم
 .میمسببش بود میکه خودم و حماقت ها 

 احمقم کردم که لعنت بر خودم باد!  خود

 و تعهد بدهد؟  دیای ب  بابا

 ممکن بود؟  یز ی چ نیمگر همچ  اصال

دستش گرفت و بلندم   انیرا م می سرش صاف کرده و بازو ینگهبان از جا بلند شد، چادرش را رو زن
 کرد.

 . یکن هیگر یتون  یکه حالت خوبه که م نیخب مثل ا -

بغضم را گرفتم.  یرا جمع کردم و جلو میرا پاک کردم. مظلومانه لب ها میاشک ها نمیآست یگوشه  با
 آورد.  یبه رحم نم میآدم ها را هم برا نیدل ا یندارد و حت  میبرا یسود هیدانستم که گر یم
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 :  دم یالتماس پرس  پر

 خودم به جاش تعهد بدم؟ اد؟یشه بابام ن   ینم -

حالم بهم زن عرق    یو دوباره هجوم بو ها میو خفقان آور بود، شد یمیهم قد اری ساختمان که بس وارد
 شده بودند، باعث جمع شدن صورتم شد. بیکه با هم ترک کیف یمختلف و عطر ها یآدم ها

 زد.   یبه صورت جمع شده ام، پوزخند ینگاه  مینگهبان با ن  زن

 حال بدم؟  نیا ایدانم به خاطر سوالم بود  ینم  حاال

ما   شیجا پ  نیتو ا ادیهم که ن  ی. تا وقتادیب  دیبابات هم حتما با  یول ،یتعهد بد دیخودت که با -
 .یتو بازداشتگاه منتظرش بش  دیبا ومدین  ایکرد  ر ی اگه بابات د  ،یمهمون

   گر؟یبود د نیگفتند هم یکه م سقوط

 ینابود یاست که تو را به ورطه   قیعم  یدره  کیو تنها راهت  یندار  یراه چ یه یکه حس کن  نیا
 بود.   نیحتمًا هم یکشد. آر  یم

تلخ به نام   یقت یحق  کیسقوط از  ایدره باشد   ای یبلند کیسقوط از  نیخواهد ا یندارد، حاال م  یفرق
 ! یناتوان

 نشاند.   سیکنار دست مهد ی دهیو پوس یک ی زرد رنگ پالست یصندل ینگهبان مرا رو زن

 یناخن ها یدر حال بررس  یکردم، چنان با خونسرد  سی به آرامش مهد دی نا ام یو نگاه نشستم
 م؟ یبود سیپل یواقعًا ما در اداره  ایلحظه به شک افتادم که آ کیشده اش بود که  کوریمان

ام لعنت   یتمام نشدن یبار هزارم به حماقت ها یرا سخت در دست فشردم و برا  یطرف صندل دو
 فرستادم!

 زدم:  شیخش انداخته بود، صدا شی رو ادیز ی هیکه گر ییبا صدا آرام

 س؟ یمهد -

 تمام جوابم را داد: یتوجه ید، با ب نگاهم کن یآن که حت یبار ب   نیاول یبرا
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 ننه ام شده. یقراضه   ویکرده که صداش مثه راد هیکن چطور گر گاینوچ، ن ه؟یچ -

ها مشتاق،   ی افراد را به سمتمان جلب کرد. بعض دیعد لی و توجه خ  دیقاه به حرف خودش خند قاه
 جلفش کردند.  یبه خنده ها  یتفاوت نگاه   یب  ایهم آزرده و  یمتاسف و بعض  یبعض

  نییتنم نشست، پر خجالت سرم را پا یعرق شرم رو س،ی مهد ی حانهیجلف و وق دنینوع خند نیا از
 انداختم. 

خواسته ها و وسوسه   میکه تسل یام شدم، من  یمِن وجود یآوردن حرف بابا باز هم شرمنده  ادیبه  با
 کرده بودم. طانشیش یها

اصالً   ،یلذت  چیو ه یخوش  چیه  ا،ی تو دن زیچ چیباشه که ه ادتیکنم  یم دیتاک  ن،یباشه نازن ادتی"
اگه   ی. اصال کار یارزش نداره که تو به خاطر انجامش خجالت زده و مفلوک باش  یاون قدر  یکار  چیه

رو به   سرت بندازه، اگه  نییکه شرمسارت کنه و سرت رو پا نیبره نه ا یخوب باشه که تو رو باال م
که  طانهیش  یاز هزار وسوسه  یک یبدون که اون  یانداخت نییپا  یکارت با شرمندگ ی جهی خاطر نت

 بده."   بیتونست تو رو فر

 اندازم.   یو من با حماقت آن را پشت گوش م  دیگو یراست م شهی حق داشت. او هم  بابا

 ار دهنده ام وا داشت. آز یرا گرفت و بلندم کرد و مرا از فکر به حماقت ها مینگهبان بازو زن

 .ادی ب یک ی زنگ بزن به خانوادت   میبر  ایب -

!  ایسفت کرده و تمام تنم را منقبض کردم. خدا نی زم یرا رو میکه بخواهند مرا به مسلخ ببرند، پا انگار
 خواستم بروم و به بابا زنگ بزنم.  ینم

 کند. میبرا یانتظار داشتم کار  االنهیکردم، خوش خ   سیبه مهد یو پر تمنا نگاه  درمانده

برداشت و پر تمسخر رو به زن   شی ناخن ها ینگاهم را که حس کرد، دست از بررس  ین یسنگ سیمهد

 نیشه ا  یحاال نم  سهیپل خانم》اش گفت:   یشگی هم یادبانه  ینگهبان با همان لحن الت و ب 
  یتکرار نم هیبه جون تو بار اولش بود، تخم دو زرده کرده، د ان؟یمن ننه باباش ن  یدوست زرزرو

 《شه.

 رفت.  سیبه مهد ینگهبان چشم غره ا زن
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تو ضمانت    ستین  یاز یضامن خودت بشه، ن ادی ب دیبا  یک یاوالً لحن صحبتت رو درست کن، دومًا  -
 . میکار دار  گرانیسومًا ما حاال حاال ها با تو به جرم اغفال د ،یرو کن گهید یکی

 یدست ها طهی گذاشته باشند، با شتاب از جا بلند شد. مانند زنان سل خیم  سیمهد ر یکه ز انگار
 و مغلطه کرد. یگر   یالغرش را در هوا تکان داد و شروع به هوچ

  نایا تیخدا رو شکر هم عقل دارن، هم ننه بابا. خر ؟یمنه که اومدن مهمون  ریبه من چه، مگه تقص -
 . ستمین یداره. من مسئول کسن یبه من ربط

  میو سادگ  یزود باور  یتر از خودم ناراحت شدم و دلم برا شی شوکه نشدم، ب  سیرفتار مهد نیا از
 سوخت. 

  یبد از آن خارج م  یشدند و با حال  یواردش م یادیکه پسران و دختران ز ییاتاق رو به رو یچوب در
که با   یآشفته در حال  یبود، با سر و وضع یکه در مهمان ییاز همان دختر ها یک ی شدند، باز شد و 

  رونی ب رد،ک  یبود را پاک م ختهیگونه اش ر یکه مفتضحانه تا رو یملی دستمال صورتش را از اشک و ر
به شدت درهم بود،  شیکه اخم ها یدر حال  سیپل یمرد با لباس فرم اداره  ک ی آمد و پشت سرش 

 .ستادیدر چار چوب در ا

  نیدر راهرو، ب شی پا دیکوب یگذاشت، صدا  یکوباند و احترام نظام نیزم یرا رو   شینگهبان پا زن
 گم شد.  یشلوغ

 ناخود آگاه خودم را جمع کردم.   شیصدا یشروع به صحبت کرد، از جذبه و ترسناک یوقت

   نجا؟یچه خبر ا -

 کرد. یو نازکش دور گردنش افتاده بود، اشاره ا ری که شال حر سیسر به مهد با

 شما خانم شالت رو درست کن.  -

شد   خوب》گفت:   یو با حرص دی بلندش جلو کش یشانی پ یشالش را محکم تا رو  ضیبا غ سیمهد

 《وفته؟یحاال؟ اسالم به خطر نم 

آدم را در خود   قیچاه عم کیکه مانند  اهشیس یاز در اتاق فاصله گرفت و با چشم ها یقدم مرد
 کردم.  یقالب ته سیمهد یشد. من به جا  رهی خ سیمهد یکرد، به چشم ها یگرفتار م 
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که هفت   ارمیسرت ب  یینکن که بال یکار 》گر گفت:    دیاشاره کرد و تهد سی مهد یبه سر تا پا مرد

 《.ستین یگر  یو هوچ یباز  طهی سل یجا جا نیا آب خنک بخورند. ا ج ن ینسل بعد از خودتم ا

  شیماست ها یکرد، به قول  پایرا چل شی و دست ها دیرا درهم کش شیتنها اخم ها دهیترس سیمهد
 نشست.  شیدر جا یحرف چی ه یکرده و ب سهیرا ک

 . من و زن نگهبان!دیمرد ترسناک هم به سمت ما چرخ  آن

 اتاقم. اریدختر رو ب  نیخانم افخم ا -

دختر و پسر قبل   نیکه چند یحرفش عقب گرد کرد و به اتاقش برگشت. همان اتاق  نیاز گفتن ا بعد
 از من را داخلش برده بودند.

خانم افخم نام دارد مرا به سمت اتاق آن مردک ترسناک که تنها چند قدم  دمینگهبان که تازه فهم  زن
 فاصله داشت، برد. 

و  یجد  یآدم ها نیسفت کردم. از ا نی زم یرا رو می چادر خانم افخم چنگ زدم و دوباره پا ها به
 . دمیترس ی انعطاف و رفعت در وجودشان نبود، به شدت م یزمخت که ذره ا

رو خدا، من   تو》حسم فشردم و پر التماس گفتم:  یکرده و ب خی یخانم افخم را در دست ها  یبازو

 《ترسم. ی، مخوام برم اون جا ینم

زخمت و   افهیرنگش نشاند که اصالً به ق  یب یلب ها یبه اصطالح مهربان رو یافخم لبخند خانم
 کرد، خانم افخم زشت شده بود! یم شانیبایآدم ها که لبخند ز یآمد، برعکس همه  یعبوثش نم

بودند و محض   دهیاستخوانش کش یالغرم که به قول مامان فقط پوست رو یافخم دوباره بازو  خانم
 . دیپره گوشت هم نداشت را به سمت اتاق کش کیخدا  یرضا

و   یزن  یفقط به بابات زنگ م  ست،ین یز ی چ》اش کاسته شده بود گفت:  یاز سرد  یکه کم  یلحن با
دختر جون، پس نترس   میستیرگ نافته. ما که گ یبرات نم  یدنبالت. مطمئن باش اتفاق  ادیاون هم م

 《.متی بخور  ستیچون قرار ن
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  واریبا د یهزار ترس و دلهره آن چند قدم را به دنبال خانم افخم در اتاق آن مرد ترسناک رفتم. اتاق  با
رنگ کنج اتاق و در   یخاکستر   یکمد آهن کیاتاق  لی تنها وسا ،یپنجره ا چی ه یسبز رنگ و ب  یها

  کیبود.  هشد ختهی به آن آو یکاله سبز لجن کیخورد که تنها  یبه چشم م یجالباس کیکنارش هم 
هم  ینشسته بود و دفتر  ی فلز  یصندل  کی یهم بود که آن مرد ترسناک پشتش رو یچوب  زیم

 دستش بود.  ریز یبرگه ها یباز بود. مرد با دقت در حال مطالعه  شیجلو

  دم،یکش  یقینفس عم  یدر آن اتاق دخمه مانند به جلو هل داد. به سخت یمرا چند قدمافخم  خانم
 شده بود.   نی ام سنگ نهیطور س نینداشت که ا  انیاتاق جر نیدر ا ژنیانگار اکس

شدن ندارم و   میبه جز تسل یچاره ا چیه دمیرفتم. فهم  شیرا خودم پ  یبعد ی گرفتم و قدم ها یدم
 جا را به گور ببرم.  نیرفتن از ا یآرزو  دیکه به بابا زنگ نزنم با یتا زمان 

و پر از لکه   یقهوه ا زی م یرا رو شی بلند کرد، دست ها  شیدفتر جلو یترسناک سرش را از رو مرد
 که از چرک بود، درهم قفل کرد.  یطوس یها

  زیم نی خورد ا یکه غذا م ییگرفت با دست ها یبه هم خورد، چه طور دلش م زی م یف یاز کث دلم
 و پر چرک را لمس کند؟   فیکث

 خانم؟  -

شدم. زبان   رهی اش خ یگرفتم و به صورت منتظر و جد شیگرش نگاه از دست ها خیتوب یصدا با
 .دم یخشک و ترک خورده ام کش یلب ها یرو

... من》سخن گفتنم کرده بود، گفتم:   ی هیکه لکنت زبان را هد ی. با استرسدمیچیرا درهم پ دستم

 《... من...سیآخه... مهد

حوصله    یو ب  دیکش اهشیدست س کیبلند و  یها ش ی ر یبه رو یداد، دست هیاش تک یصندل  به
 . دیسر و ته ام پر یب  یوسط حرف ها

 تولد و نام پدرت رو بگو. خی تار ل،ی، فاماول اسم -

حقارت خودم بودم، اصال   نیبرود. مقصر ا نییپا میبلکه بغض گردو شده در گلو  دمیکش یق یعم  نفس
 شوم.  هیگونه تنب نیحاال حقم بود که ا
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و هشتاد و دو، شناسنامه ام صادره از تهران، اسم   صدی متولد سه بهمن هزار س یحاتم  نیاسم نازن -
 .ی حاتم  یبابام هم... عل

 آخر را با مکث ادا کردم.  ی جمله

بودم سروان است، متعجب   دهیلباسش فهم یشانه   یرو  ییطال یترسناک که از ستاره ها  مردک
 نگاهم کرد.

 همون کارخونه دار معروفه؟ یحاتم  یبابات عل -

 قدر بدشانس باشم و او مرا شناخته باشد.   نیشد که ا ینم  باورم

  یاز عرق و ملتهب بود، حت سی اشته بودند که تمام تنم خ از شرم و خجالت گذ یمرا در کوره ا انگار
آره تکان  یرا حدس بزنم. پر خجالت سرم به نشانه   شی احتمال  یتوانستم حرارت صورتم و سرخ یم

 همه حقارت نمانده بود. ن یاز ا میاشک ها ختنی تا ر یز یچ گریدادم. د

 لب زدم:  یسخت به

 بله. -

کرده ام،   خی برجسته و  یهزار باره زده و از گونه ها یورش سر به ش میکلمه اشک ها نیگفتن هم  با
 شدند.    ریسراز

دستمال  کیبرداشت و به طرفم گرفت. با تشکر  زشی م یرا از رو یدستمال کاغذ یجعبه  سروان
 برداشتم و صورتم را از اشک پاک کردم. 

  بهیغر ی. اصال دوست ندارم جلورمی کردم کنترل حالم را به دست بگ یهم فشردم، سع یرا رو میها لب
  رونی ب یکه ما را از مهمان  یکه از پنج صبح امروز، همان زمان یتمام کار  یها ضعف نشان دهم ول

 ضعف نشان دادنم بود. نیجا آورده بودند، هم نیو به ا دهیکش

زرد    یکیپالست یپا نگه داشته. به صندل لنگ کیساعت است مرا  میآمد که ن ادش یانگار تازه  سروان
 رنگ که کهنه و از رنگ رفته بود، اشاره کرد. 

 .دین یبش -
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  ر،ینه چندان راحت نشستم. سر به ز یصندل   یاش رو رهی گفتم و معذب از نگاه خ یلب   ریز »ممنون«
 و صافش کردم.  دمیکش میمانتو یرو یدست

کار شکستن   نیاگر ا یحت ،یکنم. هر کار  یکار  دیشود، با  ی بد م شی برا  یلیخ د،یایجا ب  نیبابا به ا اگر
 غرورم و التماس کردن باشد! 

جا با خبر بشن،   نیاز اومدنش به ا گرانیاگه د دیدون یخودتون که م  اد؟یشه بابام ن یشه... م یم -
 . رهیگ  یو خبر دورش رو م هیحاش  یلیخ

 زل زدم. شیه چشم هاحرف سر بلند کردم و پر تمنا و ملتمس ب نیاز ا بعد

شد. عاقبت   رهیخ میدر چشم ها یا هیترسناکش چند ثان یانعطاف با چشم ها یسخت و ب یول او
  کیخواست   یبر خالف حالت صورتش گرم بود. انگار م  ش ی صدا د،یبگو یز یدهان باز کرد که چ یوقت

 کوچک را متقاعد کند. یبچه 

دست قانون و منم مامور قانونم. من   ینداشت ول یاگر دست من بود که مشکل ان،ی ب  دیمتاسفم، با -
  یخبر که دختر عل  نیاگر ا دیدون یهستند. م  یمحترم و سرشناس یل یشناسم، فرد خ یپدرتون رو م

  یگرفتن، چه اتفاق عقلیمواد فروش و جوون مست و ال یکل یو ال  یمهمون  کی رو از وسط  یحاتم 
 افته؟   ی پدرتون م یآبرو یبرا

 !  یو شرمندگ یشرمندگ ،یشرمندگ

 انجام دادن، دارم؟   یبرا  یگفتن و چه کار  یبرا یز یچه چ یهفت حرف  یکلمه  نیا جز

 تکان دادم.  دن،ی فهم یحجم از حال بد را به نشانه  نیشده ام به خاطر ا نیسنگ سر

  نیبابا را گرفتم، اول یشماره  زیم یبردم و با تلفن رو  شی وار دست پ  چارهیناچار بلند شدم، ب عاقبت
 نشستم. میبوق که خورد تلفن را به دست سروان سپردم و سر جا

غرق شدم که  میآزار دهنده بود. آن قدر در خودم و ناراحت  اریبس مینگاه متاسف خانم افخم برا ینیسنگ
 به پدرم گفته.  ییها زیسروان چه چ دمینفهم  یحت

 به تاسف تکان داد. یسر  میو سرزنشگر برا دیدستگاه کوب یخودم آمدم که سروان تلفن را روبه   یزمان
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 :  دم یرا در هم گره زدم و سخت فشردم. تمام توانم را جمع کردم و پرس  میدست ها محکم

 اد؟ ی شد؟ م یچ -

 خالف قبل لحنش تند شده بود و غضبناک.  بر

 هم نگران بودن. یلی. خانی بله، گفتن که م -

 نجام؟ یمن ا یچ  یبرا نیشما... گفت -

انگار او فقط آمده  ینگفته باشد، ول  یز یجا بودنم چ نی ا لیبودم که از دل  دواریام ،یدینا ام نیع در
 مرا در دم بخشکاند.  دیبود که درخت ام

 .دیکرد یکه به صحبت هام توجه نم نیبله، گفتم. مثل ا -

 ادامه داد:  یپوزخند با

 پدرتون.  یآبرو   یحت ست،یبراتون مهم ن زیچ چیکه ه نی نبود. مثل ا یمهم زی. آخه چ دیحق هم دار -

 سرد هم بود. د،یرحمانه لرز یب  هیو کنا ریهمه تحق نیاز ا میصدا

 . دیحرف بزن یطور  نیبا من ا دیشما... حق... ندار -

نه؟ که  ا یکرد  دایخواست دست پ یکه م یز یدانم به چ یو کاوشگر و بعد نم  قینگاهم کرد، عم  فقط
که خانم افخم   ییپشت سرم، همان جا  ییگرفت و به جا میعاقبت با تکان دادن سر نگاه از چشم ها

 《.ادیبگو ب ینفر بعد  به》بود، نگاه کرد و گفت:  ستادهیا

 که باز شد و خبر از رفتن خانم افخم داد. یآمد و در  دنیپا کوب  یصدا

  شیبابا را پ یکردم عکس العمل ها ی. سعافتی انیجر نمانیخانم افخم سکوت ب یآمدن دوباره  تا
 شیشناختم. رفتار ها  یبود که م یآدم ن یتر ی نیب ش ی قابل پ ریتوانستم. او غ  ینم یکنم ول   ینیب

 به دور از انتظار و توقع من بوده. شهیهم
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شدم.   رهی داد، خ یشدن بابا را خبر م  کیجلو آمدن، نزد هیکه با هر ثان وارید  یبه ساعت رو دیام نا
بد    دیدانست؟ شا یچه م یدنبالشان کرده، کس یکه انگار کس دندیدو یعقربه ها چنان به دنبال هم م

 ! ادیمن بود که دنبالشان داده تا زمان زود بگذرد و بابا ب  یشانس

شدن، شدند و بعد به خانواده    میلآمد، التماس کردند و عاقبت مانند من ناچار به تس ینفر  چند
 رفتند تا منتظر آمدن خانواده اشان شوند.  رونی زنگ زدند و بعدش هم ب شانیها

 باز شده؟  ییجا نیبه همچ شانیبود که پا یفکر کردم که چند نفرشان مانند من بار اول نیا به

 انتظار مرگبار.  هیسه هزار و ششصد ثان یعنیساعت گذشت،  کی

هنجار شکن بود،   بی نامتعارفش عج پیرا زرد رنگ کرده بود و ت  شیمو ها یه جلو ک یپسر  باالخره
  رونی از اتاق ب یالی خ یشد تا به خانواده اش زنگ بزند. بعد از زنگ زدن، همراه خانم افخم با ب  یراض

 رفت. 

آشناترش   یو قدم ها شیعطر آشنا  یبه در خورد و در باز شد. بو ینگذشته بود که تقه ا یقیدقا
 افتاده ام به شدت باال برود و ناباور نگاهش کنم.  نیی باعث شد سر پا

به   یسروان رفت و سالم سرد زیبه سمت م میمستق اندازد،یبه طرف من ب  ینگاه مین یآن که حت  یب
 بلند شده بود، کرد.  شی سروان که برا

 .  یجناب حاتم  دیخوش اومد -

 《.دین یبش دییبفرما 》چاپلوسانه گفت:  کنار من اشاره کرد و یکی پالست یصندل  به

  دیممنون از لطفتون جناب، اما من عجله دارم و زود با ی لیخ 》تکان داد و گفت:   یسر  یبا خشک   بابا

 《برم.

 ینقطه ا یبابا گرفت. انگشتش را رو یزمزمه کرد و برگه بر داشت و جلو یخشک زده آهان  سروان

 《.دی جا رو امضا کن نیا پس》گذاشته و گفت: 

 خودکار را از دست سروان گرفت و امضا زد.  یحرف  چیه  یب  بابا

 امضا کنن.  دیدختر خانومتون هم با -
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  یحت ستادم،یحرفش هم باعث نشد بابا برگردد و نگاهم کند. آهسته جلو رفتم و کنار بابا ا نیا یحت
 جرعت نداشتم که نگاهش کنم.

  نمانیلبخند سروان هم نتوانست جو خشک و سرد ب یضا کردم. حتبرداشتم و ام  زیم یاز رو یخودکار 
 را بشکند. 

 《ست؟ ین  یتعهد دادم، امر  خب》همه سکوت حوصله اش سر رفته گفت:  نی که معلوم بود از ا  بابا

 نه کم جان زمزمه کرد. کیبابا سرخ شده بود،  یسرد  نیاز ا یکه کم سروان

 رفت.   رونی بالفاصله عقب گرد کرد و از در ب  بابا

 بود! امدهی وقت ن چیزود آمد و زود تر از آن هم رفت، آن قدر زود که انگار ه  یلیخ

 . دمیبه دنبال بابا دو  یسرسر  یهم نگاه درمانده ام را در اتاق گرداندم و با خداحافظ  من

 زد، رفتم.  یدر چشم م اری بس  شیبابا که مدل باال  نیآمدم، به سمت ماش رونی که ب یکالنتر  از

که در را بستم،  نیلرزان جلو رفته و در را باز کردم، کنارش نشستم و بابا بالفاصله بعد از ا یلبخند با
 بود، حرکت کرد. دی قانونمند بع یکه از او  یاستارت زد و با سرعت 

  کردم اوضاع بد یآن طور که فکر م دیکرد که شا دوارمی شد و ام یقوت قلب  میمنتظر ماندنش برا  نیا
 باطل! الیخ  ینبود انا زه 

شد.   دایپ رشی رنگ از ز ییمویل یمجلس  راهنی رنگ مدرسه را چنگ زدم که پ یسورمه ا یمانتو نییپا
 ! دیشده بود، بابا آن را د رید  یکردم پنهانش کنم ول  یهول و دستپاچه سع

سبز   یمدرسه پنهان بود کرد و دستش دور فرمان سفت شد و رگ ها یمانتو  ری به لباس که ز ینگاه
 زدند، صورتش سرخ شده بود.  رونیدستش ب

 ... دایدر آن هو قیحزن عم کی آرام بود و  شیرنگش را از هم فاصله داد، صدا یب  یلب ها یوقت

  ییدارا نیتر ندارم چون تنها و بزرگ  یچ یاسم دهن پرکنم وگرنه ه هیفقط  چم،ی من ه دمیامروز فهم -
 .اره یدر م یهاست و سر از کالنتر  یدوستش بودن تو پارت  یخونه  یگه، به جا یمن دروغ م 
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  یصورت سرخش م د،یبگو یز ی نتوانست چ  گریتر در مشت بفشارم. د شیرا ب میتوانستم مانتو  تنها
 کرد. قیحرف را تصد نیا د،یگونه اش چک یکه رو یاشک یاست و قطره  شی رو یادی گفت فشار ز

سوال رفت ندارم، تو   ر یاون جوجه سروان ز یکه جلو یو اعتبار  یبه آبرو ی. کار یامروز من رو ُکشت  -
 .یبرد نیامروز باور و اعتمادم نسبت به خودت رو از ب 

از   یکار   نیجز ا زم،ی حرف آتش گرفتم. گر گرفتم و خاکستر شدم و باز تنها توانستم اشک بر نیا با
 آمد! یاحمق بر نم  دست منه

 :  دم یدستش بگذارم و همزمان نال یبغض، پر خجالت دستم را جلو بردم تا رو  پر

 ! ییببخش بابا -

گفت:   قیهمراه با چند نفس عم د،یبه صورت ملتهبش کش  یدست د،یکش رونیدستم ب ری را از ز دستش

  یبشم، بعدش چ  زیدونم اگه سر ر  یکه نم  مینده. االن اون قدر عصبان  حیتوض ار،ی ن لی نگو، دل یز یچ》

 《شه.  یم

را با کار کودکانه ام   زیمن همه چ م؟یتوانستم بگو ی! اصال چه ممینداشتم که بگو یز ی نگفتم، چ یز یچ
 نبود. یراه بازگشت چی خراب کردم و حال ه

ها   نیباخته ام به حرکت چراغ ها و ماش دادم و نگاه پر اشکم و مال هیتک نیماش یرا به پنجره  سرم
 خورد.  وندیپ

 **** 

حسم را به چشم  یدادم. نگاه ب  هیبالکن تک  یداخل واری حلقه کردم و به د میرا دور پا ها میها دست
 دوختم.  میاندازه رو به رو

 یکه بو دمیکش یق یدرخت ها به ثمره نشسته و گل ها شکوفه داده بودند. پر حسرت آه عم ی همه
 ام را پر کرد.  ینی بالکن ب ریکاشته شده ز یها یگل محمد

  زیگفت در خودت نر یکرد و م  یم حتمیبا آن سن کمش نص  ازی و ننو وار خودم را تکان دادم، ن آرام
قطره اشک    کی یاشکم خشک شده بود که حت یتوانستم، انگار چشمه  ینم ی ول یکن یوگرنه دق م

 .  ختمیر یهم نم
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 کند:   یبا بغض ناله م دیآ یهر دفعه که به اتاقم م مامان

و   یشه. االن عصبان  یم ادهیپ  طونی که زمان بگذره بابات از خر ش کمی کار رو با خودت نکن،  نیا -
 ناراحته.  

را    یسه روز نا و رمق هر کار  نیبابا در ا  یتوجه یرود، ب  ی رود که نم یکدام در گوشم نم چیحرف ه اما
 از من گرفته.

  نیدانم مگر بابا ا یسوزد، نم  یدلم به حال خودم م نمیب  یگود رفته و صورت الغرم را که م یها چشم
مرا نداشت حاال   یو کسالت ساده  یسرما خوردگ کیاو که تحمل  ند؟یب  یرا نم فیزار و ضع  ی افهیق

 . دیکش یمرا تا مرز جنون م نی گذرد و هم یم  ضیتوجه از کنار من مر یسه روز بود که ب 

 کرد.  یم  ینیسنگ مینوا یقلبم ب  یوزنه بود و رو کیبابا انگار  یها یتوجه  یب

  ییدارد و چه بال میبرا یاش چه زجر  یمن است و کم توجه  ینیزم یدانست که خدا یخوب م  بابا
 داد، انگار قصد کرده مرا بکشد.  یرحمانه به رفتارش ادامه م ی حال ب  نیورد، با اآ  یسرم م

 دادم، کاش!  یکار ها را انجام نم   یل یگشت و من خ یکاش زمان به عقب بر م  دم،یکش یپر حسرت  آه

  یر یش یحال پرده   یسست و ب   ییاز اتاق وادارم کرد از جا بلند شوم. با قدم ها یزنگ گوش یصدا
 بالکن را کنار زدم و داخل اتاق شدم. ری رنگ و حر

  یپا تخت  یرا از رو ی. گوشدیکش یناخن م فمیاعصاب ضع یام بکس به شدت رو یشاد ت آهنگ
خشکم   یلب ها  یو و کمرنگ روهر چند مح یصفحه، لبخند یافتاده رو یشماره  دنیبرداشتم، با د

 مدت افتاده بود که پاک او را فراموش کردم. نیدر ا بیعج ینشست. آن قدر اتفاق ها

به تنم   نیکوت ی انگار ن دیچ یکه در گوشم پ شیگوشم گذاشتم. صدا یرا پا یو گوش دمیسبز را کش خط
 .دیکردند، آرامش به تن خسته ام دو قیتزر

 سالم بر خانوم گل خودم! -

خش انداخته   شیرو  ادیکه سکوت ز یی اش، پر رنگ تر شد. با صدا یلبم با لحن پر انرژ  یرو  لبخند

 《؟یخوب سالم،》بود، گفتم: 
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 جا خورد.  یحالم حساب   یب یاز صدا انگار

 ؟ یخودت  ؟یناز  -

 تخت نشستم.  یرو

 آره.  -

 حاله؟   یقدر گرفته و ب نیصدات چرا ا -

 《چرا حالم بده. یدیفهم  یم یزد  یسه روز زنگ م نیتو ا اگه》تم:  طعنه گف پر

  یقدر ب نیشده که صدات ا یچ یبگ  یخوا یخانومم! باور کن نتونستم. نم خوشگل》گفت:  ینرم به

 《ضه؟ی حال و مر

عماد که  ایدانستم آ ینم  یدرد و دل کنم ول یخواست با کس یدادم. دلم م  رونی را پر صدا ب نفسم
  زیاز دورنم تمسخر آم  یکیدرد و دل بود؟  یبرا یبا او در دو ماه خالصه شده، فرد قابل اعتماد مییآشنا

  ،یبراش بگ یاخو  یاز سازمان اطالعات که نم ،یبهش بگ  یچ یخوا یانگار م حاال》و پر طعنه گفت: 

 نیدانم چرا ا ینم  یکم بود ول مانییمدت آشنا  《.یتا سبک بش یدو کلمه حرف بزن یخوا یفقط م
بود.   یبا جنس مخالف  یتجربه ام از دوست نیهم چون او اول دیقدر محکم به قلبم سنجاق شده؟ شا

 نشست.  یبه دلم م اری هر چه که بود، او بس

 . دیکش رونیب  ضمیشد و مرا از گرداب افکار ضد و نق یدست شیصدا

 شده؟  یچ  یبگ  یخوا یمن جونم باال اومد، نم یناز  -

 کردن، کردم.  فی شروع به تعر یام کنار زدم و با ناراحت  یشانیپ  یرا از رو میها یچتر 

 یرا از البال میانگار در حال خفه کردنم باشند، صدا یتمام شد، پر بغض به سخت  میحرف ها یوقت
 فرستادم. رونی را قرق کرده بود، ب میکه گلو یبغض

 ده. یزجرم م  یطور   نیمه و داره ادونه چقدر برام مه  یکنم عماد. بابام م یدارم دق م -

 ده.  یانجام م یدم، کار درست  یکاراش حق م نیا  یحق داره. بهش برا -
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 لب زدم:   دهیبر دهیناباور بر با

 گم؟  یم  یمن چ یفهم  یم -

اون  دیگم. به نظر من تو با  یم یمتوجه ام که چ آره،》حرص درآرش گفت:   یهمان خونسرد با

 《.ینر  یکار  نیسراغ همچ گهیتا د یرو بکش  دیکه بابات کش  یزجر 

ام بدهد و نازم را بکشد، نه   یدلدار  یداشتم کس ازیرا جلو دادم. ن  میلب ها ریبهانه گ یبچه ها مانند
 طور سرزنش شوم.  نیا نکهیا

 نخواهد بود که نازم را بکشد.  ی رفتارش مطمئنم کرد که مسلمًا او کس نیا با

بود   یفقط همان قدر  میشد. اشک ها سی حلقه زده بود، خ میکه درون چشم ها یک از اش میها پلک
  قی. نفس تند و پر بغضم را عمدم یکش سمیخ یپلک ها ریز  یکند. دست سیرا خ   میپلک ها یکه کم

 دادم. رونیب

  یسرزنش ها ینه توان و نه حوصله  گهیحالم بد هست که د یقطع کنم؟ اون قدر  یندار  یاگه کار  -
 تو رو ندارم. 

 هیکم و گر ی هیها عواقب تغذ نیا  د،ید یتار م میدرد گرفته بود و چشم ها ستادنمیاز سر پا ا میها پا
 فشردم.  میپنجه ها انیتخت نشستم و مالفه را م یرو یحال  یمتعددم بود. با ب  یها

به گوشم  ، یرا در اعماقش حس کن یدلخور  یتوانست یدقت م  یخونسردش که با کم  یصدا عاقبت
 . دیرس

رو   یز ی کار هم چ نیا یحت یکنم ول  یتونم خداحافظ  یمزاحمت شدم م یکن یباشه، اگه حس م -
 عوض بشه.  ستی قرار ن یچیه یاشتباه کرد یکه قبول نکن یکنه، تا وقت  یعوض نم 

محض بود و خب چه  قتیحق  شیلرزانم را بهم فشردم و خودم را کنترل کردم. حرف ها یها لب
 نفر باشم؟  نیآمد که من دوم یخوشش م قتیاز حق یکس

 تمام سرم را پر کرد.   ،یاز پشت گوش قشیآه عم یصدا

 دلم برات تنگ شده. نمت،ی تونستم بب یکاش م  -
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لبم نشست. آن قدر محو بود   یرو  ش،ی صدا در یحسرت و دلتنگ ادیهر چند محو از حجم ز یلبخند
 باال نرفتند.  مینخورد و گونه ها نیاز لبخند چ  میچشم ها یکه حت

کردم ذوق و   ینبودم. سع  یقائده مستثن  نیبود و خب من هم از ا ریانسان فطرتًا توجه پذ ذات
 تراوش نکند.   میهمه توجه اش، در صدا نیاز ا اقمیاشت

  ادیتونم ز ینم  یدون  یکه م خودت》گفتم:  چاندم،یپ  یرا دور انگشتم م میاز مو یکه تکه  یحال  در
کنه. با  یواقعًا سر از تنم جدا م گهیاون وقت بابام د نه،یمن رو با تو بب  یک یفقط  هیکاف نمت،ی بب

 《ده تا دم در برم. ی اجازه نم  گهیمامانم صد برابر شده و د یر یاوضاع االنم که سخت گ

 شدم.    رهیشب خواب بود، خ یاتاقم که پر از ستاره ها یآسمان   یو به سقف آب دم یکشتخت دراز  یرو

 . دیپر محبت به گوشم رس شیصدا

 ام.  یراض ،یو اس ام اس بد  یبهم زنگ بزن  یکه هر از گاه نمیاشکال نداره، من به هم -

رفت. با   یل یو  یلیق  شیو دلم از حرف ها دینبود، تمام صورتم خند  یجمع شدن گریبار د نیا لبخندم
 . دمیخند  زیر  زیچشم بستم و ر یسر خوش 

 .رمیکنم هر وقت که تونستم باهات تماس بگ یم  یباشه. سع -

 《بره. یمن تا صدات رو نشنوم که خوابم نم ،یانصاف  یب  یلی خ ؟یوقت که تونست   هر》گفت:  دلخور

خب   یزنم، ول یهزار دفعه زنگ م  یو روز   رمیبگ خودم را   یتوانم جلو یدانستم که نم یخوب م  خودم
 کار بود.  یطاقچه باال گذاشتن الزمه  یکم

ام   یباشه تمام سع یبهت زنگ بزنم. ول  شهیکنم که هم ی وقت نم  خب》لوس و دلربا گفتم:  یلحن با

 《دوبار بهت زنگ بزنم. یک ی یکنم که حداقل روز  یرو م

 شه. یم ی ما هم عروس یاشکال نداره، تو کوچه  ،یه -

 بالشت انداختمش.   ری را قطع کردم و ز یکه به در خورد، هول زده گوش یتقه ا با
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 یکه قلبم از استرس محکم به قفسه  یدر را باز کرد و فقط سرش را از پشت در داخل آورد. در حال ازین
 رفتم.  شیبرا یخورد، چشم غره ا یام م نهیس

 .خت یقلبم از ترس ر ؟یزن   یدر م ییهویچرا  -

 دارد را باال داد. یرا بر م   رشانیز یواشک یدانستم  یپر پشتش را که م یها ابرو

  ایگه ب یمامان م  ار،یخود ن یب ی قدرم بهونه ها نیها، ا یگ یم یز یچ هیدر نزنم؟  ییهویوا چطور  -
 سر وقتت.  ومدهی شام بخور تا خودش ن 

و در را محکم بهم   دیاش بدهم، سرش را عقب کش یزبان دراز  نیبه ا  یکه بخواهم جواب نیاز ا قبل
 . دیکوب

 بود، حاضر جواب و زبان دراز!  نیهم شهی. همدمی کش یحرص آلود پوف

 ؟ یچطور در بزند که نترس دیمثالً با گر،ید  دیگو یزد که خب راست م بیدرونم نه  یکی

  شی از سفر ها یکی از  میکه بابا برا  یچوب یرفتم. شانه  نهیآ یوتخت بلند شدم و جل یکنان از رو غرغر
کمرم   یپر پشتم که تا گود  یبه ارمنستان آورده بود، را برداشتم و شروع کردم به شانه کردن مو ها

اتاقم   یبهداشت سی وکه در سر نیبستم. بعد از ا یرا جمع کردم و گوجه ا میبعد تمام مو ها  د،یرس یم
 رفتم.  نییشام پا  یبه صورتم زدم، برا  یآب

از   یکیسکوت هنگام غذا خوردن   نینبود، ا یب یعج  زی در سکوت مشغول خوردن بودند که چ همه
 شد.  یشکسته م ازین ایاوقات توسط من  یافراد خانه بود که فقط گاه یشگیهم  یعادت ها

نشسته   زیمن و بابا را که صدر م نی ب یفاصله  ازینشستم. ن  ازیو کنار ن   زیلب، پشت م ریز  «ی»سالم با
 بود را کرده بود. 

 دخترم؟  یکن یچرا شروع نم  نینازن  -

بود، گرفتم و  شیتوجه در حال خوردن غذا  ینگاهم را از بابا که ب قیعم یمهربان مامان با آه یصدا با
 . دمیرا جلو کش ای الزان سیزدم و د شی جان به رو یب یبه مامان دادم. لبخند 

 خورم مامان. یم -
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من است را به طرفم هل داد و پر افسوس گفت:   یدانست مورد عالقه  یکه م تهیل  یظرف ترش مامان

 《.یشد  فیضع  یلیمدت خ  نی ا ،یبش  تی تقو دیبا》

بشنود،   واریکه د دیگو یدانستم که مامان به در م یگفتم و مشغول خوردن شدم. م یلب  ریز »چشم«
 زده بود؟  دنیخودش را به نشن وار یکه د دهیچه فا یول

سالن داشتم  نیکه از جو سنگ یکه شروع شده بود، تمام شد و من با حال بد   یدر همان سکوت  شام
 به اتاقم فرار کردم. 

  یحال بد روح نیو اصالً دوست نداشتم ا میکنم، فردا امتحان داشت یعلوم را برداشتم تا مرور  کتاب
 کرم که نزند.  یم تالشم را متما یعنیبه درسم بزند،  یام لطمه ا

و کتاب را هم  دم یهم سرد بود، دراز کش اریاتاق که بس  یکف پارکت شده  یرا بغل زدم و رو  کتاب
 باز کردم.   میجلو

 نمود.  یسر حال کننده م اریآمد که بس ی م  رونی هم از ب یتراس باز بود و باد خنک  در

تا درس داده  شهیکه هم نیکردم و ا میها که داشتم شروع به مرور کردن درس یکم یهمان انرژ  با
 شد.  یپوئن مثبت محسوب م کی میخواندم، برا یشد، آن را م  یم

شد و من هم آن قدر خسته بودم   ی باز نم  گرید میدانم چند فصل و چند صفحه خواندم، چشم ها ینم
کتاب  یسرم را رو یتخت بروم، با خستگ یحوصله ام نکرد دستم را بند تخت کنم و رو یکه حت

 به خوابم برد.  کیسفت و سخت، نزد یپارکت ها یگذاشتم و همان جا رو 

 * * * * * 

مدت از سر   نیکه در ا ییداده بودم. تمام ماجراها هی کتاب ها تک ینشسته و به قفسه  نی زم یرو
مسئول کتاب خانه،   ی خانم هاشم سی با ه  یکردم که هر از گاه یم  فیما تعرس یگذرانده بودم را برا

  یم اجرام یافتاد، البته که با دور شدنش دوباره شروع به گفتن ادامه  یم میصحبت ها  نیب یوقفه ا
سما   یو رفتار بابا، همه را برا سی پل یبه شدت بد اداره  یتا فضا سیمهد یها یگر  یکردم. از هوچ

 واو هم جا ننداختم. ک ی  یحت کردم، فیتعر
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  شیاخم به ابرو یحت میخونسرد سما که حرف ها شهیهم ی افهیکه تمام شد، به ق میها صحبت
 زل زدم.   اورد،ین

  یالک  یخود و استرس ها یب یها  یشناختمش! آدم دلواپس  یاش ناراحت نشدم، م  یخونسرد نیا از
 از جانب او را داشتم.  ینگران یکم  یحال توقع حت  نیبا ا ینبود ول 

 《شه. یها! صورتت چروک م  ی ار ی وقت اخم به ابروت ن هی》گفتم:  دلخور

باال انداخت و از جا بلند شد، خودش را تکاند و دستش را به طرفم دراز کرد. همان طور که با   یا شانه

دن  من االن تو عوض ش یناراحت》زل زده بود، گفت:    میاش پر نفوذ در چشم ها یعسل یچشم ها

 《کنه؟ یماجرا کمک م

وادارم کرد که به سوالش   شی چشم ها یرا گرفتم و به کمکش از جا بلند شدم، سر سخت دستش
 جواب بدهم.

 شه.  یکه م نمیباعث تسک یخب نه، ول  -

 چیکه ه یافته. در حال یم گه،یبهت بگم؟ بگم اشکال نداره، گذشته و باالخره اتفاقه د یچ  دیمثالً با -
 مجازاتت فرار نکن.  ری پس از ز ،یتاوانش رو هم بد  دیو با ی. تو اشتباه کردستیکدوم درست ن

 ناک اوتم کرد و دهانم را بست.  شهیهم مانند

سرزنش   نی که مجازاتم هم  نیزود جوابم را گرفتم. مثل ا ی ل یکه البته خ ست؟یکردم که مجازاتم چ فکر
مورد  شهی من که هم یبرا یز یکردم و چه چ یتحمل م  دیسرد بابا بود که با یو رفتار ها  گرانید یها

 شد؟  یم دایسخت تر پ نیو توجه همه بوده ام، از ا قیتشو

رفتم. مانند او    یگشت و من هم پشت سرش راه م یکتاب م یقفسه ها نیب  یعجله ا چیه  یب سما
 به نگاه کردن کتاب ها و عنوانشان نداشتم. یوقت عالقه ا چیه

معروف را خوانده بودم، مثل غرور و تعصب و بر   یانگشت شمار از کتاب ها یهنر کرده و تعداد  فقط
  یسما مبن  یها و اصرار ها فیهم به خاطر تعر نیکه البته ا دهیاسمشان را نشن  یباد رفته که کمتر کس
 بر خواندنشان بود.  
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برعکسه؟ اکثرًا عاشق   تیدونم تو چرا همه چ ینم من》:  دیگو یم  یبا خنده و شوخ شهیهم سما
تو بر عکس عاشق کتاب  زارن،یب  یان و تا دلت بخواد از کتاب درس یدرس  ری غ یرمان و کتاب ها

 《! یکن یکشون فرار م غیج  ین یب یو در عوض رمان م یا یدرس

 یبه کتاب ها  ینگاه لی م یو ب  ستادمیکنارش ا ، یخارج یکتاب ها یقفسه   یسما جلو ستادنیا با
 نگاه کردم.   میرو به رو

  یلبش و متفکر تنها با حرکت چشمش عنوان ها را م یانگشت اشاره اش را گذاشته بود رو صبا
 خواند.

 ؟ یهست یز ی دنبال چ -

 که زد. یام مصادف شد با لبخند خشنود یپر از کنجکاو یجمله  نیا

 کردم. داشیخودشه، پ -

   ؟یکرد دایرا پ یز یکه فرصت کنم بپرسم چه چ نیقبل از ا و

  می. متعجب دست هادیام کوب نهی . برگشت و کتاب را به سدیکش رونی کتاب را ب کیدراز کرد و  دست
 را باال آوردم و کتاب را گرفتم.

 《.ی کن یکتاب رو تا آخر هفته تموم م نیا》گفت:   یجد یزل زد و با لحن  میدر چشم ها سما

 ادامه داد:  دیتکان داد و پر تاک دیتهد یصورتم به نشانه  یانگشت اشاره اش را جلو و

 ! یباشه ناز  ادتیفقط تا آخر هفته،  -

 صورتم گرفتم.   یاش، کتاب را جلو ییهویمدل رفتار  نیاز ا مبهوت

 " جلب خود کرد. لیرا اول جلد ساده و سبز رنگش و بعد عنوانش "چهار اثر فلورانس اسکاول ش نگاهم

و داد و شلوغ    غیکالس انگار که از بند اسارت آزاد شده باشند، با ج  یبچه ها یزنگ خانه همه  با
 رفتند. رونیاز در کالس ب  یکار 
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شانه ام انداختم، سر بلند   یرا رو  فیو ک ختمیا در کوله ام رر لمیبا آرامش وسا شهیمثل هم  یول من
 داده بود.  هیدر کالس را بسته و به آن تک دم،یرا د سیکردم و تازه آن موقع بود که مهد

تکان نخورد.   شی با سماجت از جا  یراه کنارش بزنم ول  یکردم از جلو  یاخم به سمت در رفتم و سع پر
نداشت،   سی پل یبا لحنش در اداره  یمهربان که اصالً منافات یگذاشت و با لحن میبازو یدستش را رو

 《کنم. فتارر یاون جور  یآگاه یباور کن مجبور بودم تو اداره  ؟یناز   یکن یم  یجور   نیگفت: چرا ا

 رهی مدفون شده بود، خ یلنز آب  ریکه ز شیتفاوت در چشم ها یو ب  دمیکش رونیرا از دستش ب   میبازو
 شدم.

 رو ازت نداشتم. نیبه هر حال من توقع رفتار بهتر از ا ست،یهم نم -

 رفتم.  رونی در کنارش زدم و ب یاز جلو یبا تنه ا و

خب به قول معروف   یبود که انجام دادم ول یاز آن اشتباهات وحشتناک یک ی  سیبا مهد یدوست
 منفعت است.  ،یر یضرر را از هر جا بگ یجلو

داده و   هی تک نیبه ماش  ابانیآن طرف خ شهیکه مانند هم دمیراننده را د دم،یدر مدرسه که رس  یجلو
 نگاه منتظرش به در مدرسه بود.

در عقب   یمعطل  یجوابم را داد. ب  ییآرام به طرفش رفتم و »سالم« کردم که با خوش رو ییقدم ها با
را    نیماش یشد و کولر ها ری راننده جا گ  یصندل یزود رو یلیرا باز کردم و نشستم و او هم خ  نیماش

 کرد.   میتنظ  میرو

اش،   یمخف  پیگذاشتم و از ز م یپا یلبم نشست، کوله ام را رو یهمه محبتش رو نیاز ا یلبخند
 و روشن کردم.  دمی کش رونی ام را ب یگوش

  امیپ لب بگزم و بالفاصله باکس جان ی و تماس که همه متعلق به عماد بود، باعث شد پر ه  غامیپ چند
 ها را باز کنم. 

 ؟ یسالم، خوب -

 ؟ یدیخواب -
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 ؟ ییکجا ؟یناز  -

 بهم زنگ بزن. یدیهام رو د امی هر وقت پ -

بوده اند، همان موقع که  شبیها انداختم و متوجه شدم که همه متعلق به د امیبه زمان پ  ینگاه
 کرده و مشغول درس خواندن بودم.  لنتیرا سا یگوش

 کردم.   پیتا شیبرا یام یو پ دیلغز بوردیک  یزود دستم رو  یلیخ

 نشدم. می. اصالً متوجه گوشسرم به درس خوندن گرم شد  شبید دیسالم، ببخش -

 جوابم را داد.   ده،ینرس  قهیدق کیارسال کردم و به  شیرا برا  امیپ

 !دهیخواب یگوش  یگمانم رو به

 یاومده باشه. دلم برات تنگ شده، االن م شیبرات پ یزدم که کار   ینداره، حدس م  یشکالسالم، ا -
 شه بهت زنگ بزنم؟ 

 کردم.   ینگاه یعل  یخونسرد مشهد ی افهیبلند کردم و به ق سر

 زنم. ی خونه بهت زنگ م دمی نه، االن تو راهم. رس -

 . یمنتظرم نذار  ادیز دوارم یام زم،یباشه عز -

جلو بردم و   یدو صندل  نیکه گرفته بودم، سرم را از ب ی گذاشتم و با انرژ  میمانتو بیرا در ج یگوش
 کردم. یعل یشروع به سر به سر گذاشتن مشهد

انداخت و مجبورم کرد ناهار را تمام و کمال تا   رمیبه خانه، از شانس بد، مامان گ دنیمحض رس به
 تا به او زنگ بزنم.   دمیخوردم و به اتاقم دو بخورم. ناچار تند تند ناهارم را زی آخر سر م

را در دست  یدوستش داشتم، نشستم و گوش یلیکه خ میو پشمالو  یمبل راحت یدر اتاق رو یوقت
 دلم نبود.  یزنگ زدن دل تو یگرفتم، برا

از دهنم   یتاالپ یهمه پر کار  نیقلبم از ا دمیترس یو م دیلرز  یم یو خوش   جانیاز شدت ه میها دست
 .فتدی ب  رونیب می پا یجلو چه،ی قال یرو
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زد و قرار بود با   یبود که زنگ م  یصفحه هول کردم، انگار بار اول   یاسمش رو دنیو د  یگوش دنیلرز با
 گوشم گذاشتم. یرا پا  یاو حرف بزنم. با جان کندن تماس را وصل کردم و گوش

 ست!را خوب بلد ا یمهربانش که رسم دلبر  یآخ از صدا ش،یصدا

 زم؟ یعز یسالم، خوب -

 برد؟  ی مرا به عرش اعال م  نی چن نیپشت کلمات ساده اش مدفون بود که ا یدانم چه راز  ینم

 خوردم.   یشد، داشتم ناهار م رید دیخشیب  ؟یخوبم، تو خوب  -

 . زمینوش جانت عز -

را به  ییهمه دختر چه حرف ها نیاصالً ا م؟یبگو ش یاز چه برا گریکرد و من فکر کردم د سکوت
 .میچه بگو تیموقع نیدانستم در ا یتجربه داشتم تا م  یکاش کم ند؟یگو یدوست پسرشان م 

 کنم. یفکر م زی چ هیچند وقت همش دارم به  نیتو ا -

 حلقه کردم.   میرا دور زانو ها میرا باال آوردم و دست ها میها پا

 :  دمیپرس  کنجکاو

 ؟ یکن ی فکر م یبه چ -

 . دیکش  قیعم  ینفس

 کرده.  بمی که خدا نص یکنم تو پاداش کدوم کار خوبم  یهمش دارم فکر م -

 نبود.   یعیطب  یحجم از خوش نیرا در دلم آب کردند، به واهلل که ا شیها یو تمام خوش ینه زندگ  قند؟

 گذاشتم. میزانو یداغ و ملتهبم را رو ی گونه

 . ستین ،یگیهم که م یطور  نیا -

منتظر    شهی. همیفکر شب و روزم شد دم،یکه تو رو د یگم که از روز  یهست، واقعًا از ته دل م -
 . یباهام نداشت یتماس  چیو ه  یکرد  یخب تو کم لطف م یتماست بودم ول 
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  یشد. آن قدر سر خوش شدم که غم و غصه   یگفت، من گفتم و با هر حرفش قلبم ماالمال از خوش او
 م را فراموش کردم.  افتضاح به بار آورده ا

و قلبت سر به  ردینفر تنت گر بگ ک ی یکه با هر حرف ساده  نیا گر؟یبود د نیگفتند هم  یکه م عشق
 صورتت رخت پهن کند!  یبزند و لبخند رو ییرسوا

 را تجربه نکرده بودم! یحس پاک و ناب   نیعشق بود چون تا به حال همچ نیحتمًا هم  ،یآر 

کرده بود،  بمی که نص یعشق پاک و مقدس نیحس خوب، ا نیرا که قطع کردم، خدا را بابت ا یگوش
 شکر کردم.  

  رکمدیکنم. دفتر خاطراتم را از ز هی آن را تخل  یداشتم طور  ازیخورد، ن   یدر وجودم وول م یادی ز جانیه
 مطالعه ام نشستم.    زی زمستانه ام، برداشتم و پشت م یلباس ها

هم   یخوب ی که بو یل یهمه رنگ اکل یرا برداشتم، برق خودکار ها  یخرگوش یامدادگرداندم و ج چشم
 داشتند، چشم کور کن بود. 

  زیاز حالم، از همه چ ش،یبه او، از حرف ها میقرمز را برداشتم و شروع کردم، از تمام حس ها رنگ
، بادکنک   کیتوانم مثل  ینوشتم و خودم را سبک کردم و بعد آن قدر سبک شدم که حس کردم م

 سبک بال به هوا بروم. 

خبر به سراغم آمد، البته که من هم قرار بود رسم    یسر زده و ب یلیبود که خ یمهمان ناخوانده ا  عشق
 به جا آورم.  شی خوب برا  یل یرا خ  یمهمان نواز 

 یشود عاشق صدا هم شد، من عاشق صدا ینگاه عاشق شدند، به واهلل که م  کیدر  ندیگو یم همه
 نیشود که بال بال زنان به ا یم  یرنگ  یگرم و پر محبتش شدم و با هر حرفش قلبم پر از پروانه ها

 روند.  یطرف و آن طرف م

* * * 

 یرا دست خانم حشمت دنبال م کیچانه ام زده بودم و به تخته و حرکات تند ماژ ریز میها دست
 زدن هم نداشتند، ک یبچه ها که از ترس جرعت ج  نیجا و ب نیفکر و ذهنم ا یکردم ول 
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  رهیعماد و نگاه ت ش،ی بود که فقط دور عماد و صدا گوشیباز یپرنده  کیمن  ال یروز ها فکر و خ  نیا
 زد.  یبال م  ش،یها  طنتی اش، عماد و ش

 ! یحاتم -

 آمدم.  رونی چانه ام سر خورد و شوکه از فکر ب  ریزنگ دار و سرزنشگر خانم حشمت، دستم از ز یصدا با

 بله خانم؟ -

 رفت.  یز یتند و ت یغره ا چشم

 . ستیچند وقت اصالً حواست به درس ن نیچه وضعشه؟ تو ا نیا -

 عشق سکان دار قلبم بود؟   یآمد وقت ینبودم، اصالً درس به چه کارم م  شرمنده

گفتم:   ،ی با خودکار آب یانداختم و در حال باز  ری مثالً خجالت زده سر به ز یها ول  نیا همه با

 《شه. یتکرار نم  گهیخانم، د  شرمنده》

 تکان داد.  یدماغ کوفته اش جلو آمده بود، باال تر برد و سر  یرا که رو نکشینوک انگشت، ع  با

 تکرار نشه.  گهید دوارمیام -

 چشم خانم.  -

  تیمهم نبود و اهم یهم ذره ا نیا یحت  یآمد ول ی خنده از گوشه و کنار کالس م   زیر  زیر یصدا
 نداشت. 

ها آن قدر که من بهتر از آن ها بودم، حاال با کوچک   چارهیمهم نبود، ب  میبرا شانیخوش حال اصالً 
 شدند. یشاد و مسرور م  ی طور   نیا خیتوب نیتر

حسود گرداندم،    یبشاش آدم ها یچهره  یصدا زدم و نگاهم را دور تا دور کالس به رو  یب  یپوزخند
و   اندازندی ب ری هم داد و باعث شد خجالت زده سر به ز  جهیبلکه از نگاهم خجالت بکشند که البته نت 

 بکنند. شانیسرشان را در دفتر و کتاب ها
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قدر تلخ شده و مدام  نیدانستم چرا ا یها نمروز  نیا فتد،ی بود که نگاهم به سما ن نیام ا یسع تمام
 در حال سرزنش و نکوهش من بود؟ 

وقتش را صرف   یعاشق شدن من خوش حال نبود و در عوض همه  یبرا یمانند دوستان واقع  چرا
 کرد؟  یعشق م  نیترساندن من از ا

 چانه زدم و هزار باره در فکر عماد غرق شدم.  ریساعت هم باز دست ز ی هیبق

  رونیگ خانه که آمد، تند تند شروع به جمع کردن لوازمم کردم تا هر چه زود تر از مدرسه بزن یصدا
 بشنوم.  یعماد را از پشت گوش  یبروم و صدا

 رفتم.  رونی را که جمع کردم، با عجله از کالس ب لمیوسا

 پرواز کردم.  نیبه سمت ماش باً ی رفتم، تقر  رونی در مدرسه که ب از

را   دنشیرحمان هم با خنده سوار شد و استارت زد. البته خند  یشدم و مشهد ن یزود سوار ماش  یلیخ
 . دمیفهم  دشیدست سف  کی یها  شیاز تکان خوردن ر

 ؟یقدر عجله دار  نیچته دختر جان؟ مگه دنبالت کردن که ا -

 《بخورم. یز یچ هیخواد زود تر برم خونه  یبس گشنه ام، دلم م از 》دروغ گفتم:  به

 نگران نگاهم کرد. نیماش ی  نهیاز آ چارهی ب رمردیپ

 سم؟ یها وا یچ یساندو نیاز ا یک یدر  یخوا  یم ؟یواقعًا گشنه ا -

 کردم و تند تند سرم را تکان دادم.  هول

 . رهیگ یدست پخت مامان رو نم  یجا  یچ یخونه بهتره. ه می خواد. بر  ینه، نه، نم -

 سوخت.  شیو سادگ  ینگران  یتر کرد. دلم برا  شی سرعتش را ب یتکان داد و فقط کم یسر 

عجله ام   نیحالم بد شود. خبر نداشت که تمام ا یکرد االن است که از شدت گرسنگ یفکر م  حتماً 
 عماد بود.  یصدا  دنیشن یفقط برا
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 رونیب یچسباندم و مشغول تماشا  شهیرخم را به ش  می را به طرف در سمت چپ کشاندم و ن خودم
 شدم.  

  یبود که در حال عبور بودند. ب ی رنگ ییمثل لکه ها  زی. همه چدیتاب  یجان به صورتم م  یب آفتاب
 افتادم.  دم،یبار او را د  نیاول یکه برا  یآن روز  ادیبه   اریاخت

زود عاشقش شوم و   یل یآشنا شوم و خ یکردم که قرار است با کس یروز اصالً فکرش را هم نم آن
 عشق را تحربه کنم.  

 قدر زود اتفاق افتاد که هنوز کامل آن را هضم نکرده بودن. نیکه ا یعشق

  یعروس یبود که برا زیی پا لیاوا شیسه ماه پ یول می رفت  یتابستان ها به شمال م شهیهم معموالً 
 .  میاز دوستان بابا به شمال رفت یکی

خب   یول فتمی عقب ب میشد از درس ها یمدرسه بود و باعث م  لیابه رفتن راغب نبودم چون او اصالً 
 اهل اعتراض کردن هم نبودم.  

شلوغ خوشم   یجور مراسم ها ن یو جشن و ا یاز عروس  ادی همراهشان شدم. ز یتیبا نا رضا خالصه
 آمد.  ینم

که   یمعروف یدرخت ها، خواننده   نییها و تز  یمجلل بود. نور پرداز  یمختلط و در باغ  یعروس جشن
 جشن کرده بود.  یبود که صاحب باغ برا یادی خواند، همه و همه نشان از خرج ز  یسن آهنگ م یرو

  دهیپوش اه ی س یکه تا زانو بود را همراه با جوراب شلوار   کیش  میمال یکت و دامن صورت کیهم  من
 بودم. 

 کردم. یاکت فقط به سن رقص نگاه مکنار مامان و بابا نشسته بودم و س نیو مت خانمانه

 دادم. یهم م یشدم و با لبخند سالم یبلند م شیآمد و به پا یم  ییهم آشنا یگاه گه

 مامان بود. یجز آموزش ها  نیا یام از شق و رق نشستن سر رفته بود ول حوصله

 زد.  یام دامن م یداد و به کالفگ یاز اول جشن آزارم م ینگاه  ینیسنگ
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  ینیکه سنگ  یمهابا به شخص  یدامنم را در مشت گرفتم و سر بلند کردم. ب تی حرص و عصبان از
 .  ختیشدم و ناگهان قلبم ر  رهیداد، خ ینگاهش آزارم م

 سقوط کردم.   یبلند  کیاز  انگار

 یدر چشم ها رهی اخم درهم بکشم. فقط توانستم خ ا ی بروم و  یچشم غره ا  شینتوانستم برا یحت
 شوم.   اهشیس

 .  یکن دایپ  یتوأم با سر خوش یطنت ی ش لویک  لویک یتوانست  یرنگش م اهیس یچشم ها رد

 پلک بزنم.   دیآمد که با ادمیو اشک حلقه زده در آن ها، تازه   میسوختن چشم ها با

 نثارم کرد.   یچشمک رم،یکه نگاه از چهره اش بگ   نیزدم و قبل از ا پلک

وار   وانهیتاپ تاپ د نیا قیعم یکردم با نفس ها یانداخته و سع نییگشاد شد، سرم را پا میها چشم
 کوچک بود، کم کنم.  یپسر بچه  کی قلبم و صورت ملتهبم را که به خاطر چشمک 

برداشتم و بعد از باز کردنش   میهلو خنک را از جلو یران ی چشم گرداندم و قوط  یپر از خوراک ز یم یرو
 از شدت التهابم کم شود. یتا کم  دمیمکث سر کش یب

 .دمیلرز  ی از درون م یهنوز کم یاش حالم را جا آورد ول  ینیری و ش یخنک 

 بود، گذاشت.  زی م یدست سرد شده ام که روز  یدست گرمش را رو مامان

 :  دیپرس ینگران  با

 زم؟ ی عز یخ یقدر  نیچرا ا -

  کمی ست،ین یز ی چ》که از درون داشتم، گفتم:  یکرده اش کردم و با لرز  شی به صورت آرا ینگاه

 《سردم شده.

 م،یشانه ها یرو  شیو با انداختن پالتو ستادیا میمتوجه شده و فورًا از جا بلند شد و پشت صندل بابا
 نشست.  شی ام سر جا ی شان یپ  دنیبعد از بوس

 کرد.  میداد و تماشا رونینفسش را ب  نگران
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 .دیناه دهیپر یل یرنگش خ -

 دستم را محکم در دستش فشرد.  مامان

 مامان جان؟  یخوب  -

 . دمیلرز یبه تنم رسوخ کرده بود و کمتر م گرما

 طور سردم شود.  نیسرد باغ که باعث شد ا  یکم یهوا اینگاه او بود  تی دانم خاص ینم

 نگران نشو. ست،ین یز یآره مامان، گرمم االن. چ -

 .میر یم گهیو بعد د نمیش  یم کمی -

 حرف را زده بود، گفتم. نیآرام به بابا که ا «یا »باشه

 شده بود، چسباندم.   دهیپوش یمخمل زرشک  یکه با پارچه  یرا به صندل  پشتم

  ینگاه کنم ول د،یکش یوادارم کرد که باز سر بلند کنم و به او که لحظه دست از نگاه کردنم نم  یکنجکاو
 شده بود.  رمی بانگی گر لی دل یب ی هول و وال و ترس کی

  یطور هر   نیدانم چرا قلبم ا ینم  ینبود ول  شیدر چشم ها طنتی جز ش یز یکه در نگاه اول چ نیا با
 هم ترس لرزم گرفت.  دیشا   ایو از سرما،  ختیر

 :  دندیجا بلند شدم که مامان و بابا هر دو هم زمان سر بلند کردند و پرس  از

 کجا؟  -

 لب جواب دادم:  ریز

 تو باغ.  ییرم دستشو یم -

 . ادی شد که بلند شود و همراهم ب  زیخ  مین  بابا

 رم.  ینه بابا، خودم م  -

 تکان داد.  یسر 
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 باشه، مواظب خودت باش.  -

ها قدم برداشتم و سمت   زهیسنگ ر  یاشنه بلندم روپ یبا کفش ها یگفتم و به سخت «ی»چشم
 نداشتند، رفتم.  ین ییباغ که تز یانتها یدرخت ها

بود که کنارش هم  ی اتاقک کوچک بلوک کی ییدرست وسط درخت ها بود. دستشو ییدستشو
 قرار داشت.   ییروشو

 .  دمیپاش شمیآرا یآب داغ را باز کردم و آن را پر لذت به صورت ب ر ی ش ییو در روشو رفتم

لذت بخش آب حس لذت را به تنم  یآب داغ نگه داشتم. گرما  ریرا ز میدست ها یا قهیدق چند
 گرما چشم بستم. نیکرد. با لذت از ا یم  ریسراز

 سالم خانم. -

 زود باز کردم و به عقب برگشتم.  یل یرا خ  میو پر ترس چشم ها ختیر یهر  قلبم

 .  دیکوب یام م نهیمحکم به س قلبم

 .دید یلباس م  یوار قلبم را از رو  وانهیبابا تنم بود، وگرنه ضربان د یشد که پالتو خوب

 《د؟یداشت  یکار 》و پر از اخم گفتم:  دمیکش میلبم ها یکردم. زبانم را رو  هول

 یقهوه ا یطرف مو ها کیبود.  شی رنگ پا اهی س یو قرمز همراه با شلوار ل یچهار خانه آب راهنیپ کی
 کرد.   یتر م شی صورتش را ب یتخس  ن یسرش کرده بود و هم گریطرف د کی تر از  رنگش را کوتاه

 کرد.  یداده بود و وراندازم م هیو با خنده به درخت تک  نهیبه س دست

 جلو تر آمد.  د،ی اخم آلودم را که د نگاه

 خواستم بترسونمتون.  ینم  دیببخش -

 حرصم گرفت.   خت،یر یم  شیکه از سر و رو یطنتی ش از

و   دیکار رو کرد نیا یول 》رفتم و گفتم:   شیبرا یبه شدت درهم و با بد خلق چشم غره ا یاخم ها با

 《.دیقبل از اون هم با نگاه تمام مدتتون سر جشن باعث ترسم شد  یمن بترسم. حت دیباعث شد
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 کرد. یباال برد و تک خنده ا میرا به حالت تسل  شیجلو تر آمد و دست ها یقدم

 .نمشی شد بهتر بب  یوصل بود، باعث م ییدستشو یکه جلو یکه جلوتر آمده بود، نور المپ  االح

 خواستم. ی تر م شیب  ییفقط آشنا یخوام ول ی خواستم شما رو بترسونم، معذرت م یمن واقعًا نم  -

 و مسخ شده نگاهش کردم.   شوکه

 آن هم من؟ به؟ی پسر غر ک یبا  یی آشنا

 شد.    ینم  یاش را بدانم ول یکردم حرفش را هضم کنم و معن یسع

 تکه کاغذ را به سمتم گرفت و من همان طور مسخ شده کاغذ را از دستش گرفتم.   کی او

 لب زد:   گر،ید  یاو با زدن چشمک و

 منتظر تماست هستم. -

 شد.   دیدرخت ها ناپد انی زود پشت کرد و قد و قامتش که متوسط بود در م یل یخ و

 شدم. رهی آن خ یبه رو ینقش بسته  یبه کاغذ و شماره  یق یمن دقا یول

داشتم. موضوع را با   دیزنگ زدن شک و ترد یبود چقدر برا  ادمیآمدم، خوب  رون ی فکر گذشته ها ب از
 آتش که چرا زنگ نزدم؟  یموضوع، شد اسپند رو دنیگذاشتم و او با فهم انی در م سیمهد

ام کند که   یکردن من کرد و آخر هم توانست راض  کیشروع به غرغر و تحر د،ی را که د دمیو ترد شک
 زنگ بزنم.

بر زنگ زدن به عماد و آشنا    یکردن من مبن کی تحر نی در حقم کرد، هم سیکه مهد  یکار درست تنها
 شدن با او بود.

 ؟ ی بش ادهیپ یخوا ی بابا جان، نم  دمیرس -

  ییو با قدم ها دمیپر رونی ب نیاز ماش  م،یپا ریرداشتن کوله ام از زسر تکان دادم و با ب  یج یگ یکم  با
 سنگ فرش شده به سمت ساختمان رفتم. ری بلند از مس
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 آمد.   رونیاش آشپز خانه ب  یشگی به دست از پاتوق هم  ریمحض ورودم به سالن، مامان هم کف گ به

 کرد.  کیام را تحر یخال یام زد و معده  ینی ب ری خوش آلبالو پلو ز یبو

 مامان جان؟  یاومد -

 جوابش را دادم:  ی زدم و پر انرژ  یلبخند

 روحمه که زود تر اومده؟  یآره، پس فکر  -

 را زمزمه کرد.    یز یلب چ  ریکه ز دمیلبش نشست و د یخوش حال رو   یلبخند

 گفته؟  یز یدانستم که چه چ یم خوب

 ؟یو سالمت یز شادخواهد ج  یفرزندش چه م یمادر برا کی مادر بود و  او

 تا برات غذا بکشم.  نیبش  ایب -

رفتم با    یکه با عجله از آن ها باال م یرفتم و در حال ی تیگران  یکنان به سمت پله ها زیو خ   جست

 《.می. همه با هم غذا بخورانی هم ب ازیتا بابا و ن  میکن یم صبر》گفتم:   یبلند یصدا

 باشه.  -

و   رمی تازه بگ یرا بشنوم تا جان  شی دادم اول به او زنگ بزنم و صدا حیترج  یکه گرسنه ام بود ول نیا با
 چاق کنم.  ینفس

و شلوار عوض کردم و دست و صورتم را    راهنییپ کیمدرسه ام را با  یلباس ها یهول هولک یلیخ
 زدم.   یآب

مبل   یرا از رو  لیز کوله ام، وساا  یشد، بعد از برداشتن گوش  یکه جمع نم یراحت و لبخند یال یخ  با
 را روشن کردم.  ینشستم و گوش  میمبل پشمالو یانداختم و چهار زانو رو نییپا

 نداشتم. یکار  چیه یمدت تمام فکر و ذکرم عماد شده بود. آن قدر که نه وقت و نه حوصله  نیا

 را گرفتم و فقط بوق خورد و بوق خورد تا خاموش شد.    شماره
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 بود که او جوابم را نداده باشد.  امدهی ن شیبار هم پ  کیمدت  نیتعجب کردم. در ا  یلیخ

 گفت.  ینم چیه یدفعه در بوق پنجم باالخره تماس را جواب داد ول نیشماره اش را گرفتم و ا  دوباره

 《عماد؟》گفتم:   دیلبم را به دندان گرفتم و با ترد گوشه

 جانم؟   -

  یا هیثان یرا برداشته ول  یراحت شد که خودش گوش المی خ  دمیحال و حوصله اش را که شن  یب یصدا
 به تنم هجوم آورد.  یبود، نگران دایهم هو شیکه در صدا ینگذشته بود که از حال بد

 رفت.  میانگشت ها ینرم مبل ال  افیمبل چنگ شد و ال یرو دستم

کنترل  می کردم و استرسم را با فشردن زانو میانواز سر مبل برداشتم و دستم را پر قدرت قاب ز دست
 کردم. 

 شده؟ چرا صدات گرفته است؟   یز یچ -

 تمام تنم را فتح کرد.   یقلبم را فشرد و نگران قشیعم آه

برات    یشده؟ اتفاق تی زیشده؟ چ یرو خدا بگو چ تو 》با هول و هراس گفتم:   ختهی آم ینگران  با

 《افتاده؟

 کرد.  یجان   یب ی خنده

 نشده، حالم خوبه. فقط... میزیچ -

 . دمیطاقت وسط حرفش پر یب

 ؟ ی حال  یقدر ب  نیپس چرا ا -

 . زمی عز ستین  یمه  زی آخه دختر؟ گفتم که نگران نباش، چ ی قدر هول  نیتو چرا ا -

 را کم نکرد.   تمیآخر جمله اش هم عصبان  زمی عز  یو دلخور شدم. حت یدستش عصبان از

 .  ندیب ی نم  د،یبگو میقدر که از مشکلش برا نیو او مرا ا میوگ یم شیاز تمام حال و احوال برا من
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هر جور   باشه،》در آن فاحش بود، گفتم:  یکه دلخور  یا  یعصبان یرا درهم کردم و با صدا میها اخم

 《.یدوست دار 

 《؟ یناز  یشد  ناراحت》نگفت و بعد ناباور گفت:   یز یکرد و چ  مکث

 صورتم را پشت گوشم دادم و حق به جانب جواب دادم:   یرو یها مو

  نیمثل ا یول  یافتاد، بهم بگ  یشدم و هم بهم بر خورد. من ازت توقع دارم هر اتفاق یبله، هم عصبان  -
 . یبرام بگ   یز یکه از چ  ینیب  ینم ی که تو من رو اون قدر 

 ادامه دادم:  یبار با مهربان  نیا دم،یرا که د  سکوتش

 شده؟ من نگرانتم.  یو چعماد بهم بگ -

 است.  شیجمع کردن جمله ها یتعلل برا نیا دمیسکوت کرد و من فهم دوباره

 از مدرسه اخراجم کردن. -

شده بود، گره خورد. از شدت شوک    دهیرنگ پوش یاسی یوار یکه با کاغذ د واریشدم. نگاهم به د شوکه
 توانستم پلک بزنم.   ینم  یحت

هم آن ها خودشان فرار   دیکلمات را گم کرده بودم، شا یول  میبگو یز یبار دهان باز کردم چ نیچند
 کرده بودند.  

رنگ   یاسی یها یوار یعماد را نداشتم و احمقانه فکر کردم کاغذ د یچهار کلمه ا یدرک جمله  قدرت
 اتاقم چقدر زننده اند. 

 شد؟   یچ یناز  -

 گوشم گذشت.   ینگرانش هزار بار از پرده  یصدا

چشمم بود  یمداوم گوشه  میکه از پلک نزدن ها ی زدم و دهان باز مانده از شوکم را بستم. اشک  یپلک
 و با سر انگشت پاکش کردم. دیگونه ام چک  یرو

 ؟ یکار کن  ی چ یخوا  یحاال... م -



 شهیسند کل

38 
 

 کنم؟  دیکار با ی به نظرت چ ،یچ یه -

توانست گول بزند، الاقل نه  یمن را که نم یداد ول یتفاوت جلوه م یو ب  را خونسرد  شیصدا مصرانه
 اش را اول تماس نشانم داده بود. یکه ناراحت  یتا وقت

 را در دست عرق کرده ام، فشردم.    لیموبا

 که راهت بدن؟  یازشون خواهش کن یشه بر   ینم -

 گهیگم. اخراجم کردن و تموم شد، د یم  یچ یش  یکه متوجه نم نیا مثل》کرد و گفت:   ینوچ کالفه

 《دن. یراهم نم

 را باد کردم.  میو لپ ها دمیکش ینگفتم و فقط ناراحت پوف  چیه

 برم...  دی... شادیشا -

 کردم.  یرا از هوا خال  میها لپ

 را بشنوم.   شیتنم گوش شد تا صدا تمام

 چند جمله جان بدهد.  نیگفتن هم  یخواست برا  یم انگار

 کرد:  یشوم یو جان کندن، زمزمه  یداد و به سخت رونی را پر قدرت ب  نفس

 !یسرباز  -

 ... ترس... هراس... عشق...ی... تعجب... ناباور شوک

بار   نیدور افتاده از آب، چند  ی در آن لحظه بود. مانند ماه میاز تمام حس ها یها مجموعه ا نیا
 میشد، به گمانم صدا  یاز هنجره ام خارج نم یینشد، نتوانستم. صدا یول می بگو یز ی کردم چ یسع

 .  دیایب رونی رفته چه طور ب ادشی

 خورد.  یتکان م زی زد و ر یچشمم بود که نبض م یزدم و تنها حرکت بدنم، گوشه  یپلک هم نم  یحت

 ؟یگ  ینم  یز یچرا چ یناز  -
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 در آورد.   هیمرا از آن شوک اول شیصدا

مشت شد و   یگوش  یرا گرفته بود به رو یآن دستم که گوشزدم و دهان باز مانده ام را بستم.   یپلک
 مبل را فشرد.  یدسته  یکیآن 

منقبض کرده بودم و   یاراد ریغ  یلیگرفتم. بدنم را خ  ی آمده بود که نفس بکشم، َدم ادمیتازه  انگار
 حالت خارج شوم.  نی توانستم از ا ینم  یحت

  ؟یچ》ام بود، لرزان گفتم:   یاصل  یتر از صدا شهیکه گرفته تر و پر ترس و عاشق پ ییشبه صدا با

 《؟یسرباز 

 کرد. یمانده ام را سالخ یاندوهناکش تمام جان باق یصدا

  یرو م  یهم ندارم، الاقل سرباز  یکه برم. از مدرسه که اخراج شدم، درس و کار  ادهیاحتمالش ز یل یخ -
 رم. 

شد. لبم را گاز گرفتم،  یبعد  یاشک ها یبرا یافتاد و بهانه ا نییپا از چشمم یاشک تلپ باالخره
 اشک کامم را تلخ کرد.  یشور 

 ؟ ی پس من چ -

 که شدت گرفته بود، جمله ام را اصالح کردم. یا  هیکردم و با گر ینیف

 شه؟   یم  یمن چ فیتکل  ؟یپس من چ یاگه تو بر  -

 کردم.  یم هی از جواب نامعلومش فقط گر دهیترسناک بود. بلنده و ترس  اریسکوت بس  نیکرد و ا سکوت

 نکن. باور کن مجبورم.  هیجان، گر یناز  -

 فراموش کند. ایخواست مرا دست به سر و  ینم د یدل گرم کننده بود. شا یکم  مشیمال یصدا

دادم و گفتم:  را جلو   میلب ها ریلجوج و بهانه گ  یو مانند بچه ها دمیکش سمی خ یگونه  یرو یدست

 《.یکن  یرو فراموش م  من》
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همه عالقه ام  نیتونم که بکنم. باور کن اون قدر دوستت دارم که خودمم از ا  یکنم خانمم. نم ینم -
 . ییمن تو یترسم. تمام نگران  ینسبت به تو م

 هم فشردم.  یرا رو سمیخ  یپلک ها دردمند

 من رو فراموش نکن.  -

 ؟یدی قول بهم م هیتونم که فراموشت کنم.  ینم -

 :  دم یپرس یتعجب و کنجکاو یکم  با

 ؟ یچه قول -

 .یکه نه من تو رو فراموش کنم و نه تو من رو فراموش کن  میو قسم بخور میبهم قول بد  ایب -

 لبم نشست.   یصداقتش رو ن یجان از ا یب  یلبخند

 .  میرا فراموش نکن گریکه هم د میدو قسم خورد هر

توانستم خواسته اش را اجابت    یچطور م ینکنم ول  ه یگر گریخواهش کرد که د یخدا حافظ  قعمو
 کنم؟

 کرد.   یم  دتریام را شد هیفکر گر  نیکند. هم غیرا از من در  شیبرود و صدا یخواست به سرباز  یم او

قلبم   یحجم درد چنگ خورد. دستم را رو نیبود. قلبم از ا یرحمانه ا یاو! چه اتفاق ترسناک و ب  رفتن
 یدر مشتم جمع شد. فکر کردم که اصالً انگار سرنوشت سر ناسازگار  راهنینرم پ یفشردم و پارچه 

 چرخد.  ینگذارد، چرخش نم

  یچگونه وقت م دم؟یکش یاو نبود من چگونه نفس م  یکه وقت اورمی ب ادیکردم فکر کنم تا ب  یسع
 کردم؟  ی م یو چگونه زندگ گذارندم؟ اصالً من قبل از ا

 آمد؟   ینم  ادمی  زیچ چیه چرا

 را بدون او تصور کنم. یتوانستم زندگ  ینم اصالً 
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ثابت   یمتورمم پا  یکه گود رفته بودند و گلو سمیقرمز و خ یبعد، چشم ها ی آن روز و روز ها تمام
 بود. میلحظه ها یهمه 

  یم یگذشت که گمانم برد ه  یرام م گذشت. زمان آن قدر آ شهیتر از هم  ریهفته کند تر و د کی
 کند.  یشکند و استراحت م یو قلنج م ستدیا

تلخ را که او  قتیحق  نیتر از قبل ا دیزدم و هر دفعه نا ام یهفته هر روز با او حرف م  کی نیا در
 خواهد رفت، کام تلخم را تلخ تر کرد.  یواقعًا به سرباز 

  زیچ چیه ی ول ختهی گونه بهم ر نیمرا ا یز یو مامان و بابا، همه در تالش بودند که بفهمند چه چ سما
 شود.  ینم  رشانیدستگ

زل زده بودم.   یگوش یتخت خودم را جمع کرده بودم و منتظر تماسش به صفحه  یوار رو  نیجن
 صفحه آمد.   یرو  یامیکه پ دینکش یطول  ادیانتظارم ز

 . یم آموزشقراره فردا اعزام بش -

قلبم که انگار   یدر صحنه آماده را در چشمم غلتاند. دستم رو شهیکوتاه، اشک هم یجمله  نیهم
اتاق انگار به تنم   یها واریشده بود، مشت شد و نفسم به شماره افتاد. د نیاضافه وزن گرفته و سنگ

 آوردند.  یفشار م

 فتد؟ یتوانست اتفاق ب   یهم م نیاز ا بدتر

و   دیکش یم  ادی تنم درد را فر ینه اصالً تمام سلول ها م،یمعتادان در حال ترک تمام استخوان ها  مانند
 خواست.   یکمک م

 یخودم بکشم. لحظه ا  یتوان نداشتم دست دراز کنم و پتو را رو یسرِد سرد بود و حت  یلحظه ا تنم
 گرفت.  یهم سبقت م یآجز پز  یاز کوره  یهم تنم در داغ

 شب؟   ا یم چقدر گذشته؟ روز است توانستم بفه ینم

 . ند ی و حالم را بب دیای ب یکردم کاش کس  یم  آرزو
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 یزود از شدت درد، از خواب م  یل یبرد و خ یخوابم م یا هی. ثاندهیو حال نامتعادل امانم را بر درد
 .  دمیپر

را به جز درد و سرما   زیچ چیاز مه فرو رفته بود. ه یو همه کس در هاله ا زیو منگم، انگار همه چ جیگ
 بدهم.  صیتوانستم تشخ یو گرما نم

 شود.  یم  دیاز ام ینور  دنیشد، باعث تاب کمیکه نزد یی قدم ها یباز شدن در اتاق آمد. صدا یصدا

 ؟ یناز  -

د  مانن د، یکه کش یبلند  غیام نشست. ج یشان یپ یبعد دست خنکش رو یا  هیبود و ثان ازین یصدا
 توان اعتراض کردن را نداشتم.  یسوت ممتد بود و من حت کی

صورتم حس کردم.    یکشاند. دست بزرگ بابا را رو یزود مامان و بابا را به اتاق م یلیبلندش خ   غیج
  یکار را کنم ول نیخواستم که ا ینشان بدهم، م  یخواست عکس العمل یکه م دم یمامان را شن یصدا

 توانستم.  ینم

پارکت، همه و همه درون  یآشفته و محکم بابا رو یقدم ها شی سا ،یمامان و ناز  یها هیگر ییصدا
 بلبشو ساخته بود. کیسرم 

 《بزن به دکتر صدر. زنگ》گفت:   نیف نی با ف مامان

 بابا آمد که جواب داد:  یصدا

 زنگ زدم.  -

 سرم همروصل کرد و چند قرص به خوردم داد. کیام کرد،  نه یصدر آمد و معا  دکتر

  شیفرو بروم، صدا قیعم  یکه دکتر صدر به خوردم داده بود به خواب ییکه به مدد دارو ها نیاز ا قبل

 《.هیبدش به خاطر شوکه عصب  حال》که گفت:   دیچی پ میدر گوش ها

 زدم:  یانداختم و داد م یمتورم م یگلو نیرا در ا مینداشتم، وگرنه صدا یتوان چیه

 تب عشقه! نیدکتر، ا  یکن  یاشتباه م -
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که مرا ترک کرده و   دمید یرا م  نیدست بردار نبود. مدام کابوس ا الشیدر خواب هم او و خ یحت
 زدم:  یوقفه و با تمام وجود داد م یرفته، در تمام لحظات دست گرمش را گرفته و ب

 نرو عماد، نرو.  -

 ست؟ دانستم چند شنبه است؟ چندم ماه ا ینم یدانست صبح است و نه شب. حت یم نه

 دانستم.   یخواهد برود را نم  یکه عماد م نیبه جز ا زیچ چیه

 شد.  یسوختم و مامان هم در کنارم چون شمع آب م یروز بود که در تب م سه

 را باز کردم.   میحال چشم ها یب

 تخت گذاشته و خوابش برده بود.  ینشسته و سرش را رو نیزم یتخت رو   نییپا مامان

 تکه چوب بود. کیانگار  ی زبانم از خشک یول میبگو  یز یخواستم چ یم

 : دم یخشکم نال یلب ها نیاز ب  یسخت به

 مامان؟  -

 خسته شده بود.  یقرمزش دلم را به درد آورد، حتمًا حساب  ی. چشم هادیاز جا پر عیسر

 جانم؟  -

 آب. -

 . ختیر میبرا یآب وانی ل  یپا تخت یپارچ رو از

کرد. جرعه   کیآب را به لبم نزد وانیبلند شوم و بعد ل   یسرم گذاشت و کمک کرد کم ریرا ز دستش
تخت   یو دوباره رو  دهیکه بهتر شده بود، سرم را عقب کش ی. با حالدمیجرعه آب خنک را به کام کش

 . دمیدراز کش

م  ا یشانیپ یتخت نشست. کف دست خنکش را رو یگذاشت و لبه  یپا تخت ی را رو وانیهم ل مامان
 .دیگونه ام کش یگذاشت و بعد رو
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 شکر خدا حالت بهتره. -

و به   دیتخت باال کش یکرد. خودش را رو یشرمنده ام م نی و هم دیبار یم ش یاز سر و رو یخستگ
 حلقه کرد.  می داد. دستش را دور شانه ها هیتاج تخت تک

 شده؟  یچ یبه مامان بگ یخوا  ینم -

مخصوصًا مامان حرف   یمسائل و احساساتم با کس نی توانستم در مورد ا یکردم. چطور م  سکوت
 بزنم؟  

 .نمی ب  یقدر اعتماد به نفس در خودم نم نیا هنوز

 .هیگفت از شوکه عصب  یدکتر صدر م  -

 《شه نگم؟  یم》که ضعف در آن خش انداخته بود، گفتم:  ییصدا با

را دوست   شی و لطافت دست ها ینرمبه صورتم را کنار زد.  دهیچسب یعرق کرده و هپل یها مو
 داشتم.

 . یبد حی رو برام توض زیهمه چ  دیحالت که خوب شد، با یول  ینگ  یتون یباشه نگو البته فعالً م -

 وقت اهل کوتاه آمدن نبود. چیحرفش را داشتم. مامان ه  نیانتظار ا خب

 گفتم.  یجان  ی آرام و ب 《ی باشه》

 ببرمت حموم؟ یخوا یم -

 کرد.  یم قیرا به تنم تزر  یدوش آب سرد هم انرژ  کیفکر کردن به حمام و  یحت

 آره.  -

کمک مامان تن لمس شده و کرختم را حرکت دادم و به حمام رفتم. در حمام هم با کمک مامان   به
 . میآمد رونی دوش گرفتم و ب

سشوار را روشن کرد و   نشاندم و شی آرا زیچرم م  یصندل  یبلوز و شلوار را تنم کرد و بعد رو کی مامان
 گرفت.   میمو ها یرو
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 و پوست سرم لذت بخش بود.  میمو ها نیسشوار ب یداغ

 به صورت گل انداخته ام کرد.  ینگاه نهی لبم نشست. مامان از آ یرو  یلبخند

 کرد.   یکمتر شده و خوش حال نگاهم م  شیچشم ها یخستگ

 لب زمزمه کرد:   ریز

 خدا رو شکر.  -

که تمام شد، خم شد و سر شانه ام را از   میحد و مرزش گرم شد. سشوار مو ها  یمحبت ب نیاز ا دلم
 . دیرنگ بوس  یزرشک   ریبلوز حر یرو

 امام زاده. میحالت خوب شد بر  ینذر کردم وقت -

ام را برداشتم و به دست   یدوست داشتن یچوب یکش مو و شانه  کی نهیآ یخم شدم و از جلو  یکم
 مامان دادم.

 . میفردا که پنج شنبه است بر باشه، -

  یچوب یشد. خوردن دندانه ها   میو کش مو را از دستم گرفت. نرم مشغول شانه کردن مو ها شانه
 شانه به کف سرم حس رخوت را در تنم زنده کرد.

 . یها کمکم کن   چیدرست کردن ساندو یبرا دیبا یخوبه ول  -

 چشم. -

  یرا سه قسمت کرده و شروع به بافت میدستم داد. مو هاکه تمام شد، شانه را به  میکردن مو ها شانه
 شل کرد. 

 یرو یبافته شده ام، زد. بعد خم شد و بوسه ا یکه تمام شد، کش مو را گرفت و به سر مو ها کارش
 سرم نشاند. 

 . اهتی س یقربون مو ها -

 و از جا بلند شدم.   دمیرا گز لبم
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 نگو.  یجور  نیِا مامان خدا نکنه، ا -

 .دیگونه ام کش یدستش را نوازش وار رو پشت

 چشمت کردن.   یو خوشگل  یدیبرات اسپند دود کنم. ماشاهلل از بس سرخ و سف دیبا -

 کردم.  یا خنده

 بشم مادر.  تیبلور یگفت قربون دست و پا یسوسکه به بچه اش م -

 شانه ام زد. یرفت و آرام رو یتصنع یغره ا چشم

 رفت و قبل از بستن در به طرفم برگشت.   رونی . از در بسمت در رفت و در را باز کرد به

 . ادتی ع ادیخواد ب  یحالت بد شده، امشب م دهیعمه ات فهم  یراست -

تخت   یو به سمت تخت رفتم و لبه  دمیکش  یکنم، در را بست و رفت. پوف ی که اعتراض  نیاز ا قبل
 نشستم.

را نداشتم. نگاهم به  یشگیموضوع هم دنیکش شی حوصله آمدن عمه و پ  تی موقع نیدر ا اصالً 
چشم باز کردم تا االن مصرانه   یفاصله داشت، افتاد. از وقت میکه چند سانت با پا یپا تخت یکشو

 کرد.  یم  یدهن کج  میقلبم با پوزخند برا قیعماد و فکرش را کنار زدم. حاال با رفتن مامان درد عم

 .  دیدر چشم جوش هیاز ثان  یآماده در کسر  شهیهم اشک

 .  دیکش  ریام ت ی ن یو ب دیو لبم لرز چانه

 داد.  یبغض م کی یظالمانه  یخبر از حمله   زیچ همه

  یز یچ گریتنگ بود چون د شیمشت شد. انگار جا انگرمی قلب سرکش و طغ یرو  شهیمثل هم دستم
 نداشت.   یبه آزاد  دنیام و رس  نهیس  یتا شکستن قفسه 

 هم غم باد گرفته بود. دی شا ایهمه غم و غصه ورم کرده  نیاز ا احتماالً 

مشتم  یوار قلبم را رو وانهیهم فشردم. تپش د یرا رو  سمیخ  یو پلک ها دمی قلبم کوب  یرا رو مشتم
 کردم.  یحس م
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 احمق. یر یم ینه، م ؟یآزاد رون،ی ب  یایام ب نهیاز س یمرگه. فکر کرد  نهی برات ع یآزاد ر،ی آروم بگ -

شد و محکم   یکه هم چنان بزرگ و بزرگ تر م  دیشن ی را نم  میسرکشم انگار کر بود و حرف ها قلب
 .  دیکوب  یام م نهیس  یخودش را به قفسه 

 .دیخند یکرد و م  یبا تمسخر او را هو م عقلم

 تخت در مشتم جمع شد.  یرو ملحفه

 آمد.  یم رونی ب نمیسنگ ی نهیو با خس خس از س  یبه سخت نفسم

  یبه پا م  شی اشک و درد ها انیکرد که از م  یم یجوجه ققنوس نیاول  ایکشت  یمرا م ایعشق  نیا
 . زدیخ

 و اشک و عشق...  درد

 داشتند. نیخون  مانیکه انگار با هم پ یسه ا نیا

 خورده بوند.  قسم

 از هم جدا نشوند. یداشتند و قرار نبود لحظه ا ینا گسستن وندیپ

 خی یانگشت ها انیرا برداشتم و در م یرا باز کردم. گوش  یپا تخت یشولرزانم را دراز کردم و ک دست
 اضطراب روشنش کردم.   یکرده و لرزانم فشردم و بعد با کم 

را باز کردم. با خواندن متن  امی و پ دیدر درونم شعله کش یر ینفس گ  اقیاشت  ام،یپ  کیتنها  دنید با
 در نطفه خفه شد.  اقم یزود اشت  یل یخ  امیپ

 . دوستت دارم.«ینگرانم نش ادیز دوارمیزنم. ام  یهر وقت که تونستم بهت زنگ م نی»نازن 

 حمله کرد!  فمیضع شهیهم یبه چشم ها اشک

 . دمید ی را تار م  یگوش صفحه

 زند؟   یوقت بتواند زنگ م  هر
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 بود؟  یا غهیچه ص گرید نیا

 م؟ رو یاو به خواب نم یصدا یدانست من ب  ینم مگر

 وابسته اش شده بودم؟  قیقدر عن  نیا چطور

  میکم چشم ها یس یخ م،یحالم را کنترل کردم و با سر انگشت ها یخفه کردم. کم  نهیرا در س  قمیعم آه
 . دمیام را باال کش ین یرا گرفتم. ب

 حال بس بود! نیا

  دیبرود، کارم مدام اشک و آه و ناله باشد. با یکه او قرار بود به سرباز  یدو سال نیشد که در ا ینم
 کرد.  یرا درست م  زیگذر زمان همه چ دیکردم. شا یم دایراه چاره پ  کی  دیشدم. با یتر م یقو

پنجه   انی را محکم م  یفکر گوش  نیبردم. با ا یم ادیبا گذر زمان او را از  دیدانست؟ شا یچه م یکس
دل   کیحلقه نزد. با  میدفعه اشک در چشم ها نیصفحه را خواندم، ا یرو  امیفشردم و دوباره پ  میها

 .  مگذاشتم و از جا بلند شد ی پا تخت یرا رو ی و گوش دمیلبم کش یزبانم را رو  قیعم یسرد

 بود.  یلختم، حس لذت بخش یپارکت در کف پا ها یخنک 

 ا خودم تکرار کردم:  ب یلبم نشست و ه یجان رو ی و ب یمصنوع یلبخند

 من حالم خوبه، من حالم خوبه! -

چرم   یصندل   یبود. رو الیفرار از فکر و خ یراه برا نی بهتر نیگرفتم خودم را سرگرم کنم. ا میتصم
را بر داشتم و مشغول الک زدن    ییرنگ و وارنگ، الک طال  یالک ها انینشستم و از م نهیآ یجلو

 شدم.  نا مرتبم یناخن ها یدانه به دانه 

 که به در خورد، گردن خشک شده و دردناکم را باال آوردم.  یتقه ا یصدا با

 بله؟  -

 وارد شد. د،یتوان د یکم در او م یل یکه خ یبا آرامش ازیباز شد و ن  در

 .انیم گهیساعت د میتا ن نایعمه ا ن،یی پا یایمامان گفته ب  -
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 تکان دادم.  یسر 

 . امیم  گهید نیم هیباشه،  -

را پشت گوش زد،  شیمو ها خت،ی صورتش ر یبلندش رو  یرا تکان داد و آبشار مو ها  سرش
رفت. من هم به در بسته   رونینازک و کوچکش نشست و ب  یلب ها یرو یا مهی نصفه و ن یلبخند

 لبم نشست.   یلبخند رو  میخواهر کوچولو یو طناز   ییبایهمه ز نیشدم و از ا  رهیخ

را   ینگران شیاحساساتش را بروز بدهد. مثل االن که از چشم ها دیوقت بلد نبود چطور با  چیه ازین
 آن را بروز نداد. شهیخب مانند هم  یخواندم ول یم

دست  یانگشت الک نخورده  نیکه در دست چپم بود را به آخر  یالک یانداختم، فرچه  ریرا به ز سرم
 بلند شدم.    یصندل یگذاشتم و از رو  شیراستم زدم. فرچه را سر جا

  کی بهشان داده بود و ش یخاص  یتاللو  ییکه الک طال فمی و ظر دیسف  یبه دست ها یلذت و انرژ  با
 شدم. رهیترشان کرده، خ 

  یرفتن مناسب بود. صندل ها رونیب  یبرا میتنم کردم، لباس ها یبه لباس ها یاز کارم، نگاه یراض
  میبود که ناخن ها  نیکه تمام حواسم معطوف ا یسر کردم. در حال  یر یو شال حر  دمیام را پوش ییطال

و از راه  گرفتمنرده ها را  م،یچشم ها یرفتن احتمال یاهی از س یر یجلو گ  یبرخورده نکند، برا  ییبه جا
 رفتم.  نییپله پا

  یها به کمک مامان م زیجور چ  نیو ا  یمهمان یبرا شهیخانم حکمت که هم  دم،یآشپز خانه که رس به
 کرد.  یو تست م  دیچش یگاز م یرو یکه تند و فرز از قابلمه ها دمیآمد را د

 نشستم. زی و پشت م  دمیمامان را عقب کش یاصل و مورد عالقه  یلهستان  یصندل

 سالم خانم حکمت.  -

 صورت گوشت آلود و عرق کرده اش نشست.   یخسته رو یمهربان ول  یسمتم برگشت و لبخند به

 گفت حالت بد شده؟  ینده مامانت م . خدا بد زمی سالم عز -
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کسالت   کمی  آره،》گفتم:   دم،یکش  یم یچوب  زی م یرو یاشکال مختلف  میکه با سر انگشت ها یحال  در

 《داشتم.

 گاز برگشت.  یرو یسمت قابلمه ها به

 به جز خودشون رو ندارن. ی کس دنیروزا چشم د ن یمرده ها چشمت کردن. مردم ا لیحتمًا ذل -

 ادیشد به  یبحث ختم م نینگفتم. ادامه دادن ا یز ی و چ  دیزدم که او ند یحس و حال  یب  یلبخند
 اصالً مورد عالقه ام نبود.  نیعماد و رفتنش و ا یآور 

 مامان کجاست خانم حکمت؟   -

 . زمی رفت حموم عز -

 با فشارش بلند شدم.  گذاشتم و  زیم یگفتم. کف دست عرق کرده ام را رو  «ی»آهان

 ریرفتم. تصو  فونیبلند به سمت آ  ییرفتم، زنگ در به صدا در آمد. با قدم ها رونی در آشپز خانه که ب از
ام را  یشانیپ  یرو یو مو ها دمی به صورتم کش یدست دم،یعمه و مهران و مهسا و عمو محمد را که د

 استقبال دم در رفتم.   یدر را زدم و برا یحرف   چیه ی عقب دادم و ب

 آمد.  نییموقع هم مامان حاضر و آماده از پله ها پا همان

 اومدن؟  نایعمه ا -

 :  دم یآره تکان دادم و پرس یبه نشانه  یسر 

 اد؟ یم  یبابا ک -

 .ستادیاستقبال کنارم ا یبلند آمد و برا یقدم ها با

 .ادیم  گهیساعت د کیتا  -

بود، به سمتم آمد و محکم   دیفربه اش بع کلیتند که از ه ییجلو تر از همه و با قدم ها  نیمه عمه
از   یحال لبخند  نی. با ادمیرا شن میاستخوان ها یناله  یبغلم کرد. چنان مرا در بغلش فشرد که صدا

 محبت خالصانه اش زدم.  نیا
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 تپلش و قرمز شده اش زدم.  یاز ته دل به گونه  یآمدم و بوسه ا رونیبغلش ب از

 .دیام کش ده یرنگ پر یگونه  یرا نوازش وار رو دستش

 عمه جون؟ یخوب  -

 آره، بهترم.  -

با عمو محمد، نوبت به مهسا که دو سال از من بزرگ تر بود و به   مانهیصم  یاز سالم و احوال پرس بعد
بود   دایطور که پ نیبود. ا دارمانید  نیو الغر تر از آخرگود رفته  شی. چشم هادی کنکور داده، رس یتازگ

کردم و هر دو گونه  بغلش مانهیصم ،ی بود. با دلتنگ دهیکوب  واریکنکور خودش را به در و د یبرا  یلیخ
 .دمیاش را محکم بوس

 دلتنگت بودم دختر.  -

 تر از قبل شد.  بای شکلش ز یکرد که صورت قلب حیمل یا خنده

 ده؟  ی مگه وقت م اشیکنکور و گرفتار یبودم، منتهدلتنگت   یل یمنم خ -

 . ییسالم دختر دا -

 آمدم.  رونیدلخور مهران از بغل مهسا ب  یصدا با

سالم سرد و  یتفاوت  یمهسا بود، کردم و با ب  یاخم آلودش که ورژن پسرانه  ی افهیبه ق ینگاه
 تر در هم برد.  شیرا ب  شیدادم که اخم ها یسرسر 

 .می با هم به داخل خانه رفت  هیاش دست مهسا را گرفتم و پشت سر بق یتفاوت به ناراحت یب

نشسته و مشغول گفت و گو شدند.  یسنت یرنگ با طرح ها یمخمل آب  یمبل ها یدر سالن رو همه
 از کنکور گوش دادم. شیها  نیمن هم کنار مهسا نشستم و به صحبت ها و در اصل ناله و نفر

  ینینشسته و سنگ میکه رو به رو یکردم که چشم در چشم مهران یخودم را کنترل متمام تالش،  با
 را نثارش نکنم. ظمیغل یداد، نشوم و چشم غره  ینگاه مشتاق و چندش آورش آزارم م
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  یدست شیفرار از دست نگاه اعصاب خرد کن مهران، پ  یبلند شود که برا ییرایپذ  یخواست برا مامان
 کردم و زود تر از او پا شدم و به آشپز خانه پناه بردم. 

  زیمهران کردم و از خانم صدر که پشت م یبرا  یدهن کج دم،یکه به آشپز خانه رس نیمحض ا به
 :  دم ینشسته بود و مشغول ساالد درست کردن بود، پرس

 حاضره؟ ییخانم صدر چا -

 ساالد گذاشت و سرش را باال آورد.  یا شهیرا در ظرف ش  قوچا

 تازه دمه.   زم،یآره عز -

 . دمیپاش  شی مهربان به رو یلبخند

 دستت درد نکنه.  -

 《.فمهیوظ 》زد و گفت:  یلبخند متقابالً 

با طرح قاجار که مورد عالقه  کیکمر بار  یرنگ و استکان ها ییطال ینیها رفتم و س نتیسمت کاب به
را   ین یو س  ختمیها ر وانیرا با دقت از فالکس در ل  یی. چادمیچ زی م یود را برداشتم و روبابا ب ی

 رفتم.  رونیبرداشتم و از آشپز خانه ب

هم  یبود و خستگ شی هنوز کنار پا  فشی و ک دهیو عمه گرم صحبت بودند. بابا که تازه از راه رس مامان
 گرم مشغول صحبت با عمو محمد بود.    د،یبار یاز وجناتش م 

 نفر عمه بود که متوجه حضورم شد.  نیاول

 ؟یار یم ییچا  یحالت بلند شد نیعمه جان آخه تو با ا -

 :  د یمحروم کرده بود، پرس دنشیشد مرا از د یم یمهربان که مدت یهم سر بلند کرد و با لبخند بابا

 بابا جان؟  یبهتر  -

 عمو محمد گرفتم و تعارف کردم. یرا جلو  نهیو س  دمیخند

 تب ساده بود.  هیخوبم، فقط  د؟ی کن  یچرا شلوغش م -
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به بابا و عمه    بیکوچک کنار دستش گذاشت. به ترت زیم یرا برداشت و رو ییمحمد با تشکر چا  عمو
  را تعارف کردم یچا یخنث  ی. با چهره ادیو مامان و مهسا تعارف کردم. آخر از همه نوبت به مهران رس

 را برداشت.  یچا د،یچسب  یپر محبت که اصالً به دل من نم یو او با لبخند

 واقعًا خوردن داره. یچا نیا -

زد و بعد رو به بابا با   یدار  یبه سمتمان برگشت و لبخند معن د،یآرام مهران را که شن یجمله  عمه

 《داداش. میکم کم دست به کار بش دیکه با نیا مثل》گفت:   انیع  یشوق

  یکه خون خونم را م یکوچک و کم رنگ اعالم کرد. در حال یرا با لبخند تشیرضا ینگفت ول  چیه  بابا
 و مهسا نشستم. ازین  نیگذاشتم و ب زیم یرا رو یخال  ین یو س دمیرا درهم کش میخورد، اخم ها

  زی ر زیدو وانمود کردند، متوجه نشده اند. ربه مامان و بابا انداختم که هر  یا یو ناراض  یشاک نگاه
  دیگرفتم که از درد لب گز شیاز پهلو یشگونیکرد. با حرص ن  میتر عصبان   شیگوشم، ب ری ز ازین دنیخند

 و ساکت شد.  دیو چهره در هم کش

کمک بلند نشدم. به محض رفتن عمه و   یبرا گرینشستم و د میبا اخم سر جا  یمدت مهمان تمام

 《ه؟یچه رفتار نیا》گفت:  تیآمد، با عصبان  یخانواده اش، مامان که از بدرقه اشان م 

 را گرفت و نگذاشت.   مینگفتم و از جا بلند شدم، آمدم از کنارش رد شوم که بازو یز یچ

 ؟ یبود که کرد یچه رفتار زشت  نیبا توام؟ جواب من رو بده، ا -

 تار؟ کدوم رف -

 ؟ یآلودت تا آخر مهمون ضیپر اخم و غ ی افهی ق نیهم -

قرار نبود با بابا حرف   مگه》گفتم:  یبلند یبا صدا یو عصبان  دمیکش رونیرا از دست مامان ب بازوم

 《مامان؟ ینگفت یز ینکشن؟ پس چرا چ  شیپ یحرف ه،یکه به عمه بگه جوابم به مهران منف  یبزن 

تا هفتا   صداتون》گفت:   یبود، عصبان  دهیرا شن  مانیو همان لحظه بابا که ظاهرًا صدا دیکش یپوف

 《کوچه اون ورتر رفت. چه خبره؟ 

 زل زد و ادامه داد:  میدر چشم ها بعد
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حق  گهیهست و بعد از اون کارت د ادم یرفته، نه همه اش رو   ادمیاز  تی فکر نکن که اون گند کار -
دست خودم بزرگ شد. بهتر از اون برات سراغ   ری. خواهر زادمه، زهید خوب مهران مور ،یندار   یانتخاب

 ازش راحته. المیندارم، خ 

 .دیکه به زور شوهرم بد ستین رزای عهد قلقلک م -

 .دم یشن  یرا به وضوح م   نشیخشمگ  ینفس ها یتر شد. صدا کینزد  یقدم تی با عصبان  بابا

 آوردن. یدر نم یو کالنتر   یهم تو سر از پارت  رزایعهد قلقلک م  یدخترا -

مصمم بابا زل زدم و همان لحظه   یو خشم به چشم ها  انیرا از حرص بهم فشردم و با عص میها لب
همه سماجت و اصرارش فقط من را   نیخواهد شد. ا میبرا یبزرگ   اری که مهران دردسر بس دمیفهم

 کرد.  یتر از خودش دل زده م شیب

بلند از کنارش که   یبابا گرفتم و با قدم ها یجد یو نگاه از چشم ها  دمیکوب نی به زمرا  میحرص پا پر
در را محکم به هم  دم،یباال رفتم. به اتاقم که رس یبود، رد شدم و به طبقه  ستادهیدر چارچوب در ا

 منطق مامان و بابا نشان دادم.  یرا از رفتار ب  میاعتراض و ناراحت ق یطر نیو به ا  دمیکوب

داغ و ملتهب از   یگونه  ینشستم. اشک از چشم سر خورد و رو نی زم یدادم و آرام رو هیدر تک  به
در   شانیها  ییزور گو  نیکردند. تحمل ا یحالم را درک م  ی. کاش مامان و بابا کم ختیحرصم، فرو ر

  یم عهبه فاج  لیخواست وگرنه که تبد یم  وبیو صبر ا نی ام واقعًا اعصاب فوالد یاوضاع بد روح نیا
 شدد.

 .دمیکوب یو سرم را آرام به در چوب دمیکش یآه

 بار...  کی

 بار...  دو

اتفاق   نی ا یاز سرم خارج شود ول دهیچیدر هم پ یهمه حس ها نیبلکه ا دم،یکوب  یسرم را م یه
فرو   یوهم آور  یک ی ق در تاربرق کنار در را زدم، اتا دیاز جا بلند شدم و کل ی. دست آخر با خستگفتادین

 رفت.  
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و   دمیتنم کش ی. مالفه را رودمی سست به سمت تخت رفتم و دراز کش  ییمال کور مال با قدم ها کور
اوضاع نا به   نیدر ا ینشد، نتوانستم. اصالً کدام آدم یکردم بخوابم ول  یرا بستم، سع میچشم ها

 رفت؟    یسامان به خواب م

  یکه فردا در مدرسه خواب آلود خواهم بود را کنار زدم و دست دراز کردم و گوش نیام از ا یت یرضا نا
 ام را برداشتم. 

که   یکردم. حسرت زده عکسش را تماشا کردم، من ک یتنها عکسم از عماد کل یرفتم و رو یگالر  به
 آمدم؟  یکنار م شیصدا دنی آوردم، حاال چطور با نشن  یتاب م  یعماد را به سخت دنیو ند یدور 

بود که از من  یچه امتحان سخت  نیا ایجا خوش کرد. خدا میباز در گلو یزمخت و آزار دهنده ا بغض
   ؟یر یگ یم

چشمم تار بود. لب  شیرنگش پ یقهوه ا یو مو ها اه یس یخندان عماد را با آن چشم ها ی چهره
و پر حسرت از عمق    قیعم  یقورت دادم. نفس یو بغض را همراه با آب دهانم به سخت دمیلرزانم را گز

 .  دمیام کش نهیس

خندان  ریرا بستم. تصو میدر کشو برگرداندم و چشم ها شی را بدون خاموش کردنش به سر جا یگوش
 کرد. ی م یاز دل عاشق و مجنونم دلبر  یبسته ام نقش بسته و حساب  یپشت پلک ها یعماد حت 

  دیکرد، هر چند که بع یم جادیا  یر ییگذر زمان تغ  دیاز عماد و فکرش محال و نا ممکن بود، شا رارف
 دانستم. یم

* * * 

زدم، به ظاهر مشغول خواندن اش  یکتاب زبان را ورق م  ی حوصلگ یو با ب   دهیشکم دراز کش یرو
تخت تکان دادم و کتاب را   یتن خشک شده ام را رو دم، یفهم یکلمه را هم نم کی  یحت ی بودم ول

 پرتش کردم.   نیزم  یبستم و رو

به   یاندک دیو با ام دمیکش رونی بالشت ب ری را از ز یگوش م،یکه فردا امتحان داشت نیتوجه به ا یب
  یخبر کوچک از عماد حاضر بودم جانم را هم بدهم ول  کی یگرفتن حت یصفحه اش زل زدم. برا 
 .جا بند نبود چیافسوس که دستم به ه
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بالشت چپاندم و غلت زدم و   ر ی را دوباره ز  یبرد، گوش  یکه مرا تا فرط جنون م یخبر   یبا ب د،یام نا
سه چهار ساعته مانده به صبح،   نیدر ا دیرا بستم تا شا میبالشت گذاشتم و چشم ها یسرم را رو

 بود. یفرار  میخواب هم از چشم ها  یروز ها حت نیبخوابم. در ا یکم

حالم وا   نیا یبرا یهفته حال بدم آن قدر مشهود بود که همه را به تکاپو و نگران  کی نیواقع در ا در
 دارد. 

 را در آورد. میها ریدب یقدر واضح بود که صدا نیام ا یدرس  دیشد افت

 . ختیر  یو آسمان م  نیاز زم  میطور برا نیاتفاقات بد هم  ی همه

تخت گرم و نرمم، برگشتم.  یرو می حال بلند شدم و المپ اتاق را خاموش کردم و دوباره به سر جا یب
گرم خواب شد.  میام را شمردم که چشم ها یال یخ یاتاق آن قدر گوسفند ها یکی در سکوت و تار

 .دمی بود که قبل از خواب شن یز ی چ نیها آخر رکیرجی ج فیضع یصدا

  یو دلخور   یتنبل یکند ول  دارمیدانستم که مامان آمده تا ب ی شدم، م  اریدر اتاق هوش یبا صدا صبح
 گذاشت که از جا بلند شوم.   یکه از رفتارش داشتم، نم

  یمهربان و دلجو یتر در بالشتم پنهان کردم. صدا شیشانه ام نشست، صورتم را ب  یکه رو یدست با
 هم فشار بدهم.  یرا محکم تر رو میمامان باعث شد چشم ها

 مدرسه.  یبر   دیگل دختر؟ با یش ینم  داریجان؟ ب نینازن  -

  یآمد. با صدا یبدم م  شیها ی دل سوز  نیکالمش اوقاتم را تلخ تر از آنچه که بود، کرد. از ا نرمش
بهم گره خورده، در   یدر هم و مو ها ی»هوم« در جوابش گفتم و با اخم ها ک یگرفته و خش دارم 

جا   ازکنار زدم و  یباز نکرده بودم، پتو را به سخت  یرا هم درست و حساب میها  چشم یکه حت  یحال
رنگم  یمشت آب خنک به صورت ب کیرفتم و بعد از مسواک زدن،   یبهداشت  سی بلند شدم، به سرو

از  نه،یچند مشت آب در آ دنی در همم کردم و با پاش یبه اخم ها ینگاه ییرو شو ی نهیزدم، از آ
 رفتم. رونی ب  ییدست شو

  شی لبم نشست و حرصم ب یرو  یدر اتاق نبود، حتمًا به اتاقش برگشته بود تا بخوابد. پوزخند مامان
صورتم که   یجلو  یتخت گذاشته شده بودند. مو ها یرو  زی مدرسه ام اتو شده و تم یتر شد. لباس ها

 یآرامبرداشتم و به  شیآرا  زی م یام را از رو یچوب  یشده بودند را کنار زدم و شانه   سیخ  یکم
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  شیکه رو میکه کارم تمام شد، لباس خواب تا زانو ن یشدم، بعد از ا میمشغول شانه کردن مو ها
مانتو عوض کردم. در آخر با   ریز یبرا   ییمویل  شرتیت کی رنگ بود را با  یعکس خرس داشت و صورت 

 دم.  ز رونیچرمم از اتاق ب  یفرم مدرسه و برداشتن کوله  دنیپوش

آمد   شیکم پ یلیدر آشپز خانه نبود. خ  یموقع صبح کس  نیدر ا شهیرفتم، مثل هم  نییپا یطبقه  به
 .میصبحانه خوردن همه دور هم جمع شو یکه برا

  یزرشک   نتیو در کاب  ستادمیپا ا یپنجه  یآمدم. رو رونیفکر ها ب نیو از ا دمیکش یاز سر خستگ یآه
کوله ام   پی جا دادم، ز یسرمه ا ی خوشمزه برداشتم و در کوله  ییکاکائو کیرنگ را باز کردم و چند ک
سرد اواخر آبان به   داز با یرفتنم از ساختمان موج رونیرفتم. به محض ب رونیرا بستم و از آشپز خانه ب

 سوخت.   یام م  ینیحس شده بود و با هر دم و باز دم ب  یصورتم خورد، صورتم از سرما ب 

چمن ها پارک شده   یکه رو نی به سمت ماش  دم،یلرز ی از سرما م  یکه کم یبلند در حال ییقدم ها با
سر بلند   نی در ماش یفرمان گذاشته بود، با صدا یبود رفتم و سوار شدم. مش رحمان که سرش را رو

 مهربان به صورتم انداخت.  ینگاه  نهیسرخ و خسته اش از آ یکرد و با چشم ها

 بابا جان؟  یخوب  -

  ؟ی زن یرو م  یخوبم. مش رحمان بخار  ،یگفتم:»مرس  دم، یمال یرا به هم م می که دست ها یحال  در
 سرده.« یلیهوا خ

بود،  ی فکر که عماد االن کجا و در چه وضع نیرا زد. ا یرا روشن کرد و بخار  نیرحمان ماش  مش
 زد.   یام دامن م یو آشفتگ یو به کالفگ تخ یر یاعصاب نداشته ام را بهم م

پس   یپرت کردم و برا  نیگرم و نرم ماش یها یو کوله ام را آن طرف صندل دمیکش  یاز کالفگ یپوف
 یدود یها  شهیکردم، از ش کی نزد شهیجا خوش کرده بود، خودم را به ش  می که در گلو یزدن بغض

مدرسه نگه  یرحمان که جلو یبود. مشهد  ابانی در خ نی شدم، تک و توک ماش  رهیخ  رونی به ب  نیماش
 کوله ام را برداشتم و گفتم:»ممنون عمو رحمان.«  شت،دا

 مثل برفش زد و سرش را تکان داد.  د،یسف یها  شی ر یاز ورا یلبخند

 بابا جان. فمهیوظ  -
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  اطیوارد ح یعبور کردم. وقت ابان یبلند از خ یشدم و با قدم ها ادهی پ نیاز ماش یعجله ا چیه یب
است آن موقع ها که  ادمیرحمان داد.  یخبر از رفتن مشهد نی موتور ماش یشلوغ مدرسه شدم، صدا

و مو   دبلن  یها شیرحمان با ر ی کردم مشهد یبودم، فکر م   دهیبچه بودم و تازه قصه بابا نوئل را شن
 است. میهمان بابا نوئل قصه ها دش،یدست سف  کی یها

 .  ردی گ یام خنده ام م یفانتز  یها ای افکار کودکانه و رو نیاز ا یگاه

قرمز رنگ مدرسه رفتم. خدا را شکر   یآجر  یگذشتم و به سمت ساختمان سه طبقه  اطیزنان از ح قدم
که با   نیو بدون ا میقبروم. مست  نییپله را باال و پا یاول بود و الزم نبود کل یکه کالسم همان طبقه 

. کوله ام را بود در کالس ن یام نشستم. کس یصندل یپنجره رو ریحرف بزنم به کالس رفتم و در ز یکس
درونش کردم.   یبه کتاب ها ینگاه یکار  یرا باز کردم و از سر ب پشیگذاشتم، ز یصندل یدسته  یرو

و   دمیکش  رونیکتاب را ب  یکنجکاوسبز رنگ ثابت ماند. با  ینا آشنا با جلد  یکتاب یرو میچشم ها
 .« لیجلدش کردم، »چهار اثر فلورانس اسکاول ش یرو  یبه نوشته ها ینگاه

بود که سما در کتاب خانه داد و گفت که    یکتاب از کجا آمده، همان کتاب نی آمد که ا ادمی ناگهان
 کوله را بستم و آن را کنار پنجره قرار دادم.   پیمشغول ز یبخوانمش. با ذهن 

زد،   یکه نفس نفس م یکالس بود، در را باز کرد و در حال  یپر سر و صدا یاز بچه ها یکیکه  یمحمد
 تو سالن ورزش.«  یایگفت ب  یقیخانم صد ،یگفت:»حاتم 

ث شد گوشم بلند بسته شدن در باع  یو رفت. صدا د یرا به هم کوب  یگفتم و او در چوب «یا »باشه
تکان دادم.   یعجول بودن محمد  یبرا  یرا جمع کنم. با تاسف و خنده سر  میو شانه ها رمیرا بگ میها

و برش داشتم و همراه خودم به سالن ورزش که دو کالس   دمیکتاب کش یجلد ساده  یرو یدست
 داشت، بردم.  صلهفا

توجه به   یو خنده بودند. ب  یمعلم ورزش جمع شده و مشغول شوخ ،یقیسالن همه دور خانم صد در
سنگ   واریفرش شده بود، نشستم و به د ریکه با ضربه گ نیزم  یسالن رفتم، رو یآن ها به گوشه 

با آن   هاز سما نبود، البت یخبر  یبچه ها چشم چرخاندم ول  نیرا دراز کردم. ب میدادم و پا ها  هیشده تک
 بود.   دیشد یلیاش خ  ی سرما خوردگ د،یایشت، حق هم داشت که ندا روزیکه د یحال بد

کتاب بهتر   نی گذاشتم. خواندن ا میپا  یکتاب را باز کردم و رو یهم کنجکاو یو کم  یحوصلگ یسر ب  از
 اولش کردم.  یبه صفحه  ی بود. نگاه  یکار  یاز ب
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 .« یباز  نیو راه و رسم ا یکتاب مجذوبم کرد: »باز  عنوان

اول را ورق زدم و از فصل اول شروع به خواندن  یصفحه ها  یکنجکاو یکمتر و کم یحوصلگ یب  با
که اطرافم را گرفته بود،  ییو داد و خنده ها غیج یکردم. آن قدر غرق خواندن کتاب شدم که از صدا

 خواندم.   یغافل شدم. هر صفحه را شمرده شمرده و با دقت م

کردم سرم را   ی. سعدیچ یبود، در گوشم پ ختهیچه ها در آمب  ی هیبق یکه با صدا حی زنگ تفر یصدا
 که در گردنم پخش شد، منصرف شدم.   یبا درد یبلند کنم ول 

که رفت، سر بلند کردم، سالن   هیماساژش دادم. آن درد اول یگردن دردناکم گذاشتم و کم یرا رو دستم
 رفته بودند.    اطیبود و همه به ح  یورزش خال

جمله   کی که  یرفتم، در حال رونی که بهتر از قبل بود از سالن ب یبستم و با حال را  میمعجزه آسا کتاب
خود دور نکند، در    اریهش مهیکه انسان ترس را از ذهن ن  یشد، »تا زمان  یوار در سرم تکرار م  تریت

 . رد«یگ یو آرامش قرار نم  یشاد

 .  اورمیو محکم باشم تا بتوانم دوام ب یگرفتم قو میتصم

  یها و انتظارم برا یقرار  یاز ب یگذشت. آرامش داشتم و خبر  گرید یبهتر از روز ها  یروز با حال آن
عشق را   نیافسار ا دیکردم آن را بروز ندهم و کنترل کنم. با یم یسع  یتماس عماد نبود، البته بود ول

 آورد. یمگرفتم وگرنه فاجعه به بار  یدر دست م

* * * 

 نیام به مدد آن بهتر شده بود و ا هیهفته کتاب را تمام کردم. روح  کی نیهفته گذشت و در ا کی
 همه از جمله مامان و بابا شده بود. یخوب باعث خوش حال  ی هیروح 

تنها   م،یخورد  یدر سکوت شام م شهیو مثل هم میاالصل مامان نشسته بود یلهستان  یها زی م پشت
 شکست.    ید قاشق و چنگال بود که سکوت فضا را مبرخور یصدا

و خودم را با آن   ختمیساالد کنار بشقابم ر یو کم  دمیرا که تمام کردم، ظرف ساالد را جلو کش  میغذا
 تمام شود.  هیمشغول کردم تا غذا خوردن بق
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به مامان کمک کردم و خواستم به اتاقم  زی تند تند در جمع کردن م م،یکه غذا را خورد نیمحض ا به
 کرد:  میصدا  ییرای بروم که بابا از پذ

 جان؟  یناز  -

که در  ونیزی رفتم. بابا نگاهش را از تلو  ییرایکه باال رفته بودم را با اکراه برگشتم و به پذ یپله ا چند
 . دیدستم را گرفت و به سمت خودش کش یحال پخش اخبار بود، گرفت و با مهربان 

 ؟ ییهست که صبح تا شب همون جا یجا. تو اون اتاق چ نیا نی بش  ایب  ؟یر  یجا م ک -

نگفتم. سکوت و   یز ینشستم و چ ونیزی تلو یجلو یراحت   یکاناپه  یحال و حوصله کنارش رو یب
را  میمو ها ی . رودیدستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به سمت خودش کش د،یام را که د یسرد

 .دیپدرانه بوس یآرام و با مهر 

 یبگ یخوا   یخوام بابا جان. نم  یگم فقط به خاطر خودته، من که بد تو رو نم یم یز یمن اگه چ -
 هان دختر بابا؟  ؟یحوصله ا یقدر کسل و ب  نیشده که ا یچ

بود  وقت قرار ن چیکه ه نیخود فرو رفتم. مثل ا ی لهی تر در پ شیتر و ب  شینگفتم و ب  یز یهم چ باز
بابا آن قدر از من دور    ینبود ول یخفه کردم. درک کردن من کار سخت نهیمرا درک کنند. آهم را در س

 کار را انجام بدهد.   نیتوانست ا  یشده که نم

و به سمت پله   دمیکش رونی جمع شد و به شدت خودم را از آغوش بابا ب میدر چشم ها لیدل  یب اشک
 . دمیها دو

 با بغض داد زدم:  دم،یاتاقم که رس به

 . دی! فقط راحتم بذارستین میزیمن چ د،یسوال نپرس یه د، یدست از سرم بردار -

شده بودند. المپ ها را   دهی اتاق از قبل کش یبه اتاقم رفتم و در را قفل کردم. پرده ها  بالفاصله
سر   یآرام و ب میتخت انداختم و صورتم را در بالشت فرو بردم. اشک ها یخاموش کردم و خودم را رو

 .دندیبار  یو صدا م

 آمد.  یپچ پچ آرام و نا مفهوم مامان و بابا از پشت در اتاق م یصدا
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 نگران مامان آمد:   یآرام به در خورد و صدا یتقه  چند

 رو باز کن مامان جان.  در ای ب ؟یشد دختر مامان؟ چرا در رو قفل کرد یجان؟ چ نینازن  -

  یکرد. نم  یبد تر هم م  چ،یکند که ه یاش حالم را بهتر نم ینکردم. مهربان شی به حرف ها یتوجه 
توانند گولم  یحرف ها نم  نیو با ا ستمیدو ساله ن یخواهند بفهمند که من بچه   یم یدانستم ک

 بزنند؟ 

بهش   یحالش خوب شده بود. چ کمی بچه تازه  نیبب 》گفت:  یگر مامان آمد که م خی توب یصدا

 《؟ یدو کلمه باهاش آروم صحبت کن یتون ی نم  یول  یمثالً باباش خت؟یکه به هم ر یگفت

 و بعد بلند تر ادامه داد: دمین ی گفت که نش یز یدر جواب مامان آرام چ بابا

در رو باز کن   ای ب ،یختیبه هم ر یطور  نینگفتم ا یز یدر رو باز کن. من که چ ایجان دختر بابا ب  یناز  -
 دخترم. 

مامان و بابا مانند ناخن   یگرفتند. صدا یکار از هم سبقت م  نیو در ا دندیبار یوقفه م   یب میها اشک
 اعصابم بود.  یبر رو دنیکش

و بعد سرم را بلند   دمیدر بالشت کش یخفه ا  غیگرفته بود، ج ادیز ی هیکه از گر ییحرص و صدا با
 و شمرده داد زدم: دهیکش  یکردم و به سمت در با کلمات

 ! دیدست از سرم بردار -

خانه آمد.   یکف پارکت شده  یآرامشان رو  یقدم ها ی و بعد صدا امدین ییصدا چیه یا هیثان چند
 باالخره رفتند و مرا به حال خودم گذاشتند. 

 یزل زدم. با همان صدا اهیبه سقف س سی خ ییها اتاق، با چشم یک ی و در تار دمیتخت چرخ یرو
 : دمیلب نال ریشده، ز یگرفته و تو دماغ

  یچه درد ب نیا ایشه؟ خدا ی تموم م   یخوان من رو درک کن؟ اصالً ک یم ی خسته شدم، پس ک -
 ؟یبود که به جونم انداخت یدرمون
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هم گذاشتم و به  یام را رو یاشک یو با درد چشم ها دم یخشک شده ام کش یلب ها یرا رو  زبانم
 نا آرام و پر از کابوس رفتم.  یخواب

دور خودم    یبه گوشم خورد. با سردرگم  کینزد ییگرسنه از جا یگرگ ها یباد و زوزه  یهوهو یصدا
 کنم!  یجا چه کار م  نیدانستم ا یهستم و نه م یز یدانستم دنبال چه چ یگشتم. نه م

شن   یروشن کرده بود. پا برهنه رو یکاف یبرهوت را به اندازه   نیو پر ستاره بود و ا یمهتاب  آسمان
خواست    ینخزد، م میپا یال  یز یچ  یعقرب ،یکه مار  نیرفتم و قلبم از ترس ا ی خنک راه م یها
 .  ستدیبا

را باال آوردم و   میحس کنم. دست ها میلب ها یرو یآهن را از خون خشک شده  یتوانستم مزه  یم
 کرد.   یاز آن ها چکه م یظی بودند و خون غل یخون مینور ماه به آن ها نگاه کردم. دست ها ریز

  یو چند دانه شن را رنگ ختیشن ها ر  یخون را دنبال کردم، خون رو یوحشت حرکت قطره ها با
شن ها مار   یرخ س  انیکردند و ناگهان از م یطور شن ها را سرخ م نیهم هم  یبعد یکرد. قطره ها

  رونی کنان از خاک ب سیه سیزد، ه یهم برق م  یک یکه پوستشان در آن تار ی کوتاه و قرمز رنگ یها
 توانستم بشمارمشان.   یبودند که نم  ادیآن قدر ز ند،آمد

 یفقط نگاه م ند،یای که کم مانده بود از حدقه در ب ییتنم از ترس قفل کرده بود و با چشم ها تمام
 کردم.  

آمدند. زبانشان که مدام  یو به سمتم م دندیخز ینرم م  یشن ها یکنان رو سیه سی هها  مار
 آمد، نفسم را تنگ تر کرد.   یم رونیب

 کردند.   یم  میزهر آلودشان را نثار مچ پا و ساق ها و انگشت ها یها شیحلقه زدند و ن  میپا ها دور

را   میپا ها یتوانستم حت  یرفت و نم یپر دردم به آسمان م  یها ادی زدم. فر ادی را باز کردم و فر دهانم
 خواستم.   یزدم و کمک م یفقط داد م اندازم،یب میپا ها یتکان بدهم و آن ها را از رو

 شدند. یم کیآمدند و به صورتم نزد یباال م  میکنان داشتند از پا سیه سی ها ه مار

از عرقم را تکان دادم و از  سیآمد. تن لرزان و خ یاهلل اکبر از دور م یزنان چشم باز کردم، صدا  نفس
 به دست و صورتم زدم.   یرفتم و آب سی مطلق اتاق به سرو یکی لرزان در تار ییجا بلند شدم. با قدم ها
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  شی بهتر شود. گرگ و م یآمد. به بالکن رفتم تا حالم کم یچشمم م یبودم مدام جلو دهیکه د یخواب
 روشن.    یصبح بود و هوا کم

حرف    شیدور دست بود، پ ییدر جا یهوا خودم را بغل کردم و به باغ چشم دوختم، فکرم ول  یسرد از
 است.  کتینزد یدشمن  یعنی دنیگفت خواب مار د یم شهی خانم جان... هم یها

 لبم نشست. دشمن!   یرو یشخندین

آن خواب هر چه که بود، مهم نبود. خودش به   ینداشتم. معن یگر یبه جز خودم دشمن د  مطمئناً 
 ... رشی چه برسد به تعب گریوحشتناک بود، د یکاف یاندازه 

  د،یتاب  یکه به صورتم م یز ییکه هوا روشن شد. به خاطر آفتاب کم جان پا ستادمیقدر در بالکن ا آن
 آمدم.  رونی که به در خورد، از بالکن ب یآرام یباز نگه داشتم. با تقه  مهیرا ن میچشم ها

 ه؟ یک -

 آمد.  ازین  فینازک و ظر یصدا

 ؟ یکن  یمنم، در رو باز م -

  ی افهیبه ق ینگاه  یتفاوت  یدر بود را چرخاندم و در را باز کردم. با ب  یکه رو یدی سمت در رفتم و کل به
 کردم.  ازی مشوشش ن

 شده؟« یز ی گفتم: »چ یمشهود ی حوصلگ یشدم و با ب  حرف نزدنش خسته از

 استرس سرش را تند تکان داد.  با

 باغ.  میبر  لهیزنگ زد، گفت امروز که جمعه است و تعط شیساعت پ  مینه، عمو محمد ن -

 را دادم:   ازیرا کم داشتم. با عتاب جواب ن  یکی  نیهم دم،یکش  تی از عصبان یهوف

 کنه.  یسرم درد م ام،یبرو بهشون بگو که من نم -

هم قبول  یگفت بهونه ا ،یگفت:»بابا گفته حاضر ش د،یجو یلبش را م یکه گوشه   یدر حال ازین
 .« ستین
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 شم.«  یباشه حاضر م  ه،یزور زشونیحرص گفتم:»همه چ یکم  با

  یه نبود. با عذاب وجداناو ک ریشدم. تقص  مانیبعد پش  هیبستم و چند ثان  ازیرا محکم در صورت ن  در
به صورتم زدم تا سر حال تر از   ی رفتم و دوباره آب یبهداشت  سیداشتم به سرو ازی که از رفتار بدم با ن

 قبل شوم.

 یپنجه  یمامان رو دمیپله ها بودم که د نیی رفتم. پا نییپا  یساعت بعد حاضر و آماده به طبقه  مین
شدم، عشق  دنشانیدادم و مشغول د هیبه نرده ها تک  و مشغول بستن کروات بابا بود. ستادهیپا ا
به  یتاز حسرت به ساحل دلم هجوم آورد. دس یکرد. موج سیرا خ میبود، چشم ها  نشانیکه ب  یناب

 داشت! ادیز یروز ها اشِک شورش  نیکه ا یی. چشم هادمی کش سمیخ یچشم ها

باعث   میقدم ها یلب نشاندم و جلو رفتم. صدا یلرزان رو یبستن مامان که تمام شد، لبخند کروات
  چیه یرا باز کرد. ب  شیو دست ها  دیدرخش شیچشم ها دنمیشد هر دو به عقب برگردند. بابا با د

 گرما!  نیبود و من محتاج ا  تیبه آغوشش رفتم، آغوشش گرم و پر امن  یحرف 

. مانند گربه خودم را در  دیشال بوس  یرا از رو میو مو ها دیکمرم کش  یرودستش را نوازش وار  بابا
بود،   یپنهان کردنم کاف یپهنش برا یهم فشردم. شانه ها یرا رو میآغوشش جمع کردم و چشم ها

 نه؟  ایبود  یپنهان شدنم از دست عشق هم کاف یدانم برا ینم  یول

 آمد.  ازیدلخور ن  یصدا

 ؟ یپس من چ  ن؟یفقط نازن -

 !«یته تغار  ایگفت:»تو هم ب یبا مهربان   بابا

آمدم.  رونیدر آغوش بابا ماندم و بعد ب  یزود خودش را کنارم در آغوش بابا جا کرد. کم یل یخ  ازین
کرد، زدم. با حرص ضربه   یبه مامان که با محبت نگاهمان م یسرم مرتب کردم و لبخند یشالم را رو

 زدم.  بابا بود، ینوز مشغول لوس کردن خودش براکه ه  ازیکمر ن یرو یآرام ی

 بابا رو.  یتموم کرد  گه،یبسه د -

 بابا بلند کرد و زبانش را در آورد.  ی نهی س یسرش را از رو ازین

 شه؟  یم تی حسود -
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بچه ها،    دیهم فشردم. بابا با خنده گفت:»دعوا نکن یمحکم رو  ازین  یبچه باز  نیرا از ا میها دندان
 من متعلق به همتونم.«

مسعود، بچه   گهیرو به بابا گفت:»بسه د  یاخم تصنع کی خورد، با   یکه لبخندش را م یدر حال مامان
 نشده، داداشت منتظره.«  ریتا د  مینکن! بر تی ها رو اذ

 باال آورد. میتسل یرا به نشانه  ش یدست ها بابا

 بچه ها.  میخانم! بر  ممیباشه، من تسل -

و به  میشد نی آمد. همه با هم سوار ماش رونیباالخره افتخار داد و با ناز و کرشمه از آغوش بابا ب   ازین
که   ازیتوجه به ن ی. بمیخوش آب و هوا بود، راه افتاد یسمت باغ عمو که خارج از شهر و در منطقه ا 

  هیتک نیماش یبه پنجره   اکرد، سرم ر یم  یو برده بود و بلبل زبانمامان و بابا جل یصندل   نیسرش را ب
تر از آن چه که بود، کرده  ریآسمان را دلگ یخاکستر  یبودم، ابر ها  رونیب یداده و مشغول تماشا 

و   دیکش یکوچک  غی ج  ازی خورد. ن  نی ماش ی شهیو سرم به ش دمیکه زد از جا پر یبودند. با رعد و برق 
 بود؟«  یچ نیخدا ا یقلبش بود، گفت:»وا یکه دستش رو یدر حال دهیپر  ییمامان با رنگ و رو

 که خونسرد تر از همه بود، جوابش را داد:   بابا

 همراهم آوردم.  ییزنا ریماشاهلل من چه ش ؟یدیرعد و برق بود خانم. ترس -

 . رمی گاز بگ از خنده یر یجلوگ یمامان به بابا باعث شد لبم را برا  یغره  چشم

 . مگه نه بچه ها؟می بود، شوکه شد ییهویفقط چون  م،یدینترس -

 :میهر دو با هم جواب داد ازیو ن من

 گه. ی آره، مامان راست م  -

 بگم؟« یا گهید زیکنم چ  یمگه جرات م  د،یبا هم متحد یطور  نیا یبا خنده گفت:»وقت   بابا

داشبورد برداشت و   یاش را از رو ی . بابا گوشمیو خنده برداشت یبه باغ دست از شوخ  دنیرس  با
 شماره گرفت. 

 .«میدی سالم داداش، رس »الو
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 گفت و بابا با گفتن: »باشه، منتظرم« تماس را قطع کرد.  یز یچ عمو

 فرسته در رو باز کنن.«  یاز بچه ها رو م یک یاالن  »گفت

مهران که در را باز کرده بود،   یغ باز شد. بابا برابا یو زنگ زده  یگذشت و باالخره در آهن  قهیدق چند
از حضور مهران  میها پارک کرد. اخم ها نیماش ی هیکنار بق اطیح یرا گوشه   نیزد و ماش  یتک بوق

 رفتم، او زود تر آن جا بود.   یکه هر جا م  نیدر هم گره خورد. مثل ا 

 قی. زن عمو کف آالچمیدرخت ها بود، رفت نیکه ب یبزرگ  قیو به سمت آالچ   میشد ادهیپ  نیماش از
کردم و    یو احوال پرس  یبا همه روبوس یپهن کرده بود و همه نشسته بودند. با خوش حال یر یحص

کم  یپدر  یکه اسمش مهتاب بود، نشستم. خانواده   یمهسا و تک دختر عمو مهد نیگوشه ب کی
پدر بزرگم که  یها وارثان محمد حاتم خودم تن یو بابا یو عمو مهد   نیفقط عمه مه م،یداشت  یتیجمع
 به نام بود، هستند.  یها یاز بازار  یزمان

پرتغال را گرفتم و   یهم به من تعارف کرد. با تشکر تکه  یکی از پرتغالش را خورد و  یپره ا مهسا
 اش در هم رفت.  یخوردم، صورتم از ترش 

 چقدر ترشه! -

 . دیخند زی ر زی ر مهسا

 .گهیهم دوست دارم د نیهم یخب برا -

 تو باغ؟«  میگفت:»بچه ها بر  فشیآرام و لط  یرنگش را کنار زد و با صدا یقهوه ا  یمو ها مهتاب

 زود تر از همه بلند شد. مهسا

 .میآره بر -

بود،   شیکه در صدا یجان یهم بلند شدم و دست مهتاب را گرفتم و بلندش کردم. مهسا با ه من
 .«میای زود م  م،یردی بگ کمیتو باغ  میر  یگفت:»ما م

دور   قیاز آالچ یو سه نفر  دیرا بدهد، دست من و مهتاب را کش هیکه فرصت اعتراض به بق  نیا بدون
از درخت ها  یکی  ریو بعد ز میدرختان خشک و خزان زده قدم زد نیدر سکوت ب ی. کممیشد
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  دهیخشک  یبرگ ها یرا رو میمن همان طور که پا ها م،یداد هیدرخت تک  یهر سه به تنه  م،ینشست

موقع  نیباغ که ا نیدور هم بودن انتخاب کرده، ا یبرا یهم چه وقت عمو》بودم، گفتم:   کردهدراز 

 《صفا نداره.

در آورد و به من و مهتاب تعارف کرد. همان طور که  شرتشییسو بیاز ج یچند لواشک لقمه ا مهسا
  ستیگفت االن باغ قشنگ ن یمهتاب با لبخند گفت:»مامان هم م م،یمشغول خوردن لواشک ها بود

 .«میدور هم جمع بش  یبهونه ا هیخواست به  یدلش تنگ شده بود و م گه،یخب باباست د یول

لواشک ها لوچ شده بود، دو انگشت   یاز ترش شیکه چشم ها ی پر از لواشک، در حال یبا دهن مهسا
 شستش را باال برد.

 داره. کیال گیجونم ب  ییدا -

 . دمیکوب  شیبه ران پا یلگد

 حرف بزن.  ایبخور  ای  ،یحالم رو به هم زد -

را از سرما در   میرا برگرداند. دست ها  شیکش دار کرد و رو شیا کی ی مهیغره اش را ضم چشم
مصرفم  یب  یبودم، مشت کردم و دست چپم به گوش  دهیپوش میمانتو یکه رو  یشرتییسو بیج

 خورد. 

را در مشتم  یگوش  د،یکوب  یکه قلبم محکم م یهول کردم و در حال دم،یاز جا پر یآرام گوش ی برهی و با
 یام تعجب کرده بودند، بلند شدند و مهسا با نگاه  ییهویگرفتم. مهسا و مهتاب که از بلند شدن 

 : دیپرس دیکنجکاو و پر از ترد

 ؟یبلند شد هوی شده؟ چرا  یچ -

که قطع شود. شک نداشتم که خودش است! او باالخره بعد   دمیترس   یرفت و م یم برهی و یه یگوش
 از مدت ها زنگ زده بود! 

لرزان گفتم:»فکر کنم سماست، قرار   ییکه از استرس قطع نکردن او، هول کرده بودم با صدا یحال  در
 شنبه رو برام بفرسته.«   یدرس یبود جزوه ها
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  یپرواز کردم. ول باً ی را به او بدهم، به سمت ته باغ تقر یسوال بعد دنیکه فرصت پرس نیبدون ا و
که گفت:»حاال   دمیمهسا را شن یدرخت ها گم کنم، صدا   نیدور شوم و آن ها را ب  یلیکه خ  نیقبل از ا

 .«میستین بهی رفت ته باغ؟ من و تو که غر  یچ یواقعًا دوستش سما بود، برااگه 

 که جوابش را داد:  دمیآرام و محو مهتاب را هم شن یصدا

. اگه  مینکن یبهتره فضول ه؟یاصالً ک ایکار داره و  یچ مینخواد من و تو بدون  دیکه باشه، شا   یهر کس -
 گفت.  یالزم بود، خودش بهمون م

  ی سوخت. نفس زنان و پر از ترس و لرز گوش  یسرد م یدر هوا  دنیام از دو نهیس  دم،یرسته باغ که   به
  یشماره   کیپاسخ از  یتماس ب   کیآوردم و به صفحه اش نگاه کردم.  رونیب  شرتییسو بی را از ج

کرد و   دنیدوباره در دستم شروع به لرز یو همان موقع گوش دمیکش ی قیناشناس داشتم. نفس عم
  کینقش بست. مطمئن بودم که عماد است که با  شی نما یصفحه   یرو گریناشناس بار د  یشماره 
 کرد!  یگفت و اشتباه هم نم یوقت به من دروغ نم چیناشناس زنگ زده. احساسم ه یشماره 

را به گوشم چسباندم و    یم و گوشبود، تماس را وصل کرد یگر یتر از هر وقت د یکه واقع یلبخند با
 شد.  بمی تنها سکوت بود که نص یماندم ول شی منتظر صدا صانهیحر

دادم و پر بغض گفتم:»عماد؟   هیتک   یشاخ و برگ درخت یب ینداشتم. به تنه  ستادنیتاب ا گرید
 ؟« یعماد ،یخودت

و تنها سکوت از آن  دیقطره اشک از چشمم چک کی.  دمیلرزان و پر بغض کش یکردم و نفس  مکث
 شد.  بمیطرف خط نص 

وفا؟ دلم برات    یب یشناسم. باالخره زنگ زد  یسکوتتم تو رو م یاز رو ی! من حتیعماد  ،یخودت -
 تا صدات رو بشنوم.  یزن  یحرف نم   ،یحاال که زنگ زد  یکه حت یبد جنس یل ی. خ ادیز  یلیتنگه... خ

و دلم انگار  ختمیر  یوقفه اشک م  یباد هم نوا شد. ب یهوهو یشکست و هق هقم با صدا بغضم
 ! ندیخواست پر بزند و برود عماد را بب ی. مدی ترک یداشت از قصه م

 ! نینازن  -
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  یصدا نیو مهربان تر  نیزمخت و کلفت و لحنش خسته بود، حس کردم بهتر شی کرد، صدا میصدا
 هیو تمنا گفت:»گر یاوج گرفت و او با ناراحت  یام از سر دلتنگ هیشنوم. گر یرا م ای زمخت و خسته دن

هات حالم رو بد تر   هیپوکه، با گر یداره م یصدات و دلتنگ دنیاز نشن شمیجور  نینکن، دلم هم
 نکن.« 

  ؟یقدر بد باش نیا ی . چطور تونستدمیبد جنس تر و سنگ دل تر از تو ند ی گفتم:»آدم  هیگر انیم
 .«یحالت به من نداد خبر ساده هم از هی یحت

 : دیخسته نال  ییگوشم عبور کرد و او با صدا یهزار بار از پرده  قشیعم آه

با   یتلفن کنم. من حت یذاشتن به کس یبودم و اصالً نم   یچند مدت آموزش نیباور کن نتونستم، ا -
باالخره تموم   می. آموزش نی تونم حرف بزنم نازن ینم ادیخانوادمم حرف نزدم، اول به تو زنگ زدم، االنم ز

 شد!

 : دم یپرس نانهی و خوش ب  دمیکش سمیخ یگونه ها یدستم را رو پشت

 خونه؟  یگرد یتمومه و بر م  تیشه؟ سرباز  یم یخب االن چ -

 کرد.  یجان یخسته و ب  ی خنده

جا خدمت کنم، اون   نیا دیدختر، نه تموم نشد. االن اعزام شدم کرمانشاه، دو سال باتو   یچقدر هول -
 شه.  یموقع تموم م

 لبم را گاز گرفتم و نق زدم:  یدینا ام با

 شه.  ی! من دلم برات تنگ مادهیز یل یخ -

 .  میتحمل کن  دیبا ه؟یچاره چ  یشم ول  یمنم دل تنگت م -

 ست؟« ین یراه  چیه یعنیکرد، گفتم:» یکه بغضم دوباره داشت سر باز م یحال  در

و   رمی گ یم یگفت:»اگه بتونم، مرخص  یو مهربان  متیهم انگار لحن پر بغضم را حس کرد که با مال او
 .« نمتیب  یم امیم
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لب   یرو یو قرمز و لبخند   سیخ یتوانستم حس کنم با چشم ها  ینشست، م  میلب ها یرو  یلبخند
 .ندی توانست مرا بب یچقدر زشت شده ام، خدا رو شکر که عماد نم 

 شه.  یزود به زود بهم زنگ بزن! دلم برات تنگ م -

 کرد.  رمیبه لحن لجوج و بهانه گ یا خنده

 گه؟یباشه خانم نق نقو، امر د -

 بودم، گفتم:»مواظب خودت باش، خدا به همرات.«  یناراض یخداحافظ  نیکه از ا یحال  در

 جواب داد:  مآرا

 ینکن، باور کن من اون قدر ارزش ندارم که چشما هیقدرم گر نیتو هم مواظب خودت باش، ا -
 باشند.  یخوشگلت به خاطرم بارون

 کردم:  زمزمه

 .یبرام ارزش دار   ،یکن  یتر از اون که فکرش رو م شیب  یل یخ -

 خداحافظت باشه.  -

را بشنوم،   شیفشردم تا دوباره صدا یمن هنوز سفت آن را به گوشم م  یرا قطع کرد ول یگوش
آوردم و آن موقع  نییرا پا یشدم و گوش دیرا ببلعم، سر انجام نا ام شیخواستم صدا یم صانهیحر

 تمداش نانیام کم تر از قبل شده بود، الاقل االن اطم یلبم نشست. دلتنگ یبه حالوت عسل رو یلبخند
عشق بود و وسالم! عشق   زییو بد است؟ پا  زیانگ نیغمگ زیی گفته پا یچه کس  که حالش خوب است.

 نجات داد. یبود که مرا از نگران 

از درخت ها باز بود، رفتم و آب خنک را به دست و صورتم زدم.  یکی  ریکه ز یسمت شلنگ آب  به
درخت ها بچرخم تا هم از التهاب صورتم و   نیب یگرفتم کم میآب حالم را بهتر کرد. تصم یخنکا
را در  می داشتم که فکر کنم. دست ها ازی کم شود هم به خودم مسلط تر شوم، ن میچشم ها یقرمز 

  ریز یفرسوده  یخرد شدن برگ ها یکرده و شروع به قدم زدن کردم، حاال صدا شرتمییسو بیج
و در دل از  دمیکش میها هیا با لذت به رخاک نم خورده ر  یدل نواز بود. بو یِ سمفون  کیمثل  م،یپا
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گونه در  نیخاک ا یکرده بود تا بو سی را خ  نیباغبان تشکر کردم که درخت ها را آب داده بود و زم
 .  چدی سراسر باغ بپ

گفت و   یاست که عاشق شده!« را م یبهار   زییمعروف را که »پا  یجمله  نیا شهی بود که سما هم  ادمی
  هیخودشه...  زیی نه بهار و تابستون و نه زمستونه، پا زیی! پازهیی پا ز،یی»پا گفتم: ی من هم در جوابش م 

 رو خوب بلده.«  یزن عاشقه که رسم عاشق

که دفنش   یتو وجودت دار  سندهینو هیدونم، تو  یگفت:»من م یو م دیخند یم شهیهم هم سما
 تو وجودشون دارن.« سندهینو هی. همه آدما یکرد

راحت تر از   میگفتن شان برا سم،یرا بنو میتوانستم حرف ها یوقت نم  چیاشتباه بود، من ه حرفش
 نوشتن شان بود. آرام زمزمه کردم: 

 هیتو وجودشون دارن که دفنش کردن و بعد  شهیُبعد عاشق پ هیآدما  یسما، همه  یکرد  یاشتباه م -
 آد. یم رونیدفعه سر از خاک ب 

 راهم را کج کردم.   قیوب تر از قبل بود به سمت آالچکه خ یو حال یاحساس سبک  با

 بود که به مهسا و مهتاب گفتم.   یز یسواالتشان را روانه کردند و جوابشان همان چ لی س دنمیبا د هیبق

زدم، بود و آن ها   ی که او را عمو محمد صدا م نیو شوهر عمه مه یبابا و عمو مهد یبه عهده   ناهار
 . میو همه نشست میدیجوجه کباب با زعفران فراوان دعوت کردند. سفره را چ کیهم ما را به 

 یرا به هم م شیکه دست ها  ینمود، در حال  یآنکارد شده مهربان تر م شی که با ته ر یمهد عمو
 درست کردم!« یچ دین یبب دیگفت:»بخور د،یمال

فوق العاده  یبه آن زدم. مزه  یابا در بشقابم گذاشته بود، کندم و گاز که ب یاز کباب یتکه ا اقیاشت با
 شده عمو جون.«  یعال شهی، با لذت گفتم:»مثل همدندانم رفت  ریاش که ز

 را در هم برد.  ش یاخم ها یتصنع  بابا

 اند.  یمهد یبه به و چه چه ها برا یول می دیخوب واال! من و محمد زحمت ها رو کش -

 !« دیگفتم:»شما و عمو محمد هم نامبروان طنتی را از تعجب باال دادم و با ش   میها ابرو
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 بچه ها.«  دیگذاشت، گفت:»شروع کن یمهران م  یبرنج را جلو  سیکه د یدر حال عمه

  یاز خنده نگاهم را از مهران عبوس و اخم آلود گرفتم و مشغول خوردن غذا شدم. نم یپوزخند با
 مهران بگذارد؟  یبه الال  یل  یقدر ل نیخواهد ا  یم یدانستم عمه تا ک

و ظرف ها را   میسفره را جمع کرد شیکه تمام شد، من و مهتاب به کمک مهسا و غرغر ها ناهار
بزنند. بعد از شستن   یباغ که سه اتاق داشت، رفتند تا چرت  یهم به ساختمان گوشه  هی. بقمیشست

مجنون زده   دی درخت ب کیاختمان رفتم. و من پشت س وستندیپ هیظرف ها، مهسا و مهتاب هم به بق
دادم.   هی درخت تک یجلو رفتم و به تنه  دم،یشاخ و برگ خشک شده اش هم ابهت داشت را د هک

  میچشم ها یگذاشتم. با خستگ  یبا گوش ی را دراز کردم و آهنگ میخسته و سر خورده نشستم و پا ها
 داشت، گوش سپردم. یهم خوان  میبا حال و هوا  بیکه عج یهم گذاشتم و به آهنگ یرا رو

 دیو چه زود دزد  امیرو راه

 د یشب دور از خورش  لدام،ی من

 و  دیشد و باد چرخ  زیی پا باز

 د ییمرموز رو  یاهیچو گ هوس

 همه درد نی و درخت از ا  دییرو او

 د ینگاهم خشک چو

 بردار  یقدم روزید تا

 رو باز به شروعش بگذار من

 و  ییپروا یو ب ییبایز تو

 مار یب  یدلتنگ نیکه از ا من

 شِب کور  نیمن حوصله کن در ا با

 ... اریدل  شهیهم تو
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* 

 ی من  داریشب ب  تو

 ی جا تکرار من همه

 من، گر چه که دور یب گرچه

 ی من اریمن، دل  دل

 ی من  داریشب ب  تو

 ی جا تکرار من همه

 من، گر چه که دور یب گرچه

 ی من اریمن، دل  دل

* 

 د یآرام به درخت بار نور

 د یرقصان به سقوطش خند  برگ

 و  دیشد و باد چرخ  زیی پا باز

 د ییمرموز رو  یاهیچو گ هوس

 همه درد نی و درخت از ا  دییرو او

 د ینگاهم خشک چو

 پنهان و راه دشوار  ماه

 بار   نیدر حال غروبم ا من

 و  دارمیدر خوابم و در ب  باش
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 مگذار ییتنها  نیرو در ا من

 شب کور  نیمن حوصله کن در ا با

 ار یدل  شهیهم تو

 ی من  داریشب ب  تو

 ی جا تکرار من همه

 من، گر چه که دور یب گرچه

 ی من اریمن، دل  دل

 ست؟ یبگو درمان تو چ  تو

 ست؟ یتو ک اریبگو دل  تو

 ها همه رو  نیبگو ا تو

 ...ست یجز فاصله ن یسبب 

 ی من  داریشب ب  تو

 ی جا تکرار من همه

 من، گر چه که دور یب گرچه

 ی من اریمن، دل  دل

 ی من اریمن، دل  دل

 ... یمن اریمن، دل  دل

 بسته آرام زمزمه کردم:  یکه تمام شد، با همان چشم ها آهنگ

 ی من  داریتو شِب ب -
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 ی جا تکرار من همه

 شعر انگار وصف حال من بود.  تی دو ب نیا

 !یعوض شد -

  یک ینزد یرا باز کردم و نگاه خونسردش را در فاصله  میمهران به سرعت چشم ها یصدا دنیشن  با
 خورده و متعجب نگاهش کردم.  کهی دم،ید

 ؟ یایم ییهویچرا  -

برگ فرسوده را برداشت و   کینشست.  نی زم یبه من رو  کینزد  اریشد و بس   کینزد گریقدم د کی
 بودم.   یتمام آمده و خلوتم را بهم زده بود، عصبان  یشعور یکه با ب  نیخرد کرد. از ا

 .«یعاشق شد یکرد، گفت:»مثله آدما  یپر از طعنه که اعصابم را خرد م یلحن با

 نزنم.  یهم فشردم تا حرف نامربوط  یرا از شدت حرص رو میو لب ها دیاز تعجب باال پر میها ابرو

 ن؟ یعاشق چطور یمگه آدما -

 باال انداخت.  یشانه ا دانهیالق

دپرس   هویشه.  یحالشون خوب م  ییهوی. چشماشون قرمزه. هیمثل تو آسمون دلشون همش ابر -
 یدن. اصالً وقت یم  حیرو ترج   یی. مثل تو تنهاین یغم رو اطرافشون بب یهاله  یتون یشن. م یم

 ... مثل تو! مثل من!یر یگ یغم و درد م یبو ،یبش  عاشق

توانستم عالقه و  یتلخ فقط نگاهش کردم. م یبود که زبانم را بست، با سکوت  یز یلحنش چ در
به دلت   شانیصدا دنیبا شن  یحت  ییآدم ها کیآمد.  یاز دستم بر نم  یکار  یعشقش را حس کنم ول 

 ! یشو یکه نم یشو  یمثل مهران هزار سال هم که بگذرد، عاشقشان نم ییآدم ها کیو   نندینش یم

وجودم را گرفت. سرم را   یشرمندگ  کی یدانم چرا ول  یرا نداشتم، نم شینگاه کردن به چشم ها تحمل
برداشتم و خردش کردم، برگ دوم و سوم را هم خرد کردم،    نیزم یبرگ از رو ک یانداختم و  نییپا

 بلند شد.  ق یحزن عم  کیبا  شیبرگ چهارم بود که صدا 

 است.  گهید یکی عاشق  ،یکه عاشقش یکس یکه بدون نهیدرد بد تر ا یول ه یعاشق شدن بد درد -
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  یگفتنم، قبح دروغ را کم تر م واشیآرام، انگار که  ییزل زدم. با صدا شیبلند کردم و به چشم ها سر

 《من...  ،یکن یم اشتباه》، گفتم: کرد 

 : دیصورتم گرفت و وسط حرفم پر  یدستش را جلو کف

 انکار نکن.  -

 ادامه داد:  ی زد و به تلخ  یپوزخند

 . هیآدمه عاشق چطور هیحداقل اون قدر عاشق هستم که بدونم  -

 《من نبود. دست》گفتم:  یرا گاز گرفتم و با ناراحت لبم

 دونم.  یم -

  یم شیدلم را پر از غم کرد. دلم برا نش،یغمگ ینگاهم را از دست لرزانش گرفتم. صدا  یناراحت با
 سوخت چون عاشق بود.

 《گم. ی... عشق رو مهیمزخرف زیچ یلی خ》لبم نشاندم و گفتم:  یرو یزورک  یلبخند

 زمزمه کرد:  یتابستان نگاهم کرد و به آرام ی به گرم  ییچشم ها با

 دی نور آرام به درخت بار -

 د یرقصان به سقوطش خند  برگ

 و  دیشد و باد چرخ  زیی پا باز

 د ییمرموز رو  یاهیچو گ هوس

 همه درد نی و درخت از ا  دییرو او

 د ینگاهم خشک چو

مانند   یکه اشکش بچکد، به سخت نیحلقه زد، قلبم را لرزاند. قبل از ا شیکه در چشم ها یاشک
خرد   یبود و صدا دهیخم  شیرفته، بلند شد و رفت. شانه ها   لیتحل  شیکه استخوان ها یرمردیپ
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  خیکه خوانده بود، س یتنم از شعر  یآهسته اش، گوشم را لرزاند. مو ها یقدم ها ریدن برگ ها زش
 : دم ی. آن قدر دور نشده بود که پرسدشدن

 ؟ یکار کن یچ یخوا  یحاال م -

 《!یزندگ》آن که به سمتم برگردد، گفت:  یب

  دمیپرس یزد. کاش م یکردن م یدور شد و من دور شدنش را به تماشا نشستم، حرف از زندگ او
 کرد؟ یزندگ  نهی در سمت چپ س یخال  یحفره   کی توان با  یچطور م 

 و سرم را باال بردم، رو به آسمان زمزمه کردم:  دمیکش یآه

 افتن رو درک کنم.  یکه م ییاتفاق ها نیتونستم حکمت ا  یکاش م یا -

 یآن که ببارد. بلند شدم و بعد از تکاندن خاک از رو یب   د،یغر یتاب  یپوش با ب یخاکستر  آسمان
بودم، کردم و به سمت ساختمان راه افتادم. بهتر   دهیپوش شی که رو یشرت ییدستم را در سو م،یمانتو

 .مینکرده، برو دنیبود تا باران شروع به بار

* * * 

سرد و مفرط گذشت و تمام شد، آرام و غم  یحس  یب  کیوار و خزان زده در   زیی پا ،یز یی پا یها روز
 استخوان سوز داد. یرا به زمستان شی همان طور که آمده بود، رفت و جا زییآلود! پا

زد و با حرف ها و   یگذشته بود. عماد هر جمعه زنگ م  م،یکه به باغ عمو جان رفت یاز روز  یماه کی
ام بهتر از قبل شده بود و سرم را گرم درس   یکرد. حال روح  یم یدلم را خال  یه شیها یمهربان

 نیا کهدانستم   یخودم م یبه روال گذشته برگشته بود ول زیهمه چ هیخواندن کرده بودم. از نظر بق 
 کرد. یطور وانمود م نیقلبم که ا ست،یطور ن

و   کیزیف  ری دم، در تمام مدت دبدا یم  حی و با اعتماد به نفس درس را به کمک پرژکتور توض مسلط
که تمام شد، خانم   میدادند. صحبت ها یمشتاق گوش م ییکالس ساکت و با چشم ها یبچه ها

را آرام به   شیاش باال داد و دست ها ینینوک ب  یرا از رو نکیبا سر انگشتش ع کی زیف ری دب یهمت
 کردنم، کردند.   قیحرکت بودند که شروع به تشو   نیبچه ها انگار منتظر هم  د،یوبهم ک

 خوب بود.   یلیخ  ،یحاتم  نیآفر -
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 پر رنگ گفتم: »ممنون خانم.« یو با لبخند دیدرخش میها چشم

  ریپنجره رفتم و نشستم، سما به محض نشستنم، ز ریدر ز  میرا خاموش کردم و به سمت جا پرژکتور
 بود.«  یعال ن،یگوشم گفت: »آفر

به   یزنگ ساکت بودم، امروز چهار شنبه بود و به عادت هر چهار شنبه برا انیو تا پا  تکان دادم یسر 
 یتا زنگ زدن عماد نمانده بود، فقط پنج شنبه را م یز یخانه رفتن، ذوق و شوق داشتم چون چ

. با  متاب تر شد یرفتن به خانه ب  یفکر ها برا نیگرفت. با ا یگذراندم و عماد صبح جمعه تماس م
 زدم.   رونی را جمع کردم. همراه با سما از کالس ب  لمیو وسا دمیزنگ از جا پر یصدا

 مامان، چقدر سرده!« یگفت: »وا د،یکش  یرا باال م  شیپالتو ی  قهیکه  یدر حال سما

پر از گل و   یدر چاله ها میداشتم تا پا یرا به دقت بر م می که قدم ها یو در حال  میآمد رونی ب  اطیح از
 طاقتم.«  یب  یل ید، گفتم: »خبرف آب شده نرو

  یصورتش م یکه هنگام حرف زدن از عماد رو یسما حالت عبوسش را گرفت، همان حالت صورت
 نشست. 

 صحبت کردن باهاش درک کنم.  یهمه شوق و ذوقت رو برا نیتونم ا ینم -

 باال انداختم و طعنه زدم:  یا شانه

 . یچون عشق رو تجربه نکرد -

 نشست. شیلب ها یماه رو یواخر دا یسرد تر از هوا یپوزخند

 خدا رو شکر کنم. دیپس با -

منتظر بود، از جواب دادن منصرف شدم و با گفتن: »فعالً« از  نیرحمان که در ماش یمشهد دنید با
رحمان حرکت کرد.   یشدم و مشهد نیرفتم. به سرعت سوار ماش   ابانی سما جدا شدم و به آن طرف خ

غذا خوردم و   دم،ی. به خانه که رسیفکر  تی سکوت توام با مشغول کیتمام راه در سکوت گذشت، 
زود تر از آن که فکرش را    یلیشبانه، خواب خ یها یخواب  یچرت زدن به اتاقم رفتم. خسته از ب یراب
 کردم، مرا ربود. یم
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مگر چند   ک،یم، در بالکن باز بود و هوا هم تاررا به زور باز کرد میچشم ها ادیو ضعف ز یگرسنگ از
به تنم   یبلند شدم و نشستم، کش و قوس  دم،یرا مال میو چشم ها دمیکش یا ازهیخم  دم؟یساعت خواب

بودن   رسحجم از خ  نی. ادمیشود که هفت ساعت تمام خواب ی دادم و به ساعت نگاه کردم. باورم نم
 بود!  دیاز من بع

 بابا.«  الی خ یند به خودم گفتم: »ب سر حال زدم و بل یلبخند

آب بدهم و مهم تر   یرفتم تا سر و گوش نییشستم و پا  سی را در سرو میجا بلند شدم و دست و رو از
سرش را به عقب   میقدم ها یصدا دنی. با شن بود دنید ونیزیبخورم. مامان مشغول تلو یز یاز آن چ

 لبش نشست.   یرو یبرگرداند. لبخند

 زم؟ ی عز یشد  داریب -

 : دم یاطراف نگاه کردم و پرس به

 کجان؟ ازی پس بابا و ن -

 هم مشغول درساشه.« ازیشکاند و گفت: »بابات تو کتابخونه است، ن یا تخمه

  یکه از آن پخش م یآبک  لمیو ف  ونیزیتلو یکاناپه نشستم. به صفحه  یرفتم و کنار مامان رو جلو
 ن؟« یگشنه امه مامان، غذا خوردحوصله کردم و رو به مامان گفتم: » یب  یشد، نگاه

 جواب داد:  رد،یبگ ونیزی نگاهش را از تلو یآن که حت یب مامان

 . یگرمش کن  دیفقط با زم،ی . غذات رو گازه عزمیکن دارتیبابات نذاشت ب  م،ی، خوردآره  -

 تکان دادم و مثل فشنگ به آشپز خانه رفتم.  یسر 

  نکیکه شدم، ظرف ها را جمع کردم و در س ریرا گرم کردم و با اشتها مشغول خوردن شدم. س غذا
و مشغول  ختم یرا وسط اتاق ر میدر خانه زدم و به اتاقم برگشتم. کتاب ها یگشت یکار  یگذاشتم. از ب

از  و دهم افتا یرو میچقدر گذشت و چند کتاب را مرور کردم که چشم ها دمیخواندنشان شدم، نفهم 
 دوباره به خواب رفتم. یخستگ
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  ینشستم. آخ یبدنم خشک تر از چوبم را تکان دادم و به سخت  د،یچی زدم که درد در تمام تنم پ یغلت
گردنم را ماساژ دادم و دست به کمر و با آه و ناله   یاز درد گفتم، درد کمر و گردنم وحشتناک بود، کم

را بهتر کند.   المح  یتوانست کم یدوش آب گرم م  کی رفتم، مطمئناً  سی بلند شدم. لنگان زنان تا سرو
آمدم.  رونی و از حمام ب  دمیکه بهتر شده بود، لبلس پوش یبا آب گرم بدنم را ماساژ دادم و با حال  یکم

از ته دل  ش« ی»آخ  کی. دمیسرم باال کش یپتو را تا رو دم، یبه سمت تخت رفتم و دراز کش میمستق
  یو فانتز  یپرداز  الیمشغول خ وپتو ماندم    ریدانم چقدر ز یشود. نم  یتخت آدم نم زیچ چیگفتم، ه

 یمهران و آن چشم ها یآور  ادیبا عماد بودم که ناگهان فکرم به سمت مهران رفت.  میها یباز 
سوخت،    یم  شیبرا  یلیاز ته دل بکشم. دلم خ یفرو افتاده اش باعث شد آه یو شانه ها نیغمگ

که  یز ی از عماد بود، چ ذشتنآمد و آن کار هم گ یبر م  یعنیآمد،  یدستم بر نم  از یکار  چیه یول
عمه  ریتقص   یتر ول شی بود که عاشق من شد، ب نیتنها گناهش ا چاره،یخارج از توانم بود. مهران ب

هم در کار   یاگر عالقه ا یشوم و حت  یکرد که من عروسش م یالقا م گرانیبود، مدام به مهران و د 
آمدم.  رونی پتو ب ریو از ز دمیکش ی قبل ازسوزناک تر  یعمه به وجود آمد. آه یها  نیبا تلق ینبود، ول 

دوست   یل یمهران کنم. خ یبرا یتوانستم کار  یها نم زیچ  نیفکر کردن و حسرت خوردن بس بود، با ا
   .دیرس  یبه ذهنم نم یز یچ یمهران انجام دهم ول  یبرا  یداشتم بتوانم کار 

رنگ  می . لب هادمیکش یم می مشغول، شانه را آرام در مو ها یبودم و با فکر  ستادهیا نهییآ یجلو
زدم و   نهییمضحکم در آ ی افهیبه ق یهوا قرمز شده بود، لبخند یام هم از سرد  ین یبود و نوک ب  دهیپر

  یام که کم افهی به ق ی. راضدمی کش میلب ها یبرداشتم و رو  یمات یرژ صورت م،یبعد از بافتن مو ها
  یاخبار صبحگاه یرفتم. صدا نییپا  م،یکردم و بعد از به پا کردن صندل ها یرنگش برگشته بود، نگاه

را به سمت آشپز خانه کج کنم، مامان که در حال   میآش باعث شد قدم ها یآمد، بو   یم ونیزیاز تلو
 گاز بود، به سمتم برگشت.   یبزرگ رو یهم زدن قابلمه 

 مامان؟« یکن یگفتم: »آش درست متعجب  با

و   دمیرا عقب کش  یزد و چرخاند. صندل یآش گیرا به نشانه آره تکان داد و مالقه را باز در د  سرش
 کنار زدم.  می ها را از جلو ینشستم. خرده سبز  زی پشت م

 آخه؟   یچ یبرا -

 طور که پشتش به من بود، جواب داد:  همان
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 آش درست کنم که رفع بال شه.  کمیبد افتاد، گفتم   یچند وقت همش اتفاقا نیا -

 و بابا کجان؟«   ازیتا کمکت کنم. اصالً ن  یکرد یم دارمیگفتم: »کاش ب یناراحت با

 . ادیتا ظهر م رونهی باباتم ب ده،ی خواب ازیاشکال نداره، در عوض تو پخش کردنشون کمک بده. ن -

 بردن در خانه ها بودم. یعاشق نذر  یلب نشست، از همان بچگ  یرو یبرق زد و لبخند میها چشم

 پس زود درستشون کن تا ببرم، پخششون کنم. -

گفت: »هنوز عاشق   دیخند یکه م ینشست. در حال   میمالقه را کنار گذاشت و آمد رو به رو مامان
 ؟« یبردن  ینذر 

گونه ام  یکرد و نوازش وار روتر شد. دستش را بلند  د یتند سرم را تکان دادم که خنده اش شد تند
 و آرام زمزمه کرد:  دیکش

 دختر قشنگم.  -

 .دمیگونه ام گرفتم و بوس یمحبت کالمش گرم شد و گر گرفت. دستش را از رو ادی از حجم ز دلم

 کردم.  تتیاذ یچند وقت ه نیدوستت دارم مامان! ببخش ا یل یخ -

که بخوان ببخشن.   رنیگ یاز جگر گوشه شون به دل نم یز یبخشن، اصالً چ  ی وقت نم چیمامانا ه  -
»آ«  یاگه به جا رم،یم یمن صد دفعه م یاز وجودم، تو تب کن  کهی ت هی یعنی گم  یجگر گوشه که م

 فهمه.  یبوده و هست. بچه آب بخوره، مامانش م  یفهمم منظورت چ  ی»ب« من م یبگ

 شما داشته باشن.«  مامان مثل هیپر رنگ زدم و لوس گفتم: »کاش همه  یلبخند

 شکلن. هیمامانا  یهمه  -

 اول صبح؟  یراه انداخت  ییمامان چه بو یوا -

کنار   یچشمش باز بود، صندل کی که فقط  یدر هم گره خورده، در حال  ییخواب آلود و با مو ها  ازین
 مامان گذاشت.  یشانه  یو نشست و سرش را رو  دیمامان را عقب کش 

 مامان. ادیخوابم م یل یخ -
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 را نوازش کرد.  شیمو ها مامان

 دست و صورتت بزن تا خوابت بپره، پاشو گل دختر مامان.  خیآب  هیپاشو  -

مثله خرس گنده  از،ی قدر لوسش نکن مامان. بلند شو ن نیرا جمع کردم و بد خلق گفتم: »ا  صورتم
 ؟«یبه مامان که چ یدیچسب

 هر دو چشمش را باز کرد.  ازین

 شه؟  یم تی حسود -

 . دندیاز تعجب باال پر میها ابرو

مثالً بزرگ   ؟ یبچگونه بردار  یرفتارا  نیدست از ا یخوا یم  یک  ؟ینطنز  یشه؟ مگه تحفه  میحسود -
 .یشد

توام دست   ؟یعاقل یلی مامان برداشت و پر اخم گفت: »مثالً خودت خ یشانه  یسرش را از رو ازین
 .«یمن ندار از  یکم

 که مامان تشر زد:  میبگو  یز یهم فشردم و خواستم چ یرا از شدت حرص رو میها دندان

 د؟ی بزرگ ش   دییخوا یشما دو تا م یدونم ک  یدخترا! من نم دیبس کن -

رفت، من    رونیبلند شد و از آشپز خانه ب   یصندل  یدر هم از رو ییجلو آمده و اخم ها یبا لب ها  ازین
  ازین یها  یادب  یشمردم و بابت ب یو درشت سفره را م زیر یانداختم و گل ها نییهم سرم را پا 

 خوردم.  یحرص م 

بچه است   ازی ن ن،یمراعاتش رو کن نازن  کمیآرام گفت: » ییبا صدا  از،یبه محض دور شدن ن مامان
 هنوز.«

  یتر از منه ول کیچهار سال کوچ ایه شد، گفتم: »همش س ینم نیکه گره خورده تر از ا  ییاخم ها با
 کنه.«  یخودش رو واسه تو و بابا لوس م  یکنه، ه  یمثله بچه ها رفتار م

 را دور زد و به سمتم آمد، سرم را در آغوش گرفت.   زیلب مامان نشست. م یرو  یلبخند



 شهیسند کل

83 
 

 .یقربون دختر حسودم بشم، توام لوس مامان  -

 یسود چی راحت است، ه   الشیکه آدم خ  ییتنها جا دم،یکش رونیاکراه سرم را از آغوش مامان ب  با
 .دهیآغوش نخواب نیپشت ا

 . ادیخوشم نم ازین یاز رفتار لوس و بچگونه  ستم،یمن اصالً هم حسود ن  -

 و به سمت گاز رفت.  دیلپم را بوس د،یبلند خند مامان

 .اشهی نوزم مثله بچگلوسم بشم که ه ی قربون دختر کوچولو -

 رفتم.  رونی کردم، از آشپز خانه ب یلبم را پنهان م یرو یکه لبخند شکوفه زده  یحال  در

 ببرمشون.   امیمامان آش آماده شد، خبرم کن تا ب  -

 . زمیباشه عز -

بود، نشستم و آرام   اطیرو به ح  یقد یپنجره  یکه جلو یراک   یصندل  یرفتم و رو ییرای سمت پذ به
و کسالت بار! به   ریبود، دل گ ی از رنگ قرمز و خاکستر  یبی شروع به تکان خوردن کردم. آسمان ترک

 کند.  یبرف حساب  کیفردا همه را مهمان  ای گمانم امروز 

خوردم،    یراک آرام تکان م یصندل  یروح بود و رو یزمستان زده و ب   اطیکه نگاهم به ح یحال  در
 زمزمه کردم: 

 بس... نیمرا ز عشِق تو ا -

 ... رمی تو م یدر وفا که

 )هوشنگ ابتهاج( 

زده و منجمد شده بودند که  خیانگار  ییها زیچ کیزمستان انگار به قلبم هم نفوذ کرده بود،  یسرما
 ! ستندیدانم چ ینم

  کیک نزدرا   یو صندل  دمیمامان که اسمم را صدا کرد، از جا پر یقدر در افکارم غرق بودم که با صدا آن
 . افتدیبود، ب
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 مامان؟  یچ -

 مامان از آشپز خانه آمد.  یصدا

 کنم. میخوام آش ها رو تقس  یم  ا،یب -

 چشم، اومدم. -

برداشتم و چند  ی نیس کیتند به آشپز خانه رفتم. مامان مشغول پر کردن کاسه ها بود.  یقدم ها با
  یها رو م هیهمسا گهیآن که به سمتم برگردد، گفت: »خودت د یمامان ب دم،یکاسه در آن چ

 .« یشناس

 رفتم و در همان حال جواب دادم:   رونی آرام از آشپز خانه ب ییرا برداشتم و با قدم ها  ینیس

 شناسم.   یآره، م -

 آمد. نییرا عوض کرده بود هم از پله ها پا شیکه لباس ها  ازیآمدم، ن  رونی آشپز خانه که ب از

 تا پالتوم رو بپوشم؟  یر یگ یرو از دستم م ین یس نیحظه ال هی -

  یرا از جا لباس  میبه در رفتم و پالتو یمنته  یرا از دستم گرفت، به سمت راهرو  ینیس  یحرف چیه یب
را از دستش   ینیبود، برگشتم و س ستادهیکه پشت سرم ا ازی کنار در برداشتم و تنم کردم. به سمت ن

 گرفتم.

 دستت درد نکنه، فقط در رو هم باز کن. -

لبم   یرو یرا باز کرد، بعد پشت کرد و رفت. لبخند  یتکان داد، در ورود یاش تنها سر  یهمان سرد با
رفتم، باد سرد به سمتم هجوم آورد، در   رونی رنجور بودن و تخس بودنش، نشست. از در که ب نیاز ا
در را باز کردم و  یرد شدم و به سخت اطیپالتو پنهان کرده بودم،از ح  ی قهی که صورتم را در   یحال

تر در کوچه نبود که همه از دم  شی خلوت و ساکت بود. چند خانه ب  شهیآمدم. کوچه مانند هم رونیب
را   ینذر  یرا زدم و کاسه  یکنار  یاز لبم شده بود، زنگ خانه   یجزئ  گریکه د یبودند. با لبخند  ییالیو

  نهیس یآش رو یتنها کاسه  هب یدادم. نگاه  یآش نذر  یخانه ها، کاسه ا یبه همه   بیبه ترت دادم.
 .دمیلبم کش یلبم نشست و زبان رو یرو طانیش یزد، کردم. لبخند یم رونی که هنوز بخار از آن ب
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 خونه بخورمت.  میجون به تو آخه دلبر، زود بر -

 را برداشت.  فونیآ  ازیخانه را زدم و ن زنگ

 ه؟ یک -

 در رو باز کن.«  نم،یکردم، گفتم: »نازن یکه به کوچه نگاه م یحال  در

جفت   کی و  ییرو به رو یهمزمان شد با باز شدن در خانه  نیآمد و در باز شد و ا یتق مانند یصدا
خانه   دیشخص جد  ی رهی خ یحرکت چیه  یکرد. شوکه و متعجب ب ینگاهم م  رهی که خ یچشم مشک

درون دستم چشم دوخت.   ینیَکند و با حسرت به س می بودم که نگاهش را از چشم ها ییرو رو به ی
 گرفتم.  شی را جلو  ینیتوجه به در باز خانه، جلو رفتم و س  یآگاه، ب  دنا خو

 .هیآش نذر  دییبفرما -

 ممنون.« یل یبر اندازم کرد و گفت: »نه، خ  رهیبود، خ یو پر از گستاخ  یکه وحش شیچشم ها با

 لب نشاندم و تعارف زدم:  یرو  یزور  یبود، لبخند امدهی که از نگاهش خوشم ن یحال  در

 .دییبفرما  ه،یگفتم که نذر -

 اعال مامان را برداشت. ینیچ یدراز کرد و کاسه  دستش

 ممنون.  یل یخ -

 را تکان دادم.  سرم

 کنم. یخواهش م -

بسته  یکه سوزن نگاهش تا لحظه  یت کردم و با تمام سرعت دور شدم، در حالبه دست، پش ینیس
 کرده بود. ری گ میشدن در، رو

آن پسر و نگاه آزار   ی افهیق یرا بستم ول میدادم و نفس زنان چشم ها هیخانه که شدم، به در تک  وارد
را عمدًا   شی رو به باال زده بود و ابرو یرا خامه ا شیجان گرفت. مو ها میچشم ها شیدهنده اش پ
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طرح   گشتران کیرا با  بشیو غر  بی عج پیفروهر هم دور گردن داشت و ت  ریزنج   کیخط انداخته و 
 غران در شست دستش کامل کرده بود.   ریش

بود که  یز ی در نگاهش چ یو توجه ام را جلب کند، ول دی اینبود که خوشم ب  ییها تی شخص  پیآن ت از
 کرد به فکر کردن درباره اش.   یوادارم م

گذشتم و وارد   اطیبلند از ح  ییبرداشتم و سمت خانه راه افتادم، با قدم ها هودهیب  یاز فکر ها دست
 که به خاطر سرما بود، در آورد. یکه به صورتم هجوم آورد، بدنم را از انقباض یخانه شدم. باد گرم 

* * * 

شمردم و منتظر زنگ زدن عماد بودم. به ظاهر   یم یطاقت  یو من هر لحظه را با ب دیجمعه رس  باالخره
کنار دستم بود. آن قدر گوش به زنگ بودم که با   یفکرم مشغول گوش یخواندم ول  یم کیزیداشتم ف

 خورد.   زیم یرو یبا هول بلند شدم و آرنجم به جامداد  ،یگوش  ی برهی و نیاول

و   دیلرز ی م شیدر جا یخجالت  یکه مثل کودک یرا برداشتم و با قلب یتوجه به درد دستم، گوش یب
  شیرا کنار گوشم گرفتم و با جان و دل به صدا یگرم، شماره ناشناس را جواب دادم و گوش یلبخند

 گوش سپردم. 

 سالم خانوم خانوما.  -

  دنیکه از بابت شن یفرستادم و لبخند میدندان ها ریخش دار و گرفته بود. با غصه لبم را ز شیصدا
  د،یلرز یم  ادیز  یکه از ناراحت یی. با صدادیپر کش  شی صدا  یبود، از گرفتگ م یلب ها یرو شیصدا

 ؟« یگفتم: »سالم، خوب

 .دیو خسته کش  قیعم  ینفس

 که بگم، همه اش مشکله.  ستین  یفی قابل تعر زی بهتره، چ میاز خوب و بد من حرف نزن -

 ادامه داد: یمصنوع  یتک خنده ا با

 ؟ یتو خوب -
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من از درون در حال گر گرفتن   یآمد ول  یم یبه سمت بالکن رفتم و درش را باز کردم. باد سرد آرام
 بودم. 

  یکه تنها سرپرستشان عماد بود، همراه با سخت یاست. خانواده ا شیدانستم که چقدر فشار رو یم
 بود. عماد فقط نوزده سال داشت.  نیجوان عماد، سنگ یشانه ها یبرا  یادیز یاز سرب یها

 دادم:  نانیمهربان اطم ییرا در گلو خفه کردم و با صدا آهم

 نرماله. زی خوبم، همه چ -

 . یخدا رو شکر. مواظب خودت باش که سرما نخور  -

 گوش سپردم.  شینفس ها یخالصانه اش لبخند را مهمان لبم کرد. در سکوت، با لذت به صدا محبت

 زد:  میصدا آرام

 ن؟ ینازن  -

 ربود.  میدلم را لرزاند و توان جواب دادن را از صدا شیو درد نهفته در صدا بغض

 ؟ یبد یقول هی شهیم -

 : دمیپرس یسوخت. به سخت   یم میهوا دهانم خشک بود و گلو یسرما از

 ؟ یچه قول -

  یروح یو ب  یبه خشک  رهیاش به شکم انداخت که نکند تماس قطع شده. نگاهم خ یطوالن سکوت
 ؟« یبود و آرام گفتم: »عماد هست اطیح

 تر از من جواب داد:  آرام

 هستم. -

 گفتن حرفش زمان الزم داشت.  ی توانستم حس کنم که سختش بود و برا یسکوت کرد. م گرید یکم

 منتظرم بمون!  -
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و تار   رهیرا ت   اطیح  زیاز اشک همه چ یپر شد و پرده ا میگفت. چشم ها یدو کلمه را به سخت نیهم
بالکن   یو جان از کف دادند، نرده ها دندیلرز میدلم فشرده شد. زانو ها شیکرد. از عجز و ترس صدا
 . فتمیرا محکم چنگ زدم تا ن 

راحت   التیمونم عماد. خ یاگه صد سال هم که طول بکشه، من بازم منتظرت م یمونم، حت  یم -
 باشه!

 زمزمه کرد:  آرام

از وقاحتم   د ی. شانیخوام نازن یموقت و ساده نم یدوست هی یراحته. من تو رو برا المی خ گهیحاال د -
.  یکن  یکه فکرش رو م هیزی من به تو فراتر از چ یخوام. عالقه  یم  یزندگ یمن تو رو برا یول  ادیبدت ب 

بدون  ی  بچه هیدونم من  یشدم. م ینگاه عاشق بشم ول  هیکردم که تو  یوقت فکرش رو نم چیه
دم که خوشبختت کنم. بهم فکر    یقول م یول  یدختر ناز پرورده ا هیندارم و تو   یآن چنان زیپدرم و چ 

 کن!

 اش زد.  یاجتماع  ن ییپا یاز طبقه  حرف

 از ناز پرورده بودنم، زد. حرف

تر   شیمهم بود و ب میارزش ندارد. او و عشقش برا یز ی پش میتفاوت ها برا نیدانست که ا ینم  یول
درد و   نی بسازد؟ عشق ا  ارشی  زیبا همه چ دیکه معشوق با نیارزش داشتند. مگر نه ا میها برا نیا

 .د یطلب  ی ها را م یسخت

کف بالکن سقوط کردم. سرم را به   یو ناتوان یشل شد و با سست میحس از سرما  یب یها انگشت
و    یاز تلخ ا یدانستم از ابراز عالقه اش خوش حال باشم  ی را بستم. نم میدادم و چشم ها هینرده ها تک 

را پس   ددادم. افکار ب یکار قرار م یرا در راستا  یدر مورد خودش؟ بهتر بود خوش  شیحرف ها قتیحق
 زدم و جواب دادم: 

 کنم.  یباشه، فکر م  -

کردم سر    یکه تالش م یناز کردن بد نبود. در حال  یحال کم نیدانستم با ا یچند جواب قلبم را م هر
 نکند، گفتم: »عماد؟« داینمود پ میام در صدا یخوش
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 و گرما بود، جواب داد: یلرزان که سرشار از حس خوب زندگ  ییصدا با

 جانم؟  -

 کرمانشاه زمستوناش وحشتناک سرده. دمیخودت باشه، شن  هیست حوا -

 سرما خوردم.  یدو بار  یکی اش به تنم خورده، تا حاال  یاتفاقًا پ -

 ؟ی مگه لباس گرم ندار  -

 کنه.  یبازم افاقه نم یچرا هستش ول  -

  نییرا پارنگش    ییمویل ری حر یجا بلند شدم و به داخل اتاق برگشتم و در بالکن را بستم و پرده  از
 زمزمه کردم:  یانداختم. پر از مهر و مهربان

 . یگرم ش  یبافم تا حساب  یبرات م  یشال گردن خوشگل و پشم هی -

 پر از عشق جواب داد: ییتخت نشستم و عماد با صدا یرو

 تابم. یهمش منتظر و ب ش،یبهم بد  یاز االن تا وقت -

 . دمیتخت دراز کش یرا کنار زدم و رو  میمو ها یسر خوش  با

 بافم.   یکشه بافتنش، زود م یطول نم  یل یخ -

اون وقت شال گردن رو با دستات بنداز دور   نمت،یتا بب امی هم م نیاومدم، قزو ی که مرخص  دیع  یبرا -
 گردنم.

 ادامه داد: جانیگرفت و با ه ینفس

 . نیمشتاق اون روزم نازن  یل یخ -

 . دیچرخ یعماد م  یم حوال فکر  یسقف زل زدم ول  به

 زمزمه کردم:   آرام

 منم. -
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. مطمئن باش که جواب نی کنم نازن ی. خودم رو بهت ثابت م یخوش حالم که بهم فرصت داد -
 دم.  ینحو م  نی اعتمادت رو به بهتر

 بالشت گذاشتم.  یزدم و سرم را رو  یغلت

طوره   نی . همیکن یعمل م ، یگ یکه م یز یدارم که به هر چ مانیمن بهت اعتماد دارم عماد و ا -
 عماد؟ مگه نه؟

 راحت باشه!   التی طوره فدات شم. خ نیهم  زم،یآره عز -

راحت   المیگفت که خ یاو م یدادم. وقت  رونی زدم و نفس حبس شده ام را ب ی آرامش خاطر پلک با
چشم بسته پا به  دیگفتند عاشق با یماند، مگر نم ینم  یدیچه معنا داشت؟ اصالً ترد دیباشد، ترد

کردم، چون به عماد اعتماد داشتم و عاشقش بودم و   ی کار را م نیمن هم هم د؟یای معشوق ب یپا
 بود.  عاشقم

 ! میدانستم چه بگو یزدن، گشتم. نم  یبرا یپلکم را خاراندم و دنبال حرف مناسب  ی گوشه

  یقلبم ول ست، ین  یزد که فکر خوب  یتشر م یبرق زد. عقلم ه میچشم ها د،یکه به ذهنم رس یر فک  با
 : دم یپرس د یترد ی و با کم دمیلبم کش یموافق بود و مهم هم او بود. زبانم را رو

 برات بخونم؟  -

 برام؟«   یرو بخون ی و تعجب گفت: »چ  دی نگفت و بعد با ترد یز ی چ هیتا چند تان شوکه

 جواب دادم: یگوش  یو با باز  دیدر لحنم دو طنتیش

 !گهینوحه بخونم د -

 ؟«یکن ی گفت: »مسخره م یلحن وا رفته ا با

 را در شکمم جمع کردم.  میبالشت و گونه ام گذاشتم و پا ها نیدستم را ب  یکیو آن   دمیپهلو چرخ به

 خوام برات شعر بخونم. ی کردم بابا، م یشوخ  -

 آماده بشم.  فتیش ی برم برا دیتر وقت ندارم، کم کم با شی ب نیخوبه، فقط دو م یل یخ -
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 که. میکم حرف زد یل یخ -

  یک ی یمن با گوش م،یکه مشغول صحبت نهی. پونزده مهی سرباز ست،یو گفت: »خونه خاله که ن دیخند
چون تا   رمیبگ یبه جاش برام بخون تا انرژ  گه،یزنگ زدم. بعدشم اعتراض نکن د ی واشکیاز بچه ها 

 .  فتم«یصبح ش 

شد. عطشم در برابر عماد   یم شتریهم ب میدلتنگ م،یزد  یحرف م شتریبودم، اصالً هر چه ب  یناراض
 جدال ها را کنار زدم.  نیو ا هودهی را صاف کردم و افکار ب میبود. صدا ری ناپذ یر یس

 من و توست  انیآن چه م ،ینشود فاش کس  -

 اشارات نظر، نامه رسان من و توست  تا

 م یگو یکن! با لب خاموش سخن م گوش

 کن!  گوش

 که زبان من و توست  یگو به نگاه پاسخم

 ال ال ال ال  ال

 من و توست  انیآن چه م ،یفاش کس  نشود

 اشارات نظر، نامه رسان من و توست  تا

 م یگو یکن! با لب خاموش سخن م گوش

 کن!  گوش

 که زبان من و توست  یبه نگاه گو پاسخم

 ال ال ال ال  ال

 دیشد و کس مرد ره عشق ند  یروزگار 

 به من و توست   یچشم جهان ای حال
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 د یچه در خلوت راز دل ما کس نرس گر

 عشق نهان من و توست  یجا زمزمه  همه

 و تو...  من

 و تو...  من

 و تو...  من

 ال ال ال ال ال

 ( ی نی)خواننده سارا نائ 

 بود.  یقشنگ بود، نه اصالً عال  یل یخ -

تنم نشسته بود، با خجالت از   ی شد و عرق رو  یتر م ش ی هر لحظه ب میکه التهاب گونه ها یحال  در
 . ست«ین  ،یگ یهم که م ایطور  نیگفتم: »ا فشیتعر

 . یخون  یمن م یکه برا یچرا هست، صدات خوبه البته فقط وقت -

 داغ و ملتهبم گذاشتم و او ادامه داد: یگونه  یبرداشتم و رو  یگوش یرا از رو دستم

  ی شه، نم  یکه نم فیح  یتا با صدات تو خلسه برم ول یدوست دارم من باشم و تو و تا ابد برام بخون -
 تونم.

 زمزمه کردم:  یرا گرفت و با ناراحت   میبغض گلو  ،یوقت خداحافظ شهیهم مانند

 باشه. خدا پشت و پناهت -

هفته گذشته  نیا یاالن دختر خوب؟ تا چشم به هم بزن ه یگفت: »بغض کردنت چ یو مهربان میمال با
 مواظب خودت باش«.  ادیز  یلیزنم. خ  یو من دوباره بهت زنگ م

 باشه.  -
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  یآور  اد یبا   یکنار تخت گذاشتم و به عماد فکر کردم. لبخند یعسل  یرا خاموش کردم و رو یگوش
 یرفت. از خواستگار  یلیو  یل یلبم نشست و دلم ق یچون شهد عسلش رو نیریش  یحرف ها

و   دیرا جزء به جزء مرور کردم و قلبم پر از شوق تپ شی تا ابراز عالقه و سفارش ها ری نامحسوسش بگ
خواندم، تنم از خحالت گر گرفت و    شیکه برا یشعر  یآور  ادیرا نواخت. با  یو دلدادگ یزندگ یسمفون 

 .  دمیاز شرم لب گز

سرانه را به  ری خ  یجور کار ها  نیوقت ها دخترک عاشق درونم دلش هوس ا یدانم چرا بعض  ینم
 عماد!  یزد؟ شعر خواندن آن هم برا یسرش م 

وش  را فرام  زیهمه چ ش،یها فیتعر  یآور  ادی با  یسوخت ول  میفکرش دوباره گر گرفتم و گونه ها از
کرد و در کنترل   یم تیکردم و لبخند دوباره مهمان لبم شد. امان از افکارم که افسارش را خودش هدا

 من نبود. 

خنده ام گرفت. در تخت غلت زدم و سرم را در خوش خواب تخت   یهمه تضاد و تناقض فکر  نیا از
 کنم. ه یتخل یرا به نوع حانمی تا ه دمیکش یخفه ا  یها غی فرو بردم و ج

 .  دمیدو اطیکه در خود سراغ داشتم، به سمت در ح یتمام سرعت با

 آخه؟  یر   یکجا م  یصبر کن دختر! با شکم خال  نینازن  -

 به عقب برگردم، جواب مامان را دادم:  ایآن که توقف کنم و   یب

 خورم.   یخرم و م یم یز یچ ه یشده مامان، تو بوفه   ری د یکاف یبه اندازه  -

شانه ام انداختم و   یکه مامان چه گفت. کوله ام را رو دمی آمدم و نشن  رونیب اطیرا باز کردم و از ح در
بلند به راه افتادم. خدا  ییبه سر کوچه انداختم و با قدم ها یمقنعه ام را مرتب کردم. نگاه خسته ا

 نرسم! ریکند د

  یمشک ام و یب  کیبعد،  هیاز پشت سرم آمد و چند ثان نیموتور ماش یکوچه بودم که صدا اواسط
 راننده نگاه کردم.   یدود ی شهیبه ش یو با تعحب و کنجکاو ستادمیرنگ کنارم توقف کرد. از حرکت ا



 شهیسند کل

94 
 

رفت.   ادشیرا   دنیتپ تمیو ر میآن مرد مرموز قلبم افتاد کف پا  یچهره  دنیآمد و با د نییپا شهیش
! یخانم حاتم   دییترسناک بود، زد و گفت:»بفرما میکه برا شیاز همان لبخند ها ،یبا خونسرد یاو ول

 رسونمتون.«  یم

 جواب دادم:   د،یلرز ینامحسوس م میکه صدا یکوله ام را محکم در دست فشردم و در حال  بند

 رم.  یممنون. خودم م یل ینه، خ -

بار   نیبه ساعت بسته شده به مچ دستش، ا یفرمان بلند کرد و باال آورد، با اشاره ا یرا از رو  ساعدش
  یشده، هوا هم سرده. من م ریطور که معلومه مدرسه اتون د نیخانم، ا د ییآمرانه گفت: »بفرما

 رسونمتون.« 

 گذاشتم.  میپا یشدم و معذب کوله ام را رو  نشیو با اکراه سوار ماش  ناچار

 شدم.   یشد، وگرنه مزاحم شما نم  یروشن نم  نیهوا ماش یباعث زحمتتونه. به خاطر سرد -

 که نگاهش به جلو بود، جواب داد: یحال  در

 هاست.  نیتر از ا شیب  هیحق همسا -

نداشتم که بزنم. با کم   یحرف   چیه م،یرا در هم گره زدم و فکر کردم چه بگو  میانگشت ها مشوش
شد؟   یس سردش نم تکه لبا  کی نی کوتاه نگاه کردم، مگر با ا نی آست شرتیدر ت  شیبه دست ها  ییرو

طور  نیرا پوشانده، ا  شیکه کل دست ها یرنگ وارنگ  یو نشان دادن تتو ها یی حتمًا محض خودنما
 کرد.  یرا با سرما شکنجه م  ودشخ

 ؟ یاز کدوم طرف برم خانوم حاتم -

کرده بود،    ری که ذهنم را درگ یز یآدرس مدرسه را دادم و بعد به خاطر چ  یآمدم و به آرام رونی فکر ب از
 : دم یرسپ

 د؟ی دیما رو از کجا فهم لیفام  یرو ندارم ول  تونیقصد ناراحت  د،یببخش -

 را دور زد.  دانیکرد و مسلط م یخنده ا تک

 کردند.  یظرف آش رو آوردم، مادرتون خودشون رو معرف  یوقت -
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گفتم. نگاهش را همراه با لبخند از صورتم گرفت و به   «ی و متفکر »آهان دیلبم را گز شهیعادت هم  به
 رو به رو داد.

 . میدیشما رو خر ییرو به رو یتازه چند وقته که خونه  -

 مبارکتون باشه...  -

مدرسه  یکه جلو  نیرد و بدل نشد. به محض ا  یصحبت گریبه مدرسه د دنیگفت و تا رس «ی»ممنون
آمدم. باالخره نفسم   رونی ب نی از ماش یر درست و حساب تشک   کیکوله ام را برداشتم و با  ستاد،یا

 دادم.  رونیام را بحبس شده 

 شدم. تمام راه معذب بودم از نگاهش.  یراحت شدم! کاش سوار نم شی آخ -

خندان و شلوغ گذشتم و به کالس   یها پیگروه ها و اک نیغرغر ها وارد مدرسه شدم و از ب نیهم با
 بود.  یکالس نشسته و سرش در کتاب یساکت گوشه  شهیرفتم. سما مانند هم 

 ام گذاشتم.  یصندل یدسته  یسر و صدا کنار سما نشستم و کوله ام را رو  پر

 سرش را از کتاب باال آورد و نگاهم کرد.  سما

 قدر سرخه؟ نیصورتت چرا ا  ؟یسالم، خوب -

 گذاشتم. میگونه ها یدادم و دست دراز شده اش را فشردم و بعد دو دستم را رو سالمش را جواب

 سرخ شدم؟  -

دستش کردم. دوست داشتم با  ر ی ز یبه کتاب عرب  یام نشستم و نگاه یصندل یگفت و رو «ی»اهوم
که   یکار را کردم و از وقت نی. پس هممیبگو یاز آن پسر مرموز و چشم وحش شیسما حرف بزنم و برا

 کردم.   فیسما تعر یآش را به دستش دادم تا االن که مرا رسانده بود را برا یسه کا

  میصحبت ها  شی چانه زده و حواسش پ ری که تمام شد، نگاه منتظرم را به سما که دست ز میها حرف
 بود، دوختم. 
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که تو ازش   هیکه اون پسره چه شکل  نمیدوست دارم بب یل یگفت: »خ  ،یا هیمکث چند ثان کیبعد  سما
  یات اوراق شده. چه بسا پسره مشکل قهیکه سل یثابت کرد ریچند وقت اخ   نی. تو اادی خوشت نم

 نداشته باشه!«

 حواله اش کردم.  یبه انتخاب عماد، چشم غره ا  مشی اشاره مستق از

قدر   نیبهت فروخته که ا یتر  زم یاون بدبخت چه ه ؟ یبا عماد دار  یدونم چه پدر کشتگ یمن نم -
 اد؟ی ازش بدت م

 .« ادیبدم م شی خوادخواه نیصاف نشست و با حرص گفت: »از ا شی جا سر

 : دمیرا درشت کردم و با تعجب پرس میها چشم

 کرده؟ یچه خودخواه -

 آن که به صورتم نگاه کند، جواب داد:  یب

  یاتون هم آگاهه ول یم تو با خبره، از اختالف طبقات طور ه نیخودش و هم  ی اون از وضع اجتماع  -
 بده و فقط به فکر خودشه، مبادا دلش بشکنه و قلبش ناراحت بشه. انی رابطه پا  نیبه ا ستیحاضر ن

 دانستم.   یربط سما را نم  یب یحرف ها  یاز تعحب باز مانده بود، معن دهانم

 کنه، خوادخواهه؟ یچون من رو ول نم یعنی -

 .تشهیات تو اولو ندهیآره. خودش و عشقش نسبت به تو و آ -

  جهینت کی به  قهیبدهم. بعد از چند دق  یکردم به مغزم سر و سامان یو سع دمیلبم کش یرا رو  زبانم
 . دمیرس

در مورد عماد   ایپس تا اون موقع ب یسما، من توقع ندارم که درکم کن یدون یاز عشق نم  یچ یتو ه -
 . ادیم  شیپ یچون دلخور  میبحث نکن

که گفت، باعث شعله   یلب ریرا به سمت پنجره گرداند. »احمق« ز شی زد و رو  تی از عصبان یپوزخند
 یخط ها دنینگفتم و مشغول کش یز یوجود خودم را کنترل کردم و چ  نیخشمم شد، با ا دنیکش
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  ابیو بعد از حضور و غ میبلند شد شی پا شیکه آمد، همه پ یعرب  ریکوله ام شدم. دب یرو  یفرض
 دادن شد.  درسمشغول 

را هم قبول داشتم و   شیسما بود. حرف ها یحرف ها ری که به درس باشد، درگ  نیتر از ا شیب حواسم
  یصندل یدسته  یسر درد را مهمان تنم کرد، کسل سرم را رو کی یفکر  یر یو درگ یهم نداشتم. کالفگ

کرد.   ینم  میلحظه هم رها کی  یسما و فکر عماد حت   یحرف ها را بستم. میام گذاشتم و چشم ها
 هم نبود که نجاتم دهد. یکرده بودم و کس ر یگ  دیاز شک و ترد ییا یدست و پا زنان در دن

* * * 

 ... سرد...دیرفت. خسته... شکست خورده... ناام یهمان طور که آمده بود، حاال داشت م زمستان

عماد نمانده بود،  دنیبار د نی اول یبرا  یز یچ گریرخت بست و ساک جمع کرد تا برود و د زمستان
آن روز مشتاق   دنیرس یتر از آن... چقدر برا بای ز اریمثل وصال... نه اصالً بس ستیزی چ اری یرو دنید

 بودم!

  میعظ لی خ  نیز بکه داشتم، ا یباز کرده و با تمام سرعت   تیجمع  انیدردسر راهم را از م کیهزار و  با
ام را  ختهیبه هم ر یسرد اول صبح، معده  یدر هوا  دیداغ ع یسمنو ها یعبور کردم. بو  تی جمع
با   وشانه صاف کردم  ینخورم. کوله ام را رو یز یدادم چ حی از شدت استرس ترج یکرد، ول ک یتحر

 .  دمیکش میپلک ها ریز   یعنیصورتم،  ینقطه  نیدستان دستکش پوشم، شالگردن را باالتر

خواست جل و پالسش را از شهر جمع   یانگار نم  یزمستا یو سرما میبود دیاول ع ی! در هفته یلعنت
ار و بالفاصله سو ستادیا یبلند کردم، تاکس یتاکس یافزودم و دستم را برا میکند. به سرعت قدم ها 

 شدم.  

شدم، جنب و   رهی خ  رونیکه عماد داده بود را گفتم. به ب  یراننده دادم و آدرس  رمرد ی به پ  یلب ریز سالم
 هزار رنگ حالم را خوب کرد.   یجوش مردم، سر و صداها و بو ها

آخ جون گفتنش گوش   طانیش ی و مثل کودک دیپر یم  نییلبم نشست و قلبم باال و پا یرو  یلبخند
کار وجود   نی در ا یدی. اصالً مگر تردامدیهم به سراغم ن ه یثان  کی یحت  دیود. شک و تردفلک را کرده ب

 زدم.   یدست به انجامش م  یبود که در زندگ یکار  نی درست تر نیداشت؟ ا

 با صورتم، لذت بخش بود.   نیگرم ماش  یو شالق هوا دمیکش ن ییپا یرا کم  شالگردنم
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شدم. با   ادهی پ نی از ماش ه،یآمدم و بعد از دادن کرا رونیخود ب  یاز حال و هوا نی ماش ستادنیا با
شده  رمی بانگی که گر یو سبز رنگ امام زاده کردم. با استرس یبه در آهن  ینگاه ،یا هیچند ثان یمکث

 را آرام و شمرده به سمتش برداشتم و وارد امام زاده شدم.   میبود، قدم ها

راهم را به سمت پشت امام زاده   دنش، یسر تا سر امام زاده گرداندم و با ند حواس جمع نگاهم را در با
 جمع و جور کردن خود داشته باشد.   یداشته برا یرا آرام برداشتم تا قلبم فرصت میکج کردم. قدم ها

سبز رنگ   یمکت ی ن یشاخ و برگ، پشت به من، رو ی درخت خشک و ب  کی  ری! زدمشید باالخره
 نشسته بود. 

دست لرزانم را باال آوردم و   دم،یزور آب دهانم را قورت دادم و به سمتش رفتم. پشت سرش که رس به
. باالخره دیو به سمتم چرخ  دیشانه اش گذاشتم. به محض تماس دستم با شانه اش، از جا پر  یرو
  . دمید کیرا که عاشقش بودم، از نزد یکس ی  افهیبار، ق  نیدوم یبرا

 اش پهن.   نهیبه سر کچل و صورت سبزه اش کردم. چهار شانه بود و س ینگاه   ،یواقع یلبخند با

 گفت: »سالم.« یرا بر انداز کرد و به گرم می. با عشق و شور سر تا پاستادیا میرا دور زد و جلو   مکتین

 جوابش را دادم و او ادامه داد:  آرام

 . نمتی ب یخوش حالم که م -

 لرزش داشت، جواب دادم: جان یکه از ه ییصدا با

 . یکرد ریی تغ  یلیخ  دمتیکه د یبار  نیطور. از آخر نیمنم هم -

 گفت: »زشت و کچلم، مگه نه؟« نیریش  یو با خنده ا دیسر کچلش کش یرو یدست

 اصالً.«  ستین یطور  نیکردم و گفتم: »نه... ا هول

 : دینگاهم کرد و پرس طانیش

 ه؟ یپس چطور -

 . دمیرا گز لبم
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 .هیطور نیمن که ا یبرا  ،یستیکه زشت ن  نهیمنظورم... منظورم ا -

 براق و پر ستاره لب زد:   ییجا خوش کرد و با چشم ها شیستاره ها در چشم ها تمام

 . نیممنونم مهربون تر -

 کرد و بعد ادامه داد: یمکث

 تونم بغلت کنم؟  یم -

  یدادم. ب یقلبش گوش م  یاش بود و به سمفون  نهیس یسرم رو ام، یکه به خودم ب نیقبل از ا و
را بستم و   م یرا دور کمرش حلقه کردم. چشم ها میاش فشردم و دستم ها نهیس  یاعتراض سرم را رو

  ینقطه   نیگرم تر میاستخوان سوز، آغوشش برا یبا لذت به آهنگ قلبش گوش دادم. در آن سرما
 میها هی نشده بود، به ر بیترک یکلن و اسپر اد  چیخاص آغوشش را که با ه  یبود. با لذت بو ایدن

 فرستادم. 

را در سکوت، از آغوشش لذت بردم و   یا قهینبود که از آن دست بکشم. چند دق یز یآغوشش چ لذت
 از آن دل کندم.  یبعد به سخت

با   یانداختم و مشغول باز  رینشان بدهد، سرم را به ز یرخ  دیآمده بود، با ادشیکه تازه  یخجالت  با
 شدم.   میت هاانگش

 م؟« ینیگفت: »بش د،یلرز یم شیکه صدا  یهم در حال  او

 تا مغز و استخوانم نفوذ کرد. مکتین ینشستم و سرما مکتین یحرف رو یب

 نیکه تو ا دیکرد، گفت: »ببخش  یم  یباز  میرا در دست گرفت و همان طور که با انگشت ها دستم
جا شهر   نی و برات بد بشه، ا نتتی بب یممکن بود کس  گهی د ییجا ایجا، تو کافه   نیسرما کشوندمت ا

 .«هیک یکوچ

 .«ی کن یکه درک م  یآوردم و با متانت گفتم: »مرس رونی و با خجالت دستم را از دستش ب آرام

 ؟ یکن  ینگاهم نم -
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  یسرم را بلند کردم و با لبخند یگرفتم، به سخت یکه از در درون داشتم از شدت خجالت گر م  یحال  در
 شدم.   رهیو درخشانش خ  اهیس یبه چشم ها

 گفت: »آهان، حاال شد.«  د،یرا که د نگاهم

 یبود و تا صبح م  یکمتر شد و با ولع و حرص به صورتش زل زدم. دوست داشتم مجال خجالتم
 توانستم به صورتش زل بزنم. 

 ؟« یگ ی نم یز یخنده گفت: »زبونت رو موش خورده؟ چرا چ با

 . رفتم یتصنع یغره ا چشم

 هنوز دارمش.  ر،ی نخ -

 را با خنده تکان داد.   سرش

 خدا رو شکر، فکر کردم موش خوردتش.  -

 پر محبت لب زد:  د،یشدم. نگاه پر از شوق و ذوقم را که د رهی خ  شیبایز   یذوق به خنده ها با

 شد.  میزندگ یروز ها  نیاز بهتر یک ی دمتیامروز که د -

بزرگ بدون دستکش بود و از شدت   شیرا گرفتم. دست ها  شیخودم جسارت دادم و دستش ها به
 سرما سرخ شده بودند. 

کردم و شال گردن و  میپا یرو یرا در دست فشردم و آرام ول کردم. دست در کوله   شیها دست
  شیرا در دست ها  یبافتن یکه نگاهش کنم، دستکش ها نی. بدون ادمیکش رونی دستکش ها را ب

 کردم و شال را دور گردنش انداختم. 

هوا   یشدم و او ب رهی خ شینگاهش همراهم بود. سر بلند کردم و به چشم ها  ینی تمام مدت سنگ در
 .  دیام را بوس یشانیخم شد و پ

زد،   یداد. نفس نفس م هیام تک یشان یاش را به پ یشان یشانه ام گذاشت و پ  یرا رو  شیها دست
شانه  ینگاهم رو   یپلک زدن چی ه یباشد و من مسخ شده بودم. ب دهیرا دو ی ادیانگار که مسافت ز

 و قرمزش!  یآب  یچهار خانه  راهنیاش بود و پ 
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 و لب زد:   دیرا عقب کش  سرش

 . دیببخش -

 دنیخواندم بوس  ییبود که جا ادمی شدم.  رهی خ شیا یر  یصادق و ب یبه چشم ها  یحرف چیه یب
 .  یقصد و قرض چیه  یبودن فرد است، ب  بانیبودن و پشت  ینماد حام  یشانیپ

 قصد و غرق و هوس.   یآغاز شد، ب  یطور  نیبوسه امان ا نی خوب بود که اول چقدر

بار من بودم   نیداد. ا رونی لبخندم نفسش را پر قدرت ب دنیلبم نشست و او با د یروشن رو  یلبخند
 ودم را در آغوشش پرت کردم. که خ

 .دمیکه د  یهست یآدم نیازت ممنونم عماد، بهتر -

سرم گذاشت و آرام زمزمه  یو چانه اش را رو  دیچ یرا دورم پ  شیهم به خودش آمد و دست ها او
 کرد: 

 دوستت دارم.  -

 یبودند که م میبردم، تنها گوش ها ادیزمان توقف کرد، پلک زدن را از  ستاد،یرفت، قلبم ا نفسم
 شد.  یوقفه در گوشم تکرار م یب ی. جمله ادندیشن

 ... دوستت دارم... دوستت دارم...دوستت دارم  -

دهان خشک شده ام را باز کردم و با   یدهان نداشته ام را قورت دادم و کوتاه پلک زدم. به سخت آب
 خشک جواب دادم:  ر یآن کو انی زحمت از م

 اشقتم.منم دوستت دارم، نه اصالً ع -

داشتم  ،یاعتراض چیه  یبفشارد. ب  شی و بازو ها نهیس نی بود که مرا محکم ب نی عکس العملش ا  تنها
فاصله گرفت. در   یرا از دورم برداشت و کم   شیکه گذشت، دست ها یا قهیبردم. چند دق   یلذت م

 انداختم. نییلبم بود، پر خجالت سرم را پا یرو یکه لبخند  یحال

 . یدونم پاداش کدوم کار خوبم  ی! نم نینازن یچقدر خوبه که هست -
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  ینداشتم! چرا که به هر چه م یاعتراض چیگرفت، ه یاگر جانم را هم م ،ینقطه از زندگ نیدر ا ایخدا
 بودم.  دهیخواستم، رس

 شن.   یخانواده ات نگران م  م،یبهتره بر -

ظهر جا خوردم و   ی قهیساعت دو و ده دق دنیبه ساعتم کردم و با د یحرفش، نگاه  نیگفتن ا با
 متعجب گفتم: »چقدر زود گذشت!« 

 و جواب داد:  دیخند طانیش

 . گهیگذره د  یبا من بودن زود م -

بودنش زدم و بلند شدم. او هم بلند شد و دست را گرفت و   فتهی حجم از خود ش  نیبه ا یلبخند
 هم قفل کرد.  انیرا م  مانیانگشت ها

 رسونمت.   یتا سر کوچه اتون م -

 فکر نکنم.   یگر ید  زیقدر با او بودن را دوست داشتم که به چ آن

 زدم:  شیفروخت، ذوق زده صدا ی داغ م یکه سمنو یرنگ  یآب یدکه  دنید با

 عماد؟  -

 جواب داد:  مهربان

 جانم خوشگلم؟  -

 کشاندم.  ابانیآن طرف خ یدستش را به سمت دکه  جانی ه با

 م؟ یسمنو بخور میبر -

 ها بود، جواب داد:  نیو ماش  ابانیکه حواسش به خ یحال  در

 باشه.  -
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کاسه را از دستش  یداغ گرفت. با خوشحال  یعماد دو کاسه سمنو دم،یدیکه رس ابانی آن طرف خ به
 گرفتم و مشغول خوردن شدم. 

 !« یخورد و نگران گفت: »آروم بخور، خودت رو نسوزون شی از سمنو یهم قاشق او

 گفتم. ینوچ طنتی سمنو خوردم و با ش گریقاشق د چند

 نترس، بادمجون بم آفت نداره.  -

زود تمام کردم و    یلیسمنو را خ  یلب نثارم کرد. کاسه  ریز  «یطونیو سرش را تکان داد و »ش دیخند
 گرفت و آدرس خانه را به راننده دادم.  یتاکس  کیعماد 

 رخش بودم.   مین ی  رهیخ  یفتگی و من با ش  کرد ینگاه م رونیمشغول به ب یبا فکر  عماد

 و با لبخند گفت: »جانم؟«  دینگاهم را که حس کرد، به سمتم چرخ  ینیسنگ

 : دم یکردم، پرس یم یکوله ام باز  یباال انداختم و همان طور که با دسته  یا شانه

 ؟ یتو فکر  -

 محزون شد و لحنش محزون تر.  نگاهش

 کنم.   یفکر م  نمتی تونم بب  یم یبعد ک یکه دفعه  نیدارم به ا -

  یم یدانست بار بعد ک  یرفت و خدا م یدوباره م  گر،یساعت د کیکه تا  نیا یآور  ادیحرف و  نیا با
پر از اشک   مینگاهش کردم و چشم ها زانی آو یی. با لب هاختیبه دلم ر ایغم دن نم،یتوانستم او را بب
 .را در دست گرفت و نوازش کرد میشد. دست ها

 ! خدا بزرگه. اینکن هیگر -

خفه  ییشد. با صدا  یزخم شی از خار ها میهم فشردم و بغضم را فرو خوردم، گلو یرا رو میها لب
 تونم عماد.« یگفتم: »من بدونه تو نم 

 و ادامه دادم:  دیچک  اشکم

 کشه. یقرن برام طول م هی یو هر لحظه اندازه   هیسخته برام، هر ثان -
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 ه؟«یچاره چ یمنم سخته ول یو گفت: »برا  دیکش یاز ناراحت  یاشکم را پاک کرد، آه  متیمال با

 لبش نشاند و ادامه داد:  یرو یزورک  یلبخند

 . میبا هم شهیهم یتموم بشه، برا میو سرباز یتحمل کن  کمی -

 لجوج گفتم: »قول بده!«  یرا فشردم و مانند کودک دستش

 دم.«  یگفت: »قول م  مهربان

کوچکم را به سمتش گرفتم و او هم انگشت کوچکش را دور انگشتم قفل کرد و عهد بست که   انگشت
 بود. می کنار هم خواه یدغدغه ا چیه یزود، ب   یلیخ

 . با غم نگاهش کردم و او محکم در آغوشم گرفت. میشد ادهیو پ ستادیسر کوچه ا یتاکس

 ! ای نکن هیمن رفتم، گر -

 .« یخفه و پر از بغض گفتم: »صد بار گفت   ییو با صدا  دمیرا آرام به کمرش کوب مشتم

 من است.  یدل خوش یدانستم فقط برا یکه م یاش از خنده تکان خورد؛ خنده ا نهیس

 باش، حواست به خودت باشه. یدختر خوب  -

تم: »توام گف یو با مهربان  دمی دارش کش شیته ر یگونه   یآمدم و دستم را رو رونیآغوشش ب  از
 مواظب خودت باش.« 

 : دمیجعبه را گرفتم و پرس   یدر آورد و به دستم داد. با کنجکاو بشیرا از ج  یکوچک  ی جعبه

 ه؟یچ -

 . یفهم  یم  ،یبازش کرد یوقت -

 بازش کنم که نگذاشت.  آمدم

 جا نه، تو خونه بازش کن.  نیا -
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انگشتر نبود را در کوله ام گذاشتم.   یشباهت به جعبه   یکوچک را که ب یگفتم و جعبه  «یا »باشه
 .دی. بوسه اش گوشت شد و به تنم چسب دیام را بوس یشانیخم شد و پ

 خداحافظ! -

  یروان نشوند، جوابش را دادم و او سوار تاکس میکردم که اشک ها یام را م  یکه تمام سع یحال  در
 شد و رفت.  

"با  یجمله  یماندم و معن  رهیشد، خ  یکه دور م یند، به تاکسرا تار کرده بود دم یکه د ییاشک ها با
 رود" را تا عمق وجود حس کردم.  یکه جان م دمید شتنیدو چشم خو

  یکه رو ییگذشت و با پا ها یا قهی رفتنش بودم. چند دق ری به مس رهی رفت و من هم چنان خ یتاکس
را پاک   می مانتو اشک ها یا گوشه و ب دمیکش یبه داخل کوچه راه افتادم. آه دمشان، یکش  یم نیزم

 کردم.  

رو به رو شدم. حالم آن قدر بد بود که حوصله  یو وحش اهیجفت چشم س  کیبلند کردم و با  سر
 .  دیای نداشتم از او و نگاهش بدم ب

تکان دادم و او با اخم، متقابالً سرش را تکان داد و   شیبه نشانه »سالم« برا  یحال و حوصله، سر  یب
و   ختیر یبلندش، قلبم هر  ی. از صدادیبه خانه اش رفت و پشت سرش هم در را محکم به هم کوب

 پر حرص لب زدم: 

 !یروان  -

در   یشدم و به تالف اطی انداختم و در را باز کردم و وارد ح دیخودمان رفتم و کل یسمت در خانه  به
و   ری دلگ  اطیکوتاه از ح یی. با قدم ها دمیمرموزمان، در را محکم به هم کوب ی هیهمسا دنیکوب

  هاز گرما ب یخشکمان، رد شدم و به سمت ساختمان رفتم. به محض وارد شدن به ساختمان، موج 
 یبه اتاق دستکش ها را رو دنی را در آوردم و به اتاقم رفتم. با رس میسمتم هجوم آورد. دستکش ها

به سراغ کوله ام رفتم  یرا عوض کردم و با کنجکاو مینداختم و شالگردن هم کنارش. لباس هاا یصندل
 تخت نشستم.   یو جعبه را برداشتم و به سمت تخت رفتم و رو 

صورتم گرفتم، اسمم   یو آن را جلو  دمیکش رونی را ب دیگردنبند طال سف یجعبه را باز کردم و با شگفت در
 هم دورش بود.  زیر ینوشته شده بود و چند شکوفه  یسیبه انگل
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. گردنبند را دور گردنم بستم و ستادمیا نهیآ یرفتم و جلو  نهیزده از جا بلند شدم و به سمت آ  شگفت
شدم.   رهی داده بود، خ نتشیو درخشان ز  دیوافر به استخوان تروقه ام که گردنبند طال سف  یبا لذت

 !زی عز  اریعماد بود و بس ی هینشاندم. هد شیرو یالک را باال آوردم و بوسه اپ

غوطه ور که  میها ایگردنم بودم و در رو یگردنبند رو ی  رهی دانم چقدر گذشت و من هم چنان خ ینم
. در باز  دمیلباسم هل دادم و به سمت در چرخ  ی قهیو گردنبند را در  دمیبه در اتاق خورد. ترس یتقه ا
 آرام داخل آمد.  ییو مامان با قدم ها شد 

 ؟یاومد -

 جلو تر رفتم و جواب دادم:  یقدم چند

 وقته اومدم.  یلیآره، خ  -

 .«ینبود   یاومدم اتاقت ول شیساعت پ مین نینافذ و سراسر سرزنش گفت: »من هم  ینگاه با

 خوردم و به من و من افتادم. جا

 من... خب...  -

من  یتو آب بخور  ن،یآرام تر از قبل گفت: »من مادرتم نازن  یاتاقم نشست و با لحن یمبل راحت  یرو
 هست؟«  ادتیهم گفتم،  گهیبار د هیجمله رو  نیفهمم. ا یم

 »آره« تکان دادم و او ادامه داد: یزده و معذب، سرم را به نشانه   خجالت

 رو متوجه نشم؟ دردت رو نفهمم؟  راتتییتغ یپس چطور انتظار دار  -

گفتم؟ چه  یم دی. اصالً چه بامیبگو یز ی توانستم چ یکردم! در واقع از شدت شرم و خجالت نم سکوت
   اورم؟ی ام ب یپنهان کار  یتوانستم برا  یم یحی توج

شدم. بغض دم به دم   میکردن با انگشت ها یتخت نشستم و مشغول باز  یافتاده، رو نییپا یسر  با
 حلقه زده بود. میآمد و اشک در چشم ها یباال تر م 

رو   زایچ نیکه ا  دمید ینم یاز ی و ن  یهست یکردم دختر عاقل و بالغ  یفکر م  ن، ینازن یکرد دمیناام -
 بدم. حی برات توض
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با عماد   داریاز د ی. هر چه خوشدیمتاسف و سرزنش گرش، طاقتم را طاق کرد و بغضم ترک لحن
و هق زدن، گفتم:   هیگر انی. مختندیر  یمثل ابر بهار م میشتم، دود شد و به هوا رفت. اشک هادا

 »دو... ستش... دار... م...«

زود آمد و بعد برخورد کفشش با پارکت ها به    یلیبلند شدن مامان خ یشد و صدا هیچند ثان یمکث
مهربان و با   نی کرد و در همان ح  زود در آغوشش مامان فرو رفتم. کمرم را نوازش  یلیگوش خورد و خ 

 نکن دختر خوشگلم.« هی... گرس یگفت: »ه متیمال

 تر شد. دیام شد هیحرفش فقط گر با

 ... مامان. دیببخش -

 . دیرا بوس  میمو ها یرو

که   دمیفهم یخواد. م  یمادر صالح بچه اش رو نم هیتر از   شیب  یشکیقهر نه، ه یدلخورم ازت ول -
روز بده. چطور   هیروز خوبه و  هی. حالت تی سراغ گوش یر   یخونه، زود م  ییای . تا میکرد رییتغ

 ؟ یباهاش آشنا شد

که قطع شده بود، خجالت زده   یآمدم و با هق هق رونیتا آرام تر شوم. از آغوشش ب  دیطول کش یکم
  یلیخ یال یهمکار بابا که تو شمال بود، همکار بابا از فام یهمون عروس دمش،ید یگفتم: »تو عروس 

 سمش. ادمشی. امروز دیمدت بعد رفت سرباز  هیو  میبا هم در ارتباط بود ی دورشونه. بعدش تلفن 
 عماده.«

 دوشم برداشته بودند؛ حالم بهتر بود.  یاز رو یحرف ها، انگار بار   نیگفتن ا با

 : دیکرد، پرس  ی م دادیدر آن ب یکه دلخور   یبا لحن مامان

 وضعشون چطوره؟ خانواده اش چطورن؟  -

گردن او و برادر بزرگ ترش بود، از    یزندگ تیرفته و مسئول  ایکه پدرش از دن نیعماد، از ا یانواده خ از
سراسر مالمت و   یگفتم و مامان در تمام طول صحبتم، با نگاه زیوضع نه چندان خوبشان، از همه چ

 ترساندم.  یکرده و م  ینگاهش، ته دلم را خال  نیسرزنش فقط نگاهم کرد و هم
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  نیبه خاطر همچ یو افسوس گفت: »به مهران جواب رد داد یکه تمام شد، با ناراحت  میها صحبت
 دارن.« یچه عواقب  ایعشق و عاشق  نیا یدون  ی! میتو عاقل ؟یآدم آس و پاس

 کرد.   یم  نیگفت آس و پاس و به عشقمان توه  یشکست. به عماد مهربانم م  شیاز حرف ها دلم

 گهیزمونه د  نیرا در هم کردم و گفتم: »عشق ما فرق داره، بعدشم تو ا میاخم ها یو دلخور   یناراحت با
 .« ستیپول مالک ن

 .دیگونه ام کش یرا نوازش وار رو دستش

که عشق و   نیزنه. نه ا  یروزگار پول حرف اول رو م نیهمش حرفه، تو ا نایدخترکم. ا یچقدر ساده ا -
که دو صباح رو   یارزه. عاشق  ینباشه، مفتم نم پول یوقت  یول ادی ز یل یمهم نباشه، چرا مهمه خ یعاشق 

خراب  یس ح نیات رو به خاطر همچ  ندهیره. حماقت نکن و آ  یم ادشی یگشنه بمونه، مجنون باز 
 که نود درصدشون پوچ و اشتباه ان.« انی م شیپ  ییحسا نیسن همچ  نینکن، تو ا

  ییدهنده، محکم فشرد. با صدا نیو مامان دستم را گرفت و تسک دیچک  زمی دامن گل ر یرو اشکم
و پوچ   یدوستش دارم. عشقمون الک  یل یخفه شده از بغض گفتم: »من دوستش دارم مامان، خ

 ره.«  ینم ادمونیعشقمون از   ست،ین

 دستش اشکم را پاک کرد.  یک یآن  با

 . دمیو شن دمیرو د یتر  شیب یزای تر از تو تجربه دارم، چ شی ب ن، ینازن نمیب ی مو رو م چشی من پ -

 خوبه.   یلیمامان، عماد خ  ستین یدیکه د ییزایاز چ چکدومی مثل ه نیا -

 : دیمصمم زل زد و آمرانه پرس سمیخ یچشم ها در

 ؟ یمطمئن  -

گفت: »پس قول بده که  تی کردم. با جد نییکامل سرم را باال و پا نانیرا گاز گرفتم و با اطم لبم
 !« ینش مونیپش

 تعلل جواب دادم:  یدانستم، پس ب یخودم را م  جواب

 نشم. مونی وقت پش  چیدم که ه یقول م -
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قدر به  نیغصه مهمون دلت نباشه. قول بده تا آخرش هم ،یداشته باش  یخوب ی خوبه، قول بده زندگ -
 . یعشقت مطمئن باش

 م، قول دادم و بعد افزودم: که در خود سراغ داشت ینان ی تمام اطم با

 کن.  یشما هم در عوض بابا رو راض  -

 آن بلند شد و جواب داد: یگذاشت و با فشار وارد کردن رو شیزانو  یرو دست

 . یکار رو کن نیا دیدم، خودت با یقول نم -

 گفتم: اما...  زانیآو یو با لب و لوچه   یناراض یشدم و با لحن  بلند

 صورتم تکان داد.  یو انگشت اشاره اش را جلو  دیحرفم پر وسط

 نکنم.  یکه مخالفت نهیتونم بکنم ا یکه م یکنم، تنها کار  ینم یدخالت  چیاما، من ه یاما ب -

تخت پرت کردم و به سقف چشم دوختم. سردرگم بودم و   یرفت و بعد از رفتنش خودم را رو مامان
دانستم چه    یخونسرد؟ نم ایاراحت؟ نگران باشم ن ایخوش حال باشم  دیلحظه با نیدانستم در ا ینم

 داشت باشم!  دیبا یحس

 و زمزمه کردم:  دمیکش یآه

 سپارم دست خودت خدا!  یرو م زیهمه چ -

 عادل ها بود!  نیزند، او که عادل تر یرقم م میبرا یز یاو چه چ نمیرا به خدا واگذار کردم تا بب زیچ همه

* * * 

  یاسی ر یکرده و شال حر نهییام در آ افهیبه ق یبار نگاه نی آخر یکه سرخ بودند، برا ییچشم ها با
 رفتم.  رونی از در ب زهیو انگ  دیاز ام یآرام و خال  ییسرم مرتب کردم و با قدم ها یرنگ را رو

را براندازد کرد و تشر   میظاهر شد و با اخم سر تا پا میرفتم، بابا جلو  نییکه از پله ها پا نیمحض ا به
 زد: 

 پس چادرت کو؟  -
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 جواب دادم:  یاز لجباز  پر

 .ستمی من با چادر راحت ن  ست،یبه چادر ن  یاز ین -

بودم، گفت:   دهید ادیمدت از او ز نیکه در ا یت یدراز کرد و به سمت باال هلم داد و با عصبان دست
 االناست که برسن.«  نای! خواهرم ان یی پا ای برو چادرت رو بپوش و زود ب  خود،ی»ب

  یهم فشردم و با بغضم دست و پنجه نرم کردم تا نشکند. بعد نگاه یرا رو میرفتار بابا، لب ها  نیا از
  یچند وقت، ب  نیکردم، به سمتش انداختم و او مثل ا یبه سمتش پرتاب م  ادی روز ها ز نیدلخور که ا

 توجه از آن گذشت. 

داده بود، به  شبیکه مامان د یدی چادر سف دنیبلند و پر صدا پله ها را برگشتم و با پوش ییقدم ها با
 »ازت متنفرم!« نثار عمه کردم.  کی بار   نیهزارم  یبرگشتم و برا نییپا

کاش   ایجمع شد. خدا میحال و اوضاع بودند، اشک در چشم ها  نیمسبب ا شیها یو خوادخواه او
فقط  م،ی کاش ها یا ی هیهم، مثل بق نیجا بود! اما افسوس که ا نیمهران، عماد ا یامشب به جا

 ماند.   یم  یکاش باق یا کی

و درست   وهی م دنیو به سمت آشپزخانه رفتم. مامان و خانم حکمت مشغول چ  دمیسوزان کش ینفس
شدم. خانم   رهیروح به حرکاتشان خ  ینشستم و سرد و ب   زی صدا به پشت م  یکردن غذا بودند، آرام و ب

 : دیپرس  یکنجکاو یو با کم   دیدست از کار کش جانم،ی از ه یعار  یچهره  دنیحکمت با د

 جان؟ نی نازن یگرفته ا -

 . خوبم.«ستین یجور  نیآرام گفتم: »نه، ا  ییرا به چپ و راست تکان داد و با صدا سرم

 ها شد و در همان حال جواب داد:  هویم دنیانداخت و مشغول چ ریو سر به ز  دیرا گز  لبش

لبخند بزن تا خوشگل تر   هی. یبغ کرده و ناراحت  ت،یپس بخند مادر. شگون نداره که شب خواستگار -
 .یخواستگار   نیکنه که مخالف ا یندونه، فکر م یهر ک یطور  نی. ازمیعز یبش

مامان را به همراه داشت. با اخم سر   ینشست که اخم و چشم غره  میلب ها یرو   ییصدا  یب  پوزخند
زحمت   یزد، گفت: »خانم حکمت جان ب  یموج م شیحرص در صدا  یانداختم و مامان که کم نییپا

 بزار، االناست که برسن.« زیم  یها رو رو وهیظرف م
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رفت. به   رونی ب را برداشت و از آشپزخانه وهیها و ظرف م  یدست شی پ ،یحرف   چیه یحکمت ب  خانم
 ه؟«یا افهیچه سر و ق نیرفتنش، مامان با تشر گفت: »ا رونیمحض ب 

 جواب دادم:  بدعنق

 مگه چشه؟  -

 یدست سرخ شده بود، گفت: »چشمات که سرخ ان و داد م کی دشیکه از حرص، صورت سف مامان
  یخواستگار   نیا کنه که مخالف یفکر م  نه،یبب   یکی ؟ی. اخم هات رو هم در هم کردیکرد هیزنن که گر

 .«یهست

که جواب من  دیدون  یطوره، هم تو و هم بابا خوب م نی زدم و با حرص گفتم: »اتفاقًا هم   یپوزخند
کنم، نه شما، پس چرا    یزندگ  یکی . من قراره با دیتیاهم  یوجود بازم به نظر من ب نیبا ا یول هیچ

 تا به عماد برسم؟  یکن  یکه کمکم م یتره؟ اصالً مگه نگفت شی ب  تشینظرتون اولو

فرار از نگاهم به سمت گاز برگشت، در قابلمه را از   یگفتم. مامان برا یآخر را با بغض و دلخور  ی جمله
 از خورشت را تست کرد. ی برداشت و کم  شیجا

  ی. در ضمن من کانیمعموالً درست از آب در نم یاحساس یها میتصم ،یهست یاالن احساسات  -
کنم . اگه عماد  ینم  یکنم؟ من فقط گفتم که تو ازدواجت با عماد، مخالفت  یبهت کمک م گفتم که 

 کنم.  ینم یمخالفت چیاومد، من ه

در آن  ی و ناراحت یدلخور  ایدن  ایکه دن ییرا گرفتم و با صدا سمیخ یچادر، نم چشم ها یگوشه  با
  چیبد بابا و نه دخالت نکردن شما، ه یره. نه رفتارا ینم  ادمی وقت  چیحرف ها ه  نیبود، گفتم: »ا

 کنم.«  یمهم ازدواج ن یا گهیکس د چیکه نه با مهران و نه با ه دیره. مطمئن باش   ینم ادمیکدوم 

  یآمدند و جلسه  یعمه و عمو مهد ینگذشت که خانواده  یل یزدم و خ رونی آشپزخانه ب از
  یدوختند و من از وقت یو م دندی بر یخودشان م یشروع شد. همه برا یبه صورت رسم یخواستگار 

داشتم.  یاز مهران چشم برنم  یزده، لحظه ا انیعص یرا دادم و کنار مامان نشستم، با نگاه ییکه چا
 زد.   ینم  یحرف   چیبود و ه ری مهران خجل و سر به ز

سرخ شده بود، گفت: »داداش با اجازه   جانی که صورت تپلش از ه یعمه در حال  د،یمد یاز مدت بعد
 دو تا جوون برن و با هم حرف بزنن.« نیات ا



 شهیسند کل

112 
 

سر به من فهماند که بلند شوم. تازه آن موقع بود که مهران  یهم با لبخند موافقت کرد و با اشاره  بابا
 دوخت.   میگردن راست کرد و غم زده و شرمنده نگاهش را به چشم ها

به دنبالم آمد و پشت    یحرف چی ه یم و به سمت اتاق رفتم. مهران هم بکردم و از جا بلند شد اخم
 سرم وارد اتاق شد. 

 تخت نشستم. بد خلق گفتم: »در رو ببند!« یرا جمع کردم و رو چادرم

با   یانداخت و محجوب مشغول باز  ریو محبوبم نشست. سر به ز یمبل راحت  یدر را بست و رو  عیمط
 رهی خ  نشیو برازنده به تن داشت. با نفرت به چهره غمگ  ی طوس  کت و شلوار کی شد.  شیانگشت ها

 شدم.  

  هیزدم و پر کنا یبودم، پوزخند دهیکه در آن مدت کش  ییبابا و عذاب ها  یها یتمام بد رفتار  یتالف به
 ؟«یتو نامرد ایشد رو حرف مردا حساب کرد. نسل مردا منقرض شده  یگفتم: »قبالً م 

 خوام.«    یگفت: »معذرت م ینشد و تنها با عجز و بدبخت یخالف تصورم عصبان  بر

 زد، پر از افسوس ادامه داد: یاز اشک برق م  شیکه چشم ها  یو در حال  دیکش یآه

خواست بفهمه.   ینم  یبهت ندارم ول  یمن تمام تالشم رو کردم که به مامان بفهمونم که عالقه ا -
  یتونم آرامش کس یعرضه ام که نم یب  یلی. خ یشد تی قدر اذ نیا من یمتاسفم که به خاطر ناتوان

با   اجتو مجبور به ازدو ذارمینم یکنم ول  یراحت باشه، بازم تالش م   التیکه عاشقشم رو حفظ کنم. خ
 نکنم. دت یو ناام مونیدم پش یبار رو بهم اعتماد کن، قول م نی. ایو زجر بکش یمن ش

از هجوم اشک سوخت. سرم را باال گرفتم و به سقف اتاق   میانگاهش کردم و چشم ه قیعم  یترحم  با
کرده   لشی همه خار و ذل نیسر مهران آورده بودم؟ عشق من ا ییزل زدم تا اشکم نچکد. من چه بال

 ی هنکند که به تاوان دل شکست  ا یبود؟ خدا نیشدند، ا  یکه عاشق م یتاوان کسان یعن ی ایبود؟ خدا
 . یعشق کن  لیگونه خار و ذل  نیاو، مرا هم ا

آن  یرو  یکه ناراحت ییشدم و با صدا رهی خ شی. به چشم هادیخالف تالشم، اشک از چشمم چک بر
 خش انداخته بود، گفتم: »متاسفم!«

 لبش نشست.  یرمق رو یب  یلبخند
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 ؟ یچ یبرا -

 گرفتم و خجالت زده جواب دادم: شیاز چشم ها نگاه

 شکست.  یبه خاطر قلبت که عاشق من شد ول  -

 کالمش، تنم را لرزاند. یتلخ

 دم. ی . من دارم تاوان مزه کردن عشق رو میندار  ی ر یعاشق شدنم که دست تو نبود. تو تقص  -

 زدم:  شیصدا  یاز جا بلند شد، به سمت در رفت و من هم بلند شدم. به آرام  یرا گفت و به نرم نیا

 مهران؟  -

 آن که برگردد، منتظر ماند تا حرفم را بزنم.  یدر ماند و ب  ی  رهیدستگ یرو دستش

هم  یطور   نیبه جونم نندازه! من هم  شیو آت  رهی را قورت دادم و آرام گفتم: »آهت دامنم رو نگ بغضم
 ! ببخش که نتونستم عاشقت باشم. «ینکن نمینفر گهیدم، تو د یدارم تاوان عشق رو م 

 راهته. یبدرقه  شهیمن هم ری خ یراحت باشه، دعا  التی خ -

تخت نشستم. قلبم داشت از شدت غم   یبه در بسته اتاق ماندم و با درد رو رهی را گفت و رفت. خ  نیا
 یرو یرا طوالن میماساژش دادم و با درد پلک ها یقلبم گذاشتم و کم ی. دستم را رودیترک  یو اندوه م

 هم گذاشتم.  

 لب زمزمه کردم:  ریز

  نیا ؟یکن یامون م هیطور تنب نیکه ا رستی شه؟ اصالً مگه عاشق شدن گناه کب  یم  تموم یک  ایخدا -
 خدا!  ستیانصاف ن 

  ،یمبل راحت ینامتعادل به سمت در رفتم و آن را قفل کردم. چادر را از دورم برداشتم و رو ییقدم ها با
آن دراز  یآن نشسته بود، گذاشتم. به سمت تخت برگشتم و رو  یرو ش یپ یق یکه مهران دقا ییجا

  یرا م ندانستم که مهران جوابشا  یبه استراحت شدم. م یمبرم از یرا بستم، ن میو چشم ها دمیکش
را آن   شیگذاشتم و صدا  یگذاشتم، آهنگ میگوش ها یبرداشتم و رو   یپاتخت یدهد. هدفون را از رو

 را از پشت در نشنوم.  کس  چیه یقدر بلند کردم که صدا 
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آب شدن  یخورد. دلم به اندازه  یبسته ام سر م  یپلک ها انیصدا از م  یخواند و اشک ب یم آهنگ
 خواست.   یم  ستنیگر ،یقطب  یها خچالیتمام 

همه رنج و عذاب دادن من، چه بود؟ به جرم   نیآمد. اصالً هدفش از ا یبا دلم راه م  یخدا کم  کاش
  یو دم نم  دمید یقلب عاشق مهران را م دیبا یشد؟ به چه جرم بزرگ  یعاشق م دیکدام گناه قلبم با

 . ودقانع کننده نب ،یو برهان لیدل  چیه یهمه درد، ب نیا رم؟یزدم تا از درد عذاب وجدان بم

 یهلم داد، ول الیخواب و خ  نی ه به سمت سرزمخسته شد ک میهم انگار از دست من و ناله ها خدا
 بود. دهیمهران ولم نکرد و کابوس وار ِخرم را چسب الی در آن جا هم خ یحت

* * * 

سوختم. تمام   یکردم و خودم هم م یسوزاندم، مذاب م  یداغ و سوزان آتش فشان بودم؛ م  ی شعله
 شدم.   یخود ساخته، خاکستر م  یعرق بود و در آتش سی تنم خ

از آن  ی درک درست  چیو ه دندیشن  یاصوات را نامفهوم م میبودم و نبودم... گوش ها ایدن نیا در
 زدم.  یبرزخ دست و پا م انیاصوات نداشتم. انگار در م

باز   یبرا ی که نخواهم، در واقع توان نیرا باز کنم. نه ا می و آه مامان هم باعث نشد که چشم ها اشک
 ... یحرکت چینداشتم. بدنم انگار فلج بود و بدوک ه میکردن چشم ها

 وضع دچار شده بودم. نیآشنا بود، قبالً هم به ا یحالت

بعد از گذشت قرن ها حس کردم حالم   یول  اوردیکه به دستم وصل کردند هم آخم را درن یسرم درد
 را باز کنم. می بهتر شده. آن قدر خوب که بتوانم چشم ها

 یرفت. مزه  نیداشتم که با چند بار پلک زدن از ب  دید یتار  یباز کردم، کم را  میضعف چشم ها با
ها  نیزخم و پوسته پوسته شده بود. ا میبود. لب ها دهی دهانم تلخ بود و زبانم انگار به ته حلقم چسب

 شد.  یبودند و حال بدم، بدتر م یعذاب آور  تی وضع میبرا

 کنم.   دارشیب امدیبود که دلم ن قیش آن قدر عمدستم به خواب رفته ام بود. خواب یمامان رو سر

 نیبر سر خودم آورده بودم؟ ا ییآمد. چه بال یم نیی که از آن پا یرا به سرم دادم و قطرات نگاهم
 نداشتم.  شیبرا یجواب چیبود که ه یسوال
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  یداشتم و دور م یشد پر و بال پرواز  یهم فشردم. کاش م یرا رو میو چشم ها دمیخسته کش یآه
 محال بود!  ییشدم، آن قدر دور که عشق مرا گم کند. افسوس که آرزو

تشنه بودم    ادیز یل یدادم، خ یاز بهوش آمدنم گذشته بود و داشتم طاقتم را از دست م  یساعت مین
 کنم.  داریآمد که مامان را ب یدلم نم  یول

باز به   مهین ییسر بلند کرد. با چشم ها جیمامان تکان خورد و خواب آلود و گ یشانه ها سرانجام
در آمد. دست به خواب رفته ام را   یج یبازم، از گ  یچشم ها دنیشد و با د رهیخ  مارمیزرد و ب  یچهره 

 ؟« گل نازم  یجمع شد و با بغض گفت: »باالخره بهوش اومد شیگرفت و فشرد. اشک در چشم ها

 و در همان حال زمزمه وار گفت: »خدا رو شکر، خدا رو شکر.« دیام را بوس یشانیشد و پ خم

 بلند کرد و گونه ام را نوازش کرد. سر

 . میکار رو با ما نکن. من و بابات طاقت ندار نیا گهید -

را   میرو یواضح  یرا در آن رها کرده بود، با دلخور  شیخار ها   فشرد و یرا م می که بغض گلو یحال  در

اگه من براتون   شما》گفتم:   یآرام بود، به سخت یو تشنگ یمار یکه از ضعف و ب ییبرگرداندم. با صدا

   《خال خرسه است مامان. هیمهربون تون،ی . مهربوندیکرد ینم تمی قدر اذ نیمهم بودم، ا

 زود واکنش نشان داد. یل یمامان خ

 دخترم.  میخوا  یمن و بابات صالحت رو م -

 و زمزمه کردم:   دیاز چشمم چک اشک

 خسته توان بحث ندارم. یل یمامان؟ خسته ام... خ یشه تنهام بزار  یم -

برود؟ بر خالف   رونی که نکند به حرفم گوش دهد و از اتاق ب  ختیر یدور شد و دلم هر  یقدم مامان
 آورد.  رونیاز آن ب یاتاق رفت و کمپوت یکوچک گوشه  خچالی انتظارم به سمت 

 یتکه ها یمخالفت مشغول خوردنش بودم. خنک  ی بود و ب میپا یبعد، ظرف کمپوت رو یلحظات 
 خوب شده بود. یام، مرهم  یزخم   یبا عبور از گلو السیگ
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ام کرده و گفته بود اگر تا فردا  نهی معا شی اعت پس کیگذشت. دکتر  یاز بهوش آمدنم م یساعت چند
که آن قدر  نیکرد. ا یم  میهم عصبان نیاز بابا نبود و هم  یتوانم مرخص شوم. خبر  یتب نکنم، م 

 بود. یآزار دهنده ا یمسئله  د،یایب دنمی ارزش نداشتم که از کارش بزند و به د شیبرا

که از    یالیسر دنیتخت در حالت نشسته بودم و مشغول د یبهتر از قبل بود و به کمک مامان رو حالم
  ونیزیشد، بودم. مامان هم در سکوت کنارم نشسته بود و تلو یپخش م  واریوصل شده به د ونیزیتلو

 کرد.  یتماشا م

سر بزنه،   هیکه الاقل  درهم گفتم: »اون قدر براش مهم نبودم ییو با اخم ها اورم یطاقت ب  نتوانستم
 زنده؟«   ایمردم  نهی بب

 جواب داد: یبا ناراحت  مامان

رفت. تا قبل بهوش اومدنت مثله مرغ سرکنده   یاومد مجبور شد که بره، با ناراحت  ش یبراش پ یکار  -
 جا بود.  نیهم

 پر صدا زدم و پتو را در مشتم جمع کردم.  یپوزخند

  یبابا صدق نم  یبرا نیشه. البته ا  یآدم نم  یم تر از بچه مه یکار  چیه یول د،ی اری خوب براش عذر م -
 کنه، بابا برعکسه. اول کار، بعد بچه هاش! 

 زد. یهم در صورت مامان موج م تی عصبان ،یبار عالوه بر ناراحت  نیا

 .یزار   یتر م شیپات رو از حد ب  یدار  گهیادب نباش د یقدر گستاخ و ب  نیا نیبس کن نازن -

 .ختمیر رونی آن ها را ب م،یرا باز کردم و بدون فکر به عواقب حرف ها دهانم

بچه  ینگهدار  تیصالح  ی . چرا وقتدیکنم! خسته ام... تو و شوهرت خسته ام کرد یبس نم -
 مردم؟  ینوبت منه؟ وقت یتو و بابا شده کار و کار و کار. پس ک یزندگ   د؟یآورد ای من رو به دن د،ینداشت

زبانم   ری شور اشک ز ین در دهانم نشست و اشک از چشمم سر خورد، مزه دست آرام ماما  پشت
 رفت. 
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اومده،  یداده؟ خدا ازش نگذره که از وقت ادیرو اون پسره بهت  زایچ نی. همه انینازن یشد دهیدر -
 ما.  یتو گذاشته و نه برا یروز خوش برا هینه 

 مامان.« میفهم یوقت حرف هم رو نم  چیدردناکم را بهم فشردم و گفتم: »من و شما ه یها لب

کردن   هیصدا مشغول گر  یو ب دمی سرم کش یرا رو مارستانی ب دیسف یو مالفه  دم یتخت دراز کش یرو
 دادم! یانجامش م ادیروز ها ز نیکه ا یشدم، کار 

به در اتاق خورد   یمن گذشت که تقه ا یاصد یب یها  هیدانم چقدر زمان در سکوت مامان و گر ینم
 و در باز شد. 

اشک   ،ی بابا در لباس رسم دنی کردم، با د یگردن کش یو کم  دمیکش نییصورتم پا یرا از رو مالفه
  یاز آغوش هم جدا نشدند. بابا وقت  یلحظه  میرا پاک کردم و نشستم. در تمام مدت اخم ها میها
  خچالی یو کمپوت را رو وهیپر از آب م کی. پالستدیلبخندش ماس د،یمن و مامان را د ی افهیق

 : دیپرس رتیو با ح  گذاشت

 شده؟  یز یچ -

گرفته و آرام   ییرا به طرف پنجره گرداندم. مامان در عوض با صدا میرو یشخندیندادم و با ن یجواب
 با هم حرفمون شد.« کمی. ستین یز ی گفت: »نه چ

 نیبه ا یخوا   یم یدر آن بود، گفت: »تا ک تیعصبان  یکه رگه ها  ییمان نشست و با صداکنار ما  بابا
 شد.«  یخوب م یل یخ  ه،یکارات چ نیا لیدونستم دل یآخ که اگه من م  ؟یادامه بد اتیسر باز ریخ

افسوس که نه  یاز سر عشق است، ول میها یسر باز   ری گفتم که خ یجرعتش را داشتم و م  کاش
خون در  یآن قدر محکم که مزه  دم،یرا! در عوض لبم را محکم گز  شیجرعتش را داشتم و نه رو

 دهانم پخش شد. 

 کنم.«  یرا به سمت بابا برگرداندم و با بغض گفتم: »من با مهران ازدواج نم میرو

 : دیپرس یو با ناراحت  دی کش  یقیعم  ینفس   بابا

 یم د؟یاومد، گفت به درد هم نخورد رونیاز اتاقت ب  یکه وقت  یبهش گفت  یسر تو بود؟ چ ری پس ز -
 خواهرم چقدر ناراحت شد؟  یدون
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 نیا یبود ول  ختهیر مانیدست خانواده ها یرا رو یحال شدم و قدردان مهران که آب پاک  خوش
 را نشان ندادم و با حرص جواب دادم:  یخوش حال 

که عالقه  یعمه؟ من فقط با کس یخوش حال   ایمن مهم تره  یعمر زندگ  هیهمش خواهرم، خواهرم!  -
 کنم.  یبهش نداشته باشم، ازدواج نم یا

 به تاسف تکان داد و زمزمه کرد:  یسر  بابا

 . نمیب یرو هم م  تی مونیپش یروزا -

شک و    نیزود ا  یلیقلبم خ  یانداخت که نکند حق با او باشد ول  دمیبابا تنم را لرزاند و به ترد حرف
 را شست و برد.  دیترد

که حالم    نیدادک از ا نانیو اطم نهیماندم و صبح روز بعد، دکتر بعد از معا مارستانیشب را در ب آن
 . میخوب است، مرخصم کرد و به خانه برگشت

دفعه  نیشروع شد، ا میها یدوباره تکرار روزمرگ دیو بعد از ع مینحس را در خانه گذراند دیآن ع  تمام
 .  سردتر و بدتر از قبل

کمک کردنم بر   یبرا یقدم چیه  یبود ول  دمیکش یکه م ی دانست و شاهد عذاب یدردم را م  مامان
 داشت.  ینم

زدم،   یهدف فقط صفحات را ورق م یبودم، در واقع ب  میمشغول خواندن درس ها یحوصلگ یب  با
 داد.  یدرس خواندن نم  یخواندم. ذهنم شلوغم اجازه  یکلمه را هم نم کی  یوگرنه که حت

به بدن خشک شده ام دادم  یمطالعه بلند شدم و کش و قوس زیکتاب را هل دادم و از پشت م  کالفه
  یلبخند یبرهنه وارد شدم. باد خنک عصر گاه   یو به سمت بالکن رفتم. در بالکن را باز کردم و با پاها

  یکم  باغ یشد. درخت ها  یم انی. بهار کم کم رنگ و رخصارش نمالبم آورد یحوصله رو   یهر چند ب
 جوانه زده و چمن ها هم سبز شده بودند. 

نبود و   ادیآن قدر ز  نیخم شدم، فاصله بالکن تا زم نییبه سمت پا  یبالکن را گرفتم و کم یآهن  حفاظ
 افتاد. ینم میبرا ییشد و اتفاق آن چنان جد یبدنم کوفته م  یکم دیافتادم، شا یاگر م یحت
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کرده بود،    یباز  نشانیب  یام را که باد حساب  ختهیبهم ر ی. مو هادمیکش یا ازهیو خم  ستادمیا راست
باز گذاشتن در   مهی بالکن را جمع کردم و بعد از ن یچپم انداختم. پرده  یشانه  یجمع کردم و رو

 آمدم.  رونیبالکن، از آن ب 

هم به  یرژ صورت  کیام صاف کردم و محکم بستم.  یوبچ یرا با شانه  شانمیپر  یمو ها نهییآ یجلو
 رفتم.  نیی پا یآرام به طبقه  ییرفتم. با قدم ها رونیزدم و از اتاق ب میلب ها

 : د یپرس دنمی بود، با د ونیزیتلو دنینشسته بود و مشغول د ونیزیتلو یجلو یکاناپه   یکه رو مامان

 ؟ یر  یکجا م  -

 هوا بخورم.  کمی  اطیتو ح   رمیم -

 را تکان داد و سفارش کرد:   سرش

 خودت رو خوب بپوشون، هوا گول زنکه! -

کنار در، از   یبافته بود، از چوب لباس  میکه مامان برا یرنگ  یتکان دادم و با برداشتن اشارپ صورت  یسر 
و   دیکه تاب سف ییرفتم، جا اطیح  یآمدم. اشارپ را دور خودم انداختم و به گوشه  رونیساختمان ب 

دادم. تاب را تکان دادم و  هیتک رش ی تاپ نشستم و سرم را به زنج یخورد. رو  یداشت خاک م  یآهن
 بود، راه افتاد.   شیها ری که از روغن نخوردن زنج  یر ی ج  ریج  یبا صدا

مهران و عذاب وجدانم نسبت به او را کنار   یکردم و با سر سخت  یخوردم و به عماد فکر م یتاب م  آرام
 زدم.  یم

 و آرام زمزمه کردم:  دمیکش یآه

کار نکنم.  یکار کنم و چ یغلطه، چ  یدرسته و چ  یدونم چ یپام بزار خدا! نم یجلو یراه هی -
 . حواست به من هست خدا؟ یشده. کاش کمکم کن یبا هم قاط زیسردرگمم، همه چ

 ره. یم ادمونی خدا رو  یکه گاه مییما  نیحواسش هست. ا شهیخدا هم -
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  یآرام آمد و رو ییحرف را زده بود، نگاه کردم. مامان با قدم ها نیرا بلند کردم و به مامان که ا سرم
آرام و   ییشانه اش گذاشتم. با صدا یرا فراموش کردم و سرم را رو  ریاخ یها  یتاب نشست. دلخور 

 : دمینال دهیرنج د

 خسته ام مامان... خسته شدم.  -

دارم تا هر چه حرف و دمل   ازینگفت. انگار درک کرد که ن یز ی و چرا نوازش کرد  میمو ها یرو مامان
 . زمی بر رونی در دل دارم را ب یچرک

مامان   یبرا رهیدا یرا رو میبودم. لب باز کردم و همه احساس ها  زیو عذاب وجدان سر ر یدلخور  از
چه  دمیگرم شد و نفهم  میو همه کس گفتم و گفتم و آن قدر گفتم که چشم ها  زی. از همه چختمیر

 مامان به خواب رفتم. یشانه  یشد که همان طور سر رو

 مهربان مامان رو به رو شدم. ی افهی را باز کردم و با ق میچشم ها م،یمو ها انی م ینوازش دست با

 شو گل دختر! وقت شامه.   داریب -

کلفت شده بود،  دنیکه به خاطر خواب  ییو با صدا دمیرا مال می، چشم هابلند شدم و نشستم جیگ

 《جا؟ نیاومدم ا یچطور 》گفتم: 

 زد.  یلبخند مامان

و بهش گفتم   دمونیاومد که د ی م رونی خوابت برد. بابات از ب  اطیخانم خواب آلود همون جا تو ح -
 . زیسر م ای تو اتاقت. حاال هم وقت شامه، بلند شو ب ارتتی بغلت کنه و ب

باز و بسته شدن در خبر از   یاتاقم رفتم. صدا سیتکان دادم و از جا بلند شوم و به سمت سرو یسر 
مامان  دم، یرفتم. به آشپزخانه که رس  نییرفتن مامان داد. دست و صورتم را شستم و من هم به پا

مامان  هب  زی م دنیبودند. در چ گر ید کیهم در حال حرف زدن با  ازی بود، بابا و ن زیم دنیمشغول چ
 .  میو مشغول خوردن شام شد مینشست زیکمک کردم و همه سر م

به مامان کمک   زی در جمع کردن م از، یو بعد همراه با ن میمامان را خورد یخوشمزه  یای سکوت الزان در
 کلمه!  کیز ا غیبا بابا نزدم، در  یحرف چیمدت ه نیکردم و در تمام ا
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ام   ی مبل راحت یمطالعه، رو زیم یاز رو  یبه اتاقم برگشتم و بعد از برداشتن گوش زی از جمع کردن م بعد
  یبا عماد را از اول تا آخر خواندم و کم میهدف مشغول چرخ زدن در آن شدم. چت ها یلم دادم و ب

 فردا چت کردم.  یهم با سما در مورد درس ها

گرفتم که بخوابم، از جا بلند شدم و بعد از خاموش کردن المپ اتاق،   میشب شد و تصم ازدهی  ساعت
 را بستم. میو چشم ها دمی سرم کش  یتخت نشستم و پتو را تا رو یرو

  رونی پتو ب ر ی که گرم خواب بودند، سرم را از ز ییبه در اتاق خورد. با چشم ها ینگذشت که تقه ا  یلیخ
 آوردم. 

 ه؟ یک -

 مامان همراهش آمد.  یصدا  باز شد و در

 ؟ یخواب بود -

 خواستم بخوابم.« یتخت نشستم و گفتم: »نه، تازه م یرو

 کنار در را فشرد و اتاق روشن شد.  دیکل مامان

 کارت دارم.  -

 : دم یپرس یرا کنار زدم و با کنجکاو پتو

 ؟ یچه کار  -

 نشست و جواب داد:  کنارم

 مهم! یلیکار خ  هی -

کنترل  یولوله و آشوب در دلم بر پا بود، برا ست؟یآن کار مهم چ نمیم تا بب کردم و منتظر ماند سکوت
 رفتم و مامان ادامه داد:  یناخنم ور م یانداختم و با پوست گوشه   نییاسترسم، سرم را پا

 با بابات در مورد عماد حرف زدم! شی چند روز پ -
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با    د،یکوب یام م  نهیس یکه قلبم محکم خودش را به قفسه  یگردنم را راست کردم، در حال عیو سر تند
 : دمیکه خشک شده بود، پرس یدهان

 ... شد؟یخب... بعد... بعدش... چ -

را  میزد، دست دراز کرد و مو ها یجا خوردم. مامان لبخند آرامش بخش میهم از لرزش صدا خودم
 پشت گوشم زد. 

 .نتش ی تا بب یخواستگار  ادی شد که ب  یاز بس بهش گفتم تا راض یکرد، ول  یاولش قبول نم -

  ی... پلک مدمیکش یو نم  دمیکش  یزد... نفس م یزد و نم یمامان چه گفت. قلبم م  دمینشن گرید
 زدم... زنده بودم و زنده... نبودم؟  یزدم و نم 

 !دنینفس کش  یرفت، حت  ادمیاز  زی همه چ یخوش حال  از

دستم آمد، به خودم آمدم و محکم مامان را بغل کردم و محکم تر به خودم   یگرم مامان که رو  دست
گفتم:   د،یلرز یم ادی ز جانی و ه یکه از خوش حال ییهم گذاشتم و با صدا یرا رو میفشردم. چشم ها

 خوش حالم!«  یلیمامان! خ ی»وا

 و ادامه دادم: دمیلرزان کش  ینفس

 .سهیخواد وا  یقلبم... قلبم م -

داشته   ایح کمی گفت: » یمن، شاد شده بود، لبخند زنان و به شوخ یهمه خوشحال نیکه از ا مامان
 باش دختر!« 

 را پر بوسه کردم. شی را دوباره در آغوش گرفتم و سر و رو مامان

 مدت.  نیخبر بود تو ا نی بهتر نیکنم؟ ا میرو قا میخوشحال   دیچرا با -

آن   یجور  کی دیاست و با جانیو ه  نیکردم درونم پر از آدرنال  یس مرفتم. ح ی ابر ها راه م یرو انگار
 کنم.  هیرا تخل

 درست بوده باشه. ممیتصم  دوارمیداد. ام یحال و روزت عذابم م نیا دنید -
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 !مهیتصم  نیدرسته... درسته... بهتر -

گفت. آن قدر خوش حال بودم که  یآرام دوارم«ی سرش را تکان داد و »ام ری درگ یبا فکر  مامان
 نداشت.   ریدر حالم تاث یمامان، ذره ا  ینامطمئن 

که از  دمیو خند   دمیکش غی رفت و به محض رفتنش، سرم را در بالشت فرو بردم و آن قدر ج مامان
 تخت ولو شدم.   یبزرگ رو کسیا کیمانند  زانینفس افتاده و افتان و خ

را   یو به او هم خبر بدهم. بلند شدم و گوش  رمیبا عماد تماس بگ  دیآمد، با ادمیآن موقع بود که  تازه
نوشتم: »سالم. عماد مامانم، بابام رو   شی مضمون برا نیبه ا یام یآوردم و پ  رونی ب یپاتخت  یاز کشو

 کرده!« ی راض  یخواستگار  یبرا

  چیه ینوشتم ول امینوشتم، باز هم به دلم ننشست. چند بار پ  یگر یرا پاک کردم و جور د امیپ  یناراض
بود که   نیکار ا  نیرا کنار گذاشتم. بهتر  یدادن شدم و گوش امی پ الیخ  یکدام خوب نبودند. آخر ب

 . ردمک یو آمدن جمعه صبر م  گریتا سه روز د  دیدادم و با یخبر را م  نیزد، ا ی زنگ م یوقت

کردم، تمام شد و باالخره جمعه شد و عماد زنگ زد. با    یفکرش را مزودتر از آن چه که   یلیروز خ  سه
 : دیپرس  ی. عماد با کنجکاومیکرد یرا جواب دادم و با هم سالم و احوال پرس  یگوش قیعم  یخوش حال 

 خونه امروز؟  یشده خانم؟ کبکت خروس م یچ -

 بودم، جواب دادم: دهیدراز کش اطی ح  سیخ یچمن ها یطور که رو همان

 خوش دارم!  یلیخبر خ  هی -

 اره؟ یطور سر حال ب   نیتونه تو رو ا یم یبه به... چه خبر خوش  -

رابطه امون رو   میتون یو گفتم: »باالخره م دمیکش میها  هیرا به ر سی خاک و چمن خ یلذت بو با
شه عماد؟ من که باورم   ی. باورت میخواستگار  یای کنه تا ب ی. مامانم تونست بابام رو راضمیکن  یرسم

 .« میش  یراحت م گهیشه و د  یم یشه رابطه امون باالخره رسم  ینم

 : دیپرس  دیرا نداشت، با ترد هیآن نشاط اول  گریکه د ییبا صدا عماد

 ؟ یخواستگار  -
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 را نداشتم، وا رفته زمزمه کردم:   یحال یعکس العمل ب   نیهمچ انتظار

 ؟ ی. خوش حال نشدیآره، خواستگار  -

 شد و تند جواب داد: هول

 جا خوردم.  کمینه... نه... فقط...  -

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ی چ یبرا ؟یجا خورد -

 منتظره بود.  ری و غ  ییهوی -

 ادامه داد: شی کرد و با نشاط تر از پ یمکث

 نم؟ی و خانمم رو بب  یخواستگار   امیب  یحرف ها رو! ک نیحاال ول کن ا -

 زودتر، بهتر.  یهر چ  یدونم ول ینم -

 داد.  یم هیهد میمحکم به پهلو  شگونین  کی د،یشن  یحرف را م   نیکه اگر مامان ا آخ

زنگ بزنه. عقد   یخواستگار  یگم که برا یزنم و بهش م یزنم و باهاش حرف م  یبه مامانم زنگ م  -
 خوبه!   یلیخودمون. خ یسر خونه زندگ  میری هم که تموم شد، م یو سرباز  میکن یم

قلبم فشردم و لب   یرا رو یکردم. تماس که قطع شد، گوش دییرا تا   شیحرف ها جانیو ه  یشاد با
و خوشبخت   یکردم. خوش حال  یم ری در آسمان س ادی ز ی. از خوشدمیگز جانیرا از شدت ه میها
 خوش حال شد؟  دیناممکن که ممکن شده بود، نبا  یمعجزه  نیا ی ! اصالً برانیهم یعنی

* * * 

  ی! دلم تکه و پاره شد از حالش، از عرق رونشی شرمنده و شرمگ یمظلومش، آخ از آن چشم ها اهنگ
که از   شی گلو بکی از س ش،یگردن و پشت گوش ها یکه حاصل خجالت بود و سرخ  شیها قهیشق

 خورد.  یهجوم بغض تند و تند تکان م
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شد.   یتلخ، از ذهنم پاک م شینما  یصحنه   نیحال خرابش، خراب شده بود و کاش ا دنیاز د حالم
 ام بود.  یشب زندگ  نیبدتر

آمد، با حس   یباال آمد و برگشت. نفسم باال نم  میتا گلو  دیو اس دیاش جوش یآور  ادیام با  معده
ام  شهی عاشق پ زد و دِل احمقِ   شتر یو راه نفسم باز شد. اشک ن دمیام کوب نهی س یرو  یمشت یخفگ

 .  دیخون شد و از غصه پوک  شیتر از پ  شیب

را پس   یگونه ام سر خورد. هق زدم و هق زدم و آن خاطرات لعنت  یو اشک رو دمیلرزان کش  ینفس
 زدم.

شدند... گورشان را گم    یشدند... تمام م یو تمام اتفاقاتش پاک م   روزی آمد... کاش د  ینم ادمی کاش
 رفتند...  یکردند و م  یم

  غی... جروزی نقش بست، سکانس به سکانس د میپشت پلک ها زیرا بستم و همه چ میها چشم
 . ستمیو بلند گر دمیکش یبلند

دوباره و سه باره و هزار   دم،یآمد... سرم را محکم به بالشت کوب  یآمد... نم  ینم  ادمی ! کاش یلعنت
  ستمیو التماس کردم و گر دمیکش غی زدم و ج چنگ یآمدند، به رو تخت یباالتر م  یباره... خاطرات ه

 و بوم...  دمیو ترس

آمدند... کاش    یو هلهله زنان حمله کردند. کاش نم  غیبوم... سد مقاومتم شکست و خاطرات با ج و
 وجود نداشت.  یروز ی... اصالً کاش دروزی گذاشتند خاطرات د یراحتم م

* * * 

  یخوش رنگ را رو  یاسیچادر   ختم،یو پر نقش و نگار ر کیبار یرا در استکان ها  ییوسواس چا با
 رفتم.   ییرایها، به پذ  ییرنگ چا ییطال ینیسرم مرتب کردم و بعد از برداشتن س 

 شکفت.  شیلب ها  یلبخند رو دنم،ی عماد به محض د مادر

 دخترم؟  یبه به عروس خانوم، خوب -

  یسر بلند کرد و با لبخند د،یرا شن میتشکر کردم. عماد که صدا خجالت و آرام جوابش را دادم و با
 نامحسوس نگاهم کرد. 
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  ی. چااندازمیب  یکرد، نگاه یعماد را برانداز م  ریعنق بابا که با تحق  ی افهیخواست به ق یدلم نم چیه
 یا را بر یعمو مهد یرا به عماد و مادرش و خواهر بزرگش و مامان و بابا تعارف کردم. بابا حت

را خبر   یبود که کس  تی اهم یو ب  ریآن قدر حق  یخواستگار   نیخبر نکرده بود. در نظرش ا یخواستگار 
 نکند. 

که لب به  ن یزده بود، بدون ا هیبر مسند قدرت، به مبل تک ینشستنم کنار مامان، بابا که مانند حاکم با
 شروع به صحبت کرد:   ضیبزند، پر غ شیچا

 خب آقا عماد!  -

  زیم یرا رو   شیسرخ شده بود، چا شی که از شرم و خجالت گردن و پشت گوش ها چارهی ب عماد

 《؟یحاتم یآقا جانم》گفت:   د،یلرز یکه م ییگذاشت و با صدا

 : د یاز باال نگاهش کرد و پرس با

 چند سالته؟ -

 سال.  جدهیه -

 سرش را تکان داد. بابا

 زوده؟ یلی زن گرفتن هنوز خ یبرا یدون  یم -

 گذاشت.  شیزانو یرا به هم گره زد و رو شی دست ها عماد

  نی نازن  یخوش حال  ی! تمام تالشم رو برادیکنم. به من اعتماد کن یمن دخترتون رو خوشبخت م -
 دم.   یانجام م 

 راه گرفت، دلم از خجالتش فشرده شد.  شی ها قهیزد و عماد عرق از شق یپوزخند  بابا

 ؟یپسر جون، کار دار  نمی ! بگو ببیا شهیکل یحرفا -

 افتاده، جواب داد: نییپا  یبا سر  عماد

 نه. -
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 ؟ یخونه چ -

 نه. -

 ؟ یچ  نیماش -

 نه. -

 اصالً؟  یدار  یز یچ -

 نه. -

 .د یچی سالن پ یبابا در سکوت کشنده  شخندین

 دختر من؟   یگار خواست یاومد ی! پس با چه هدفیزک -

رفت. با چشم اشاره  یاش فرو م قهیتر در   شیتاخت و عماد با هر سوال سرش ب یرحمانه م  یب  بابا
 یز یبابا مجال نداد. خواهر و مادر عماد هم چ یول دیبگو یز ی به مامان کردم و مامان خواست چ یا

 گفتند. ینم

  نینقطه ا نی خونه تو بهتر  یدون یم  ؟یپسر خواهرم اومد خواستگار  ش،یماه پ  کی نیهم یدون  یم -
 یزایچ  یلیاطراف و خ  نیتو هم  نیتو شمال، چند تا زم الیمدل، و نیبهتر نی شهر داره؟ دو تا ماش

دخترم جواب رد داد، چرا؟ چون  یکه حسابش از دستم خارجه، حساباشم تا خرخره پره. ول گهید
 . ستیل تو کله اش نو جاهله، سنش کمه و عق جوون

 و ادامه داد:  دیفشارد، چرخ یسمت مادر عماد که چادرش را در دست م  به

  یشه و م یکه دو صباح بگذره، چشمشون باز م  میدون ی. ممیاالنم جوون و جاهله، من و شما بزرگتر -
 . رید یلیخ   ره،یاون موقع د یکه اشتباه کردن، ول ننیب

  یآمد. بابا همان طور ب   یکس در نم چیاز ه ییگل چادرم افتاد. صدا یو رو  دیاز چشمم چک اشک
 رحمانه، ادامه داد:

  ،یار ی خواهرم رو به دست ب یبچه  ی هیسوم سرما کی یاندازه  یشما آقا عماد، هر وقت تونست  -
 کنم.  یبذار. من نامردم اگه مخالفت  شی اون وقت پا پ
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جان پاسخ داد و من هزار بار   یب  یرا با لبخند سمیسر بلند کرده و عماد را نگاه کردم، نگاه خ شرمسار
 رفتند.   یعذر خواه یاز خجالت ُمردم. خواهر و مادر عماد بلند شدند و عماد هم بلند شد و بعد از کل 

سست و   یهافرو افتاده و قدم  یرفت، به شانه ها  رونی ب اطی که از در ح ی پشت پنجره تا وقت  از
 شد، مرگ خواست.  یکه دور م یماندم و دلم با هر قدم رهی نامتعادلش خ

  ینم یجواب  چیبر باز کردن در، ه ی مبن هیبق  یآن موقع خودم را در اتاق حبس کرده بودم و اصرار ها از
 دادم.

و عماد... بابا بد به او تاخت و خردش کرد، عماد    روزی د ادیگرفت با  یسوخت و آتش م یم قلبم
 . دیبابا، فرو افتاد و از هم پاش یبار حرف ها  ریز شی شد و شانه ها ری تحق

 آخر!  یبرق اشک نگاه عماد در آن لحظه    یآور  ادیچشمم راه گرفت با  یقلبم... اشکم از گوشه  آخ

اما من ساکت و صامت بودم. دلم هم مانند تا در را باز کنم  ستیبه در کوفت، التماس کرد، گر مامان
 فرو رفته بود.   یاهی و س یک یاتاقم در تار

  یپشت خط است اما جواب نم یدانستم چه کس یو روشن و خاموش شد. م  دیام بارها لرز یگوش
بابا چه   یها یاحترام یب حی توج یرا برداشتم، برا یکه گوش  رمی بودم! گ شی رو یدادم، شرمنده 
   ؟میداشتم که بگو

 داد!  یرا م می اشک ها و غم ها یکه بو  یرخم را به بالشت چسباندم، بالشت میتخت غلت زدم و ن یرو

نشان ندادم. همان  یگر یعکس العمل د یتکان خوردند ول   یکم میمحکم به صدا در آمد، شانه ها در
 بودم. میرو به رو وارید ی  رهی و خ  دهیطور ساکت پشت به در دراز کش

 !نیدر رو باز کن نازن  -

نشان ندادم. دلم از دستش گرفته   یعکس العمل چیه  ،یروز و اند کیبابا بعد از  یصدا دنیشن  با
 !ادی ز یل یبود، خ

  یدر آن مشهود بود، گفت: »بهتره تا عصبان تی که عصبان ییو با صدا  دیمحکم به در کوب گریبار د چند
 !«یشدم در رو باز کن 
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 و او ادامه داد: لبم نشست یرو  یپوزخند

 ؟ یدر رو قفل کرد یلیخوام بدونم به چه دل یدر رو باز کن! اصالً م  ن،یبا توام نازن -

  ادیرا از  شب یاو اتفاقات د ایاز چه ناراحتم؟ من دچار توهم شده بودم  دیپرس یام گرفت، م خنده
 برده بود؟ 

آدم آس و پاس با   هی یشه که برا یاحمق رو از سرت باز کردم؟ باورم نم یکه اون پسره  یناراحت -
 ! یو اعتصاب کرد یخانواده ات قهر 

از جا   عیسر یل یخارج از تحملم بود. خ  شیبه عماد را تحمل کنم! حرف ها شی ها نیتوه نتوانستم
  یگرفتم و کم یآمد. دستم را به پاتخت میچشم ها شی پ اهیس یرفت و پرده ا  جیبلند شدم، سرم گ

  دیکلبلند به سمت در رفتم و بعد از چرخاندن  ییام بهتر شود و بعد با قدم ها جهی مکث کردم تا سرگ
  یکم د،یکش ی صورتش کبود بود و تند نفس م  تیدر قفل، در را باز کردم و قامت بابا که از عصبان

 ترس به دلم انداخت. 

  یم نییباال و پا عیاش تند و سر نه یکه س یدر حال عقب رفتم.  یجلو آمد و من متقابالً قدم یقدم  بابا
 ه؟« یچ یبرا ایمسخره باز نیشد، گفت: »ا

 بد ادامه داد: ار یو بس  ز یآم ری تحق یزد و با با لحن یشخندین

 ندار؟   یچیه یبه خاطر اون پسره  -

گفتم: »من  د،یلرز یکه از بغض م  ییشکست. با صدا  شی حرف ها  یرحم یبار هزارم از ب  یبرا دلم
 !« دینکن نیدوستش دارم، بهش توه

کن! چون  رونی پسره رو از سرت ب نی ا فکر》گفت:   ادگونهیفر  ییزد که با صدا ششیحرفم انگار آت نیا

 《؟یدیدامادم شه. فهم یآدم نی محاله که بزارم همچ

دلم را لرزاند و با ترس   شیها  ادیدر صورت خورد. فر  شی قدر بلند داد زد که هرم داغ نفس ها آن
 روان شدند. میصدا شکست و اشک ها یعقب تر رفتم. بغضم ب یکم

 من... من... -
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صورتم تکان    یجلو دیتهد یکه انگشت اشاره اش را به نشانه  یو در حال  دیپر میِمن و ِمن ها وسط
 داد، زمزمه کرد:  یم

 ؟ یدی. فهمید یکه من بگم رو انجام م ی! تو هر کار یچ یتو ه -

 من ... آدمم... حق... انتخاب... دارم.  -

 . یکرد دمیناام ینه االن که حساب   یکردم عاقل و بالغ  یبود که فکر م یاون واسه وقت -

نشستم، با   نیزم یو رو اوردندیتاب ن  گرید میحرف ها پشت کرد و رفت. با رفتنش پاها نیاز ا بعد
... درست مثل عماد! اشک ختهیساختمان فرو ر  کیخم شده، مانند  ییافتاده و شانه ها نییپا یسر 
 گرفته بود! شانیرحم انگار باز یب یها  یآمدند، لعنت یم یگر یپس از د یکی میها

  یو همان قدر متالش ختهی بودم، همان قدر فرو ر یشتر یهشت ر یزلزله  کی پس از  یآواره ا مانند
را دور   شیها شهیرا شکست و خرده ش   زشی و عز ینیشده... بابا با آن کارش قلبم را، قلب عروسک چ

 . ختیر

هق هقم تنها   یزدم و صدا یسوختن زار م  نیسوختم و از ا یگذاشتم، م نی زم یام را رو یشانیپ
 هنجارشکن خانه بود.  

 یمامان بود و خوب آن را م  فی. دست نرم و لطنمی شانه ام نشست و وادارم کرد بنش یرو یدست
اش  نهی س یبلندم کرد و در آغوش گرفت. سر رو نیزم  یمامان از رو م،یشناختم. با وجود تقالها

 ! یتلخ و پر از درد و درماندگ یا هیگر ستم،ی مهابا گر یگذاشتم و ب

حساب و   چ،یکردم و مامان فقط سکوت کرد. اصالً حساب و کتاب زمان که ه هیدانم چقدر گر ینم
 را فراموش کرده بودم.   زیکتاب همه چ

ام بود، خوابم برد.   ینی َلِوندرش در تار و پود ب یگل ها ونیلوس  یکه بو یآغوش گرم مامان، در حال در
 شد به جز آرامش!   یم افتیدر آن  یز یکه هر چ یخواب

تخت نشستم و  یرو  ی، اتاق غرق نور بود و منشأش هم در باز بالکن بود. با کسلشدم داریب یوقت
  یپتو را کنار زدم و از رو یحال  یداشتند. با ب  یف ی. چشم ها و سرم درد خف دمیصورتم کش  یرو یدست
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  ییشورو ی  نهیخودم در آ دنیبا د یول  میرفتم تا دست و صورتم را بشو سیتخت بلند شدم، به سرو
 ماتم برد.  

ام   ین ییسرخ اطراف چشمم را گرفته بودند و پلک پا ینبود، تمامًا رگه ها میچشم ها یدیاز سف یاثر 
  یرنگ و از شدت خشک  یو ب دیسف  مینقش زده بود. لب ها میدور چشم ها رهی ت یا رهیپف کرده و دا

زشت و   یا افهیق میاچرب و در هم گره خورده ام در کنارش، بر یپوسته پوسته شده بودند و مو ها
 ساخته بود. یحال به هم زن

ام را سوزاند  یاش لب زخم  یشور  د،یخشکم رس  یلب ها یو تا رو دیاز چشمم چک یاشک ی قطره
 . دیارز ینم یز یدر برابر سوزش قلبم پش یول

ام به حمام بروم. با همان ضعف نشسته در وجودم   افهیسر و سامان دادن به ق یگرفتم برا میتصم
 آمدم.   رونی گرفتم و ب  یدوش آب گرم کوتاه 

و   دمیتخت دراز کش یتن پوش رو یبا همان حوله  د،ی لرز یو ضعف م  یحال  یکه بدنم از ب یحال  در
قلب خجالت زده و شرمنده ام را  ش،ی ها امیمتعدد عماد و پ  یرا در دست گرفتم. تماس ها یگوش

به   یعنیخواهد ولم کند،  یبه حرف بابا گوش نداده و نم یعن ی شیها یر یگ یپ نیا گرم کرد یدکان
که حالش بهتر   ی. با قلب دیارز یم  یایدن یموضوع اندازه  نیمهم هستم و هم شیقبل برا یاندازه 

 را در مشتم فشردم.  یرمق گوش یب  یبود و لبخند

 : دمیگرفته و خش دارم پرس یتخت رها کردم و با صدا یرا رو یکه به در خورد، گوش یتقه ا با

 ه؟ یک -

 منم! -

 آمد؟  یم دنمیبه د یمامان دور از انتظار نبود، آخر به جز او چه کس یغم زده   یصدا دنیشن

و به سمتم  دیلب گز دنمیانگار از جواب دادنم خسته شد که در را باز کرد و وارد اتاق شد. با د مامان
 قدم تند کرد. 

 ؟ یخور  یسرما م یگ ی نم ؟ینشست س یخ  یچرا با حوله  -

 ام را گرفت و بلندم کرد.  شانه
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 لباس بپوش.  ای بلند شو ب -

به تنم نکرد و مو   یو شلوار نخ  یبافت صورت کیکه  یهمراه مامان شدم و او تا وقت یاعتراض  چیه یب
 ام ننشست. راحت نشد و آر الشیخ د، یرا سشوار نکش میها

نشستم  نی زم  یرو  شیتوجه به اعتراض ها یاتاقم نشست، ب  یمبل راحت  یرو  یال یباالخره با خ  یوقت
و شروع به   دیکش میمو ها یو دستش را رو  دیگذاشتم. نگفته حرفم را فهم شیپا یو سرم را رو

 رفتار بابا کرد.  حی توج

  میکرد. به نظرم عجله کرد یعماد خال چاره،ی ب یبود، سر اون پسره  یمهران عصبان  ی هیبابات از قض -
  یرو م یبعد قرار خواستگار  فتهی ب ابی تا آبا از آس میکرد یصبر م کمی دی. بایمراسم خواستگار  یبرا

 . میذاشت

 آرام زمزمه کردم:  ییو با صدا دمیکش یآه

  یچیه گهیافتاد، افتاد و کار از کار گذشته. د یم دیکه نبا یمامان، گذشته ها گذشته. اتفاق الیخ  یب -
 شه.  یمثله اول نم

 . دیکش یهم آه مامان

  یلیرو خرد کرد. دلم خ  چارهیب ی بد پسره   یلیبابات خ  یبگم؟ درسته دله خودمم رضا نبود ول  یچ -
 .یبراش سوخت طفلک 

سوخت، آزرده   یعماد م یطور دلش برا نیکه ا نیترحم بنگرد. ا ی دهینداشتم عماد را با د دوست
 کرد.   یخاطرم م

 ! چارهیشد پسره ب   ریرفت. چقدر تحق  رونیاز خونه ب  یاشک یپسره با چشما  چارهی ب -

 زد، لب زدم:   یکه از اشک برق م  ییبلند کردم و با چشم ها شیپا یرا از رو سرم

 !میبسه مامان! در موردش حرف نزن  -

 »باشه« تکان داد.   یرا به هم فشرد و سرش را به نشانه   شیلب ها مامان
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آورد و   یفشار م  میقلوه سنگ به گلو کیکه مانند  یمامان گذاشتم و با بغض ی پا یرا دوباره رو سرم
شدم و بهش اصرار    یکشم. کاش الل م یسخت کرده بود، گفتم: »ازش خجالت م میحرف زدن را برا

روزم   وداره، کابوس شب  یلحظه هم دست از سرم بر نم هیبابا  ی. حرفایخواستگار  ادی کردم که ب ینم
 کنم، قلبم...«  یبه حرفاش فکر م  یشده. وقت

 ادامه دادم: یقلب دردناکم گذاشتم و به سخت یدستم را رو کف

 ! ستهی خواد از شدت... درد... با یلبم... قلبم... م_ ق

رحمانه راه نفسم را   یچنگ انداختند و ب  میبغض به گلو  یآب دهانم را قورت دادم و خار ها یسخت به
 خواست؟   یجانم م ی چه از جان ب گریداشت؟ او د یچرا دست از سرم برنم یبغض لعنت  نیبستند. ا

  ان،یدر م یک ی  ییبود و با نفس ها دهیو نمور دراز کش  کی ارت یام، در اتاق  نهیدر سمت چپ س یجسم
 عشق چشم دوخته بود.  یعنی  اتشیح  ریشده و به انتظار مرِگ اکس  میتسل

قلبم به   ی و نوازش کرد. ول دیرا بوس میمو ها یداد، رو  یبغض م یکه بو یخم شد و با سکوت مامان
 داد. ینم  نشیمامان هم تسک ینوازش ها یبود که حت دهیرس  ییجا

 !ی کن تا سبک ش  هیگر -

 ختم،یکه ر ی بود که تا حاال با اون همه اشک  یطور  نیشه. اگه ا  یخوب نم ختنیحال من با اشک ر -
داره تو گوشت و استخونم  زشی ت یها کهیشد. قلبم شکسته، بدم شکسته مامان! ت یحالم خوب م 

کابوس  هیخواب بد و  هی زایچ نیا یشم و همه  داری. کاش ب رهیگ یره و نفسم رو م  یفرو م
بابا، از   یماینفس راحت بکشم؟ خسته شدم، از رفتارا و تصم هی دینباشه. چرا من نبا شتریب  اکوحشتن

  ی خسته شدم مامان. کاش م زیام... از همه چ یبدشانس نیاز سرنوشتم، از قسمتم، از ا ،یزندگ نیا
 بره.   ادمی رو  زیچو همه  رمی بگ یشد فراموش 

 مهربانانه شانه ام را ماساژ داد. مامان

کنه. صبر کن تا خودش نشون بده َصالح   یکار م  یدونه داره چ ینگو! خدا خودش م یطور  نیا -
 فقط صبره.  یهر درد ی! چاره هیکارت چ
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چه بود؟ کاش   شی کار ها نیا ی هم فشردم و در دل از خدا گله کردم. معن  یرا رو  سمیخ یها چشم
طور سرگردان  نیداد تا ا یم ادمانی یواحد خداشناس  کی جور واجور،  یکتاب ها یخودش به جا

 . مینشو

 بخون مامان! ییالال میبرا -

 ییالال نی و گوش نوازتر نیباتریآرام و لذت بخش، ز  ییمکث کرد و بعد با صدا یچند لحظه ا مامان
 سال ها و روز ها!  ستاد،یا یپر آرامش م یدر همان لحظه گوشم زمزمه کرد و کاش زمان  ریرا ز ایدن

* * * 

را کنار گوشم گرفتم. با  یو گوش  دمیسبز رنگ کش ی رهیدا یدستم را رو ی و شرمندگ دیاز ترد پر
توانست    یهم م ی. اصالً حرف می بگو یز ی سکوت، به سکوت آن طرف خط پاسخ دادم، شرم داشتم چ

 ند؟ ک حی بابا را توج یرفتار و حرف ها

  ییسکوت، با صدا ی. بعد از لخترمی را به چنگ بگ میآه عماد از آن طرف خط، باعث شد ران پا یصدا
چند روز جواب تلفنم رو   نیچرا ا ؟یگ  ینم یز یبود، گفت: »چرا چ دهیدر آن خواب  یخستگ  ایدن ایکه دن

آدم  هی، من ی حق دار  یاصالً اگه ولمم کن ،یقهر باش  یحقم دار   ؟ینگرانت شدم. قهر  یکل ؟یداد ینم
 ندارم، من کجا و تو کجا؟«  یچی عرضه و ه یب

در تنم باعث شد دست از سر لب    دهیچی لبم را به دندان گرفتم و محکم فشردم. درد پ یشدت ناراحت از
 بردارم.  مینوا یب

بابام   ی. حرفایحق دار  ،یکن ی. اصالً هر کار یکه بابام کرد، حقم دار  یالبته با کار  ؟یزن  یطعنه م -
 بد بود، من تا آخر عمر شرمندتم.   یلیخ

سواد   یپول و ب یگند تر از دهنم برداشتم. منه ب یبابات حق داشت، حرفاش راست بودن. من لقمه  -
 که... یرو چه به تو؟ من... من 

 هق هقش گوشم را پر کرد.   یو صدا دیترک  بغضش

... که... من ستیکس ن چیکس... ه چیعرضه ام... تنهام... ه  ی... بدبختم... بیل ی. خمن... من.. -
 رو... بخواد. 
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  شیکه داشتم، وسط حرف ها  یگرفت. با حال بد یاش داشت آتش م یکس  یو ب  ییاز تنها دلم
 خوامت!«  یو محکم گفتم: »من هستم، من... من... من م دمیپر

پر و بال   م یها الیبه فکر و خ  ادی لم انداخت. نگذاشت زحکم فرما شد، دلهره به د نمانیکه ب یسکوت
 و گرفته بود.  یابر  شیهنوز حال و هوا ی از هق هق نبود، ول یخبر   شیبدهم، در صدا

ممنونم  زتی... از همه چتی از وفادار ت،ی از مهربون ت،یاز بودنت، از فداکار ن،یازت ممنونم نازن -
 .دمید م یکه تو زندگ یهست یآدم  نی. تو بهترنی نازن

صادقانه و   یها فیدر دلم راه افتاد. تعر یشاد یلبم نشست و هلهله  یخاص و ناب رو  یلبخند
 د؟ یایبدش ب  فیهم هست که از تعر یپاکش به دلم نشست و قلبم را گرم کرد. اصالً کس

با   یتر شد ول قیصورتم کردم و لبخندم عم  یبه لبخند نقش بسته رو ینگاه  ش،یآرا زیم ی نهییآ از
را  میو ناراحت داد. مو ها دیناام یا افهی را به ق شی که لبخندم جا دیطول نکش  یل یخ ،یز ی چ یآور  ادی

 : دم یپرس یصورتم کنار زدم و با ناراحت یاز جلو

 م؟ی کار کن یچ دیحاال با -

تا آبا از   میدست نگه دار دی. بایچ ی متفکر و مرموز گفت: »فعالً ه ییمانند آدم بزرگ ها، با صدا عماد
کنم، هم تو تا اون  دایکار پ هیتموم بشه و  میهم من سرباز م،یصبر کن دیمدت با هی. فتهی ب ابیآس

 .« یکن  یخانواده ات رو راض  یموقع بتون

 .دمیو کش دمیچیسرکش و اعصاب خردکنم را دور انگشتم پ یمو تکه

 : دمیختم شود، پرس هیکه هر لحظه امکان به گر یحال بد با

 م؟ یدو سال صبر کن یکی  دیبا یعن یکشه.  یطول م یل یتا اون موقع خ   یول -

تا اوضاع    میصبر کن دی. بامیندار ی ا گهید یکرد، گفت: »چاره  یکه به آرامش دعوتم م یبا لحن  عماد
  نیا یتون یکنم تحمل کن! م یخواهش م  ن،ینازن  میندار یا گهید یچاره  یبهتر شه. سخته ول  کمی

 ؟« یکار رو برام کن 

را از    ایکار دن  نیشود. عماد سخت تر یشد دلم خال  یهم باعث م یمدت طوالن  نیفکر کردن به ا یحت
 چیگفت، رد کنم؟ ه یبا آن لحن پر تمنا م  یتوانستم درخواستش را وقت یخواست. چطور م یمن م



 شهیسند کل

136 
 

  یام خط ها یشلوار نخ  یکه با ناخن رو  یو در حال دمیکش ینداشتم و مجبور بودم. آه  یگر یراه د
 جواب دادم:  دم،یکش ی م یفرض

 که... که صبر... کنم. دم یباشه، قول م -

 کرد. یآرام یخنده  عماد

. باور کن تا  یشکالت نخوره، شد گهیکه د دهیکه شکالتش رو ازش گرفتن و قول م ییمثله بچه ها -
 . مینیش  یعقد م یگذره و کنار هم سر سفره  یزمان م ،یه هم بزنچشم ب

 جواب دادم:  لجوج

 دونم! یدو سال قراره قد دو قرن بگذره، من م نیا ست،ین  یطور  نیاصالً هم ا -

 باور کن.   ن،ینازن ستین یا گهید یچاره  -

 دونم.«  یگفتم: »م یدیناام با

خرد، گفت: »پس   یزند و نازش را م  یلوسش حرف م  ی که انگار با بچه  یو محبت و لحن یمهربان با
 !« ستین یاز ناراحت  یو خبر  یراحت شه که خوب المی بخند تا خ

 لبخند زد. نهییدر آ رمیتصو

 ! دمیخند -

 !دمینشن یز ی کو پس؟ من که چ -

 . ننیب یشنون، م یرو نم  دنیخند -

 ه؟ یدنیشن گهیپس بلند قهقه بزن تا بشنوم. قهقه که د -

  یبر م ایدن ی بودن به کجا نی خوش ب یراندم. کم یرا به گوشه ا میها الی من قهقه زدم و فکر و خ و
 از قبل! باتریبهتر و ز یروز  دیخورد؟ فردا را سپردم به فردا ها! به ام

* * * 
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.  دیرس ی خاص  ینیری با ش بهشتی باالخره تمام شد و دو ماه گذشت، ارد یول  یها هر چند طوالن  روز
 یسر کوچه م یفروش  وهیکه آب م ییها یراز ی مثل فالوده ش ن،یری خاص بود و ش میکه برا  یبهشتیارد

 که الحق کم از بهشت نداشت!   یبهشتیمتولد ارد م،یبود  بهشتیارد یفروخت. من و عماد زاده 

دوباره    یآشت  یبرا  یتالش چیه بود و هم چنان با بابا قهر بودم. بابا هم هتا تولدم ماند گریروز د دو
کرد. عمه  یوادار نم  یمامان ما دو تا لجباز را به آشت  یبود و اصرار ها  نمانیب یسرد  یکرد. رابطه  ینم

تش از دس ی کار  چیموضوع ناراحت و در هم رفته و ه نی قهر کرده بود و با بابا قطع رابطه! بابا هم از ا
نبود و من در ته   میمستق یصراط  چ یعمه به ه  یکند، ول ی تالش کرد تا با عمه آشت  اریآمد. بس  یبر نم 

 موضوع خوشحال بودم.  نیاز ا یدلم با بدجنس

بار   نیسوم یهم با عماد مالقات کردم. چقدر آن روز که برا گریبار د  کیکه گذشت،  یدو ماه نیا در
 بود.   بایخاص و ز  دم،یعماد را د

  یو خوشحال جانی پشت ساختمان غلت زدم و از ه  سیخ یچمن ها یآن روز، رو  یآور  ادی با
 کرد.  یم میصدا  تی آمد که داشت با عصبان یاز دور م ازین  ی. صدادمیخند

 پس؟   ییناهار! خسته شدم از بس صدات کردم. کجا ای گه ب یمامان م ؟یی کجا ؟یناز  ن؟ینازن  -

 را دور دهانم گرفتم و داد زدم:  میها دست

 . امی. تو برو، منم زود مپشت ساختمونم  -

 دنبالت.  امیها. من حوصله ندارم دوباره ب ییای باشه، زود ب -

 غر نزن. گهیگفتم باشه، د -

و باعث شده بود آن ها را  دیتاب  یم میکه به چشم ها یو من هم به خاطر آفتاب  امدین  شیصدا گرید
بلند و   ییام، راه افتادم و با به قدم ها  یطوس  کی، از جا بلند شدم. بعد از تکاندن تونباز بگذارم مهین

 سمت ساختمان راه افتادم. یپر انرژ 

مثل گذشته دلم از  گریدانستم چرا د یبابا گذشت و من نم یتوجه  یبا ب شهی ناهار مانند هم   زیم سر
  یکه به ب نیسوخت. مثل ا ی قبل نم قلبم مثل یکه مهم نباشد، ول نیگرفت؟ نه ا ی نم شی کار ها

 اش عادت کرده بودم. یمهر 
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  یو کاش مامان م میو پاپ کرن خورد  دمید ونیزیو تلو میاز شام به اصرار مامان دور هم نشست بعد
 شود.  یها خوب نم زیچ  نیمن و بابا، با ا یدانست رابطه 

  یام پناه ببرم و با خودم خلوت کنم. با خود ییاوامر مامان، باالخره توانستم به غار تنها یاز اجرا بعد
  یم یکرد و صبر را هج  یخواند. کتاب مطالعه م یم  یروز ها عوض شده بود، درس صبور  نیکه ا

مثل  می روز ها برا نیرا دوست داشت. ا  نیریش  یسخت ول یروز ها نیا بی که عج  یکرد، با خود
 سخت!  فشی بود و توص  یبی هم درد و هم لذت داشت. حس عج شیبود که کندن جا یم همان زخ

آن که فرصت اجاز دادن بدهد، در را باز کرد  یب  ازیآمدم. ن رونی که به در اتاقم خورد، از فکر ب یتقه ا با
  اریبس  یبا سخت   یهم فشردم ول یرا رو میکارش حرصم گرفت و دندان ها  نیو وارد اتاق شد. از ا

 .  رمیکه برنجد و بعدش عذاب وجدان بگ مینگو یز یخودم را گرفتم تا چ یجلو

آرام به  ییرا پشت گوشش زد و با قدم ها شیکه در منش و رفتارش بود، مو ها یبا همان طناز   ازین
باز   یرفت، ول یمخم م یمخمل و قرمز رنگش با کف اتاق رو یبرخورد صندل ها یسمتم آمد. صدا

 نگفتم. یز ی هم سکوت کردم و چ

  یو بعد کنارم نشست. از رفتارش تعجب کردم ول  دیخم شد و گونه ام را بوس د، یتخت که رس  کینزد
 و گذاشتم تا خودش شروع کند.  اوردمیخودم ن یبه رو

گونه اش را به گونه ام چسباند و با   از قبل متعجب کرد.   شتریدستش را دور گردنم انداخت و مرا ب ازین
ماهم؟ عروسک، ملوسک،  یقشنگم؟ آبج  یجونم؟ آبج  یجونم؟ آبج  نیازنلوس گفت: »ن ییصدا

 خوشگلم، مهربونم...« 

 : دمیو رک پرس دمیپر شیها  یوسط حراف  خونسرد

 ؟ یخوا یم  یراستش رو بگو، چ -

 خونسرد جواب داد:  یخالف انتظارم هول نشد و با لحن بر

 لباس بخرم. دیبازار، با می توک پا بر هی یچ یه -

 : دم یرا از دور گردنم باز کردم و شک پرس دست

   ؟یرو بخر   یناز منه ناز ناز  یچرا به قول خودت اومد  اد؟ی که باهات ب یخب چرا به مامان نگفت -
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 قبلش جواب داد:  یهمان خونسرد با

بگو، تو خودت    بار با تو برم بازار؟ اصالً راستش رو هیمامان؟ گناه کردم خواستم   شی تا برم پ یناراحت -
 مامان بگم و با اونا برم؟  ایاز دوستام  یکی تا برم به   یاگه ناراحت  ؟یپوس یتو خونه نم  یکار  یاز ب

 را گرفتم و نگذاشتم تا بلند شود.  شی شد که بلند شود، بازو زی خ مین

 ؟یناز ناز  یگ یبعد به من م ؟یکن  یبابا! چه زود قهر م نیبش -

 : د ینازک کرد و پرس یچشم پشت

 نه؟  ای یایم -

 و جواب دادم: دمیکش یهوف

 خرم.  یدست لباس م  هیخودمم  ام،یآره م -

 برق زد. شیها چشم

 کنم.  یبا انتخاب من؟ خواهش م -

 : دمینگاهش کردم و پرس جیگ

 با تو؟   یانتخاب چ -

 جواب داد:  جانی گفت و پر ه «یشی»ا

 گم خنگول.  یرو م  یبخر  ی خوا یکه م  یتو! انتخاب لباس یجی چقدر گ -

 دستش را بابا برد.  میاخم ها دنینشود. با د نیرفتم تا پررو تر از ا یتصنع یغره  چشم

 بگم؟ یز یچ هیآقا اجازه من  -

 ادامه داد: د،یرا که د سکوتم

 بد اخالقه، اما قراره خوش اخالقش کنم.  یل یآقا خواهرمون خ -
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مشغول  فشیظر یپرت کرد و با انگشت ها میحرفش را بفهمم، خودش را رو  یکه معن نیاز ا قبل
 به آسمان رفت.   مانیهر دو  یخنده  یزود صدا یل یقلقلک دادنم شد، خ

تخت دراز   یقدر قلقکم داد که هم مرا از نفس انداخت و هم خودش از نفس افتاد و کنارم رو آن
 ... شده.«ادی ... زورت... زیل یزدم، گفتم: »خ  یکه نفس نفس م ی. در حالدیکش

که   یگفت: »الک یگرفت و با خوشحال ییبازو گور یتخت نشست. ف یبلند شد و چهار زانو رو جانی ه با
 رم، دست بزن به بازوم! همش عضله است.« یباشگاه نم 

کنه آرزوت رد شدن از  یم یکار  ،یزن  یحرف م  یطور   نیمه او با لبخند گفتم: »بابا بفه  دمیرا گز لبم
 باشگاه بشه.«  یصد فرسخ 

ام که  ییشم. اصالً عاشق وقتا  بالی وال یلب گفت: »من دوست دارم مرب  ریشد و ز زانی آو شیها لب
ساخته شدم نه  زای چ نیا یکنم. من برا ینرمش م نیدارم دور زم  ایزنم  یساعد م ا یزنم  یاسپک م

 .« ستیو ز  یمیحفظ کردن چارتا فرمول ش

 باال انداختم.  یا شانه

 . یش  لی. آرزوشه که تو وکشی شناس  ی شه، خودت که بهتر م یفکر نکنم بابا راض  -

  لی وک هیکه در کنار ورزش،  دمیکنم. بهش قول م یم شیراض  یعن یشه،  یم یگفت: »راض یدوار یام با
 خوب هم بشم.«

 مه داد:زد و ادا  یچشمک

 است.  تهیکه البته فرمال  -

  مینبود یم یصم ادی ز یلیخ  دینرود. شا یو در دل دعا کردم راه اشتباه دمیخند  طنتشیهمه ش نیا از
 ! ادیز  یلیدوستش داشتم، خ یول

که  یبروم، از اتاقم رفت و من هم کتاب رمان  دیکه فردا همراهش به خر نی بر ا یمبن  یبا قول   ازین
کوچکم که قبالً نقش دکور داشت، برداشتم و   یخواندمش را از کتاب خانه  یبودم و م  دهیخر داً یجد
 ام لم دادم و مشغول خواندنش شدم.  یمبل راحت  یرو
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و کمر    شده بود، گردن  کیبه خودم آمدم که هوا تار  یشب غرق خواندن رمان بودم و تنها زمان  تا
  یرو ش،ی از جا بلند شدم و بعد از گذاشتن کتاب سر جا یدادم و با کرخت یخشک شده ام را تکان 

بود که آن قدر خسته ات   نیرمان خواندن ا  یخسته ام را بستم. خوب یو چشم ها  دمیتخت دراز کش
 برد.   یزود خوابت م  یل یخ  ،یالی فکر و خ چی ه یب  ،یبخواب  یخواست یم  یکرد که وقت یم

تخت نشستم و به  یباز و خواب آلود رو مهین ییشدم و با چشم ها  اریهوش  ازین یبا غرغر ها صبح
 گوش داد.  شیزدن ها  غیج

 میبر یمثال به من قول داد ؟یکه چ یدیتا لنگ ظهر خواب  یشد. گرفت رمونیبلند شو! زود باش، د  -
 ؟ یدیجا خواب نیا یبازار، بعد گرفت 

 :دهی گرفته پرس  ییو با صدا دمیرا مال میها چشم

 ساعت چنده؟  -

 جواب داد:   غویج  غیج یی به کمر با صدا دست

 ! گمیشستم رو بنده، پاشو م -

 .«ی. بدخلق گفتم: »آروم تر بابا، سرم رو برددیکش ریت  شیها غی از ج گوشم

 گوشم بود، ادامه دادم: یجا بلند شدم و همان طور که دستم رو از

 گوشم درد گرفت.  -

 هلم داد.  سی طرف سرو به

 کنم.  یقدر غر نزن. من طلبکارم، نه تو. برو دست و صورتت رو بشور، منم لباسات رو آماده م  نیا -

انتخاب کرده   ازیکه ن یا یبرف  یهمراه با شلوار ل  یساده و بلند یاز شستن دست و صورتم، مانتو بعد
چرم و کوچکم و کفش   فیو بعد از برداشتن ک  دمیپوش  یبلند  یهم روسر  شی و رو دمیبود را پوش 

پاشنه بلندم، از مامان  یکفش ها  دنیآمدم. بعد از پوش رونیاز اتاق ب  از یستش، همراه ن یها
 . میزد  رونی و از خانه ب میکرد یخداحافظ 
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رو   هیآرام و پچ پچ گونه گفت: »همسا  ییبا صدا یزده ول  جانیشده بود، ه زانیآو میکه به بازو ازین
قشنگا،  کلیکه! از اون ه شیدیند یجذابه، وا یلیتازه اومدن. پسرشون خ  ؟یدیرو د  مونیبه رو

  شقشتوام عا  ش،ی نی. صبر کن بب هیآدم خوب یچکه. اخماش هم درهمه ول یابهت که از سر و کولش م
 .« یش یم

که  ییها  یژگی کدام از و چیه یبودمش، ول  دهیبار دخبر نداشت که من قبالً چند   ازی زدم، ن  یپوزخند
بودن و بداخالق بودنش، بود.   شیر یادب و س یاش ب  یژگیگفت را نداشت. به نظر من تنها و یم  ازین

  یکش سیو گ سی گ کی ازیگفتم که با ن یبزنم، اگر م  ازیحرف ها را به ن  نیکدام از ا چیجرات نکردم ه
 .  میداشت یحساب 

 حرف ها بسنده کردم:  نیبه گفتن ا  تنها

 فکرا و حرفا.  نی. زوده ایبعدشم تو هنوز بچه ا ست،یحرفا در شان تو ن نیا ازین -

  یگر یرا به سمت د شی فاصله گرفت و رو یگفت و کم «ی شیبود، »ا امدهیکه از حرفم خوشش ن ازین
 . دیحرف در دهانم ماس   از،ین یزده   جانیو ه  فیخف   غیکه ج میبگو ی ز یباز گرداند. آمدم چ

  نشیماش ن،ی بب  نیگفت: »نازن یو خوشحال جانیفشارد، با ه یرا در دست م میهمان طور که بازو ازین
 .« ادی م رونیداره از در خونه اشون ب 

گوش بدهم و برگردم به پشت سرم نگاه کنم،  ازیآن که به حرف ن یرا از دستش در آوردم و ب  میبازو
 ادامه داد: یبه چشم غره ام نکرد و با خوش یم. اصالً توجه رفت ازیبه ن یچشم غره ا

 شه!  یخوب م یلی بازار، خ میبده که با اون بر شنهاد یپ ادی خدا کنه ب -

دارم   ؟یکه دار  هیبچگونه ا یوه رفتارا نیا از،ی گفتم: »بس کن ن د،یلرز یم تی که از عصبان ییصدا با
 گردم...«  یبرم ،ی! اگه به رفتارات ادامه بدرونی شم که باهات اومدم ب یم مونیپش

آمد   نییآرام پا نیماش یدود ی شهیترمز کرد، قطع شد. ش مانی پا یکه جلو شی آشنا نیبا ماش  حرفم
در مرز   تی شد و من از عصبان انیمزخرفش با آن لبخند به نظر خودش جنتلمنانه نما ی افهیو ق
و    ضیخورد که لبخندش لحظه به لحظه عر  یم یاز یبه ن میترکش ها دم،یترک  یبودم و اگر م  دنیترک
 شد.  یتر م  لیطو
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 د؟« یر یم  ییرا در آورد و گفت: »سالم دختر خانوما! جا  نکشی ع  ییبا خود نما  مردک

 بازار.«  میرفت یم میگفت: »آره، داشت ازیبدهم، ن یکه من دهان باز کنم و جواب  نیاز ا قبل

 :  د یمشتم فشردم و مرد پرس انی را م ازی تمام حرص دست ن با

 تونم برسونمتون؟  یم -

 و تعارف کرد:  دیدفعه عقلش کش نیا ازین

 . میش ینه، ممنون مزاحم نم  -

جان!    ازین یگفت: »شما که اهل تعارف نبود یمسخره ا یمزخرف سرش را کج کرد و با دلخور  مردک
 رسونمتون.«  یست، ممنم همون طرفا ری مس ن،یسوار ش نیایب

 جوابش را دادم:   د،یلرز یم  یکه اندک یینزده بودم، با صدا یکه تا آن موقع حرف  من

 .میش  ی. مزاحم شما نممیر یممنون، خودمون م یل یخ -

و کنار خودش   دیبا تعارف سومش دستم را کش ازی تعارف زد و ن گریکه بار د دیانگار حرفم را نشن مردک
را   شیگرفتم و او با درد لب ها از ی ن یاز پهلو یشگونیعقب نشاند. با تمام حرصم ن یها یصندل یرو
 نگفت.   یز ی چ  یهم فشرد ول یرو

راه افتاد. از چشمکش، تعجب و خشم هم   یکرد و با زدن چشمک میتنظ میرا رو نهی مسخره آ مردک
  یه برگرداندم، ولرا به سمت پنجر میزمان هجوم آوردند و در جواب چشمکش تنها اخم کردم و رو

 کرد.  یکرده و اعصابم را خرد م ین یسنگ میرو  ری نگاهش در تمام مس

از شدت   یکرد، من ول  یم شی همراه یهم با خوشحال  ازی گفت و ن یم یز یچ  یگاه ریطول مس در
 بودم.   رهی خ رونینشسته و ب نه یابوالهل دست به س ی حرص مثل مجسمه 

شدم و   ادهیپ  نیاز ماش  یسرسر  یا یپاساژ، با تشکر و خداحافظ  یجلو  نیمحض نگه داشتن ماش به
به  یمشت  ازین  ن،یرفت. با دور شدن ماش   یشد و او با زدن تک بوق ادهیتشکر کردن پ یبعد از کل   ازین

 !«یدبر نیآقا مت  یآبروم رو جلو ؟یبود که داشت یچه رفتار  نیو با حرص گفت: »ا دیکوب میبازو

 : دمیپرس  یبا خونسرد یول  دندیاز شدت تعجب باال پر میها ابرو
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 ن؟ یآقا مت -

 زدم و سرم را تکان دادم.   یپوزخند

 .  یشد یمی چه زود باهاش صم -

 کرد و جواب داد: یاخم

 . ستی طور ن  نیاصالً هم ا -

و   دمیکش یبلند راه افتاد و به سمت پاساژ رفت. کالفه پوف یحرف، با قدم ها  نیاز گفتن ا بعد
  بیدر ذهنم نه یتر ندارد! کس شی چهارده سال ب  ای زدهینداشت، س  یکه سن  ازی. ن دمیام را مال  یشانیپ

 !یچهار سال بزرگ تر از او هست  ایزد خودت سه 

باالخره   ازی تاول زدند و ن میهاکه پا  می. آن قدر گشتمیراه افتادم و با هم وارد پاساژ شد ازیسر ن  پشت
لباس شب در همان فروشگاه انتخاب کردم   کی یمن از شدت خستگ د،یخواست را خر یکه م  یلباس

و از  ردپول لباس ها را حساب ک  ازی. نستیهمراهم ن فمی که ک دمیو موقع حساب کردن، تازه فهم 
 .میآمد رونی فروشگاه ب

 کجا جاش گذاشتم؟« م؟یکار کن یحاال چ  یخرد گفتم: »وا یاسترس و اعصاب  با

 داد:   شنهادیگذاشت و پ میبازو  یدستش را رو ازین

 م؟یبپرس   م،یرفت ششونیکه قبالً پ ییاز مغازه ها میبر -

 کردم و ادامه دادم:  «ی»نوچ یساعتم نگاه کردم و ناراض به

 نگران شدن.  یحتمًا کل نای. مامان ا میونری نه، از ساعت ده صبح تا االن که چهار بعد از ظهره، ب -

 واب داد: یال یخ  یبا ب   ازین

 زنن.  یمن زنگ م یشن، اگه شدن هم که به گوش  ینگران نم -

. بعد از دو ساعت جست  میکه نکرد مینکرد دایرا پ  فمیک  یول میرا گشت  یقبل یتمام فروشگاه ها ازی ن با
 شه.« ینم  دایگفتم: »ولش کن، پ  دیو جو، با ناام
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 : دیدستش بود، متفکر پرس دی خر یها سهیکه ک  ازین

 جا نموند؟   نی آقا مت نیتو ماش  -

 نداستن باال انداختم. یبه نشانه  یا شانه

 ! دیدونم، شا ینم -

 .«میپرس یگفت: »ازش م ازیو ن  میراه افتاد یهم به سمت در خروج با

بود، باالخره   ی کی که هوا رو به تار یساعت شش عصر، در حال  یگفتم و بعد از گرفتن تاکس «یا »باشه
 کرد.  یولم نم یبود و استرس لحظه ا ری. ذهنم درگمیبه سمت خانه راه افتاد 

  کیام! چرا  یگوش  یخورد، ول  ی نم  یبود. کارتم که به درد کس  فیام در ک یو کارت بانک  یگوش تنها
 ام بود.  یعماد را حفظ کنم. شماره اش فقط در گوش  یبود که شماره   دهیدفعه به ذهنم نرس

 خواند چه؟ یبا عماد را م میها امیافتاد و پ یم ییبه دست فرد آشنا یاگر گوش  اصالً 

و به   میدرا حساب کر هیپول کرا ن،ی ماش ستادنیفکر ها دلم آشوب بود. با ا نی از ا م،یبه خانه برس  تا
. میشد اطیانداخت و بعد از باز کردن در، وارد ح  دیجلو تر از من راه افتاد و کل  ازی. ن میسمت خانه رفت

 نکردم.  یوجهت چیگمشده ام بود که به خاموش بودن چراغ ها، ه یگوش ریآن قدر ذهنم درگ

گوشم قلبم را لرزاند و از شدن ترس،   یپا یبلند غی افتاده در ساختمان را باز کردم و ج نییپا یسر  با
 شدم.   رهی خ یک ی غرق در تار یو با ترس به خانه  دمیکش  یآرام غیج

از پشت   از یبودند. ن ستادهیدر ا یبه دست، جلو یها روشن شد و همه فشفشه و برف شاد المپ
 سرم آرام زمزمه کرد: 

 ! یخواهر  تولدت مبارک -

  یزد، گفتم: »مرس یکه از اشک برق م  یدر آغوش مامان فرو رفتم و با چشم ها اقی شوق و اشت با
 .« یمامان! مرس

و مهربانانه   دیرا بوس میمو ها یآمدم، بابا محکم در آغوشم گرفت و رو رونیآغوش مامان که ب از
 گفت: »تولدت مبارک بابا جون.«
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 من و بابا.   یشد سر آغاز آشت  نیو تشکر کردم و ا  دمیهم گونه اش را بوس من

بود، فقط عمو و خانواده اش، سما و خانواده اش و دو تا از دوستان بابا با   امدهین یادی ز مهمان
آمد گفتم و بعد همراه با سما و  کردم و خوش  یخانواده اشان بودند. با همه سالم و احوال پرس

 به اتاقم رفتم تا آماده شوم.   ازی مهتاب و ن

  دهیا زشیگفت: »خوشت اومد؟ سوپرا یآخر از همه وارد اتاق شد و بعد از بستن در، با خوشحال ازین
 بابا بود.«  ی

 زدم و جواب دادم: یلبخند

 تولد من که فرداست؟ یخوشحال شدم. راست  یلیاز همه اتون ممنون، خ -

 تخت نشست و جواب داد: یرو سما

 . یش  زیروز زودتر گرفتن که سوپرا هی -

 !«یبزرگ شد گه،ی سالت شده د فدهیهم کنارش نشست و با لبخند گفت: »ه مهتاب

 شدم.«  زیگفتم: »واقعًا هم سوپرا ی و با خوشحال دمیرا به هم کوب میها دست

 برگشتم و ادامه دادم:   ازیسمت ن  به

 خانوم!  از ین یکلکل  یلیتوام خ  -

 جواب داد:  طنتیادا آمد و با ش  ازین

 !گهید مینیما ا -

 از جا بلند شد و به سمتم آمد. سما

همه  رونی . اون بمیکه حرف بزن نینه ا ، یتا آماده ش م یبهت کمک کن میحرفا، مثالً اومد نی_ بسه ا
 . نیمنتظر جناب عال

 کردم.  یاحترام نظام یادا ی شوخ به
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 شه قربان. یاطاعت م -

 تا مو هات رو درست کنم.«   ای. برو لباس رو بپوش و بزیقدر مزه نر نیو گفت: »ا  دیخند سما

و با   دمیبودمش را پوش  دهیامشب خر  نیزانو بود و هم یکه تا رو  یرنگ یاس یو  ری حر یشب  لباس 
خط چشم، همه با هم  دنیو کش  یرژ صورت  کیرا درست کردم و با زدن  میکمک مهتاب و سما مو ها

 . میرفت رونیاز اتاق ب 

شمع فوت کردم و از خدا عماد را خواستم! رفتار   دم،یبر   کیکادو ها را باز کردم، ک م،یکرد یخوشحال
 شود.    قیشد لبخندم عم یکرد و باعث م  یخوب بابا قلبم را گرم م 

  یزود گذشت و وقت  یل یگرفتم امشب دوباره با بابا که باز مهربان شده بود، حرف بزنم. زمان خ میتصم
 به خودم آمدم، ساعت از دوازده شب گذشته بود و مهمان ها کم کم عزم رفتن کردند. 

  یشانیو پاش ها دست به پ ختیر دنی. مامان با دم یمهمان، به خانه برگشت نیبدرقه کردن آخر با
 گرفت. 

 و پاش رو جمع کنه؟  ختیهمه ر نیا دیبا یک یاو -

و گفتم:   دمیلپش را بوس دم،ی د یدر خود نم  یاز خستگ یاثر  چیبودم و ه ی که هنوز پر از انرژ  من
 کنم.«  یجمع م  امیکنم و م  ینکن، من لباس عوض م ی»قربونت برم من! تو کار 

 و جواب داد: دیبه هم کوب شی هم دست ها ازین

 . امیمنم م -

بعد از من   یهم کم ازیبرگشتم، ن میباال رفتم و بعد از عوض کردن لباس ها یبه طبقه    ازیبا ن  همراه
به کمک آمد و  مان،ی. مامان هم با وجود مخالف هامیکردن خانه کرد زیآمد و با هم شروع به تم

 .میکرد  زیزود خانه را تم  یلیخ

کرد. بعد از تمام   ینگاه م لمینشسته بود و ف ونیزیتلو یجلو یراحت یمبل ها  یدر تمام مدت رو بابا
 نگاهش کردم.   نیینشستم و از پا  شی پا نییشدن کار ها، به سمتش رفتم و پا 

 ؟« یخوا یم یبا خنده گفت: »چ  بابا
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 را لوس کردم. خودم

 ! یتولد درست و حساب  یکادو هی -

 : دیرا باال داد و پرس  شیها یابرو بابا

 شه؟  یمحسوب نم یدرست و حساب  یکادو پدی آ یعنی -

 خوام.   یتر م یدرست و حساب  یکادو هیمن  یشه، ول یچرا محسوب م  -

صورتم را کنار   یافتاده رو یملوس با خواهش نگاهش کردم. مو ها یرا کج کردم و مانند گربه ا سرم
 تکان داد و زمزمه کرد: یزدم و بابا با خنده سر 

 ال اله... -

 را جلو دادم.  میها لب

 کنم. یبابا، خواهش م  -

 ؟« یخوا یم یو گفت: »بگو، چ  دیکش میمو ها یرو یدست

دلهره داشتم و  ی. کمدمیدار بابا را بوس شیته ر یو بلند شدم و گونه  دمیکش  یفی خف غی ج خوشحال
 دانستم عکس العمل بابا چه خواهد بود؟ ینم

 شدم.   میبا انگشت ها  یمشغول باز  ر،ی طور نشسته و سر به ز همان

 ؟ یخوا یم  یچ  یبگ یخوا  ینم -

گفتم:   د،یلرز  یم یکه کم  ییو با صدا دمیلبم کش یشد. زبانم را رو  یم شتریلحظه به لحظه ب استرسم
 گم!« ی»چرا م

 گفت: »خب پس بگو، من منتظرم.«  متیبا مال  بابا

گفتم: »خواهشم... در... مورد... در   دیاز ترد ییای با دن دند، یلرز ینامحسوس م  میکه زانو ها یحال  در
 مورد... عماده.« 
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سرخ از  یبابا، آرام سر بلند کردم و با چهره   یو منتظر جواب بابا ماندم. با سکوت طوالن دمیکش یهوف
. بابا از جا بلند شد و من ناخود ختیر نیی پا یبابا قلبم هر  ی افهیق دنیخشمش رو به رو شدم. از د

 عقب رفتم.   یآگاه بلند شد و قدم

 زد:  ادیصورتم تکان داد و فر  یانگشتش را جلو د،یلرز یم نیکه از عصبان یدر حال بابا

 کن.   رونیبه درد نخور رو از سرت ب  یپسره  ن یهزار بار گفتم فکر ا -

 : دم یو نال دیچک  اشکم

 چرا آخه من... من دوستش دارم.  -

 زد و به سمتم آمد. یحرفم انگار آتش گرفت که نعره ا نیا با

 !یتو غلط کرد -

تنم ماند و   ری پرت شدم. دستم ز نی زم یصورتم فرود آمد و رو یرو نشیبند حرفش، دست سنگ پشت
 . دمی شکستنش را به وضوح شن یبا افتادنم صدا

 شست. ن نیزم یبه سمتم آمد و کنارم رو  دنشیدو یو صدا دیکش  یفی خف غی ج مامان

 شد؟  یچ یوا -

  یحد و اندازه درد م  یو دستم ب ختیر یفرش م  یلبم همراه با اشک رو یخون از زخم رو یها قطره
 و درد به تمام تنم صاعقه زد.  دیکش  ریکرد بلندم کند که دستم ت یکرد. مامان سع

 نکن مامان! -

 !«یکرد، خطاب به بابا گفت: »دستش شکسته، دستش رو شکوند یم هیکه حاال از ترس گر مامان

.  ختمیر یصدا از درد اشک م  یراه افتاد. آرام و ب   یبه سمتم آمد و بلندم کرد و سمت در خروج  بابا
 آمدند.   یترسان هم پشت سرمان م  ازیو ن  انیمامان گر

از درد  یدادم و ناله ا هیان تکمام یزود کنارم نشست، به شانه  یل یکرد و مامان خ نمیسوار ماش  بابا
 را ناز کرد و با بغض گفت: »دردت به جونم!« میمو ها  یکردم. مامان هم رو
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  یهزار بار مرگ را جلو م،یبرس مارستانی که به ب یداشتم، تمام تنم از درد عرق کرده بود و تا وقت درد
م، به سمت اورژانس رفت و  توقف کرد و بعد از بغل کردن  مارستانیب اطی . بابا در حدمید میچشم ها
 را خبر کرد.  یاز تخت ها گذاشت، مامان هم دکتر  یکی  یمن را رو

صبح بود که با   یآرنجم را داد و آن را گچ گرفت. حوال  یشکستگ ص یکرد و تشخ نهیدستم را معا دکتر
 نظار به خانه بازگشتم.   یحال

تخت نشست   ی. مامان کنارم رودمیتخت دراز کش یدکتر را خوردم و با کمک مامان رو یها مسکن
برات! تو که با بابات تازه   رمی بم  ؟یدرد دار  یل یپر از اشک بود، گفت: »خ شیکه چشم ها  یو در حال

 .«یزد یاز اون پسره م یحرف  دی نبا ،یکرده بود یآشت

  ینزن، م یاز عماد حرف  گهیدار گفتم: »بسه مامان دسرد و خش  ییسالمم را باال بردم و با صدا دست
 خوام بخوابم.«  یم ؟یشه بر 

 رفت.  رونی گفت و از جا بلند شد و بعد از خاموش کردن المپ، از اتاق ب  «یآرام »باشه ا مامان

صبح، با    شیگرگ و م یشدم. در هوا رهینبودند، به در باز بالکن خ   سیخ  گریکه د ییچشم ها با
 نفرت لب زدم: 

تونستم تو   ی ازت متنفرم عماد! ازت متنفرم. از تو و عشقت متنفرم عماد. کاش توانش رو داشتم و م -
تو و عشق    ری بال ها تقص نی! همه ایکه به تو مربوطه رو فراموش کنم. کاش از ذهنم پاک ش یو هر چ
 نحسته.

او   ریها، همه تقص هیاسترس ها و گر نیشدن، ا ریکتک خوردن و تحق  نیاو بود. ا ر یها تقص نیا تمام
 قرار نبود ادامه بدهم!  گریبود. طاقتم تمام شده بود، د

 * * * 

را   یشدم. گوش  رهیدرون دستم خ ینبودند، سرد و خشک به گوش  سیخ  گریکه د ییچشم ها با
 افتادم.  ازی حرف ن   ادیچرخاندم و 

تو   فتیکه ک ی. واقعًا خوش شانس بودیگذاشتجاش  نی گفت تو ماش یرو آورد، م فتیک  نیآقا مت -
 اون جا موند.  نیماش
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را    یلبم نشست و گوش یرو یپوزخند  ؟یگفت خوش شانس یم یت یاهم یموضوع ب نی به همچ  ازین
وجود نداشت که   یکس  قتیبه او نبود، در حق  یاز ین  چیه  گریپرت کردم. د  زیم یرو یتفاوت  یبا ب 

 بخواهم با او حرف بزنم.

در هم رفت و با قدم   یاز کالفگ می بلند شد. اخم ها یجا بلند شدم و همان لحظه آهنگ آرام گوش از
به   یحس چی او ه یآشنا یشماره  دنیرا برداشتم. د یراه کج کردم و گوش زیپر اکراه به سمت م ییها

شروع   دوبارهبالفاصله   یماندم و تماس قطع شد، ول رهی خ  یبه گوش  یدر دلم زنده نکرد. کم  دیجز ترد
بار   کی که داشتم را کنار زدم و به تماس او پاسخ دادم تا  یکم  دیبه زنگ خوردن کرد و من آن ترد

 را تمام کنم. ز یهمه چ شه،یهم یبرا

 چقدر نگرانت شدم؟  یدون یم ؟ید یرو چرا جواب نم  تی الو؟ سالم. گوش -

گفتم: »کار   یکه جواب سالمش را بدهم، به سرد نی به دست گچ گرفته ام کردم و بدون ا ینگاه
 تونستم جوابت رو بدم.«  یداشتم، نم

 : دیپرس   یو عصب کالفه

 روز قبل تولدت شروع شده و تا االن که پنج روز گذشته، تموم نشده؟ کیبود که از  یچه کار  نیا -

که در خود سراغ داشتم،  یلحن نیو سرد تر نیتفاوت تر یبهم گذاشتم و با   یرا آرام رو میها پلک
 جواب دادنت رو نداشتم. حاال هم حوصله ات رو ندارم!« ینداره! حوصله  یگفتم: »به تو ربط

  یاش، پوف  یشوکه شده بود. خسته از سکوت طوالن یطبق انتظارم حساب یعنی آن طرف خط   سکوت
 : دم یو پرس دمیکش

 من برم؟  ،یندار  یکه حرف نیمثل ا -

 ...ی... خو... دت نینا... زن  -

 زدم و با تمسخر گفتم: »نه، روحمه.«  یپوزخند

 ه؟« یو مبهوت و ترسان گفت: »منظورت چ  جیگ یلحن با

 تفاوت جواب دادم:  یرا در حدقه چرخاندم و ب میها چشم
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 نیخوام ا ی بدم؟ منظورم کامالً واضحه، ازت خسته شدم و م حی و برات توض نمیتا شب بش  دیبا -
 رابطه رو تموم کنم. 

 ؟ یکردم که ناراحت بش  یچرا؟ من کار  -

بر علت شد تا با   دیاز ضعف و وحشت رخنه کرده در کالمش بهم خورد و درد دستم هم مز حالم
 : میبگو یبدخلق 

 بهت بگم تا تو مغزت بره؟  دیبا یگم از دستت خسته شدم؟ به چه زبون  یشه م  ینم تهیحال  -

 اما... -

 : دم یحرفش پر وسط

 ! ییاحمق به تمام معنا هیچون  ،یحقم دار   ؟یحرفم رو بفهم یتون  ینم  ؟یاما چ -

را قطع و بعد خاموش کردم. کالفه از درد طاقت   یکه به او فرصت جواب دادن بدهم، گوش نیا بدون
 یدانه ا یمسکن را از کنار آباژور برداشتم و به سخت  یرفتم و بسته    یدستم به سمت پاتخت یفرسا

قرص   تا دم یکه کنار قرص ها بود، چند جرعه نوش یآب گرم ینصفه  وانیقرص از آن در آوردم و از ل
 برود.   نییپا

که  دینکش  ی. طولدمیآن دراز کش یجا گذاشتم و به سمت تخت رفتم و رو  یپاتخت یرا رو یگوش
 گرم خواب شد. میها مسکن ها اثر کردند و چشم

بودند، با   ده یاز عرقم چسب سیبه گردن خ میمو ها دم،ی از خواب پر یزنگ گوش یوقفه  یب  یصدا با
عماد به   یرا برداشتم. شماره   یگردنم کنار زدم و از جا بلند شدم و گوش یرا از رو میمو ها یکالفگ
عقربه   یاز او داشتم، نگاهم رو  سکال یافزود و باعث شد با حرص تماس را رد کنم. نود م تمیعصبان 

سه ساعت   قاً یساعت قل خورد و متوجه شدم که ساعت پنج عصر است و دق  یاهویپر ه یها
 بودم.  دهیخواب

مطالعه نشستم  زی حالت پرواز گذاشتم و کولر را روشن کردم و پشت م  یرا رو ی و گوش دمیکش یهوف
  یب کیاز آن بدانم.  یز یآن که چ  یخواندم، ب  یتمرکز هر صفحه را م ی باز کردم. ب یهدف کتاب  یو ب

 شده بود.  یبر تنم مستول قیعم یحس
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سرد   یزدم و با لحن یکردم. لبخند  یبود که تصور م یراحت تر از آن یل یخ میکردن عماد از زندگ رونیب
 زمزمه کردم: 

  یم یقدر آسون باشه، الک نیآدما اکردم تموم کردن  یوقت فکر نم چیباالخره تمومت کردم عماد! ه -
  ریکتک خوردم و تحق  یارزش کل  یب   یاحق به تمام معنا! به خاطر تو هی. واقعًا که احمق بودم، دمیترس

 منفعته. یر ی بگ ییضرر رو از هر جا ینداره، جلو ی خب اشکال یشدم، ول 

مشغول  یشتر یگذاشتم و با دقت ب میکتاب جلو یراندم و تمرکزم را رو  رونی ام را ب هودهی ب  افکار
 زد.  یموج م بیعج یو شوق یشاد  کیکه ته دلم  یخواندنش شدم، در حال 

پر از هله و هوله وارد اتاق شد.   ینی به در خورد و مامان با س یبودم که تقه ا میخواندن کتاب جلو  گرم
 گذاشت.   زیم یتاب رورا کنار ک ی نیاز حضورش در هم رفت و مامان با لبخند جلو آمد و س  میاخم ها

 . ینخورد یز یچ گهیاز ظهر که ناهارت رو آوردم، د ،یبخور ضعف نکن  یز یچ هی -

  یدادم، با لحن یکتاب نشان م یانداختم و همان طور که خودم را مشغول مطالعه  نییرا پا سرم
 جواب دادم:  یخی

 خورم.   ینم -

گونه هات آب   ؟یکن  یم یقدر لجباز  نیرخم کرد و گفت: »آخه چرا ا مین  ی رهینگاهش را خ  یناراحت با
 شده.«  اهیقشنگت س یچشما ریرفته و ز

 هی. در ضمن الغر شدنم به خاطر درد دستستیخورم، گشنه ام ن یمحکم تر از قبل گفتم: »نم  یلحن با
 که بابا شکونده.«

 مامان زل زدم و با پوزخند ادامه دادم:  سیخ یچشم ها به

  یزود مثله قبل خوب و عاد یل یخ  زیهمه چ نیره و توقع دار  یم ادتونیلبه که اشتباهاتون زود جا -
 بشه.

که کنترل خودم را از دست ندهم، سرم  نیا یلرزان مامان قلبم را به هم فشرد و برا یها و چانه  لب
گفت:   د،یلرز یم که از زور بغض   ییشدم. مامان سر انجام با صدا رهی انداختم و به کتاب خ نییرا پا

 ؟« یزن  یم بی چرا به خودت آس ،یبخور. از ما دلخور  یز ی چ هیو  نیرم مامان جان، توام بش ی»من م
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 یها وهی پر از م ینیبود. با رفتنش نگاهم به س امدهیکه انگار از اول ن  یرفت، طور  یبعد به آرام  و
خوش آب و رنگ گره خورد، دلم امتحان کردنشان را خواست، دست سالمم را دراز کردم و چنگال 

  شهدقرمز رنگ را به چنگال زده و به دهن بردم.  یهندوانه  یرا برداشتم و تکه ا ینیس یگوشه 
تکه   بخورم و گرید یلبم بکشم و تکه ا یزبانم رفت و باعث شد با اشتها زبان رو ری هندوانه ز نیریش
  ین یبه خودم آمدم که با س یتر از آن را... وقت یتر و بعد یو بعد یبعد ی وهیو م یو بعد یبعد ی

 شوم.  اام جا به ج یصندل  یسانت رو کیتوانستم  یشکمم نم  ینیمواجه شدم و از سنگ یخال

کردم هر   یبودم. حس م  رهی خ یگوش یصفحه   یرو امی از حدقه در آمده به پ  ییو با چشم ها شوکه
  ی. نمفتدیوسط اتاق ب  یالک  یقال یرو یپاره شوند و چشم ها میلحظه ممکن است که پلک ها

شده بودم و عقلم   وانهیممکن بود؟ نکند د یاتفاق  نیاتفاق را هضم کنم، اصالً مگر همچ نیتوانستم ا
 زوال رفته و دچار توهم شده بودم؟ هب

کرده بود؟    دایبدهد!؟ اصالً چطور شماره ام را پ ی امیپ نی اخالق چن چطور ممکن بود آن مردک بد  آخر
 برداشته بود؟  یجا ماند، در آن گشته و شماره ام را از گوش  نشیدر ماش فمی ک ینکند وقت 

چه  گریام گشته بود؟ او د یادب بدون اجازه در گوش یهمه وقاحتش دهانم باز ماند. مردک ب  نیا از
 آورد.  یکه فرستاده بود، خونم را به جوش م  یامیبود؟ بدتر از همه پ  یموجود رذل و پست

داغ بود و دلم   تی کند!؟ تنم از عصبان  یبدهد و درخواست دوست یام یپ نیچطور توانسته بود چن واقعا
 به توپ ببندمش.   یخواست زنگ بزنم و حساب یم

 لب زمزمه کردم:  ر ی و ز دمیکنترل خشمم کش یبرا یق یعم  نفس

 . نیادب! صبر کن و بب  یمردک ب  رمیگ  یحالت رو م -

نزند. در مورد من چه  ییکار ها نی دست به همچ  گریدادم تا د یبه او م  یحساب  یگوش مال کی دیبا
 زم؟ یر   یم یکنم و طرح دوست  یموافقت م  شنهادشیکه با پ  یدختر دم دست کیفکر کرده بود؟ 

را    یجهت و الک  یب یروم و رابطه ا  یاو در چاه م ی دهیکرد با طناب پوس  یاحمق بود اگر فکر م اً واقع
 کنم!  یشروع م

در دستم خاموش   لنتیسا یو تاب دادم و همان موقع گوش  چیدردسر ساز را در دست سالمم پ یگوش
  ی رهیدا یصفحه نقش بست. دستم به سرعت رو  یاو رو یآشنا  ینام ول یب یو روشن شد و شماره  
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زنگ خورد و دوباره تماس را رد کردم،   یبعد دوباره گوش   هیقرمز رفت و تماس را رد کردم. چند ثان
 تماس را جواب دادم. تی کار تکرار شد تا سر انجام خسته شدم و با عصبان نیبار ا نیچند

 بله؟  -

نداره، من   یاشکال ادی... البته زنی نازن  یادب یقعًا ب اعصاب خردکنش گفت: »وا  یآرامش و خونسرد با
 مثل توام.«  یادب یب یعاشق ادب کردن دخترا

 یشد. دلم م نییباال و پا تیام تند و تند از عصبان  نهیهمه پررو بودنش بند رفت و س نیاز ا زبانم
 خواست دم دست بود تا خفه اش کنم. 

 . یزشت بود که تمام تماسام رو رد کرد  یلیکارت خ  -

شه   یآقا! چطور روت م یو با پرخاش گفتم: »واقعًا وقاحت رو از حد گذروند اورم یطاقت ب  نتوانستم
 ؟« یرو بزن یزشت  یحرفا نی و همچ یزنگ بزن

 : د یپرس خونسرد

 که دوستت دارم، زشته؟ عاشق شدن جرمه؟  نیا یکجا -

 زدم. ت یاز عصبان  یشخندین

 د؟ یگ یم  یز ی چ نیکه همچ دید یشما چند بار من رو کامل د ن؟یشدعاشق   -

  نیا م،یو دوست دارم با هم باش ادیکنم که هنوز عاشقت نشدم، فقط ازت خوشم م یخوب اعتراف م -
 به؟ی کجاش عج

 .مینگو یزشت  زیخودم را کنترل کردم که چ ی ل یمردم، خ یو حرص م   تیاز عصبان  داشتم

 سکوت عالمت رضاست؟  نیا -

 بلند جواب دادم:  ییو با صدا دمیجا پر از

 . ستیطور ن نینه، اصالً ا -

 آرام تر و مرموز تر از قبل ادامه دادم: یزدم و با لحن  یشخندین
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 !نیاومد ری د یلیام و اون هم عاشقمه. خ  گهید یکی متاسفانه من عاشق  -

 دونم!« یخونسرد گفت: »م  تی نها  یب یخالف انتظارم با لحن  بر

 : دمیو مبهوت پرس  شوکه

 ؟ ی... دون ی... رو... م یچ -

 تفاوت جواب داد: یگفتگو را در دست داشت و با ب نی او بود که افسار ا حاال

متاسفم. واقعًا من رو از خودت   یلیاحمق خ یبگم از رابطه ات با اون پسره   دیدونم و با یآره م -
 . یهست یو باهوش کردم دختر عاقل یفکر م  شهی. همیکرد دیناام

 : دم یزدم و پر تمسخر پرس  یشخندیو اعتماد به نفسش ن  ینیهمه خود بزرگ ب نیا از

 که عاقلم؟  دمینکنه با انتخاب شما نشون م -

 .یدی موضوع رس نیخوبه که زود به فهم ا یل یخ -

درد  میها م یو پهلو دیچشمم چک ی آن قدر که اشک از گوشه  دم،یخودم را کنترل کنم و خند نتوانستم
 ام، با سکوت گوش داد. یطوالن یگرفتند. در تمام مدت خنده 

 ...«ی... هس... تی... از... خو... د... را... ضیلیگفتم: »خ...  دهیبرد دهیخنده نفس زنان و بر انیم

زد، گفتم:   یخنده در آن موج م ی هیکه ته ما یو خنده ام را خوردم و با لحن  دمیکش یق یعم  نفس
  ست،ی خوب ن  ادشیز ی چیبکنم؛ ه  حتی نص هیخب بزار  یول شه،یقابل ستا تی ژگیو نیواقعًا ا»

 مخصوصًا اعتماد به نفس!«

 جواب داد:  یهمان خونسرد با

دونم اعتماد به نفس کاذب ندارم،   یم نیکنم و همچن   یکار م یدونم دارم چ  ینگران نباش، من م  -
 راحت باشه.   التیبابت خ نیکه هست رو خودم به دست آوردم. تو از ا یهر چ

 یدیو د یوقت به خودت اومد  ه یبه خودت مطمئن نباش.  ادیگفتم: »ز یادب  یزدم و با ب یشخندین
 و همش توهم بوده.« یندار  یچیه
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 زد.  یاعصاب خردکن یشخندین

 . نمتی دوست دارم فردا بب ی! راست ستیبرام مهم ن -

 و داشته باشن.  ارنیتونن به دست ب   یخوان، نم یرو که م ییزای از چ یبعض شهیه آدما هممتاسفان -

 . یستین زای چ یخوبه، پس تو جز اون بعض -

 کردم.   زی تمسخر آم یدر مرز انفجار بودم، خنده ا تی که از عصبان  یحال  در

 دنت؟ ید ام ی که ب یمجبورم کن  یخوا  یم  یواقعًا برام جالبه که بدونم چطور  -

 برد.   یلذت م یباز  نیاز ا یلیکرد، بر خالف من، او انگار خ  ی کوتاه و شاد ی خنده

 . دنمید یایکنم که ب  یمجبورت م  یچطور  ی فهم یاون وقت م ،یتا فردا صبر کن  هیکاف -

 !یف ی کث یل یخ -

 آ آ، حرفه زشت ممنوع! -

 : دمیحد و اندازه غر ی ب  یهم فشردم و با حرص  یرا رو میها دندان

 پست فطرت.  -

بعد  ی. دفعه هایشد  یم هیتنب تی ادب یهمه ب نیا یحالم خوبه، وگرنه برا یادیخوشبختانه امروز ز -
. چرا  یش یم  مونیپش  یوگرنه بعدش حساب ،یتکرارش نکن  گهیکن د یسع ستم،یقدر با گذشت ن  نیا

 زم؟ یواقعًا چرا عز ؟یمانیکه باز آرد پش یعاقل کند کار 

  یز یمغزم قفل کرده بود و چ تیاز شدت حرص و عصبان  یگشتم ول  یم شیمناسب برا یفحش دنبال
 ادامه داد: د،ی. سکوتم را که ددیرس  یبه ذهنم نم

 حواست به تلگرامت هم باشه.  یراست زم،ی خداحافظ تا فردا عز -

را با   یکه گوش یکارش صد برابر شد، به طور  نیرا قطع کرد، خشمم با ا یکه گوش میبگو یز یچ آمدم
 !« یشعور   یب  یلیو نفس زنان گفتم: »خ دمی کوب  واریبه د  تیعصبان 
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انگار تنم را در ذغال گداخته فرو کردند و درد دست شکسته ام از شدت   شی حرف ها یآور  ادی با
  گریتا د  دمیکش  یم رونی صد برابر شد. کاش توانش را داشتم و زبانش را از حلقومش ب  تیعصبان 

 کند.  دمیخونسرد و اعصاب خردکنش تهد ینتواند با صدا

منظورش چه بود که گفت   یعنی شب در اتاق ماندم و حرص خوردم و به حرف آخرش فکر کردم.  تا
اعتراف   د یبا م،یخواستم بگو یصادقانه م  یخواست چه کند؟ اگر کم  یبزنم، م یشب به تلگرامم سر 

 ترس به دلم نشسته بود. دشیاز تهد یکنم که کم

افتاده بود را   یاش که گوشه ا یرا برداشتم و باطر  یکه خشمم فرو کش کرد، بلند شدم و گوش یکم
 گذاشتم و روشنش کردم.  شی سر جا

 میها  یدادند و عالوه بر درد دست، درد معده ام هم به بدبخت یها دوازده شب را نشان م عقربه
شامم را به اتاق   شهیمامان مانند هم یوقت  یقرار  یکرد. از شدت ب   یقرار ترم م یاضافه شده بود و ب 

  میگلو تا دیو اس  دیجوش  یغذا دست نخورده برگشت. معده ام م ین یبخورم و س یز ی آورد، نتوانستم چ
 چند مرده حالج است؟ نمیکرد تا بب  یاند. کاش زود تر برگ برنده اش را رو مسوز یآمد و م  یباال م

  یشد. با صدا قهیدق کیدور کامل زد و ساعت دوازده و  کیشمار  قهیدق یکه عقربه  نیمحض ا به
را در دست    یتخت نشستم و گوش  ی. با عجله بلند شدم و روختیر یام قلبم هر  یگوش نگید نگید

باز کردم،   ا ر امیپ  د،یکوب یام م نهی خود را به س انهیکه تند و وحش  یداشتم! با قلب امیگرفتم. از تلگرام پ 
  دنیبه کوب یل یتما گریچند عکس فرستاده بود، عکس ها را دانلود کردم و بعد حس کردم قلبم د

 ندارد. 

با من    یفیکث  یباز  نیشود که همچ ی نم باورم د،یحلقه زد و چانه ام از بغض لرز میدر چشم ها اشک
 ؟یانداز  یو در چاه م  یآور  یم رونی راه انداخته؟ آخر خدا چرا من را از چاله ب

چه  گریاو د د،یچک  یگوش یصفحه   یاشک از چشمم رو یبه عکس ها نگاه کردم و قطره ا  گرید بار
 بود؟   یبد ذات  یملعون

سرشار از بغض   یاو، بالفاصله تماس را جواب دادم و با لحن یشماره  دنیو با د دیدر دستم لرز یگوش
 !« یپست فطرت یلیگفتم: »خ 

 زد.  یشخندین
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  یخودت نخواست  یسمتم، ول یایب  دی. بهت فرصت دادم که بدون تهدیکن ینه اون قدر که تو فکر م -
 .یکار کرد  نیو من رو مجبور به ا

شه که با    یدورگه و گرفته گفتم: »باورم نم ییو با صدا دمیام کوب یشانیپ یبا کف دست رو  محکم
 .«یداد ییامایپ  نیخودت چن یبه شماره  میگوش

 اعتراف کن نقشه ام هوشمندانه بود.  -

  یداشتم از کس ازیلحظه ن نی. چقدر در ادیصدا از گونه ام چک  ینگفتم و تنها اشک بود که ب یز یچ
 نجات دهد. یسردرگم نیمرا از ا  شیکس دور و برم نبود که با حرف ها  چیه یول رمی کمک بگ

بشه،  دی که نبا یفردا ساعت هشت دم در منتظرم باش وگرنه اون کار  ی. راستزمی عز ییشبت طال -
 شه! یم

حرف   ی آور  ادیگوشم نگه داشته بودم. با  یرا قطع کرد و من هنوز شوکه و مبهوت آن را پا یگوش
افتاد. او چه گفته بود؟ فردا دم   نیزم یاز دستم سر خورد و رو ی گشاد شد و گوش میآخرش، چشم ها

کار   نیا زبود که راه انداخته بود؟ هدفش ا یچه باز  گری د نیبروم؟ ا رونی در منتظرش باشم و با او ب
 چه بود؟  شیها

ود که  فکر کردم. ساعت هفت صبح ب شی و تمام مدت به او و حرف ها امدیصبح خواب به چشمم ن تا
دور گچ دستم، به سمت حمام رفتم. دوش کوتاه و   یکیپالست دنیرا گرفتم و بعد از کش  میباالخره تصم

 آمدم.  رونیزود ب  یل یگرفتم و خ  یمختصر 

 یعقربه ها دنیرا عوض کردم. با د  میرا خشک کردم و لباس ها میدست مو ها کی با  یسخت به
  دنم،یرفتم. از کنار آشپزخانه رد شدم و مامان با د رونی عدد هشت بودند، از اتاق ب  یکه رو یسرکش

 : دیمتعجب پرس 

 ؟ یر  یکجا م  -

 هول جواب دادم:  یو کم  دمیبه شالم کش یدست

 زنم حال و هوام عوض شه. یدور م  کمی -

 لبش نشست.  یرو  لبخند
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 بخور بعد برو.  یز ی چ هی ایخوبه!ب یل یخ -

که مردک پررو دم در منتظر بود، به سمت آشپزخانه رفتم و   نیا یآور  ادیبا  یولمخالفت کنم   خواستم
  یو گردو درست م  ریکره و عسل و پن  ینشستم. مامان با شوق و ذوق لقمه ها زیکنار مامان پشت م 

تشکر از خانه   ابلند شدم و ب   زیکه شدم، از سر م ریخوردم. س ی داد و من با اشتها م یکرد و به دستم م
 زدم.  رونیب

به اطراف انداختم و بعد از   یانداخته و با دلهره نگاه  نشیبه ماش  یرا که باز کردم، نگاه اطی ح در
رفتم و  نشیبلند به سمت ماش ییبا قدم ها  ست،یدر کوچه ن یمورد که کس نیمطمئن شدنم از ا

 سوار شدم.   عیسر

ام  نهی به سمتم برگردد. نگاه پر از ک  یآن که حت یشد، بمحض سوار شدنم راه افتاد و از کوچه خارج  به
  ینکن  رید گهید دوارمینگاهم گفت: »من رو زمان حساسم، ام ین یرخش دوختم، با حس سنگ میرا به ن

 ره.« یهم م یوگرنه بدجور کالهمون تو

 جواب دادم:  یزدم و با سرتق  یپوزخند

 .  امیمن هر وقت دلم بخواد، م -

 کرد، براندازم کرد.  یم خیتنم را س یکه مو ها ینگاه  و با  دیسمتم چرخ به

 ! یخوشگل شد -

 و او ادامه داد: دمیرا در هم کش میو اخم ها امدی خوشم ن  فشی تعر از

 . یش یتر از قبل هم م یالبته با اخم خوشگل تر و خوردن  -

 را به سمت پنجره برگرداندم.   میلب گفتم و رو  ریز «یا »مسخره

 شده؟  یدستت چ -

 جواب دادم:  یکه افتاده بود، به سرد یاتفاق یآور   ادیبه دست گچ گرفته ام کرده ام و با  ینگاه

 . ینکن یبهت نداره، دخالت و کنجکاو  یکه ربط یز ی نداره. بهتر تو چ یبه تو ربط  -
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 . دیخند

 ؟ یدیدم؟ واقعًا هنوز نفهم  یجام مدوست داشته باشم ان یمن هر کار  یدیهنوز نفهم  -

 یکه برا  یز ی و نفرت انگ فیآدم کث هیدونم تو  یآن که نگاهش کنم، پر نفرت گفتم: »من فقط م یب
 مثله تو...« یپست یکنه. آدما یاستفاده م گرانید یبردن اهدافش از نقطه ضعف ها شیپ

 دهانم نشست و نتوانستم جمله ام را کامل کنم.  یدستش آرام که رو  کف

 برات داره.  یعواقب بد ست،یاصالً به نفعت ن ،یار یآ آ، بهتره ادامش رو به زبون ن -

 .دیخند حی دهانم برداشتم و او با تفر یدستش را از رو زیتند و ت  یچشم غره ا با

 ترسم؟ یاز اخمات م یدون ی کارا رو، نم نینکن ا -

 و حرصم را در آورد. دیدوباره قاه قاه خند یرا برگرداندم و او با سر خوش میرواخم و حرص   با

 شاپ، به سمتش برگشتم. یکاف کی یجلو  نی ماش ستادنیا با

 . امی تونم ب  یمن نم -

 . دندیباال پر شی ها ابرو

 اون وقت چرا؟  -

  یو همه بابام رو م هیکی جا شهر کوچ نیا یدون ی. خودت که منتمی از آشناها بب یکی چون ممکنه  -
 شناسن. 

 زد و سرش را تکان داد.   یپوزخند

 ؟ی کافه نرفت هیباور کنم تو با اون پسره  یعنی -

از خشمم را   یکم  نیدر کف دستم فرو رفتند و ا میرا مشت کردم. ناخن ها میشدت حرص دست ها از
  ییوقت من رو مجبور به کارا چی. اون همیتبه هم فشرده گفتم: »نه، نرف ییدندان ها یکمتر کرد. از ال

 کرد.«   یکه دوست نداشتم، نم 
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 و اخم کرد. امدی به مذاقش خوش ن حرفم

 . یکن  فیخواد ازش تعر  یبسه حاال، نم -

 جا بمون.«  نیهم رم،یبگ یز ی چ هیرم   یگفت: »م نیشدن از ماش ادهیپ  نیرا باز کرد و در ح در

 نیا میزد، انگار برا  ی. مردک احمق به خودش ضرر مد یرا ندادم و او در را محکم به هم کوب  جوابش
  یخبر نداشت نه تنها از او، بلکه از هر مرد  چارهیاز رفتارش زدم. ب یمهم بود! پوزخند یلیرفتارش خ 

 آمد.  یبدم م

 دمش،ی وم که دش ادهی پ نیاز او نشد.. خسته شدم و خواستم از ماش یگذشت و خبر  یساعت مین
را به سمتم   یبستن  جیبزرگ هو یها وانیاز ل  یک یآمد. با سوار شدنش  یم ابانی داشت از آن طرف خ

 خود برداشت و مشغول خوردن شد.   یرا برا یگر یگرفت و د

به   لمیکه مامان به نافم بست، م ی شدم. با آن صبحانه ا  رهیام خ  یبستن جیدر سکوت به هو یول من
  یرا نم  دیخر یمردک م نیکه ا یز ی وقت چ چیالبته اگر گرسنه هم بودم، هرفت.  ینم  زیچ چیه

 خوردم. 

 و به سمتم برگشت.  دیاش کش یخورم، او هم دست از خوردن بستن  ینم  یز یکه چ نیا دنید با

 ؟یخور  یچرا نم  -

 داشبورد گذاشتم و خونسرد جواب دادم: یرا رو وانیل

 دوست ندارم.  -

 رم؟ ی تا همون رو بگ یخور   یم یچ -

وقت   چی. من هاری خوب رو درن یآدما یادا یگفتم: »الک  ی منتظرش زل زدم و به سرد یچشم ها به
 خورم. هنوز اون قدر عقلم رو از دست ندادم.«  یاز دست تو نم  یز یچ

 ؟«یکن یفکر م یشد و گفت: »در مورد من چ  یعصبان  میحرف ها از

 همان حال مذکور جواب دادم: با
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  یکنم. اگه اوامرت تموم شد، من رو برگردون خونه. مامانم نگران م ینم  یفکر   چیر مورد تو همن د -
 شه.

نگاهش کردم که چطور    یالی خ یرفت. با ب  رونی ب  نیخودش و من را برداشت و از ماش  یبستن  یعصب
را در سطل آشغال انداخت و برگشت. به محض سوار شدنش، استارت زد و راه افتاد.   وانیهر دو ل
بگم   دیشم، با  یرفتارات خسته م  نیبا ا یدر سکوت گذشت و بعد گفت: »اگه فکر کرد یا قهیچند دق

 .«یکن  یکه فکرش رو م  می زی . من سر سخت تر از اون چیکور خوند که

 زدم.   یپوزخند

 خب خوش به سعادتت! -

که  یبود که دور فرمان محکم تر شدند، به طور  شی نگفت و تنها عکس العملش دست ها یز یچ
 رفتند و دلم را خنک کردند.  یدیاز شدت فشار رو به سف شیانگشت ها

  دنمانیظهر شد، به سمت خانه راه افتاد. با رس میو ن ازده ی ساعت  یها دور زد و وقت ابانیدر خ یکم
 خانه امان توقف کرد.  یبه کوچه، جلو

در دسترس باشه، به  شهیهم ت یهشدار گونه گفت: »به نفعته که گوش یو با لحن  دیسمتم چرخ به
  ینم  یشه، چون اتفاق خوب شتری ب  تمیاصالً دوست ندارم عصبان م،یاز دستت عصبان یکاف یاندازه 
 افته.« 

شدم. بعد از چند  ادهیپ  نیز ماشا  ش،یحرف ها دنیفهم ینگفتم و با تکان دادن سرم به نشانه  یز یچ
حرکت   یباز کردم. بعد از بستن در پشت سرم بود که صدا اطیدر را ح   دیقدم جلو رفتن، با کل 

 آمد.   نشیماش

* * * 

زل زده بودم.  واریو امروز و فردا به د روزید الیخ  یاحساس... ساکت و صامت... ب یهدف... ب یب
 !  یچی بود... پر از ه یوجودم پر از پوچ 
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مداوم خسته شد و به سوزش افتاد. پلک زدم و با همان پلک زدن  یاز پلک نزدن ها میها چشم
مردک دردسر ساز، عماد و   نینقش بست. مقصر وجود ا میمنحوس او پشت پلک ها ریکوتاه، تصو

 وجودش بود.  

به هدر رفته  یبود. مقصر دل شکسته و دسته دومم، مقصر اشک ها میها یاو مقصر تمام بدبخت اصالً 
 او بود. زیام، مقصر کتک خوردنم و مقصر تحت فشار بودن االنم، مقصر همه چ

  مانیپش  ای تمام دن یخواست. به اندازه  یخوش م  الی خ  یو بغضم را فرو دادم، دلم کم دمیکش یآه
 شدم.  یشتم و عاشق نمگ یبودم و کاش قدرتش را داشتم تا به عقب بر م 

جواب دادن   یبرا یرمغ  یپشت خط است ول  یدانستم چه کس یام بلند شد، م یزنگ گوش یصدا
 . زدیر یرا به هم م  زیهمه چ شی صدا دنیدانستم شن ی م یکردم ول  یاو را فراموش م دینداشتم، با

که دوباره شروع به زنگ   دینکش یطول یول دمیکش یقطع شد و نفس آسوده ا  یزنگ گوش یصدا
 خوردن کرد.  

 و تماس را جواب دادم. دمیقاپ زی م یرا از رو  یاز جا بلند شدم و گوش یآن  میتصم کی در

 ن؟ ینازن  -

 داد. یدور قلبم را ترک م  یها خیو عجز بود و داشت  هیسراسر بغض و گر شیصدا

 ...ی. ناز ستهیخواد وا یم از درد مقلب شم،یم وونهیدارم د ؟یتو رو خدا جوابم رو بده! ناز  نینازن  -

و زبان   ی زد و دل لعنت یپنج ساله هق م یزد. مانند کودک  هیگر ریاز ته دل ز  شینداد و به جا ادامه
فرار از اشک هجوم آورده در   یپا و آن پا کردم و برا نیتاب شد. ا یاش ب  هیگر ی صدا دنینفهمم با شن

 .دمیسقف دوختم و چند نفس تند و بلند کش ینگاهم را به رو م،یچشم ها

 ... ینا... ز  -

 در دلم به پا بود، سرد جواب دادم: یکه ولوله ا یهم فشردم و در حال  یرو لب

 ؟یخوا  یم یچ ه؟یچ -

 ... خوام... تو...یتو... رو... م -
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 زدم. ییپر صدا  پوزخند

 تمومم.   یک ی تو  یآقا؟ من تموم شدم، برا  یرو دل نکن -

 : دی نال یاز عجز و ناتوان پر

 من...  یول -

. ید یآزارم م ینمود، گفتم: »با زنگ زدنات دار  یکه سرد و محکم م یو با لحن دمیحرفش پر وسط
نفس راحت بکشم.  هیکه دست از سرم بردار تا  نیا یعن ی ؟یچ  یعنی یفهم ی! میخسته ام کرد

 ؟« یفهم  ینم نمیا ای تهیحال

 : دم یپرس یاز سکوتش، با بدخلق خسته

 اون پشت؟  یدیخواب -

 : د یرفته و خفه پرس  لیتحل  ییصدا با

ازم سر زده؟ رفتار   یکار اشتباه ؟ی کارت کردم که از دستم خسته ا یچرا؟ چ یازم؟ ول  یخسته شد -
 یخسته شد  یکه درستش کنم. از چ دمیهان؟ تو بگو، من قول م ؟یخسته شد یاز چ ؟یدید یبد
 ؟ یناز 

 تمام ادامه دادم: یرحم   یرا سفت در دست فشردم و با ب یوشگ

  یکن  یکه متعلق به توئه! درک م یاز صدات و هر چ  زارمی ازت، ب ادیخسته شدم، بدم م  زتیاز همه چ -
 نه؟ ای

 ناله زد:  یسخت به

 چرا؟  -

از دست جواب دادن به او  ییرها یبرا یخواست راه ی تنم از شدت فشار منقبض بود و دلم م تمام
 کنم. دایپ

 خواد.  ینم  یلیهم دل یزار یخواد، نفرت و ب   ینم لیهمون طور که دوست داشتن و عاشق شدن دل -
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 کارت کردم؟  یچرا؟ مگه من چ -

 که از سر گذرانده بودم، لحنم تند و تلخ شد. ییها یتلخ  یآور  ادی با

خوام قطع   ی بگو چون م  یبار آخر دار  یبرا  یگه حرفگوش دادن به آه و ناله هات ندارم، ا  یبرا یوقت -
 کنم.

 خواهش کرد:  ملتمش

 کار رو با خودت و من نکن! نینکن... ا -

و مشتم  دمی و تار گشت. لب گز رهی ت میچشم ها شی پ ایدور قلبم آب شد و قلبم سوخت و دن یها خی
 : دمیاز او پرس  یرحم یبا ب  یول  دمیقلب دردناکم کوب یرا رو

   ؟یندار  یار باشه، ک  -

 دادم. انیکردم و به تماسمان پا یپر عجله ا یآن که منتظر جوابش بمانم، خداحافظ یبعد ب  و

بعد خودم هم مانند   یا هیافتاد و ثان نیزم یرو یدستم شل شد و گوش ،یاز قطع کردن گوش  بعد
سر   هیگر میها ی تمام ناکام یگذاشتم و برا نی زم یام را رو یشانیسقوط کردم. پ نیزم یرو یگوش

 دادم.

 . دیچ یام پ  ینی شانه ام نشست و عطر آشناترش در ب یآشنا رو یدست

  دمیرا پرس یز ی لرزان چ ییمامان را نگاه کردم و با صدا س، یسرخ و خ  ییبلند کردم و با چشم ها سر
 که سوال شب و روزم بود.

 قدر بدبختم مامان؟ نیمن چرا ا -

  دیلغز میمو ها ی. دستش رودیبود بغض دارد، شانه ام را گرفت و تنم را به آغوش کش دایکه پ مامان
 دست شکسته ام توقف کرد. یتر آمد و از شانه ام گذشت و رو  نییو بعد پا 

 . یرو اشتباه رفت ییجاها هیفقط  ی ست یدلم، بد شانس ن ز یعز یستیبدشانس ن  -

 فشردم.  میانگشت ها انیرا م  راهنشیپ
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 دستم و اشتباهام رو پاک کنم؟  رمی پاک کن بگ هیکار کنم؟   یچ دیبا -

 کرد.  یجان  یب  یخنده  مامان

رو درست    ندهیآ ،یرو درست بر  ندهیآ دی... االن فقط بایتون  یشه... نم  ینه جونم... نه عمرم... نم -
 !یکن

 سبک شدن دلم! ی از کم غیدر یام بند آمده بود ول هیگر

مرتب کرد. در   میتخت، پتو را رو یرو دنمیبلند شدم و بعد از دراز کش نیزم یکمک مامان از رو با
 زل زدم و پر از خواهش و تمنا لب زدم:  شیچشم ها

 بمون.  شمینرو! پ  -

 هم گذاشت.  یآرامش بخش زد و چشم رو یلبخند

 راحت باش.   التیرم، خ  ینم -

ام کنار زد و شروع به ماساژ دادن   یشان یپ  یا از رور شانمیپر یاش مو ها یی سر انگشتان جادو با
 دست اتاقم بود.  کیکه تمام مدت نگاهم به سقف  ی با هر دو دستش کرد، در حال میها قهیشق

  یبه روزا ی تون  یو نه م یاشتباهات قبلت رو جبران کن ی تون یغصه خوردن نداره. چون نه م یزندگ  -
  یرو بساز! من کمکت م زی. بلند شو و از نو همه چیبساز بهترش رو    یتون یم ی ول ،یخوب قبل برگرد

 ،ید بخوای اول از همه خودت با ی ول  م،یکن یکنه. همه به سر پا شدنت کمک م   یکنم، باباتم کمکت م 
 !نهیمهم ا

  یالیخوش خ   یخمارم، پا گذاشتم رو یو با بستن چشم ها دیچشم چک یاز گوشه  یاشک یا قطره
 مامان! یها

 دهانم گرفتم. یآلود دست سالمم را مشت کرده و جلو  حرص

 ام؟ یمن با سر و وضع کجا ب  ؟یچ یعنی -

خفه گفت: »سر و وضعت چشه؟ بعدشم آروم،   ییانداختم و با صدا نمییاز باال به پا ینگاه مامان
 آروم شده.«  کمی شنوه، تازه  یبابات م 
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 از شدت حرص و آز در حال سوختن بود. بدنم

 ؟ یچ یه  نیگیم نیشما به ا  ست؟ین  شیزیسر و وضعم چ به نظر شما -

 کرد.  یس یبه اطراف انداخت و با اخم ه ینگاه مامان

 که!  ستی ن تی زیچ -

 عقب و جلو رفتم. یچند قدم  تی کمرم گذاشتم و با عصبان یو دست سالمم را رو دمیاز جا پر کالفه

 . برم بگم چند منه؟امینم  ییدست شکسته جا نیمامان من با ا -

 ؟ یدستت شکسته، جرم که نکرد -

 گه چرا دستت شکسته؟ ینم   یدستم شکسته؟ اون وقت کس ن؟یهم -

 یهزار تا آدم دستشون م ی. روز ستیکه ن ستین یب ی عح  زیو دستت شکسته، چ نیزم یافتاد -
 شکنه. 

 کوباندم.   نیزم  یحرص پا رو پر

 ! امینم  نایعمه ا یمن خونه  -

 جا شد و با اخم گفت: »چرا؟ جذام دارن؟«  هیجا  یناهار خور  زیم ی صندل یهم رو مامان

 کوباندم.   یشانیزدم و دست به پ  یمامان دور خودم چرخ یاز حرف ها کالفه

خواد طعنه   یم یاون جا، عمه کل امیکه ب نی! دومم اکی  نیا ام،ینم  ییدست جا نیمامان من با ا -
 بزنه حرف بارم کنه.

 رفت.  یچشم غره ا مامان

 اهل طعنه زدن بوده که حاال بار دومش باشه؟  یبنده خدات ک  یعمه  -

 کوباندم.  نی زم یدوباره پا رو هیحالت گر به

 !امی مامان! نم امینم  نایعمه ا یمن خونه  -
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 . دیدست کش شی زانو یرو مامان

باز   میکرده، اگه نر یگه تازه خواهرش آشت  یات افتادم؟ بابات م تو باب  نیکردم که ب یمن چه گناه -
 شه.  یدلخور م

 شم؟  ری من بره و تحق یآبرو یخواهرش دلخور نشه ول -

 : د یمتعجب نگاهم کرد و پرس مامان

 ن؟ یحالت خوبه نازن  ؟ یش ری چرا آبروت بره و تحق -

 زده بود، جواب دادم:  شهیر  میکه در گلو یبغض  با

قدر من   نی . آخه بابا چرا اامی ب ییدست شکسته جا نیشه با ا  ی. مامان من روم نم ستمینه، خوب ن -
 کنه؟  یم تی رو اذ

و کدورتا رو دور   میخواد، بزار بر  یکنه؟ مامان صالحت رو م یم تی نوچ، آخه بابات کجا تو رو اذ -
 بلکه باباتم نرم شد.  م،یزیبر

 شد.  سیشدند و گونه ام خ   یخالپرم  یها چشم

 برعکس شده؟  یدلخور باشم، بابا دلخوره و قهر کرده؟ همه چ دیبابا زده دستم رو شکونده، من با -

 بلند شد و سرم را در آغوش گرفت.  م،یناراحت از اشک ها مامان

دختر   رو نداشت، از تو که  یکار  نیتو دختر؟ بابات از تو انتظار همچ یقدر لجباز  نیآخه چرا ا -
  خشی یخواهرش سنگ رو  یتو جلو یول  یبد یو به حرفش گوش یتوقع داشت عاقل باش  یبزرگش

 دلخور نباشه؟  یخوا یم ،یکرد

.. ... اون... دستم... رو... دستم رو.یو پر از بغض گفتم: »ول  یشانه اش فشردم و به سخت  یرا رو سرم
 ... اون...«شکوند 

بود اون   یکه چه حال یدیشن، ند ی م مونیکنن که بعد پش یم  یکار   تیبود، آدما تو عصبان   یعصبان -
  یکرد یاحترام یو ب یخودش رو لعنت کرد. بعدشم تو خودتم داد زد یشب! حالش از تو بدتر بود. کل

 دخترکم.
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اون دستم رو شکوند، با داد زدن فرق   یگفتم: »ول یر ی مامان فشردم و با بهانه گرا در آغوش  خودم
 .«دمیدرد کش یداره، کل

  یرا هم از رو مینگاه کرد و در همان حال اشک ها میو به چشم ها دیکش رونمی از آغوشش ب مامان
 صورتم زدود.

دور، قول    نیزیها رو بر یدلخور   نیبزار و ا شی همون قدرم دلخوره، پا پ یول مونه ی پش یل یبابات خ -
 . ارهیکه باباتم از دلت در ب دمیم

 . دمیرا باال کش دماغم

 ... آخه...یول -

 : د یوسط حرفم پر مامان

 .یآماده ش  یمهمون یو آخه و اما نداره، برو حموم که تا شب برا  یول -

بود و لبخند به لب داشت، گرفتم. به سمت پله ها راه  ی گفتم و رو از مامان که راض «ی»باشه ا ناچار
 کردم:  شیبرگشتم و صدا یز یآوردن چ ادیبا به  یافتادم ول

 مامان؟  -

 سمتم برگشت.  به

 بله؟  -

 ه؟ یجشن به چه مناسبت  نیحاال ا -

 تولد مهرانه. -

 کرده باشند، وا رفته گفتم: »مامان!؟«  ی خال میرو  خیآب  انگار

  ادیتا شب ز گه،یدونم و تو. برو حاضر شو د یمن م ی ار یباز نه و نو ب  ی»بخوابا اخم گفت:  مامان
 .«ی وقت ندار 

 پله کوباندم.  یاز حرص پا رو پر
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 تولد مهران؟   ام یب  یآخه من چطور  -

 خورتت که. ینترس! نم -

ام به سمت اتاقم راه افتادم و در دل ادامه   جهی نت یگفتم و خسته از بحث ب  یگر ی»مامان« د یحرص
 نیکه ا یچ  یعنیده،  یبه آدم عذاب وجدان م  یخوب بودنش کل نی هم یول ست،یدادم: »ترسناک ن

 وسط که دوستش ندارم؟«  نیا هیقدر مهربونه؟ گناه من چ

  رونیب گرفتم و زود هم یو به حمام رفتم و دوش سرسر   دمیچیدور گچ دستم پ  یک یغرغر پالست یکل با
 و خشکشان کرد. دیرا سشوار کش میآمدم. مامان را صدا کردم و او هم مو ها

که در تمام کار ها کمکم   نی. مامان بعد از ادمیانتخاب کرده و پوش یمهمان  یبرا یکمک مامان لباس  به
 کرد، به اتاق خودشان برگشت تا آماده شود.

  یو ب یچشم ها و خشک یکردم. گود رفتگ هنیبه خودم در آ یکه پشت سر مامان بسته شد، نگاه در
 مامان خوب پنهان شده بود.  یو دخترانه  میمال شیپشت آرا میلب ها یرنگ

 م،یعمه راه افتاد یبابا شدم و به سمت خانه   نیسوار ماش یتیساعت بعد بود که در اوج نارضا کی
کنار   نگ،یرا در پارک  نیبابا ماش م،یدیعمه رس  یهم که به خانه  یتمام راه در سکوت گذشت و وقت

 کرد:  م یصدا یجد  یشدنمان، با لحن ادهیعمو پارک کرد و قبل از پ نیماش

 ن؟ ینازن  -

 آرام و متعجب بود.  یادیام« ز »بله

 که عمه ات باز ناراحت بشه.  ینکن  یکار  دوارمیام -

 چشم!  -

 دادنم بردارد؟  خواست دست از آزار یم یبود. بابا ک  یکه گفتم، سراسر دلخور  «ی»چشم

شدم و پشت سر بابا به سمت   ادهی پ نیاز ماش  از یاز قبل بود، به همراه مامان و ن شتریکه ب  یناراحت با
 منتظر بودند.   یدر ورود ی. عمه و خانواده اش جلومیساختمان رفت
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سالم  د،ی نوبت به من که رس  یو مامان کرد، ول  ازی هم با ن یو سالم گرم  دیبابا را در آغوش کش عمه
و خدا را شکر رفتار او قابل   م یکرد یاش در ذوقم زد. با عمو محمد هم احوال پرس یسرد و سرسر 
 تحمل تر بود.

که کنار عمو نشسته و  دمینشسته بود، وارد خانه شدم و مهران را د میکه از رفتار عمه به گلو یبغض  با
 گفت.  یم ی ز ی چ نیمت یبا لبخند

از مبل ها   یکی  یبه شکسته شدن داشت. مظلومانه رو یادی ز لیکرد و م  یخفه ام مداشت  بغض
 نشستم.

 که شروع کرد، زن عمو بود.  ینفر  نیاول

 زم؟ی شده عز یدستت چ -

 نشاندم.  میلب ها یرو یزورک   لبخند

 خوردم.   نیزم -

 .زمیحواست رو جمع کن عز -

 چشم زن عمو.  -

تکان نخوردم. تنها موقع کادو دادن بلند شدم و   میطول جشن ساکت و افسرده نشستم و از جا تمام
 از قبل شکست.  شتریجوابم را داد و قلبم ب  یسرسر  یلیبه مهران گفتم که خ یک ی تبر

  میخانم ما هم پاش خب》از شام عمو و خانواده اش قصد رفتن کردند و بابا هم به مامان گفت:  بعد

 . 《کم کم میبر

 وسط:  دیپر عیسر عمه

 شه؟  یم یمگه چ ن،ی و بد بگذرون نی جا بمون  نیامشب رو ا  هیکجا داداش؟ حاال  -

 . میجا بمان نیشب را ا رد ینگ میاز عمه تصم  ییدلجو یمدت در دل دعا کردم که بابا برا تمام

 . گهیوقت د هیانشاهلل  ،یفردا کار دارم آبج  -
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 نکرد.  یمخالفت  گریانداخت و د نییسرش را پا  یناراض  عمه

 راحت نفسم را فوت کردم.  یال یخ  با

  یز یشانه ام بود و مامان و بابا چ   یرو ازی. سر نمیداد که برو ت یعمه رضا یطوالن یخداحافظ کی بعد
 اهل آهنگ گوش دادن نبود.  ادی غرق سکوت بود و خدا را شکر که بابا ز نیگفتند، ماش  ینم

 هم گذاشتم. یرا رو نمیسنگ یچشم ها نیهم  یاخواب آلودم کرده بود و بر نی ماش سکوت

 که گذشت، بابا به حرف آمد. قهیدق چند

 من تا آخر عمر شرمنده اشم. ن یرو گذاشت کنار، هر چند با کار نازن  ایدلخور نیا ن یخدا رو شکر که مه  -

 . 《بچه ام یخواهر توام کم نذاشت برا  ماشاهلل》پر از طعنه گفت:   یبا لحن مامان

   ن؟ی گفت به نازن یز ی چ چرا؟ اصالً  -

که دلش با مهران   نهینازن  ریاش از صد تا حرف بدتر بود. مگه تقص یسرد نیهم  ینگفت ول یز یچ -
 ست؟ ین

 《ه؟یک ری تقص پس》گفت:   یحرص   بابا

دل دخترمونم  یول  ستین ی مورد که شک نیدر ا ه،ییکس! مهران پسر خوب و آقا  چیه ری تقص -
 ؟ یکن  یقدر بچه رو زور م نی . چرا استیباهاش ن

بچه خام و    نیندار. ا یچیه یخوام. ازدواج با مهران به نفعشه، نه اون پسره   یمن که بدش رو نم -
 .میبد  اشیعقل   یدل به دل ب دینبا  میمن و تو که عاقل و بالغ یتجربه اس ول  یب

 توانستم جمالت پر از خشمش رو بشنوم.    یم یآرام بود ول  اریبابا بس  یصدا

شوم و داد بزنم که دست از سر من و مصلحت و نفعم   داریب  کیخواب ف نیکه از ا نیبه ا  دمیشد لیم
 بردارند، را پس زدم.  

شدم همان   یشدند و باز من م یخوش حال م یکل ست ی در کار ن یعماد دندیفهم یاگر م مطمئناً 
 خواستم. یرا نم   نیا گرید یدختر حرف گوش کن قبل ول 
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 بچه رو عذاب نده. نیقدر ا نیا -

که  یبه الالش گذاشت یل  یقدر ل  نیتو ا نی. همستمیمن پدرشم، دشمنش که ن دم؟یمن عذابش م  -
 کنه. یمن تره هم خرد نم یحرفا یاالن برا

 . دیکش یآه مامان

 است.   دهیفا یبحث ب  نیبس کن! ا -

 نزد. یحرف  گریمورد با مامان موافق بود که د کی  نیهم انگار در ا بابا

کرد و به اتاقمان فرستاد. آن قدر  داریرا ب ازیمن و ن ی پارک شد، مامان به آرام اطی که در ح نیماش
 میبه اتاق، بدون عوض کردن لباس ها دنیتنش ها و حرف ها خسته ام کرده بود که به محض رس 

 م برد. زود خواب  یلیتخت ولو شدم و خ یهمان جا رو

قدر با سرعت رد   نیگذشتند و من چقدر ممنونشان بودم که ا یم یبی عج یعماد با سرعت یب  یها روز
 کنند. یشوند و زخم مرا کم رنگ تر از قبل م  یم

اش   یاپ یپ یها امیبا آن مردک مشکوک و ترسناک گذشته، زنگ زدن ها و پ یجهنم  یهفته  دو
  یم یبا لجباز  یاست ول یدانم که لجباز  یتراض کنم، مخواستم اع ینم  یکرد ول یاعصابم را خرد م

 خواستم لجباز باشم. 

 از خودم.  یبودم، حت  زاری و همه کس ب زیهمه چ از

بالشت کنارم   یرا از رو یزدم و گوش  یتخت غلت   یآمدم، رو رونی از فکر ب یزنگ گوش یصدا با
 برداشتم.

 زد نگاه کردم.   یکه زنگ م یناشناس  یتعجب به شماره  با

بالفاصله بعد از قطع شدن باز شروع به   یرا همان جا رها کردم تا قطع شود ول  یندادم و گوش یجواب
 زنگ خوردن کرد. 

 که هست قصد دست برداشتن ندارد. یهر کس دمیازدور بار زنگ خوردن فهم بعد
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  یتهاجم یبا لحن تخت نشستم و  یرو نی شدم و خشمگ یکه احتماالً عماد است عصبان  نیفکر ا از
 تماس را جواب دادم: 

 بله؟  -

 سالم دخترم. -

 ناآشنا پر از بهت و تعجب شدم.  ییصدا دنیشن  با

 شما؟  -

 بود.  یپر از تعجب و کنجکاو میصدا

 .《خوام باهات حرف بزنم   یعمادم دخترم، م مادر》گفت:  یبه آرام زن

هم  یرا رو میکه عماد از او خواسته تا زنگ بزند اصالً سخت نبود. حرص آلود دندان ها نیا حدس
 فشار دادم.

 د؟ ییبفرما -

 پسرم حالش داغونه. -

 با بابا بود.  میدعوا ها راثیهم م یجز خنک شدن دلم نداشتم. سنگ دل  یحس چیه

هم قرار  گرانیا واسطه کردن دمن و اون تموم شده و ب یکه رابطه   دیشه به عماد بفهمون ی خانم م -
 درست بشه؟ ستین

 . دیکش یاز ناراحت  یآه  مادرش

گرفتم بهت   میبچه عن مرغ سرکنده است تصم نیا دمید  ینگفته دخترم، من خودم وقت یز ی عماد چ -
 زنگ بزنم.

سوخت و    یمادر عماد به شدت م  نیلحن غمگ  یکه دلم برا یمشت شده کنار رونم بود، در حال  دستم
 . دمیکش یبدم خجالت م  از لحن

 دوستت داره دخترم.   یعماد بچه است ول -
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  هیدخترم، عماد از خواب و خوراک افتاده، االنم که سرباز  ایب کوتاه》گفت:   یا هیچند ثان  یاز مکث  بعد

 . 《ستیجا بند ن چیو دستش به ه

 :میبگو یپر بغضش باعث شد با لحن نرم تر  لحن

  دمیشن ادی خوردم و حرف ز ادیمن سخت تره. من به خاطر عماد کتک ز یعماد سخته برا ی_ اگه برا
رابطه از اولش   نیعماد و عشق کورکورانه ام بهش باشه. ا یب  میخواد زندگ یحاال خسته ام، دلم م یول

 اشتباه بود. 

 مادر عماد پر سر و صدا شکست.  بغض

کشه. مگه تو رحم   یزنه فقط داره نفس م   یه حرف مخوره و ن یره، نه غذا م یپسرم داره از دست م  -
و قلبش رو   زی همه چ ریز ی که حاال بزن یکرد دوارشیدختر؟ اصالً چرا از اول ام یو مروت ندار 

 ؟ یبشکون 

 تلخ است.  شهیهم هم قتیبود و خوب حق  قتیحق  نیمادر عماد ع  یها حرف

از نظر من همه  دیبهتره بهش بگ خانم》گفتم:  یدادم به سرد یرا تکان م  میپا  یطور که عصب همان

 . 《شه، خداحافظ یعوض نم  ممی تموم شده و تصم زیچ

 تخت بلند شدم.  یرا قطع کردم و از رو  تماس

 مثل انتقام از خودم و احساساتم بود. زی نفرت انگ یلبم نشست پر از حس ها یکه رو یلبخند

. دمیکش یپوف کالفه ا یگوش  امیپ  یبا صدا یول  دمیبه گچ دستم کردم و به سمت پنجره چرخ ینگاه
 تازه کنم؟  یگذاشتند به حال خودم باشم و نفس  یهم که شده نم قهیپنج دق  یچرا برا

 را باز کردم.  امی را برداشتم و پ یسمت تخت برگشتم و با دست سالمم گوش  به

 ."نمتیزود بب  یل یخوام خ ی"سالم خوشگلم من برگشتم، م

 بودنش زدم. زی انگ همه نفرت نیبه ا  یپوزخند
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کنم که واقعًا از من خوشش   یبا خودم شک م یبه خودش زحمت نداد که حالم را بپرسد، گاه یحت
 آمده؟

 "سالم، باشه" 

 سر کوچه." ای"عصر ساعت پنج ب

را خاموش کردم و به کنارم انداختم. از جا بلند شدم و به سمت بالکن رفتم و    یندادم و گوش یجواب
 دادم.  هیو نرده ها نشستم و سرم را نرده ها تک وارید نیب  ییبالکن جا یگوشه 

با    دمینرس یا جهی به نت یفکر کردم و وقت  زیو مزخرف بودنش، به همه چ نیکردم، به عماد، به مت فکر
 خاتمه دادم. میبه فکر ها بلند شدنم از کف بالکن 

لباس   کی کامل با  یت یو من با نارضا دیکردم از راه رس  یپنج عصر زود تر از آن که فکرش را م  ساعت
 شدم.  رونی ساده رهسپار ب

به سمتش رفتم و سوار شدم مبادا   یمعطل  یب دمیاش را که د نیسالنه تا سر کوچه رفتم و ماش سالنه
 بود.  یعبث  دیکه البته ام  نتمیبب یکس

گشاده جوابم را داد  ییمثل سالم بلغور کردم و او با رو یز ی درهم چ ییمحض سوار شدنم با اخم ها به
 شد. میگره خوردن اخم ها شتریو باعث ب 

  شی ها یاو گذشت. سرم داشت از پر حرف یها یمن و سکوت من و پر حرف ییبا ترش رو ری مس تمام
  ادیخفه کردنش پخش را روشن کردم. آهنگ اسمت که م یدست بردم و برا  نی هم یبرا  دیترک یم

 بود. می روز ها نیا یانتخاب برا ن یبهتر یروزبه بمان 

 شه یحالم بد م  ادیکه م اسمت

 شه یغم از روم رد م یلیتر هی

 ؟یخودیگه چته ب یم مادرم

 ؟یشد وونهیاسمش اومد د باز

 حالت شده؟  نیباز ا هیچ گهیم
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 ل سالت شده بکش چه   خجالت

 روح  نیگه با خودش باز شده ع یم

 کوه  رهیگه امشب م یلب م  ریز

 چارهیبسه ب  گنیم قامیرف

 حق داره  یگن طفل  یپشتم م بعد

 هیگرفته از گر ییبا صدا زی را از پنجره گرفتم و اعتراض آم میقطع شدن آهمگ به خودم آمدم و رو با
 : دم یپرس

 ؟یعه، چرا قطعش کرد -

 جواب داد:   یالی خ یب  با

 از آهنگش.  ومدیخوشم ن  -

 بسوزاند.  ش یشخص انگار آمده بود تا مرا با حرف ها نیحرص و خشم دستم را مشت کردم، ا با

 خوشم اومد.  یل یمن از آهنگه خ یول -

 کردنت معلومه. هیآره، از گر -

به تو نداره. نکنه    یربط چیمن ه ی هینپرون، گر کهیت بهم》و گفتم:   دمیکش می چشم ها ریبه ز یدست

 《اشکام رو ندارم؟  اریاخت

قدر وجود داشته باش که   اون》شده گفت:   دیکل یدندان ها انیسرخ شده از م یصورت و گردن  با

 . 《یز ی و به خاطرش اشک نر یبهش فکر نکن  یبا من یوقت

  یتا م باال تر رفت، دوست داشتم  میهمه محق بودنش زدم و دوز لجباز نیبه ا  یپوزخند  یالی خ یب  با
 توانم بچزانمش. 

 افکارم دسته خودمه.  اریبه تو ربط نداره، اخت نمیا -
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که  یا نهیناهنجار بوق را هم در آورد و با س  یو به دنبالش صدا دیفرمان کوب  یسه بار محکم رو دو

وگرنه بد    نینکن نازن  ینکن، من رو عصبان یقدر زبون دراز  نیا》شد، گفت:   یم یتند تند پر و خال 

 . 《نهیب یم

 ترسم.  یمن م  دادینکن، بعدشم فکر نکن که با چهار تا داد و ب دیمن رو تهد -

 . دیکنترل خشمش کش یبرا یق یعم  نفس

من   یکه ولت کنم، بهتره که بدون  یمن رو وادار کن  یتون یرو اعصاب رفتنات م  نیفکر نکن با ا -
 تالش نکن. یندارم پس الک  یالیخ  نیهمچ

 و اعتماد به نفسش زدم.   یالی خ  حجم از خوش نیاز ا یشخندین

که من مغزم رو صرف فکر   یارزش ندار  یاون قدر  یعنی کنم جناب  یدر مورد تو نم  یفکر  چیمن ه -
 بشم.  رتی کردن به تو کنم و درگ

تنها عکس العملش رو برگرداندن و  یخالدونش را سوزاندم ول  هایتلخ تر از زهرم تا ف یحرف ها با
 ساکت ماندن بود. 

 . دمیهمه زبان نفهم بودنش کش نیاز ا یشاپ، پوف  یکاف کی  یجلو  نشستادیا با

  ای یفهم یرفته؟ واقعًا نم ادتیقبلم رو  یسر  یشاپ؟ حرفا  یکاف میبر یقدر اصرار دار  نیچرا ا -
 ؟ یبه نفهم  یخودت رو زد

. انگشت اشاره اش را  دمیچسب  شهیخودم را جمع و جور کردم و به ش یسمتم خم شد و ناچار کم  به

چرت و پرت   نیا》کبود از خشم و حرص گفت:  یصورتم تکان داد و با صورت   یجلو زی آم دیتهد

 《نه؟ ای یکن  یگفتنات رو تموم م 

 : دیکرد و خفه غر یدست شی پ یول میبگو یز یباز کردم که چ دهان

 دارت استراحت بده. شیبه اون زبون ن کمی نگو، ساکت شو،   یچی ه س،یه -

 هم فشردم و او ادمه داد: یرا رو میها لب
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 ناز و ادات رو ندارم.  یحوصله   ن،ییپا  ایزود باش ب -

خودم اشک    ی او و ناتوان ییهمه زور گو نیحرفش در را باز کرد و به سمت کافه رفت. از ا نیدنبال ا به
آخر   یدر لحظه  یسمت کافه رفتم ول  شدم و به ادهیپ نی از ماش یل یم یجمع شد و با ب  میدر چشم ها

سوار   ابانی. سر خ مآب به راه افتاد یکج کردم و در امتداد جو ابانیراهم را به سمت خ   یآن یمیبا تصم 
توانستم  یو م ستادینا برهیام لحظه از و یمدت گوش  نیشدم و آدرس خانه را دادم، در تمام ا  یتاکس

 بزرگم گوشم بود. یتکه  د،یرس یر دستش به من مشک اگ یبزنم، ب  نیخشم و حرصش را تخم  زانیم

را برداشتم با    یشدم و گوش ادهیپ  نیرا دادم و از ماش یتاکس  ی هیخانه کرا یبه سر کوچه   دنمیرس  با
 داشته باشد، تماسش را وصل کردم.   میبرا یتواند خطر  ینم گریکه االن د نیاز ا نانیاطم

 لبم شد.  ی رو  یروزمندیباعث نقش بستن لبخند پ  یو جلز و ولزش از پشت گوش دادیداد و ب یصدا

کارت رو سرت   نیا یتالف ؟یزن  یمن رو دور م  ،یکرد یبد کار  ن،یفقط دعا کن دستم بهت نرسه نازن  -
 . ارمیدر م

 . دمیخند  یالی خ یب  با

 . الیخوش خ  یکار رو کن آقا نیحتمًا ا دیباشه اگه دستت بهم رس -

 .ینکن من رو دور بزن  یکله خراب هستم پس سع یکاف یمن به اندازه  ن،ینازن ین یب  یبد م -

 هنجره اش نگران شدم.  یگفت که برا ادیآخر حرفش را چنان با داد و فر ی تکه

 شد. کم تر حرص بخور!   یخب بابا، هنجره ات زخم -

 زمزمه کرد:  دیپر از تهد یآرام ول  یلحن با

 هت نرسه.فقط دعا کن دستم ب -

 را در آوردم و به سمت خانه راه افتادم.  شیادا یرا قطع کرد، با دهان کج  تماس

 ن؟ ینازن  -
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 دنیچرخ  نی و ا دمیبه سمت صدا چرخ  یو ناباور  یگوشم گذشت. با سست یهزار بار از پرده  شیصدا
 ام شد.  ینی لنت ترمز در ب یبو دنیچی آشنا و پ ییها کیالست غی همزمان باعث ج

 شوم. یحالم در ، آن لحظه  فیتوص  یبود برا یکم  یکلمه  نیا بهت؟

 کرد، زل زده بودم.  میقفل کرده فقط به او که با تضرع و التماس دوباره صدا مغزم

 ن؟ ینازن  -

 فشرد.   یدلم را م نیحلقه زده بود و ا  شیدر چشم ها اشک

 ؟ ی... کن ی... کار... می ... جا... چنیتو... ا -

 و عماد چند قدم جلو آمد.  دمیسوال را پرس نیبود ا  رتیاز شدت حکه  یو با لکنت یسخت به

 ُمردم. یانصاف، داشتم م یدلم تنگت بود ب -

 جا چه خبره؟  نیا -

 از من بپرسد:  تی باعث شد عماد با تعجب نگاهش کند و بعد با مظلوم نیپر از خشم مت یصدا

 آقا از آشناهاتونه؟ نیا -

 بود. یبد یدو راه م،یدانستم چه بگو ینم

 بله، من نامزدشم و شما؟  -

عقب   یتعادل قدم ی تر کرد و عماد ب کیبود، خودش را به من نزد یحرف که پر از طلبکار   نیگفتن ا با
 : دیزد، نال  یکه دو دو م  ییرفت و با چشم ها

 نامزد؟  -

 : دیغر ریتحق  یبا چاشن  ضی پر از خشم و غ نیمت

 بله نامزدشم پسر جون. -
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پر از خواهش و تضرع   شیام شد، چشم ها رهی با التماس خ نی مت یکردن حرف ها ینف  یبرا عماد
 انداختم. نییفرار از نگاهش سرم را پا یبود که برا نیبود. نگاه پر از حرفش آن قدر سنگ

  نامزدت》آمد، گفت:   یم که از ته چاه در ییکه انگار هزاران سال گذشت، عماد با صدا یقیاز دقا بعد
قرار ازدواج  گهیدونه با هم د ی اومدم؟ م تمیخواستگار یحت  دونهیم ؟یدونه با من دوست بود یم

 《...  ییوفا یدونه چه آدم دو رنگ و ب یم ؟یبه من داد ییدونه که چه قوال یم م؟یگذاشت

به طرفش هجوم برد و از آن  یسگ وحش کیمثل  نیفعل جمله اش را نتوانست کامل کند چون مت
 اش نشست.   نهیس یانداخت و رو نیداشت او را به زم یبزرگتر  کلیکه نسبت به عماد ه ییجا

از خودش   یو او حت   دیکوب یبه صورت عماد م یگر یپس از د یکی  انهیمحکمش را وحش یها مشت
 . ختیر  یسر انجاممان اشک م یعشق ب یبرا  زیصدا و رغت انگ  ید فقط بکر یدفاع هم نم

را از   نیقطور مت یقدر عماد مظلوم بود که کم کمک اشک من هم در آمد و به سمتشان رفتم. بازو آن
گفتم:   میهق زدن ها نیب نیو در همان ه دمیبلندش گرفتم و به سمت عقب کش نیآست راهنی پ یرو

 . 《گم ولش کن یم یولش کن، تو رو خدا، وحش ش،ی آشغال، کشت ولش》

بودم،  دهی داد و من که از سر و صورت خون آلود عماد به مرز جنون رس ینشان نم یتوجه  چیه یول
 داد زدم: 

 !نی! ازت متنفرم متیولش کن روان  -

  یورد و از روآ نییپا یو بعد دستش را به آرام ستادیراه از حرکت ا   مهیآخرم مشتش ن یجمله  با
رفت و قبل سوار شدن  نیبه سمت ماش یعماد بلند شد. همه حرکاتش انگار اسلوموشن بود. وقت

 زمزمه کرد: 

من گرگ که بشم همه رو با هم   ،ینیب  ینکن چون بد م وونهیرو د وونهی. منه دنینازن   یتو مال من -
 درم.  یم

باز   یرفتم. صدا  نیزم یمت عماِد افتاده روپشتم را کردم و به س یول  دیلرز دشیاز لحن پر از تهد دلم
دو سر   و یها گفتند که باالخره آن د کیالست غی که پر شد و ج یو بعد گاز  نی و بسته شدن در ماش

 . ختندی ر یم  یخجالت  چیه یب مینشستم و اشک ها  نیزم یجان رو یرفته. کنار عماد ب 
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لبش نشست، آخش را هم به دنبال  یرو یلبخند دردناک یبود و وقت یلبش و گونه اش خون  ی گوشه
 داشت. 

 ؟ یخو... ب  -

 و با آه و ناله بلند شد و نشست.  یسخت به

 ؟ ین یب یاز حال خوب م یمن نشون یخوب؟ تو االن تو -

  من》جمع شده از بغض گفتم:  ییو با لب ها دمیصورتم کش  یام محکم رو یصورت  یمانتو نیآست با

 . 《افتهیبرات ب  یخواستم اتفاق   یام، نمخو یمتاسفم، معذرت م 

 با درد لب زد:  میها یتوجه به عذر خواه یاما ب او

 واقعًا نامزدته؟  ارویاون  -

 و جواب بدهم:  اندازمی پر التماسش واردارم کرد که سرم را باال ب  نگاه

 نه. -

 داد.  رونی را ب  نفسش

خواستم از خودم دفاع کنم،  ی نم  یحت  دیبه آخر رس  امیگفت نامزدته انگار دن  یخدا رو شکر. وقت  -
 . رمی دست و پاش بم ریدوست داشتم ز

 : دمینال  میاشک ها انیم

 احمق! -

نتوانست و در عوض دادش از درد به هوا رفت. هول زده از جا بلند شدم و   یکرد بلند شود ول  یسع
 کردم کمکش کنم که او هم بلند شود. یسع

 نشکسته باشه. تیی وقت جا هی  مارستان،ی ب میبر دیبا -

 هوا زمزمه کرد:  یب
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 . یبکن  یتون یفکرش رو هم نم  یکه حت ادیاون قدر ز ن،یدوستت دارم نازن یل یخ -

که  یو روحم جال گرفت. با دل د ینفس کش نیری اعتراف ش نیمجنونم بعد از مدت ها انگار با ا قلب
  ریدخترانه به ز یکارش از قند و شکر آب شدن گذشته بود، لبخندم را کنترل کردم و سرم را با شرم

 انداختم.

غم و غبار و کدورت ها و نفرت و تمام حس   یپاک و مقدس بود و همه  یمثل آب جار  اعترافش
 دور دست برد. ییبد را پاک کرد و با خود به جا یها

شدند.   یاش م یوارد رگ و پ  یگرفتند و به آرام یکه آهسته از آن راه م یت به ِسُرم بود و قطرا نگاهم
  یی طال یرفت که البته فرصت قیعم  یکرد که مسکن بزند و بعد از آن به خواب شی راض یدکتر به سخت 

 .رمنگاه که نه، بخو میصورتش را با چشم ها ینقطه به نقطه  ریدل س کیمن بود که  یبرا

 آرام زمزمه کردم:  لبم نشست و یرو  یلبخند

مدت تونستم تظاهر به دوست نداشتنت   نیخواستم ازت دست بکشم؟ اصالً چطور ا یچطور م -
 کردم؟  

  تی من جذاب یحال هم برا نیدر ا  یکه پر از زخم بود را از نظر گذراندم، حت  شی و اخمو  یجد صورت
 خواستمش؟   یوار م وانهیطور د  نیسر قلبم آورده بود که ا ییداشت. چه بال

از او دست  دیداشت و آن هم عماد بود. چطور احمقانه فکر کردم که با یمعن کیمن  یبرا عشق
 در آن بود. شیاو جا دیتپ  یقلبم م یبکشم؟ او در قلبم خانه کرده و تا وقت

و   نبودم چون خدا بود دیناام گریگرفت. د یسبز درمانگاه را به باز  یزد و پنجره را باز کرد و پرده  باد
 عشق با ضرب آهنگ صبر.  کی

 است:  ی کینزد نیکه در ا  ییو خدا -

 شب بوها  نیا یال

 آن کاج بلند  یپا

 آب  یآگاه  یرو
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 اهی قانون گ یرو

 گرفته اش بلند شد.  یتکان خورد و صدا شیها پلک

 بلند تر بخون.  ؟یخون ی لب م ری ز یدار  یچ -

  یم》خواندم و در ادامه اش گفتم:    شیگفتم و شعر را دوباره برا ییبلند باال 《چشم》 اقیاشت با
مدت فقط داشتم مذبوحانه خودم رو   نیتونم فراموشت کنم تو ا یکردم که م  یعماد اشتباه م  یدون

  ،اگه تا آخر عمر طول بکشه یحت  ستمیم یبرداشتم، پات وا یدست از فکر سم  گهید یزدم ول  یگول م
  یم  یکیروز باالخره من و تو رو   هیشم، من مطمئنم که خدا  ینم  دیناام کنم و از خدا یکفر نم  گهید

 . 《کنم یکنه و من تا اون موقع صبر م

  شیکننده در چشم ها رهی خ یلبش نقش بست و برق  یرو  یطنتیلبخند پر از ش  یحال یهمان ب  با
 نشست. 

دزدمت و   یطول بکشه فوقش م  گهید کمیاگه   زم،یتونم تا آخر عمر صبر کنم عز یبرعکس تو من نم -
 کنم عشقم.  یهمه رو راحت م  الیخ

نثارم   ین یریو چشمک ش  دیرفتم که خند شیبرا یشد، چشم غره ا یجوره جمع نم چیکه ه یلبخند با
 شد که جا خوردم.   یکرد و بعد چنان جد

 بود؟  یاون پسره ک  -

دروغ   کی توانستم  یم ن یجا بود و من هول کردم و مغزم قفل شد، حت نیسخت ماجرا هم قسمت
  یل یم یدر کمال ب نیهم یآمد برا یبا عقل جور نم قتیبه جز همان حق زیچ چیسر هم کنم چون ه

 کردم.  فیتعر یکم و کاست و سانسور  چیه یرا ب   نیمت یپر از صداقت تمام ماجرا یول

لب به سرزنش باز نکرد و در   یو سرزنش بود ول ینگاهش پر از دلخور  میاز تمام شدن حرف ها بعد

 .《یقول بهم بد هیخوام  یم  ازت》التماس گونه گفت:  یعوض با حالت

 : دمیو کنجکاو پرس  متعجب

 ؟ یچه قول -
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 و جواب داد:   دیاش کش یلب خشک و زخم یرا رو زبانش

ن که افتاد و م ی من مردم، اصالً هر اتفاق ایو  یجدا شد شهیهم یاگه از من برا یقول بده که حت -
نرو. تو پاک و معصوم تر از   یندار  یبهش شناخت و عالقه ا  یبا خودت سراغ کس  یلجباز  ینبودم برا

به   وقول ر نی ا یتون یمواظب خودت و احساست باش! م ،یجامعه بش نیا یگرگا  یکه طعمه  یاون
 ن؟ یآره نازن ؟یمن بد

 ...ش ی بای ز یادیز یخوب و توام با آرامش بود و انعکاس حرف ها یکه زدم پر از حس یلبخند

 بهت قول بدم.  -

 : دیبفرستد و مهربان بگو رونی را راحت کرد و باعث شد نفسش را با آرامش ب الشیمحکمم خ  لحن

 ممنونم ازت.  -

  شیخوش خواب تخت کنار پهلو یو چسباندم به تخت و آرنجم را رو دمیکش نیزم یرا رو  یصندل
نگاهش   سی در ف  سی ف یو به قول  کینزد اریبس یدادم و در فاصله ا هیگذاشتم و گونه ام را به آن تک

 کردم. 

 خوام.  یکه از خدا م یهست یز ی خوام عماد، تو تنها چ ینم یز یچ گهیبه تو د  دنیبعد از رس  -

ر تو خالصه  من د یخوام. تمام اهداف و آرزو ها یکه از خدا م یهست یز یمن تمام چ یتو برا  یول -
 شه. یم

 را در کنارمان نشست و لبخند زد. یا قهیلبخند زدم و عماد لبخند زد و خدا هم انگار چند دق من

 : دمیمهربان پرس یاش کنار زدم و با لبخند   یشانیپ یخوش حالتش را از رو یمو ها آرام

 ؟یاالن حالت خوبه؟ درد ندار  -

 .دی را گرفت و بوس دستم

 قدر نگران نباش! نیخوبم، ا -

 . ندی جا بب نیمرا ا ییبه اطراف نگاه کردم، مبادا آشنا یو با نگران دمیکش رونیدستم را از دستش ب آرام
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 . ستیاطراف ن نیا ینترس، کس -

 را تکان دادم.  سرم

 .ستیباهامه، دست خودم ن  شهیاسترس هم نیا یدونم ول  یم -

 . میمون یون دلهره کنار هم مشه و بد یاسترسا تموم م  نیا یروز  هیباالخره  -

 از ته دل زدم. یلبخند

 منتظر اون روزم.  -

داره  اره؟یو سرم را در ب ادی تا ب  یشه به پرستار بگ  یم》شده انداخت و گفت:  یبه سرم خال  ینگاه

 《اتوبوس دارم. طی خونتون، منم بل یبر  دیشه، با یم رید

 زمزمه کردم:   یشد و با ناراحت زانی و لوچه ام آو لب

  ؟یر ی م یزود نیبه ا -

 شدم.  یم  وونهیاومدم که د یرو هم به زور گرفتم، اگه نم  یمرخص نیهم -

 و لب زدم:   دمیاش را بوس یشانیجا بلند شدم و قبل از ترک کردن اتاق، پ از

 ! یکه اومد یمرس -

. بعد از در  اوردی در ب زدم و از پرستار درخواست کردم تا سرم عماد را رونیاتاق کوچک درمانگاه ب از
 .میآمد رونیو ب  میآوردن سرم توسط پرستار، قبض درمانگاه را حساب کرد

  میچشم ها بانیداشت. دستم را سا  ینامحسوس  یو داغ دی تاب   یپشت پلکم م یو کم جان  میمال آفتاب
منتظر ماندن در آن آفتاب کالفه کننده،  قهیتکان داد. بعد از چند دق یتاکس یبرا  یکردم و عماد دست

 《شو و برو خونه.  هیتاکس نیا سوار》شد و عماد گفت:  دایپ یتاکس

 : دم یپرس ناراحت

 ؟ یایتو تا اون جا همراهم نم -
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 بود.  یکه زد پر از دلتنگ یلبخند

سر خدمتم حاضر بشم،   ریرسم و ممکنه د یشه، به اتوبوس نم  ینم یول  امیخواد، ب  یکه دلم م نیبا ا -
 .نهی اون موقع حسابم با کرام الکاتب

 《برو. باشه،》گفتم:  یبودم ول یکه ناراص  نیا با

 شه. یبرات تنگ م  یلیدلم خ -

 لب زدم:  یشد و به سخت سی از اشک خ میها چشم

 طور. نیمنم هم -

 انداخت.  نیی و سرش را پا دیکش شیبه چشم ها یدست

 شه، خداحافظ.  یم  رتی زود برو، د -

که   نیبرنداشتم. سوار ماش شی آخر از رو یرفتم و نگاهم را تا لحظه  یعقب به سمت تاکس عقب
  نیپر از لبخندش در ع یچهره  دم،یکه از او د یر یتصو  نیدست تکان دادم و آخر شیشدم، برا

 داد. یتکان م  میبرا یخداحافظ یبود و دستش را که به نشانه  یدلتنگ

قابل باور   ری که در راه خانه بودم، به اتفاقات غ  یدادم. تمام مدت هیتک  شهیم را به شو سر دمیکش یآه
 بودن رو دست نداشت.  یکردم، واقعًا که در عوض  نیهم فحش نثار مت  یامروز فکر کرده و کل 

شدم. ساعت چهار بعد از ظهر بود،  ادهی پ نیرا حساب کردم و از ماش  هیبه سر کوچه، پول کرا دنیرس  با
 انداخت؟  یم  رمیدر کوچه گ نی. نکند متافتمی به دلهره ب یکوچه باعث شد که کم یخلوت

وارد خانه شدم و در را    یو تازه وقت مودمی کرد، کوچه را پ  یکه مدام اطراف را رصد م یترس و نگاه با
نصفه گذاشت و   لمیزنگ موبا یصدابکشم که آن را هم  ی از آسودگ یپشت سرم بستم، توانستم نفس

 از ترس بکشم. یفی خف   غیباعث شد که ج 

نفس   ن،یاسم مت دنیدر آوردم. با د فمی را از ک یگوش د،ی تپ یکه محکم م یلرزان و قلب ییدست و پا با
 کردم قبل از وصل کردن تماس به خودم مسلط باشم و ترسم را بروز ندهم. ی و سع  دمیکش ی قیعم
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  یشنود. بعد از لخت  یآن قدر بلند بود که شک نداشتم او هم از پشت خط م مینفس ها یصدا
 : دیزد و با تمسخر پرس   یشخندیسکوت، ن

 ؟ یدیترس -

 《؟یکرد  یفکر  نی چرا همچ نه،》گفتم:   ی را در هم کردم و با تخس میها اخم

 !یدیبلندت معلومه که نترس یلرزون و نفسا یاز صدا -

 صله گرفتم.را به کمر زدم و از در فا  دستم

 ؟ یزنگ زد یچ یاصالً برا  ؟یباشم، خب که چ  دهیکه ترس  رمیگ -

 زمزمه کرد:  نیدروغ یرا پوف مانند رها کرد و با آرامش   نفسش

 پس با حرفات اوضاع خودت رو بدتر نکن.   نیامروز پر شده نازن یچوب خطت برا -

 کردم.   یپر از ناباور  یا خنده

 ؟یکرد  دیتو االن من رو تهد -

 دوستانه بهت کردم.  حتینص هی. من فقط یاسمش رو بزار  یتون  یم ،یکه دوست دار  یهر چ -

 《!یبکن  ی تون ی نم یکار  چی ترسم. توام ه  یازت نم  من》را مشت کردم و با خشم گفتم:   دستم

 آرام و ترسناک زمزمه کرد:  ییزد و با صدا  یپوزخند

 ! زمی کنه عز یرو مشخص م  زیزمان همه چ -

 را در حدقه چرخاندم.  میاز سمت او، چشم ها ی قطع شدن گوش با

 کرد با اون مدل حرف زدنش. خی تنم رو س یادب! مو ها یمردک ب  یوا -

 ؟ ی مامان -

 دستپاچه دفتر خاطراتم را بستم و به سمتش برگشتم.  ن،یآرت یصدا با
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 جانم مامان؟ -

ضعف رفت و دست  شیاتاق به سمتم قدم برداشت، دلم برا یکی آن قد و قامت کوچکش در تار با
 در آغوش گرفتنش باز کردم.  یرا برا میها

 بغل مامان.  ایب -

اش را   یشم یابر یباال آمد و خودش را در آغوشم جمع کرد، مو ها میپا یملوس از رو یگربه ا مانند
 نشاندم.  شانیرو ینوازش کردم و بوسه ا

 : دیجلو آمده و پر بغض پرس  ییزد،با لب ها یدرشتش از اشک برق م  یرا بلند کرد، چشم ها  سرش

 مامان؟  یکن  یم هیگر -

 .دمیکش میچشم ها ریزدم و با عجله دستم را ز یزور  یلبخند

 رفته تو چشمم.  یز یچ هی زم،ی نه عز -

 《که خدا دروغ گو ها رو دوست نداره. یبهم گفت  خودت》زمزمه وار گفت:   را جمع کرد و شیها لب

 حرفش تکان دادم. دییتا ی و سرم را به نشانه  دمیکش یآه  یخستگ با

 آره.  -

 کوچک و تپلش صورتم را احاطه کرد. یدست ها با

 دوستت نداره. گهیخدا د ،ی! اگه دروغ بگ یپس دروغ نگو مامان  -

 زمزمه کردم:  یام فشردم و به آرام نهیسرش را به س  د،یاز چشمم چک اشک

 گفتم. یبزرگ یچون دروغا دهیمن رو دوست نداره و ازم دست کش  گهی وقته که د یلی خدا خ -

 مامان؟  یگفت  یچ -

 ؟ یمسواک بزن  میمامان جان. بر یچ یه -

 . میبر -



 شهیسند کل

191 
 

. دهان باز  دم یکش شیا روکه کمکش کردم تا مسواک بزند، او را به رختخواب بردم و پتو ر نیاز ا بعد
 دهانم قفل شد. د،یکه پرس  یبا سوال یول میغصه بگو شیبرا شهیکردم تا مثل هم

 اد؟ یم  یمامان پس بابا ک -

 گرفته جواب دادم: ییصدا با

 دونم. ینم -

 میبر   دیخودمون نبا یقول داده بود که زود برگرده. مامان اد؟یمن دلم براش تنگ شده، چرا نم -
 مش؟یاریب میقهر کرده، بر ییاباب دیشا شش؟یپ

نچندان دور سفر کرده بود،   یکه ذهنم باز به گذشته ا یهم گذاشتم و در حال  یرا رو  سمیخ یها چشم
 لب زدم: 

 دونم! ینم -

 : دمیگونه پرس  ادیفر

 ؟ یچ -

 رفت.  یچشم غره ا مامان

 چته؟ ،یگوشم رو کر کرد -

آخه مامان؟  یچ یعن ی》تر از قبل گفتم:  اطیخودم را جمع و جور کردم و با احت   یرفتار تندش کم از

 《شه؟ یمگه م

 عقب بروم.   یترسناک نگاهم کرد که باعث شد قدم یبه کمر و با حالت دست

 ؟یقدر تعجب کرد نیکه ا بهیقدر عج  نیکجاش ا -

 زدم:  غی ج هیپر از گر یو با حالت   دمیکوب  نیرا به زم  میپا محکم

 مامان؟  -
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 . دیبه سمت گاز چرخ مامان

 .یقدر به هول و وال افتاد   نیکه به خاطرش ا ستین یب یاون قدر عج  ز ی خواستگار داشت چ -

 دادم. هیآشپزخانه تک  واریخورده نفسم را محکم فوت کردم و به د شکست

 هست حاال؟  یک -

 !ییرو به رو هیهمسا -

  میگشاد فقط به رو به رو یی. با چشم هاامدیباال ن میداداد زدن، ص  یدفعه از شدت شوک به جا نیا
 : د یشدم. مامان متعجب از سکوتم به عقب برگشت و پرس  رهیخ

 شد؟  یچ -

 . دیباال پر شی حالت متعجبم ابرو ها دنید با

 برات؟  بهیقدر عج  نیا ییرو به رو هیهمسا یخواستگار  یعنی -

 دادم و پلک زدم.  رونی نفسم را ب یسخت به

 ... زهی... چکمینه... فقط... فقط  ؟یچ... چ -

 و زمزمه کردم:   دم یملتهبم کش یشانیپ  یدستم را رو درمانده

 !بهیعج   یلیآره، خ  -

 متفکر نگاهم کرد و سر تکان داد.  یا افهی با ق مامان

جا، مگه   نیمدن اتو. اونا که تازه او ینه به اندازه  گهید یبود ول بیعج  یل یمنم خ یراستش برا -
 هفت بار؟   ا ی شیاز ش شتریکه بهت عالقه مند شده؟ ب دهیپسره سر جمع چند بار تو رو د

 : دم یپرس دیدانست. با ترد یاز موضوع نم یز یرا شکر کردم که مامان چ خدا

 شه؟ ی م یخب حاال چ -

 لبخند خوشحال زد. مامان
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 یبرا  انی ب میگ ی نداشت، م یکنم اگه مخالفت  ی بشه؟ با بابات صحبت م یخواست  یم یچ -
 .یخواستگار 

صورتم گرفت. لب    یکرد و دستش را جلو یدست شیاعتراض دهان باز کنم، مامان پ یخواستم برا تا
 هم فشردم و پر حرص به مامان زل زدم.  یرا محکم رو میها

 ساده است!  یخواستگار  هیفقط  -

 : دمیآمدم و در همان حال نال  رونیعقب از آشپز خانه ب عقب

 ساده باشه.  یخواستگار  هیفقط  دوارمیام -

. وارد اتاق شدم و  دمیو با تمام سرعت به سمت پله ها دو دمیمحض خروج از آشپز خانه، چرخ  به
نم مانع کار  لرزا یدست ها یگشتم ول ی را باز کرده و دنبال گوش فیک  پیز دم،ی قاپ  زی م یرا از رو فمیک

 اآن ر  یگوش دنیکردم، به محض د یخال  زی م یرا رو  فیو ک دم یاز حرص و بغض کش یغ یبود، ج
شد   یرا گرفتم، باورم نم   یآن مردک عوض یشماره  د،یلرز یکه به شدت م ییچنگ زدم و با دست ها

 را با من شروع کرده باشد.  یف یکث  یباز  نیکه همچ

  یو گوش  دمیکوب  زیمشتم را به م یکرد، عصب یبار زنگ خورد و او هر بار تماس را رد م نیچند یگوش
 رها کردم.  زی م یرا رو

 میزانو ها یسقوط کردم، سرم را رو نیزم یسستم رو یبا زانو ها اورم،ینتوانستم طاقت ب  گرید
 را بستم. میگذاشتم و چشم ها

  یخوردند و هر از گاه یبسته سر م یپلک ها یاز ال میتعلل شکست، اشک ها  یا هیبدون ثان بغضم
 .  دیپر یم رونی ب  میاز گلو یهق کوتاه

را به آن مردک ملعون باخته باشم، ظاهرًا او ترسناک تر از   یباز  یراحت نیشد که به هم ینم  باورم
 دست کم گرفتنش بود که کار دستم داد. نیکردم و هم یبود که فکرش را م یز یچ

  یرا پاک م میبند آمد، از جا بلند شدم و همان طور که اشک ها میاشک ها  لم،یزنگ موبا یصدا با
صفحه، بغضم باز شکست و بعد از وصل کردن  یرو  یشماره  دنیرا برداشتم، با د یکردم، گوش 

 زدم:  شی صدا هیتماس، با گر
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 عماد؟  -

 : دیپرس  یبا نگران  عماد

 ؟ن ی شده نازن یچ -

  یکرده بود. ب یو نگران یهم او را پر از کالفگ نیداد و هم یمهلت جواب دادن به عماد را نم یحت هیگر

 《بگو؟  یز ی چ هید  رم،یم  یم یدارم از نگران  ؟یشده ناز  یچ 》بلند گفت:  ییطاقت و با صدا

 کردم.  ین یف نیو ف دمیدماغم کش یرا محکم رو راهنمی پ نیآست

 قدر بد شانس باشم عماد؟  نی ا دیآخه من را چرا با -

 را از سر گرفتم و عماد با خشم داد زد:  هیحرف، دوباره گر نیاز ا بعد

 شده، جونم باال اومد. یخب بگو تا منم بدونم چ -

 《...می... خواستگارادیخواد... ب ی ... می... عوضی... پسره اون》گفتم:  میو هق زدن ها هیگر انیم

 یشوکه شده بود. آه اریرساند که او هم مانند من بس نی قیهم مرا به  نیو هم امدی از عماد ن ییصدا
 انداختم.  نیی تخت نشستم و سرم را پا یو چند قدم عقب رفته و رو  دمیکش یاز ناراحت

 آمد، شروع به صحبت کرد:  یکه از ته چاه باال م ییعماد با صدا  یطوالن یقیاز دقا بعد

 ... شه؟ی... میحا... ال... چ -

 گرفته زمزمه کردم:  ییصدا با

 دونم. ینم -

 درمانده اش آمد:  یصدا

 خدا! یوا -

مخالفت    شی بابام با خواستگار  دیشا》گفتم:   یدوار یرا پاک کردم و با ام  میدست آزادم اشک ها  با

 《کرد.
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 : د یپرس یحال یب  با

 خالفت کنه؟امکام داره بابات م  -

 سرم را تکان دادم. تند

 آره، احتمالش موافقتش پنجاه درصد.  -

که  یخواستم عماد را از راه دور و وقت ینم  ینداشتم ول یچندان دیگفتم که ام یحرف را در حال نیا
 نگران کنم.  ست،یبند ن  یز یدستش به چ

 برم.  دیمن با ،ی بذار ناز  انی که شد، من رو در جر یهر خبر  -

 باشه، خداحافظ.  -

سرم گذاشتم، نگاهم را به  ریرا ز  میو دست ها دمیتخت دراز کش یاز قطع تماس با عماد، رو بعد
 ها را تا آمدن بابا شمردم.  هیکوک زدم و ثان وارید یشکل رو یساعت گربه ا

دم  ز یهم افتادند. در خواب غلت  یرو  میگرم شد و پلک ها میقدر در آن حالت ماندم که چشم ها آن
 گذاشت راحت باشم.  ی مامان نم یصدا  یول

 شو.  داریب  ؟یناز  -

 باز کردم.  یرا کم میاز پلک ها یکی یال یکسل  با

 هوم؟  -

 شام؟ یای ب یخوا  ینم -

 تخت نشستم. یرو  یتا حد ممکن باز شد و مانند قرق میحرف چشم ها نیا با

 مگه ساعت چنده؟  -

 نگاهم کرد. سیپوکر ف  مامان

 ساعت خواب؟ االن ساعت هشته. -
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 . دمیام کوب یشانیدستم را محکم به پ کف

 ؟ ینکرد دارم یمامان چرا ب  یوا -

 نثارم کرد. یغره ا چشم

 صد رحمت به خرس.  ؟یشد یم  داریمگه ب یکنم ول  دارتیصد بار اومدم تا ب  -

 : دم یو نگران پرس دمیزانو روس تخت به جلو خز  چهار

 ؟ یبه بابا گفت  -

 عجب نگاهم کرد.مت مامان

 رو؟  یچ -

 همان طور که نگاهم به اطراف بود، آرام جواب دادم:  خجل

 رو.   یخواستگار  ی هیقض -

 نه هنوز،گذاشتم بعد از شام بهش بگم.  -

 بروم.  سی رها کردم و از جا بلند شدم تا به سرو یحرف مامان، نفسم را با آسودگ  نیا با

 منم اومدم.  ،ین یشام رو بچ زیمامان تا م  -

 .دیاز شستن صورتم، خواب به طور کامل از سرم پر بعد

پشت   ،ینشسته بودند. بعد از دادن سالم بلند و پر نشاط  زی وارد آشپزخانه شدم، همه پشت م یوقت
 به پا بود.  ییکه درونم غوغا یمامان را با اشتها خوردم، در حال  ینشستم. قورمه سبز  زیم

  ییرای بهذ ین یری تند شربت درست کردم و همراه با ش م،یرا جمع کرد زی که شام تمام شد و م نیاز ا بعد
 . اورمیسر در ب  شان یبهانه کنار مامان و بابا نشستم تا از پچ پچ ها  نیبردم و به هم

که بابا همان طور   نینشد. تا ا رم یدستگ یادیز  زیچ یکنم ول  یداشتم لب خوان یدقت فراوان سع با

 《.انیبگو ب  باشه،》به من انداخت و گفت:   ینگاه میخورد، ن یاز شربتش م یاکه جرعه 



 شهیسند کل

197 
 

 《ه؟یچ 》بلند و ناله مانند گفتم:  ییحرف بند دلم پاره شد و با صدا نیا با

که نثارم کردند، باعث شد تا خجالت بکشم و   ی نگاه پر از سرزنش دند،یو بابا به سمتم چرخ مامان
 کنم.  ین یعقب نش

 : د یبا تعجب پرس  بابا

 ؟ یدادیبه حرفامون گوش م یداشت -

 و دستپاچه جواب دادم: هول

 . دمیشن  ینه... اتفاق -

معروف   یتوانستم جمله  یم شی در عمق چشم ها یتکان داد ول  دنیفهم یسرش را به نشانه  بابا

 نم.را بخوا 《!یخودت   خر》

 ه؟یمخالفتت چ لی حاال دل -

 بابا را نگاه کردم.  جیگ

 هان؟ -

 یکردم بهانه ا یو سع  دمیکوب میرون پا یرو یمامان حرف بابا را تکرار کرد، مشتم را به آرام یوقت
 کنم.  دایقابل قبول پ

 ... زهی... زه... چیچ -

 را باال داد. شی ابرو ها رانه یمچ گ یبا حالت   بابا

 زه؟ یچ -

 زدم.  یروزمندیلبخند پ د،ی که ذهنم رس یز ی چ با

 ازدواج کمه! یمن هنوز سنم برا -

 از خنده بزند. یحرف باعث شد بابا پوزخند نیا
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سنت   ت،یخواستگار  ادی ندار ب یچی ه یتا اون پسره  یزد  یم شیخودت رو به آب و آت   یچطور وقت -
  ؟ یکم نبود، حاال کم سن 

 کردم.  نییسرم را باال و پا تی مظلوم با

 بله. -

 نگاهم کرد.  یجد  بابا

 کن که تو رو نشناسه. یباز  یکس یرو جلو  لمایف نیبرو ا -

نچسبه، حال به همزن هم هست،  یل ی... خیلیخ  اد،یپسره خوشم نم نیمن از ا  ی ول》گفتم:   درمانده

 《ادب و... یب

 دست را بلند کرد. مامان

 .یبزار   بیپسر مردم ع یرو یخوا یاگه بزارنت تا صبح م  که،یبسه د -

 ساکت شدم و مامان مطمئن ادامه داد: یناراحت با

 و مودب!  نیو مت نیکم نداره، سنگ ییاز آقا یز یچ  دم،یمن پسره رو د -

منم   آره،》مامان گفت:  یحرف ها  دییدر دهانش انداخت و بعد از خوردنش، در تا ینیری ش  بابا

 《. میکرد کی هم سالم و عل یچند بار  دمش،ید

 و شکست خورده نگاهشان کردم.  دیناام

 ... یول -

 .دینگاهم کرد و صحبتم را بر تی با قاطع  بابا

   ؟یدیفهم ت، ی خواستگار  ادیآقا پسر م نیا ن،ی جا تمومه نازن  نیبحث هم نیا -

 بابا باز دستم را خواند. یباز حرف بزنم ول خواستم

 جا هم نکن. یبحث ب  -
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 از جا بلند شد. یبا شاد مامان

 .یخواستگار  یبرا انیب  یپس برم به مادرش خبر بدم که ک  -

افتاده از  ییبود، نگاه کردم و با شانه ها  ینیری رفت و من ناراحت بابا را که مشعول خوردن ش مامان
 جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. 

آکنده از   یخورد. آه  یغصه م یشده بود که جواب عماد را چه بدهم؟ حتمًا کل   نیفکر و ذهنم ا تمام
سر   ریز ز یهم همه چ دیکردم، شا  یبود که فکرش را م یز ی سرنوشت خودرو تر از چ دم،یاندوه کش

 گرفت.  یم میداشت، همان هم تصم یشتر یقدرت بود چون هر که زور ب

 موضوع را تمام کند.  نیرا گرفتم، حاضر بودم التماسش کنم تا ا  نیمت یرا برداشتم و شماره  یگوش

بگذرام   زیم ی را رو یرد تماس داده بود. خواستم گوش شهی شدم، مانند هم  دیقطع شدن بوق ها ناام با
 : د یچیدر گوشم پ  شیکه صدا

 الو؟ -

 جواب داده بود؟ میکردم، باالخره به تماس ها هول

 س... سالم.  -

 . دیچیبلندش در گوشم پ  پوزخند

 ؟ یبا ادب شد -

قانعش   مت یخون را حس کنم. ناچار بودم با مال یتوانستم مزه  یآن قدر که م دم،یرا محکم گز لبم
 : دم یکنم. با تضرع نال

 کار رو نکن.  نیکنم ا یخواهش م -

 کردم.   یاش م یراض  دیبا یعرق شده بود ول  سی. تنم از شدت شرم خ دیتمسخر خند با

 شه.   یباورم نم ؟یکن  یالتماسم م یدار  -

 هم فشردم. یرا محکم رو  میها چشم
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 خوام.  ی قلب معذرت م میکردم، از صم  تی ببخش اگه باهات بد حرف زدم و عصبان -

 تکبر زمزمه کرد:  با

 کنم.  یرو قبول م تی باشه، معذرت خواه -

 تشکر کردم.  عیسر یلی دادم و لبخند رو لبم نشست. خ  رونیرا آسوده ب  نفسم

 ممنونم. یلیممنونم، خ  -

کنم،    یرا سرش خال تمیداشتم تا عصبان یدیشد لیکه م  ی در حال د،یچ ینوچ گفتنش در گوشم پ یصدا
 یبود که م  یآدم نیتر ین یب شی قابل پ ری غ نیمجبورًا خودم را نگه داشتم تا کار را خراب تر نکنم، مت

 گذرد.  یشد حدس زد که چه در فکر و ذهنش م یشناختم، نم 

 :  دم یپرس دیدزدم و با تر میپهلو یرا رو دستم

 ؟ ی کن یرو کنسل م  یخواستگار   یخب حاال ک -

  یخوبش م   یبه جا ها نیدار م،یکنم؟ چرا؟ من و تو که تازه با هم کنار اومد  کنسل》گفت:   متعجب

 《.میرس

 انباشته شدم.  تیگرد شد و از حرص و عصبان  میها چشم

 ه؟ یمنظورت چ کیچ -

 کرد. یپر تمسخر  ی خنده

 میکشم؟ نوچ، اشتباه کرد یخورم و دست م یساده ات، گول م یمعذرت خواه هیبا  ینکنه فکر کرد -
 ! یمغز فندق

 را از دست دادم و با خشم داد زدم:  کنترلم

 دغل باز!  یعوض -

شد پس؟ به    یببخشمت. چ یکرد   یالتماس م یمثه چ شیپ ی قهیآ آ، حرف بد؟ تو که چند دق -
 ؟یزود رنگ عوض کرد نیهم
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 را محکم در دستم فشردم. کاش توانش را داشتم تا خفه اش کنم.  یگوش

 ظاهرًا فکرم اشتباه بود.   یول یکردم آدم یچون فکر م  -

 . نمتیب یم یبرم، شب خواستگار  دی ! من بانینازن  یستین  یتو آدم شناس خوب  -

 با حرص و عجله داد زدم:  -

 صبر کن، دارم باهات حرف...  -

را به  یو خواستم گوش  دمیکوب نی را به زم میحرفم تمام شود و حرفم را قطع کرد. با حرص پا نگذاشت
  یرا رو ی عماد در آن بود، خودم را کنترل کردم و گوش   یکه شماره  نیا یآور  ادی با   یبکوبم ول وارید

 تخت پرت کردم. 

چهره ام از درد درهم رفت   دم،ی دورم زدم و محکم کش  یده بلند و پخش و پال ش یدر مو ها چنگ
 شود و باز حرص خوردم.   یخال  نیهم باعث نشد فکرم از مت نیا یحت  یول

کرده بود؟ مگر عقلم را از دست داده بودم که با   یبا خودش چه فکر  یو از خود راض یمردک لعنت آن
 نشده بود. لیوز آن قدر ها هم زا! خدا را شکر که عقلم هنشیاو ازدواج کنم؟ احمق روان پر

تا از التهاب و   دمیپاش یرفتم، آب خنک به صورتم م یبهداشت   سیرا ول کردم و به سرو میها مو
 سرخ بودند.   میاش کم شود، گونه ها یقرمز 

 یآمدم. مو ها رونی ب  سیشده بود، از سرو سیاش خ  قهیکه کل  یشرتیکه حالم جا آمد، با ت یکم
 . دمیکش  یصورتم را پشت گوش زدم و پوف محکم  یجلو یشده   سیخ

داشت،   یف یهم نقاط ضع نینداشت. مسلمًا مت دهیفا  یطور  نیکردم، ا یم دایپ  یراه حل خوب دیبا
 شد.   یتمام م زیکنم، آن وقت همه چ شانیدایبود فقط پ یکاف

 مشتم را در هوا تکان دادم.  یدوار یزدم و با ام  یلبخند شاد میخوش از فکر ها سر

 ه؟ یدست ک ای دن  دمیآره، نشونت م -

هم بگذارم. قبل   ی. شب قبلش از شدت استرس نتوانستم چشم رودیاز راه رس ی روز خواستگار  باالخره
برم و حال در آشپز خانه منتظر بودم و از شدت   ینم یبه مامان گفتم که چا تی با قاطع یاز خواستگار 
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بودم تا   تظررا برده بود و من من  یشد که مامان چا یم یساعت میزدم. ن ینگ مرا چ  یز یاسترس رو م
 بزنند.   میصدا

 زد. میبابا صدا یطوالن یبعد از زمان باالخره

 دخترم.  ای جان؟ ب نینازن  -

گذاشتم تا از شدت حرارتشان  میگونه ها یسرم مرتب کردم. دستم را رو یجا بلند شدم و چادر را رو از
آرام به همه دادم و کنار مامان   ی افتاده سالم ریبه ز یکاسته شود و از آشپز خانه خارج شدم، با سر 

 نشستم.

 تنها همراه او، نگاهم را باال آوردم. نی بود و همچن نیکه ظاهرًا مادر مت  ی زن ینا آشنا یصدا با

 با دخترتون صحبت کنه؟  یپسرم چند کلمه  ستیبهتر ن ،یحاتم  یخب آقا -

 گشاد شد و به دهان بابا چشم دوختم.  یحرف چشم ها نیا با

 .ست ین  یباشه، مشکل -

 هم فشردم. یرا رو میانداختم و چشم ها نییرا پا سرم

 .  دیبا هم صحبت کن  اطیستوده رو ببر ح یجا، بلند شو دخترم! آقا نینازن  -

 وهم آور بود.  یمکان در بسته کم کیدر  نید، بودن با متراحت ش المی خ  یحرف کم نیا با

 باشه.  -

  یخنک شبانگاه یهوا م،یزد رونی هم با فاصله به دنبالم آمد. از ساختمان که ب  ن یجا بلند شدم و مت از
هم رو به   ن ینشستم و مت م،ینشست  یکه معموالً در تابستان آن جا م یز یبه صورتم شالق زد. پشت م

  یزرشک  شلواررا باال داده و کت و   شی! مو هانمشینشست. تازه آن موقع بود که توانستم بب میرو
 بود.  دهیپوش یرنگ

 ؟ یبگ  یز یچ یخوا  ینم -

 زمزمه کردم:   تیاهم یرا شکست. ب نمانیحرفش سکوت ب  نیا
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 نه! -

 در هم گره زد.  شی کرد و دست ها ینوچ

 . اریر ب ت نیی گاردت رو پا کمیدختر!  یلج باز  یلیتو خ  -

 . دیبار با حرص خند نیهم همان جواب قبل را دادم و او ا باز

 . امی من کوتاه ب ستی رفتارات قرار ن  نیبا ا -

 باغ شدم. یرا برگرداندم و در ظاهر مشغول تماشا میزدم و رو  یپوزخند

 . یبچگونه ات رو تموم کن  یرفتارا نیبهتره ا -

 《؟ یجا زد یزود نینکنه به ا نه،یمن هم رفتار》گفتم:  یالی خ ینگاهش کردم و با ب   یخنث

 زد. یشخندیحرص ن  پر

 تا دست بکشم؟   یار یبا رفتارات من رو به ستوه ب نه؟یپس نقشت ا -

 را گرد کردم. میها چشم

 ؟ یدیهدفم رو فهم یزود نیچطور به ا ،ی! شگفت زدم کردیباهوش  یلیتو خ  -

  الیخ  یبگم زه دیبا》در هم گفت:  ییبا اخم هاو   دیکوب  زیم  یجا بلند شد و دستش را محکم رو از

 《دارم.  یادیباطل! من صبر ز

 ادامه داد:  یادیکرد و با تمسخر ز یمکث

 مثله تو. یکی کوچ یمخصوصًا تو تحمل بچه ها -

زدم و زمزمه    یجرف عقب گرد کرد و به سمت ساختمان رفت. با دور شدنش پوزخند  نیگفتن ا با
 کردم: 

 .میو تماشا کن  مینیبب  -

 : دیپرس  دنمیاز جا بلند شدم و به ساختمان برگشتم. مادرش به محض د نیاز چند م بعد
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 م؟ یکن ن یریعروس خانم؟ دهنمون رو ش  هینظرت چ -

که دستم بسته بود و مانع   فیح   یول میمحکم بگو 《نه 》  کی تی خواست با قاطع یدلم م  یلیخ
 به اسم بابا سد راهم بود.   یبزرگ

 مبل نشستم و با متانت زمزمه کردم:  یرو

 فکرام رو کنم.  دیمورد نگرفتم، با ن یدر ا یمیهنوز تصم  -

  یتمام شد. چادرم را در آوردم و رو ییکذا یرفتند و خواستگار   یکرد. وقت دیی لبخند زنان تا مادرش
 مبل رها کردم.  

بالفاصله بعد از رفتن مهمان ها از جا بلند شد و به سمت راه پله ها رفت و در همان   یبا خستگ  بابا

 《.میدیکنم، اگه خوب بود که جواب مثبت م قیپسره تحق   نیبرم و در مورد ا دی با فردا》گفت:  نیح

نگفتم. بعد از کمک کردن به  ی ز ی خودم را کنترل کردم و چ یبه سخت  یکه داغ کرده بودم ول نیا با
 کردن سالن به اتاق رفتم تا بخوابم. زیمامان در تم 

سرخ شده  یگرفتم. شوکه به بابا که با صورت ونیزیو نگاه از تلو  دمیشدن در سالن از جا پر دهیکوب  با
 وارد خانه شده بود، نگاه کردم و آرام جلو رفتم.

 شده بابا؟  یز یچ -

 گره کرواتش را شل کرد و با حرص داد زد:  بابا

 احمق!  یپسره  -

 :  دیآمد و متعجب پرس  رونی به دست از آشپز خانه ب ریبابا، مامان کف گ یسر و صدا با

 ؟ یکن  یداد م یشده؟ چرا داد و ب یچ -

 . دیکف آن دستش کوب یمشتش را محکم رو بابا

 خودش کرده بود.  یمدت ما رو مسخره  نیاحمق، ا یپسره  -
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آب ببرم. با عجله    شیهم به من کرد تا برا یدست بابا را گرفت و به سمت سالن برد، اشاره ا مامان
 به سالن برگشتم.  خی از آب  یوانیبه آشپز خانه رفتم و با ل

بابا   یرا گرفت و به لب ها وانیل  دنمیتا آرامش کند، با د دیمال یبابا را م یکه داشت شانه ها مامان

همه   نیشه ا ینم  باورم》زد، گفت:  یکه نفس نفس م  ی از اب را خورد و در حال یکرد. بابا کم  کینزد

 《.میالف بچه بود هیدست  یمدت مسخره 

 او گذاشت.  یشانه  یکنار بابا نشست و دستش را رو مامان

 شده؟  یچ ی به ما بگ یخوا  ینم -

در مورد کدام   ست؟یدانستم موضوع چ ینم یبه من نگاه کرد و سرش را به تاسف تکان داد. حت  بابا
 ن؟ یمت ایکرد؟ عماد  یپسر صحبت م 

  میرها یسردرگم  نیگفت و از ا  ی م یز ی. کاش زود تر چدمیاسترس به لباسم چنگ زدم و لبم را گز با
 کرد.   یم

 یحرص م  یطور  نیباش! ا  آروم》دست بابا گذاشت و با آرامش گفت:  یدستش را رو مامان

 《حال خودت رو کن.   تیرعا کمی. ادایسرت م ییبال هی ،یخور 

 اش گذاشت و ماساژ داد.  نهیس یدستش را رو بابا

 شم.  یم وونهیدارم د -

 : دمیپرس  دیو پر از ترد یجلو رفتم و به آرام یاسترس قدم  با

 کرده؟  یشده؟ عماد کار  یچ -

 سرش را تکان داد. بابا

 ندار.   یچیه یصد رحمت به او پسره  -

 : د یکالفه پرس مامان

 ؟ یپس چ -
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  ادیم یآدم نیشه که همچ یبگم؟ شرمم م یچ 》را محکم فشار داد و بعد گفت:  شی ها قهیشق  بابا

 《.قیدخترم. امروز رفتم تحق یخواستگار 

 و دقت فراوان به دهان بابا چشم دوخت.  یو با کنجکاو دیخودش را جلو کش مامان

 شد مگه؟  یچ -

 هیکرد. پسره   یتف و لعنت حواله اشون م دم،یپرس  یم ناینشد؟ از هر کس که در مورد ا یبگو چ -
 یپدرش رو باال م ی هیو مامانش سرما نیکرده، ا ی مدت هم مواد مصرف م  هی اشه،یدختر باز ع 

 یکه بگ یاهل هر خالف شن،ی م یو با هم مشغول کثافت کار  رهی گ یکشن، مامانش هم طالق م
 هستن.

به عقب برداشتم.   یقدم یدهانم گذاشتم و با ناباور  ی. دستم را رودیکش یبلند  نیه هشوک مامان
هم وجود دارد   یفی آدم کث  نیتوانستم باور کنم که همچ ی فراتر از تصورم بود، نم  یز یبابا چ  یحرف ها

 و بدتر از همه از بخت بد، سر راه من سبز شده؟

جان   ن ینازن》گفت:  متیرا گرفت و با مال میشانه ها ستاد،یمن ا یبا شتاب از جا بلند شد و جلو  بابا

 《ذارم کفه دستش.  یبابا اگه مزاحمت شد، اصالً نترس، به خودم بگو، حقش رو م

 سرم را تکان دادم.  شیدر جواب حرف ها م،یبگو  یز یتوانستم چ یقدر متعحب بودم که نم آن

لبم طرح زد،   یمبل نشست و من پشتم را به آن ها گردم. لبخند رو یرا ول کرد و رو میها شانه
 بکشم.    غیج  جانی و ه یدوست داشتم از شدت شاد

 زمزمه کردم:  دهیکش  یمشت کرده و باال بردم و با لحن یروز یپ یرا به نشانه  میها دست

 ! نهیه همآر -

 توانست باشد؟   یموقع از روز که م نی ا یعن یمتعجب شدم،   فون،یزنگ آ یصدا با

 : دی که در ذهن من بود را مامان بلند پرس یسوال

 ه؟یک  ن،یبرو بب یناز  ه؟یک یعنی -
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 باشه مامان. -

  یمتعجب انگشتم را باال آوردم و رو فون،ی آ شگریدر نما نیمت ریتصو دنیرفتم. با د فونی سمت آ به
 گذاشتم.   توریمان

 ه؟ یک -

 مامان از شوک خارج شدم و داد زدم:  یصدا با

 ستوده. یآقا -

بهتر که   چه》رفت و در همان حال گفت:  یو با شتاب به سمت در ورود دیحرف بابا از جا پر نیا با

 《خودش اومد، باهاش حرف دارم.

 : دی افتاد و پرس مضطرب پشت سر بابا راه مامان

 ؟ یکار کن  یچ یخوا یم -

 ه؟ یدست ک ایبدونه دن  دیخوام حقش رو بزارم کف دستش، با یم -

  یبودم. نم ستادهیا فونیآ یمن هنوز انگشت به دهان جلو  یرفتند ول  رونیو بابا از خانه ب مامان
 دنبال بابا؟  ایرفتم  یبه اتاق م  دیکار کنم؟ با یچ دیدانستم با

گذاشتم، بابا را   وانیا یپا رو یشد و به سمت در رفتم. وقت روزی پ میحس ها یبر همه  یفضول  عاقبت
به آن  یسرعت دادم و وقت میبود. به قدم ها شیهم رو به رو نیو مت ستادهیا اطی که وسط ح دمید

 .ستادمیپشت مامان ا دم،یها رس

 زد و با خشم داد زد:  نیمت یبه شانه  یبا انگشت اشاره ضربه   بابا

 دختر من؟  یخواستگار  یکه اومد یکرد  یبا خودش چه فکر  -

 گرفته شروع به صحبت کرد:  ییبا صدا نیمت

 . دمیم حی من توص ،یحاتم یآقا -

 زد.  یپوزخند بلند  بابا
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  ؟یکه پشت سرته رو انکار کن ییحرفا یهمه  یخوا یم ؟ی بگ یخوا یم  یمسخره است، چ ح؟ی توض -
 ؟یوجود یب  قدر نیا یعنی

 .نمی بود که دخترتون رو بب یها تا وقت نیا یهمه  ی کنم ول  ینه، انکار نم  -

ضربه، سرش به سمت چپ کج شد. شوکه   یاز شدت محکم  د،یکوب نیبه صورت مت یمحکم یلیس  بابا
 . دمیکش ی نیرا جمع کردم و ه میشانه ها

 . اقتیل  یدهنت رو آب بکش ب ،یار یاسم دختر من رو م یوقت -

 هم فشرد. یرا رو  شیگذاشت و پلک ها یل یس یدستش را جا یبه آرام نیمت

. من... دی بد  کیفرصت کوچ هیخوام تا خودم رو ثابت کنم. فقط    یم کیفرصت کوچ هیمن فقط  -
 من توبه کردم. 

به داخل خانه برگردم،  نثارم کرد و اشاره زد که  یزدم که مامان بابتش چشم غره ا  ییصدا  یب  پوزخند
 کردم.  یرا باال انداختم و نوچ  میابرو ها یبا سرکش

 را بر انداز کرد.  نیمت یو تمسخر سر تا پا ری با تحق  بابا

   ؟یخوا یفرصت م  -

 بله، من توبه کردم.  -

 《گرگ مرگه. یتوبه  گنیم ؟ی دینشن》گفت:   تیرا به عقب هل داد و با جد  نیاخم آلود، مت بابا

 با خواهش دست بابا را گرفت.  نیمت

کردم، حسابم رو   یاشتباه نیتر ک یاگه کوچ دیفرصت بد هیفقط  ،یحاتم  یکنم آقا  یخواهش م -
 کف دستم. دیبذار

 و به در اشاره کرد. دیکش رونیب  نیمحکم دستش را از دست مت بابا

 .  نروی من برو ب یکنم، از خونه  سکی که سرش ر اوردمیمن دخترم رو از سر راه ن -
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دنبالش رفت.   گاردیحرف، پشت کرد و به سمت ساختمان رفت، مامان هم مانند باد  نیاز گفتن ا بعد
 زد:  میصدا  یبه آرام نیمن هم خواستم بروم که مت

 ن؟ ینازن  -

 اش شدم و جواب دادم: رهیکه در خود سراغ داشتم، خ ینگاه نیتر یو با خنث   دمیسمتش چرخ به

 هوم؟  -

 را به هم فشرد. شیها لب

 رو تو گوشت فرو کن.   نیا ن،یکشم نازن یمن ازت دست نم  -

 زدم و با تمسخر سرم را تکان دادم.   یپوزخند

 باشه، حتمًا.  -

تو رو از   من 》شده بود، گفت:    یکه وحش ییدر هوا پراند و با چشم ها یاز پوزخندم، لگد یحرص

 《.یبش یا گهیذارم مال کسه د  ینم ،یاگه قراره مال من نباش   ن،یدم نازن یدست نم

 شدم. یبه شدت در هم رفت و عصبان  میها اخم

 نکن.  دیمن رو تهد -

 اش را باال انداخت و عقب عقب به سمت در رفت.  شانه

بهت دادم، مبادا   کیهشدار کوچ هی. من فقط یروش بذار   یتون یم ،یکه دوست دار  یهر اسم -
 . یکن یاشتباه

را محکم به   می. با رفتنش، پادیرفت و در را به هم کوب  رونیخشم نگاهش کردم، آن قدر که از در ب  با
 و به سمت ساختمان رفتم.  دمیکوب  نیزم

* * * 

 طور؟  نیکه ا -
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 《بابام حقش رو خوب گذاشت کف دستش. آره، 》گفتم:   جانی تخت غلت زدم و با ه یرو

 کرد. یتک خنده ا عماد

 راحت شد.   المیحاال خ -

 مدت همش استرس داشتم.  نیراحت شد. ا المی اهوم، من خ -

 خطرناکه.  ،یکه تو در موردش گفت یآدم نیا ن،یحواست به خودت باشه نازن  یول -

 لوله کردم و جواب دادم:  میها لب

 دونم. یباشه، خودم م -

 دختر خوب. ن،یآفر -

  شی به حرف ها گرید یپنهان کردم. اگر کم  یا در رو تختحرفش زدم و سرم ر  ین یری از ش یگشاد لبخند
 آوردم. یبال در م   یداد، از خوشحال یادامه م

 عماد؟  -

 جانم؟  -

 را چنگ زدم و زمزمه کردم:  یتخت  رو

 دوستت دارم.  -

 تمام شود. شیانقضا خیکه تار نیتا قبل از ا میی"دوستت دارم" ها را بگو دی خوانده بودم با  ییجا

 《.یقدم از من جلوتر  هی شهیهم》گفت:   یبه آرام  یطوالن یبعد از سکوت  عماد

 زنان جواب دادم:   لبخند

 چون از تو عاشقترم.  دیشا -

 به شدت مجنون وار زمزمه کرد:  یلحن با
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 شتره؟ یاز ما، عشقش ب یک یدونه کدوم  ی چه م  ی... کسدیشا -

 چانه ام گذاشتم. ری را باال آورده و ز  میدادم، زانو هیجالت دراز کش خارج شدم و به تاج تخت تک از

 کنه.  یرو معلوم م  زیزمان همه چ -

 بلند شده بود. شی عماد، انگار از جا یآمد و پش بندش صدا یخش خش یصدا

 آره.  -

 زدم:  شیصدا  دوباره

 عماد؟  -

 پر خنده جواب داد: یلحن با

 ده ها!  خوشت اوم -

 《گه؟ید  بگو》گفتم:  ری گ بهانه

 چشم، جانم؟  -

 : دم یرا راست کردم و پرس گردنم

هست؟ تا   داریهم عشقمون پا گهیساله د یده سال و س گه،یدو ساله د گه،یساله د  کیبه نظر تو  -
کشه تا  یچند سال طول م م؟ی ا گهیقدر مشتاق هم د نیا یتا ک م؟یعاشق هم بمون میتون یم یک

 عشقمون خاموش شه؟  یشعله ها

 حرف زدن را شروع کرد.   د،یکه کش یبا آه ، یطوالن  یاز سکوت  بعد

 . میسوال ها برس نیزمان بگذره تا به جواب ا  دیکنه. با یدونم، به قول تو زمان همه رو معلوم م  ینم -

 شده بود. رمیبانگیگر یبغض بد یبود ول مسخره

 ؟یچ می عاشق هم نباش  گهیبرسه که د یروز  هیاگه  -

 : د یپرس دیبا ترد عماد
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 ؟ یپرس یکه م هییچه سواال نی ا ؟یشده ناز  یز یچ -

 را گرفتم و دستپاچه جواب دادم:  میچشم ها نم

 . دمیپرس  یطور  نینه، هم -

 نشده؟ یز ی مطمئن باشم که چ -

راحت   الت ی ! خیالک  ،یر طو نی سواال بپرسم، هم نیفقط خواستم از ا ست،ی ن  یز یآره، باور کن چ -
 . ستین یز ی باشه، چ

  یمدام قطع و وصل م شیکه صدا ی از پشت خط آمد و عماد با عجله و در حال یداد یداد و ب یصدا

 《در اومده.  هیبق یبرم، صدا دیمن با یناز 》شد، گفت: 

  یپاتخت یرا در کشو یو گوش دمیکش ی. آههم نداد و تماس تمام شد  یمهلت خداحافظ  یحت
 گذاشتم. 

  دیاز راه رس  کشینوستالژ یحس ها یها به سرعت برق آمدند و به سرعت باد رفتند. مهر با همه  روز
 !یعاشق  یبرا یشروع شد، فصل  زیی و پا

بودم که کمتر دلتنگ   دمیجد یشروع شد. آن قدر سرگرم درس ها  جانشیبا تمام شور و ه مدرسه
 فکر کردن نداشتم. یبرا یبرد و مجال  یوابم مزود خ یل یخ  یشدم، شب ها از شدت خستگ یعماد م

بر وفق مراد   یزندگ》شد گفت:  یکرد، م  یرا راحت م المیخ  نینبود و هم نیاز مت یمدت خبر  نیا در

 《است!

که سرش به درس و مشق گرم   یع یشده بودم دختر خوب خانواده! همان دختر سر به راه و مط  دوباره
داشتم، بابا هم در  یزدم و در عوض تمام آن حرف ها را در قلبم نگه م یاز عماد نم یحرف گریبود. د

  《دهد من درسم را بخوانم.  یم حی ترج》که آمدند را رد کرد و گفت:  ی عوض چند خواستگار 

کند و حاال   رونیکر عماد را از سرم ب بود که ف نیازدواجم به خاطر ا یبابا برا یگمانم تمام فشار ها  به
 کرده بود. رونیفکر ازدواجم را از سرش ب  م،یگو ینم  یز یمن چ دید یکه م
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.  میداده بود، برو بیترت شیمهسا و پسر عمو یکه عمه به مناسبت نامزد یبود امشب به مهمان قرار
نکردم،   ین و بابا مخالفت ماما یحال جلو  نیبا ا  یخواست بروم و با مهران رو به رو شوم ول یدلم نم

 خوردم.  میدر عوض سر سما را با غر ها

 : د یگرفته بود، با عجز نال   شی دست ها انیکه سرش را م یدر حال سما

 . یناز  یبسه، خسته ام کرد -

 نگاهش کردم.  یناراحت با

 . رمیگ یاز دردام بگم؟ اگه نگمم که غمباد م یتو درد و دل نکنم، پس به ک یبرا -

و فقط حرکتش باعث   دینثارم کرد، البته که من ککم هم نگز یظیغل یرا بلند کرد و چشم غره   سرش
 بود.  نیآن وقت حسابم با کرام الکاتب  دم،یخند  یشد لبم را از خنده بگزم، اگر م

نحست رو    یکنه. تابستان رو یز وز مدو روز گوش دادم، گوشم و نیاز بس به چس ناله هات تو ا -
 راحت بودم.  دم،ید ینم

 از تعجب گشاد شد.  میمدل حرف زدن سما، چشم ها نیا از

 ؟ یچه مدل حرف زدنه؟ عوض شد نیا -

 گرفت.  میاز بازو یمحکم  شگونین

 . دمیکنترلم رو از دست م ،یکن یتو اعصابم رو خرد م ر،ی نه خ -

 نازک کردم.   شیبرا  یو در همان حال پشت چشم دمی را مال  شگونشین یجا

خودت رو    تی که تو عصبان نهیهنر ا ست،یهنر ن  یخوب حرف بزن  یبتون یکه تو حالت خونسرد نیا -
 نداره.  یدرست حرف زدن تو حالت نرمال که کار  ،یکنترل کن

 لبش باال رفت و پوکر نگاهم کرد.  ی گوشه

   ؟یکن  یکپ گرانیاز د دینبا یوند  یمگه نم ؟یباز شب قبل خواب کتاب خوند -

 اونا استفاده کردم. ینکردم، من فقط از حرف ها یمن کپ رم،ی نه خ -
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 گذاشت.    یصندل یدسته  یزد و سرش را رو  یپوزخند

 ن؟ ینازن یدون  یم -

گاز، نصف آن را در   کی برداشتم و بعد از باز کردنش، با   ی دسته صندل یمحبوبم را از رو یدوقلو کیک
 ادم.دهانم جا د

 هوم؟  -

 را با چندش جمع کرد. صورتش

 ؟ یکن یصد بار بهت گفتم با دهن پر حرف نزن، باز کار خودت رو م -

 نثارش کردم.  یچشم غره ا ن یبرود و در همان ح نیی پا کیاز آبم خوردم تا ک  یقلپ

   ؟یبگ یخواست  یم یحاال چ  ؟یخوره، صداش بزن  یم ی ز یداره چ  یکس یوقت  دینبا  یدون یتوام نم  -

ام شد،   یباعث نگران  نینکرد. حالت صورتش گرفته شده بود و هم یخالف انتظارم حاضر جواب بر
 و زمزمه کرد: دیکش یآه

 ؟ یتا حاال عاشق شد -

 نگاهش کردم و جواب دادم:  یجد

 ؟ یپرس یکه شدم، چرا م یدون  یم -

 شد، لب زد:   یم دهیکه به زحمت شن ییصدا با

 کنم منم عاشق شدم.  یحس م  -

دسته  یعکس العملم سرش را از رو دنیبود که خنده ام گرفت. سما با د  بیعج میآن قدر برا حرفش
 بلند کرد.  یصندل ی

 ؟ یخند یچرا بهم م -
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 میبه بازو یچشمم راه افتاده بود. سما مشت یخنده ام نداشتم، اشک از گوشه   یرو  یکنترل چیه
 . دیکوب

 موضوع خنده داره؟ نیا ی! کجاگهیبس کن د -

  انیچشمم را پاک کردم و م یمدرسه اشک گوشه  یسورمه ا یمانتو نیرا بلند کردم و با آست دستم

 《... باورش... سخته...آخه》گفتم:  میخنده خا

 نگاهم کرد.  مغموم

 . یکه باهاش مسخره ام کن ستی ن یز ی موضوع چ نیا -

 ردم.  نگاهش ک یبرداشتم و جد دنیحرفش دست از خند نیا با

 ؟یعاشق شد  یکن  یشده که حس م  یحاال چ -

 گاه گونه اش کرد.  هیگذاشت و کف دستش را تک  یدسته صندل یرا رو آرنجش

  یم یکه تا حاال تجربه اش نکردم. وقت  یحس ده،یبهم دست م یب یحس عج   نمش،یب  یم یوقت -
حال رو   نیکه ا نهیا بشی قسمت عج یکنم ول  یتونم کار  یاز شدت استرس و خجالت نم نمشیب

  ؟ی دون یدوست دارم. م 

عاشق بودن  یبرا یکاف  لیدل نی! استیکه گردو ن یگرد  هر》نگاهش کردم و گفتم:  یخونسرد با

 《. ستین

دچار   ایزده   جانی ه یکه عاشق شدم. وقت ین یب یهم م ینگاه کن  هیبه قض  یمنطق دیاز د یاگه بخوا -
عاشق    یعنیپس  م،یجور نیکوبه، من االن ا یقلبمون تند م م،یش یم یو ناشناخته ا  دیحس جد

 شه روش گذاشت.  یبه جز عشق نم  یاسم چیشدم چون ه

 : دم یرا در حدقه چرخاندم و پرس میها چشم

 هست حاال؟  یک -

 لبش نقش بست.  یرو ی و لبخند گرم  دیدرخش شیها چشم
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 . یکالس نقاش یاستادم تو -

 اش؟ اخالقش؟  افهیچند سالشه؟ ق -

 صورتم گرفت.  یکف دستش را جلو فهکال

از اخالقش نگم برات، مهربون، شوخ و  ست،یاشم خوبه، بد ن  افهیو سه سالشه، ق ستیآروم تر بابا! ب -
 بگم بازم کم گفتم.  یهر چ  ،یم یصم

 تکان دادم.  دنیفهم  یرا به نشانه  سرم

   ؟یشد که عاشقش شد یگرفتم، چ -

 زمزمه کرد: یرنگ گرفت و به آرام شیها گونه

برام در حد مرگ جذاب بود،   زشیکه عاشقشم، همه چ دمیبه خودم اومدم و د هوی فقط  یچ یه -
 ... زشیقهقه هاش، حرف زدنش، همه چ یحالت چشماش موقع خنده، صدا

 شد.  شیاز خنده زدم که باعث درهم رفتن اخم ها یپوزخند

 ؟ یزن ی چرا پوزخند م  ه؟یچ -

من   شیسال پ هیکردم.  یکه فکرش رو م هیزیتر از چ یکردم کارما لعنت  یفقط داشتم فکر م  یچ یه -
  نیکارما هم هم ،یدرکم کن یتون یکه نم  یگفت یو م یکرد یگفتم و تو مالمتم م یبهت م  زایچ نیاز ا

 نه؟ ایباال رو سرت آورد، جالبه 

 گرفت.  یرنگ شرمندگ شیها چشم

  هیحس  یتون  ینم  ،ی! تا عاشق نشیگفت یزدم و دلخورت کردم. تو راست م  یمتاسفم اگه حرف بد  -
 . یعاشق رو درک کن

 نیاطراف بلند شد و من هم از جا پا شدم. ا  یاز کالس ها اهویه یصدا  ح،ی زنگ تفر یصدا با
 .میبود یاض ی ر ری دب امدنین ونی صحبت دو نفره را مد

 اط؟ یتو ح میبزن   یدور  هی میبر -
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 .میرفت  اطیموافقت کرد و هر دو غرق در افکار خود به ح سما

* * * 

 یمشهد دنی. با دمیرفت رونیاز قفس آزاد شده از مدرسه ب یخوردن زنگ آخر همه مانند پرندگان  با
باز   میرا برا ن ی در ماش دنمیرحمان کوله ام را محکم در دست گرفتم و لبخند زنان به سمتش رفتم، با د

  ستین یاز ین 》گفتم:  یسوار شد و حرکت کرد. با مهربان  نیکرد، سوار شدم و او بعد از بستن در ماش

 《عمو رحمان. یرو برام باز کن  نی در ماش

 داد: نگاهم کرد و جواب  نهییرحمان از آ  عمو

 چشم دخترم.  -

  یکم م،یرس  یبه خانه م یرا بستم تا وقت  میدادم و چشم ها هیتک یسرم را به صندل تیرضا با
 استراحت کنم.

  دمیرا پوش میکوچک، دوش گرفتم و لباس ها یبعد از خوردن ناهار و استراحت  میدیبه خانه رس یوقت
 آماده شوم.  یرفتن به مهمان  یتا برا

 ا؟ یب   ؟یآماده شد نینازن  -

نفرس بودم که سوار  نیآخر دم،ی دو رونی و از اتاق ب دمی را پوش میمامان، پر عجله کفش ها یصدا با
بسته شد،   کی و در به طور اتومات می رفت رونیب  اطیاز ح  یشدم و بعد از آن بابا حرکت کرد. وقت نیماش

رد  یا ه یگره خورد و حس کردم پرده تکان خورد و سا ییرو به رو یبه خانه  یلحظه ا ینگاهم برا
 توهم بود!؟ دیشا دم،یند یز یچ ینگاه کردم ول  یشتر یکرده و با دقت ب   زیرا ر میشد. چشم ها

  نیوارد خانه شدم، ظاهرًا ما جزء آخر  ازیپشت سر مامان و بابا و ن  م،یدیعمه رس یبه خانه  یوقت
 بابا را بغل کرد.  یه سمتمان آمد و اول از همه با دلتنگب دنمانی. عمه به محض دمیمهمان ها بود

 داداش؟  یخوب  -

 چند ضربه آرام به کمر عمه زد و با لبخند جواب داد: بابا

 ؟ی آبج یخوبم، تو خوب  -
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که نوبت به   یزمان یرا در آغوش گرفت ول   ازی آمد، مامان و ن رونی که از آغوشش بابا ب نیبعد از ا عمه
 دست دادن ساده اکتفا کرد. کیگرفت و به  دهیعمالً مرا ناد  د،یمن رس

هم را  یکه مهتاب نشسته بود، رفتم. حساب  ییاز رفتار بچگانه اش زدم و به سمت جا یپوزخند
  ینامزدش با متانت سالم و احوال پرس یجلو د،ینوبت به مهسا رس یو بعد از رفع دلتنگ میچالند
 کردم.  

  ینشستم و به آرام یهمراه مهتاب گوشه ا ل،یفام  یاعضا یبا همه  یاز سالم و احوال پرس بعد
 : دم یپرس

 پس مهران کجاست؟  -

 باال انداخت و جواب داد:  یکرد، شانه ا یبرداشت و همان طور که بازش م یموز  مهتاب

 ؟ ی چ یدور و برا بود. برا نیدونم، هم ینم -

 《.دمشیوقته ند یل یکنم آخه خ یخواستم باهاش احوال پرس  یم ،یچ ی ه》گفتم:  الیخ  یب

  یکرد و با حالت کمی باد کرده، سرش را نزد ییحرکت موز را در دهانش جا داد، با لپ ها کی با  مهتاب
 : د یمشکوک پرس

 ؟ یکه ردش کرد یشد مونیدلت تنگ شده؟ پش یعنی -

خواستم حالش    یدلمم تنگ نشده براش، فقط م ستم،ین  شمونیپ  نه،》زدم و با حرص گفتم:  کنارش
! در ضمن من خودم به  نینداشت، هم یبه خاطر من حال خوب   دمشیبار که د  نیرو بپرسم چون اخر

 《عالقه مندم.  گهید یکی

به   یآب  وانیل  دم،یکوب یمهتاب گشاد شد و به سرفه افتاد. همان طور که به کمرش م یها چشم
 : د یبهتر شد، نال  یکه حالش کم نیدستش دادم، بعد از ا

 ! یکمرم رو کبود کرد گه،یبسه د -

 نثارش کردم.  یآخر را محکم تر زدم و چشم غره ا ی ضربه

 نه؟یا میجواب خوب -
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 زد.  ییدندان نما لبخند

 .یممنون که کمرم رو ترکوند -

 است.  فهیکنم، وظ  یخواهش م -

 . دمیکش یحوصلگ  یاز سر ب یو به اطراف نگاه کرد و آهچانه ام زدم  ریرا ز دستم

 حوصلم سر رفته!  -

 حرفم تکان داد. دییجلو آمده سرش را به تا یی هم با لب ها مهتاب

آورد، بهمون   یدر م  یها برامون دلقک باز  یمنم سر رفته، قبالً مهسا تو همه مهمون یاهوم، حوصله  -
کسل کننده   یل یخ  یجا مثله خانما نشسته، مهمون هیاالن که مراسم خودشه و  ی گذشت ول یخوش م 

 شده.

 زدم.  یخوشحال بشکن د،یبه ذهنم رس یز ی چ با

 د؟یبه ذهنم رس  یفکر  هی -

 ؟ یچ -

 اط؟ ی تو ح میبر -

 پوکر نگاهم کرد. مهتاب

 بود فکر بکرت؟  نیا -

 : دم یشکست خورده پرس  یلبخندم را جمع کرد، با لحن  رفتارش

 ست؟ یچرا؟ خوب ن  -

 اومدن ندارم.   رونی ب یمن حوصله  -

 کرده و از جا بلند شدم. اخم

 .رمیباشه، پس خودم م  -
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 کرد و سرش را تکان داد. پایرا چل شی دست ها مهتاب

 به سالمت.  -

 یرفتن صدا رونیزدم. با ب  رونی از در ب  دمیکوب یم نیرا محکم به زم  میطور که از حرص پا ها همان
 .دمیکش یراحت  قطع شد و نفس یق یهمهمه و موس

 راحت شدم.  شی آخ -

 ؟ یاز چ -

به حصار   ک یتار مهین یکه در فضا دمشیاز پشت سرم، به عقب برگشتم. د ییآشنا یصدا دنیشن  با
 کند.  یرا نگاه م اطیداده و ح هیتک وانیا

 که نگاهم به باغ بود، زمزمه کردم:  ی و در حال ستادمیآرام سمتش رفتم و کنارش ا ییقدم ها با

 دمت؟یسالم، داخل ند -

  رونی ب یچ یشاکت و خلوت. تو برا  یجا هی امی دادم ب حی کرد، ترج  یشلوغ خونه حالم رو بد م  یفضا -
 ؟یاومد

 جواب دادم:  الیخ  یباال انداخت و ب یا شانه

 . اطی اومدم تو ح ،یاومد رونیکه تو ب یلیمنم به همون دل -

 : دیو زمزمه وار پرس دیه سمت چرخ لبخند ب با

 ؟ یخوب دمت،یوقته که ند یل یخ -

تو   خوبم،》کرد، گفتم:   یم ینی رخم سنگ  مین  یطور که نگاهم به رو به رو بود و نگاهش رو همان

 《؟ یخوب

 برداشت.   میو نگاهش را از رو دیکش یآه

 م؟ ینیبب  یتا خوب بودن رو تو چ -
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 زمزمه کردم:   یناراحت با

 متاسفم.  -

   ؟یچ یتو برا -

 شه. یباعث عذاب وجدانم م  اد، یاز دستم بر نم یو من کار  یبه خاطر من ناراحت  نمی ب یکه م نیا -

 کرد.  یآرام ی خنده

 .ادیاز خجالتت در م یدونم که مامان با رفتارش حساب  یمتاسف نباش! م -

 . دمیخند یعمه، نخود  یرفتار ها یآور  ادی با

 آره، چه جورم! -

 . ستیته دلش ن  یز ی مامان ناراحت نشو، چ یبه خاطر رفتارا -

 اون نه! یول یتو ول کرد اد؟یهمه مدت کوتاه نم  نیچرا بعد از ا شیی خدا یدونم ول  یم -

 . یکار رو کرد نیدر ضمن من ول نکردم، تو ا رهی م ادشی رید گه،یمامانه د -

 و به سمت ساختمان راه افتادم و قبلش زمزمه کردم:  دمیچرخ

 .میبهتره گذشته رو نبش قبر نکن  -

خوردند،   یاگر حقش را هم م ینگفت، اصالً او آدم سکوت کردن بود، حت یز یاش چ شهیعادت هم  به
 آزار دهنده بود.  یادیهمه کوتاه آمدنش ز  نی گفت. ا ینم  یز یاو چ

باالخره   هی. بعد از خوردن شام و دادن هددیدم، نوبت به شام رس که وارد ساختمان ش  نیبعد از ا یکم
 .میتمام شد و به خانه برگشت ییجشن کذا

 : د یخشک شده بود، به آشپزخانه رفتم تا آب بخورم، مامان هم پشت سرم آمد و پرس میگلو

 بهت نگفت؟  یز یچ یاون جا که کس  -

 آب جواب دادم:  یبه دست سمتش برگشتم و بعد از خوردن کم وانیل
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 خوب بود. زینه! همه چ -

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند مامان

 . رهیم ادشیمدت عمه ات  هیگفتم که بعد  -

کج   یبه سمت مامان رفتم. گردنم را کم نکیدر س وانی خفه کردم و بعد از گذاشتن ل نهیرا در س آهم
 زدم:  شیکه در خود سراغ داشتم، صدا یحالت نی کردم و با لوس تر

 مامان؟  -

 نگاهم کرد. یدستش را به کمرش زد و جد مامان

 بله؟  -

 : دم یخود را حفظ کردم و زمزمه وار پرس حالت

   ؟یشه در مورد عماد با بابا حرف بزن  یم -

گونه  التماس  ینکردم. دستش را در دست گرفتم و با حالت یتوجه  یمامان سرد شد ول یها چشم
 ادامه دادم: 

 تو رو خدا باهاش حرف بزن مامان.  -

 و با افسوس نگاهم کرد.  دیکش یآه مامان

 ؟ی من! هنوز فراموشش نکرد ی چارهی دختر ب -

 ممکنه! ری کار غ ن یتونم مامان، ا ینم -

همه حس    نیپر از تاسف بود. ا شیدست آزادش را باال آورد و گونه ام را نوازش کرد. چشم ها مامان
 خواستم.  یبد در نگاهش را نم یها

 : دیپرس یانداخت و به آرام نییگونه ام پا یرا از رو دستش

 ؟ یش  ینم  مونیپش -



 شهیسند کل

223 
 

 بار جواب دادم:  نیمچند یکه در وجودم سراغ داشتم، برا ینان ی و با تمام اطم دمیلبم کش یرو زبان

 نه! -

 سرد و خاموش نگاهم کرد. مامان

 کنم.  یم  شیزنم و راض   یباشه، من با بابات حرف م -

فشردم و لبم را   جانی ستاره باران شد. دست مامان را با ه میلبم شکوفه زد و چشم ها یرو خنده
 نکشم.  غی ج  یتا از خوش  دمیگز

 واقعًا؟  -

 سرد سرش را تکان داد.  مامان

 ه. آر -

 نگذاشت. محکم مامان را در آغوش گرفتم.  ری تاث میرو  یقدر خوشحال شدم که رفتار مامان ذره ا آن

 دوستت دارم.  یلیخ  ،یکن  یو کمکم م یباهام شهیکه هم  یمامان! مرس یمرس -

 اعتراضش پا به فرار گذاشتم. دنینشن  یو برا دمیگفتن جمله آخر، گونه اش را محکم و پر صدا بوس با

* * * 

 حواست کجاست؟   یحاتم -

 آمدم و دستپاچه جواب دادم:  رونی از فکر ب ریدب  یصدا با

 جا! نیهم -

 نثارم کرد و دوباره به سمت تخته برگشت.  ظیغل یغره ا چشم

 .کهی نزد  یانیپا یکنم، امتحانا  یتکرار نم  گهیگوش بده چون د -

شده   یغرق شدم. لبخند نقاش میتکان دادم و دوباره در فکر ها 《باشه 》 یسرم را به نشانه  الیخ  یب
 تر شد.   قیلبم عم یرو
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مامان توانست بابا را   یادینمانده بود. باالخره بعد از مدت ز میایرو  وستنیپ قتیتا به حق  یز یچ گرید
 افتادم.  شبید ادیبه  اریاخت  یرا باور کنم. ب نیتوانستم ا ینم  ا؟ی رو ای کند. خواب بود  یراض

چند ماه  نیمامان در ا ی جهی نت یب  یبودم و تالش ها دهی تخت دراز کش یاتاقم، بالشت به بغل رو در
 بدون در زدن در را باز کرد. ازیکردم که ن یفکر م 

 کارت مهم باهات داره. ه یبابا تو اتاق کارشه،  -

 من، ترک کرد.  صحبت به  یبرا  یرا گفت و اتاق را بدون دادن فرصت نیبه سرعت ا  ازین

 بابا چه کارم داشت؟   یعنیتخت نشستم.  یعجله رو با

به در، وارد شدم. بابا   یشلخته ام، به اتاق کار بابا رفتم و بعد از زدن تقه ا یاز شانه زدن به مو ها بعد
ژستش هم مثل آن ها  ینشسته بود، حت زی رمان ها پشت م  ری سخت گ یدرست مثل تمام پدر ها

 بود.

فرار از   یشکمم به هم قفل کردم و برا یرا جلو میلرزان، آرام و ترسان جلو رفتم. دست ها ییپا ها با
 انداختم. نیینگاه نافذش، سرم را پا 

 خوام بگم؟  یم یکه چ  یفکر کنم بدون -

 بابا، سر بلند کردم و متعجب به چهره اش زل زدم.   یجد یصدا با

 ؟ یچ -

دستش شد. حالت   ریکردن کاغذ ز  یبرداشت و مشغول خط خط  زیم یاز قلمدان رو یس یود نوخ  بابا
 است.  انیدر م یموضوع مهم یرساند که پا نی قیمرا به  شیآشنا

نافذش را به چشم   یرا درهم گره زد. چشم ها شیکاغذ رها کرد و دست ها  یرا رو سی خود نو  بابا

  یم  ت،یخواستگار ادی کنه تا بزارم اون پسره ب یو راضداره من ر یسع مامانت》دوخت و گفت:   میها

 《.یدونم که تو ازش خواست

  میصدا تی او با جد یرا نداشتم ول شیانداختم، تحمل نگاه کردن در چشم ها نییسرم را پا خجول
 زد: 
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 به من نگاه کن!  -

 سر بلند کرده و نگاهش کردم.   عیمط

  زیدر نظر تو عشق از همه چ دی. شاستین  یوصلت راض  نیاگه هزار سالم بگذره بازم دلم به ا یحت -
  یپسر م  نیات با ا ندهیتجربه. رک و پوست کنده بگم که من از آ  یو ب یمهم باشه چون هنوز جوون

 !یخواستگار   ادیبهش بگو ب ،یستی تو دست بردار ن یول ستیدلم صاف ن یترسم و ذره ا

  دیلرز جانی از ه میشد که باالخره قبول کرده. صدا یتنم نفوذ کرد. باورم نم یم سلول هادر تما یشاد
 : دمیپرس  یوقت

 واقعًا؟  -

 را باال انداخت.   سرش

 قول بده. هیقبلش  یآره ول  -

 : دمیپرس یفور 

 ؟ یچه قول -

 . ینش  مونیوقت پش چیقول بده که ه -

 اول مامان و حاال هم بابا!   یدادم، دفعه   یقول را م نیا دیبود که با یبار  نیدوم نیا

رفتم؟ نکند حق با آن ها بود؟  یشد، نکند من داشتم راه را اشتباه م  یکوتاه ته دلم خال یلحظه ا یبرا
افکارم را   یانداخته رو هیسا ی  رهی ت یبود و به سرعت آن ابر ها هیچند ثان یحس بد فقط برا نیا

 پس زدم.  

 نشم.  مونیوقت پش چیکه ه دمیقول م -

 را تکان داد.  سرش

 .یقدر مطمئن باش  نیتا آخرش هم  دوارمیخوبه، ام -
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را تند تند   میسوالم را خوردم. همان طور که پا ینوک زبانم آمد که بپرسم "آخرش کجاست؟" ول تا

 《تونم برم؟  یم》دادم، گفتم:   یتکان م

 آره، برو.  -

 زد:  میکه اتاق را ترک کنم، بابا صدا نیعجله از جا بلند شدم و به سمت در رفتم، قبل از ا با

 ن؟ ینازن  -

 در بود، به سمتش برگشتم و جواب دادم: ی رهیدستگ یطور که دستم رو  همان

 بله؟  -

 زد، زمزمه کرد:  یچنگ م  دشیام نیکه به آخر ی مانند آدم بابا

  یحرفم م  نیبه ا یتو زندگ گهیچند صباح د ره،یم ادشیول عشق پ ینداره، آدم ب یز ی پسره چ نیا -
 . یرس

  رونی صدا باز شد و از اتاق ب  یدر ب دم، یکش نییرا به سمت پا   رهیهم فشردم و دستگ یرا رو میها لب
 در جواب بابا نگفتم چون حرفش را قبول نداشتم.  یز یرفتم. چ

  یو آن را رو ختمیرا در کوله ام ر لمیزنگ آخر بند افکارم پاره شد. سرم را تکان دادم و وسا یصدا با
 . میمدرسه راه افتاد  یشانه ام انداختم. قدم زنان و بدون عجله همراه با سما به سمت در خروج 

 : دیشانه اش جا به جا کرد و پرس یرا رو  فشی ک سما

 .یامروز همش تو فکر بود -

 و صافش کردم.   دمی کش میتوبه مان یدست

 کنم.  یبابا فکر م  یو حرفا شبیهمش به د -

 رفت.  یغره ا چشم

 ه؟ یپس دردت چ ؟یخوشحال باش دیاالن مگه نبا -
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 باال انداختم.  یا شانه

 کردم؟   یمدت اشتباه م نیکنم که نکنه تمام ا یدونم. همش دارم فکر م  یخودمم نم -

 به آن وارد کرد. یفشار کم چپم گذاشت و  یشانه  یدستش را رو سما

 باور داشته باش.   متیبه تصم -

 .دمیکش ی پر از سردرگم یآه

 باشه.  -

 ؟یبه عماد خبر داد -

 ؟یدی. تو با اون پسره به کجا رسگمینه هنوز! امروز قراره زنگ بزنه، بهش م -

 کوله اش را محکم چنگ زد. یبرجسته اش رنگ گرفت و دسته  یها گونه

 هیاحتماالً  ،یخواستگار  ادیبعد ب یخوبه، قراره هفته   شیبهم از عالقش گفت، وضع خونه و زندگ  -
 .میکن یبعد عقد م ادیدستمون ب گهیتا اخالق همد میمون یمدت نامزد م

  زیه چمن هم یبود که برا یمن و او چه فرق  نی نکرده ام، مگر ب یگفتم حسود یبود اگر م   دروغ
 قدر ساده و راحت حل شد؟  نیاو ا یبرا زیبود و در عوض همه چ دهیچ یپ

 زدم.  یکه داشتم، لبخند  یتمام افکار منف با

 .یبدون مشکل باش  شهیهم دوارم یخوبه! ام یل یخ -

 . میهر کدام راه خودمان را رفت م،یاز هم جدا شد یخداحافظ کیبا   میدیبه در رس یوقت

  نیمنتظر تماس عماد بودم. دوست داشتم هر چه زود تر زنگ بزند تا ا اقیبه دست و پر از اشت یگوش
 خبر خوش را به او بدهم. 

انداخت و   هیکل صورتم سا یلبخند رو ،یگوش یرو یشماره  دنیبا د دم،یاز جا پر یگوش  ی برهی و با
 تماس را وصل کردم.  
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 ن؟ یالو نازن -

 ...نیری ه کردن عسل بود، همان قدر شاسمم از زبانش مثل مز دنیشن

 ؟ یسالم، خوب -

 حالم خوبه خوب شد.   دمیحاال که صدات رو شن   یخسته بودم ول ی! قبلش حساب یجونم  -

و خم   چیراه پر پ   نیدر دل داشتم، کنار برود و در ا دیجمله اش باعث شد تا هر چه شک و ترد نیهم
 مصمم شوم. خنده کنان زمزمه کردم: 

 ؟ یکن یکارا م  یچ خدا رو شکر. -

 .دیکش  نینماد یآه

 خواب.  ای نی در حال تمر ایسر پستم  ای کنن؟  یکار م  یچ  یبه نظرت تو سرباز  -

 تنم جمع کردم و جواب دادم:  ری تک مبل اتاق، ز یرا رو میها پا

 .میش   یراحت م مونییشه، هر دوتا یتموم م گهید کمی گه،یآخرشه د -

 فکر کردن بهشم لذت بخشه. یآخ! حت -

بهت بگم، از   یز ی چ هیخوام  یم》گفتم:  د،یلرز یم یکه کم  ییرا گاز گرفتم و بعد با صدا  نمییپا لب

 《!یار ی بال در م  یخوشحال

 : د یپرس  کنجکاو

 ؟ یچ -

 بابام با ازدواجمون موافقت کرد.  -

 پر از بهتش بلند شد. یصدا

 ؟یذار  ی سر به سرم که نم -

 دومم باشه؟  یدفعه  نیکردم که ا  یشوخ   ینوچ، آخه ک -



 شهیسند کل

229 
 

 : دمیپرس قهیدو دق یکیزدم از شدت شوک زبانش بند رفته باشد. بعد از  ینگفت، حدس م  یز یچ

 ؟ یعماد هنوز پشت خط  -

 دونم...   ی... نمیوا -

 《بگم.  یدونم چ یشه، اصالً نم ینم باورم》و مسلط تر از قبل گفت:   دیکش یق یعم  نفس

 ؟ یال نشدخوشح -

! یبترکه ناز  یاالنه که قلبم از خوش  ارم،یخوشحال نشدم؟ دارم بال در م  ؟یهست یز یچ یا وونهید -
 چاکرتم خدا. 

 یاز گوشم دور کنم تا پرده  یرا کم  یآخر صحبتش را آن قدر بلند داد زد که مجبور شدم گوش ی تکه
 گوشم سالم بماند. 

 《!یاز خوش ینکن   سکته》گفتم:  خندان

 جواب داد:  د،یلرز یم یو خوش  جان یکه از ه ییصدا با

 مونه.  یم  ایرو هی. مثله تهیشه که واقع  یباورم نم نم،یب  یانگار دارم خواب م ،ی خوشحالم ناز  یل یخ -

 شد.  یمنم اولش باورم نم  -

 بود؟  ری سخت گ  یل یبابات قبول کرد؟ اون که خ  یجد یعنی -

 باندم، جواب دادم: تا  یرا دور انگشتم م  میطور که مو ها همان

اش کنه. تازه   یقبول کرد. مامانم چند ماه مشغول صحبت باهاش بود تا تونست راض  یسخت یبا کل  -
 شرطم داره. یکل

 قبول دارم.  دهیهمشون رو نشن  -

کرده باشم.  هیرا تخل جانمیه یتا به نوع  دمیبه مبل کوب  یمشت آرام جانیو با ه دمیزده خند ذوق
 محال بود. یهمه خوشبخت نیمن و ا
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  امیتموم شد، م  میکه سرباز نیمحض ا به》گفت:   یجد ییکرد و با صدا یتک سرفه ا عماد

 《.یخواستگار 

 باشه.  -

 کشه، منتظرم باش. یطول نم  یل یخ -

 بازم باشه. -

 .یچه حرف گوش کن شد -

 و زمزمه که کردم:   دمیخند ینخود

 از ذوقمه.  -

 و و ذوقت بشم.ت یفدا -

 به حرفش اعتراض کردم.  یفور 

 خدا نکنه. -

عماد تمام شد و به  یباالخره سرباز   یگذشت ول یم یگر یتر از هر وقت د ی که زمان طوالن  نیا با
 آمد. یقولش عمل کرد و به خواستگار 

از دسته   یبود و نه مانند مهران... مانند آن ها در دستش خبر  نیکه آمد، نه مانند مت یخواستگار  به
 هم برند نبودند.   شینبود و لباس ها متیگل گران ق

که در دست عماد بود را به دسته گل   یبود و من نه شاخه گل رز صورت  یعماد پر از سادگ یخواستگار 
 دادم.  یم  حیپر از تجمل آن دو ترج  یها

 یها ییاز دارا یکس یعماد مامان چند مدل غذا درست نکرد و تمام طول خواستگار  یخواستگار  در
قبل من دلم خوش   یها یکدام از آن ها ارزش نداشت چون بر خالف خواستگار   چیه یعماد نگفت ول

 بود.
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کرد   خشی  یاش گفت و بابا هم باز سنگ رو یقبل با صداقت تمام از ندار  یمظلومم مثل دفعه  عماد
 نگفت.  یز یانداخت و چ نییسرش را پا یبا صبور او  یول

شرط و شروط باالخره   یکرد، با کل رش یتحق  یو حساب  دیاش را در سرش کوب  یکه ندار  نیبعد از ا  بابا
 قبول کرد. یاو را به داماد

کار را کند.   نیو نگداشت عماد ا دیبابا دستش را محکم کش یخواست دست بابا را ببوسد ول  عماد
تکه آشغال نگاه   کیکرد که انگار به  ینگاهش م  ری پر از تحق یبابا طور   یکرد ول  یکر معماد مدام تش

 فوق العاده آزار دهنده بود. میبرا نیکند و ا یم

نشان در دستم کرد،  یکه مال خودش بود را به عنوان حلقه  یو ساده ا نیعماد انگشتر تک نگ مادر
بابت حلقه نثارشان کرد. تنها عکس المعل آن ها فقط سرخ شدن  یالبته که بابا کم نگداشت و تکه ا

بود که  بگفتند. خو  ینم  یز یبابا چ یکردند و در جواب رفتار ها ی بود. ممنونشان بودم که سکوت م
 شد.  یزخم نم یگفت و نمک رو ی نم  یز یالاقل مامان چ

داد تا عماد و   تی رضا  ن،یسنگ ییبها ری و ش هیمهر نییآخر هفته و بعد از تع یذاشت برا عقد را گ  بابا
با هم   یخصوص  ینگذاشت که من و عماد صحبت یبودم چون حت  ری خانواده اش بروند. از بابا دلگ

 . میداشته باش

ز فردا هم در کار نبود که مانعمان شود، ا یخدمت سرباز   گریشب تا صبح با عماد صبحت کردم، د آن
 باال آمد و صبح شد.  دیتا خورش می... آن قدر گفتمانیو نقشه ها میروشنمان گفت  یها

* * * 

لبم نقش بست.   یبه حالوت عسل رو یشد و لبخند دهیکش  نهییکنار هم در آ رمانیبه تصو نگاهم
از   ییایدن شیدستم گذاشت و فشرد. مهربانانه نگاهش کردم و او با چشم ها یعماد دستش را رو

 کرد.   ممیعشق تقد

و رنگارنگش را در دست   زیر یبا گل ها دیبرازنده شده بود. چادر سف   اری اش بس  یکت و شلوار مشک در
داشت،   یا  یرنگ و بلندم که مدل ساده و دوست داشتن یر ی تا لباس ش دمشیفشردم و جلوتر کش 

 مشخص نشود.  ادیز
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  تی اهم  زیچ چیلحظه ه ن یکرد؟ در ا ینگاهمان م یناراض یداشت که بابا با حالت  یتیاهم چه
مهم بود و بس!  نمانیلحظه فقط عشق ب نیبابا... در ا  یتیعماد و نه نارضا یپول  ینداشت؛ نه ب 

 وقت قرار نبود رو به افول برود. چیکه ه یعشق

  نیبا نام خدا ا م،یاهلل رحمان رح بسم》رسا گفت:  ییباز کرد و با صدا یرا با تک سرفه ا  شیگلو عاقد

 《.دیعروس و داماد رو بد یکنم. شناسنامه ها یرو آغاز م  کیکار ن 

عاقد داد، مادر عماد  آورد و به  رونی کرد و با مکث شناسنامه ام را ب بشی جلو رفت و دست در ج  بابا
 نداشت.  یدیترد چیبود که ه نیکار را کرد و تنها تفاوتش ا نیهم هم

 : د یاز پدرم پرس یکوتاه  یشناسنامه ها را برداشت و بعد از بررس  عاقد

 شروع کنم؟  -

اش به هم ققل کرده بود، تنها به تکان دادن سرش در   نه یس  یرا رو  شیکه دست ها یدر حال  پدرم
 فا کرد.جواب عاقد اکت 

شدم. حس   یا هیباز کرده و مشغول تالوت آ  یجلو آمد و قرآن را به دستم داد، قرآن را شانس مامان
 قابل انکار بود.  ری شد، غ  ریقرآن به وجودم سراز اتیکه از خواندن آ  یآرامش

 زد و باالخره شروع به خواندن خطبه کرد. ینگاهش را به من و عماد داد و لبخند دلگرم کننده ا عاقد

بستم و سرم را بلند کردم، تمام افراد حاضر در محضر را از    یاز سه بار تکرار خطبه، قرآن را به آرام بعد
رسا و محکم   ییصدا توجه به آن ها با یپر از تمسخر بود. ب لمانی تمام فام ینظر گذراندم، چهره 

   《!بله》گفتم: 

 زمزمه کرد:  جانی پر ه  ییلب با صدا ریدستم را فشرد و ز  عماد

 ! ی باالخره مال من شد -

در آن زمان  ایرا داد. دوست داشتم که دن 《بله》عماد خواند و او بدون مکث  یخطبه را برا عاقد
 ام بود.  یزندگ یلحظه  نیآن لحظه بهتر  ستد،یبا
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. خوب بود  میما رفت یو به خانه   میردن سند ازدواج و خوردن عسل از محضر خارج شداز امضا ک بعد
 بود. دهی تدارک د میبرا یک یباز هم جشن کوچ شیکه بابا با تمام مخالف ها

و  میشدم و دست در دست هم وارد خانه شد ادهیپ نی با کمک عماد از ماش م، یدیبه خانه رس یوقت
 .مینشست یمبل دو نفره ا یسالن رو یباال

  ری شد، کرد و آرام ز  یم شیخودش که شامل مادر و خواهر ها یمن و خانواده   لیبه فام  ینگاه عماد

 《م؟یشه تا با هم تنها باش  یجشن مسخره تموم م  ن یا یک 》گوشم گفت: 

که! جشن عقدمون از   واقعاً 》آرام گفتم:  یول  یشاک ییحواله اش کردم و با صدا یتصنع یغره ا چشم

 《نظرت مسخره است؟ 

 با سر به مهمان ها اشاره کرد.  عماد

که از جاش بلند   دهیکس به خودش زحمت نن چی. هدمی که به عمرم د هیجشن ن یکسل کننده تر نیا -
 شه.

 گوشش زمزمه کردم:   ری و ز  دمیخند ینخود

 توئه، سنگ تموم بذار.  یکه به عهده  یدر عوض عروس دهیم حی ترج یطور  نیبابام ا -

 زد.  یپر معن یو لبخند دیکش شیقهوه ا یرا در مو ها دستش

 . یشما بگ  یبه چشم! هر چ یا -

زدن اطراف شدم. مهسا و   دیمشغول د نش،یفرار از نگاه سنگ یهجوم آورد و برا میبه گونه ها خون
 سر به سرم گذاشتند و رفتند.  یمهتاب و سما آمدند و کم

و سرم را  دی کش  یدر محضر هم نبود. آه ینکردم، حت دای چقدر که چشم گرداندم باز هم مهران را پ  هر
 کیکند؟ من   یو در مراسم عقدم شرکت م دیآ یبا خودم کرده بودم؟ که م یانداختم. جه فکر  ریبه ز

 بودم.   اری احمق تمام ع

 : دیآرام پرس  عماد

 ات گرفته است؟  افهی شده؟ ق یچ -
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 زدم.  یزورک   یسر بلند کردم و لبخند یدستپاچگ با

 . ستی ن یز یچ -

بدش صورتم را در هم برد. با   یمزه  دم،یمتقاعد شده سرش را تکان داد. لب رژ خورده ام را گز عماد
 عماد زدم. یبه بازو  میبازو

 جانم؟  -

 ؟ یدیرو بهم م زی م یاز شربت رو کمی -

  ییشربت برداشت و به دستم داد. از آن جا  یوانیخم شد و ل مانی جلو زیم یرا تکان داد و رو   سرش
دهانم بد، شربت را با ولع خوردم که باعث به خنده افتادن عماد   یخشک بود و هم مزه  میکه هم گلو
 .  دیرا گشاد کرد و لبش را گز شیابرو باال انداختم که چشم ها ش ی برا  طنتیشد. با ش 

 نکن! ی طونی ش -

 نشستم. میو صاف سر جا  دمیخند یخودن زش ی اخطار آم یصدا با

گفتند و   کیکه تبر نیعماد هم بعد از ا یزود تمام شد و مهمان ها رفتند. خانواده   یلیخ  جشنمان
پسر خاله اش شب را بگذرانند و روز بعد   یعماد در خانه  یدادند، رفتند تا به گفته  یکی کوچ یکادو
ناقابل به  رفتعا  کی به خودشان زحمت ندادند تا  یکه مامان و بابا حت نیشهرشان بشوند. از ا یراه

 درست مثل عماد.   اوردم،ی خودم ن  یعماد بزنند، نراحت شدم و به رو یخانواده 

از   ی توجه به عماد با اتاقش رفت، مامان هم لطف کرد و به خشک یعماد، بابا ب یاز رفتن خانواده  بعد
 : دیعماد پرس 

 ؟ یر الزم ندا یز یچ -

 جواب داد:  ریسر به ز عماد

 ممنون!  یل ینه، خ -

و با   دیمن را بوس یاز آن دو بهتر بود، گونه  ازی گفت و به دنبال بابا رفت. رفتار ن 《یا باشه》 مامان

 اتاقش شد.  یراه 《ریبخ  شب》کرد و بعد از گفتن   مانیبرا یخوشبخت یعماد دست داد و آروز 



 شهیسند کل

235 
 

 : د یسکوت پرس نیاطراف دادم، عماد بعد از چند م  شدن سالن، نگاه معذبم را به  یخال با

 م؟یبخواب   میبر یخوا  ینم -

 《...می... بخوابمی.. بر...بهتره... که. میبر  ؟یچ》کردم و هول گفتم:  یسرفه ا تک

 کرد.  تمیکرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت راه پله هدا یتک خنده ا عماد

 ؟ یقدر هول  نیچرا ا -

 از قبل هول و مضطرب شده بودم، جواب دادم: شتریب  یکمرم حت یدستش رو یکه از داغ یحال  در

 .ستمینه، من اصالً هم هول ن ؟یچ -

 و زمزمه کرد:  دیخند  طانی ش عماد

 !ی تو بگ یباشه، هر چ -

شب   نی بودن در کنار عماد... آن شب خاص تر یایرو  وست،یپ  قتیباالخره به حق میای شب رو آن
 وقت فراموشش نخواهم کرد. چیبود. مطمئن بودم که ه  نشیتر یماندن ادیام و به  یزندگ

 جان؟  یناز  -

چشم  یکم  یتخت زدم و با خواب آلودگ یزو  ینداشت. غلت ایعماد کنار گوشم کن از رو یصدا دنیشن
 را باز کردم.  میها

 هوم؟  -

 را پشت گوشم فرستاد.  میزنان مو ها  لبخند

 م؟یصبحانه بخور  میبر -

سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و  اقیکامالً باز بودند. با اشت میبود و چشم ها دهیاز سرم پر خواب
 .میرفتم تا دست و صورتم را بشو  سیبه سمت سرو
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گونه ام نشاند و   یرو  یسبک یآمدم، عماد بوسه  رونی ب  سیکه کارم تمام شد و از سرو نیاز ا بعد
 زمزمه کرد: 

 محاله!  یهمه خوشبخت نیمن و ا نه،ی ریخواب ش هیکنم همش   یحس م  -

 را جمع کردم.  می و شانه ها دمیخند  زیر

تا حاال چند بار خودم رو   ستم،یکه مطمئن شم که خواب ن نیا یدارم، برا یحس   نیمنم همچ -
 گرفتم. شگونین

و لب   دی ساعد قرمزم کش یحرف دستم را نشانش دادم، انگشتش را نوازش وار رو  نیاز گفتن ا بعد
 زد: 

 !وونهید -

و  سرد مامان  یالبته که با وجود رفتار ها م،یمشترکمان به آشپزخانه رفت یصبحانه   نیخوردن اول یبرا
خب در نوع خودش    یکردم، نشد ول یصبحانه خوردن را تصور م  نیاول میاهایبابا آن طور که در رو

 بود.   یکاف میبرا ن یبود. عماد را کنارم داشتم و هم چیبهتر از ه

رفتنمان به   رون ی ب  نیاول نیو ا میرفت رونی و ب میکه اجازه ام را از بابا گرفت، آماده شد نیبعد از ا عماد
 بود.  نی ریلذت بخش و ش  میلفظ برا نیعنوان زن و شوهر بود. چقدر ا

و   میگفت یم م،یخورد یامان را م ی ف یق یها یو همان طور که بستن میدر دست هم به پارک رفت دست
 بود؟  نیتر از ا بایمگر ز ی. زندگمیدیخند یم

. با لذت دهانم را مزه کردم. با حس  دیچی در دهانم پ لی وان نی ریش یام زدم، مزه  یبه بستن  یگاز 
 : دمیرا باال دادم و پرس  میلبخندش، ابرو دنینگاه عماد، نگاهش کردم. با د ینیسنگ

 ه؟یچ -

 اش را باال انداخت و لبخند زنان جواب داد: شانه

 ! راحت باش. یچ یه -

 زدم. یبه بستن  یگر ید گاز
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 راحتم.  -

 را دور شانه ام حلقه کرد و محکم به خودش فشارم داد. دستش

 .یدوستت دارم ناز  یل یخ -

 زل زدم. شیای ر یو ب  اهیس یطور که در آغوشش بودم، سرم را چرخاندم و به چشم ها همان

 کنن.   انشی تونن ب ی منم دوستت دارم، اون قدر که کلمه ها نم -

. به میسخت بود، به خانه برگشت  مانیهر دو یکه برا یدر حال  ،یماندن ادیروز به  کیاز گذراندن  بعد
  نی . بعد از تمام شدن غذا بابا اولمیو در سکوت غذا خورد  دیشام را چ زیمامان م دنمانیمحض رس 

 بود که از جا بلند شد و به عماد اشاره زد:  ینفر 

 تو سالن کارت دارم.  ایغذات که تموم شد، ب  -

 و جواب داد:قاشق را در بشقابش گذاشت  یفور  عماد

 چشم. -

 :  دم یو با اشاره از مامان پرس میبا عماد رد و بدل کرد یمتعجب  نگاه

 کار داره؟  یبابا چ -

من هم پشت   ز،یجوابم را داد. به محض بلند شدن عماد از پشت م  شیبا باال انداختن شانه ها مامان
 بابا نشست و من هم کنارش.  کی نزد ییسرش بلند شدم و همراهش به سالن رفتم. عماد جا

 یبگ یخوا  یآقا عماد نم خب》گفت:   شیکرد و بعد از صاف کردن صدا مانیبه هر دو ینگاه  بابا

 《؟یکار کن یچ یخوا یم ه؟یچ ندهیآ یبرا متیتصم

 جواب داد: ریهمان طور سر به ز عماد

 کارم.  دنبال -

 زمزمه کرد:   زیو تمسخر آم  دیکش  شیها شی پوزخند زنان دستش را به ر  بابا
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 دوره و زمونه؟ نیشه تو ا ی م  دایکار؟ کار مگه پ -

 《کنم. یم دایپ》گفت:   ییو با کم رو دیپشت گردنش کش یدست عماد

 یزود نیبابا سکوت کردم. دوست نداشتم عماد به ا یبا اشاره  یول  میبگو یز یخواستم چ ی تینارضا با
من   یکه بابا قرار نبود دست از دخالت در زندگ  نیمثل ا یول میسر کار برود و دوباره از هم دور شو

 بردارد. 

 ؟ یکن یشد، کار م دایکار مناسب پ ه یخب بر فرض مثال  -

 به ضرب سر بلند کرده و با شوق به بابا زل زد. عماد

 م، به خدا. کن یکار م  -

 که باشه؟  یهر کار  -

 لب زد:  دیترد یب  عماد

 به جز خالف. یهر کار  -

 ؟ یزن  یخوبه، کارت هر چقدرم که سخت باشه، جا نم -

 زنم.   ینم -

 متفکر سرش را تکان داد.  بابا

 .یکار کن  دیکه با ییجا برمتی خب. فردا صبح زود آماده شو، م  اری بس -

 : دیو پرس  دیمبل جلو کش یخودش را رو یبا کنجکاو عماد

 ه؟ یکارش چ -

 بلند شد و در همان حال جواب داد:   بابا

 ه؟ی که کارت چ یپرس  یچرا م گهید ؟یدیباشه، انجام م  یهر کار  یداره؟ تو که گفت یچه فرق -
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به  دمان،ید  هیرفت، نگاه کرد. بعد از رفتن بابا از زاو یباال م یمغلوب به بابا که داشت به طبقه  عماد
 براق نگاهم کرد. ییو با لبخند و چشم ها دیسمتم چرخ

 از کار. نیا -

 : د یجمع شد و پرس یدمغم لبخندش کم  ی افهیق دنید با

 توهمه؟ افت یشده؟ چرا ق  یچ -

 افتاده جواب دادم: ییشانه ها با

 .م یخوام با هم وقت بگذرون یسر کار، م  یفعالً بر  میداردوست ن م،یمن و تو تازه نامزد کرد -

 نثارم کرد.  ی ام را عقب زد و لبخند قشنگ یشان یپ یرو یمو ها  یبا مهربان  عماد

  مون؟یسر خونه و زندگ میو بر میکن  یتا زودتر عروس  ارمی کار کنم و پول درب یخوا  یقربونت بشم. نم -
 خودم رو به خانوادت ثابت کنم؟   یخوا ینم

 ... یخوام ول یم -

 : د یحرفم پر وسط

 میبر  افته،ی رو غلطک ب مونیبعدش زندگ  دمیفقط اولش سخته، قول م زم،یعز گهینداره د یول -
 .می دیرو انجام م یکه تو بخوا یو گردش، اصالً هر چ حی مسافرت، تفر

 《ا؟یقول داد باشه،》و گفتم:  کردم   ینداشتم، نوچ یجز قبول ی که چاره ا یی آن جا از

 کوچکش را جلو آورد.  انگشت

 . دمیقول م -

بود   بایز مانی دست ها یزنان انگشت کوچکم را جلو بردم و قفل انگشتش کردم. تفاوت اندازه   لبخند
 و قند در دلم آب کرد. 

 . دمیمنم قول م -
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و انگار   میداد ینحوه ممکن انجامش م  نی روز ها به بهتر نیکه ا ی. کار میهم لبخند زد یدو به رو هر
 قرار نبود که تمام شود. 

  یو عماد به سر کار برود، البته قرار بود قبلش صبحانه  می شو داریتا صبح زود ب   میدیشب زود خواب آن
 مخصوص من را هم بخورد. 

چشمم را بزور باز نگه   کیکه  یدر حال ،یزنگ هشدار از جا بلند شدم و با خواب آلودگ یبا صدا صبح
 بود، تکان دادم.  یقی عماد را که در خواب عم یداشته بودم، شانه 

 شو.   داریعماد؟ ب  -

کردم. دوباره   یبود که گمان م  یز یتر از چ نینشان نداد، انگار خوابش سنگ یعکس المعل چیه
 زدم:   شیاو بلند صد دمیکوب شیبه بازو یباز هم تکان نخورد، کالفه مشت یتکانش دادم ول 

 شو، َاه!  داریعماد؟ ب  -

 خورد.   یبه خودش داد و تکان یزحمت باالخره

 هوم؟  -

 《.یکن  ریسر کار؟ بلند شو، وگرنه د یتا با بابا بر  یقرار نبود صبح زود بلند ش مگه》گفتم:  یحرص

 : دیگرفته پرس ییحرف بلند شد و نشست. با صدا نیا با

 ساعت چنده؟  -

 کردم.  یوار یبه ساعت د ینگاه

 . زود باش. قهیشش و ده دق -

چهره  دنیاز د یلبخند  زند،یصورتش بر  یرو  شیپخش و پال یرا تکان داد که باعث شد مو ها  سرش
 اش زدم و او از جا بلند شد تا برود و صورتش را بشورد.  دهیژول ی

دستش  یا آمد. نوچ نوچ کنان بلند شدم و حوله رونیب س یاز سرو سی خ  یبا صورت قهیاز چند دق بعد
 رفتم تا من هم صورتم را بشورم.  سی دادم تا صورتش را خشک کند و بعد به سرو
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وقت   هیتا آمدن بق یساعت میبود و ن  میساعت شش و ن  م،یرفت  نییاز آماده شدن با هم پا بعد
 . میداشت

هم آمدند   هیبق  دم،یچ زی م یرا رو  زیهمه چ یآماده کنم. وقت یمفصل یبه کار شدم تا صبحانه  دست
هم هر کدام سراغ کار   ازیو کنارمان نشستند. بعد از خوردن صبحانه بابا و عماد رفتند و مامان و ن

 خودشان رفتند.

 یگونه  یرو  یکه موقع خداحافظ یآوردن بوسه ا ادیرفتم، با به  یطور که به سمت اتاقم م همان
 زدم.  ی قیعماد کاشته بودم، لبخند عم

خواب  یو به ادامه  دهیباال کش  میتخت انداختم و پتو را تا گلو یودم را روخ  دم،یبه اتاق رس یوقت
 . دمیرس میصبحگاه

در درست کردن ناهار به مامان کمک کردم و بعد   یرفتم، کم  نیی شدم و پا  داریساعت بعد ب سه
 شدم.  دنید لمیمشغول ف

و سمتش    دمیکردم که بابا آمد، خوشحال از جا پر ینگاه م ونیزیچانه زده و با کسالت تلو ریز دست
 : دم یتنها بود. متعجب پرس یرفتم ول

 پس عماد کو؟  -

 را دست مامان داد.  فشی کت و ک  بابا

 سرکار.  -

 《کارش تموم نشده؟ مگه》گفتم:   دیناام

 نه. -

قدر طول   نیا به عماد داده بود که یکاناپه لم دادم. معلوم نبود بابا چه کار  یخورده دوباره رو شکست
 و بازم منتظر ماندم. دمی کش یبود. آه دهیکش

نشد و من کم کم داشتم  شی دایهنگام خوردن عصرانه هم پ یحت  امد،یو عماد ن میرا خورد  ناهار
 شد.  شی دایبابا خواستم به او زنگ بزنم که پ یشدم. غروب بود که بر خالف حرف ها  ینگرانش م
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و فوق العاده خسته  فیاد صبح است، سر و صورتش کثشد که همان عم  یباورم نم  دمشید یوقت
 هوش شود. یب  یاالن است که از شدت خستگ نیکردم هم یبود، حس م 

 : دم یسمتش رفتم و شوکه پرس به

 ه؟یچه وضع نیا -

 صورت خسته اش نشست.  یرو  یلبخند

 . امی از سر کار م -

 اما... -

که سوال و جوابش   نیا یبه جا ن، یخسته است نازن  شوهرت》و کفت:  دیوسط صحبتمان پر مامان

 《حموم رو براش اماده کن و غذاش رو گرم کن. ،یکن

ظهر شدم. عماد   یحرف مامان گوش دادم و عماد را به حمام فرستادم و بعد مشغول گرم کردن غذا به
و رو   دمیغذا کش شینشست. برا زی دور گردنش بود به آشپزخانه آمد و پشت م یکه حوله ا یدر حال 
 نشستم.   شیبه رو

 شده؟  یچ  یبگ  یخوا یخب نم  -

 جواب داد:  رد،یکه نگاهش را از آن بگ نیو بدون ا دیبشقاب را جلو کش عماد

 .گهیجان، سر کار بود د  نینشده نازن یز یچ -

 《؟یایموقع شب خونه ن  نیتا ا دیکه با هیکار چه》گفتم:   ضی غ با

 . دیپاش  میبه رو یبلند کرد و لبخند تلخ سر

 ! یحمال -

 نگاهش کردم.  جیگ

 ؟ یچ -
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 خوش طعم مامان خورد.  یاز قورمه سبز  یو قاشق دیکش یآه

  دیبا اد،ی نم  رمیکه درس نخوندم از اون کارا گ  یمن ام،ینبود که موقع ناهار ب   ینی نش زی کار پشت م -
 کنم.  یکارگر 

 و سردرگم زمزمه کردم:  جیگ

 کرده. دایبابا گفت که برات کار پ  یول -

 و جواب داد:  ختیبرنجش ر یرو  خورشت

 اومد. ینم  رمیگ نمیاوضاع به لطف بابات دارم، اگه اون نبود که هم  نیکارم تو ا نیهم -

 نه؟ی گفت هم یکه بابام م یبابا کار  یعنی -

 آره.  -

  م؟یدانستم چه بگو ی. نم امدین رونی از آن ب ییصدا  یچند بار دهانم را باز و بست کردم ول یماه مانند

 بلند شوم که عماد مچ دستم را گرفت.  ز یاز سر م خواستم

 . نینازن  نیبش -

 بکشم. رونی کردم دستم را از دستش ب تقال

 با بابام حرف بزنم. دیبا -

 نگاهم کرد. تی جد با

 . ستین یاز ین -

 . رهی گ یسخت م یادیداره ز گهیبابام د ازه،ی ن میلیچرا؟ خ  -

 زمزمه کرد:  یو او به آرام نمیرا فشار داد و وادارم کرد تا بنش مچم

ناشکر   دینبا مته،یغن نمیهم یاوضاع بد اقتصاد نیداده، تو ا یبهم کار بده ول ستیبابات مجبور ن  -
 بود.
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  دیدستش دارد چرا با ریکارمند ز  یکه کل یینزنم، تا اعتراض نکنم بابا یتا حرف تند  دمیرا گز لبم
 و خسته کردن من و عماد بود؟  یجز لجباز  یز یبه عماد بدهد؟ هدفش چ  یکار سخت  نیهمچ

شام   یبرا  یو حت  دیکه به شدت خسته بود، خواب  ییبعد از خوردن غذا به اتاق رفت و از آن جا عماد
 نشد.   داریهم ب

 یتا صدا دمیرا تر کرد. لبم را گز میبودم، اشک چشم ها رهی اتاق به صورت خسته اش خ یک ی تار در
 . رمی خواست بم یحال افتاده، دلم م نیبه خاطر من به ا دمید یکه م نینکند. از ا دارشیام ب هیگر

بسته اش را لمس کردم و بعد   یآمدم، چشم ها نییو پا  دمیلختش کش یمو ها نیدستم را ب آرام
 .  دمیو کنارش دراز کش  دمیکه خورد، دستم را عقب کش ی. با تکان .. شیگونه و لبش ها

* * * 

که کم  دمید یخودم م یگذشت. با چشم ها یکه عماد سر کار رفته بود، م یماه از عقدمان و زمان سه
 آمد. ینم از دستم بر  یکار  یکشد، توانش رو به افول است ول  یآورده، نم 

.  دیخواب  یگشت و بعد از حمام و خوردن غذا م یرفت و غروب بر م  یروز صبح زود به سر کار م هر
آمد مجبورش کنم   یخسته بود و من هم دلم نم شهی. هممیبا هم وقت بگذران م یتوانست یکم م  یلیخ

 که بابا ساخته بود، خسته شده بودم.  یوضع نیاز ا یول میبرو رونیکه ب

دادم چون کارش فوق   یمورد به او حق م نیو در ا اوردی روز هاست که کم ب  نی دانستم عماد هم یم
 العاده سخت بود.  

   ؟یکجا موند نینازن  -

پر از تخمه به سمت سالن رفتم. کنار   یآمدم و بعد از برداشتن کاسه  رونیمامان از فکر ب یصدا با
 کرد، غر زد:  ینگاه م ون یزی نشستم و او همان طور که به تلومامان 

 ؟ یکرد یکار م  یدو ساعت اون جا چ ؟یار یتخمه ب یمثالً رفته بود -

 تخمه برداشت و مزه پراند:   یمشت ازین

 ساخته مامان.  یحتمًا داشته تخمه م -
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 کردم: لب زمزمه  ری خنده زد. پوکر نگاهش کردم و ز  ریحرف خودش غش غش ز نیاز ا بعد

 . یمسخره ا یل یخ -

 شدم.   دنید لمیتخمه برداشتم و مشغول ف ینداد. مشت یجواب   ینگاهم کرد ول یسر  رهی با خ  ازین

تخمه در   یحواس  یبا ب  رم،یبگ  ونیزیکه نگاه از تلو نی بدون ا لم،یحساس ف   یاز صحنه ها ی کی در
 دهانم گذاشتم. 

 ِا سالم عماد.  -

 : دمیگرفتم و به عماد نگاه کردم. متعجب پرس  ونیزینگاه از تلو ی به سخت  ازین  یصدا با

 ؟ یکن  یکار م یجا چ  نیا -

 حال لبخند زنان جواب داد: نی و اضطراب بود، با ا یاش پر از آشفتگ  افهیق

 کجا باشم؟  دیپس با -

 به ساعت کردم.  ینگاه

 ؟ یسر کار باش  دیموقع نبا نیمگه ا -

 انداخت.  نییرنگ گرفته سرش را پا   یبا چهره ابه من و مامان کرد و    ینگاه عماد

 از کار در اومدم.  -

 ؟ یچ -

در واقع من آن قدر  د،یبلند پرس ییبلکه مامان بود که با صدا  دمیسوال را پرس نیمن نبود که ا نیا

شه. عماد رو   ی بفهمه، غوغا م  بابا》دانستم:  یرا م  زیچ ک یشوکه بودم که ذهنم قفل کرده بود و فقط 

 《کشه. یم

نتونستم  گهی. دامی سخته، از پسش برنم یل یخ  کارش》در جواب مامان گفت:  یبا شرمسار  عماد

 《.ارمیطاقت ب 
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  یعصبان   یلی خ ازیپدر ن  ،یزد یجا م  دیخودش رو داره، نبا  یکار سخت هر》اخم کرد و گفت:  مامان

 《شه. یم

 : دمینگفت. از جا بلند شدم و سمتش رفتم و پرس  یز یچ عماد

 ؟ یخور  یناهار م -

 جواب داد:  آرام

 آره.  -

نشست و من   زی . عماد پشت ممی به سمت آشپزخانه رفت گریگذاشتم و با هم د  شیبازو یرا رو دستم
 گاز مشغول گرم کردن غذا ها شدم.   یجلو

   ؟یناراحت -

 که برگردم، در جواب سوالش، زمزمه کردم:  نیا بدون

 نه. -

مثل من  یعرضه ا  یاز داشتن شوهر ب ،یکه نتونستم کارم رو نگه دارم ناراحت نی! از ایناراحت -
 .  یناراحت 

دلگرم   یگرفتم و فشردم. با لحن   زیم  یکنارش نشستم. دستش را از رو  یصندل  یسمتش رفتم و رو به

 《که کارت چقدر سخته. دمید ی چون مکنم  یدرکت م من》کننده گفتم: 

 زمزمه کرد:  یداد. به سخت یخبر از بغض م شیگلو یبرجسته   بیسرخ شده بود و س شیها چشم

 زدم.   یجا م  دیگه، نبا یمامانت راست م -

 زدم.  یلبخند

 تو نظر بده. یتونه جا  ینم نمیهم یتو نبوده برا  یاون جا -

 انداخت.  نییو سرش را پا دیکش یآه
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 شه.  یناراحت م یبابات حتمًا حساب -

 . دمیخند آرام

 کنه. یگرد و خاک م یاحتماالً امشب حساب  -

 کنم.  دایکار پ هی دیبا -

 شه.  یم دایخدا بزرگه، پ -

و رنجش را    یتوانستم خستگ یکردم، م یخورد، در سکوت نگاهش م   یرا م شیکه غذا یتمام مدت در
 که مدام آه نکشم. و سخت بود  نمیدر چهره اش بب

مطمئنًا قرار بود   م،یمنتظر آمدن بابا بود یول میداد یو هر دو با استرس گرچه نشان نم  میاتاق رفت به
 به پا کند.    یطوفان حساب کی

عماد نگاه    ی دهیترس ی افهیو به ق دمیمضطرب لبم را گز ن،ییپا یبابا از طبقه  دادیداد و ب  یصدا با
 کردم.  

 : دم یتخت بلند شد. دستپاچه پرس یصورتش نشاند و از رو یرو یاخم  عماد

 ؟ یر یکجا م  -

 را باز کرد و جواب داد: در

 با بابات حرف بزنم.  رمیم -

گذاشت. مطمئنًا بابا   میرفت و تنها  رونی مخالفت داشته باشم، عماد از در ب یبرا  یکه فرصت نیاز ا قبل
 نشان بدهد.  یقرارن بود واکنش خوب 

و   دمیرفتم، عماد وسط راه پله ها بود، به سمتش دو رونی بلند شدم و از اتاق ب  یصندل  یعجله از رو با
 شدم.   کشانیبود. نفس زنان نزد ستادهیا شیپله بود و بابا هم رو به رو نییکه پا دمیبه او رس  یوقت

 《که افتاد، متاسفم، من واقعًا... یاتفاق بابت》افتاده خطاب به بابا گفت:  نییپا  یبا سر  عماد
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 یا افهی دهانم گرفتم. بابا با ق یو دستم را جلو  دمیاز بهت کش ین یبابا فعل جمله اش را ربود. ه یلیس
 زد:  ادیعماد تکان داد و فر یسرخ انگشت اشاره اش را جلو

   ؟یبخشش کن یتقاضا ییچشمم و با پررو یجلو یای شه ب یخفه شو، چطور روت م -

 دهانش مشت کرد و ادامه داد: یدستش را جلو بابا

پول کرد. از همون اولشم  هی یسکه  یسماوات یالف بچه من رو جلو  هیچطور   نی عه، عه... بب -
کنن،   یم یهر کار  یکار یمردم از ب  یکه بهت دادم، جوونا  یفرصت فیح  ،یستیحرفا ن نیمال ا دمیفهم

 ؟ یکن  یبعد تو ناز م

چون  رونی ب ادی کارش سخت بود، من به عماد گفتم که ب بابا》گفتم:   یجلو گذاشتم و به آرام یقدم

 《آورد. یداشت کم م

 : دیقفل شده، غر یفک ان یسرخ نگاهم کرد و از م ییبا چشم ها  بابا

  یک ؟یستی هنوز دست بردار ن  ت،ی به زندگ یبودنت، گند زد هیتجرب   ی. کم با بیجا کرد یب  یلیتو خ  -
 ؟ یدار یاحمقانت برم ی مای تصم نیدست از ا

 داد زدم:  تیرا در هم برد و آمپرم را چسباند. با عصبان   میبابا اخم ها نیتوه

 ؟ یدخالت کن م یتو زندگ یخوا یم یتا ک  ؟یشه بس کن یمنه بابا، م هیزندگ  نیا -

 متعجب از رفتار تندم زمزمه کرد:  بابا

 ؟یکش یکه سر پدرت داد م  یشد دهیقدر در نیا -

 و زمزمه کردم:   دمیلبم را گز مانیپش

 بابا.  یکن  یخودت مجبورم م  -

 سرش را با تاسف تکان داد. بابا

 .یشه تو چشمام نگاه کن   یروت نم یمون یکه از پش نمی ب یرو م   یروز  -

 نرنجانم.   میبابا را با حرف ها نیاز ا  شتریتا ب   انداختم و سکوت کردم نیی پا سر
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 《راحت باشه. التون یکنم، خ  یم دایکار پ هیزود  یلی خ》آرام گفت:   ییبا صدا عماد

زد که به آن مطمئن نبود؟   یرا م یعماد را نگاه کردم. چرا حرف  یضرب سرم را باال گرفتم و حرص به
 گفت، بود؟  یکه م یآسان  نیکردن کار به هم دایمگر پ

در آن نهفته بود،  دیکه تهد یاش را تکاند و با لحن یالیعماد زد و غبار خ یشانه  یدستش را رو بابا

 《کنم که بهت گفته بودم. یرو م  یوگرنه کار  ی کن دایزود کار پ   یلینفعته که خ به》گفت: 

باور رساند   نیا پلک عماد و مشت کردن دستش، مرا به زی پرش ر یدانم منظور بابا چه بود؟ ول ینم
 .  ستی ن  یخوب زی که قطعًا چ

 و گرفته جواب داد:  زیر  ییبا صدا عماد

 باشه.  -

 سرش را تکان داد. بابا

 . ی کن  دایکار خوب و نون و آب دار پ هیزود  یلیکه خ  دوارمیخوبه، ام -

حرف بابا    دییهم فشرد و به تا یرا رو  شیگر عماد را نگاه کرد و عماد لب ها دیتهد ییچشم ها با
 سرش را تکان داد. 

 : دم ینگاهشان کردم و بالفاصله با دور شدن بابا، از عماد پرس مشکوک

 بود؟   یمنظور بابا چ -

 . نمی قرمز شده اش را بب یو تازه توانستم گونه   دیبه سمتم چرخ عماد

 . یچ یه -

 《درد داره؟ یل یخ》گفتم:  یگونه اش گذاشتم و با دلسوز  یرا رو دستم

 داشت.  یمصنوع  ییکه زد، رنگ و رو یلبخند

 نه. -
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 کرده و زمزمه کردم:   یتلخ ی خنده

 . نهیسنگ یلیدروغ نگو! دست بابا خ -

 . دیکش یآه عماد

 هیم خودمون  یزندگ دی. خورش میتحمل داشته باش هی شه، فقط کاف یروزا هم باالخره تموم م نیا -
 کنه.   یطلوع م یروز 

 اراده لب زدم:  یب

 .دونمیم دیبع -

  یوگرنه حساب   دی. خوب شد که عماد نشندمیشدم و لبم را گز مانیحرف پش  نیاز گفتن ا بالفاصله
که او  نیبدهم، نه ا  یو دلگرم دیمن بود که به او ام ی فه ی بد وظ  طی شرا نیباخت. در ا یخودش را م

 کنم.  دیناام ندهیرا از آ

حاضر نشد   زی شام هم سر م یبرا یاز شدت شرم و خجالت حت  چارهیعماد ب  م،یعماد به اتاق رفت  همراه
 نداشت.  یا دهیمن هم فا  یو اصرار ها

 شه با پدر و مادرت چشم تو چشم بشم. ی نکنم، روم نم دایکار پ  هی یتا وقت ،یگفتم که نه ناز  -

 . دمیکوب  نیرا به زم میپا کالفه

 . یشه که گرسنه بخواب  ینم -

 سرش مرتب کرد. ریو بالشت را ز دیتخت دراز کش یزنان رو  لبخند

 . رمی می نم یشه، منم از گرسنگ  یشب که هزار شب نم هی -

 ؟ یشام و ناهار بخور   یخوا  ینم ،ینکرد دایتا چند روز کار پ  دیشا -

 جواب داد:  بالفاصله

 نوچ.  -
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 : دمیغر یحرص

 باش. قدر تخس ن  نیا نوچ و کوفت  -

 را بست و زمزمه کرد: شی چشم ها د،یشانه اش چرخ یو رو دیخند

 قدر حرص نخور، برو غذات رو بخور.  نیا -

غذا،   یبرا  یر یتو نم   یتا وقت دمیم  حیترج  منم》و در جوابش گفتم:  دمیتخت دراز کش یرو کنارش

   《منم نرم.

 برو غذا بخور.  ،یاحمق نشو ناز  -

 از او بستم و خودم را در آغوشش جا کردم. آرام لب زدم:  تی را به تبع میها چشم

 .طور  ن یهم هم ماتمونیمشترکه، تصم یزندگ  نیا -

  یبا حرف ها  یبه خوب د،ینداشت که بگو یز یبود که چ نی ا هیشب شترینگفت، البته ب  یز ی چ گرید عماد
 و ماتش کرده بودم.  شیدرستم ک

ها را    زیچ نیا یکدام حوصله  چیه  ،یضافا طنتی ش  چیبدون ه م،یدیزود خواب یل یشب خ آن
 . میافتاده بود یزندگ  یبی انگار تازه در سراش م،ینداشت

با   یخوابم نبرد. کم گریشد و به دنبال کار رفت، من هم بعد از رفتن او د داری صبح اول وقت ب عماد
 چرخ زدم تا زمان بگذرد.  یمجاز  یسما چت کردم و در شبکه ها

شد. از همان بدو   شیدایو خوردم. عماد عصر سر و کله اش پ نیی مامان رفتم پا یرا با اصرار ها  ناهار
 چهره اش با پوزخند رو برگرداند و زمزمه کرد:  دنیورودش، بابا به محض د

 معلومه. زیاش همه چ افهی ق نیاز هم -

. شهینکرد، درست مثل هم افتیاز مامان و بابا در یار گرمکرد که البته رفت یبا همه احول پرس  عماد

 《.دینباش  خسته》آمد و کنارم نشست، آرام گفتم: 

 خمار خواب بودند.  شیزد، چشم ها  یپر از خستگ یلبخند
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 طرف و اون طرف رفتم.  نیشم، از صبح ا  یهوش م یب  یدارم از خستگ -

نگاه و حواس   یس همه را پرت خودش کند. وقتکرد تا حوا یبابا سرفه ا م،یبگو یز ی که چ نیاز ا قبل
 شروع کرد:  د،ی خودش د یهمه را رو

 ؟یکرد دایخب آقا عماد کار پ  -

 خسته بابا را نگاه کرد و آرام جواب داد:  عماد

 چند جا سپردم، قرار شد خبرم کنن. هیفعالً نه،  -

 پوزخند زنان سرش را تکان داد.  بابا

 طور! نیکه ا -

 《کنه. دا یکشه تا کار پ یمدت طول م هی خته،یقول خودتون کار نر به》از عماد گفتم:  تی حما در

 بده.   جهی صبرم نت  دوارمیالبته ام کنم  یباشه، من بازم صبر م  -

و بابا را مثل   مینگو یز یخودم را گرفتم تا چ یجلو یبود، به سخت ری بابا پر از تمسخر و تحق  جمالت
 قبل نرنجانم. 

. به  دیایبلند شدم و به عماد هم اشاره کردم تا بلند شود و دنبالم ب د،یای ن شیپ  یخور که دل نیا یبرا
  یظهر گرم کردم و خودم هم نشستم و کم یاز غذا شی آشپزخانه رفتم و عماد هم به دنبالم آمد. برا

 . میهمراهش خوردم. بعد از خوردن غذا به اتاق رفت

تر از قبل   ره یتخت نشستم. پوستش ت یو من هم کنارش لبه  دیتخت دراز کش یرو  یبا خستگ عماد

 یشده، دار  رهی پوستت ت ،یبس کار کرد  از》بود. آرام گفتم:  دایشده بود و رنجش در صورت هو

 《.یش یداغون م

 : دیو پرس  دیبسته، خند یهمان چشم ها با

 از ازدواج با من؟ یشد مون یزشت شدم؟ پش -

 . اش زدم یشانی پ  یرو  یآرام ی ضربه
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که به خاطر دندون  یخوام تا زمان  یمن بازم دوستت دارم. م ،ی! هر چقدرم که زشت بشوونهید -
 کنارت بمونم.  م،یکن یبا هم دعوا م یمصنوع

 زل زد و بعد آرام زمزمه کرد:  میرا باز کرد و با آرامش به چشم ها شیها چشم

 خوبه که دارمت.   یل یخ -

به آن   یاش کنار زدم که مچ دستم را گرفت و فشار کم  یشانیپ یرا از رو شی ظرافت و ناز مو ها با
 آورد. 

 رون؟ ی ب میعصر بر  هی! نظرت چطونی ش -

 . مینرفته بود ییوقت بود که با هم جا یلی برق زد. خ  میها چشم

  م؟یبر ییبا هم جا میچند وقته که نتونست  یدون  یاز خدامه، م -

 رفت.  سی د شد و به سمت سروتخت بلن یرو از

 توام حاضر شو. رم،یگ یدوش م هیپس تا من  -

انتخاب کرده   نیج یرفتم، مانتو و شلوار  میاز جا بلند شدم و به سمت کمد لباس ها اقی شوق و اشت با
زدم، بعد از سر کردن شال  میرا به لب ها  یو رژ لب کالباس  دمیخط چشم نازک کش کی دم،یو پوش

 کارم تمام شد.   م،یو همرنگ مانتو   ییمویل

نثار خودم کردم و بعد رفتم  یانداختم و لبخند نهییبه خودم در آ  یتیپر اعتماد به نفس و با رضا نگاه
 مبل محبوبم نشستم و منتظر ماندم تا دوش گرفتن عماد تمام شود.  یو رو

  یعماد مهربان تر بود و با او لج نم با یفکر کردم که اگر بابا قدر  نیکه منتظر عماد بودم، به ا یمدت در
 .میآماده شو یجشن عروس  یبرا میتوانست  یو م میداشت  یما االن وضع بهتر  دیکرد، شا

  ین یکه ماش  یی. از آن جامیزد رونی زود حاضر شد و همراه هم از خانه ب  یلیعماد از حمام آمد، خ یوقت
پارک نشستم و عماد رفت   یها  مکتیز ن ا یکی  یمن رو م،یقدم زنان به پارک سر کوچه رفت م،ینداشت

 بخرد.   یبستن ،یفروش  یتا از بستن 
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 نیشدم. ا رهیسرم خ  یباال یستون کردم و به آسمان آب  مکتی ن یرا رو میرفتن عماد، دست ها  با
 یها دی از شکست خوردن ها و ناام یکه ناش یآورد. افکار  یبه ذهنم هجوم م یروزها افکار ترسناک

 بود.   ریاخ

که درخشان و پر   یا ندهیروشن فکر کنم، آ یا ندهیکردم به آ یکردم و سع یرا بستم و سع میها چشم
 بود.  یروز یاز پ

  رهی بود، خ ش ی رو  یکه دو کاسه بستن یکاغذ ینیآمدن عماد، از آن حالت خارج شدم. ذوق زده به س با
 شدم و آب دهانم را قورت دادم.  

 : د یپرس یبا مهربان  عماد

 ؟یخوا  یم کدومشون رو  -

را برداشتم و سهم عماد    یلیوان یبستن یکلنجار رفتن، کاسه  یو بعد کم  دمیلبم کش یرا رو  زبانم
 شد.  یشکالت  یبستن

 . میگفت یو اهدافمان م  مانیآرزوها مان،یاهایاز رو م،یزد  یحرف م م،یخورد یم  یطور که بستن  همان

  گر؟ یبود د نیهم عشق

 دیترد یپس چرا من کم م،یبساز  یزندگ یها یسخت یو با همه   میزیرا دور بر ندهی که ترس از آ نیا
 داشتم؟

 از نو! یو باز روز از نو، روز  میبه خانه برگشت یدور زدن و خوش گذران  یاز کل بعد

  شتریبابا هم روز به روز ب یگشت و فشار آوردن ها یبرم  دیناام  یرفت ول  یهر روز به دنبال کار م عماد
 شد.   یاز قبل م

 ؟ یناز  -

 برگشته بود، کردم و جواب دادم:  رونی به عماد که تازه ار ب یحوصله ا یب نگاه

 هوم؟   -
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  شنهادیبهم کار پ   ییجا هیامروز  راستش》را بهم چسباند و گفت: شیکف دست ها شیتشو با

 《شد.

 : دم یپرس جانی و با ه حوصله خارج شدم یحرف از آن حالت ب  نیا دنیشن  با

 واقعا؟  -

 کردم.  ی از سر خوشحال یمثبت تکان داد. تک خنده ا یرا به نشانه   سرش

 حقوقش چطوره؟  ه؟ی! چه کارهیخوبه! عال یل یخ -

 کردن کار ذوق نداشت.  دایکرد. برعکس من او اصالً بابت پ سی را با زبان خ  لبش

 بگم؟ یخب راستش... چجور  -

 : دمیپرس  اطی جمع شد. با احت  یکم لبخندم

 ؟یچند ماه اول حقوق ندار  -

 انداخت.  نییو سرش را پا دیکش یآه

کنار دستش    یچند ماه دیکار کنم گفته اول با ششیکه قراره پ ی. کس هیخب راستش کارش جوشکار -
 شه.   یگرفتم تازه کارم شروع م  ادی ی. وقتمیری بگ ادیتا  ستمیوا

  ابانیلبخند کم جانم را حفظ کردم. به قول معروف لنگ کفش در ب یکه در ذوقم خورده بود ول نیا با
 هم خوب بود.  نیاوضاع سخت هم نینعمت است، در ا

 *** 

درون قابلمه باعث شده بود که صورتم را   اتیبودم، بخار گرم محتو ستادهیگاز ا یدست مامان پا کنار
 : دم یقابلمه را هم زدم و بعد از مامان پرس اتیبرداشتم و محتو  یجمع کنم. قاشق

 خوب شدن؟  -

 که در حال پختنش بودم، مزه کرد و جواب داد: یجیهو یاز مربا یکم مامان
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 گاز رو خاموش کن.  ری بمونه بعد ز گهید کمی خوبه! بذار  -

پرت   یناهار خور  زیم  یصندل یخودم را رو یتکان دادم و مامان از آشپزخانه رفت. با خستگ یسر 
  یگرم کنم، البته ب زهایچ نیگرفتن ا ادی کردم سرم را با  یکار بودم، سع  یب  یروزها که حساب نیکردم. ا

و افت   شد یدرس خواندن متمرکز نم  یذهنم مثل سابق رو یدرس نخوانده داشتم ول یکار نبودم، کل 
 نداشت.   تیاهم می برا زیچ چیه گریبود. د میدر نمره ها یدیشد

  یکه مرباها خنک م  یگاز را خاموش کردم و به اتاق رفتم تا در زمان ری بلند شدم و ز قهیاز چند دق بعد
 ام را سر و سامان بدهم.  ختهیاتاق بهم ر  یشدند، کم

پله ها بودم که در خانه باز شد و   نییبرگشتم، پا نییپا یکه اتاق را مرتب کردم به طبقه  نیاز ا بعد
 : دمی و پرس  ستادمیا میوارد شد. متعجب سر جا ین یریش  یعماد با جعبه ا

 شده؟  یچ -

 《.رهی خ》خندان جلو آمد و گفت: عماد

 ادامه داد: یمصاعف  یرا از دستش گرفتم و عماد با انرژ  ین یریش  یرفتم و جعبه  جلو

 رسمًا سرکارم.   دوره ام تموم شد، از حاال -

 . دمیخند  یاز گلم شکفت و با خوشحال گل

 سرکار.   یخدا رو شکر، خدا رو شکر، باالخره رفت یوا -

ها   یاز نون خامه ا یکی را باز کردم و  ین یری ش یجعبه  اق یلبخند زنان سرش را تکان داد. با اشت عماد
اتفاق   نیااالنم بود، واقعًا به اوصف حال  نشیریش یگاز نصف آن را خوردم، مزه  کیرا برداشتم و با 

 داشتم.  ازیخوب ن

  دنی. مامان با فهممیسرکار رفتن عماد را خورد ینی ریش  ازی و با مامان و ن میعماد به سالن رفت همراه
 رود، رفتارش نرم تر از قبل شد.   یکه عماد باالخره سرکار م  نیا

  شی را جلو ین یس یگذاشتم. وقت ین یری چندتا ش یدست شی اش در پ ییبابا از سرکار آمد، کنار چا یوقت

 《ه؟یخبر》ها را برداشت و گفت:  یاز نون خامه ا یکیگذاشتم، 
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 جواب دادم:   یشاد با

 آره، عماد رفت سرکار.  -

 را باال داد و به عماد نگاره کرد. شی ابرو یلنگه   بابا

 سرکار؟   یآره؟ باالخره رفت -

 《.بله》گفت:  نیمت عماد

 : د یرا خورد و پرس  ینیری ش  بابا

 حقوقش چطوره؟   -

که تو رو   ییجا》را گفت و بابا با مالمت گفت:   ردیکه قرار بود به عنوان حقوق بگ یمبلغ کم  عماد
تا االن پول جمع کرده  یاگه کار رو ول نکرده بود داد،یجا حقوق م   نیکرده بودم، دو برابر ا یمعرف

 《. تیسر خونه و زندگ  یبر  یتونست  یو م یبود

 سخت بود. یلیعماد خ یاون کار برا یول -

 داغش را به ضرب باال داد و خروشان جواب داد: ییچا بابا

 جنم داشته باشه.  دیمرد با -

  یدروازه بود، نم گرش یو گوش د  گوشش در کیگفتم بابا  یکه هر چه م  نیمثل ا دم،یکش یآه
 خواست گوش بدهد. 

زود جشن    یلیکنم و خ  یکردم، پوالم رو جمع م دایکه خدا رو شکر کار پ  حاال》گفت:   یبه آرام  عماد

 《.رمی گ یرو م  یعروس 

 پوزخند زنان سرش را تکان داد.  بابا

 خوبه.  -
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و با هم به سمت   ختمیرا در کوله ام ر لمیآرام وسا دادم،یسما گوش م یطور که به سما حرف ها همان
 . میرفت یدر خروج 

کنم.   یهزاران بار خدا رو شکر م  می اومدنش تو زندگ یکه برا یخوبه، جور   یلیاون خ ؟یناز  یدون  یم -
خودش   یتونسته هم برا ه،یازش خوششون اومده، پسر با جنم و با عرضه ا یمامان و بابا هم حساب 

 ازدواجم پول پس اندازه کرده. یگفت برا یمبخره. تازه  نی خونه و هم ماش

 《.دیخوبه، خوشبخت بش یلی خ 》حوصله گفتم:  یب

 : د یرا گرفت و پرس میبازو سما

 ؟ یچرا ناراحت -

 . ستی ن یز یچ -

  یکنم و همزمان برا  یفقط دارم از حسادت دق م ستین  یز یچ》و در دل اضافه کردم:   دمیرا گز  زبانم
 هیمن مثل  یکه زندگ یوفق مرادت باشه در حال یزندگ دیحسادتم عذاب وجدان هم دارم. چرا با

 《پر از دست انداز بود؟  هیجاده خاک

 《اومده دنبالم. اوناهاش،》گفت:  جانیسما با ه  م،یاز در مدرسه خارج شد یوقت

  ینامزد سما محسوب مداده بود و  هیتک شیمدل باال نی به ماش  ابانی که آن طرف خ یبه پسر  ینگاه
  یبه دنبالم م شهیکه بابا هم ی. نبود راننده اختیر یم  شی شد، انداختم، همه تمام بودن از سر و رو

 زد.  یدر ذوق م یفرستاد حساب

 : د یموضوع پرس نیبا علم به ا سما

 ؟یا ی با ما ب یخوا  یدنبالت، م ادی که مش رحمان نتونسته ب نیمثل ا -

 《قدم بزنم. کمی  خوامیم  اد،یخودم ازش خواستم که ن نه،》زدم و گفتم:  یلبخند یسخت به

 خداحافظ.   رم،ی باشه، پس من م -
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نفرت   ییگرفتم. وجودم پر از حس ها شی رو را در پ ادهی حسرت بار نگاه از او گرفتم و پ  ییچشم ها با
نامزد سما   یجا  دیبودم؟ چرا عماد تبا یسما م  یجا دی مثل حسادت و حسرت بود، چرا من نبا زیانگ
 گذاشت؟  یفرق م شیبنده ها  نیخدا ب  یعن یداشتند؟  یبود؟ مگر آن ها چه فرق یم

 کوله ام را در مشت فشردم و زمزمه کردم:  بند

 مونم عماد. یم  شتیسخت تر باشه، بازم من پ نمیاگه اوضاع از ا یحت -

به خانه سرعت    دنیرس یبرا میام را پس زدم و به قدم ها یافکار خاکستر  یحرف همه  نیگقتن ا با
 . دمیببخش

 *** 

  یکننده  رهی. برق خ میکرد یمکث م  یکم نیتریهر و یو جلو میزد یهم قدم م یو شانه به شانه  آرام
 .نمی بنش شانیکرد تا به تماشا یوادارمان م ن یتریپشت و یطال ها

 《مغازه؟  نیتو ا میبر》به عماد گفتم:   خطاب

 . میبر -

. فروشنده با  میدرهم قفل بود، وارد مغازه شد مانیکه دست ها یاز موافقت عماد، در حال  خرسند
 : دیجلو آمد و پرس دنمانید

 تونم بکنم؟  یم ی چه کمک -

 جواب داد:  عماد

 ازدواج. یست حلقه برا -

 ؟ یمتی تو چه رنج ق -

 .میخوایو ساده م فیظر زیچ هی -

 《خب.  اری بس》سابق را نداشت، گفت:  اقیکه شور و اشت  یکرد و در حال  خیفروشنده بالفاصله  لبخند
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حلقه ها را انتخاب    نیو کم وزن تر  نیتر فیحلقه ها را نشانمان داد و من و عماد دو تا از ظر  فروشند
از  یست میکه چشمم به ن مییای ب  رونی از مغازه ب می. بعد از حساب کردن پول حلقه ها، خواستمیکرد

  یست را نم مین  نیا شیچرا به جا م،یبخر ییجنس نقره افتاد، چشمم را گرفت. ما که قرار نبود طال
 داشته باشد.  یادی ز متیآمد که ق یبه ظاهرش هم نم م؟یدیخر

  ینقره را رو سیفروشنده سرو ی. وقت اوردیب  رونی ب نیتری را از پشت و  سیفروشند خواستم تا سرو از
 : دم یآن را نگاه کردم و از عماد پرس یفتگی گذاشت، با ش یا شهیش  زیم

 قشنگه؟ مگه نه؟ یل یخ -

 لبخند زد و کنار گوشم زمزمه کرد:  عماد

 ؟ یدوستش دار  -

 .میرو بخر  نیبه جاش ا م،یطال بخر سیسرو میتون یقشنگه، خودمون که نم یلیآره، خ  -

 چشم. -

تمام شد،   دمانی. خرمیهم از مغازه خارج شدرا هم حساب کرد و با   سیبدون مخالفت پول سرو عماد
 ...یسادگ  نیبه هم

  میتون  ینم سی سرو نیا دنیخاطر خر به》گفت:   ینیاندوهگ یعماد با صدا م،ی از مغازه دور شد یوقت

 《.میو عکاس خبر کن لمبرداری جشن ف یبرا

 《برام جبران کن. ندهینداره، در عوض تو آ یاشکال》الغرش حلقه کردم و گفتم:  یرا دور بازو دستم

 . دیکش یآه عماد

 باشه.  -

  م،یداشته باش ییجدا یو خانه  م یری بگ یجمع کرده بود و قرار بود عروس  یکه عماد باالخره پول نیهم
 بود.   یبزرگ  شرفتیخودش پ 

 . میرفتبه مقصد خانه گ یتاکس ک ی م،یخورد یو همان طور که م دیخر یک یذرت مکز وانیدو ل عماد
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او در تمام مدت به   یبه مامان نشان دادم ول  اقیاندکمان را با اشت یدهایخر م، یدیبه خانه رس یوقت
 : د ینگاهم کرد و آخر سر پرس یسرد

 ؟ یخواست یبود که م یا یزندگ  نیا -

 گرفته جواب داد:  ییبا صدا هی. پس از چند ثاندیخشک لبخندم

 که مهم تر از ثروته، مهم تر از خونه و طال و جواهره. یز ی عشق دارم، چ یزندگ  نیآره چون تو ا -

گذر روزها    ری تقص دیترد نیکردم. ا یم انشیحرف را بارها تکرار کردم، هر دفعه سست تر از قبل ب  نیا
 بود؟

 .دیمتاسف سر تکان داد و آه کش مامان

 . یزن یحرف رو م نیکه ا یافتادی ن یو خم زندگ چیهنوز تو پ  -

و نگاهش    دهیتخت دراز کش یبه اتاقم برگشتم. عماد رو  دهاینگفتم، فقط بعد از جمع کردن خر یز یچ
  دتریشدم و بو شد کیبه مشامم خورد. چند قدم به عماد نزد  یبی عج یگرفتم، بو یبه سقف بود. نفس 

 : دمیپرس  دیشد. با ترد

 ؟یدیکش  گاریس -

 هوم. -

آخه؟ برات ضرر داره، اگه بابا بفهمه که  چرا》گفتم:  یحت رها کردم و با نارا نی زم  یرا رو  دیخر ساک

 《؟ یکن یرو خراب م زیهمه چ یآروم شده، چرا دار  کمیکنه. اوضاع تازه  یغوغا م

  ی م معذرت》لبش سنجاق کرد و گفت:  یرو یتخت نشست. لبخند پر درد یشد و چار زانو رو بلند

 《آروم بشم. کمی خواستم یروم بود، م  یادیکشم، فشار ز ینم گهیخوام، د

اتاق   ی و در را باز کردم تا هوا دهینگفتم، در عوض به سمت بالکن رفتم و پرده را عقب کش  یز یچ
 شد.  یدرست م یجنجال بزرگ  ده،یکش  گاریعماد س  دیفهم یبرود، بابا اگر م  گاریس یعوض شود و بو
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پهن عماد   یشانه  یآن نشستم، دستم را رو یباز کردن در بالکن به سمت تخت رفتم و لبه  بعد
خوب   یو نداشتن شغل  یپول ی روزها به خاطر ب نیدانستم که ا یبه آن آوردم. م  یگذاشتم و فشار کم

  وبخ یآمد تا برا ی از دستم برنم  یکار  م؟یتوانستم بگو ی چه م یاست ول  نیندارد و غمگ یحال خوش
 کردن حالش انجام بدهم. 

  ،یحرف  چیداشت بدون ه ازیآدم ن ی کنارش ماندم. گاه یحرف  چیو بدون ه دمیرا آرام عقب کش  دستم
 نبود. یقائده مستثن  نیداشته باشد و عماد هم از ا نیهمنش کیفقط 

 عماد بود که آن را شکست.  نیا ،یسکوت طوالن کیاز  بعد

 ن؟ ینازن  -

 جانم؟  -

 شانه ام گذاشت و زمزمه کرد:   یرا رو  سرش

که من رو همون جور که هستم،  یهست یخوبه که دارمت! تو تنها کس  یل ی! خیخوبه که هست یل یخ -
 . یخوا یم

 《قاپت رو ازم بدزه.  یکه کس ستمینگران ن گهید  یطور  نیخوبه، ا یلی خ》زنان گفتم:   لبخند

 . یدیقلبم رو دزد  ،یدیتو قاپم رو ندزد -

 سرش زدم.  به  یآرام ی ضربه

 نکن. یقدر زبون باز  نیا -

  یتو م یخودم رو جا نم،ی ب یوضع و اوضاع خودم رو م  ی. وقت ینه زبون باز  قتهی حق گم،یکه م یینایا -
  یبرا ،یبساز  میپول  یو ب یدونم که برات سخته با ندار   یداره؟ م یبودن با من چه حس نمیذارم تا بب 

 ازت ممنونم. یلی خ نیهم

در آن  ندهینسبت به آ  دیگرفته بودم. ترد شی از حرف ها ینرمش را نوازش کردم. حس خوب  یموها
 بود.   دهیحد خودش رس نی زمان به کمتر
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 نیبابت متشکر من بود، ا ن یسازم و از ا یم شیپول  یکرد که من با ب  یم یآور  ادیمدام  عماد
 در من وجود نداشت.  یبه نام فروتن یز یکرد. به گمانم چ یخوشحالم م

 زمزمه کردم:  آهسته

 خودمون.   یسر خونه و زندگ میبر میتون ی باالخره م ندهیآ یشه که هفته  یباورم نم -

 . میخونه قرار داد ببند یو برا یامالک میبر دیصبح با -

 سرمون.  ختهیچقدر کار ر ی. وانمیرو بچ  المونیو وسا میکن زشی تم دیآره، بعدش با -

 زد.  یپوزخند عماد

که  لمونیخواد، وسا  یوقت نم  شتریساعت ب کیکردن اون لونه گنجشک چقدر کار داره؟  زیمگه تم -
 خواد.    یاز نصف روز وقت نم شتریخونه ب  ی. کل کاراستین ادیز

 《عشقمون صحبت نکن. یدر مورد خونه   یطور  ن یا》زدم و گفتم:  شی به بازو  یآرام ی ضربه

 . دیرا باال برد و خند  شیها دست

 کردم. نیعشقمون توه ی! اشتباه کردم که به خونه ممیباشه، من تسل -

 شد. نیآهان! ا -

 *** 

زد. به عقب برگشتم و   ییبای هم لبخند ز نهییزدم، آدم درون آ یبود. لبخند نهییقفل آدم درون آ  نگاهم

 《خوب شده، ممنون. یلی خ 》گفتم:   شگریبه آرا

کنم،   یکار م یحرفه ا  من》گفت:  فمیده اش را با ناز به هم زد و در جواب تعرش  شیآرا یمژه ها زن

 《؟یداشت یپس چه انتطار 

 داماد اومده. یعروس خانوم آقا -
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لباس عروس   ینکردم، چادر و شنل را رو دایپ  شگریرا با آرا یگر یحرف فرصت صحبت د نیا دنیشن  با
که از دامادشان   ین یکه به ماش دم یرا ترک کردم، عماد را د شگاهیکه آرا نی. بعد از ادمیپوش میا هیکرا
 کرد.  یداده و نگاهم م هیامشب قرض گرفته بود، تک یبرا

اش را از   هیجلو رفتم و او هم تک   یو پر معنا بود. قدم  قیحرف در خود داشت، عم ییایدن نگاهش
و   غی هل هله و ج انی . در مشوم  نیگرفت و جلو آمد. دستم را گرفت و کمکم کرد تا سوار ماش نیماش

 زمزمه کرد:  ی به آرام ان،یداد اطراف

 . یقشنگ شد یل یخ -

! پس چطور  یدیکه هنوز من رو ند تو》که استارت بزند، گفتم:  نیقبل از ا م،یشد  نیسوار ماش یوقت

 《که خوشکل شدم؟  یدیرس  جهینت نیبه ا

 پشت دستم گذاشت.  ینرم رو ی صورتش برد، بوسه ا ی را گرفت و جلو دستم

 . ستین  یتو شک  یتو خوشکل  -

 م،یتاالر نداشت ی هیکرا یبرا یکه پول کاف ییرا به سمت پنجره برگرداندم. از آنجا میزدم و رو یلبخند
 ستادهی در خانه ا یکه جلو یت یجمع م،یوارد کوچه شد  ی. وقتمیگرفت میپدر یرا در خانه  یعروس 

 لبم نشاند.   یبودندط لبخند رو

  نییسرم را پا  د،یچی اسفند در مشامم پ یبو م،یشد ادهیخانه پارک کرد و با هم پ  یرا جلو نیماش  عماد
 . میعبور کرد  ختند،یر یسرمان م یکه نقل و نبات رو  یتیجمع  نیانداختم و به کمک عماد از ب

 زیکه م میگرفته بود میکه هوا خوب بود، تصم ییزرد و سبز و قرمز بود. از آن جا  یپر از چراغ ها اطیح
 .  مینی بچ اطیباز ح  یها را در فضا  یو صندل 

. مهمان ها میو کنار هم نشست میعروس و داماد درست شده بود، رفت یکه برا یگاهیسمت جا به
 لحظه نشستن هم نبود.  کی یبرا یآمدند و فرصت یم  کیتبر یبرا

بپراند و   یخواستم عمه تکه ا یلو آمدند، استرس گرفتم، نم ج کیتبر یعمه و خانواده اش برا یوقت
 : د یببرد. عماد دستم را گرفت و پرس  نی حال خوبمان را از ب

 ؟ یخوب  -
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 زدم و جواب دادم: یلبخند

 آره، خوبم.  -

 با تکبر جلو آمد و مرا به آغوش گرفت و چند بوسه در هوا زد. عمه

 . یانشاهلل که خوشبخت بش زم،ی عز گمیم کی بهت تبر -

 ممنونم.  -

  یبود، با عماد پر از سرد  یشوهر عمه و مهسا هم دست دادم. رفتارشان همان قدر که با من خنث با
  د،یای ام ب یخواستم به جشن عروس   یاز مهران نبود و انتظارش را داشتم. اگر م یبود. خبر 

 بود.  یخوادخواه

  میآن قدر که کفش پا دم،یمهمان ها تمام شد، با سما و مهتاب وسط رفتم و رقص کیباالخره تبر یوقت
 . میشد تا با هم برقص  ی اصرار باالخره راض یرا زد. عماد هم بعد از کل

دست   شتریالبته او ب م،یدیهم رقص یتند گذاشت، من و عماد جلو یتم یآهنگ با ر کیمهسا  یوقت
 جواب داد. زد و لبخندم را   شی به رو  یزد. لبخند

رفتم،   ینبودم و در آسمان ها راه م نی زم یبود؟ انگار رو  ایرو کی نیا دم،یچرخ  یچرخ و فلک م  مثل
 شب را با تمام وجودم دوست داشتم.  نیبود. ا اگونهیرو  یادیز زیهمه چ

سمت   ی. وقتمیرفت ی پشت اطیبه سمت ح م،یرا بخور مانیغدا یو گوشه ا میزد تا برو  مانیصدا مامان
و عماد بالفاصله گره  میهم نشست یبا انواع غذا ها پر شده بود. رو به رو  زی م یرو م،یرفت  غیآالچ

 .کرواتش را شل کرد 

 شه؟ یجشن تموم م یک شم،یلباس ها دارم خفه م نیدارم با ا -

مال من  ست؟یاز من بدتر که ن  لباست》گفتم:  شیو در جواب غر زدن ها  دم یکش میرا جلو سید

 《زنم. یغر نم  یمثل جنابعال یول شمیاست. دارم خفه م هیچند ال

 گذاشت.  میو ظرف مرغ را جلو دیآرام خند عماد

 . یار یغر کجا بود بابا؟ چقدر زود جوش م  -
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 م؟ یبا هم بخور -

 سوالم برق زد و بالفاصله موافقت کرد.  دن یبا شن  شیها چشم

 .میبخور -

  شیرا استراحت کرده و دوباره پ یساعت  میتوجهات عماد خوردم. بعد از خوردن شام ن انیرا م  شام
و با   دمیرقص یکم  دم،یمهمان ها چرخ نی ب ی. کممیمهمان ها که در حال شام خوردن بودند، بازگشت

 عماد صحبت کردم.  

مهمان   نیآخر از آدم شد. یخال اطیاز شام مهمان ها شروع به رفتن کردند و تا ساعت دوازده ح  بعد
 . م یعماد بودند. خوشبختانه به خواست عماد عروس کشان نداشت یکه رفتند، خانواده  ییها

 *** 

 تخت انداختم.  یرو  یانداختم و خودم را با خستگ نیزم  یو کفش را رو شنل

 .  یشدم از خستگ ی! داشتم هالک مشی آخ -

 یاز من کروات و کتش را کنار شنل و کفشم رها گرد و مشغول باز کردن دکمه ها تیهم به تبع  عماد
 شد.    راهنشیپ

دوازده  ییرای پذ کیبرهنه اتاق خواب را ترک کردم. خانه امان شامل  ییجا بلند شدم و با پاها از
 بود، تک اتاق خانه هم نه متر داشت.   یاشپزخانه شش متر  کیو  یمتر 

 شروع بد نبود.   یکوچکمان را از نظر گذراندم. برا یخانه دنج  یبه کمر فصا دست

 ؟ یناز  -

 عماد به اتاق برگشتم.  یصدا با

 جانم؟  -

 من برم؟  ا ی حموم   یر یتو اول م -

 بالفاصله جواب دادم:  میصورت و مو ها شیفرار کردن از شر آرا یبرا
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 . رمیمن اول م -

 . ای باشه، زود ب -

  رونی و ب دم یچی بلندم پ ی. حوله را دور موهادمیپوش یراحت  کردم و تاپ و شلوارک عیحمام سر کی
 به من، به حمام رفت.   یطوالن یرفتم. عماد بعد از انداختن نگاه

تخت دراز    یکه خسته بودم، رو  یی. از آن جادیطول کش قهیتر از من شد و چهل دق یاو طوالن حمام
رفت که باالخره عماد از   یهم م  یداشت رو میخودم انداختم. چشم ها یرو  ینازک یو پتو دمیکش

  شتدا  گرید یپوشانده و با حوله  یرا با حوله  شیآمد، باال تنه اش لخت بود و پاها رونی حمام ب
 کرد.   ی را خشک م شیموها

دستم  بود.  یداشت، به گمانم چهار شانه بودنش ارث  یخوب  کلی ه یکرد ول یکه ورزش نم  نیبا ا عماد
انداخت، آن قدر خسته  نیزم  یرا رو  شیمو ها یرو یسرم گذاشتم و نگاهش کردم. حوله  ریرا ز

 نگفتم.  یز یبودم که چ

تخت نشست.   یزد و لبه  ییصدا  یقورت دادم. لبخند ب ینگاهش بودم، آب دهانم را به آرام محو
و با ظرافت نوازش کرد،    یصورتم کنار زد و گونه ام را به نرم  یرا از رو میدستش آرام جلو آمد و مو ها

 کرد.   یگل را لمس م  کیانگار 

سرم برده و    ری و دستش را ز دیپرده... کنارم دراز کش یب  یکردم، پر از حرف، پر از معنا، نگاه نگاهش
 هم...   مانیو لب ها دیداغمان به هم چسب ی. تن هادیمرا به آغوش کش

  یول دی نچرخ  مانیکه زبان ها  یتفاوت و خاص از دفتر سرنوشتم ورق خورد. شبم یشب برگه ا آن
 زد. یادیز یحرف ها  مانیبدن ها

پر گرفت تا جسم خسته  رمیناپذ ی رفتم و روح خستگ ن ی ریش  یعماد به خواب ی ناز و نوازش ها انیم
 استراحت کند. یام کم

به صورتش    یرا باز کردم. با خستگ میگونه ام، چشم ها  یعماد رو  یبا حس هرم داغ نفس ها صبح
 از من بود، نگاه کردم.  یکم  یکه در فاصله 

 هوم؟  -
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 : د یپرس لبخندزنان

   ؟یخور   یصبحانه نم -

 نوچ.  -

 . شیصبحانه آورد و اصرار کرد که حتمًا بخور نهیس هی  یمامانت سر صبح -

حس کردم. از جا بلند   میگونه ها  یرا رو  یمحسوس یافتادم و گرما شبیاتفاقات د ادی حرفش  نیا با
کوچکمان رفتم، عماد را   ییرایبه پذ ی. وقتاز بدنم برود  یگرفتم تا کرخت  یشدم و به حمام رفتم و دوش

  نیزم  یو رو  مبود. جلو رفت نیزم یمشترکمان رو  یزندگ یصبحانه  زی م نیاول دنیکه مشغول چ دمید
 طرفم گرفت.  را به  یآب وانیو ل  یمسکن دنم ینشستم. عماد با د

 کنه. یقرص رو بخور، دردت رو کم م نیا -

کره و عسل گرفت و به دستم داد، با ولع آن را خوردم،   یحرف قرص را گرفتم و خوردم. عماد لقمه   یب
 گرفتم و به دستش دادم.  شیبرا  یجبران کارش من هم لقمه ا یخوب بود. برا  تینها یمزه اش ب 

. از بس که هوا گرم بود،  میتماشا کرد الیو سر مینشست نچمانیچهارده ا ونیزیتلو  یصبحانه جلو بعد
  نیبا ا دیبا میکه کولر نداشت  ییعوض شود. از آن جا یخانه کم یبلند شدم و پنجره را باز کردم تا هوا

 . میآمد یوضع کنار م

تمرکز کنم   ملیف یکردم تا رو یم یعماد گذاشتم، سع یشانه   یقبلم برگشتم و سرم را رو یسر جا به
 : د یرا حس کرده بود، پرس میها یگرما کالفه کننده بود. سرانجام عماد که کالفگ یول

 گرمته؟ -

 حوصله جواب دادم:   یام را پاک کردم و ب قهیشق  یعرق راه گرفته رو راهنم،یپ  نیآست با

 ! یلیآره، خ  -

نشست و مشغول باد زنم شد. خنده ام   میکارتون آمد، جلو یبعد با تکه ا یجا بلند شد و لحظه ا  از
 صورتم پس زدم.  یگرفت و کارتون را از جلو

 !وونهید -
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  یبه شدت جد یدوباره تکه کارتون را باال گرفت و مشغول باد زنم شد و در همان حال به لحن  عماد

کولر   ه یکه دستم اومد،  که پول ی فرصت نی. تو اولادی که از دستم برم هیتنها کار نیا فعالً 》گفت: 

 《. خرمیم

 گذاشتم.   شیبازو یرا رو دستم

 که جا بزنم. ستمیکنم، لوس ک ننر ن یمن تحمل نم  ست،ین  یمشکل -

  ینبود ول یخورد، حالم را بهتر از قبل کرد. باور کردن  یکه از کار عماد به صورتم م  یزد. باد خنک  یلبخند
 تکه کارتون معجزه کرده بود.   کیکه  نیمثل ا

خندان مشغول باد زدنش شدم. سرش را تکان داد و لب   ییرا از دست عماد گرفتم و با لب ها  کارتون
 زد: 

 !وونهید -

خنک   یرد تند تر کردم تا او هم مثل من کم میبراق نگاهش کرده و حرکت دست ها ییچشم ها با
 شود.

 شه که فقط من باد بخورم، حاال هم نوبت توئه.   ینم -

اش شوکه ام  ییکهویمنتظره باد بزن را کنار زد و مرا محکم در آغوش گرفت. حرکت  ریغ یحرکت  در
 کرد. 

 کردم؟  یم کاریچ دی اگه تو رو نداشتم، با -

 ! منیدید یخوش نم  یوقت تا آخر عمرت رو اون》گفتم:   یبه کمرش ضربه زدم و به شوخ آرام

 《. یقدرم رو بدون دیکه خدا برات فرستاده، با می فرشته ا تم،یزندگ دیکل

  یرها کردم، م شی بازو ها انیخودم را م یفقط محکم فشرده شدن در آغوش بود. با آسودگ  جوابم
 "نه" بود. یتعلل چیکنم؟ جواب بدون ه دایجا پ  نیبهتر از ا   ییتوانستم جا

 *** 
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 من اومدم.  -

بودم  دهی که تمام روز را خواب  نی را باز کردم. با ا میحوصله و کسل چشم ها ی ب  ش،یصدا دنیشن  با
 آمد. یباز هم خوابم م  یول

 ؟ یکرد یقدر سر و صدا م نیا دی! حتمًا بایخوش اومد -

 : د یام پرس  یاپن گذاشت و متعجب از بدخلق  یکه دستش بود را رو ی کیپالست

 شده؟  یز یچ -

 سردرد گرفتم. ،یکرد دارمینه فقط چون از خواب ب -

که از سرکار اومدم و استراحت خانوم رو بهم   دیببخش》گفت:   یعماد جمع شد و با دلخور   لبخند

 《زدم.

 .دمیام کش یهپل یبه مو ها یجا بلند شدم و دست از

 ؟ یدیکه گفتم رو خر ییپرتغاال -

 اپن اشاره کرد و جواب داد: یبه رو عماد

 . ناهاشیآره، ا -

برداشتم و   ی دست شیرا برداشتم و وارد آشپزخانه شدم، چاقو و پ  سهیم و کشعف به سمت اپن رفت با
پر پرتغال را که به دهانم  نیمشغول پوست کندن پرتغال ها شدم، آب دهانم به راه افتاده بود. اول

که دانه  نیپرتغال ها را خوردم، بدون ا  یباق  ییملسش ضعف رفت، با پر اشتها یگذاشتم، دلم از مزه 
 نگفت.   یز یهم چ چارهیبه عماد تعارف کنم. آن ب

هم به   یرفتم و دست و صورتم را شستم، شانه ا یبهداشت سی از خوردن پرتغال ها به سرو بعد
حوصله و   یب  ی لیروزها خ نیتحمل شده. ا رقابلی غ یام کم افهی شد گفت ق یزدم، آن موقع م میموها

 کردم.   یم یشدم و دائم احساس خستگ   یو ناراحت م یودم. زود عصبان کسل ب

  یما که فقط دو ماه از زندگ  یبود؟ ول   یها آثار متاهل نیا یعنیدانستم مشکل از کجاست؟  ینم
 گذشت.  یمشترکمان م
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گفتم:   یآرام یبه عماد نگاه کردم، صورتش خسته و آزرده بود. با صدا یو با کسل  دمیکش یآه

 《.میدعوت نایبابام ا یخونه  امشب》

  یو کم دمیفرش کش  یتنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. خودم را رو دیبگو یز یکه چ نیا بدون
 و به سرعت دور شوم.   رمی دهانم را بگ یباعث شد جلو گارشیبد س یشدم که بو کشینزد

 : دمیپرس  تیبودم، با خشم و عصبان  ستادهیکه با فاصله از او ا یحال  در

 ؟ یزن یقوالت م ریز یدار  یزود  نیبه هم ؟ینکش گهی د یمگه قول نداده بود ؟یدیکش  گاریاز س ب -

 جا بلند شد و به اتاق خوابمان رفت و در همان حال زمزمه کرد:  از

 بسه!  ،یخسته ام ناز  -

را بهم فشردم. رفتارش روز به روز بدتر   میبه کمر رفتنش به اتاق را تماشا کردم و از حرص لب ها دست
 شد.   یقابل تحمل تر م  ریو غ

  شیامتحان فردا یهم در اتاقش برا ازیبود. ن  امدهیبابا هنوز از سرکار ن م،یرفت  یپدر  یبه خانه  یوقت
 خواند. عماد در سالن نشست و من همراه مامان به آشپزخانه رفتم.  یم

حرف    دنیچند روز گفتم. با شن نیکردم از حال بدم در ا یطور که داشتم کاهو ها را خرد م همان
 : د یمامان درهم رفت. کنارم نشست و پرس یاخم ها م،یها

 نکنه حامله؟ نینازن  -

خدا   ؟ی چ》داد. با وحشت گفتم:  یبد یتاد و صدااف زیم یحرفش چاقو از دستم رو دنیشن  با

 《نکنه!

 زده ام گذاشت.  خیدست  یدستش را رو مامان

 .مینگو تا مطمئن بش یز یفعالً به عماد چ ،یبد شی برمت آزما یصبح م  -

 سقطش کنم؟ دیکنم؟ با کار یچ  دیحاال با یزوده، وا  یلیهنوز خ  ؟یاگه... اگه حامله باشم چ -
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حرفشم نزن. گناهه،   اصالً 》گفت:  تی رفت و با عصبان یبد یحرف مامان چشم غره  نیا دنیشن  با

 《.تهیمعص

 کرد.   یبغضم گرفت. مغزم درست کار نم یسر ناتوان از

. با  مینینداره، هنوز اجاره نش یعماد کار درست و حساب  م،یزوده. ما تازه ازدواج کرد  یلیهنوز خ  یول -
   ده؟یرو م شیسمون یو س  ریپول پوشاک و ش  یک  م؟یاری بچه ب یوضع بد اقتصاد نیا

 دار نگاهم کرد و بعد لب زد:  یو معن  قیعم مامان

 ،ینداد  شی حدس زدم، هنوز آزما هی. بعدشم من فقط ینگر بود ندهیقدر آ  نیهم شهیکاش هم  -
 .ارهیرو با خودش م  شیکه خدا بزرگه، بچه روز ی. اگر هم بودیحامله نبود دیشا

 یاز طعنه ها ی. آن قدر غرق افکارم بودم که حتدیچرخ ی ام م یشب تمام فکر و ذکرم حول باردار  آن
  یاصالً گوش نم  یعنینتوانستم ناراحت شوم،  یکرد حت یکه نثارش م  ییبابا به عماد و سرزنش ها

 ناراحت و دمغ بود. یلی بعد از برگشتمان به خانه، عماد خ  یول ندیگو  یدادم که بفهمم چه م

ناخواسته از  یتشک دسته دوممان بلند شد. آه یفنرها ر ی ج  ریج  یصدا دم،یدراز کش یتخت آهن  یرو
 اوضاع نابه سامان؟ نیام برخواست. بچه در ا نهیس

 : دیپرس   یآرام ی. با صدادیرا در آورد و کنارم دراز کش  راهنشی پ عماد

 شده؟  یز یچ -

 نه. -

 بهت گفت؟   یز ی. مامانت چیتو آشپزخونه، تو فکر  یرفت  یاز وقت -

 گذاشتم و جواب دادم: شیبازو یزدم. دستم را رو یفکر در آمدم و لبخند  از

 .  خوامیناراحتت کرد؟ من به جاش معذرت م یل ی. بابام خیچ یه -

 خون شناور بود را به صورتم دوخت و زمزمه کرد:   ییایکه در در اهشیس یها چشم

 گرفتم.  ادیه تحمل کردنش رو را ست،ین  یمشکل -
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 که به خواب رفتم.  دینکش  یهم گذاشتم و طول یخسته ام را رو یها چشم

منتظرش شدم. عماد مثل هر   میلباس ها دنیشدم و بعد از پوش  داریکه مامان زد، ب یبا تلفن صبح
خانه را ترک کردم. به سمت    ده،یداد که رس امیمامان پ یصبح بدون صبحانه سرکار رفته بود. وقت

 که در خانه متوقف شده بود، رفتم و سوار شدم.   یآژانس  نیماش

 《استرس دارم مامان.  یل یخ》مامان را گرفتم و مضطرب گفتم:  دست

 با آرامش جوابم را داد: مامان

کنم کمکتون کنه، نگران  یمن خودم با بابات صحبت م   ،ینکن. اگر هم حامله بود یالک الیفکر و خ  -
 نباش. 

زود   یلیکه خلوت بود، خ  ییاز آن جا دم،یرس شگاهیبه آزما  یآرام تر شد. وقت  یدلم کم دم،یرا گز لبم
 ند. مامان قرار شد دو ساعت بعد جواب بده ینوبتمان شد و تست داد. با اصرار ها

گشت. با   ی رفت و برم یم شگاهی آزما وارید یبه ساعت رو یطاقت یبار با ب کی قهیهر چند دق نگاهم
 کندم.   یدادم و پوست لبم را م یرا تکان م میپا یعصب   یحالت

هم من و هم مامان را از جا پراند. هر دو به  ،یاالف م یصدا زده شدن اسمم بعد از دو ساعت و ن با

 《.گم، تست مثبت بود  یم کیتبر》به دستمان داد و گفت: یو زن برگه ا  میرفت زی سمت م

را گرفت. نگاه پرستار متعجب شد، توقع  میافتادم که مامان بازو یشد و داشتم م یخال  میزانوها ریز
سالن برد و   یها یتشکر کرد. مرا به سمت صندلعکس العمل را نداشت. مامان برگه را گرفت و  نیا

 نشاند و خودش هم کنارم نشست.  شانیک ی یرو

 جان، خودت رو نگران نکن.   نی که شده نازن هیکار -

 به مامان نگاه کردم.   یاشک ییچشم ها با

 سالمم نشده.  ستیکه شده؟ من هنوز ب  هیکار -

 زمه کردم: مطمئن زم یو با لحن  دمیکش سمیصورت خ  یدستم را رو پشت

 شه سقط کرد.   یراحت م که،ی سقطش کنم، هنوز کوچ دیبا -
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 شانه ام را محکم فشار داد. مامان

 یاون بچه چه گناه ره؟ی خدا قهرش بگ یخوا یم  ؟یکن یت یمعص نیذارم همچ ی حرفشم نزن، من نم  -
 نزن. یحرف  نیهمچ گهیداره. د دنیکردن و نفس کش  یحق زندگ هیکرده؟ اونم مثل بق 

درآمد کم عماد، داشتن بچه    نیکردم؟ با ا یم دیتند مامان دهانم را بست. پس چه با یها حرف
 آمد؟ یبود که داشت سرم م یچه بدبخت نیسن کم؟ ا  نیدر ا مانیو زا یبود. دوران حاملگ بتیمص

 یبا آژانس به خانه  امد،یگرفت و همراهم ن دهیرا ناد میمامان اصرار ها م، یدیبه خانه رس یوقت
 دشان رفت.  خو

 یبود که م نیداشت و آن هم ا یتیرا بغل کردم. سکوت خانه مز میاتاق نشستم و زانو ها کنج
 فکر کنم.  افتد،یکه قرار بود ب یتوانستم به اتفاق 

حال  نیکرد، ترسناک و در ع یم  هیکه در شکمم در حال رشد بود و از بدنم تغذ یکردن به بچه ا فکر
 نمود.   ی جالب م

را   یتوانستم تعجب و البته شاد  یمدت به استقبالش رفتم. م نیعماد از سرکار آمد، بر خالف ا یوقت
 باعث لبخند زدنم شد.    نیو هم نمی اش بب رهیت یدر چشم ها

 : دیپرس دیعماد با ترد مینشست یها بردمش، وقت ی را گرفتم و همراه خود به سمت پشت دستش

 شده؟   یز یچ -

 《بد؟  ایدونم خوبه  یاتفاق افتاده که نم هی آره،》م و گفتم: کرد  نییرا باال و پا سرم

 .د یعماد باال پر یها ابرو 

 ؟ یچه اتفاق -

 آرام جواب دادم:  ییو با صدا  دمیرا گز لبم

 من حامله ام!  -
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روح هم بود. بعد از   یرنگش حاال ب  یام شد. صورت خسته و ب رهی شوکه و بدون پلک زدن خ عماد
 : دی از حس پرس  یعار  ییبا صدا   یطوالن یقیدقا

 ؟ یحامله ا -

 آره.   -

 حال و روز عماد به سرعت ادامه دادم. دنید با

اگه به نظرت زوده،   یگناهه ول گهینذاشت، م یسقطش کنم ول خوامیالبته من به مامان گفتم که م -
   ه؟یتونم سقطش کنم. هان؟ نظرت چ یم

رفت،    یاز جا بلند شد. همان طور که به سمت حمام م یگذاشت و به سخت  شی زانو یودست ر عماد
 زمزمه کرد: 

 حق با مامانته.  -

از   یبسته شدن در حمام، آه ی. با صدادمیرا به وضوح شن   شیکه خانه کوچک بود، صدا یی آن جا از
 .  دمیکش یناراحت 

ذوق    یقدر ب نیپدرها هم یهمه   یعن ی داد؟یرا نشان نم  ت یرضا نیبود پس چرا صورتش ا یراض  اگر
در   یاش جشن گرفته و از خوشحال  یخبر باردار  دنیگفت بابا با شن یو سرد بودند؟ پس چرا مامان م

 حال بال در آوردن بوده؟ 

 یبود و حوصله  روزیاز د شتریام هر روز ب  یبعدش هم گذشت. عالئم حاملگ یروز و روز ها آن
وضع   نیبه ا یخودم را هم نداشتم و رابطه ام با عماد کمرنگ شده بود. او هم اعتراض یحت  چکسیه

  د؟یگفت، اصالً چه داشت که بگو ینم  یز ینداشت و چ 

  ی به سرکار م شهیاز هم رتریروزها د نیکه ا یشده بودم، حالم به شدت بد بود. عماد داریصبح که ب  از
. با در خانه نبود  یزده بود و کس رونی مدتش زود ب نیگشت، برخالف روال ا یرفت و زود هم برم

از  عدمتخصص برد و ب کی  شی زود به دنبالم آمد و مرا پ  یلیبه مامان زنگ زدم و او خ  یناچار 
البته  م،ی به خانه برگشت نهیتامی بودن حالم و نوشتن چند قرص و یدادن دکتر راجع به عاد نانیاطم

 مامان مرا تا دم خانه رساند و خودش رفت.  
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به مشامم خورد. دماغم را  یبد یانداختم و وارد خانه شدم. با باز کردن در هال بو  دیرفتن مامان کل با
سرم خراب شد و حس   یرو ایدن دم،یکه د یز ی وارد خانه شدم و با چ یشتر یب  دیدادم و با ترد نیچ

 .دهیبه آخر رس  زیکردم همه چ

اعتماد کنم. عماد با   میتوانستم به چشم ها یکردم. نم   یرا باور نم دمید یم م یکه با چشم ها یز یچ
. ستادی تعادل ا ی. بلند شد و ب دیرول شده بود، کش  گاریکه مانند س زیاز چ دن یدست از کش دنمید

 شیادر چشم ه یمانیاز ترس و پش یاثر  چیخورد و ه یلب هاش به چشم م  ی رو یلبخند احمقانه ا
 . شد  ینم دهید

 .  ستی بچه خوب ن یبرا نستایسرپا وا ادیز ن،ی بش ایب  ؟یاوه باالخره اومد -

قدم خودش را جلو   کیزد و تلوخوران  یگرفت. پوزخند یبود و نوک زبانش هم م دهیکش شیصدا
 . دیکش

 احساس که دارم؟   یتو و خانواده ات ندارم ول  یجلو  یدرسته پول و غرور  -

 را درهم برد.    میربطش ابروها یب  یها حرف

 .  ستیبود؟ حالت اصالً خوب ن یچ ید یکش یم یکه داشت ن یا ؟یگیم یدار  یچ -

 .  دمیرا به چپ و راست تکان داد و من به در چسب   سرش

  ادتیاز  یدار  یبدبخت یشه هر چ یباعث م  ؟یخوایتوام م  دم،یخوبم. ُگل کش میلیحالم خوبه. خ  -
 بره.  

 اش ضربه زد و ادامه داد:  قهینوک انگشت اشاره به شق با

 داره.  ی . حس خوبشهیم ی. مغزت خالیشیم یها -

  ؟یگل؟ ها د؟یگو یدانستم چه م ی. نمدیاز چشمم چک اشک

  ؟یمعتاد شد -

 شد.  یشل و ول  لبخند
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که حالم بده،   مثل حاال ییموقع ها هیرو ندارم فقط  دنشیاون قدر گرونه که توان خر یکوفت نینه، ا -
 .  خرمیم

در سرم   یزد و انگار کس  یهم فشردم و حالت تهوعم را کنترل کردم. گوشم زنگ م یرا رو میها چشم
 .  دیکوب یبا طبل م

 افکارم بود. "اون معتاد شده".   تریجمله ت کی

 کرده بود.   انتیمشترکمان خ ینداشت، او به احساس و زندگ انتیکارش کم از خ  نیا

  زیکه صبحانه چ ییهجوم بردم و شروع به عق زدن کردم، از آن جا سیحس گند تهوع به سرو با
فقط باعث سوختن گلو و معده ام شد.  مینبود که باال دهم و عق زدن ها یز ینخورده بودم، چ  یادیز

 ی نهیاز آ زمیرقت انگ  تی. سرم را بلند کردم و به وضعختی ر یم  یکنترل چی ه یهم ب میاشک ها
سقوط   نیزم  یجان رو  یسست و ب ییشکمم گذاشتم و با پاها  یرو ینگاه کردم. دستم را رو ییشورو

دستم زد و اشک داغم  ریمانند نبض ز یز یتوجه نداشتم. چ زیچ چیکردم. حالم آن قدر بد بود که به ه
 و زمزمه کردم:  دمی. لبم را گزختی فرو ر

 نکبت کردم.   یزندگ نیمتاسفم که تو رو وارد ا -

انگار تازه باز شده بود و  می. چشم هاامدیدنبالم هم ن ی نداشت چون حت یتیاهم  شیحالم برا ظاهراً 
 درست کرده بودم.  یبه اسم زندگ یمتوجه شدم که با حماقت هام لجنزار 

  ینوجوان یچشم باز کردم به روزها  یخواب باشد و وقت ک ی زی را بستم و آرزو کردم همه چ میها چشم
 نبود.   گری کس د چینه از عماد و نه ه یکه خبر  ییدغدغه ام برگردم، جا یب و

* * * 

  یف یقابل تعر زیسال ها چ نیگذشت. در ا یاز آن روز م  می. حاال دو سال و ن دم یپر حسرت کش یآه
شده بود و داشت بابت   داریبود. انگار کارما از خواب ب م یوجود نداشت. همه اش تاوان حماقت ها

 یچه کس شی را نداشتم، پ شی کردم، رو یکرد. لب به اعتراض باز نم  یتمام اشتباهاتم مجازاتم م
روح   یسرد و ب  یزندگ  نیکه بارها گفته بودند اشتباه کرده ام؟ ا  ییکردم؟ مامان و بابا یاعتراض م
 . حقم بود 
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 مامان؟  -

  یام در خانه  یم یلبم نشاندم و از کنج اتاق قد یده روز خ ی یلبخند ف،ینرم و لط  یآن صدا دنیشن  با
 بلند شدم.   یپدر 

 جان مامان؟   -

 تخت بلند شود.   یکرد از رو یو سع  دیرا مال شیها چشم

 . یکنارم بخواب مامان   ایب -

و او را در آغوش گرفتم. خودش را با   دمیتخت دراز کش  یآرام به سمتش رفتم و رو ییقدم ها با
دوباره   شیبا یگرد و ز یکردم، چشم ها یم رها کرد و همان طور که پشتش را نوازش مدر بغل یآسودگ

 بسته شد و به خواب رفت.  

که باعث شده بود تا امروز طالق   یز یکنار زدم. تنها چ  شی شانیپ یرا از رو شی سر انگشت مو ها با
مشترک  ی روح که گذاشتن اسم زندگ  یسرد و ب یزندگ ن یا یبه ادامه  دمیبود. ام  نیوجود آرت  رم،ینگ
و حاال   ذاشتهرحم گ  یب یایدن نیکه با حماقت من پا به ا ی اشتباه بود، فقط بچه ام بود. بچه ا شیرو

 سوخت.   یم میهم در آتش حماقت ها

انداخت.   ی م یرا در نوجوان  میحماقت ها ادیشد. او مرا   یاسم عماد هم باعث بد شدن حالم م آوردن
 . میاندازه مقصر بود کیبود، هر دو به   نیا مانیاگر حاال زندگ

 چشمم بود.  یآمد، گذشته مدام جلو ینم میبه چشم ها خواب

. نه آن روز و نه امدین  یول دیایعماد ب دیبه در بود تا شا  میآوردم و چشم ها ایرا به دن   نیکه آرت یروز 
توجه  یشدم و ب دیکه از آمدنش به دنبالمان ناام ی. روز امدیمن و بچه ن  دنیشصت روز بعدش به د

را از دست داده.  رشمامان و بابا بچه به بغل به خانه برگشتم و متوجه شدم عماد کا یبه مخالفت ها
  یول شود یخوب م  مانی بودم عماد درست خواهد شد و زندگ دواریآن روزها هنوز هم با حماقت ام

  یگوشم نجواها ریز گری. ددیکش ی م گاریخورد و س یامادول مقرار نبود خوب شود. عماد تر زیچ چیه
مامان و بابا را هم  دنید یوشده بود. ر مانیدر زندگ  زیچ  نیتر تی اهم یب نیخواند و ا   یعاشقانه نم

و    ریعماد انداخت تا خرج ش  یپا ر یهم ز نیماش  کی ی. بابا حتدمیکش ینداشتم و از آن ها خجالت م 
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نداشت،   دهیفا زیچ چیکرد. ه ی را درمان نم  یدرد چیدرآمد اندکش ه  یول اوردیپوشاک بچه را در ب
 شد چون از خشت اول مشکل داشت.  یصاف نم  وارید نیا

تازه به   میچشم ها م؟یدیجا رس  نیآمد؟ چه شد که به ا یسر آن عشق افالطون ییدانم چه بال ینم
 اطراف چه خبر است؟   مدیفهم  یباز شده بود و م قت یحق  یرو

در مغز و استخوانم فرو کرده بود    یرا طور   قتیحق کیکه داشت،  یگر یهر اسم د ایکارما  سرنوشت،
 توانستم فراموشش کنم.   یخواستم هم نم یاگر م  یکه حت

پول   یتنها عشق و حت   ی. زندگدمیرا خوب فهم یز یچ  کیافتاده بودم،  یو خم زندگ چیکه در پ  حاال
که   دمیفهم یرود. حاال م  یو م د یآ یو پول باد هواست، م ندینش  ی. تب تند عشق زود فرو مستین

 چیناپخته و خام و بچگانه بود. عشق ما ه یتب تند عشق من و عماد زود عرق کرد چون عالقه ا
 .  میچطور پروارش کن میوقت بالغ شدن را تجربه نکرد و در نطفه خفه شد چون ما بلد نبود

دانستم منظورشان از آن حرف ها که   یرا بفهمم. حاال م  انی اطراف یحرف ها ی وانستم معنت یم حاال
   ست؟یچ م،یخور یمن و عماد به درد هم نم

آن احساسات کودکانه و خام گذاشت که اگر عشق بود،  یمقدس را رو یکلمه   نیشد ا ینم عشق؟
شدم و او را به   یتوجه نم یآورد و من به او ب ینم  یرو اد ی کرد و به اعت یتالش م مانیزندگ  یعماد برا

 دادم.   یربط نم یپول  یکردم و تمام مشکالتمان را به ب یحال خود رها نم 

راه را ادامه   نیآن قدر ا دیبود، با ر یبرگشت د یبرا گریبودم د دهیراه را اشتباه رفتم و حاال که فهم  تمام
 دیبود که با  انیدر م یبچه ا  یحاال پا م،یبرسم چون حاال خودم و عماد نبود  ییدادم تا به جا یم

 .به خاطر من بود   ایدن  نیچون بودنش در ا دمیجنگ  یم  شیبرا

کرد.   یبود که ما را به هم وصل م ی طناب نازک نیو آرت  میبود دهیبر یزندگ  نیمن و هم عماد از ا هم
زد و حال   یزنگ م  کباریرا رها کرد و به زادگاهش برگشت. هر مدت  زیعماد همه چ  شیچهار ماه پ

 باز کرده.  یفروش  وهیم کی. خبرش را داشتم که د یپرس یرا م  نیآرت

بزرگ   یول   رمیا بگآوردند که طالقم ر یگرفت. مامان و بابا مدام فشار م  یمدام بهانه اش را م نیآرت
 به آن بچه ظلم کرده بودم.  یکاف یظلم بزرگ به او بود. به اندازه  کیبدون پدر   نیکردن آرت 
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به  یکفش فوال دیکار با نیا یبجنگم؟ برا  نیآرت یبمانم و برا ای رمیدانستم چه کنم؟ طالقم را بگ ینم
 او بود.   یخوشبخت  یگ. تنها هدفم در زند دمیجنگ   یم نیآرت  یخوشبخت  یکردم و برا یپا م

 یرا برا نی آرت یوقت  یول  ستیباالتر از عشق ن یحس چی کردم ه یفکر م نیآمدن آرت ای قبل از به دن تا
شد اسم آن  یکردم و عشقم به عماد )البته اگر م  یاشتباه م دمیگرفتم، فهم میدست ها انی بار م نیاول

 ارزش ندارد.  یذره ا نیحس خام را عشق گذاشت( در مقابل حس مادرانه ام به آرت 

را بستم و  میو چشم ها دمیخودش کنار زده بود، کش یآن را از رو شهیکه مثل هم نی آرت یرا رو پتو
 کنار تختم بود، فکر نکنم.  یکه در کشو یاتوبوس  طی تلخم و بل یکردم به گذشته  یسع

* * * 

 : د یو سرش را با تاسف تکان داد و پرس  دیکش یآه  بابا

  ؟یخودت رو گرفت میتصم -

 بله.  -

 دستم را در دست گرفت.   مامان

 جان؟   نینازن یمطمئن  -

نشسته و  ونیزیتلو یجلو یکاناپه   یرو ییرایپذ یکه آن سو ن یلبم نشاندم و به آرت یرو یزورک   لبخند
 کرد، زل زدم.   ینگاه م  یباب اسفنج

  گهی. االن دستمین د،ید یرو تو عشق م زیکه همه چ یاون آدم خام و بچه ا گهی . من ددینگران نباش -
ظلم کردم،   نیبه آرت شمیطور نیهم  یگرفتم ول یمادر با تجربه ام، اگه خودم تنها بودم طالقم رو م هی

  نیآرت ی ندهی و آ یه خاطر خوشبخت بار ب نیبا عماد و ا  میگردم سرزندگ یخوام بدترش کنم. برم ینم
 جنگم.   یم

 گذشته نبود، نگاهم کرد. یکه به تلخ  یبا نگاه  بابا

کم   تتیتو ترب یی جا هی ،یروز  هی. حتمًا میجان، مقصر ما هم هست نینازن  ی کرد یاگر تو اشتباه  -
 ...  تی شد زندگ نیکه حاال ا میبهت اشتباه کرد یداد رسم زندگ ادیتو  م،یگذاشت
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 خودم بودم که خواستم.  د،یکار منع کرد نیمن رو از ا ی کاف  یشما به اندازه  د،یست ینه شما مقصر ن -

 قرمز نگاهم کرد.  ییبا چشم ها مامان

 کمک ما حساب کن.  یرو   یداشت ازیهر وقت که به کمک ن یبرو ول  -

از چشمم سر   یاشک یهم گذاشت. قطره  یرا رو شی حرف مامان چشم ها  دییهم به نشان تا بابا
 .  دمیخورد. از جا بلند شدم و هر دو را بغل کردم و بوس

 براتون نبودم.   یوقت دختر خوب  چیقدر عذابتون دادم. ه نیمتاسفم که ا -

 کمرم را نوازش کرد و مامان زمزمه کرد:   بابا

 شه.   یما بهت کمک نم یاز عالقه   یز یچ ،یکن تمونیهر چقدرم که اذ -

.  ندیام را بب   هیگر نیتا مبادا آرت  دمی کش سمیخ یگونه  یم و پشت دستم را رو آمد  رونی آغوششان ب از
 شانه ام گذاشت. یبابا دستش را رو

 به روت بازه.   شهیخونه هم  نیدر ا -

  یرفتم و با او هم خداحافظ  ازی از آن ها دور شدم، به اتاق ن  یزدم و سرم را تکان دادم. وقت یلبخند
را   نیبودم و ا نمی والد یبرا  یاو و نه دختر خوب یبرا یتم، نه خواهر خوباو کم گذاش یبرا یادیکردم. ز

  یعوض کند. م را  یز ی. به هر حال افسوس قرار نبود چدم یکه خودم صاحب فرزند شدم، فهم یزمان
 خواستم تالشم را کنم و گذشته را جبران کنم.

هوا به  یشد. سرما یمحسوب م یقوت قلب  میبرا نی در دستم بود و هم نیکوچک و تپل آرت  دست
 آزار دهنده بود.  یطرز بد

 مامان؟  -

بردم و با   نیی صورتش پا کیخورد. سرم را نزد ی تکان م ی صندل  یشد که مدام رو ین یجمع آرت حواسم
 : دم یگرفته پرس ییصدا

 ؟ یخوا یم  یز یجانم مامان؟ چ -
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 جواب داد: یخفه ا یصدا با

 دارم مامان. شی ج -

 بردم.    سیفتم و به سروحرف دستش را گر یب

 مامان.  سایمامان، تو فقط پشت در منتظرم وا رمی خودم م -

نصب  ی  نهییکه آ  یروح یب  ریرفت. چشمم به تصو ییبه دستشو ییرا تکان دادم و او به تنها سرم
 منعکس شده بود، خورد.   سی شده در سرو

اشان در آمده بود و دو رنگ   شهیکه ر ییپر از درد و رنج، مو ها ییروح و چشم ها  یب یبا چهره ا یزن
 من بودم؟   نیترک خورده، ا  ییخشک و لب ها  یشده بودند، پوست

  ری را نداشت. پ میو لطافت قد ی آن نرم گریباال آمد و پوست صورتم را لمس کرد، د یبه آرام دستم
 سال هم نداشتم. ستیب  یمن هنوز حت یشده بودم؟ ول 

که نه، حتمًا حاصل حماقت خودم   دیهم... شا دیسرنوشت؟ شا ایل و احوال از گذر زمان بود حا نیا
 بود. 

پلک زدم و   یو با خستگ  دمیبر باد رفته ام کش یجوان یاز دست رفته  یتمام سال ها ین یبه سنگ یآه
 . نمیرا نب نهییدرون آ یزن خسته و آزار دهنده  ریتا تصو  دمیبه پشت چرخ

  شیآمد، بعد از شستن دست ها  رونی ب ییاز دستشو نی بعد آرت قهیبلند شد و چند دق فونیس یصدا
هنوز هم   ی. گوشمیترک خورده و زمخت برگشت یها  یآن صندل  یرو مانیبه سر جا ری ش  خیبا آب 
 خورد.   یزنگ م

اتوبوس حرکت   گرید ی قهینصب شده در سالن گره خورد، چند دق یتال یجیبه ساعت بزرگ د نگاهم
 بودم. دیکرد و من پر از ترد  یم

  یکرد، حق هم داشت، بچه  یبا ذوق و شوق اطراف را نگاه م ز،ی خبر از همه جا و همه چ  یب  نیآرت
 نرفته بود.  رونیوقت بود که از خانه ب  یل یطفلکم خ

 : دیبا شوق پرس  نیآرت
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 بابا؟  شیپ میر ی م میدارمامان واقعًا  -

 لبم نشاندم.  یرو یلبخند یسخت به

  شش؟ی پ میبر یدوست دار  -

مزه   د،یرا در میدردناک گلو ی. بغضدیدرخش  یگرد و درشتش از خوشجال  یو چشم ها دیشوق خند با
 . دیاز چشمم چک یاشک  یحماقت تمام دهانم را گرفت. قطره  ی

 که بغض خفه اش کرده بود، زمزمه کردم:  ییصدا با

 بابا.  شیپ  میریم -

 . دیرا بهم کوب  شیو دست ها دی اش باال پر یصندل یرو  ی با خوشحال  نیآرت

 بابا.  شی پ میریآخ جون، آخ جون، م  -

 .  ندینب نیانداختم تا آرت  نییهجوم آوردم. سرم را پا میبه چشم ها ی شتر یبا شدت ب اشک

 زد:  ادیفر یرمردیپ

 . دیبلند ش االی م،یافت یراه م میسوار اتوبوس بشن. دار انی... زودتر ب یمسافرا -

 ماندم؟ یم ایرفتم   یم دیرا در دست فشردم. با نی دست آرت دیجا بلند شدم. پر از شک و ترد از

 یبرا نیآرت یهم سرزنش ها دیو شا  دمیشن  یرا م لیفام یماندم و تا آخر عمر سر کوفت ها یم دیبا
 ساختم؟   یم چیام را از ه یرفتم و زندگ  یم دیبا ای ؟یود کم آوردنم در زندگ ز

خوب را با   ی . من شانس زندگدمیجنگ یرفتم و م  یاش م ندهی و آ نیبه خاطر آرت  دیرفتم... با  یم دیبا
تنها   دم،یجنگ   یاو م یداشت، برا تی بود که اهم  نیغلطم از دست دادم و حاال فقط آرت یانتخاب ها

 او بود. یام در زندگ زهیانگ

به جلو   ی سست و لرزانش کرده بود، قدم ،یمبهم و پر از رنج و سخت یا ندهیکه ترس از آ  ییپا ها با
 .  دمیلرز یداد. سرما تا مغز و استخوانم نفوذ کرده بود و م یزهر م  یگذاشتم. دهانم مزه 

 زمزمه اش کردم:  یآن شعر فروغ افتادم و به تلخ  ادی
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 ست؟ ی دخترک خنده کنان گفت که چ -

 زر  یحلقه  نیا راز

 حلقه که انگشت مرا  نیا راز

 تنگ گرفته ست به بر  نیچن نیا

 او یحلقه که در چهره  نیا راز

 است  یهمه تابش و رخشندگ نیا

 شد و گفت:  رانی ح مرد

 است  ی زندگ یاست، حلقه  یخوشبخت ی حلقه

 گفتند: مبارک باشد همه

 که مرا غایگفت در دخترک

 آن شک باشد یدر معن باز

 ی رفت و شب  سالها

 زر  یافسرده نظر کرد بر آن حلقه  یزن

 او یدر نقش فروزنده   دید

 شوهر  یوفا دیکه به ام ییها روز

 هدر رفته، هدر  به

 یکه وا د یشد و نال  شانیپر زن

 او  یحلقه که در چهره  نیا ،یوا

 است  یهم تابش و رخشندگ باز
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 است  یو بندگ  یبردگ ی حلقه

 

 زاد" "فروغ فّرخ

 

 

 ان یپا

 

 صحراگرد      نیو نود و نه/نگ  صدیهزار و س وریشهر

 

 و انتخاب هاتون داشته باشه"  یزندگ ی هر چند کم رو ریتاث شهیخوندن کل دوارمی"ام

 بود"  یواقع یرمان براساس داستان نی"ا

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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