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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد 

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح  

 

گرفته بود  ادیها را از کجا  یباز  یالکچر  نیدانم بابا ا یبود. نم  ربهایو ش  هیمهر زانی م نییسر تع  بحث
تولدم تمام    یالدیم خیام را به تار هیمهر زانیقدر تو نظرش باارزش شده بودم که م نیتا حاال ا یو از ک

ام در نظر   یخوشبخت  انتضم یرا به عنوان پشت قباله برا  نیفرد نی کرد و خانه و ماش نییسکه تع
به چهارده عدد    تعداد سکه را از صدوچهارده  اریزن خشا ی هیمهر نییسر تع دیا یم  ادمیگرفت! واال 

 . ندازدیب مانیپا یها داد. البته دور از ذهن نبود که بخواهد سنگ جلو چارهیبه عقد ب  تی رساند تا رضا

  نیکرد. ا ی نگاه کردم. در همه حال نگاهم را شکار م نی فرد  سرم را بلند کردم و به صورت خجالتزده 
اش که دل  یشگیکوتاه چشمک هم یسمتم انداخت و در همان لحظه  ینگاه میبار هم متوجه شد. ن 

  یقال یها ل گ یه بودم را زد و دوباره نگاهش را به بابا داد و من باز مشغول تماشاداد شی برا نیو د
 به بابا بدهد.  هیخواست در مورد مهر  یم نیبود که فرد ی تمام حواصم به جواب ی ول رنگمان شدم  یالک

 . اسی یبرا خوشبخت  ذارمیجونم که کف دستم م ی. به عالوه دیقبوله عمو فر-

http://www.romankade.com/
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که بابا   یعاشقانه اش ضعف رفت. جسارت  یجسارت ها یقرار شد و دلم برا ی گرفت و ب  دنیتپ قلبم
را در   شیا ی دل من ح یجسارتش بودم که برا نیا ی وانهیچسباند و من د یبهشان م  ییایح  یانگ ب

 گرفت.  یم چیبرابر بابا به ه

کنم انگار    ینم  دایپ  شیبرا یشروع یکنم نقطه  یشروع شد، هر چه فکر م  یدانم عشقمان از ک  ینم
که هر روز که   نیدانم؛ ا یرا خوب م زیچ کیبوده! اما  مانیعالقه در قلب ها نیامان ا یکه از قنداقگ

 کند.   یم اهشیزند و رو س  یم  دیبه حرارت خورش یگذرد، تب عشقمان طعنه ا یم

متش گرفت باعث شد لبخندم را جمع کنم و سر خم شده ام را س میاز پهلو لوفریکه ن یز یر شگونین
 بارم کرد:  کهیت  طنتی خم تر کنم. همزمان با من سرش را در گوشم فرو کرد و زمزمه وار و پر ش

 بده! ی. حالش بد جور یبهش ساق یخوروند یچ-

 نثارش کردم.  یرزبانیز  یزدم و کوفت  شیبه پهلو یا سقلمه

 زمزمه کرد:   آرام

 اوه اوه بابارو! -

 اراده سرم سمت بابا بلند شد.  یب

در تضاد بود. نفسم را با   یعمو عل یآرام و راض  یبا چهره  یادیزد و ز یدر صورتش هوار م یت ینارضا
 نگذارد. یخدا افتادم که دوباره سر ناسزگار  یفرستادم و در دلم به پا رونیب  ینگران

 کرد. یخواستگار   نیفرد یمن را برا ازی بود که خاله ن ش ی شش ماه پ درست

خب    یآمد چه برسد به پسرش! ول  یبابا که موضعش مشخص بود کال از باجناق جماعت خوشش نم 
و منطق آوردن باالخره بابا را   لیقربان صدقه و دل یشوم. با کل  یزبان چرب و نرم مامان را هم منکر نم

  شیآزمامثبت شد و با  مانی ها شی من جواب آزما اهی از بخت س یوصلت کرد. ول نیبه ا یراض
که دلم اصال مرور ان روزها   یشد. وا مینخواه یهرگز صاحب فرزند نیمعلوم شد که من و فرد کیژنت

  نیرحمانه تر یامان را به هم بزند و زد. آن هم به ب  ی. اتو دست بابا آمد که نامزدخواهد  یرا نم
که   یینداشت. کاش ان روزها از خاطرم پاک شود. ان روزها دهیفا میشکل. هر چه التماسش کرد

  ینکرد و مجبور شدم آن رو دهی بابا افتاد و التماسش کرد. فا  یمغرور و با صالبت من به پا نیفرد
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برگشتم   ایکردم و تا مرز مردن رفتم و با اح یاقدام به خود کش یبابا رو کنم و وقت یام را برا وانهید
 .میفاصله داشت یشدن فقط ساعت  یکی یبرا نیو فرد کوتاه آمد و حاال من

  نیلحن ممکن رو به فرد نیام تنگ شد و به قلبم فشار آورد. بابا با سردتر نهیآن روز ها س یآور  ادی از
 گفت: 

هواسم بهتونه،  یهوا برت نداره، چهار چشم  یول  رهیوصلت سر بگ  نیکنم ا ی قبول م نیفرد نیبب  -
 .نمی شیبه خاطر بچه، اروم نم ادیب  شیپ نتونیب  یاختالف نیکوچکتر

زد. مامان    یو مامان که کنار هم نشسته بودند نگاه کردم که خاله با آرامش پلک  ازیکرده به خاله ن  بغ
در   نیفرد  دمیکه رنگ به صورت نداشت از رفتار بابا. انقدر حالم بد شده بود که اصال نفهم چارهیب

بوده.  جمعمنگاهم را به صورتش دوختم متوجه شدم که حواسش  یبابا چه گفت. وقت دیجواب تهد
 . رو به بابا کرد.بود یا هینگاهمان فقط ثان یتالق

داشته  اسیبا   یصحبت کوتاه  هیمن  دیذاریقرار مدارها رو م هیتا شما بق دیعمو جون اگه اجازه بد -
 باشم. واجبه. 

به حال بدم    یمن را از بر بود و مطمئنا پ نیدانستم. فرد یخلوت کردنمان م  یرا برا لشیتعج علت
 خواست آرامم کند.  یبرده بود و م 

بود و    زاریکار ب  نیخاله لبم را به دندان گرفتم. چقدر بابا از ا دنیتکان داد. با کل کش یبه اجبار سر   بابا
با   یکردنش را تمام کندو سرسر  یبلند شدم تا خاله خوشحال  میاز جا عیداد. سر ینم  تی خاله اهم

 آمد.  مهم پشت سر نیراه افتادم. فرد  لوفریگفتم و سمت اتاق مشترکم با ن  یاجازه ا

 

نگاهش   ی ن یکه سنگ نیآنجا بود رفتم و در را باز کردم و به فرد مانیکه اتاق ها یک یبار  یراهرو داخل
 شدم.  رهی زد خ  یبه کوه طعنه م

  یاش نم  یخوشگلش که  دلخور  یزد و با آن چشم ها یم  یگفتم نه او حرف یم  دییبفرما من نه
روان شود و  میلب باز کنم و اشک ها دمیترس  یام بود. م رهی اش غرق شوم خ یگذاشت در عسل 

سنگ تمام   میاو هم همه جوره برا یتوقع نداشتم ول  نی از ا ش یکند. درست است که از بابا ب میدعوا
 گ 
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 . ندازدینق و نوق راه ب  یامشب را ب  کیتوانست  یو شبم را خراب کرد، حداقل م  ذاشت

به   یشگیو به داخل اتاق اشاره زد. به عادت هم دیکش یعصب  یرا شکست. پوف   نمانیسکوت ب  باالخره
و در را  حرف داخل رفتم. پشت سرم آمد  یدادم و بغ کرده و ب  رونی را ب میلب ها ش،یموقع دستورها

به  قکه متعل ییتخت رو برو ینشستم و نگاهش کردم. کتش را در آورد و رو لوفریتخت ن  یبست. رو
 من بود پرتاب کرد و همانجا لبه اش نشست و به کنارش اشاره زد.

 . نجایا ایپاشو ب-

 حرف بلند شدم و سمتش قدم برداشتم و کنارش نشستم و غر زدم:  یب

 داره! یو اونجا چه فرق   نجایا -

 گردنم فرو کرد.  یرا در گود  سرش

 کنه.  یفرق م  یل یخ-

 اراده شانه ام سمت سرم باال آمد. یشد و ب قلقلکم

 . نینکن فرد-

 و در صورتم خم شد دیکش عقب

 . یاس یبه من نگاه کن -

 در هم گره خوردند.  شینشست. ابروها  شیباال آمد و درست وسط چشم ها نگاهم

 !؟یوسط بغ کرد دیبابات بحث بچه رو کش  یچ یبرا-

بابا   یبه بچه نداشتم که، من از برخورد بد و زننده    یکرده بود! من اصال کار  یخودش چه فکر  با
 .دمیرا در هم کش میناراحت بودم! دلخور من اخم ها

.  ستیذره هم برام مهم ن هی یدونی نکشا! خودت خوب م  ش ی خودت! بحث بچه رو پ واسه  یگیم یچ-
 نباشه. ایدن گهیخوام د  یبرام م یتو که باش 
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 باز شدند. شیکش آمدند و اخم ها شیها لب

 هو؟ یپس چه ت شد -

کرده  گرم یماه خون به ج شی زد. ش یکلمه هم حرف نم هی یعمو عل   یرفتار بابا رو. طفل ین یب  ینم-
 . ستیامشبم ول کن ن ستی بس ن

 گفت:   یزد و با خونسرد یخنده ا تک

 ! گهیبوده د  نیهم شهیشده حاال. موضع عمو هم یول کن بابا. فکر کردم چ-

 

 پسش زدم.  ی. با دلخور ردی کرد و خواست در آغوشم بگ چیسانت فاصله امان را ه ده

 .یقضاوتم کرد ینجور یبهما. ازت دلخورم ا  یدست نزن-

از   یول اورد ی کفرم را باال ن نیاز ا شتریکند و ب  یرا به دندان گرفت تا خنده اش را مخف نشیریز لب
تخت افتادم.  یدست برنداشت و سمتم خم شد. خواستم عقب بکشم که هلم داد و رو طنتشیش

 زد و دلبرانه چشم در چشمم دوخت.  مهی خ میقبل از بلند شدنم رو عیسر

چند ساله دارم برات   یدون یشدنمون. م ی کیبرا  دمیبه خدا دارم جون م.  زمیعز گهینامهربون نشو د-
برا باهم بودن.  میزن یکه دل م میتو فکرشونه!؟ مهم من و تو ا ی چ هیزنم. مگه مهمه بق  یبال بال م

 امشبمون رو خراب نکن.

  نهیس یکردم. دستم را رو یخورد حس م  یکه به صورتم م شی شدن بدنم را از هرم نفس ها  لخت
 !نی : فرددمیکردم از خودم دورش کنم و با عجز نال  یاش گذاشتم و سع

 رفت.   لیتحل شیشد و صدا دهیکش نییپا می سمت لب ها نگاهش

 ن؟ یجون فرد-

 نشو. وونهیپاشو. د-

 .دیتب دارش را باال کش نگاه



 گل شب بو 

7 
 

 . یزنم -

اش آوردم.   نهیبه س ینگذاشت. دو مرتبه فشار  یبکشم ول رونی دستش خودم را ب ریکردم از ز یسع
. شدیسخت م میکرد و محار احساساتم برا یم  یبه حول  یهم دلم را حال زمانی ر یتماس ها نیهم

 لب زدم: 

 . یبعد بگو زنم  یبذار عقدم کن -

 برداشت.  میاش را از رو مهی حرف دل کند و خ  یب

 که!  یدون یبه عقد ندارم من، م ازین -

نسوخته بود، دل من از کم جنبه بودن   مانمیو ا نید یداشت. دلم برا  ادیز یباز  وانهیدانستم، د یم
ساعت ها نتوانم تپش   گریبگذارد تا د میلب ها یرا رو شی بود باز لب ها یخودم خبر داشت، کاف 

 یها نهقا امان آرام کنم! من در برابر عاش یهم آغوش  یرا برا میقلبم را محار کنم و دل دل زدن ها
 بودم.  نیجنبه تر  یب نیفرد

برنداشته بودم که مچ  یدر آوردم و با خنده از کنارش بلند شدم. هنوز قدم ینگاه دل خورش شکلک به
بلند تر از من بود،  ی. قدش سر و گردن ستادیا میدستش شد و همزمان بلند شد و روبرو ریدستم اس

 و نگاهش را در دو چشمم به گردش درآورد.  م یخم شد تا هم قد شو

 بخونن برامون؟   غهیص هیبگم فعال -

بم شده  ی طاقت شده بود. با صدا  یواقعا ب گریشدم امشب د ریاز تب نگاهش، سر به ز دیلرز دلم
 اسمم را صدا زد:  

 ... اسی-

باال آورد. آب دهانم را فرو خوردم و در تب نگاهش غرق شدم  چانه ام گذاشت و سرم را  ریرا ز دستش
 اراده با خواهش اسمش را لب زدم:  یو ب

 ن؟ یفرد -
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سرزنش   یو سرش را در صورتم کج کرد. حال منقلب شده ام را با تشر  دیلغز می لب ها یرو نگاهش 
 بود گذاشتم.  میلب ها یمتر یلیکه در م ش یلب ها یدستم را رو قراری کردم و ب

 توروخدا آروم باش.  نیفرد-

که تعادلم را از دست دادم و در   یطور  د،یکنار کش شیلب ها یدستم را با خشونت گرفت و از رو مچ
 : دیآغوشش رها شدم. در صورتم غر

انقدر   اس،ی ستیکه شش ماهه ازت طلبش دارم. شش ماه کم ن هیبوسه ا نی هم یآرامش من تو -
االن  اس،یتموم شد   ییخودم کنم. جدا یاالن برا نیوجودت رو هم یهمه  خوادیقرارتم که دلم م یب

 .دمی بشم کار دستت م یبرام، روان ریموضع نگ یجور  نی. ایتو نامزد من 

  یخود به خود بسته شد. حق داشت از کوره در برود، م  میرا به دندان گرفتم و از ترس چشم ها لبم 
 نیبود که هم یچه حس نیدانم ا ینم یقرارش شوم نه مانعش ول  دیبا یقرار  یبه وقت ب   دانستم

 امشب دلم را آشوب کرده بود. 

 طور چشم بسته گفتم:   همان

 بگو محرم مون کنن. -

 

چشم باز   عیشود سر  یکنار لبم فوت م ییجا شیبه کمرم آورد، حس کردم هرم نفس ها یفشار  
نشسته   شیلب ها یرو یز یلبخند ر شینبود و جا یاش خبر  شی چند لحظه پ تیکردم. از عصبان 

 اشاره کرد.  میزد و با ابرو به لبها ی بود، چشمک

 دونه! هی -

دستپاچه از   میبه در خورد که باعث شد از هم جدا شو یاراده به خنده افتادم. تقه ا یحرکاتش ب  از 
تازه کردم تا دلم را آرام   یام نفس  یروسر   تی سمت در رفتم و با چک کردن وضع  میکه نکرده بود یکار 

.  دیایکرد: بدو ب مزمهزد و آرام در گوشم ز  نیبه فرد یمصنوع یبود لبخند لوفری کنم و در را باز کردم. ن 
 .ندازهیبابا داره سنگ جلو پاتون م

 : دم یترس پرس با 
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 ؟یچه سنگ -

 آمد.  کیهم نزد نیفرد

 لوفر؟ ی نشده  یچ -

 : دیشد حرفش را بلند بگو مجبور

دو  گهیبابا م  گهیدو ماهه د یک ی  گنیعمو و خاله م کنن،ی م نییرو دارند تع   یعقد و عروس خی تار -
 درسش تموم بشه. یاسی گهیسال د

مشتش درد گرفت و نامش   یفرود آمد. قلبم به جا وارید  یاز حرصش رو نیفرد یگره خورده  مشت 
 را با خواهش صدا زدم:  

 ن؟ یفرد-

پا   نیگفتم و پشت سر فرد ی"ی"وا  یبا درماندگ   لوفریرفت. رو به ن رونیحرص پسم زد و از اتاق ب  با 
 تند کردم. 

 

حفظ ظاهر کنم،   نیتوانستم مثل فرد ینشست اما من نم   شیداد و خونسرد رفت و سر جا یسالم
نشان داد  یمصلحت یساکت شده بودند که با سرفه ا  یدم. با ورود ما همگمر یداشتم از دلشوره م

بزند و توجه همه را جلب خود کرد. با اضطراب مقابلش نشسته و با التماس   یحرف  خواهدیکه م
 توجه به حال بدم رو به بابا کرد.  یشدم. ب اش رهیخ

و هفته بعدش هم  میهفته عقد کن نیآخر هم  میگرفت می تصم  اسیعمو جون جسارت نباشه، من و  -
 هم که گفتم همه ش با خودم.  هیزی جه میرو راه بنداز یمراسم عروس 

را گرفت شانس که نداشته  میجنگ! دوباره بغض گلو دانیم ایبود  یدانستم مراسم خواستگار  ینم 
 . ندینش یو پشت به صورتت م  ردی گ یرا م شی ها یدسِت خوش  ایشود دن یم  نیهم یباش 

منم که از  نیمن است، ا یزندگ  دیبگو ستین  یکی.  دیایماس به بابا نگاه کردم بلکه کوتاه بالت با 
 !دی زن  یشما چرا جوشم را م تم،یام به وضع یمادرشدن محرومم و راض
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 گفت:   نیبه فرد  رهیآن دنده اش افتاده بود با غضب خ یهم رو بابا 

دخترم رو به عهده   ی هیزی علف بچه بخواد پولش رو به رخم بکشه و جه هیهنوز باباش نمرده که -
 . رهیبگ

که خونه م   نهیداشته باشم. حرف من ا یمنظور  نیشکر بخورم همچ یل یعمو! من خ هیچه حرف نیا -
 . دیخر هیزیجه  شهیدو هفته هم که نم یتو د یفت یبه زحمت ب   یالک ی چ یداره برا یهمه چ

مونده. اسمت  اسی! دو سال از درس یپوش یو م یدوز یو م یبر یخودت مگفته دو هفته؟! برا  یک -
 ببرش.   ایب گهیتخت مال تو. برو دو سال د التی روش، خ

 اراده حرص زدم:  یب 

 بابا! -

  یم یبار گربه رقصان نیبه خدا اگر ا  برده بود انگار! ادی ام را از  یسمتم رفت. خودکش یغره ا چشم
 کردم.   یکرد خودم را خالص م 

باعث شدت گرفتن    نیرفتار فرد دانستمی م امدیبه رحم ن یاز اشک شد ول   زیلبر میچشم ها کاسه
به کوتاه آمدن و  یراض مینگاه کردم بلکه با التماس چشم ها  نیاش شده. سمت فرد یلجباز 

 !دید یکس را نم  چیانگار با بابا در حال دوئل بود که ه یکنم ول  متشیمال

 

بزند با بلند کردن دستش ساکتش کرد و خودش جواب بابا را داد، آن هم   یهم تا خواست حرف خاله
درآوردن حرص باباست و اال از تو در حال انفجار   یدانستم برا یلحن ممکن که م نیبا خونسرد تر

 بود.

هم قبول  اسیزنم درس بخونه  ادی بهم جواب مثبت داده منم خوشم نم اسیعمو چشمم کف پاتون  -
 خونده.  یکرده. بسشه هر چ

 درس خواندن بود!  یمشوق مِن تنبل برا نی. خود فرددیگویدانستم که دروغ م یم 
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که مهار    یکردم و خجالت و شرم را کنار گذاشتم و رو به بابا در حال یگستاخ  عیختم غائله سر یبرا 
 دست خودم نبود گفتم:  میاشک ها

خسته شدم. شش ماه    یفی رو گرفتم، از بالتکل ممیخوام درس بخونم، تصم یبابا من نم گهیراست م  -
 دیرو به هم زد میبدون مشورت و نظر خواستن از من نامزد  یشدم ول نیخورده فرد  ینی ریش  شیپ

 .دیکنم به احساس دختر تون بها بد  یکشش بدم. خواهش م خوامینم گهیاالن د

انداخت، همان وقت که حلقه ام   یبابا م  یبه پا میزجه ها  ادیرا  انقدر لرزش داشت که خودم میصدا
و نگاهش را سمت   دیکش ی. بابا کالفه پوفاورمی خواستم از انگشتم درش ب  یخواستم و نم  یرا م

 یراه یجا   دقبرستان کن یجنازه ام را راه  دیبا دیایمخالفم برگرداند. احتماال حدس زد که اگر کوتاه ن
 بخت.   ی کردن خودم به خانه 

ضرب گرفت. طاقت   نی زم یرو ش یبا پاها  ینگاه از صورتم گرفت و عصب قراری نگاه کردم. ب نیفرد به
فراموشکار از   یکرده بود و من هر بار مثل ماه  ممی تفه ادیرا هزار بار با فر نیرا نداشت ا  میاشک ها

  یصبور   باکه  یپس زدم و رو به عمو عل  را میاشک ها عی شدم. سر  یبردم و باعث آزارش م یم ادی
 اش را به عهده داشت گفتم:  یبود که بابا کارگردان   یشیتماشاگر نما

 کردم عمو.   ییایح  یب  دیببخش -

 پلک زد. ینی لبخند غمگ با 

 . یعمو. تاج سر  هیچه حرف نیا -

کنده شد و در صورت بغ کرده ام نشست. لب   شیهانشسته بود از کفش  یکه کنار عمو عل نیفرد نگاه
 زدم: 

 !دیببخش -

 زد و سرش را به عقب هل داد.  هیمبل تک  یحرکت به پشت  کیرا بست و با  شیقرار چشم ها یب 

 کرد:  ییملتمس شروع به دلجو   یرو به بابا با لحن خاله

برج سالگرد  نیآخر هم  گمیمن م  دهیم یقرمه سبز   یجوانن کله شون بو د یشما ببخش  دیآقا فر -
. میرو راه بنداز یسوروسات عروس  دیبد تی. رضاهی. روز فرخنده اهیازدواج فاطمه زهرا و حضرت عل



 گل شب بو 

12 
 

  ینجور یا اد یخوان. خدا رو خوش نم یخاطر هم رو م  یاز بچگ اسیو  نیکه فرد میدون یهمه مون م
  یمبارک باشه دعا دیه خدا. بگندارن. توکل ب یمشکل چکدامیهم که ه هیهم دور باشند. با اون قض از

 . راستی پدر گ

 

پاشو   لوفریسوزاند. با گفتن "ن  ینگفت "مبارک باشه" و دلم را بد جور  یتکان داد ول یبه اجبار سر   بابا
به کام هر  ین یریش نیشک طعم ا یاش را اعالم کرد. ب  یاجبار  تیرو دور بگردون" رضا  ینی ریش

 داشت  گرید یهای نیری ورا ش یدختر 

 

 زبانم بماند.  ریاش تا ابد ز یکرد باعث شد تلخ غمیکه در یبابا با "مبارک باشه" ا یول

 کرد.  نیتنور داغ است نان را چسباند. رو به فرد دیتا د  عیسر خاله 

 عروست.  شیپ  نیبش  نجای ا ایمامان جان پاشو ب-

 را به دست گرفت و مشغول جستجو درون شد.  فشیاز کنارم بلند شد و ک خودش

 باز کرد.    یمجلس را کم خیشروع به دست زدن کرد و   لوفرین 

 داد.  گرفتی که کنارم قرار م نیانگشتر را دست فرد یحاو یکوچک بلور  یجعبه  خاله

 عروست رو نشون کن. مبارکت باشه قربونت برم. -

  کیمل با  نیهم  یطور رو نیهم من را هم شیآشنا بود، درست شش ماه پ میصحنه برا نیا چقدر 
که گذشت فکر نکنم و نگاهم را به انگشتر دادم تا   یبد یکردم به روزها  یشتر نشان کرده بود. سعانگ
اشک  ر و به زو دیدوباره اش لبم به وضوح لرز دنینه. از د ای همان انگشتر نشان خودم است  نمی بب

 و آرام اسمم را صدا زد:  دیکش رونشی . از قاب بزدیرا مهار کردم که نر میها

 اس؟ ی -

 زمزمه کرد:  یشدم. به همان آهستگ رهی خ شیرا بلند کردم و در چشم ها مسر 
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 تو رو خدا بغض نکن. بزار خوشگل تو خاطره هامون ثبت بشه امشب. -

بود؛ شب من و شب  ایشب دن نیگفت امشب قشنگ تر ینکردم. راست م غشیرا در لبخندم 
 ...نیفرد

  مانیآورد و دست چپم را در دست گرفت. از تماس دست ها  شیکه عمق گرفت دستش را پ لبخندم 
آغوشش شد. چشم در چشم انگشتر را در انگشتم فرو کرد و سرش را در کنار گوشم جا داد،  ییدلم هوا

 نفسش را رها کرد و گفت:  

 دوستت دارم. -

 اراده لب زدم:   یو ب ختی در دلم ر ایدن  یخوش 

 منم.-

بلند   مانیاز جا یو بوس دید یو برا  میبه ناچار از هم دل کند ه،یخاله و دست زدن بق   دنیکشکل  با
 .میشد

زود بلند شوند و عزم رفتن کنند. موقع بدرقه در    یلیبابا باعث شد خ یخوش نشان ندادن ها یرو
 آورد و کنار گوشم گفت:  ری گ یفرصت نیفرد  یهمهمه و شلوغ انیم

 تو کوچه کارت دارم.  ایب چونی بپ  کیشب ساعت  -

 زد.  رونی از در ب ی اعتراضم نماند و همراه خاله و عمو عل  منتظر

 

 

مملوع از هزار احساس مشغول جمع   یبه سالن بازگشتم و با دل هیمحض بستن در زودتر از بق به
و   ختمیر یها را درون سطل م  یدست  شیداخل پ یها  وهیشدم. پوست م ییرایپذ یکردن ظرف ها

کردم و   یفکر م  شی ها ینی ریو ش یتلخ یو به امشب و همه  دمیچ یهم م  یرا رو  شانیظرف ها
لحظه اس   لوفریکدام طعمش تمرکز کنم. با ورود بابا و پشت بندش مامان و ن  ی رو ستمدان ینم قیدق

 مبل رها کرد و غر زد:   یسرم را بلند کردم و باز مشغول کارم شدم. بابا خودش را رو
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 رو روشن کن.  ونیع کن تلوززود جم-

  یعنی نیکرد و ا یگرفت و رها م  ی اش را با دندان م یجوگندم  یها لیرا به صورتش دادم. سب نگاهم
اش که ارثش را به من هم داده بود  یدرشت و مشکل یادیز یبود. به چشم ها   یقرار و عصب یب

  زا نکهی. با ارمیامشب را از زبانش درآورم و آرام بگ ی ها یتلخ ییشدم و دلم خواست دلجو  رهیخ
 زدم:  شی سرانه صدا رهیخ  یول  دمیترس  یواکنشش م 

 بابا؟  -

 بابا با خشم جوابم را داد:  یعاجزانه بود ول یلی خ لحنم

 ه؟یچ -

 تا مرز سقوط رفتند. میروز ها نیرا لرزاند و اشک دم مشک ا میام حجوم آورد و لب ها نهی به س بغض

 . شکنهیرفتارت دلم م  نیباش. از ا یام بابا تو ام راض یاضمن ر-

 درهم تر شد. شیها اخم

 ندادم!؟   تیمگه رضا-

 از ته دل بابا.-

 :  د یاشاره کرد و غر یمبل گرفت و لبه اش نشست و سمتم خم شد و به در خروج یاش را از پشت هیتک

کوبه، برا حفظ   یم واریکه داره خودش رو به در و د شهیعاشق پ  یپسره  نیکه هم نمی بی رو م  یروز -
از حق پدرشدنش! نه من احمقم   گذرهیم ی! تک پسر باباشه، فکر کردارهیپشت و نسبش سرت هوو م

 دونم! یتو نم  یرفت  ینه مادرت به ک

ال  احتم ی کار را نخواهد کرد ول نیا نیدانستم که فرد ی . م دیکرد دلم لرز میترس میکه برا یا ندهیآ از
 : دم یقرارم کرد. نال یو ب  دیاش هم قلبم را به آتش کش یدرصد چیه

 بابا!-

 آخر را هم زد:  زور
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 عاقل شو.  کمی. اسینشده  ریهنوز د -

  ینشستم، دستش را گرفتم و رو شیها شدم، سمت بابا رفتم و مقابل پاها  یدست شی پ الیخ  یب
 سرم گذاشتم. 

 .شمیخوشبخت شم، م یتو دعا کن -

 محبت فشارش داد. یرا سمت گردنم سر داد و از رو دستش

و چشم  دهیو با کمر خم یخواد بر  ی! دلم نمگهیجور گوشت تلخ شدم د نیکه ا تهیبرا خوشبخت-
 ! یبرگرد ونیگر

جور خون به   نیرا خواستم نه ا شی. نه دعادمی. بلند شدم و سمت اتاقم دوختند یفرو ر میها اشک
 را!  شیجگر کردن ها

جور حالمان   نیکه ا دندید یکه همه اش دست خدا است چه م یا ندهینم بزرگ تر ها در آدا ینم من
 زدند.  یرا به گند م

از ذهنم حک کردم تا ده   ییبابا را جا یام بند آمده بود. حرف ها هی. گردمیپتو ام خز ری تخت ز یرو
  دیکه فقط خدا از ان آگاه است با یا ندهیآ یدر آغوشم ثابتش کنم که برا یبدوم بچه ا  گریسال د

 توکل کرد!

  یصفحه اش چشمک م یکه رو  یامک ی ام را دست گرفتم و پ یگوش الی خالص شدن از فکر و خ یبرا
 کج شد و بازش کردم.  یجان   یبه لبخند ب می بود. لب ها  نیرا باز کردم. از سمت فرد  زد

 《میدور بزن میر  یمانتو بپوش م نره. ادتی کی ساعت》

 

 

 *** 

 



 گل شب بو 

16 
 

سمت در رفتم و آرام بازش کردم و با   نیپاورچ نیفرو رفته بود، پاورچ یدر سکوت و خاموش خانه
چفت   یمتوجه خروجم نشده در را به آران یکس نکهیحاصل کردن از ا نانیبه پشت سرم و اطم ینگاه

د نکند  یپا نزدم که هنگام راه رفتن صدا تول یبرداشتم ول یرا از جاکفش  می. کفش هاچهارچوبش کردم 
 یرا لحظه ا میمقابل پا یدر کوچه بودم که نور  میکفش ها دنیزدم. در حال پوش  زونی ب اطی و از ح

نفس حبس شده ام را راحت فوت   نیفرد نیسر بلند کردم. با چراغ زدن ماش دهیروشن کرد. ترس
  میاش رو فتهی کفش را هم پا زدم و سمتش پاتند کردم و سوار شدم. نگاه ش گرید یکردم لنگه 

 کرد، غر زدم:   یم ینیسنگ

 . نسایوا گهیبرو د -

 نگاه مضطربم را به در کوچک خانه مان دادم. و

 دنده عقب گرفتن گفت:  نیمن گذاشت و ح ی صندل  یپشت یزد و دستش را رو  استارت

 !ره؟ی جلومون رو بگ خوادیم  ی! کینامزدباز  میریم م ی! داریترسیم یاز چ -

 را به صورتم داد:  نگاهش

 ها؟-

و تند از سر کوچه امان   زیحرکت ت  کی جوابم نماند و صاف نشست و دنده را عوض کرد و با  منتظر
 . میدور شد

 حوصله لب باز کردم:  یبابا ب  یحرف ها ادی به

 . نیفرد میمالحظه کن دیبا میتا عقد نکن  -

  دارمیباشه برت م تی خورم. به خدا اگه قصد بابات اذ  یپاتک نم  نباریتو؟ ها!؟ ا یهست ینگران چ-
 دم؟ یاز دستت م یت هم نرسه!فکر کرد هیکه دستش به سا ییجا هی برمتیم

 . نمشیکج نشستم تا بهتر بب میاحرفش دلم آشوب تر شد. در ج از

برا بچه دار   یر یکه تو سرم زن بگ  نهی بی رو م  یگفت روز   یفکر کنم. م  شتریبابا گفت ب دیشما که رفت-
 شدن!
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 . دمیبزرگش کوب یبه بازو ی. از حرصم مشتدی با صدا خند کبارهی به

 مرض. خنده داره!-

 که هنوز آثار خنده درش معلوم بود گفت:  یاش را به زحمت جنع کرد و با لحن  خنده

 قبولت داره ها!  یل یبابات خ -

 اش بودم تا حرفش را بزند. ادامه داد:  رهی چشم غره خ با

  دیزن گرفتم! من تو رو ببرم خونه م تازه انگار بچه دار شدم با یعنیاالن فکر کرده تو رو بهم داده  -
 زرگ کردن تو.به ب  نمیبش

 کرد.  ریکه در هوا مشتم را غافلگ دمیکوب شیبه بازو یگر ی هر هر خنده اش را از سر گرفت. مشت د باز

 

آورد تا گره   م یبه انگشت ها یکودکانه ام خواستم دستم را پس بکشم که نگذاشت و فشار  یدلخور  با
 جا داد. میانگشت ها یرا البه ال  شیمشتم را باز کنم و انگشت ها

  یچفت شده امان بود ضعف یدست ها یشروعش از البه ال یبدنم که نقطه   ی کبارهی شدن به  گرم
 در بدنم انداخت. 

من! هر چه بود  یبود نه از دلخور  یاثر  نیفرد ینه از خنده و لودگ گریدر هم گره خورد، د نگاهمان
 عشق بود و احساس. 

 زمزمه کرد:   آرام

 !وونهیکنم د یعوض نم  ایبودنت رو با دن هیثان هی-

 

  یاز روبرو م ییها نی ماش انی. ممیو نگاهمان را به روبرو داد میدستپاچه شد  ینیبوق ماش  یصدا با
  یفرمان را سمت راست تاب داد و با تک بوق عیخالف رفته بود؛ سر نیسمت ال  نی. ماشمیآمدند بود

 شد.  یزود عصب شهیکرد و مثل هم یعذرخواه  یشاک یاز راننده ها
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 !  میرم به گور ببر یعقد و عروس یآرزو چیبچه که ه یبابام بابام کم مونده بود ارزو یه-

باران  ریشده ز   سیکه ممکن بود به تصادف منجر شود مثل قلب گنجشک خ   یاز ترس صحنه ا قلبم
  زیکرد. مانده بودم چه چ نی ام را سنگ نهیزد! بغض س  یارام کردنم سرم داد م یبه جا  د،یکوب یم

 گرفت! یمن را نشانه م شیبه محض از کوره در رفتن ها شهیدارم هم  ادیرا دوست دارم! تا  نیفرد

مهم بود که در  نیاصال مهم نبود که مقصر خودش بود نه من! ا ایبار مهم نبود که سرم داد زده  نیا
 جانم شده بود. یحرف زد که خوره   ییاز ارزو تیعصبان 

 . دمیافتادم و لب برچ هیگر به

افته  یم ی اخالق گندت که تا اتفاق نیساختم، با ا زتیبا همه چ   نیبچه دار شدن آرزوته! فرد یدید -
تونم   یمن نم  یهات کنار اومدم ول ییحرف بهت زد کنار اومدم. با زورگو شهیو نم یکن یم یقاط

  ای یار یسرم هوو ب ی. به خاطر بچه بر یکوفت تر بش نمیاز ابه خاطر بچه  گهیتحمل کنم که دو روز د
 . به خاطر بچ... یازدواج کن  یپنهون 

 

را پس زدم تا بتوانم صورتش   میکالم از دستم در رفت. اشک ها یکه به کل رشته  دیکش یعصب یپوف
 . نمیرا بب 

حساب   شی زد. از اخم ها یاش نبض م یشانیصورتم بود و رگ کنار پ  ی رهیگره خورده خ یابروها با
 :  دیکنم که دستش را باال آورد و غر لیرا تکم  میها ی بردم. با ترس لب باز کردم تا دل مشغول یم

 ؟یشنوم؛ من سگ اخالقم و باهام کنار اومد  یتازه م  ی! حرفادهیگم ترمز بر  ینم  یچ یه یبسه! ه-
 آره؟  

 : دم یالو دستپاچه ن عیدوباره خراب کرده بودم. سر یوا

 نبود، من... نیمنظورم ا-

 : د یکالمم پر انی م دوباره
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هوو  یتو رو بزرگ کنم بسمه. ه نی بچه دارم. هم یشکر خوروم که آرزو یل ینگو! من خ یچی ه سیه -
 کنه برا من.  یهوو م

 گذاشت از خودم دفاع کنم. یزدم باز زور گو شده بود که نم   یحرفم را م دیبا

به خدا من طاقتش و   ؟یچ یاگه ازم زده بش  ؟ی. اگه دلت بچه بخواد چنیبذار حرفم و بزنم فرد-
 االن... نی. همنیفرد رمیم یندارم. م

! شانه ام را به دست میاالن تمامش کن نیهم میام شدت گرفت و نتوانستم و نخواستم بگو هیگر
شد و   یم مانیشمش نگدشته پشاز خ یا قهیطور بود دق نیهم شهی. همدیگرفت و سمت خود کش

  دیبروم که سفت تر شانه ام را کش رون یآمد. دلخور و غمدار خواستم از آعوشش ب  یدر م  ییاز در دلجو
پرکوبش قلبش در   یپهنش قرار گرفت و صدا ی نهیس  یآزادش را دورم حصار کرد. سرم رو دستو 

 . دیچ یگوشم پ

سر  میداشتنش شدت گرفت و گله ها شهیهم یزدم برا یاز لمس آغوشش که دل م  میچشم ها بارش
 باز کردند. 

که...   نهیگم... من... حرفم ا یآدم حرفش رو بزنه. م یکن  یصبر نم قهیدق هیکه   ییانقدر قلدر و زورگو -
اقتشو . من طارهیبه وجود ب  یتلخ مونیبعدش کم کم خال بچه تو زندگ نه،یتب تندت زود به عرق نش

بشه و سرکوفت و   هنمذ یبگو که ملکه  یز یچ هیکه قلبم آروم شه.  نیبهم بده فرد نانیاطم هی  ندارم!
 رو بتونم تحمل کنم! انمیاطراف یسرزنش ها

از شدت لرزش   میصدا دم،یام را باال کش ین یکرده بودند، ب  سیخ  سیتنش را خ  شرتیت میها اشک 
و التماس گذرانده بودم   هیشش ماه را به گر نیرفت و نتوانستم ادامه دهم. حق داشتم تمام ا  لیتحل

 است!  یبودم که عشق ما بدون حضور بچه طبل تو خال  دهیو برهان شن لی و هزار دل

 

 ...نیکرد. خواستم ادامه دهم: فرد میرا نرم در دستش گرفت و از خودش جدا  میبازو

 نگو!  یچی! هشی ش گذاشت: ه ا ینی ب  یآزادش را رو دست
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  ریغ یپر از احساسش بودم و قلبم با کوبش ها  یول یصورت جد  ی رهیاشک خ یپشت پرده  از 
 زورگو است!  نیوار عاشق ا وانهیکه چقدر د دادی اش نشان م یعاد

 ؟ یبخوا نیتضم شهی. روت ماسیمن نگاه کن  یتو چشم ها-

 در آغوشش فرو رفتم. گر یبار د میبازو دنیانداختم. با کش ری ز یرا از حرفش با شرمندگ سرم

  نی: فرددمی ! نالخواستی آغوش و دلم راحت از دست دادنش را نم  نیبودم به ا دهیسخت رس یلیخ
 من... فقط...

  یلیاش زدم: خ  نهیبه س یو در آخر کم آوردم و مشت اورمیشک کردنم ب یبرا یه ی چه توجدانستم ینم
 ! یبد اخالق

.  میایب رون ی من شدت گرفت و خواستم از آغوشش ب ی هیام به خنده افتاد که گر یدلدار  یجا به 
 وونهیخنده درش مشهود بود گفت: د یکه هنوز رگه ها یی آغوشش را تنگ تر کرد و کنار گوشم با صدا

 به دوست داشتن من؟!   ی. شک دار یمن که هزار بار بهت گفتم فقط خودت برام مهم

من صد بار تا حاال   ؟یکن  یم تیچرا خودت رو اذ  رفت و با هرم احساس ادامه داد: نیخنده از ب  اثر
 !،هیچ یت واسه  هیانصاف! نگفتم!؟ پس گر یب  کنم ی زندگ تونمیلحظه نم هی بهت نگفتم بدون تو 

  ین یبشی پ  کیصد بار ها را به  نیچه بود! چرا ا یام برا  هیآرام شد. واقعا گر شیهااز حرف  دلم 
 بابا فروخته بودم!  یرمنطقیغ

 قلبش قرارداد.  یرو ییاش درست جا نهیس ی و رو دیرا در دستش گرفته و باال کش دستم 

! هیحال من چه جور یکن  یم هیگر یوقت  نیبرات. بب  رمیم یم ا یقد تموم دن یدونم گنده اخالقم ول یم -
 ها؟   یکن  یپس چرا شک م

تا به   دهیامان را به دنبالم دو یشش ماه دور  نیا نیکرد که ع یبود که ثابت م   یقلبش به حد کوبش
را به دوستت   کردی ثابتم م شیکه با حرف ها و کارها ییدوستت دارم ها نیو چقدر من ا میهم برس
 شدم...   یو غرق لذتش م دادمی م  حیبود ترج  یکه زبان  ییدارم ها

مکان بود، بلند کردم و به  نیآرامش بخش تر میرافراخ و پهنش که ب  ی نهی س یرا از رو سرم 
 . نیشدم و لب زدم: دوستت دارم فرد  رهیزد خ  یم ادیمخمورش که عشق را فر یهاچشم
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آنقدر شفاف و درشت است   گفتیم  شهیکه هم میدادم و تمنا را در چشم ها رونی به عادت لبم را ب و 
 .ختمی کند ر یاحساسم را فاش م یکه ذره به ذره 

دخترانه از   ی با شرم  دیکه رس میلب ها یبه حرکت درآمد. تب دار تر شد. رو میچشم ها نی ب نگاهش 
کرد    یکار حالش را بهتر م نیمد روزش زد. انگار ا یبه موها یآغوشش جدا شدم مانع نشد فقط چنگ

 کرد. یو افسار در رفته از دست دلش را محار م

 رش را گذرا سمتم چرخاند.و استارت زد. س دیکش ی. پوفدمیدزد نگاه 

 ؟ یاالن بهتر -

 زدم. یبه زحمت لبخند ینشده بود ول زانی قلبم از نگاه گرمش هنوز م کوبش

 اوهوم! -

 

را چرخاند و   چییکه سو دمیشد. از کنار چشمم د  الیخیدو دل بود آخر هم ب  نی راه انداختن ماش یبرا
 خاموش   نیماش

 

 . نفسش را با صدا شد

 

 سرت داد زدم. باشه؟  د یببخش  فرستاد و گفت: رونیب

چشمش را بست   کی. سر چرخواندم و نگاهش کردم. خواستمی کردن و شکستنش را نم  یعذرخواه 
 و سر کج کرد و بچه شد!

 باشه؟  -

 ام گرفت.  خنده 

 تکرار نشه! گهید -
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 فکر کردن را درآورد و با خنده، حاصل تفکرش را به زبان آورد:  یادا 

 ! دمیقول نم -

 انی م یاش کردم که آخ نهیس یحواله   یخنده مشت ی. با حرص ول دیهر هر به حرف خود خند بعد 
 خنده گفت و خنده اش شدت گرفت. 

 ایجذاب دن یصحنه  نی تر یدنی در نظرم د دیخند یم ی همه سال وقت نیهم بعد از گذشت ا هنوز 
خنده اش را شکار کنم. به حرکاتم با لبخند   یتا ته مانده  دمیکش رونیب  فمیام را از ک ی. گوششدیم
 نگاه نکرد و چشم از چشمم نگرفت. یبه هنگام عکس گرفتن هم به لنز گوش   یبود حت  رهیخ

 را از دستم گرفت و به آغوشش اشاره کرد.   یفلش که خورد، گوش یگوش نی دورب

 عکس دونفره ش قشنگه. -

و شانه چپم را به   دمیخودم را سمتش کش  ،یشب فراموش نشدن نیثبت کردن ا یبرا لیکمال م  با
شدم.  رهی را در خود جا داده بود خ  مانیدر دستش که هر دو یزدم. به صفحه گوش هیاش تک نهیس

چانه اش مماس شد   رینگاهش کردم. به سر من که به ز نییزد، سرم را باال دادم و از پا  میآرام صدا
گرمش را پر محبت و   یفلش خورد و بالفاصله لب ها یگوش میچشم در چشم شد یکرد، وقت  ینگاه م

من بسته شد و لذت بوسه اش در تک تک   یاراده  ی ب میام نشاند. چشم ها یشان یپ  یرو  نیریش
ام چشم باز کردم، هنوز نگاهش به چشم  یشان یاز  شیم پخش شد. با جدا شدن لب هابدن یسلولها

در دستش خورد لبخند پهن   ی. چشمم که به عکس داخل قاب گوشدمیکش نییکه سرم را پا  ودب میها
 شد!  یعکس ها ثبت م نیدر عاشقانه تر  دیبود و با نیصورتم شد؛ شکار لحظه ها هم

 

 در حال زوم کردنش گفتم:  را از دستش گرفتم و  یگوش 

 چه خوشگل شد. -

 کردم.  نیام را مرتب کردم و با ذوق رو به فرد یروسر   به نشانه مثبت تکان داد. یسر  

 !رم یبگ  یخوام عکس هنر   یم ر،ی ژست اخم بگ-
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)!( که قبول کرد و  یهنر  یام پر از عکس ها یگوش  یعشق عکسم و گالر  دانستی زد، م یخنده ا تک
 ام شد. رهی با جذبه و اخم خ

 خوبه؟  -

 نوک انگشت اشاره و شصتم را به هم چسباندنم و نشانش دادم. دم،یخند  زیر 

 ! ین یکره زم یمرد رو  نیتو بد اخم تر ،یعال -

 هیتوجه به واکنشش دوباره تک  یاز پشت به شانه ام زد، ب  یاعتراض ضربه ا یشانه اش به نشانه   با
حالت ممکن را به    نیشدم و دلخور تر رهی ام خ یگوش نی اش دادم و به لنز دورب نهیام را به س شانه ی

حاصل هنرم    ندهاشاره کردم و عکس را گرفتم. با خ نیفرد یصورتم دادم و با انگشت اشاره به اخم ها
 را نشانش دادم. 

 !شمونیپ قهیچند دق یدعوا  یهم صحنه ساز  نیا -

 لحن ممکن جوابم را داد:  نیزد و با عاشقانه تر طنتمی لبخندش را به ش نیجذاب تر  

 ها بهت گفتم! یامشب چ ادی ب ادتی یکه هر وقت نگاهش کن -

 

  تشیپنهان در اخم ها و عصبان  یعکس شدم و به فکر فرو رفتم و دوستت دارم ها ی رهی حرفش خ با
 ن بود زمزمه کردم: امشبما یادآور یکه نشأت گرفته از   یرا مرور کردم. با حس

 شد که!  خیعکس تار نیپرحرف تر -

 ام زد.  یگوش یاشاره اش را رو انگشت 

 . میکه به هم برس میدیکش یکه چقدر سخت  اری ب ادتیعکس  نیا دنیبا د-

 لبم نشست.  یرو یکم جان  لبخند 

 !میفرهاد کوه کن رو هم کم کرد  یما رو یول میکه به هم نرس نمونیکه همه کوه شدن ب ارمیم ادمی -

 اش بود که دستش را دور کمرم حلقه کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:   نهیام به س هیتک  هنوز 
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تا دووم   دمیو من عطرت رو از کوچتون نفس کش نمتیکه شش ماه تموم نگذاشتن بب اریب  ادتی -
 ! رمی و نم ارمیب

 .دیخند از لبم پر ام شد و لب نهیبغض چنگ س یفشرده شد و به آن قلبم 

کردم و بال بال   یکوچمون، عطرت رو حس م یخبر از بودنت تو ی که همون شب ها ب ارمیم ادمی-
 داشتنت!  یزدم برا یم

 ام نشست.  قهیشق  یرو  شیلبها 

  یو به عالم و آدم هاش ثابت م   میها! از االن تا به ابد من و تو "ما" شد یاما تموم شد همه سخت -
هم   یکنن و وقت رشیکه نتونند به برچسب هوس تحق  ادهی که وسعت عظمت عشقمون انقدر ز میکن

 بچه! یحت مییا یدن یآرزوها یاز همه  ازین  یب گهید میرو دار

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 قربونت برم! ینکن   خودیب  یفکر ها گهید-

اش به جانم نشست و به حالت لبخند   یاز جمالت قبل شی آخرش ب  یجمله  دنیبغض لذت شن انیم 
ام   هیقرارم کرد. آرام تک  یقلب ب قی ام زد و آرامش را تزر قه یبه شق یز یر یخودش را نشان داد. بوسه 

 نشستم و نگاه آخر را هم به عکس پرحرفمان انداختم.  میاش برداشتم و در جا نهیرا از س

 که از ذهنم گذشت را به زبان آوردم:  یصورتم را قاب گرفته بود. فکر  طرف کی زمی فر ر یموها

  اهیس  یلیخ گهید یام موهامم مشک یخودمم گندم هیموهام و رنگ کنم؟ چشم و ابروم مشک نیفرد -
 . نیبب  اهه،یتو س

 اش شد.  رهی را از دستم گرفت و خ یگوش

 خام کردنش لحنم را ناراحت کردم و ادامه دادم: یبرا

خواد. هم لختشون کنم هم رنگشون. خسته شدم از   یم  یحساب رییتغ هی! دلم یکه تو بگ  یهر رنگ  -
 ن؟یشونه زدنشون. باشه فرد
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ام زدم که به  یگوش  ریگل کرد و ز طنتمی ام بود. ش  یگوش ی رهی را نداد، در صورتش خم شدم، خ جوابم
 خود آمد.

 گفتم؟  یچ  یدیاصال شن ؟ییکجا-

 ؟ یگفت  یها؟ نه چ-

 داد. یجهتم م یهر لحظه به حس  ،یشب باز  مهیرا در آورد. امشب شده بودم عروسک خ حرصم

 گفتم! یراجع به موهام داشتم م-

 ام را سمتم گرفت.  یباال انداخت و گوش یدیق یبا ب  یا شانه

  یاز موهات حرف بزن یخوا یسخته! اگه م  که چشماش قشنگه یحرف کس  دن یگفتن فهم  میاز قد-
 بده که چشمات توش نباشه!  یعکس 

 خوردم.   یجهت جز زده بودم حرص م   یساعت ب کی که  نیرفت هم از ا ی دلم م فشیاز تعر هم

 :  دیام زد و پرس افهیبه ق یخنده ا تک

 ؟ یگفت  یم یخب حاال دلخور نشو چ-

 و تخس و لجباز گفتم:   دمیکوب شیبه بازو  یحرص مشت با

 !یچ یه-

 فرمان سمت جاده گفت:  چاندنی پ نی کرد و استارت زد و ح یا خنده

 دمینم ایدن ی! من رنگ شبش رو به تموم روزایالزم نکرده رنگش کن  -

 

هوا  یکردم که ب یعاشقانه اش را مزه مزه م فیتعر ین ی ریکردم و ش  ینگاهش م یفتگی با ش داشتم
 : د یپرس

 ؟ یببرمت تاب باز  -
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نهفته در حرفش شدم و با خنده  طنتیزود متوجه ش یل یخ  ینگاهش کردم ول یجیبا گ یالحظه 
برم، با   ینم  ادی که سوار تابم کرد را اصالً از  یبار   نیدر آخر میها هیو گر  غیزدم، ج شیبه بازو یمشت
را هل  اب و انقدر با قدرت ت زندیکرده بودند تا ترسم از اوج گرفتن تاب را بر  یکی دست به  ار یخشا

سه  گریاز آن روز د چ،یکه ه ختی! در آخر هم نه تنها ترسم نردمیچشمانم د ی دادند که مرگ را جلو
 چه برسد به سوار شدنش!  کردمیاز نگاه کردن به تاب هم امتناع م یشد که حت یهم م یسال

  مانی بوستان رو برو یپارک کرد، گذرا نگاهم کرد و به محوطه  ابانیو دوباره کنار خ  چاندیرا پ  فرمان 
 اشاره کرد. 

 .می دور بزن هی میخلوته بر-

 زد.  یچپ نگاهش کردم که تک خنده ا چپ 

 کنم! یبه خدا سوار تابت نم -

  یناراحت م  یناراحت ماندن را نه! به آن یام گرفت، ناراحت شدن از دستش را بلد بودم ول  خنده 
 بردم...  یم ادیبعد از  یظه اشدم و به لح

و درشتش انگشت   دهیکه با انگشتان کش یشدم. در موازات هم در حال ادهیرا باز کردم و پ نی ماش در 
به   یقیشده را با نفس عم  یتازه آبپاش یچمن ها ی. بومیرا چفت کرده بود داخل محوطه شد میها

هم سرما را حس   نیرفت. فرد یم  یه خنک هوا رو ب یشروع نشده بود ول  زییهنوز پا دم،یکش میها هیر
 کرد که گفت: هوا خنک شده ها.

 تکان دادم:   یسر 

 . یلیآره، خ -

 دادم. صی نگاهش را تشخ طنت ی را در صورتم خم کرد و برق ش   سرش 

 عشقم؟  یبغلت کنم گرم بش یخوا یم -

نثارش کردم. صورتش که   ییبا دست آزادم صورتش را هل دادم و بچه پررو دمی خند  یکه م یدر حال   
انجامش در ملع عام   یکه جا یعاشقانه ا یها به صحنه درخت  نی از مقابل صورتم کنار رفت، نگاهم ب
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به   شیمتوجه شد و به همان سمت نگاه کرد و لب ها  نی. فرددمینگاه دزد عی نبود افتاد، سر  نجایو ا
 گل کرد.  طنتشید. باز هم شکش آمدن یآرام

  یهم خبر داشتم زودتر م  دشیجد یهایاگر از باز  کنندی م یکردم تو پارک فقط تاب باز  یمن فکر م-
 . نجایآوردمت ا

دوباره سرم سمت آن دختر و پسر   نیفرد طانیگرد شده از حرف فوق ش ی اراده با چشم ها یب 
دست و پا و لب و دهان شان از هم چشم   کیرا در آغوش گرفته بودند که تفک   گریهمد یطور  دیچرخ

  کیو در  دم یاراده کش یب  یغیرا کنار هم قرار دادم و ج  نیخواست! آن صحنه و حرف فرد  یمسلح م
هوا پس است که دستم را رها کرد و با خنده پا به فرار   دیکه فهم  دمیلحظه با حرص سمتش چرخ

دو   یکی حال دلم خواست  نیاش شرمم شده بود با ا   ییگرفته بود هم از پرروگذاشت. هم خنده ام 
و سمتم  ستادیا کبارهیبه  دنمانیدو انهیمشت مهمانش کنم و دوان دوان دنبالش راه افتادم. م

را دورم گرد کرد   شی دست ها عیبا سر در آغوشش فرو رفتم. سر  دمیدو یم تیمن که با جد  و  دیچرخ
 به دورم با غلظت کنار گوشم گفت:   یرا جمع کرد و با فشار   و ته مانده خنده اش

 . یاسی تمیروان -

محکم و با خنده   یول  دیاش لرز  ییهو کی یبار به خاطر عاشقانه ها نی اردمیل یم یکه دلم برا نیا با 
 به عقب هلش دادم. 

 . نیفرد یشد ایح  یب  یل یخ -

 را باال انداخت و حق به جانب جواب داد:  شیابرو یتا 

  ییتو فضا ارم یرو نم میزندگ   یخصوص میمطمئن باش من حر ینداره! ول ییمعنا ای زن و شوهر ح  نیب-
 . نهیچشم نامحرم تو کم یکه کل

چند نفر نگاهمان را سمت خود کشاند.  یخنده  یبدهم که صدا یگر یجوابش را با تشر د خواستم
دستم را گرفت   نیفرد  دختر و پسر جوان بودند. یدسته ا قیآالچ یدرخت ها تو نیچند قدم جلوتر ب 

 . دیو کش

 زشته.  شنینگاهشون نکن متوجه م میبر  ایب-
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اراده باز سرم   یبلند شد و ب تاریگوش نواز گ یکه صدا می تکان دادم. هنوز دو قدم برنداشته بود یسر  
داد و به سمت آنها رفت و من را   رییرا تغ  رمانی کرد و جهت مس یهم مکث نی فرد د،یسمتشان چرخ

 هم دنبال خود کشاند.  

 . میبرگرد  ای ب ؟یر ی کجا م نیفرد-

 کرد. هیبه صورتم هد یلبخند

 خوام برات خاطره بسازم.  یم-

آهنگ و  انیکه در م یبلند یاز سمت من نماند و با صدا یرا به جمع داد و منتظر واکنش نگاهش
 شود گفت:  دهیشن  شانیادست زدن ه

 سالم. -

تر   کیکه مرا به خود نزد یدر حال   نیو فرد دیساکت شدند و سرشان سمتمان چرخ  یهمگ کبارهی به
 : د یکرد پرس یم

 د؟ یخوا یمهمون نم  -

 نظر مثبتشان را اعالم کردند.   یشان به لبخند کش آمد و هر کدام به نوع یهمگ یها لب

 بفرما داداش، قدمتون رو چشم.-

 !دییپارک خودتونه بفرما یول  ستی چرا که نه، منزل که ن -

 . میخونی ! فقطم شبا ممیما همه خواننده ا ؟یآواز خوندن بلد-

 ! میر ی م ین یدهن تمر هیالبته روز ها هم تو حموم -

 کرده بود کرد.   یخوانندگ یکه ادعا یهل داد و رو به پسر  قی مرا سمت آالچ نیفرد

 آهنگ بلدم بخونم! هیاتفاقا منم خواننده ام. فقطم -

 شان خنده ام گرفت.   یهمگ طنتی و من از ش دندیهورا کش یهمگ
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اسمشان   یو همراه با شوخ ییکرد. آنها هم با خوشرو یچهار پسر جمع دست داد و خودش را معرف با
 را دور شانه ام قاب کرد و پشت سرم قرار گرفت.  ش ی را گفتند. دست ها

 هم نامزد بنده هستن. شونیا-

 خم کردند و من به چهار دختر جمع دست  میبرا  یبا احترام سر  یهمگ

 

 گفتند.  شتری ب  تیم یصم یرا برا شانیو آنها اسم ها دادم

 : د یاز دخترها پرس یکی

 اسمت و نگفت نامزدت. -

 جوابش را داد:   نیخواستم لب باز کنم فرد تا

 د؟ یگیم  یدرخت ها چ نیا یشما به گل ها-

کرده بود   یفضا را بهشت شانیرا پوشانده بودند و عطر گل ها   قیسمت آالچ ک یکه  ییدرخت ها به
 نگاهشان را به درخت دادند. یاشاره کرد. همگ

 از دخترها( جواب داد:  یکی)گالره

 گل شب بو.  م،ی گیگل ها م نیما به ا-

شد محارش کنم  یکه نم یاست. با لبخند کردن من  یسوال، معرف نیاز ا نیقصد فرد دمیفهم
 نگاهش کردم و او چشم در چشمم خطاب به جمع گفت:  

 . اسی میگیما بهش م-

 را سمت جمع برگرداند و ادامه داد:  نگاهش

 جهان مال منه.   اسی  نیخوشگل تر-
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راحت کردنشان   یکردند. برا ینشده بودند که با شک نگاهمان م  نیمتوجه مفهوم حرف فرد انگار
 زدم و گفتم:  یلبخند

 .اسهیاسم من  -

 . دندیدست زدند و هورا کش یهمگ کبارهی به

 ادامه داد:  نیفرد

که خوب بلدم رو   یتو حضور شما براش تنها آهنگ خوامی. ماسهیمن و  یشب نامزد نیامشب اول-
 . دیرو بهم قرض بد تارتونیبخونم، اگه گ

را سمت    تاریگ دهیباال پر یکرده بود با لبخند و ابرو ی معرف یتار یکه خودش را آرش گ یجوان  پسر
 گرفت و رو به دوستانش کرد.  نیفرد

 شود امشب. یبچه ها که عجب شب  د ینیبش-

 صدا تکرار کردند:   کی یهمگ

 شود امشب. یعجب شب -

  یحفاظ چوب  یرو میروبرو نیخودشان نشاندند و فرد انی خود نشست، دخترها من را م  یکس جا هر
با چشم   نیکارش سکوت فضا را در بر گرفت و فرد نیصاف کرد و با ا یینشست، صدا قیدور آالج 

که  یتنها آهنگ دمیبه صورتم شروع به نواختن کرد و من تازه فهم رهی خ  یفتگیبراق از عشق و ش  یها
 یاز اشک شد، فقط ماندم که چرا امشب م زیآن لبر کی به  میو چشم ها ستیزد چ  یان حرف م زا

ام در کوچه خوانده بود   یشب خودکش یکه فردا یکند، آهنگ یخاطره ساز  میقدر تلخ برا نیخواست ا
 کردم. هی اتاقم فقط شنونده بودم و گر یه قفل شد یو من از پشت پنجره  

 و خواند:  دیمصمم تر به تارها ضربه کوب  یاش دادم تا بس کند ول یدلخورم را به نگاه اشک نگاه

 بره یشبا دلم پره آخه دل از دلت دل نم  نیبرگرد از ا ایب

 من بهم زدم  ایاز حاله دل برات بگم به خاطرت با دن  شمیپ  ایب

 



 گل شب بو 

31 
 

 صدا شدم  یهوا شدم نفس نبود که داد ب  ی که ب نیبب  شمیپ  ایب

 دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و  نیحاله ا نی بب

 

 شش ماه خون دل خوردنمان لب زدم:   یادآور ی از  یحال خراب با

 !نیفرد-

  ت یب ی من هم روان شدند و وقت  یونه اش اشک هاگ یاشکش رو زشیزد و با ر یآرامش پلک با
  میصدا یتا هق هق ب  ستادمیاراده بلند شدم و پشت به جمع ا یرا پرسوز تر و بلند تر خواند ب یبعد
 . نندی را نب

 نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم   قرارمیب

 قرارم یفراموشت کنم ب تونمینم

 قرارم یمنو شهرو قدم بارونو نم ب 

 

 

  یصدا هق بزنم، م  یرا گوش کنم و ب  نیو غمدار فرد یپر از دلخور  یو صدا ستمی واستم باخ  ینم گرید
  دیشب که با نیاش آن هم در ا یخاطره باز  نیا یبرا  میبگو زادیبزنم و دستمر ادیخواستم سرش فر

  معبه ج  یبرگردم و نگاه  نکهیگذاشت. بدون ا یم شی ترک اش را به نما یو رقص پا دیکش یکل م
  یبودند مطلع شوم قدم رو نیفرد ییهنرنما یکه در سکوت مطلق شنونده  شانیکنم و از حال و هوا

 دهیدوم نرس  یبه پله  میقطع شد و پا نیفرد یو به دنبالش صدا  تاریگ یپله گذاشتم تا بروم که صدا
 زد:   میصدا

 اس؟ ی-

دانم کجا فرار کردم و   یبلند نشود و دوان دوان به نم ادم یفر یتا صدا دمیلب کش ری را با درد ز لبم
 ام آزاد شد. هیگر یصدا
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کرده بود و دلم فقط گله  رمیغافلگ  یکارش حساب نیرا بشنوم، با ا  شیگفتن ها  اسی  اسی خواستمینم
  یامشبم را خراب نم  کیبد  یهمه خاطره  نیا انیاز سمتش تا آرامم کند که م هیخواست و توج یم

 د!ش  یکرد نم

  یقفل شدم و ب  شی ماندند و از پشت سر در آغوش گرم آشنا دنیاز دو میپاها م، یشدن بازو دهیکش با
 مکث کنار گوشم زمزمه کرد:  

 . اسی دوستت دارم -

 هم فشردم و هق زدم:   یرا رو میها چشم

 ! ؟یجور  نیا-

 ! یکن یبا دل من باز  ی نخوا گهیکه د نداختمیم ادتی دیامشب با-

 . نیفرد یسنگ یل یخ-

و   یتو مردم قول بده تا ابد برام بمون  یبار ب  هیآوردم  ادتیاالن که  نیهم اس،ی رمیم یبدون تو م -
 کس روت اثر نکنه. چیحرف ه

  انیکردم و او خودش قولم را از م  هیرا دور کمرش قفل کردم و فقط گر میو دست ها  دمیقرار چرخ یب
 هق هقم گرفت...

 

 : نیفرد

 

را پوشاند، داخل   میفرستاد که لبخند لب ها یبوسه ا میبرا طنتی ن دادم با شتکا  اس ی یبرا یدست 
را در وجودم   ندهی ترس از آ نیآورد و هم یبچه بود و زود کم م یادیخانه شان رفت و در را بست. ز

الزمش   ینه! امشب را زهرمارش کردم ول ایدانستم با مشکلش کنار خواهد آمد  ینم  کردیم دیتشد
مردم و زنده شدم تا بفهمم   دم،یکرده چه کش یاقدام به خودکش دمیکه شن یبود، خبر نداشت که شب 

اش از سر نترس داشتنش نبود؛ از کم طاقت بودنش بود.   یکشد، خودکش  یزنده است و نفس م 
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  یخکم مانده بود به گناه نکرده سالبود و  ختهیحرف مفت به کل به هم ر کیامشب هم که به خاطر 
داخل   نی باز کردن در و بردن ماش  یشد مرور خاطراتمان... حوصله   ریام کند.استارت زدم و کل مس

پر از خاطرات   یخانه رفتم، خانه ا  یانداختم و تو دیرا نداشتم همان جا مقابل در پارک کردم، کل  اطیح
  یخاله در خانه  یکار  یاکثرا ساعت ها  لوفریو ن  اسیکه خاله شاغل بود،  شی سال ها پ اس،یمن و 

کرد و   یبرآمدند مامان از آنها مراقبت م شانیکه بزرگتر شدند و از پس کارها یما بودند و تا وقت
 از حدمان شده بود.  شی ب  تیم یو صم یک یهم باعث نزد نیهم

  دمیآب را باز کردم و چند مشت آب به صورتم پاش  ری نشستم و ش اطیحوض نسبتا بزرگ وسط ح  کنار 
  یبخشد. خنک  امیکه به جانم افتاده بود را الت یاش اتهاب درونم را آرام کند و دلشوره ا یخنک  دیتا شا

به دل نازک شده   ی" گفتم و بلند شدم. تک خنده ایعل ایحال من داغان که موثر نبود! "  ایاش کم بود 
کردم! قلقش دست خودم   یهراس داشتم، بزرگش م یبعد یهاشته از قدمام زدم؛ قدم اول را برندا

 کردم که کمبود بچه را حس نکند... یاش م نهی بود آن قدر محبت هز

 دلشوره ها به خواب پناه بردم.  یبه اتاقم رفتم و از همه  میمستق

کرد.  یت نگاهم مبود و با محب  ستادهیسرم ا یچشم باز کردم، باال یمامان به سخت یصدا زدن ها با 
 به بدنم دادم و بلند شدم.   یبا پا پتو را کنار زدم و کش و قوس

 مامان.  ری صبح بخ-

  استیراحت شده از بابت  التیشده قربونت برم. حتما خ ن ی. چقدر خوابت سنگری صبح تو هم بخ-
 . زمی عز یخواب ی با آرامش م گهید

 ! اسمیداشتم با  یچه تئاتر   شبیزدم؛ خبر نداشت د ش یبه رو  یلبخند 

 شاخ غول رو شکوندم باالخره!  گهیراحت شده د المیخدا نکنه دورت بگردم آره خ  -

 زد.   یخنده چشمک با

 ! ستیکه ن اسی ی منظورت از غول بابا -

 ! یخنده زدم. حالم را خوب کرد اول صبح ری بلند ز یصدا با

 چرا مامانم اتفاقًا منظورم خود غولش بود!  -
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 نتوانست خنده اش را جمع کند.  ی. چپ چپ نگاهم کرد ول دمیدهم خن باز

 صبحونه آماده است.   ایب گه،یپسر بد زشته پدر زنت شده د -

  هیگفتم: چشم، شما برو  نیراه افتادم و در همان ح یبهداشت  سیام را جمع کردم، سمت سرو خنده 
 .دست و روم رو بشورم اومدم زی شاه داماد بر یلب سوز برا  یچا وانیل

 .اش زد  نهیبه س یالذت ضربه با 

 قربون شاه داماد برم خودم. -

 

 ساختمان شدم.  یخنده و سربه سر گذاشتن مامان صبحانه ام را خوردم و راه با 

ام زنگ خورد   یبودم. گوش  یسر کارگرها م یباال دیو حتما با دیرسی م  یسفارش یها کیسرام امروز 
جوابش را    میکفش ها دنیپوش ن ی کردم و ح ینگهبان ساختمان بود با حرکت سر با مامان خداحافظ

 دادم: جونم آقا سعادت؟

 و من را هم به دلشوره انداخت.   دیچی پ یمضطربش در گوش یصدا 

 اومدن با شما کار دارند.  یاز کالنتر  ،یکرد ری. آقا چرا دریآقا سالم صبحتون بخ  -

 دارن؟  کاریچ- 

 نزدن.  یدونم آقا به ما که حرف ینم -

 

 اونجاام، نگران نباش.  گهید قه یخوب. ده دق یل یخ-

هر   ؛ست یتند کردم تا زودتر خودم را به ساختمان برسانم و بفهمم علت حضور مامورها در آنجا چ پا 
 شان. حضور یکردم برا ینم دایپ ی لی کردم دل یچه فکر م

کاره و در حال   مهین یشدم و تا راه داشت با سرعت راندم. به ساختمان پانزده طبقه  نمی ماش سوار 
شد که   یم  ی. چند سالدمیشده بودم، رس  کیشر دیکه با هزار زحمت و آرزو در پروژه اش با نو یساخت
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قطع نشد،   مانارتباط یشد ول هیرفت و ساکن ترک  رانیاز ا دینو لیدرسمان تمام شده بود و همان اوا
گذاشتم و  ان یدر م دیگرفتم طرحم را با نو یساختمان تجار  نیبه ساخت ا میکه تصم شی شش ماه پ

 از او و کار از من باشد.   هیاز طرحم استقبال کرد و قرار شد سرما اقیبا اشت  یل یاو خ

ون  دنیاز د  دم،یرا د  نیکردم. از دور مامورپارک  دقتی و ب  چاندم ی پ یرا سمت محوطه خاک فرمان 
 ادهی پ نیساختمان بود تعجب کردم. از ماش یمامور مسلح که درست مقابل درب ورود نیچند یحاو

  همفکر به کل اعصابم به  نی کرده باشد با ا یخرابکار   یشدم، از ذهنم گذشت نکند از کارگرها کس
از دو مامور که   عیسر دنمیسعادت با د یرفتم و گذرا به ون نگاه کردم. آقا یو سمت نگهبان  ختیر

 .دیبودند جدا شد و به سمتم دو  ستادهیکنارش ا

 به خدا من تموم...   گن،یم  یمامور ها چ  دین یبب نجایا دیایآقا ب  -

ر ها دادم. زد که کالفه ام کرده بود گرفتم و به مامو ی را از سعادت که آنقدر تند تند حرف م نگاهم
ساکت کردنش   یکه دستم را به نشانه  دادی م  حیهمچنان داشت نامفهوم و با حرارت تند تند توض

 بلند کردم. 

 چه خبره؟ نمی خوب آقا سعادت بزار بب یل یخ -

کردم نشان ندهم که از حضورشان نگران شده ام، دستم را سمت شان   یمامور ها رفتم و سع سمت 
 گرفتم.

 فشرد.  یم را خشک و رس دستم 

 اومده؟ شیپ  یمشکل ریسالم سرکار، روزتون بخ-

 ساختمون؟ نیا یصاحب پروژه   ن؟یبهرام هست ی سالم جانم، شما آقا -

 بهرام.  نی بله خودم هستم فرد-

کامل ساختمان رو    شیگفت: ما حکم تفت یرا سمتم گرفت و خشک و جد یاش برگه ا یکنار  مامور
 کنند و در ضمن از محل خارج نشند. یکارگر هاتون ساختمان رو خال نی لطفًا دستور بد میدار

 گرد شد. میها چشم
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 ! ؟یچ یبرا شی تفت -

 را تا زد. برگه 

 خدمتتون. گمیبعدا م-

 :  دم یطاقت پرس یحوصله و ب یب 

 ه؟یچ  انیبدونم جر دیآخه من نبا-

 د: دا حیتکان داد و توض یصبورانه سر   یسروان اول جناب

طال رو بردن. مامور   یادیرو زدن و مقدار ز یطال فروش  هی ابونی خ نیا نییپا  یتو محله  شبید -
کوچه از  نیدرست تو هم   یکرده ول بشونیکوچه تعق نیگشت شب متوجه شده و دنبالش تا ا

 نیهراسون داخل ا یمرد دهیمحل اظهار داشته که د یاز اهال  ی کی  قاتیدستش در رفته. بعد از تحق
 شده.  انساختم

 !دیدردسر جد دم،یکش یپوف 

 ساختمان اشاره کردم. به 

 . دییبفرما -

 شماتتگرم را به آقا سعادت دادم.  نگاه 

 شما مگه؟ ینبود یتو نگهبان شبیآقا سعادت د -

 جواب داد:  هیعجز و گر با 

 متوجه نشدم. یز یجا بودم من چ نیآقا به خدا هم -

 تکان دادم.  یسر 

ساختمون رو   عیسر یل یو خ لهیکه شده برو با اون بلندگوت اعالم کن که کار تعط هیخوب کار یل یخ-
 کنند کارگرها.   یخال
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که گفته بودم   یرفت و کار   یشتاب چند بار پشت سر هم"چشم" را تکرار کرد و سمت کانکس نگهبان با
 را انجام داد.

داخل ساختمان  نینشسته بودند و مامور اطی کارگرها داخل ح یدو ساعت بود که همه  کینزد 
و    یبه اعتبار کار  یبزرگ  یتوانست صربه  یاتفاق م  نیشدم، ا  یم  یپخش بودند. کم کم داشتم عصب

بودند  شانیکردن بار ها یمنتظر خال ی و کاش کیسرام  یحاو یهاونیهم کام  یپروژه ام بزند. از طرف
 یکار ها به هم گره خورده بود. موقع صبحانه  یانش نبود و حساب آمده امک ش ی پ ت یوضع  نیبا ا و

 بود کردم.  حتاج یما دیکه مسئول خر بریحال شده بودند رو به فر  یآفتاب ب ریها ز چارهی کارگرها بود، ب

 بکشه. یتا ک  ستیمعلوم ن  نایبچه ها رو راه بنداز، کار ا یبدو بساط صبحونه   برزیفر-

 زد:   کانکس راه افتاد و غر سمت

 شد امروز! یعجب بساط -

  دنیبا د دم،یکش  رونشیشلوارم ب ب یگرفتم، دست بردم و از ج برزیام زنگ خورد، نگاهم را از فر یگوش
تمام ناخن   یدادم از نگران  یراه افتادم، اگر جواب نم ی خلوت یاسم "گل شب بو" ناچار سمت گوشه 

 میلب ها یرو شی و تشو ینظم یآن همه ب  انیم یاز تصورش لبخند کم جان  د؛یجو  یرا م شیها
 نقش بست و تماس را وصل کردم. 

 ؟ یاس یجانم  -

 جواب داد: یلحن نگران  با 

 . یمردم از نگران یدیجواب م  ریچرا د نیسالم فرد -

 دلم دستم بنده خوب سرکارم.  زی عز -

 ؟ یخوب  - 

 ز ساختمان گرفتم.لبم نشست و نگاه ا  یرو یتر  ظیغل  لبخند 

 زم؟یعز یفداتم، تو خوب  -
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 حواس جواب داد:  یب 

 . زنهیآخه دلم شور م ؟ یخوب ی آره خوبم، تو مطمئن -

 ما!  تی وضع نی زدن هم داشت ا شور 

 من خوبم.  یزنه خانم یرو م یشور چ -

 قرارم.  یاز صبح ب دمیخواب بد د شبید -

 باشه خواب زن چپه نگران نباش.  ری خ-

 نگرانش با حرص زدنش توام شد.  لحن

که تو   یخواب یعنی! اون زن با "ظا" هستش ستیزن ن  تی با "ز" جنس یگیاون خواب که م نیفرد  -
 و توهم محسوب بشه. خواب ظن با ظا.  یباش  دهید یقرار  یب

 زدم.  تشی اش نسبت به جنس یر یبه جبهه گ یا خنده 

 ی ل یخ شبیعشقم منظور منم خواب ظن بود با ظا! د یزن یچرا م-

 

 خودت رو نگران نکن.  یدیروت بود حتما به خاطر همون خواب بد د استرس

 فوت کرد.   یرا آه مانند در گوش  نفسش

 ! دیشا-

  یدر گوش اسیکه از ساختمان خارج شد و به سمت جناب سروان رفت خطاب به  یمامور  دنید با
 گفتم:  

 خوبه؟  رونی ب میدنبالت بر امیکار دارم. شب م یبرم کل  دیجان، من با یاسی-

 باشه برو مزاحمت نشم مواظب خودت باش.  -

 . نطوریچشم خوشگلم تو هم هم -
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 ه افتادم. فرو کردم و سمت جناب سروان را بمی را داخل ج یگوش 

 

  یحق به جانب و عاد یل یرو شوم، خکردم با لبخند با آنها روبه  یسع ی بودم ول  یکالفه و عصب  نکهیا با
 تو دستش فارغ شده بود کردم.  میس یرو به جناب سروان که از صحبت در ب

 نبود؟  یجناب حل شد؟ مشکل -

 کرد. یصورتش بود ادم را معذب م  کیمی از م یکه انگار جزئ شیها اخم

هست که درش   لوتیپ یطبقه  ی اتاق تو هیفقط  ستی ن یشده و مشکل  شی ساختمان کامال تفت -
 قفله.

 .شه یاونجا انجام م یکار  یو قرارها میکنیم یبله. اونجا اتاق منه. نقشه ها رو اوجا نگهدار -

 تکان داد و به ساختمان اشاره کرد.  یسر 

 . دیکن میبشه، لطفًا همراه شی تفت دیبا-

  نیشود همراهشان راه افتادم و در همان ح ینم دشانیدر آنجا عا یز یچ دانستمی که م یحال  در
 خونسرد گفتم:  

 اونجا باشه.  یز یکنم چ یدونه ست تو دست من فکر نم هیاونجا فقط  دیکل-

 .میکارمون رو تمام و کمال انجام بد دیبه هر حال ما با -

 .دمیکش  رونی ب بمی را از ج دیکل 

 . دییت بفرمابله حق با شماس-

انداختم و در را باز کردم   دیکل م،یدی و به در اتاق رس میرد شد یورود یجلو یو ماسه ها مانی س نیب از
که به جز چند   یا یهم به اتاق دوازده متر  ینگاه یدو مأمور داخل اتاق رفتند. حت ستادمیو کنار ا

دنبالش  هامامور  یوقت ی! آخر کدام دزد احمق نداختمینداشت ن  زیم کیو   ینقشه و چند صندل 
 !  شودیاصال چطور داخل م شودی هستند داخل در قفل شده م
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آشنا   میرنگ که اصال برا  یساک مشک کیآمد؛ آن هم با  رونی از مامورها ب یکی  دینکش  قهیپنج دق به
 را نداشتم.  دی. اصال حوصله دردسر جدختیر یدلم هر   مینبود، راستش را بگو

 و مقابل سرکار گرفت. دی ساک را باال کش مامور

 جناب سروان مشکوکه.-

را باز کرد و برق آن همه طال باعث شد سرم سوت بکشد و فاتحه   فیک  پیاز ز  یسروان قسمت جناب 
 را بخوانم آن هم به گناه نکرده!   میآبرو ی

 : دمیفرو کردم و نال میموها یعجز دو دستم را البه ال با

 داره که دست منه! دیکل  کیاتاق فقط  نیامکان نداره ا نیا -

 گذرا سمتم انداخت و رو به سربازش کرد.  یسروان نگاه جناب

 نیفرد ینگهبان و آقا   یکنند کارگرها مرخص شن ول هی سرباز ها ساختمان رو تخل یاعالم کن همه -
 .یکالنتر  انیبهرام باما م

 کردم خودم را کنترل کنم. یسع بزنم، ادیفر خواستی دلم م یزور ناراحت از

 خونه پدر زنم بودم شاهد دارم.  شبیجناب سروان من کل د -

 ام گفت:  هیتوجه به توج  یتکان داد و ب یسر  

 .شهیمشخص م  یتو کالنتر -

 به مامورش کرد و ادامه داد:  رو

 .دیمنتقل کن  یبه کالنتر  ینی بازب یها رو برا نیدورب یها لمیف -

 انیبود بدنام شدن م یسمتم آمد و چه حس بد شی از مأمور ها یکیراه افتاد و   یخروج سمت 
. مامور با دست به  شدی م دهیتبل بد نام شدنم در همه جا کوب یکه به زود نیآنها بدتر ا   کارگرها و از

 اشاره کرد.  رونیب

 . دیایهمراه ما ب  دیلطفا. شما با دییای بفرم-
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بود و کنارم راه افتاد.  مینگهبان شش دنگ حواسش به قدم ها  کیمحوطه راه افتادم و او مثل  سمت
 خودم را آرام کنم تا با درافتادن با مامور قانون کار دست خودم ندهم!   یجور   کیکردم  یسع

 محوطه رفتم و چشمم ب کارگرها افتاد؛ داخل

 م. ام بودند نگاه کن ره ی خ ین یکه با شک و بدب  میخواست به صورت کارگرها  یدلم نم اصال

  ینشستم و برا نیماش  یتو کردیم  یآگاه ی ژهیمامور که دعوت به نشستنم در الگانس و یصدا با
را با آجر   می که تمام آرزوها یپانزده طبقه ا  دنیدل د یرا محکم بستم، حت میتمدد اعصاب چشم ها

 بود را نداشتم... دهیبودم تا قد کش دهیبه آجرش چ

شدن طالها و   دایپ ییآرام کردم اگر چه رسوا یگناهم و شاهد دارم خودم را کم یب نکهیفکر به ا با 
 تبرئه کنم! توانستمی نم یشاهد  چیرا با ه نیام توسط مامور یر یدستگ

 

 .میو چه وقت تو اتاق سرهنگ آمد میدیرس  یک  دمیعذاب بود که اصال نفهم تمیحالم بد و وضع  انقدر

 شد.سروان مشغول صحبت با سرهنگ  جناب 

 یا ندهیام چه آ یو عشق و عاشق  یوقت شانس نداشته ام، چه در رابطه با زندگ  چیدارم ه ادیبه  تا 
  یفکر م   زهای چ نیبه ا دیام ... نبا یچه تو کار و کاسب  اس یداشتم به خاطر مادر نشدن  میکه از آن ب

اش   یدر صندل هنگتمام شد و سر شانیهاکردم. باالخره صحبت  یتبرئه ام م یتالشم را برا  دیکردم با
  یکه در وجودم نبود را به صورتم نقاش یا یجابجا شدم و خونسرد یدر صندل   یخورد و من کم   یتاب

انداخت و نگاه نافذش را به چشم  زی م یدستش را رو یشدم. خودکار تو  شیکردم و منتظر سوال ها 
 کرد.  خیم میها

 کن؟  فیخوب تعر -

 خود به خود در هم شد. میها اخم 

 کنم جناب سرهنگ؟ فیرو تعر یچ-

 !کرده؟یچه کار م نیرو فقط شما دار دشیکه کل نیکه خودتون ادعا کرد یطالها تو اتاق یساک حاو-
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با خانم   شبیداشته باشه. من د دیکلتونسته شاه  یشده! خوب دزده م یدزد د یگیم دیخودتون دار -
 ازش.  دیو بپرس دیریتماس بگ دیتونیرفته بودم م  رونی گردش ب یبرا

 ؟ یچه ساعت-

 کنم. یسه فکر م یها ی کی تا نزد کیساعت  -

 تکان داد. یسر  

شهادت بده که  تونهیساعت هم م نیا یساعت سه به بعد انجام شده خانم شما برا یدزد یول-
 د یشده هم نشون داده تنها شما وارد اتاق شد یبررس  یها  لمیف ؟یبود ششیپ

برداشتن دسته چکم به ساختمان   یبه خانه شان برا اسی بعد از رساندن  شبیاز نهادم بلند شد، د  آه 
 رفتم...

 *** 

 

 

 : اسی

 

نگذشته   دنشیروز کامل هم از ند کینشستم هنوز  شمیآرا زیم یبود. روبه رو میهفت و ن ساعت 
  ز یم یرا رو شمیلوازم آرا  یدلتنگش بودم با سرخوش ایدن  یها یتمام دلتنگ یمن به اندازه  یبود ول

. شتمام را بردا یکردم الک نقره ا ی لب زمزمه م ریکه آهنگ عاشق شدم را ز ی پخش کردم و در حال 
بلندم کردم، از  یناخن ها یبا دقت شروع به زدنش رو  آمد؛ی ام م یصورت   یطوس  پیرنگش به ت 

گل کرد و    طنتمی شد ش یحواله ام م میناخون ها دنیکه با د نیفرد ینگاه کردن ها یچپ چپ تصور
 میهابه دست  تی الک زدم و با رضا یکه حلقه نشانم در آن بود را صورت یو ناخن انگشت دمیخند  زیر

  یم ریطاقت بود خودش د  یب  یحساب  ینبود ول یقی آدم دق نیکردم فرد یعجله م دینگاه کردم، با
را فوت   میناخن ها  یرو عیزد. سر  یشد و سرم غر م  یم  یرفتم عصبان یم ر یاگر من د یآمد ها ول
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  دمکر یوقت از کرم پودر استفاده نم چیبود و ه  کدستی کردم تا الکشان خشک شود، پوستم صاف و 
 و رژ لبم باال بود! ملی و راه داشت مصرف ر  خواستیتا دلم م یول

 نیدانستم فرد یگر چه م ختمیطرف صورتم ر  کیفرم را  یسرم انداختم و موها یرا رو  یصورت شال 
 کیبه همان  یول دیهمه اش را پشت گوشم چفت خواهد کرد و شالم را جلو خواهد کش دهینرس

مواجم صورتم  یموها یگفت وقت  یم شهیآخر هم د،یارز یعروسک آمدن هم م  نیلحظه به چشم فرد
 شوم!  ی عروسک م هیکند شب  یرا قاب م

 رفتم.   رونی اش از اتاقم ب یکنار  بیدر ج  یقرار دادن گوش نیام را برداشتم و ح یطوس ی کوله 

 

ام   یشد. هشت شده بود و االن ها بود که برسد و به گوش دهیسالن کش یوار یساعت د یرو نگاهم
بگذارم، هنوز قدم از قدم  نیقرارم با فرد انین را در جرتک بزند. سمت آشپزخانه راه افتادم تا ماما

 برنداشته بودم که بابا مخاطبم قرار داد.

 !یباز شال و کاله کرد ری اوقور بخ -

 !شی ها یپران  کهی کرد با ت ل یام را زا ی خوش  تمام 

 یآن دنده   یام بود. رو رهیآمده بود و با خشم خ رونیاز اتاق مشترکش با مامان ب دم،یچرخ  سمتش 
 جواب دادم:   یبه قول خودش "پدر سوخته" ام افتادم و با خونسرد

 . رونی ب میدنبالم بر ادی م نیفرد رمی تنها نم-

 کوره در رفت.  از 

بد  دادنیم  ادشی! رسمشم نی... اسم گذاشتن روش هه فردنی... فردنی! فردنی غلط کرده فرد یل یخ -
 نبود!

هر دوشان پر از   یهم همراهش بود و چشم ها لوفریآمد، ن رونی آشپزخانه ب به دست از ری کفگ مامان 
 هراس توام با غم...

 : دم یناکوک بابا نال یرا از هر دو گرفتم و خسته از سازها نگاهم 
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ها حرف  نیدست از ا دیخواه ینم  م،یتموم حرف هامون رو زد شبیشده بابا! ما که د یباز چ  -
 د؟ یبردار

 :  دیو در صورتم غرپا تند کرد  سمتم 

 گهید ه،یمنتف ینامزد نی! از نظر من ادمی! رو گور ننه م هم با سازدهل رقصدمی من به گور بابام خند-
 !اسی ایاوردین  یمن آورد یجعلق رو جلو یپسره  نیاسم ا

 تا االن! شبی شروع شد، خواب نما شده بود انگار از د  باز 

 . دمیکوب نی زم  یکردم و رو  یکوله ام خال یرا رو خشمم 

 !دیکن تمیبابا تورو خدا کم اذ -

 من باز و بسته شد، رو به مامان داد زد: یبلند شده   یخوش فرم بابا از حرص صدا  ینی ب یها پره 

 کن!  رفهمشی ش -

 سمت بابا راه افتاد. سپردیم  لوفریرا دست ن ری کفگ که ی در حال انهی دلجو یدرمانده و با لحن مامان 

 نیشناسم اهل ا یرو م  نی! من فردا ی افت یحرص نخور از پا م  نقدریا شهیسوء تفاهمه رفع م هی زمی عز-
 ! ستیحرف ها ن 

با   ستیها چحرف  نیمنظور مامان از ا دمیفهم  یمنگ منگ بودم و نم یشد ول  زی ت میها گوش 
 را در دست گرفتم.  شی اراده بازو یو ب دمیحرفش پر  انیم یقرار یب

 شده؟  شیطور نی شده مامان؟ فرد یچ-

 و دستش را سمتم پرتاب کرد.  دیکش  یپوف صدادار   بابا

 دختر ماروباش! ایب -

 من را درآورد:  یداد و مثال ادا رییرا تغ  شیصدا

 شده؟ ش یطور نیمامان فرد-



 گل شب بو 

45 
 

 خودش برگشت و پرخشم تر ادامه داد: یبه صدا  دوباره 

 ! میشکر ندار میریسر خاکش حلوا بپذ  یبرا   میخواه یمرده م -

 . دیدو میبودم! اشک به چشمها زاری بابا ب یمدل حرف زدن ها نیا از 

 شده تا بفهمم.  یچ دیچه مدل حرف زدنه! خوب درست بگ  نیخدا نکنه بابا. ا -

  زیلبر شیچشم ها د،یاراده سمتش چرخ  یآمد و نگاه من ب کمی در دستش نزد  ری با همان کفگ  لوفرین 
 شانه اش گذاشتم.  یاز اشک بود ناخواسته دستم را رو

 ن؟ یشده فرد یتو بگو چ لوین -

 و داد زدم:   ی شدم از نگران وانهیافتاد، د هیجواب دادن به سوالم به گر یجا به 

 نه؟!   ای هیچ انیجر دیگیم-

 

 :  دمیافتادم و در ادامه نال هیگر به

 .گهید دیکنم بگ  یدارم سکته م-

 کردنش شروع به لغاز گفتن کرد:   نییباال و پا نیتو طول و عرض سالن راه افتاد و ح  بابا 

دختر بزرگم   یاز بچه  دنیاگه خودم حسرت پدر پدربزرگ شن  شه،یدلم خوش بود اگه دخترم مادر نم-
! هه! آقا دزد مارمولک از آب در  نیفرد  هیدست  دمیبچه م رو دارم مکه  نهیحداقلش ا  مونهیرو دلم م

 اومد!

 : دیو غر  ستادیآن ا کی به 

مدت   نیتو ا  یکشمت کم عذابمون نداد یخودم م یار یاسمش رو ب  گهیبار د هی به خاک پدرم قسم  -
 .یمردن هم رفت  یتا پا

 به التماس افتادم. هیگر با 
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 شده؟  یچ  دیشده؟ بگ یچ-

 مامان رفتم. سمت 

 نیبار ادم کردن دل بسوزونه تو بگو فرد  چاری. بابا که فقط بلده با ل افتمی مامان تو بگو دارم پس م -
 شده؟  یچ

 لب از لب باز کرد. باالخره

 نشده مامان جان. به جرم نکرده گرفتنش مامورا!  شی زیچ -

 . دیبه وضوح لرز میو زانوها  دیکش ری ت سرم 

 داد زد:  بابا 

 دهیاز اتاق اون درآمده!؟ دزد اوردهی از اتاق من سر در ن یدزد ی! چرا طالهاهیرم نکرده چخانم ج -
 تو! یچرا اصرار به رفع و رجوعش دار  گهیدزد حاظر بز حاضر د گه،ید

 فرش فرود آمدم. یبدنم سست شد و با زانو رو تمام 

کدامشان را  چیه یصدا رگیمن د  یکردند ول  یو اظهار نگران دندیسمتم دو  غی مامان با ج لوفرین 
 . دمیشنی نم

 

. از صبح چقدر دلشوره  دیچ یزد و او از درد به خود پ شی را ن نیعقرب دست فرد دمیخواب د شبید
 .ستیدانم که کار او ن یزند، م  ینم  یکار   نیمن هرگز دست به چن نیام نگرفت. فرد یداشتم و جد

! زندان؟ ست؟یچ یطالها چقدر بوده؟! اصال حکم دزد یعنیشد!  یچه م کردندی حبسش م  اگر 
 شالق؟ نکند حبس ابد شود!  ؟یغرامت مال 

 هراس رو به مامان کردم.  با

 مامان؟ دارش نزنن؟  شهیم  یحاال چ -

 . دمیبابا را شن یو صدا دیبا محبت سرم را به آغوش کش مامان 
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داره من دختر چشم و گوش بسته م   دونه و توقع یو قتل رو نم یدزد نی! فرق ب نیهه! دختر منو بب -
 کنم! یدزد حرفه ا  هی میتقد یرو دو دست

 معرکه! قلبم از دستش به درد آمده بود. مامان با تحکم جوابش را داد:  اریهم شده بود آتش ب بابا

 تو! یزنی حرف م یبس کن مرد مگه راجع به دشمنت دار -

 . دمیکش رونیمامان ب ی نهیرا از س  سرم

 . نمشی بب دیکجاست؟ من با-

 : دیغر بابا 

تو هم برو چشم ازش بر   لوفری تا بهت اجازه ندادم. برو تو اتاقت. ن یذار ینم  رونی پات و از خونه ب -
 . نمیب یدست از پا خطا کنه از چشم تو م  ،یدار  ینم

دش سمت  دهانم گذاشت و با خو  یدستش را رو لوفریدهان باز کردم داد بزنم و حقم را طلب کنم ن تا
اتاق هلم داد و در را پشت   یبود و تو شتریزورش از من ب یکند ول  میاتاق کشاند. تقال کردم رها

 سرمان بست. 

 خشم گفتم:  با 

 برم زندان مالقاتش.   دی. بارونی برم ب دی برو اونور من با لوین -

 تخت پرتاب شدم. یبا حرص تابم داد و رو  لوفرین 

! هنوز ثابت نشده جرمش که! مظنونه وونهی! زندان کجا بود دیر خاک تو سرت که قد نخود مغز ندا -
ها! آروم باش من   کنهی . انقدر هم با بابا دهن به دهن نزار بدتر لج مشهی. مطمئن باش تبرئه منیهم

بوده  مونساخت یبرات، بابا شلوغش کرده اتاقش نبوده و دفتر کارش تو ارمیخودم آمارش رو در م 
گناه قصاص نشده  یکس ب چینگران نباش ه ستین نی اونجا هم که صدتا کارگر هست فقط که فرد

 باشه! شیدوم نیکه ا

دلم آرام گرفت. خنگ نبودم فقط هنگ کرده بودم و حواصم به  یفقط ذره ا یکه زد ذره ا یحرف  از 
 برده بودم.  ادی را از  ایقضا نیکمم راجع به جرم و مظنون و ا یه هادانست
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 ؟ یمن برم کالنتر  یسر بابا رو گرم کن  یجور  هی یتون  یم-

 تخت نشست.  یرو کنارم  

  نیتو، واقعا با ا یطاقت یآروم باش، چقدر ب کمیرو خراب تر نکن.   تیوضع هیاالن عصبان شهینم-
 ! یبش  یزندگ هیزن  یگرفت می تصم  یچه جور  هیروح 

قبول حرفش   یبه نشانه  یتر بود. سر  دهیاز من صبور تر و فهم یاز من دوسال کوچکتر بود ول لوفرین
 ام گرفت...  هیگر یتکان دادم ول 

 شد چه! یاش ثابت نم  ی گناه  یبودم، اگر ب  ندهینگران آ دم،یترس  یم 

زنگ خانه با هراس از   یصدا دنیشن . بادیمحکم در آغوشم کش لوفری هقم که اتاق را برداشت، ن هق
  لوفریدادم. رو به ن یواکنش نشان م  یز یشده بود و به هر چ فیاعصابم ضع دمیپر رونیآغوشش ب 

 کردم. 

   ه؟یک یعنی -

 است! یبودم که هر آن منتظر خبر بد  یکس مانند

 باال انداخت.  یشانه ا  لوفرین 

 .گهید ارهیخشا- 

مبل نشسته و روزنامه دستش بود   یزدم. مامان اف اف را زد و رو به بابا که در سالن رو رونیاتاق ب  از
 کرد.

 ها زشته. یبچه نزار  نینامزدش رو هم دنبالش آورده باشه، جلوش دهن به دهن ا دیشا اره،یخشا-

 بود. نی کمک کند به هر حال دوست فرد توانستیم  اریخشا  دیدر دلم روشن شد، شا یدیام نور 

 

بود. مامان  اوردهی . تنها بود و همسرش را همراهش نمیورودش مامان و من به استقبالش رفت با
 به پشت سرش کرد. ینگاه
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 پس خانمت کو مامان جان. -

 در انداخت.  یکنسول جلو زی م یرا رو چیو سوئ یگوش  حوصلهی ب 

 خودشونه. یبودم. خونه   یکالنتر  -

 کنارش قرار گرفتم. عیسر  

 سالم داداش.-

 زد.  یجان ی ب  لبخند 

 سالم.-

 و؟  نی فرد یدیشد؟ د یچ-

 . دیبه صورتش کش یدست کالفه 

 طالست!  اردیلیم هیحرف سر  ارمی با سند هم نتونستم درش ب نمش،ی نذاشتن بب دمینه ند -

 . دیرفتم اصال جان از تنم پر کش وا

 داد:  ادامه

 .رهی گیم لیاونجا بود گفت براش وک  ی ! فعال عمو علستیکه ن یشوخ   -

داد .  یخوشش را نشانمان نم یرو  ایها بود دنبد مدت  یلیافتادم. حالم بد بود خ  هیاراده به گر یب 
 ماند! یبه دلم م نیفرد دنیو حسرت د  مردمیاگر شانس من بود که م

 ... دانمی طاقتش را نداشت م  دانمیزدند! م ن یبود که به فرد  یچه بهتان نیبه جهنم! ا من

 به کمرم زد.  یبامحبت دست  اریخشا 

 نترس.  شهیدرست م  -

  یهم که گفت شوخ اریبه نافش بسته بودند، خشا یارد ی لیم کی توانستم نترسم؟! جرم  ی! منترسم 
 . ستین
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 سالن رفت و دنبالش روان شدم. به بابا دست داد. یتو

 ؟ یسالم بابا خوب-

 شکر.   ،یسالم خسته نباش  -

خواست   یکردم با بابا چشم در چشم نشوم. دلم م یبابا نشستم و سع یمبل روبرو یرو اریخشا  کنار 
ه اتاقش  خواب ب یرا بنوشد و برا ش یدهد و منتظر بودم که بابا چا حیتوض میبرا   شتریب  یکم ار یخشا

 به جمعمان ملحق شد. بابا روزنامه را تا زد و کنار گذاشت.  یچا ینیبرود، مامان با س 

 راه انداختند! صفحه حوادث پر شده از اختالس گرا و دزدها.  یچه بچاپ بچاپ  -

 که مامان مقابلش گرفته بود برداشت.  یل  ینیرا از داخل س یچا وانیل ار یخشا

 ! شنیها پول ندارن نون بخرن بابا مجبور م ی بعض   چه کنن مردم!-

 نگاه کرد.  اریبه خشا هیعاقل اندر سف   بابا 

 کنن؟!  یم یاردیلیلقمه نون اختالس چند صد م  هیخب برن نون بدزدن! برا -

 کرد:   هیتوح  ار یخشا

 ! گمیمنظورم اونا نبودن، تخم مرغ دزدها رو م-

 گذاشت.  زی م یبابا را رو یچا وانیل مامان 

 حوادث و اخباره آخه تو!  یصفحه   نی. چقدر سرت تو ادیخوب بزن  یتو رو خدا حرف ها دیبس کن -

  اریکرد و کنارم نشست. رو به خشا  یسالم و احوالپرس اریو با خشا  وستیهم به جمعمان پ لوفرین 
 :  د یپرس

 برا مراسم؟  دیدیتاالر د-

 اب داد.درشت و سبزش را به سمتش ت یچشم ها ار یخشا
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 بودم. ینه وقت نشد، امروز همه ش تو کالنتر -

من کوه غم است االن، و از غصه تو دانست که دل ی ام را به درد آورده بود. بابا چه م نهیس بغض
 شد.  زی زنم! باز هم تند و ت یدل م گناهمیب  نیفرد دنید یدهم و برا یخودم جان م 

مراسم خودت رو   یکارها تهیعروس گهیماه د هی. یفت یراه ب  نیفرد یدنبال کارها یخودی ب خوادی تو نم -
 باباش.  یخونه  یدو ساله دختر مردم رو عقد بسته نگه داشت شترهی سامون بده، ثوابش ب 

 گذاشت.  زیم یدست نخورده اش را رو یچا وان یکالفه ل ار یخشا

 دیکه با زنهی غر م یهم ه فرزانه م یبه حساب صاحبخونه تا اجازه بده جهاز ببر زم یبر ونیصد مل  دیبا -
خرج مراسم و  ونیل یو فالن. از اونورم کمه کمش پنجاه شصت م شهیم ریزودتر که د  نمیجهازم رو بچ

رو    رمیربها بگیبه عنوان ش  دیکه با یجنس کهیدنگ و فنگ هاشه. موندم چه کنم هنوز چهار پنج تا ت 
 هم نگرفتم.

 کرد.  اریرو به خشا یبا ناراحت  مامان 

 حله مادر.  یمگه وامت جور نشده؟ پس تو که گفت -

 تکان داد. یسر  اریخشا 

 مامان نگران نباش.  شهیحل م -

 شد .  دهیهمه سمتش کش یمبل بلند شد و نگاه غم زده  یرو از 

 . ری خسته ام. برم استراحت کنم شب بخ یل یخ-

 *** 

 

ام را   یدامن زدن به حس دلتنگ  گریدعا، د ایبود  هیگر ای که کارم  یروز گذشته بود، چهار روز   چهار 
است که   بیگفت عج یم  لوفریخواست. ن   یفراموش کرده بودم و فقط و فقط دلم تبرئه شدنش را م

ارزش   بهگفت سند   یم ار یخشا  یدر بازداشگاه نگهش داشته اند و با سند موقتا آزادش نکرده اند ول 
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خاله و    چارهی . بدمید یروزها را نم   نیمردم و ا یخواست م  یندارند که آزادش کنند! دلم م اردیلیم کی
 نه نان.   خورندیحتما از غصه نه آب م  یعمو عل

. بابا خروجم از خانه را  اوردیخبر ب  میرفته بود و قرار بود برا  اری شدنش بود. خشا یروز دادگاه  امروز
باشم نه، چند   یدختر حرف گوش کن نکهینه ا رساندم،ی ه م قدغن کرده بود وگرنه خودم را به دادگا

 قفل کنند. میکرده بود که در را رو دیرا تهد  لوفریبود که مامان و ن  یروز 

شدم و در    یر ی مشغول جارو زدن و گردگ یکشوقت  یبرا کردندی حرکت م یساعت به کند یها عقربه
 فرستادم. یگفتم و صلوات م ی همان حال هم ذکر م

آمد، مهمان داشت که چند بار   یم  اطیاز ح شی. صدادی از راه رس اریظهر بود که خشا کینزد هباالخر 
 و پشت اپن نشستم.  دم یسمت آشپزخانه دو عیاهلل" گفت، سر ای"

اپن به سالن نگاه کردم مرد   واری مهمانش را به خانه دعوت کرد از کنج د یو بلبل زبان  ییروخوش  با 
 مهمانش بود. بعد از تعارفش به نشستن سمت آشپزخانه آمد. یجوان

 . دیباال پر  شیابرو یمن که تا دنید با 

 ؟ ینشست نجایچرا ا -

 سرم اشاره کردم.  به

 ندارم.  یروسر -

  رلوفیکه سمت اتاق من و ن  دم یو د دمیحرف رفت، دوباره سرک کش  یاش افتاد و ب یدوزار  تازه
 در دست برگشت.  یبا شال رود،یم

 . اریب وهیو م یسرت کن چا ایب -

 اش گرفتم. یشلوار لوله تفنگ ی پاچه  یو نگران  شیبرود که با تشو خواست 

 . ایب قهیدق هی-

 به زانو نشست.  هیتک  کنارم  
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 جونم؟ بگو  -

 .زدی در حلقم م  قلبم 

 شد؟  یدادگاه چ -

 کرد.  یا خنده

ش   هیوجود ندارد که بر عل  یمدرک چی ه  .شهیراحت تبرعه م  التیرفت بگم بهت. خ  ادمیآهان به کل  -
 باشه. 

خنده  نیوجود داشت ب  یبه خنده کش آمد و چه تناقض میرا به نامم کرده باشند لب ها  ایکه دن انگار 
 چشمم...  یرو لبم و اشک تو ی

 

 ار؟ ی خشا یگیراست م -

 دارم.  زیدم کن مهمون عز یآره قربونت برم. حاال پاشو چا -

 بلند شود که دوباره دستش را گرفتم، نگاهم کرد. خواست 

 جونم؟  -

 حالش... حالش خوب بود؟-

  دمشیدیروز نم  کیکه اگر  یقرارش بودم! من یصورتم روان شدند. چقدر دلتنگ و ب  یرو میها اشک 
جرعتش را   یعن یزدم!  یدادم و دم نم یاش جان م  یم از دور حاال چهار روز بود که داشت  مردمیم

 وگناهم را دزد  یب  نیکرد و فرد یم دنیکردم بابا شروع به خط و نشان کش ینداشتم تا لب باز م
 داده بود. یکرد! باز خدا را شکر که دادگاه به نفعش را یخالفکار خطاب م

 . دیرا کش لپم

 خونه کشمت.  امی ب یز ی قطره اشک بر هیآره خوب بود. سالم رسوند گفت -

 . دمیغم خند انیم 
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 اد؟ی م یک -

 نگران نباش.  ادی م یاز اون کارکشته هاست زود لشیداره وک گهیدو تا دادگاه د-

بودم  دهیکه شن یرا نداد بلند شد و رفت. من هم سرخوش از خبر خوب یگر یبار اجازه سوال د نیا 
و ظرف    ختمیفنجان ها ر یسر سماور بود، تو یتازه دم در قور  یا سرم کردم و بلند شدم، چاشالم ر

را   ین یس راحت الی زانو ام بود، با خ یبه لباس تنم کردم تا باال  یخارج کردم. نگاه خچالیرا از  وهیم
 برداشتم و به سالن رفتم.

 آشپزخانه نشسته بودند که به محض ورودم متوجه ام شدند. یبه اعالم ورود نبود، روبرو یاز ین 

 سالم دادم.  آرام

 . نیسالم خوش اومد-

آشنا آمد مخصوصا چشم  میاش برا یبور و غرب افهیپسر جوان به لبخند باز شد و چقدر ق یها لب 
 اش!  یآب یها

 !؟ی ستین  اسیتو  -

 !شناخت ی ا از کجا م! من ردیباال پر میابرو یتا 

 گذاشت لبخند به لب نگاهم کرد. زی م یرا رو وهیانداختم، ظرف م اری را گذرا به صورت خشا نگاهم

 . اسمیبه دوستش کردم و جواب دادم: بله من  رو

 گفت:  یم یصم یل یکرد و خ یخنده ا اقیاشت با

 !؟ینشناخت  دم،یبابا من نو-

 آمد. خجالتزده لبم را به دندان گرفتم. ادمی چهره اش  کبارهی به

  نیهست. فرد شهیهم رتونیرفته بود واال که ذکر خ ادمیمن چهره تون رو  دی تو رو خدا ببخش یوا-
 کمه. ی م فیتعر یل یازتون خ

 تکان داد.  اریخشا  یبرا یتاسف سر  با



 گل شب بو 

55 
 

 !گهید یچیتو که ه  نیبازم معرفت فرد-

جواب داد: واال  نی داخلش شد و همان ح وهیم ندیبرداشت و مشغول چ یا یدست شی پ ار یخشا
 رفت.   ادتیبه کل من و   مونیلیخود تو بعد فارغ التحص

کردند. بعد از   یم لی عمران تحص یبودند و هر سه در رشته  یهم دانشگاه اریو خشا دیو نو نیفرد
  یکه در صفحه ها شیشد تا دو سال پ بیکه مدت ها غ دیرفتند. نو  یسر کار   کیاتمام درسشان هر 

 شد.   شانیباعث همکار ینترنتیکردند و همان ارتباط ا دایرا پ گریهمد ن یدوباره با فرد یمجاز 

 خندان و با ذوق رو به من کرد.  دینو

 بهت شماره دادم؟  کهیتو اون کوچه بار  ادتهی-

 به من شماره داد! نیو فرد اریخشا یجلو وانهیو من هم خنده ام گرفت؛ د دیهر خند هر

مسئله  کی است سر  ادمی م؛یجور بود یل یو با هم خ میبود  یوقت ها با فرزانه دوست مدرسه ا ان》
از کنارمان رد   دیو نو اری و خشا نیکه فرد میحل کردنش بود  ری پدر فرزانه درگ یدم در خانه   کیزیف ی

کرد که   اشارهبه شانه ام زد و به آنها  یشد. با شانه اش ضربه ا دهیشدند. نگاه فرزانه سمتشان کش
 متوجه شان شوم. 

که از ما فاصله گرفته بودند را عقب گرد کرد. متعجب به کار   یقدم کیو  ستادیا دیلحظه نو همان
تمام رو   طنتی . با شدمشید یم ار یو خشا نیفرد بار بود که همراه نی کردم، اول  یاش نگاه م یرعادیغ

 به من کرد. 

 ست؟ یفرشته ن انای! خانوم اسم شما احیهوف! چه خانوم خوشگل-

که هنگ کرده بودم  یشناسد. در حال  یکردم دوست برادر و پسرخاله ام است و حتما من را م فکر
 جواب دادم: 

 هستم. اسی. من ری نه خ -

 و با مزه آمد. طانی ش یل ی. به نظرم خدیوباش ک  یشانی به پ  یمحکم ی ضربه

 اون ترانه رو برا شما نخوندن؟  یوا-
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 . دیباال پر میابرو یتا

 کرد.  نیبه فرد رو

 بود آهنگه؟  یچ نیفرد-

 هم خنده اش گرفته بود.  ارینگاهش کرد. خشا یچپ چپ  نیفرد

 نداد و باز رو به من کرد. یتیاهم  یول  دیرا د نیفرد نگاه

 ...گهیاومد. همون اهنگه که م ادمی آها خودم -

 را تکان داد و خواند:    شیبه بشکن زدن کرد و شانه ها شروع

 همدم من... یاسیبرگرد به خونه  ای جون ب یاسی-

  یحرص م نی. اما فرددیخند یهم م  اریبه خنده افتادم. خشا کبارهی به  سیچشم و ابرو آمدن ها از
 خورد. 

 کردم.  دیبه نو رو

 جون!  یاس یجونه نه  یاون ناز -

 زد:   یچشمک

 در آورد و سمتم گرفت.   بشی از ج ی. برگه ایاسی گهید یخب تو هم ناز  -

 را باز کردم که گفت:   شیتا

منم  یزنگ بزن که مامانت خواب باشه، حدودا همون وقتا ننه   ییساعتا هیمنه.  یشماره  نیا -
 .گهیخوابه د

گرفت که نگاهم را به  یشگونی ن میفرزانه از پهلو دم،یگذارد که دوباره خند  یم سر به سرم مکرد فکر
شد.  دهیاشاره کرد و تا خواستم نگاهم را به او دهم برگه از دستم کش نیصورتش دادم. به سمت فرد

 داد. دیبود. برگه را دست نو نیفرد
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 دخترخاله مه! یاسی-

 گفت:  ییهم با پررو دینو

 گفتم!  یز یمن شماره بده اگه من چ یخب باشه! تو برو به دختر خاله  -

 نثارش کرد.  یا یبا خنده پس گردن ار یخشا

 به نظرت؟  شهیمن م هیچ نیفرد ینکبت دخترخاله -

 ابولفضل پا به فرار گذاشت.  ایفکر کرد و با گفتن  یکم

 آن روز چقدر با فرزانه خن   ریبه خ  ادشی

 

دوستش داشتند واال اگر   بیعج  نیو هم فرد  اریبود و هم خشا یپسر شوخ و سرزنده ا دی. نومیدید

 《کندند. یکار را کرده بود پوستش را م نیا یگر یکس د

سالن را ترک کردم.   یکوتاه یمبل بلند شدم و با عذرخواه یباز و بسته شدن در حال از رو یصدا با
 :  د یبود که آرام پرس ده یدر د یرا جلو دینو ی ن بود. کفش هاماما

   م؟یمهمون دار-

ربط    یو جدا شدم و ب  دمیمحکم دو گونه اش را بوس دمشیذوق به سمتش رفتم و به آغوشم کش با
 به سوالش گفتم:  

 . شهی ثابت م شیگناهی زود ب یل یخ گهیم ار یشده، خشا  نیمامان فدات شم دادگاه به نفع فرد-

را سمت آسمان بلند کرد و سفت و   شی از گلش شکفت و خنده کل صورتش را پر کرد. دست ها گل 
 محکم خدا را شکر کرد. 

 شکرت.  یاله-

 پشت در افتاد.   یبه کفش ها ادشی چادرش را از سرش درآورد که انگار  خواست 
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 !ه؟یرفت مهمون تو خونه ست. ک ادمیاز ذوق خبر خوشت -

 انگار.  رانیساختن اومده ا یم  نی. به خاطر مجتمعه که با فردنیفرد کیشر  دینو ار،یدوست خشا-

  زیآشپزخانه رفتم. پشت م یپختن ناهار تو یسمت سالن راه افتاد و من برا  ییخوش آمد گو یبرا
آمد چون خبر   یام نم هیام راه افتاد، گر ینیشدم. آب چشم و ب ازهاینشستم و مشغول خورد کردن پ

  ازیپ انهعادت کرده بودم به به ری چند ماه اخ نیاثر کرده بود و شاد بودم اخر ا میرو یادیز ار یخشا
  دیفهمینگاهم کرد فقط او بود که م یآشپزخانه آمد با نگران   کنم! مامان به یپوست کندن دلم را خال 

 غم!  یتند ایاست  ازی پ یاز تند میاشک ها

 شاد شد   الشیصدا کردم که خ  یب یا خنده

شستم، حوله را   ییظرفشو نکیاجاق گذاشتم و صورتم را با آب خنک در س یرا رو   ازی پ یحاو قابلمه
 شده بود رفتم.  ازیبرداشتم و سمت مامان که مشغول سرخ کردن پ

 . یمامان-

 داد:  جواب 

 جونم مامان؟ -

 و بغض کردم.  دمیکش یآه 

   ن؟ییپا ادی م طونی تبرئه بشه بابا از خر ش  نیفرد یوقت-

 جواب داد: نانیا اطمکرد و ب  نگاهم

  شی گناهیب  یاز دستش وقت هیکرده که کفر یدور از جونش دزد نیکنه فرد ی! بابات فکر ماد؟ی چرا ن -
 . شهیدرست م یثابت شه همه چ

 ذاره؟ یچوب ال چرخمون نم گهید یعنی-

 و در حال هم زدنش آهسته جواب داد:   ختیقابلمه ر یخورد شده را تو یها گوشت
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بابات.   یجلو  اریازش ن ی. فقط تا تبرئه شدنش اصال اسمدیهم یاول و آخرش برا نیتو و فرد نترس
 که لجبازه؟ نندازش به لج بذار آروم شه. ین یب یم

 تکان دادم.  یسر 

 مامان.  یتو بگ یهرچ-

 و زمزمه کرد:    دیمحبت نگاهم کرد، صورتم را بوس با

بگم نظرت    یحاج عل شی بنداز برم پ  ادمیمدت. فردا  نیا یتو یشد  تیقدر اذ نیا  قربونت برم که-
 چشمت کردن. رهی رو بگ

 جواب دادم: یچشم و نظر اعتقاد نداشتم سرسر  به

 باشه.  -

 به سمتم رفت.  یغره ا چشم

داره   ثیحد   یخدا کل  امبریگرده ها! چشم زخم وجود داره، پ ی نظرت برنم یدختر اعتقاد نداشته باش-
فرموده   امبری بخون نوشته پ دی شما جوون ها که بلد  نترنتیسرچ بزن تو ا  هیراجع به چشم زخم. 

 . رندی م یتر امت من از چشم زخم م شیب

 از بر بود.  ثیحد  نیچند اثبات حرفش یطور بود برا نیهم شه یام گرفت هم خنده

 . دمیو خند دمیرا محکم بوس  صورتش

 ناهار نگه داشت.  یرا برا دیتعارف نو یبا کل  ار یخشا

 بود.   یکردن فی کرد الحق هم تعر فی از دستپخت مامان تعر یسر سفره کل دینو 

 و به جمع ملحق شدم.   ختمیر یچا یا ین یدستور مامان بعد از جمع کردن سفره س  به 

معمول بابا روزنامه به دست نشسته بود. اول به بابا تعارف کردم که باعث شد دل از روزنامه   طبق
 !  میسرمان قهر بود  ری کرد؛ خ یگفتم و نه او تشکر   دیینه من بفرما  بکند.
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پا و آن پا کردن   نیا یکه بعد از کم اوردی نشستم. بابا انگار طاقت ن لوفریرا دور چرخاندم و کنار ن  ینیس
 :  دیپرس   اریرو به خشا

 شد؟   یدادگاه چ-

 کرد.   یدست شیپ  اریخواست دهان باز کند خشا دینو تا

 .  ستیش ن  هیبر عل  یمدرک شهیتبرئه م-

 زد.  یپوزخند صدادار   بابا

 موثق تر! نیشده ش گذاشتم! مدرک از ا  دیرو تو اتاق کل ی دزد یآره من طالها-

به خاطر حرف مامان و    یشد ول  یو حرص داشت منفجر م یو قلبم از ناراحت خورد شده بود   اعصابم
 از تعجب شدم.  دینو یابروها دن یزدم. متوجه باال پر ی نم  یحرف  دیحضور نو

 تر کرد و گفت:   ی لب  شد.  یمکث کرد و حالت صورتش عاد یا لحظه

 نیحاضرم قسم بخورم که کار فرد  یع یرب  یدارم آقا  تر اعتماد شی از چشم هام ب نیبه فرد من
... اوم... نون گنیم ی. به قول معروف چدشیبهتر بشناس  دیبا نیشما که از اقوامش هست   .ستین

 پاک خورده ست!

 دفاعش دلم آرام گرفته بود که ناخواسته گفتم: از

 پاک!   ری ش -

 شدم.    حیمجبور به توض   نگاهم کرد. یجی گ با

 پاک. ری ش  ایرده نون حالل خو  گنیم ایمعموال -

 . دیمتوجه اشتباهش شد که باصدا خند تازه

 ضرب المثل هم هست...  هی  تو ضرب المثل ها خنگ بودم.  شهی. همنیآهان هم-

کالم در دست   یباز رشته  دیجمع را ترک کرد و نو یبابا زنگ خورد با عذرخواه یکالمش گوش  انیم
 گرفت.  
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 گهیضرب المثل هم هست م  هیگفتم  یداشتم م-

 "حافظ از چشم قشنگ تو غزل ساخت 

 به چشمان تو دل باخت  دیکه تو را د هرکس

 غزل تا که به چشمان تو پرداخت  نقاش

 شد از طرز نگاهت قلم انداخت"  وانهید

داشت به  یشعر چه ربط  نیمتوجه منظورش نشدم! اصال ا  .دیخند  زیانداخت و ر ری سرش را ز ار یخشا
 لمثل!  ضرب ا نیا

 خنده   یحواسش پ  یکند ول ممیبودم تا منظورش را درست تفه رهی اش خ رهیت ی آب یبه چشم ها جیگ

 

 تشر زد.   اریبه خشا  یرزبان یکه ز دمی پرت شد و شن دینو ی

  ؟یخند یم  یزهرمار به چ-

 هم آرام در حال خنده جوابش را داد.  ار یخشا

 !یزن  یرو م  میمخ آبج  یهنوز نکبت جلو روم دار  یتو آدم نشد-

 کرد. دیو رو به نو دیخند ز ینگاه کردم ر  لوفریگرد شده به ن یچشم ها با

 . ستی باال سرش، مرده توش ن  یقبر که نشست نیسر ا گهیضرب المثل هم هست م هی دیآقا نو-

هم  اریخشا دم؛ یخوب فهم را  لوفریاز تعجب دو برابر شد منظور ن دینو یقسم بخورم چشم ها حاضرم 
 به خنده زد و گفت:  عی که سر دیفهم

داد  یمنو نشون بچه ها م شهیهم  مون،ییافتادم معلم چهارم ابتدا ی سهراب یآقا  ادیبگم؟   یکیمنم  -
 گفتم آقا درشت هاش رو سوا کن! یدادم م یرو نشون م نی... منم فردزهیچه ر نیگفت فلفل نب  یم
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  لوفرین ی هی جمع کردن کنا یبرا می دیربط بود و همه مان فهم یب  یل یحرفش خ  یول  میدیخند یهمگ
رفت گرچه   چارهی ب  لوفریبه ن یکرده است؛ در آخر هم چشم غره ا یمسخره را سر هم بند یآن خاطره 

 ! دیاو ککش هم نگز

 

 

شد، در فکر بود و در   دهیاتاق آمد. نگاهم سمتش کش  یتو لوفریکه ن شدمیخواب م یآماده  داشتم
 متوجه بودم که حواسش پرت است! یرا به منظور برداشتن لباس خوابش باز کرد ول شیکشو

 لو؟ ین-

 را بر گرداند.   سرش

 هان، جان؟ -

 ام گرفت.  خنده

 حواست کجاست؟ -

 جواب داد:  نیزد و لباسش را برداشت و در همان ح  یلبخند

 ؟ ینیدونه تو نامزد فرد یمگه نم د یپسره نو نیا اسی یجام. راست  نیها هم -

 جواب دادم:  میرا برداشتم و در حال باز کردن کش موها  برس

 نه چطور مگه؟ -

 ! دیباال پر شیابرو یتا

 و ندونه!  نهیفرد هیمی. دوست صمشهیمگه م-

 افتادم. نیفرد یهاحرف  ادی به
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  نیخون صبح بود زنگ زد فرد شیآزما  میرفته بود نیکه با فرد شیماه پ  شیواال. همون ش دونمینم-
متوجه  دینه دوست داره نو    که گفت؛ دمیعلتش رو پرس   میشگاهیام نگفت ازما یبهش گفت شهردار 

 نزدم.   یکه بگه منم حرف دونهیم یموضوع بشه نه لزوم نیا

 کرد و متفکر گفت:   زیچشمش را ر کی

 بو داره ها!  هیقض-

 گفتم:  الیخ  یب

 !ییبرو بابا چه بو -

 زد.  یچشمک طنتی ش با

 ها گشته!  یا هیبا ترک یادیز ایپروعه  یادی ز ایداد، پسره  یداشت بهت نخ م -

   دم،یرا در هم کش میها اخم

 !؟یمزه نشو چه نخ یب-

 گفت:  دینو یصدا  دیرا در هوا تاب داد و با تقل  شیها دست

 به چشمان تو دل باخت.   دیهر کس که تو را د -

 . دمیخند

 بهم شماره داد. اریو خشا نیفرد یجلو شمی چند سال پ ه،یکال آدم شوخ  دینو نینه بابا ا-

 کند و گفت:   ضیرا تعو  شیخنده سمت حمام رفت تا لباس ها با

 . شاستیآها پس منبع بو از چند سال پ-

شدم. از حالت مجعدشان   میندادم و مشغول شانه زدن موها  یت یاهم یمنظورش شدم ول متوجه
و تابشون بود.  چیبه قول خودش عاشق پ نیفرد یآمد، شانه زدنشان سختم بود ول  یخوشم نم 

پر از اشک شد و   میچشم ها تنگ بود، باز  یلیبه لبم آمد. دلم خ  شینوازش ها یادآور ی از  یلبخند
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  یبا آن لباس نخ  لوفرینشست. ن  شانیو پر بغض رو زیر  یلرز   شیلبخندم خود به خود جمع شد و جا
 .دیکش  یپوف دنمیآمد با د رونی بلند از حمام ب

 ! ایشیبسه کور م -

 کردم.  نگاهش

 . لویدلم تنگشه ن-

. آمد و کنارم نشست، برس را از دستم گرفت. کنارش گذاشت و مشغول بافتن  ختیفرو ر میها اشک
 شد. میموها

 .یبدون   دیبا یول  ای نگران نش ،یاسیبهت بگم   دیبا یز یچ هی-

 سمتش برگردم که اجازه نداد.  خواستم

 بافم. یدارم موهات و م  نیصاف بش -

 . یبگو خب دلم رو به شور انداخت-

سخت   نیکردند. انگار کار فرد  یصحبت م  نیداشتند راجع به فرد اریو خشا دی که نو دمیراستش شن -
هست که   یاز محل جرم بوده و نه مدرک ری غ ییجا یداره که شهادت بده شب دزد یشده، نه شاهد
 بوده.  یا گهیکار کس د ینشون بده دزد

 را محکم در دست نگه داشت که بافتشان در نرود.  میمو دمی ترس سمتش چرخ با

 داده. یرأ  نیکه گفت دادگاه به نفع فرد اری! خشالوفر؟ین  یچ یعنی_

 بودم رو گفتم. دهیکه شن یز یداده فقط چ یرأ نی آروم باش. من که نگفتم به ضرر فرد سیه-

 افتادم. هیطاقت و درمانده به گر یب

 . لوفریترسم ن یم . من میزیتو سرمون بر ی حاال چه خاک-

 بافت کرد.  یرا شانه زد و کش را بند انتها  میبرس ته موها با
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 . رهی باالش نم  یره ول ی چوبه دار م یگناه پا ی گفتن سر ب  میبخواب، خدا بزرگه، از قد  ریبگ-

و   دمی. به ناچار من هم دراز کشدیتخت خودش دراز کش  ی بعد از اتمام حرفش بلند شد و رو  بالفاصله
  اریام را ورق زدم و اخت یگوش یآلبوم عکس ها گریدست گرفتم و مثل هزاران شب د  ام را یگوش

  یم شتری ب میاشک ها زشی شدت ر  مانیاز عکس ها ک یاز دستم در رفت. با نگاه به هر  میاشک ها
 آمد.  یبه درد م  شتریو قلبم ب  شد

تختم نشستم   یدر ذهنم خورد و با شتاب بلند شدم و رو یشب آخر جرقه ا یعکس دو نفره  دنید با
 لوفر؟ ین لوفر،یرا صدا زدم:ن لوفریو ن

 شد .  زیخ  میهم در تختش ن  او

 !؟یدیشده؟جن د یچ-

 دور دور.  میمن بود. باهم رفته بود شی پ  نیفرد ینه بابا! من شاهدم که شب دزد-

 . دیباال پر شیابرو یتا

 ...ای  ؟یگیم یجد-

 .دمی حرفش پر انیدانستم، م یحرفش را م ادامه

 .گمیبه خدا راست م-

 تقاضا احضار شاهد نکرده!   نیپس چرا خود فرد-

 نخواسته... دی... شا دیدونم. شا ینم-

 و ادامه دادم: ختندی صورتم ر یدرمانده تر از خودم رو میها اشک

 . زای چ نیحساس بود رو ا ی لیآخه خ نایو دادگاه و ا  یمن برم کالنتر  -

 بلند شد و دوباره کنارم نشست و در آغوشم گرفت.  دیام را که د هیگر

بابا   دمینه! اگر چه امروز امتحانم تموم شده شن  ای رونی ببرمت ب  یجور  هیتونم  یم نمی بب ه؟یچاره چ-
 رفتن از خونه رو نداره.  رونی هم اجازه ب لوفری ن گهیبه مامان گفت د
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 در ذهنم زده شد.  یصفر است. جرقه ا یمطمئن بودم که احتمال رفتنمان به کالنتر  بایتقر

اون ها هم  زننی م تاری! تو پارک سر کوچه خاله چند تا جوون هستند که اون جا پاتوقشونه و گلوفری_ن
 .میبود  رونیشاهد بودن که ما با هم ب

 زد.  ی برق شیها چشم

مثالً   زاره،یمکافات داره و صددرصد بابا نم یلیخ  نایو دادگاه و ا  ی. چون رفتن به کالنتر هیعال نیا ولیا-
به   میتون یم  رونی ب  میو بر میساعت جور کن هی میاگه بتون ی! ولچارهی ب نیفرد یبرا  رقصونهیداره گربه م

 کنه.  یر ی گیکه پ میاز همون جوون ها بگ یکی

 در دلم روشن شد.  دیاز ام  یکمرنگ نور

 رون؟ی ب میبر ی_چه جور 

خونه   کیپاساژ نزد میری . ممیبر زارهیهمراه خود مامان که م گهی. دمیر یم دنی لباس خر یبه بهونه -
 خاله. خوبه؟

 اوهوم. خوبه. -

 .  دیرا بوس  صورتم

 کنمش. یم یبخواب. فردا اوک  ریبگ گهیپس د-

 *** 

  یجشن عروس  یبرا یلباس مجلس  دیخر یهمراهمان برا میمامان را وادار کرد لوفرین یترفند ها با
 . دیایبه پاساژ ب ار یخشا

 . نمی از آن ها را در پاتوقشان بب یکیکردم که   یهشت شب بود خدا خدا م ساعت

  دم،یچرخ یدور تا دور پارک را م انمی و متعجب اطراف  رهی خ یتوجه به نگاه ها  یب انی و گر درمانده
شده   بیهوا از پاساژ غ  یکه چرا ب دهیدانستم مامان است و ترس یخورد م یام مدام زنگ م  یگوش

 ام!
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 گذشته بود. یدانم چه مدت زمان  ینم

 از کنارم رد شد. یشدم که پسر  یداشتم از پارک خارج م انی و گر دیام نا

 قدر چهره اش آشنا بود. چه

 زدم. ش یاراده صدا یرا به عقب برگرداندم و ب سرم

 د؟ یآقا ببخش-

 به سمتم برگشت، حس کردم من هم به نظر او آشنا آمدم.  متعجب

 خود به خود بند آمده بودند.  میکنارش قرار گرفتم. اشک ها عیسر

 :  دمیپرس دیترد با

 د؟ یستیشما آقا آرش ن -

 زد و انگشت اشاره اش را سمت صورتم گرفت  یلبخند

 ! یهست یاس یو تو -

شرح دادم و او   شیماجرا شد و من تمام اتفاق را برا  یایافتادم. نگران شد و جو هیبه گر  اری اخت یب
 برود.   یقول داد صبح زود به کالنتر 

رنگ به صورت نداشت،حتمًا فکر کرده بود از    چارهیبه پاساژ برگشتم. مامان ب  دیسرشار از ام یدل با
 بابا فرار کرده ام! یها یر ی سخت گ

 

تا فردا   می به خانه برگشت دیبود را پرو کردم و بعد از خر  دهیمناسب د میاکه مامان بر یدقت لباس  یب
  یبه گوش شبیو شماره آرش را که د اوردمیکردم و در آخر طاقت ن  یقرار  یظهر مثل مرغ سر کنده ب

 ام تک زده بود گرفتم. 

 بوق خورد و جان دادم تا برداشت.   یلیخ
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 . دییبله بفرما -

 . اسمی سالم آقا آرش... من -

 است.  نیغمگ شی کردم صدا حس

 بله شناختم احوال شما؟-

 جواب دادم:  شرمزده

 ؟ یکالنتر  دیرفت  نمیخواستم بب ی... مخواستم یممنون شرمنده مزاحمتون شدم... م-

 فوت کرد.  یرا آه مانند در گوش  نفسش

 راستش من رفتم منتها...-

 : دم یطاقت پرس یکرد که ب  یمکث

 کنم.  یخواهش م دی شده؟ به من بگ یچ -

 . نهیفرد هیمدارک عل یبا ساعت شهادت من فرق داره و همه  یراستش گفتن ساعت دزد-

 سقوط کردم.  نی زم  یجان رو یکوفته و ب یتن ایپرتاب شدم.  ن ییبه پا  یاز کوه انگار

 الو... خانوم... الو؟ -

 :  دم یل آمد نا یکه از ته چاه در م ییصدا با

 گناهه.  یب  نیبه خدا فرد-

 آهسته جواب داد:  میاز غم صدا متأثر

 براتون بکنم.  یمتأسفم که نتونستم کار -

 بود شوم. دهیکش  مانیکه برا یکردم خوددار باشم و قدردان زحمت  یسع

 . ممنون.دیشما لطف کرد هیچه حرف نینه ا-
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 .دیری باهام تماس بگ شمیخوشحال م نیبه کمک داشت ازی وقت ن هیاگر -

 ممنون. -

 شدم. رهی خ نی کشاندم و به زم واریکردم و خودم را کنار د یخداحافظ 

گفت که دادگاه به  یچه م اریکردن هم نداشتم، پس خشا هیگر ینا یقدر حالم داغان بود که حت آن
 داده. یرأ نینفع فرد

 را گرفتم.  اریخشا تار شماره یا دهیصورتم راه افتادند. با د یصدا رو   یب میها اشک

 جواب داد.  دهیدو بوق نرس به

 ؟ یاس یجونم -

 باز شد و به هق هق افتادم. میراه گلو  کبارهیبه  دند،یاز بغض لرز میها لب

 شده؟  یچ ؟یاس ی ؟یاسی-

 زحمت توانستم حرف بزنم:  به

 ؟ ییکجا اریخشا -

 شده؟  یخونه. چ امیدارم م-

 : دم یهق هق پردردم نال انیم

 زود. ایزود ب  -

 نیداد که فرد یم یرفته بود. دلم گواه نی از ب دمیانداختم و از ته دل زجه زدم. ام نی زم یرا رو یگوش
  یانصاف  یته ب نیشده بود. ا نیمن و فرد بینص شیها  یفقط بدبخت ای تبرعه نخواهد شد. از تمام دن

 بود.  نیآمد هم یم  ادمیبود. تا 

گناه مستحق  نیدانم به کدام یفقط نم م،یدیآرامش را ندرنگ  میکه به عشقمان اعتراف کرد یروز  از
 .میشده بود یهمه گرفتار  نیا
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 یام شدند حوصله  هیعلت گر یایجو  شانیبه اتاق آمدند و پر لوفر یهق هقم مامان و ن یصدا از
 : دم یجواب دادن نداشتم. فقط با عجز نال 

 . دیتورو خدا تنهام بزار د،یتنهام بزار-

  نیمردم و ا ی. کاش واقعا م رمی رفتند تا به درد خودم بم  رونیچاره ها مستأصل و ناچار از اتاقع ب  یب
 نیزندان بود و من از حالش خبر نداشتم، فرد یها لهی من االن پشت م نِ ی. فرددمید یروزها را نم 

 زندان نبود!  شیمن مرد بود، جا

 بردم؟   یم  یرا به چه کس یعدالت  یب  نیا تی شکا

 که مدت ها بود پشت به ما کرده بود !؟ ییداخ به

 !د؟ی شن  یرا نم  میصدا چرا

 عجز هق زدم:  با

  یکمرش م اره،یطاقت نم  یبدنام نیننگ ا ریمن ز نیخدا، خدا، خدا خودت کمکش کن خدا. فرد -
 شکنه. خدا خودت کمکش کن. 

  ینکنم. با شتاب و ب هیکردم گر  یو سع  دمیها از جا پر  وانهیبه صدا در آمدن زنگ اف اف مثل د با
 آمدند.  اطیح یتو دیبه همراه نو اریباز شد و خشا اطی. در ح دمیدو  اطی به سمت ح  اریاخت

و شلوار    شرت یت یشدم و سالم دادم. نگاهم رو ریخوردم و شرمنده سر به ز یا کهی دینو دنید از
دور تا دورم را گرفته  شانیکه پر میموها یسر بلند کردم. نگاهش رو یام گرد شد و به آن یعروسک

 بود، سرگردان بود. 

 گفتم و به حالت دو به خانه بازگشتم.  یبلند  "ی"وا

مانده بود  نمی اتاقم رفتم و در را پشت سرم چفت کردم. به نفس نفس افتاده بودم، فقط هم یتو
 همه حس بد، احساس گناه ناخواسته هم اضافه شود.  نیوسط ا
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سرم گذاشتم. اگر  یو با عجز دستم را رو دمیتوالت د زیم  ی نهیحجابم را در آ یلخت و سر ب  یها بازو
  یبا دلتنگ  شیشدن ها  یرتیغ یادآور یآورد. از  یپدرم را در م یسهل انگار  نیبود به خاطر ا نیفرد

 اتاقم آمد. یتو  اریافتادم. در باز شد و خشا هیدوباره به گر

 اش شدم.  هری سمتش رفتم و با التماس خ یواه دیام به

 ار؟ یخشا-

 . دیچیدستش را دور شانه ام پ آرام

 تو؟  یقدر داغون نیشده؟ چرا ا  یجونم. چ-

 مگه نه؟  شهیتبرعه م نی! فردیبگو که بهم دروغ نگفت  اریخشا-

 هیبه گر  یشتر یاش گذاشت. باشدت ب  نهیس  یو سرم را رو دیچی را هم دور شانه ام پ  گرشید دست
 افتادم.

 که!   نهیفرد هیمدارک عل یکه همه  گنیم اریخشا-

 : دیپرس آهسته

 ؟ یدون یتو از کجا م -

 : دم ینال

 آره؟  ی! پس دروغ گفتنیاحس ی -

 میبه شانه ها یسمت تختم راه افتاد و من را هم که در آغوشش بودم همراه خود برد، با فشار  آرام
 و خودش مقابلم زانو زد.  نمیوادارم کرد که لب تخت بنش 

 زل زد. میداشت آرام باشد به چشم ها یکه سع  ینگاه با

نکن،   تیقدر خودت رو اذ نیپس ا ست،یممکن ن ریغ یول  نیفرد یگناه ی! سخته اثبات ب اسی نیبب -
 بهم اعتماد کن. 

 ؟ یگیکه بهم نم یدون  یم ی. تو چاریخشا شمیم وونهیدارم د ؟یآخه چه جور -
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 را با صدا فوت کرد. کالفه بود، بلند شد و چند با طول و عرض اتاق را قدم زد .   نفسش

 . اریقرار گفتم: حرف بزن خشا یو ب کالفه

 و نگاهم کرد.  ستادیا

 حبس بکشه. دیبا ایبده  مهی جر  دیبا ای-

 اش بودم. رهی خ یناباور  با

 زدم:  لب

 چه قدر؟ -

 . اردی لیچند م-

 قدر پرداخت کنه. نی ا دی. پس ندادن! پس... پس چرا باَم... مگه... مگه طال ها رو..-

 . ستیاز طال ها ن ی! مقدار اسیآروم باش  -

کرد و   یشرویستون فقراتم هم پ ی  رهی حس کردم درد تا ت  د،یکش ری را با درد بستم، سرم ت میها چشم
 : دمیرفت و نال  یاهیس  میلباسم را نمدار کرد و چشم ها یعرق سرد

 !اریخشا -

 زد:   میو صدا  دیکنارم نشست و در آغوشم کش عیسر

 اس؟ ی اس،ی-

 یز ی چ  گریشد و د نیسنگ میرا صدا زد، چشم ها لوفر یبلند ن  یشد باصدا  دیجواب من که ناام از
 . دمینفهم

 

 :  دمیرا باز کردم و نال میچشم ها دیشد  یاحساس تشنگ  با

 آب.-
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آب به دست کنارم نشست   وانیو دور تا دورم را نگاه کردم. مامان ل دیچی ام پ ین یدر ب مارستانیب یبو
 سرم برد. ری و دستش را ز

 پاشو قربونت برم.  -

 : دمیاز متکا فاصله دادم و پرس  یآمده ام. سرم را کم  مارستانیبه ب یآمد که ک ینم ادمی

 مامان؟ م یمارستانیب  یچ یبرا -

 و مامان جواب داد: دمیاز آب داخلش را سر کش یم یلبم گذاشت و من با ولع ن یآب را رو وانیل

 .مارستانیب  متیآورد یفشارت افتاد و از حال رفت -

تا   دمیسرم کش  یاز کنار چشمم راه افتادند. پتو را رو  میبر سرم شده. اشک ها یآمد چه خاک ادمی
 کردن؟! هیآمد جز گر یتم برمهم از دس ی گر ینکنم. مگر کار د هی ندهد که گر ریمامان گ

 نیبزنم و خالص شوم از ا یآوردم که باز دست به خودکش یبودم، داشتم کم م دهیآخر خط رس به
 شد.  یکند، مانعم م یداغان م شتریکه مرگ من او را ب نیو ا نیفکر فرد یهمه درد جانکاه ول 

 را امضا کرد.  صیترخ  یکرد و برگه  تمیزی. ومیایب  رونیپتو ب  ری آمدن پزشک مجبور شدم از ز با

 یها یصندل  یدر راهرو رو دیو نو ار ی . خشامیزد رونی آمدم. همراه مامان از اتاق ب نییتخت پا یرو از
 انتظار نشسته بودند.  

 حرصم در آمد.  دینو دنید با

او را هم همراه خود  یدانم به چه عقل ی. نمندیمانده بود که ضعفم را دوست برادرم هم بب نمیهم
 همه همراه الزم داشته باشم! نیاتوبوس مجروح که نبودم که ا کینفر بودم؛   کیآورده بودند. من 

به  ه یتسو یبرگه را از مامان گرفت و برا ع یسر اریبلند شدند و سمتمان آمدند. خشا   دنمانید با
 شد. رهی پروا به صورتم خ  یب  دیصندوق رفت. نو

 جان؟   یاسی یخوب  -

 معذب شدم.  یبود ول نینکردم؛ اخالقش هم یاز حدش تعجب  شیب  تی می صم از
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 . دیببخش نیممنون. تو زحمت افتاد -

 خنده جواب داد:   با

 . یکن یفشارم افتاد جبران م شاالیا-

 گفت.  یزدم. مامان »خدا نکنه« ا یشد. لبخند یکردن روزش شب نم یشوخ  بدون

را از پارک    نشیزودتر از ما پا تند کرد که ماش دی. نومیراه افتاد  یسمت خروج ی همگ اری آمدن خشا با
  گاهشیگاه و ب ینگاه ها ی. پشت سرش نشسته بودم و متوجه میزود آمد و سوار شد ی لیدرآورد. خ

  یب  یلی. نگاهش بد نبود؛ فقط خدیپرس یحالم را م م،یشد یبودم.هر بار که چشم در چشم م نهیاز آ
دختر و مدام   کی یشدن به چشم ها رهی برده بود که خ  ادشیدر فرنگ از  یندگهم ز دیشا   پروا بود.

 دور از عرف بود. آن هم در حضور خانواده اش! یاحوالش شدن کم یایجو

کمک   یبرا  یاش نشوم و در دنبال راه یمجبور به هم صحبت  گریرا بستم تا د میحوصله چشم ها یب
 راه بود که صد در صد جوابگو نبود!   نیاول نشیو رو کردم. فروش خانه و ماش  ری ز نیبه فرد

داشتند.  یآنها هم پس انداز  دیشد. به هر حال شا یگذاشت با خاله صحبت کنم خوب م یبابا م  اگر
  هیعل یتبرعه خواهد شد و مدرک نیگفته که به خاله هم گفته اند که فرد اریآمد که خشا ادمیگرچه 
 دروغ بزرگ راست بود...  نی. کاش استیاش ن

 

اجازه ام را از بابا گرفت تا راه  اریکردن و غذا نخوردن از پا درآمدم و خشا  هیبعد از چند روز گر باالخره
 بگذارد...   میپا یرا جلو

نزند و من به    یرا نخورم الم تا کام حرف میو قسم خورده بود که اگر غذا میرستوران نشسته بود یتو
قاشق هم جا نداشتم. بشقاب را پس زدم و با   کی  یحت  گریرا خوردم. د میذاغ شتریب  میاجبار ن

 شدم.  رهی خ شیخواهش به چشم ها

 افتم از استرس.  یاست؟ من دارم پس م  یچه راه یگیشدم. م  ریبه خدا س  اریخشا -
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قدر دست  نیحرفش را بزند که ا دیترس  یمانگار   دینوش  ینوشابه اش را برداشت و جرعه ا وانیل
خم شد و    زی م یرو  رونی دم کرد و با فوت کردنش به ب  یقیتسلطش نفس عم  یکرد! برا یدست م

 کند.  زممیپنوتی خواست ه  ینگاهم کرد که انگار م یطور 

خودش و باباش رو هم بفروشه    ی. خونه و زندگمیبه پول دار  ازین نیفرد یآزاد یما برا اس،ی نیبب  -
 رو پرداخت کنه. مهیاز جر ینصف یحت  تونه ینم

به اندازه  وسفش ی یهم در فراغ و غصه  ینب عقوبیدانم  ی. نمدیپر از اشک شد و لبم لرز میها چشم
 نه!  ایبود  ختهیمن اشک ر یچند وقته  نیا ی

 کنم؟  کاری پس چ -

 مهمه؟  شیافته زندان. تو برات آزاد یم نیفرد میرو بد  مهیجر میاگه ما نتون  اسی نیبب -

 جواب دادم:    تی قاطع با

 آزاد شه.  نیجونمم بدم اما فرد  معلومه که مهمه! حاضرم-

 .یبکن  یتون یم  یکار  هی یول یخواد بد یجونت رو نم  -

 کنم.  یباشه م یهر کار  ؟یچ ؟یچ -

 تو رو از من... دیتونه کمکمون کنه. راستش... نو یم دینو -

 هم مکث کرد.  اریخشا ستاد،یا دن یاز تپ  یلحظه ا قلبم

 کرده.  ی...خواستگار  -

 باشد! نیفرد یراه حل آزاد  ییجدا شدیبلند شدم. باورم نم   یصندل یو با شتاب از رو  اری اخت یب

  یگرفتم و خاکستر م یآوردم، به خدا آتش م یدادم... دوام نم یمردم، جان م یم  نیبدون فرد من
 شدم از نداشتنش...

 . دیکش  نییدستم را گرفت و رو به پا ار یافتادم. خشا هیفکرش هم حالم بد شد و به گر از

 کنن.  یزشته دارن نگاهمون م  نیبش -
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اال آوردم و  ام را تمام کنم. سرم را ب  هیناچار و درمانده نشستم و صورتم را پوشاندم و تالش کردم گر به
 با درد گفتم: 

 به جواب مثبت من داره! کار یکنه. چ یاگه بخواد کمک کنه به دوستش م دینو -

 اردیلیحرف چند م  اس،ی  نیبفهمه. بب دمی. نبادیبه هم عالقه دار نیاصال خبر نداره که تو و فرد دینو -
 دیبه نو یکل  نیفرد شمیجور  نی! همیتوقع دار  دیکه از نو  دهیمبلغ رو نم  ن یپوله. برادر به برادر ا

 بدهکاره.

 تونه کمکمون کنه! یم دیکه نو  یگیم  یپس چ -

  ،یزار یات رو عند المطالبه م هی. مهریکه باهاش ازدواج کن یقبول کن  دیتو با یکنم ول کاری من بلدم چ -
  ینه ول ای ی ونم خبر دار د  ی. نمیکن یرو آزاد م نیفرد یدی ات رو م هی. بعد مهردهیجونشم برات م دینو

 چوندهیپ نی و فرد بودکرده  یخواستگار  نیتو رو از فرد د ینو مونییتو دوران دانشجو ش،یچند سال پ
 هندستون کرده.  ادی لشیف دتتیدوستت داره. االنم که دوباره د یل یخ  دیبودتش. نو

به او  یانگ عشق دزد دهیکرده بود! حتما ترس  یمخف دیرا از نو   مانینامزد نیکه چرا فرد دمیفهم  حاال
 بزند! 

ام از  نهی پام گذاشته بود... قلبم به شدت درد گرفته بود و س یجلو  اریعمرم را خشا یدوراه نیبدتر
از رستوران   عیبلند شدم و سر  زی درد جان دم و بازدم هوا را نداشت. با احساس حالت تهوع از پشت م

 زدم.  رونیب

 

رستوران بلند   یاز کنار باغچه جلو یبا حال خراب  آمد. رونی هم از رستوران ب  اری اخش ری تاخ یکم  با
. دهانم طعم زهرمار گرفته بود و سرم به شدت  دمیکش میلب ها یسمتم گرفت. رو یشدم. دستمال

 نیدرا در حق دلم کنم. من سال ها با عشق فر  انتیخ نیتوانستم ا یرفت. آخر من چطور م  یم جیگ
بخواهم پشت پا بزنم به آن   یلیسخت تر از جان دادن بود که حاال به هر دل  میکرده بودم و برا  یزندگ

 همه عالقه و عشق.

 کردم:  اریعجز رو به خشا با
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 . تونم  یتونم داداش. به خدا نم  یمن نم -

 را در آغوش گرفت و راه افتاد. میه هاشان صالیبا است اریهق هق افتادم و خشا به

 .شهی. من هزار تا راه رو امتحان کردم همه اش به بن بست ختم ممیندار یا گهید یچاره  -

 یها لهیپشت م  نیفرد یده دوازده سال جوون ادی! دلت مهیچاره چ  یفهمتت ول  ینم ی کن یم  فکر
دونم موهاش مثل دندون هاش   یم دیکه اونم بع رونیب  ادیکه از زندان ب یزندون حروم بشه!! روز 

  وحبسش ر دیبتونه جور کنه!؟ تا عمر داره با  یکه عمو عل هیکم پول اردیلیچند م یکن  یشده! فکر م
 بکشه و تو همون زندون ِب...

 حرفش را با التماس قطع کردم.   عیخنجر به قلبم فرو کرد که سر انگار

 . اری دونم به زبون ن ی رو خودم م یگیکه م یچ هر گهی. بسه دار یتو رو خدا نگو خشا -

 را باز کرد.  نیو در ماش  دیکش یاز سر ناراحت  یعصب  ی. پوفمی بود دهیرس  نیماش به

از خودش   ایبشه و آزاد شه  یفرج گهیسال د ستیتا ب  ی مون یم ه؟یدونستن چ نیا ی جهی خب نت -
 به خاطر خودش؟  یگذر  یم

 به فکر من برسه. کمی راه هزار و  دیشا  اری: بذار منم فکر کنم خشادم ینال

 .نمی بنش نی ماش یکرد که در صندل  تمیو هدا د یپوف کش دوباره

را دور زد و پشت فرمان نشست و همزمان با استارت    نیماش  د،یو در را پشت بندش کوب  نشستم
 گفت: 

سال  کی. به شهیحل م یبه زمان همه چ ی. فکر نکن اگه بسپار اسی یوقت ندار   شتریدو سه روز ب -
 . دهیکه بابا شوهرت م کشهینم

 بود و چقدر بدبخت بودم من...   قتیحق  نی ع یگرچه تلخ بود ول  شیحرف ها  تمام

است و از هر کوچه که  راههیهمه ب دمیروز تمام، ساعت ها به تمام راه ها فکر کردم و در آخر فهم دو
 یگر یدهد. راه د یم دیو به نو ردیگ  یم نیرسم که مرا از فرد  یم یشوم به همان محضر  یداخل م

 وجود نداشت... 
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حق انتخاب   کیجواب و  کی آمد و من فقط  یام م یاش به خواستگار  ییهمراه دا دینو امشب
  یک یاز  شی ب  نیاو بگذارم. قول داده بود نگذارد فرد یرا به عهده   زیگفته بود همه چ اریداشتم. خشا

را هم گرفت و اجازه داد با او صحبت کنم. او هم   نیفرد لیوک  یشماره  یبماند. حتدو ماه در حبس  
و رو   ریگفت تمام کتاب قانون را ز یگمشده سراغ نداشت. م یجز پرداخت پول طالها یراه چیه

کور شده بود که با دندان هم قابل باز شدن نبود   ینشده. گره ا دایپ  نیکار فرد یبرا یکرده اما چاره ا
 ام بکشم و خالص شوم!  یخواست که به شاهرگ زندگ  یم زی ت یغ یفقط تو 

را به شاهرگ دستم  غی توانستم تحمل کنم و همان ت یبودم، فوق فوقش نم  دهیکه به ته خط رس  من
 وجود دارد! یهم مگر رنگ یاهی! باالتر از س گرید دمیکش یهم م

حواس و دل  یتنهاترم کرده بود. ب   یدانشکده اش حساب  یبا اردو لوفریو دار مشهد رفتن ن  ریگ نیا در
به سالن رفتم.    دیتپ یم یکه به جان کندن یرا پر کردم. با قلب  یچا یها وانیل می ن  یمرده تر از هر زمان 

ک کلمه هم متوجه ی یرد و بدل شده حت  یو حرف ها یباور نکند که از مراسم خواستگار   یکس دیشا
کردم و در دلم   یمرور م نیار مامان نشسته بودم و خاطراتم را با فردمبل کن ینشدم و تمام مدت رو 

  یو عشق دو طرفه و طوفان یفتگی شد عاقبت آن همه ش یکردم و خودم هم باورم نم  یم هیخون گر
 کشم.  ینفس م ی رتیغ  یرود و من زنده ام و با ب  یم  غمایخودم به  ی االن دارد با دست ها

اتاق   نیدر هم نیبا فرد شیدادم که مرور نکنم ده روز پ  یدر اتاقم نشسته بودم. داشتم جان م دینو با
. خاک بر سر من که نگذاشتم ببوستم تا  میداشت  یاقیشدنمان چه ذوق و اشت یک ی  یبستم و برا مانیپ

به   مش،خاطراتم شود. آخ که چقدر االن به وجودش، به حضورش، به آغوش گر یادگار یبوسه اش 
  یمن ی رهی خ  اقیبا اشت دینو شیداشتم و نبود و به جا  ازین  نشیبم و دلنش یپرتبش، به صدا یبوسه 

 !یر ی سر به ز نیو شرمم است ا ای کرد از ح یدادم و البد فکر م  یداشتم جان م ری بود که سر به ز

 ؟ یاسی -

 یبه انتها یدلبر  ی" را برایبلد بود و فقط او " نیرا با درد به دندان گرفتم. کاش اسمم را فقط فرد لبم
 درد داشت...  میبرا  دیاسمم از زبان نو دنیطور شن  نی زد. ا یاسمم وصله م

 تخت نشست.  یو کنارم رو آمد

 . اسی . به من نگاه کن یکنم ناراحت یچرا حس م-
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من از زندان  نیفرد یآزاد دیکل دیعوض شود! نو مشیگذاشتم تصم یم دیخاک بر سر من، نبا یوا
 شد.  ایلبخند دن  نیزشت تر دمیزدم که خودم فهم یاراده لبخند  یسرم را بلند کردم و ب عیبود. سر

 .نیکم هنگم هم هیفقط  ستمینه.نه. ناراحت ن  -

صدا داد و   یب یدرآمد و جواب لبخندم را با خنده ا یآتش بود که از نگران یلبخند زشتم آب رو انگار
 اش را از سر گرفت.  یباز شوخ طبع

 برامون هنگ کرد!  یکیو  می خب خداروشکر نمرد -

. من دنیهم نداشتم چه برسد به خند دنیاش نه! به خدا دل و دماغ نفس کش ینه به شوخ دمیخند
  یرا م نیدوستم داشت، نگاهش که ا  یادی ز. انگار دمیشدم خند   کینزد نیفرد یکه به آزاد یبه قدم
 گفت! 

  گهید ی! بله رم بد ایدیگفت: خند یآرام زد و با چشمک  یام ضربه ا ینیب یانگشت اشاره اش رو  با
 !شمیفدات م

کند.   یم انتی را داشتم که به همسرش خ  ی. حس زندمی اش دزد فتهی و ش یآب یرا از چشم ها نگاهم
 ...یبفهمد وا  نیاگر فرد

 جذاب در صورتم خم شد.  یخنده ا با

  یایرو به رنگ و ح امیو دن نید یهمه  دمتیکه د  شی. همون چند سال پیاس ی تمیروان  یعنی -
 شدم. ینم  التیخ  یفعال، ب دنیگفت شوهرت نم   ینم نانیبا اطم  نیچشم هات باختم. اگه فرد

آب خوردن   یرم به راحتخبر نداشت که دا چارهی! بن ینقل قولش از فرد دنیدرد گرفت از شن قلبم
 توهم بوده! نانشیکنم و اطم یشوهر م

 ؟ی بگ یخوا  ینم یچیه  ؟یحرف  ؟ی: شرط دیبه اجبار زدم. پرس یلبخند

 را و من فقط گفتم: نه زیکند همه چ یگفته بود خودش درست م ار یخشا

 کرد.  یا خنده
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  یمتر طول داشت! من تو رو با صدات م شی زبونت ش ادمهی. فقط اون جور که یچه دختر خوب -
 !ینمون   لنتیرو سا یجور  نیخواما. ا

  نیرا به فرد میبزنم. من تمام حرف ها دیداشتم با نو یبار خنده ام با بغض همراه بود. چه حرف  نیا
 کردند.  یام نم یار یکلمات  گریگفته بودم و د

 

چند روز؟! چرا اب نشدم از تب   نیدر ا  چرا نمردم من  !ا؟یکردم ب خودم که از سنگم آ یشک م داشتم
 !ن؟یاز فرد ریغ یرفته؟! چرا جان ندادم موقع بله دادنم به کس  غمایبه  یعشق

که چه؟! که    شدی. خالص منمیفرد  یگفتم برا یسر سفره عقد نشستم و در دلم ذکر "خلصنا" م چطور
 کردم من؟!   یداشتم چه کار م ایخدا یعشقش ناموس دوستش شده... وا ندیو بب  دیایب

بدنش    یاز تک تک سلول ها  تیبه لب داشت! رضا  یتارم را ب صورت بابام دادم چه لبخند نگاه 
لبخند بابا مستحق آق پدر شدم چرا که با تمام وجود متنفر   دنیاالن با د نی کرد. من هم یشره م

شود از    مانی و پش دیای ن  اسیخنده به لب دخترش   گر یکردم که د نشی شدم از او و لبخندش و نفر
 بود!  بشی بابا نس یکه فقط اخم ها نمیفرد چارهی ب  ت؛یهمه رضا نیا

شبه پسر خواهرش را فراموش   کی شد که   یحالش خوش نبود! حق داشت و باورش نم چارهی ب مامان
 کرده ام.  یکی کرده و دل خواهرش را با خون 

  لمیوک ایکنم ا یبار سوم عرض م یبرا یپناه  اسیخانم   زهیعاقد مانند ناقوس مرگ بود: دوش یصدا
به وسعت هزار   یو شمعدان و ملک  نهیجفت ا  کی،  دیجلد کالم اهلل مج کیذکر شده  هیشما را به مهر

 یئم اقادا  دمتر واقع در لواسان که بنا به درخواست شاه داماد عندالمطالبه پرداخت خواهد شد به عق
 دراورم؟  یتهران دینو

 سخاوت....  نیبا وجود ا ی! ولریداد خ یرا نم نمیفرد یازاد دیعندالمطالبه کل اگر

 بله. -

 چه برسد به عاقد!   دمیاهسته بله دادم که خودم هم نشن انقدر

 . دیرا اعالم کن تتونیعدم رضا ای  تیعروس خانوم لطفا بلندتر رضا-
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  یانقدر سر ناسازگار  ایانصاف! دن ی کن خب ب زی ! خوب گوشت را تد؟یهمف یکرد... چرا نم یدرد م قلبم
 بلندتر گفتم: بله. یشد. با درد به ناچار کم   ینم یبار جان دادنم هم راض کیبا من داشت که به 

 دست زدن تعداد کم مهمان ها بلند شد. یصدا

مراسم  نیکردم زودتر ا یافتاده بود و دعا م  شی پس زدن محتوا یداغانم باز به تقال ی معده
کرد: دوستت   یکنار گوشم زمزمه وار دلبر  دیبروم. نو رونی محضر منفور ب نیوحشتناک تمام شود و از ا

 دارم عشقم.

نشد! نتوانستم نقش   یدهان خشک شده ام را فرو خوردم و جان دادم تا لبخند بزنم ول ینداشته  آب
 لبخند بزنم.... نیاز فرد ریبه غ  یکس یدوستت دارم ها یبه رو توانستم  یکنم! مگر م یباز 

  طنتی با ش  دیدندان نما، دو قاب حلقه را مقابلمان باز کرد و رو به نو یبا لبخند   نایم  خواهرش
 زد.  یچشمک

بس که تو گوشش الو   یعروس خوشگلمون رو رنگ لبو کرد ادهی نکن وقت ز یطون یبسه ش  دینو -
 . یترکوند

 زدم.  شی جان به رو یب  یلبخند

 دستش را دور شانه ام حلقه کرد.  دینو

 تازه بدستش اوردم الو ترکوندن هام مونده خواهرم!  -

در قسالخانه مهمان   دینو یبه نافش بست و دلم خواست قبل از الو ترکوندن ها ییایح  یخنده ب با
 خاموش باشم.

در انگشتم سرم  نیحلقه نشان فرد ندیدستم را در دست گرفت. با د دیداد و نو دیرا دست نو حلقه
 درامدم!  دیبودم و به عقد نو نیفرد یبر من که هنوز نشان کرده  یبه دوران افتاد. وا

 صورتم خم شد.  در

 تا حلقه دستت کنم؟ یار ی انگشترت رو در ب یخوایعشقم نم-

 خوب خوددار بود. یول  دیو به مامان نگاه کردم لبش لرز  دمیرا باال کش نگاهم
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 من مامان جان. بده  -

تنها   نینشانم را باز پس بفرستند. ا دمیواکنش نشان دادم. ترس عینشانم را در اورد که سر خواست
کردم نگه  هیام به او هد یکه با قمار زندگ یا یازاد یام از عشق به تاراج رفته ام بود. در ازا یادگار ی

 نبود! بود؟! یادیز زی انگشتر چ کیداشتن 

 یمهم نبود حلقه  گریامن شد و د شیجا نیانگشترم را در اوردم و در مشتم فشردم. نشان فرد عیسر 
و به   دمی کش رونی به حلقه دستم را از دست تبدارش ب ینگاه مین  ینشست. بدون حت ش یجا دینو

  مهارتجا دادم و او با  دیبا دست لرزانم حلقه را در انگشت نو یتوجه و احساس  چیه یب  نایم یتقاضا
 . دیکل کش

اتاق مخصوص  یهمگ نایم طنتی پر ش شنهادیگذشت و به پ  یبوس  دویگفتن و د کیبه تبر یقیدقا
را   یفتگی و ش  ازی ن بیعج  شیکه چشم ها یدیکردند. من لرزان و بدبخت ماندم و نو یعقد را خال

 زد.  یم ادیفر

جهت    یکه با گرفتن دستم مانع شد. با حراص و ب نمیبنش یصندل یجان نداشتند، خواستم رو میپاها
 سرم را مرتب کردم.  یرو  دیشال سف

 در صورتم خم شد. طنتی ش با

 دختر خوب؟  یترس یم یتو! از چ یقدر جوجه ا نیچرا ا-

  دیکردم به خودم مسلط باشم. با یسوزاند. سع یکرده ام را م خیگرمش صورت  ینفس ها هرم
بود  نیکامل انتخابش کرده بودم، مهم فرد  اریکه خودم با اخت  یا یکردم به زندگ  یم یخودم را راض

 شد... یکه ازاد م

 و اهسته جواب دادم:  ری به ز سر

 ترسم.  ینم-

  یرا حس م   شیمانتو هم گرما یرا بستم. از رو میکمرم نشست. ضعف کردم و چشم ها یرو دستش
 کن". ادی طاقتم رو ز ای"خدا دمیکردم. در دلم نال
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را تنگ تر کرد. شالم را پشت گوشم   شی . حصار دست هادمیو من لرز دیو اهسته در اغوشم کش نرم
 زد و کنار گوشم زمزمه کرد: 

 ! ی. قول بده عاشقم بشیاس یعاشقتم  -

 مهربان تکرار کرد:  یول  یشد و جد رهیخ میو در چشم ها  دیرا عقب کش  سرش

 قول بده! -

 تر کردم و جواب دادم:  یناچار لب  به

 . دمیول مق -

 د ی. من به نودمی حواس بودم که عمق مکالمه مان را نفهم یب

 

دهد  یکه به همسرش م یبه قول دیگرفته بودم که زن با ادیدادم که عاشقش شوم و از مامان  قول
 وفا کند. 

زن   کیدر صورتم خم شد و من مثل  میخمار با لمس موها یاش براق شده بود و کم  یآب یها چشم
 کردم...  انتیخ ن یرا بستم و به فرد میچشم ها  عیخوب و مط 

  ازیمرد شده بودم که با ولع ن  نیداشت! من شرعا محرم ا یهمه تقال چه سود نی تمام شده بود و ا کار
 ...شدیآزاد م دیبا نیکرد و فرد یاش نوش م یهمسر قانون یرا از لب ها شیها

  دیداماد دوستم)!( نو یبابا یکانادا بودند. با تعارفات جانانهساکن  دینو یخانواده یه یبق نای جز م به
  دیبابا و مامان و ذوق و شوق نو یجور که از خوش خدمت نیما منتقل کرد و ا یلوازمش را به خانه 

را در خانه مان ماندگار است. حالم   یماه مانده به مراسم عروس  کی نیبود، حدس زدم تمام ا دایپ
مثل  میفکر کردن برا نینشستن و به فرد دیسر صبح سر درد گرفته بودم کنار نواصالً خوش نبود، از 

 شهیهم یکه برا دمیبوسه فهم کیحد سخت باشد. من با همان   نیکردم تا ا یمرگ بود، فکرش را نم 
 درد ناک بود... یل یخ نیشدم و ا بهیغر نیفرد یبرا
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  لوفریتخت خودم و ن  دنیجمع را ترک کردم و به اتاقم پناه بردم. از د  لوفریتماس گرفتن با ن  یبهانه به 
را پوشانده بود آه از نهادم بلند شد. مامان و بابا    شیدو نفره که رو یبود و رو تخت دهیکه به هم چسب

 را کرده بودند!   شیفکر همه جا

لب مشکم آمده بود و به  داشتم که اشکم ادینبودم درد ز فیافتادم به خدا من ضع هیاراده به گر یب
 شد.   یم ری سراز یتلنگر 

 اش را گرفتم. ام را بر داشتم و شماره  یصبحت کنم. گوش  لوفریداشتم با ن ازین

 از چند بوق جواب داد: بعد

 بگو؟   -

  شی که تا دو روز پ یشد که خبر عقد خواهرش را؛ خواهر   یبود. باورش نم یدستم ناراحت و عصبان از
 هیگر می بود را از زن برادرش بشنود. حق داشت ناراحت باشد، کم پا به پا یگر یدر بند عشق کس د

  نیچرا من ا نداشترا به بابا اثبات کند و حاال خبر  نیتقال نکرده بود که فرد مینکرده بود، کم پا به پا
 شدت گرفت و باعث شد نرم شود.  امهیام. گرکار را کرده 

  ؟ی کن  یم هیحاال چرا گر-

 : دمینال  هیگر انیم

 .  یکنم آبج ی. دارم دق میبود  شمیکاش پ  لوین -

 توجه به حرفم شماتتم کرد:   بدون 

 ! ؟یچ  نیآخه. پس فرد یبود که کرد  یچه کار  نی . ایاسی شهیباورم نم-

فردا   داد. یاون پول رو بهم م دیداشتم. نو اجیبه پول احت  نیفرد یبه خاطر آزاد  لویمجبور شدم ن-
 کمک کنم.  نیکه به نامم زده به فرد یاتونم با فروش خونه  یو من م دهیام رو کامل بهم م هیمهر

 درد زمزمه کرد:   با

 . شهیم وونهیبفهمه د نیفرد ؟یکار کرد یچ اس،ی یکار کرد یچ یوا ،یوا ،یوا-
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 :  دمیمانده نال  در

تونم، به   یرو. من نم یماه نامزد کیقراره بمونه خونه مون کل  دیو. نلوین شمیم وونهیمنم دارم د-
 تونم.  یخدا نم

 ! ؟ یکرد ی فکر م نیاز ا ری محرمته خب. مگه غ -

 بوده!  نیگفت تا بوده هم یشدت گرفت. راست م امهیگر

 کرد:  شماتتم

 نیفرد ی. فکر کردیکرد یرو م  زهاشیچ نیفکر ا دیبا یکار احمقانه گرفت نی به ا میکه تصم یروز  -
  یعاشق  دینو  یپا به پا  دیبا ،یبش  ی زندگ هیزن  دیبا یکه داد یو تمام. نه جونم تو با بله ا شهیآزاد م

  حی اد و براش توضیب  نیکه فرد یشاهد باش  دیبا یار یبچه براش ب د،یسقف بر هی ری ز ،یکن  یکن، زندگ 
که ازدواج  ی شاهد باش دی. بایدر آمد  گهید یاون تو دستت بود به عقد کس  یحلقه   یچرا وقت یبد

 !  یکار رو کرد نیا یبا چه عقل  اسی شهیکنه بچه دار بشه... باورم نم

  یزدم. داشتم از زور سردرد و از زور تلخ یکه زد و تلخ تر از زهر به جانم نشست عق  ییحرف ها از
 آوردم.   یباال م میرو  شیپ  تیواقع

 که زده بود تقال کرد.    ییاز حرف ها انمیپش

   اس؟ی اس؟یشدم.  یلحظه عصبان  هیببخش  ؟یاس ی یشد یچ -

 درمان جواب دادم:  یآن همه درد ب انیم

   ؟یگرد یبر م ی. تو ک لویخوبم ن  -

   ام؟یزودتر ب یخوا  ی. مگهیدو روز د -

 هم خوبه.  گهینه همون دو روز د -

  ؟ ی! نگرانتم، خوباسی -

 کردم خود دار باشم.   یسع یاز سر گرفتم ول هیاراده گر یب
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دادن   دیسخته دل به دل نو یلی درسته حالم بده، درسته خ لوی. نشمیآزاد بشه بهترم م نیخوبم فرد -
رو    شیجوون نیکه فرد نیکار رو کردم. فقط به خاطر ا نیکه ا دمیرو به تنم مال یهمه چ یمن پ  یول

بار    ریخدا ز  بهتونست،  ینم  نیفرد یول  ارمی تونستم دووم ب  یمن م لوین  فهیح  نیدان نبازه. فردتو زن
 شد.   یخورد م   یبدنام نیا

 ناچار جواب داد:  به

بود. تو االن زن  نیجونت بند جون فرد یروز  هیباش. فراموش کن  ینکن. قو هیگر گهیپس د -
 . یدینو

 را بستم و لب زدم:   میدرد چشم ها با

 دونم.   یم-

 گفتم:  یاست. در گوش دیبه در خورد و حدس زدم نو یا تقه

 برم فعالً.  دیبا لوین -

 برو قربونت برم مواظب خودت باش. -

 تو هم. -

 اش نشود.   یمتوجه گرفتگ دیرا صاف کردم تا نو میرا پس زدم. گلو میرا قطع کردم و اشک ها  تماس

 .  دییبفرما-

اراده   یبلند شدم که سر دردناکم نبض گرفت و ب  شیخندان داخل آمد. به پا شهی هم  دیباز شد و نو در
 ام گذاشتم. یشان یپ یدستم را رو

 سمتم پا تند کرد و دستش را حصار تنم کرد.   دهیو ترس  نگران

   ؟ یخوب یاسی-

 زدم.   ی جان  یکردم به خودم مسلط شوم و لبخند ب  یسع

 آره خوبم.-
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 رفت.  جیلحظه گ هیسرم  دیببخش -

 . زمیآماده شو ببرمت دکتر عز -

 .شمیمسکن بخورم خوب م هی. ستین  یاز ینه. نه ن -

زدم و از کنارش فاصله گرفتم  یلبخند  الشی راحت کردن خ ی. به اجبار برادیکاو  یصورتم را م ینگران  با

صورتم راه   یشد و رو یاشک می ص لبخندهازدم و تقا  رونیاتاق ب  از《قرص بخورم برم》و با گفتن 
 افتاد.

 حرص زد:  میاشک ها دنیبه سمتم آمد. با د وانیپارچ آب و ل  ی محتو ینی با س مامان

 ه؟ یات برا چ هیگر -

 گرفتم. میرا با سر انگشت ها میها اشک

 خوام مامان.  ی. مسکن مکنه یسرم درد م  -

 و غر زد:  دیاتاقم سمت آشپزخانه کش ینگران به در بسته   یرا گرفت و با نگاه دستم

 . یکه سردرد کن یآنقدر جوش بزن  دیبا شتهیکه شوهرت پ  یحاال شب اول -

 نشستم.  یصندل یرو

 مگه دست خودمه مامان؟ -

 جواب داد:  زیم  یگذاشتن رو نیآورد و ح رونی ب یکشو قرص  ی. از تودیکش یپوف

 ه دست خودت بوده سردردت. سرخت معلومه ک یآره از چشم ها-

 را برداشتم و از آب پارچ پرش کردم. وانیل کالفه

 نمک به زخمم نپاش مامان. -

 شد.  رهی درهم به صورتم خ یاخم ها با
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  یول یرو نکرد  نیو فکر فرد دیبه نو  یجواب مثبت داد هوی شد  یدونم چ یمن که نم  اسی نیبب  -
 جهنم حاللت بشه.  شی که آت یفکر کن  نیلحظه هم به فرد کی دینبا گهی. دیدیاالن زن نو

 صورتش نشست و ادامه داد:  یاخم رو یجا یدستم گذاشت. نگران یآورد و رو  شیرا پ دستش

مبادا به  یو بهش آرامش بد یکن  یشوهرت زندگ  ی هیسا ری عمر ز هی دی جان مادر تو با  اسی -
 ...نیفرد

 حرفش آمدم:  انیم

 .گهیرو خواستم د  نی. من خودم ادیدونم نگران من نباش  یدونم مامان به خدا م یم -

 نگاهم کرد.  دیترد با

 .ادی رو ببر تو اتاقت. دل بده به دل شوهرت تا خدا رو خوش ب وانیپارچ و ل نیپس پاشو ا -

  بش》کنند. بلند شدم و با گفتن   حتمینداشتم که مدام اشتباهم را به رخم بکشند و نص  حوصله

 رفتم. رونی آشپزخانه ب از《ری بخ

با راه   دیسف  یو شلوار راحت دیسف  شرتیکرده بود. ت  ضی لباسش را تعو دیاتاقم که وارد شدم. نو یتو
 بود و از ذهنم گذشت که چه زود هم پسرخاله شده! دهیپوش  یقرمز  یراه ها

 برداشت و سمتم آمد. لوفریمن و  ن  یعروسک ها یدر قفسه  یاز کنجکاو دست

 زم؟ یعز یبهتر شد -

در گوش خر   نیاسینکند. مامان  یباز تا دوباره هوس عشق دمیخواب  یم دیسردرد با یبهانه  به
 خوانده بود!

 .بخوابم تا خوب بشم دیکه قرص خوردم! من... من با  ستیهم ن قهیدو دق -

 .دیت کشتکان داد و دستم را گرفت و سمت تخ  یباور کرد که سر  چارهیب

زد و   هیاش تک ی تخت نشست و به پشت یزد و باال میبه رو یبا ترس نگاهش کردم. لبخند یا لحظه
 اشاره کرد. شیبه پا
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بخواب تا خوب    ریداره. تو هم بگ ریتاث یلی هات رو ماساژ بدم. خ قهی جا. بذار شق نیسرت رو بذار ا -
 . یبش

 به حرفش عمل کردم.   دیناچار و با ترد به

 

 تخت نشستم و بهانه آوردم:  لب

 ! شمایخودم خوب م -

 فرود آمد.  شی پا یتعادل سرم رو یو ب  دیزد، خم شد و دستم را کش یخنده ا تک

 دل آقاشونو بزنه!  شهینم  یقدر خجالت نیدختر که ا -

بغض   《ه بریبا شرم و خجالتش دل از مردش م  دختر》گفت:   یم شهیافتادم هم نیحرف فرد ادی
کردم   یم انتیخ نیداشتم به فرد  قاً یدق دمی. فقط نفهمد یچ یتو وجودم پ  انتیحس خ  بی کردم و عج

 !دیبه نو ای

 

 

 《نیفرد》

 

دست تکان دادم. جواب دادنش مصادف شد با سوار    ی تاکس نیاول  یرا گرفتم و برا  دینو ی شماره
 . رو به راننده گفتم:  یشدنم در تاکس

 داداش میمستق-

 با ذوق داد زد:   دینو

 رون؟ ی ب یاومد نیفرد-
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 لبم نقش بست.  یآن همه درد رو انیم یلبخند کم جان  شیصدا دنیشن  با

برام   یتونه کار   یم یدوزار  لیوک نیا نمیتا بب  رونی برام اومدم ب یکه گذاشت یآره داداش فعالً با سند -
 نه. ایکنه 

 لتمیبده وک  تی خرم برات، نرم شده رضا  یم هیدنیخر  یفکرشو نکن، صاحب طالفروش الیخ  یب -
 کنم. یعوض م

 اون ور.  ایخونه ب  رمیداداش. دارم م یدار  ییفدا -

 .م یخند یم یز یبه چه چ دمیو از خنده اش من هم خنده ام گرفت، فقط نفهم  دیصدا خند با

 امشب. ی مجلس  یکنم، مهمون اختصاص ی م جی! آدرس باغ رو برات مسامیها کجا ب مهیشب داماد -

سرعت چطور   نیآمده بود، با ا رانیماه هم نشده بود که به ا کی. دندیاز تعجب باال پر میابروها
 ممکن بود! 

 د؟ینو یکن  یم یشوخ  -

 کنم.  زتیسوپرا یزودتر نگفتم که اومد مهیبه خدا شب عروس ه؟یچ یشوخ  -

 راستشو بگو. یر ی بگ یعروس یکه مجبور شد یزد یچه گند -

همه که مثل من بد   گر،یاش بود د یخوشحال بود، چرا نباشد شب داماد یادیهم قهقهه زد انگار ز  باز
 . دمیکش یزد آه یپر م شی که دلم برا اسی ادیشانس نبودند. به 

 جواب داد:  دنیخند  یاز کم بعد

 جون تو.  نیاصالح شدم فرد-

 ! ه؟یا غهیچه ص  ییهویازدواج  نی! پس ایگیتو که راست م  -

رو   یچکش ید ی. خودت بهم حق من یعروس رو بب  ای دست دست کنم بپره. حاال ب  دمیعاشق شدم ترس -
 هوا زدنش رو. 

 زدم.  شیها ی باز  وانهیبه د یلبخند
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 . پس برم که آماده بشم.یخوشبخت بش  شاالیا -

 . ای. زود ب یعل ای -

گفت حالش   ی م اری زد. خشا یشور م  اسی یگفتم و تماس را قطع کردم. دلم برا یبه لب چشم  لبخند
اش   یدانم چرا گوش ی. نمدمید ی آشفته م یکه خواب ها  بود یخوب است اما باور نداشتم چند شب 

  دشدم و بع ی از مرتب بودن اوضاع مطمئن م  دیپدرش را نداشتم. اول با یداد. حوصله  یرا جواب نم 
 رفتم. آدرس خانه را به راننده دادم و گفتم دربست حساب کند.  یبه خانه شان م

 اتفاق...  نیبودند از ا دهیمامان و بابا چه کش چارهیخانه مان دلم تنگ تر شد. ب یسنگ ینما دنید زا

دانستم از کنارم رد شد   یکه اسمش را هم نم هیزنگ فشردم. زن همسا یو دستم را رو دمیکش یآه 
  یی. انگار طبل رسواامدی از نگاه پر از حرفش اصالً خوشم ن یباز جوابش را دادم ول یو سالم داد. با رو

 بود! دهیام به گوش همه رس

را   شیبا ولع صدا میبردم و گوش ها  ادینگاه آن زن را به کل از  دیچی مامان که از اف اف پ یصدا
 .نمیزدم: مامان باز کن فرد شی و با شوق صدا دیبلع

 افتاد.  هیمکث کرد و انگار به گر یا لحظه

 تو.  ایتو ب  ای خبر. ب یمامان قربونت بره. چه ب یاله -

 اطی برهنه در ح یکه با پا دنشیخانه رفتم و از د یتو دارشید اقیباز شد و با اشت یکی ت یبا صدا در
کرد و باالخره اشکم را   هیگر یها یبغضم رفت تا دم شکستن. محکم به آغوشش گرفتم و او ها دیدو

 . میرفتخانه  ی به سرش زدم و به هزار زحمت آرامش کردم و تو یدرآورد. بوسه ا

 آورد و سراغ بابا را گرفتم.  وهیو م یچا میبرا

 بابا کجاست مامان؟  -

 و جواب داد:   نشست

 سرکاره. -

 : دمیمقدمه پرس  یب
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 برنداشت. عمو که باز غوغا نکرده. ها؟  شویچه خبر؟ زنگ زدم گوش اسیاز  -

دستش آمده بود که  یحال منقلب و دستپاچه شدنش تا ته ماجرا را خواندم، حتمًا باز بهانه ا از
و  یبه چا لمی. مستادمیا یم شیبار مثل کوه جلو  نیکور خوانده بود ا یامان را به هم بزند ول  ینامزد

مامان بحث را   بهرا برداشتم و رو  مینشود چا ریمامان دلگ نکهیا یبرا  یها را از دست دادم ول وهیم
 حالش بد نشده جمعش کنم.  شتری ب نیعوض کردم تا از ا

 آزادم. دهی ماه نکش  هیبه  یمنو نخور  یکنم مامان. غصه  یعوض م لمویوک -

  یشانیکه به پ یمهر  نیکرد، فکر ا یام م وانهیداشت د  اسی را هم بخورم، فکر  یهمان چا نتوانستم
 زده بودم تا سکته نکنم. یعار   یام خورده بود که به کنار. خودم را به ب

  یو به بهانه  دمیرفت را بوس یرا از سر گرفته بود و قربان صدقه ام م  هیشدم و سر مامان که گر بلند
 اتاقم رفتم. یاستراحت تو

 *** 

ماه  کیمرد به   یم میراکه ب یکس  اس،یکردم مگر ممکن بود  یمامان گفته بود را باور نم  که یز یچ
من  یبرا  اسیجوک سال بود.  ن یموضوع خنده دارتر نیبه خواب هم ا یزن دوستم شده باشد! حت

  ستاد،یپدرش ا یمن در رو یمن از حق مادر شدن گذشت، برا یکرد، برا هیمن خون گر یرگ زد، برا
 شده! دیزن نو  یراحت نیکردم که به هم یچطور باور م

کردم و حاال    یو باور م دمید یخودم م یبا چشم ها دیمن با یجشنشان نروم ولقسمم داد به  مامان
  یعروس  دیو تاب سف نیو آن لباس پر از چ بندهی فر شیبود، آن هم در آن آرا ستادهیا اسی میرو به رو

... تشمن در دستش نبود و دس یمن نبود، حلقه  یمن نبود، گل شب بو اسیعروس من نبود،  یول
  دیدلم، دستش در دست نو یمن بار شده بود رو اری! دست ردی به قلبم طاقت بده آتش نگ ایخدا یوا

انصاف   یگفتم و او چه ب یم  کیمرگ خودم را به عشقم تبر دیگفتم، من با یم  کیتبر  دیبود و من با
  بیفر به حقش بود آب دهانم را  جواب دهم، یلیرا با س  انتشی خ نی. حقش بود ادیدزد ینگاه م

اش را   یچند ساله اش تف کنم. حقش بود به خدا حقش بود و حق داشتم دلم بخواهد شب عروس 
 عزا کنم.   شیبرا
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که پشت پا زد به تمام   یکس  یبه رو ندازدیام تشر زدم که او هم تف ب وانهیدل به قلب د در
 خاطراتمان. 

اش را باال بکشد و نگاه  دهیحفظ ظاهر و دل خون دستم را سمتش دراز کردم، مجبور شد نگاه دزد با
 زدم و به دستم اشاره کردم. یمن را گرفته بودند. پوزخند یاش حالم را بد کرد. حتمًا عذا یاشک

 خشک شد دختر خاله. -

زده  خی یدست ها یبا فشار رولرزانش را باال آورد. سفت به دست گرفتم و تمام حرصم را  یها دست
پس من چه طور خودم را   امدیخدا دردش ن  ی! واامدی آخ هم نگفت! دردش ن  یکردم، حت  یاش خال 

 کنم؟!   یخال

در تخم چشم  یگر یدستش را رها کردم و خودم را با زدن پوزخند د دیچی که دور کمرش پ دینو دست
 کردم:  ی بود خال رهی که به صورتم خ ش یایح  یب یها

 . دیبش ریهم پ  یارک باشه، به پامب -

اش را فقط خودم حس کردم و   یزدم که تلخ ی. تک خنده اختمیر اس یکردم و زهرم را به  دیبه نو رو
 .میخدا

 خان عموم.  یبرا یار ی نوه ب  نیدو ج شاالیا -

زل زدم، باالخره اشکش فرو   اسینمدار   یحالت ممکن در چشم ها  نیصدا قهقهه زد و من با سردتر با
 مکدر شود.  زشی خواست اوقات همسر عز یحتما نم  پاکش کرد  عیسر ی ول ختیر

 . دمیکوب دیمشت به کمر نو با

 جنبه. برو به مهمونات برس.  یب گهیبسه د -

از خودم،   ریغ  یرا با کس  اسی یخوشبخت نمیخواست بروم، بروم و نب  یدلم م را در باغ چرخاندم نگاهم
از من صاحبش شده... اما... اما... اما...  ری غ یکس نمی نب  رد،ی گ یاز من دستش را م ری غ یکس  نمینب

به   دیرفته، با  یآمده و خان یماندم سخت و محکم. انگار نه انگار خان یم دی اما! اما با نیامان از ا
 یم دیارزش شده. با  یب میدادم که چقدر برا ینشانش م دیمرده با میدادم که برا ینشان م اسی

 آوردم  یم ادشیرا به  شی ماندم و تمام دروغ ها
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دانم با خودم لج کرده   یعروس و داماد نشستم. نم گاهیجا یدرست رو به رو یز ی پشت م یصندل یرو
تب   و طنتیکه پر از ش  یدیکنار نو گاهیو جا تیدر آن موقع دنشی! قلبم داشت از داسیبا  ایبودم 

با   ،کردم ینگاهشان م میآب گرد کرده بودم و مستق وانی. دستم را دور لستادیا یبود، از تپش م
هر چند   یاش بودم. لبخند ها یدگی و رنگ و لعاب باز هم متوجه رنگ پر  شیوجود آن همه آرا

و از سمت من    دیچرخ یزد و نگاهش که مدام همه جا م یدلم را آتش م  دیجانش به نو  یکمرنگ و ب
 سوزاند بد...  یبود، بد دلم را م یفرار 

در باغ را به تاالر و   یبار گفت عروس کیآمد  ادمیبود،  دهیمان برنامه چ یمراسم عروس یبرا چقدر
  شی سقف آسمان باشد! به آرزو  ری آزاد ز یمان در فضا  یدهد، دوست داشت عروس ی م حی خانه ترج

 شان بود!  یمان نبود و عروس یفقط حاال عروس  دیرس

  یمنحوسش م یشد به سرم. من حالم خوب نبود و او مدام در بلندگو یانگار پتک م یج ید یصدا 
 گفت: 

 !ستیوسط امشب شب نشستن ن اریشاه داماد عروست رو ب -

نشسته بودم تا نامزدم را در آغوش دوستم  رتی غ یگفت امشب شب نشستن نبود و من ب یم راست
 و دم نزنم.  نمی در حال رقص بب

  ستیرقص به پ  یخواست برا یکرد و نم  یمقاومت م   دینو یکه در برابر اصرار ها اسی سمت  لوفرین
فقط  دم یشن  یآن ها را نم یکل باغ را برداشته بود و صدا  یج ید یرفت. صدا  دیایمخصوص ب

اراده چشم   یرقص آمد و ب ستی پ  انیبه م اسیشدم و باالخره  اسیبه   لوفرین  یمتوجه تشر زدن ها
انداختم و جرات کردم چشم باز کنم و به  ریبسته ز ی. سرم را با همان چشم ها دمیدرد کش وبستم 

لوس من،   اسی من،  اسیخورد!   یداشت تکان م دیبازوان نو انیبمانم. حتمًا االن م رهی آب خ وانیل
 طناز من...   اسی

  یآتش درونم را خاموش کند. با صدا دیشا دمیهوا سر کش یآب را ب وانیسوختم ل یاز تو م داشتم
 . دمینگاهم را باال کش   لوفرین

 ن؟ یفرد -
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را باز کردم   میدادم. اخم ها یحد ضعف نشان م نیتا ا  دیسرخ شده است نبا م یدانستم چشم ها یم
  یکنار  یصندل یرو یشدم، با ناراحت  رهی کرده اش خ شیآرا یاکردم آرام جلوه کنم. به چشم ه یو سع

 ام نشست. 

 ؟ یاومد یچ یبرا -

 جواب دادم:   خونسرد

 اومدم؟! یدختر خالمه. نم یدوستمه، از اون مهم تر عروس  یعروس -

 و مستاصل اسمم را صدا زد:   درمانده

  اسه،ی یشب زندگ نیرو. امشب مهم تر اسیهم  یکن یم  تیاذ ی! بس کن هم خودت رو دار نیفرد-
 چشمش نباش، شبش رو خراب نکن.  یکنم برو جلو یخواهش م

 : دمیصورتش غر در

 رو خراب کنه! زیشبش رو خراب نکنم! چطور اون تونست همه چ -

 زدم و ادامه دادم:    یعصب یپوزخند

 نگرانش نباش تو بغل آقاشون رو ابرهاست. -

خورد،  یتاب م   دیاراده نگاهم را سمتشان چرخاندم، در آغوش نو یاشاره کردم و ب  ستیدست با پ  با
  لوفریتوجه به ن یبلند شدم و ب  مینتوانستم نگاه کنم محکم چشم بستم و به محض باز کردن چشم ها

  یام برا  یقرار  یب یزدم. سر شب از رو  رونیرقصنده ها رد شدم و از باغ ب  نی زد از ب  یم میکه صدا
و   گاریحد خوب است. س نیبودم خبر نداشتم که خانوم حالش تا ا  دهیخر  گاریبسته س کی اسی

زدم، آن قدر  شیبه انتها یو روشنش کردم و همان دم پک محکم دمیکش رون ی ب بمی فندکم را از ج
  نیزم ی و رو دمیکش  رونیب می لب ها ن یرا از ب یام سوخت و با حرص آخر  نه یکه س دم یکش گاریس

تمام   یگشتم. هنوز مهمان  یبه باغ بر م دیفشار دادم. با ش ی را رو میپرتابش کردم و با حرص نوک پا
برقصم.   شی کردم، اصالً حواسم نبود برا یشدنشان نگاه م یک یمحکم تر به  د یبار با نینشده بود. ا

و خون به   لبرساندم. لبخند به   شیرا به انتها رتیباغ رفتم و غ یمن بود. تو  یعاشق رقص پا اسی
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رقص نور لباسش را هفت رنگ کرده بود و چقدر   وستم،ی به جمعشان پ   ستیپ ان یرفتم و م  شی جگر پ
 آمد و به من نه! یم دیبه نو

گفت دلش را   یکردم، از آن خنده ها که م ی. از حالت مبهوتش خنده ادیدست از رقص کش دنمید با
 برد.  یم

شروع به رقص کرد و من هم حرکاتم را با او که در   میو رو به رو دیبا شوق دستم را گرفت و کش دینو
گذاشته بودند  میکه برا یبه پاس سنگ تمام دیرقص چون دخترها خبره بود هماهنگ کردم. با

 گذاشتم... یسنگ تمام م  شانیبرا

 

نبود دل من خون است،   شانی الدادند و ح  یم راژیعروس و نیها بوق بوق کنان دنبال ماش  نیماش

  یگوش م را《ارهین  ادمیخاطره ت تو رو   ایدن هیبرم  دیبا کجا》نبود که من دارم آهنگ شانیحال
 دهم. 

 را《...ه یشب عروس امشب》حراف  ستمیس یغم آهنگم را بکنند و صدا ینبود مالحظه  شانیحال
عروس پشت سرم قرار   نیام نگاه کردم، ماش یکنار  نه یخفه کنند. نگاهم را به چپ چرخاندم و از آ

بود. به صورتش نگاه نکردم و چشم  شهیش یو دسته گل در دستش لبه  دیگرفت. نشسته بود کنار نو

 《نداره... یبرام فرق  یبا دلم که مرگ و زندگ یکرد چه》سوخت و خواننده خواند  میها

دخترخاله ام است! دست بردم و با حرص آهنگ را   یام بود عروس ی نبود من که حال شانیحال  ها آن
را تا انتها   شی را زدم و صدا یکنم و پل  دایدر خور امشب پ یعوض کردم. چند تا را رد کردم تا آهنگ

فته بودند  گر ار قر نمیو زنش که کنار ماش  دینو یناجور صورتم کردم و برا یرا وصله   یکردم و شاد ادیز
 بار...  یلیبار نه دو بار... خ کیزدم نه  یبا خنده بوق عروس 

. فرمان را به  دیرقص  یابرها م یرو  دینو یلرزد ول  یم شی لب ها دمید یبه رو به رو بود و م اسی نگاه
 داد زد:  اسی یکنار  ی شهیدست چپش سپرد و خم شد و از ش

 . تیعروس  شاالیا -
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و نمک به   اورندی ن شی حداقل به رو  گریدزدند د یرا م یکس یآرزو یکه وقت دندی فهم یآدم ها م کاش
 زخمش نزنند. 

  رتمیتر از خود خوش غ رتیبا غ میپاها چم،ی . نتوانستم بپدندیچیکوچه پ ی ها تو نیماش ی همه
  گریشدند، اصالً د ادهیپ  نیکردم، از ماش یترمز رفتند. از همان فاصله داشتم نگاهشان م یبودند که رو

. مثل اشتبدنم ند یرا به اعضا یفرمان چینداشتم، مغزم داغان بود و توان دادن ه یاراده ا چیه
و به   ردی دستش را بگ یا بهیاشان بودم؛ حتمًا مرده بودم وگرنه چه طور ممکن بود غر رهی مرده ها خ

در همان   ی باور کردنش سخت باشد ول دیاز من لبخند بزند و من بتوانم نگاهشان کنم! شا ری غ یکس
 شود و خوشبخت شود!   نیری حال داغان دعا کردم لبخند تلخش ش

که بار اولش هم نبود که پا   یدیبردن عروسش به حجله! نو یداشت برا ینگاه کردم، چه ذوق دینو به
 اش بود...  یتر زندگدخ نیهزارم  اسیگذاشت و  یبه حجله م

 و لب زدم:   ختندیمردانه فرو ر میها اشک

 ز دلدار من آزارش نکن...  یکه دل برد یا-

دوره اش کرده بودند و او حواسش به آغوش آن دو نبود و   لوفریکردم، خاله و ن ینگاهشان م هنوز
  یرا پس زد و قدم لوفری. ن دیو باالخره نگاهش سمتم چرخ دیچرخ  یکوب م یپا  تی جمع  نیسرش ب

راهش شد و باز طبع شعرم   ی. قطره اشک دومم مردانه تر بدرقه دیشد که خاله دستش را کش کینزد
 کرد.  لگ

 نکن  یروم اما مرا با اشک همراه یم》

 نکن  یمعذرت خواه  گریگشت، د برنخواهم

 یتر شو انیشمع گر یا  ستمین یکه راض من

 نکن  یکاه  یم شیاز خو یکن  یم یسخت  کار

 امشب آب نه، آتش گذشته از سرم  آه

 《نکن یخواه یمن آتش گرفته هر چه م با
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را نداشتم،   شیاشک ها دنیو در آغوش خاله هق هق سر داد و من احمق هنوز هم تحمل د برگشت
شهر   نی از ا چین که هاز محله شا یا هیفشار دادم که به ثان یپدال گاز گذاشتم و طور  یرا رو میپا

من،   یزندگ یمن، همه  اسیاست، من طاقتم تمام شده،  ادی گفته مردها طاقتشان ز یبروم. چه کس
 شد و من...  یزن م دی من امشب، در آغوش نو یدل خوش یهمه 

 زدم:  ادیو فر  دمیبه فرمان کوب یدرد مشت  کنم و با یرا حالج  تیواقع نیاز ا ش ی ب اوردی دوام ن مغزم

 خدا! -

 و داد زدم:   دمیدوم را محکم تر کوب مشت

 خدا! -

 زدم:  نعره

 خدا! -

 زدم:   زجه

 خالصم کن خدا!-

 :  دمیافتادم و به فرمان مشت کوب  هیگر به

 کشم خدا!  ینم-

 

 یرفت، وا  یرژه م میرو ینقصش جلو یو ب بای خورد و صورت ز  یخاطراتمان در سرم تاب م  تمام
و تو وجودم حل   دنیدلم فقط به آغوش کش دیخند یم  یبود، وقتقصد جانم را کرده  شیخنده ها

 بخواهد...  یز یکرد چ  یدلم غلط م گریحاال د یخواست ول یکردنش را م

که خاطراتش   ییراندم که زودتر برسم به جا یم یراندم، طور  یرا تار کرده بودند و م  دمید میها اشک
 دست از سرم بردارند... 

* 
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 اس ی

 

ام   یهم خوابگ نیخورد، ا ینگاه کردم، حالم از خودم و سرنوشتم به هم م دیصورت غرق خواب نو به
و   دیخند  یم د،یرقص  یزد، م یدست م  میبود که امشب با دل خون برا ینیفرد یآزاد یبها دیبا نو
 هباشم و ب  دیگفت با یکه مامان م یمن زن مومن توانستم به خدا یکرد! نم یم  یخوشبخت  یآرزو

  نیاز فرد ر یغ ینکنم نبودم، دست خودم نبود حالم بد بود. من امشب در آغوش مرد انتیهمسرم خ 
چه   یول اورمی کنم و کم ن ادیطاقتم را ز م،یایقول داده بودم که با دلش راه ب نیعروس شدم. من به فرد

شدم.   یکی  دینو اشد که امشب ب ی باورم نم  یزود، آنقدر زود که حت  یلیکار کردم، من زود کم آوردم خ 
خبر بود و دل به دل داغان من بسته بود.  ینداشت و از همه جا ب  یگناه چیه  انیم نیکه ا یدیبا نو
  یرا جا دیکه نورا تصور کنم   یتوانستم روز  یکردم نم یداد... هر چه فکر م یهم عذابم م نیهم
 را رد کرده بود. یخوب  اصالً خوب بود،  یل یواقعًا گناه داشت، او خ دیدهم و نو یدر قلبم جا نیفرد

 بود.  نی خوابش سنگ یادیپلک هم نزد، ز یرفتم. حت  نییپتو را کنار زدم و از تخت پا یقرار  یب  با

را نداشتم،   دنیلرزان سمت حمام رفتم. من باز هم کم آورده بودم و طاقت انتظار کش یقدم ها با
از   دنیمتلک شن کی یبرا نیکرد، فرد یم  رییتغ  یز یچ گریکه چه شود! مگر د دمیکش ی گرچه انتظار م

  قشیرف یدست خورده  گریحاال که د  شیها یکرد با کم محل یم اهیهفته روزگارم را س کی نامحرم تا 
 یشده بودم و آزاد شی ایکه تمام دن یدیتوانستم پشت کنم به نو یهم مگر م یبودم. از طرف شده
 من بود!  یته خط زندگ نجای بودم، کم مرا آورده بود... ا اوردهیبودم! من کم ن  ونشیرا مد نمیفرد

سرد که از   یکه به زن  دینو یو دلش خون نشود، برا ندیکه نب  نیفرد یهمه بهتر بود برا یمن برا مرگ
 خبر است محبت نکند.   یدلش ب

هق هق ام  یدوش رفتم و صدا ر ی به تن نداشتم که بخواهم در آورم، ز  یرا پس زدم، لباس میها اشک
  ادمیاالن کجا بود! نگاه آخرش  نیبود! فرد ایتر از من هم در دن چارهی ب یعنی در شرشر آب گم شد. 

 تمام شده ام... دیداند که در آغوش نو یحتما االن م .بود  یرود، مطمئنم نگاهش اشک  ینم
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را   غیت ن یماش  شی اراده و پر تشو یاست با درد زجه زدم و ب  یامشب چه حال نیفرد نکهیتصور ا از
 دانم. یدانم... به خدا م یجان داده، م نی برداشتم. امشب فرد

مشتم رها شد  انیاز م  غیت  نی. سوخت، ماشدمیرا کش غی تعلل ت  یبه مچ دستم کنم ب ینگاه نکهیا یب
 نشستم.  نی زم یو با ضعف رو

 کردم؟!  گناه

 هم آزاد شود، آزاد کردن دو بنده مگر گناه است؟! دی که آزاد شد، نو نیفرد

 جهنم است؟! مگر االن در بهشتم! میجا 

جان بلند شدن آب را بستم. سردم بود اما  ری را بلند کردم و ش  گرمیکرد. دست د یم خیداشت  دستم
  دینو جانی ... حرف ها و هرمیم ی رفت غسل کنم! غسل نکرده م ادمیو حوله تن زدن را نداشتم. اصالً 

 دینو بامش کی! مگر من شری! اصالً چه غسلنمیمقابل چشمم جان گرفت و با درد چشم بستم که نب
 خودش بود و خودش...  دیبودم!؟ نو

 یرقم زد می که برا یسراغ نداشتم، خودت با سرنوشت یبهتر  من را ببخش راه ایهق هق افتادم. خدا به
 دهم.  حی ترج ایدن نیرا به جهنم ا  تیایکه جهنم آن دن یمجبورم کرد

* 

 

کنار تختم دراز کردم تا   زی باز کردم و دستم را سمت م مهیرا ن میچشم ها دیشد  یاحساس تشنگ  با
  هیشب ی نرم و گرم زیدستم با چ یگذاشت را بردارم ول یسرم م یکه مامان هر شب باال یآب وانیل

باعث شد دستم را  جهی رفت و سرگ یاهیس میانسان برخورد کرد. سرم را سمتش چرخاندم. چشم ها
 سرم بگذارم.  یرو

 ؟یبه هوش اومد زمیعز اسی -

 خون...  غ،ی آمد، حمام، ت  ادمیمن تازه  یخدا یبود! وا دینو یصدا



 گل شب بو 

101 
 

را گرفت و   میشانه ها عیشدم. بلند شد و سر زی خ میرا باز کردم و با تمام ضعفم ن   میپلک ها عیسر
 مجبورم کرد دراز بکشم.

 . آروم باش تا دکتر رو خبر کنم. یاستراحت کن دیخون ازت رفته، با  یکل  زمیبخواب عز -

د سر  که بانداژ شده بو گرمیبرود که دستش را گرفتم. نگاهم کرد. نگاهم سمت مچ دست د خواست
و غم نگاهش را خوب  یدلخور  ی ول دمید ی نگاه کردم. تار م دینو یخورد و دوباره به چشم ها

 دادم.  صیتشخ

 زدم:  لب

 ؟یچرا نجاتم داد -

 چنگ زد. شی و با دو دستش محکم به موها دیکش رونی جانم ب ی دست ب نیدستش را از ب مچ

 ؟یتو بگو چرا دست به اون کار زد -

 پر بود.  یباشد ول  تی ز عصبانا  یخال  شیداشت صدا یسع

 . ختندی فرو ر میداشتم که به او بدهم. اشک ها یجواب چه 

 متکا ستون کرد و در صورتم خم شد. یرا دو طرف صورتم رو  شیها دست

 بزنه؟ ها؟   یدست به خودکش دیچرا با شی دختر شب عروس هی -

 تبرئه ام نداشتم. یبرا یل یدل  چیبودم و ه  رهیغلطان در خون خ یآب یتار به دو گو ی دهید با

 رو...  شی من... من گفتم آمادگ ترسم،یم ید یمن... من حالم خوب نبود. خودت د دینو -

 بود. دیشدنم با نو یک یام  یخودکش لی بود که دل قتی حق نی. بهانه نبود ع دمیشرم نگاهم را دزد با

  مهیخ  یزد و نفسش را با شدت فوت کرد ول شیبه مو یگر یدستش را باال برد و چنگ د کیشد.  آرام
 زد. میصورتم برنداشت و آرام صدا یاش را از رو

 اس؟ ی -
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 هم نداشتم من!  یخودکش ینگاهش کنم، چرا زنده ماندم. عرضه  نتوانستم

 را سمت جهت نگاهم کشاند و مجبور شدم نگاهش کنم. صورتش

 ببخش.  -

. من گناهکار  دیطاقت در آغوشم کش   یاراده به هق هق افتادم و او ب یلحن عاجزانه اش ب دنیشن  با
حد خوب نبود، آن وقت   نیتا ا  دیاز من طلب بخشش داشت. کاش نو دیبخشش نبودم و نو قیال

 اش بودم. یصبور  یدانستم، اما حاال واقعًا شرمنده  یدلم را م فیتکل

 

 گوشم زمزمه کرد :  کنار

افتاد زودتر از تو خودم و   یبرات م ی. مطمئن باش اگر اتفاق اسی یفکرشم نکن بدون من بر  یحت -
 که از دستت ندم .  ایاون دن  رسوندمیم

را آزاد کند    نیرا فرستاده بود تا هم فرد  دیخدا نو دیلباسش چنگ شد. شا یاراده دست سالمم رو یب
 هم من را آرام... 

* 

 

را به   نی کنم و فرد یکرده بود که زندگ حتمی نص رمیگذشت .تقد یمان م یهفته از شب عروس  دو
 نداشتم. یگر ید یچاره   یدست خاطرات بسپارم .سخت بود، سخت تر از سخت بود ول 

فکر کنم خوب شده بود .درش را   دم،یخورشت فرو کردم و طعمش را چش یقاشق را در قابلمه   نوک
  یاستقبال همسرم بروم! آه به  از مامان دیدر قفل در باعث شد به تقل دیکل دنیچرخ یگذاشتم .صدا

کنم که هم خدا  یخواستم کار  یعادت کنم، به قول مامان م طمی زود به شرا یل یو دعا کردم خ دمیکش
 گذاشته بود!  هیما  میرا که از جان برا یدیهم نو دیای را خوش ب

پر   یبه خنده ا شیلب ها شهیو مثل هم دیباال پر شیابرو یزدم که تا دینو یخسته   یبه رو یلبخند
 از هم باز شد.  طنتیش
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 ؟ دارهی آفتاب از کدوم طرف دراومده خانوم خانوما ب -

 نازک کردم.  شیبرا  یپشت چشم دلخور

 .ار یبه روم ب  یخونه و من خواب بودم ه  ی. حاال دو دفعه اومددینو یبد یل یخ-

 . دیگذاشت و دستش را دور گردنم حلقه کرد و با خنده محکم صورتم را بوس ی را کنار جاکفش فشیک

 تو باشه.  یچشم ها  نمی ب یکه م  یز یچ نیکنم اول یدر و باز م  یوقت نمی_آخه من عاشق ا

 اراده زدم.  یب  یلبخند

  مرد دوست داره تا درو هی نکهیها رو بهم گفت؛ ا نیهم  قای. دقشناسهی_مامانم چه خوب مرد ها رو م
 که اومده به استقبالش.  نهیزنش و بب  کنهی باز م

دو دستش بلندم کرد که از ترس افتادن دو دستم را دور   یمستانه رو یحرکت با خنده ا  کی با
 شیخم شد. از چشم ها   شد و در صورتم  شتریکه خنده اش ب  دمیکش  یغیگردنش حصار کردم و ج

 . دیبار یم  طنتیش

 خواب بسه پاشو به شوهرت برس!؟ گهیداده که د ادت یمادرزن! پس مامانت  نی_به به جانا به ا

 : دیدانم چه شد که از دهانم پر  یو نم دمیستبرش کوب  ی نهیبه س یخنده مشت  یول یدلخور  با

 خودم بلدم!  ری نخ -

 را گشاد کرد . شیها چشم

 !؟ یلنتی_پس چرا دو هفته ست رو سا

 کردم.   یرا هضم م  دمیجد یگرفت، آخر در سکوت داشتم رابطه و زندگ  دلم

بدنم  یدرنگ رو  ی. بدمیکش ی گر ید یخفه   غیبود که ج ییهویکرد که باز آن قدر  میمبل رها یرو
 زد.  مهیخ

 امروز به لطف مادرزن جانم.  یکه حالمو خوش کرد ری _فاز غم نگ
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کمکم کند که راحت تر با از   توانستیم طانشی شوخ و ش یو رفتارها دیزدم، نو یلبخند  شیرو به
گفت مگر    یبوده ... راست م  نیکن، تابوده هم   ی. مامان گفته بود زندگمیایکنار ب نیدست دادن فرد

 !؟دیبه مجنون رس  یلیل

 ...گری د یکی! من هم د؟یبه فرهاد رس نیری ش مگر

 من نبود... ری که انگار در تقد  ین یردف یهم واقعا خسته شده بودم از دست و پا زدن برا یطرف از

را با   نی کرد! فقط ا یو چه م کجا بود  دانمینم نیبودم و رسمًا همسرش و فرد  دیمن در عقد نو اما 
 بود تمام شده بود. نمانی هرچه ب گریتمام وجود حس کرده بودم که د

زدم و دلم خواست   یبود. لبخند  نیبهتر دینبود نو نیشدم، اگر فرد رهی خ دینو ییایدر یچشم ها به
که خودش را به   ینیاز فرد یادی  یحت  یغرق شوم که روز  شیو چشم ها دیکنم و آنقدر در نو  یزندگ

ام به شدت   یبود. بعد از شب خودکش یرسم زندگ  نیخودش فروختم در خاطرم نباشد. فکر کنم ا
  ازشیتوانست مقابل احساس و ن ینم حاال انگار ینکنم ول یکرد تا دوباره کار احمقانه ا یم یخوددار 

 سرخورد.  میلب ها ی قد علم کند. در صورتم خم شد و نگاهش رو

 ... ری ... با تقدنیفرد ی...بدیکنم... با نو  یبستم و خواستم زندگ چشم

 فرد ماجرا بود و من حق مسلمش...  نیگناه تر یکند. او ب   یزندگ دیهم خواستم نو دیشا

* 

 

قراردادش را   یبه تازگ دیبود که نو یدر سالن نشسته بودند و بحثشان سر پروژه ا دیو نو ار یخشا
و من حالم دگرگون  دیآ  یبر م ن یداشت که طرح و اجرا فقط و فقط از دست فرد دیبسته بود و تأک 

  رسداش بود ب شهیدر اند شهیکه هم یگاه یجاشده بود که چند سال به آب و آتش زد تا به  ینیفرد
 با آن اتفاق هم من را باخت هم تمام زحمات چند ساله اش را. یول

حواسم جمع آن بود که  یها بود و من همه  وهیبودم مشغول شستن م زبانیمن که م یبه جا فرزانه
 !ندیگو یچه م نیراجع به فرد نمی بب

 ا بپرم. پر حرص و بلند فرزانه باعث شد از ج  یصدا
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 ! اسی-

 سمتش پرتاب کردم.  یو چشم غره ا  دمیکش یپوف

 . ستمیتر کر که ن واشی ؟یمرض دار -

  میروبه رو  یصندل یو رو دیکوب میبهتر است بگو ایوسط آشپزخانه گذاشت  ز یم یرا رو وهیم سبد
 نشست. 

 یکه چ  نیبه اسم فرد یکرد زی ساعته گوش ت هی. یستیهم ن ایدن نیا یتو ی ول  یست یزهرمار، کر ن-
  زدمیبا مامان حرف م  روزی. دتیتموم شده بچسب به شوهر و زندگ نی. فرداسی ایبشه؟! به خودت ب 

.  اچرت و پرت ه نیکنم و ا یکه بابا فالن کرد و نداشت زندگ یکرد هیگر زیر ه یگفت دو ساعت  یم
 آره؟

 شدم.  رهی سبد خ یتو یها وهیو به م دمیحوصله نگاهم را دزد یب

بود که شب  ییبه هم، همون عکسا ختیاعصابم ر کمی  دمیلب تابم د یرو تو  نیعکس فرد-
 کردم.  یقرار  یکنم، دست خودم نبود ب یکار م  یچ دمینفهم  م،یانداخته بود  مونینامزد

 لرزانم گذاشت.  یدست ها یمحبت و متأثر دستش را دراز کرد و رو با

.  یر یاز گذشته فاصله بگ دیکن با دل بستن به نو ی. سعیدازدواج کر گهید یول  یاسیکنم  ی درکت م-
 دوستت داره. یل یخ دینو

 . ختندیاراده فرو ر یب میها اشک

 زد:  میصدا

 اس؟ ی -

 . ادامه داد:  دمیرا باال کش نگاهم

 چقدر دوست دارم... یدونیم ی خواهرم نیمن دوستتم، زن برادرتم ع  نیبب -

 ادامه داد:  تیتکان دادم. با رضا یسر 
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ها بهش نظر   یل یکرده ست. مطمئن باش خ لیپولداره، خوشگله، تحص اس،یمرد کامله  هی دینو-
گفت قبال دور و   یم  ارینکن که ازت دلسرد بشه. خشا  یکار  هیمواظب باش،   یداشتند. تو االن زنش

  ینکن دوباره بر گرده و برا یکار  هیداشته  یادیز طنتی ش گهیرنگارنگ بوده م  یبرش پر از دخترا
 ی از تو متوسل بشه. تو هنوز مردها رو نشناخت ری غ یکیروح و جسمش به   ارضاع

 :  دم یاراده پرس یبه دهان فرزانه بودم و ب رهی بهت خ با

 دوست دختر داشته؟ یعنی-

 . دیکش  یرا در صورتم چرخاند و پوف  شیها چشم

داداشت سه تا از دوست دختراش رو خودم خبر دارم    اریخشا نی! همیر ینداره!؟ حاال غمباد نگ یک-
 که در نره.  دمشیاالن سفت چسب  یول

 !  یو اجتماع یظاهر  تی موقع نیبا ا دی نو یبود آن هم برا یع یگفت طب  یم راست

 نداشت.  یدوست دختر  چیه نیاما فرد-

 سمتم رفت.   یانه با حرص چشم غره ازد که فرز مهیام خ نه یس یدوباره رو بغض

  یدونه که همه جوره براش بود. خوِد تو! تو برا هیدوست دختر داشت.  نمی! چرا فردنیبازم گفت فرد-
رو. بچسب   هودهی عشق ب نی. ولش کن ایفهم  یم یشی دوست دختر محسوب م نیفرد ی ندهیزن آ
 بوده! نیارزش غصه خوردن نداره. تا بوده هم زی چ چیه ایدن ن ی. به خدا تو ادیبه نو

 و گفتم:  دمیکش یآه

 کنم. یتموم تالشم رو م  -

 شهیکه از ر  یزندگ هیو  یمونیو تو م رهیگ یزن م رهیم  نیفرد گهیدرسته. دو روز د نی. هم نیآفر-
 پاک کن.  نیخرابه. پس فکر و ذهنت رو از فرد

 بلند شد.   دینو یاش صدا یمنطق حتی راجع به نص یاز هر حرف و فکر  قبل

 !د یکشت کن  ای دیدم کن یی چا دیخانم خانوما دهنمون خشک شد رفت -
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 زد. ی لبم آمد. فرزانه چشمک یاراده رو یب  یلبخند

 ! ؟یار یدلتو برده ها کلک. برا من ادا در م-

 بر داشتم و سمتش نشانه گرفتم و با خنده جوابش را دادم. وهیظرف م یاز تو یبیس

 . نی. همرهیگیخندم م زنهی کال نمک داره حرف ممزه نشو.  یب-

 را دستم داد.  وهیشد و ظرف م  بلند

 خوبه.   یلیخ  نمیهم-

 .م یو همراه فرزانه به جمعشان ملحق شد ختمیر   یها چا وانیل مین در

 گذاشت. دستم را گرفت و کنارش نشاند. زی م یرا از دستم گرفت و رو  ینیس

 شما بغل منه نه مطبخ!   یبرات. جا شهیدلم تنگ م یگیتو! نم  ییکجا-

 زدند.  یو فرزانه لبخند معنا دار  اریرفتم و خشا یمسخره اش چشم غره ا ی شوخ به

 کرد. دیرو به نو فرزانه

رو کار   ار یمن هر وقت خشا ستیماست، شما انگار حواستون ن هیمراسم عروس گهیسه شب د دیآقا نو-
 بعد از مراسم ما. یبرا دیپروژه س. لطفا کاراتونو بزار یدنبال کار ها  گهیدارم م

 چشمش گذاشت   یدستش را رو دینو

شما   یکار ها  ریداره از ز دیپروژه رو آورد بدون یکارا ی. از فردا اگه بهونه اریخشا نمیشما ا نیچشم. ا-
 ره.  یدر م

 کرد و رو به فرزانه گفت:  یخنده ا ار یخشا

 من غلط بکنم.  -

 ادامه داد: دینو رو به  دوباره

 !؟شهیم ادهیپ طونیاز خر ش نیبه نظرت فرد -



 گل شب بو 

108 
 

 زد:    یچشمک دینو

 کنم نترس. یش م  ادهیپ-

 :  دم یکردم به حال منقلب شده ام مسلط باشم و آرام پرس یسع

 ه؟ی چ طونی خر ش انی جر-

 کرد.  یغم نگاهش را مخف ار یخشا

 . جواب داد:دمیمن د یول

گفت حوصله اش رو   میداد شنهاد ی. پمیدار نیبه محاسبات و مغز فرد  ازیپروژه حفر تونل ن یبرا -
 نداره.

 علت نداشتن حوصله اش. به درد من دچار بود...  یگرفت برا دلم

 را گرفت:    اریادامه صحبت خشا دینو

به همدم داره.  ازیبه جون کوه. ن وفتهیب  شهیکه خودش با ت ارمیحوصله اش رو سر جاش م یجور  هی-
 ! یز یچ یشب فرند یداف هیحاال همدم نشد 

 .  دیچ یفرزانه در سرم پ  یاش شدم، حرف ها رهی خنجر به قلبم فرو کرد. دلخور خ انگار

 : دمیاراده و پر حرص پرس یب

 ! ؟یچ یعن یداف و شب فرند  -

 زد.  طنتی برق ش شیها چشم

 . گمیم نیرا فردشود. بابا برا خودم نگفتم که ب  یاوه اوه اژدها وارد م-

 بلند شدم   نیدفاع از فرد به

 . ستیکار ها ن نیاهل ا نیفرد -
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  یو دلم نم  رمیدلگ دیبودم که چرا از نو  ریگرفت. حالم دست خودم نبود فقط متح  یام م هیگر داشت
 جمع را ترک کردم.  میاشک ها ختنی ناسالم باشد. با سرعت قبل از فرو ر نقدریخواست افکارش ا

 زد و پشت سرم راه افتاد.  میصدا  یمانیپش با

 !؟یشی خانومم صبر کن چرا دلخور م  یاس ی اس،ی-

 دیاتاق رفتم و نو یروز ها بدتر هم شده بودم. تو نیزودرنج هستم و ا یادیدانستم ز یهم م خودم
  انهیبا لبخند و دلجو به تاج نشستم و او هیتخت تک  یدنبالم داخل آمد و در را پشت سرش بست. رو

 ؟ یاس یزد:  میدوباره صدا

 حوصله جواب دادم:  یبستم و ب چشم

 حوصله ندارم. دیبرو نو-

 ام شد. رهی چشمش را خاراند و پرسشگر خ گوشه

 ...یشوخ  نیبا فرد نکهیاز ا ؟یناراحت یاالن از چ-

 دانم چه شد که حرص زدم:  یو نم دمیحرفش پر انیم

مخصوصا از سمت تو که مثال  ادی ها بدم م یمدل شوخ نیندارم. از ا نیبه فرد  یمن کار  ری نخ -
 یمتاهل

 شد.  رهی زد و کنارم آمد و به صورت دلخورم خ یمعنا دار  لبخند

 که تو رو دارم فکرشم برام مسخره اس. نه؟!  یمن-

 ختهیبه هم ر قدر نینابجا ا دیکرده بود و من شا  یتند رفته بودم، او فقط شوخ دیکردم ، شا نگاهش
کرده ام،   دا یپ  تی حس مالک دیمتوجه نبودم که نسبت به نو یو منگ بودم که حت جیبودم. آن قدر گ

که  یدینو هباعث شده بود که ب  نیاز فرد دمیهم قطع ام  دینبوده، شا ری تأث یمامان ب یحرف ها دیشا
 کنم... هی هم بودم تک ونشیمد
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 صورتم کاشت.  ینرم رو یا بوسه

 .میخوب، زشته مهمونا رو تنها گذاشت   پاشو دختر-
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که   یباشد و در صورت  یرمانکده م  تی سا ایباال و  نکیرمان ل  نیا دیخر یتنها منبع معتبر برا تذکر : 

باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر
 در قبال آن ندارد .  یتیمسئول چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا
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