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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 ی باشد این رمان فروشی م 

 

 ــــم یالرحــــּך بســـم الّلــہ الرحــمــ 

 

 نگارم نت به نت واژه به واژه خط به خط عشق جنون است و درمان ندارد. یم

   روزیفحشم  زهرا

 

شود و   یمواجه م  یادیاثبات خود با مشکالت ز یکه در پ یدکتر مغز و اعصاب ی : ماهان ساالرخالصه
گذارد  یسخت م یرود و او پا در راه انتقام  یم یراه رو به نابود نیاز جمله عشقش در ا یی تمام دارا

 ... یول

 

 ی درام، اجتماع  ،یی_جناییعاشقانه، معما ،ی: علمژانر

 

 قلبان  یرمان: ته نام

http://www.romankade.com/
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 روز یف: زهرا حشم سندهینو

 

  یدست باران ک یام بلند شدم. با  یصندل   یاز رو صالیافتاد و با است زمیم یه روبه ساعت رو ب نگاهم
 ام را جواب دادم. یگوش  گرمیبرداشتم و با دست د یجا لباس  یام را از رو

 سالم، جانم؟ -

 کرد. زی قرارم وار یبد جهان را به قلب ب  یهق هق پرنسسم تمام حس ها یصدا

 ؟ ییبابا -

 .دیپر کش شیصدا یبرا دلم

 ؟ یکن  یم هیجون دلم رازان بابا، چرا گر -

جوابم را داد:  دهیبر دهی سکسکه افتاد و بر به
 ...سم!تری...می ...میل ی...رون...من...خی...رفته...بیماما...ن

در آرام کردن دوردانه ام  یمن سع انی با هم سر جنگ گذاشتند و در آن م ضمی افکار ضد و نق  دوباره
 داشتم.

 ه؟یاع بابا ک دختر شج -

 شد.  تمیبه خواب رفتن عصبان ییالال  قشی نفس عم یصدا

 .گهیمن...م د -

 بودم.  یبابت راض نیحواسش را پرت کرده و از ا 

 برسه، باشه؟ ییکنه تا بابا یاتاقش و درش رو قفل م یره تو  یشجاعانه االن م  یلیپس رازان بابا خ  -

 پولم را برداشتم.  فیو ک  چیرا باز کردم و سوئ زمیم یکشو
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 ترس داره! یل یخ  ییشه؟ از تو اتاقتون عکست رو بردارم آخه تنها یم  ییبابا -

 رخ به رخ شدم. یدر اتاق رفتم و بازش کردم که هم زمان با شخص  سمت

 باشه رازانم؟ شت،یپ امیم گهیکوچولو د هیبردار. من هم تا  ییآره، بابا -

 النه ساخت.  شیگرفت و ذوق درون صدا آرام

 ها.  ییایخوش مزه ب  یها یبا خوراک یچشم بابا جونم ول  -

 لبانم جان گرفت.  یرو یمنحن  شی زبان نیری ش از

 بابا، مراقب خودت باش. زدلیچشم عز -

 ! ییو با ناز زمزمه کرد: دوست دارم بابا آرام

 عقب رفتم. یو چند قدم دمیکش یآسوده ا نفس

 داخل.  دییبفرما -

  زمی بزرگ صورتش را پوشانده بود، وارد اتاق شد؛ با همان لباس ها پشت م یجوان که ماسک  مرد
 نشست.   زمیم  یچرم جلو یها  یصندل  ینشستم و لپ تاپم را روشن کردم، با تعارفم مرد جوان رو

 اد؟ یاز دستم بر م یخب، چه کمک -

 گذاشت.   زیم یاش را رو پرونده

 نگرفتم. یجواب یاز همکاراتون رفتم ول یلی خ  شیراستش من پ  -

 جالب آمد، به بدنم کش دادم و پرونده را برداشتم.  میبرا موضوع

 . دندیکش یرا به آغوش م   گریکدی  شیپ یا هیهر لحظه سخت تر از ثان  مینظر همکارانم ابروها دنید با

 زدم.  هیچرخانم تک یصندل  یرا بستم و به پشت  پرونده

 د؟ یشه لطفًا ماسکتون رو بردار یم -



 قلبان  یته

5 
 

  کهیصورتش  یاعضا یرعادینافرم بودن غ دنیو من از د دیکش نییتکان داد و ماسکش را پا  سر
 خوردم. 

 د؟یشد  یجور نیچند وقته ا -

 بال سرم اومده. نیشه که ا ی م یده روز هی باً یگفت: تقر یانداخت و با درماندگ ن ییرا پا  سرش

 دراز کردم و دفترچه اش را گرفتم. دست

  نیمن همچ یسکته است ول یاز هم کارهام نظرشون رو  یبعض  د؛یدون یهمون طور که خودتون م -
ام رو اعالم   یو بعد از گرفتن جوابشون، نظر قطع  سمینو  یم شی ندارم پس براتون چند تا آزما ینظر

شکل    ری که تغ ییسه بار قسمت ها یروز دیکه با سمینو یمپماد  هیالحساب  یکنم. فعالً عل یم
 .دیشل شدن رو باهاش ماساژ بد  یبه اصطالح  ای دادن

 را سمتش گرفتم. دفترچه

 خدانگهدارتون.  ست؛ین  یخاص  زیچ  د،ینترس -

 لبخند زد و بلند شد.  یسخت به

 دکتر، شب خوش. یآقا  دیلطف کرد یل یخ -

در اتاق خودم بود   کیکه نزد  یمنش زی م یمحض خروجش من هم از اتاق خارج شدم و جلو به
کار دارم، لطف   یبعدش هم کم مارستانمیب  کیگفتم: من فردا تا ساعت  یفی . رو به خانم لطستادمیا
 . دینوبت بد مارهای از ساعت پنج به بعد به ب دیکن یم

دکتر، خسته  یاش جوابم را داد: چشم آقا یشگیهم یاحترامم بلند شد و با لبخند دلگرم کننده  به
 . دینباش 

سالن بزرگ انتظار و   نیب یکه فاصله  یسامسونتم را محکم درون دستم نگه داشتم و سه پله ا فیک
 کردم.   یبود را ط یدر خروج 

 یلگد ،یاری امان از بد ب یشدم و استارت زدم ول نمیساختمان رفتم و با عجله سوار ماش نگیپارک به
تا مغز   زیی پا یرساندم. سوز سرما ابانیبلند خود را به خ  ییکردم و با گام ها نیماش کریپ یحواله 
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  دیساعت وار پرا ی قهیلباسم را هم آوردم، بعد از چند دق یاستخوانم رسوخ کرد و من با لرز کناره ها
 یشده  دهیچی پ ظیگرفتن دود غل دهیدر ناد یترمز زد، خم شدم و سع میکنار پا یزهوار در رفته ا

 گرفتم. نی ماش یدر فضا گاریس

 دربست.  -

 سال متعجب ابرو باال انداخت.  انیم مرد

 رسونمت.  یم  ییجا هیباال تا  ای ب  یکه مسافر دارم ول ینی ب یداداش م -

 شد.  ادهیو عقب گرد کردم که سرباز در را باز کرد و پ دیسرباز جوان لغز یرو نگاهم

 رم.  یم اده یرو پ ری مس کهیت هی ن یمن ا ،یعجله دار یل یکه شما خ نیمثل ا -

 دمید یشب کم کم از محدوه  یاهیبه لب از او تشکر کردم و با نگاهم بدرقه اش نمودم تا در س  لبخند
 محو گشت. 

 . سمت در شاگرد خم شد و بازش کرد راننده

 مشکلمون هم که حل شد پس بپر باال و معطل نکن.  -

با او هم   گری دادم د حیو ترج  چاندمیرا در دهانم دواند، ابرو در هم پ ی نارس یطعم گس خرمالو لحنش
 کالم نشوم. 

 ؟یا ادهیوقت شب پ  نیجاس که چرا ا نیسوال ا یول یباش یآدم حساب  ادی بهت م -

 دادم. نییرا پا   نیماش ی شهیش  یکردم و کم  یا سرفه

 من عجله دارم.  د؟یتندتر بر یشه کم یخراب شده، حاال م نمی ماش -

 سر تکان داد و لبخند زد. مرد

 شم.  یخانواده ام نم  یکه من امشب شرمنده  مهیهم لطف اوستا کر نیا -

 به مذاقم خوش آمد.   بیحرفش عج نیبودم ا دهیکه تا کنون از او د یا یمنف  تی شخص  برعکس
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 . دیکن یتون احساس م  یخوبه که حضورش رو تو زندگچه قدر  -

 .دیکش ی را عوض کرد و درمانده آه نیماش ی دنده

  شاتمونیو فقط خرده فرما  نهیب ی م ونیبه در م  یک یما رو  یاون انگار یمن حواسم بهش هس ول -
 کنه.  یرو حل م

 . دمیدادم و کامل سمتش چرخ  هیتک نی در ماش به

 باشه. یجور نیدونم ا ی م دیمن بع یول -

 را با حرص چالند.   شیپا  ریگاز ز پدال

 .ی بود که من هر لحظه شاهد آب شدن پسرم نبودم مشت دیاگه بع -

 داد. یدیرا به فقر و ناام شی جا گاریس ظیغل یبو

 ه؟یتونم بپرسم مشکل پسرتون چ  یم -

 . دیکش یا دهیبر  نفس

 صرع مبتال شده.   یماریادرش به باومده واسه خاطر عفونت بدن م ایبه دن  یاز وقت -

 به ادامه دادن شد. قیتکان دادم و او تشو سر

 شه. یم نی پخش زم م،ی ای ده و تا ما به خودمون ب یکنترل عضله هاش رو از دست م  یگاه -

کارتم را هم در  ، یپولم به همراه دو تراول پنجاه تومان  فیمانده بود که از درون ک یباق ری از مس یکم
 مقابلم گرفتم. ی دهیآوردم و سمت مرد رنج د

 بهتون کنم. یشم اگه بتونم کمک  یخوشحال م مارستانم،یکارت منه، فردا از صبح ب نیا د،ییبفرما -

 .دیکش رونی نم بانگشتا نیکرد و کارت را از ب تیهدا یرا به گوشه ا نیلرزان ماش یبا دستان  مرد

 شه! ی من! باورم نم  یخدا -
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داشبورد گذاشتم و  به  یرا رو هیعالم باشم، کرا  یگانگیتر از آن شاهد خلوتش در برابر  شیب نخواستم
 نم نم باران با معبودم هم قدم گشتم. ری شدم و با تمام وجود ز  ادهیپ  نیاز ماش یآرام

و دست بلند کردم تا زنگ واحدمان را   ستادمیسنگ ا یساختمان سه طبقه با نما  یبعد رو به رو یکم
 در را گشودم. دیمنصرف شدم و با کل یآن میتصم  کی در  یفشار دهم ول

 حضورش قبل از من بود.  یهمسرم لو دهنده   نیادکلن دلنش میساختمان روشن و شم برق

شب، خود به   میو ن ازدهیساعت  یها رو رقص عقربه  دنیام انداختم و با د ی به ساعت مچ ینگاه
 و اعصاب آرامم، متشنج شد.  دیخود دلم لرز

و با هول و وال باال رفتم و   یک یشکل را دو تا  یمرمر یگرفتن آسانسور، پله ها ده یتند کردم و با ناد پا
در   یرو دی بود. با کل دهیفا یب یآرام شوم ول  یتا کم  دمی کش  یقیخود را به واحد دو رساندم، نفس عم 

 شد.  انینما نباز گشت و قامت همسرم در آ قهیرنگ ضرب گرفتم که پس از دو، سه دق یشکالت 

 رم؟ یشان بگ  دهیو ناد  نمیشد آن چشمان شهال و براق را بب  یم مگر

 کارش داشته است. یبرا یل یخود قبوالندم که حتمًا دل به

 را مهمانشان کردم.   یکوچک یحالتم شکل دادم و منحن ی صاف و ب یلب ها به

 ؟ یخوب   زم،ی سالم عز -

  فیخانه گذشت و سمت اتاق مشترکمان رفت؛ ک کی بار  یتوجه به من در را رها کرد و از راهرو یب
 اوپن گذاشتم و به دنبالش رفتم. یرا رو لمیسامسونت و وسا

 ده؟ یم یا یکارهات چه معن نیا قیشقا -

 .دیکش  ازهیوسط اتاق نشست و خمتخت،  ی گوشه

 تا خوابش برد؟ دیرازان چه قدر انتظار اومدنت رو کش یدون  یم چیه -

را مجبور به    یکس ی متنفر بودم ول یدادم و از پنهان کار یم حی را ترج قیحقا دنیشن شهیهم من
 کردم. ینم  قتیگفتن حق 
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 .ه یمن چه جور یکار طیشرا یدون  یتو که م -

 خوش فرمش نشاند. یلب ها یرا رو یزی تمسخر آم  لبخند

  نیکه دختر پنج ساله ات تا هم ستیو اصالً مهم ن  تنیالو یتو شهیشما هم یها ض یآره خب، مر -
 تنها بود. شیپ قهیچند دق

 کند. انی لب به اعتراف باز کرده بود و من هم مشتاق شده بودم تا تمام ماجرا را خود ب ناخواسته

 ؟ یمگه خونه نبود -

 خودش انداخت.  یو پتو را رو دی تخت دراز کش  یپاچه شده بود که رو دست

 نگرفتم ها.  یگام برداشتم و در همان حال گفتم: من جواب میلباس ها  یکشو سمت

 تخت را ِاشغال کردم.  گرید یشدم و سپس گوشه  میلباس ها ضیتعو مشغول

 ؟ یکن یرفتار م یجور نیشده؟ چرا ا ی چ قیشقا -

 شنوم! یو کالفه گفتم: م دمیقاپ ش یسکوت ممتد شد و من به اجبار پتو را از رو جوابم

 نشست و نامم را صدا زد. میلرزان رو به رو یو با چانه ا دیاز چشمان منتظرم دزد نگاه

 ماهان؟  -

 . دمیصورتش کش ف یبه پوست لط یدست

 جانم؟  -

و    ختندیر شی گونه ها یرون چشمانش رولرزان د یها دی که مروار دید دهیفا یمقاومت را ب  گرید ایگو
 .دندی دل من را به آتش کش

 شده؟   یچ یبگ  یخوا  یخانمم، نم -

 چشمانش را با دستانم زدودم. ی گران بها یها الماس

 جام که به حرف هات گوش بدم.  نی! من انی من رو بب قیشقا -
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 و کوچکش دست مردانه ام را محاصره نمود.   دیدستان سف با

باور کن مجبور شدم، مامانم زنگ زد   یباشم ول  رونی وقت ب ریمن تا د یدونم که دوست ندار یمن م -
 . ادیاز پسش برنم ییشده و تنها  یو گفت که حال بابام بَده و دوباره موج

بابام   یدادها یبا داد و ب  دمیترس   یتکان دادم و او ادامه داد: نخواستم رازان رو ببرم چون م سر
 بذاره.  یمنف  ری اش تأث هیروح  یبترسه و تو

 اش را نوازش و او را به آرامش دعوت کردم. یمشک ی موها گرمیدست د با

راجع بهش حرف   گهیماجرا من هم کم مقصر نبودم، پس بهتره د نیا یتو زدلمی نکن عز هیگر ش،یه -
 باشه؟  م،ینزن

 سر تکان داد. دییتأ یبلندش را آرام بست و به نشانه  یمژه  کیشده با هزار و  نیتزئ  چشمان

 . میبگذر یرفت رونی اطالع من از خونه ب یموضوع که تو ب  نیساده از ا  دیاگرچه نبا -

 افکند و من از شرم همسرم غرق لذت شدم.  نییو سر پا دیرا به دندان کش نشییپا لب

 

  د،یکش رونی خواب ب  نیری ش یایو من را از دن دیوچک در بغلم خزموجود ک کیصبح بود که   یدما دم
 اش بوسه زدم.  ییخرما یموها یدستانم را دورش حلقه کردم و رو

 من گرسنمه.  ییبابا -

 را آرام باز کردم.   میاز پلک ها یکی یال

 کن.  داریعشق بابا، مامان رو ب  -

  یره خود را به آغوش خواب سپردم ولدستانم فرار کرد و من دوبا یتکان خورد و از محاصره  یکم
 مچاله شده از درد چشم باز کردم. یشکمم با صورت   یرو یناگهان با افتادن جسم 

 رازان؟  -
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  دیپر کش  شی گذاشت. دلم برا شی اش را به نما یبرنج یدندان ها فیزد که رد  یطانیو ش  بایز  لبخند
مادرش را خواست، قهقهه زدم و از   هیاشکش در آمد و با گر دم،یو آرام ُلپ گل گونش را به دندان کش

خواب  ازرا هم  قیدرون راهرو رفتم و اجازه دادم که شقا  یبهداشت سیبلند شدم و سمت سرو میجا
 کند.  داریب  نشی ریش

 به رو شدم. رو  د یخند ی که رازان در بغلش م قیبا شقا سیمحض خروجم از سرو به

 کوکه! فتونیشده؟ ک  یسالم، چ -

 میبر ییقراره شب با بابا یرازان گرفت و جواب داد: سالم، چرا نباشه؟ وقت یاز گونه  یبوسه ا قیشقا
 پارک. 

 درشت کردم و رازان را از بغلش گرفتم. چشم

 . امیم ر یمن امشب د یول -

اون قدرها هم سخت   یکنم لغو کردن چندتا قرار کار یچشم غره رفت و با حرص گفت: فکر نم قیشقا
 باشه!

 رنگ نشستم. یری ش یکاناپه  یرفتم و رو ییرایپذ سمت

 من قسم خوردم جون انسان ها رو نجات بدم.  یول  ستیسخت ن  -

 ساز را روشن کرد. یگذشت و وارد آشپزخانه شد و چا ییرای از پذ قیشقا

 امروز رو مطب نرو.  هیگم  یگم که قسمت رو بشکن، م  یمن -

 گشتم. شیبا ی چشمان ز میکرد و من تسل یام با نگاه ملتمس رازان تالق  دهید

 باره ها!  هی نی فقط هم یباشه، ول -

  لمیدخترکم هوش از سرم پراند و من مجنون وار موبا نی ری ش یهمسرم و بوسه  یلب ها یرو  لبخند
 خبر لغو شدن قرارها را دادم.  یفی لط را برداشتم و به خانم
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شکل درون آشپزخانه نشسته و  یمثلث  زی شده بود و هر سه نفرمان دور م دهیصبحانه چ  زی بعد م یکم
 که رازان به حرف آمد.  میمشغول خوردن صبحانه بود

 ارم؟ یرو هم ب یپارک تد میر یشه شب که م یم  ییبابا -

 .دمی را نوش  میاز چا یدادم که نامحسوس ابرو باال انداخت، جرعه ا قینگاهم را به شقا درمانده

 . زمی نه عز -

 . دیکش نییرا سمت پا  شیلب ها نیکرد و غمگ بغض

 گردش!  اد یآخه اون هم گناه داره، دوست داره با ما ب  -

 خنده ام را گرفتم. یزور جلو به

شه و   یبعد اون گم م مش،یریبگ م یتون یما نم گهیکه د رون یب  ادیآخه رازان بابا اون اگه از قفسش ب  -
 . رهی م یخوره و م یتو غصه م یاز دور

 را پس زد.   قیدست شقا یانداخت و لقمه  نیی پا سر

 .ستمیگرسنه ن گهیمن د -

  میآمد و رو به ما گفت: پس من االن برم باهاش حرف بزنم تا شب که ما نبود نییاش پا یصندل  از
 نکنه و نترسه، باشه؟ هیگر

 نگاهمان محو شد.  یاز جلو  ز یاش ت یبستم و او همچون تد چشم

 . زمی گفتم: ممنون، عز قیام بلند شدم و رو به شقا یصندل یرفتنش من هم از رو  با

 شد.  لیاو مشغول جمع کردن وس  ستادیهم ا او

 نوش جونت.  -

 قدم شد.  شیبدرقه ام پ یبرا قیرا داشتم که شقا مارستانیبعد قصد رفتن به ب یاندک

 تونم جواب بدم.  یبده چون امروز عمل دارم و نم  امیپ یداشت یخداحافظ، کار -



 قلبان  یته

13 
 

 تکان داد. سر

 مراقب خودت باش و قرار شبمون رو هم فراموش نکن. زم،یباشه عز -

 آسانسور را زدم. ی دکمه

 باشه.  -

 آژانس ماندم. دنیرا معطل رس یا قهیآسانسور شدم و چند دق سوار

 

 شدم. مارستانی کامالً توقف کند؛ در را باز کردم و با عجله وارد ب  نیقبل از آن که ماش دنیمحض رس به

 د؟یکرد ری قدر د نیدکتر چرا ا یسرپرستار بخش سمتم آمد و مضطرب گفت: اقا یمحمد خانم

تصادف   ر ی تو مس که،یآژانس و تراف  ریداشتم جوابش را دادم: تقص  یطور که با عجله گام برم  همان
 شده بود.

 . دیایمن راه بکرد به موازات  یسع

 پس فکر کنم مصدوم همون تصادف باشه.  -

 رنگ عوض کردم.  دیاتاقم را باز و با سرعت هر چه تمام تر کتم را با روپوش سف  در

 د؟ یعمل آماده اش کرد یبرا -

و   دیوارده شد یکه مسنه و ضربه  نیگفت: راستش با توجه به ا نیو غمگ  چاندیدر هم پ انگشت
 . ستیبه زنده موندنشون ن یدیام نه،ییپا  یلیخ  یاریهوش زانیم

 باال رفت.  میباره ُگر گرفتم و تن صدا کی به

 . دیتر اتاق عمل رو آماده کن  عیحرف ها؟ هر چه سر  نیا یچ یعنی -

 .ستادمیا رشیپذ زیم یوارد شود، از کنارش گذشتم و رو به رو  حی نماندم تا او از در توج گرید

 . دیلطفًا مشخصات فرد مصدوم رو بد -
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 را سمتم گرفت.   ماریمشخصات ب یدفترچه  زش،یم یرو  لی وسا نیبلند شد و از ب  شی از جا پرستار

 دکتر.  یآقا  دییبفرما -

 . دیپر  میو رنگ از رو  دیدور سرم چرخ ایرا گرفتم و با باز کردنش، دن  دفرچه

 کردم.  ی دادم و آرامش م  یرا م قیچگونه جواب شقا  دیدانست با یم خدا

: خانم نادر نژاد به خانواده اش خبر  دمیرفته پرس لی تحل  ییقرار دادم و با صدا زی م یرا رو دفترچه
 د؟یداد

 از دهانش فاصله داد. یتلفن را کم یگوش

 شده؟ حالتون خوبه؟  یزیدکتر چ یآقا -

 گنگ، چشم بستم و باز سوالم را تکرار کردم.  ینگاه با

 بله خانمشون تو راهن. -

  یاریشدن توسط بلندگو سمت اتاق عمل رفتم و از ته دل خدا را صدا زدم و  ج یتکان دادم و با پ سر
 خواستم. 

 شد. یی بود که باعث تذکر دکتر رضا یعاد ری دستانم در اتاق عمل غ لرزش

 . دیلطفًا اتاق رو ترک کن ستیاگه حالتون خوب ن یدکتر ساالر -

 کردم تمام حواسم را متمرکز نجات جان پدر زنم کنم. یرا به چپ و راست تکان دادم و سع  سرم

 خوام.  ی نه، خوبم، معذرت م -

  ییو من با شانه ها  دیرس انیها و گذشتن ساعت ها عمل به پا هیثان یوقفه   یاز کش آمدن ب پس
 افتاده از اتاق عمل خارج شدم.

رنگ پشت در اتاق عمل بلند    یآب  یها یصندل یمحض پا گذاشتن در سالن، مادر زنم با عجله از رو به
 : ماهان جان حالش چه طوره؟دیصورتش را فرا گرفته بود پرس یکه اشک پهنا یشد و در حال 
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 شد.  یام مانع م یپزشک ی فهی وظ  یو خواستم مرهم باشم ول   دمیرا شن شی صدا یسخت به

 .دیاش با خداست، بهش توکل کن  هیبق م،یمون رو کردما تموم تالش -

را   شیبازو ری گردد، ز نیگذاشت و قبل از آن که پخش زم جگاهشی گ یاش را رو دهیچروک  دست
 نشاندم.  ی صندل  یگرفتم و رو

 .ادیهم ب قیزنم شقا یاالن زنگ م د،یآروم باش -

  یمعرفت که چند وقته نه جواب زنگ هامون رو م یزد و زمزمه کرد: اون ب شی زانو یکف دست رو با
 !شمونیپ ادیسر م هیده نه 

 ترک برداشت.   ریبدنم همچون کو یدما ادیاز حرارت ز میخشک شد و صدا میدر رگ ها خون

 ؟ یچ یعنی -

 هیکند جوابم را با مو هیخود گال  شیآمدند و او انگار پ ی اشکش تند تند از چشمانش فرود م قطرات
که   ارهیاومد خونه تون تا از دلش در ب  یقهر کرده بود و امروز صبح هم باباش داشت م قیداد: شقا

 اتفاق افتاد.  نیا

 زند. یبه او م یشود لگد  یرا داشتم که سر در برف فرو کرده است و هر که رد م یکبک  حس

 پناه بردم.  دگرگون به اتاقم ی از پرستاران را صدا زدم و مادرزنم را به او سپردم و خود با حال یکی

 

داشتم آرام باشم  یساختم، سع میها هیآزاد را با ولع مهمان ر یکوچک اتاق را باز کردم هوا ی پنجره
کرد. افکارم دور سرم   ینم میلحظه هم رها کیکجا بوده است؟  قیکه در آن شب شقا نیفکر ا یول
 .«یا دهیزد:»دروغ شن  یم ادیبلند فر ییبا صدا نشانیو نحس تر دندیچرخ  یم

دستانم گرفتم اما  نیام نشستم و سرم را ب یصندل یدر اتاق راه رفتم و در آخر درمانده رو یقدم چند
  بیشدم، بلند شدم و از درون ج  یکردم آرام نم یصحبت نم   قیشناختم تا با شقا یخودم را خوب م

شماره اش را لمس کردم و منتظر   یتعلل  چیه یرا برداشتم. ب میگوش یشده ام به جالباس زانی کت آو
انداختم و روپوشم را   زیم یرا رو یشدم، گوش  یتر عصبان  ش ی جواب دادنش ماندم، جواب نداد و من ب
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ام مانع از برداشتنش شد، تماس را وصل کردم   یزنگ گوش یدر آوردم؛ دستم سمت کتم رفت که صدا
 دادم. هیتک   زیو به م

 ؟ یچرا جواب نداد -

 . دیاش را باال کش ینیب

 سکوت بود، متوجه نشدم. یرو میگوش -

 . دیپر کش  شی در غم غوطه ور بود و دل زبان نفهم من باز برا شیآوا

 ؟ یکرد هیگر -

 بانگ ببخشد. ش،یصدا  یب  ی هیحرفم بود تا به گر نیمنتظر هم  ایگو

 حال بابام چطوره؟  -

 دور چانه ام را لمس کردم.  ش ی دست آزادم ته ر با

 ؟ یی، تو کجاخوبه -

 معترض دخترکم گوشم را نوازش داد.  یصدا

 .مارستانیب  امی ها بعد خودم ب نیمامانت ا یکنم که بذارمش خونه  یدارم رازان رو حاضر م -

 را که داشتم.  هیحق اجرا کردن تنب ینخواستم ول یحی بودم توض  دهیکه شن یدروغ  یبرا

 پارک.  می خونه که بر امیافتم م یراه م قهیدق گهیالزم نکرده، من هم چند د -

رفته بود چه برسد به  ادشی هم  دنینفس کش یا  هیرا آن قدر محکم زده بودم که چند ثان حرفم
 اعتراض اما زود خود را جمع کرد.

 پارک؟  میبر یگ یاون وقت تو م مارستانهی من رو تخت ب  یبابا -

 برداشتم.  یجالباس یام را از رو یمشک یگرفتم و کت چهار خانه  ز یام را از م هیتک
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که به  ی کنه اما عمل نکردن من به قول  یبهبود بابات نم تی به وضع یکمک  چ یجا ه  نیاومدنت ا -
 بذاره.  یمنف ری اش تأث هیتونه تو روح  یرازان دادم م

 را برداشتم و در اتاق را باز کردم.  لمیوسا

 . امیمن دارم م د،یشحاضر با -

 آرام گرفتند. یام کم یو افکار منف  دمیدندان غروچه اش را شن یصدا

 .دیخودتون بر  ام،ی من نم -

 کردنش را ندارد.  یرا زده است و حق عمل یکه تنها حرف  میدانست  یدو خوب م هر

 باشه، خداحافظ.  -

قرار   رش یپذ ز یم یحاضر در سالن انتظار گذشتم و رو به رو  تی جمع  نیرا قطع کردم و از ب  تماس
 گرفتم.

 د؟ یریمن بگ ی آژانس برا هی دیکن یخانم نادر نژاد لطف م -

 دستگاه تلفن را لمس کرد.  یرو  یتکان داد و تند تند شماره ها سر

 کجاست؟  رتونیدکتر مس  -

 رم خونه.  یمشوش درون سالن گرفتم و جوابش را دادم: م تیرا از جمع  نگاهم

 . ادیم  نیاز چند لحظه تماس را قطع کرد و رو به من گفت: گفتن االن ماش بعد

 اشاره کردم.  قی دست به مادر شقا با

مسن هم که امروز   یکه اون گوشه نشسته، مادر خانم منه و اون آقا یخانم نادر نژاد اون خانم -
شد من رو هم   جادیا تشونیعوض یتو  یریشم اگه تغ یتصادف کرده بود، همسرشونه پس ممنون م 

 . دیخبر کن

 را زمزمه کرد. یدرشت شده اش را ناباور بست و »چشم« آرام چشمان
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 دم،یبغ کرده د ییرایپذ یو در کمال تعجب دخترکم را تنها در گوشه  دمیبعد به خانه رس یقیدقا
 . دمیسمتش رفتم و آرام در آغوشش کش

 چرا ناراحته؟ ییماه بابا -

 را با کتم زدود.  شیگونه ها یام گذاشت و باران رو نهی س یرو سر

 من رو دوست نداره!  گهیباباجونم، مامان د -

 بغض آلودش قلبم مچاله شد. یصدا  دنیشن از

 کوچولو بده. هیچند وقته حالش  یداره رازانم ول  -

 چنگ زد. میاش به تمام پدرانه ها یآمد و با چشمان طوفان رونی آغوشم ب از

 کدوممون رو دوست نداره!  چیه گهینداره! خودش گفت که د -

 ُمردم.  ستادهیرا از هجوم افکار مرگ آورم ا یا ه یو چند ثان  دیبر نفسم

 مامان کجا رفته؟  یدون یرازانم م -

غنچه   یو من با سر انگشتانم پاک کردم و نگذاشتم بر رو دیاز چشمان به رنگ شبش چک یاشک قطره
 و طعم دهانش را شور کند.  ندیرنگش بنش یصورت  یها

 زنه. یبابا بزرگ، بعدش هم گفت اگه به تو زنگ بزنم، موهام رو از ته م شی خواد بره پ  یگفت م -

 . دمیو تابش کش  چیبلند و پر پ یبه موها یلبانم نشاندم و دست یرا رو  یتلخ  لبخند

 کس نترس، باشه؟ چیو ه ز یچ چیهنوز زنده است پس از ه ییبابا -

 دستانش را دور گردنم تنگ تر کرد.  یسر تکان داد و حلقه  آرام

 پارک؟  میبر گهیروز د هیمامان اعظم و  یخونه  می شه االن بر  یرازانم م -

 اش کردم. یشانیرا مهمان پ  یو من بوسه ا دیلب برچ  یناراض
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 .دی بخر یاسباب باز دیدم که بر یبه مامان اعظم پول مدر عوض  یول -

را سمت اتاقش کشاندم   میموافقت کرد، گام ها یچشمانش ستاره باران شد و با خوشحال مردمک
چهار خانه    یتختش رفتم و پالتو  نییپا  یتخت گذاشتم و خود به طرف کمد لباس ها یرفتم و او رو

 .دمیکش رونیرا همراه ساپورت هم رنگش ب  یمشک ی

 عشق بابا؟  میبا هم ست کن -

 . دیپر  نییتختش باال و پا یو رو دیرا با ذوق بر هم کوب دستانش

بوق ِاشغال   قهیهر بار بعد از چند دق یرا گرفتم ول  قیشقا یرا به مادرم سپردم و خود شماره  دخترکم
 مارستانیب  یکرد. به ناچار باز راه  یم یتر عصب  شیب و من را  دیچی پ یام م  دهیدر اعصاب درهم تن

 ط یمحقبل از آن که پا در  تی شد و من با عصبان  قیشقا دنیهم زمان با رس  دنمیشدم که رس
 شیو در جواب تمام اعتراض ها  دمیرا چنگ زدم و به دنبال خود کش  شی بگذارد بازو مارستانیب

را به  قی را باز و شقا نیدست بلند کردم؛ در ماش  یخال  یتاکس نیاول  یدادم و برا حی سکوت را ترج
 داخل هول دادم.

 کجاست؟  رتونی : داداش مسدیبه من پرس  یبه عقب برگشت و با نگاه  راننده

 . میگره کرده جوابش را دادم: داداش دربست بر ییهم نشستم و با ابروها خودم

 با لبخند برگشت و راه افتاد. راننده

 خونه؟  م یبر  دی، چرا بابابام شی خواستم برم پ یم -

  میام گذاشتم و آرام زمزمه کردم: ساکت باش تا برس ین یب  یسکوت رو یاشاره ام را به معنا انگشت
 خونه بعد باهات کار دارم. 

 او دست بردار نبود. اما

 خوره.  یهات بهم م  ییزورگو  نیحالم از ا -

 را با سرعت به طرفش چرخاندم و ناباور نگاهش کردم.  سرم

 اد؟ ینم ادمیبه تو زور گفتم که  یمن ک -
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 از من فاصله گرفت.  یزد و کم   یپوزخند

 نم؟ یبرم بابام رو بب یاالن، چرا نذاشت نینمونه اش هم  -

 کردم آرام باشم. یو سع دمیبه صورتم کش یدست

 .می کن یخونه صحبت م  -

 ه؟ یکدوم خرابه ا گهیخونه د  ام،یرا باال برد و گفت: من با تو بهشتم نم شیصدا

سخت و    ستونیو درد آور آن هم از زبان همسرم مثل کندن کوه ب نیکلمات سنگ نیا دنیشن  باور
 به خود آمدم. قیشقا غی زننده بر اعتمادم در جدال بودم که با ج شهیطاقت فرسا بود و من با شک ت

 داشت.  نیانگشتان لرزانش بود و قصد پرت کردن خودش را از ماش  نیدر ب ی رهیدستگ

 کنم.  یمن خودم رو پرت م ای میگرد یاالن برم نیهم ای -

کرد و من  دایپ یراننده که سرعتش را کم کرده بود، تالق ی دهیام با چشمان نگران و ترس دهید
ام را به   یدر آن النه کرده و مردانگ نمی ریکه ترس از دست دادن ش ییشرمنده نگاه گرفتم و با صدا

 داشتم. قیدر آرام کردن، شقا  یسخره گرفته بود سع

 طرف.  نیا ایرو ول کن و ب  رهیفقط اون دستگ ، یتو بگ یباشه هر چ -

شدند و او تند تند سر تکان داد و   ی جار  شیگونه ها یقطره اشک رقصان درون چشمانش رو باالخره
  انیرا در م نیرا باز کرد، راننده هول کرده پدال ترمز را مقصر دانست و ماش  نی حرکت در ماش کیبا 
 اعصاب خراب من شد.  یرو یپشت سرمان مته ا یها نینگه داشت؛ بوق ماش ابانیخ

 خودم کارت رو تموم کنم! فتهی برات ب  یکه اتفاق نیشو تا قبل از ا ادهی پ  یجرأت دار  قیشقا -

اش قطع شد، سمتش خم   هیگفته بودم که هق هق گر یرحم   یرا آن قدر کوبنده و در کمال ب حرفم
 را بستم.  نیشدم و در ماش

 . دیفتیآقا من شرمنده ام، راه ب -

 شده بود که حرکت نکرد.  مانیپش میراننده از آن که ما مسافرش بود  ایگو یول
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 . مینباش گرانیتر مزاحم د شی ب نیو از ا  میش ادهیکنار تا ما پ  دی باشه پس حداقل بزن  -

ها   نیبدتر قیدادم که من را ال یحق م  یبار به کس نیاول یبود و من برا نیو حرکاتش پر از توه نگاه
 بداند.

  یرا سفت گرفته بودم، طور قیشقا دست  م،یشد ادهیپارک شد و ما پ  یگوشه ا نیبعد ماش یلحظات 
رفتار   یرفتن بود ول نیخون در انگشتانش در حال از ب  انی کردم جر یخودم هم احساس م یکه حت

 داد. یرا بر من نم  یگری زشتش حق انتخاب د

نمود و   فشیافزوده شد و لرز را مهمان تن نح  یزییپا یکه به سوز هوا میخانه بود کیبوستان نزد در
 . دیتپ شیهزار باره دل زبان نفهمم برا

کت مانده بود را استشمام  یعطر تنم که رو صانهیانداختم و او حر شیشانه ها  یرا درآوردم و رو کتم
 کرد.  شی ها هیو وارد ر

 بستن احساساتم. خیهوا بلکه از  ینه از سرما دم،یگرم شد و من لرز او

به  یاو در ترس و مادرانه ها م؛یهر دو ُگم شده بود یول  میداشت یبه شانه و مماس هم قدم برم انهش
نجاتمان شد    قیغر لمیزنگ موبا یدادند، صدا یتعفن م یکه بو  ییتاراج رفته اش و من در ُگمان ها

  رندهینام شخص تماس گ  دنیکتم درآورد، با د بیرا از ج  میگوش  قیو من دست دراز کردم و شقا
 آن عاجز بودم.   یکه من از معنا دیدو ش یدر چشم ها یزیچ

 را گرفتم و تماس را وصل کردم.  یگوش

 شده؟  یزیباشه، چ ری سالم، داداش خ -

 بود. یرسا و با انرژ شیصدا

 ف؟ی احوال شر ف،یسالم آقا دکتر همه فن حر -

ام را  یانرژ یپس من هم ته مانده  دند یفهم یم گرانید دیاگر من کوله بار درد و اندوه بودم نبا یحت
 کردم.  قیتزر میبه صدا

 تو رو بشنوم و بد باشم؟ یشه صدا یمگه م -
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پس بهتره خبرم رو   فتمیتونم از زبون تو جلو ب  یکنم باز نم  یو گفت: من که هر کار دیاغراقم خند به
 زاحمت بشم.بدم و کم تر م

 ی وارهیها را مرور کردم و قلبم خود را به د شی را سکوت کرد و من تمام پرونده و آزما یا هیثان چند
 قرارتر شدم. یخبرش هر لحظه ب دنیشن یو من برا  دیام کوب نهیس

 دوم حاضره.  یمرحله  یتو موافق بودن و پرونده برا ی هیراستش زنگ زدم که بگم اکثرًا با نظر -

 کرد.   نیریو کامم را ش دیچی ام پ ییچشا یسلول ها نیدر ب بیخوشش عج خبر

 !یخوش خبر باش  شهیداداش هم -

دندان گرفت و من متعجب به او چشم  ری را ز نش ییو لب پا ستادیا قیشدن جمله ام شقا لی تکم با
 .دمیعرفان را شن یدوختم و صدا

  یایسر ب هیامشب  ینظر خودته و اگه بتون ریز میه مستقپروند گهیتازه خبر خوبه رو نگفتم! د -
 شه.  یم یعال مارستانیب

 ُمسکن اعصابم گشت. میلب ها ینقش بسته رو یشد و منحن  یروزیسرشار از حس ناب پ قلبم

تونم خانمم   یعمل سخت داشتم، راستش امشب نم هیداداش من امروز پدر زنم تصادف کرده بود و  -
که   ارهیخراب بوده و سپرده بودم حسن درست کنه و ب نمی که ماش هیقض نیرو تنها بذارم حاال جدا از ا

 دونم آورده باشه. یم دیبع

 رخنه کرد.  شیدر صدا ینگران

 اد؟ی از دست من بر م  یداداش خدا بد نده! کمک -

 وارد شود.  قی ا شقات  دمیساختمان را باز کردم و کنار کش یانداختم و در ورد  دیکل

 . امینه، فقط اگه مورد نداره من صبح ب -

و آرام در را    دندیباال پر میابروها نگیدر پارک  نمیماش دنیسرش خودم هم وارد شدم و با د پشت
 بستم.
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شم، شب  یمزاحمت نم نیتر از ا شی خانمت، من هم ب  شیآخه؟ برو پ ینه پسر خوب، چه مورد -
 . ری بخ

 واحد دو را فشار دادم. یقرار گرفتم و دکمه  قیآسانسور و کنار شقا درون

 شب خوش.  ق،یرف  یمراحم  -

 خوام.  یشه که من م  یم یداره همون زیگفتم: همه چ  قیرو به شقا یرا قطع کردم و با لبخند  تماس

 برداشت و سمتم گرفت.  شی شانه ها یرا از رو کتم

 شه، درسته؟ یرنگ تر م  کم یزندگ یبه بعد نقشت تو  نیاز ا یعنی -

 دستم انداختم. یرا گرفتم و رو کت

 نه همچنان در خدمتتون هستم. یشن ول  یم  ادتریخب کارهام ز -

 شال را با دستش داخل فرستاد. ری فرار کرده اش از ز یو موها دیکش آه

 ؟ یماجرا بش نیا الیخ  یشه ب  یماهان، م -

 . میو هر دو از آن خارج شد  ستادیا آسانسور

 شم؟  الیخ  یب  دیا باچر -

 و در خانه را باز کرد.  دیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب دیکل

 .مونیخب به خاطر زندگ -

 دست خودم نبود.  میشدن چشم ها  درشت

 نداره.  مونیبه زندگ  یربط هیقض نیا -

 حوصله سر تکان داد و سمت اتاقمان رفت. یب
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چاله   اهیلباس ها قرار گرفتم و او مجبور به نگاه کردن در س یکشو یجلو شیرفتم و رو به رو دنبالش
 براقم شد.  یها

 چرا؟  ،یر یحرف زدن باهام در م  ریاز ز ،یشد  یجور هیکنم  یچند وقته حس م قیشقا -

 نشست.  شیقطع کرد و سمت تخت رفت و رو دنیچشمانمان را با نگاه دزد یا هیچند ثان ارتباط

 ؟ یر یدنبال رازان نم یفقط حس توئه، راست نینه ا -

خوره شده و به   یدانستم که مسئله ا یخوب م میرو به رو ی دهیچ ی با زن پ ی از چند سال زندگ بعد
 َدم آرام و قرار ندارد.  کیپرد و  یشاخه به آن شاخه م نیجانش افتاده که ُمدام از ا

را در دستانم گرفت و با   خشیزانو زدم و دستان گره کرده و    نیزم یرو شیپا یرفتم و جلو سمتش
شده از چشمانش تمام احساساتم را به    یجار البیکه س دینپا یری د یول دمی بوسه به آتششان کش

 شد.  لیبرد و آتش شعله ور قلبم در دم جان داد و به خاکستر تبد غمای

 ؟ یکن یم هیچرا گر -

 . دیخود را عقب کش  ی د و کمرا از حصار انگشتانم رها کر دستانش

 نشو. یاحساسات یپس الک  نم،ی بابام رو بب ینرفته که نذاشت ادمیهنوز  -

زبانم جا   یو رو دیبود و قصد له کردنش را داشت، خز دهیچ یکه به دور قلبم پ  یمار زهر آلود شین
 خوش کرد. 

 نداشت. یوجودت اون جا ارزش  -

لرزانش   یلب ها  یزده نگاهم کرد و قبل از آن که زبان در دهان بچرخاند، انگشت اشاره ام را رو ُبهت
 گذاشتم.

که صبرم سر   میو من طلبکار یبهم بدهکار ح یعالمه توض هیهنوز حرف هام تموم نشده، تو  س،یه -
 شه! یکه برات بد تموم م ینکن با اشک هات گولم بزن   یسع یاومده پس الک 

 مکث کردم. جگاهشی گ یا حرکت دادم و رور انگشتم



 قلبان  یته

25 
 

و به خورد من   یبه هم بباف  یتون  یدلت خواست رو م یهر چ یگذره که فکر کرد یتو م نیا یچ -
 ؟یبد

حاشا باال   واریتخت دو زانو نشست و از د یتر عقب گرد کرد و رو شی و او ب  دیدر افکارش دو ترس
 رفت. 

 !یباور ندار گهیماهان؟ نگو که من و حرف هام رو د یگ یم یدار یچ -

حرف قلبم را پس زدم و   یاعتمادم پرتاب کرده بود و من به سخت بلیرا درست به وسط س رشیت
 درون سرم را به زبان آوردم.  یکر کننده  یزمزمه ها

 ره.  یچند وقته داره دونه دونه دروغ هات لو م نیا یمعلومه که ندارم وقت  -

  یاش زخم  ییپروا یدر آسمان نشاند و ب  یقله صعود کرده بود که اعتماد به نفسش رعدبه  ایگو
 نهاد. یام به جا دهیمتعفن بر افکار پوس

 رو نگفتم. قت یحتمًا به صالحت نبوده که حق -

 .دمیقفل شده ام، کلماتم را در صورتش کوب  یدندان ها نیو سمتش خم شدم و از ب ستادمیا

و به  یتنهاش بذار ای یرازان بش ی هیباعث گر گهیبار د هی دا اگه فقط و فقط خ  یبه خداوند قیشقا -
کنم پس حواست رو جمع کن چون  یحذفت م  مونیاز زندگ گاهتیبدون نگاه به جا یمن دروغ بگ

 ! یذارم بدون اجازه ام نفس بکش  یکه م هیبار آخر نیا

 ماند. یجوشان اشکش شد و تنها هق هقش به جا یدر مقابل چشمه  یسد میحرف ها انگار

تنها گذاشتم و سمت   شیخانه او را در حماقت ها د یو کل  چیزدم و با برداشتن سوئ رونیاتاق ب  از
 دوردانه ام پرواز کردم. 

 

در ساختمان باز شد و ناز دانه ام سفت   ندی زنگ بنش یشدم و قبل از آن که انگشتم رو ادهیپ  نیماش از
  نیفرشته در ب کی نقش بست و خم شدم و او را مثل  می لب ها یلبخند رو د،یرا به آغوش کش  میپاها
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  یانقهقهه اش ج یصورتم قلقک دادم و صدا ینشسته رو  شیدستانم گرفتم و صورتش را با ته ر
 .دیدوباره به وجودم بخش 

 ؟ی ایمامان جان باال نم  -

نگاه کردم و ته دلم  د،یرس  یبه نظر م شی که سر کرده بود مهربان تر از پ یادرم که با چادر گل دارم به
 یتمام چراها یرا زمزمه کردم که برمال کننده   یکاش یو من ا  دیاز نامهربان شدن مادر دخترکم لرز

 بود.  میزندگ   ریاخ

 صبح برم مطب. دیوقته، هم من با رید گهیسالم مامان، نه هم د -

را با چند گام بلند پر نمودم و همان طور که رازان دست دور گردنم انداخته بود،  نمانی ب ی فاصله
 .دمیدست دراز کردم و با مادرم دست دادم و خم شدم و گونه اش را بوس

 .دیو فسقل خانم ما رو نگه داشت دیدیممنون که امروز زحمت کش  یل یخ -

با مهمون   ینبود تازه ما کل یدخترکم کرد و گفت: نه، زحمت طانیگاه شن یرا حواله   یچشمک مادرم
 .میکوچولومون حال کرد

 رفتم که حرف مادرم متوقفم کرد.  نیسمت ماش  یری باال انداختم و با گفتن شب بخ  ابرو

 مطب؟  یبر یخوا یتو مگه صبح نم  -

 مادرم برگشتم.  سمت

 آره، چه طور مگه؟  -

 ه اش آغوش گشود.کرد زیعز  یآمد و برا سمتمان

 خونه؟   دیکه بر هیحال پدرش، پس چه کار  ری و درگ مارستانهیب قیخب االن هم که شقا  -

 خود را به آغوشش سپرد و ملتمس به من چشم دوخت.  رازان

در سرم چشمانم برق زد و   یفکر دنیبا رقص  یخانه است ول قینه شقا می باز کردم تا بگو دهان
 موافقت به ماندن کردم.
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به آن ها  نگیدر پارک  نیدادن ماش یمادر و دخترکم خوشحال به خانه برگشتند و من هم بعد از جا 
 .وستمیپ

 در ضرب گرفته بودم که باز شد و در آغوش پدرم فرو رفتم. یانگشتانم رو با

 !یکه بود یهست یهنوز هم همون -

 بچه هم دارم. هیاالن  گهیم گذاشتم و آرام گفتم: نه دکمر پدر یرو دست

گفت:   یو لحن طنز آلود  هیسرش گذاشت و با گال یخودش را از آغوشم جدا کرد و دست رو پدرم
 !یاز خودت دار یکپ  هی یبهتره بگ

 . دمیخند بلند

 از خجالتتون در اومده! یپس حساب  -

 میها هی اسپند مادرم را به ر نی عطر دلنش  پدرم به داخل خانه دعوت شدم و با تمام وجود توسط
 دعوت کردم. 

 ها. یپرس  یاز ما نم یحال هیسرت شلوغه که  یکه حساب  نیبابا جان مثل ا -

 انداختم. نییسرم را پا شرمنده

 خودت ببخش.  ی شما به بزرگ ره،یشده، فکرم درگ ادیچند وقته مشغله هام ز هیبابا  -

  یرنگ جا یسرمه ا یمبل دو نفره  یگذاشت و کنارم رو یا شهیش زیم یرا رو   یچا ین یس پدرم
 گرفت. 

 .رهی ان شاءاهلل که خ -

وقت   هی ام گفتم: بابا هنوز هم محتاجم به دعاهاتون  یو با برداشتن فنجان چا دمیکش  یقیعم آه
 !نیخورم زم  ینره که با سر م  ادتونی

 گذاشت.  میزانو  یرو دست

 زنه!  یها رو برات رقم م نی توکلت به خدا باشه پسر، مطمئن باش بهتر -
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 دادم و رازان را صدا زدم.  دییچشمانم تأ با

 ؟ یبخواب یخوا  یخانم کوچولو نم -

 آمد.  یاز اتاق ته سالن م شیصدا

 خوابم.  یم  یمامان ش ی من دارم پ ییبابا -

 جا برخاستم و پشت در اتاق مادر و پدرم قرار گرفتم. از

 . میاتاق من بخواب یتو میبر ای نه رازانم بدو ب -

 کرد.  قیوار آرامش را به قلب ناآرامم تزر یمادرم ملود یصدا

 من بمونه بهتره.  شی پس پ یستینفره است و قصه هم بلد ن هینه، شما تختت  -

 آرام به در زدم. یا ضربه

 ؟ ی، بابا چ مامان یول -

و من را به خنده   ختیمادرم درهم آم طانی گوش نواز و ش یدخترکم با آوا  یخر و پف الک  یصدا
 واداشت. 

 شب خوش.   ،یشما برو بخواب که صبح خواب نمون  م،یایبا هم کنار ب  یچه جور میما سه تا بلد -

  قیگفت و گو با شقا ی تختم رها و صفحه یباال انداختم و سمت اتاق روبه رو رفتم و خود را رو شانه
 را باز کردم و مشغول نوشتن شدم. 

خانواده ام فکر کردن تو  یخونه ول  میمن اومده بودم دنبال رازان که با هم برگرد قیشقا »سالم،
انگار تو   دم یمن هم د میبمون ششونیاصرار کردن که شب رو پ نیهم یبابات برا شیو پ  یمارستان یب

و   یرو دست از کارهات بردا یموافقت کردم تا قشنگ با خودت خلوت کن  یدار ازی ن ییتنها نیبه ا
 .« زمی عز  یبابت اون حرف هم شرمنده ام، خوب بخواب  ،یبش یشگ یهم قیهمون شقا
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قبل از آن که خواب مهمان چشمانم  یهم گذاشتم ول یچراغ خواب نهادم و پلک رو  زیرا کنار م  یگوش
را  ی و من چشم باز کردم و گوش   دیروشنم کش هیر سا افکا یخدشه رو لمی موبا امیپ یگردد صدا
 برداشتم.

و همه کس پس ازم نخواه که  زیخسته ام، خسته از همه چ  یلی من خ یباورت نشه ول دیشا »ماهان
خوشحال   دمیرو د  امتیاول که پ ارم،یرو دوباره به خونه ب  یشب خلوت اون زن پر شور و انرژ هیبا 

دم  یبا در قفل شده روبه رو شدم فهم یوقت  یرم مالقات بابام ول یدغدغه م  یب گهیشدم و گفتم د
!  ستیماهان من دل تو دلم ن ،یحبس کرد دنیو من رو امشب محکوم به کش یو اعتمادتم برد یرفت

 .« ششیخوام برم پ  یزنه! م یحالم بده! دلم شور بابام رو م 

و    دندیلغز یگوش یصفحه   یتأمل انگشتانم تند تند رو یتم و بعد از کم تخت نشس یشدم و لبه  بلند
من سر تا پا گوشم، آروم باش و بخواب صبح   یحرف بزن  یتون یم ینوشتم:»هر وقت احساس کرد

 یدغدغه  نی دغدغه بزرگ تر یبابات، شبت ب   شیبرمت پ  یدنبالت و م  امیکه برم مطب م نیقبل از ا
 .«نم

کردم ذهنم را با   یو سع  دمیپتو خز ری را درآوردم و ز راهنمیحالت سکوت گذاشتم و پ یرا رو یگوش
شمردن معکوس اعداد محاصره کنم تا قبل از آن که به افکار پوچم چنگ زند خسته شده و روحم چند  

 مطلق گردد. یرا مهمان آرامش یساعت

 نیادم که اخم نشسته بمادرم چشم باز کردم و لبخند به لب سالم د یبا تکان دست ها  صبح
 بلندش انداخت.   یشانیپ  یرو  یخط شی ابروها

 ؟ یش یم  ضی مر ی گ ینم ؟یدیسالم، چرا لخت خواب  -

 برداشتم و تن کردم.  ن یزم  یرا از رو راهنمیپ

 رازان خوابه؟  -

 در اتاق رفت و جوابم را داد: آره، صبحونه حاضره بخور و برو.  سمت

و در   دمیکش ینشست و پوف کالفه ا یواریساعت د یم رو را هم برداشتم و نگاه  چمیو سوئ  یگوش
 خانه را باز کردم. 
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 خواب موندم، خداحافظ.  ؛یکرد   دارمیب  ریمامان د -

 جواب داد.  دهیتماس گرفتم که به بوق دوم نرس قیخارج کردم و هم زمان با شقا نگیرا از پارک   نیماش

 ! یایزدم ن  یحدس م  -

 پدال گاز فشردم. یرا رو میپا

 اون جام، حاضر باش.  گهید قهیتا ده دق -

شدم و در    ادهیو با عجله پ دمیگفته بودم به خانه رس قی که به شقا  یرا قطع کردم و قبل از زمان  تماس
را   دیباال رفتم و مقابل در واحدمان قرار گرفتم؛ هول زده کل  یکی ساختمان را گشودم، پله ها را دو تا 

 رخ به رخ شدم.  قیندم و به محض باز شدن در با شقادرون قفل چرخا

 شده. رمی سالم، بدو که د -

 شانه اش جا به جا کرد.  یرا رو فشیک

 .یرم اگه عجله دار ی سالم، خب خودم م -

 خانه خارج شد و من باز در را قفل کردم. از

و رازان رو از  دنبالت باهاش بر  ادیآژانس م هیساعت بعد هم  هیرسونمت  یخودم م   ست،ی الزم ن -
 خونه. دیها بردار و بعد برگرد نیمامانم ا یخونه 

  دیمتوقف کردم و کل  مارستانیرا مقابل در ب  نیشد. ماش ی سکوتمان ط ادیدر فر  ری نکرد و مس مخالفت
 دمید یاز محدوده  یرا در مشتت محاصره کرد و با خداحافظ کوتاه دیخانه را سمتش گرفتم، کل

 محو شد، من باز استارت زدم و با سرعت هر چه تمام تر خود را به مطبم رساندم. 

و سمت اتاقم قدم برداشتم،  دمی به افراد منتظر درون سالن انداختم و شرمنده چشم دزد  یکل ینگاه
 اش بلند شد. یصندل یبه احترامم از رو  یمنش

 د؟یدار ل یم  یزیچ د،یدکتر خوش اومد یسالم آقا -

 در اتاق نشست.  ی رهیدستگ یرو دستم
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 . دیکن  ییرو به اتاقم راهنما مارهایبعد ب  قهیسالم، ممنون، فعالً نه فقط چند دق -

نشستم و لپ   زی پشت م دم،یگذاشتم و روپوشم را پوش زمیم یکشو یرا تو لمیاتاق را باز کردم، وسا در
 ماندم. مارمی ب نیتاپم را روشن نمودم و منتظر اول 

گرفتم و به  قیشقا یبه در اتاق خورد و من به اجبار نگاه از عکس چشمان مجذوب کننده  یا تقه
 که وارد اتاق شد دادم. یخانم جوان 

گرفته بود،  قرمز خون فرا  یکه اطرافش را هاله ها یرنگ  یشیچشمان م یزینگاه اول قبل از هر چ در
اشاره کردم،   زمی م یجلو یها یگذاشت، نگاه گرفتم و با دست به صندل یم شی خود را در معرض نما

داشت اصالً   یدیکه سر درد شد نیگذاشت؛ حدس ا ز یم یخانم جوان نشست و دفترچه اش را رو
 اش انداختم. یبه نام خانوادگ ینبود، دفترچه را برداشتم و نگاه  ختس

 من در خدمتم. ،یل یخانم سه دیش اومدخو یل یسالم، خ -

دکتر،   یبود گفت: سالم آقا دنیقابل شن یکه به سخت ییچشمانش را بست و با صدا یا هیثان چند
 تونم بخوابم.  یچند وقته اصالً نم  هیراستش 

  یم یبلند و انفجار یذارم همه اش صداها یهم م یتکان دادم و او ادامه داد: تا چشم هام رو رو سر
مانع   ییصدا چیکه اصالً ه یو انگار دنیراحت خواب  الی با خ انمی که تموم اطراف هیدر حال  نیشنوم ا

 خوابشون نشده.

 کردم او را مخاطب قرار دادم. ی که مشخصاتش را وارد لپ تاپم م یحال  در

ه کامالً درسته چون مانع خوابشون نشد ییخوابن و انگار صدا  یاون ها راحت م دیگ یکه م نیا -
که به احتمال   هیشوک ایهم استرس  لشیدل  نیتر یافته و اصل یسر شما اتفاق م  یتموم صداها تو

 . دیداشت راً ی اخ ادیز

 بود دادم.  دهیکه رنگش کامالً پر یل یکردن برداشتم و نگاهم را به خانم سه پی از تا دست

 نیا دیکن  یو همکار دیمن گوش بد یترس نداره چون اگه به گفته ها یاصالً جا  یلیخانم سه  -
که شما ذهنتون رو کامالً از اون   نهیالزمش ا یقابل درمانه ول  یهمون سندروم سر انفجار ای یماریب

  که وگایمخصوصًا  د؛یاریو به جاش رو به سمت ورزش ب   دیکه باعث استرستون شده دور کن  یموضوع
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کنم رو   یم  زیکه براتون تجو ییکه آرامبخش ها نیا گهیاشه و کمکتون کنه و دتونه موثر ب یم  یلیخ
 . دیاستفاده کن یفقط و فقط در مواقع ضرور

رفت.   رونیتشکر کرد و ب  یکردم و دفترچه را سمتش گرفتم، با لبخند کم جان  ادداشت یرا   شیداروها
فنجان قهوه خواستم،  کی  یفیرا برداشتم و از خانم لط  زی م یتلفن رو گرید ماری چند ب تیزیی بعد از و
فنجان قهوه   ههمرا قیبه در اتاق خورد و به دنبالش شقا یتر نگذشته بود که ضربه ا  شیب قهیچند دق

 اش گشت. یچشمان طوفان ر ی نگاهم در گ  یام وارد اتاق شد، لبخند زدم ول

 شده؟  یزیسالم، چ -

 یزیقبل از آن که چ یگذاشت و مستأصل نگاهم کرد ول زمی م یلرزان رو یقهوه را  با دستان فنجان
  یفی به خانم لط یو شاک  دمیرا درهم کش میدر اتاق باز و عرفان هول زده وارد اتاق شد، اخم ها دیبگو

 داده بود، چشم دوختم. هیکه به در اتاق تک

اجازه ندادن که من بگم تنها   یحت  شونینتونستم ا یول رم یدکتر به خدا خواستم جلوشون رو بگ یآقا -
 .شتونهی و خانمتون پ نیستین

 شونی ا د،ییگره کرده گفتم: باشه شما بفرما یرا سمت عرفان سوق دادم و با همان ابروها نگاهم
 مراعات کنن. دیخودشون با

 رفت و در اتاق را بست.  رونیب  یانداخت و با عذر خواه نیی شرمنده سر پا یفی لط خانم

 دهیبدنم را احاطه کرده بود که مانع د یموقع عرفان سلول ها یاز حضور ب یبد  یلیخ  یقو حس
 شد.  یم  نمانی ب تی م یشدن رفاقت و صم

 . ای کار داره بعد ب یخانمم چ نمیمنتظر باش، بذار بب  رونی عرفان ب -

چشم گرفت و   عیسر ینگاه کرد ول قیقاآتش به ش یمملو از شراره ها یو با نگاه دیپر شیاز رو رنگ
 نشست.  زمی کنار م یصندل نیاول  یبا خنده رو

  یبد کار ارم، یگفتم خودم برات ب  یری پرونده رو بگ یومدین  دمید ستم،ین بهیپسر من که غر الیخ  یب -
 کردم؟ 



 قلبان  یته

33 
 

هم گرفتم،   ینی ریگذاشت و با اشاره به آن ادامه داد: تازه ش زی م یدستش را رو  یتو ین یری ش ی جعبه
 .یکرد یم دیکه تو با یکار

 کردم آرامشم را حفظ کنم. یسع

 ؟ یبگ یخواست  یم یزی چ قیشقا -

 عرفان.  یتمام حواسش به کارها یبه من بود ول  نگاهش

 .میها دعوت نیمامانت ا ینه، فقط اومده بودم بگم امشب شام خونه   -

 ؟ یرو بگ نیکه فقط ا یهمه راه اومد نیا یعن ی: دمیباال انداختم و پرس   ابرو

 سر تکان داد. دییتأ یتند و به نشانه  تند

 ؟یچرا تلفن نزد -

 جواب بدهد عرفان مداخله کرد. قیاز آن که شقا قبل

 نه؟ی حاال بد کرده اومده شوهرش رو بب -

 دادم. هیام تک  یصندل  یپشت به

 گه. یرو داره م یا گهید زی م هاش چبارون چش  ینه ول -

 را کنار زد. شیگونه ها یدست پاچه اشک نشسته رو قیشقا

 . نمشیبب تی وضع نیکردم تو ا یوقت فکر نم  چیبه خاطر بابامه، ه نینه، نه ا -

 شده دورش را پاک کردم.  ختهیر یدور فنجان قهوه گرفتم و با انگشت اشاره ام قهوه ها دست

 .میر  یبا هم م گهیخرده د هی نی بش زم،یباشه عز -

 مامانت کمک بخواد. دیرفت گفت: نه ماهان جان من برم بهتره، شا یطور که سمت در م همان

 دادند و من از پاسخ دادن به آن ها درمانده بودم. یجواب در ذهنم جوالن م یسوال ب هزاران
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تکان دادم تا بند بند افکار مسموم ذهنم  نی به طرف یقرار گرفت و من سر میروبه رو ین یری ش ی جعبه
 را پاره کنم.

 ؟ یچته؟ تو هم -

 چشمان زاغش متوقف شدم. یدر دستش سوق دادم و رو یرا از جعبه  نگاهم

 ؟ یخبر اومد ی چرا ب  ست،ی ن یزیچ -

داشت جوابم را داد: راستش اول قصد  یرا برم  یا  ین یری کش آمد و همان طور که ش شیها لب
  یناپلوئن لویک هیرفتم  نه،ی پرونده تو ماش دمیطرف ها کار داشتم، د نیخب ا یول  امیجا ب  نینداشتم ا

 .میهم به داداشمون داده باش یحال  هیگرفتم تا آخر وقت 

  گرید یکردم ول یم  یانداختم و ابراز خوشحال یبود دست دور شانه اش م یگریاگر هر وقت د دیشا
را خورده باشم و باورشان تا مرز    ین یریش  یدادند که قبل از آن خربزه  یرا م یطعم عسل  شیحرف ها

 برد. یم  شیمرگ من را پ 

برداشتم و به  یا ین یری ش ل،یدوران تحص  ادیرا قاب صورتم ساختم و به  یحفظ ظاهر لبخند  یبرا
 تر شد.  قی زدند و لبخندش عم ی بردم که چشمانش رعد باال یسالمت ینشانه 

 ! یستیاون دوران ن ادی گهیمن فکر کردم د -

را به دست    لمیاز آن عذاب خفقان آور، کل خاطرات دوران تحص ییرها یگفت من برا یهم م راست
 خود کرده بود.  یآتش سپرده بودم تا خاکستر کند هر آن چه من را از خود ب

  یهوا ول  میو فرستاد میدود کرد یسالش رو الک هیدرون دستم زدم و گفتم: درسته  ینیری به ش یگاز
 بود.  میزندگ یروزها  نیتونم بگم بهتر  یخب به جرأت م

 ه شد و من نبضش را احساس نکردم. سخت، قلبم مچال یآن جمله  انیزمان با ب  هم

 شانه ام گذاشت.  ینشست و دست رو زیم ی گوشه

نباشه   یهر چ م،یکرد یم لیتو رو هم دخ میدیچ یتا با بچه ها برنامه که م یکرد یپسر زودتر رو م  -
 !یبزرگمون تو بود یروز هی
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کنترل اعصابم از دستم خارج شده و تمام   م،یداد یرقت بار ادامه م یداشتم اگر باز به آن مکالمه  حتم
شده   غیصورت شش ت  یحسرتش بر دلم مانده، رو یکه بد جور یا یل یخاطرات تلخ گذشته را با س

در عوض کردن موضوع کردم تا کم تر زخمم سر باز کند و من را   یآوردم، پس سع  یاش باال م
 بترساند. 

 ه؟ینظرشون چ نمیبب   اری رو ب به بعد ِان شاءاهلل، خب برو اون پرونده نیاز ا -

 بلند شد و سمت پرونده رفت. زیم  یاش را در دهانش چپاند و از رو  ینیری ش یمانده  یباق

  یعن ی یرو جلب کن  مارستانیب سی نظر رئ یتونست  یخب وقت  یول ستیمساعد ن ادیز  شییچندتا هی -
 .گهیکارت درسته د

 بلند شدم و سمتش رفتم. زمی آن قدر خوش طعم و دلچسب بود که از پشت م حرفش

 کرده؟ دمییتأ یدکتر محمد ؟یگ یراست م  -

 سر تکان داد. دییتأ ینشانه  به

 مخالف هام بود! نیاز سر سخت تر  یکیممکنه؟ اون  یچه جور -

  میآرزوها یبرگه   یرا پا یدکتر محمد یقدم مانده را او سمتم آمد و من با چشمان خود امضا چند
 پرواز کم آوردم.  یو تنها دو بال برا  دمید

 شه که قبول کرده!  یهنوز هم باورم نم -

من و  یاش به عکس سه نفره  رهی نگاه خ دنیو با د دمی کش رونیسر از پرونده ب  دمیرا که د  سکوتش
را به  شمی چند لحظه پ یشد، خوشحال  میخود به خود قلبم کدر و اخم مهمان ابروها ق،یرازان و شقا

 رفت.  ادمیکل 

 رفتم.  لمی، سمت کت و وسارا بستم  پرونده

 م؟یبر یایندارم، نم  ماریب گهیکه د نیمثل ا -

 دوباره بگو. دم،ینشن ؟ی: چ د یگنگ پرس یبا نگاه  دیرا که شن میصدا
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 مطب؟  یمون یرم خونه، تو م  یدادم: دارم م هیدر اتاق رفتم و جوابش را همراه کنا سمت

 خارج شدن از اتاق معلوم بود. یاز عجله اش برا نیکرده و ا هول

 برم، خداحافظ.  دی نه، اتفاقًا کار دارم با -

گشتم، از اتاق خارج شدم   نیتر از قبل دل چرک  شیاز اتاق خارج شد و من ب میبگو یزی از آن که چ قبل
 هی د،یاتاقم بکش  یبه سر و رو  یدست هی دیکه بر نیلطفًا قبل از ا یف یگفتم: خانم لط  یو رو به منش

 خونه. دیهم هست با خودتون ببر ین یری ه شجعب

 اش بلند شده بود. یصندل  یعادت، به احترامم از رو طبق

 .دی ممنون، خسته نباش  یل یدکتر، خ یچشم آقا -

 سالن رفتم. یو خود سمت در خروج   ندی کردم که بنش اشاره

 شب خوش.  د،ی شما هم خسته نباش  -

با   دم،ی بعد به مقصد رس یقیپدرم شدم. دقا  یخانه   ینشستم و راه نیپشت فرمان ماش خسته
رمق تمام    ینشست و ب میدو ابرو نیکه متعلق به خواهر و برادرم بود اخم ب  گرید یها نیماش دنید

و   رامشب رو مراعات کنه و حرف خواه هی قی:»خدا کنه شقاپله ها را باال رفتم و با خود زمزمه کردم 
 سرم آوار نکنه!« یبرادرم رو رو

 آمد، توجه ام را جلب کرد.  یکه از خانه م ییزنگ در ننشسته بود که صدا یدستم رو هنوز

 .نهیب  یرفتارهات رو نم نیبرف و ا  ری کبک سرش رو کرده ز نیاون برادر من شعور نداره که ع -

 بلند شد. شیهمراه بغض نشسته درون گلو قیشقا یتر نگذشته بود که صدا شی لحظه ب چند

 د؟ی زن  یحرف م  یجور نیمن چه کار کردم که ا  دیشه بگ یداداش م -

چه کار    یخواست یم گهیمهرداد جوابش را داد: د یخود را وسط انداخته و جا   حهیمعمول مل طبق
و انگار نه انگار که  یش  یو مدام هم رنگ به رنگ م تهیهمه اش سرت تو گوش  یدیرس  یاز وقت  ؟یکن
  یجواب مامانم رو نم یچ یبرا ،یچ ی ها اصالً ه نیبه توجه ت داره، ا ازینکه  یپنج ساله دار یبچه  هی
 زنه؟ یصدات م  یوقت ید
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بر دلم انداخت و من دلتنگ آرامش   یرازان هم زخم ی هی گر یبلکه صدا قیشقا  یبار نه تنها صدا نیا
 شده بودند.  بهیبا من غر گرید ایگذشته شدم که گو یروزها یو خوش 

صدام   یوقت دمیمامان رو نشن  یمن صدا  دیاش شد هی باعث گر یجور نیبچه که ا  نیبه جون هم -
 کنم؟ یاحترام یجواب ندم و ب  دیکرده بود وگرنه چرا با

خانه را   یبعد در باز شد و من تمام اعضا یزنگ لغزاندم، لحظه ا یو دستم را رو  دمیکش یکالفه ا پوف
 .دمیو گارد گرفته د  ستادهیا

 م مامان، سالم بابا.سال -

 کنم مخاطب مهرداد قرار گرفتم. یسالم و احوال پرس  هیاز آن که کامل وارد خانه گردم و با بق قبل

 ؟ یو سالم کن ی که قابل بدون یذار  یاحترام هم نم گهید -

نکنم، سپس وارد   یبر زبان جار یست یچشمانم را بستم تا حرمت ها حفظ شوند و حرف ناشا یدم
 آغوش باز کردم. شیسمت رازان رفتم و کنارش زانو زدم و برا  میخانه شدم و مستق

 حالتون خوبه؟  ،یسالم همگ -

 قرار گرفتم. قیخودش را در بغلم انداخت، از جا بلند شدم و کنار شقا رازان

 ؟ یچه خوب -

 ذارن آدم خوب باشه؟  یها م  یاشاره کرد و گفت: مگه بعض قیبه شقا بعد

 ینکرد ،ی کرد هیکه تنها حرفم به گوش او برسد، گفتم: گر یلب جور ریانداختم و ز قیبه شقا ینگاه
 ها؟

ما   یکه زندگ ستین  یدر کمال احترام جواب برادر بزرگترم را دادم: بله حق با شماست، آخه بار اول بعد
 ر شده و تو چشمتون فرو رفته و... خا

 حرفم توسط مادرم قطع شد.  ی ادامه
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  یحرف م ی جور نیبدت رو خواستن که ا یخواهر و برادرت ک  ؟یزن  یم هیحرف ها چ نیماهان؟ ا -
 ؟ یزن

 خم شدم. شی پا یگذاشتم و جلو نیزم یرا رو رازان

 خونه، باشه؟  میکه بر دیلباس هاتون رو بپوش دیتو و مامان بر ییعروسک بابا -

که   یوقت، فقط از وقت چیدور شدند بعد رو به مادرم کردم و گفتم: ه قیرازان و شقا  یکردم تا کم صبر
  دهیعق یمخالف ازدواج ما بودن و همچنان هم رو یمشکل داشتن و حت قیها با شقا نیا ادمهیمن 

تونن   یتا حرفشون رو ثابت نکنن، نم ینداره و انگار  یسرانجام خوش یزندگ نیکه ا بندنیشون پا
 ! رنیآروم بگ

 حرف خواهرم مانع از خروجمان شد. یول میو رازان با هم سمت در خانه رفت  قیآمدن شقا با

 ها هنوز بهت ثابت نشده و... یآره حق با توئه چون خراب بودن بعض  -

 مقابلم ساخت.  یو سمتش هجوم بردم که مهرداد سد دمیحرفش را نشن  ی ادامه

 ؟ی کن  یم یچه غلط یمعلوم هست دار چیه -

خواهرم را که پشت همسرش پناه گرفته بود را به  ینوازش گونه   یکردم کنارش بزنم و صدا یسع
 !ستیکار ن  انتی بزنم که زن من هر چه باشد خ ادیعرش برسانم و فر

 . دیلرز یم تی خش برداشته بود و از شدت عصبان میصدا

 استفاده کنه. دیاز هفت تا بند گلوش با یکنم چه جور شیبرو کنار تا حال  -

   ؟یرو خواهر بزرگ ترت دست بلند کن ی خوا یبه عقب هلم داد و گفت: تو م  مهرداد

غرور مردانه ام  کردم که اصابت دستش با قیرا در نگاهش تزر میگشتم و حرف ها رهی خ دگانشید در
 تأسف سر تکان دادم. یباعث شد صورتم به شدت به سمت راست کج گردد و من تنها به نشانه 

 . یریبگ ادی احترام به بزرگ تر رو  یرو زدم که معن نیا -

 ؟یدیرا باالتر برد و گفت: فهم   شیصدا بعد
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 پدرم لب گشود. باالخره

  یریبگ ادیگوشت تا   ری دونه از اون محکم تر رو بخوابونم ز هی دیباشه من هم با یجور نیپس اگه ا -
 !یو حرمت مهمون خونه ام رو نابود نکن  یمن صدات رو باال نبر یتو خونه 

 مادرم نشست.  یاشک ها یگرد کردم و نگاهم رو عقب

 من واقعًا شرمنده ام.  -

 زد.  میرفتن داشتم که پدرم صدا رونیخانه را باز کردم و قصد ب در

 ؟یر  یهان کجا مما -

 برگشتم. سمتش

 . مینباش ستن،ی قائل ن یکه برامون احترام  ییدم جا یم حی ترج یشرمنده بابا ول  -

 انداخت.  نییسر پا شرمنده

 . دیبر د،یمونه؛ شما هم جمع کن یحاال که ماهان نم -

 پدرم شد.  یشگیهم ت یو من باز دلم گرم حما میآمد رونیخانه ب  از

 

  یهم نم نی ماش ی شهیبرخورد هوا از ش یمتشنج پشت فرمان نشستم و استارت زدم. حت  یاعصاب  با
 !هاتون رو نشنوم  هیگر یزدم: صدا اد یو فر ختمیر میخشمم را در صدا یتوانست آرامم کند پس همه 

لرازن مرا مخاطب قرار   ییبا آوا قیشقا یفرو رفت ول ی به محض تمام شدن جمله ام در صندل رازان
 داد.

 ره.   یداره به نا کجا آباد م یزندگ  نی اصالً حق با اون هاست، ا ه؟یچ یدون  یم -

 برگشتم. قیسمت شقا یپارک کردم و عصب یرا کنار  نیماش

 کنم! ز ینگو که االن تا خرخره پرم، نذار سر ر یزیچ -
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 زد و سمتم برگشت.   هیتک نیکنار زد و به در ماش شیرا با پشت دست ها شی گونه ها یرو البیس

 خوام.  یبگم، من طالق م دیبا  یول -

 ؟ یگفت ی: چدمیو من کبود شده غر دیبدنم به هزار درجه رس یدما

 باز هم آن را سرکوب و در مقابلم قد علم کرد. یدر چشمانش النه کرده بود ول  ترس

 دم.  یرم درخواست م  یفردا هم م نیخوام هم  یمن طالق م -

 .دم یفرمان کوب یدهان همسرم آماده کرده بودم را رو یکه برا یمشت

 !یر یهم م دیبا لباس سف یاومد  دیبا لباس سف  ،یکن  یتو غلط اضافه م -

 لبش من را تا مرز جنون رساند.  یرو  پوزخند

بحث رو ادامه  نیا نیهم گهیرو گفتم، د  نیا یک نیب  نه،ی پات به دادگاه برسه کارت با کرام الکاتب -
 !فتهی باز هم ن فتادهیکه تا به حال ن یکنم اتفاق  ی نم  نیتضم  نده وگرنه

نگذشته بود که در عقب هم باز شد و رازان در   هیشد، چند ثان ادهی را باز کرد و پ  نیحرف در ماش یب
گفت:   دهیبر ده یرا صدا زد و بر قیزد؛ شقا یکه هق م  یحال

 ...ت...ترسم.یمامان...نرو...م...من...از...بابا...م...م 

رسانده بودند که دخترکم از من  ییشدم که من را به جا  زاریب  ای دن تی و از خودم و تمام ماه شکستم
 گذاشت.  یاحساسات پدرانه ام م  یرفت و قدم رو یمهرش م  یواهمه داشت و سمت مادر ب

 نوشت.  مانیرا برا  نیدست سرنوشت بدترو  میخبر بود یاز تمام عالم ب  ما

  یتصادف کرد و روحش قصد ترک جسم ب  ینی با ماش یمادرش به طرز وحشناک  یدر چند قدم دخترکم
 را کرد.  نی زم  یجان شده اش رو

متر به هوا پرتاب شده پرنسس کوچک من  نیقابل باور نبود؛ آن که چند میتار شده بود و برا  دمید
 بوده باشد. 
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زانو زده   قی شقا ابانی آن طرف خ دم، یشدم و سمتش دو ادهی پ نیان و هول کرده از ماش لرز یوجود با
اتفاق را   نی شد خواند که ا یاز جز به جز صورت او هم م یفراخ فقط نظاره گر بود، حت یو با چشمان

 کابوس شوم بود. نیاز ا ییو رها دنیباور نداشته و مثل من هر لحظه منتظر پر

ما   یزندگ قت یشوم حق  یایرو نی که ا دمیو با در دست گرفتن دستانش فهم   دمیسر رازانم رس یباال
 . دمیبار هیبار با گال  نیاول یشده و من برا

 بود! ینه اصالً همه اش شوخ  م،یمن و مامان اشتباه کرد ،ییبلند شو، بلند شو بابا ییرازانم، بابا -

 یبستم و قدم ها  خیبدنش،  ی گرفتم و از سرما را در آغوش  نشی خودم جرأت دادم و جسم خون به
عقب گذاشتم و خود پشت فرمان قرار گرفتم،    یصندل  یبرداشتم. رازان را رو ن یسستم را سمت ماش 

 گرفت.  یجا  نیهم درون ماش قیبودم که در سمت شاگرد باز شد و شقا فتادهی هنوز راه ن

  یقیشد، بعد از دقا یآمد و هر لحظه به طولش اضافه م یکش م  ری انگار مس ی راندم ول یمهابا م  یب
دستانم گرفتم و با قدم گذاشتن  یرو یو من رازان را مثل پر کاه میدیرس مارستان یعذاب آور به ب 
  اقات  یکی  ست؟یجا ن نیا ی: چرا کسدم یکش ادیهمکارانم فر دنیو ند مارستانی ب یدرون محوطه 

 عمل رو آماده کنه!

 ! میرو چک کن تشیجا تا وضع نیا دشیرا آورد و گفت: بذار یبخش تختتازه وارد   پرستار

 تخت گذاشتم. یرا رو رازان

 . امیشم و م  یاتاق عمل من هم االن حاضر م دشیببر -

 رازان شد.   تیوضع ی مشغول بررس میتوجه به گفته ها یاو ب  یول

 !دیاتاق عمل رو آماده کن عیسر د؟ی کن یخانم، چه کار م -

 شد.  رهی گرفته به چشمانم خ ینگاه با

 فوت شدن. شونینداره، ا یا دهیفا یمتأسفم ول -

و پودر شدم و مذاب  دمیرا به چشم د زی من هم رستاخ ،یشو یپودر م  امتیدر ق  یهم که باش کوه
 زبانم نشست و پرستار جوان را سوزاند.  یدرونم رو
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خشک نشده از   دتییهنوز مهر تأ یبعد شما وقت دی م اتاق رو حاضر کن گ یشما؟ م  ایمن دکترم  -
 ؟ یگ یاشتباه من م  صیتشخ

 به خرج داد.  یصبور  یول  دیدو دگانشید  یاشک درون عسل  نم

 من که نگفتم شما اشتباه... -

 قطع شد.   قیتوسط شقا حرفش

رو که  یحال دخترم بده؟ پس زودتر کار  ینی ب یساعته؟ مگه نم هی یباف  یواسه خودت م یچ -
 همسرم گفت رو اجرا کن!

 را احضار کرد.  ییدکتر رضا  یتأسف تکان داد و با برداشتن گوش یاز رو یسر پرستار

متعجب   ق یحال من و شقا یآشفتگ دنیآمد و با د یینگذشته بود که دکتر رضا  یا قهیچند دق هنوز
 شده ماهان؟ ی: چد یپرس

 برد؟  یمرد، غرورش را به تاراج م ی هیگفته گر یکس چه

 از حماقتمان بود. هیرفتن نبض قلبم و گال  نیاز ب ی چشمان من برا یگلو

چنگ  ر ی من هنوز اس یکنه و آهو یتازه وارد داره اشتباه م نیتو رو خدا تو حداقل بگو که ا الدیم -
 سرنوشت نشده!

  یاش شد ول  یاتیبود رفت و مشغول چک کردن عالئم ح دهیآن خواب  یکه رازان رو یسمت تخت الدیم
حق با   یاز نگاه منتظرم گرفت و گفت: متأسفم ول دهیو د  دیلرزان کنار کش یبا دستان  هیبعد از چند ثان

 !هیخانم انتظار

و شکست و من را  اوردیرا ن می شانه ها  یوزن رو ینیتاب تحمل سنگ  میسست شد و زانوها میپاها
 زد.  نیزم

 !ی! ِد بگو لعنتهیبگو که شوخ ؟یگ ی چرا چرت م الدیم -

 تأسف تکان داد. یبه نشانه  یسر
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تونم نجاتش بدم! خودت   یدم بگو اتاق رو آماده کنن! من م یقسم م نتیزتریتو رو جون عز الدیم -
 بدترهاش رو برگردوندم. نیمن از ا ،یمن بود یها  ت یکه شاهد موفق

اون   یشم ول یهات نم تیگفت: من منکر موفق یو با درماندگ دیاش کش یقهوه ا یموها نیب یدست
 بهبودشون بود.  یبرا ین ییپا یل یها زنده بودن و درصد احتمال خ

 تپد؟!  یام هنوز م  یکردند که نبض زندگ  یباور نم  چرا

 . دیکن ی شما احساس نم یرازان من هم هست ول -

 شانه ام گذاشت.  یزانو زد و دست رو میرو روبه

 ... دوارمیگم، ام یم تی تسل -

را   یگوش الدیشلوارم در آوردم که م  بیام را از ج یو من با عجله گوش  دندی سوت کش میها گوش
 گرفت. 

 ؟ یکار کن  یچ یخوا یم -

 از اندوهش دوختم.  زی لبر دگانشیدر د چشم

به احترامش    ادیب  یدونم وقت یآخه رازان عاشق بابامه، من م  اد،یخوام زنگ بزنم بابا جونش ب  یم -
 شه! یهم که شده از جاش بلند م

و کنار گذاشته و   دهیقلبش را مورد هجوم قرار داده بود که غرور را بوس  یچرا شکست؟ چه کس الدیم
 !خت؟یر  یمن اشک م یهم پا

 شه! یه مباش و خانمت رو آروم کن االن از بغض نشکسته اش خف  یمرد قو -

 برگشتم. قی رفت، سمت شقا  رشی پذ زی را زد و از جا بلند شد و سمت م تلنگرش

 پارک!  میر یخونه، فردا هم با هم م   مشیپاشو دست و صورتش رو بشور ببر -
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کرده اش داشت، در همان حالت به   ری راندن بغض گ نییدر پا  یگذاشته بود و سع شی گلو یرو دست
  قیاز حنجره ام فرار کرد و بر سر شقا میتکان داد که باز صدا نیطرف  دفعه سرش را به نینه چند یمعن

 آوار شد. 

 کن براش، پاشو! یپاشو مادر ستم؟ی مگه با تو ن -

نور چشمانش خاموش و   یا هیرفت و در صدم ثان  جگاهشیجدا شد و سمت گ شیاز گلو دستش
 افتاد. نی زم یرو

  ییبود و من بچه تنبل کالس بودم و دلم فقط رها یان ماجراها امتحان سخت یکردم تمام یم حس
 مردود کننده! یا جهیو نت دیسف یبا برگه ا یخواست حت یاز آن را م

رفتم  قیسمت شقا  دهیخم یهر چه کردم کمرم راست نشد، با قامت یول ستادمیا میپاها یزور رو به
منتقل کردند، دنبالشان   یاو را به اتاق گریمک چند پرستار دو با ک دیبه او رس یقبل از من، پرستار یول

زنگ  قی شقا  یگوشزدم. خواستم هم زمان با پرستار از اتاق خارج گردم که   هیرفتم و به در اتاق تک 
به جواب  بیترغ  ، یناشناس حس یشماره  دنیرا باز کردم و با د  فشی ک پیلرزان ز یخورد؛ با دستان

 دادنم کرد.

 د؟ ییبفرما -

 بعد زبان در دهان چرخاند.  یاندک  یکرد ول  اریسکوت اخت  یپشت خط چند لحظه ا فرد

 ست؟ یجون مگه ن قیشقا یگوش -

 گرفته ام را صاف کردم.  یصدا یسرفه ا با

 بله، امرتون؟  -

 به خود گرفت.   ییآشنا یزن پشت خط بو یصدا

 د؟ یرو بهش بد یشه گوش   یاز دوست هاشم م یکی من  د،یهمسرش باش دیشما با -

 هوش نشست.   یب  قیشقا یرو نگاهم

 . رهیتا بگم بعدًا باهاتون تماس بگ دیتونه حرف بزنه، اسمتون رو بگ یفعالً نم شونیا -
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 من بود. یذهن خسته  یتمامش ساخته   ایدانستم واقعًا دست پاچه شده  ینم

 اسمم سه...ساجده است.  -

 دادم. انیم اضافه شد و تماس را پاصورت  یبه غم رو یاخم

 گم زنگ بزنه. یباشه، م  -

 از جانبش نماندم و تماس را قطع کردم.  یحرف منتظر

 کرد.  ینم میرها  تشیفکر رازان و معصوم  یلحظه هم حت کی

از پدر و ترک   دنینترس یگفتم، قصه  یقصه م شیمادرم برا یبود تا خودم به جا شبیهنوز د کاش
 نکردنش را! 

نرود هر چه  ادمی وقت  چیمحبت پدرانه ام کوک کنم تا ه یرا رو مانیتوانستم ساعت زندگ ی م کاش
 رود!  یدخترکم در م یپدرم و جانم برا کیکه شود، من 

 کاش...  یا

  جینامعلوم که توسط بلندگو پ یبه نقطه ا رهی ذهن خسته ام بودم و خ یکاش ها  یا ریدرگ هنوز
 م.شد

 . ییبه دفتر دکتر رضا یدکتر ساالر -

سست از اتاق خارج شدم و سمت دفتر   ییشلوارم جا دادم و با قدم ها بیرا درون ج قیشقا یگوش
خاک بر   یباز کردن راه نفسم مشت یکه جا قیعم یدم دنیو بعد از کش  ستادمی رفتم، پشت در ا الدیم
 ی فسهق  یو بدتر به سرفه ام انداخت و راه تنفسم را بست، مشتم را گره کردم و رو  دیپاش میها هیر

 یبود، دستم را بلند کردم تا ضربه ا دهیفا یب یدر آرام کردن آن نمودم ول  یام فرود آوردم و سع نهیس
تاق شدم،  آب مقابلم قرار گرفت؛ دستش را پس زدم و وارد ا   یوانیبا ل  الدیبه در بزنم که در باز شد و م

 رها کردم.  یصندل ن یاول یخودم را رو

 ؟ یماهان قصد جون خودت رو کرد -

 نفسم را حبس و پس از آرام شدن سرفه ام دهان باز کردم.  یلحظه ا چند
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اون تخت افتاده   یجون رو  یگلم پر پر شده بودم و ب یخواد االن من جا  یچه قدر دلم م یدون ینم -
 بودم!

 گذاشت.  میپا یجلو  زیم  یآب را رو وانیل

دونم که تو  یرو م نیا یتونم درکت کنم ول یکنم نم یکه حساب م یکنم، هر جور یم یهر کار -
 .یهست یبد  یلیخ  تیموقع

 . نمیرا بلند کردم تا بتوانم او را بب  سرم

 ! یوقت درک نکن  چیه دوارمیام -

 نشست.  میرفت و روبه رو زیآن طرف م یصندل سمت

  یکه چه اتفاق  یبه خانواده هاتون خبر بد دیکم کم با گهیاتاقم که بگم د ییایراستش خواستم ب  -
 افتاده.

 افتم؟ی  ینم یراه نجات چیافتاده بودم و ه ری گ یآوار شرم و سر افکندگ ریز

 هر دو دست صورتم را پوشاندم.  با

 رو بدم؟ یخبر چ  الدیم -

 در گوشم زد. یا دهیکش د،یهضم بغضش کش یکه برا یقی نفس عم یصدا

 خبر فوت و تصادف رازان رو.  -

 .ستمینگر قمیبه رف  میتار مستق  یرا از صورتم کنار زدم و با نگاه میها دست

 ؟ ی نیب  یرو م یکار  نیمن قدرت انجام چن یتو تو ن،یمن رو بب  -

 . دیاز آن نوش یبرداشت و جرعه ا ز یم یآب را از رو وانیل

 !یانجامش بد دیتو با  یول -
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من آن قدر بزرگ   یدرون گلو ب یس یآب قورتش داد ول  یقدر بغضش کوچک بود که با جرعه ا چه
 قصد رها کردن جانم را نداشت. یانوسیاق دنیبا نوش  یبود که حت

بگم آخه؟ بگم  یدر صد فکر کن من زنگ بزنم به مامان و بابام، چ  هیوجود نداره،  یدیبا الدینه م -
من و مامانش؟ واکنششون  یعرضگ یوجود نداره اون هم به خاطر ب گهیکه تنها نوه تون هم د دیایب

 تونه باشه؟  یم یچ

 لرزانم را فشار دادم تا ثابت گردد. یدست چانه  با

گرفتم بابات چند دفعه زنگ زده؟ انگار بهش الهام  رو   تیاز اون موقع که گوش  یدون  یم چیماهان ه -
 شده!

 بلند شدم.  یصندل  یباال انداختم و از رو شانه

 خوابن! ی ندونن بهتره، حداقل امشب رو راحت م -

 برخاست.   شیهم از جا الدیم

 ماهان تو...  -

هار چوب در در چ یبه اتاق در خورد و بدون صدور اجازه با شتاب باز شد و خانم انتظار یتقه ا چند
کنن،   یم یقرار یدکتر خانمتون به هوش اومدن و ب  یگشت و هراسان و هول کرده گفت: آقا داریپد

 ! دیکن یکار هیشن، تو رو خدا  یآروم نم  می کن  یم یما هم هر کار

 متوقفم کرد. الدیم یو سمت در رفتم که صدا  دمیکش یکالفه ا پوف

 ؟ یماهان پس خانواده ها چ -

 . ادیبرنم یکن چون از من کار شونیکار هیآن که سمتش برگردم جوابش را دادم: خودت  بدون

 اتاق خارج شدم و پشت سرم در را بستم. از

 کنه. یسرش خراب م یرو رو مارستانی االن خانمتون ب  دیدکتر عجله کن یآقا -

 . دمیجانم سرعت بخش  یب یتکان دادم و به قدم ها سر
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ام را به  یانرژ یقرارترم کرد، اندک ته مانده  یب  قیشقا  ی هیو گر غی ج یصدا میاتاق که شد کینزد
 نمودم و با عجله وارد اتاق شدم. قیتزر میپاها

 !رونیب  دیهمه بر -

  میزد دست ها یطور که هق م قرار گرفت و همان  میتکان نخورد، روبه رو شی از جا قیجز شقا یکس
 !نمی بهشون بگو، بگو بذارن بچه ام رو بب یزیچ هیرا گرفت و با التماس گفت: ماهان تو رو خدا تو 

 شده بود که قصد خفه کردنم را داشت.   یقد توپ بسکتبال میگلو بکیس

 بهتره!  ینی نب -

 که درون اتاق بودند، برگشت.  یرا رها کرد و سمت چند پرستار میها دست

 ! دیبا نمش،یبب  دیمن با د،یفهم  یچرا نم  -

 را گرفتم و سمت خودم برگرداندم.  شیها شانه

 ؟ ین یبب یخوا یم  یچ یبرا -

 .دیاز نگاه پرسشگرم دزد نگاه

 بهش بگم. دیبا -

 را از دست داده بودم؟  لمیمن قدرت تحل ایزد   یدانستم گنگ حرف م ینم

 را کنار زدم.  شیگونه ها  یلغزان رو یها دیا کردم و با دست مرواررا ره  شیها شانه

 !قی من رو نگاه کن شقا -

 تعلل سرش را باال آورد. با

 ؟ یبهش بگ یخوا یرو م یچ -

 که...دوستش...دارم! نیهق هقش گفت: ا نیو او ب   دندیقرمز رنگش لرز یها غنچه

 بود؟  شیوقت خرج کردن مادرانه ها چه
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 انشان؟ی ب ینبود برا رید یکم

 فوران کرده بودند؟   شی قلب دخترکم نبض نداشت مادرانه ها گری که د یدرست وقت چرا

 تر نشکنم.  شی ب نیاز ا میهمکارها یکردم جلو یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 .رونیب دی کنم بر یخواهش م -

 را سمت تخت بردم.  قیاز رفتن پرستارها شقا بعد

 . یکن بخواب یسع -

 را پس سرش انداخت.  شیرا کنار زد و صدا میها دست

 بدونه من دوستش دارم! د یبهش بگم، با دیمن با ؟ یفهم یتو چرا نم  -

کردم،   یرا در صورتش بکوبم پس در آغوشم گرفتمش و سع   شیها یخواست نامهربان ینم دلم
 آرامش کنم. 

 نکن، باشه؟  تیپس خودت رو اذ  یدونه که دوستش دار یاون م زم،یآروم باش عز -

 . دیکش رونی انگشتانم ب نیرا به چپ و راست تکان داد و دستش را با ضرب از ب   سرش

 ! ششیمن رو ببر پ  نمش،یخوام بب  یماهان من االن م -

اش مانعم   یو دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که زنگ گوش دمیام کش  یمشک یموها یال یدست
 اش را درآوردم.  یو گوشبردم   بمی شد، دست درون ج

 . یری دوستته، گفته بود باهاش تماس بگ ایب -

 را از دستم گرفت.  یگوش

 نکردم؟  رهیکه من شماره اش رو ذخ  هیک -

 و شانه باال انداختم.  دمیکش یکالفه ا پوف

 کرد.  یخودش رو ساجده معرف -
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برمت   یمن پشت در منتظرم، م  ا،ی از آن که تماس را وصل کند گفتم: تماست که تموم شد ب قبل
 . شینی بب

 را دم گوشش گذاشت.  یتکان دادن و گوش  سر

 . دییسالم، بفرما  -

- ... 

 زد. یا مهیبا ترس به من انداخت و لبخند نصفه ن ینگاه

 ؟ یشناختم، خوب  زمیآره عز -

- ... 

 در اتاق رفتم.  سمت

 ... یول ی ا رو شکر که خوبخد -

در گذاشتم و از اتاق خارج   ی رهی دستگ یراحت شد؛ دست رو  شیمعمول یاز مکالمه   المی خ یوقت
توجه   یآمد و ب رونی زردتر از قبل از اتاق ب ییبا رنگ و رو قیمنتظر ماندم تا شقا یا قهیشدم. چند دق

شد؛   رو دو دیکف سالن کش دیسف یها کیسرام یناالنش را رو یبه من، راهش را کج کرد و قدم ها
 شود راهش را سد کردم.  یبه خود آمدم و دنبالش رفتم و قبل از آن که وارد سالن اصل 

 ؟ یر یم یکجا دار -

 به پا نکنند.  یسونام شی درون چشم ها یایتا در دیبه دندان کش لب

 ؟ یر یبا توام، کجا م  قیشقا -

 شدند و مقاومتش را کنار زدند.  شیمهمان گونه ها ش یزد و اشک ها پلک

 رم خونه استراحت کنم.   یخسته ام، م -

 . دمیدر هم کش ابرو
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 ؟ ینی رازان رو بب   یخواست یخونه؟ مگه نم یر یم -

 بود.  یمعمول  ریسرش حفظش کنند، غ  یبود تا رو دهیچ یکه به دور شالش پ  شی دست ها لرزش

 ده! ماهان برو کنار، بذار برم.  یشنوه! جواب هم نم  یاون که نم ده؟یچه فا -

 از دستم خارج شده بود؟ زیام آمده که کنترل همه چ یسر زندگ ییچه بال ایخدا

 از شالش را در دست گرفتم.  ختهی ر رونی ب  یدست تکه موها با

 ها!  ینی ب یتون  ینم گهید شی نیاگه االن نب -

 برم. دیبا ست،یکنارم زد و گفت: مهم ن یبا تنه ا یشد ول شتریب شیگونه ها یبارش باران رو شدت

 نشستم. نی زم یزدم و همان جا رو هیسرد پشت سرم تک  وارید به

 وقته.  ریبا آژانس برو، د -

زانو گذاشتم و چند باره فکرم به  یخارج شد سر رو  دمید یاز محدوده  ینگاهم دنبالش کردم و وقت با
مثل خوره به جانم افتاد که چرا  ی همسرم شدم و سوال ت یشخص  یگانگ دو  ریپرواز درآمد و باز من درگ

رخ    یاتفاق هک ایرازان و گفتن حرف دلش بود و پس از آن تماس، گو دنیقرار د یقبل از آن تماس ب
 و به خانه رفت؟  دینداده باشد راهش را کش

ناکوک قلبم را داشتم که با  یملود شی را گرفته بود که سر بلند کردم و قصد رفتن پ بانمیگر یکالفگ
 رخ به رخ شدم.  یفرد

 ؟ یدکتر ساالر -

 بلند شدم. میاز جا یلباس فرمش چرخاندم و به سخت یگنگم را رو نگاه

 بله، خودم هستم.  -

  طیگم، شرا یم  تیل حال متأسف گفت: تس ن یمحکم اما در ع ییانداخت و با صدا ن ییرا پا  سرش
 د؟ یکن یرو با ما همکار یا قهیچند دق د،یدار
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باشد که رعشه به تک تک سلول  رای پذ گرانیرا از د یت یتسل  میگوش ها یکرد روز یفکرش را م یک
 پاشد؟  یم میها

 شد جوابش را دادم: ممنون، من در خدمتم. یم  دهیشن یکه به سخت  ییو با صدا دمیکش آه

 پر قدرتشان قرار گرفت.  یحسم کنار گام ها  یب یسالن انتظار را نشان داد و قدم ها ریدست مس  با

 . میتصادف مشکوک نیدکتر راستش ما به ا -

 حرکت به من ندهند. یشوند و اجازه  نی زم خیحق داشتند که م میپاها

 متوجه نشدم.  ؟یچ -

 قرار گرفت.  میو روبه روبرگشت  سمتم

 اتفاق بوده باشه. هیتونه  یکنم تصادف دخترتون نم  یمن حس م  -

 زدن به او شدم.  هیو من مجبور به تک  دینامرد دور سرم چرخ یایدن

 من، رازان...  یول -

 نشاند. یا یصندل   یحرفم آمد و با کمک سرباز همراهش من را رو انیم

 .میادامه بد میتا بتون دیکن دکتر لطفًا آرامشتون رو حفظ  یآقا -

حفظش را داشت! من اگر قدرت داشتم دخترکم را حفظ   یرا ربوده بودند و او از من تقاضا آرامشم
 آمد. یوجود او به کارم نم  یکردم، آرامش که ب  یم

 حفظ ظاهر کردم.  یسخت به

 د؟ یزن یرو م یحرف  نی جناب سروان چرا چن  -

 درون دستش چند عکس را درآورد و سمتم گرفت.  یپوشه  انی نشست و از م  کنارم

کدوم از عکس ها   چیه یتو دینیب  یهمون طور که م  یول میاون منطقه رو چک کرد یها نیما دورب -
 . ستیراننده مشخص ن یچهره 
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 .و رو کردم و با برق نشسته در چشمانم او را مخاطب قرار دادم  ریوسواس عکس ها را ز با

 . دیبش هیقض  ریگیپ  نیخب از پالک ماش -

 پوشه گذاشت.  یها را از دستم گرفت و ال عکس

 پالک هم نداره. یحت  نیجاست، ماش نیهم  یدرست مشکل بعد -

  یرا م یشده بودند و چشمانم بهمن  خبندانیدچار  یروز سخت زمستان  کیدرون ذهنم مثل  افکارم
 گناهم بود.  یدخترک ب ش یکه قربان دندیبار

 چه کار کنم؟  دیمن با -

 .دیسخت و طاقت فرسا بود که نم اشک درون چشمان او هم دو طمی قدر شرا آن

 نداره؟  یخانواده تون مشکل خاص ای با شما  یکس  دینیو بب  دیخوام تمرکز کن   یمن ازتون م -

و   یحد شکستگ نیآنان که تا ا ی من را خواهر و بردارم به پا کرده بودند ول  یتمام طوفان زندگ  چرا،
 تلخ بودند.  یحادثه  نیخبر ا یب  ری خواستند، آنان تنها دشمنان پر تقص  یمن را نم یودناب

 .میمشکل ندار ینه، ما با کس -

 گرفته ام انداخت.  یبه چهره  یبلند شد و نگاه ش ی سروان از جا جناب

 . دیدرست فکر کن دی سختتون نتون  تیاالن به خاطر موقع دیشا -

 بلند شدم. میرا سمتم گرفت، من هم از جا یکارت 

 ...میبتون دوارمیام د،یبذار انیلطفًا من رو در جر  دیکرد یشک نیتر کیکوچ ی به کس یوقت هیاگه  -

نتوانستم  یرساندم ول  مارستانی ب یبا دو خودم را به محوطه  قیشقا ادیو فر  غیج  یصدا دنیشن  با
 قدم از قدم بردارم. 

 خدا لعنتت کنه!توئه،  ری همه اش تقص -

 را داشت.  قیزد و قصد آرام کردن شقا ی پک م گارشیتند تند به س عرفان
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 نداشتم. یقصد بد  چیمن ه ؟یکن  یچرا باور نم  قیشقا -

 لباسش را گرفت.  ی قهیبود که  یعصبان  یحساب  قیشقا یول

 من اون روز اون حرف رو بزنم االن... یذاشت یتو اگه م  ،یخفه شو لعنت -

و   دیکش اد ی فر قیکه دورشان جمع شده بودند، سر شقا  یاندک  تی جمع انیعرفان کم آورد و م باالخره
 به عقب هولش داد. 

 فقط به خاطر ماهان بود و بس.  یِد آخه نفهم من اگه نذاشتم بگ -

محکم را زنگ   یا دهیهجوم برد و کش را با ُهل عرفان به عقب رفته بود، سمتش  یکه چند قدم قیشقا
 گوشش ساخت. 

دانستم که اگر دخالت نکنم او در اوج  یو من خوب م  دیدر چشمان عرفان شعله کش تیعصبان 
 سر همسرم خواهد آورد.  ییعصبانتش بال

 ام نشاندم و هم زمان سمتشان رفتم. یرا درون گلو میصدا یسخت به

 ؟ یکن ی م یچه غلط یچه خبره اون جا؟ عرفان دار -

 جمع را ترک کرد و از محوطه خارج شد.  ه،یو عرفان بعد از چند ثان دی سمتم چرخ نگاهشان

 تموم شد، به سالمت.  یینمایس لمیگفتم: ف  ادیو با فر دمیرس  تی جمع به

 دادم؟ یجواب جناب سروان را چه م یپراکنده شدند ول  مردم

 اومده دکتر؟  شیپ  یمشکل -

 را مخاطب قرار دادم.  قیشقا  یاز آن که جوابش را بدهم عصب قبل

 . امیبرو تو اتاقم تا من هم ب -

 شد.  یراه  مارستانیبزند سمت ساختمان ب   یآن که حرف یماند و ب رهی غم آلود به من خ ینگاه با

 . ستی ن ینه مشکل خاص  -
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م: خانمم با برادرش بحثش  جمله ام را گرفتم و گفت یادامه  عیبپرسد که سر  یزی باز کرد تا چ دهان
 . نیشده بود، فقط هم

  نیجوهر دروغ خشک نشده ام شرمگ یسپرد که از او برا ییلب من را به خدا ریتکان داد و ز یسر
 بودم.

به   ینشسته بود و عصب نشیو درون ماش  ابانیخ یدور شدن آنان به دنبال عرفان رفتم، آن سو با
 را باز کردم و کنارش نشستم.  نیزد، در ماش یبرگش ُپک م  گاریس

 .ی من پس بهتره بر طیتو خوبه نه شرا  طیماهان االن نه شرا نیبب  -

 گذاشتم. میلب ها نیلبش برداشتم و ب یرا از رو گاریجلو بردم و س دست

 جا؟  نیا یچرا اومد -

 انگشتانش گرفت.  نیاز جعبه درآورد و ب یگرید گاریس

 اومدم که مرهمت بشم. نی هم یافتاده برا یاتفاقچه  دمیشن  الدیاز م -

 زدم و افکار مسموم را همراهش دود کردم.  گارمیبه س یق یعم ُپک

 ق؟یرف   یپس چرا زخم زد -

 غبار گرفته اش کرد.   یها هیرا مهمان ر یقی و نفس عم دیکش نییرا پا   نیماش ی شهیش

 نزدم.   یخوردم ول -

 انداختم.  رونی را ب گارمیدادم و س  نییسمت شاگرد را پا ی شهیش

 !هیبد طی شرا یتو هم درکش کن، اون هم مثل من تو  یخوام ول  یعذر م قیمن به خاطر رفتار شقا -

 گذاشت.  میزانو  یرو دست

 کن و بگذر.  یمن تند رفتم داداش، تو بزرگ  -

 دستش گذاشتم. یو دست رو  دمیکش یکالفه ا پوف
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 ؟ یایداخل نم  -

بودند که تصور   میپا یها چهیشده بودم و ماه  یعصب  کیمن دچار ت  ای دیلرز یدستم م ریز دستش
 کردند؟  یلرزش دست عرفان را به من القاء م

 . میبر  اد،یب الدینه راستش منتظرم م  -

 بردم.  نیدر ماش  ی رهی دستش برداشتم و سمت دستگ یاز رو دست

 خداحافظ.  -

مغرورم آن قدر حالش بد بود که باز مثل گذشته  قیکه رف دمیمشت شد و من فهم  میپا یرو دستش
 لرزه به جانش افتاده و او اصرار داشت از من پنهانش کند.  تی از شدت عصبان

 عرفان حالت خوبه؟  -

 .دیاز نگاه پرسشگرم دزد چشم

 آره، آره خوبم.  -

عذابت   یجور نیکه ا یکن یرو پنهون م ی: چ دمیگذشته افتادم و پرس ادیدادم و  هیتک نی در ماش به
 ده؟ یم

 دستانش مچاله کرد.  یپنجه  انی انگشتانش را م یال به ال گاریس

 دنبال مامان و بابات.  م یر یم  الدیبا م میدار -

 تنها به خاطر همان ماجرا بود؟  ی کردم که آن حجم از فشار عصب  یباور م  دیبا

مثل قبل بهم اعتماد  گهیشدن گفتم: اگه د ادهیقبل از پ یرا باز کردم ول نیتکان دادم و در ماش سر
 شناسمت دروغ نگو.  یکه مثل کف دستم م یوقت به من چیه یول   ستی ن یحرف  ،یندار

گشت و دنبالم   ادهینگذشته بود که او هم پ یا هیشدم، چند ثان ادهیپ  نیافتاده از ماش ییشانه ها با
 قرار گرفت.  میآمد و روبه رو

 پس از من نخواه جرقه بشم! یروت پسر تو االن خودت انبار با  -
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 ناقوس مرگم شد. الدیم یبرگردم که صدا مارستانیباشه سر تکان دادم و خواستم به ب ینشانه  به

 و االنه که از شوک سکته کنن! دنیداخل که مامان و بابات رس  ای ماهان ب -

 ؟ یکن یم شمیگونه آزما نیکه ا ینی برگز یامبریمن را به پ یبنا دار  ای امتحان است  ایخدا

 دهم! یم  حی است من ُمردن را ترج یمرد بودن تاوان زندگ اگر

 گاه کالبودم شد.  هیرفت و عرفان تک  جیگ سرم

 م؟ یدنبالشون و کم کم موضوع رو بهشون بگ میمگه قرار نبود ما بر -

 قرار گرفت. گرمیکتف د ر ی سمتان آمد و ز الدیم

 جا؟  نیا دتشونیدلشون کش یچه کار کنم وقت یگ یم -

بغض آلود پدرم   یصدا دنیبار با شن  نیهزارم  یو قلب من برا میشد مارستانیسه وارد ساختمان ب  هر
 مادرم ترک برداشت.  یو زجه ها

 چرا. شیتن صدا یپدرم بر خالف مادر لرزش نداشت ول یها شانه

 ماهان بچه ام کو؟  -

 شد؟  یم  بمینص  شتریب  یمندگجز شر  یزیشدن کلمات از زبانم مگر چ  یبا جار م؟یداشتم که بگو چه

مادر و همسرم   یپا به پا یام را شکستم و مثل ابر بهار یدرون گلو یانداختم و گردو نییرا پا سرم
 . ختمیاشک ر

 دستانش گرفت.  انینشست، سرش را م ش ی رفت و رو  زمیم یجلو  ،یسمت صندل پدرم

 د؟ یچرا مراقبش نبود -

 نشستم. نی زم یدادم و همان جا رو هیدر اتاق تک به

 و... میازش قافل شد تی لحظه تو اوج عصبان  هی یفقط برا ی ول  میبه خدا که بود -

 . دیتر نال  یمادرم نصفه ماند و پدرم عصب ی هیگر یبا اوج گرفتن صدا حرفم
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 ما بمونه.  ش یپ  دیذاشت  یم دیمراقبش باش دیتونست  ینکن، شما که نم هیتوج -

 هق هقش گفت:  انیم قیشقا
 ...شدم...تا...آروم...شم...و...ادهی...پ نی...لحظه...از...ماشهیبابا...به...خدا...من...فقط...

 حرفش آمد.  انیم مادرم

 خوبه؟  یهمه چ گهید ؟یاالن آروم شد -

 درون قلبم شد. یخنجر قیشقا یهق شدت گرفته   هق

 کنم. یمامان خواهش م  -

 گرفت.  قیدرون دستانش را سمت شقا یک آشنابلند شد و عروس  شیاز جا مادرم

 ؟ یشناس  یرو م  نیا -

آن را با   یو عطر نشسته رو  دیدر آغوش کش یو آن را با دلتنگ دیچی به دور عروسک پ قیشقا دستان
 کرد. ش یها هیر  یولع روانه 

 رو بغل کرد؟ نیقصه اش ا دنیخواست بخوابه قبل از شن  یکه م شبیچرا رازان د یدون  یم -

  یدعوت م ی رفتند و تمام جانم را به خشک سال  یساله م  نیچند یری سمت کو میاشک ها ی چشمه
حرفش را  یتکان داد و مادرم ادامه  نینه سرش را به طرف  یدر همان حال به نشانه  قیکردند، شقا

 گرفت. 

 . دمیدونم چون ازش پرس  یمن م  یول  یهم بدون دینبا -

 ام نگردد. یمهمان قلب زخم گرید یمادرم خنجر  یسوال یرمال شدن چراکردم با ب  یخدا م خدا

 اش برد.  ین ی و سمت ب دیکش رونی ب قیانگشتان شقا نی عروسک را از ب  مادرم

  یبو نیعروسک کرد و گفت: آخه ا نیرازان با ا شبی که من االن کردم رو د یکار نیدرست هم  -
 کوچولو شده. هیده و من هم دلم براش   یرو م  قمیمامان شقا
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که فردا شه و  میزودتر بخواب  ایو گفتم: پس ب  دمیو تابش کش چیهزار پ یموها نیب یهم دست من
 . یعروسکت رو بغل نکن ،یمامان  یجا گهیتا د شتیپ  ادیب  قیمامان شقا

  یمهر یپر شده ام ببا گل پر  یام با خبر نباشد که مادر دخترکم جور یکودک یزن پر مهر سال ها کاش
 ساخته بود.  کیپالست یلمس محبتش از تکه ا یکرده که او را مجبور به تقاضا شهیپ

 قرارم مورد هجوم قرار گرفت.  ینگرفت و باز هم قلب ب میدعا

کرد؛ نه که   یو خودش را لعنت م  دی کوب یسرش م یکنترلش را از دست داده بود و تند تند رو قیشقا
که سمتش بروم و آرامش   دمید  یدر خود نم یحقش بود، نه، توان ایمهم نبود  میبرا میبخواهم بگو

تر شده بود، سمتش رفت و کنارش   دهیکه در عرض چند ساعت خم یمن پدرم با قامت یکنم، جا
 به آنان زد. یو دستانش را درون دستان لرزانش گرفت و بوسه ا شستن

 !ستین  نمونیرازان ب گهیمًا حکمت خدا بوده که دنکن دخترم، حت -

 آغوش سرد خاک کنم.  میتقد یدوست  دیحتمًا حکمت خدا بوده که صبر و قرارم، تمام جانم را با یآر

صورت   یدستانم جا دیبا رمیگ  یکه دست م یمند باشم؟ چرا من هیحق ندارم گال م؟یگو یم  کفر
 ند؟ سرد و سخت را نوازش ک یدخترکم، سنگ  یشمیابر

   ده؟یها خواب  یناعدالت ی هیچرا عدالت در پس سا پس

 آرام شد پدرم او را از آغوشش جدا کرد و مادرم را مخاطب قرار داد.  قیکه شقا یکم

شه و   یهوا روشن م گهیساعت د هیرازان،  یدنبال کارها میتا من و ماهان بر د یجا بمون نیشما هم  -
 رسه. یهم م گرانیخبرش به د

 آمد و مقابلم قرار گرفت و دستش را به طرفم دراز کرد. سمتم

 بمونه.  نیزم  یما جنازه اش رو تهیظرف  ینداره که به خاطر ب یپاشو بابا جان اون طفل معصوم گناه -

 ست؟ یپرنسس کوچک من ن یبرا ینیسنگ  یل یخ یکلمه  ؟جنازه 

 گفته که حق دارند دخترکم را جنازه بنامند؟  یچه کس اصالً 
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 برخاستم. میاز جا  ین دست پدرم گذاشتم و به سختدرو دست

اش   یصندل یبه احتراممان از رو یو خانم انتظار  میقرار گرفت رشی پذ زیم  یپدرم روبه رو همراه
 برخاست. 

 دکتر؟ دیالزم دار یزیچ -

 .میرازان رو انجام بد یکارها میگرفته گفتم: اومد ییدادم و با صدا هیتک رشی پذ زیم به

 شد.  شیمهمان لب ها یمحزون لبخند

 انجام دادن. ییدکتر رضا ست،ین یازین -

 . دیکن صشونیترخ  د یتون یگذاشت و گفت: م  زی م یرا رو یا برگه

تر از آن درد به مغز  شیشدم که نگذاشته بود ب الدی از نهادم برآمد و با تمام وجود، قدر دان م آه
 ند.نفوذ ک میاستخوان ها

 .ی ممنونم خانم انتظار -

 متوقفمان کرد. الدیم یکه صدا میراه افتاد  رمیپدرم سمت اتاق دلگ  با

 .قهیدق هی ستا یماهان داداش وا -

  میها خبر بدم که حاضر شن تا بر  نیرم به مادرت ا یبه شانه ام زد و گفت: من م یچند ضربه ا پدرم
 .نهی بهشت سک

 اشک درون چشمانم گردم.  دنیهم فشردم تا مانع چک یرا رو  لبانم

را که درون دستانش بود را با   یرنگ یمشک  راهنیمقابلم قرار گرفت و پ  الدیدر اتاق را بست و م پدرم
 به دستم سپرد. یشرمندگ

 ! قیرف  نمیتنت بب یلباس شاد ن،یا یتونستم جا  یکاش م  -

 نشسته اش انداختم. لیم و نگاه به چشمان به سچانه اش گذاشتم و سرش را باال آورد ریرا ز دستم
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 تو بود! یکاش عروس -

شانه ام دردش   یو مهمان آغوشش شدم؛ با سر نهادن بر رو  دیلرز شیشکست و شانه ها مقاومتش
کند!« سد اشک   ینم هیمعروف »مرد که گر یگاهش باشم و با جمله  هیمن نتوانستم تک ی ول دیرا بار

 بودم.  دهیبار کبارهیچند ساله ام را به  نیا یم اشک هاشوم چرا که خود تما شیها

 پسر! یمرد یل یخ -

 آمد.  رونی آغوشم ب از

 که نرفته؟ ادتیمرد خدا،  یداد  ادمیرو تو   یمردونگ -

نه سرم را به باال   یمهمان قلبم شد و به نشانه  ینه چندان دور اندک آرامش  یخاطره ا یآور ادی با
را از درون   ی گوش الدیام مانع شد، م یپرتاب کردم و خواستم زبان در دهان بچرخانم که زنگ گوش

 درآورد و سمتم گرفت.  بشیج

 . ریات رو بگ یامانت -

 تماس را رد کردم.  ،یگوش یصفحه  یاسم بردارم رو دنی را گرفتم و با د یگوش

  تیبه حما   ازیهم که باشه تو االن ن یهر چ  یافتاده ول یچه اتفاق  نتونیدونم ب یماهان من نم  -
 . یخانواده ات دار

  الدیاز م یمهرداد را گرفتم و چند قدم یو خود شماره  دمی کش  یقیحق با او بود پس نفس عم  کامالً 
 دور شدم. 

 بود که تماس وصل شد. دهیبوق سوم نرس به

 شب؟ یشما از د دیی ماهان داداش کجا -

  مینکرد یکوب  یجشن و پا لدایاش همچون  یشب عمرمان بود که به پاس بلند  نیبلندتر شب؟ید
 .میآن را با درد و اشک گذراند یبلکه لحظه لحظه 

 باشم.  ریدلگ امتی ق ام،ی بود که از بردار بزرگ تر تا ق حقم
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 مگه مهمه؟ -

 کرد؟ اریرا سکوت اخت یکه چند لحظه ا قتیحق  ایتلخ بود  حرفم

  یل یو خ میبرد یبه اشتباهمون پ  حهیهم من، هم مل شبیهمون د یعنی م،یدونم تند رفت ین مماها -
 . میمونیپش

 خاست.  یبرنم  قشیاز خواب عم  گرینداشت، دلبرکم که د میبرا یبودنشان سود  مانیپش

 !یزمان رو به عقب برگردون  یکه بتون نینداره؟ مگه ا یسود یمونیگن پش یم یدیشن -

 . دیبار یم  شیاز تن صدا یکالفگ

 الخطاست؟  زیتا به حال به گوشت خورده که انسان جا  یتو چ یول  دمیرو شن  نیماهان من ا -

  یادیاش عرسک کوچک من شده بود، ز یگرداب به پا کرده شان که تنها قربان  یخطا برا   زیناچ ی کلمه
 کرد.  یساده جلوه م

 شه خطا گذاشت.   یاسمش رو نم ست یقابل حل ن  دیببخش   هیو با  رهیبران ناپذ که ج  یاتفاق  -

 ام شد.  یصوت  یو باز غبار غم مهمان تارها دیدرون دستم لغز یمشک راهنی پ یرو نگاهم

  امیکه ب ؟ ییکجا م،یمشکل رو، رو در رو حل کن نیتا ا نمت ی بب دیکه با نیشه مثل ا ینم یجور نیا -
 . رونی ب میدنبالت بر

در گوش برادرم   یل یآنان به ناز دانه ام رحم کرده بودند که من رحم کنم و نبود دخترکم را با س مگر
 نزنم؟  

 !نهیبهشت سک  میر یم می دار یول  میمارستان یب -

 نه؟ی : چرا بهشت سکد یکرده پرس هول

رازان رو   میر   یم میمرتعش جوابش را دادم: دار ییبغضم را خرد کردم و با صدا یقی نفس عم همراه
 خونه اش!  میبرسون 

 من! یخدا یزمزمه کرد: وا یقطع شد و با ناباور شینفس ها  یمحض تمام شدن جمله ام صدا به
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اتفاق نبوده   نیبه رخ دادن ا یدانستم هر چه هم که بوده باشد آنان راض یخنک نشد چرا که م دلم
برود در لحظات آخر، دخترکم  ادمیکردم تا بلکه  یرا صادر م  رشانی صحکم تق  دیمن هم با یاند ول

 بود. دهیچگونه از من ترس

 نکردم و تماس را قطع نمودم.  یپشت خط برادرم توجه ا یصدا زدن ها به

 یخراب تر از قبل سمت اتاقم قدم برداشتم، هنوز هم صدا یقرار دادم و با حال  بمی را درون ج یگوش
سرد اتاق نشست، در را   ی رهیدستگ یبود؛ نفسم آه شد و دستم رو دنیقابل شن یاز آن به خوب  هیگر

 و مادرم بود.  قیحالش بدتر از شقا یباز کردم و با مادر زنم روبه رو شدم که حت 

است و   دهید ای گفتم دن یرفت که حداقل م یم میرازان، ابراه  یکاش جا یخوام کفر بگم ول   ینم -
 نداشته!  ییآرزو گهید

 رفتم.  زمیو پشت م چاندمیدرهم پ  ابرو

 هم که رو به بهبوده. می خدا رو شکر حال آقا ابراه ،یجور نیا دینگ -

 صورتش را زدود.   یرو یاش اشک ها یروسر یگوشه  با

 و...  ارهی سر رازان اومده اون هم َدووم نم  ییبفهمه چه بال یوقت  یآره رو به بهبوده ول  -

کرد؛ حرمت ها   یسمت ذهن متالطمم پرتاب م  ،یسنگ ش ی شده بودم و اگر باز هم با حرف ها  یعصب
 بردم.   یسوال م ریرا ز

 هی: خوبه را مخاطب قرار دام و گفتم  قیکالمش آمدم و شقا انیگرفتم و م ده یرا نشن  شیها حرف
 ؟ی خور یو از جات ُجم نم  یباز نشست  یول میبر م،یخوا یه مهست که بابا بهت گفت یساعت

هم به   قیکرده بودم که مادر و پدرم سمت در اتاق رفتند و مادر شقا انی حرفم را کامالً واضح ب انگار
شده   یمتالش  یلرازان و قلب  یبا دستان  میتنها که شد  وست؛یبلند شد و به آن ها پ  شیاجبار از جا

به رنگ   راهنی پ یکردم قادر به بستن دکمه ها یشدم اما هر چه تالش م راهنمی پ ضیمشغول تعو
 روزگارم نبودم. 

 کمک کن. ایپاشو ب  قیشقا -
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 لباسم چرخاند.  یبلند کرد و نگاه محزونش را رو سر

 !یدیهم پوش اهی س یو به خاطرش حت مشیندار گهیکه د یچه زود قبول کرد -

 سمتش گرفتم. لرزانم را دستان

تا باورت    ارمی ام درب نهیقلبم رو هم از س دیبا ای تونن نشون بدن که هنوز قبول نکردم؟  یها م نیا -
 شده؟ که یت  کیشه که هزار و 

 تکان داد. نینه سرش را به طرف یو به نشانه   دیدندان کش ریاش را ز یزخم یها غنچه

 !میکمکم کن، بذار زودتر اون طفل معصوم رو به آرامش برسون ایپاشو ب  قیشقا -

گرفت، تمام   یاش را م هیگر یجلو گرید یا هیدچار زلزله شده بودند و اگر ثان شیو گونه ها چانه
از او   یشدند. حال خودم هم دست کم یفرو برده اش دفن م ادیآوار خروارها بغض و فر ریاندامش ز
 داشتند. ی، همه از مِن مرد انتظار استوارهر چه هم که بود ینداشت ول

دهانش  یرا جلو   وانیو ل ستادمیسرش ا  یو سمتش رفتم، باال ختمیر  شیآب برا یوانیل  زمی م یرو از
 گرفتم.

 نذار نگران تو هم باشم!  ن،ی من رو بب قیشقا -

 کرد. میصدا یمن را به برزخ کشاند و التماس را روانه  شیبا دندان ها وانیبرخورد ل  یصدا

 جرعه!  هیتو رو به موال قسم حداقل تو من رو درک کن! فقط  -

 گذاشتم. زی م یرا رو وانیو من ل  دینوش  یاز آب را به سخت یا جرعه

 ؟یبهتر -

ه چشمانم آن که نگاهش را ب یب  دند؛یبار اهشیس یبله تکان داد و باز ابرها  یرا به نشانه   سرش
 زد.  میدکمه مکث کرد و صدا نیآخر یشد؛ رو راهنمیپ یدهد، مشغول بستن دکمه ها

 ماهان؟  -

 چانه اش گذاشتم و سرش را باال آوردم. ریز دست
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 جانم؟  -

 اش بلند شد و خود را در آغوشم انداخت.  یصندل  یرو از

 تر بشه! شیب  نینذار از ا -

 کمرش نشست.  یرو دستانم

 تر شه؟ شی ب نیرو نذارم از ا یچ -

 سوزاند.  یشانه ام را م شی اشک ها یگرم

 بشه!  یهم قربان ینذار نفر سوم  -

 خبر بودم؟  یگفت که من از آن ب  یاز چه سخن م او

 نفر دوم و سوم؟  کدام

 ما قرار گرفته بودند؟  یهم مورد هجوم دشمنان ناشناخته  یگریجز رازان کس د مگر

 شده است؟  یدانست که دخترکم قربان ی از کجا م قیشقا اصالً 

 کوتاه بسنده کرد؟  ینزد و تنها به گفتن جمله ا ادیذهنم را فر یزبانم سوال ها چرا

 ماجران قصر در برن، مطمئن باش! نیکه مسبب ا ییذارم اون ها   یمن نم -

 خبر ندارد؟  یزیاو ادعا نکرد که از چ چرا

از   ییایکرد و من را با دن قیرا به جانم تزر یشور و اضطراب   ن،یغمگ یآمد و با لبخند رونی آغوشم ب از
 خراب تنها گذاشت و رفت.  یسوال، ابهام و افکار

شد من را از دست و پا زدن در  یم دهیساختمان شن  یرونیب یکه از محوطه  ییها غی ج یصدا
 میروبه رو یصحنه  دنیبا د د، یکش اهویه ری را سمت مس میراند و قدم ها رونی منجالب افکارم ب

 و اشک مهمان چشمانم شد. دیام فرو پاش  نهی درون س یزیچ
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که  یورود به آن، در حال  یآماده  دهینفس خواب یآن ب  یکه دخترکم رو یآمبوالنس باز و تخت  درِ 
ضجه   انیزدند، در آن م  یبه سر و صورت خود م هیدوره اش کرده بودند و با گر مانیو مادرها قیشقا
 کرد. یاز همه جان سوزتر جلوه م قیشقا یها

 بندم! یبرمت حموم و زخم هات رو م  یخونه، خودم م میمامان فدات شه! بلند شو بر یاله -

بدتر   قیحرف شقا یبا ادامه  یراه نفسم باز گردد ول  یام گذاشتم تا با ماساژش کم  یگلو یرو دست
 بسته شد و من به خس خس افتادم. 

روت    دیسف یمالفه  نیکه ا یدار یحاال چه اصرار ره؟یگ  یپتو نفست م  ر یز یگفت  یمگه نم ی مامان -
 باشه؟ 

خرمن   یکه رو  ییبار دلواپس نگاه ها نیاول یوزنم را پس زدند و من به زانو در آمدم و برا میپاها
 نشسته بودند نشدم. مانیزندگ  نیغمگ یتراژد یو به تماشا   دندیلغز یم  قیشقا اهیس یموها

  شیشدند و ناخن ها ادیهمسرم فر یجواب دخترکمان تنها سکوت بود و سکوت ضجه ها یوقت
 . دندیصورتش را خراش  فیپوست لط

 ! ؟یکش  یچرا نفس نم رازان، بلند شو، مرگ مامان بلند شو! -

 گرانیکه د یتوانستم آرامش کنم، کار  یرفتم تا بلکه م یکردم و سمتش م  یتمام توانم را جمع م دیبا
 توانش را نداشتند.

 ییآهو یسست تر از قدم ها  ییکردم و با گام ها امیق ی گذاشتم و به سخت نی زم  یدستانم را رو کف
خارج شدن از  ینا میزدم؛ صدا هی و به آمبوالنس تک ستادمیتازه متولد شده سمتش رفتم، کنارش ا

و   دادمقورت   یتکان خوردند، آب دهانم را به سخت میبزرگ بغضم را نداشت و تنها لب ها یتوده  نیب
 . دمیکش رونیرا ب میسرفه آوا نیبا چند

 !رهی د یلیت خ واسه خرج مادرانه ها گهی د م،یپاشو بر قیشقا -

وارش را به چشمانم دوخت و گفت:    یزد و نگاه سونام هق
 ...سر... ری...من...نبود...من...دل...بد...بودن...رو...ندارم...همه...اش...زریبه...خدا...تق...ص
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حرفش با دخالت   یکه من از آن خبرم ول  دیخواهد بگو  یهمسرم چه م نمی کرده بودم تا بب زی ت گوش
 آمد، قطع شد.  یعرفان که با عجله سمتمان م

 مردم منتظرن!  دی غوغاست، عجله کن نهی ! بهشت سکدییجا نیداداش شما که هنوز ا -

  امتیکاش واقعًا ق یشدن در غممان بودند که آنگونه محشر به پا کرده اما ا کی همه خواهان شر پس
راحت   المیبرگردم و خ  ی اش راض یبرده و از عدالت قاض   یهرا به دادگاه ال تمیتوانستم شکا  یبود تا م

 ! درسن  یگناه رفت حداقل آنان که مسببش بوده اند به مجازات م یباشد که اگر دخترکم ب 

زبانم گرفتم و در آمبوالنس    نیرینگاهم را از دخترک ش یآمبوالنس برداشتم و به سخت  یاز بدنه  هیتک
 را بستم.

 ! بده منتظر بمونن!ششی ر هم جمع شدن، درست مثل تولد سال پپاشو، باز همه دو قیشقا -

شوم   قیگاه شقا هیاز پرستارها مادر و مادر خانمم را با خود برد و نوبت من بود که تک  یکیهمراه  پدرم
 را برداشتم که عرفان مانعم شد. یقدم یکنم؛ دستانش را گرفتم و به سخت   شیو همراه

 . ستیتو حالت خوش ن   ارمی رو م  یمن، آبج -

کشاندم و  نی زم یرا رو می مخالفت نداشتم، دستانش را رها کردم، پشت سرشان قدم ها توان
 دنبالشان رفتم.

کرده باشد، هر چه قدر هم  قیوجود شقا یکه لرز را مهمان ذره ذره  ینه آن قدر  یسرد بود ول هوا
تابش کرده،   یگوشش بود که ب   ری وز وز عرفان ز یصدا  نیکردم که ا یدرک م یحالم خوش نبود ول 

 نداشتم. دنیآرام بود و من عقب تر از آنان بودم و مهلت شن  شیصدا

 کرد؟ یم  شیگوش همسرم نجوا ری ز دیداشت که با یچه حرف قمیرف مگر

 شد؟  یتر م  شی ب  قیدن شقاگفت که هر لحظه لرز ب یم چه

که امکانش   ییبردارم و تا جا رمان ی مس یها زهیسنگ ر یسر و صدا رو یرا ب میکردم قدم ها یسع
 گردم.  کشانی بود، نزد

 !یکن  یکار رو نم  نیوقت ا چیتو ه -
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خوام    یطاقت ندارم، نم گهیبغضش خارج شد و جواب عرفان را داد: من د یاز پستوها قیشقا یصدا
 ادامه بدم!

در   شتریبلندتر و واضح تر شد و ب یاش تا حد یعصب یو صدا دیچسب قی تر به شقا شیب  عرفان
 . دیاعصابم تن

 شه؟ یم وونهیاگه ماهان بفهمه د یفکرش رو کرد چید آخه نفهم! ه -

خورد  یآن قدر حالش بد بود که تعادلش را از دست داد؛ سکندر یکرد ول خود را از عرفان جدا  قیشقا
فرو برد و به پشت   شیافتاد و راحت تر هق زد، عرفان کالفه دست در موها نیزم  یو با زانو رو

  انیرا از م  نمانیب  یقدم فاصله  کیام به ساحل نشست،  یبرگشت و نگاهش در چشمان طوفان
بلند شد و من   نیزم  یو دست سمتش دراز کردم؛ با کمکم از رو ستادمیا قیشقا  یپا یو جلو رداشتمب

 . دمیرا قورت دادم و حالش را نپرس   دیکوب یم  واریکه در دهانم خودش را به در و د یحرف 

جدا از جو خفقان آور   م،یو به سمت آرامگاه دخترکم راه افتاد میعرفان شد  نیحرف سوار ماش یب
  یذهنم را احاطه کرده و تمام وزنشان را رو یاز افکار پوشال  ین یگحجم سن ن، یماش یحاکم بر فضا

  اب م؛یدیرس  نهیساعت وار به بهشت سک یها قهیام گذاشته بودند، بعد از گذشت دق نهیس یقفسه 
کاش   یدوشمان بودند باز بر خود غبطه خوردم که ا  یکه خواهان کم کردن غم رو یتیجمع دنید

تک  یشانه ها یافسوس و صد افسوس که رو یکمان هزار رنگ بود ول نیهمچون رنگ شانیلباس ها
 تکشان غبار غم نشسته و رنگ از لباسشان زدوده بود!

انگشتان لرزانم نشست و من را با خود همراه ساخت؛ با   نیب  قیشقا فیپدرم، انگشتان ظر یصدا با
و قصد به تاراج بردن   ختهی و ملخ ها به جانم ر مور ایگو میکه پا به آن گذاشته بود یسر در مکان دنید

 یبسته م شمآن تکه سنگ سرد چ یرو  دیکه با یرا داشتند تا بلکه ثابت کنند کس نمیسنگ  ینفس ها
 من بودم نه رازانم! د،یخواب

و   دیکش رونیبلندتر بود و من را از غوطه ور بودن در افکارم ب  گرانیبه نسبت د ق یهق هق شقا یصدا
 کرد.  یم مانی جان کاه زندگ یصحنه   نیبدتر یسوزناکش دعوت به تماشا یهابا زمزمه 

 ترسه بچه ام! ی! مدیپاره نکن  -
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از طعم گسش دهانم جمع   یلحظات تلخمان کردم ول نیا یرا چاشن نشیریبستم و لبخند ش  چشم
 شد و سرم به دوران افتاد.

 که براش نگه دارم!   ارمی خودم در ب دیدوست داشت، بذار یلیلباس هاش رو خ  نیا -

 یکرد؛ حوله ا  یاش عمل م فهیبه وظ   دیاو با یو حرکاتش را کند کرده بود ول د یلرز یغسال م دستان
دخترکم انداخت و دهانش را محکم بست و با آب به جان تن  یتنه  نیی پا یرنگ را رو دیسف
 افتاد.  فشی نح

  فه،ی! دخترکم پوستش نازک و لط ادی ! دردش مدیرآروم تر بشو   دیپرست یکه م یتو رو به هر ک  -
 ! دیخرابش نکن

 نامنظم شده بودند.  میزد و نفس ها یقرارم خون را پس م یبود و قلب ب یخال  ذهنم

لرز را به جان ما  شیدخترکم نشاند و سوز و سرما فیبدن نح یدستان غسال، برف رو حرکت
 انداخت. 

 ! اون که الزم نداره پاک شه! اون پاکه! مگه نه باباش؟ دینزن  -

زد، نشست و   یزانو زده بود و با ضجه به سر و صورت خود م  مانیکه کنار مادرها یق یشقا یرو نگاهم
 سخت و سرد از حنجره ام خارج شد. یتنها کلمه ا

 الزمه! -

 و دستم را محکم در دستش گرفت.  دیکش غی ج قیتمام شدن حرفم شقا با

 کنه! یم تشیبو اذ نیدخترمون خودش ادکلن داره! ا یول -

  یبلکه کم  دمیکش یم  رونیقلبم را با ضجه ب یکرد تا من هم مثل او ناله ها ی م  ریتغ  مانیجا  کاش
که از درون  یبه خرج دهم و استوار بمانم! آن هم من  یستادگیشدم و مجبور نبودم ا یسبک م

 شده بودم!  یمتالش

که  دمی و من فهم دیکرد و در آخر بدن دخترکم را با بهمن پوشاند و عقب کشکارش را تمام  غسال
 ! دی»بابا« گفتنش را نخواهم شن ینجوا گرید
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تمام روز را پشت در خانه چال کنم تا نکند ُخلق تنگم چشمان   یخستگ دنشیبه شوق د  دینبا گرید
 خم شود! نییلبانش سمت پا یمعصومش را برنجاند و منحن

  یتن رنجور دخترکم را به دست خاک سرد م م،یها یچال کردن خستگ یجا دی استدالل با نیکدام با
 سپردم؟ 

 تابوتش نابود گردد؟ ین یسنگ ری دادم کمرم ز یاجازه م  دیقانون نبا نیکدام به

 عمو و عمه اش تازه به تکاپو افتاده بودند که محبتشان را خرج ُدردانه ام کنند؟  چرا

کرده   زی شک عز  یگناه من ب یعروسک ب یکند.« ول  یم ز ی : »مرگ همه را عزندیگو  یاست که م درست
 و نگاه از چشمان منتظرمان گرفته بود. دهیگونه سمتش پر کش نیخدا بود که ا ی

  ینقطه  نی در باالتر ایشد، گو یخوانند در سرم اکو م یم کی شر  یکه خدا را ب  تی ذکر جمع یسمفون 
نشوم تا به قعر   شانیبود هم آوا یگشتند و کاف  یصداها باز سمت من برم یبودم و تمام ستادهیکوه ا

 دره سقوط کنم.

آن ها به گوشم  یتمام انیآن قدر جان سوز بود که در م قیفغان شقا یدر هم گم بودند ول صداها
 زد.  یم یلیس

 ! دشینترسون شتریب گهیشما د  ده،یترس یجور نیاون هم د،ینذار نش یقدر زم  نیبسه، ا -

 یو پا به فرار م دمیکش یزدم و دخترکم را به آغوش م یتوانش را داشتم تا همه را پس م  کاش
را از خاک   شی ها یدلبستگ یها شهیگذاشتن تابوتش، ر نی ه زمنخواهند با هر دفع گریگذاشتم تا د

 بکشانند و خشکش کنند!  رونیب

تا از من و مادرش دل   دینگذار  نشیبر زم  گریاست و د یبار کاف  کی نیهم می توانستم بگو ی م کاش
کردند و   یخورد و آنان کار خودشان را م   یتکان م میبه کما رفته بود که تنها لب ها میصدا  ینکند ول

 نمودم.  یم شانیمن هم به اجبار، همراه

 .میدیدخترکم رس کی تنگ و تار یوار باالخره به خانه  امتیق یها قهیها و دق هیاز گذشت ثان بعد

بروم و    شیکردند که پ ینم تمیحما  شتریمن از آن ب  یبه دورمان حلقه زده بودند و پاها تی جمع
قدم برداشتن   یمن نا دید یبه باور نداشتنش برسم؛ پدرم وقت گریکنم تا بلکه د  یکم را راهخودم دختر 
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ت گرفت و بعد از  یلرزان از دست جمع  یآن کار را ندارم خود، کفش از پا َکند و رازان را با دستان  یبرا
  یاتاق دخترکم بود به پهلو گریکه د یترسناک یچاله  اهیاش، درون س یشانیپ  یرو ینشاندن بوسه ا

گذاشتند  یمن م ی نهیس یقفسه   یرو ییاو که نه، گو یرا رو  نیسنگ یراست خوابند، تخته سنگ ها
 دادند. یاش م  یاری شیو اشک ها ختیر  یو خاک را مادرش بر سر خود م

  یت یهماندک ا میسرد شدم و برا نی خوان با زانو مهمان زم  نیتلق  یصدا دنیرفت و من با شن دخترکم
ام شده بود و با قربان صدقه رفتن قصد آرام کردنش را    یم یگاه همسرم دوست صم هینداشت که تک

 داشت. 

  یفاصله  گریکه د  یپراکنده شدند و من ماندم و دخترک تی بعد با اعالم حاضر بودن ناهار جمع یچند
 بود.  ایدن  ا،یدن نمانیب

 خاکش گذاشتم و به بغضم چنگ زدم و پاره اش کردم.  ینشستم و دست رو کنارش

برام چشم  یک  اد؟یبه استقبالم م  یک  یتو که نباش ام،یاز سر کار م یوقت گهیرازان بابا؟ ملوسکم بگو د -
 ؟یدیبرام خر یچ  نمیشمارم بب یهاش و ببنده و بگه تا ده م

 بود.  یدلتنگ  یحت  ایپر از حرف، ترس  یسکوت  جوابم

تو   یکنم، اصالً هر چ یصدام رو بلند نم  گهیبار د نیخونه، به موال قسم که ا  میشو بر بلند  ییبابا -
 !میپاشو بر  ییفقط مرگ بابا ،یبگ

قلبم را با اشک روانه   یانگشتانم سفت فشردم و ناله ها ن یاز آن را ب  یخاکش گذاشتم و مشت  یرو سر
 زبانم کردم.  ی

 مسافرت.  میبر یبخرم بعد هم با مامان   تزایو پ یبرات اسباب باز میبابا بلند شو بر -

به   میایرفتند و دن  یاهیرخت بستند و چشمانم س میو نفس ها  دمیدخترکم را نشن ینفس ها یصدا
 رنگ لباسم در آمد. 

تخت گرفتم و  یتارم شد، دستم را به لبه  دگانید یرا که باز کردم نور اتاق، مهمان ناخوانده  چشمم
نبود، توان در  یرو کردم اما خبر  ریهمه جا را ز چمیو سوئ  لیبرخاستم، دنبال موبا میاز جا یسخت به
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  نیزم یناچار رو  بهشده بود؛   ایدن  یکارها نی جز دشوارتر میوجود نداشت و قدم برداشتن برا میپاها
 نشستم و مادرم را صدا زدم.

 ؟مامان  -

 گشت. انیدر درگاهش نما  قید و شقابود که در اتاق باز ش دهینرس  هیچند ثان به

 دم.  یبگو من انجام م  یدار یکار ده،یمامانت قرص خورده خواب -

 دهیام دو ین یب  ری ز یگرید یشدنش برا نیری ش یکه فرهادم کرده و بو یعشق ن یبودم از ا نیچرک دل
 بود.

 ؟ یدیرو ند میگوش -

 و وارد اتاق شد. دیپر رنگش

 زدمش به شارژ.  -

 ؟ یچ  چمی: سوئدم یکردم و پرس اخم

 دوخت.  رم ینشست و چشم در نگاه دلگ  کنارم

 منه.  فیتو ک -

 از چشمان اغواگرش گرفتم.  نگاه

 خوام برم.   یم ارنشونیپاشو ب -

 . دیدندان کش ریز لب

 ؟ یبر یخوا یکجا م  -

آغشته شده با عطر تن همسرم خود را گول   مینخواستم شم گریکردم و د قیتزر م یتوانم را به پاها تمام
 . رمیبگ دیرا ند   شیبزنم و خطاها

 .دهیترس یل یرو که تنها بوده البد خ شبیرازانم، د  شی رم پ یم -
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 و اشک مهمان چشمانش شد.  دیاش لرز چانه

 نرو ماهان.  -

  شی هم شد، درک کارهاکوتاه و سست سمت در اتاق رفتم که سد را ییاعتنا به حرفش با قدم ها یب
 پروراند.  یبود و هر بار هزاران سوال را در ذهنم م  نحلیال ییمعما یبه سخت میبرا

 دادم. هیرا کنار سرش، به در تک  دستم

 ؟ یفهم  یدلم تنگ شده، م قیشقا -

 زد.  دییحرفم مهر تأ یشکست و با تکان سرش به رو مقاومتش

 . رهی کنار، بذار برم بلکه دلم آروم بگ ایس ببردم و کنار گوشش زمزمه کردم: پ کیرا نزد سرم

  یقیمن، موس یشده  فیاعصاب ضع یتکان داد و با تارها نینه سرش را به طرف  یبار به نشانه  نیا
 را نواخت.  تمیعصبان 

 تونم درکت کنم؟  ینم گهیچرا من د ؟یتو چته لعنت -

 ترسم! یممکنش گفت: من فقط م یصدا نیانداخت و با کم نواتر ن ییرا پا  سرش

 ترس؟ 

 د؟ی ترس  یم دیچه با یبرا

 د؟ یترس یم یچه کس ای یزیاز چه چ اصالً 

 کردم.  رینشسته اش را با نگاهم اس لی چانه اش گذاشتم و چشمان به س ریز دست

 ؟ یترس   یم یچ ا ی یاز ک -

 را خشکاند.   شیگونه ها یدستانش باران رو ری کو با

 ؟یستادیفهمم به زور سر پا وا ینم یکن یفکر م ،ینخورد ی چیخب، خب... تو دو روزه ه -
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کردم که  دایپ نیق یصورت همسرم نشست و من  یهمراه آه خارج شده از دهانم رو نیسنگ یحسرت 
 کرد.  یرا از من پنهان م یزیاو چ

و دلم رو خوش کنم که زنم  چرت و پرت ها گوش بدم ن یبرو کنار، من حوصله ندارم به ا  ایب  قیشقا -
 .شهینگران من و زندگ

و رنگش همچون در   دیام حرف در دهانش ماس یزنگ گوش یبزند که با صدا  یباز کرد تا حرف  دهان
 کردم.  شیشد، دستش را گرفتم و از در جدا دیپشت سرش سف 

 ماهان تو رو به خاک رازان قسم، جواب نده. -

 برگشتم. قیو سمت شقا دمیکش میموها یال یدست

 باشه، پس مثل آدم بگو چته؟ -

و   یزدم و بعد از برداشتن گوش رونیاش شد، کالفه از اتاق ب  هیگر یصدا دنیزد و جوابم تنها شن  هق
 سمتش برگشتم.  قیشقا یدر خانه را باز کردم و قصد رفتن داشتم که با صدا چمیسوئ

 . امیتا من هم شالم رو سر کنم و باهات ب  ستایوا قهیدق هی -

 باال نرود تا خاطر خانواده ام مکدر نشود. میکردم صدا یو سع چاندمیدرهم پ  ابرو

از دست تو   ایجا برگردم  نیا ستان، ماریب  ایخوام برم مطب   یمن از اون طرف م ،یایالزم نکرده ب  -
  ،یدونم باش یم دیکه بع  یرازان، پس اگه به خاطر من نگران یاز دست خاطره ها ایشم  یم وونهید

 . امیم  رینباش. من د

 را به او ندادم و با حرص در خانه را بستم. یحرف  چیمهلت ه  گرید

و با   دمیپشت سرم د  یصندل  یدخترکم را رو یجمع شده  ر یتصو نهییفرمان نشستم و از آ پشت
 یدکمه   یام کردم و دستم رو ی تنفس  یوجودش را مهمان مجار یمانده  یحسرت، اندک عطر باق 

 . دمیگفتم و شن نینشست و حرف دلم را از زبان مع نیپخش ماش

 که بابا اومده.  نیبب ن،یو وا کن و بب  »چشمات

 اومده.«  بای عروسک خوشگل و ز  کیبا   بابا
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 دخترکم نواختم. یساز ناکوک قلبم کردم و دردم را آرام برا یرا چاشن  بغضم

 بار باز و بسته کن. هیو تو چشم بابا  »چشمات

 عاشق دل شکسته کن.«  نیبه حال دل ا نظر

 و بغض سنگ شده در تب و تاب آرام کردن افکار متالطمم بودم.  ادیرفته بود و من با سرعت ز آرامشم

 . یوق تو اومدم و خواب بودبه ش ییشب ها »چه

 .«یبود  ابیکم شهیهم ،یبود  ابیکم شهیعاشق من هم یدست ها تو

  یرو ییرایدرون پذ یکاناپه  یماند تا رو یافتادم که دخترکم آن قدر چشم انتظارم م ییشب ها ادی
در   تشیمعصوم یرفت و تمام سهم من از داشتنش تماشا  یمادرش به آغوش خواب م یزانوها

 خواب بود و بس. 

 ،یندار یماست تو که گناه   ری ها همش تقص نی»ا

 .« یندار یراه  ییبه جا  ،یندار یراه  ییجز به آغوش پدر به جا به

آن قد علم کنم و   یتوانستم جلو یمادرت شده تا م  ریاخ  یباعث رفتارها یزیدانستم چه چ ی م کاش
 !نمی حالت ممکن بچ  نیرحم تر  یرفتنت را با ب یپرها

 که فدات بشم.  یدو برجم اله »کبوتر

 صدات بشم.«  یب هیصدات بشم، گر  یب هیاون گر ی چارهی که ب نذار

نشست و من را غرق حس   یبر لبانش م  یبر چشمانش و گاه  یکه گاه ییالماس ها دنیند تحمل
 یدلتنگ تر از لحظه  شیبود که تصور داشتم، چرا که هر لحظه برا یزی کرد، سخت تر از چ یپدرانه م

 قبل بودم. 

 عروسک هات.  یواسه تو دلواپسم تو واسه  »من

 هات...«  چهی باز یو تو واسه   رمیم یواسه تو م من
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 یرها کردم و سمت مغازه  یرا کنار نیطاق شد و دستگاه پخش را خاموش نمودم و ماش  طاقتم
و با   ستادمیفروشنده ا زیم یدل گشتن در آن را نداشتم پس جلو  یفتم ولر  یفروش یاسباب باز

  نیدتریجد  دیشه لطف کن یقابل لمس بود گفتم: سالم، م  یبه خوب میکه در صدا یا یدرماندگ 
 !دیاریکارهاتون رو ب 

  زی م یرا رو ینوع اسباب باز نیحرف چند یپر بغضم جا خورده بود و ب  یآوا دنیفروشنده از شن خانم
 آقا پسرتون؟ ای دیخوا یدختر خانومتون م یکارهامونه، برا نیدتریها جد نیگذاشت و گفت: ا

 کنه؟ یم یفرق گهیتلخ زمزمه کردم: مگه د یو با لبخند  دیها چرخ یاسباب باز یرو نگاهم

جمع   زیم یها را از رو یمجنون طرف بود اخم کرد و دانه دانه اسباب باز کیانگار که با  فروشنده
 د.نمو

 ؟ی مردم آزار دیایچرا م د، یستین  داریخر یوقت -

 گذاشتم. زی م یام را رو یفرو بردم و کارت بانک  بمیدرون ج  دست

 کنه!  یکرده باشه و بخواد باهاشون باز دایاون جا دوست پ  دیبرم شا یهمه شون رو م  -

ها را درون چند  یرمز کارت، اسباب باز دنیلب زمزمه کرد و بعد از پرس ریرا ز یزیچ  فروشنده
  یرا رو هیو بق   دمیکش رونی را ب  یعروسک بارب  کیآن ها  انیگذاشت و سمتم گرفت، از م  کیپالست

 گذاشتم. زیم

رازان هم شاد باشه و   یجا دیو بگ دیبد هیها بهش هد نی مغازه تون از ا یاومد تو یامروز هر بچه ا -
 کنه!  یباز

گفت، از مغازه خارج شدم و   یب درشت شده بود و با تکان سر »باشه« افروشنده از تعج چشمان
 سمت دخترکم پر گشودم.

 راست خواباندم.  یکبوترم نشستم و عروسکش را از کارتون خارج کردم و کنارش به پهلو یالنه  کنار

 دونم.  یم  ،یدیترس  یلیخ شبی عشق بابا؟ سالم، د -
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حالت فرو بردم و   یو ب  دهیدرهم تن ی لهیپ ،یتوده ا  انیدخترکم دست م یموها شمیابرا یجا به
 عروسک را نوازش کردم.  یموها

آقاجون نذاشته بود و   یانگار یول  شتیپ  امیخواستم ب ی م روزیقدر دلم تنگ شده بود، د نیمن که ا -
 من رو برده بود خونه.

وجودم باران  یه جانم نشست و سرماآن لرز ب یحس ی عروسک لغزاندم و از ب یگونه  یرا رو دستم
 .د یشد و از چشمانم چک

 نرفته؟  نیی آب خوش از گلوم پا هیسه روزه  یدون یم چیبابا فدات بشه، ه -

ها   انهیوجود دخترکم توسط مورچه ها و مور یعروسک را گرفتم و فکر به تاراج رفتن ذره ذره  دست
 تاب تر نمود.   یقرارم را ب یقلب ب

 کنه؟   ینم  تتیاون جا اذ یزیاالن جات خوبه؟ چ ییبابا -

بوسه اش را   امدیاما دلم ن دمییو بو دمیدخترکم آن را به آغوش کش یرا بلند کردم و جا  عروسک
 فشرده شده کنم. کی پالست یمشت بینص

  یول ید یو جوابم رو نم  یبا من قهر  یبرات عروسک آوردم، تو که انگار نی بب ، ییبابا یپا  زیت یآهو -
 ! یکن یمن که رفتم دلت خواست باهاش باز دیجا، شا نی ذارم ا  یرو م نین ام

داره از غم  شیی بهش بگو بابا شیدیگوش عروسک همچون مجنون ها زمزمه کردم: »اگه د ریز
 .«میرو از نو بساز  زیبرگرده تا همه چ میبگو من و مامانش منتظر  ره،یم یکنه و م ینبودش دق م 

به  یها  لهیفقط ت رای و درشت عروسک زل زدم و با خود تکرار کردم که »تنها رنگ گ یچشمان آب  در
 فروغ شده.« یآن هم ب گریرنگ شب ملوسکم بوده که د

 آنان نشاندم.  انیرا م یهزاران گل پر پر شده، همچون دخترکم گذاشتم و بوسه ا یرا رو  عروسک

 و... یگرفت  یرو م دنمید  یو بهونه  یکرد یم هی من گر یکاش تو جا -

 تماس را وصل نمودم. صالیام خاموش شد و من با است یگوش یموقع یقلبم با زنگ ب ینوا

 ه؟ یدکتر ساالر یآقا ل یسالم موبا -



 قلبان  یته

78 
 

 میاخم ها ی ناشناس کم یشماره  دنیاز خود فاصله دادم و با د یرا کم یبرخاستم و گوش میجا از
 درهم رفت و کوتاه جواب دادم: بله، امرتون؟ 

نه تنها   ای که پشت خط بود و گو یمرد ایکرد  یم یو تاب حنجره ام باز چیتر در پ شی من ب یصدا
 . دیلرز یبلکه تمام جانش م شیآوا

 که پسرم از دستم رفت!  دیدکتر به دادم برس یآقا -

 پدرانه ام را فعال کرد.  یرادارها ش،ی امواج صدا التماس

 اد؟ یاز دستم بر م ی چه کمک -

 .دیکش یا مهی حساب باز کند که نفس نصفه ن میتواند رو یراحت شد که م  الشیخ  یکم یانگار

 به پستتون خوردم و سر دلم باز شد و....  یمن همون راننده ام که اتفاق -

 حرفش آمدم.  انیم

 شده؟  یچ  دیباشه شناختم، بگ -

کرده، هر روز داره حالش بدتر   شرفتیاش پ یضیگفت: مر یلرز برداشت و با درماندگ  شیصدا  دوباره
 شه.  یم  روزیاز د

 رفتارم کرد.  یرا با هم چاشن تی نبود که اخم و عصبان یجالب  خبر

 د؟ی چرا زودتر اقدام نکرد -

 افتادم.  قیشقا یناله ها ادیو من  دیچی پ یدر گوش  یخانم  یصدا

خدا   دیشماره تون رو شا رمیگفتم بگ یاالن هم شانس د،یداد یجواب نم  یزنم ول  یچند روزه زنگ م -
 .دی به دلمون کرده باشه و شما جواب بد ینگاه

  دشیپنهان، جوابش را دادم: باشه، ببر یثابت ماند و همراه با آه  میجواب ندادن ها  لیدل یرو نگاهم
 به عمل داشته باشه.  ازین  دیرسونم، شا  یخودم رو م گهیساعت د میمن هم تا ن  مارستان،یب
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 دیخوا  یاز خدا م یو با شعف نشسته بر پژواکش گفت: هر چ دیکش یو آسوده ا قیعم  نفس
 .میافت یشه، ما االن راه م بتونینص

شود خواسته ام برآورده گردد و نور چشمانم به  یم  یعن ی دمیشیقطع شد و من با خود اند تماس
 خانه باز گردد؟ 

 باشه؟ ام،یکمک کنم و ب  یی کوچولو هیاتاق دخترکم زانو زدم و گفتم: عشق بابا من برم به  کنار

 »باشه« اش گوشم را نوازش داد و من را در راهم مصمم تر ساخت.  نیداشتم که طن حتم

 من! یخداحافظ تموم هست  -

رها کردم و قبل از    شیها ییمحکم و بلند دخترکم را در تنها ییچند روز با قدم ها نیخالف ا  بار بر نیا
با او عهد   نشی ذره ب ری که خدا در آسمان است و من ز ییسرم را باال گرفتم و گو  نی گرفتن در ماش یجا

  باشد و شتهدخترکم را دا یمحتاجش او هم هوا یبستم که در عوض کمک کردن من به بنده ها
 شود.  ییتر هوا  شیب نیام از ا یزندگ  ینگذارد حوا

  نگیرا در پارک  نیبعد ماش یباال، قدم در راه عهدم گذاشتم و اندک یفرمان نشستم و با سرعت پشت
 مارستانیعالم بر لب ها و افکارم بود، وارد ب  یگانگی دییکه مهر تأ  یا یدادم و با منحن یجا مارستانیب

 او داشت.  ردندر قانع ک یسع  یبود و خانم انتظار ستادهیا رشیپذ زیم  یشدم؛ راننده رو به رو

و   دیحتمًا قبلش نوبت داشته باش  دیشدن با تی زیو یو شما برا ستمین یجا کاره ا نیمن ا دیباور کن  -
 . دیکن ز یمبلغ مورد نظر رو وار

پسرکش   یبار دردها  ری کرده و کمرش ز یسال زندگ  نیرا چند  یکه انگار او هم مثل من چند شب راننده
بهم وقت دادند   یخود دکتر ساالر  رمیگ  یکه به سر م یخم شده بود گفت: خانم پرستار به همون قرآن 

 و...

شده در حال   مالی خروارها غرور پا ری اش ز یصوت یحس کردم تارها  د،یجمله که رس یجا نیا به
کالمش رفتم و چشمان فراخ از تعجب پرستار   انیگذاشتم و م شی مدفون شدن، بودند پس قدم پ

 گرفتم.  دهیبخش را ناد

 حسابم نشسته.  یتازه تو  دیبود ختهیکه به کارتم ر یپول د،یخوش اومد یل یسالم خ -
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 ام گشت.  حس پدرانه یلمس دوباره   یاشک درون چشمانش نوا برق

 بود، مخاطب قرارش دادم. دهی سرزنش در آن خواب  یکه کم  یبرگشتم و با لحن  یخانم انتظار سمت

 .دیکن تشونیبه اتاقم هدا گهید قهیچند دق -

 اش بلند شد.  یصندل یبه احترامم از رو یانتظار خانم

 دکتر.  یچشم آقا -

نشستم و لپ تاپم را روشن   زی پشت م د،یاتاقم رفتم و بعد از عوض کردن کتم با روپوش سف سمت
به در خورد و من به اجبار نگاه از آن  یلبخند عروسکم شده بودم که تقه ا یکردم و غرق تماشا

 دلچسب گرفتم. ینی ریش

 . دییبفرما -

رش وارد اتاق شدند، لبخند زدم  هفت، هشت ساله و همس یپسر بچه  کیباز شد و راننده همراه  در
 را نشان دادم. زمیم یجلو ی ها یو با دست صندل

 . دینیبش  دییسالم، لطفًا بفرما  -

  ییکردم با خوش رو یشدم و سع یمشغول پرونده ساز می روبه رو یپسرک اخمو یو من برا نشستند
 را ذوب کنم.  خشی

 ؟ یترسوند یجور  نیشده که مامان و بابا رو ا یچ یبگ یخوا  یخب عموجون م -

 تکان داد.  نینه به طرف یزد و سرش را به نشانه  نهیبه س دست

 گذاشتم. زیم  یشکالت را از آن درآوردم و رو یرا باز کردم، بسته ا  زمیم یکشو در

هم  گهید یخوشمزه  یعالمه خوراک  هیشکالت  نیمن جز ا ؟یبا من دوست ش یخوا یعمو جون م -
 دارم ها.

حرف دستش را به سمت شکالت دراز   یآن ها ب  دییمادر و پدرش گرداند و با گرفتن تأ نیرا ب  نگاهش
 آن را سمت خود کشاندم.  یشکالت گذاشتم و کم یبسته  یکرد؛ دستم را رو
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 یکه به چند تا از سوال ها نهیقانون کوچولو داره اون هم ا هیدوست شدن با من  ه،یکه زرنگ نیا -
 باشه؟ ،یمن جواب بد

 .دمیسوالم را پرس نیباشه تکان داد و من اول یسرش را به نشانه  لیم یب

 ه؟ یاسمت چ -

 . یگفت: عل یلبانش نشاند و با خوشحال  یرو   یآسانم لبخند سوال

  ادیناب را فر یتیشک تمام کودکان نگاهشان معصوم  یشدم و با خود گفتم: »ب قیچهره اش دق در
 زند.«  یم

 ؟ یشه بگ یرو هم م تی لیقهرمان، فام یآقا یخب عل  -

 . یتعلل و تند پاسخم را داد: احسان  یب

 کم وقت سخت تر شدن سواالتم بود. کم

 ؟ یشه اسم چندتا از دوست هات رو هم بهم بگ یم  یخب حاال که اسم خودت رو گفت -

ود  ب دنیقابل شن یکه به سخت ییانداخت و با صدا نییچشمانش خاموش شد و سرش را پا  چلچراغ
 ندارم! ی من دوست یگفت: ول 

را پشت او گذاشته بود   تشیخوردند و پدرش دست حما  یمادرش ُسر م یگونه ها یباران رو قطرات
 را پس بزند. شی داشت با ماساژ کمر پسرکش، دردها یو سع

 رفته من دوستتم، آره؟  ادتیکه  نیمثل ا -

 را داد.  یال انداختن سر جواب منفسکوت، لبانش را بهم دوخته بود که تنها با با یروزه   باز

 ؟ یکن  دایدوست پ یبدم که کل ادیشعر بهت  هی یخوایم -

  یرا فراموش م  زیشوند و همه چ یخام م   یدارند و به اندک محبت یو کوچک   بایز  یایها چه دن بچه
 کنند.

 د؟ی د ی...مادمیآ..آره... -
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 نشانه رخ نشان داد.  نیاول باالخره

 ؟ یندار یقبلش بگو چرا دوست یدم ول  یم ادتیمعلومه که  -

  یصندل یاو را مخاطب قرار دهم، از رو  دینبا گرید دمیکردند و من فهم دنیشروع به لرز شیها دست
 شکالت را سمتش گرفتم. ی ام بلند شدم و بسته 

چشمانش درد نگاهم را شکار کرد و شکالت را گرفت، مادرش در باز کردن آن کمکش   یزمرد ی لهیت
 کرد و من پدرش را هدف سواالتم قرار دادم. 

 کرده؟  یریعالئمش چه تغ ایداره؟  یا گهیجز لکنت چه عالئم د  دیشه بگ یم -

چند   یده حت یرو از دست م شی اریهوش یزنه، گاه یو گفت: نا مفهوم حرف م چاندی درهم پ دست
 کرده.  سیخودش رو خ  یبار

 زدم. هیام تک  یصندل  یقرار گرفتم و به پشت زمی پشت م باز

تونه دارو باشه هم عمل که با   یشه، راه درمانش هم م ی نوع تشنج به اسم گراندمال شناخته م نیا -
 کنم. یم  هیمن عمل رو توص یماریب  شرفتیتوجه به پ

 نداره؟  یعوارض  چی: عمل هد یکوتاه پرس یخت و بعد از مکثبه پسرکش اندا  ینگاه

 درهم گره زدم. زی م یرا رو دستانم

از   یدر تفکر بعض ییتوانا ریموارد، شاهد تغ نیچند یتونم به طور قاطع بگم نه چرا که تو ینم -
 .میدادن رو بود یکه تن به عمل جراح  ییمارهایب

قلبش گذاشت، با حفظ آرامش خودم   یچهره اش همچون کاپشن تنش کبود شد و دست رو رنگ
 آنان را هم دعوت به آرامش داشتن کردم. 

  یرو تو  تیاز موفق  ییو من و همکارهام درصد باال ستی عملش سخت ن د،یآروم باش یاحسان یآقا -
 . میحوزه داشت نیا
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  ییکه مملوء از درد بود و گو ییو با صدا دین نوشاز آ یآب را از دست همسرش گرفت و جرعه ا وانیل
شکل   نیحاضرم هزاران سال به هم  دیدکتر باور کن یانداخت گفت: آقا یاتاق م یرعشه به اندام ها

 فقط باشه. یو مدام استرس حالش رو داشته باشم ول  نمشی بب

برگرداندن دخترکم  یبرا  شیها تی بود که از درصد موفق  ی داشتم و دکتر یانتخاب نی من هم، چن کاش
 !دیبگو

بردن سرم، بغضم را خرد کردم و مانع از نشستن نم اشک در   نییتکان دادم و با هر بار باال و پا  سر
 چشمانم شدم. 

 با شماست.  یینها میو تصم دیگ یم یفهمم چ  یبله کامالً م -

  هیرا تک میاز او پاها  تی برخاست؛ من هم به تبع  یصندل ی شده بود که از رو تشیسد عقالن  احساسات
 گاه بدنم کردم. 

  یکه م یپزشک نیراجع به بهتر یحت  د،یری درست رو بگ م یو تصم دیبه نظرم با خانمتون مشورت کن  -
رو هم  متونیچون و چرا هم تصم یمن ب  دیو باور کن  دیکن قیکار رو انجام بده هم تحق نیتونه ا

 . رمیپذ یعمل رو م ی نهیهز

 آوردم. مانیراهم ا یو سپاس شد و من به درست  نی غرق تحس نگاهش

 دکتر روز خوش.  یممنون آقا -

 قبل از خارج شدنشان پسرک سمتم برگشت.  یرا باز کرد ول در

  نیگم که شما بهتر یهمه باهام دوست شدن، من به تک تکشون م یوقت دیشما که من و خوب کن -
 ! دیدوست من بود

 محبت نابش باشم.  یپاسخگو یبودند و تنها توانستم با لبخند دهیاز ذهنم پر کش  لغات

دوستم  نیتر یمی که به دور صم یپر از اما و اگر و افکار مسموم  ییای بسته شد و باز من ماندم و دن در
 با خبر شوم.  شیو بم کارها ر یبا او کرده تا از ز ینی بود و من را مجبور به همنش دهیتن لهیپ
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 ینخورده بود که صدا شتریبرداشتم و با عرفان تماس گرفتم؛ هنوز دو بوق ب زیم یام را از کشو یگوش
 . دیگوشم خز  یها یبمش در حلزون 

 سالم، جانم داداش؟ -

  دنیفهم یمن برا یمن بود و بس ول یذهن خسته  یساخته   زهایآن چ یهم تمام دیدانم شا ینم
ام   ین یشده در ب  دهیچی تعفن پ یبو  نیمنبع ا یزدم تا به نرم  یرا بوسه م میها  نهیک  دیموضوع با نیا

 کردم.  یم دایرا پ

 ط؟ یشرا نیا یتو  یاز من بپرس یحال هی  دیسالم پسر، تو نبا -

 اطرافش کاسته شد.  یرا عوض کرد که از حجم صداها  شی جا یانگار

کم بگذره بعد با بچه ها برنامه  ه یراستش نخواستم مزاحمت بشم، گفتم صبر کنم خلقت باز شه و  -
 رود.  یهر آن جا که دل م  میبر میو مثل قد میکن

کرد و طعم تلخش صورتم را جمع کرد و من   تی من را تقو یبه باد سپرده  یاو کندر شد و حافظه  باز
 خود را مشتاق نشان دادم. لمیبر خالف م 

 ؟ ییاالن کجا یموضوع بودم، راست نیآره اتفاقًا خودم هم تو فکر هم  -

 رو به اوجش بردم.  یبه مست  یو من پ  دیخند بلند

 ها برنامه است.  نیآرش ا یخونه   یجات خال -

 سر و ته اش. یب  یها یو مهمان  ییکذا یآن خانه  باز

 ما.  یدوستان جا -

 ؟ ییماهان کجا -

 اتاقم انداختم. واریبه در و د یاهنگ

 اتاقم. یتو مارستان،یب -

 با خبر بود. میو بم رفتارها  ریو از ز قمیرف  نیتر کیچه هم که نبود باز او نزد هر
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 . میجا که شب قراره بترکون  نیا ایپاشو ب یکه خودت رو با کار سرگرم کن  نیا یجا -

و من به  ری و بعد هم او به خ  دمیکش یزبانش م  ری خواستم از ز ینبود تا هر چه م اریهوش  کاش
 سالمت!

 .دمی که نداشت؛ بهانه تراش  ییبود و عرفان از من چه تقاضاها دهیخروارها خاک آرام  ریز دخترکم

 سر به من بزن.  هیتو فردا حتمًا  یجا ول  نیخرده کار دارم ا  هینه  -

انداختم و از  زی م یرا رو یگوش گفت و تماس را قطع کرد، یکرد که با عجله باشه ا شی صدا یکس
 بلند شدم.  میجا

ام را در دست گرفتم و   یو گوش چیو سوئ  دمیرا نداشتم، کتم را پوش یواریماندن در آن چهار د دل
گره کرده و قدم   ییبا اخم ها  الدیبه در خورد و بالفاصله باز شد، م یقدم را برداشتم که تقه ا نیاول
  یهست دار ممعلو چی: هدیقفل شده غر یا در دست گرفت و با فک ام ر قهیمحکم سمتم آمد و  ییها

 ؟ یکن یم یچه غلط

قلبش، لرزه در وجودم رخنه کرد   ینامنظم ضربان ها تمی اش گذاشتم و با ر نهیس یقفسه  یرو دست
 در آرام کردن او داشتم. یو من با تمام وجودم سع

 . میصحبت کن نی آروم باش، بش الدیم -

داشتم که لحظه به لحظه صورتش سرخ تر   یبرم   فشیاعصاب ضع یرو یبا هر کلمه ام قدم  ایگو یول
 شد.  یم

 ؟ یکن  یچه کار م یآروم بودم بسه، تو دار ی تا حاال هر چ -

 شده باشد.  تشیکرد که آن گونه باعث عصبان یبه ذهنم خطور نم ییکردم خطا یهر چه فکر م واقعاً 

 کردم.  ام را صاف قهیعقب هولش دادم و  به

 ات کرده.  یعصب   یجور نیا یچ  نمیو بگو بب نیبش -

 ؟ی دون یتو نم یعن یبه تمسخر گفت:  ختهیآم  یماند و با لحن شیتوجه به حرفم سر جا یب
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 نشاندم.   یصندل  نیاول یرفتم و دستش را گرفتم و رو سمتش

 دونم.  یبه جون داداش نم  -

 کف اتاق ضرب گرفت.  دیسف  یها کیسرام  یو با کفشش رو دیحرص کش یاز رو یپوف

 زنگ زد.  یاستاد محمد ش یپ قهیچند دق -

استثنا سر   یتنها در موارد  یشود چرا که استاد محمد میها  هیمهمان ر ستیقرار ن یخوش یبو  دمیفهم
 شد. ی م دایو کله اش پ

 شور افتاده و چهره ام به رنگ غروب آفتاب در آمده بود. دلم

 چرا زنگ زده بود؟  -

 گوشم خواباند. ری محکم ز یا یلینگاهش س  با

 گفت.  یراجع به پرونده م  ییزایچ هی -

  ای دمیکش  یزبانش حرف م  ریاز ز  دیجانم را داشت که ذره ذره با دنیقصد مک الدیدانستم م ینم
 زبانش بودند؟  یمانع از فرود واژگان بر رو تیعصبان 

 گفت؟  یم  یخب چ -

 از فشار دستش رنگ باختند و به ِتق ِتق افتادند.  یصندل یها دسته

 .یدیگفت تو از پرونده کنار کش  یم -

کردند که هر  قیتزر میمردمک ها یرا به گرد شانیبست و چشمانم ناباور خی میدرون رگ ها خون
 زدند.  یم  ادی را فر میحرف هاکدام با درشت شدنشان 

 و خودم خبر ندارم؟  دمیکنار کش یمن چه جور -

 به شدت باال آمد و موشکافانه نگاهم کرد.  الدیم یافتاده  نییتمام شدن حرفم سر پا با

 .ستیدست انداختن من ن یبرا یماهان اصالً وقت مناسب -
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 کردم.  میرا مهمان صدا تی و جد دمی را درهم کش میها اخم

کردم نه االن که  یکار رو م  نیخواستم انصراف بدم همون اولش ا یمن دستت ننداختم، من اگه م -
 . میرس یم جهی به نت میپرونده افتاده دست خودم و دار

و کنار   دیکش  نییرا از موضعش پا  الدیشد و م مانیسخت یروزها ادآوریمحکم و پر دردم  یها حرف
 من نشاند. 

 گه؟ یم یچ  یپس استاد محمد -

 با کف دستانم ماساژ دادم. ی صورتم را چند بار یگذاشتم و عضالت گرفته  میزانوها  یرو دست

 گفت؟  یچ یبگو استاد محمد قیدونم، دق ینم -

 . دیکش یق یعم  نفس

زنگ  شیساعت پ هیحدودًا  یزنه ول  یزنگ نم یوقت الک  چیه یشناس  یخودت که استاد و خوب م -
  ی کنار بکش یخوا  یم یپرونده رو ندار نیا یتوان اداره  گهیکه د یگفت اسیزد دفترم و گفت تو به ال

 . یشه به استاد بگ  یخودت روت نم  یول

 قلبم بود. دنیکش ری شد و سودش ت یاضافه م میدردها یلحظه هزاران درد به حساب سپرده  هر

 م تماس نگرفته؟با خود میخب چرا استاد به تو زنگ زده و مستق -

 شدند.  یشدت گرفته بود و کلماتش سخت از دهانش خارج م نیزم   یرو شی پاها ضرب

 گهیاون هم د یهمه چ  ریز یو زد یتو براش احترام قائل نشد یو استاد گفت وقت  دمیمن هم پرس -
 نداره.  یباهات کار

 لطف او بود و بس.  میکه تمام داشته ها یاز استاد ی شده بودم حت   یعصب

بوده که   اتی مشت چرند هیهمه اش  دیشا  دهیپرس یاول از خودم م دیباشه استاد با یباز هم هر چ  -
 از طرف من به خوردش دادن.
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شرم    انشیمانده که او از ب  یباق دنیگفتن و شن یبرا یهنوز حرف دمیو من فهم  دییهم سا یرو دندان
 کند.  یم

 گذاشتم. شیزانو  یرو دست

 بگو حرفت رو.  -

 زد.  ای ِمن ِمن کرد و در آخر دل به در یکم

جواب داده و حرف   یخب آبج  یباهات تماس گرفته ول  دهیراستش استاد همون موقعه که شن -
 کرده.  دییرو تأ  اسیال

است و    قیدوباره و چند باره شقا انشیکه به حتم پا یدیباز هم نقطه سر خط و شروع سطر جد و
 بس!

چالند   یاز قلبم را م یکه هر لحظه قسمت قیشقا یو زننده  دیهمه رفتار جد نیشده بودم از ا درمانده
شب شهرزاد   کیهزار و  یکرد تا همچون قصه  یپرتاب م یو با خشک شدن خونش آن را به طرف

 هزار تکه گردد.

زنم  گهیرم، د  یتر فرو م شیزنم ب یدست و پا م  یافتادم که هر چ ری باتالق گ  هی یتو یانگار الدیم -
 شناسم! یرو نم 

 شانه ام گذاشت.  یرو دست

 . قیشم رف یخودم طناب نجاتت م -

 . رمی بگ میکردم آرام باشم و عاقالنه تصم ی گفت و من به بودنش دلگرم شدم و سع او

 کاسته شود.  میها یاز ناآرام یرا در اتاق راه رفتم بلکه کم یبلند شدم و چند قدم میجا از

 ؟ یچه کار کن  یخوا یم ماهان -

 . ستادمیکوچک اتاق ا یپنجره  کنار
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گدار به آب   یخوام عاقالنه رفتار کنم و ب  یم ه؟یدرست چ میدونم تصم  یکالفه شدم، به موال که نم -
 .هی و انگار سرم خال دهیذهنم عقب کش ینزنم ول 

 طناب را سمتم انداخت.  نیرا سکوت کرد و بعد اول یا هیثان چند

  یحرف  نی هامون بوده چن یحام  نیاز سر سخت تر یکی که  یاسی باعث شده ال  یچ میبفهم دیاول با -
 بزنه؟  یرو به استاد محمد

آن ها تا   ن یانتخاب درست تر یو مات ماندن من برا  هی ها فکر به ذهنم در چند ثان  ونیل یهجوم م باز
 گردد. شیباره ک کیام به  یگهر چند کوچک تمام زند  یمبادا با حرکت

  یکنم و م یبعد خودم ردشون م  یدم ول  یخودم م  شیعالمه احتمال پ هیده،  یقد نم  ییعقلم به جا -
 . ستی اهلش ن اسیگم نه ال

 ضرب گرفته بود.   یصندل یدسته  یدست گره کرده اش رو با

  ،یراجع به آبج یممکنه ول  یچرا که همه چ هیدار یرو  زیرو بر  ید یاحتمال م یهر چ  اسیراجع به ال -
 کنم.  یرو در جا خفه اش م  ادیکه م یذهن من هم قفله و هر فکر

که همسرم طناب به دور گردنم   یکرد در صورت  یخفه م ق یرا در مورد شقا شیفکرها یبود تمام  جالب
 . مان داشت یزندگ یقله  نیانداخته و قصد به دره دعوت کردن من را از نوک بلندتر

 زنگ بزنم به استاد؟ الدیم -

 ؟ یبگ  یچ یو متفکر گفت: نه، زنگ بزن  دیبه چانه اش کش  یدست

 گفتم؟  یزدم و چه م یزنگ زدن به استاد نداشتم، اصالً زنگ م  یبرا  یلیگفت دل یم راست

  یزندگ یها  انیکند تا شر یاز قلبم حمله م یکه همسرم خنجر در دست گرفته و هر بار به قسمت نیا
 یگله  انیم یکه دوستانم همه دشمن درآمدند و من همچون بره ا نیا ای بکشد  یام را به نابود

 ام گرگ شوم و احساساتم را بدرم.  ینجات زندگ  یبرا دیگرگان به دام افتاده ام و با

 بود قرار گرفتم.  شی که روبه رو یا یرفتم و پشت صندل سمتش

 خب تو بگو، چه کار کنم؟ -
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 قرار خواست.  یرا از من ب  ایکار دن نیآشوب چشمانم نشست و سخت تر یرو نگاهش

 فقط صبر کن.  -

آور راه حق که هر بار من را دعوت به صبر   امیهستم و پ ینب وبیفکر کرده اند من ا نانینکند ا صبر؟
و مرگ   دهیطفلش را د راهنیشدم که پ  یم یعقوبیشک همان  یهم بودم ب  یکنند؟ من اگر نب یم

 چشمانش نور قلبش کور شده است.  یکرده و جا  نیقیکرده اش را  زیعز

 مگه من کوه صبرم؟  ؟ی: تا کدمیو آشفته پرس  دمیکش میموها انیم یدست

 بلند شد و کنارم قرار گرفت.   شیجا از

 .زهی ر ینفت م  تی زندگ  یافتاده تو شی آت  یداره رو یک میبفهم میکه بتون یتا وقت  -

کردم و او را از   یجرقه م کیداد تا باروت نشسته در جانم را مهمان  یرخ نشان م هر چه زودتر کاش
 ساقط!  یزندگ

دهنم  یجمع شده تو یذارم و خون ها یم  گریو گفتم: باشه فعالً دندون رو ج   دمیکش یکالفه ا پوف
 . ارمی آشوب باال ب  نیمنبع ا ی دم تا به وقتش همه اش رو رو یرو قورت م 

 گم تا تهش پات هستم.  یکمرم نشست و گفت: قبالً گفتم باز هم م یرو دستش

 در گردش بود.  میغم ها و دردها انیجان و روحش سرگردان م  یب لبخندم

رو   ایکه مثل زالو افتاده به جون اعتمادم درست نباشه که اگه باشه دن یفقط دعا کن اون فکر الدیم -
 شم.  یشکنش م زمیکنم و خودم ه یجهنم م

 کرد مانع شد. یم  جشیبلندگو که پ یکه صدا دییبگو یزیباز کرد چ دهان

 حواله ام کرد و سمت در رفت.   ینگاه درمانده

 مهم تره، خداحافظ.  مارتیفکر من نباش، فعالً جون ب -

  ییزدم و با قدم ها  رونی تکان داد و در را پشت سرش بست با رفتن او من هم از اتاق ب یسر یناراض
  یخانه   ری شدم و مس مارستانی ب نگی پارک  یدکتر معروف و مغرور بخش نبود راهمتعلق به  گریکه د



 قلبان  یته

91 
 

انگار که   د؛با هول و وال از آن خارج ش قیدر خانه باز و شقا دنمیگرفتم، به محض رس شی ام را پ یپدر
  ینیآخر سنگ   یلحظه  یول دیکش رونیاش را ب  یفرو برد و گوش فشیباشد دست درون ک  دهیمن را ند

ام رو به رو گشت. چهره اش هر   چاندهیدرهم پ ینگاهم را حس کرد که سرش را باال آورد و با اخم ها
چه زودتر به ثمر   هرداد تا  یتر به بذر افکار مسموم درون ذهنم آب م شی گرفت و ب یم یلحظه رنگ 

 کند. ز ی و صبرم را لبر ندیبنش

فهماندم که   قیسر به شقا ین حرف و با اشاره شدم و بدو ادهی را باز کردم و نصفه از آن پ نی ماش در
  نیسمت ماش  یلرزانش شدم که به سخت یمنتظرش ماندم و نظاره گر قدم ها  رد؛ی بگ یکنارم جا دیبا
را نجات   شفرار کند و خود یا یپا از چنگ ببر زخم زی ت یآمد و هر لحظه آرزو داشت همچون غزال  یم

 دهد.

به دور    ییرا از جا َکندم و در جا نیحرف ماش   یگرفت و من ب یکنارم جا یقیبعد از گذشت دقا باالخره
 برگشتم. قی پارک کردم و سمت شقا ییاز وجود هر آشنا

 خب؟  -

خواندن  یلرزان چشمانش را از من تشنه  یها لهیداده و ت هیتک  نیماش ی شهیرا به ش  سرش
 پنهان کرده بود. قت،یحق

 بده.  حی و چشم هات رو باز کن و توض نی صاف بش  قیشقا -

 افزود.  یکه آن گونه شعله به آتش درونم م دید یاو، مِن قد علم کرده در برابرش را نم  ایگو یول

  یتفاوت غوغا یب  یچشم باز کرد و با نگاه لیم یب  دم؛یاو را سمت خود کش  یرا گرفتم و کم  دستش
 برد.   غمایقلبم را به 

 با اون عجله؟  یرفت  یکجا م  -

 میها قهیمرگ آور جوابم را داد و باعث ضرب گرفتن شق  یبه دهان دوخته بود که تنها با سکوت زبان
 شد.

 یها  کهیو ت  یبا فوت خاموشش کن  ینکن که بعد بخوا یشیآت  شتریب  نیمن رو از ا قیشقا -
 ! یرو با ُتف به هم بچسبون مونی زندگ
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 اهیس  یاسارت در آمده بودند تا مانع بارش باران ابرهابه  شیآوار دندان ها ری لبانش ز ی غنچه
 مجنون کننده اش شوند.

رو باور کن که   نیا یبندم ول یدم و چشم م یبه خرج م تی من فعالً دارم ظرف قیشقا نیبب  -
من و تو مثال  یبره باالتر، زندگ   ارشیکه هر چه قدر پا بخوره ع   ستیکرمان ن ی چهی قال مونی زندگ
 !فتهی ب یبشر  یه از صدفش جدا شه، ممکنه دست هر بنکه اگ دهیمروار

 و لبانش را از اسارت آزاد کردند. دند یلغز شیگونه ها یچشمانش رو  دیمروار

 رازان، دلم تنگ شده! شی پ میبا عرفان بر میخواست یم -

که عرفان  یدوستم وجود نداشت، در صورت  نی همسر و بهتر انی م یزیقبوالندم چ یبه خود م چگونه
تا اتاق دخترکم را  یقول همراه قیبه شقا  یو نوشش بگذرد ول  شینشد از ع یمن راض دنید یبرا

 داده بود؟

 را رها کردم.  قیسرد شدم و دست شقا قت،یمتعفن افکارم به ساحل حق ینشستن جنازه  با

 ؟یچرا به خودم زنگ نزد  -

بزرگ را حواله ام  یو پوزخند ییمچش خود نما یبودم که رد انگشتانم رودستش را محکم گرفته  مگر
 کرد؟  یم

 برف تنش داشت.  انی قرمز، م یدر محو کردن رده ها یسع گرشیانگشتان دست د با

 !یفکر کردم باهام قهر -

نداشتم که او بخواهد با  ادیمان را به  یآرام زندگ یدور محور روزها ،یاز قهر و دور یخاطره ا  قهر؟
 توجه به آن حکم کند. 

گذاشتم   شیکردم و دستانم را رو نیسرم را مهمان فرمان ماش  یکلمه ا انیآورده بودم و بدون ب کم
را مخاطب قرار دادم:    قیباز سر بلند کردم و شقا ینگذشته بود که با رعد فکر شتریب هیچند ثان  یول

 دنبالت.  ادیبهش زنگ بزن و بگو ب 

 بروند.  نی خط بخورند و از ب شی مردمک ها یچاله ها  اهیس انی چشمانش م  یدیمانده بود سف کم
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 زنگ بزنم؟  -

  یو اوج ناباور  دندیدو شیتار موها  انیم شی سر تکان دادم، ابروها دییتأ ینشستم و به نشانه  صاف
 گذاشتند. شیاش را به نما

 .میر  یبا هم م ادی اون ب ستیالزم ن  گهید ؟یستیزنم، مگه خودت ن  ینم -

 رو برنداشتم و زنگ نزدم!   یگوشش گفتم: بزن تا خودم گوش ر ی خم شدم و ز سمتش

تکان داد و گفت:    نیتند تند سرش را به طرف ه،یگر انیو م  دیچسب  نی فاصله گرفت و به در ماش یکم
 . یکن یکار رو نم نینه، تو ا

خاموش شدن آتش زبانه   ییدم تا بلکه الالقطرات اشکش را لمس کر یبردم و دانه دانه   شیپ دست
 بود.  دهیفا یب  یدر افکارم شود ول دهیکش

 نده.  یپس خودت بزن و من رو باز -

همراه هق هقش شروع به زدن خودش کرد و من را چند باره مجبور   د؛ید دهیفا  یمقاومت را ب یوقت
 کرد.  ین یبه عقب نش

 باشه زنگ نزن، فقط االن آروم باش.  -

دشوار وانمود   یخاکستر شده بود کم  یکه اعتمادم به تازگ یمن یو کنترلشان برا  دندیلرز یم دستانش
 کرد.  یم

 . یزنگ بزن  ستیالزم ن گهید نی نکن، ب هیگر ش،یه -

خودم تکرار کردم تا باورم شود که تنها به ظاهر کوتاه آمده ام و  یبار آرام برا نیحرفم را چند ی ادامه
 دست به کار شوم.  دیبا قتی حق دنیفهم یخود برا

حلقه  نیدور تن او به دور فرمان ماش یآرام شد، آغوشم را پس زد و من دستانم را جا  یکه کم قیشقا
 نمودم.  ضمیاحساسات ضد و نق یتمام  نیکردم و سرعت را جانش 

را باال برد و    دمیپرچم سف قیشقا  یزنگ گوش یراندم و با افکارم در جنگ بودم که صدا یا مر  نیماش
 من را خلع سالح کرد. 
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  فشیرا خاموش نمود و دوباره به درون ک  یگوش یکه صفحه  دمیچشم نگاهش کردم و د یگوشه  از
 ؟ یبود که جوابش رو نداد یکاستم و بدون آن که سمتش برگردم گفتم: ک نیانداخت، از سرعت ماش 

 آن شد. یا شهیصورتش در قاب ش  یداد و مشغول وارس نییرا پا  ریگ آفتاب

 حتمًا مهم نبوده که جواب ندادم. -

  نیسرد ماش یاش در فضا یزنگ گوش یبزنم باز صدا ی مهمان لبانم شد و قبل از آن که حرف  پوزخند
 نشست. 

 زنه. یمهمه که باز داره زنگ م یانگار یول -

 را در دست گرفت و باز کارش را تکرار کرد.  یفرو برد و گوش فشی را باال داد و دست درون ک  ریگ آفتاب

 جواب بده.  قیشقا -

از آن را با حرص َکند؛ دستم را سمتش دراز   یاش برد و گلبرگ یبرنج  یبلورها  ریلبش را ز ی گوشه
 کردم. 

 من جواب بدم.پس بده  -

دندان  انی پارک کردم و از م  یرا کنار  نیانگشتانش سفت کرد و سر باال انداخت، ماش انی را م یگوش
 ؟ یهم قفل شده ام گفتم: گوش یرو یها

 اش را روشن کرد و نشانم داد. صفحه

 قطع کرده. -

 عرفان نشست و خاکستر آتشم باز جان گرفت. یشماره  یرو نگاهم

 .یدیتو زنگ بزن و بگو نشن -

  یفرض نمود که ساکت به تماشا م یتکان داد و من را همچون مجنون  نیبار به طرف نیرا چند  سرش
نجابت   یام که پا یکه من همان فرهاد نیرا بشکند، قافل از ا یگرید یاش کوزه  یلیتا ل  ندینش

 که نام عشق را لکه دار کند.  یهر آن کس یکنم برا یقبر م  ون،ست یکندن ب  یعشقم جا
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 !یذار یبلندگو هم م یو رو یزن  ی اتفاقًا زنگ م -

 را زدم. یتر از او قفل مرکز عیانداخت و دستش سمت در رفت که سر  فشی را درون ک یگوش

 کور خونده. یو قصد فرار داره ول  دهیغزالم ترس  یآخ -

 را برداشتم.  یو از درونش گوش دمیدستانش کش انی را از م فیک

 و خوب گوش بده.  نیزنم، بش  یخودم م یزن  یحاال که نم  -

 گشت.  زی کم آورد و سد چشمانش لبر باالخره

 آخه؟  یهست یچ دنینکن، دنبال فهم  تی ماهان تو رو خدا اذ -

 جوابش را دادم.  یرا روشن کردم و تک کلمه ا  نیانداختم و ماش ش ی پاها یرا رو یگوش

 . قتیحق -

 . دیاش صحرا شد و نم اشکانش را بلع  یشال مشک ی گوشه

 وجود نداره تا تهش فقط عذابه و درد.  دنیفهم  یبرا یقت یحق -

 مان نداشت؟ یراز پنهان زندگ  یبه افشا  یلیدانست که تما یمرد چه م کی رتیاز درد غ او

پروانه شدن، تند تند   یکرد بود و جا لهیکه به دور قلبم پ   یا یجنون عشق سم خود من بودم و  وانهید
 انداخت و بس.  یکرم پس م

ذهنم سوراخ کرد و من زبان   واریهمچون مته به د یآمد فکر یروبه رو م نیکه از ال ینی ماش دنید با
 گشودم.  دیبه تهد

تونه لحظات آخر عمر هر دومون   یم  نیا ای ید یکه گفتم رو انجام م  یو کار یزن   یزنگ م  ای قیشقا -
 باشه!

 بود. شان یها از گود لهیحد ممکن باز شده و هر آن امکان فرار ت  نیکردم چشمانش تا آخر حس

 ! یکن یرو نم   یکار  نیتو چن -
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که از  ی ونیکام یترس روبه رو یهم ب نیپدال گاز را به ُسخره گرفت و دستانم فرمان را، ماش  میپا
 زد؛ قرار گرفت.  یداد و ممتد بوق م یآمد و چراغ م یمقابلش م 

 زنم.  یزنگ م ،یتو بگ  یماهان تو رو خدا! ماهان، اصالً هر چ -

دو  دنی شده ام داد و قبل از رس  داریدوباره به عقل ب   ی آخر جان یدر لحظه   قیو التماس شقا  غیج
 را کنار زدم.   نیبه هم، ماش  نیماش

 زنگ بزن.  االی -

 را برداشت.  یلرزان گوش یزد و با دستان  هق

 اول آروم شو بعد زنگ بزن. -

و حالش که مهمان ساحل آرامش شد،   دیکش  قیداد و چند نفس عم نییرا پا  نیماش ی شهیش  یکم
را   نیماش یعرفان فضا  یبلندگو گذاشت؛ بعد از چند بوق باالخره صدا یرفت و تماس را روشماره را گ

 در بر گرفت.

 سالم، جانم؟ -

حداقل در آن لحظه من   ای میمرد  یقبل م یکاش لحظات  یحبس شد و آرزو کردم که ا نهی در س نفسم
 ! دمیشن  یرا نم شانیشدم و گفت و گو یکر م

 به من انداخت.   ینگاه قیشقا

 ؟ یکار داشت دم،ینشن یسالم، چند بار زنگ زده بود -

 عرفان موج زد. یدر صدا تعجب

 ؟ یخوب قیکار داشتم؟ شقا -

 شد.  شی چنگ زد و لرز مهمان صدا ش یبه گلو بغض

 .ستمینه ن -

 ام.  دهیسر رس رید یل یخ دمیرا فرا گرفت و من فهم  الیخ  یب شهیکل وجود عرفان هم شیتشو
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 کنم تو فقط خوب باش.  یرو درست م یمن فدات شم، خودم همه چ یاله -

 گاه حالم گشت.  هیو تهوع تک   دیچیدر هم پ دلم

 االن؟ ییکجا -

 چشمانم گرفت و به اطراف دوخت.   ینگاه از قرمز قیشقا

 .نهیبهشت سک   کینزد -

 م؟ یو بعد حرف بزن میمگه قرار نبود با هم بر -

کردم و   یم  یداد را سر او تالف  یرا نم  قیبه انجامش با شقا تیاکه دلم رض یجا بود و کار  نیا کاش
 گرفتم.  یام م  یدر پ ی جانش را با ضربات پ

 وقت ماهان سر برسه.  هی دمیراستش ترس م،یزن  یبعدًا حرف م  -

 .میتموم شه و هر دومون راحت ش  یو گفت: کاش زودتر همه چ دیکش یپوف کالفه ا عرفان

 شد؟  یتمام م  دیبا یزیچ چه

رابطه شان با   یها یهم سخت دی شا  ایبود  انی رو به پا  شیاز سکه افتاده و انقضا گریما که د یزندگ
 وجود من؟ 

 هر چه زودتر اون روز برسه.  دوارمیو جواب عرفان را داد: ام دیکش  یآه قیشقا

زدند و سرم را به دوران انداخته  ی ضربه م گریکدیبه  یگریپس از د یک یشده بودند و   نویدوم افکارم
 بودند.

 اعتراضش، مذاب درونم را تا مرز فوران رساند.  یگرفتم و تماس را قطع کردم، صدا قیرا از شقا یگوش

 وونه؟ید یکن یچه کار م -

زدند و من هنوز در نقش   یرا بر سر افکارم داد م قتیحق  میبودم که گوش ها وانهیداشت د حق
در حفظش   یتمام سع یکرد و با خود خواه یرا سرکوب م سشیست دادن وبودم که از د  ینیرام

 داشت. 
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 کنه. ریتغ  دیبا یزیچ هیمن و تو   نی ب یول ید ی نترس از دستش نم  -

 .د یکاو یصورت پوشانده با َگرد مذابم را م یجا  یهراسان جا نگاهش

 . ستین یکن  یکه تو فکر م یاون -

 گفت؟  یچه م او

و در خود حل کرده  ختهیکردم چرا که تمام افکارم را درون کوه آتشفشانم ر یفکر نم گریکه د من
 بودم.

 در آسمان به رنگ شبش دوختم. چشم

 حاال بذار حرفم رو بزنم. ،یگ  یباشه تو راست م  -

  یمالحظه طوفان م ینشود بدون اندک میگو یکه م یزی دانست اگر آن چ یبود و خوب م  دهیترس
 کشانم. یم یراتش را به نابودشوم و تک تک خاط 

 ب...گو. -

 زدم. هیتک نیسمتش برگشتم و به در ماش  کامل

 دونم و...  یم  یزیبفهمه من چ دیکه عرفان نبا  نیاول ا -

 .دیبرهنه و لرزان وسط حرفم پر پا

 ماهان اما م...  -

نبودم   بندیپا  یق و بارها آرزو کردم کاش به اصول اخال دمیکوب  نی فرمان ماش یگره کرده ام را رو  دست
 جرأت قطع کردن حرفم را نداشته باشد.  گریتا د دمیکوب یمشت را در دهان او م نیو ا

کارت با کرام   نمیازت بب یفقط ساکت باش و خوب به حرف هام گوش بده که اگه خالفش رو روز -
 . نهیالکاتب

 یام ِکز کرد و از نبود گرما  نهیس یزد و قلب من تمام احساسش را باال آورد و با لرز گوشه  هق
 بست.  خیعشقش 
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که  نیا یبه بعد تو جا نیو از ا می فراموش شده باهام ندار یگذشته  هیجز  یزیچ گهیکه د نیدوم ا -
من  یباز نیا یرنده تا ب یمن  یانگشت ها نیمهره ب  هیفقط و فقط  یخونه ام باش  یزنم و ملکه 

  یم نبا خبر بشه، م نمونیب یهات و حرف ها  یکثافت کار نیاز ا یکه اگه کس نیباشم، سوم هم ا
 دونم و تو!

در متقاعد   یاو همچنان سع  یبه لزره افتاده بودند ول شی گونه ها یرو البیاز شدت س شیها شانه
 کردن من داشت. 

 ما...هان...من... -

برادر خطاب   یبود که روز ینواخت و نوازنده اش عرفان   یدرد را م یاش ملود یکردم صدا یم حس
 شد.  یم

 خوام صدات رو بشنوم.   یفرمان گذاشتم و محکم گفتم: ساکت باش، نم یرو سر

 گنجاند.  یهق هقش کلمات نامفهوم را م   انیبرده بود و مدام م   ادیاو سکوت را از  یول

 ....دل...م...منیرا...زان...من...بب... -

که با رفتارهات باعث رفتن عروسکم   ییتو ؟یبلند کردم و با پوزخند رو به او گفتم: تو دل دار سر
 تو که ارزشت در حد دست...  ؟یچ یعنیمادر بودن، زن بودن  یفهم  یتو اصالً م ؟یشد

  یم واریرا داشت که آن گونه خود را به در و د رتمیغ دنیوجودم ُگر گرفت و رگ گردنم قصد در تمام
 آرام کردنش دست به دامن خدا شده بودم.  یو من برا دیکوب

 تر داغ کنم.  شیب نی ساکت باش و نذار از ا  یپرست یکه م یال ِاله ِاال اهلل، تو رو به هر ک -

بافت دستانش خفه کرد و من بعد از چند نفس   انیدهانش گرفت و هق هقش را م  یجلو دست
 آمده را برگشتم.  ری را روشن کردم و دور زدم و مس  نیماش  قیعم

شد و سمت در ساختمان پر گشود،   ادهی با عجله از آن پ ق یدر خانه پارک کردم که شقا یرا جلو  نیماش
ت رازانم را به آغوشم و هجوم خاطرا  دمیگذاشتم و نفسم را آه کش شیجا یجا پا  نیسنگ ییبا قدم ها

 وابسخت از خ یسپردم که با تکان  یرفتنش را به لعن خداوند یمسبب ها یدعوت کردم و تمام
 کرده بود.  دارمیغفلت ب
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من را به عطش   شیعطر نفس ها چ،یه گریو من با خودم فکر کردم که د میهم سوار آسانسور شد با
 یکند که در خفا و بدون ذره ا  یم یعشق یحلوا  یرا چاشن انتی کشاند بلکه طعم تلخ خ ینم

و   اوردیرا در ب  اهمیبعد از چهل روز رخت س  یمجبور به دفنش شده بودم و قرار نبود کس یسوگوار
 دوباره به قلب مهمان کما شده ام ِبدمد. ی جان

شد که نبود    یرا در قفل چرخاندم و با باز شدن آن، نگاه منتظرم دعوت به جشن درد و بغض دیکل
 زد.  یعروسکم را جار م 

است و   ایدن  یها یبا تمام وجود حس کردم که گاه مرد بودن سخت تر از انجام دادن تمام نشدن  من
 یوجود یتک تک سلول ها  شده بودم که عالم و آدم قصد به تارج بردنش را از  یمردانگ ریمن بد درگ
 ام داشتند.

هم، آجر   یبا همکار  یگذاشت که قرار بود روز یسقف ریقدم در ز یباران  یبا نگاه قیو شقا دمیکش  کنار
 .مین یمان کنار هم بچ یارتقاع سقف آرزوها و زندگ  یرا برا ت یعشق و مالت موفق 

 دهیچ یپ  یبو  ینشوند ول داریهم پشت سرش وارد خانه شدم و آهسته در را بستم تا غم ها ب خودم
که  ییبو یام خوب به من فهماند که قبل از ما اعالم وجود کرده اند؛ صورتم از تند ین یب  ریشده ز

دخترکم داشت، در هم جمع شد و من مجبور به   یمهمان خانه شده بود و خبر از رفع زحمت کردن تد
سستم را سمت اتاق ملوسکم   یام قدم ها ی نیخانه شدم و با گرفتن ب یپنجره ها یباز کردن تمام 

  دیرا از چشمانم بار  خبندانمیجان خرگوش، بغض تگرگ شد و حرف قلب  یجسم ب دنیو با د دمیکش
  ییبهش بگو بابا یست یجا ن نیا گهیرازان، حاال که د شیپ  یو من آرام به خرگوش گفتم: تو هم که رفت

 و درد.  یاحساس یب  خبندونی یتو ؛یبا خاکسپار  ایمزار   ینه تو یدفن کرد ول اش هم امروز قلبش رو 

بردم و به دست زباله ها سپردم و باز به خانه   رونی جان خرگوش را برداشتم و با خود ب  یب جسم
 . دمیشد و من سخت لرز زیخانه به جانم وار یچمدان به دست، تمام سرما قیشقا دنیبرگشتم که با د

 زدم.  هیو در خانه را بستم و به آن تک  دمیر هم کشرا د میها اخم

 کجا؟  -

 سمتم آمد. یرا گرفت و قدم  شیگونه ها یپشت دست نم نشسته رو با

 خودم طناب دار رو دور گردنم بندازم و ترکت کنم. ،یکن  یکه تو کار  نیخوام قبل از ا یم -
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 کند؟  ترکم

 ؟ یسادگ  نیهم به

  یزد، اندک تالش  یاز آن دم م یکه روز یحفظ عشق  یمحکم شده که برا  بیرق  یپا یحد جا نیا در
 کند؟  ینم

 شدم. رهی در چشمانش خ میاز در گرفتم و مستق هیتک

 رفتن داده باشم. یبهت اجازه  ادینم  ادمی -

 . دیدل من نلرز گرید یول دندیسرخش لرز  یها غنچه

 !یکه همه مون رو به کشتن بد نیبذار برم، قبل از ا -

درد و    یو بدون اندک  یو هر دو را به سادگ نمیهمسر و دوستم را بب  انتیمن ُاتلو بودم که خ  مگر
 کنم و خودم هم دف زنان به دنبالشان بروم؟ یگرید اری د یزحمت راه

گذره رو    یتو م  نیا یرقصاندم و آرام و با تحکم گفتم: هر چ  جگاهشیگ یاشاره ام را رو  انگشت
که من بخوام   یوقت ،یزود نینه به ا یول یر یهم م دی و با سف  یاومد دیتو با رخت سف ز،یبر رونیب

 باشم. دیکه راه انداخت یباز نیا یو برنده 

 مونینکن که بعدًا پش یلرزان کنار گوشم گفت: ماهان کار ییشانه ام گذاشت و با صدا یرا رو دستش
 !یلحظه ها رو بخور نیو حسرت هم  یش

تر و بهتر   ن ی ریش  یلیرا گرفتم و کنار گوشش نجوا کردم: به نظرم طعم حسرت خ  شیطرف پهلوها دو
 عرفانه.  یآبک   یتو و رفاقت ها یاز گول خوردن با رفتارها

 عقب گذاشت و خودش را از حصار دستانم رها کرد. یقدم

 بذار برم.  یکن ول یدوست دار یباشه هر کار -

 برداشتم. نی زم یزدم و چمدانش را از رو  یپوزخند

 ادامه بده! تی دردسر به زندگ یکن و ب  رونی فکر رو از سرت ب نیگم ا یکه م هیبار آخر قیشقا -
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 . دیتکان داد و با دو سمت اتاق خوابمان رفت و محکم در را به هم کوب می تأسف برا یاز رو یسر

سرم   ینشستم و چشمانم را بستم تا کم  یتک نفره ا  یکاناپه  یرها کردم و رو یرا گوشه ا چمدان
 و عاقالنه رفتار کنم.  ردی آرام بگ

 یایرو  یقرمز رو یزنگ تلفن خانه خط یهمان هال خواب مهمان چشمانم شده بود که صدا در
تلفن، دور تا دور خانه گرداند و با   افتن ی یبه اجبار نگاهم را در پ د،یهمچون عسلم کش یگذشته 

  اهخواب خوشم بودم که بدون نگ  جیاز جا بلندم کرد و سمتش روانه، هنوز گ ونیتلوز زی کنار م افتنشی
 فرد پشت خط با عجله در گوشم زنگ زد. یوصل تماس را فشردم و صدا یبه شماره، دکمه 

 شدم. یکم کم داشتم نگران م گهیخدا رو شکر، د -

 رستم را نشناخت.  شی پر تشو یسهراب بود و صدا دیبا  تنها

 د؟ یش یو مدام نگران ما م  دیریگ یقدر به خودتون سخت م  نیسالم بابا، چرا ا -

آرامش از دست رفته ام  الیخ  یب که دیکه سهراب نبودم رس  ینوش دارو داشت و به من شیصدا
 پدرانه اش سپردم.  یگوش جان به آن نوا

 و... یکه چه طور شمر شده بود دمیبابا جان د -

  رونیکه با او ندارم، ب یتر از آن کنکاش کند و حرف از دهان من شیکالمش رفتم و نگذاشتم ب انیم
 بکشد. 

 . دیور داررو با نیبابا، شما که بهتر از من ا  هیدعوا نمک زندگ -

و درشتش با مادرم را   زیتوانستم لبخند شکل گرفته اش از مرور خاطرات ر یاز پشت تلفن هم م یحت
 تصور کنم. 

بد  د،یکدوم جواب نداد چیهاتون زنگ زدم و ه یبه گوش یوقت  یول  یگ یآره بابا جان تو درست م -
 به دلم افتاد!

 م؟یگرفته بود دهیرا ناد  شیها یدل نگران مان،یزنگ زده بود و ما در پس کشمکش ها او

 بر آمدم.  هیپس توج در



 قلبان  یته

103 
 

 .میحتمًا رو سکوت بوده که متوجه نشد -

 رو شده بود.   شیدستم برا یعنی نیو ا دیکش  یو منظم نفس م آرام

 که االن حالتون خوبه. نهینداره، مهم ا رادی باشه بابا جان ا -

 خوب؟ 

 الی آرامش خ دینه، حتمًا با ایگردد  یکه نفست راهش را نرفته، بر م  نیبه چه معناست؟ هم خوب
 ؟ یهم داشته باش

 شد. نم یلبانم خارج شد و من را رسواتر کرد و باز او ندانسته مرهم زخم چرک انیاراده از م یب یآه

وقت   هیکه   ریبگ  میکن بعد تصم نیخودت سبک و سنگ  شیرو خوب پ  زیماهان جان اول همه چ -
 .ی ندونسته حماقت نکن 

اما و اگر راه را از چاه  یکرد و ب ینم  لهیقدر خوب بود که داشتمش؛ چه قدر دلچسب بود که پ چه
 . رمیدرست را بگ میتصم  ییتا به تنها ستادیا یدهد و خود عقب م ینشانم م

 تاباند.   ،یواریرا در قاب ساعت د زی هر چند ر یخوش شد و لبم نقش منحن  تشیحما یبه گرم دلم

 چشم بابا، فقط شما امر کن.  -

 را زد.   یخالص ری کوتاه کرد و سپس ت یمکث

 خدانگهدارت باشه بابا جان.  د،ید  دیبا گریشست، جور د  دیگاه چشم ها را با -

احسنت   کیبکشم و مثل هر بار نام شاعرش را ببرم و   یام سرک ختهیتا من به ذهنم در هم ر نماند
 کنم.  افتیجانانه را در

چند تخم مرغ را   دم؛یکش یسرک خچالیبرگردانم و سمت آشپزخانه رفتم و در  شی را سر جا یگوش
  یاندک افتم،یگاز  یو رو کردم و در آخر آن را رو  ریها را ز ناتیکل کاب تابهیبرداشتم و به دنبال ماه
  هاو روغن و تخم مرغ  دمشیحوصله آب کش  یاش شده بود؛ ب یقل یتن ص یخاک مهمان ناخوانده  

 ام را پس سرم انداختم. یگذاشتمش و صدا زیم یکه گذشت رو  یآن خاک کردم، کم نیرا جانش 
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 بخور. یچ  هی ایپاشو ب -

  یاتاقمان را ط ری گذاشتمش مس یگ گرفتم و همان طور که در دهانم مبزر  ی نداد که لقمه ا یجواب
 .ستادمیبُق کرده ا قیکردم و مقابل شقا

 بخور.  ی چ هی ای گفتم پاشو ب -

 در چشمانم لب زد: اشتها ندارم.  رهی زانو بلند کرد و خ یاز رو سر

قدم را با   نی خواهد اول یدانستم که سر لج افتاده و م  یرا از بر بودم و م شی رفتارها یتمام  خوب
 نبود. شی ب یخام  الی خ ینقطه ضعف من بردارد ول  یدست گذاشتن رو

 گرفتم.  یرا به باز شی تخت نشستم و با دست موها یرو کنارش

 . نیبش  زیسر م  ای پاشو ب ینداره ول رادی باشه نخور، ا -

  یزیچ یتون   ینم  ییتنها ه؟یاش گفت: چ یشگیهم یلبانش نقش بست و با اغواگر یرو  یپوزخند
 ؟ یبخور

وقت آن   چیه گریدانست که من د یمن در دل پنهان، او چه م یبود و قهقهه  انی او نما پوزخند
عذاب دادن او و نشاندن  یبه بعد تک تک حرکاتم تنها برا نیشوم و از ا ینم  شهیماهان عاشق پ 

 عرفان قد علم کرده در برابرم است؟ 

 کردم.  ر ی دو انگشت اشاره و شستم اس ن یرا ُسر دادم و چانه اش را ب دستم

کالهمون تو  یکه اگه نکن  یکن یدم و تو فقط اجرا م یپرسم و دستور م  یبه بعد فقط من م نیاز ا -
 کنم.  یم ادهی عرفان پ یرو رو  ارمیسرت ب شه تا یبودنت مانع م  فیکه ضع یی ره و بال یهم م

 .دمیبلند شدم و نگاه ناباورش را با خود باال کش میجا از

 با خودته. میتصم گهید -

 جز به جز صورتم دو دو زد و لبانش از هم فاصله گرفت و سوالش تکانم داد.  یرو نگاهش

 ؟ یتون  یماهان چطور م -
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را نگفته رد  الوگمیداد و د یکه ُمدام کات م یته ابرداشت و ذهن خس کیپرسش کوتاه و هزار و  کی
 کرد.  یم

 توانم!  یتوانم، نم  یقسم که نم انیتمام اد به

باز در برابر عقلم   یشود ول  یزند تار و پود قلبم نخ کش م  یرا جار م  انتتانیکه ذهنم خ یلحظه ا هر
 .ستدیا یاز تو م  یسازد و به طرف دار یسد م

 احساس زبان در دهان چرخاندم.  یو ب دمیبر دهان قلبم کوب دست

که  ینشسته بود زیپشت م گهید قهیبتونم، حاال هم اگه تا چند دق دیمن هم با دیشما تونست یوقت -
 دم. یاگه نه هم اون وقت من تونستن رو کامالً بهت نشون م چ،یه

گرفتم؛ منتظر ماندم   یشکل جا یمثلث ز یم بلند از اتاق خارج شدم و پشت ییبرگردانم و با قدم ها یرو
گرفت و   ی بعد کنارم جا ینشد و لحظات  یاشغال کند، انتظارم طوالن قیمثلث را شقا گریتا ضلع د

 نشست. نهیدست به س

 نبود.  یکه بعد از چند روز ظاهر شده بود، خبر یاز گرسنگ گرید یکوچک گرفتم ول یا لقمه

 فردا سوم رازانه. -

 پوست انگشت حلقه اش ور رفت.  یبلند شده  یتکان داد و با گوشه  سر

 .میریکه مراسم نگ یگفت باهاشون صحبت کرد یآره، بابا م  -

 ه؟یکرد گفتم: آره، نظر تو چ یم  ییخود نما شی که خش رو ییرها و با صدا  زیم  یرا رو لقمه

 نشوند. یپلک نزند تا باز چشمانش باران  کرد یرازان نشست و سع  یخال  یجا  یرو نگاهش

 . یکرد یاگه نظرم مهم بود مثل قبالً اول از همه با من مشورت م  -

 فرو خوردم.  یگله داشت و من حرف تا گلو باال آمده ام را به سخت لحنش

 . میری گ یمجلس هم م  ،یپرسم و اگه تو مخالف باش یحاال دارم م -

 حبس شد. نهینفسش در س یلحظه ا یبرا
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 .ینش میخودت بهتره، فقط بهم قول بده که فردا مثل امروز مانع  رفع دلتنگ مینه، همون تصم -

 .دمیکش یلحظات تلخ امروز پوف کالفه ا یآور ادی با

 کنم. یراجع بهش فکر م -

 .دیاز کلنجار رفتن با پوست بلند شده اش کش دست

 ماهان؟  -

 نکردم.  مشیتمام جانم را تقد گرینگاه در چشمان به رنگ شبش دوختم و د یرگیخ  با

 بگو.  -

 دست مشت شده ام گذاشت. یرو دست

 متأسفم. -

 ن؟ یهم

که دست بر   یهمچون کودک  د یبود و من با یکه به عمق قلبم زده بودند، کاف یجراحت یبرا تأسف
از سر اعالم   یفراموش کنم و لبخندکه در حقش کرده اند را  ییها یتلخ  یکشند تا تمام یسرش م 

 بزنم؟  تی رضا

 بلند شدم.  می و از جا دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

 عالمه کار دارم.  هیخوام بخوابم، فردا   یسر و صدا جمع کن، م یها رو ب نیا -

 برد، سر تکان داد. یام را در دست گرفت و همان طور که سمت دهانش م  لقمه

 . ریشب به خ  -

هم نخواهد  ری که با آغوشت گرم نشود مسلمًا به خ یاو دور شدم و با خود تکرار کردم:»شب سرد  از
 گذشت.« 
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  دمیپتو خز  ریتخت انداختم و ز یتن خسته ام را رو  م،یاتاق شدم و پس از عوض کردن لباس ها  وارد
 هم بگذارم و بخوابم. یفکر، چشمانم را رو یکردم ب یو سع

 .دمی زدم و نگاهش را به جان خر  شیبودم؛ صدا ستادهیکنار رازان اسرسبز درست  یجنگل  درون

 رازانم؟  -

 ؟ یی زد و با همان لحن بچگانه اش جوابم را داد: جونم بابا  لبخند

 بود.  یگرید یجا ریاو حواسش درگ یزانو زدم ول   دنشیبه آغوش کش یضعف کرد و برا دلم

 !هیبابا جونم اون تد یوا -

و سمت    دیاز سر ذوق کش یغی بزنم، ج  ینبال کردم و قبل از آن که حرفدستش را د ری نگاهم مس با
کرد و افتاد.  ریگ یبه قلوه سنگ شی با آن فاصله داشت که پا یهنوز چند قدم د؛یخرگوشش دو

تعلل او را به    یتند شده بودند؛ باال سرش رفتم و ب میاسترس تمام جانم را در برگرفته بود و قدم ها 
 را پس زدم.  شیو اشک ها  دمیآغوش کش

 که نشده عمر بابا؟  تی زیچ -

جنگل به دور سرم    شیشده از پا یخون جار دنیرا نشان داد، با د شیزد و با دست، مچ پا هق
 را صدا زدم.  قی و درمانده شقا  دیچرخ

 بچه رو آروم کن.   نیا ایب  قیشقا -

 انداز شد.  نی درختان طن انیقهقهه اش در م یرا نداد و در عوض صدا جوابم

 قلبم گذاشت.  یدست دور گردنم انداخت و سرش را رو  رازان

 من خوبم، مامان و... ییبابا -

 دستانش را از دور گردنم باز کردم و کنار همان سنگ نشاندم.  دم،یشن  یرا نم ش یصدا  گریمن د یول

 گرده.  ی االن بابا برم نیبش -
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نگاهم را دور تا دور   ابم،ی را ب قیاد اما من ُمصر بودم که شقاتکان د  نینه به طرف یرا به نشانه   سرش
بلند سمتش برداشتم و التماس رازان را   یقدم افتم؛ینقطه او را  نیجنگل گرداندم و درست در دورتر

 گرفتم. دهینشن

 ترسم! ی بابا جونم نرو، من م -

 گردم.  یاالن با مامان برم ییبردارم گفتم: نترس بابا قیآن که نگاه از شقا بدون

که او را تنگ در آغوش گرفته   یعرفان  دنیشدم که با د  کینزد قیبه شقا گرید  یهق زد و من قدم او
ناگهان دور تا دورم را آتش احاطه کرد؛   یول  دمیسرعت بخش  میو به گام ها دیبود خون به صورتم دو 

 رازاناز  یاثر یحت گریتمام جنگل خاکستر شده و د دمیختم و داندا یناباور به پشت سرم نگاه
 . ستین

 !دی آنان را مخاطب قرار دادم: خدا لعنتتون کنه، شما دخترکم رو ازم گرفت یزدم و هر دو ادیفر

محو شدند و من ماندم   دمیکه آنان از د ییآتش افزوده شد تا جا یو با هر قدمم به شراره ها دمیدو
 سوزاند.  یکه داشت تا مغز استخوانم را م ییاطاقت فرس یو گرما

تخت را   ی جا نی نشست که گوشه تر یق یشقا یو نگاهم رو دمیاز خواب پر یاحساس گرما و خفگ  با
 غرق خواب بود.  قیاشغال کرده و عم 

بعد که لرز به    یرا کنار زدم و سمت حمام رفتم و تن ملتهبم را به دست دوش آب سرد سپردم، کم پتو
اتاق   یراه چیکردم و خودم را شستم و حوله پ  زانیتنم را م یقطرات رقصان رو یجانم رخنه کرد دما

  تخت نشستم و بالشتش را به  یسرم فرود آمد، رو یاش ُپتک شد و رو  یعروسکم شدم؛ تخت خال
 و لب به گله باز کردم.   دمیآغوش کش

 یو من باز حواسم بهت نبود، چ یبود دهیخواب هم ترس یتو یحت  یدارم که بگم؟ وقت یآخه، چ -
  یکه کنار من و تو باشه، چفته کس  نیا ینکرد برات و جا  یخواب هم مامانت، مادر یتو یبگم که حت

 عمو!  یگفت یبود که تو بهش م

دعوت کردم تا بلکه قلبم   میها هی دخترکم را به ر یمانده  یبه جا میشمو اندک   دمیکش یق یعم  نفس
 نکوبد. وارشیوار خود را به در و د وانهیو آن قدر د  ردیآرام بگ نهیدر س
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 و... یکاش بود ییبابا -

 ام کامل نشده بوده که برق اتاق روشن شد و من به اجبار چشم بستم. یآرزو هنوز

 ؟ یشد داریچرا ب -

در خواب هم ندارمت و   گریکه د ی:»خبر ندارمیرا باز کردم و نخواستم که بگو میپلک ها یکم ال کم
 .«دهینداشتنتان کابوسم شده و خواب را از چشمانم دزد

 ُگر گرفته بودم.  -

 داد. هیرازان تک   وتریکامپ  زی اتاق شد و به م وارد

 ؟ یاالن بهتر -

 .یستی ازآن من ن گریمهم است؟ تو که د تی برا مگر

 تکان دادم. سر

 .یخور   یسرما م یجور نی پاشو لباس بپوش، ا -

 است؟  گرید یهم کلک نیا ایمهم است  تیکردم که هنوز هم همان قدر سالمتم برا یباور م  دیبا

 . ستیگرید ری او اس یو بدان  یو در بندش نباش یبود کنار او باش  سخت

 گذاشتم و بدون آن که جوابش را بدهم از اتاق خارج شدم.  شی را سر جا  بالشت

  یرو ق،ی شقا یگوش یو قصد خروج از اتاق را داشتم که روشن شدن صفحه   دمیرا پوش  میها لباس 
را برداشتم و گوشه  یرفتم و آن را بستم بعد گوشکنار تخت نظرم را جلب کرد؛ سمت در اتاق    یپاتخت

صفحه معلوم بود را    یکه رو یامی عرفان خشک شد، مقدار پ  یشماره  یتخت نشستم و نگاهم رو ی
 خبر خوب برات دارم تو فقط حواست به ماهان باشه و...«  یکل  زم،ی :»سالم عزخواندم

و رو کردم و دنبال نشانه   ریصفحه را ز یرو  انیام گره خورده بود بارها متن نما نهیکه در س  ینفس با
 .افتمی  یزی تر گشتم کم تر چ ش ی هر چه ب یهمسرم بودم ول  یاز وفا دار یا

 گذاشتم. شی را سر جا  یبه در خورد و من هول کرده گوش یا تقه
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 کنم. یدارم لباس عوض م ا،ین -

  قیبرخاستم و در را باز کردم و با شقا  میبعد که موفق به مسلط شدن به افکارم شدم از جا هیثان چند
 رخ به رخ شدم. 

 ؟ یر یکجا م  -

 صورتش گرداندم.  یرا رو نگاهم

 . رونی ب -

 را به چهار چوب در زد. دستش

 نرو.  ست،یحالت خوب ن -

 و گفتم: برو کنار.  دمیرنگش کش اهی آبشار س یرو یدست

 رم. یل چشمانم کرد و لب زد: نم را قف  نگاهش

لبانم کج    ر،ی عرفان و اتفاقات اخ  امیپ یادآوریکه با به  د ینکش یطول  یگذشته ها لبخند زدم ول ادی به
 شد و طرح پوزخند به خود گرفت.

 ؟ یمانعم ش  یخوا  یتو م -

 و لرزشش من را هم لرزاند؟ د یاحساس که به خود لرز یب ای سرد بود  لحنم

 ماهان؟  -

 اش را از چهار چوب جدا کردم. هیمچ دستش گذاشتم و تک یرو دست

 رازان. یو بعد هم دنبال کارها مارستانیرم ب   یم گهیساعت د هیبرو بخواب، من  -

 برداشت.  انیانگشتانم دواند و فاصله شان را از م یدر ال به ال پنجه

 . مای پس بذار من هم باهات ب -
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که   یی»تو را کجا ببرم؟ تونزنم:  ادی فر شی کردم آرام باشم و در گوش ها یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 !«یشبه زالم کرد کی

و خواب به چشم هات حروم شده؛  یش یچشم هات خسته است، معلومه تو هم مثل من پر از تشو -
 . یکن بخواب ینگران من نباش و سع 

ابهام داشت،   کی که هزار و  لشیز چشمانش بخوانم؟ تنها دل توانستم نگفته ها را ا ی نم گرید چرا
 ترس النه کرده در نگاهش بود. 

 ؟یر  یحداقل بگو، کجا م  -

 بروم که سقفش نه تو را در بر داشته باشد نه عرفان به ظاهر دوست را!   ییشد جا ی م کاش

 خوام آروم شم.  ی دونم، فقط م یباال انداختم و گفتم: نم شانه

 را رها کرد و گفت: باشه پس مراقب باش.  دستم

 پوچش تنها گذاشتم. یای کنارش رد شدم و او را با دن از

اش را   یادآوریمن توان به   یآشنا بود ول  میکردم که برا یم یرا ط  یریفرمان بودم و مس پشت
 نداشتم.

 . دمیآرش د یقدر رفتم که خودم را پشت در خانه  آن

 جا کشانده بود؟  نی من را به ا یزیچ چه

زنگ خانه  ی مهابا دست رو یشدم و ب ادهیپ  نیبردند که از ماش یافکار و عضالتم از من فرمان نم  ایگو
 اش نشاندم. 

قسم خورده بودم   یزگذاشتم که رو یاط یباز شد و من باز پا در ح یکی ت یدر با صدا قهیاز چند دق پس
 وارد آن نشوم.  گرید

چشمانم رد شد و من  یاز جلو هیخانه در عرض چند ثان   نیا نیری تلخ و ش یتک لحظه ها تک
 آرش مانع شد.  یخواستم قدم آمده را برگردم که صدا
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 جاست!   نیا یک نیبه به! بب  -

 دوشش انداخته بود. یرا رو یبود و کت ستادهیپله ها ا یگرفتم. باال  اطی ح قیرا از باغچه و آالچ نگاهم

نه مثل  نمیب  یم یشه ول داتیطرف ها پ نیعمرًا ا گهید یبار رفت   نیکه تو آخر یآقا گفتم اون جور -
 کردم. یکه اشتباه م نیا

کار   یجا  کی یول  ندازمیخواست مثل همان وقت ها بخندم و دست دور گردنش ب یقدر دلم م چه
 .« ستمیآن آدم سابق ن گریزد:»که من د  یم ادیو فر دیلنگ یم

 درون ذهنم را خفه کردم.  یبه جلو برداشتم و صداها یاجبار لبانم را کش دادم و قدم به

 ! یزن  یکله حرف م هیسالم، هنوز هم که  -

 شدم.  یمدل ن یباز ا دنتیاالن ذوق زده شدم از د ،ییو گفت: نه خدا  دیخند بلند

 وراخ آن قدر ذوق داشت؟ س یبرگشت ملوان به کشت یراست به

 ها گذاشتم. زهیسنگ ر یرو گرید یقدم

 دلم براتون تنگ شده بود. -

 ستاره باران شد. چشمانش

 جناب دکتر.  شتریما ب -

 آغوش باز کرده بود.  می که او برا اوردمیخودم ن یو به رو میو با هم دست داد  دمیاو رس به

 ؟ ییخرده سرما دارم، تنها هیشرمنده  -

 باز کرد.   گرشیمرم نشست و در خانه را با دست دک یرو دستش

 شب تنها باشم. هیدرصد فکر کن من  هی -

 فرو دادم و حالت تهوع را پس زدم.  یجمع شده درون دهانم را به سخت آب

 اتفاقًا خوبه. -



 قلبان  یته

113 
 

 زده ام را در بر گرفت.  خی یاز گرما سلول ها یمیخانه که شدم حجم عظ وارد

 جا بمب منفجر شده.  نیباز که ا -

 تموم شده. یکه مهمون ستی ن  شتریساعت ب هیآخه  میکن  زشیو گفت: آره، وقت نشد تم  دیخند

 تأسف تکان دادم. یاز رو  یرا دور تا دور خانه گرداندم و سر نگاهم

 رمقتون کرده بود؟  یب  یمست ایوقت نشد  -

 به حالت احترام خم شد. یو کم  ختیر نی زم یکاناپه را رو یرو  لیاز من جلو افتاد و وسا یقدم

 گرگ ها.  یگله  ئسیر دین یبش  دییبفرما -

 که به دست باد سپرده بودم، تلخ شدم. یصفت   دنیکرد و من از شن ین یری خود ش او

 مخصوصم را شکار کردند.  پی پ ری حالت ممکن تصو  نیرحم تر یو چشمانم با ب  نشستم

 ست؟ یمن ن  پی: اون پدمیکردم و در همان حال پرس زی را ر چشمانم

 را برداشت و دستانش را پشت سرش پنهان کرد. پی خم شد و پ عیهول کرده بود که سر ایگو

 جا.  نیاومده ا یدونم چه جور یبه جون آرش نم -

 را به طرفش دراز کردم.  دستم

 . نمشیبده بب  -

 کرد موضوع را عوض کند.  یهزاران رنگ به چهره اش نشست؛ سع هیثان عرض چند  در

 ؟یدار ل یم یزیچ -

 گذاشتم و دستانم را در هم قالب کردم. زیم یرا رو میپاها

 . اریرو ب  یشگیهمون هم یاگه دار -
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دونه دست نخورده اش رو برات    هی ،یایدونستم که قراره ب یباال انداخت و گفت: اتفاقًا انگار م   ابرو
 نگه داشتم.

را به ُسخره    نیکه با غرور زم یکفش یپاشنه ها یتکان دادم و او خواست اطاعت امر کند که صدا سر
 انداز شد.  نی خانه طن  یگرفته بودند در فضا

 هو؟ ی ی کجا رفت زمی آرش عز -

 یایدر  ری تا در تصو یرل کنذهنت را کنت یو بتوان یو گوش نواز را بشنو  بای ز یبود آن صدا محال
 .یچشمانش غرق نشو

 افتاده بود. ریگ یخشک شده و ظاهرًا در بد مخمصه ا شی همچون مجسمه سر جا آرش

 اوم...  یبا توام ک -

 آرش شد. یکنار مجسمه  یجمله اش را نصفه رها کرد و ُبت  یو در کمال ناباور  دیآرش رس کنار

طعم تلخ شور خون را درون دهانم احساس کردم و از  تک خاطرات به ذهنم هجوم آوردند و من  تک
 کردم؟«  یجا چه م ن ی:»من ادمیخود پرس

قصد به  ییکذا یخانه  نیو من در ا دهیخروارها خاک آرام  ریدر خانه تنها بود و دخترکم ز همسرم
 را داشتم؟ یزیتاراج بردن چه چ

 کنم؟ نان یا شکشیرا پ  رتمیو غ یبودم مردانگ آمده

 . میُبت روبه رو ی شدم برا میبرخاستم و ابراه میعجله از جا با

 ومده؟ی ن یر  یماهان کجا م -

 را حواله اش کردم.  یو چشم غره ا دم ییهم سا یرو دندان

 برم، کار دارم.  دیبا -

 سمتم آمد و من بدون آن که بخواهم خود را کنترل کنم بر سرش آوار شدم.  یقدم

 کنم! یسرتون خراب م یخونه رو رو نی به واهلل اگه دست نجست بهم بخوره کل ا -
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 داشت.  یحرمت بزرگ ترش را هم نگه نم  گریکه د یماهان نیا دنیماند از د مات

 شم.  یم پتیدست به دامن پشه که  یاون موقع ها تنگ م یمن هنوز هم دلم برا  -

 گربه کم نداشت.  کیاز   یزیچ چیزن ه نیا

جاست که هنوز هم  نیمشکل ا یول دمیفهم  یم دیبا دم،ید زی م یرو رو پی پ یهمون اول وقت -
 .المیخوش خ

توجه به او سمت در خانه رفتم و به سرعت از آن خارج    یچشمانش شد و من ب  یایسهم در طوفان
 شدم.

  میبودم، پا  ختهیر یزخم کهنه شده ا ینشستم و خود را لعنت کردم که نمک رو نی فرمان ماش پشت
ام را پس زد و من را   یخواننده افکار منف   یدستگاه پخش نشست، صدا یپدال گاز و دستم رو یرو

 رد.ک  قیشقا ادیبا   یدعوت به هم آغوش

 وانه«یرضا بهرام، د »آهنگ

 نکردم.  دایخود پ  یلینگاهت ل  »در

 کردم. هیخجالت از چشم تو گال با

 کند.  ی خود م  یخود چه ب از

 ُبرد صبر مرا.«   یم یتو ه نگاه

 آوردم.  ادیاز ته دلمان را به  یو خنده ها نمانیریش  لحظات

 . یلیل ن یهمنش یا »مجنونتم

 حال مرا. نیدم بب  کی من

 نترسانم که من.  ایدر از

 دهم.« یقلب تو جان م در
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 و نتوانستم دم بزنم.  دمید قی شقا یزدم و نگاه حسرت بار الناز را رو پلک

 من.   یبایز  یبش ای»در

 .یشوم ه ینگاهت م  غرق

 نشو جانان من.    مغرور

 که دل در دست توست.  حاال

 زنم.  یکه به تو رو م  من

 تو.« دنیبه شوق د  تنها

 را مرور کردم و حسرت را مزه. کابوسم

 ؟ یسپرد یمرا به دست ک  وانهی»د

 . یمرا با خود نبرد یرفت وانهید

 ؟ یسپرد ی مرا به دست ک وانهید

 .« یمرا با خود نبرد یرفت وانهید 

خط   یتمام شدن نوستالژ یکه به کما رفته را داشتم و هر لحظه آروز یفرد حس
 .دمیکش  یم  ییرها  یرا برا وگرام«یدستگاه»الکتروکارد

 حس شد زندان من. نی»ا

 درد شد درمان من. نیا

 ندارد.  انیتو پا یایرو

 بلند پرواز شد.  قلبم

 چشم تو آغاز شد.  از
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 طوفان ندارد.« نیاز ا یترس

رفتم تا بلکه خودم را در   مارستانیپارک کردم و خود سمت ساختمان ب مارستانیب   نگیرا در پارک  نیماش
 غرق کنم و از دست افکار زجر دهنده ام نجات دهم. میمشغله ها

 مانعم شد. الدیم یدر اتاق نشست و خواستم بازش کنم که صدا  ی گرهیدست یرو دستم

 تو؟  ییماهان کجا -

 شده؟  یزی: چه طور؟ چدمیبرگشتم و پرس سمتش

 . اش زد یساعت مچ  یرو یانگشت اشاره، ضربه ا با

 .یداشت  ری ساعت تأخ هی -

 شده نگاهش کردم که سمتم آمد. جیگ

 جا.  نیا یایم  یو گفت  رونیب یو از خونه زد یخواب شد یزنگ زد گفت ب  یآبج  -

 اتاق را باز کردم و با دست اشاره کردم وارد آن شود. در

 خب؟  -

زنگ   یچرا هر چ ؟ییساعته کجا هی  یشه بگ یکه م نیگذشت گفت: خب ا یطور که از کنارم م همان
 ؟یداد یجواب نم  تیزدم به گوش  یم

 سکوت بوده.  یرو ای دمیدرهم جوابش را دادم: نشن  ییگرفت و با اخم ها یجا زمی م پشت

 گذاشت.  زیقرار گرفت و دستانش را دو طرف م میرو ترش کردم روبه رو دید یوقت

 ؟ی چ  یعنیرفتارها  نیا -

 زدم و نگاهم را در چشمانش دوختم.  هیتک یصندل  یپشت به

 کدوم رفتارها؟  -

 زد.  زی م یآرام رو یشده بود و با مشت چند ضربه   یعصب
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 ؟ی ذار یو زنت و تنها م   رونی ب  یزن  ینصفه شب از خونه م  یچ یبرا -

 صورت کبود شده اش گرداندم.  یبرداشتم و نگاهم را رو یاز صندل  هیتک

 ؟ یکن  یواسه من فتوا صادر م  یستادی گود وا رونی ب الدیم -

 . دندیباال پر شی تعجب ابروها از

 افتاده؟ یاتفاق تازه ا -

 ق؟ یرف می بگو تی کدامش برا از

 بود؟  دهیکش ریحالت ممکن به تصو نیرحم تر یرا با ب  قتیکه حق  یخواب  ایالناز  دنید از

 نه باال انداختم. یرا به نشانه  سرم

بلکه دو تا فکر تو سرم ول بخوره   رون ی ونستم بخوابم گفتم بزنم ببود و نت  اسیال  ریراستش فکرم درگ  -
 کنم.  دایپ یچاره ا هیو 

 برداشت.  زی اش را از م هیراحت شد که تک  الشیخ ایگو

 ؟ یدیهم رس یا جهی خب به نت -

 دادم. رونیرا کالفه ب  نفسم

 .یچ ینه، ه -

 نشست. زمی مقابل م یها  یاز صندل یک ی یرو

 . یکن یپنهون م یرو دار ییزهایچ هیکنم  یدونم چرا حس م ینم -

 کردم؟  یپنهان م  دینبا

به  نانی عدم اطم  نیهم دیهمسر و دوستم کامالً مطمئن نشده بودم و شا  انتیکه هنوز از خ  من
 سر پا ماندنم بود. لیشواهد، دل

 بحث را عوض کنم.  ریکردم مس  یسع
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 که به پروژه کمک کنه؟  دیبرنخورد یدیورد جدبودم به م ریچند وقته که من درگ نیتو ا -

 پا انداخت.  یرو پا

 ترسوندم. یشون داره م  یکم شدن ناگهان نینه، ا -

 را برداشتم و سفارش دو فنجان قهوه دادم. زی م یرو  تلفن

 ؟ یدیترس یاز چ -

 را جلو داد. شیلب ها یکرد و کم مکث

 و... میکه نکنه اشتباه کرد نهیترسم از ا دیدونم، شا ینم -

 حرفش رفتم. انیم

  شیکردم و فرستادم با آزما تی زی مطبم و یدو موردشون رو تو یک یمورده، من خودم  یترست ب  -
 کامل برگردن. یها

 باال انداخت.  شانه

و حواست   یپروژه احاطه دار نیبخش به بخش ا  یرو ی عن ی یزن  یقدر مصمم حرف م نیتو ا یوقت -
 هست.  زیبه همه چ

برخاستم که  میقهوه وارد اتاق شد؛ به احترامش از جا یبه در خورد و مش رجب با فنجان ها  یا تقه
 گشت.  شی لبخند مهمان لب ها

 بابا جان.  نیسالم، بش -

را نثارش کردم، صبر نمودم تا از اتاق   یلب   ریگذاشت تشکر ز زیم یفنجان قهوه را رو یوقت نشستم؛
من هم  دیو کنار بکش  دیشک کن دی را دادم: حواسم هست اما اگه بخوا الدیخارج شود و بعد جواب م

 شده. ادیکه چه قدر مشغله ام ز یدون یشکنم، خودت بهتر م یم

 . چاندی به دور فنجان پ  دست
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اون همه  لیتونم دل یاالن تازه م ی لاشتباه باشه و رمون یکه نکنه مس دمیشک نکردم فقط ترس  -
 رو نسبت بهت بفهمم.  یاعتماد استاد محمد

 بردم.  نی قهوه از ب ی دهانم را با تلخ  یگس

 من بود. یها امضا شیاز آزما یلی طرح و خ یمن انتخاب شدم چون پا -

 باال انداخت.   ابرو

تو    یول میزن یجا م  عیبوده که ماها همه سر  نیا نشیتر یهاش بود اصل  لیاز دل یک ینه، اون فقط  -
 نه.

 یشدم و متوجه  مانیبه بار نشستن زحمت ها  یایمهمان لبانم شد و من غرق رو یلبخند فشی تعر از
 رفتنش نشدم. 

و از   دمی دست کش نمی ریش یای بود از رو دایپ  یچند نفر به خوب یاهویه انیکه م  یا هیگر یصدا با
بودند و مادر همان   ستادهیا رشیپذ زی م ینشست که جلو یادر و دخترم یاتاق خارج شدم؛ نگاهم رو

 زد.  یبه دخترش م یهم تشر یدر متقاعد کردن پرستار بخش داشت هر از چند گاه  یطور که سع

 از دستت.  زمیبه سر بر دیبا یچه خاک نمیالل شو، بذار بب قهیدق هیخنگ خدا  -

 کودک بود؟  کی چه نوع رفتار با  نیا

 شده؟  یرا مخاطب قرار دادم: چ  یو خانم مظفر ستادمی بلند سمتشان رفتم و کنارشان ا ییقدم ها با

 .ندی شد که با دست اشاره کردم، بنش  زیخ  میبه احترامم ن  پرستار

 دکتر؟  یبگم اقا یواال چ -

دخترشون  دیوز باامر نیمادِر دخترک سبز پوش اشاره کرد و ادامه داد: خانم اصرار دارن که هم به
 شه. نهیمعا مارستانیب  نیا یپزشک ها  نیاز بهتر یک یتوسط 

 تکان دادم. سر

 خب مشکل کجاست؟ -
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 نفسش را فوت کرد. کالفه

 پزشک کار دارن. ایدونند با کدوم بخش  یجاست که نم  نیمشکل ا -

زد، ثابت ماند و از مادرش   یبود و هق م دهیمدرسه اش را به آغوش کش فیدخترک که ک یرو نگاهم
 کنم. یمن تونستم کمک دیشا ه؟یمشکل دخترتون چ دیشه بگ ی: خانم مدم یپرس

  یو ب  یاز خنگ  ست،یدونه دو تا ن هیرا نثار آن طفل معصوم کرد و جواب داد: مشکلم  یغره ا چشم
 ش؟ یگوشی از باز ایبگم  شیسودا

 گرفت.  یآرام نم  خت،یر   ینم  یتا خونو به جنگ آمده بود و  دهیزن لباس رزم پوش نیا ایگو

 فاصله گرفتم و نفسم را رها کردم.  یرا نداشتم که قدم  شیرفتارها  تحمل

 اتاق من.  دییبفرما -

بدهم و اعتراف کنم   قیاو را با شقا ی سهیمقا ینماندم تا به ذهنم اجازه  گریام که تمام شد؛ د  جمله
 نبرده بود. ییلمس بود که همسرم از آن بو قابل  یمادرانه ا یخانم حس نگران  نیکه در نگاه ا

به در باز اتاق خورد و آنان وارد شدند و پشت   ینشستم و لپ تاپم را روشن کردم، تقه ا زی م پشت
 سرشان در را بستند. 

 . نندی ها بنش یصندل  یشدم و اشاره زدم رو  زیخ  میاحترامشان ن به

  یهم از دستش عصب یل یو خ دیصفات به دخترتون نسبت داد یسر هیاتاق  نیاز ا رونی شما ب -
 رو بدونم؟ لتونیتونم دل یم د،یهست

 . دیکش یپر سوز آه

 احد و واحد قسم که اگه اون حرف ها رو زدم همه اش از سر کم آوردنم بود! یدکتر به خدا یآقا -

تکرار   یحرفش را سوال آخر   ی  کهی ت میکردن تن صدا نییدادم و با باال و پا   هیتک یصندل  یپشت به
 کردم. 

 د؟ یکم آورد -



 قلبان  یته

122 
 

 شالش گرفت.  یاشک نشسته درون چشمانش را با گوشه   نم

  یرفته مدرسه روز  یاز وقت یبرسه ول   یخوب یدوست دارم به جاها سا،یمن آرزوها دارم واسه مل -
 که معلمش من رو احضار نکنه.   ستین

 آتشش بپاشم. یکردم آب رو یسع

 . ستین یخاص  زیکه چ نیخاص خودشون رو دارن، ا یها طنتیاز بچه ها ش یخب بعض  -

 شده و شعله به آتش او افزوده بودند. نی آب، بنز یجا میتندش به من فهماند که حرف ها  واکنش

معلمش   ی از حد خالقه، وقت شی ب گهید سایمل طنت،ی دونم بشه اسمش رو گذاشت ش  یم دیبع -
 هیموقع خوندن  گوشهیاز بس باز یحت  ای سهینو یم  یا نهییو آکنه  یگه؛ خانم لطف م یم کتهید

 هم نگم بهتره چون...  یاض یر  تیغلط داره، از وضع یمتن کل

 آتش بودم.  یهمچون اسفند رو  مانیمعلم ها و خانواده ها یبرخ  یگفت و من از ضعف آگاه یم او

 حرفش رفتم. انیم

 ساده داره. یماریب هی بلکه فقط   گوشیدختر شما نه خنگه، نه باز -

 . دیچشمانش درشت شدند و حرف در دهانش ماس یآن به

 یبرداشت از گفته ها هیفعالً در حد  نیالبته ا هیش یخوانش پر  یماری خانم فقط دچار ب  ایملس -
 روان پزشک باشه.   هینظر   ریبده و ز شی آزما یسر هیتست هوش و  دیاثباتش با یشماست و برا

 زد.  یدر نگاه مادرش موج م یناباور

که  میدر صد احتمال بد هیخودتون بود و اگه  یبرداشت از گفته ها هیفقط  نیهمون طور که گفتم ا  -
نوع   نیا ی برا  ازی چرا که اگه بستر مورد ن ست،ی ن ینگران یبرداشتم درست بوده باشه باز هم اصالً جا

 و موفق تر عمل کنن. رنی بگ یش یهاشون پ یتونن از همکالس یم یبچه ها فراهم بشه حت 

 نبود.  یگذاشت ابدًا کار سخت یم گریکدیکلمات را کنار  یکه به سخت  نیا حدس

 د؟ یکه گفت یماریب نیداره ا یخاص ید...دارو -
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و از عالم غافل    ریدرگ  فشی ک پیکردم که با ز ییسایگذاشتم و نگاهم را معطوف مل زی م یرا رو دستانم
 بود.

و   ی که بهش انگ تنبل نیبا توجه، محبت کردن و ا دیتون یشما م ینداره ول  یخاص  یدارو چینه، ه -
 کنه. دای که زودتر بهبود پ دینزدن، کمک کن یگوش یباز

 گونه اش در دست نگرفت.  یلغزان رو یدهایپنهان کردن مروار یشالش را برا گرید

 نداشت؟  یکه بره مدرسه مشکل  نی پس چرا تا قبل از ا -

 بود.  شی اش واقعًا قابل ستا ینی ب زی و ت ی رک یاقرار کنم که ز دیبا

 .رهی قرار بگ رهی خوندن و نوشتن و غ یِ ری ادگیچالش  ینداشت چون الزم نداشت تو  یمشکل -

 .دیآن لغز یجانش نشست و نوازش وار رو  زِ ی سر عز یرو دستش

 بهبودش چه کار کنم؟ یبرا دیشما بگ -

 چند کلمه نوشتم و سمتش گرفتم. یتکه کاغذ یرو

برگه رو هم نشون  نیا دنشونیتون کنه به دکتر اسدپور، فقط موقع د یگم معرف  یم یبه خانم مظفر -
 .دیبد

 لب کرد و همراه دخترش از اتاق خارج شد. ریز ی تکان داد و تشکر سر

 شدم.  ج یبودم که توسط بلندگو پ یاستاد محمد یبرا  یحال نوشتن متن در

 به اتاق عمل.  یدکتر ساالر ،یدکتر ساالر -

تا قرار   یاد یزدند فرصت ز یم اد ی عقربه ها که فر دنیانداختم و با د ز یم یبه ساعت روبه رو ینگاه
  یرا برداشتم و به خانم مظفر زیم یان ندارم، اخم مهمان صورتم شد؛ تلفن روسالمند یمالقتم با خانه 

 زنگ زدم. 

 .دیچ یگوشم پ یها یدر حلزون  شیتر نگذشته بود که صدا شی لحظه ب چند

 بله دکتر؟  -
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 کنم.  نیداشتم متن نوشته شده ام را سبک و سنگ  یلپ تاپ بود و سع  شینما  یبه صفحه  نگاهم

 . دیواگذار کن  ییعمل رو به دکتر رضا -

عمل رو شما   نیخواستند ا یاستاد محمد یدکتر ول  یسکوت کرد و بعد گفت: شرمنده آقا  یا لحظه
 .دیانجام بد

را ندارم   م یامقابله با مخالف ه ی و من با خود اقرار کردم که هنوز آمادگ  ستادی قلبم ا یلحظه ا یبرا
دانستم که اگر از آن سر باز بزنم،   یرا هم نداشتم و م یاستاد محمد یتوان پس زدن خواسته  یول

 شود.  یپشت سرم م یبه تک تک حرف ها  یدییمهر تأ

 ه؟یقاتیتحق ی: مگه مربوط به پرونده دمیو پرس  دمیکش یکالفه ا پوف

 آورد.  نیی را پا  شیصدا تن

 . دیدستور دادن شما عمل کن نیهم یقوام استاد هستند برااز ا یک یکه  نینه، مثل ا -

را برداشتم و از اتاق خارج   لمیحرف تماس را خاتمه دادم و متن نوشته شده ام را پاک کردم، وسا یب
 متوقفم کرد.  یاستاد محمد یبودم که صدا مارستانیب کی بار یشدم؛ در راهرو

 . ستیاتاق عمل اون طرف ن ریمس -

 کردم لبخند بزنم. یبرگشتم و سع  سمتش

 سالم استاد. -

 سمتم آمد.  یتکان داد و قدم سر

 ؟یکجا شال و کاله کرد ؟یمگه االن عمل ندار -

 خواست؟   ینبودم، چه م یدانست من حاضر به باج دادن به احد یکه م او

 مالحظه؟  یهم اندک  دیشا  ای هیتوج

 . دمیکار نگاه و توجه اش را خر نیمرتب کردم و با ا یام را کم  یمشک  راهنیپ ی قهی
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 برم.  دیدارم که حتمًا با یواجب   یلیراستش کار خ  -

 نکرد. یریلحنش اندک تغ  یول  دندیدر هم خز یپر پشتش کم  یابروها

 آدم؟ هیکار واجب تر از نجات جون  -

 او، من تلخ شدم. برعکس

که بدون  گهید یماجرا هیمن   یپا نذاشتن اصل اساس   ریطرف ماجراست و ز هی مار ی نجات جون ب -
 که نرفته استاد؟ ادتونی دارم،  یقدم از قدم برنم تشیرعا

 برداشت.  انیبلند از م  یرا با گام  نمانی ب یو فاصله   دیاش کش یجوگندم یموها انیم یدست

رفتم که بهت  با خودم کلنجار  یلی خ  ،یخبر نداشت   اسیال یبهم گفت از حرف ها الدیم شبید یوقت -
 نیا یدستم رو رو  یتو یتونستم تنها مهره  یهم نم  یاز طرف ومد،یدلم باهام راه ن یزنگ بزنم ول

  ون؛هم تله بذارم هم نردب رتیگرفتم تو مس میهزار رنگ بدون استفاده رها کنم پس تصم یصفحه 
 . یکن  یم یو باز یزی ر یتاس م  یچطور نمی انتخاب هم واگذار کنم به خودت که بب

صفحه مصون   یرو یخداوند از گزند مارها یاریِخرد استادم شده و با  رِ یمن بودم که اس نیدوباره ا و
 مانده بودم. 

 ساخت.  یم یشد و من را غرق خوش   یقبل م  ی هیتر از ثان نیریلبم هر لحظه ش یرو  لبخند

 ختنم؟یاز تاس ر  دیبود  یراض -

 شد. رهی شانه ام گذاشت و در چشمانم خ یرو دست

 ؟ یاز نردبون باال رفت یباشم وقت   یراض  دینبا -

 زبانم نشاندم. یذهنم را رو سوال

 ست؟ ی اتاق عمل ن یتو یهمه اش نقشه بود و االن کس یعنیاستاد پس  -

 انگشتانش فشرد.  انی ام را م شانه

 کنه.  یداره عملش م الدیم  ست،یمنتظر تو ن یهست ول  -
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 ام نشست.  یساعت مچ  ینگاهم رو ناخودآگاه

 از حضورتون مرخص شم؟ دید یاجازه م  -

 ادعا.  یعقب رفت و گفت: به سالمت مرد ب یقدم

خارج شدم؛ پشت فرمان   مارستانیب یاز محوطه  یکوتاه یستاره باران شدند و با خداحافظ چشمانم
 نشستم.  نیماش

زنگ نشست   ینگشتم رورا برداشتم، ا  فمیرا مقابل در سبز رنگ مکان مورد نظر پارک کردم و ک   نیماش
 تعلل لمسش کرد.  یو بعد از کم 

 دوم.  یطبقه  دییبفرما  د،یخوش اومد یل یخ -

طرح سنگ فرش   یها کیسرام یقدم را که رو نی، اولحرف زدن به من نداد و در را باز کرد   مهلت
 یآرامش بخش قلب ناآرامم شد و گام ها ز،یدل انگ یسر سبز اطرافم همراه با سکوت  یگذاشتم؛ فضا

 ام را دنبال خود کشاند و من را مهمان دفتر مسئول آن جا ساخت.  یبعد

خوش آمد گفت و   ،ییاش برخاست و با خوش رو یصندل  یبه احترامم از رو یشاه ملک  یآقا
 درخواست نشستن داد.

  شیرا سفت فشردم؛ رو به روزدم دستش  یخرج کرده بود لبخند میکه برا یپاس آن همه احترام به
 نشستم.

 دکتر؟   یآقا  دیدار لیم یچ -

 را با سرفه صاف کردم.  میصدا

 . ستیآب باشه بد ن وانیل هی -

 را باال برد.  شی تکان داد و صدا سر

 اتاق.  دیاری شربت ب  وانیزحمت دوتا ل  یب  یخانم اسالم -

 صورتم گرداند. یتک تک اجزا یرا رو نگاهش
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 کردم سنتون باالتر باشه.  یداد فکر م  یپخته تر نشون م  یلیپشت تلفن صداتون خ -

 گذاشتم. نمانیکوچک ب  زیم یرا رو   فمیشدم و ک  خم

 سر اصل مطلب.  میبر دیاجازه بد د،یشما لطف دار -

 پا انداخت و گفت: من که حاضرم، بسم اهلل. یرو پا

 سامسونتم را باز کردم و مدارک را از درونش برداشتم.  فیک قفل

  شیو آزما  قیمغز و اعصاب تحق یها یماریانواع ب یدستمه و دارم رو  یقاتی تحق  یپروژه  هیمن  -
 دو نشون بزنم. ر یت هیجام، اومدم که با   نیا دینیب  یکنم، اگه امروز م  یم

  یم یرگه ها را که شامل اطالعات مختصرو دستش را به طرفم دراز کرد؛ ب دیخودش را جلو کش یکم
 شدند را به دست او سپردم. 

 ساخته است؟  یمرکز چه کمک  نیخب از من و ا -

 دست به برگه ها اشاره زدم.  با

افراد  میپروژه باهاش برخورد داشت  نیا یکه تو یا یرنج سن  نی ما کم تر دین یب  یهمون طور که م -
 پنجاه، شصت سال هستند. یباال

 نوشته ها را از نظر گذراند.  ز یبه ر  زیچشم، ر با

 د؟یخوا  یم یچ دیصاف و ساده بگ د،یدکتر لقمه رو دور سرتون نچرخون -

 بزند.  دیی من و خواسته ام ُمهر تأ یدهم تا رو یمن بلدم چگونه کلماتم را باز یعجول بود ول  یکم

 تبصره داره. هیببندم که فقط  گانیاقرار داد ر هیخوام باهاتون  یمن م -

 نظر گرفت.   ریکرد و با دقت تمام حرکاتم را ز کیبار چشم

 ؟ یچه تبصره ا -
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  دنیو رو کش  ریکه اهل ز میبگو یزبان   یرأس نگاهش قرار دهم و با زبان ب ری کردم دستانم را در ت یسع
 .ستمین

 مرکزتون داشته باشم. یپروژه رو هم تو شرفتیپ  یشما، هوا یهمزمان با کار کردن برا دیبذار -

 اش بودم.  نیذره ب ری نکرد و همچنان ز  یری اندک تغ نگاهش

 د؟ یسبز رو انتخاب کرد یهمه مرکز سالمندان، خانه  نیا نی چرا ب -

  یدیکردم برگ جد یدادن راجع به آن نبودم و سع  حیبه توض لیبود که من ما ی همان سوال قاً یدق نیا
 باز کنم. نمایگفت و گو یبرا

 داشتند تا به حال؟  یرمعقول ی غ ایمرکز هستند، رفتار خاص  نیا یکه تو یافراد کهن سال -

خروارها مواد  ری پنهان شده ز یلبخند به لب و همراه چهره ا یبه در خورد و خانم اسالم یا تقه
لب   ریام انداخت و ز ی شانیبه پ  ینگاهش را حس کردم و اخم خط ینیوارد اتاق شد؛ سنگ یشیآرا

 تهگارد گرف یشاه ملک  یآقا یمقابلم برداشتم؛ برعکس من برا  ینیشربت را از س  وانیتشکر کردم، ل 
 بود.

بگم تا به سرپرستارمون  یتونم به خانم اسالم یم دیاگه بخوا یباهاشون برخورد ندارم ول  ادیمن ز -
 کنه.  تونیمعرف

 خشک شده ام کردم.  یمهمان گلوشربت را  یاز خنکا ی تکان دادم و اندک  سر

  شیخوب پ  یرو به من کرد و گفت: حاال که همه چ  یشاه ملک یکه از اتاق خارج شد آقا یاسالم خانم
 د؟ یناهار امروز رو مهمون من باش مونیشروع همکار منیُ رفته چطوره به 

 گذاشتم و لبخند را مهمان لبانم کردم.  زی م  یشربت را رو وانیل

لحظه کارم   نیدوست دارم از هم   دیاگه اجازه بد یول هیبزرگ  یلی با شما افتخاره خ ینی راستش همنش -
 رو شروع کنم.

 درون چشمانش نشست.  ن یتحس برق

 . هیشک پشتکارتون ستودن  یما هم دست شماست، ب یدکتر؟ اجازه   هیچه حرف نیا -
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 هم ازتون دارم. گهید کیکوچ یخواسته  هی دیو مدارکم گفتم: اگه اجازه بد فیاز برداشتن ک  قبل

 زد.  هیاش تک یصندل ی باال داد و به پشت  ابرو

 شما امر بفرما.  -

 شد.  نیو نفسم سنگ  افتیرازان درون ذهنم کوران  ادی

رو بدم و با    عده پدر و مادر هیخوام با اجازتون خرج ناهار و شام   یراستش امروز سوِم دخترمه و م -
 کار دلمم رو آروم کنم. نیا

 وزن غم گرفتند.  شیچهره اش در هم فرو رفت و واژه ها یا هیثان به

 دوشتون بردارم.  یاز رو یکنم و بار یشم اگه بتونم کمک  یمتأسفم، چرا که نه، خوشحال م  یل یخ -

به گردن گرفت   میابراه ریکه تقص ی کردم محکم باشم چون ُبت اعظم  یبلند شدم و سع  یصندل  یرو از
 ُبت ها را خود نابود ساخته است. یو اظهار کرد تمام

 . یشاه ملک یممنونم آقا یل یخ -

دکتر   یگفت: آقا یام کرد و رو به خانم اسالم یهمراه یمنش  زی م یبرخاست و تا جلو  شیهم از جا او
 . دیبذار ارشونیالزم داشتن در اخت یزی و اگه چ  دیکن یهمراه  اطی ح یرو تا محوطه 

کاستم تا او  میلب زمزمه کرد و کنارم قرار گرفت. از سرعت قدم ها ری را ز یبا مکث چشم آرام یمنش
 ام.  دهیافکار درهم تن یحالج یو من زمان بخرم برا فتدیُ جلو ب

و تماس را وصل   ستادمیاول ا یپاگرد طبقه  یشلوارم، رو  بیدرون ج یگوش ی برهی احساس و با
 کردم. 

 سالم. -

 نیغربت شده هم اریناب که در گذشته جا مانده و رهسپار د یسهم من از آن همه عاشقانه ها تمام
 از احساس شده بود.  ی کوچک و خال یکلمه 

 بود. ش یپر از تشو شیصدا
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 ؟ ییسالم ماهان، کجا -

از حافظ نوشته شده بود، نشست و من آن را   یخوش شعر  یکنار َسرم که با خط یتابلو یرو نگاهم
تو به جان آمد وقت است   یدل ب /ییپادشاه خوبان داد از غم تنها یزمزمه کردم: ا  قیشقا یآرام برا
 . ییرا در وقت توانا فانیضع  ابیماند/ در  یبستان شاداب نم  نیدائم گل ا /ییکه باز آ

 عرانه به عشقم اعتراف کرده بودم.که شا  یگرفته بودند درست مثل بار اول تمیر شی ها نفس

 سکوت کرد تا دوباره توانست خودش را از نو بسازد.  یلحظه ا چند

 ؟ یخون  یتو برام شعر م  ؟ییگم کجا یمن م -

خدا نبودم که آتش درونم گلستان شود؛ سرنوشت من سوختن و سوزاندن و   ل ی بود من خل دهیفا یب
 دم نزدن بود. 

حرف درون   یرا بدهم که با اسم کوچک خواندنم توسط خانم اسالم قیباز کردم تا جواب شقا دهان
 .دیدهانم ماس

 پس؟  دی آقا ماهان کجا موند -

 را محکم تر به هم گره زد.  میام اضافه کرد و ابروها یشانیپ یبه خط ها یخط  قیشقا یصدا

 ماهان؟  ییبود که به اسم صدات کرد؟ تو کجا یاون ک -

 پندارد.  شی خو  شیگفته اند که کافر همه را به ک راست

 گه؟یسالمندان بود، د یخونه   یمنش  ،یخانم اسالم -

 شد.  هیپر گال لحنش

ازت   یخبر  چیه شیپ قهیچند دق نیو تا هم  رونیب  یحق بده که بپرسم، سحر نشده از خونه زد -
 نبود. 

و نجات از    قتی حق دنیکردم، تنها به ازاء فهم  یم متی تقد یاگر در دستان من بود که دو دست حق
 درونم. یرونده   شیباتالق پ  نیا
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 باشه، کارت رو بگو.  -

 گوشم را نوازش داد.  یها یحلزون د یکه کش یق یعم  نفس

 رازان.  شیپ  یقرار بود من رو ببر -

 آمدم؟  ینم  ادمیقرار گذاشته بودم که خودم  یک من

 ندادم.  یکنم مانعت نشم، قول یم یکنم و سع یگفتم روش فکر م  -

 خش انداخت.   شیصدا یرو بغض

 ماهان به خاطر رازان! -

 نقطه ضعفم گذاشت و من را خلع سالح کرد.  یرو دست

 دنبالت.  امیم گهیساعت د هی ه، حاضر باش تا باش -

و مقابل خانم   دمیسرعت بخش  میرا به او ندادم و تماس را قطع کردم، به گام ها  یگریحرف د  مهلت
 . ستادمیا اطیح یساختمان و محوطه  یدر ورود نیب یاسالم

جام صرفًا   نیبه شناختنتون هستم، من اگه ا لیشناسم نه ما  یخانم محترم من نه شما رو م  دینیبب  -
 واسه آروم کردن دل خودمه.

 صورت و چشمان فراخ شده اش گرفتم. یچپم را روبه رو دست

زنه که متأهل و صد در صد متعهدم پس لطفًا حد خودتون رو   یدستم داد م یتو یحلقه  نیا -
برخورد   یا گهیشم جور د یجبور م صورت م   نیا ریچون در غ دینساز هیمن حاش  یبرا یو الک   دیبدون
 کنم!

 گرفتم. دهیرا به دست باد سپردم و نشن  شیها هیعقب گذاشتم و توج یقدم

  یدرون آن جا رزنیو پ  رمردی که چند پ یقیآالچ دنی اطرافم کردم و با د یرا معطوف فضا  حواسم
 صورتم نمودم و سمتشان قدم برداشتم.   یرا ماسک رو ی گرفته بودند لبخند کم جان
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با   یرمردیپ  نشانیحواس ها سمتم جلب شد و از ب  یتمام  یلحظه ا یبلند سالم دادم؛ برا یصدا با
 کنارش اشاره کرد.   یخال یدست به صندل

 بابا جان. ن یبش ای ب ،یایدونستم باالخره م  یم -

 چرا تعجب کردم؟  من

 رو   یافراد نیبار اولم بود که با چن مگر

 شدم؟   یرو م به

 گرفتم.  یجا رمردی تک تکشان چرخاندم و کنار پ یرا رو نگاهم

 ؟ یبزن  رمردیهم به من پ یسر هی یهات تموم شد که وقت کرد  یخب بابا جان بده  -

 گوشش جار بزنم.  یها یرا در حلزون قتیبود که بخواهم انکار کنم و حق سخت

 سالم. -

برعکس من، او   یول  ختیحنجره ام را برانگ یزبانم نشست و آوا یبود که رو یتنها کلمه ا ن،یهم
 را به آن وارد کرد.  یگذاشت و اندک فشار میزانو  یدست رو

 ؟ یکه بابا صدام نزد یهنوز هم قهر -

دادم که حرفش را ادامه داد: آخه بابا قربون اون قد و باالت بره، من که هزار بار   حی را ترج  سکوت
 من نبود.  ریدادم؛ فرار خواهرت تقص  حیتوض

 بود؟  یک  ری: پس تقص دم یپرس یو به اجبار و از سر کنجکاو دندیباال پر میابروها

 تر شد.  شیب میزانو  یدستش رو فشار

 .مونتهیو ا  نید یب یسر اون پسر عمو ری همه اش ز -

 کرد.  ین یزد و من را مجبور به عقب نش یموج م  شیدر صدا غم

 بهتره.  یجور  نیا م،یباشه، به نظرم راجع بهش حرف نزن -
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 برداشت و چشمانش را در نگاهم قفل کرد.  میپا یرا از رو دستش

 بابا جان؟ میحرف نزن یراجع به چ  -

 شیبلند شوم که صدا میشد و خواستم از جا لیتبد  نیقیکه در دلم النه کرده بود به  یشک  اندک
 مانعم شد.

 بابا جان؟  یهنوز هم قهر -

به هدفم  دنیرس یو با خود تکرار کردم که برا دمیکش یق یتکان دادم و نفس عم  نیرا به طرف سرم
 ساده و شناخته شده بود. مریآلزا یماریب کی گریکه د نیبجنگم، ا زهای چ یل یبا خ دیبا

اش بوسه زدم و کنار گوشش گفتم:   یشانیسمت صورتش خم شد و به پ یم و کمقرار گرفت مقابلش
 باشه؟  نمیکم سرم شلوغه، بذار دوست هات رو هم بب  ه یبابا، فقط  ستمیقهر ن 

 و چند خط از چروک صورتش محو شد. یدرون چشمانش نور افشان هیعرض چند صدم ثان  در

 زود برگرد.  یبرو بابا جان ول  -

شطرنج   زی م یها یاز صندل  ی ک ی یکه رو یرزن ی هم گذاشتم و مقابل پ یپلک روباشه  ینشانه  به
 غرق فکر بود، نشستم. قینشسته و عم

 سالم، حالتون خوبه؟  -

 زنند.   یصداها را پس م شی که حتمًا گوش ها دمیشیرا نداد و من با خود اند جوابم

 حالتون خوبه؟  -

 دونم.  یجوابم را داد: نم  یو او تک کلمه ا دیسمتم کش  هیچند ثان ینگاهش را برا میصدا یباال تن

 د؟ی: صبحونه خورددمی را پرس یگریسمتش خم شدم و سوال د یکم

 اش را تکرار کرد. یقبل  یاحساس باز کلمه ا یاندک  بدون

 دونم. ینم -
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پروژه  شرفتیدر پ ییتواند نقش بسزا یو م  ستین یعاد رزنی پ نیدر درون ا ی زی بودم که چ مطمئن
 کند.  فایا

 ُمهر سکوت به لبانم زد.  یخانم اسالم یباز کردم تا او را به چالش صحبت دعوت کنم که صدا دهان

 ناهار حاضر شن. یوعده  یکم کم برا دیبا دیاگه اجازه بد یساالر یآقا -

لبانم   یرو   تیکرده بود، لبخند رضا میصدا لی بار به فام نیو ا دهیرا خوب فهم  میکه حرف ها نیا از
 بلند شدم.  زی نشست؛ از پشت م

 برم.  دیبا گهیاتفاقًا من هم د -

  یمقابلم داشت گفت: خودتون نم رزنی در کمک کردن به پ یشد و همان طور که سع قیآالچ وارد
 د؟ یمون

 ش. گفتم: نه کار دارم، روزتون خو  یانداختم و با برداشتن قدم ن یزم  ینگاهم را رو ریت

 یتمام حواسم جا یگرفتم ول ش ی خانه را پ ریخارج شدم و پشت فرمان نشستم؛ مس شگاهیآسا از
 بود. یگرید

 را کنار زدم و تماس را وصل کردم.   نیماش د،یلرز بمیدرون ج یکوچه با خانه فاصله داشتم که گوش کی

 سالم، بله؟  -

  یتوانست مثل من که جلو یخواست م  یکنم چرا که اگر او هم م مشینخواست جانم را تقد دلم
 مان بکشد.  یعرفان قد علم کند و حصار امن عشق را دور زندگ یرا گرفته بودم، جلو یخانم اسالم

 ؟ ییسالم ماهان، کجا -

 خونه ام. کیجوابش را دادم: نزد  یدلسرد که همچون آدم آهن ای بودم  ری تر دلگ شی دانم ب ینم

و باز من اعتراف کردم که دل کندن از او  ختیدرهم آم قیآسانسور همراه کلمات شقا یدملو یصدا
 سخت تر از هزاران بار جان کندن است. 

 دم در.  امیمن هم دارم م زم،یخوبه عز -
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 قرار مادرش شد. یب ،یخطابم کرد و قلب من همچون کودک  زمیعز او

 منتظرم.  ا،یب -

 پر شد.  قیشقا  یاز عطر وجود نیماش  یفضا بعد قهیرا قطع کردم و چند دق  تماس

 دنده گذاشتم. یدستم رو  ری گذشته دستش را گرفتم و ز ادی به

 ماهان؟  -

  میاز او رها یزاریب  گریاو و دم د یدم در هوا کیشده بودم که  تی شخص یگمانم که دچار دوگانگ به
 شده بود. میها ه یکرد و مهمان ثان ینم

 جانم؟  -

 .دمیرا د شیچشم کش آمدن غنچه ها یگوشه  از

 ولش کن.  ،یچ یه -

 گرفتم. یدستش را به باز فی انگشتانم پوست لط  با

 بود؟   یپس بگو چ ،ی حرفت رو نصفه بزن  ادی که بدم م یدون  یم -

 کرد. یدو دل بود که ِمن و ِمن م انگار

 بگم آخه؟ ی...چه جوریعن ی زه،یچ -

 . یزن یبا خودت حرف م یدار ییها، فکر کن تنها میسمتش انداختم و گفتم: مثل قد ینگاه مین

 .دیکش یق یو صاف نشست؛ چشمانش را بست و نفس عم دیکش رونیدستم ب ری را از ز دستش

 منه.  رهی افتاده، همه اش تقص راً یاخ نی که ا یتصادف بابا و مرگ رازان و هر اتفاق -

 کنم.  یری تا از فوران آتشفشان درونم جلو گ  دمیلرز ینبودم ول  کوه

 ق؟ی شقا  یگیم یدار یچ -
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 محصور.  شی دندان ها انیناگفته بود و زبانش م یمملو از حرف ها نگاهش

 ؟ یبود که گفت   یچ اتیچرند نیبا توام، ا قیشقا -

 کرد. ییخودنما شیگونه ها یشدند و نم اشک رو زی چشمانش لبر سد

 تو رو خدا زود قضاوت نکن، بذار حرف هام تموم شه.  -

پرونده اش خورده بود   یرفتن ساده نبود و حکم قتل عمد پا کیدانست که مرگ دخترکمان  ینم نکند
 گرفت؟  یاتفاقات را به گردن م یکه آن گونه تمام

 . رونی ب یُتفش کن  ،یکه حرفت رو مزه کن  نیقبل از ا  ادیقسم نده، بارها بهت گفتم بدم م -

 را گرفت. میداد و با دستان لرزانش بازو هیتک نی در ماش به

 بگم پس گوش بده. دیمانعم بشه با  ستین یبذار بگم، حاال که کس  -

 من توان لمس پدال گاز را نداشتند؟  یپاها ا یکم آورده بود  نیماش

 نبوده؟  یمرگ رازان مشکوکه و عاد یدون یم چ یتو ه  ؟یرو بگ یچ -

 را پاک کرد. ش یبا پشت دست اشک هاتکان داد و  سر

  یحرف ها رو بهت بزنم، حت نیبا خودم کلنجار رفتم که ا یکل یکه تو رفت یماهان من امروز از وقت -
  انتیکه نشه بهت انگ خ یقدر مرد هست نیو تو ا ستی اون راهش ن  دمید یدادم ول  ری بهت گ یالک

کار   یجا هیوارد شم اما  یا گهیکردم مثل گذشته ها قربون صدقه ت برم و از در د یچسبوند بعد سع 
 . ستیدلم باهات ن گهیلنگه؛ من د یم

 . دیآن کوه مستحکم که من از خود ساخته بودم، فرو پاش د،یپاش فرو

 شد.  یم دهیشن  قیعم  یاز اعماق چاه میصدا  یکردم ول ینداشتم چرا که قلبم را احساس نم  بغض

 ؟ یبگ یخوایم یچ  ،یر کن موفق شدفک  -

 : ط...طالق. دیاش نال  هیگر انیزد و م هق



 قلبان  یته

137 
 

 را کنار زدم، سمتش برگشتم. ن یسر آمد و ماش صبرم

قتل به گردن  یکه دار یاصالً فکر کرد ؟یدلت برس  یکه به خواسته  یدیچ یکبر ،یهمه صغر نیا -
 ؟ یریگ یم

در چشمانش  رهی را گرفتم؛ خ  شیبار من با دستانم، شانه ها نیبله سر تکان داد و ا ینشانه  به
 : چرا؟ دم یپرس

 کنه. یم دا یاتفاقات خاتمه پ  نیبرم تموم ا  تی و درمانده گفت: من اگه از زندگ  دیاش را باال کش ینیب

 شدم. رهی را رها کردم و به روبه رو خ  شیها شانه

جا تموم شد. تو تا من   نیموضوع هم نیرت و پرت هات بشنوم، اچ نیاز ا یزیخوام چ  ینم گهید -
نکن من رو   ی نباف و سع ای خودت رو  یبرا  یرو فراموش کن و الک یپس همه چ یمون  یزنده ام زنم م

 ! یگول بزن

 ریمس یرا روشن کردم و ادامه  نیماش  خت؛ی صدا اشک ر  یگذاشت و ب  نیداشبورد ماش یرا رو  سرش
 نکردم.  یاندک توجه ا گرانیسر سام آور راندم و به اعتراض د  یرا با سرعت

  اهو،یآن همه ه انیقهر کرده که م ایبودند و او گو ستادهیپشت در اتاقک رازان ا یادی ز تی جمع
 بود.  دهیسکوت را برگز

بهانه  قیبرعکس ما، شقا یول  افتی یبودم که جز با سکوت معنا نم  ادیهم مثل دخترکم پر از فر من
 بود. ختهیدر آم یرا با هق هق، گله و زار شی صدا یب یو اشک ها  افتهیاش را 

آن تا   یکرده ام نشست و خطوط شعر حک شده رو زی سنگ قبر عز یدستم رو تیپس زدن جمع  با
 . دیمغز استخوانم را به آتش کش

 . یخواه  یزمان را هم نم ،یخواه  یرا هم نم  نی»زم -

 . یخواه  یبا خودت جانا، که جان را هم نم  یکرد چه

 داد. یاِ  ییتو عقوبمیلقب دادند و  وسفی مرا

 .«یخواه  یاز من مانده آن را هم نم راهنی پ نیهم
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 ر« ی تغ یبا اندک  یمحسن خاتم  د یاز س »شعر

  یخود هزاران بار افسوس خوردم که چرا به دخترکم اندک  شیو بارها شعر را زمزمه کردم و پ  بارها
 . دیرها نما میدر اتاقش را باز کند و من را از دغدغه ها تی موقع نینداده بودم تا در ا ادی یان نوازمهم

 میشانه ام ترس را مهمان تک تک سلول ها یرو یقدر در افکارم غرق شده بودم که نشستن دست آن
 کرد.

 داداش پاشو، بسه. -

 نم دارش نشست.  یمژه ها یبرگرداندم و نگاهم رو سر

 کجان؟  هیبق -

 . ستادیا میداد و روبه رو ری را تغ  شیجا

خب بابا دعوتشون کرد رستوران که اون ها هم قبول نکردن و کم کم  یول م یما که مراسم نداشت -
 پراکنده شدن. 

 بلند شدم. نیزم  یرا درون دست دراز شده اش گذاشتم و از رو دستم

 کو؟  قیشقا -

 سخت بود؟  شیو حرف زدن برا دهیپر کردم رنگش یحس م  چرا

 ؟ یکن یچه کار م  تی با خودت و زندگ یماهان دار -

 هیگال ان یم قیخوردم، شقا یخبر شده بودم و در افکارم غلت م  یکه از اطرافم ب ی اندک زمان نکند
 باشد؟  ختهیر هیدار یرا رو   زیهمه چ شیها

  دم،یفهم  یعلت سوالش را م دی با یکرده بودم ول یقالب ته دم،ینترس میمحض است اگر بگو دروغ
 را واگذار کنم.  یجا بزنم و باز  ینبودم که به راحت یمن آدم

 ؟ یزن  یحرف م  یاز چ ؟یچ یعنی -
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خواستن؟ مگه  یم  یجا چ نیدور رگه شده گفت: آرش و الناز ا ییو با صدا دی را درهم کش اخمانش
خبر دارن و با اومدنشون ُخلق همه مون رو تنگ و    تیندگ و بم ز  ریکه از ز ؟یهنوز باهاشون رابطه دار

 رو بد کردن.  قیحال شقا

 بودند؟   تیجمع انیآن دو هم م مگر

 جا حضور داشتند؟   نیا ییبا چه رو اصالً 

راحت برنامه  یال یو مقدمات جشن و سرورشان را با خ  نندیآمده بودند رفتن دلبرکم را با چشم بب  نکند
 کنند؟  یزیر

 ؟ ینکرد یچرا کار یدیکه د ییتو یول دمشونیمن ند -

 قلبش نشست و به من فهماند که باز آن زخم کهنه سر باز کرده است.  ینامحسوس رو  دستش

خواست باز الناز وقاحتش رو به چشم بکشه و  ینگفتم چون آبرو برام مهمه، چون دلم نم یزیچ -
 زخممون. ینمک بپاشه رو

 ستون شوم.  شیحرف خواستم برا  یکمرش گذاشتم و ب یرو دست

 ؟ ی چ قیشقا -

  یکاست و به دستم اجازه  شی سستم باشد از سرعت قدم ها واریدادن به د هیکه محتاج تک انگار
 ماندن داد.

 . مارستانیاز حال رفت، بابا و عرفان هم بردنش ب دیرو شن  تشیو تسل دیالناز رو د یوقت -

افتاده  انیاز قلبم را سنگ و احساسات به غل گرید یباز درخشش عرفان در لحظات غافل بودنم تکه ا و
 ام را نابود کرد. 

را درآورد،    نشی ماش چیکتش فرو برد و سوئ   بیو مهرداد دست درون ج میخارج شد نهیبهشت سک  از
قلبش   نیدانستم زخم چرک ی بودم که خوب م ینگران برادر ینداشت ول ی ف یحال خودم هم تعر

 را داشت.   شیدوباره سر باز کرده بود و هر آن امکان بستن رگ ها

 .میبا هم بر  ایداداش ب -
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 مملو از درد بود و به دلم ننشست.  لبخندش

 .رمی م یبه گردنمه، نم  نی نترس من تا اون دِ  -

  یحس   یول مینم و زبان به کفر بگشاتمام و قول و قرارها با معبودم بز ری خواست ز یدلم م گاه
 شد. یناشناخته مانعم م

 را باز کردم.  نیو در ماش  دمیدر هم کش ابرو

 گذره. یتو قلبت م یو بفهمن چ  ننیتلخ نشو، نذار شکستت رو بب -

 اش گذاشت.  نهیس یقفسه  ی بار علنًا دست رو نیا

زدنمون برگشته رو تا سر   نیکه واسه زم  یراحت، اون الت یندارم، خ  یزیتو چ نیمن سه ساله که ا -
 شم.  یجاش برنگردونم؛ تلخ نم

 زدم.  یافکار خودم و او پرسه م  انی گنگ بود و من سر در گم م شیها حرف

بهونه ام که خط  هیمن حساب کن، من برعکس تو خوب حالم بده و دنبال  یرو یهر جا که کم آورد -
 رو.  مونی زندگ یها یبزنم اضاف 

هم   دیشا ایشک داشت   میتمام شود نسبت به من و صادقانه ها میدانم تا قبل از آن که حرف ها یمن
 کند که رنگ چهره اش بازگشت.  میهمسفر بود تا کوله بار نفرتش را با او تقس کیمنتظر 

باهام   یدرده اگه دردمند  ریمس  رم،ی را باز کرد و قبل از آن که سوار شود گفت: من مس  نشی ماش در
 و...  تیراه شو، اگه نه بچسب به زندگ هم

  اتمیرود ممد ح یکه فرو م  یهر نفس  گریبودنم گذشته و د یدانست که زمان سعد یچه م برادرم
 آورد و بس.  یدرد با خود م دی آ یو چون برم  ستین

 حرفش رفتم.   انیشدم و م رهی چشمانش خ در

 نیده که هم یدلم رضا نم  یکنم ول یرو احساس نم  یدرد  گهیچون د ستیدرد ن  ریمن مس  ریمس -
کبک سرم تو برف ها باشه   نیخواست کنه و من هم ع  یهر کار ،یپا پس بکشم و بذارم هر ک  یجور

 و تند تند لگد نوش جون کنم و بذارم بهم بخندن.
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و مح  دمید یاز محدوده  هیشد و در عرض چند ثان   نشیاما و اگر سوار ماش  یشده بود که ب  قانع
 گشت.

و خود را به    رندی بروم تا افکارم آرام بگ  دیدانستم کجا با  یواقعًا نم  ینشستم ول نی فرمان ماش پشت
 ذهنم نکوبند. واریدر و د

 بود. دهیفا  یکامالً ب  یرا با انگشتانم ماساژ دادم ول میها قهیگذاشتم و شق نیفرمان ماش  یرا رو سرم

 از برهوت نجاتم داد. یزنگ گوش یهمان طور قفل کرده مانده بودم که صدا هنوز

هر چند کوچک را مهمان لبانم کرد، تماس را بدون تعلل   یلبخند یگوش شگرینما ینام پدرم رو دنید
 وصل کردم. 

 سالم بابا، جانم؟  -

 گرما داشت؟  شیبودم صدا گفته

 بابا؟  یسالم ماهان جان، بهتر -

 شد او حال من را بپرسد و زبان به ناله و گله باز کنم؟  یدروغ محض بود، اصالً مگر م گفتم نه  یم اگر

 آره بابا، خوبم.  -

 را فوت کرد.   نفسش

 ؟ ییخدا رو شکر، کجا -

 تنها چند متر با رازان فاصله دارم. اد،ی ز یاز درماندگ میداشتم که بگو شرم

 ؟ یدار یجانم بابا کار -

 داشت.  شیوزن حرف ها ینیاش نشان از سنگ یطوالن مکث

  هی یگه و حت یم ونیقدر شوکه شده که مدام هز نیالناز ا دنیبعد از د قیشقا  مارستان،یب  ای زودتر ب -
  یتونه باهات ادامه بده و طالق م  ینم گهیحرف هاش گفت که د ونیبار با عرفان بحثش شد و م

 خواد.
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 ام جا ماند و جواب ندادنم او را نگران تر کرد.  نهیس انیبود و نفسم م یکار ضربه

 ماهان؟ حالت خوبه؟  -

 کوتاه خاتمه اش دادم. یادامه دادن به مکالمه مان را نداشتم و با جواب یرو

 . امیدارم م -

 را به پرواز درآوردم.  نی پدال گاز فشردم و ماش یرا رو می شاگرد پرت کردم و پا  یصندل یرا رو یگوش

آنان   انیبکشد و تو م  ادیان رفتن بدهد و مغزت نقضش کند و بر سر قلبت فراست دلت فرم سخت
 .یو کدام را پس بزن  یکدام را انتخاب کن یندان

زد؛ مستأصل   یرا وجب م  مارستانینشسته بودم و نگاهم سانت به سانت ساختمان ب نی ماش درون
 یشدم و قدم ها ادهی پ نیاز ماش دم،یو قلبم را سخت در آغوش کش دمیدست بر دهان ذهنم کوب

نگذاشته بودم که  مارستانیب ض ی عر  یکابوسم قرار دادم. هنوز پا در راهرو ری تعب   ریسستم را در مس
 پدرم گوشم را نوازش داد. یصدا

 ماهان جان؟  -

دوختم و   ش یکردم و به هزار جان کندن نگاهم را باال آوردم و بدون حرف چشم به سر شانه ها مکث
 نگاه و برخورد با او را ندارم.« یاعتراف کردم:»رو

 ! دیتراش ی م شیبرا یکرد و کار  یم  یبار خدا با من همراه کی نیهم  کاش

 شانه ام گذاشت.  یآهسته سمتم آمد و دست رو ییقدم ها با

 پسرم! ریباال بگ   سرت رو -

نفس سنگ   نیتا آخر دیزدن به چشمانت را ندارد و تو با  شیاشک حق ن  یگفته مرد که شد یکس چه
 ؟ یباش 

 میصدا  یوزنش رو  یهر چه بود حساب یهم خجالت ول  دیشا ای و  تیدانم بغض، عصبان  ینم
 کرد.  یم ییخودنما
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 بابا؟  یچه جور -

 انگشتانش متوقف شد.  انی زدن م حی تسب  یلحظه صدا کی یبرا

 . یکه تا به حال گرفت یهمون جور -

کرد رخت بسته و با خود ماهان   یم یتنها به من و حال و روزم دهن کج  گریکه د نمیریش ی گذشته
 کردم.  ینم  شیدایگشتم، پ یهر چه م گریآن روزها را همسفر کرده بود که د

 . ستیادامه دادن ن یتو وجودم برا  ییاالن نا یبودم ول  دهیمن قبالً نبر -

 تا بهتر به ماجرا مسلط شود. دیکش یق یعم  نفس

همه هست،   یمشکالت و حرف ها تو زندگ نیجا برگرد؛ ا نی داخل، از هم  یبر ستیالزم ن یدیاگه بر -
 ؟ یاریزن که احساس خطر کرده کم م هی یریکه با بهونه گ یشد تی قدر کم ظرف نیتا به حال ا یاز ک

  یول دمیخر  یممکن تمامش را م متیق نیزنانه بود و من به گزاف تر یریبهانه گ  کیواقعًا  کاش
 شد.  یقطع م  دیزود با ای ریو د دهیدرختم تن ی شهی افسوس که کرم در ر

شرح حال خرابم پس   انیپدرم را چه بدهم که نه دروغ باشد نه ب یبودم جواب پرسش ها درمانده
 در منحرف کردن ذهنش کردم. یسع

 احساس خطر کرده؟  یچ یبرا -

کرد تا   شهیشدند، بسته شد و صبر پ  یکه از کنارمان رد م  یچند نفر دنیباز شده اش با د  دهان
 .میدوباره تنها شد

 به خاطر الناز.  -

که ادامه داد: ماهان جان   دمیاز عرق شرمم کش سیخ  یموها انیم یو دست  دمیکش یکالفه ا پوف
و بهش حق    ایبا دلش راه ب یآشفته شده ول یبعد از رفتن رازان کم  تونیدونم اوضاع زندگ یخوب م

  ششبه تموم عالم پشت کنه و آروم در گو یداره که مردش گاه  ازیزنه و ن هینباشه اون  یبده، هر چ
  شهیها ت یلی اگه خ  یحت  نهیذاره خم به ابروش بش یراحت باشه تا زنده است نم  الشینجوا کنه که خ 

 بزنن.   شونیزندگ ی شهیبه ر
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ام  شهیدست ر  شهیو سوال ذهن آشفته ام من را تا جنون کشاند که اگر ت دمیگفت و من شن  پدرم
 بود، چه؟

فراهم کنم، سر   شانیبرا  یزمان بخرم و خلوت امن قیعرفان و شقا یتر برا شی خواستم از آن ب  ینم
 کنم.  یام رو م  یتکان دادم و همزمان گفتم: چشم بابا، تموم سع

 کرد.   نیلبانش را مز یراحت شده بود که لبخند  الشیخ ایگو

 بال پسرم، خداحافظ.  یچشمت ب  -

 . یواقع  یآسوده و من به جهنم یالیاو با خ  یول میکرد و هر دو رفت  یخداحافظ  او

شدم؛ رفتم و با   دهیسمت منبع آن کش میآن قدر واضح بود که بدون پرسش از پرستار، مستق  صداها
 یاهویشد و ه هیتک   کیافتاد و هزار و  نیدستانم سر خورد، به زم  انیآشنا قلبم از م یصحنه ا دنید

و   بودکبود شده  تیصورتم از فرط عصبان   د؛یجوش میبرخاست و خون درون رگ ها شی ذهنم باز از جا
 کرد.  یم  شهیممکن تعارف پ ت یموقع  نیرفت و آمدش در بدتر  انینفسم م

  دهیحجم آغوشش خز انیشسته و پشتش به من و همسرم من قیتخت، کنار شقا یگوشه  عرفان
 بود.

نگاهم بود که  یذوب کننده  یهم گرما دیشا ای نمیسنگ  ینفس ها یام، صدا ی دانم عطر حضور ینم
  ینی ب یرا عقب رفتم؛ دست رو یو خواست دهان باز کند که چند قدم  دیرا سمتم کش قیچشمان شقا

 به سکوت واداشتم. دیام گذاشتم و او را با تهد

  ریرفتم، ش مارستانیب ییافتاده سمت دستشو ییبا شانه ها د،ید یمن را در آن حال م دینبا عرفان
 بدنم کاسته شود. یاز دما یگرفتم تا کم رشیآب سرد را باز کردم و سرم را ز

عاشقانه با همسرم و   یآن هم آغوشخودم در روز تولد رازان و   ری تصو اسیلحظه ق کی یبرا یحت
نداشتم  یچندان یشد و من تا جنون فاصله   یچشمانم محو نم یاز جلو شمیپ قهیچند دق ی دهید
 جلوه دادن بودم. یو قو یمجبور به ظاهر ساز یول

سال  نینشست که در عرض چند روز چند یساله ا یمرد س یآب را بستم و نگاهم ناخودآگاه رو ریش
کرد؛ چشم بستم و از  یم  ییاش خودنما یموهاش مشک  انیم  دیتار سف شی شده بود و کم و ب  ریپ
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  قیشقا دمی رس یقدم گذاشتم، وقت رتمیدر راه قتل گاه احساس و غ میآمدم و مستق رونیب ییدستشو
کردم و نگاه هر   یداد؛ تک سرفه ا  یم شرح  شیرا برا یزی آرام چ  ییبود و عرفان با صدا دهیکش زدرا

 نشست.  میدو رو

 سالم، معلوم هست چته تو؟ -

 یم شهی پ یحجم بغض فرو خورده ام رسم مست انیو م  دمیخند  یتوان داشتم و بلند بلند م کاش
دانستم بعد از  یکه م  ینشاندم  در صورت یزبانم م یشده بود را رو  نیدلم سنگ یکردم و هر چه رو

 .ردی گ یخرده بر من نم   یو کس  دیآ ینم ادمی یزیام چ  یاریهوش

 ساخته بود.  ری حنجره ام النه کرده و من را سخت درگ یحق داشت که در دخمه  میصدا

 . یچ یه -

هزاران بار ققنوس شدم تا زبانم آتش گرفت و آن را به پرواز   یچهار حرف  یکلمه  نیهم انی ب یبرا
 درآورد. 

را  میعرفان نلغزد و تمام رشته ها یام را کردم تا نگاهم رو ی نشستم و تمام سع قیتخت شقا کنار -
 پنبه نکند. 

 تنهامون بذار.  -

کرد؛ لب به دندان گرفت و آرام زمزمه   یو حرکاتش را شکار م قینگاهم تنها شقا ری عرفان ت  برعکس
 باش عرفان ج...  رونیکرد: لطفًا ب 

انگشتانم گرفتم و  انی کند دست آزادش را م یگریکس د بیمن را نص محبوب یاز آن که کلمه  قبل
 زبانش نشست.   یرو  یفیآن جان که قول به ستاندنش داده بودم آخ ضع یسفت فشردم و جا

 پا و آن پا کرد و بعد از چند لحظه از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست.  نیا یکم  عرفان

 خب؟  -

 را مهمان لبانم کرد.  یبکشد که پوزخند رونی انگشتانم ب انیکرد دستش را از م  تقال

 دستم درد گرفت.  -
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 کردم.  شی به دستش انداختم و رها ینگاه

  یتو واقعًا خجالت نم ،یدیکش شی که بحث طالق رو پ ن یگفت با عرفان دعوات شده سر ا یبابا م -
 ؟یکش

 .دیخودش را باال کش  یکم

 معنا نداره.  گهیکم آوردم و خجالت برام د دم،یمن بر -

 اش چسباندم. ی شانیو سرم را به پ دیآتش درون چشمانم زبانه کش باز

 ابل پدرم. تو مق  ییای ح  یاز ب دمی من خجالت کش یول -

 کرد به عقب براندم.   یشانه ام گذاشت و سع   یآزادش را رو دست

 . ستیبرام مهم ن -

 شدم.   رهیرا بلند کردم و در چشمانش خ  سرم

 ماجرا کجاست؟  هیخوب یدون  یم -

 را در دم خفه کند.  شیدر سلول ها دهی کرد اضطراب لول  یو سع دیکش یق یعم  نفس

رو ناز زنونه برداشت    اتیالناز و چرند یکرده به سپرده   زیمن همه اش رو وار ی که بابا یدون  یِد نم -
 نگرفته.  تیکرده، خالصه بگم که جد

 را شکار کرده بود.  بلی درست وسط س رمیو ت  قیام دق یریگ هدف

 ام شد.  یمانع برداشتن قدم بعد شیبلند شدم و سمت در اتاق رفتم که صدا میجا از

 بودنم به همه تون ثابت شه. یکنم که جد یمن خوب بلدم کار یول -

 ؟ یکن  یخوا  یدر هم گفتم: مثالً چه کار م ییبرگشتم با ابروها سمتش

 در چشمانم دوخت.  نگاه

 تونم برم دادگاه و درخواست طالق بدم.   یقدم اول م یبرا -
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 محکم سمتش رفتم. ییکرد و من با قدم ها ییلبانم خودنما یرو  پوزخند

 خوام طالقت بدم.  ینم  یمن قد علم کنه وقت یکدوم دادگاه و قانونه که بتونه جلو نمی برو، برو بب -

 در مقابلم کالفه شود. یدفاع یو او از ب  رمی بگ یبار نوبت من بود که اعصابش را به باز نیا انگار

 . یکن  یرو امضاء م میو حکم آزاد یایخودت م یخودت با پا -

 کرد؟  یطلب م یکرده بودم که حکم آزاد شی مگر من زندان ایخدا

 . دمیگونه اش کش یرا نوازش وار رو انگشتم

 ؟ یبگ یدادگاه چ یبر یخوا  یاصالً م -

 . دمیبکش   رونیب  شیدندان ها انی را از م شی صورتش ُسر دادم و غنچه ها یرا رو دستم

 کنم. یخوش رنگ و لعابت رو براشون رو م یگذشته  -

  گریکردم تا بلکه د یزدم و قصد شکافتنش را م یم نیهمسرم عصا بر زم ییایح  یداشتم اگر از ب  حق
ام و نه   یافسوس و صد افسوس که نه من، موس یماندم ول یاز دست او و افکار پوچش در امان م

 جز حفظ ظاهر دارم.  ییعصا

  یتو یچرا که حت دینکن  و رو ریرو ز یکس یوقت گذشته  چیگه ه یمعروف هست که م یجمله  هی -
 شه.  یم دایباغچه ها هم کرم پ   نیباتریز

 صبر باال بردم. یلب باز کند که دستم را به نشانه  خواست

معروفم بوده؛ پس   یبودم، قبل از تو و اون توبه  یهرک ای  یهر چ  یول ستمیمن اون باغچه قشنگه ن -
 . یزن یکه ازش دم م یتو همون لجن زار دورم رو ول کنم و برگردم ی دهیتن ی  لهینکن که پ یکار هی

 و مقابلم قرار گرفت.  دیاز دستش کش  یُسرم را با عجله و عصب  سوزن

 .ینخواه باور کنم که برنگشت -

 تخت نشاندم.  یو دستش را گرفتم و رو   دمیکش یکالفه ا پوف
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 . نمیب  یدروغ گفتن نم یبرا  یلیدل -

 ام گذاشت و به عقب هولم داد. نهیس یقفسه  یرو دست

  ی دروغ نم ،ی اری آرش در م یو سر از خونه  یذار یو من رو نصفه شب تنها م  یگ  یآره خب دروغ نم -
 شده. داشی دو سال درست االن پ  ،یکی و الناز بعد از  یگ

 ام را گلستان کن. یآتش افتاده در زندگ ایبده  وبمی صبر ا  ایتو را به تمام مقدساتت قسم  ایخدا

 . رمی کردم آرام باشم و اوضاع را در دست بگ  یسع

الناز جا خوردم و رو ترش   دنیتر از شماها از د  شیها بر حسب اتفاقه، باور کن من ب نیا یهمه  -
 کردم. 

را درون چشمانش   یاعتماد ی رقص ب یوقت داشتم آرام باشم؟ دروغ محض بود  یبودم سع گفته
 را نواخت.   ادمیحنجره ام ضرب گرفت و فر دم؛ید

 ...گهیتو بگو من چه کار کنم؟ به واهلل که من د -

  یام را داشتند که در با ضرب باز شد و چهره  ینشسته درون گلو ادینواختن فر لیکلماتم م هنوز
 گشت.  انیعرفان در چهارچوبش نما

 دکتر. یها، آقا مارستانهی جا ب نیچه خبرته؟ ا -

 کرد. یم قیتزر هیزد و کنا یم ش یام مار شده بود و به اعصاب متشنجم ن یم یصم قیرف

بلند سمتش   ییام را، پس با قدم ها یاش در سرد و گرم زندگ یهر چه را داشتم جز دخالت علن  طاقت
 ناقوس مرگم شد.   قیشقا یاش شود صدا قهیقبل از آن که دستانم مهمان  یرفتم ول

 نداشته باش! شی رماهان تو رو به خاک رازان کا -

 کرد؟  قیعم  یبود که مرگ دخترکمان را باور و من را مهمان سقوط در دره ا زیعز   شیآن قدر برا یعنی

ام شدم تا   یام را در دامنم نهاد و من محکوم به پنهان کردنش درون گلو یکش شی پ بیام س یحوا
 به جهنم رانده شوم.  نی مبادا از زم
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 محکم او را از سر راهم کنار زدم.  یو با تنه ا دم ییهم سا یرو دندان

  ییرفتم و با صدا  مارستانیب  رشی چه تالش کردم افکارم جمع نشد و من کالفه تر از قبل سمت پذ هر
 بود، پرستار را مخاطب قرار دادم. بهیخودم هم غر یبرا یکه حت

 ببرم صندوق؟  دید یهمسرم رو م یسالم، پرونده  -

 . ندازدیام ب یقلب سنگ یرو  یهم نتوانست خط یتظارخانم ان یباران  چشمان

 دکتر.  یشده آقا هیتسو -

آرام   یباشه، سر تکان دادم؛ مانده بودم کجا بروم تا کم  یام گذاشتم و به معن یگلو بی س یرو دست
 .دیچ یگوشم پ یها  یدرون حلزون  یخانم انتظار یکه صدا  رمیبگ

 دکتر؟  یحالتون خوبه آقا -

که  یدی سف سمانیآرامش به هر ر یذره ا یکه برا یدرمانده ام جور یخوب که نه، حساب راستش
 شود.  یم دهیو پوس  اهیاندازم س  یدست م

را   یشینما یو تک کلمه  دمیناگفته ام را بلع یحرف ها یصورتم تمام  یجلو  یتکان خوردن دست با
 کردم.  انیب

 خوبم.  -

 نعم شد. ما شی عقب بگذارم که زنگ صدا یقدم خواستم

 .ستمیدکتر من خوب ن  یآقا -

 .دندیرا در آغوش کش  گریکدی خود به خود  میابروها

 افتاده؟ یاتفاق  -

 کرده بود گفت: آره.  نشیکه بغض سنگ ییبه اطرافمان انداخت و با صدا ینگاه

  یدرد مردم م ادیشود،  یرود سخت و سنگ یام م نهیبه من که تا تکه گوشت نشسته درون س لعنت
 کند. یطلوع م شیافتم و باز خون درون رگ ها
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 اد؟یاز دستم برم  یکمک  -

وقت بهتون    چیاومد ه یاز دستتون برنم  یانداخت و با ترس زمزمه کرد: اگه کمک یبه اطراف نگاه  باز
 گفتم.  ینم

 خواست.  یچه قدر حالم خراب بود و دلم زانو زدن م دیفهم  ی م کاش

 تن خسته ام را مهمانش کردم.  ی نی گذاشتم و سنگ رشی پذ زیم یرا لبه  دستم

 زودتر ببرمش خونه.   دیو با  ستیمن حال خانمم خوب ن د، یپس لطفًا زودتر بگ -

 . ستادیخارج شد و کنارم ا زی پشت م از

 م؟ یاتاقتون صحبت کن یتو میشه بر یم -

 عالمم نکند.  یام رسوا ینا به جا ادی هم فشردم تا فر  یرا محکم رو چشمانم

 . دیتر کارتون رو بگ عی زود برم پس سر دینه، گفتم که با -

دونم و  ی هم که راجع بهتون م  ییدکتر، تا اون جا یکردم آقا  ری و گفت: من گ دیکش یق یعم  نفس
 .دی دار ریدست خ  دم،یشن

 کتم خارج کردم. بی دسته چکم را از ج یمعطل یب

 سم؟ یچه قدر بنو -

 .دیکش ن ییت و دستم را پاکتم را گرف نیآست ی گوشه

 خوام.   یحرفم رو بزنم، من پول نم دیبذار -

 خواست؟  یکرده بود و پول نم  ریگ

 آمد؟   یاز من برم یچه کمک  گرید مگر

 چرخاندم.  فشی ظر کلیه یتفاوت رو  یرا ب نگاهم

 شنوم.  یم -
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ام   یخوام حام  یگفت: م دیرس یکه از فرسنگ ها دورتر به گوش م  ییانداخت و با صدا نیی پا سر
دلم  یبگم ول یا گهیکس د ای ییبا خودم دو، دو تا چهار تا کردم که به دکتر رضا   یلیراستش خ  د،یباش

 .فتهی اتفاق ب د،یکه نبا ی تهش اون دمیترس  یم ومد،یباهام را ن

 چگونه؟ یبود ول  دهیبرگز یرا به عنوان حام من

نجات    د،یکوب  یذهنم م واریکه مدام خودش را به در و د یافکارم را از کلمه ا ،یتصنع یفه اسر با
 دادم.

 . دمیمن منظورتون رو نفهم -

دونم که چه قدر  یشما حساب کردم و خوب م یگفت: من رو مردونگ اوردیآن که سرش را باال ب بدون
 وقت پاتون بلغزه و... چی ه ستیو ممکن ن دیخانمتون رو دوست دار 

 باال رفت و او را مخاطب قرار دادم.   میدر خفه کردنش داشتم، تن صدا یکه سع  یجان گرفتن کلمه ا با

و   نهیکه محبت بب هیعقل یلغزه، حداقل بذار لرزه به جونش بندازم، خب کدوم آدم ب یپاش نم یگفت -
 ه؟ یچ یدون  یم یوابسته نشه؟ ول

 سرگردانم دوخته بود. یها لهیو ناباور چشم در ت دهیترس

 دکتر من... یآقا یول -

 گونه اش را پاک کردم.  یبرداشته بودم قطره اشک رو زی م یکه از رو یدستمال کاغذ با

 گهیکنم که د یرسه تا کار یکنه و جونم به لبم م یم رمیاشکه که نمک گ هی یفقط شور -
 . زیمن اشک تمساح نر یپس برا ارهی رو به رقص درن دهاشیمروار

 ام زدم.  نهیس یانداختم و با انگشتانم رو  زی م یرا رو دستمال

بشنوم وگرنه  یزی چ اتیچرند نیخواد راجع به ا  یهم دلم نم گهیو بس، د قهیشقا  یتو فقط جا نیا -
مشغول به کار   دیهم نتون گهید ی جا چیخوام که ه یم  یذارم و عذرتون رو جور  یم تمیانسان یپا رو

 . دیش
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  قینامطمئن سمت اتاق شقا ییو من با قدم ها دیدو  یبهداشت سیتمام شدن حرفم سمت سرو با
 رفتم.

 منتظرم. نییمن پا -

 داشت مانعش شود را کنار زد.  یکه سع عرفان

 بابام. یرم خونه  یگردم، دارم م یمن به اون جهنم برنم  -

 فتهی ب یهر اتفاق  یای منتظرم اگه ن نییرا باال ببرم تکرار کردم: من پا میصدا ا یآن که اخم کنم  بدون
 .ستمیمسببش من ن  گهید

 . رندی اعصابم را به ُسخره بگ گریرا گفتم و نماندم تا بار د حرفم

دوخته   مارستانی ب یروج ضرب گرفته و نگاه به در خ  نیفرمان ماش یشد که رو یم یا قهیدق چند
رفت و   نشی بلند سمت ماش ییشدن بود که عرفان با قدم ها زی صبرم در حال لبر یبودم، کم کم کاسه 

  نیبا دو خودش را به ماش قینگذشته بود که شقا هیپشت فرمان نشست؛ هنوز چند ثان یمعطل یب
 شاگرد را اشغال کرد.  یرساند و صندل   فانعر

 کرد.   یم ینیتنم سنگ یوصل کرده بودند که آن گونه رو  یتنچند  یبه سرم وزنه ا ایگو

  نیعرفان آخر یپاها ریشوم که فشرده شدن پدال گاز ز  ادهیبردم و خواستم پ ن یسمت در ماش  دست
  نیو دنبالشان رفتم؛ چند ماش دمی کش ادی فر نیرا هم پوچ کرد. تمام حرصم را سر پدال گاز ماش  دمیام

را با   یا هیثان دو لبخند را مهمان لبانم کرد، اجازه دادم چن  دیچ یپ یا یکه عرفان در فرع  میفاصله داشت
  نیزمان ممکن با پارک کردن ماش ن یکنند اما درست در حساس تر یدست به سر کردنم، سپر الیخ

 راهشان تمام رشته ها را پنبه کردم.  یجلو

تاب خورده بودند سمت   نیفرمان ماشو همان طور که دستانش دور  دیکش یپوف کالفه ا عرفان
 برگشت. دهیترس قیشقا

 شد.  ادهیشدم و قبل از آن که در سمت شاگرد را باز کنم، عرفان پ ادهیپ  نیماش از

 ؟ یکن  یماهان چه کار م  -
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 را به دست باد سپردم و در را باز کردم. شیصدا

 . نییپا  ایب -

 . دیلرز یبه جانش نشسته بود که آن گونه م یشتریچند هزار ر یزلزله  ایگو

 شه.  یزود باش، داره صبرم تموم م -

 زد و نگاه به عرفان کالفه دوخت.  هی تک  نیحفظ تعادلش به ماش یشد و برا ادهیپ

 . ستیراهش ن نیمن گفتم، گفتم بهت ا -

 ت. را خط انداخ شیگونه ها یدرون چشمانش شکست و رو ی شهیعرفان ش  یتمام شدن جمله  با

 بگو. یزیچ هیگردم به اون خونه، تو  یمن برنم -

 را گرفتم.  شیمعده ام را به تالطم انداخت و به ناچار بازو دیاس شیو التماس درون صدا  عجز

 جز خونه ن...  ییجا -

  یشانه ام حرفم را نصفه گذاشت و من جان دادم تا مشت گره کرده ام را رو ینشسته رو دست
 صورتش مهمان نکنم.

 لرزه و حالش بده.  یم یچه جور نی بذار من ببرمش، بب -

 ُتف کردم.   شیآب جمع شده درون دهانم را کنار پا تمام

 براش.  یش  یداغ تر از آش م یهنوز شوهرش نمرده که کاسه  -

 چشمم نشست، داد. ر ی من، او خود دار نبود و جوابم را با مشت گره کرده اش که ز برعکس

 از کارهات زدم.  یل یرو تو جواب خ  نیا -

 گرفت و همسرم را مخاطب قرار داد. دهیلبانم را ناد ینقش بسته رو   پوزخند

 بابات.  یبرمت خونه  یسوار شو، م  -
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عرفان رنگ    یعصب یتکان داد و به صدا  نیکه به هق هق افتاده بود تند تند سرش را به طرف قیشقا
 زد.  ادیفر

 بهت که... لعنت خدا اد،یلعنت بهت ب  -

بودند و عقلم به  دهیکش واریپرده، د  یجا میداد و گوش ها یداشت همسرم را مورد لعن قرار م او
از   ایگو د؛ی نگو اوهی گریخواب رفته بود که با تمام توان مشت گره کرده ام را کنار لبانش نشاندم تا د

  یک یبود و جواب  رفتهدعوا باال گ د،ی ام کوب ینی ام گرفت و با سر در ب قهیخدا خواسته بود که دست به 
 . دیو حواسمان را خر دیچرب  شی ها هیبه گر قیشقا غیج  یدادم که باالخره صدا یخوردن را با دوتا م

 .می...برایماهان...ب...ب د،یبس...کن  -

 را گرفتم. قیعرفان بلند شدم و دست شقا یرو از

 ق؟ یشقا -

 حرفش شد. یرا برگرداند و منتظر ادامه   سرش

کمکم   ی رو یتون  یلحظه به بعد م نیگفتم جدا نشو اما از ا یمن تا به حال مخالفت بودم و م -
 . یحساب کن 

 را باز کردم.   نیو در ماش  دمیکه دهانم را به سخره گرفته بود را بلع یشور ی مزه

 داغ نکردم.  ن یاز ا شتریتا ب نیبش -

را روشن کردم   نیگرفتم و ماش  یداد، کنارش جا هیتک  نیماش  ی شهیحرف نشست و سرش را به ش  یب
 گرفتم. شی خانه را در پ  ریو مس

 خوام تنها باشم.   یم  ام،یمن خونه نم  -

 کند.  یبدنم را قربان  یهوا، دما یفرستادم و اجازه دادم سرما نییرا پا   نیماش ی شهیش

 . رونی ب زی رو از ذهنت بر  یرها کن  مهیرو نصفه و ن یزندگ نیکه ا نیفکر ا یخونه تنها بمون ول یتو -

 را از نظر گذراند.  کلمیداد و جز به جز صورت و ه  هیتک نی در ماش به
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 ها. نیبابام ا یمن...ازش خ...خواسته بودم من رو ببره خونه  ،یکرد ی...میاون کار رو م  دین...با -

 کم آوردن داشت.  یمن سودا ی وانهیزد و قلب د یهم هق م هنوز

 .یکه خواست یتو غلط کرد -

شوم با   ختنشیاشک ر یآن که مانع یگذاشتم و جا دمیدل و عقا یبار بود که من پا رو  نیاول نیا و
 . دمیتراش  لیشدت گرفتنش دل یام برا یاحترام یب

 را گرفتم. شی شود که بازو ادهیخواست از آن پ  قیدر خانه نگه داشتم و شقا یرا جلو  نیماش

 ؟ یتنها باش  یخوا یم یتا ک  -

 را از حصار انگشتانم رها کند.  شیکرد تا بازو تقال

 ولم کن.  -

 .دمی را کالفه فوت کردم و دستم را عقب کش نفسم

 ؟ یتا ک  -

 را زدم و او ناکام ماند. یگرفت و من با سرعت قفل مرکز یدستانش جا انیدر م ی رهیدستگ

 اول جواب من رو بده. -

 در چشمان منتظرم دوخت.  نگاه

 نپرس، فقط بذار تنها باشم. یچ یدونم، ه ینم -

 گفتم. یلب تند تند استغفار م ریام کرده بود که ز وانهید شیگونه ها یباران رو قطرات

 اون اشک ها رو پاک کن، بعد برو.  -

در کنارم نبودن   یکه برا نیمن از فکر اقلب  یها شهیو ر  دیکش  اهشیس یابرها ریدست ز یمعطل یب
 شد.   یکرد، مهمان خشک یچه کارها که نم 

 است.  یقلبم را کوک نکنم جان دادنش حتم  یدانستم اگر نوا یخش برداشته بود و خوب م میصدا



 قلبان  یته

156 
 

  یرو خوب م نیا یسال ول هی ایماه  هیچند ساعت، چند روز،  ،یخوا یدونم چه قدر فرصت م  ینم -
تونه داشته هاش رو پس بزنه پس خوب گوش هات   یتکون م هیرم لب به لبه و با صب  یدونم کاسه 

خرم آباد   یکه بار اول تو   یقیخونه همون شقا نیبرگردم به ا یگم، وقت یدارم م  یرو باز کن و بشنو چ 
 خوام.   یرو ازت م دمید

 دلچسب را مهمان لحظات تلخمان کرد. یسکوت  نیری ش یآن روزها ادی

 خط انداختم.  نمانیسکوت ب یرو میرا زدم و با صدا یمرکز قفل

 بدونن.   هیقض نیاز ا یزیخوام خانواده ام چ  یخودم زنگ بزن، نم یبه گوش  یداشت  یبرو، اگه کار -

 لب گفت: ببخش.  ریباشه سر تکان داد و ز یمعنا به

  یمتفاوت داشت و من برا ری تعب کی لب خواسته بود و هزار و  ریکه ز یرفت و من ماندم با عذر او
 آرش بودم.  ی دهیپوس سمانیمجبور به چنگ انداختن به ر رشی تفس

و به خود قبوالندم که قرار   دمی کش ری ام شمش یافکار منف یرو  ریرا روشن کردم و تمام مس   نیماش
 خانواده ام بپاشم. یزخم کهنه  ینمک رو  ستین

 الناز به داخل خانه دعوت شدم.  ییخوش آمد گو یزنگ نشست و با آوا یرو دستم

را ترجبح دادم و    میمحبوب آن روزها قیگرم خانه، آالچ یفضا یبا افکارم سر جنگ داشتم که جا هنوز
لبانشم به    نیب پی تر نگذشته بود که الناز با پ  شیب قهیام نشستم؛ هنوز چند دق  یشگیهم  یصندل یرو

 زد.  هیتک قی آالچ یچهار چوب ورد

 . نهیبش  یاون صندل یحق نداشته رو  یتا به حال کس  یگفت تو که رفت یآرش م -

 کردم لبخندم را از طرح پوزخند جدا کنم.  یسع

 . هیمثل بق هیصندل هیهم  نی خب اشتباه کرده، ا -

 زد و ابرو باال انداخت.   پیبه پ  یق یعم پک

 ؟یاون رو انتخاب کرد یهمه صندل نیا نیبود، چرا ب  ی که خودت ادعا دار یِد نه ِد، اگه اون جور -
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و خوف داشتم باز همان ماهان گذشته شوم و    دمیترس ی بود که از باورش م یمحض  قتیحق  حرفش
 تا خرخره در باتالق فرو بروم. 

 . دمیلبانش کش نی محبوبم را از ب پید شدم و پبلن میمنحرف کردن ذهنش از جا یبرا

 کرد!  ینم یباز  یحساس بود و پارت یمهم تر هم کم  یزهایچ یکاش آرش رو -

 برداشت کرد.  نیریاو ش  یتلخ بود ول  لحنم

و   یجنگ ی م  یدار استتیپس گرفتن ر یبرا یطور نیا  نمیب  یم یوقت  هیچه حس خوب یدون ینم -
 .یکن  یبه من هم رحم نم یحت

از آن گرفتم که به سرفه افتادم، الناز چند   یق یکام عم یلبانم گذاشتم و بعد از مدت ها دور نیرا ب  پیپ
 ؟یشد زهیقدر پاستور  نیتا به حال ا یضربه پشت کمرم زد و با خنده گفت: از ک 

ر حال خرابم فقط او  شده و مقص  پمیپ یتن نجستش مهمان ذره ذره  یبو می باز کردم تا بگو دهان
را   مانیگفت و گو ری زبان به دهان گرفتم و او خود مس ی خوشم ول یروزها قیبوده نه دم گرفتن از رف 

 داد.  ریتغ

 گه؟ید یمون  یامشب م نمیبب  -

 د؟ یپرس ی جهنم چه خبر بود که آن گونه با شوق از ماندنم م  نیشب در ا مگر

 باال انداختم.  شانه

 دونم، چه خبره مگه؟ ینم -

 لبانم مکث کرد. یصورتم سر زد و رو  یچشمانش به تک تک اجزا موج

 .هیگله، الزام س یکفتارها رو دارن و مسلمًا حضور رئ  دنیگرگ ها قصد در یگله  -

 شد.  یقبل م یگرفته بودند و حال من هر لحظه بدتر از لحظه  یمعده ام را به باز دیاس شیها حرف

 فرمانده بمونن.  یهمون بهتر که ب انیاز پس چندتا کفتار برن  سشونیرئ  یکه ب یگله ا -

 رفتن داشتم که راهم را سد کرد. قصد
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تو اهل زد و    ادیم ادمیکه من  ییخلقته آخه تا جا ریصورتت هم واسه تغ یزخم و کبود  نیپس ا -
 . یبرد یم  شیپ یا گهیو کارهات و جور د یخورد نبود

 را پر کرد. میابروها  یکه از من خواسته بود فاصله  یلو مهلت نا معلو قیشقا ادی

 هنوز هم همونم. -

که هنوز   یو ثابت کن  یبمون یتون یم نم،ی ب یمن دارم خالفش رو م  یزد و مغرورانه گفت: ول   پوزخند
 .یمیهم همون ماهان قد

 را پررنگ تر کرد.  می ابروها انینهفته بود که اخم م  شیدر زنگ صدا یزیدانم چه چ ینم

 داره. یشرط  هیمونم اما  یم -

 زد و لبخند را مهمان لبانش ساخت.  یچشمانش موج بلند یایدر

 باشه قبوله.  یهر چ -

 اش چرخاندم.  دهینقص و کش یب  کلی ه یرا رو نگاهم

 رم به سر و وضعم برسم. یدم، بگو اتاقم رو آماده کنن، م  یرخ نشون نم یمونم ول  یم -

نه   یزدم و با خود زمزمه کردم:»برگشتم ول رونی ب اطی را نشان داد، از ح  ریو با دست مس دیکش  کنار
 اومدم.«  تونینابود یبار برا نیا یهمکار یبرا

وقت روز   نینبودن مادرم در ا دیگرفتم و تمام راه را به ام شی ام را پ یپدر  یخانه   ریناچار مس  به
 آوار افکارم شدم. یکوچک و بزرگ رو یدروغ ها  زشیگذراندم و مانع ر

را انتظار   یا قهیزنگ خانه لغزاندم و چند دق یپارک کردم و دستم را رو نگیرا مقابل در پارک   نیماش
  یعقب گذاشتم که در باز شد و چشمانم صورت مهربان یقدم  دیخانه نبود، ناام ی کس ایگو ی ول دمیکش

 ار کردند که غرق در تعجب بود. را شک 

 ماهان؟  -

 .ردی بگ یدروغ زبانم را به باز لیقبل از آن که س یکاش خودت کمکم کن ایخدا
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 انداختم تا از نگاه کاوشگرش فرار کنم. نیی پا سر

 جانم؟  -

ام   نهیسنگ درون س هیهر چه که بود به تک  یبغض داشت ول ای  دیلرز یاز سرما م شیدانم صدا ینم
 چنگ انداخت و قصد زنده کردن نبضش را داشت. 

 تر سماجت کرد. شی لمس صورتم ب یو او برا دمیسمت صورتم آورد که سرم را عقب کش  دست

 شده!  یدونینگو که آقا دکتر من چاله م یول   اری ب یدار یل یهر دل -

اندم و هر چه چرخ یگذاشتم و زبان در دهان م یم تی زانوها  یکاش هنوز کودک بودم و سر رو مادر
 گفتم! یرا م یو بشنو یبدان  دیرا که نبا

 

 صفحه می باشد رو میتوانید تنها از لینک زیر خریداری کنید    445ادامه این رمان که  
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