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 ۱ فصل
. او دمیکشیدنبال خودم مرا به لدایو  داشتمیاز هر روز قدم برم ترحالیشدم و در را پشت سرم بستم. ب اطیح وارد

بود که جان را از تنِ روح آدم خارج  ییاز همان روزها یکی. امروز دیکشیم نیزم یرا رو شیهم خسته بود و پاها
 زانو زدم. شیپا یو جلو میکوچک خانه باال رفت یسکو یها. از پلهکردیم
 جلو. اریپات رو ب -
استارش را باز کردم و هر دو آل یصورت یهایام گذاشت. بند کتانشانه یرا جلو آورد و دستش را رو شیپا حرفیب

شلوغ ما.  شهیبه اطراف انداختم. تعجب هم داشت از خانه هم یاجمال ی. با تعجب نگاهمیوکور شدوارد خانه سوت
که  ماندینَمور م یاهمچون خانه دهد؛ینم یزندگ ی. بوکندیهم فرق م شیدر آن نباشد، بو یکه کس یااصالً خانه

آلودم شکل گرفت. نگاه اخم میابروها نیو ب یانشیپ یرو یقیاست. خطوط عم یو آسمان سقفش ابر یشرج شیهوا
 را نشانه رفت. دهیچسب واریبه د یلدای
 .گهیداخل د ایچرا ماتت بـرده؟ ب -
مبل نشست و سرش  یرو کرد،یرا حمل م اشیعروسک فیکشان کطور که کشانکند و همان واریرا از د اشهیتک

 دنیاُپن گذاشتم. وارد آشپزخانه شدم که با د یو رو دمیکش ام را از سرمدسته آن گذاشت. مقنعه یرو حالیرا ب
 شدند. ریعالم به دلم سراز یهاتمام غصه خچال،یدر  یرو ادداشتی
 «جلسه ختم قرآن. شام درست کن. میرفت ما»
از  یاو... دسته لیکم یروز دعا کیروز سفره صلوات،  کیروز ختم قرآن،  کیشورش را در آورده بودند.  گرید

 .دمیرا گرفتم و کش میموها
 خدا! -

عامل ضدحال زننده باشد تا روزمان  کی دیبا شهی. همخواستیم دنیبودم که دلم فقط خواب حالیخسته و ب قدرآن
 ییکردن غذاباالخره مشغول درست افتند،یلشکر گرسنه امشب به جانم م کی نکهیکند. با فکرکردن به ا لیرا تکم

 ریسراز تابهیدرون ماه آمدیدم دستم م یزیاگر بشود اسمش را ساده گذاشت؛ چون هر چشدم. البته  یساده و سردست
درهمم انگشتم  یهاگفتم. با اخم یو لعنت دمیسمت عقب جهبه ،یمترسه تابهی. از برخورد انگشتم به لبه ماهکردمیم

 درستمرغ ساده هم تخم کی یبود. حت نیهم شهی. همسوختیم قدرنیرا به دهان بردم. انگار گلوله خورده بود که ا
به از غذا، به یکم دنیبود هم آوردم و با چش ی. باالخره سروتهش را به هرنحوسوزاندمیغذا را م ایخودم  ای کردم،یم

ها . ظرفداشتیترک برم امهیوگرنه روح کردم؛یم فیتعر امیدرآوردمَن یکردنم بلند شد. اگر خودم از غذاچهو چه
 کشانازهیکه خم دمیرا د ایگذاشتم. دستم را خشک کردم و تا آمدم از آشپزخانه خارج شوم، رؤ کیچو در آب را شستم

 کردم. یرا سرش خال امیخستگ ی. دستم در هوا ماند و تالفآمدیم نییها پااز پله
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ور شهر شهر رفتم اون ورنیاز ا کنم؟یکه من بدبخت دوساعته دارم شام درست م یتو خونه بود ؟یتو خونه بود -
 ؟یوقت تو خواب بودکردن، اونغذا درست ستادمیاز مهد آوردمش، بعد وا لدایدنبال 

 مرتب کرد. یاش را کموزوزشده ی. موهاخوردمیبادکرده از خوابش هم غبطه م یهاچشم به
خودت تنها  یفکر کرد. ستادمیتا صبح سرپا وا شبیداشتم. د یبودم. منم هزارتا بدبخت فتیش شبیچه خبرته؟ د -

 ؟یدار یکار و بدبخت
 حرص جمله معروفم را تکرار کردم. با
 نه؟ ،یندار یتو خونه زندگ-
 ته راهرو راه افتاد. یبهداشت سیسرو سمتبه
 تو رو تنگ کردم؟ یبه تو چه! خونه داداشمه. جا-
 یاوابش بـرده بود، پا تند کردم. تکهمبل خ یطور روکه همان لدایسمت دادم و به رونیب امینیحرص نفسم را از ب با

صورتش افتاده بود. بغلش  یزده و رو رونیاش باز مقنعه کرد،یم شتریرا ب ایکه تشابه او به رؤ زشیفر ر یاز موها
انداخته  هیاش ساگونه یبلندش رو یهاو به صورتش که مژه ندمشتختش خوابا یها باال رفتم. روگرفتم و از پله

انبارشده  یهالباس میسمت اتاق خودم حرکت کردم. با پاسروصدا بستم و به نیم. در اتاقش را با کمترزد یبود، لبخند
 یها. با تکانمامت یبودم که انرژ دهیرس یابه همان نقطه قاً یتخت انداختم. دق یکف اتاق را کنار زدم و خودم را رو

 زدم. یگفتم و غلت یهوم ،یدست
 ؟یخوابی! چقدر مگهیپاشو د -
 زدند،یم میو صدا دادندیبود و مراحل مختلف داشت؛ چون هر چقدر تکانم م یبتیخودش مص یمن برا دارکردنیب
 .دمیخوابیدوباره م توجهیو ب شدمیم دارینشوم، بلکه ب داریب نکهینبود. نه ا المیخ نیع

 نشستم و به عقب هلش دادم. میسر جا یتکانم داد که عصب قدرآن
 ؟یمالینَمَد م ی. مگه داریم تنم رو له کردچه مرگته؟ تمو -

 سن بلوغش بود، گفت: یکه مشخصه اشیخروس یبا صدا طلبکار
 ؟یشینم داریب یکنم وقت کاری. خب چزنمیدوساعته دارم صدات م -

 .دمیداشت، رفتم و دوباره پشت به او خواب یینمابه حالت چشمانش که قصد مظلوم یاغرهچشم
 !یسرت رو بخور -
 آلودم را به رحم آورد، گفت:بود تا دل خواب ختهیکه تمام التماسش را در آن ر یلحن با
 پاشو تو رو خدا! کارت دارم. -
 داشتم. میهابه بازنکردن چشم یادیز لیم
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 .ادیخستمه. خوابم م -
 .ارهیپدرم رو درم یاحد یردا آقادرست کن. ف یواریدتو رو خدا پاشو کمک من روزنامه -

 بسته زمزمه کردم.چشم رطوهمان
 به من ربط داره؟ ،یبه من چه! تو با معلمت مشکل دار -
 .گهی. پاشو دکنمیت مواسه یبگ یهر کار -

 .دمیرس یمیمال یهاجهیبا خودم به نت یو خودمشورت یریبا خودم فکر کردم و باالخره ازخوددرگ یکم
 گفتم: یتخت نشستم و با لبخند مضحک یرو مجدداً

 .کنمیت درست مواسه ،یکنیرو اگه مرتب ماتاقم  -
 گفت: کرد،یم مانیو آدم را از کرده خودش پش آوردیکه دل آدم را به درد م ینیلحن غمگ با
 باشه. -

در  دادم،یانجام م گرانید یبرا ینبودم. عادتم بود هر کار یرحمکش آمد و صدالبته من اصالً آدم دل شتریب لبخندم
از خودم اتاقم را مرتب کرده بود و عادت داشت.  شتریبود. ب یشهاب هم عاد ی. براخواستمیها ماز آن یقبالش کار

 یکرد و سکندر ریکه مچاله شده بود، گ یبه مالفه روتخت میپاتخت بلند شوم که  یپتو را کنار زدم و آمدم از رو
 :دمیبود که توپ دنیدر حال خند زیزریزور خودم را کنترل کردم. شهاب ررفت. به یدر هوا دنس میوپاخوردم. دست

 !کنمایمرض! نخند! برات درست نم -
 اش را قورت داد.خنده عیسر
 چشم! غلط کردم بابا! -
 در اتاق راه افتادم. سمتبه
 .اریرو هم ب لتیتو هم اتاق رو مرتب کن. وسا ام،یو م زنمیم ییچا هیتا من  -

*** 
 با دهن پر گفتم:« اوضاع و احوال؟»ب پرسش پدر که گفته بود در دهنم گذاشتم و در جوا یاگنده لقمه

 !یعال -
 داد. اشینیبه ب ینیچ ایرؤ
 صد دفعه. نیبا دهن پر حرف نزن. ا -
حساس نبودم.  زهایچ نیا یحساس بود. من که رو یادیزور در دهانم چپاندم. او زگرفتم و به گرید یالقمه توجهیب

قاشقش را  کرد،یوکوله مدهنش را کج کهیشدنش را نشان دهد، درحالچِندش واستخیکه مثالً م یبا حالت نیشاه
 .ختیریهم درون ظرف م اتشیمحتو آورد،یطور که باال مدر ظرف برد و همان
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 خورد ما! یدیم دیجد یهر دفعه با اسم غذا ،یکرد یوآشغال با هم قاتمشت آت هیتو رو خدا؟  نیا هیچ -
 .مسلم اعتراض کرد عمو

 .دهی! دخترم زحمت کشیاخوشمزه نی. غذا به ایجورنی! نگو انیشاه-
 نی. شاهداشتیدوست م گرید یرا جور لدایمن بود و چون خودش دختر نداشت، من و  یشگیدار هممسلم طرف عمو

 بادمجان و... شد. جات،یسبز اها،یزدن لوبمشغول هم
 شده. یم عصبتوش! به خدا معده یکردیحداقل بادمجون نم -
 عمو انداختم.به مادر و زن یاخم نگاه با
 م؛یسرهم کردم بخور یزیچ هیکه من  نیخدا رو شکر کن دیخانوماست. طبق معمول رفته بودن جلسه. بر نیا ریتقص -

 بودن. دهیداشتن و خواب فیهم خونه تشر اخانومیوگرنه رؤ
تورش خانه ما پهن بود. از طرز غذاخوردنم  شهیرفتم. هم خورد،یغذا م ژیبا پرست یادیکه ز ایبه رؤ یاغرههم چشم بعد

ها هم گردن کردن و شستن ظرفجمعسفره جهیگفتند که کار کرد؟ آنکه تمام کرد. در نت می. از قدگرفتیم رادیهم ا
 دندیچرخیعمو که هم در آشپزخانه ممادر و زن یهاکردنپچپچ جهها بودم که متوخودم را گرفت. مشغول شستن ظرف

 شدم. زدند،یبا هم حرف م زیزریو هم ر دادندیانجام م یو کار
و دوست و آشنا و  هیو تبادل اطالعات دروهمسا بتیکه از جمله آن، غ شدیدر خانواده ما جلسات متعدد برگزار م کالً
 دادندیرا م یینها یرأ ی. در آخر هم جورگرفتیصورت م ایهم عمه رؤ یعمو و گاهبود که توسط مادر و زن لیفام
است،  دهیرا شن گرینفر د کی یزندگ حیو تشر ریتفس کردیم رفک د،یشنیکه اگر خود طرف م کردندیم یریگجهیو نت

 :دمیپرس دم،یکشیها را آب مطور که ظرفنه خودش را. همان
 ن؟یچه خبر شده باز جلسه گرفت -

 .دیکش هانتیسنگ کاب یبرداشت و رو یاپارچهتکه مادر
 .امرزهیسالگرد ساره خدا ب نیردا مراسم چهارمف -

 .دمیکش یقلبم را چنگ زد و آه قیعم یغم
 خدا رحمتش کنه! -

 شد. هانتیظروف درون کاب ییجامشغول جابه عموزن
 دهیمرده رفته. چه فا گهی. ساره دیریهرسال، هرسال سالگرد بگ دهیم ی. چه معنستوونهید یپسره عل نیبه خدا ا -

 نداره. تیکارا؟ اصالً خوب نیداره ا
 دیکوبیها را به هم مچون چنان بشقاب ؟یکار به مردم دارزدنت برس، چهتو به سنج میبگو خواستمیکردم. م یاخم

 داد که مبادا عقب بماند. یبار مادر نظر نی. ازندیکه انگار دارد سنج م
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 اومده. ای. انگار از اون دنترسمیپسره م نیواال من که از ا -
 اش را گرفت.عمو دنبالههم فشردم که زن یرا رو میهادندان تیشدت عصبان از
شده.  بیغربیبعد از مردنش عج یجورنیگرفته. عاشق نامزدش بوده که ا دیشد یافسردگ یمدت هی گفتیم ایرؤ -

 پسره انگار روحش رفته.
 کرد. کینازکش را به هم نزد یابروها مادر

 ه؟یجورنیا یه؛ وگرنه بعد از چهارسال کش جلب توجهکارا همه نیا -
که او هم  یخال ایرؤ ی. جاکردندیم دییخودشان هم تأ گفتند،یعمو خودشان مکرد. کالً مادر و زن دییهم تأ عموزن
فقط ساکت  یحرف بزنند. عل گونهنی. حق نداشتند درباره او اشدیتحملم داشت تمام م گریکند. د اشمهیضم ینظر

از روح و تن خودش بود. حقش نبود که  گذاشت،یم هیانداشت. هر چه م کسچیبه کار ه یبود. کار ریگو گوشه
 گرانیاز د میدانستیهر چه م بش؟یپر فراز و نش یاز دل او؟ از زندگ میدانستیناعادالنه قضاوت شود. ما چه م طورنیا

 ماندیو چرخشش م بیحرف مثال همان س م؟یکرده بود یبا او زندگ یامگر لحظه م؟یبود دهی. مگر دمیبود دهیشن
 ری. با حرص ششودیم ادیو کم و ز خوردیچرخ م یبرسد، کل یخارج شود و بخواهد به نفر بعد یتا از دهان کس که

 آب را بستم.
 خستمه. گهی. من دنیرو خودتون بشور نکیس -

طاقت و کم یادیز یعل یا من دربارهام شدم؛یهم م کشانیبود، شر یجز عل گرینفر د کیاگر بحث درباره  دیشا
 نستاگرامشیو هر ساعتم وارد صفحه ا قهیرا برداشتم. طبق عادت هر دق لمیموبا یحساس بودم. به اتاقم رفتم و گوش

 یاعکس ذوقم اول کور شد، بعد هم گوشه دنیکه با د مرا باز کرد یگذاشته بود. با ذوق استور یدیجد یشدم. استور
 فکر کرد. نشست و به اعمالش

 نوشته بود: شیمزار ساره گذاشته بود و رو یرز سرخ را رو یهابزرگ از گل یادسته
 «م.رفته یستیو من هم به ن یستیکه ن چهارساله»

*** 
 ی. سرتاپا مشکشدیم دهیتمام تنم به آتش کش دمش،یدیحالت که م نیپلکم را گرفتم. در ا ریدستمال اشک ز با

را  شیهااشک یوسال کسو آن سن کلیمهم نبود با آن ه شیزار ساره زانو زده بود. اصالً برابود و باال سر م دهیپوش
که تازه  یو سرووضعش آشفته بود. همچون کس ی. انگار غرورش را هم با ساره دفن کرده بود. تمام لباسش خاکندیبب

خاک مرده سرد است؟ اصالً  گفتیم یداشت. چه کس یاو تازگ یبرا شهیرا از دست داده است، داغ ساره هم زشیعز
رنگ کم دی. به مرور زمان شاماندیتا ابد در ذهن م ردیمیکه م یچه که خاک مرده سرد است؟ خاطرات کس یعنی

 ش،ی. شوهرخواهرهاشودیها و نبود آن شخص است؛ اما هرگز فراموش نمخاطر تکرارنشدن خاطرههم به آنشود که 
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 نی. آذزدیآرام با او حرف مبغلش را گرفتند و بلندش کردند. محمدطاها آرام ری. زسمتش رفتندبه نیمحمدطاها و آذ
از اشکم  سیبه صورت خ یاغرهو چشم دیرا کش تمدس ای. رؤتکاندیرا م یلباس عل یرو یهاهم خم شده بود و خاک

 رفت.
 .یکنیم یوزارهیگر شتریهرش ب. تو از خواشیدیو د شیشناختیانگار هزارساله م ؟یریگیبسه! چقدر آبغوره م -

 انداختم. کرد،یم هینشسته بود و گر نیزم یساره که رو یخواهر دوقلو ا،یسمت پربه ینگاه
. آدم شهیمحو نم وقتچیساره ه ریتصو ا،یبا وجود پر یول شه؛یمحو م انشیاز خاطر اطراف رشیتصو رهیمیم یهر ک -

خود  ای. پرنمیبیروم مبه. من االن دارم ساره رو روشیجوون فیح گهیم نه،یبیم هیاعالم یجوون هم که رو هیعکس 
 ست.ساره

 انداخت. ایبه پر یهم با تأسف نگاه ایرؤ
 داره. یسرنوشت هی ی. هر کسنهیهم ریرسم تقد -
 .دمیاز ته دل کش یآه
 !یعل چارهیب -

*** 
. دست کردمیکارتون تماشا م بردم،یم مبه دهن الیمشت پفطور که مشتگذاشته بودم و همان زیم یرا رو میپاها

دارد تا  ازیکنند؟ آدم ن یبچگ یکودک نیدر سن دیها فقط باخودم نبود. عاشق کارتون اژدهاسواران بودم. مگر آدم
 یزیکه در کدام لحظه دل روحش هـ*ـوس چه چ داندیکند؛ چون فقط خودش م نیروحش را تأم یخودش غذا

 ایکه پرستار و همسرش که دکتر بود،  ایسبب شغل رؤباشد. در هفته، به خواهدیم که یوسالکرده است. در هر سن
ساالد را در آن گذاشته بود، کنارم  لیبزرگ که وسا ینیس کیخانه ما بود. به همراه  ایرؤ ایها بودم من خانه آن

 نشست.
 !یکرد کاریدوروبرت رو چ نی. ببنیرو زم زینر -
 بردم. به دهان گرید یمشت الیخیب

 خودم. کنمیجمع م -
سرش  یباال یپسیرا با کل شیافتاده بود، پشت گوشش زد و موها اشیشانیپ یرا که رو زشیفر ر یاز موها یاتکه

 جمع کرد.
 ؟یجمع کن یکه بخوا یزیچرا بر -
 .گهید کنمی! جمع میزنیچقدر غر م -
 به دوروبرم انداخت. یتأسف نگاه با
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 ل بچه دوساله.تو رو خدا نگاه کن! مث -
 کردم. یشدن کارتون نچتمام با
 شد. یبفهمم چ ینذاشت -

 کرد. یوحشتناک اخم
 بزنه. خاطر تو سکتهداداشم حق داره بهزن -

 کردم. زانیرا آو لبم
 چرا؟ مگه چمه؟ -
 شد. یاریحرص نگاهش را از من گرفت و مشغول خردکردن خ با
 !یخرده کم دار هی. فقط ستین تیچیه -
 عمه؟ -
 مرض! -
 .خوردیحرص م گفتم،یاوقات به او عمه م یگاه نکهیاز ا زدم،یم شیصدا ایرؤ شهیهم نکهیا نه
 وسالت!زشته به خدا واسه سن -

 .دمیپر میسمتم گرفت که از جابه دواریرا تهد چاقو
 .دارهیرو جارو بزن که االن مورچه خونه رو برم نجایا ار،یب یپاشو! پاشو جاروبرق -
 حاال. رمیم ؟یزنیمچرا  -

 رفت. یاغرهمبل نشستم که چشم یرو دوباره
 ت اندازه من بود.االن بچه ،ی! اگه شوهر کرده بودچارهیخانوم! بپاشو تنبل -
 نییروشنم را که باال رفته بود، پا یراه پاچه شلوار آب نیها راه افتادم و باز اتاق یکیسمت سالنه بهو سالنه الیخیب

 .دمیکش
 ها! کو شوهر؟! دلت خوشه هو -
 ت گفته.هم واسه یکی داًیوگرنه خدا داده. جد ؛یکنیتو ناز م -
 راه متوقف شدم و برگشتم. نیب

 ؟یک -
 کرد. یامسخره خنده

 شدن! یانگار رادارات قو -
 .ینکن! بگو ک تیاِ! عمه! اذ -
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 .وانیک -
 .آمدینم ادمی گر؟یکه بود د وانیرا کج کردم. ک لبم
 ه؟یک نوایک -
 بود. ستادهیسرش اپشت وانیسرش اشاره کرد. انگار مثالً کچاقو به پشت با
 .گهید یوا! نوه عمه فخر -
 شونم.انگار من هر روز خونه ،یعمه فخر یگیم نیهمچ -
 ها. شهیبابا! نوه پسر یا -

 فکر کردم و باالخره گفتم: یکم
 آها! همون پسر الغر درازه؟ -

 کردم. یامسخره یخند
 من. یبرا ادیب خوادیم القید وانیچقدر خدا زده تو سرم که ک نیبب -
 هم خوبه! یلیمگه چشه؟ خ -

 سمتش برگشتم.به یجد
 جونش در رفته. ،یریمسخره نکن! کجاش خوبه؟ انگار ستونه. دماغش رو بگ -

 شد. دنیبه دهان برد و مشغول جو یاریخ تکه
 ش؟یدید ی. تو کستین یجورنیاصالً هم ا -

 کردم. یرفک
 .شیسه سال پ-دو -
باباش تو  شیتا آسمون فرق کرده. پ نیکه تو ذهنته، زم یافرا. اصالً با اون آدم شیدیند ای! تازگگهید نیهم -

 .کنهیهم کار م یدارمرغ
 جا داد زدم:از همان ،یاتاق شدم و با برداشتن جاروبرق وارد

 ده؟یمن رو پسند یجورچه ده،یند اونم من رو دم،یمن اون رو ند ی! وقتگهید نیخب هم -
 داداش گفته.به زن یواال؟! عمه فخر دونمیچه م -

 گفتم: یبازمرغ از خودم درآوردم و با مسخره یزمان صدا. همدمیکش منیسمت سالن نشرا به یجاروبرق
 مونده فردا چکمه کنم پام، برم دون بپاشم جلو مرغاشون. نمیفقط هم -

 شدم. دنیمشغول جاروکش کردم،یطور که غرغر مفته بود، من هم همانر سهیکه از خنده ر عمه
*** 
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 گذاشت. زیم یرو یزریفر کیگرفتم. مادر هم پالست یالقمه تندتند
 .ریهم بگ نیشاه یبرا -

 .دمیکش یپوف
 باال. رهیکه توقعش م نیکنیکارا رو م نیهم -
 گرفتن شد.هو خودش مشغول لقم دیدستم کش ریرا از ز ریحرص قالب پن با
 گرفتن خون به پا کن، باشه؟لقمه هی یبرا -

 را هم به دستم داد. نیدوشم انداختم که لقمه شاه یام را رورا در حدقه چرخاندم و کوله میهاچشم
 .میدعوت ی. شب مهمونایعصر زودتر ب -
 .ستادمیراه ا نیب

 کجا؟ -
 . ما رو هم دعوت کردن.استیتولد پسر برادرشوهر رؤ -

بودمش.  دهیدر مراسم سالگرد ساره د شیچهارماه پ-سه بارنی. آخردمشیدیکردم. پس امشب م یرپوستیز یذوق
شده بود که انگار دور قلبم  ریبه قلبم سراز ییبند نبودم. چنان گرما میپاها یگرفته بودم و رو یادیز یناخودآگاه انرژ

 نیشاه نیبه دستش داده بودم. سرخوش درون ماش یچا یوانینشانده بودمش و ل نهیبودم. کنار شوم دهیچیپتو پ
طور که هم سوار شد و همان نیگذاشتم. شاه یرا به دستگاه پخش وصل کردم و آهنگ شاد لمیموبا ینشستم. گوش

 دستگاه پخش را هم کم کرد. یصدا رفت،یم رونیب اطیاز در ح
 ؟امروز یشده شاد و شنگول ی. چیستیمثل هر روز صبح برج زهرمار ن -

. شدیبه دعوا ختم م نیمن با شاه یهاکردم. ته تمام صحبت ادیدستگاه پخش را ز یندادم و دوباره صدا محلش
که  میسروکله زد هایقدر با مشترآن ک،یبه فروشگاه و بازکردن بوت دنیکنم. با رس عیحال خوبم را ضا خواستمینم

قدر ذوق داشتم که فراموش کرده بودم ظرف شدم آن هوجظهر شد و موقع ناهار، تازه مت یظهر شد. وقت یک دمینفهم
 .اورمیناهارمان را با خودم ب

تا دست  دمیناهار خر شیکردن افتادم. باالخره با پول خودم براشدم و به غلط یقدر به جانم غر زد که عاصآن نیشاه
ها به او زل زده بودم. قطعاً آشامهمچون خون خورد،ی*ـل مـیکه چلو کباب را با م یاز سرم برداشت. تمام مدت

 شدم.یوگرنه از حرص خفه م آوردم؛یرا سرش درم اشیتالف
*** 

چه مرگم شده. فقط  دانستمی. هم گرمم بود، هم کالفه شده بودم. خودم هم نمدمینفهم چیتمام طول جشن ه
اش با چشم را داشتم. همه یتگرفبه کزکزکردن موقع خواب هیشب یآرام و قرارم رفته است. در دلم حالت دانستمیم
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 رنگیدود یوشلواربود، لباس عوض کرده و با کت قکه درون اتا ساعتمیآمد و بعد از ن نفرنی. آخرکردمیدنبالش م
و  شیبه چند ساعت پ ادمیزدم.  یانداختم و پوزخند یبرگشت. به خودم نگاه یمشک یراهنیو طبق معمول پ

گرفته بودم  دنمیپوشسر لباس یشدم. چنان وسواس یده بودم، افتاد و بدتر حرصشدنم کرآماده یکه برا یایخودکش
 دهیکه دور خودش کش ییها. پردهدیدیرا نم کسچی. اصالً او هدیبود. اصالً مرا ند رینظیب امیزندگ خیکه در طول تار

 شده بودند. یخارج و سنگ یابود، از حالت پارچه
 ه خودم آمدم.صورتم، ب یجلو یدست یهاتکان با
 ه؟یها؟ چ -
 حالت خوبه؟ ؟یی: کجاایرؤ
 .دمیکش امیشانیبه پ یکردم و دست یپوف
 خوبم. -

 را گرفت. میبازو
 شام بکشن. خوانی. ممیکامالً مشخصه! پاشو بر -

 لدایسال وسنرها را که هم دِیوارد سالن شد و نورا، دختر موبور و سف ایبلند شدم. ثر میسرم را تکان دادم و از جا تنها
 سوزاندن بودند، صدا زد.مشغول آتش گریکدیبود و با 

 شام. نیایرو صدا بزن، ب یعل یینورا! دا -
 کردم،یبود. به او که فکر م زانیاز جمع گر شهیزده. هم بشیبه دوروبرم انداختم. تازه متوجه شدم که دوباره غ ینگاه

بودم  شیقدر محو تماشا. آنگرفتیاز توتون در سرم آتش م یبزرگنبودم؛ اما انگار مزرعه  یگاری. سکردیمغزم داغ م
هرجا رفتم، او هم  خواستیغرقش شده بودم. قبالً فقط دلم م وراتمچشمم، در ذهنم و تص یکه با کناررفتنش از جلو

فقط  تفاوتیب نکهیرا بدهد، نه ا امیبار جواب احوالپرس کی. ندیبار مرا بب کیحداقل  خواهدیباشد.؛ اما االن دلم م
 سر تکان دهد. محمدطاها رو به جمع گفت:

 شام! نیاریب فیتشر -
اش مهرداد خاطر تولد برادرزادهبه همراه همسرش فربد هم در جمع حضور داشتند. به کرد،یم یزندگ رازیکه ش پناه

 .دیکش شیبزرگ وسط مبلمان را جلو زیسمت پناه رفت و مبه ایبه تهران آمده بودند. ثر
 نمیشی. خودمم کنارت منمیچیم جانیت هم. شام رو واسهیشیم تی. اذزیم یپا یایب خوادیوضعت نم نیتو با ا -

 .یکه تنها نباش
هم  یرا رو رنگشیعسل یهابود. پناه چشم گذراند،یرا م اشیآخر باردار یهابه شکم برآمده پناه که ماه اشاشاره

 بود، مشغول بادزدن خودش شد. دهیپوش اشیلباس حاملگ یگذاشت و با گوشه لباس گشادش که رو
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 مهمونات. شیداداش. تو برو پزن ینیبش شمیپ خوادیبده! نم رتیخدا خ -
 دستش را دور شانه پناه حلقه کرد. فربد

 خودم کنارشم. -
 کرد. کیرا به هم نزد رنگشیااسپرت قهوه یابروها ایثر
 .یطورنیآخه زشته ا -

 کرد. یعمصنو یاخم پناه
 م؟یابهیرو زشته مگه ما غر یچ -

 به فربد انداخت. یهم نگاه بعد
 آقامون هوام رو داره. -

 سوختم،ینگاه از قهوه چشمانش م کیخودشان داشتند و من در فراق  یبرا یهمه جفت نکهیاز گل فربد شکفت. ا گل
 .نمیرا بب یکس انیعشق م خواستیو دلم نم ختیانگیرا برم امیحسود

 نفره نشست.مبل سه یکنار پناه، رو بیاد
 تنها نباشه. نمیشیهستم. کنارش م میدونه آبج هیخودم نوکر  -

هستند،  یپناه و محمدطاها خواهر، برادر ناتن ب،یاد گفتینم یکس یانداخت. تا وقت بیبه اد یبا محبت نگاه پناه
 کنند؛یرفتار م نیچن گرانید یجلو کردمیفکر م لیا. اوکردندیبا محبت رفتار م گریکدی. از بس با کردیشَک نم یکس

فراتر از رفتارشان در جمع است.  یزیچ زند،یسه نفر موج م نیا نیکه ب یااما با گذشت زمان متوجه شدم عالقه
 کرد. یااشاره ایگوشه آن افتاده بود، به رؤ یباچشمان نافذ و شفافش که چروک بیاد
 کنار ما. ای! تو هم بایرؤ -
 دست من را هم گرفت. ایرؤ
 .یشیاونجا معذب م دونمیجا کمه، هَمَم م زی. هم سر ممیبر ایتو هم ب -

 گفت: یابا لحن مسخره نیرو به آذ پناه

 .شهیتو نم یست. جادوازده نفره زیما. م شیپ ای. تو هم بییBMW یه -
 تأسف تکان داد: یاز رو یرو به فربد سر نیآذ

 ؟یبد رییزنت رو هم تغ گفتنییBMW ی. عرضه نداشتیبد رییهمه عادتاش رو تغ یهمه سال گذشت، تونست نیا -
 کرد. یاخنده فربد

 .نیای. خودتون با هم کنار بکنمیبحثا دخالت نم نیبگم واال؟ من تو ا یچ -
 نشست. نیسمتمان آمد و کنار آذبه کرد،یرا بغـ*ـل م اشسالهکیطور که پسربچه همان رها
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 تو خالص نشد. یهاگفتنییBMWخالص شد، از شر  نیاز شر اون ماش هچاری! بنیآذ -
 از آشپرخانه خارج شد. ایثر
 .نیجمع شد نجایتون که اوا! همه -

 داد. نیپسرش را به دست آذ رها
 .زیم یپا میشیهمه که جا نم -
 اشاره کرد. زیبه م ایثر
 اضافه گذاشتم. یصندل -
 هم افزود: ایرؤ
 .ننیا بشحاال بذار بزرگتر -
 رو به من گفت: ایثر
 .نیبش زیحداقل تو پاشو افراجون. برو سر م -
اما قادر به  دم؛یشنیرا م ایثر یسمتشان کج شد. صداو مهرداد از راهرو خانه، سرم ناخودآگاه به یواردشدن عل با

 گفتم: عیگرفتم و سر ینگاهم را از عل ا،ینبودم. با صدازدن اسمم توسط ثر ییگوپاسخ
 .می. دورِ هماجونیثر جانیخوبه هم -

 کردم. رشیمعنادار تعب یزد که من از آن لبخندها یلبخند
 .ینش تیوقت اذ هی گمیآخه م -

 به خودم و نگاه سرکشم زدم. یبیانداختم و نه ریرا ز سرم
 راحت. من جام خوبه خوبه. التونیخ -
 شد. یهم متوجه ورود عل نیآذ
 ومد.هم که باالخره ا یبه! داش عل -
 همهنیداشت با ا میکرده بودم. آبرو یسرم نچرخد. بس بود هرچه سرکش گریبودم که د ریبار باخودم درگ نیا

 . رها صدا زد:رفتیدرآوردن م یبازعیضا
 ما. شیپ ایداداش! تو هم ب -

اش دخترخالهسمت نظر گرفتم. نگاهش رفت به ریحرکاتش را ز یرچشمینگاه سرکشم شوم و ز فیهم نتوانستم حر آخر
 کردیبا غم نگاه م یجور ایکنار شوهرش اشکان نشسته بود. به پر ز،یکه دخترش را بغـ*ـل گرفته بود و پشت م ایپر

 یانداخت و با غم لبخند یبه عل ینگاه ای. پرسوختیو از نبود ساره م دیدیرا م ایپر دی. هر بار باسوزاندیکه دلم را م
. انگار همه دانستندیهزاران حرف وجود داشت که فقط خودشان دونفر آن را م نیغمگآن نگاه و آن لبخند  انیزد. م
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توجه  نی. استندینگریرا م یکه سکوت کرده بودند و با غم عل شودیداغش تازه م ایپر دنیبا د یکه عل دانستندیم
. زدیاندوهش هم دامن مبلکه به غم و  کرد،ینم یتنها به او کمکنه انش،یاطراف ازحدشیب یسوزمستمر و دل

 دهیپاش شانیغبار غم رو بارهکیبه جمع که انگار به  ینگاه بیدرد بزرگ بود. اد نیا یدرمان برا نیبهتر یتفاوتیب
 :دینشود، توپ وجهمت یکه عل یشده بود، انداخت و با اخم، طور

 نه؟ ای نیکنیامشب رو هم زهرمارش م نمی. ببنیبسه! خودتون رو جمع کن -
که بشنود،  یبلندتر یزد. فربد رو به او، با صدا یچشمش را با نوک انگشت گرفت و لبخنداشک گوشه  عیسر رها

 :دیدوباره پرس
 تو جمع ما؟ یاینم ؟یعل -

 به جمع جواب داد: یاجمال یسمت ما جلب شد و با نگاهبه یتوجه عل تازه
 .نیشما راحت باش -

سلما کنار خاله یخال ی. رفت و در جازدینم یحرف چیه د،یپرسینم یزیچ یکوتاه بود. تا کس شیهاجواب شهیهم
 ریزو او سربه کردیآرام با او صحبت مسلما در طول غذاخوردن آراماو بود. خاله شی)مادر ساره( نشست. تمام حواسم پ

با  ای. رؤدادین مو او سر تکا زدندیحرف م گرانین بود که دی. تمام هنر داخل جمع بودنش همدادیفقط سر تکان م
 سمتش چرخاندم.سرم را به جیزد. گ میبه پا شیپا
 ه؟یچ -
 متوجه نشوند، به جانم غر زد: هیکه بق یلب، طور ریز
 دو ساعته؟ یکنیکجا رو نگاه م -

 اشاره کرد. کردم،یم یکه با آن باز میکرد و به غذا یاخم
 غذات رو بخور. -

 یاسمتش چرخاندم و لبخند گندهبا دهان بسته سرم را به دمیجویر که مطوبه دهان بردم و همان یپر برنج قاشق
 حرصش را درآورد. شتریزدم که ب

*** 
درست کارشان را انجام  کدامچیه کردمیزدن بودم. احساس ماز پرسنل کارگاه پدرم در حال چانه یکیمعمول با  طبق

 زد: میصدا نی. شاهدهندینم
 .ایافرا! ب -
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سالن و طبقه باال قرار داشت.  ی. دفتر کارگاه، ابتدادیکشیآورده بود و عربده م رونیبزرگ دفتر ب شهیرا از ش سرش
پرت  زیم یغره رورا با چشم درنگیداشت. پارچه سف میمسق دید هااطیبود که به پرسنل و خ شهیدور تا دورش هم ش

 سمت دفتر راه افتادم.کردم و به
 :دمیپرس نیبه شاه رو
 کار دارم؟! ینیبینممگه  ه؟یچ -
 برد. رنگشیاسرمه یاشلوار پارچه بیدستش را در ج یالیخیداد و با ب هیتک زیبه م ستادهیا

 ؟یهم دار یاگهیطراحا کار د ایزنـ*ـا برش ای اطایبه خ ردادنیاز گ ریغ قاً؟یدق هیکار تو چ -
 :دمیتعجب پرس با
 بوده؟ یمن الک یرایکدوم گ -
 اکثرشون. -

 .دمیکش یپوف
 .ستین یالک چمیه -

 سمتم گرفت.را به لمیموبا یگوش
 .ششیشب پ یزنگ زد بر ای. رؤفتهیش بیولش کن اصالً! امشب اد -

 .دمیرا از دستش کش لمیموبا یگوش
 خونه ما؟ ومدیچرا ن -

 باال انداخت. یاشانه
 نه؟ ای یری! مدونم؟یچه م -

 شدم. میهاتماس ستیکردن لمشغول چک ریزسربه
 .زنمیحاال خودم بهش زنگ م -

 سمت در راه افتادم که مچ دستم را گرفت.بودم، به یصفحه گوش رهیکه خ طورهمان
 کجا؟ -
 به در اشاره کردم. لمیموبا یگوش با
 .کننیم کاریدارن چ نایا نمیبب نییبرم پا -
 کرد. تمیهدا رنگیمبلمان چرم مشک سمتبه
 .یکنیشر به پا م ،یدیم ریگ یریتو رو خدا! م نی. بشخوادینم -

 را در حدقه چرخاندم. امرهیت یاقهوه یهاچشم



 

 

16 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

 فقط باال سرشون باشم. خوامیم ؟یریچه گ -
 حرف، حرف خودش بود. اما
 .نیبش ای. تو بخوادینم -
 دستم داد. یمبل نشاندم و ژورنال یرو زوربه
 ه؟یت چ. نظررونیب میامسال بد یبرا میخوایکارا رو م نی! انیبب -

. او گفتمیوشلوار بودند، ممتفاوت که اکثراً کت یهاتک نظرم را راجع به لباس مردانهبهو تک زدمیرا ورق م ژورنال
 گذاشتم. زیم یهستم و دقتم باالست. ژورنال را بستم و رو نیزبیشدت ربه دانستیچون م داد؛یهم با دقت گوش م

 .نیشون عالهمه -
 سمتم گرفت.کرد و به ژورنال را باز دوباره

 .کیبوت نیتریچندتاش رو انتخاب کن واسه گذاشتن پشت و -
شلوار وبا آن کت یآن شب عل پیچرا ت دانمیها شدم. نممدل رهیدارش گرفتم و خبراق و مدل یرا از موها نگاهم

تا سه ام،یانتخاب یوشلوارهاکت انیبه دلم نشسته بود. از م یو حساب شدیچشمم دور نم یاز جلو رنگیدود
 مختلف بودند. یهابا مدل رنگیدود

 شد. امرهیخ زد،یموج م رنگشیمشک یهاکه در اعماق چشم یو شک زشدهیر یهاچشم با
 ؟یتو فاز دود یشده زد یچ -

 پا انداختم. یپا رو تفاوتیبه پا بود، ب ییدر دلم غوغا کهیدرحال
 به نظرم قشنگ اومدن. -

 :دیرا دارد، پرس یزبان متهم ریاز ز دنیکشقصد حرفکه  یبازپرس همچون
 ن؟یهم -

 گفتن بود.و دروغ نیشاه نیزبیزدن به چشمان تزل ا،یکار دن نیترسخت
 اوهوم. -
 نداره؟ دهیپوش یوشلوار دودکت شیکه تو جشن تولد چند شب پ یبه مثالً کس یکه ربط اناًیاح -

 .دنیکردم پوست لبم را جو شروع
 ه؟یمنظورت چ -

 یبه پشت نیچرم از برخورد کمر شاه ژیق یزد که صدا هیچرم مبل تک یعقب رفت و به پشت ی. کمدیکش یقیعم نفس
 آن بلند شد.

 ؟یگیبپرسم راستش رو م یزیچ هیافرا؟  -
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در خودم نگهش داشته  میسال و ن کیاز  شیکه ب یشدن راز دل. از فاشزدمیم ییهانگاهش کردم. حدس یرچشمیز
 . دوباره تکرار کرد:دمیترسیبودم، م

 ؟یگیم -
 ماندم که ادامه داد: ساکت

 .دمیترس یاون شب از نگاهت به عل -
از عرق شده بودند،  سیکف دستانم خ کهیدادن آب دهانم، درحالو با قورت ختیر یجمله دلم هر کی نیهم با

 :دمیپرس
 ؟یچه نگاه -

 کرد. یاخم
خار  خوادی. دلم نمیخواهر نداشته من یعمر من نشناسمت؟ تو جا هیعد از ب یخوای! بدبخت! مچارهیآخه داغون! ب -

 که اشتباه کرده باشم. کنمیش از اون شب دعا م. همهنمیلحظه غمت رو بب هی خوادیبه پات. دلم نم نهیبش
 دور خودم زدم. یچرخ یبلند شدم و عصب میجا از
 ن؟یشاه یگیم یچ -
 را به من وصل کرد. یو ناگهان شوکر برق ستادیا میروهم بلند شد. روبه او
 ؟یدار یبه عل یتو حس -
 تأسف تکان داد. یاز رو یمن مات ماندم و او سر و

 ها بود.تمام ناگفته یایانکار نبود. حال و روزم گو یجا
 زدن کرد. چاره نداشت سرم را از تن جدا کند.حرص شروع به حرف با
که دلش رو راحت  ستیپسر جوون ن ه؟یمرده چ یفهمیمتحرکه. م یهمرد هیافرا! اون  ستیاون آدم، آدمش ن -

رو بخواد. هنوز عزادار نامزدشه. غم نامزدش  یکس تونهینم وقتچیتره. دلش مرده. هسال ازت بزرگ۱۲-۱۰ببازه. 
 بهت بفهمونم افرا؟ یجورداره. چه یهنوزم براش تازگ

هر لحظه رو به  امیاتیکرد و من در کما بودم و عالئم ح و اشکم را پاک دی. دست کشدیاز چشمم چک یاشک قطره
. پس از در التماس وارد فهمدیگذشته بود. عشق منطق نم یعل یزندگ تیدادن واقع. کار من از نشانرفتیم یرانیو

 شد.
نظر رگرد. صرفبشه. نذار خونه آرزوهات خراب شه. تا وقت هست، ب ریبره. نذار دلت پ تیبشه افرا! نذار جوون رینذار د -

 ازت! کنمیکن. خواهش م
 و من هنوز هم در کما بودم. دیچک گرید یاشک قطره
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 را با دستانش قاب گرفت. صورتم
 .رهایکه طاقت نم شناسمی. من دل تو رو مزیاشک نر جورنیدورت بگردم! ا -

 شد. لیبه لرزش تنم تبد بارنیدلم ا لرزش
 ؟یشده، چ ریاگه بگم د -
 ه؟یمنظورت چ -

 کج شد. نییسمت پابه لبم
 کنم. دلم رفته. شیکار تونمی! نمنیشده شاه رید -
 نشیماش موتی. ردیبه دور لبش کش ی. از من فاصله گرفت. با انگشت شست و اشاره دستکردیاو مات نگاهم م بارنیا

 برداشت. زیم یرا از رو
 .میجمع کن، بر -

 زدم: شیکه صدا رفتیسمت در مبه من به پشت
 ن؟یشاه -
 .دیچرخ سمتمبه
 . فقط بذار زمان بگذره.شهیدرست م -
 .شهینم -

 نگاهم کرد. درمانده
 به خدا! یافرا! عقل ندار یاشتباه کرد -
 کنم؟ کاریتو بگو چ -

 را باال انداخت. شیهارا باال آورد و شانه دستانش
 فراموش کن. -

 جواب دادم: بالفاصله
 .تونمینم -
رباته.  هی. هیآدم آهن هی. کنهیم یزندگ نید بار بگم؟ روحش رفته. فقط جسمشه که داره رو زمچن ست،یاون آدمش ن -

 ؟یفهمیقلب نداره، م
 ؟یدونیتو از کجا م -

 داد زد: یعصب
 !یافرا! وا یوا -
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 .دیکوب امیشانیاش را به پاشاره انگشت
حلقه نامزدش  ؟یدیدستش رو ند یتو یحلقه ؟ینیبینم ؟یچشم هم ندار چ،یه ینه؟ حاال عقل ندار ،یعقل ندار -

سالگرد درگذشت نامزدش،  نیچهارم ادبودی یرفت شیچهارماه پ-تو سه ؟یدیاونم ند ؟یگردنشه، چ یتو ریرو که با زنج
 ره؟یگیش مراسم سالگرد مکه هنوزم که هنوزه واسه ؟یدیاونم ند
 ام زد.نهبه شا یاکه ضربه دمیرا باال کش امینی. بدیباز هم چک اشکم

 نکن. می. عصبریمن آبغوره نگ یبرا -
 .یکنیتو درک نم -

 منفجر شد. دوباره
 کنم؟یاحمق، درک نم یِتو سر تو زنمیرو م تیتو سر خودم، دارم واقع زنمیکه دارم م یمن کنم؟یمن درک نم -

 .شهیهم بدتر م نیتهش حالت از ا دونمیچون م کنم؛یدارم روشنت م
 گفتم: تیپس با قاطع اعصاب؛یببودم و  درمانده

 بسه! -
 تو هم بس کن. لطفاً بس کن! یول کنم؛یباشه، من بس م -
به  میو نگذاشت عقلم بفهمد. بس کنِ آن روز برا ستادی. قلبم مقاومت کرد. ادمیبس کن را نفهم یمن آن روز معنا و

 شد. ریصبر کن تعب یمعنا
*** 

 .دمیکوب نیزم یرا محکم رو میپا
 آماده شم، زوره؟ خوادیمدلم ن -

 گرفت. میاز بازو یشگونین مادر
 خنگ؟ یدختره یآبرومون رو ببر یخوایم -

دار گشادم را که دکمه راهنیرا محکم با دست مخالفم گرفتم. با حرص گوشه پ شگونشین یدرهم شد و رو صورتم
 کش رفته بودم، گرفت. نیشاه یهااز لباس

 .نییباال، از پنجره پرتت کردم پا امیوگرنه ب ن؛ییپا یایم ،یپوشیلباس درست م هی -
شوت شوم چه بر سرم  نییفکر کردم از باال به پا یاکند. لحظه نیچن دمیحرفش را محکم زد که واقعاً ترس قدرآن
فتم گر میپنجره اتاقم قرار داشت، تصم ریز قاًیها دقاز آن یکیکه  روادهیدرختان بلندقامت پ یادآوریو با  دیآیم

کردن آن ساعت تحمل کینبود.  برداریبروم. اصالً شوخ نییپا وآماده شوم  یعنیکار را انجام دهم.  نیترعاقالنه
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 نیشدن مادر از در، شاهشاخه درخت بود. با خارج لهیوستمام گوشت و پوست تنم به شدندهیبهتر از خراش تیوضع
 .دیبه درون اتاق کش یسرک

 .میاز دستت راحت ش دلم خنک! شوهرت بدن یا -
 غمیمنتظر من نشسته بودند. ج نییخاندان پا کیشدت خودم را کنترل کردم؛ چون ام آمد؛ اما بهحنجره یتا جلو غمیج

و در  دیسمت در حمله کردم که محکم در را به هم کوب. بهرفتیم شیصدا ابانیبود که تا سر خ ییهاهم از آن مدل
و  دمیدر و اخطاردادن که همه منتظر من هستند، لباس پوش یجلو ایبار آمدن رؤ سه و یرفت. باالخره با هزار بدبخت

. یجا شد. انگار آمده بودند عروسخانه شلوغ بود که فشارخونم با فشار مغزم جابه منیقدر سالن نشرفتم. آن نییپا
 یاحوالپرسبا همه  یکییکیم و زد یینماها لبخند دندانرا گم کرده بودم. همچون احمق میوپاماندم چه کنم. دست

به کرم پودرم اضافه شده بود. نفرات آخر را که  هیال 6-5بودند،  دهیکردم. از بس لپشان را به صورتم مال یو روبوس
لپمان به هم  یاچند لحظه کردمی. احساس مچسباندمیکجا، فقط لپم را به لپشان م دنیالبته بوس دم،یبوسیم
دادند و  تی. باالخره رضامیکه زودتر بروند تا بتوانم صورتم را بشو ودب نیام اتمام دغدغه. دیآیو کش م چسبدیم

 یکی. سرم به دوران افتاده بود و هر لحظه به ندیگویچه م دمیفهمیبود که نم ادیقدر همهمه زکنار مادرم نشستم. آن

به خودشان  یو حساب دهیوشلوار پوشمه کتکه در جمع حضور داشتند، ه یابهیپسر غر 5-4 انی. از مکردمینگاه م
نشد، آن  نیآمده بودند. حاال ا یبه خواستگار یجمعداماد نبودم. فکر کنم دسته صیبودند. اصالً قادر به تشخ دهیرس

را هم  کدامچی. هگرفتندیرا م شانیشانیپ یعرقِ رو بارکی یاقهیانداخته بودند و دق ریز. همه هم سربهیکی
را  شیصدا یچندبار یباالخره عمه فخر شناختم؟یعمه پدرم را م تیپر جمع نوادهخا دیآخر چرا من با .شناختمینم

 کمتر شد.وگفت تا صداها کم دیساکت باش یصاف کرد و ه
 دوتا جوون برن با هم حرفاشون رو بزنن. نیا نیخب! اگه اجازه بد -

 خواستی. از شدت حرص دلم مشدینم لیتکم خودیب یمراسم خواستگار کیکه  گفتیرا اگر نم یکی نیا اصالً
مادر از جا بلند شدم  یهاغره. با چشمرونیمان پرتشان کنم بکتکشان بزنم و از خانه ییبا دمپا یکییکی کشان،غیج

د عمراً بلن کرد،یغلبه نم امی. اصالً اگر حس کنجکاوشوندیاز پسرها بلند م یکیکدام  نمیبب کردمیو منتظر نگاه م
بودم؛ اما  دهیگفتم. طولش همان بود که قبالً د یابوالفضل ایاز پسرها بلند شد و با بلندشدنش  یکی. باالخره شدمینم

 شده بود. ضیعر یادیعرضش ز
آمده بود و  یشتریر ۸حرکت کردم؛ چون اتاق خودم زلزله  نیسمت اتاق شاهبه سروصدایموش شدم و ب ناخودآگاه

به اطرافش  ینشستم. نگاه زیکنار م یصندل ی. خودم هم روندیتخت بش یکردم تا رو . تعارفشرفتیم میآبرو
 انداخت.

 اتاق خودتونه؟ -
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 کردم. یومن. مندیام ترکزهره دمیرا که شن شیصدا
 .نهینه، اتاق شاه -
 .خورهیگفتم دکورش به اتاق دخترا نم -
 مام شروع به صحبت کرد.ت یگوشه اتاق اشاره کرد. بعد هم باخودخواه بوکسسهیبه ک و
م در نظر گرفته، منم نه گفت شما رو واسه یمامان فخر ی. وقتدمیکه شما رو ند هیمن چندسال تشیخب واقع -
 .ذارهینم یدست رو بد کس یمامان فخر دونستمیچون م اوردم؛ین

 میتصم شیبرا گرانید و دندار اریاندازه سر سوزن اخت یتن وزن، وقت کیخوردن بودم. آدم با دلم در حال حرص در
 گونهچیبدون ه ،یمتنفر بودم که از طرف خانواده کس یمدل نیا یهااز ازدواج شهیدارد؟ هم یادهیچه فا رند،یگیم

را  یاگر عل دیازدواج کنم. شا طورنیا خواستیدلم نم یلاز جانب پسر انتخاب شوم. بحث عشق به کنار؛ و یشناخت
فکر کنم.  یبه کس توانستمینم یاما با وجود عل گرفتم؛یتر مآسان ای کردمیکر مف شنهادشیپ یرو خواستم،ینم
 یهاخودم تمام قانون آمد،یم میزور هم که شده به خواستگاربه یرا داشت؛ اما اگر عل هاتیموقع نیاگر بهتر یحت

تفکراتت در مقابل او پشت  که به تمام طرز کندیم یاست. با آدم کار نیعشق هم تی. خاصکردمیخودم را نقض م
 کردم لفظ قلم حرف بزنم. یکردم و سع ی. اخمختیسرعت ترسم ر نی. به همیکن
. ستیهم ن ایآسون نیبحث ازدواج به ا کنمی. من فکر منمیبیکه م بارهنی. انگار شما رو اولطورنیراستش منم هم -

 اشته باشن.د گهیکشش نسبت به همد هی ای یشناخت نسب هیدوطرف  دیحداقل با
 گفت: تفاوتیب

 .ادیم شیشناخت به مرور زمان پ -
من، منم ندونسته و نشناخته بخوام به شما جواب  یخواستگار نیشما ندونسته و نشناخته اومد نکهیا یول دونم؛یم -

 بدم...
 گرفتم و کالفه گفتم: ینفس

 اصالً. شهینم یجورنیخب ا -
 :دیپرس بالفاصله

 چرا؟ -
 کنن. یبا عشق و شناخت، انتخاب و بعدم زندگ آدما حق دارن -
 .ادیوجود م عشق هم به -
 .ادین وقتچیه دیشا -
 اد؟یعشق به وجود ن شهیدونفر مدام با هم باشن، مگه م یوقت -
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 اسمش عادته. ست،یاون اسمش عشق ن -
 .نهیهم یهرحال زندگبه  -

 خواستی. دلم میتا جلسه خواستگار خوردیکل مکلبه جلسه  شتری. بمیدادیرا م گریکدیگرفتن جواب نفس بدون
تحمل  توانستمیرا نم یآدم نیهمچ وقتچیبسته و محدود بود. من ه دشیبکوبم. چقدر د یسرش را به دسته صندل

 !یجز علبه  یآدم چیکنم. ه
 باهاتون رُک باشم؟ تونمیم د؟یببخش -

 گفت: الیخآسوده
 حتماً! -
 دواج ندارم. متأسفم!من اصالً قصد از تشیواقع -

 نیانتظار همچ دیاست. شا دهیکه مغزش از هم پاش دادیرُک گفتم؛ چون حالت صورتش نشان م یادیکنم ز فکر
 اشافهیمن ق یرا ببرد. حداقل برا نیهم نداشت که دل و د یچنانآن افهیرا نداشت. گول پولش را خورده بود. ق یحرف

نشسته بود. واقعاً  الیخیبخورد که راحت و ب اشنهیدست رد به سـ*ـ کردیفکرش را نم وقتچیه دیبود. شا یمعمول
تو با فکر و رفتار طرف مقابلت  ،یکم نداشت؛ اما در زندگ یزیهست، چ هایلیکه مالک خ یهم از نظر وضع مال

کر است؛ طرز ف شود،یکه عوض نم یزی. آن چستیروز ن کیروز هست و  کینه با ظاهر و پول که  ،یکنیم یزندگ
 زیچبه همه یدر زندگ تواندیکه فکرش سالم باشد، م ی. کسکنندیم رییو تغ اندینیبشیپ رقابلیغ گرید یزهایوگرنه چ

و بعد از چندسال  یرا داشته باش هانیبهتر از آن است که اول همه ا یلیخ دن،یرس نیدورتر به خانه و ماش یبرسد. کم
تحمل است.  رقابلیو غ زندیطرف مقابلت حالت را به هم م رکه طرز فکر و رفتا یتفیفکر ب نیکه دلت را زد، تازه به ا

دلت را  وقتچیاست که ه ادیقدر زآن اشینیریقطعاً ش ،یرا که به مرور زمان و با تالش به دست آورد یزیهر چ
 یدر کنار کس دنیکشیت. سخکردمیقبولش م یطیبود، در هر شرا وانیک یجابه ی. باز هم فکر کردم اگر علزندینم

 .یبه او ندار یحس چیکه ه یکنار کس یارزش دارد به راحت ،یکه دوستش دار
مظلوم  یکردم حالت یسمتم برگشتند. سعبهشان برخورده بود، پدر و عمو با اخم به یکردن مهمانان که حساببدرقه با

 تیسمتم دراز کرد و با عصبانپدر انگشتش را به. ستادمیا یاگوشه ریز. سربهدیایتا دلشان به رحم ب رمیبه خودم بگ
 زد: ادیفر
 نه؟ م،یداداشم برگ چغندرنه؟ من و خان ،یتر ندارتو بزرگ -

 تکان داد. یتأسف سر یرا محکم گاز گرفتم. عمو از رو لبم
 افرا؟ یبود کرد یکارچه -
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هم مد نظرم  یخاص یفکر کردم، بدبخت نداشت. هر چقدر یادهیاز چشمم بچکد، فا یتا قطره اشک زدمیچه زور م هر
 دو قطره اشک شود. زشیتا موجب ر آمدینم
 .خواستمشیخب نم -

 بلندتر داد زد: پدر
 .خوامیپسرتون رو نم یتو جمع بگ نکهی. نه ایگفتیبه من م واشی یومدیم ش،یخواستینم -
 .خوامیتون رو نمنگفتم. گفتم جوابم نه هست، گفتن چرا، گفتم چون پسر یجورنیمن که ا -

 .دیدستش کوب یرو پدر
 !دهیبدتر دختره چشم در گهید -
عمو هم بودند، انداختم تا حداقل به دادم برسند. مادر و زن ستادهیا یاکه گوشه ایو رؤ بیبه اد ینگاه یبدبخت با

 نیداده بودند و عمبل لم  یو شهاب راحت رو نی. شاهدندیکشیونشان مخط میبودند و با نگاه برا ستادهیساکت ا
خواب رفته بود. پدر رو به عمو  یلدایفرد در خانه ما همان  نیتردغدغهیهم به خواب رفته بود. ب لداینبود.  الشانیخ

 گفت:
 .یبرو خدا رو شکر کن مسلم! خدا رو شکر کن که دختر ندار -

 به من کرد. یااشاره
 .برهیرو مآبروت  ن،ییپا ندازهیهمه سرت رو م یدختر. جلو نایا -

 مبل نشسته بود، گذاشت. یشانه پدر که رو یدست رو عمو
 .رسهیست. عقلش نم! بچهایکنی. سکته میحرص نخور مرتض قدرنیحاال ا -

 بدتر شد. پدر
 ست؟بچه نیا یست؟ کجابچه -

 مداخله کرد و رو به من گفت: بیکه اد گرفتیداشت باال م بحث
 تو برو باال افرا. -

هم وارد اتاق  نیسرم شاهها باال رفتم. پشتاز پله عیکردن با او شد. سرمت پدر رفت و مشغول صحبتسهم به بعد
 حال بود.خوش یادیشد. برعکس همه او ز

 .یحالاز خوش یرینم -
 دمت گرم افرا! دلم خنک شد. -

 کردم. یذوق
 نه؟ ،یحال کرد -
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 ! مرده شورش رو ببرن!ی. پسره حبابیشدینخاع مقطع  زدیمشت بهت م هی ،یشدیم نی! زن اچارهیمحشر! ب -
 تخت پرت کردم. یراحت خودم را رو الیخ با
 گفتم نه. نیخاطر هماصالً من به -
 گفت: یارانهیلحن مچ گ با
 .یجون خودت اگه راست بگ -

 گفت: یماندم که جد ساکت
 .یکنیهمه خواستگارات رو رد م یخاطر اون پسره علبه دونمیمن که م -
 گفتم: عیرس
 . من قصد ازدواج ندارم اصالً.ستین طورنیا چمیه -
 . یگول بزن یتونیرو نم یکیمن  -

 .دیآن کش یرو یدستش را باال آورد و خط کف
پس  ؛یرسیتو، نه تو بهش م یبرا ادینه م ه،یپسره نه مرد زندگ نیبهت گفتم افرا! ا یکِ نینشون. بب نمیخط، ا نیا -

 به فکر خودت باش.
 .دیکوب امیشانیرا چند بار به پ گشتشان
 به فکر خودت باش! -

*** 
 .دیسمتم چرخبند کرد و به نیدر ماش رهیدستش را به دستگ ایرؤ
 تو هم باال؟ یایم -
 .داشتمیام برماحساس بچگانه نیدست از ا دیافتادم. حق با او بود. من با نیشاه یهاحرف ادمی
 .ای. تو برو بنیتو ماش نمیشینه، م -
 .ستنیکه ن بهیباال. غر ایشه. خب ب رید دیشا -
 ترم.راحت یطورنینه، ا -
 .امیتا من ب نیباشه. پس بش -
چسباندم  شهی. سرم را به شدمیکش یانداختم و آه میروبه برج روبه یسمت ساختمان رفت. نگاهشد و به ادهیپ نیماش از

 شیرا که چندسال پ ایپدر ثر ینشد. رفته بود پرونده پزشک ایاز رؤ یگذشت و خبر یساعتمیزل زدم. ن ابانیو به خ
دهد و  لیپرونده تشک شیخودشان برا مارستانیتا در ب ردیبگ د،کرده بو دایکسالت پ یعمل قلب داشته و حال باز کم

وارد کوچه شد.  ینیشده و مرا پاک فراموش کرده بود. ماش فیانگار گرم تعر ینظر دکتر متخصص باشد؛ ولتحت
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 ،به اطراف توجهیرا شناختم. ب نشیماش ترشدن،کیچرا قلبم به تپش افتاد. حتم داشتم خودش است. با نزد دانمیمن
 یکیصورتم را چک کنم. در آن تار تیتا وضع دمیکش نییرا پا ریرا زدم و نورگ یالمپ سقف عیشد. سر نگیوارد پارک

سرعت وارد مجتمع شدم. خودم را به و به دمیپر نییپا نیاز ماش ا،یهم مشخص نبود. به بهانه رفتن دنبال رؤ یزیچ
 میبود و مطمئن بودم او هم سوار شده است. با استرس پا نگیکاش را فشردم. آسانسور در پارآسانسور رساندم و دکمه

به  چرمش را با هر دو دست گرفته و فیک ریزکه سربه دمشی. با بازشدن در آسانسور، دستادیکه ا دادمیرا تکان م
چه  ماندم. اوردیسرش را هم باال ن یآسانسور شدم. حت یزل زده بود. آب دهانم را قورت دادم و وارد اتاقک فلز نیزم

 نواختیم کیتمی. قلبم چنان رینگاهمین یکنم؛ پس آرام سالم دادم. در همان حالت جواب سالمم را داد. بدون حت
بود.  یکوبیخودش در حال رقـ*ـص و پا یدند. دو دستماله براگرومپ به آن وصل کرده بوگرومپ ستمیکه انگار س
کف  یهاکی. سرامیگرومپ و دستپاچگ. با همان گرومپفتادمسرش راه اشد. من هم پشت ادهیو پ ستادیآسانسور ا
د بن ییجا ای واریخورد و تا آمدم دستم را به د زیل میداشتند. پا یمن پاشنه بلند یهابود و کفش سیخ یراهرو کم

دم یقدر ضربه محکم بود که تا چند لحظه اصالً نفهمشدم. آن نیبرخورد کرد و پخش زم واریکنم، صورتم محکم به د
 یهاآن پرنده یبه جا واررهیها درحال رقـ*ـص بود، داکه با آن ییهاکجا هستم و چه شد. قلبم به همراه دستمال

 رونیاز دماغم ب امینخاع یمغز عیمغزم ترک خورده و ما کردمیبودند. احساس م دنیدور سرم در حال چرخ دیسف
 .شناختمیم یهر حالت ررا د شیکردن نداشتم؛ اما صداتوان حرکت ی. حتزدیریم
 خانوم؟ خانوم؟ -

 گفت: کالفه
 خدا! یدختره. ا نیبود ا یاسمش چ -
قدرها هم هستم. آن یچه کس دانستیپس م دم؛یشنیم کیواضح و نزد قدرنیرا ا شیبود که تن صدا یبارنیاول
 بود. ستادهیسرم ا یباال قاًیرا باز کردم. دق میهازور چشمنبود. به نایناب
 حالت خوبه؟ -

 فاصله با او قرار نگرفته بودم. نیدر ا وقتچیحال هصورتش بودم. تابه یفقط محو تماشا من
 ؟یبلند ش یتونیم -

 واریخودم را به درود شیهزاربار جلو یروز شود،یم جلب مسمتتوجهش به خوردننیزم کیبا  دانستمیم اگر
لمس دستش  ریحرکت بلندم کرد. من هنوز درگ کیبرد و با  میبازو ریرفت. دستش را ز ادمی. اصالً درد از دمیکوبیم

 نمانده بود. با خودش غر زد: کردنمغشتا  یزیچ گریداد. د هیاش تکبودم که مرا به شانه میبا بازو
 راهروها رو نشور نیا وقتیگفتم وقت و ب یاضیف یبه آقا صدبار -
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را  فشیخانه مادرش رفت. ک یروسمت واحد روبهبه د،یکشیکه دستش دور کمرم بود و من را با خود م طورهمان
 را برداشت. من هم با او فشیبه جلو هل داد. خم شد و ک یدر واحد را باز کرد. در را کم دیکنار در گذاشت و با کل

سمت مبل برد و نشاندم. خودش کشان به. مرا کشانود. حالت تهوع هم به درد سرم اضافه شده بشدمیوکوله مکج
. چند قطره شدیآونگ پخش م یبود. مغزم هنگ بود و درون سرم صدا جیسمت آشپزخانه رفت. هنوز سرم گهم به

 ینداشت؛ پس هر دو دستم را جلو دهیادست ف کیدماغم گرفتم.  یدستم را جلو عی. سردیلباسم چک یخون رو
سرعت از دستش افتاد و هزار تکه شد. به وانیل تیمن در آن وضع دنی. با ددیآب سررس یوانیدماغم گرفتم که با ل

 .دیدماغم کنار کش یدستم را از جلو یرعادیغ یسمتم آمد. خم شد و با حالتبه
 ؟یدماغ شدخون -
 .دیو دور خودش چرخ ستادیاراست  عی. سرکردمیتعجب نگاهش م با
 .مارستانیب میبر دیبا -
 .دیرا کش میبودمش. بازو دهیتحرک ند همهنیحالت با ا نیدر ا وقتچیدوسال ه-یکی نیا در
 نشده. ریتا د یبد شیزودتر آزما دیبا -

بلندتر  رفت،یم نییبا شتاب باال و پا اشنهیسـ*ـ کهی. درحالدیچرخیهمچون چوب خشک شده و در دهانم نم زبانم
 گفت:

 .ادیبرنم یاز دست کس یبشه کار ریبهتره. اگه د ،یزودتر بفهم ی. هر چمیپاشو! پاشو بر -
 نامش را صدا زدم. بارنیاول یو برا زوربه
 ؟یآقا عل -

 .دیشنیرا اصالً نم می. انگار صدادیرا کش میتوجه به من دوباره بازو بدون
 پاشو پاشو! -
 .ستین میزیچ -

 سر هم شروع به صحبت کرد.پشت داد،یمدام دستانش را تکان م کهیرا رها کرد و درحال میبازو
 .ستین میزیچ ست،ین میزیچ یگیش م. همهادینگو. دماغت داره خون م یالک -
 .نمیبش میرفت و مجبور شدم دوباره سر جا جیبلند شدم که سرم گ میاز جا زوربه
 .میبر دی! تو حالت بده باینیبیم -

 .دیاز چشمم چک یاشک قطره
 !ستین میچیدماغ شدم. به خدا هخون واریخاطر برخورد صورتم به دبه -
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که کاسه خون  یرا گرفت. با چشمان یحالتیکم فروغ چشمانش از دست رفت و باز همان حالت بنگاهم کرد. کم مات
 شده بودند، زمزمه کرد:

 بم کرد.خراکه خونه ستین میزیچ گفتیش مساره هم همه -
زل زده بود. شالم را در دستم مچاله  ابانیشلوارش بود، از پنجره به خ بیدستش در ج کهیمن دور شد و درحال از

خوردن کرد. شروع به زنگ لمیموبا یاشک هم از چشمانم روان بودند. گوش یهادماغم گرفتم. قطره یکردم و جلو
. اصاًل ستمیبود که ن دهیو د نیی. حتماً رفته بود پاودب ای. رؤاش زل زدمآوردمش و به صفحه رونیب میمانتو بیاز ج

 گفتی. در آخر هم مکردیم حتیبند نص کیو  دادیم ریتا صدسال گ گفتم،یکجا هستم. اگر م میدرست نبود بگو
و  دمیکش امینیب یسر هم کنم. شالم را محکم جلو یپس مجبور شدم دروغ ؛یشوهرم برد فهیطا یرا جلو میآبرو
 را صاف کردم. میصدا

 الو؟ -
 الوگفتنم کامل نشده بود که دادش بلند شد. هنوز

 ؟یباز گذاشت یچ یرو برا نیدر ماش ؟یرفت ی! کجا پا شدوونهید یدختره -
کردم و  یرا فراموش کرده بودم. فکر نیزده شده بودم، در ماششدند. ازبس هول دهیکش نییسمت پابه میابروها تاج

 :مکث گفتم یبا کم
 .می. اومد دنبالم با هم رفترونیبره ب خواستیم نی... شاهزهیچ -
 ؟یخبر نداد ؟یچرا زنگ نزد ؟یهست یبگو کدوم گور ؟یمن رو مسخره کرد -
 . نگران نباش!نمیبا شاه -

 آورد. نییرا پا شیتُن صدا یکم
 چرا صدات گرفته؟ -

 :تنها گفتم د،یلرزیم لمیموبا یدستم همراه با گوش کهیدرحال
 خداحافظ. -
 افرا! قطع نکن. افرا! -
 را قطع کردم. لیموبا یگوش شیهابه افراگفتن توجهیب
 نیاز جانب من، به شاه یکردن گوشبعد از قطع ایرؤ دانستمیرا گرفتم؛ چون م نیهمان لرزش دستم شماره شاه با

 .زندیزنگ م
 ؟ییکجا ن؟یالو شاه -
 .رونمیب ه؟یچ -
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 زنگ زد، بگو با توام، باشه؟ ای. رؤایب دم،یم که یآدرس نیبه ا یزود -
 باال رفت. یکم شیصدا

 افرا؟ یکرد یچه غلط -
 نگو. یزیچ ی. فقط به کسایب گمیصدات رو باال نبر. بهت م -

 قهی. به چند دقدمیدادم و دراز کش هیتمام شد. سرم را به دسته مبل تک امیرا قطع کردم. انرژ یرا دادم و گوش آدرس
چشمم را باز کردم؛ اما همچنان با شالم محکم دماغم را گرفته بودم.  عیسرم احساس کردم. سر یرو یدستکه  دینکش

 .کردینگاهم م یبا نگران ایثر
 افراجون؟ یخوب -

 کردم بلند شوم که مانعم شد. یسع
 گفت چت شده. ی. علامیبخواب. االن م -

 یبعد با مانتو و شال قهی. چند دقکندیام، پوستم را مهزد یچه گند دیفهمیاگر م ایهم گذاشتم. رؤ یرا رو چشمم
 برگشت.

 ؟یپاش یتونیم -
 صدا زد. یدادم. رو به عل یرا تکان سرم

 .ای! بیعل -
 دستور داد. یرو به عل ایباال زده بود. ثر یرا چند دور رنگشیاسرمه راهنیپ نیرا درآورده و آست کتش

 .میشوروصورتش رو بدست م،یکمک کن بلندش کن -
 یهم معذب شده بودم. سع خوردم،یبودنم هم حرص م یپاچلفتوبغلم را گرفتند و بلندم کردند. از دست ریدو ز هر

 کردم بدون کمک خودم را راست نگه دارم.
 .تونمیخودم م -
 سمتم خم کرد.بغلم را گرفته بود، سرش را به ریهمچنان که محکم ز ایثر
 نه؟ ن،یزم یبد خورد کنه؟یدرد نم تییا. جیفتیم هوی ره،یم جیسرت گ -

 انداختم. ریرا با خجالت ز سرم
 نه، خوبم! -
مشغول  ایسمت در رفت و ثربه یکه زنگ آپارتمان به صدا درآمد. عل میحرکت کرد یبهداشتسیسمت سروهم به با

 یصدا دنی. با شنزدیهم مبدتر حالم را به  د،یچیپیم امینیب ریخون که ز یشد. بو امیبه صورت خون دنیپاشآب
 زل زدم. ایسرم را بلند کردم و با ترس به چشمان ثر ن،یشاه
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 ؟ییافرا؟ افرا کجا که؟یمرت یکرد کارشی: برو کنار! چنیشاه
 سمته. نی. اای: چه خبرته آقا؟ بیعل

سرعت به دنمید . باکندیم دادیشروع به دادوب ند،یچون مطمئن بودم اگر مرا نب دم؛یسمت در کشبه یرا کم خودم
 ام برد.چانه ریگشادشده دست ز یهاسمتم آمد و با چشمبه
 افرا؟ چت شده؟ -

 را کنار زدم. دستش
 .ستین میچی. هشهیم یدستت خون -

 سمت صورتم آورد.دستش را به دوباره
 زدتت؟ یبه درک! کس -
رفت. عالوه بر  شتریب مانی! آبروید. وابو ستادهیا یاگوشه حرفیانداخت که کالفه و ب یبه عل یغره نگاهبا چشم و

 .کندیرا هم م نیپوست شاه ایمن، رؤ
 را گاز گرفتم. لبم
 .نینه. خوردم زم -

 ن،یکرد و رو به شاه یانیپادرم ای. ثررفتیم یبا عل شدنشقهیبهبود که باور نکرده است و هر لحظه امکان دست معلوم
 دراز کرد. منیسمت نشدستش را به

 .گمی. بهت مایب لحظه هی -
 با سر به من اشاره کرد. ،یرو به عل رفت،یبه آن سمت م کهیدرحال

 کمکش کن. -
 گرفتم. ییسمتم آمد. سرم را در روشوبه حرفیب

 .تونمیخودم م -
. کردیزده بود و نگاهم م هیبه در تک حرفیو لبم شدم. او هم ب ینیشده در اطراف بخشک یهامشغول شستن خون و

 که مطمئن بودم او هم متوجه لرزش دستانم شده است. دیلرزینم چنان مدستا
 .دیبه گوشم رس یکیاز فاصله نزد نیشاه یصدا

 برو کنار! -
 نیدر کنار رفت و شاه یاز جلو یبود. عل ستادهیا یبهداشتسیسرو یبود که جلو یرا چرخاندم. منظورش به عل سرم

 داد. نیبه دست شاه یزیحوله تم ایشد. ثر یبهداشتسیوارد سرو
 بده بهش صورتش رو خشک کنه. -
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 .دمیکش نیحوله را از دست شاه کردم،ینگاه م یبه عل یرچشمیز کهیدرحال
 !یمرس -

 :دیگوشم غر ریرا گرفت و ز میبازو نیشاه
 ؟یکنیم یچه غلط یدار -

 .میخارج شد یبهداشتسیوپس ساکت ماندم. با هم از سر کنم؛یم یدارم چه غلط قاًیدق دانستمیهم نم خودم
 .میریاز سرت عکس بگ مارستانیب میبر دیزود لباست رو عوض کن. با -
 زمزمه کردم: دم،یشنیزور مکه خودم هم به ییصدا با
 . خوبم!خوادینم -

سرم انداختم. رو به  یعوض کردم و شالش را رو ایثر یرا با مانتو میرفت که ساکت شدم. مانتو یاغرهچشم چنان
 بودند، گفتم: ستادهیکه کنار هم ا ایو ثر یعل
 زحمت دادم. یلی! خدیببخش -
 زد. یلبخند مهربان ایثر
 .رسمیرو م یاضیف ی! صبح حساب آقامیحرفا رو. ما شرمنده شد نینزن ا -

 بود. اعصابیب یادیز نیشاه
 وقته. ری. دگهید میخب بر -

 را به لرزه درآورد. نیماش یهاشهیش ادشیفر ینشده بودم که صدا نیسوار ماش هنوز
 گفتم افرا؟ یبهت گفتم؟ چ ینفهم! چدختره زبون -

 مچاله شدم و ساکت ماندم. یدر صندل ریزسربه
 کار؟یچ یپسره راه افتاد نیتو دنبال ا ن،یتو ماش نیبهت نگفته بش اینه؟ مگه رؤ ،یشیتو آدم نم -
به  دنی. با رسمیبرو مارستانیشدم و مجبورم کرد حتماً به بن نیشاه فی. حرزدیبه جانم غر م یو ه راندیسرعت م با
به عکسم  یتا دکتر آمد و نگاه میبود ریدرگ یساعتمیو از سرم عکس گرفتند. ن میبه بخش اورژانس رفت مارستانیب

لباس  میبرود و برا نیمنتظر ماندم تا شاه نیکرد. در ماش کجسمت خانه راهش را به ست،ین یانداخت. با گفتن مشکل
 امچارهیب یهامرده ستیوقت بود که لو آن کردیقطعاً شک م د،یدیم ایثر یهامن را با لباس ایچون اگر رؤ اورد؛یب

 دیمعجون خر رگبز وانیل کی میبرا نیرفتنشان کند. در راه خانه شاهچشمم مجبور به رژه یو جلو اوردیرا از گور درب
 بود و احساس ضعف داشتم. دهیپرشدت رنگم چون به م؛یایسر حال ب یتا کم

نه آوردم. سمت اتاق کج کردم و سردرد را بهاراهم را به انشیپایب یهاوجواببه سؤال توجهیب ایبه خانه رؤ دنیرس با
. بعد هم دمیآب سرکش یوانیبود. دو قرص با دوز باال را از خشابش خارج کردم و با ل دنیواقعاً هم سرم درحال ترک
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 ینبود و رو هیکن قضول وجهچیهدست از سرم بردارد. به ایرؤ تاو خودم را به خواب زدم  دمیکش تخت دراز یرو
که امشب تجربه کرده بودم،  ییهانی. شب تا صبح خواب از من ربوده شده بود. اولرفتیم یام اسکاعصاب ترخورده

 بودنذابدر وصف ج میکه بخواه یزیچ نیولا دی. شاکردیتر مرنگبودند که هر لحظه درد سرم را کم نیریقدر شآن
اوست. به همراه  ریعطر فراگ یو بو شیهمراه با خط ر شیرته کیدار، خورده و مدلژل یموها م،یکن فیمرد رد کی

به  یزیفرق داشت. نه چ یاما عل شود؛یبه آن باعثش م گرانید جهتیو ب خودیزدن بدامن شتریکه ب یغرور کاذب
نداشت؛  شیخط ر شیهاشی. رزدیشان مسمت باال شانهو به بمرت شهیداشت؛ اما هم یمدل خاص نه زد،یم شیموها

 کیشده بودم،  ترشکیاما امشب که نزد داد؛یعطر نم یبو وقتچیبلندتر بود. ه شیراز ته یمرتب و کم شهیاما هم
 اب. ندادیرا م یعل یرق داشت. بوعالم ف یبوخوش یبا تمام عطرها شیچه بود؛ اما بو دانمیخاص داشت. نم یبو

 یفرم مشک نکیمتعدد داشت و با ع یهاچروک شیهامثلش را نداشت. کنار چشم ایدن یجاچیکه ه یزیو بکر بود. چ
 اشقهیکنار شق یاز موها ی. چند تارگذاشتیم شیها را در قاب به نماچشم نیباتریمن ز یبرا زد،یکه به چشم م

وشلوار و کت ده،یاتوکش شهی. همکردیم لیرا تکم تشیبشده بودند که جذا دیسف شیموها یبه همراه چند تار جلو
و به  خواستمشیمن م هایسادگ نیبود. با تمام ا ریگبه تن داشت. غرور نداشت. فقط تنها و گوشه رهیت یهاراهنیپ

بود. حاال  میکه تمام آرزوها یداشتم و آن هم بودن کنار کس دیتجربه جد کی. امشب دادمیم حشیتمام عالم ترج
 یلبخند کنم،یاش را مرور مخاطره یکردن داشتم که وقتو ذوق یادآوری یخودم برا شیپ یواشکی زیچ کیهم  نم

 بنشاند. میهالب یرو قیعم
*** 
 ۲فصل

منتظر  بودم، بلند و دنشیکشکه مشغول یطرح یوارد شد. سرم را از رو ایبه در اتاق خورد و پشت بندش رؤ یاتقه
 تخت نشست. ینگاهش کردم. رو

 . کارت دارم.نیبش نجایا ایب -
 را نداشتم. می. حوصله بلندشدن از جادمیطرفش چرخبه یصندل یرو
 بگو. -
 نه. ای یکن یآبرودار یتونیم نمیبهت بسپارم. بب یکار هی خوامیم -

 لبه لباس گشاد و بلندم شدم. چاندنیرا جمع کردم و مشغول پ لبم
 باشه؟ یچتا  -

 گرفتن شروع به صحبت کرد.نفس بدون
 .یبراش انجام بد یکار هی. اونم ازم خواسته تا باهات صحبت کنم که ایثر شیکردم پ فیاز تو تعر یلیمن خ -
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 ؟یچه کار -
 .یکن یو براشون طراحلباس فرم پرسنل هتلشون رو کامالً عوض کنن. ازم خواسته با تو صحبت کنم. ت خوانیم -

 داد زدم: باًینگاهش کردم و تقر متعجب
 من؟ -
 گفت: الیخیب

 .یخوب نیبه ا یزنیآره، تو. مگه چته؟ طرح م -
 دستم را تکان دادم. تندتند

 .تونمینه، نه تو رو خدا! من نم -
 سمت جلو چرخاند.به یرا کم خودش

 چرا؟ -
 گند بزنم، آبروم بره. ترسمیم -

 را در حدقه چرخاند. شیهاچشم
. نصف محصول کارگاه یکار کرد همهنی. ایاقهیسلخوش همهنی. تو ایبزن یطرح عال هیکن  یسع ؟یدچه گن -

 ؟یریگیکم مکار توئه، چرا خودت رو دست نایداداشم ا
 صورتش تکان دادم. یرا جمع کردم و جلو انگشتانم

 مردونه زدم. یش طرحاآخه من تا حاال فرم کار نکردم. همه -
 گفت: الیخیب

 .شهیت متجربه هم واسه هیکار کن.  بارنیا -
 .دمیکش یپوف
 باشه؟ ینگفتن در چه حد -
هم  یاصالً خودشون طرح دی. شایحرف بزن ایهتل با ثر یخودت بر ینه فعالً. گفتم با تو صحبت کنم، قبول کرد -

 .یروش کار کن یمد نظرشون باشه و تو فقط بخوا
 سرم را تکان دادم. یلیمیب با
 رو بدم؟ یپس اک -
 .میقرار بذار حرف بزن هیباشه. حاال  -
 .دیام را بوسآمد و گونه سمتمبه
 من رو تو اقوام شوهرم بخر. یهمه تالشت رو بکن. آبرو -
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 م،یارا بـرده شیآبرو نیشاه یدستبا هم دیفهمیفحش اول صبح شنبه بود، زدم. اگر م هیشب شتریکه ب یکج لبخند
. در ختمیرا به هم ر امیقبل یهازده طرحبود. هول ختهیاز اتاقم، انگار کرم به جانم ر ایرؤ . بعد از خروجکردیسکته م

 نیبرود، هم ا میگند بزنم و آبرو دمیترسیگشتم. هم دودل بودم و میمختلف به دنبال طرح م یهاو ژورنال هاتیسا
کنم  ترکیاش نزدو خانواده یخودم را به عل متوانستیم کردم،یاز آن استفاده م یبود. اگر به خوب ییفرصت طال کی

من  دنی. پس راه رسداش دارخانواده یرو یادیتسلط ز ایثر گفتیم ایبرقرار کنم. رؤ یترگرم یرابـ*ـطه ایو با ثر
 کارم خوابم بـرده بود. تازه آفتاب طلوع زیم یجا روزدن بودم و همانبود. تمام شب را مشغول طرح ایفقط ثر ،یبه عل

خواب افتادم. پتو را همچون چادر سر تخت ی. روکردیشدت درد مشدم. تمام تنم کوفته و سرم به داریکرده بود که ب
 یهستم و اول صبح داریفکر کنند ب نکهی. هنوز خوابم نبرده بود که در اتاق باز شد. از ترس اچاندمیکردم و دور خودم پ

خواب هستم، خارج  نکهیا دنیوارد شد که با د یچه کس دمی نفهمدستم دهند، خودم را به خواب زدم و اصالً یکار
 شد.
. دمیدیرا نم ییبودند که جا دهیچیبلندم چنان دور سرم پ یکردم. موها زانیرا از تخت آو میاز پاها یکیزدم و  یغلت
 یارا با لبخند گنده نیکنار زدم. هنوز چشمم کامل باز نشده بود که شاه یسختدادم و موها را به امینیبه ب ینیچ

 . تکانم داد.دمیکشسرم  یکردم و پتو را رو ی. اخمدمیسرم د یباال
 ! پاشو.یه -

 کردم. ینچ
 .ادیخوابم م -
 .اریدرن یبازکارگاه. تنبل میبر دیپاشو! با -
 دهیتخت که به آن همچون چسب چسب یگوله شدم. از رو نیزدن بودم که با پتو توسط شاهدر حال چرت حرفیب

 و محکم پتو را چنگ زدم. دمیکش یغیاش انداخت. جشانه یزور کنده و مرا روبودم، به
 .فتمی. منییغلط کردم. بذارم پا -

 کرد. ینچ
 .نیهم شهیتهش م ،یدیحرف گوش نم -

ام دل و روده کردمیکه حالت تهوع گرفته بودم. احساس م رفتیم نییها پاو از پله دیپریم نییچنان باال و پا عمداً
 عمو با تعجب بلند شد.زن یصدا نفرنیاند. اولو گره کور خورده انددهیچیدرهم پ

 رو دوشت؟ یانداخت هیچ نیا ن؟یشاه -
 خورد. یچرخ نیشاه

 درون پتو! اتیپتو و محتو ست؟یمعلوم ن -
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 آوردم. رونیزور بپتو سرم را به انیم از
 منم، منم. -

 سمتمان آمد.و به دیاش کوبمحکم دستش را به گونه عموزن
 .نیدختره رو. بذارش زم یکشیم یندازیپسر! م -

 از آشپزخانه خارج شد. مانیبا سروصدا مادر
 چه خبره؟ -
عمو نشان داد و باالخره با کمک هم مرا از همچون زن یالعملنگاهش کردم که او هم عکس یالبخند مسخره با

 نییبلند شدم. پاچه شلوارم را پا میپتو را کنار زدم و از جا عیم، سرفرود آمد نیزم ی. تا رودندیکش نییپا نیشانه شاه
 .اوردیزدم که خم به ابرو ن شیبه زانو یو لگد دمیکش
 !هیانسان اول -

سمتش دوباره به داکردنشیو با پ گشتمیهم م گرید یابه دنبال کلمه رفتم،یم یبهداشتسیسمت سروکه به طورهمان
 برگشتم.

 !تمدنی! بنیغارنش -
 سمتم برداشت.به یزیخ
 .امایم -
احمق! خواب اول صبحم را  ی. پسرهدمیشدم و در را محکم به هم کوب یبهداشتسی. وارد سرودمیکش یاخفه غیج

 زهرمار کرد.
*** 

 زد: میصدا نیگرفتن بودم که شاهحال لقمه در
 افرا؟ -
 چته؟ -

 را داخل آشپزخانه آورد. سرش
 ؟یخوریم یتو هنوز دار -

 در دهانم گذاشتم. یالقمه
 به؟یاوهوم. عج -
 شد! ریزود باش. به خدا د ؟یآماده ش یخوای! دوساعتم البد میخوریچقدر تو م -
 .دمیرا سر کش میچا وانیل
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 .یباشه بابا! چه خبرته؟ رسوام کرد -
و رو به او که دستش را به  مدیپر نییها پااز پله کنانیلیدوشم انداختم. ل یام را روو کوله دمیلباس پوش عیسر

 پله زل زده بود، گفتم:زده و به راه هیتک اشیشانیپ
 .میبر -

 برداشت. زیم یرا از رو موتشیر شد،یبلند م شیزمان که ازجاو هم دیکش یپوف
 !نیآورد فیچه عجب باالخره تشر -
 گرد نگاهش کردم. یهاچشم با
 من که زود آماده شدم. -

 کرد. اشیبه ساعت مچ یااشاره
 .یشدنه، اکساعت واسه تو زود آماده میاگه ن -

*** 
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 زد. میصدا نیکه شاه کردمیبودم و سرشان غرغر م ریدرگ هااطیبا پرسنل و خ باز
 .ایرو جمع کن، ب لتیوسا عی. سررونیب رمیافرا! م -
 :دمیم و پرسبرگشت سمتشبه
 م؟یریم ییجا -
 آره. -

 :دمیپرس عیسر
 کجا؟ -
 کرد. یبه در خروج یادستش اشاره با
 .گمیبهت م ایب -
 کار دارم آخه. -

 نگاهم کرد. یحرص
 چاره؟یاز پرسنل ب رادگرفتنیو ا کردنتیاز اذ یکنیم حیتفر ه؟یچ قاًیکارت دق -

 کردم. زانیرا آو لبم
 ندم بهشون. ریبدن تا گ خب کارشون رو درست انجام -
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 ها به چشمانم زل زد.بدبخت همچون
 .گهید قهیتا پنج دق ایب ،یدیشش نمساعت ک هی. اگه ایدن یباشه. تو سردسته تموم سرکارگرا -

 را جمع کنم. لمیدفتر باال رفتم تا وسا یهارا درآوردم و از پله شیادا سرشپشت
*** 
موضوع حساس است. عمداً  نیا یشدت روبه نیشاه دانستمی. مدمیوبشدم و درش را محکم به هم ک نشیماش سوار

 یدادم. با آرامش لشیتحو یاخورد و با اخم نگاهم کرد که لبخند مسخره ی. تکاناورمیحرصش را درب خواستمیم
 گفت: یساختگ

 .گهید نیبکن از جا، بذارش زم -
 .دیداشبورد کوب یزدم. دستش را چندبار رو ییانمکش آوردم و لبخند دندان میهاآنجا که جا داشت به لب تا
 !فیکه امروز الزمت دارم! ح فیح -
 شالم فرستادم. ریرا با دستم ز میموها الیخیب

 .میبر میخوایخب بگو کجا م -
 را روشن کرد و راه افتاد. نیماش

 .یخوب انتخاب کن یکادو هیم ببرمت واسه خوامیم -
 اش کادو بخرد.و افاده سیپر ف یعمل یدخـ*ـترها*ستآن دو یبرا خواهدینداشتم م شک

 به چه مناسبت؟ -
 تولدشه. -

 نگاهش کردم. متعجب
 !یدیتولد خر یکادو شیتو که ماه پ -

 .چاندیبه دوروبرش انداخت و فرمان را پ ینگاه
 .میبود که کات کرد هیقبل یاون برا -

 شدم. رهیخ رخشمیبه ن رغضبیو همچون م دمیکوب یکمرم را به صندل باحرص
 .یکنیم هاتهیعفر نیکه خرج ا ییپوال نیا فیدالور! ح یخسته نباش -
 شون کمه؟تخته هیهمه مثل خودت  یآخه؟ فکر کرد ادیدلت م -

 شدم. زیخمین میدر جا براق
 ؟یگفت یچ -

 را به ندانستن زد. خودش
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 ؟یمن؟ شب؟ روز؟ ک -
 کردم. یاخم

 .امیاصالً نم -
 .یدتو که بدجنس نبو -
 هستم. -
 گردن تو. فتهیدخـ*ـترم کات کنم، گناهش مآخه؟ اگه من با دو*ست ادیدلت م -

 نشستم. نهی*ـسـبهدست
 به درک! -
 دمشیم امیکه م دنیدخترا به من م نیا مبویزو زَلم فتیعروسک و گ یهر چ رسه؟یبابا! مگه تو هم کم بهت م یا -

 به تو.
 و... شده بود. فتیروسک و گ. تمام اتاقم پر از عگفتیم راست

 !ییبابا! به پا نچا یهنر کرد -
 نه؟ ای یایحاال م -
 کالس آمدم. شیبرا یکم گرفته بود؟ کمخودش چه فکر کرده بود؟ مرا دست شیپ
 نه. ایلطف بزرگ رو در حقت کنم  نیا تونمیم نمیفکرام رو بکنم بب دیبا -
 در پس خودش داشت. یلیسمتم انداخت که چند سبه ییهاآن نگاه از
 فکرات رو بکن. دیمرکز خر میخب تا برس -
 ؟یخریرنگ مهفت یم بستنواسه -

 داد. یتأسف تکان یرا از رو سرش
 بخرم. یبراش بستن بردمیم گرفتم،یت رو مدست بچه دیاالن با -
 .دمیکوب شیمشت به بازو با
 نه؟ ای یخرینکن! م تیاذ -
 شم؟یم فتیکنم؟ مگه من حر کاریچ -
 کرد. ییهالب زمزمه ریدرآوردم. با ترس نگاهم کرد و رو به آسمان ز ییو ادا دمیکش یغیج
 .یخودت ،یگفت یهر چ -

*** 
 ظرفش را پوشاند. یکرد و با دست رو یبرداشتم که اخم لدایاز درون ظرف  یپسیچ
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 !یش رو خوردهمه -
 شدم. یخروچخرچ یبا صدا پسیچ دنیجو مشغول

 .خب تو هم بخور -
 .دیکش یغیزور وارد ظرف کردم که جانگشتانش به یرا از ال دستم

 رو خورد! پسمیچ یمامان! افرا همه -
 دهنش را گرفتم. یجلو عیسر
 لق!دهن یدختره -

 دستش زدم. یو محکم رو دمیکش یغی. جدیاطرافم ولو بودند، گرفت و کش شهیبلندم را که هم یاز موها یادسته
 ول کن! ول کن! -

طور که کرد. همان زدنغیرا گرفتم که شروع به ج شیاز موها یامن هم دسته ست،ین میول کن موها دمید یوقت
 دهانش گرفتم. یسمتش کج بود، دستم را جلوگردنم به

 ول کن تا ول کنم! -
و  هیرکه شروع به گ دمیرا کش شیموها شتریب ی. کمداشتیبرم دنیکشغینه دست از ج شد،یم میموها الیخیب نه

 سمتمان آمد.از اتاق ته راهرو خارج شد و به تیرا رها کرد. مادر با عصبان میموها
 ؟یچزونیبچه رو م یگنده! مرض دار یدختره -
 را بغـ*ـل گرفت و شروع کرد. لدای یاخم وحشتناک با

 ؟یاساله6بچه  یاندازههم ؟یکیکوچ یفکر کرد -
 را گرفت. انهیطبق معمول م عموزن
 کن اختر! کمتر حرص بخور.ولش  -

 به من رفت. یاغرههم چشم بعد
 گنده! یخجالت بکش دختره -

 عمو انداخت.آلودش را ازمن گرفت و به زننگاه اخم مادر
بچه  گهی. افرا که دفهمهیست، نمبچه گمیکار رو کنه، م نیا لدایهم رو گرفته بودن.  یچطور موها یدیآخه ند -
 مونده. یتو دوسالگ نمیا کنن،یرو اداره م یندگز هی نیا یسنا. همستین

 سمتم برگشت.با اخم به عموزن
 تو؟ یدیزن بدبخت رو حرص م نینه؟ چقدر ا ،یبزرگ بش یخواینم -

 کردم. زانیرا آو لبم
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 !خواستمیم پسیمن فقط چ -
سمت به عی. سرکردمیرار مف دیخانه را به لرزه درآورد. طبق معمول با یهاستون ادشیمادر قرمز شد و فر ناگهان

. هنوز خواستیم پسی. خب دلم چکردندیها اصالً مرا درک نمو خودم را درون اتاقم پرت کردم. آن دمیها دوپله
 بود. ایکنار تختم برش داشتم. رؤ یعسل ی. از رودخوردن کرشروع به زنگ لمیموبا یکه گوش زدمینفس منفس
 رت دادم.و آب دهانم را قو دمیکش یقیعم نفس

 بله عمه؟ -

کنار هم و با هم بزرگ شده  یسال بود و چون از بچگ12 مانی. تفاوت سنزدمیم شیصدا ایهم رؤ یعمه، گاه یگاه
 همچون خواهر بزرگترم بود تا عمه. م،یبود
 ؟ییسالم. کجا -
 سالم. خونه. -
 ؟یکاریامروز ب -
 ر انگشتم کردم.دو میاز موها یادسته چاندنیتختم نشستم و شروع به پ یرو
 آره. چطور مگه؟ -
 صحبت کن. ایسر به هتل بزن با ثر هیت شد اگه حوصله -

 کنار تختم انداختم. یعسل یقرمزرنگ رو یبه ساعت خرس ینگاه
 .رمیم گهیدوساعت د هیباشه.  -
 کرد: دیبارهزارم تأک یبرا
 کردم. فیعالمه ازت تعر هی. ایمن رو نبر ی. آبروگمیفقط بازم م -

 را درحدقه چرخاندم و گردنم را کج کردم. میهاچشم
 . چشم!یکرد موونهیچشم! د -
 سالم برسون. خداحافظ. -
 ! خداحافظ.یسالمت باش -
-دوتا کنانیلیها را لزدم. پله رونیکردم و با گرفتن دوش عطر، از اتاق ب یکامل شیوسواس تمام آماده شدم. آرا با
 و داد زدم: دمیپر نییپا یکی
 .رمیان! من دارم ممام -
 هم از داخل آشپزخانه داد زد: او
 شب زود برگرد. -
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سبب ها بهو بگومگو هایریتعداد درگ نکهی. نه اشدندیسپرده م یبود که زود به فراموش نیدعواها در خانه ما هم یخوب
و  دمیرا پوش دمیسف یهای. کتونشدیو زود فراموش م گرفتیرا م یقبل یجا یگرید یریبود، درگ ادیز تمانیجمع
به خِرس و سگ و پاندا  ریسمت هتل رفتم. در طول مسو به فتمگر یتاکس ابانیدوشم انداختم. سر خ یام را روکوله

کمتر  ایثر یامروز مرا به حال خودم رها کنند تا جلو کی کردمیدرونم با عجز التماس م واناتیو خالصه تمام ح
 کنم. یبدهم و آبرودار یسوت
آن هم سهم  %۲۵و همسرش محمدطاها و  ایآن سهم ثر %۷۵که  یآمدم. هتل یار بود که به هتل شمس مب نیاول
رفتم و رو به  شخوانیسمت پهتل بزرگ، وارد شدم. به یشدهیکارسنگ یبه نما رهیبود. خ ایشوهرخواهر ثر ن،یآذ

 :دمیبود، پرس ییهاکردن برگهکه مشغول مرتب ییبایمهماندار ز
 کجاست؟ تیری! اتاق مدنیخسته نباشسالم.  -
 لبخند نگاهم کرد. با
 ن؟یکار دار یسالم. متشکرم! با ک -
 با خانم مجد. -
 باال اشاره کرد. یو طبقه رنگییطال شدهیکشنرده یهاسمت پله به
 ته راهرو، سمت راست. -

 ییبه رنگ طال یته که اشکال سلطنتبرجس یهایواریتماماً با کاغذد وارهایها باال رفتم. دکردم و از پله یتشکر
و  دادیخوب م یجا بووصل بود. همه وارهایبه د بایز یهاوارکوبیچهارمتر د-داشتند، پر شده بود و به فاصله سه

به آن زدم. چند لحظه  یاراهرو رفتم و تقه یبزرگ انتها درسمت . بهآوردیدر آدم به وجود م یناخودآگاه حس خوب
شده بود، نگاه  میتقس شنیپارت لهیاتاق که به سه قسمت به وس یرعادیارد شدم. متعجب به دکور غصبر کردم و بعد و

زد  ییبایلبخند ز دنمیطرفم آمد. با دهمچون سمت راست داشت، به یرسم یاز سمت چپ که دکور ای. ثرکردمیم
 شد. انیقرمزرنگش نما یاقلوه یهالب انیاز م دشیو سف فیرد یهادندان هک
 فراجان!ا -

 کردم نگاهم را از دکور اتاق به او معطوف کنم. یسع
 سالم. -

 سمتم دراز کرد.را به دستش
 ! بفرما!زمیسالم عز -
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کرد.  امییشده بود، راهنما دهیچ هاشنیپارت نیکه در وسط اتاق و ب یرنگیریسمت مبلمان شرا فشردم. به دستش
داد و  یسفارش چا ایگذاشتم. ثر میپا یرا رو فمینشستم و ک دم،کرینگاه م عیطور که هنوز دوروبرم را ضاهمان
 نشست. میروروبه

 ؟یخوریکه م ییچا -
 بزنم. هیمبل تک یسمت عقب رفتم تا به پشتبه یزدم و کم یلبخند

 آره، ممنون! -
 .خورنیقهوه و نسکافه م شتریسال شماها بوترا، تو سنآخه جوون -
 لباسم شدم. یکردن جلول صافرا کنارم گذاشتم و مشغو فمیک
 اتفاقاً من اصالً قهوه دوست ندارم. -
 جا فرق داره.ما با همه یایی. آخه چادمیسفارش م ییفقط چا اد،یم م. مهمون هم که واسهطورنیمنم هم -
 نگاهش کردم. جیزد. گ یاش چشکمبند جملهپشت و
 داره؟ یچه فرق -

 تر کرد.شل یونگارش را کمنقشساتن خوش یروسر گره
 .یفهمیم ،یکنیحاال امتحان م -

خانومانه  کردمیم یمن هم ناخودآگاه سع ،یهمه زنانگچرا در مقابل او با آن دانمیدادم. اصالً نم یسرم را تکان تنها
 رفتار کنم.

 باهات صحبت کرده؟ شنهادمیکه درمورد پ ای! رؤزمیخب عز -
 آورده بود، جواب دادم: شیحبت پبازشدن سر ص یبرا یموضوع نکهیازا حالخوش

 گفته. ییزایچ هیآره،  -
به نشستن خودم که  یخاص که کمرش کامالً صاف بود، نشست. ناخودآگاه نگاه یپا انداخت و با ژست یرا رو شیپا

 .نمیتر بنشصاف یکردم حداقل کم یهمچون قورباغه پهن شده بودم، انداختم و سع
 ه؟یچ تدهیخب حاال ا -
 ست؟یمد نظرتون ن یطرح و رنگ خاص ای دهیون اشما خودت -
 باشه. رهی. فقط رنگش تستیمد نظرم ن یخاص زینه، چ -
ها از دو طرح خوشش آمد و آن انیآوردم و نشانش دادم. در م رونیبودم، ب دهیرا که کش ییهاام طرحدرون کوله از

به دست  ینیاز پرسنل س یکیکه  میشغول بودهم دارم بگذارم. م یگرید دهیکنم و اگر ا بیگفت که دو طرح را ترک
قرار داشت.  یبلور یهاروشن بود، به همراه فنجان یآن شعله کوچک ریکه ز یبلور یقور کی ینیوارد شد. درون س
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نگاه کردم. فنجان  خت،یریها معطر را درون فنجانخوش یکه چا ایبه ثر یفضا را پر کرد. با کنجکاو یعطر خوش
 گذاشت. میرا جلو

 .ایمخصوص ثر ییچا نمی! ادییبفرما -
 . معرکه بود! ناخودآگاه با لبخند گفتم:دمیکردم و عطرش را نفس کش کینزد امینیرا به ب فنجان

 !دهیم یخوب یچه بو -
 .کردیهم با لبخند نگاهم م ایثر
 اومدن. رازیبهارنارنج اصله. بهارنارنجاش از ش ییچا -

 دوباره گفتم: کردم،یرا مزه م یکه چا طورهمان
 ست.مزهخوش یلیخ -
 کنم. زشونیتا سوپرا دمیسفارش م ییقهوه. خودم چا ای یچا پرسمیکه من از مهمونام نم نهیواسه هم -

 گذاشتم. زیم یرا رو فنجان
 داشت. ی! برام تازگتونییرایممنون از پذ -
 نوش جونت! -

ام خارج کردم و بودم، از کوله دهیرا که آن شب پوش ایمانتو و شال ثر یسهیام گذاشتم و کرا درون کوله میهاطرح
خودم انجام نداده بودم. اصوالً  یهم برا بارکیحال که تابه یکرده بودم. کار شانیشسته و اتو زیگذاشتم. تم زیم یرو

 نداشته باشند. دنیبه اتوکش ازیکه ن کردمیانتخاب م ییهالباس
 بهتون زحمت دادم. دیم ببخش. بازدمیلباساتون که اون شب پوش نمیا -

 انداخت. زیم یرو یسهیبه ک ینگاه
 به خدا. میحرفا رو. ما شرمنده تو شد نیداشت دختر؟ نزن ا یچه قابل -
 از من بود. یاطیاحتیب -
 دوشم انداختم. یام را روبلند شدم و کوله میجا از
 ن؟یبا من ندار یخب؟ کار -
 را پشت گوشش زد. زشیفر ر رنگیبلوط یاز موها یاتبع از من، او هم بلند شد و تکه به
 ؟یزود نیکجا به ا -
 برم خونه. دی! تا شب نشده بایمرس -

را نشان داد  کیاش عدد گرفت و کنار گوشش گذاشت. با انگشت اشاره یارا برداشت. شماره لشیموبا یگوش عیسر
 و لب زد:
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 لحظه صبر کن! هی -
 هم مشغول صحبت شد. بعد
 ؟ییسالم. کجا -
- ... 
 شدند. زانیآو شیهالب سرعتبه
 اِ؟ طاها؟ -
- ... 
 .اوردماین نیامروز ماش هی نیدنبالم؟ بب یایم یمگه نگفت -
- ... 
 .رمیها ماز راننده یکی. با خوادینم -
- ... 
 مواظب خودت باش! -
- ... 
 ! خداحافظ.زمیچشم عز -

 را به هم فشرد. شیهالب
 اومده. شیش کار پکه واسه سونتمونریم ادیگفتم محمدطاها م -
 چپ اتاق رفت. سمتبه
 .میرو جمع کنم با هم بر لمیصبر کن وسا -

 زدم. یالک یحال تعارف نیبود؛ اما با ا میکه از خدا من
 !شمیمزاحمتون نم -
 سمتم آمد.را برداشت و به فشیک
 .رسونمیبرم، سر راه تو هم م خوامیدختر؟ من که م یچه مزاحمت -
باز هم راجع  ری. در مسمیهتل شد یهایاز تاکس یکیسرش راه افتادم. با هم سوار اهل تعارف نبودم؛ پس پشت ادیز

سال 20ام؛ اما گفتم که تنها را در دانشگاه خوانده یطراح کردی. فکر ممیآن صحبت کرد رامونیو مسائل پ یبه طراح
به درس و مدرسه  یاعالقه وقتچیام. هگرفته یآکادم کیاز  را یاطیو خ یام. فقط مدرک طراحدارم و دانشگاه نرفته

مربوط  تیبه هنر و خالق یکه به نوع ییو کارها یبافتن ،ینقاش ،یاطیخ ،یبه طراح یادیز یآن عالقه یجانداشتم. به
 داشتم. شدند،یم
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*** 
 دراز کردم. گرشید دسته یرا رو میمبل دونفره گذاشتم و پاها یدسته یرا رو سرم

 .پرسمیازت نم گهید ،یرو هم اشتباه جواب بد شیکیاگه  -
 .دیپر امییرومبل روبه یرو شهاب

 ش رو حفظم. باور کن.همه -
حرصم گرفت. تمام عمرم حاضر بودم سه صفحه مسئله  یکه همه را درست جواب داد. کم دمیپرس یواژه عرب چند

به  یربط چیرا که ه یزبان عرب دینخوانم. چرا ما با یم عربکال کیبودنش حل کنم؛ اما زنهمبا آن حال به ،یاضیر
 چیاست؟ ه یالمللنیزبان ب ایکه الزممان شود؟  مینسفر ک یعرب یبه کشورها میخواهیمثالً م م؟یما ندارد، بخوان

بود  نیا کرد،یذهنم را مشغول م شهیکه هم یاعصابمان را متشنج کند. سؤال آخر نکهیجز ا کندیاز ما دوا نم یدرد
 آوردمزبانم را در ؟یهم شد درس و زندگ ساریآخر هذا، هذه، ماذا، فالن و ب رند؟یگینم ادی یها زبان فارسکه چرا عرب
 داکردنی. با پرمیبگ چارهیاز شهاب ب یآزمون استخدام خواستمیشدم. انگار م یترکلمه سخت داکردنیو مشغول پ

و او بالفاصله جواب  دمیپرسیکه درست جواب داد. من م دمیرا پرسزدم و کلمه  یطانیش یسخت، لبخند یاکلمه
 سمتش پرت کردم.خوردم و کتابش را به ی. حرصدادیم
 نه؟ ،یمن رو سرکار گذاشت -

 را در هوا گرفت و با فخر نگاهم کرد. کتاب
 ش رو بلدم؟زورت اومد همه -

 کردم. یکجدهان
 از من درس بپرسا. یبگ یاین گهیدفعه د اد؟یزورم ب دیبا یواسه چ -

 و داد زدم: دمیوسط مبلمان دراز کش چهیقال یشکم، رو یرفتم. بر رو یاغرهچشم
 ؟ییکجا لدای لدا؟ی -

 سمتم آمد.به زکنانیوخجست
 ؟یبله آبج -
 .ادیدرب میخورده رو من راه برو خستگ هی ایب -

 .دیرا درهم کش شیابروها شهاب
 کرده! کاریحاال انگار چ -
 .دیایکردم تا جلو ب یاست اشارهد با
 بدو شما هم سر پستت. -
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کمرم  یرفتن رورا از هم باز کرده و دوطرفش گرفته بود، مشغول راه شیهاحفظ تعادل دست یطور که براهمان لدای
تا صبح در همان  خواستیداشت که دلم م ی. چنان حس خوبدادیرا ماساژ م میها و بازوهاشد. شهاب هم دست

 سمتم گرفت.مچ دستش انداخته بود، درآورد و به دوررا که  شی. کش مودیپر نییپا لدایبعد  قهیبمانم. چند دق حالت
 ؟یبندیموهام رو م ؟یآبج -

 را از هم باز کردم و بستم. میهادست ینشستم و چندبار میجا سر
 !شیآخ -

 .دمیتپلش را بوس لپ
 .نیبش ایب -

و فر بود. هربار مرا  یاو مشک یداشتم، موها یحالتیو ب رهیت یاقهوه یموهابودم. برخالف من که  شیموها عاشق
عروسک قشنگ من »آهنگ  ،یدادیشکمش را فشار م یداشت و وقت یفر یکه موها امیعروسک دوران کودک ادی

 .انداختیم خواند،یرا م «دهیقرمز پوش
و من هم مسئول  افتادیصبح تا شب شانه از دستش نم. از دادمیهزاربار انجام م یکه روز یرا بستم. کار شیموها

 زد. می. مادر صدایباال ببند یرا باال میموها دیکه حتماً با گرفتیم رادیبودم. آن هم ا شیبستن موها
 مرغا رو سرخ کن. نیا ایافرا! ب -
کردن دند. من مسئول درستجا کررا جابه هاتیسمت آشپزخانه رفتم. باز هم مسئولبلند شدم و به میاز جا حوصلهیب

طور که فوت کندم و همان کرد،یجلزوولز م تابهیکه در ماه یاز مرغ یا. تکههایکردنساالد و مخلفات بودم، نه سرخ
 .کردمیفوتش هم م دمش،یجویطور که مقدر داغ بود که زبانم را سوزاند. هماندر دهانم گذاشتم. آن کردم،یم
 مگه؟ میمهمون دار ن؟یسرخ کن نیخوایمرغ م همهنیچه خبره ا -

 .ختیشده را درون آبکش رخالل یهاینیزمبیس عموزن
 .انیشب م بیو اد ایرؤ -
 مرغ شدم. یهاکردن تکهمشغول برعکس الیخیب

 .نجانیا شهیکه هم نایا -
 ها شد.رفت و مشغول شستن ظرف یاغرهچشم مادر

 ؟یخوریاونجا م یریبه تو چه؟ کم تو م -
 م؟یکه کدوممون تنها نباش نجایا ادیم ایتنها نباشه. رؤ ایکه رؤ رمیخب برم. من م -

 .نجایا ومدهیجلو خواستگارات تا االن ن یعالجناب یزیاز آبرور بیاد چارهینباش افرا! ب وروچشمی: بعموزن
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 اهیقول خودش روزگارم را سبه و  اوردهیرا سرم در ن یخواستگار انیجر یآمده بود که تالف ادشیکه انگار تازه  مادر
 را به هوا برد. غمیگرفت که ج میاز بازو یمحکم شگونین اشیو کف سینکرده، با همان دستان خ

 انداخت. ادمیعموت رفته بود. خوب زن ادمی! دهیدختره ورپر -
 گذاشتم. میازوب ی. دستم را روکردیم اهیس شیتا چند روز جا گرفت،یکه م شگونیزده بود. ن شمیمار ن انگار

 کنم؟ مگه من حق انتخاب ندارم؟ کاریخب چ -
 را گرد کرد. شیهاچشم

 تو دهنتا! دختره سرتق! زنمیم -
 ها شد.پاشکردن نمکمشغول نمک عموزن
 دلم خنک بشه. ریبگ شگونین هیمنم  یاختر! جا -

 درآوردم. کردنهیگر یادا یالک
 ؟نه ن،یکه من رو بچزون نیکرد یکیبهدست -

 !یکه بزرگ شد یبه خدا اگه تو احساس کن ؟یکنیم تمونیکم اذ ؟یچزونی: تو ما رو کم ممادر
 گفتم: جانببهحق

 کنم؟ هیگر یهایها امیکنم؟ ب کاریخب چ -
 اشاره کرد. تابهیبرگشته درون ماهبخت یهابه مرغ عموزن
 سوخت مرغا. برشون دار. -

 ردار گذاشتم.س یسیها را برداشتم و در دمرغ عیسر
 نیاریکرده و نکرده رو از جونم در م یتموم کارا یتالف شهیکه م دیست. عکه افرا دختر بزرگه خونه نیکار دار یوقت -

 .نیکشیاز بس ازم کار م
 خشک کرد. یرا با دستمال سشیخ یهادست مادر

مامانت و  یخونه یکه آرزو ارهیرو چنان از تنت درم هاتیبازتنبل نیهمه ا یخونه شوهر، تالف یفردا که بر -
 .یرو بکن دشیع یکارا
 اند؛یخوب یشگوهایکه مادرها پ دمیدادم؛ اما بعدها فهم یبازرا با ادا درآوردن و مسخره شیهاروز جواب حرف آن

را بهتر  یها رسم زندگاند. آناز ما پاره کرده شتریب راهنیچند پ ،یزندگ یهانییچون تنها آنان هستند که در باال و پا
 آن روز کوتاه بود. دنیتا رس شیهاحرف یندارد. چقدر فاصله یستیرودربا کسچیکه سرنوشت با ه دانستندیم

 دنیکش یشهاب، نقاش یبرا کردندرستیواریدو روزنامه دنیپرسدرس ن،یکردن با شاهکلکل یکه دلم برا ییروزها
فرش را بستن تنگ شود.  یموها قهیبودنش و دم به دقاعصاب یرو یترم، حتبا خواهر کوچک امدنیو کنارن



 

 

47 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

مان. به خانه ایرؤ ادآمدنیغرزدن سر ز مسلم،عمو  یهاتیپدر، حما یهاخوردنعمو، حرصمادر و زن یهاغرغرکردن
 نکهی. با اکردنیبازشطرنج بیو با اد ارفتنیخانه رؤ انیروز در م کی. امختهیرهمشلخته و به شهیاتاق هم یحت
 ییهاداشته هانیبود. ا یداشتم که نگفتن یببرمش؛ اما چنان ذوق توانستمیبار هم نم کی یو حت باختمیم شهیهم

فعال  شهیهم یبه حالت ،یحسیکه ذهنم را از ب ییهاخارج کرده بودند. داشته یکنواختیرا از  امیزندگ کهبودند 
زدن از ته دل داشته باشم. انداختن و قهقههبه راه یآتش یبرا دنیکشفکرکردن و نقشه یبرا یزیتا چ آوردندیدرم

کوچک است که از سر عادت  یزهایچ نیدر هم یکه لـ*ـذت زندگ دمیفهم ریکه قدرشان را ندانستم و د ییهاداشته
 .فهمدیرا تجربه نکند، دردش را نم یزیو تا چ داندیرا از دست ندهد، قدرش را نم یزی. آدم تا چندیآیبه چشم نم

*** 
در  یها حرکت کردم. اصالً وقتسمت پلهبه حرفیدادم و ب یمهماندار تکان یبار خودم راه را بلد بودم. سرم را برا نیا

 ریو رفتارت را تحت تأث کردیبودن منتقل مناخودآگاه به آدم حس باکالس ،یگرفتیهمه ابهت قرار مآن فضا، با آن
 ریها تحت تأثرفتار آدم گفتیو م کشتیخودش را م چارهیکه دانشمند ب دبو یاهیظرهمان ن قاًیدق نی. ادادیقرار م

 یاتقه« زر نزن بابا!» میگفتیو م میدادیجوابش را م کشانازهیخم م،یزدیچرت م کهیو ما درحال کندیم رییتغ طیمح
کرد. باز هم قلبم  دنیو شروع به تند تپ قلبم به تکاپو افتاد دنشیلحظه با د کیزدم و وارد شدم.  تیریبه در اتاق مد

 یخودش با حس سرخوش یدر گوشش بود، برا یطور که هدفونرا راه انداخته بود و همان شدنشیجیدم و دستگاه د
 هیمبل تک یرا بسته و سرش را به پشت شیهامبل نشسته بود. چشم یرو نهیسـ*ـبه. دستکردیگرومپ مگرومپ

اش، لبم را گاز و آن روز در خانه خوردنمنیزم یادآوریلحظه با  کیبود.  ندآمدنم در حال بنفس جانیداده بود. از ه
 سمتم آمد.از سمت چپ اتاق به ایبودم که ثر ستادهیا میسرجا فینثار خودم کردم. بالتکل یگرفتم و احمق

 ؟یستادیسالم افرا! چرا وا -
به  هیشب شتریکه ب یازور نگاهم را گرفتم و لبخند مسخره. بهنشان نداد یالعملعکس چیزل زده بودم. ه یبه عل هنوز
 آمدن لب بود، زدم و مقطع گفتم:کش

 !اجونیسالم... ثر -
 سمت چپ دراز کرد.. دستش را بهلرزدیهم مثل دلم م میصدا کردمیم احساس

 .طرفنی! ازمیبفرما عز -
مبل تک  یبر رو میروقرار داشت، نشستم. او هم روبهکه در آن سمت  یبنفش یمبل دونفره یراه افتادم و رو معذب

 نشست. یدرنگیسف
 خانواده خوبن؟ زم؟یخب؟ چه خبرا عز -
 ! سالم دارن خدمتتون.یمرس -
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 ما افراخانوم. یسالمت باشن! با زحمتا -
 .هیواسه من افتخار بزرگ ؟ی! چه زحمتکنمیخواهش م -
 رشیکرده بود. تصو ریگ رنگیریمبل ش یو رو هاشنیدر پشت پارتاما در باطن دلم  زدم؛یحرف م ایظاهر با ثر در

 ای. ثررفتیچشمم کنار نم یلحظه از جلو کیکه از او داشتم، در ذهنم حک شده بود و  یریتصاو یهمچون تمام
او حرف بزند و تو فقط نگاه  خواستی. دلت مشدیخط لبخندش چال م یرو زد،یحرف م یزد. وقت ییبایلبخند ز

 ینسبت ایارتباط  یبا عل یاکه ذره یدوستش داشتم. اصالً تمام کسان یلیبود، خ یچون خواهر عل ؛ینه گوش ده ،یکن
 و قابل احترام بودند. یداشتندوست ز،یمن عز یداشتند، برا

 ؟یطرح رو آماده کرد زم؟یخب عز -
 .دمیچ شیجلو زیم یآوردم و رو رونیام برا از کوله میهاطرح

 .نیانتخاب کن ن،یتا طرح زدم که هر کدوم رو دوست داشت5-4که خوشتون اومده بود، من  یطرحدو بیاز ترک -
ها آن انی. از مدادمیم یمختصر حاتی. من هم راجع به هر طرح، توضکردیم یها را بررسو با دقت طرح تکبهتک

 دو طرح را برداشت.
 کدوم رو انتخاب کنم. دونمی. نمنیدوتا عال نیا -

 آمد. یبم عل یشد که صدا یبا دقت مشغول بررس هم باز
 .رمیمن دارم م -

 یداشت؛ اما من با همه یو روح یو البته جسم یمطلق کالم یحسی. بکردیرا منتقل نم یحس گونهچیه شیصدا
 یها را روطرح اینگاهش کردم. ثر یرچشمی. زرفتیزدنش محرف یکالمش، باز هم دلم برا یو سرد یحسیب نیا
 بلند شد. شیبود، از جا ایدر یاندازهکه وسعتش به یرها کرد و با لبخند زیم
 .میکه نرفته شب دعوت ادتی ب؟یاد یخونه یمگه قرار نشد من رو ببر ؟یکجا بر زم؟یعز -
 حوصله ندارم. -
 کرد. یساختگ یاخم ایثر
 من قول دادم؟ ؟یعل یچ یعنی -
 سمت در رفت.تش، بهدر حالت صور رییتغ یاذره یو بدون حت حرفیب

 خداحافظ. -
 دنبالش راه افتاد.زده بههول ایثر
 !یکجا؟ صبر کن عل -
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. دادیطبق معمول گوش م یو عل زدیحرف م ایانداخت و مشغول صحبت شدند. البته فقط ثر رشیگ یدر ورود یجلو
 سمتم آمد.سرعت بهبه قهیبعد از چند دق

 تا نظرش عوض نشده. میبدو جمع کن بر -
 را برداشت و در راه برگشت نگاهم کرد. فشی. ککردمیگشادشده نگاهش م یهاچشم اب

 . پاشو!یتو که هنوز نشست -
 انداختم. زیم یرو یهابه طرح ینگاه

 طرحا؟ -
 .یت رو بهم بدباشه شماره ادتی. فقط دمیبهت خبر م کنم،یولشون کن. فردا روشون فکر م -

 کرد. ادیرا ز شیهاسرعت قدم اینبود. ثر یاز عل یرش راه افتادم. آثارسام را برداشتم و پشتکوله عیسر
 بدو تا ولمون نکرده. -

را حفظ بودم. من که  نشیپالک ماش ی. حتشناختمیرا م نشیماش ی. بهتر از هر کسمیآرام بود دنِیدرحال دو باًیتقر
که به  یزیکردن مشکل داشت؛ اما هر چحفظهاطرافم را حفظ نبودم. اصالً ذهنم با شمار یهاآدم نیترکیشماره نزد

که به تمام معنا  کردیم ریو ناگهان چنان مغزم را غافلگ ختیریربط داشت، تمام معادالت ذهنم را به هم م یعل
 شناسستیز داًیرا هم به دست گرفته بود. جد امیاتیح یهاانی. از مغز که گذشته، پمپاژ خون و شرکردمیهنگ م

 ضیمر یهاتمام قلب ی. آن گاه بود که براشدمیهم م یدکتر قلب خوب شد،یدار مم و اگر جنونم مدتشده بود یخوب
شوم.  نشیسوار ماش یکه روز دمیدی. در خواب هم نمکردمیم زیرا که به دنبال دارد، تجو یجاناتیعشق و ه یکم

 .شدیمن عقده محسوب م یبرا شد،یمربوط م یکه به عل یزیهر چ
سالم  آمدینم ادمیرفته بودم سالم کنم. اصالً  ادمیسوار شدم و سالم دادم. هم هول بودم، هم در دفتر هتل  طایاحت با

. رفتارم و آمدینم ادمی یزیاش، چهم افتاده یرو یهاو جز پلک کردمیم رینه. من فقط در عالم هپروت س ایدادم 
شده بودم که هر لحظه دلشان  یرستانیو دب ییراهنما یهاهدختربچ ن. همچوشدمیم یحرص دم،یدیرا که م جاناتمیه

شده بودم؛  ینفر به مدت طوالن کیبود که من عاشق  نی. تنها فرق من با آنان اشوندیو عاشق م زدیریم یکس یبرا
درهم  میوپاستو د دیپاشیمغزم از هم م شدم،یرو مروبه یبا عل یاما عشق آنان نامحدود و زودگذر بود. اصالً وقت

 .دیچیپیم
 اینگاهم را بردارم. انگار تمام دن توانستمی. نمکردمیجلو زل زده بودم و به چشمانش نگاه م نهیراه افتاد. به آ حرفیب

غم او، هم  یخالصه کرده بودند. دست خودم نبود؛ اما چشمانم پر از اشک شد. هم برا کشیتار شهیرا در چشمان هم
انداختم و لبم را  نییزده سرم را پاکرد که هول ریرا غافلگ نگاهملحظه  کیته بود. دل خودم که از دست رف یبرا
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جا از همه خبریب ایرفت. ثر میسرد بودند. آبرو خی یاو دستانم همچون تکه زدیم میمحکم گاز گرفتم. قلبم در گلو
 :دیپرس

 ؟یستین ایرؤ یمگه تو شب خونه -
 زد. میزل زده بودم. صدا دادم،یمحکم فشارشان م و چاندهیبه انگشتانم که درهم پ هنوز

 افرا؟ -
 .کردیسرش را به عقب چرخانده بود و نگاهم م ایشک کرده باشد؟ سرم را بلند کردم. ثر نکند

 ؟یخوب -
 گفتم: زدههول

 آره، آره. -
 زد. یحیمل لبخند

 ؟یستین ایرؤ یمگه تو هم شب خونه دمیپرس -
 یخانه ما بود. امشب که مهمان ایبه من نگفته بود. هر شب که من نگهبانش بودم  ورشعیب یایرا کج کردم. رؤ لبم

 گفتم: ی. الکآورمیرا از کاسه درم شیهاداشتم. چشم شیاز من نکرده. برا یادیگرفته بود، 
 چرا! گفته بود اتفاقاً. -

و ساکت  ریزسربه ریبت شود. در طول مسث خیکه در تار کنمیم ی. چنان قهرآوردمیدرم ایگفتنم را سر رؤدروغ تقاص
 یکه جنبه نداشت، او را منع کرده بودم به جلو و حت شعورمیو ب دهیبا چشمان در یانشستم. طبق قرارداد نانوشته

 شیهاکه مخاطب اکثر صحبت زدیم یو حرف شکستیرا م کوتس ایثر بارکی قهینگاه نکند. هر چند دق اشیصندل
 حرف بزند. یاتا کلمه یکردیالتماسش م دیحرف و ساکت بود. باکه کالً کمبود. او هم  یهم عل

 متفاوت بود. ایخانه رؤ ریانداختم که با مس ریبه مس ینگاه متعجب
 اجون؟یثر میریم میکجا دار -
 گفت: طنتیش با
 بدزدمت. خوامیم -

 زدم که ادامه داد: یلبخند
 ضمن مهرداد و طاها اونجا منتظرن. . درستمیما. من که آماده ن یخونه میریم -
 کردن افتادم.قدر معذب بودم که به غلط. آنرفتمیم ایثر یبار بود که تنها به خانه نیاول

*** 
 آپارتمانشان را باز کرد. در



 

 

51 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

 !دییبفرما -
بود که به راه  ییگفتم و وارد شدم. در خانه سروصدا یدیببخش شود،ینم قدمشیواردشدن پ یبرا یکس دمید یوقت

بودند.  ستادهیا نهیآ ی. محمدطاها و مهرداد جلوستادمیا میمتعجب سر جا م،یروروبه یصحنه دنینگو و نپرس. با د
 کردمیبود. همچنان متعجب نگاهشان م شیسر محمدطاها گرفته و مشغول وررفتن با موها یمهرداد سشوار را رو

شدت خودم را کنترل کردم. در حال منفجرشدن بودم؛ اما به م،دیکه د یزیسمتم برگشتند. از چپهن به یکه با لبخند
سمت باال و اطراف سشوار به خیسخیهم در آن وجود داشت، س درنگیسف یکم یهامحمدطاها که رگه یتمام موها

مهرداد هم  یاند. موهاکرده یآن خال یمو رو یعالمه ژل و اسپر کیکه معلوم بود  زدیم یبرق نانشده بود. چ
 محمدطاها نداشت. یاز موها یکمدست
سرم به هوا رفت. محمدطاها جواب سالمم را داد و چندبار از پشت ایبلند ثر یخنده یدادم که صدا یسالم زدههول

 را گرفته بود. شانیوز شد. انگار برق هردو شیکه بدتر موها دیسرش کش یپشت سر هم دستش را رو
 کرد. امییراهنما منیسمت سالن نشام گذاشت و بهشانه یرا رودستش  ایبودم که ثر ستادهیا میسرجا هنوز

 سوزوندن. یشیچه آت گهیدوتا د نیا نمیافراجون تا من بب نیبش -
 رنگیمشک یمبل دونفره ینشست. من هم همچنان معذب رو یمبل تک قرمزرنگ یرفت و رو الیخیب یعل

سمت بودند، رفت و با تحکم دستش را به شانیموها ریدرگ سمت محمدطاها و مهرداد که هنوزبا اخم به اینشستم. ثر
 در حمام دراز کرد.

 ن؟ی. مگه من نگفتم تا اومدم آماده باشنیموهاتون رو بشور نیزود بر -
 مهرداد زد. یبه موها یهم با حرص دست بعد
 !رونیب دیایشده نشسته یبا موها گهید قهیبه حال جفتتون اگه تا ده دق ی. وارهیبا شستن هم نم نیا -

 سرش بود، مظلوم گفت: یدستش رو کیطور که همان محمدطاها
 .میایب یطورنیهم میخواستیشازده پسرتونه که من رو اغفال کرد. تازه م ریتقص -
 .دیداد کش ایثر
 حموم! -

 گفت: یبودم که رو به عل دنیدر حال خند زیزریسرعت وارد حمام شدند و در را بستند. ردو به هر
 هست. ییباال نتی. شکالت هم تو کاباریب ییمن آماده شم، واسه افرا چاتا  -
 تعارف زدم. ایرا که نداشتم؛ پس رو به ثر یکردن به علنگاه یرو
 .نی. زحمت نکشخورمی! نمیمرس -

 گفت: رفت،یسمت اتاقش مکه به طورهمان
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 ...میتا ما آماده ش زم؟یعز یچه زحمت -
 داد مهرداد بلند شد. یو نه وارد اتاق شده بود که صدانه حرفش کامل شده بود  هنوز

 ! سوختم! سوختم!یوا -
 .دیحمام رفت و به درش کوب یسرعت جلوبه ایثر
 شده؟ یچ -

 بلند داد زد: محمدطاها
 .یچیه ،یچیه -

 کرد: دیزمان تأکتأسف تکان داد. وارد اتاقش شد و هم یاز رو یسر
 .یی! چایعل -
آوردم و جواب  رونشیب میمانتو بیزنگ خورد. از ج لمیموبا ید و به آشپزخانه رفت که گوشبلند ش شیاز جا حرفیب

 دادم:
 سالم مامان! -
 تو دختر؟ ییکجا -
 رو بفرست دنبالم. نی. آخر شب شاهایرؤ یخونه رمیشب م اجونیمن با ثر -
 شب؟ یمونیچرا نم -
من را آدم  اخانمینرود که رؤ میآبرو نکهیخاطر اشد. فقط بهنبا ایسر به تن رؤ خواستیدادم. دلم م امینیبه ب ینیچ

 . بهانه آوردم.گذاشتمیاش مبود که پا به خانه یبارنیو آخر نی. امشب هم اولرفتمیحساب نکرده، امشب را م
 ست.خونه بیشب اد -
 .یبمون یخوایست و مخونه بیاد بارهنیخونه باشه. انگار اول بیخب اد -

 با حرص گفتم: یو کم کالفه
 خودم بهش زنگ بزنم؟ یگیاگه نم ،یچیکه ه یگیم نیخودمون. اگه به شاه یخونه امیشب ب خوامیم -
 .گمیچه خبرته؟ م -

 را در حدقه چرخاندم. میهاچشم
 خداحافظ. -

 میرا جلو ینیبه دست از آشپزخانه خارج شد و س ینیس یاطرافم شدم که عل دزدنیرا قطع کردم و مشغول د یگوش
 ی. سعآوردیم یچا میبود که برا یبارنیانداختم. اول یچا یبه فنجان بلور یکردم و با ذوق نگاه یگذاشت. تشکر

شدم و  نیجز همان شب که پهن زم آمدینظرم نم دهم م یزیچچیکردم هر طور شده سر صحبت را با او باز کنم. ه
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کرده بود که اصاًل  یخاطره مشترکمان همان بود. دلم کار اما تنها دم؛یکشیخجالت م اشیادآوریاو جمعم کرد. با 
 ام، باالخره به زبانش آوردم.مرورکردن جمله بارنی. آب دهانم را قورت دادم و بعد از چندآمدیغرورم به چشم نم

 تمتون.تو زحمت انداخ نکهیو ا نیبابت رفتار شاه خوامی. هم معذرت منیبابت اون شب ازتون ممنونم که کمکم کرد -
شده بود که با  یینگاهم کرد. همچون بازجو میمستق بارنیاول یکه سرش را باال آورد و برا کردمینگاهش م منتظر

 یانداختم که صدا ریبکشد. سرم را ز رونیرا از چشمان مجرم ب قتیداشت حق ینفوذ، سع رقابلیغ یابهت و چشمان
 .دیسرد و آرامش به گوشم رس

 !کنمیخواهش م-
را برداشتم و مشغول  می. سرخوش فنجان چادادیدادن مبدون سرتکان یبود که جوابم را درست و حساب بارنیاول

در قلبم به وجود  یآورده بود. از به زبان آوردن کلمه عشق، حس ناب میشدم که عشقم برا یمتفاوت یچا دنینوش
که  ییهاآماده شده با لباس ای. ثرشدیخوبم م یهاحسو سردسته تمام  آوردیکه ناخودآگاه لبخند به لبم م آمدیم

 به در حمام زد. یادستش انداخته بود، از اتاق خارج شد و تقه یرو
 ن؟یکنیم کاریچ نیشد. دار رید -

 .می: اومدمحمدطاها

 یراهرو کیشامل  ،یشدیداخلش م یداشت و وقت رونیاز ب MDFدر  کیبود که  یبه صورت شانیبهداشتسیسرو
کرد،  زانیآو زیآورا به رخت شانیهادر آن قرار داشت. لباس ییروشو کیو  ییشود که دو درِ حمام، دستکوچک بو

 گذاشت. میجلو یقاببرگشت و بش وهیم سیسمت آشپزخانه رفت. به همراه ددر را بست و به
 .میبش یفکر نکنم حاالحاالها رفتن طیشرا نی! با ازمیکن عز ییرایاز خودت پذ -
 خوردم. یی! چایمرس-
. میراه افتاد ایرؤ یسمت خانهشدن حرص دادند، بهرا بر سر آماده ایمحمدطاها و مهرداد، ثر یبعد که حساب ساعتمین

 میهالیها که اکثر وسااز اتاق یکیرفتم و وارد  یاغرهچشم کرد،یبه او که با تعجب نگاهم م ا،یرؤ یبه خانه دنیبا رس
 یعل نیو محمدطاها و همچن ایشده بود و اصالً انتظار حضورم، آن هم در کنار ثر ریار غافلگآنجا بود، راه افتادم. انگ

شدم  لمیکردن وسابودم، مشغول جمع دهیو به فحشش کش زدمیغر م ایلب به جان رؤ ریطور که زرا نداشت. همان
 باز شد. متعجب نگاهم کرد. بیاد یلهیوسکه در اتاق به

 ؟یکنیم کاریچ یدار -
 مشغول کارم بودم. توجهیب

 ست؟یمعلوم ن -
 .یکنیرو جمع م لتیوسا یچرا دار گمیم -
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 مون.ببرمشون خونه خوامیم -
 چرا؟ -

 کردم. اینثار رؤ یفحش رلبیبا اخم، دوباره ز همراه
 بپرس. اخانومتیبرو از رؤ -

 نشست. نفرهکیتخت  یکرد و رو یپوف
 ازش؟ یناراحت شد -

 مشغول بودم. همچنان
 .امینم نجایا گهید بعدبهنینه. چرا ناراحت بشم؟ فقط از ا -
 کار رو نکرده. نیعمداً که ا -
 .کنهینم ادمیکه  رهیگیم یدوروبرش شلوغه و مهمون یوقت کنه،یمن م ادیتنهاست  یوقت -
 .ادتهی شهیهم ایدختر! رؤ یجورنینگو ا -
 مشخصه. -
 .ادیهم داره م نیحاال اخم نکن. شاه -
 من رو ببره. ادیخودم بهش اس زدم ب -

 را گرفت و مجبور به بلندشدنم کرد. دستم
 .ی! تو به خدا مثل دختر خودمخوامیازت عذر م ایمن از طرف رؤ -

سال 41-40بود، انداختم. با  دهیبه دادم رس یطیدوسال در هر شرا نیمهربانش که در ا شهیبه صورت هم ینگاه
 شترشیکه نامزد بودند، ب یجز چند ماهکرده بودند، به یکه عروس میونسالکی نیر اپدر جوان بود. د کی میسن، برا

 ها گذرانده بودم تا خانه خودمان.را در خانه آن
 گفتم: ریزبهسر
 ازش توقع داشتم. -

 گذاشت. یواریرا در آن چپانده بودم، درون کمدد میهاکه لباسم یمشک یسهیاز ته دل زد و ک یلبخند
 .یباش ایمواظب رؤ شتریب دیبا بعدبهنیز اتازه ا -
 :دمیپرس جیگ
 چرا؟ -
 کرد. دایلبخندش وسعت پ و
 داده. هیو کوچولو بهمون هد زیموجود عز هیخدا  -
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 .دیبلند خند بارنینگاهش کردم. ا جیهم گ باز
 .شمیدارم بابا م -

 .دمیکش یغیکجم افتاد و ج یدوهزار تازه
 ؟یگیراست م -

 شدم. زانیو از گردنش آو دمید که پردا یرا تکان سرش
 .شهی! باورم نمیوا -
 در اتاق را باز کرد. ایرؤ
 چه خبره؟ -
 را بغـ*ـل گرفتم. ایکنده شدم و محکم رؤ بیگردن اد از
 .شهی! باورم نمایرؤ یوا -
 گفت: بیحرص رو به اد با
 خودم بهش بگم. مخواستیم ؟یسر جات، نه؟ باالخره کار خودت رو کرد ینیبش یآخر نتونست -

 چالندمش. دوباره
 ! چقدرشه حاال؟زمیعز یوا -

 زد. یلبخند
 سه هفته. -

 اندازه نخود نشان دادم. یزیکردم و با انگشتم چ یذوق
 که. ستین قدرمنیهنوز ا -

را که ناراحتم  یزیبود. هرچ طورنیهم شهیبه کل فراموشم شد. هم ایاز رؤ امیحال بودم که دلخورخوش قدرآن
که راه  یغیجغی. با جشدیبه کل عوض م میوهواو حال کردمیکوچک فراموش م یحالخوش کیبا  عیسر کرد،یم

 یبرا یکرده بودند؛ اما مطمئن بودم پدر و مادر خوب جازدوا رید یباردار است. کم ایکه رؤ دندیانداخته بودم، همه فهم
 یداشت. وقت یشناستخصص خون و سرطانو فوق کردهیم یخارج از کشور زندگ یچندسال بی. ادشوندیفرزندشان م

 اشیپدرش، زن پدرش، محمدطاها و پناه که خواهر و برادر ناتن شیاش بازگشت، البته پخانواده شیو پ رانیبه ا
و بعد هم  یخواستگار ایدر آن پرستار بود، مشغول به کار شد و چند مدت بعد از رؤ ایکه رؤ یمارستانیب دربودند، 

را  یعل وقتچیازدواج کند، من ه ایبودم؛ چون اگر او نبود که با رؤ بیاد ونیشدنم را هم مداج کردند. من عاشقازدو
 .کردمیرا تجربه نم زهیردل نیریو حس ش شناختمینم

*** 
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 3 فصل
 گرفت. میرا جلو رنگشیکت اسپرت زرشک نیشاه

 کرد. شیرو کار نیا شهیم نیبب -
 شدم. درز سر شانه و پشتش به کل باز شده بود. یشغول بررسرا از دستش گرفتم و م کت

 ن؟یبا ا یکرد کاریچ -
 کرد. کیرا به هم نزد شیهارا جلو آورد و شانه دستانش

 کردم، پاره شد. یطورنیا -
 شده انداختم.به درز پاره یاخم نگاه با
 .یداشتیتر برمبزرگ زیسا هیزه، تو مغا میرو دار زشیچهار سا نکهیاز ا ؟یداریکت تنگ برم یخب مجبور -
 بودنشه.کت به تنگ ی. قشنگپوشمیم ارمیرو م امرزمیکت بابابزرگ خداب رمیباشه. م -

 را کج کردم. دهنم
 قاتل! مونینکش -

 ها را درآوردم.وولشل یدست راستم را هم باال آوردم و ادا زمانهم
 نه؟ ای یکنیحاال درستش م -

 را باال انداختم. سرم
 .کنمیت درست م. بعداً واسهشهیم نمنوچ! االن حوصله -

 .دیکش ششیررا به ته دستش
 . امشب الزمش دارم.گهیبکن د شیکار هی -
 چه خبره امشب؟ -

 را باال انداخت. شیابروها
 مگه؟ یدونینم -

 . مگر چه خبر بود؟دانستمیهم نم واقعاً
 نه. چه خبره؟ -
 همه رو واسه شام دعوت کردن. یعالخاطر طرح جناب. بهمیمحمدطاها دعوت یبابا شب خونه -

 کردم. یذوق
 واقعاً؟ -

 تکان داد. میجلو دواریرا تهد انگشتش
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 پسره. نیطرف ا یو بر یاز کنار من جم بخور یبه حالت اگه بخوا یبه حالت افرا! وا یوا -
. ندیحداقل مرا بب کردمیم یکار دیحساب کرده بودم. با یلیامشب خ یشد. من رو دهیناخودآگاه درهم کش اخمم
 و خطوط اخمم را پاک کرد. دیکش امیشانیپ یبر رو یدست

 حاال گفتم که گفته باشم. -
 .دمیمبل بلند شوم. دستم را کش یگرفت و مجبورم کرد از رو میرا به بازو دستش

 بابا! ولم کن! یا -
 !هاشهیکه بد م یفتیدنبالش راه ب ی. باز سرخود پا نشگوشت یزهیرو درست کن. حرفامم بکن آو نی. زود انمیپاشو ب -

 ها راه افتادم و خودم را به آن راه زدم.سمت پلهبه خوردم،یکه حرص م طورهمان
 .برهیعالمه کار م هیرو بدوزم.  نیآستراشو باز کنم، بعد ا دی! بامایکرد یریچه گ -

 .دمیرا پشت سرم شن شیصدا
 غر نزن! -

نشستم و مشغول دوختن کت  امیاطیکه به جانش وصله بود، پشت چرخ خ نشیدورزدن با ماش از گرفتن قول بعد
جبران همه ما  یقبول نکردم. حال او برا یپول چیهر چه کرد، ه ا،یطرح به ثر دادنلیحضرت واال شدم. بعد از تحو

 .دمشدن بومرگرا مهمان کرده بود. من هم ازخداخواسته در حال ذوق
*** 
اما دست  آورم؛یدرم یبازعیضا یادیز دانستمیدنبالش بود. خودم هم مبه رفتیل باز هم نگاهم هرجا ممعمو طبق

حساس به نور است و با تابش نور  یهر کس یینایب یخودم نبود. کنترل نگاهم و رفتارم از دستم دررفته بود. تارها
تمام  دنشیبا د یعنیبود.  میرو یو حضورش جلو یعل دنیمن حساس به د یینایب ی. تارهادهدیالعمل نشان معکس

کارها،  یبرا ایبود. ثر اورهیدرن یبازعیضا نیچن نیا خیدر طول تار کسچیکه ه آوردمیدرم یبازعیبود. چنان ضا
 ینیس. کردیاز من استفاده م گذاشتند،یم شیبه الال یلیل یحساب اشیاول باردار یهاماه نیکه در هم ایرؤ یجابه
قسمت سالن نشسته  نیترییکه انتها یسمت علبه نفرنیهمه گرفتم و آخر یرا به دستم داد تا بگردانم. جلو یچا

به همراه قندان  یها بودم. فنجان چاحرف نینخواستن تکان داد؛ اما من پرروتر از ا یبه نشانه یبود، بردم. تنها سر
 نه برگشتم.آشپزخا هسرخوش ب یچا یخال ینیگذاشتم و با س شیرا جلو

 دی. آخرش هم به تهدکردمیغره رفت، باز هم من کار خودم را مچشم یبه جانم غر زد و ه نیشب هر چه شاه آن
 نگاهم را کنترل کردم و کمتر جلب توجه کردم. یکرد که کم دمیتهد یدست زد و حساب

*** 
 به صدا درآمد. ایرؤ یزدن بودم که زنگ تلفن خانهمبل در حال چرت یرو
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 رو. یافرا! بردار گوش -
 .دیام کوبرا بستم که دستش را محکم به شانه میهاچشم توجهیب

 رو بردار! یگوش گمیمگه نم -
 کردم. یشیام گذاشتم و اشانه یرا رو دستم

 چته؟ -
 را برداشت. اریس یسمت تلفن رفت و خواست جواب بدهد، قطع شد. گوشبه تا
 شماست. یاز خونه -

 مبل نشست. یرورا گرفت و  شماره
 داداش.الو. سالم زن -
- ... 
 آره. تا خواستم جواب بدم، قطع شد. -
- ... 

 به من رفت. یاغرهچشم
 .جاستنیچرا اتفاقاً! هم -
- ... 
 هست؟ ی! کیبه سالمت -

 با تعجب گفت: ناگهان
 ؟یگیم یالک -
- ... 

 یچنان طوالن شیهاکنم؛ اما تماس چشیپو سؤالو منتظر بودم تا زودتر تماس را قطع کند  کردمینگاهش م کنجکاو
 ول کن نبود. کرد،ینم اشمهیو اظهار نظر هم ضم گرفتیبود که تا تمام خبرها را نم

 بگم واال! یچ -
- ... 
 ؟یبه داداشم گفت -
- ... 
 داداش!زشته به خدا زن -
- ... 
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 .ستیروح سرگردانم ن یگیکه تو م یطورنیا گهید یآره خب؛ ول -
 بود. یکه آن هم عل دادینفر لقب روح سرگردان م کیشدند، مادر فقط به  زتریت میهاشگو
- ... 
 .گهید یآدما یداره. مثل همه یاونم حق زندگ -
- ... 

 .میدار یسال تفاوت سن9-8 بیمنم با اد -
- ... 
 .یکنیدلت رو بد م یتو خودتم دار -

به دکتر مراجعه  دیوتلوپ در حال زدن بود. حتماً بابود. قلبم تاالپ یمهمناخنم کردم. انگار واقعاً خبر  دنیبه جو شروع
بود، فراموش کرده و به کار  یرسانرا که خون اشیکرده بود. کالً کار اصل دایقلبم مشکل پ ری. چند وقت اخکردمیم

 مختلف مشغول بود. یهاتمیبا ر یقیموس
- ... 
 .نینظر خودشم بپرس -
- ... 
 .زنمیچشم! حرف م -
- ... 
 کنم که چقدر خوبن. فیمن تعر خوادی. نمدشونیشناسیخودتون بهتر از من م گهی. دستنیکه ن بهیغر -
- ... 
 .دوننیرو بهتر م یها، قدر زن و زندگمردهداده و زنطالقزن گنیم میاز قد -
- ... 
 هست.هم که  کردهلی. تحصهیدرآمدشم عال گفتیم ایکار و بارشم که خوبه. ثر -
 موت بودم.روبه ایمرده و ثرآمدن اسم زن با
- ... 
 .کنمیحاال من باهاش صحبت م -
- ... 
 ن؟یقرار گذاشت یک -
- ... 
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 امروز زنگ زدن؟ -
- ... 
 آخر هفته قرار بذارم؟ یبرا ایخب من زنگ بزنم به ثر -
- ... 
 ؟ینه بابا! چه زشت -
- ... 
 ه؟یداداشم راضخان -
- ... 
. مثل هیشونم راهمون ندادن. به داداشم بگو فکر کنه مهمونتو خونه یحت گنی. زشته به خدا! مانیب نیحاال بذار -

 .میمدت داشت نیکه ا ییوآمدارفت
- ... 

تکان دادم و لب  شی. دستم را جلواوردمیمشغول صحبت بود. باالخره طاقت ن الیخیو او ب زدمیبال مداشتم بال من
 زدم:

 شده؟ یچ -
 نازک کرد و سرش را برگرداند. یچشمصحبتش شد. پشت یمشغول ادامه الیخیب

 داره؟ ی! به تو چه ربطیبگو غلط کرد -
- ... 
 .گهیسه ساعت د-دو هی میایم میکنیباشه. ما هم حرکت م -
- ... 
 . سالم برسون. خداحافظ.زنمیزنگ م بمیبه اد -

 .دمیسمتش پربه عیسر
 شده؟ یچ -

 اصالً مشخص نبود باردار است، کرد. یدر سه ماهگ به شکمش که یااشاره
 م رو!بچه یکشیم -

 .دمیعقب کش یکم
 بگو حاال. -
 ت خواستگار اومده.واسه -
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 باور کنم. توانستمیزده بودم؛ اما نم ییهاخشک شد. حدس شیزانو یرو دستم
 ؟یک -
 خالص را زد و فلجم کرد. ریت
 .یعل -
را  امنهیقفسه سـ*ـ دمیکه ترس دیکوبیکرد. قلبم چنان محکم م دنیوع به لرزو دستم شر دیلحظه رنگم پر کی در

مبل  یجلو یهاپارکت یباور بود که بدنم شل شد و رو رقابلیو غ ادیقدر شوک حرفش زبشکافد و خارج شود. آن
 کنارم نشست. عی. سردمیدراز کش

 چت شد افرا؟ -
 را محکم گرفت. دستم

 دستات سرده؟ قدرنیچرا ا -
 را باز کردم. چشمم

 من؟ یخواستگار ادیب خوادیم یعل ؟یگیعمه؟ راست م -
 زد. یلبخند

 ه؟یعاشق! دروغم چ یوونهید -
 .دمیکش یآه
 نه؟ ،یدونستیتو م -

 برد. نییمثبت باال و پا یرا به نشانه سرش
متوجه شد. اومد بهم گفت دختر  بی. تازه اولش ادستیشدن که گـ*ـناه ناز رفتارت و نگاهت معلوم بود افرا. عاشق -

موهاش  کردم،یخودم که بغلش م یمن همون افرا کوچولو یکوچولوم عاشق شده. اول باور نکردم؛ چون تو هنوزم برا
. بهیحق با اد دمیکه توجه کردم، فهم ی. وقتیبود دم،یخرینازش رو م کردم،یلباساش رو عوض م کردم،یرو شونه م

 که دلت رفته. دی. اون فهمشناختیاون بهتر از من تو رو م
 چشمش را پاک کرد. یگوشه اشک

 .یبزرگ شد قدرنیا شهیباورم نم -
 .دیدر آغوشم کش محکم

هم سروصدا راه  نیو مسلم هردوتاشون مخالفت کردن. شاه ی. مرتضیرو دار شیپ یراه سخت ش،یخوایاگه م -
 .گفتیرو به من م نایا لیمیمامانت هم ب یگردوخاک کرده. حت یانداخته و حساب

 .دیچشمم چک یاز گوشه یاشک
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 ا؟یرؤ -
 زم؟یجونم عز -
 !شهیباورم نم -

 زد. یلبخند
 شه؟یت هم مخالفت کردن. حاال تو کدومش رو باورت نم. خونوادهتیخواستگار ادیب خوادیم یعل گمیدختر! م -
 :دمینال یبدبخت با
 کنم؟ شونیچطور راض -
 .میکنیما هم کمکت م ،یتو بخوا . اگهمییبا تو بیمن و اد -
 چشمانم زل زد. به
 نظرت مثبته؟ -

 .دیام را بوسانداختم. محکم گونه ریرا با خجالت ز سرم
 عروس کوچولو! یقربونت برم اله -
 زدم. یاکردم و لبخند گنده یدلم ذوق در
 کنم؟ کاریحاال چ -
 .یکن یکار چیه خوادینم -

 به ساعت انداخت. یهم نگاه بعد
 چه خبره. مینیتون، ببخونه میبر گهیدو ساعت د هی. ادیزودتر ب کمهی بیبه اد زنمیزنگ م -

 .چاندمیرا درهم پ دستانم
 اصالً. ستیحالم خوب ن -
 سمت آشپزخانه رفت.بلند شد و به شیجا از
نت واسه من گفت، که ماما طورنی. ایستیاون لشکر وا یجلو یبتون ،یبهت برسم که جون داشته باش یحساب دیبا -

 گردوخاک راه انداختن. یهمه جبهه گرفتن و حساب
*** 
 یلیسمتم آمد و خبه یعصبان داد،یگوش م هیبق یهانشسته بود و به حرف یاکه تا آن لحظه ساکت گوشه نیشاه

لحظه  کیمرا زد. خواهرش را. در  نی. شاهشدیبود که باورم نم ادیقدر زگوشم زد. شوکش آن ریمحکم ز مقدمهیب
 گفت؟ینم یزیچچیه کسچیسالن خانه که پر از همهمه بود، ساکت شد. چرا ه

 تکان داد. میجلو دواریاش را تهداشاره انگشت
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تو دهنت. گفتم از سرت  زدمیاحمق راحت بود که نم یاز بابت اون پسره المیچندبار بهت گفتم دست بردار؟ خ -
 .شکنهیاونم داره با دمش گردو م دونستمی. نمکنهیبهت نم یاون توجه یوقت پرهیم

که به خانه آمده بودم،  یساعتمین نیدر ا همهنیاز چشمم روان شد. ا میهاام گذاشتم و اشکگونه یرا رو دستم
زد،  نیکه شاه یایلیاش به کنار. درد سجوابم نه باشد؛ اما همه دیکه با کردندیم دمیبازخواست شده بودم و همه تهد

 . رو به جمع، بلند گفت:کردیام مفهداشت خ
 نیا دونستمیگفتم بس کن، گوش نداد. م ی. هدمیفهم شیعاشق شده. من احمقم چندماه پ وونهید یدختره نیا -

 گفتم! یک نینی. حاال ببزمیریپسره رو م نی. من خون انهیتر از اعقلپسره کم دونستمیعقل نداره. نم
. انگار کردندینگاهم م یبدتر دیآورده بود و حال همه با د میام را به رووعالقهه عشقهم یرا برد. جلو میآبرو نیشاه
 انداختم. ریزده سرم را زکمرم نشست و خجالت رهیبر ت یکرده بودم. عرق سرد یبزرگ یخطا

بدتر سرم ام حلقه کرد. را دور شانه گرشتیسمتم آمد و دست حماخودش را کنترل کند. به کردیم یسع یلیخ بیاد
از خودم دفاع کنم؟ پس آن  توانستمیشده بودم که نم وپادستیب قدرنیآوردم و از ته دل زار زدم. چرا ا ترنییرا پا

 رفت. نیبه شاه یاغرهچشم بیهمه دراز بود؟ اد یرو شهیکجا رفته بود که هم امیمترزبان شش
 دهیکش نیوقت من هم. اونیو عاشقش بش یرو بخوا یکس که تو می. منتظر روزیبش یرتیغ قدرنیتو الزم نکرده ا -

نداره  یکه ازش خوشش اومده. به تو ربط دهید یتو وجود عل یزیچ هی. حتماً افرا زنمیرو به جرم خواستنت، به تو م
زش ا یزی. تو چآوردیبه بار م ییعقله؛ وگرنه رسوانه کم ه،یادهیدر. افرا نه دختر چشمیکه ندونسته قضاوتش کن

 ی. مگه علدهیکه وقتش برسه. االن وقتش رس یکرده؟ حسش رو تو دلش نگه داشته تا زمان یکار اشتباه ؟یدید
عالفه؟  ن؟یدیرو ازش د یایکدوم هرزنگاه ن،یوآمد داشتباهاشون رفت همهنیکرده؟ ا کاریچ ه؟یدزده؟ مگه قاچاقچ

 ی. چه عزت و احترامشکننیمختلف سرودست م یهاداره. واسه کارش شرکت یشغل به اون خوب ست؟عرضهیب
نامزدش مرده،  نکهیمرده و روح سرگردانه؟ اشماها زن یوقت برااون فته،ی. مهندس مجد از زبونشون نمذارنیبهش م

 یکاربده؟ اگه کثافت سوزه،یست و داره براش معشق مرده هی بندیبعد از چندسال پا نکهیبوده؟ ا یمگه دست عل
 شد؟یخوب م کرد،یجا بگو بخند منبود، همه الشیخ نیو ع کردیم

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم شیهاچشم
و هزارتا  نیکنیم رشیتحق نیساعته دار هیاز افرا دفاع نکنم.  تونمینم ینداره؛ ول یدختر خودتونه. به من ربط -

 یداداشام اومدم؛ ولداداشام و زنخان بگه. من فقط به احترام یزیدختر سرش رو بلند نکرد چ نی. انیزد یحرف به عل
 .نیخاطر حس افرا کتکش بزنو به نیقضاوت کن رهیزکه فقط آروم و سربه یراجع به کس یطورنیا نیبخوا هیانصافیب

 با اخم ادامه داد: ن،یبه شاه رو
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رو  رشیبگو. خ هیثل بقتر داره. تو هم نظرت رو م. افرا بزرگیکنیکه رو افرا دست بلند م بارتهنیو آخر نیاول -
 ،یدیازش شن یبد زیکن. اگه چ قیتحق یعل یپس از راه درستش وارد شو. برو محل کار و محل زندگ ؟یخوایم

 بزن تو دهنش، بگو انتخابت اشتباه بوده. ایوقت باون
 به حرف آمد. پدر
 یخداحافظ هیسالم و  هیمدت جز  نیکه تو ا یمن چطور دخترم رو بسپارم دست کس یول ب؛یحرفات درسته اد -

ست. مَرده. جا افتاده هیبه کنار. اون  نایتره از افرا. اسال بزرگ12 ؟یگیرو نم شونیتفاوت سن دم؟یازش نشن یزیچ
. دخترم رو بفرستم کنهیم یزنش عزادار یبرا هنوزمشکسته شده.  یلی. اون خخوادیم یمن جوونه. دلش جوون یافرا

ست. چطور تو دل اون مرد هنوز زنش زنده یدونیخودتم م رم؟یبگ لشیتحو ونهوید گهیش، چند مدت دتو خونه
 زنِ مرده توشه؟ هی یهیکه سا یادخترم رو بفرستم تو خونه

 کرد. دییپدر را تأ یهاهم حرف عمو
که  نهینداره. من تعجبم فقط سر ا یسازگار زشیچچیافرا ه یهیست. با روحمرد افسرده نیبه کنار. ا نایا یهمه -
 داشته که افرا دل باخته بهش؟ یبشر چ نیا

 ونیعمو هم به او اضافه شده بود و حال هر دو با هم ش. زنختیریبند اشک م کینشسته بود و  یاگوشه مادر
 سمتشان رفت.به ای. رؤکردندیم
 ؟یو آه پاش رو بذاره تو زندگ با اشک دیاول کار با نیافرا! هم چارهی! اصالً شگون نداره. بنینکن یجورنیتو رو خدا ا -

 گفت: عیسر مادر
 .دمیافرا غلط کرد! من دختر نم -

 سمت پدر دراز کرد.زد و دستش را به هیگر ریز دوباره
 .دمی. من دختر نمیمرتض دمیمن دختر نم -

 دستش را گرفت و نشاندش. عموزن
 حرفاست. نیاز ا شتریب یلی. حق افرا خمیدیگلمون رو نماختر! معلومه که دختر دسته نیبش -
 زد. یانداختم. لبخند بیبه اد ینگاه یبدبخت با
 .میصحبت کن دیبا -

 .میستادیهم ا یرو. در راهرو روبهمیها باال رفتدو از پله هر
هر  ،یمحکم بهم بگ یبله هیاگه  ؟یمطمئن ه؟یراض یِدلت راض ش؟یخوای. مپرسمیم بارنیهزارم یافرا؟ بازم برا -

 ؟یشینم مونیت پشکه از کرده یدلم رو قرص کن خوامی. اول مکنمیت مواسه یکار
 انداختم. ریخجالت سرم را ز با
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 مطمئنم! -
 ام گذاشت.شانه یرا رو دستش

 پس بسپارش به من. -
 .دیرا بوس امیشانیپ
 .یشاءاهلل خوشبخت بشان -
ساعت بعد  کیسمت اتاقم رفتم. بم آمد و بهل یرو یبود. لبخند بیکرد، اد یخوشبخت یآرزو میکه برا ینفرنیاول
سمتش چرخاندم. از و به سقف زل زده بودم، سرم را به دهیتخت دراز کش یطور که رودر اتاق را باز کرد. همان ایرؤ
 تخت نشست. ی. لبهستیخوب ن که اوضاع اصالً دیفهم شدیکه پنچر شده بود، م اشافهیق
 ما. یخونه میبربردار  یالزم دار یزیپاشو اگه چ -

 .زدیدودو م میهاچشم
 شده مگه؟ یچ -
 .شهیاعصابت داغون م کنن،یم شهیخونت رو تو ش ،یباش نجایما بهتره. ا یخونه می. بریچیه -

 در حال درآمدن بود. اشکم
 نه؟ شن،ینم یراض -
 .شهیدلم! درست م زیغصه نخور عز -
 بغض گفتم: با
 ؟یاگه نشد، چ -

 نگاهم کرد. میمستق
 اونا هم مجبورن که قبول کنن. ،ینیعقب نش یوقت ش،یخوای. اگه واقعاً میجا بزن دینبا -

*** 
 شطرنج بود. زیم یشطرنج بر رو یهامهره دنیمشغول چ بیاد
 ؟یکشیآه م بارکی قهیچند دق یه ،یگوشه نشست هیچرا حاال  -

 رفت. یاغرهکه چشم دمیکش یآه دوباره
کنه و  نیمن رو سبک، سنگ یفکر کنه. حرفا نهیبش دیبا بابات صحبت کردم. با یلیمن خ .دهیکه به آخر نرس ایدن -
 عجول نباش. قدرنی. اتنندهی. بهشون حق بده افرا! اونا نگران آرهیدرست بگ میتصم هی
 لب گفتم: ریاخم ز با
 بزنم. ششیبخوام آت دیخودمه. شا یزندگ -
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رو  نینداره. ا یخودمه، به شماها ربط یزندگ یکه بگ شهینم یطورنی. ایقانعشون کن لیبا دل دیافرا! با گهینشد د -
 و سرنوشت تو اونا هم دخالت دارن. یتن. تو زندگ. اونا خونوادهکننیعمراً قبول نم گهیو د یکنیبدترشون م ،یبگ
 کنم؟ کاریچ یگیم -
 .کننیاونا هم لج م ،یبرو جلو. لج کن متیو مال لی. فقط با دلیچیه -
 سمتمان آمد.به ایؤر
 شام حاضره. نیایب -
 گفتم: حالیب

 .ستمیمن که اصالً گرسنه ن -
 .دیدستم را کش بیاد
 .شهیدرست نم یزیچ ،یریغم بغـ*ـل بگ ی. زانومیندار ستیم نپاشو! گرسنه -
 کرد. دییهم تأ ایرؤ
 .یدیبرعکسش رو انجام م ی. تو که داریکه غصه نخور نجایمن آوردمت ا -
 .میکن یتازه بعدشم قراره شطرنج باز: بیاد
 .شهیتر مداغون مهیازت، روح بازمی. باز دوباره میباز امیمن نم -

 خنده. ریزد ز بلند
 .یبدم که نباز ادیبهت  کیتکن هی بارنیا دمیقول م -

*** 
حالت اصالً دوست  نیا ام را دررفتم. چهره نهیسمت آبلند شدم و به میاز جا حالیب مدت،یطوالن یهیگر کیاز  بعد

متورم و سر دماغم  میها. پلکشومیم ختیریزشت و ب یلیخ کنم،یم هیگر یوقت کردمیاحساس م شهینداشتم. هم
همچون من  اشیدر شب خواستگار یعروس چیشه بود. هیاز هم تررنگیشدت قرمز شده بود. لبم هم خشک و ببه

 .دیدستش کوب یرو محکم دنمیوارد اتاق شد و با د اینبوده. رؤ
 خاک به سرم! ؟یسر خودت آورد ییچه بال -
 تخت نشستم. یرو حالیب

 شد؟ یچ -
 نشست. کنارم

 دودلن. کمهیشدن. فقط  یراض باًیباهاشون حرف زده. تقر یلیخ بیکنن. اد یشدن شب رو آبرودار یفعالً راض -
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 ایاش خانه رؤنه روزم را. همه دم،یفهمیشبم را م . نهگذردیچطور م امیزندگ دمیفهمیسه روز اصالً نم-دو نیا در
خاطر به ایکه برگردند. رؤ یتا زمان ماندمیشان مبودند، تنها در خانه مارستانیهر دو ب بیو اد ایرؤ یوقت یبودم. حت

و  زدیوجود هر روز به خانه ما سر م نیبود و با ا فتیش بیشب راحت شده بود؛ اما همچنان اد فتیاز ش اشیباردار
مان بروم. هم از اصالً به خانه خواستی. دلم نمرساندی. دست آخر هم خبرها را به ما مکردیبا پدرم و عمو صحبت م

 هم طاقت نه آوردن و دعواها را نداشتم. دم،یترسیخشم پدر و عمو م
 گفتم: یدیناام با
 باشم؟ دواریام یعنی -

 زد. یلبخند
 .هیامشب دل باباتو قرص کنن، اک یخونواده عل کمهی ه؟یباش! مگه الک دواریام -
 .دمیکش یآه
 خدا کنه! -

 را پشتم زد. دستش
 برگرد. کارت دارم. ر،یبگ یاقهیدوش پنج دق هیزود  -

 یهابا برش ینیزمبیکه در آن س یبا بشقاب ایو از حمام خارج شدم. رؤ دمیام را پوشگرفتم. حوله یدوش عیسر
 برگشت. ظیشربت غل یوانیقرار داشت و ل رهیدارهیدا
 را به دستم داد. وانیل

 .خوابهیپفشون م عیرو بذارم رو چشمات. سر نایشه. بعدم بخواب، ا میقندت تنظ کمهیرو بخور  نیاول ا -
کرده بودم، مغزم از  الیچون خودم در حال حاضر از بس فکر و خ دادم؛یانجام م وچراچونیرا ب گفتیم یکار هر

نگاه کردم.  نهیبود، دوباره خودم را در آ میهاچشم یرو هاینیزمبیکه س قهیدق 20. بعد از دادید و اِرور مکار افتاده بو
را سشوار  میساده داشته باشم. موها یشیکردم آرا یپودر زدم و سع مکر میهاپلک ریز یبهتر شده بودم. کم یلیخ

کردن و مخالفت بودنیناراض ،یمکش، بدبختهمه کشآن انی. در مدمیچیسرم جمع کردم و پو همه را پشت دمیکش
واقعاً  کردم،یام چقدر کوتاه بود. حال که فکرش را مشدن خواستهزدم. فاصله آرزو تا اجابت یجانیام، لبخند بخانواده

 خواستمیرا م یقدر علباز هم آن شد،یبدتر هم م نیاگر از ا یرا داشتم. حت شیبدترها نیارزشش را داشت. توقع از ا
 نیزم یرا رو میشده بود. پاها ادیز نیام با زمو در خلسه بودم انگار فاصله جی. هنوز هم گآوردمیکه خم به ابرو نم

آن  ایبود که در رؤ یمحال یآرزو میبرا شهیکه به عشقم برسم. هم کردمیفکرش را نم وقتچی. هکردمیاحساس نم
سمتم آمد و اش در گلو خفه شد. بههلهله دنمیکنان وارد شد؛ اما با دهلهله ایؤبه در اتاق خورد و ر یا. تقهدمیدیرا م

 .دیرا کش میمحکم بازو
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 ؟یدیپوش هیچ نایا -
 بلندم کردم. یابه لباس سرمه ینگاه

 چشه مگه؟ -
 سمت کمدم راه افتاد.عقب هلم داد و به به
تو  یعنی پوشه؟یم رهیلباس ت شیتو مراسم خواستگار خنگ! آدم ی. دخترهپوشمیلباسا نم نیم، از امن که حامله -

 ؟یاصالً لباس ندار
 تخت انداخت. یدرون کمدم برداشت و رو یلباسدست لباس از چوب سه
 کدومش بهتره. نمیبپوش بب -
 .کردمیها نگاه مبه لباس یکجدهان با
 .پوشمیقرمزه رو که عمراً نم -
 مگه دست خودته؟ -

 برداشتم. خورد،یم یداشت و کمرش کمربند پهن ریکه جنس حر رنگمیبلند کرم زیشوم
 .پوشمیرو م نیا -
 به آن انداخت. ینگاه یبد دل با
 .هیچطور نمیحاال بپوش بب -

 زد. یو منتظر نگاهش کردم که لبخند دمشیپوش عیسر
 تر کن.رژلبت رو پررنگ کمهی! فقط هیعال -
 ساده باشم. خوامی. منینه، خوبه هم -
 .دنتینا که هزاربار داو -
 .گهینده د ریامشب فرق داره. خوبه! گ -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
سکوت گرفته بودند و در قهر مطلق با من به  یعمو که روزههست؛ وگرنه مادر و زن ایخدا را شکر کردم که رؤ چقدر
و  دمیجوی. لبم را مرفتمیها آمدند. با استرس در اتاق راه مکه مهمان یتا زمان . در اتاق منتظر ماندمبردندیسر م

با  نیحرکاتم مشهود بود. قلبم هم که آرام و قرار نداشت. شاه یایا. استرس از تمام زوچاندمیپیدستانم را درهم م
 گفت: اعصابیوارد اتاق شد و ب ییروترش

 .نییپا ایب -
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 نیکه زده بود. ا یایلیاما همچنان ناراحت بودم از س دم؛یدر برابرش خجالت کش بارنیاول یرا گاز گرفتم و برا لبم
محلش کردم و از . کممیبا هم نداشت یارتباط چیقهر کرده بودم و ه نیبا شاه یبود که چند روز امیدر زندگ بارنیاول

 کنارش گذشتم که مچ دستم را گرفت.
دستت درد  نیشاه یبگ یایکه ب یروز نمتیبی. میکن یهمه رو راض یتونستنه؟ خوب  ،یآخر کار خودت رو کرد -

 چیصورتم. من رو ببخش که تو رو آدم حساب نکردم و حرفت برام ه طرفنیبزن ا میکی ایتو گوشم. ب ینکنه که زد
 بود.

برادر  یجا ذشت،گیم امیکه از زندگ یچندسال نیبغض نگاهش کردم. دلم طاقت اخم و قهرکردن نداشت. او در ا با
 ام را پر کرده بود.نداشته

 !نیشاه -
 از اتاق هلم داد. رونیب سمتبه
 .رونیدهنت رو ببند! برو ب -
هم نکرد. گـ*ـناه  یکه زده بود، ناراحت نبود و عذرخواه یایلیاز س ینکرده بود. حت یرفتار نیبا من چن وقتچیه

 .چه بود؟ برگشتم و به چشمانش زل زدم یمن جز عاشق
 اشتباه کردم؟ یپام رو کج گذاشتم؟ ک یمگه گـ*ـناه کردم؟ ک -

 .دیکش اشیشانیبه پ یدست یعصب
 یپسره رو بخوا نیا یامشب رو خفه شم؛ ول هینداره. بابا و عمو ازم قول گرفتن که دهنم رو ببندم و  یبه من ربط -

 ا؟افر یدیمرد. فهم نی. شاهیکنیتا آخر عمرت رو من حساب نم ،یقبول کن
 ها باال آمد.با حرص از پله ایرؤ
 . دو ساعته منتظرن.گهید ایب ن؟یکنیم کاریچ نیدار -

 دراز کرد. ایسمت رؤبه دواریاش را تهدانگشت اشاره نیشاه
 سر تو و اون شوهرته. ریش زهمه -

 به من اشاره کرد. یدودست
 بیاد ؟یکنیرو م شیچرا؟ تو چرا طرفدار هگی. تو دفهمهیفرق خوب و بد رو نم نی. استین شیحال یچیه نیا -

 دفاع کنه؟ نیاز حماقت ا تونهی. دکتر مملکته. چطور مستکردهلیچرا؟ اون که تحص
 .ستادیا اشنهی*ـسـبهنهیکرد و سـ*ـ یاخم ایرؤ
. یموش. تو فقط پسرعیکنیم رشونیو ش یخونیداداشام مگوش خان ریز ی. هیکنینداره که دخالت م یبه تو ربط -

 اول باباشه، بعد عموش. اردارشیدرازتر نکن. اخت متیپات رو از گل
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 .آمدیدرنم نیخون شاه یزدیبود که کارد م یعصبان قدرآن
 .میعمر با هم بزرگ شد هی ؟یدیافرا خواهر منه، فهم -
 گفت: دم،یلرزیم واریبه من که مچاله شده در د رو
 ه؟ن ،یکنیم دییرو تأ ایرؤ یتو هم حرفا -

 زد: داد
 نه؟ -
 را گرفت. شیزده بازوهول ایرؤ
 ! زشته.ترواشی! نیشاه -
 .دیکش رونیب ایرا از دست رؤ شیبازو شدتبه
 شوهرت. یفهیجلو طا میبرینترس! آبروت رو نم -

 ام را تکان داد.شانه محکم
 بگو! منتظرم! -

 .دیاز چشمم چک یاشک قطره
بذار  یول ؛یطی. تو هر شرایکن تمیمثل قبل حما دیهم با شهی. همیداداشم شهی. تا ابد! تو هم هممونمیخواهرت م -

 تونستیکه م خورمی. حداقل تا آخر عمر حسرت نمدمیبه حرف دلم برم. اگه اشتباه هم باشه، خودم تاوانش رو م
که  دونمیم که بکشم، شما رو مسببش یایهر سخت م،کن یهم عروس یاگهیوقت با هرکس دبشه؛ اما نذاشتن. اون

پس بهم کمک کن. به خواهرت کمک کن. بذار  ؛یبرام مهم یلیبرسم. تو خ خواستمیکه خودم م یبه اون نینذاشت
. برم با پسر هی. فقط زخم خورده. فقط دلش شکسته. مرد خوبستی. به خدا بد نستیبد ن یبه مراد دلش برسه. عل

که خونم رو تو  ؟یتللیللیو  یبازقیهر روز بره دنبال رف کنه؟ که انـتیکه هر روز بهم خــ*ـ نمک یعروس یجوون
. خوامشیکه باشه من م ی. هرجورخوامیآروم کنار اون رو م یزندگ هیکم داره؟ من  یچ یکنه؟ مگه عل شهیش

 روم.کنارم باش، نه روبه
 را در دست گرفتم. دستش

 باشه؟ -
 تر شده بود.آرام یکم انگار

 ه؟یبه عل دنیمراد دلت، رس -
 .دیکش یقیهم گذاشتم. نفس عم یرا رو میهاخواستنم فقط چشم ینشانه به
 .یاریروزم دووم نم هیکه کنار اون  دونمی. مشناسمیمن تو رو م یبهتر از هر کس یول زنم؛ینم یباشه، من حرف -
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 لب زدم: آرام
 .ارمیم -

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم شیهاچشم
رو  میسه روز من کار و زندگ-دو نی. تو اکشهیده و فقط زور و بازوش رو به رخت مش التیخیفکر نکن داداشت ب -

ازش  یبد هینفر  هیکردم درموردش. اولم از محل کارش شروع کردم. اگه  قی. رفتم تحقیول کردم افتادم دنبال عل
 بودم. ستادهینا نجایگفته بود، االن من آروم ا

 .دیدستم را کش خورد،یطور که حرص مهمان ایاز ته دل زدم. رؤ یقیعم لبخند
 .میبر ای! بگهیبسه د -

و  نیو محمدطاها، آذ ایثر ،یراه افتادم. همه بودند. پدر و مادر عل ایسر رؤو پشت دمیکش یقیها نفس عمپله یباال
 یرو ایر رؤکردم و کنا یسالم ریزحضور پدر و مادر ساره در جمع بود. سربه کرد،یم شتریکه تعجبم را ب یزیرها. چ

 زد. یلبخند یمبل دونفره نشستم. پدر عل
 .میدی. مقدمات رو هم چمیخانوم. ما صحبتا رو کردعروس یاومد ریشما د -

 که دوباره به حرف آمد. کندمیرا م میهابود و از استرس گوشت کنار ناخن نییسرم پا همچنان
 .یرسمه که دختر و پسر با هم صحبت کنن شب خواستگار -

بود؛  نیشکسته و غمگ یلیخ نکهیو مادر ساره که کنار هم نشسته بودند، کرد. مادر ساره با ا یسمت مادر علبه ینگاه
 زد. یاما لبخند

 .نیصحبتاتون رو بکن نیپسرم! پاشو با افراخانوم بر یعل -
به همراه  یامهشدم. کت و شلوار سر پشیاش انداخت. تازه متوجه تسمت مادر و خالهبه ینگاه یبا درماندگ یعل
 کردندیبودند؛ چون با احترام برخورد م بیعج یادیبود. پدر و عمو ز دهیتر پوشروشن یبه همان رنگ اما کم یراهنیپ

مهمانان  دانستمی. مگفتندینم چیکه ه کردندیم یآبرودار دنبود. داشتن یقبل از مهمان یهاوتَخماز اخم یو خبر
ها راه افتادم. سمت پلهبلند شدم و به میمن هم از جا ،ی. با بلندشدن علشوندیم شان سرم هواربروند، دوباره همه
کرد.  یکرده بودم. نه به اتاق نگاه کرد و نه کنجکاو زیاتاقم را مرتب و تم بارنیقبل، ا یدفعه یبرخالف خواستگار

که باعث حالت تهوع  یبا استرسانداخت. من هم  نیینشست و کالفه سرش را پا امیطراح زیم یصندل یرو تفاوتیب
. مطمئن بودم تا صبح هم زدینم یخواب نشستم. هر چه منتظر ماندم، حرفتخت یام شده بود، رومعده چشیو پ
 یبا خودم کلنجار رفتم تا توانستم حرف یاقهی. چند دقشدمیم قدمشیخودم پ دی. پس بادیگوینم چینزنم، ه یحرف

 بزنم.
 ؟یآقاعل -
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بود، جز به من.  یی. نگاهش هر جاکردیکلمه حرف مردم و زنده شدم. سرش را بلند کرد؛ اما نگاهم نم کی نیهم با
 عرق بود و لرز کرده بودم. سیدر آوردم. تمام تنم خ یدوباره پرروباز

 ن؟یندار یحرف -
 :دیپرس مقدمهیب

 چرا؟ -
 تعجب نگاهش کردم. با
 چرا؟ یچ -

در آن نبود. معلوم بود به  یاسمت انگشتش که حلقه. نگاهم رفت بهدیکش شایشانیبه پ یکرد و کالفه دست یپوف
 و در چشم بود. عیضا یادیپوستش ز یاش را در آورده است؛ چون دو رنگحلقه یتازگ

 ؟یدیرو ند اهمیروزگار س ؟یدیمن رو ند تیوضع ؟یباش یجورنینسبت به من ا دیآدم با همهنیچرا تو ا -
ساکت ماندم.  چاندم،یپیاز لرزش دستانم درهم م یریجلوگ یطور که انگشتانم را برام و همانرا محکم گاز گرفت لبم

 .آوردیم میام را به روداشت عالقه
 ؟یمثل من سر کن یآدم هیبا  یتونینداشته باش. م یمرد کامل برات باشم. از من انتظار هی تونمیمن نم -

ندارم. از بس هر  ییآرزو گریاز امشب به بعد من د دانستیدادم. نم یتکانبود، تنها سرم را  نییکه سرم پا طورهمان
سمت بلند شد و به شیشد و مرا به مراد دلم رساند. درمانده از جا یشب به خدا التماس کردم، خدا هم از دستم عاص

 در رفت.
 ینداره چ یمن فرق یبرا داره؛ وگرنه یتو بستگ میبه تصم زیچ. همهیرو نجات بد تیهنوزم وقت هست که زندگ -

 . بعد از ساره منم مردم.ادیب میبه سر زندگ
که  نیدلش را به دست آورم. هم توانستمیبلند شدم. من م میاز جا شدنشمیترم دیزخم را خورد؛ اما به ام نیاول قلبم
نشستن من با آن  نی. امیو نشست میرفت نییپا ریزهست. سربه یدیمرا خواسته؛ پس ام یعنیآمده بود،  نجایتا ا

نظر  یبود که در شب خواستگار نیداشت. رسم بر ا یعل یدهخانوا یمعناها برا یلیخ گفتم،ینم چیکه ه یریزسربه
 دوباره جو ساکت و مغموم را به دست گرفت. یدختر هم بپرسند. پدر عل

 ه؟یخب دخترم؟ نظرت چ -
ها بود، کردم و ساکت ماندم. پدر ساره هم با آن کردنهنوز هم مشغول صحبت بیسمت پدر و عمو که ادبه ینگاه

 زد. یزور لبخندبه
 .هیخجالت یلیخانوم خانگار عروس -
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. چقدر دلشان بزرگ بود که در سوختیپدر و مادر ساره م یبرا شتریکنم. دلم از همه ب هیزارزار گر خواستیم دلم
دخترشان  یرا برا شیکه آرزو یای. قرار بود زندگرمیها را بگدختر آن یحضور داشتند. من قرار بود جا یشب نیهمچ

 داشتند، من در کنار دامادشان بسازم.
 یادینفوذ ز بیکه اد دانستمیهم گذاشت. م یرا رو شیهاانداختم که مطمئن چشم بیدرمانده به اد ینگاه دوباره

 انداختم. نییم را پا. سرزدندینم یحرف پدر و عمو حرف یعمو هم روپدر و عمو دارد. مادر و زن یرو
 بابام و عموم بگن، حرف منم همونه. یهر چ -

 زد. یتر حرفعنوان داماد بزرگهم به محمدطاها
 ؟یبهرام یآقا هینظر شما چ -

 به عمو انداخت. ینگاه پدر
 داداش؟خان هینظر شما چ -

در  یحت شهیو هم کردیرا حفظ م تر خوداحترام برادر بزرگ شهیاما پدرم هم داد؛یپاس م یگریتوپ را به د یکس هر
عمو مسلم به  یما در کنار خانواده د،یآیم ادمیکه  ی. از زمانخواستیهم از او نظر م اشیمسائل زندگ نیتریشخص

و مشورت پدر و عمو صورت  یفکرما با هم یمهم زندگ ماتیتمام تصم شهی. هممیاکرده یزندگ ایهمراه عمه رؤ
 دست پدر گذاشت. یو. عمو دستش را رگرفتیم
 .یصالحه، همون کار رو بکن مرتض یهر چ -

 رو به جمع گفت: پدر
 شاءاهلل که مبارکه.ان -
 یبدنم شد. جان یهابه تمام ارگان یرسانمشغول به خون یادیلحظه خون در قلبم منجمد و بعد هم با فشار ز کی

 یبودم. برخالف همه بیو اد ایرؤ ونیرا مد هانیا یشده باشند. همه یکه راض شدیباورم نم چیدوباره گرفتم. ه
نشانش را به دست عروسش انداخت.  یبا ذوق حلقه مادنه هلهله کردند و نه دا دند،ینه کل کش ،یمجالس خواستگار

 .دیام را بوسکنارم نشست. گونه ایرؤ یانگشتر را گرفت و در جا یسمت مادرش رفت. جعبهبه ایثر
 !نیخوشبخت بش یهمبارکه افراجون! ال -

سمتم سرعت بهام انداخت. رها هم بهآورد و درون انگشت حلقه رونیرا از جعبه مخمل قرمزرنگش ب نینگتک انگشتر
گفت. برخالف تمام  کیو تبر دیمبل دونفره جا کرد. او هم صورتم را بوس یزور خودش را کنارمان بر روآمد و به
برداشت؛ اما  ینیریش یها علداد و برخالف تمام داماد جامکار را شهاب ان نینگرداندم و ا ینیریمن ش هایخواستگار

 سمتم رو کرد.در بشقابش گذاشت و از آن نخورد. با رفتن مهمانان، پدر به
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ما فقط به حس  م؟یدیکه ما نفهم یعاشق شد یک ؟یبزرگ شد یرو بهت نگم. تو ک نایاگه ا مونهیتو دلم م -
 یایب یطیشرا چیفردا روز تو ه یانتخاب خودته؛ پس حق ندار ی. علیکه تو نکرد ی. کارمیت احترام گذاشتاحمقانه

. یمونیت مخواسته یکردم. تا آخرش پا خرابسرت رو پشت یها. من امشب پلیکن هیو گال تیخونه و شکا نیتو ا
بزرگ  قدرنیا؟ حاال که اافر یدیفهم ،یبساز دیبا یطی. تو هر شرایرو بکش هایسخت نیش بدتراگه تو خونه یحت
 .یکنیم یو زندگ یریم ،یکه عاشق شد یشد

 کرد. یاخم عمو
 یچیکرده؟ حاال اون ه یمرده عروسبا زن گنینم ؟یبگ یخوایم یفردا تو اقوام چ م؟یبهت بگ یآخه دختر؟ چ -

 ؟یسر کن یخوایجور با اخالق و رفتارش متو چه ،یچیه نمیتره. اسال ازت بزرگ12
 یداد بزنم عل خواستیها را بشنوم. دلم محرف نیاز ا کدامچیه خواستیدلم نم گری. دیتکرار یهاحرفهم  باز
کنم.  یزندگ توانستمیداشت؟ اگر به من بود، م ی. ساره فقط نامزدش بود. مگر اخالقش چه مشکلستیمرده نزن
 گفت: کرد،یصدا م شداداانها را خنکرد. رو به پدر و عمو که آ یانیدوباره پادرم بیاد
 یآروم برا یزندگ هینداره.  یبه کار کس ی. آرومه. کارهیپسر خوب یلی. خستین یپسر بد یداداش! به خدا علنخا -

 .نیشور نزن قدرنی. اسازهیافرا م
 .دیزانو کوب یها نشست و دستش را روپله یرو خت،یریطور که اشک مهمان مادر

 .ختیش حروم شد. کاخ آرزوهام رشتم. همهدخترم دا یچه آرزوها که برا -
 از آشپزخانه خارج شد. یقندآب وانیعمو با ل. زنکردیم بتیمن مرده بودم که ذکر مص انگار

بودم.  یمنم ناراض ن؟یکنیم یجورنیکه شماها ا هی. مگه چیکنیم هیگر زیر هی یبسه اختر! از عصر تا االن دار -
احترام  همهنیخونواده رو با ا نیامشب ا یوقت یخودمه. تو دامن خودم بزرگ شده؛ ولبودم. افرا مثل دختر  یمنم عصب

به خودش.  میسپاریفرق داره، گفتم خدا بزرگه. دخترمون رو م شهیمافرا امشب با ه یوهواکه حال نمیبیم یوقت دم،ید
 .کنهینم مونمونیشاءاهلل پشان

 آب را پس زد. وانیل کنانونیش مادر
روح  نی. آخه من با اخندمیباهاش م گم،ی. مکنمیپسرم. افتخارش رو م شهیم ارمینداشتم، گفتم داماد م من پسر -

 کنم؟ کاریسرگردان چ
سمت مادرم رفت. کنارش نشست. آلود بهاخم نی. شاهسوختیو م شدیم دهیبه آتش کش شتریو من دلم ب گفتیم او

 .دیرا بوس اشیشانیاش انداخت و پدست دور شانه
 عمو؟برات زن میسال من و شهاب پسر نبود همهنیا یعنی -

 اشکش را پاک کرد. مادر
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 پسر رو بکنم؟ نیا یداماد فرق داره. من ذوق چ یول ن؛یبود -
 حرف آخر را زد. پدر
دن. باهاشون اوم امرزمیساره خداب یخونواده دمیآروم شد و بهش جواب مثبت دادم که د کمهیدلم  لیدل نیفقط به ا -
 یپدر و مادر چیکردن. ه یکار بزرگ نیبوده که حاال پا شدن در حقش همچ یاونا داماد خوب یبرا یعل یعنی نیا

 یعل یو مردونگ یامشب از خوب ی. پدر و مادر ساره وقتیدامادشون بعد از مرگ دخترشون برن خواستگار یبرا انینم
دختر دلش رو بهش  نیهواش رو دارن، هم ا قدرنینا اتو وجودش داره که هم او یزیچ هیپسر  نیا دمیگفتن، فهم

 .یستیانتخابت وا یپا دیافرا. تا آخرش با گردمیبحثا، من از حرفم برنم نیا یبا همه یباخته؛ ول
 .دیکش یقیمبل نشست و نفس عم یرو
 یطیون تو هر شراچ ست؛ین زایچ نیبه شناخت و ا یازین گهید یعنی ،یکنیم یت پافشاررو خواسته قدرنیا یوقت -

سر خونه و  نیبر م،یرو راه بنداز ی. پس بهتره زودتر مراسم عروسکنهیهم نم یرییو تغ یرو گرفت متیتو تصم
 ی. هر چمیرو بزن یینها یبعد حرفا یهفته م،یذاریم رارق هینظر رو داشتن.  نیهم هم ی. اتفاقاً خونواده علتونیزندگ

 .یحق اعتراض ندار یطیشرا چی. باالخره انتخاب خودته. تو هشهیم شتریب ایریبحث و درگ نیا م،یکشش بد
 کیوارد  یبه زود نکهیحال بودم از اباز هم خوش یدلم گرفت؛ ول یعجله کم همهنیآخر زده بود. از ا میبه س پدر

 در آن داشت. ینقش پررنگ یکه عل شومیم دیجد یزندگ
*** 

دو ماهه  یکار تیمأمور کیاظهار نظر کرد. عمداً به  یزینه در مورد چآمد،  دیبا من خر ینه عل مانیدهایطول خر در
که تنها  کردینگاهم م یو فقط هربار جور کردینم یاش هم موجه باشد. پدرم که اعتراضرفته بود تا عذر و بهانه

 داشت. یمعن کی
 تازه اولشه. -
خسته شده بودم و  زیچول کن نبودند. از همه آوردند،یو هربار تا اشکم را درنم آوردندیم میعمو به رومادر و زن اما

 یهمه هانیو ا ستیدر کار ن یشدنتمام نکهیشروع کنم. غافل از ا یرا با عل امیفقط تمام شود و زندگ خواستیدلم م
 دادمینم تیبود که اهم ادیقدر زاست. اولش شوق و ذوقم آن امیزندگ وبزرگ در من  رییتغ کیشدن مقدمات شروع

کالفه شدم.  تیوضع نیرا از دست دادم و از ا امهیکم روحاما کم کردم؛یم یپاساژگرد ایرها و رؤ ا،یو سرخوش با ثر
رها و  ا،یرا به ثر ارهاشدم و ک نینشبود. در آخر هم خودم خانه یداشت و آن هم نبودن عل لیدل کیفقط  میهابهانه

 ایانتخابش بروم هم ثر یدست همسرم برابهبا عشق و دست خواستیلم مد یام که روزحلقه دیخر یسپردم. حت ایرؤ
مرا از حفظ بود. تنها او  نیمان آورد. شاهبه خانه ایبود که ثر یژورنال یسفارش داد. نقش من فقط انتخاب از رو

 هیمرا تنب تا من هم سر درددل را باز نکنم، هم او داشت گفتینم یزیاما چ ت؛اس ییدر من چه غوغا دانستیم
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 مانیاما باز هم پش ام؛دهیروز اول به حرفت رس نیکه هم گفتم؟یچه م رفتمیرا ندارم. م شیرو ی. از طرفکردیم
 دینشد. شا کردم،ی. هر آنچه که فکرش را مشدیشروع م شیهاو باز سرزنش کردیوقت به عقلم شک مآن ستم؟ین

 ام بود، نشد.دخترانه التیو در تخ خواستمیطور که مهم شد؛ اما آن
*** 

 4 فصل
 منیسمت راهرو کج کرد؛ اما من همچنان وسط سالن نشسرش وارد خانه شدم. بالفاصله راهش را بهو پشت ریزسربه

 ا،یرا رؤ لیدر ساختنش نداشتم. تمام وسا ینقش چیکه ه یا. خانهگذراندمیرا از نظر م میاهایرؤ یبودم و خانه ستادهیا
رد  شینگذاشت تا از رو میپا ریآب ز یبلور یکاسه یشدم، کس امانهوارد خ یچرا وقت یبودند. راست دهیو رها چ ایثر

پژمرده شده بود،  شیهاکه گل درنگمیگل سفبه دسته یزده نگاه. غمخوردیعروس نمتازه کیبه  زمیچچیشوم؟ ه
و  یبه عل دنید. هدف من فقط رسگل کوتاه بودسته نیمن هم همچون ا ییایرؤ یعمر زندگ دیانداختم. شا

 غشیو ت دیرا خراش میبغض گلو کردم؟یچه م دینامعلومم فکر نکرده بودم. حال با یندهیبه آ چیبود. ه آوردنشدستبه
 یخانه بر رو نیحال هم نبودم. انگار با ورود به اام. ناراحت نبودم؛ اما خوشبودم چه کرده دهیبه دلم نشست. تازه فهم

. ختمیریاشک م صدایو ب ستادهیا میچقدر گذشت؛ اما هنوز هم سرجا دانمیبودند. نم دهیپاش یکیگَرد تار میآرزوها
 یفکر نکرده بودم؟ با خواندن خطبه زهایچ نیچرا قبل از عقد به ا کردم؟یچه م دیبا مهیوننصفه یزندگ نیمن با ا

 یهم حرفم را کرس زو با ستادمیهمه ا ی. جلودمیرا د هاتیچشمانم کنار رفتند و واقع یها از جلوعقد انگار پرده
و  یعروس یبپوشم. باز هم من بر آرزو دی. لباس عروس هم نباردیگینم یگفته بود عروس ینشاندم. عل

 خط زدم. دنیپوشعروسلباس
 یلینم خکردند. جش اشیهتل شمس راض یدر الب یبا جشن نیشدت مخالف بود؛ اما باالخره محمدطاها و آذبه پدرم

نواختن  یبرا یاو نه نوازنده دیرقصیدر آن م یکه نه کس یکم نداشت. جشن عروس زیچچیبود. ه بایباشکوه و ز
. یداشت تا عروس یمهمان یجنبه شتریشد و بیپخش م کالمیو ب میمال یموسق کیدر آن حضور داشت.  یقیموس

بود. با بغض  یشدن، لباس عروس و جشن عروسو از عروسام. تصورات اهنوز هم باور نکرده بود که عروس شده لدای
ام و قرار است واقعاً عروس شده دیشود. آخر شب که د کیدوست نداشت به او نزد چیو ه کردینگاه م یبه عل نهیو ک

 جلودارشان یکه کس کردندیم هیعمو چنان گر. مادر و زندیرا چسب میو محکم پا دیبروم، بغضش ترک ودمخ یبه خانه
به راه بود و نه  یکشان. نه عروسمیمان آمدو به خانه میکرد یاز مهمانان خداحافظ زبانیم کینبود. در آخر همچون 

عروسمان  نیسرش بوق بزند. ماشپشت یدر کار نبود که کس یعروس نی. اصالً ماشیزدنعروس بوق نیسر ماشپشت
آن نزده بودند. به قول مادر همچون  یگل هم روهشاخ کیخدا  یبود که محض رضا یعل درنگیهمان پژو پارس سف

سمت راهرو رفتم و درِ از خودم. به ریغنبود، به یراض طیشرا نیاز ا کسچیبخت رفته بودم. ه یبه خانه هازنوهیب
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 ییتنهااز کنارم گذشت و از خانه خارج شد. من از  توجهیشدم. ب نهی*ـسـبهنهیسـ*ـ یباز کردم که با عل ااتاق ر نیاول
راهرو  واریبه د قهیزانو زدم. بعد از گذشت چند دق نیزم یبود. رو بهیهنوز غر میکه برا یا. آن هم در خانهدمیترسیم

از سروکول ذهنم باال  یگریپس از د یکی. دادندینم تهم سوار شدند. مهل یرو میدادم و باز هم فکرها هیتک
پرپر  اشیگل عروسش را در شب عروسکردم. کدام عروس دستهگلم دسته یها. شروع به پرپرکردن گلرفتندیم
 یمن در خانه دانستمی. فقط مدانمینشسته بودم. ساعت چند بود؟ نم نیزم یگذشت و همچنان رو یساعت کند؟یم

 بودند که شدننیدر حال سنگ میهاداده بودم، چشم هیتک واریطور که سرم را به د. همانامییایرؤ شقهستم. ع یعل
 ترشدنشکیوارد شد و در را بست. کجا رفته بود؟ با نزد یو به در زل زدم. عل دمیاز ترس پر یبازشدن در ورود یبا صدا

 مانده بود. یرا تکانده؛ اما هنوز آثارش باق هاشدم. معلوم بود آن شیپاچه شلوار و زانو یرو یهامتوجه خاک
. دادیهمه قرار م دیرا در معرض د شیهابود که اشک یمحکمو  یخون بودند. او تنها مردِ قو یکاسه شیهاچشم

در  جانشیبه تن ب یو حت یخودت بدان بیمُرده را رق کیاست که  یحتم داشتم سر خاک ساره رفته است. بد درد
اش جلب شد. حلقه چپ و انگشت حلقه دستسمت . لبم را گاز گرفتم که ناگهان توجهم بهیکن یگور هم حسود

ساره را به دستش  یرنگ بود. حلقه ازدواجمان را از دستش درآورده و دوباره حلقهحلقه زرد نیبود؛ اما ا دیسفازدواج ما 
 اشنفرهکیتخت  ی. رودمیشدم و دَرش را محکم به هم کوب یگریتحملم تمام شد. وارد اتاق د گریانداخته بود. د

 ینیتزئ لیو اندک وسا یعسل کیتخت و  ،یواریددطور که به دکور ساده و خلوت اتاق که جز کمنشستم و همان
چشم باز کردم، هوا کامالً روشن  یروان شد و سرم را در بالش فشردم. وقت میهانداشت، زل زده بودم، اشک یزیچ

مهره بدنم کوفته و داغان شده بود. از  زاند. در آن لباس تنگ و پر اخشک شده میهاچشم کردمیشده بود. احساس م
به  یاطرافم شلوغ و پر از سروصدا بود. نگاه شهید شدم و در را باز کردم. من به سکوت عادت نداشتم. همبلن میجا

 نیکجا بود؟ ا لمیموبا یاز من نگرفت؟ اصالً گوش یسراغ یکسچی. چرا هدادیظهر را نشان م 12ساعت انداختم. 
 شت؟خانه تلفن هم دا

 شهیمان همسمت آشپزخانه رفتم. باز هم بغض کردم. در خانهتم و بهدنباله داشت، باال گرف یلباسم را که کم دامن
 شد،یم داریکه از خواب ب یهر کس یو برا دندیچرخیعمو هر روز صبح در آشپزخانه مبه راه بود. مادر و زن یچا

. دانستمیام نمرا در خانه زیچچیه یاست؟ جا گرید یروزها ونآنان همچ یامروز هم برا یعنی. کردندیصبحانه آماده م
را  یزیچچیخوردن ه یدر آن بود؛ اما من در آن لحظه اشتها زیچسمت پخچال رفتم و درش را باز کردم. همهبه

 گریسمت راهرو برگشتم. دو در دآب خوردم و دوباره به یوانیمان را کرده بود. لنداشتم. دلم هـ*ـوس صبحانه خانه
 یگریو د یبهداشتسیسرو یکیده بودم هم در راهرو قرار داشت که کر یرا در آن سپر شبیکه د یجز اتاقبه

که  یخواب کامل. مخصوص عروس و داماد سیسرو کیو... بود.  شیآرا زیخواب با تخت دونفره، کمد و ماتاق
و به دوطرف تاج تخت وصل شده بود.  زانیآواز سقف  بایز ریحر دیپرده سف کیتخت  یعروس و داماد نبودند. باال
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 یواریبردم و درون کمدد گریرا که الزم داشتم، به اتاق د یاندک لیسمت کمد رفتم و چند دست لباس به همراه وسابه
 نمانیرا که ب یواریمرا باز کرده بود تا د یهااو چشم یحلقه دنیبا رفتن سر خاک ساره و پوش شبید یگذاشتم. عل

را که  رنگمی. لباس بلند نباتزدمیم یخودم را به کور شهیهماما  دم؛یدیقبالً هم م دی. شانمیبهتر بب ت،اس دهیکش
. لباس را باال گرفتم دمیپوش یاو شلوار ساده راهنیدامنش پف بود، از تنم خارج کردم و پ یداشت و کم یتور نیآست

از  گرید یهم نوع نی. ازدیاش برق مبود و باالتنه ریگچشم و بایو به آن زل زدم. پر از چروک شده بود؛ اما باز هم ز
نه. به آشپزخانه رفتم تا  ایرا داشت  یفداکار همهنیارزش ا یفکر در ذهنم آمد که عل نیلباس عروس بود. باز هم ا

را  یزیکردن چدرست یکه حوصله بردمیم یپ شتریب کردم،یبه غذاها فکر م یشام درست کنم. وقت یبرا ییغذا
. تا شب مشغول سر درآوردن از میگرفتم شب همان را سرخ کنم و بخور میکتلت آماده، تصم یبسته دنیندارم. با د

 ارشوریها را سرخ کردم و به همراه گوجه و خکتلت یبودم. قبل از آمدن عل لیجا کردن وساخانه و جابه یجایجا
 یدر ندا یداسمت اتاقم رفتم. صو به دمیرا هم سلفون کش اشهیگرفتم. بق یخودم لقمه بزرگ ی. برادمیچ زیم یرو

گشتم،  امیاز اتاق خارج شوم. هر چه به دنبال گوش خواستیام سر رفته بود؛ اما دلم هم نم. حوصلهدادیآمدنش را م
را  میهالباساندک  ،یکاریکجا دستم بود و چه بر سرش آمده. از فرط ب بارنیآخر آمدینم ادمینکردم. اصالً  شیدایپ

 نداشتم. امیدادنش را در طول زندگانجام یکه سابقه یزدن شدم. کارو مشغول تا ختمیر رونیاز کمد ب
جا کرده بودم. در آخر هم خواب را هم جابهتخت ی. حتختمیریاتاق را به هم م لیو وسا دمیچرخیدور خودم م کالفه

ها را جمع کرده فسمت آشپزخانه رفتم. ظرنبود. به یاز عل یو از اتاق خارج شدم. اثر دمیکش ی. سرکاوردمیطاقت ن
عالمه  کیبرداشتمش.  عیاپن شدم. سر یرو لمیموبا یشلحظه متوجه گو کیگذاشته بود.  ییشوظرف نکیو در س

و  حتیعالمه نص کیعمو جواب داد. بعد از مان را گرفتم که زنداشتم. اول شماره خانه امیتماس از دست رفته و پ
کرد و در آخر با اشک و آه تماس را قطع کرد. با  حتیعالمه نص کی را به دست مادر داد. او هم یگوش ،یاحوالپرس

. میکردیتماشا م ونیزیو تلو میشدیساعت از شب همه دور هم جمع م نیدر ا شهیزل زدم. هم امیبغض به گوش
. در آخر نندی. پدر و عمو اصرار داشتند که اخبار ببآمدیم شیپ نمانیب ونیتلوز یهابر سر کانال یریهم درگ شهیهم

. با وجود میدیرفت و اولش را ند الیکه نصف سر میزدیبند غر م کی. ما هم نشاندندیم یهم حرفشان را به کرس
بودم،  بیو اد ایرؤ یکه خانه ییهاشب وقتچیمان تنگ شده بود. هخانه یدلم برا یزود نیبه هم ،یشب دور کی

 تیپرجمع یزدن با اعضاکه از جنگ اعصاب و سروکله کردمیمهم راحت بودم و ذوق  یلینداشتم. تازه خ یحس نیچن
 گردم؛یباالخره به خانه خودمان برم دانستمینداشتم؛ چون م یتنگلام. آن روزها اصالً حس دام راحت شدهخانواده

 هاامی. تمام پتمساخیام را ممستقل از خانواده یزندگ کی دیدر کار نبود. من ازدواج کرده بودم و با یاما حال برگشتن
خرج کرده بود. از  میبرادرانه برا یکرده و حساب یعذرخواه زدنشیلیبود که از س نیاز طرف شاه ییرا خواندم. چندتا

 یکرد، رو یادیکم و ز یو خواسته بود اگر عل دهیرا به رُخ کش شی. در آخر هم زور و بازوحتیگرفته تا نص تیحما
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در آخر  وبودند  دهیو رها هم حالم را پرس ایدرآورده بود. ثر یبازرت و مسخرهوپمشت چرت کی ایاو حساب کنم. رؤ
 میهاآهنگ ستیزدم و وارد ل یمزاحممان نشود. پوزخند یکس یسفارش کرده چند روز یاضافه کرده بودند که عل

انداختن و دست دنیندام در خدخترانه یایام شد. تمام دنرفتهازدست یآرزوها ادآوریکردم که  یپل یشدم. آهنگ شاد
و حرص همه را در آوردن و  یبه مغازه و کارگاه رفتن، در شلختگ انیروز درم کیو  یاطیو خ یو آن در طراح نیا

تا در  رفتمیقبل به کالس رقـ*ـص م یمدت یمختلف خالصه شده بود. حت یهابا آهنگ گاهیگاه و ب دنیدر رقص
 اکنم؛ ام رهیخ کردنمییاند، چشم همه را با هنرنماها مرا احاطه کردهتمام رقـ*ـص نور کهیدرحال ام،یشب عروس

سپردم و  یآرزوها را به فراموش نیا یشد، همه امیوارد زندگ یطور جدبه یو عل دمیبه عشقم رس یوقت ش،یدوماه پ
گ کرد و در رنکم میکس را براو همه زیچپررنگ شد که همه میقدر براآن یشدم. عل دوشرطشیقیسر سپرده ب

داشتند، نه  تیاهم میبرا گرانی. نه ددیچرخیمحور او بود مکه حول یو مسائل یعل ریفرستاد. ذهنم فقط درگ هیحاش
درباره  یقدر مسئله فکرو آن گذشتمیم یبه سادگ زیچاز کنار همه یخردکنکارها و نه رفتارشان. با لبخند اعصاب

که در  یسپرده بودم. اصالً آدم یو مسائل و مشکالتشان را به فراموش گرانید یداشتم که زندگ مانیو زندگ یعل
 یجذاب یمسئله چیخودش ه یکه زندگ ستیاست، شخص گرانید یزندگ ریگیو پ کشدیسرک م گرانید یندگز

و  کردنیدارد با فضول یشده که سع یتکرار یو روزها یکنواختیپر از  اشیقدر زندگفکرکردن ندارد. آن یبرا
که تمام حواسش به  یکس وگرنهنجات دهد؛  یکنواختیخودش را از  یزندگ یکم گرانید یاخبار زندگ رشدنیگیپ

 او دارند؟ یبرا یتیچه اهم شانیو زندگ گرانیخودش و مسائل خودش باشد، د یزندگ
رده را عوض ک یمن نسبت به زندگ دیتمام د یشدم. عشق عل میهاآهنگ ستیل کردنرورویو مشغول ز دمیکش یآه

خواننده دانلودش  یآهنگ و صدا تمیر لیبه دل شتریگوشش نداده بودم و ب شتریکه چندبار ب یآهنگ شدنیبود. با پل
 کرده بود، در فکر فرو رفتم.

 شمیعاشقت نم کردمیم الیخ»
 کمهینگات کنم  اگه

 دمیدیروز تو خوابمم نم هی
 تو جونمم بدم واسه
 کرده با غرورم یکار هی دلم
 هام تا از تو دورمبچهمثل  که
 بغضو از یریم یوقت که

 شورمیم چشام
 شهیلحظه واسه من نم هی دلت
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 شهیهم ستیتو ن ریتقص دونمیم
 که مال قلبته یاون
 «شهیعاشقت م رید

مختلف را  یهاآهنگ شانیروان ،یروح طیها متناسب با شرا. آدمکردمیتکست را درک م یمنظور خواننده و معن تازه
 یتکست برا نی. انگار ایکن یپندارذاتبا آن هم یتوانینم ،یریقرار نگ کیآن موز یوهوا. تا در حالکنندیم ریتفس

 یروز دانستمیآن هم از دور. چه م کردم،ینگاه م یبه عل فقطاول  یساخته شده بود. من هم روزها امیمن و زندگ
فقط  ایروز مال من شود و از تمام دن کی دمیدیمدر خواب هم ن ست؟یعشق چ دانستمی. اصالً چه مشومیعاشقش م

. ودخاک جامانده ب ریزهرا، زدر بهشت یاگوشه کی ی. دل علشدیمال من نم وقتچیخواستار او باشم؛ اما دل او ه
 یفقط خوش یشده بودند. تصور من از عاشق بیعج میرفتارها یاز اشک شد. همه سیصورتم خ یک دمیاصالً نفهم

حساس  امهیقدر روحآهنگ را گوشش دادم. آن زانیراشک یز ته دل بود، نه اشک و آه و حسرت. چندبارا یهاو خنده
به من وارد آشپزخانه  توجهیاز اتاق خارج و ب ی. علشدیهم اشکم روان م زهایچ نیترشده بود که در برابر کوچک

. دمشیدیم یبود که با لباس راحت یبارنیاول را گرفتم. میهارا قطع کردم و اشک کیمبل نشستم. موز یرو عیشد. سر
برگشت و  وهیم یبا ظرف قهیبود. بعد از چند دق دهیپوش یمشک کوتاهنیآست شرتیبه همراه ت رنگیطوس یشلوار

 سمتم هل داد.درون بشقاب گذاشت و به ییو هلو بیمبل نشست. س یرو میروبهرو
 عالمه سفارشت رو کرده. هی شبیمامانت د -

به حلقه و پشت  یام را باال آوردم و نگاهچشمانم پر آب شد. انگشت حلقه یاش رفت و کاسهسمت حلقهنگاهم به باز
ام زل زده ذوق داشتم. هنوز به حلقه دنشیپوش یبود، انداختم. چقدر برا امیکه همان انگشتر نامزد نمینگتک یاحلقه

بار  یو برا دندیسرهم از چشمم چکاشک پشت یها. دوباره قطرهرا خورد و به اتاقش رفت اشوهیم تفاوتیبودم که ب
 هزارم تکرار کردم:

 .خوادیمن رو نم یعل -
دنده شدم تا باالخره خوابم برد. از بس فکر کرده بودم، بهقدر دندهن. آدمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو سمتبه

 و زجرآور شده بودند. یتکرار میشان براهمه
*** 

سه روز -کنان وارد شدند. بعد از دوکه در دستشان بود، هلهله ییهاهمراه با پاکت ایرها و ثر ا،یکردن در، رؤباز با
بلد  یدارکردم. رسم خانه یشاد شانیپادر را زده بود. با ذوق در آغوششان گرفتم و من هم پابه نیا یباالخره کس
 وارد شد. ایکه رؤ دمیچرخیودم مبکنم. در آشپزخانه دور خ دیچه با دانستمینبودم و نم

 چه خبرته دختر؟ -
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 استرس نگاهش کردم. با
 ارم؟یب ییچا ارم؟یب یچ ا؟یکنم رؤ کاریچ -
 رفت. خچالی سمتبه
 خوره؟یم ییچا یگرما ک نینه بابا! تو ا -

 کانتر گذاشت. یو رو دیکش رونیب خچالیرا از  وهیآبم پاکت
 .اریب وانیتو ل زیرو بر نیا -

و با  ختمیر یخورو بلند شربت کیبار وانیرا درون چند ل وهیآبم عیشدنش سرسرم را تکان دادم و با خارج تنها
 سمتشان رفتم.از آشپزخانه خارج شدم. با لبخند به ،ینیگذاشتنشان در س

 .نیبش ایب زم؟یعز یدی: چرا زحمت کشایثر
 گرفتم. شانیرا جلو ینیس
 !نیخوش اومد ؟یچه زحمت -

 به اطراف انداخت. یق نگاهبا ذو رها
 .نیشاءاهلل خوشبخت بشسروسامون گرفت. ان شیحالم که داداشمم باالخره زندگچقدر خوش -

پس من خوشبختم؛ وگرنه  ست؛یبودن کنار عل ،یخوشبخت ی. اگر معنایتا خوشبخت میدار یزدم. خوشبخت یکج لبخند
 نبودم. شیب یمن بدبخت

 م؟ینیاونم بب ادیم یک ی: علایثر
 به ساعت انداختم. ینگاه

 .گهیسه ساعت د-دو هی -
 را تکان داد. سرش

 .میما رفت اد،یتا اون بخواد ب -
 گفتم: عیسر
 .نیشب بمون -
مامانت پاگشات کرد،  نکهیاالن بگما! بعد از ا نی. همزمینه شما عز م،یکه اول ما شما رو مهمون کن نهی: رسم اایرؤ
 .کنمیمن دعوتت م نفرنیاول

 گفت: عیسر ایزدم و تشکر کردم که ثر یلبخند
 االن. نیاز هم رمیمن نوبت بگ نفرمنیدوم -

 کرد. یشیا رها
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 هم منم. نفرنیکه! پس سوم نیها رو تصرف کردVIP یهمه -
 .دیاز شربتش نوش یاجرعه ایثر
 .کننیافرا، مامان و بابا دعوتشون م یچون بعد از خونواده ؛ینفرنینه، تو چهارم -

 ی. حتکردمیداشتم دق م یزبانهمیو ب ییبه کل عوض شده بود. از تنها امهیکه روح میدیبحث کردند و خند رقدآن
 شانیهاهیلبم جاخوش کرده بود. اکثر هد یهنوز هم لبخند رو کردم،یها را باز مطور که پاکتبا رفتنشان، همان

 دنیدلمیتخمه آفتابگردان مشغول ف یبزرگ یود. با کاسهگرفته تا تنقالت و... ب لیمختلف، از آج یهایشامل خوراک
 یجا که نشسته بودم، سالموارد شد. از همان د،یباریم شیاز سرورو یطور که خستگهمان یشدم که در باز و عل

 یادآوریکه ناگهان با  دیطول کش یاقهیسمت اتاقش رفت. چند دقتکان داد و به یدادم و او هم طبق معمول سر
خانه خودمان هستم و سر زمان  کردمی. هنوز هم احساس مستادمیا خیام، سشام درست نکرده یبرا یزیچ نکهیا

حرفش را  یسراست. حاال معناما مهمان یخانه گفتیم شهی. مادر همزنندیم میو صدا شودیغذا حاضر م یمشخص

 دیبا یشب چه غلط 8دم زدم. ساعت خو سربه  یتر است. مشتطرفآن یزیاز هتل هم چ یکه خانه پدر فهممیم
 یغذا نیمختلف بود. به قول شاه ییمواد غذا کردنیهم بلد نبودم. تمام هنرم قات یچنانآن یمن که غذا کردم؟یم

 آمدیخانه نم ی. ظهرها هم که به کل علنوشتمیرا با دستورپختشان م یحاضر یاز غذاها یستیل دی. بایدرآوردمَن
گرفتم فرداشب  میپلو کرده بود. تصم ی. چقدر دلم هواخوردمیم یحاضر یی. بعد هم غذادمیابخویمو تا لنگ ظهر 

 یکه کته درست کرده بودم، بهتر شده بود. برا یکردنم بدک نبود؛ اما چندبارپلو و خورشت درست کنم. برنج درست
 .شدیم فتهوگرنه ش ستادند؛یایسرم م یعمو باالزن ایمادر  دیپختن پلو حتماً با

پز شوند. کالباس، قارچ و تا آب ختمیر یاهمراه با آب درون قابلمه ینیزمبیکار شدم. چند عدد سبهدست عیسر
دلمه را هم خرد کردم و در ها و فلفلها شدم. قارچکردن کالباسآوردم و مشغول رنده رونیب خچالیرا از  دلمهفلفل

 ها،ینیزمبیس یرو بیبه صورت گرد برش زدم. به ترت هیالهید، السفت بودن یرا که هنوز کم هاینیزمبیآخر س
را اضافه کردم و درون ماکروفر  تزایپ ریو در آخر هم پن دمشانیچ ینی. در سختمیکالباس و قارچ و فلفل دلمه ر

 یاخمنشست.  یصندل یرا روشن کرد و رو سازیوارد آشپزخانه شد. چا یها بودم که علگذاشتم. مشغول شستن ظرف
 یکردن ساده را هم نداشتم که وقتدم یچا کی یعرضه یدادن به خودم شدم. حتلب مشغول فحش ریو ز ردمک
را در  یچا یکنم و دلش را به دست آورم؟ عل یشوهردار خواستمیم طورنیبگذارم. ا شیجلو د،یآیاز سر کار م یعل

را که  یگرد فندق یهاو باکس شکالت دمخشک کرنشست. دستم را  یصندل یجا روو دوباره همان ختیر یفنجان
 گذاشتم و به آن اشاره کردم. شیجلو زیم یبود، رو گرید یو مغزها ینیزمبادام ،یوسطشان نخودچ

 با خودشون آورده بودن. هیو هد یعالمه خوراک هیو رها اومده بودن.  ایثر ا،یامروز رؤ -
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و  دمیکش یسمت اتاقش راه افتاد. آهبه حرفیب ،یخوردن چابرداشت و تنها سرش را تکان داد. بعد از  یشکالت
داغ در دهانم کندم و داغ یاآوردم. با ذوق تکه رونیشده بود، از ماکروفر ب ییکامالً طال شانیرا که رو هاینیزمبیس

بود که  یاذره کیمزه غذا به همان  یترک کنم. همه توانستمیزدن را نمعادت ناخونک نیا وقتچیگذاشتم. ه
 یدوغ و سس کچاپ رو تون،یخارج کردم و همراه با ز خچالیرا که از ظهر مانده بود، از  ی. ساالدیزدیناخونک م

 به در زدم. یاسمت اتاقش حرکت کردم و تقه. بهدمیچ زیم
 شام. ایب -

بود که  نیبه هم یعل ینشست. خوب میرورفتم و با اشتها مشغول خوردن شدم. او هم آمد و روبه زیسمت مهم به بعد
 داشتیرا برم شیها. بعد هم ظرفکردیو در آخر هم تشکر م خوردیم چراوچونیب ،یگذاشتیم شیجلو ییهر غذا
 .گذاشتیم ییشوظرف نکیو در س
*** 
هم  یبود. عل لیبهتر از اوا یلیاما رفتارشان خ کردند؛یبرخورد م نیسرسنگ یام با علخانواده یهم اعضا هنوز

 یکه مرا جلو شدمیزده مکه هربار ذوق کردیام برخورد مگذاشتن را خوب بلد بود. چنان با احترام با خانوادهتراماح
دارد آدم پرحرف باشد  دهیبا حساب و مؤدبانه بودند. چه فا شیهافاما تمام حر زد؛ی. کم حرف مکندیها سربلند مآن

همچون مهمان با  آمدم،یمان مبه خانه ین نداشته باشد؟ وقتدادکلمه هم ارزش گوش کی شیهاحرف انیو از م
 میجلو را یچا ینیعوض شده بود. شهاب س زهایچ یلیقبل را داشتم؛ اما خ ی. البته هنوز هم راحتکردندیمن برخورد م
و  ی. الکدمزیخانومانه شده بود. بلندبلند حرف نم یلیمدت رفتارم خ نیبرداشتم. در ا یکردم و فنجان یگرفت. تشکر
بود و هربار  یراض یلیرفتارم خ ریی. مادر که از تغدمیپوشیوجق و گشاد نمعجق یها. لباسدمیخندیبا دهن باز نم

 خوب توانست مرا آدم کند. یعل گفتیم
 خود من بودم نی. ادادیهم نم یتیاهم چیبا رفتار و کردار من نداشت و در اصل ه یکار چیه یعل نکهیغافل از ا اما

 راتییهم باعث تغ نیکنم. هم دیرا تقل شیرفتارها کردمیم یکرده بود. سع رییبا او تغ یکه رفتارم ناخواسته در زندگ
 گذاشت. زیم یرا که دستش بود، رو یتیلمبل نشست و دو ب یدر من شده بود. پدر رو یمیعظ
 ن،یبزن یدور هی نیطرف من که براز  ستهیهد هی نیمشهده. ا تی. بلنینرفت یمسافرت چیه تونیبعد از عروس -

 وهواتون عوض شه.حال
 باعث کورشدن ذوقم شد. شیهاانداختم که حرف یبه عل یذوق نگاه با
سفرمون  نیاول خوادیدلم م یدستتون رو رد کنم؛ ول خوامی. من نممیرفتن به سفر رو ندار یما االن آمادگ تشیواقع -

چند روز رو خارج از شهر باشم.  تونمینم خته،یکاروبارم به هم ر کمهی. میگردجا رو بهمه میکه بتون میبر نیرو با ماش
 .میدب لیتا آخر ماه پروژه رو تحو دیحتماً با
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 را راحت کرد. المیخ یکم یعل یبعد یهاناراحت شده است؛ اما صحبت دانستمیالعمل پدر بودم؛ چون معکس منتظر
 هی. نیدیزحمت کش یلیمدت خ نیبدم به شما و مادر. تو ا هیرو هد هاتیبل نینباشه، من ا یادبیتون، اگه ببا اجازه -

 یطورنیما. ا یخونه ادیمدت م نیهم راحت باشه. تو ا لداخانومیاز بابت  التونی. خستیبد ن ن،یمسافرت دونفره بر
 .میایدرم ییما هم از تنها

نسبت  یچندماه از ازدواجمان، هنوز هم حس خوب. با وجود گذشت دیکشیپشت مبل پنهان شده بود و سرک م لدای
 یکلمه دنی. مادرم که هربار با شنآمدیدوروبر من هم نم ادیز گریمثل قبل د ی. حتدیترسینداشت و از او م یبه عل

ناراحت نشد. پدر  کردم،یطور که فکر مهم انگار آن پدرموافقتش را اعالم کرد و  کرد،یذوق م یمادر از زبان عل
 گذاشت. شیزانو یش را رودست

 هر جور صالح خودتونه. -
در هفته  یقدر از او دور شده بودم که حتچندماه آن نی. در اکردینقطه نشسته بود و نگاهم م نیبا اخم دورتر نیشاه

ا من بود و جز چند کالم کوتاه ب نیسرسنگ آمدم،یم امیهم که تنها به خانه پدر ییها. زمانزدیبار هم زنگ نم کی
 ام با من.خانواده یرفتار اعضا یبود؛ حت کرده رییتغ زهایچ یلی. با ازدواجم خزدینم یحرف

*** 
سرش بست، کردم. دفتر مشقش را برداشت و با نشستن  یرا خودش شانه زد و باال شیکه موها لدایبه  یذوق نگاه با
شدت باهوش بود. امروز پدر و و به رفتیشد. کالس اول م شیهاوسط مبلمان، مشغول نوشتن مشق یچهیقال یرو

 میهاخواهرانه یاصرار کرد که مواظبش است؛ اما دلم برا یلیعمو خمان آوردم. زنرا به خانه لدایمادرم به مشهد رفتند و 
وارد  یو مرغ بودم که عل پسیکردن چتنگ شده بود. مشغول درست شد،یکه اغلب شامل جنگ و دعوا م لدایبا 

قطعاً  آمد،یگذاشتم؛ چون هر وقت به آشپزخانه م شیجلو یچا یاستکان عینشست. سر یصندل ید و روآشپزخانه ش
ها کرد و از آشپزخانه خارج شد. مرغ الیبرداشت، پر از پف یظرف ش،یکرده بود. بعد از خوردن چا ی*ـوس چاـدلش ه

 شانیرا جلو الینشسته و ظرف پف لدایتم. کنار انداخ منیبه سالن نش یاز آشپزخانه نگاه یرا برعکس کردم و با کنجکاو
تأسف تکان  یاز رو یبود. سر دهیاز مشق نوشتن کش ستزانو نشسته و د یرو ریزمعذب و سربه لدایگذاشته بود. 

 شدت شکرآب بود.به لدایو  یعل یدادم و مشغول کارم شدم. رابـ*ـطه
 میروصحنه روبه دنیاز د میهابزنم که ناگهان چشم شانیاشام صد یرفتم تا برا منیسمت سالن نشو به دمیرا چ زیم

خوب بلد بود  ی. علخوردندیم الیو با هم پف دیخندیم زیزریهم ر لدایبود،  لدایدادن به مشغول سرمشق یگرد شد. عل
با  دیاداشت. فقط ب یایقو یبود؛ وگرنه روابط اجتماع شکستهحرف و دلکم یدل همه را به دست آورد. او فقط کم

 انینما میبرا یوجود عل یایاز زوا یکیچقدر شعور و درکش باالست. هر روز  یتا بفهم یکردیم کیاو برخورد نزد
. دمبو یبه من نداشت؛ اما باز هم از انتخابم راض یحس چیکه ه یدر کنار آدم دمیکشیم یسخت یو گرچه کم شدیم
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 زیچارزش همه یبود. عل خواستم،یم یمن هر آنچه از زندگ یابر دمش،یدیبودم و هر روز م یمن در خانه عل نکهیا
ساره را  یو حلقه کردیاش را عوض مکردن حلقه ازدواجمان را. هربار که حلقهعوض گاهیوبگاه یرا داشت. حت

ان را ازدواجم یحلقه م،یرفتیو هرجا که م شهیصورت هم نیر ایسر مزار ساره رفته است. در غ دمیفهمیم د،یپوشیم
در گور و روحش  جانشیبه جسم ب یبود. حت زیعز یعل یبود؛ چون برا زیمن عز ی. ساره براانداختیدر دستش م
 ودم؛ب نیجمله شرمگ نیآوردن ازبانخدا و ساره از به شیقابل احترام بود. پ یعل یچون برا گذاشتم؛یهم احترام م

. شدیهم مال من نم یعل کرد،یبودم؛ چون اگر ساره فوت نمساره و مصلحت خداوند  ونیرا مد یاما من داشتن عل
من را جور  یتا عل گذشتیزمان م دیشک نداشتم. فقط با امی. من به حس قلبشودیدرست م زیچمطمئن بودم همه

 .ندیبب یگرید
*** 

سمت به یو فنجان چابه دست، همراه با د ینیرا روشن کردم. س رشیجوش گذاشتم و زها را در آبو قارچ ایلوب کنسرو
را  یبود. فنجان چا ونیزیتلو دنینشستم. تازه از سر کار آمده و مشغول د یعل یروراه افتادم و روبه منیسالن نش

. چنان به کردیتشکر م یدادیانجام م شیکه برا مه یکار نیترکوچک یکرد. حت یگذاشتم که تشکر شیجلو
 یکه مستند ونیزی. لبم را جلو آوردم و با حرص به تلودادیرا نشان م یزیزل زده بود که انگار مثالً چه چ ونیزیتلو

 اهتندتند آهنگ امیشگیرا برداشتم. طبق عادت هم لمیموبا یگوش حوصلهیشدم. ب رهیخ داد،یها را نشان ماز سازه

هم  ی. علکردمیکه عوضش م دیکشیهم طول نم هیثان 30 شد،یم یکه پل ی. هر آهنگکردمیم یسرهم پلرا پشت
 یطانیش یلبخند ،یآهنگ شدنی. با پلاوردمیخودم ن ینگاهم کرد. بلکه از رو بروم که اصالً به رو یرچشمیز یچندبار

 نقش بست. میهالب یرو
 عشق؟ گنیم یدیشن»

 عشق یآ گنیتو رو م دارن
 عشق؟ یخوایمنو نم مگه

 عشق یایو ن یوقت نر هی
 بهت گمیم یزیچ هی

 قلبتتو  یراه ند ویکس
 بند نفسم بهت یدونیم

 «بره سمتت یکس ینذار
اش کردم. حواله یچشمک یپاره کرد و با لبخند گشاد رینگاهم کرد که دلم زنج یرچشمیآهنگ دوباره ز یهاوسط

 یها. با چشمدیکوبیکار را کردم. خودم هم هنگ کرده بودم و قلبم محکم م نیچه شد و چرا ا دانمیاصالً نم
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و با  دمیکش یغی. جمیدیپر مانیاز جا هراسانهر دو  ،یزیچ دنیوحشتناک ترک یکه با صدا کردیم گشادشده نگاهم
 کهیسمت آشپزخانه رفت و من هنوز درحالسرعت بهبه یبود. عل دهی. انگار بمب ترککردمیوحشت اطرافم را نگاه م

سمتم به یکه عل دینکش هی. به چند ثانمکردیگشاد آن سمت را نگاه م یهابودند، با چشم دهیچسب نیبه زم میپاها
 برگشت.

 ؟یشده عل یچ -
 جواب داد: یعاد یلیخ
 .دهیکنسرو ترک -

طور که . هماندمیسمت آشپزخانه دواحساس کردم و با سرعت به میدر پاها یناگهان یگشادتر شدند. قدرت میهاچشم
مکان  کیمن  یخانه برا نی. اشدیتر ملرزانهر لحظه  دمیو د دیجوشیچشمانم م یآشپزخانه بودم، کاسه یرهیخ

. همچون ندیبنش یزیچ یرو گذاشتمیخاک هم نم گَردِ کی یام حساس بودم که حتخانه یقدر رومقدس بود. آن
شل و وارفته وارد آشپزخانه شدم.  یهابا قدم شوند،یشان مخانه یهاآواره یکه بعد از وقوع زلزله محو تماشا یکسان

 یایدانه لوب یرهی. اول خدیغلت نیزم یکش آمد و بعد هم رو امینیب یافتاد؛ تا باال امیشانیپ یرو یزیناگهان چ
. اوردمیطاقت ن گریو قارچ بود. د ایسمت سقف بلند کردم. تمام سقف پر از لوبشدم. بعد هم سرم را به نیزم یرو افتاده
کردم. کل  هیم. اول آهسته و بعد بلندبلند شروع به گرزد هیگر ریصورتم گذاشتم و ز یام خم شد. دستم را روشانه
 میروکه روبه یام قرار گرفت. سرم را بلند کردم و به علشانه یرو یشده بود. دست کسانی ایبا کنسرو لوب امیزندگ

 بود، زل زدم. ستادهیا
 ه؟یواسه چ هیگر -

 تم:لرزان گف یاو با چانه دمیباال کش یها دماغم را چندباربچه همچون
 ...میم... زندگخونه -

ام قدر زشت شدهبودم. حتم داشتم آن را از دست داده یزیکه انگار عز زدمیزدم. چنان از ته دل زار م هیگر ریز دوباره
 ام را تکان داد.. شانهکندیوحشت م امافهیق دنیاز د چارهیکه ب

 .میکنیم زشیچه خبرته؟ تم -
 م؟یکردیم زیتم دیاز کجا با شد؟یم زیآشپزخانه تم نیرا پاک کردم. مگر ا میهاو اشک دمیرا به چشمم مال دستم

 یاز آشپزخانه خارج شدم و گوش زانیردر امان نمانده بود. اشک یفرنگهم از رب گوجه یاروزنه نیترکوچک یحت
 یموش کرده بودم. خوشبه خودم دادم که کنسروها را فرا یرا قطع کردم و فحش اشیرا برداشتم. آهنگ لعنت لمیموبا
مشکالتم را خودم حل کنم.  توانستمینبودم. هنوز هم نم یایبود. من اصالً آدم قو امدهین چارهیبه من ب طنتیو ش

 هممن بود. حاال  یزندگ یکارههمه نیبود. شاه اورمی نیشاه آوردم،یبدعادت شده بودم؛ چون هر وقت، هرجا کم م
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کمک  نیاز شاه میهایدر بدبخت شهیاما من باز عادت داشتم که هم گذاشت؛یمحلم نم ادیز نکهیکم آورده بودم. با ا
 اش را گرفتم.شماره زانیرطور اشکبخواهم. همان

 الو؟ -
 زدم: شیروان شد و با عجز صدا شتریب میهااشک دمیرا شن شیصدا تا
 !نیشاه -

 :دیپرس زدههول
 ؟یکنیم هیشده افرا؟ چرا گر یچ -

 .دمیام کشگونه یرا رو دستم
 .میم، زندگ! خونهنیشاه -

 :دیپرس دهیترس
 ت؟شده خونه یچ -
 .دهیکنسرو ترک -

 .زدیرفتن داشت حرف مراه نیح انگار
 که نشده؟ تی. طورامیمن دارم م -
 .اینه، فقط ب -
 اومدم اومدم. خداحافظ. -

 سمتم آمد.به یمبل نشستم که عل یجا رورا قطع کردم و همان یگوش
 کمک؟ یاینم -

راه افتاد.  یبهداشتسیسمت سروتأسف تکان داد و به یاز رو یزدم که سر هیگر ریشد و ز زانیآو میهالب دوباره
 سمت آشپزخانه رفت.و... از آن خارج شد و به ندهیهمراه با سطل، مواد شو

 لِ یکردن وساکه مشغول جمع یعل و به ستادمیآشپزخانه ا یورود یجلو فیشروع کنم. بالتکل دیاز کجا با دانستمینم
 میروبرگشتن روبه نیها گذاشت. حپارکت یبرد و رو رونیبود، زل زدم. ماکروفر را از آشپزخانه ب هانتیکاب یرو

سمت ام، به چشمانش زل زدم. دستش را بهپز شدهآب یدلمه هیداغان که مطمئن بودم شب یافهی. با همان قستادیا
 اششدهیو دست سس دیکش امیشانیپ یچشمانش شدم. انگشانش را رو یرهیمغزم قفل کرد و خ صورتم باال آورد. باز

 گرفت. میرورا روبه
 به آشپزخونه؟ یزل بزن یخوایتا فردا صبح م -
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خودش  یبرا وقتیهم دوباره مشغول کارش شد. اعصابم از دست دلم هم خرد بود که جنبه نداشت و وقت و ب بعد
به  شیکه صدا یتلوپ کننه چنان تاالپ ،یبخوان تیذکر مصب دیعقل! االن تو باب المذهبِ کم. خرفتیم یبندر

زدن با خودم شدم. اخم مشغول آهسته حرف انشستم. ب نیزم یچند دستمال برداشتم و رو عیهم برسد. سر یگوش عل
 امیدرون شیاز تشو یکم زدم،یم لب غر ریبا خودم ز طورنیا یلب غرغر کنم. وقت ریز هارزنیعادت داشتم همچون پ

که زنگ آپارتمان به صدا درآمد.  کردمیم زیو من تم آوردیرا م لیوسا یکییکی ی. علگرفتمیو آرام م شدیکم م
به  توجهی. بستادمیا میدوباره بغض کردم و سر جا نیسمت در رفت. با ورود شاهبه یسرم به آن سمت کج شد و عل

 کرد. یو ظاهرم را وارسسمتم آمد اول به یعل
 که نشده؟ تیطور -

 را قورت دادم. بغضم
 نه، خوبم! -

*** 
به  زیزریبودم، ر هانتیکاب یدرها زکردنیبودم و مشغول تم ستادهیکانتر ا یرو کهیساعت بعد، درحال کی

 دنیکشیزده مشغول تشلوار باال یهاغره و پاچهبا چشم کردند،یغرغر م گریکدیکه سر  نیو شاه یعل یهاانداختنکل
و  یآمد تا عل شیپ یتی. باالخره موقعدادمیم مه یدستور یو هرازگاه دمیخندیو شستن کف آشپزخانه بودند، م

بهبود  یبودم. حت نیبخوش زیچبا هم حرف بزنند. من به همه یابه اجبار هم که شده، چند کلمه یحت ن،یشاه
حتماً نظرش درباره او عوض  ند،یرا بب یعل یواقع تیهم شخص نیشاه ی. مطمئن بودم وقتنیو شاه یعل یرابـ*ـطه

 خواهد شد.
*** 
ام شانه یرو یزدن فرو بردم. با لـ*ـذت قاشق را به دهانم بردم که دستبرداشتم و در آب مرغِ در حال قُل یقاشق

 یگرفته بود، دستم را روزدن ناخونک نیکه مچم را ح یمادرعل دنی. با ددیزده سرم به عقب چرخقرار گرفت. هول
 را بستم. میهاقلبم گذاشتم و چشم

 مامان شهال! مُردم! یوا -
 تر شد.پررنگ لبخندش

 ست؟مزهخوش -
 سرم را تکان دادم. تندتند

 ! حرف نداره.یعال -
 برداشت. یاکاسه
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 .کشمیاالن برات م -
 گفتم: عیسر
 .گهید خورمینه مامان شهال! سر سفره م -
 ه را پراز آبِ مرغ کرد.مالقه کاس با
 سر سفره؟ گهیدو ساعت د مشیببر میوا! بذارم تو دلت بمونه که بخوا -

 گذاشت. زیم یپلو رو یشده هم درونش انداخت و با بشقابمرغ سرخ یاتکه
 بخور. نیعروس گلم! راحت بش ایب -

 معذب شدم: یکم
 ...یجورنیآخه ا -

 :دیرا کش دستم
 .نیبش ایب -

 شدم. مانیزدن پشسرم آورده بود که از ناخونک یینشستم و به بشقاب پلو زل زدم، بال هاچارهیب همچون
 شد: امرهینشست و خ میروذوق روبه با
 ؟یخوریپس چرا نم -

 زدم و قاشق را برداشتم: یمضحک لبخند
 .خورمیم -
 .زمینوش جونت عز -

 دستم گذاشت: یخوردم که دستش را رو چندقاشق
 افراجان؟ -

 را قورت دادم: املقمه
 جانم مامان. -
 زم؟یعز هیخبر -
 جواب دادم: حواسیب

 ؟یچه خبر -
 را که باال آوردم هنوز هم با لبخند به من و قاشق در دستم زل زده بود: سرم

 دار...خدا جواب دعاهام رو داده دارم نوه دیگفتم شا -
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به چشمان  دهیورقلنب یهاحرفش را خورد. با چشم یکرد که ادامه جادیا یبد یقاشق از دستم افتاد و صدا چنان
 بچه کجا بود؟ گفت؟یگرش زل زدم، چه مپرسش

 گفتم: عیسر
 خدا!نه به -

 خنده زد: ریز بلند
 ؟یحاال چرا انقدر هول شد -

 دستم زد: یدستش را رو یچندبار
 .یتو و عل یبچه یزودشاءاهلل بهان -

 با ذوق با خودش گفت: شدیطور که از آشپزخانه خارج مهمان بعدهم
 قربونش برم! یاله -

که کنار هم نفس  میبود؟ ما فقط دو نفر بود یمن مگر زندگ ی. زندگدمیبه سر خودم کوب یشد و مشت زانیآو لبم
 !نی. هممیدیکشیم

 نیا و در رفتیم یبه مسافرت کار هفتهکیفوقش  ایچهار روز -رفته بود، در ماه سه یبه مسافرت کار یعل بازهم
 .آمدمیم یهم به خانه مادر و پدر عل ایخانه خودمان  ای ا،یو رؤ بیبه خانه اد ایمدت 
 یعل یپدر یشب را در خانه یرا مرتب کردم. وقت یعل یبلندشدم و روتخت میرا شانه زدم و بافتم، از جا میموها

 یشوم پس گوش داریخودم صبح زود ب یعاد طیتا لنگ ظهر بخوابم، محال هم بود در شرا توانستمینم گرید ماندمیم
 برود! میتا خواب نمانم و آبرو گذاشتمیهشدار م یرا رو لمیموبا
 ادزنانیرها که فر یهاو داد بلند شد. با لبخند به بچه غیج یرا کامل باز نکرده بودم که صدا یدرِ اتاق سابق عل هنوز

م و با شستن دست و صورتم به استقبال خواهرشوهرم شد یبهداشتسیوارد سرو عیزل زدم. سر شدند،یوارد خانه م
 رفتم. رها با آن اندام تپلش محکم در آغوشم گرفت:

 نجا؟یا یاومد یک -
 .روزیپر -

 کرد: یمصنوع یاخم
 م؟یابهیما، مگه ما غر یخونه ایروزهم ب هیخب  -

 بود را بغـ*ـل کردم: دهیچسب میکه محکم به پا یشدم و مان خم
 .امیرفت مسافرت م یبعد که عل یفعهشاءاهلل دان -

 :دمیرا بوس یلپ تپل مان محکم
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 چطوره؟ شییعشق زندا -
 یبود که لپم را باد کنم تا با ضربه نیذوق دستانش را دو طرف لپم گذاشت و از خودش صدا در آورد، منظورش ا با

عادت کرده بود و تا من  گرید رفت،یم هسیاز خنده ر یحساب کردمیرا م کارنیشود. هربار که ا یدستانش باد لپم خال
 لپم را باد کنم. خواستیم عیسر دیدیرا م
 مبل نشست: یو رو دیرا از سرش کش اشیروسر رها

 .چیوگرنه به خودش باشه که ه شیاریاگه تو ب ذاره،یما نم یپاش رو خونه ادیداداشِ ما که سال بره ماه ب نیا -
از  یخانگ کیسمت آشپزخانه و مامان شهال که مشغول در آوردن کبه دیگردن کشاُپن،  یرو دیمبل پر یاز رو نورا

 درون فر بود.
 مبل نشستم: یرو کنارش

 .نیایکاره. خب شما ب ریش گهم همه یعل -
 :دیایب نییاُپن پا یتا از رو دینورا را کش یخم شد و پا رها

 شاءاهلل.ان میاییماهم م -
 :دیهم با تشر رو به نورا غر بعد
 ؟یکرد یسالم و احوالپرس یی. با زنداشهیبفهمه از دستت ناراحت م نینشستنه؟ بابا آذ یرو اُپن جا نییپا ایب -

 .دیسمت آشپزخانه دوبه کنانیو شاد دیهوا بوس یلپم را رو د،یپر نییاُپن پا یاز رو نورا
 درهم بود ادامه داد: شیهاطور که هنوز هم اخمهمان رها

 اد؟یم یک یعل -
 بودم جواب دادم: یکردن با مان یکه مشغول باز طورهمان

 .ادیگفته امشب م -
 را برداشت: لشیموبا یگوش عیسر
 .گذرهیدور هم بدون مردا خوش م ادیهم ب ایزنگ بزنم به ثر هی -
که صدا  هوا بود یو مهرداد چنان خانه از سروصدا رو ایساعت بعد با ورود ثر کیتماس گرفت،  ایموافقت من با ثر با

 .دیرسیبه صدا نم
محترم بودند که از هر لحظه بودن  میقدر براعشقم بودند. آن یکه خانواده یجمع را دوست داشتم، جمع نیا من

 .شدمیهم کنارم است و کمتر دلتنگش م یکنارشان بودم انگار عل یوقت بردم،یکنارشان لـ*ـذت م
*** 



 

 

92 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

هم  ایخاموش  ای گرفتمیبود، هرچه با تلفن همراهش هم تماس م امدهیبه خانه ن یگذشته اما هنوز عل مهیاز ن شب
 دیبا یبه چه کس دانستمیشدن بودم، نم هوشیرو رفته بودم که درحال بو قدم ختهیقدر اشک ردر دسترس نبود. آن

 امافهیمطمئن بودم قشده بود و  لیبه سکسکه تبد امهیکردم. گریم ازیبکنم. فقط دعا و نذر و ن دیکار بازنگ بزنم و چه
 همچون کاغذ مچاله شده است.

 خته،یبه هم ر شیهاوارد شد. لباس شانیپر یبا ظاهر یسمت در رفتم که علبه مهیدر قفل سراس دیکل دنیچرخ با
خودم را در آغوشش انداختم  بارنیاول یسمتش رفتم و براسرعت بهباز بود. به راهنشیپر از خاک و چند دکمه اول پ

 .کشتمیمن خودم را م شدیتار مو از سرش کم م کیزدم. اگر  هیگر ریبلند زدو بلن
متوجه شدم که او  شیهااز لرزش شانه د،یچیماند، بعد آرام دستش دورم پ شیسرجا حرکتیلحظه ساکت و ب چند

 شدم: خکوبیم میرا بپرسم که با حرفش سر جا لشیدل خواستمی. مکندیم هیهم گر
 ساره! -
از  یاعقب رفتم و در پس پرده یچند قدم دم،یمن ساره هستم. خودم را پس کش کردیفکر م د،یدیساره ممن را  او

 یجاقرمز بود که انگار به شیهاقدر چشمآن زد،یم یعیرطبیشدم. حالش اصالً خوب نبود و رفتارش غ اشرهیاشک خ
 زد: یداد، لبخند کج هیتک وارید و به نشست نیزم یدر رو یجا جلو. همانچکدیها ماشک، خون از آن

چند ساعت داشتم  یدونیمن گمت کرده بودم، م ؟یترسونیمن رو م یکنیم تمی! چرا اذیاخونه ینگفته بود -
 گشتم؟یزهرا رو دنبالت مبهشت
 .گفتیم انیهقم بلند نشود، داشت هذهق یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

 به زد:ضر نیزم یدست به کنارش و رو با
 ت تنگ شده؟چقدر دلم واسه یدونی. منیکنارم بش ایب -

 کردن نداشتم که بلندتر گفت:حرکت توان
نذاشت برات گل بخرم، نذاشت باز همه رو امسال  ؟یگیبهش نم یچیشده ساره. چرا ه رحمیب یلیخاله سلما خ -

 خدا اون نذاشت.بودا، به معرفتیب یعل یهم جمع کنم. نگ
 سمتم آمد و دستم را گرفت:شد، به بلند

ت بخرم که بهترش رو واسه دیخدا وسعم نرسببخش گلم به ؟یعاشق یساره؟ مگه نگفت یرو ننداخت ستیچرا سرو -
 ت کمم.من واسه دونمیم ناست،یاز ا شتریب یلیخ اقتتیآخه تو ل

 کردم؟یم دیتوهم زده بود. چه با بود و واقعاً یشدم. در حالت مـسـ*ـت یدنیتند نوش یشدنش متوجه بو ترکینزد با
 .زدیزنده آتشم مداشت زنده شیهابا حرف آوردمیمن دوام نم

 .رفتمیفقط راه م حرفیسمت اتاقش، ببه دیرا کش دستم
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 زانو زد: میپا یخارج کرد و جلو یاسمت کمدش رفت، جعبهتخت نشاندم و به یرو
 منم در اومدن. یها. مویخوردیغصه م یموهات در اومدن، الک یدید -
 پر شده قرار داشت.سرخ پر یهاگل انیبور م یبافته شده یمو یاجعبه را باز کرد، دسته در
 نگاهم کرد: یجد
 دما،یرو به مامانت نم نیمن ا ی. درسته موهات در اومده ولاریساره رو ب یزایچ یهمه گهیمامانت ظالم شده نه؟ م -

 االن برو بهش بگو. نیهم
 آمده بود؟ یگذاشتم و از ته دل زار زدم، چه بر سر عل میزانو یرا رو سرم

 بازمهین شیهاشده بود و پلک نیپخش زم یسرم را بلند کردم. عل مهیسراس نیزم یرو یزیافتادن چ یبا صدا ناگهان
 داد زدم: دادم،یطور که تکانش مکنارش نشستم و همان عیبودند. سر

 خدا.چشمات رو باز کن. تورو یعل ؟یعل -
 بردم. کیگوشم را نزد کرد،یزمزمه م ییزهایچ رلبیز
موهات رو  کنمیم داتیپ یروز هی! یتو فقط گم شد گنیشون دروغ م. همهرمیمامانت نذاشت برات سالگرد بگ -

 مطمئن باش ساره. کنمیم داتی. من پگردونمیبهت برم
 بلندتر ادامه داد: یکه کم شدیتحملم داشت تمام م گرید
 .یکشیزجر نم گهید ،یشیخون دماغ نم گهیخوبه د یول -

و تکانش  زدمیم شیصدا هیخم شد. جان از تنم رفت. فقط با گر گریهم افتاد و سرش به طرف د یرو شیهاچشم
 زدیم فیضع یلیضربان قلبش که خ دنیگذاشتم و با شن اشنهیقفسه سـ*ـ ی. سرم را روشدینم داریاما ب دادم،یم

 کردم؟یم دیشب چه با. من نصفهدمیدم و دور خودم چرخبلندش میاز جا
را گرفتم. بار اول هرچه زنگ خورد جواب نداد، داشتم پس  نیشاه یرفتم و شماره منیسمت سالن نشبه عیسر

 بوق جواب داد. نیکه بار دوم بعد از چند افتادمیم
 الو. -
 .بردمیم نیشاه یرا برا میهابتیمص شهیشد. هم شتریهم ب امهیشدت گر شیصدا دنیشن با
 .نیشاه -

 بود. دهیهراسان آمد، انگار خواب از سرش پر شیصدا
 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یافرا چ -
 .ایفقط ب رهیمیداره م ستیحالش خوب ن یعل ا،یتوروخدا فقط ب نیشاه -
 ن؟ییافرا؟ کجا یگیم یچ -
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 از دست رفت. ایتوروخدا ب میخونه هست -
 نمیگذاشتم تا بب اشنهیقفسه سـ*ـ یسرش برگشتم. دوباره سرم را رو یباال عیع کردم و سررا قط لیموبا یگوش

که به انگشتم  جانشیگرفتم، نفس ب اشینیب یانگشتم را جلو دیلرزیطور که دستم منه؟ همان ای زندیقلبش م
 گذاشتم. میپا یخورد جانم هم برگشت، سرش را بلند کردم و رو

 زدن کردم:شروع به حرف کردمیم هیر گرزاکه زار طورهمان
حالت  نیبشم تو رو تو ا مرگتشیپ یقربونت برم اله ؟یشنویجونم صدام رو م یدورت بگردم عشقم، عل یاله -
 ؟یجونم؟ عل ی. علمیتوروخدا چشمات رو باز کن زندگ ره؟یمیبشه افرا م تیاگه طور یدونی. منمینب
از  رونیاز ب نیشاه یکه صدا دمیکش شی. دستم را در موهارفتمیاش مقربان صدقهرو انقدر بود که رودر یبارنیاول

 اتاق آمد:
 ؟ییافرا کجا -

 .میحواسمان به در واحد نبود که آن را ببند کداممانچیه تیباز کردم با آن وضع یعل یدر را رو یوقت
 زدم: داد
 .ایتوروخدا ب نیشاه میینجایا -

افتاده بود نگاه  نیزم یکه رو یعل جانیبه جسم ب رهیشد و خ انیارچوب در نماآشفته در چه یتیبا وضع نیشاه
 سمتمان آمد و کنارمان زانو زد:به عی. سرکردیم
 چش شده؟ -

 را پاک کردم: اشکم
 .ستیخورده، حالش اصالً خوب ن یدنینوش -
 اش انداخت:شانه یرا رو یعل عیسر حرفیب

 .ایبپوش ب یزیچ هی -
دوان با و دوان دمیپوش یمانتو و شال ی. سردسترفتمیم طورنیقدر حواسم پرت بود که همآن گفتینم نیشاه اگر
 .میاز ساختمان خارج شد نیشاه

و آسمان  نیزم انیم نیگذاشتم. شاه میپا یعقب خواباند، من هم سوار شدم و دوباره سرش را رو یرا صندل یعل
 .زدمیرا صدا م یعل هیو من هم با گر رفتیم

 داد زد: یعصب نیشاه
 نکن. یزار هیانقدر گر ستین شیچیه -
 گفتم: هیگر انیم
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 ؟یبشه چ شیاگه طور -
 مطمئن گفت: نیشاه

 نترس. شهینم شیچیه -
. با خواباندن میسمت اورژانس رفتدوان بهدوشش انداخت و هر دو دوان یرا رو یدوباره عل مارستانیبه ب دنیرس با
شدند.  دمیو مانع از د دندیمشکل، پرده را کش دنیرستار دورش جمع شدند و با پرستخت، چند دکتر و پ یرو یعل

 :دیدستم را کش نیطرفشان بروم که شاهخواستم به
 کجا؟ -
 برگشتم: سمتشبه
 شد. یچ یعل نمیبرم بب -
 :دیراهرو راه افتاد و من را هم دنبال خودش کش یهایصندل سمتبه
 اد؟یاز دستت برم یمگه کار کار؟یچ یتو بر کنن،یم یدگیدارن به وضعش رس -
 گرفت: میجلو یبار مصرف آب کی وانینشستم و هنوز هم اشکم روان بود. ل یصندل یرو
 .شهینم شیچیه یریگیبسه چقدر آبغوره م -
 را از دستش گرفتم: وانیل

 ؟یبشه چ شینکرده طور ییاگه خدا -
 را باال آوردم و به چشمانش زل زدم: سرم

 .یبدون عل رمیمیمن م -
 تأسف تکان داد: یاز رو یسر
 یاز دست رفت یافرا حساب -

 :دیبود زل زدم که پرس دهیچیپ وانیبه انگشتانم که دور ل ریزبهسر
 باشه. زایچ نیاهل ا کردمیحال و روز افتاده؟ فکر نم نیخورده که به ا یدنینوش همهنیچش شده؟ چرا ا -

 بش را دادم:سرم را بلند کنم جوا نکهیا بدون
 بوده. امرزی. امروز سالگرد ساره خدابستیواقعاً هم اهلش ن -
 و ادامه دادم: دمیکش یآه
هم به هم  یعل ره،یساره مراسم سالگرد بگ یخاله سلما نذاشته امسال برا دمیحرفاش فهم نیکه از ب یطوراون -
 .ختهیر

 به حرف آمد: نیسکوت شد و دوباره شاه قهیدق چند
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 ؟یهست یراض تیاز زندگ -
 بله. یسرم را تکان دادم به نشانه تنها

 نه؟ یزنیدَم نم یندار تیعمو گفته حق گله و شکا نکهیخاطر انه؟ فقط به یگیم یالک -
 کندن پوست کنار ناخنم شدم: مشغول

 .مینه من راض -
 طرف خودش چرخاند:ام برد و سرم را بهچانه ریرا ز دستش

 دن؟یهات رو شب کردن و تو خونه پوساز صبح ؟یهست یراض یزندگ نیا یاز چ -
 خودم خواستم. -

 تأسف تکان داد: یاز رو یسر
شما  کنمیفکر م هیکجا چه خبره. فکر نکن منم مثل بق فهممیتا نگاه به چشمات کنم م ستم،یافرا من احمق ن -
 یصبر کن یخوایم یده. تا کنکر رییتغ یتو و عل نیب یچیه شناسمت،ی. من منیحال و خرم و خوشبختخوش یلیخ

 ؟یخواستیرو م یزندگ نیتو ا ؟یاریتا دلش رو به دست ب
 .هیم کافکه هست واسه نیهم خواستم،یرو م یمن فقط بودن کنار عل -
 حرص گفت: با
 احمق. یاحمق -

 سمتمان آمد:به پرستار
 اون مرد جوونه که تازه آوردن با شماست؟ -

 بلند شدم: میاز جا عیسر
 .بله -
 بشن. یامشب بستر دیبا -

 از جا کنده شد: قلبم
 حالش انقدر بده؟ -

 زد: یلبخند
امشب بمونن تا صبح عالئم  دیبا یخاطر شُک عصبهم به اد،یز یدنیخاطر مصرف نوش. هم بهنینه نگران نباش -
 چک بشه، صبح مرخصن. شونیاتیح

 :دیپرس نیشاه
 االن حالش چطوره؟ -
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 .دنیراحت خواب میکرد قیتزربخش حالشون خوبه، آرام -
زدم و  یجانیبود، لبخند ب دهیتخت خواب یسمت اتاق راه افتادم. آرام رومن هم به رشیسمت پذبه نیرفتن شاه با
 ی. دستمردیدلم داشت از غصه م دم،یاش را در دست گرفتم و بوسکنار تختش نشستم. دست سِرُم زده یصندل یرو

 کیسرم را نزد شد،یباعث آرامشم م شیهاسنف یا کنار سرش گذاشتم. صداسرم ر دم،یکش شیهاپلک ریبه ز
 گوشش بردم و زمزمه کردم:

 برات رمیمیمن م یدونیم»
 جونم فدات ،یجونم تو

 باهات آروممآروم
 آرامشم ،یآرامش

 کرد نوازشم عشقت
 من تنها بشم ینذار
 «من تنها بشم ینذار

*** 
 است. رمان در نگاه دانلود آماده شده نیا

http://www.negahdl2.ir 
 ۵ فصل
 بیبود تکه س میموها یرهیطور که خعمو همانعمو نشستم. زنزن یرومبل روبه یو رو دمیکش میدر موها یدست

 به آن زد. یاز بشقابش برداشت و گاز یاقاچ شده
 رنگ موهات روشن شده باشه؟ یلیخ یکنیعمو فکر نمزن گمیم -
ماه از  نیرا رنگ نکرده بودم، بعداز گذشت چند میازدواجم هم موها یبرا یا انداختم. من حتپ یرا رو میپا الیخیب

 کرده بودم. یخاکستر تیالیرا ها میتازه موها امیعروس
 رنگ رو بورسه. نیهم قشنگه االن ا یلیعمو خنه زن -
 داد. اشینیبه ب ینیچ
 شده. یجور هی تافهیق -
 :دمیخودم را جلو کش یذوق کم با
 کردم نه؟ رییتغ یلیخ -
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طرف رفته بودم و از آن شگاهیامشب به آرا یمهمان یسرخود برا یداد. بدون نظر خواستن از عل یسرش را تکان تنها
را رنگ کرده بلکه نصفش هم کوتاه کرده  میآماده شوم. نه تنها موها جانیبه خانه پدرم آمده بودم تا هم راستکی

 .دیرسیم امرشانهیتا ز اشیبودم و حال بلند
 اشیدر زندگ گاهمیو جا دیدیمن را م رییتغ یحداقل با کم دی. شادیدینداشت، او اصالً من را نم یتیکه اهم یعل یبرا
 .شدیمشخص م شیبرا

 که کرده بود وارد خانه شد و صدا زد: ییدهایکشان با خرکشان زد،یغر م لدایطور که به جان همان مادر
 ؟ییکجا نبیز -
 عمو راه افتادم.سمتش رفت، من هم با لبخند پشت سر زنبلند شد و به عیسر عمونز
 .نمیبب دمیظاهر جد دنیالعملش را با دعکس خواستمیدادم، م یذوق سالم با

 سمتم چرخاند:به توجهیسرش را ب مادرم
 سالم مامان. -

نگاهم  رهیم گردنش رگ به رگ شد. اول خچنان سرش را بلند کرد که حتم دار دفعهکیانداخت و  نییرا پا سرش
 اش زد:گونه یکرد و بعد محکم دستش را رو

 .شدهلیذل یکرد یجورنیدختر تو چرا سرتو ا ینینب ریخاک به سرم افرا. خ -
 کرده بودم؟ یذوقم کور شد که حد نداشت، مگر چه کار اشتباه چنان

 وا رفت:ه غمیگرفت که ج میاز بازو یشگونیسمتم آمد و نبه عیسر
 ؟یزنیمامان چرا م یوا -
 گذاشتم که دوباره شروع کرد: شگونشین یجا یاخم دستم را رو با
 .کننیبابات و عموت سرت رو م ؟یکرد یطورنیموهات رو ا یبوده رفت یرنگ قحط -
 پدرم بودم. ینگاهش کردم، انگار مثالً من هنوز دختر خانه رهیخ

 حرف دل من را به زبان آورد: کردیجا مرا جابه دهایطور که خرهمان عموزن
چند  نیدختر تو ا نیا چارهی. بعد هم بهیبا عل ارشیشوهر کرده رفته، اخت گهیاختر. افرا د یریگیچقدر سخت م -

مجرد  یدور و زمونه دخترا نینکرده بود. تازه تو ا یفرق چیمجرد ه یکرده سرو وضعش با دخترا یکه عروس یماه
 ه؟خرده به خودش برس هیداد، بده  صیتشخ شهیرو از زن متأهل نم

 سمت آشپزخانه رفت:و به دیکش یآه مادر
 کرده رفته. یافرا عروس شهیبگم واال هنوز هم باورم نم یچ -

 سمتش رفتم.انداختم و به کردیگره خورده نگاهم م یکه با ابروها لدایبه  ینگاه
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 خوشگلِ خودم؟ یچه خبر از آبج -
عمو سمت مادر و زنواج بهو. هاجدیها دوسمت پلهبه هیته بودم که دستم را پس زد و با گربه آغوشش نرف هنوز

 برگشتم.
 نکردم. شیخدا من کارچش شد؟ به -

 هم گذاشت. یرا رو شیهاچشم عموزن
 .راتتییش کنار اومدن با نبودت و تغولش کن اونم سخته واسه -
محلم گذاشت. من هم قول دادم که  یتا باالخره کم دمیمام نازش را کشساعت ت کیراه افتادم،  لدایاتاق  سمتبه
 با او وقت بگذارنم. شتریسر بزنم و ب شتریب

قدر . آنختمیرا فر کردم و دورم ر میکردم. تمام موها یحیمل شیو آرا دمیرا پوش دارمنیلَمه آست رنگیبلندِ مشک لباس
داخل اتاق  هوای. ناگهان در اتاق باز و شهاب بشدمیمرگ مذوقخودم  دنیعوض شده بود که خودم از د امافهیق

 کرد. گاهمن رهیخرهیسمتش برگشتم که با تعجب و خ. بهدیپر
 ؟یسالم شهاب، چطور -

 را به هم زد. شیهاپشت سرهم چشم چندبار
 !یافرا چقدر عوض شد یوا -

 :دیو داد کش شدیطور که از اتاق خارج مهم همان بعد
 شده. یافرا چطور نیبب ایب ؟ییکجا نیشاه ن؟یشاه -

 پشت سرش راه افتادم: عیسر
 .یری. مرض بگیچه خبرته آبروم رو برد -

او هم رنگ تعجب به خود گرفت. لبخند  افهیق دنم،یاز اتاق خارج شد. با د رفتیطور که با کراواتش ور مهمان نیشاه
 تکان دادم. شیزدم و دستم را برا یمضحک

 ؟یسالم چطور -
 را در دست گرفت. میاز موها یاسمتم آمد و تکهکراواتش شد، به الیخیب

 ؟یگذاشت سیمسخره کاله گ -
 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

 خودمه. یول کن موها -
 سمت دستش خم شد.که سرم به دیرا کش میموها

 .یموهام رو کند نیشاه یآیآ -
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 نثارم کرد. یمحکم یرا ول کرد و پس گردن میموها
 ؟یکرد یجورنیت رو اکله یتو چرا رفت -
 را مرتب کردم: میسمتش انداختم و موهابه ینگاه یرچشمیاخم و ز با
من رو به  ده،یمن م یبه موها یریگ هی رسهیاز راه م یاز عصر تا حاال هرک ؟یتوچه مگه فضول. بهشعوریب -

 .نیکردن انداختغلط
 سمت اتاقش راه افتاد:را کج کرد و به دهنش

 .یزشت شد میلیخ -
 یبه صفحه یتختم نشستم و نگاه یسمت اتاقم رفتم. روو من هم به دمیکش یرا در حدقه چرخاندم، پوف میهاچشم

 کرده بودم، انداختم. ویس یکه اسمش را زندگ یچتم با عل
 کردم: پیتا شیبرا
 ؟یایم یک -
کردن . مشغول جمعدهدیها جواب نمحاالو حاال زندیسر نم اشیبه گوش ادیسرکار است ز یوقت دانستمیم
 . جواب داده بود:دمیپر شیرو عیبه صدا در آمد، سر امیکف اتاق شدم که زنگ اس.ام.اس گوش یهاپاشوختیر
 .امیبرو من خودم م نایا. تو با باباتامیم رید -
 کردم: پیو تاتخت نشستم  یرو حالیبود. ب زانیاز جمع گر شهیاش است. همکه بهانه دانستمیم
 .میباهم بر مونمیم -

 داد: جواب
 .امیم رید -

 اما من لجبازتر از او بودم: ختیبه هم ر اعصابم
 .مونمیاشکال نداره م -
 شدم. رهیکردم و به سقف خ یپل یآهنگ دم،یتخت دراز کش ینداد. رو یجواب گرید

 به در اتاق خورد و مادر وارد شد: یاتقه
 م؟یبر یایممگه ن ؟یدیتو که خواب -

 شدم: زیخمیتخت ن یرا کم کردم و از رو کیموز یصدا
 حاال که زوده. -
 دست تنهاست. یداشته باشه، طفلک یزیچ یکار ایرؤ دیشا میزودتر بر میخواستیم -

 به ساعت انداختم: ینگاه
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 .امیم یمن با عل دیشما بر -
 ها.زشته نینکن رید-

طالخانم، دختر  یماهگکی. امشب جشن دمیتخت دراز کش یدر دوباره روشدن دادم و با بسته یسرم را تکان تنها
عمو از او من بود و مادر و زن یپدر یتماماً خانه گذشتیم ایکه از تولد دختر رؤ یماهکی نیبود. در ا ایو رؤ بیاد

 بایز یطال یبرا یجشن خودمان کیهتل شمس  ی. حال تازه به خانه خودش رفته بود و در البکردندیم یپرستار
 بود گرفته بودند. ایبرابر اصل رؤ یکه کپ
تا لباسش را عوض کند. دلم  رودیداده بود که به خانه م امیپ شیساعت پ کیدر سالن خانه زدم،  یچرخ کالفه

 یگرچه خودم را برا نم؛یالعملش را ببتا عکس میتنها باش یدونفر شودیمواجه م دمیظاهر جد نیبا ا یوقت خواستیم
 از طرفش افسرده نشوم. خوشیندادن روهم آماده کرده بودم که در صورت نشان اشیتفاوتیب
. دندیلرزیو دستانم م دیکوبیرفتم و ظاهرم را چک کردم، قلبم در دهنم م نهیسمت آبه عیسر فونیخوردن زنگ آ با

استرس وجودم  همهنیا دفعهکیچرا  دانمی. خودم هم نمدمیها دوسمت پلهرا زدم و به فونیآ ،یعل ریتصو دنیبا د
آمدم. وسط  نییها پاو از پله دمیکش یقیتسلط بر خودم نفس عم یرارا برداشتم، ب امیدستفیرا گرفته بود. مانتو و ک

و  یشلوار مشکودر کت دهیزدم. پوش پشیبه قد و باال و ت یلبخند دم،یدیرا م رخشمیبود و من تنها ن ستادهیسالن ا
 .امجنبهیاز دل ب کردیم یدلبر یاسورمه راهنیپ

 :ستادمیپله ا نیآخر یرو
 سالم. -
که  کردمیرا م امیاما تمام سع شدمیچشمانش گشاد شد، از ذوق داشتم خفه م یالحظه دنمیبرگشت و با د سمتمبه

 :دمیانداختم و پوش میپا ی. کفشم را جلواورمیخودم ن یبه رو
 م؟یبر -

سمتش خرامان به! خرامانیپررو شدم، البته فقط کم یبود. کم رگذاریانگار واقعاً تأث کرد،یم نگاهم رهیهم خ هنوز
 دیبود. مگر او همسرم نبود؟ پس چرا با ستادهیا شیسرجا حرکتیرفتم و دستم را در دستش قفل کردم؛ هنوز هم ب

 نگاهش گفتم: رهیخ دم؟یکشیدر مقابلش خجالت م
 خوشگل شدم؟ -

دادم،  هیتک شیزدم و سرم را به بازو یا. لبخند گندهمردمیداشتم م یرا باز و بسته کرد، از خوش شیهاچشم تنها
 ارزش داشت. ییایدن میسمتم براذره نظرکردن به کی نیهم

باز  یبرا یپرتاب شدم. نه او تالش امیپدر یناگهان به سالن خانه یخوش یجلو گذاشت، انگار از دره یقدم حرفیب
 و به راه افتاد. میشد نیدستم را از دستش خارج کنم. سوار ماش خواستینه من دلم م کردیه دستانمان مکردن گر
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 یبودم چون صدا یشدت راضبه تیوضع نیو من از ا شدینم یاز دستگاه پخش پل یآهنگ وقتچیه یعل نیماش در
 بود. ایدن یملود نیترآهنگمن خوش یبرا شیهانفس
غرور نداشتم  یاذره یکه در مقابلش حت یمرا پررو کرده بود، تنها کس یش نشان دادنش حسابخو یذره رو کی همان

و  کردینم یاعتراض چیدستش گذاشتم. ه یدنده قرار گرفت، من هم دستم را رو یبود و بس. تا دستش رو یعل
 من بود. یاشده چند لحظه یحت یخوشهم باعث دل نیهم
 ینبود که دلم هرروز از فسخ شدنش بلرزد پس جداشدن نمانیب یقرارداد چی. هاورمیاو را به دست ب خواستمیم من

کنم که خودش با من بودن را با  یکار خواستمیمن فقط م شد؛یمال من م یروز عل کیهم در کار نبود. باالخره 
 انتخاب کند. اشیقلب یخواسته

از پرسنل  یکیدادن مانتو و شالم به  لی. با تحومرفتیسرش راه مقدم پشت کیبه هتل شمس با فاصله  دنیرس با
. احساس میقدم باهم وارد شدحلقه کردم و هم شیدوباره دستم را در بازو میشو یوارد الب نکهیهتل قبل از ا

مشهور  گریباز کی ی. من درکنار علاندرهیها خو همه به آن روندیفرش قرمز راه م یرا داشتم که رو ییهایتیسلبر
 خورده بود.زخم یبه دست آوردن دل مرد یزندگ ینقشم در صفحه بودم که

خودم را  دمیکشیها خجالت ماش )مادر ساره( که کنار همسرش نشسته بود رفت. در مقابل آنسمت خالهاول به یعل
تم. خاله سلما انداخ ریاز او فاصله گرفتم و سرم را به ز یباز کردم، چند قدم شیبچسبانم، دستم را از دور بازو یبه عل

 سمتم دراز کرد:شد و دستش را به امرهیخ یبا لبخند محزون
 دخترم. ایب -

 سمتش رفتم:به ریزبهسر
 سالم خاله. -
 :دیرا بوس امیشانیپ
 سالم دخترگلم. -

را از  یبا عل یدر زندگ یبود، من هم صبور ای. دلشان درکردندیزده مبا رفتار و برخوردشان مرا خجالت شهیهم
پس  خوردیاز کنار خاله سلما جُم نم یتمام شود عل یکه مهمان یگرفته بودم. مطمئن بودم تا زمان ادیساره  یخانواده

 در گوشش زمزمه کردم:
 بعد برگرد. میطال رو بد هیهد میبر -

هم  ایرؤ د،یبوس را امیشانیدر آغوشم گرفت و پ بی. ادایو رؤ بیسمت ادبه میسرش را تکان داد و باهم راه افتاد تنها
 داد: ایکتش در آورد و به دست رؤ بیجواهر را از ج یجعبه یطال را در آغوشم گذاشت. عل عیاز خدا خواسته سر

 قدم باشه.شاءاهلل خوشان -
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 زد: یلبخند ایرؤ
 .میبه زحمتتون نبود یآخه؟ راض نیدیچرا زحمت کش -
 جواب داد: نیمت یعل
 .کنمیخواهش م -
 زد: یبر شانه عل یتبا خنده دس بیاد
 .میهاتون جبران کنبچه یشاءاهلل واسهان -

 گرفتم: یسمت علکردم و طال را به یرپوستیز یذوق
 چقدر خوشگله؟ نیبب -

 را جمع کردم: لبم
 فدات بشم کوچولو. -

بچه . طال هم همچون دیطال کوچولو کش لپ یسمت باال رفت و با پشت انگشتش آرام روبه یکم یلب عل یگوشه
 کرد. لیمتما یسمت دست علصورتش را به یلوس کم یهاگربه
چشمان  خواندم؛یرا هم م ینگاه عل یطال کوچولو بود، زل زدم. من حت یرهیرا باال آوردم و به چشمانش که خ سرم

 رنگ گرفتند. یفقط کم ،یکم فروغشیب
کرد،  فیتعر امافهیاز ق یبرخالف همه حساب ای. رومینشست ایو رو بیکنار اد یمبل یرا در آغوشش گذاشتم و رو طال
 هم کرد. قمیتشو یبود و حت یشدت راضبه راتمییاز تغ

اش کنار خاله و شوهرخاله شتریب یساعت کی یعل م،یمدت رفته بود نیکه در ا ییهایبرخالف تمام مهمان امشب
معذب بودم و در  یلیخ نکهی. با امیستها نشساعت هم هردو باهم کنار آن کیننشست و تمام وقت کنار من بود. آن 

در جمع حضور نداشت و  ایرا تنها بگذارم. پر یعل توانستمیعرق بود اما بازهم نم سیساعت بدنم خ کیطول آن 
 بامن وقت بگذراند. یکم ینشود و عل یتداع یساره در ذهن عل ریامر باعث شده بود دوباره تصو نیهم دیشا
چه برسد به  کردیبه ذهنم هم خطور نم یروز یکه حت یو رقم خوردن سرنوشت انمیاطراف یشدن در زندگ قیدق با

 یصبر داشته باش یفقط کم دیبا دیآیبا زور و کشمکش به دست نم یزیچچیگرفتم که ه ادیاش، فکر کردن درباره
لـ*ـذت  اشینیریو از ش ینیرا بچ دهیرس یوهیو آن م یدستت را دراز کن استیوقت فقط کافتا موقعش برسد آن

 یشدت زور و انرژ زانیمصرفش به م خیندارد و تار یارزش دیبه دست آ یو ناسازگار دیکه با زور و تهد یزی. چیببر
 به همراه ندارد. یدارد و تعهد یبستگ یگذاریکه م
 طیاز شرا نشدم که االن جا بزنم، من دمیجد یطور که بود خواستم. نشناخته وارد زندگرا همان یاول من عل روز

 یپست همهنیبودم پس با او کنار آمدم که قبول کردم با ا دهیهم د انشیخبر داشتم. تمام رفتارش با اطراف اشیزندگ
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 کنمیکم م هایو بلند یپست نیداشتم که به مرور زمان از حجم ا مانیشوم چون به خودم ا اشیوارد زندگ یو بلند
 خواهم ساخت. یو راه هموار

 یسع امیتفاوتی. فقط با رفتارم و بآوردمیام را با تشرزدن سر زبان نمخواسته دادم،ینم ریگ شدم،یحساس نم من
به خودم و او  یبا تلخ کردن زندگ شبهکی شدیرا نم یعل یزندگ طیو شرا ادشیام برسم. ساره و به خواسته کردمیم

 .رفتیم نیقائل بود از ب میبرا یهم که عل یذره احترام کیهمان  کردمیم نیدرست کنم، اگر چن
 دیفقط با دهدیم ینب وبیبه دست آوردنش خدا به تو صبر ا یمهم باشد برا تیکه برا یمهم بود، کس میبرا یعل
ارزشش  یعل خواستم،یبود که م یهمان یبار هزارم با خودم تکرار کردم؛ عل ی. براییفزایمخلوط عشق به آن ب یکم

 را داشت.
*** 
ام و با برداشتن کوله دمیسرم کش یرا رو رنگمیانداختم، شال مشک نهیبه خودم در آ یو نگاه دمیکش یچشم نازک خط

 یافروشنده خواستیکه م نیبزنم آن هم به اصرار شاه کیبه بوت یها قصد داشتم سراز اتاق خارج شدم. بعداز مدت
 .هدآمده بود را نشانم د کیمن به بوت یبه جا یکه چندماه

داشت  یاکه پوست سبزه زنقشیر یحضور نداشت تنها دختر نیرا هل دادم و وارد شدم، شاه کیبوت یاشهیش در
 سمتم آمد:بلند شد و به شیاز جا عیسر دنمینشسته بود، با د شخوانیپشت پ

 .نیسالم خانوم خوش اومد -
بودند، آن  رایشدت گبه شیهاداشت اما چشم یاپوست سبزه نکهیکردنش شدم. با ا یزدم و مشغول وارس یلبخند
بند از او حرف  کیرا گرفته بود که  نیشاه یها پاچهچشم نیچشمانش سگ دارد! قطعاً باهم ندیگویکه م ییهامدل

 .زدیم
 دست دادن دراز کردم: یرفتم و دستم را برا سمتشبه
 ؟یخوب -
 برخورد اول!آن هم در  داد،یبا فروشنده دست نم یمشتر چیقطعاً ه کردینگاهم م جیگ

 انداختم. کیبه اطراف بوت یدستش را جلو آورد، نگاه فیبالتکل
 ستش؟ین نیشاه -

 زد. یدر آمد که لبخند یجیاز گ انگار
 .انیاالن م -

از  یدوختخوش یشلوار مشکوکت دنیشلوار شدم. با دوکت دیجد یهامدل دنیدادم و مشغول د یسرم را تکان تنها
 انداختم. شخوانیپ یرگال برداشتمش و رو یرو
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 شلوار رفت.وسمت کتبه عیسر
 تون بذارم؟رو واسه نیهم -

 ها رفتم.سمت رگال دوباره
 نه صبرکن فعالً . -

 .کردیم ینیدلم سنگ یرو ینکرده بودم و حساب طنتیش داًیجد ندازم،یخواست تا دستش ب طنتیش یکم دلم
 ؟یدیجد یشما فروشنده -

 کلمه پاسخ داد: کی تنها
 بله. -

 تکان دادم. یرا چندبار سرم
 .یشناختیکه وگرنه من رو م گمیم -

 گفت: زدههول
 تازه اومدم. شناسمیرو نم کیبوت یایشرمنده خانم من مشتر -
 زدم: شیرفتم و صدا نیسمت شاهزدم، به یلبخند پهن یدر ورود یصدا با
 ن؟یشاه -
 سمتم آمد و در آغوشم گرفت.هم با لبخند به او
 افرا؟ یاومد یک -
 .کردیبه دختر انداختم که با تعجب نگاهمان م ینگاه یرچشمیاو جدا شدم و ز از
 تازه اومدم. -

 رو به دختر گفت: نیشاه
 بخوره. یاوردیم یزیچ هیحداقل  نه؟یافرا بش یاوردین یصندل -

 .دیدو کیبوت یسمت قسمت پشتبه پاچهدست
 .آشناتون هستند دونستمیآقا من نم دیببخش -
 زدم. نیشاه یبه بازو یلبخند رفتنش را نگاه کردم و مشت با
 ؟یرو نکرده بود ،یاله یریدرد بگ -

 زد: یچشمک
 ه؟ینظرت چ -

 را جمع کردم. لبم
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 .رسهیکه نم تیقبل یدوست دخترا یبه پا -
 داد. شخوانیرا به پ اشهیو تک دیکش یآه
 م.ندار یدوست دختر گهیوقته د یلیدختر کجا بود، خدوست-
 زدم: رخندهیز یپق
 ؟یشوخ -
 .گمیم ینه بابا جد -
 رفتن دختر با چشم اشاره کردم. ریمس به
 ه؟یدختره چ نیپس ا -
 .دیکش یانداخت و آه ریبه آن مس یهم نگاه او
 ؟یگیمهال رو م -

 کردم. نییباال و پا یرا چندبار سرم
 پس اسمشون مهال خانومه! -
 تشیهم اذ یکه از بس آرومه هرچ نهیا شی. بدکنمیم تشی. منم از حرصم اذدهیبابا افرا محل سگ هم بهم نم یا -
 م کرده!. کالفهارهییبهش، اصالً خم به ابرو نم دمیدستور م کنم،یم

 دهنم گذاشت: یزدم که دستش را جلو رخندهیز بلندبلند
 چه خبرته؟ -

 را کنار زدم: دستش
 کنه. یمحلیستت بذاره، بهت بشد حقت رو کف د دایپ یکیدلم خنک شد، باالخره  -
 جلو پام... یبدجنس من آوردمت راه یا -
 ماند. تماممهیحرفش ن آمدیسمتمان مبه ینینسکافه در س وانیورود مهال که همراه با دو ل با

 کرد: تعارفم
 .دییبفرما -
 گذاشتم: شخوانیپ یرا از دستش گرفتم و رو ینیس
 !؟یچ نیپس شاه ؟یواسه من و خودت فقط آورد -

 جواب داد: زدههول
 آوردم. نینه خانم واسه شما و آقا شاه -

 کردم: یاخم
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 ؟یپس خودت چ -
 لبه شالش شد: چاندنیپ مشغول

 ندارم. لیمن م یمرس -
 .میخوریبعد همه باهم م ار،یبرو واسه خودتم ب -
 انداخت: نیبه شاه ینگاه یرچشمیز
 آخه... -
 گفتم: نیبه شاه توجهیب

 برو، پس برو. مگیمن بهت م -
 یمدل دخترها نیچون از ا دیبود، شا یرفت. دختر ساده و آرام کیبوت یسمت قسمت پشتتکان داد و دوباره به یسر
برخورد اول در دلم جا باز کرده بود. البته اکثر  نینبود، درهم دیباریم شانیرواز سرو یبازکه حقه یاو افاده سیپرف

و  گفتمیبد م شیدخـ*ـترهاپشت سر دو*ست شهیهم لیدل نیبودند، به هم یمدل نیهم نیشاه یدخترهادوست
تا  نیزم شیترهاقبل درجه با انتخاب۱۸۰ نیبود که چطور دلبر شاه نیرا نداشتم. االن تعجبم در ا دارشانیچشم د

 آسمان فرق دارد!
 بود گفتم: لمیکه باب م ییآنجا از
 انتخابت حرف نداره. نیشاه -

 شد: ترقیعم لبخندش
 .یشیعاشقش م شینیگفتم که بب -

 کردم: زیرا ر میهاچشم
 ؟یتو االن عاشقش شد یعنی -

 :دیرا پشت گردنش کش دستش
 شدن بهش رو ندارم؟ کیعرضه نزد یحت کنمیمهال دست و پام رو گم م یمن جلو شهیباورت م -
 به دردت نخورد؟ کدومشچیاون کوه تجربه االن ه یدید -

 کرد: یاخم
 نکن. انقدر مسخره میمن جد افرا -
 ذوق نگاهش کردم: با
 ه؟یواقعاً جد یعنی -
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بود، چون تا به حال  نیچن نیهم احساس من ا دیشا شوند؟یها مظلوم مآدم یمواقع نیداد. چرا در چن یرا تکان سرش
تم که راز دلش را با هس کیقدر به او نزدحال بودم که هنوز هم آنبودم. اما باز هم خوش دهیند یمدل نیرا ا نیشاه

 .گذاردیم انیمن درم
 :دمیکش یآه
 ؟یکنیحاال من رو درک م -
 زدم. ینگاهم کرد که چشمک حرفیب

 .کنمی. خودم درستش میغم ندار ی. تا افرا رو دارتیبسپارش به آبج -
 شکفت: اشچهره

 خدا!چاکرتم به -
 گذاشتم. شخوانیپ یرو را وانمی. لمیشد مانیهاورود مهال مشغول خوردن نسکافه با
 اسمت مهالست؟ -
 بله خانم. -
 میپسرعمو نیشد! درست که شاه اشیهم چاشن یحسود یلحظه حس خواهرشوهر بودن بهم دست داد، البته کم کی

ناجور  یفکرها نیبه شاهراجع  نکهیتا قبل از ا دیبرادرم بود تا پسرعمو. با شتریکه چشم باز کردم ب یبود؛ اما از روز
 :کردمیم یخودم را معرفکند 

 .نمیشاه یمن آبج -
 گرد شد و دستپاچه گفت: شیهاچشم ناگهان

 .شناختمیمن نم دیشرمنده خانم ببخش یوا -
 ؟یایتو هم همراهمون م شاپیکاف میبر میخوایم نی. من و شاهزمینداره عز یاشکال -

 شد. ینیدر س هاوانیگذاشتن ل مشغول
 .ادیم یموقع مشتر هی مونم؛یم کیبهتون خوش بگذره من بوت -

 :دمیرا کش دستش
 .الیخیرو ب کیامروز بوت هی -

 گرفتم: نیسمت شاهگذاشته بودم را به شخوانیپ یکه رو یشلواروکت
که بعدًا  برمیرو م نیخوشم اومده هم یلیمدل خ نیآخر ماه تولدشه. از ا شه؟یم یعل زیسا نیا نیچک کن بب هی -

 چشم کنم!چشم یو ه گهید یهادلچشمم ندوئه دنبال م
 وشلوار شد:کت زیسا یبررس مشغول
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 ن؟یریگیمبارکه. جشن م یبه سالمت -
 :دمیکش یآه
 دونمیم رمیبخوامم براش جشن بگ ست؛ین زایچ جورنیاهل جشن و ا ،یشناسیرو بهتر از من م یخودت که عل -

 د نگرفتم.خودمم جشن تول یدی. تازه امسال هم که دشهیحال نمکه خوش
 سمتم گرفت:گذاشت و به یرا درون پاکت وشلوارکت

 مبارکش باشه. -
 را از دستش گرفتم: پاکت

 .دمیم هیمون بهش هدرو از طرف همه نیا -
. شدمیقدر کم حرف بود که داشتم از دستش کالفه مآن م،یشد شاپیکاف یکردم و راه یبااصرار مهال را راض باالخره

رفتن به  شنهادیپ یقبالً چندبار گفتیم نیآب نشد. شاه خشیهم  ذرهکی یحت نین و شاهم یهمه پرحرفبا آن
 مانیمن همراهشان بودم قبول کرده بود که همراه ونناهار را به او داده که رد کرده است، حال چ یرستوران برا

هم شد،  طورنیهم قاًیر کنم. دقتگرم یکم نیاش را با شاهتا رابـ ـطه میایقدر بروم و بکند. من هم قول دادم آن
ها بودم که حرف نیتر از افضول گرفتم؛یو تا شب سرش را به حرف م کردمیپهن م کیهرروز عصر چترم را بوت

 را در آوردم. اشیزندگ وپوککیکردم که ج چشیاز سرش بردارم! باالخره هم انقدر سوال پ دستراحت 
پدرش را در تصادف از  شیچندسال پ کرد؛یم یترش و مادرش زندگسال داشت و همراه با برادر کوچک ۱۹ مهال

خاطر مرگ که به یاهیشهر از خودشان داشتند و پول د نییپا یابود، خانه یعاد شانیدست داده بود. وضع زندگ
نه بود که صادقا نیمهال ا ی. خوبگذرانندیم یپرداخت کرده بود را در بانک گذاشته و از سودش زندگ مهیپدرش ب

 نیمرحله و چند نیچند یاطالعات را ط نیا ی! همهدیزبانش حرف کش ریاز ز شدیو راحت م گفتیرا م زیچهمه
که مهال دو  دمیآب شده بود و تازه فهم خشی یدو هفته حساب-یکیمالقات با او به دست آورده بودم و حاال بعد از 

پرجنب و  تیشخص کیرو شدم. مان با آن روبهحرف که در برخورد اولرو و کمکم تیشخص کیدارد،  تیشخص
 .رفتمیم سهیاز ته دل ر یو لحن شوخش حساب شیهاطنتیبا ش راًیجوش که اخ

*** 
رفتم. تا وارد قبرستان شدم انگار  شیسمت مزار ساره پجا کردم و بهسرخ را در دستم جابه یگل بزرگ رزها دسته

 ستیقار کالغو قار یگرفته و ابر یرستان، درختان کاج بلندقامت، هوامن از قب تیغروب روز جمعه شد! کالً ذهن کهوی
 یلرز گذاشتم،یپا به قبرستان م ییام بود که تنهاساله ۲۱عمر  در بارنیاول ی. براگذشتیشاخه درختان م انیکه از م

 شد. خیتنم س یدر کمرم افتاد و موها
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درست کرده بودند و درونش پر از گل  یکیقبر را باغچه بارگالب مشغول شستن مزار ساره شدم، دور تا دور سنگ با
ام افتاد، با گونه یو رو دیاز چشمم غلت یاشک ی. قطرهدمیقبر چسنگ یبود. دسته گل را باز کردم و با وسواس رو

خجالت  شدم، میلبه مانتو دنیچیانداختم و مشغول پ ریبه ز اقبرش زانو زدم. سرم ر نییپشت دست اشکم را گرفتم و پا
 آگاه هستند. زیچما حضور ندارند، اما از همه نیها در بسر صحبت را باز کنم. درست است که مرده دمیکشیم

 :دمیرا باال کش امینیگذاشت که دوباره ب یاقهیدق چند
 ساره... -

 زدم: ایاز کجا شروع کنم. باالخره دل به در دانستمیکردم نم یمکث
که چندساله من  یدونیخودت خوب م ی. ولزنمیحرفا رو م نیتو دارم ا یرو شیپکه  کشمیساره من خجالت م -

 که ندارمش! یدونیبازم خودت م یفقط قلبم آرومه که دارمش ول دمیهستم. حاالهم که بهش رس یعاشق عل
 قبر سردش گذاشتم:سنگ یرو یورکیرا  سرم

 ؟یعاشق خودت کرد یجورنیرو ا یکه عل یداشت ی. تو چامیهنوزم تو رو دوست داره. من اصالً به چشمش نم -
 :دمیقبرش کشسنگ یهم گذاشتم و کف دستم را رو یرا رو میهاچشم

 یکمم من رو دوست داشته باشه؟ هرچ هی یتو بهش بگ شهیم یول هیپرروباز دونمیم ه،یادیز یخواسته دونمیم -
 .کنهیخدا قبول مبه یتو بگ

 ه چشمم فشار دادم:در آوردم و ب بمیاز ج یدستمال
 یجا خوامیمنم نم ره،ینم ادشیتو رو  وقتچیوفاداره، ه یلیخ ی. علکشهیداره زجر م یلیخ سوزهیدلم براش م -

نکنم که تو  یکار دمیخدا بهت قول مگوشه از قلبش رو هم بده به من. به هی خوامیتو رو تو قلبش پر کنم، فقط م
که  ییاشکا اش،یداردود کردناش، شب زنده گاریراحت. س التیخ کنهیاموش نمتو رو فر یرو فراموش کنه، اصالً عل

 .ستین یشدنفراموش ست،ین یداغ تو سردشدن دهیش نشون مهمه زهیریت مواسه
 نشسته بود: میروانداختم، انگار روبه نییاسمش شدم و بعد سرم را دوباره پا یرهیخ
 .شهیگوشه از قلبش مال من نم هی یتو نخوا تا شه،یمال من نم یعل ینباش یتا تو راض -
 ام را تکاندم:بلندشدم و پشت لباس خاک گرفته میجا از
کنار تو  خوامیتو. من فقط م یزندگ یهاآواره یبسازم، نه پشت به تو، نه رو یزندگ خوامیباش. من م یساره راض -

 .هیبرام کاف نیحضورداشته باشم، هم
 زدم: هیگر انیم یجانیته بود، لبخند بتمام وجودم را فرا گرف آرامش

دل درد ی. توهم عاشق بودسپارمیرو اول دست خدا بعدم دست تو م میساره. زندگ یقابل احترام یلیم ختو واسه -
 .یفهمیعاشق رو خوب م هی
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 عقب رفتم: یچندقدم
 خداحافظ ساره. -

دل کنم. و درد میایکنار آمده بودم که سر مزار ساره ب دوشم برداشته بودند. باالخره با خودم یاز رو ینیبار سنگ انگار
نبود، فقط  یبه کل کنار رود چون شدن امیساره از زندگ خواستمی. نمکردیم ینیسنگ امیزندگ یساره رو هیسا
دارد از عذاب  کندیکه روزش را کنار من شب م نیهم دانستمیچون م ست،یباورکند که ساره ن یعل خواستمیم

مرده و  کی نیفرق ب دیبه عشق ساره است، او با انـتیازدواجش بامن خــ ـ کندی. او فکر مدهدیان موجدان ج
 درک کند. کشدیکه کنارش نفس م یاخاطراتش را با زنده

*** 
 یکوله شده بود، اما براوآوردم. ظاهرش که کج رونیرا از فر ب کیرا دستم کردم و ک یارهیدستگ یهادستکش

چنگال لبم کج شد؛  دنیاش زدم و با کشگوشه یهم بد نبود! طبق دستور پختش با وسواس چنگال ادیل زاو یتجربه
که گفته  یهرکار یفر را چک کردم، لعنت یدما هو دوبار دمیکش ی. پوفدیچسبیبه آن م کیک یریخم عیهنوز هم ما

زل  کیغره به کبود؟ با اخم و چشم هامانهیپ شد؟ نکند مشکل از طورنیمو انجام داده بودم پس چرا ابهبود را که مو
 مشکالت او بود. نیزدم، انگار مقصر تمام ا

زدم و جواب  یالبخند گنده ایعکس ثر دنیاُپن برداشتمش، با د یشروع به زنگ خوردن کرد. از رو لمیموبا یگوش
 دادم:

 جون. ایسالم ثر -
 ؟یخوب زمیسالم عز -

 به آن زدم: یاا ناخن ضربهبردم و ب کیرا گوشه قالب ک دستم
 د؟یممنون شما خوب -
 د؟یدعوت ندار یی. امشب که جازمیعز یمرس -
 چطور مگه؟ -
 مون.خواستم دعوتتون کنم خونه -

 شب تولدش بود. م،یریبگ یاجشن کوچک دونفره یبا عل خواستمیکج شد، امشب م دهنم
از  یدونیخودت که م رم،یدونفره بگ کیجشن کوچ هیدرست کنم  کیبراش ک خواستمیم ه،یآخه امشب تولد عل -

 .ادیو جشن و سروصدا خوشش نم یشلوغ
 ذوق گفت: با
 .گهیدعوتتون کنم د خواستمیمناسبت م نیخب به هم -
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 جون؟ ایناراحت نشه ثر -
 کیک هیو رها و مامان و بابا.  میفقط ما هست ست،ین کسمچی. همیراه بنداز میخوایکه نم یی. سروصدازمینه عز -

 هم پختم. یعال یخونگ
بهتر از بردن  یلیخ ایثر شنهادیشل و وا رفته خودم انداختم، باالخره پ کیبه ک یهم که تعدادمان کم بود! نگاه چقدر

 بود. یعل یجلو ختیریب کیک نیا
 .گهیم یچ نمیباشه تا بهش زنگ بزنم بب -
 رو بفرستم دنبالت. نیآذ ایمحمدطاها  اد،یم ریشب د یتو فقط آماده شو که اگه عل زنمیخودم بهش زنگ م -
 .اجونیباشه. ممنون ثر -
 .نمتیبیشب م زمی. فعالً خداحافظ عزکنمیخواهش م -
 خداحافظ. -

 عیما یرهیخ دمیکوبیم نیبه لپم به زم یگوش دنیزمان با کوبرا هم میپا کیطور که قطع کردن تماس همان بعداز
 شهیساعت تمام از ش کی. شدینم ای شدیم ایفر گذاشتمش، حاال  یو دوباره تو مدیکش یدرون قالب شدم. پوف کیک

آوردم و در  رونشی. باالخره از فر بکیکردن کپف ذره کیاز  غیفر زل زده بودم اما در یفلز یبه درون محفظه
 !آمدیسرش م ییبال کیگذاشتم، باالخره  خچالی

 یاسبرا هم دم می. موهادمیپوش یدیسف راهنیبه همراه پ یکاغذ نیلند جاتاقم رفتم تا حاضر شوم. سارافن ب سمتبه
شده  یمشک میموها شهیر یبود. کم یاُک زیچزدم، همه نهیآ یجلو یچرخ میمال یشیسرم جمع کردم و با آرا یباال

 .کردمیعالمه ذوق م کی نهیخودم در آ دنیبود و هربار با د بایبودند اما هنوز هم ز
 یگذاشتم و با عل یبزرگ یمشک-قرمز شاخه گل سرخ درون جعبه کیرا با  شدیوشلوار مل همان کتکه شام میکادو

 .دیایزنگ زده که دنبالم ب نیو به آذ دیآیم ریتماس گرفتم، گفت شب د
درست کرده بودند. من  یخانگ کیبه همراه ک یدنیسنگ تمام گذاشته بودند، چند مدل ژله و نوش یو رها حساب ایثر

 دادم،یم یو به نورا و مان خوردمیخودم م ییتکه شده کمکشان کردم، البته چندتاتکه یهاوهیزدن م خیر سهم د
 .دندیکشیمردها زحمتش را م وکباب بود . غذا هم که جوجهزدمیم هاخیهم سر س ییچندتا

شاد گذاشته و  یحاال آهنگ نیکرده بود. از هم زانیآو واریبه در و د یرنگ یهاسهیعالمه بادکنک و ر کی مهرداد
هم با  هیوسط و بق دیکشیدستش را م شدیاز کنارش رد م یبود؛ هروقت هم که کس دنیخودش هم مشغول رقص

 نبودم. یقاعده مستثن نیمن هم از ا کردندیم یاو همراه
ختم  یخانگ کیک کیئله با قا کردمیو ناراحت شود از گرفتن جشن. فکر م دیایب یاسترس داشتم که عل اشهمه

 همه تدارکات هم به آن اضافه خواهد شد.بادکنک، آهنگ و آن سه،یر دانستمینم شود؛یم ریخبه
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 دارشدم؛یشد. صبح قبل از خروجش از خانه برخالف هرروز، صبح زود از خواب ب دایپ یکله علسرو ۹ساعت باالخره
 .شدیساله م ۳۳مرد من  گفتم. امروز کیو تولدش را تبر دمیصبحانه چ زیدم کردم، م یچا
 تا قدم به گوشش برسد: ستادمیا میپا یهاانگشت یو کتش را گرفتم، رو فیاستقبالش رفتم و ک به
 .یواسه امشب عل دنیزحمت کش یلیو همه خ ایرها، ثر -

 کردیفقط آنجا را ترک م کردیبود، بحث نم یهم ناراض یزیاگر از چ ینبود ول یو بدقلق کردننیاهل توه یعل گرچه
 .دیایامشب را کوتاه ب کیبودند  دهیکه کش یخاطر زحمتکردم که شده به دیتأک لیدل نیبه هم

طور که دو فشفشه در دستش بود قر همان نیراه افتاد و سالم داد. آذ منیسمت سالن نشداد، به یسرش را تکان تنها
 رفت: یسمت علبه زانیر
 تولد تولد تولدت مبارک. -

 زد: نیبه شکم آذ یسمت باال رفت و مشت آرامبه یگوشه لب عل یکم
 خجالت بکش مرد گنده. -
کرد؛ محمدطاها و  ریرا ش هیکارش هم بق نی. همخواندیو تولد مبارک م دیچرخیم یکن نبود دور علول نیآذ اما

 غیو ج دندیپریم نییباال و پا شانیهم در جا یزدن شدند، نورا و مانمشغول دست یو دور عل دندیمهرداد هم پر
 .دندیکشیم

 .دندیرفتند و صورتش را بوس یسمت علو رها به ایزدن کردم. ثرهم با ذوق شروع به دست من
 گفت: ایثر
 .میارییهم م کیک یدر کن یخستگ ینیتا بش -
 :دیرا بوس ایثر یشانیپ یعل
 .نیزحمت بکش همهنیالزم نبود ا -

 کرد: یاخم رها
 .یپختن آقا عل یخونگ کیک دنیت زحمت کشرات واسهاز صبح تا حاال دوتا خواه -
 :دیاو را هم بوس یشانیپ یعل
 خانوما. یدستتون درد نکنه آبج -

لحظه  کیحال بودند و هم خوش یها شد. مادر و پدر علبا آن یسمت مادر و پدرش رفت و مشغول احوالپرسبه بعدهم
 .شدیطرح لبخند از لبشان پاک نم

کنارش نشست و مشغول صحبت با او شد. من هم به آشپزخانه رفتم تا  عی، مهرداد هم سرمبل یرو ینشستن عل با
 ببرم. شیرا برا شدیسرو م ایثر یکه فقط در خانه ایدن یهایچا نیاز خوش عطرتر یکی
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تا آسمان  نیدرب و داغان من زم کیبا ک کشینشستم. ک یمن هم کنار عل شیرو ۳۳و گذاشتن شمع  کیآوردن ک با
 :دیخوب بود. رها با ذوق دستانش را به هم کوب یلیو ظاهرش خ کردیمفرق 

 .یآرزو کن عل هی -
 انداخت: ینگاه میبا لبخند به هردونفرمان که کنارهم نشسته بود ایثر
 .نیآرزو کن یدونفر -

 رگ شود.و تحول بز رییتغ کیدستخوش  مانیزندگ یدر روز تولد عل گریرا بستم و آرزو کردم که سال د میهاچشم
ها وسط دست و سوت انیمهرداد شدم که در م رهیرا باز کردم و با ذوق خ میهاچشم هیزدن بقدست یصدا دنیشن با

 .دادیقر م
 در گوشش آرام زمزمه کردم: د،یسمتم چرخبود گذاشتم که سرش به شیزانو یکه رو یدست عل یرا رو دستم

 تولدت مبارک عشقم. -
چقدر  دانستیکه م یرو؛ وگرنه علدرهم روآن کردم،یبود که ابراز احساسات م یبارنیچشمانم شد. اول یرهیخ

. زدیم یآرام گرفته و ضربان قلبم عاد ییاهویاز هرگونه ه یقلبم خال یخانهوانهیبود که د یبارنیعاشقش هستم. اول
 !ستین یبندر یهاز آهنگا یام که خبرجا گذاشته همعروف قلبم را خان یج.یلحظه احساس کردم آن د کی

 یزیچ ی. ته نگاه علخواهدیشدن مو سرخ دنیکشخجالت شدن،رهیخ نیچننیو ا میمهم نبود که در جمع هست میبرا
 زد: یجانیسمت باال کش آمد و لبخند بدو طرف لبش به بارنیاول یبرا کرد،یم جمیبود که گ

 ممنونم. -
جزء  اشیادآوریو  ماندیها در ذهنم مامشب تا مدت یمئن بودم خاطرهبود، مط امیشب زندگ نیبهتر میبرا امشب

لبخندش  نیاول م،یتولدش که باهم بود نیاول ،یبه عل میروابراز عالقه رودر نی. اولشودیم امیزندگ نیریش یهانیاول
 که قلبم آرام بود. یبارنیو اول

روز آخر تابستان  میرا به دست نس میطور که موهاهمان دادم و نییسمت خودم را تا نصفه پا شهیراه برگشت ش در
 شهیسمتم گرفت. همبرداشت و به شیهاچشم یرا از رو نکشیع یخلوت آخرشب زل زدم. عل ابانیسپرده بودم به خ

را از  نکیکنم. ع زیرا تم اششهیتا ش خواهدیم دانستمیم گرفتیسمتم مبه حرفیرا که ب نکشیعادتش بود ع
من با  یبرا یعل تیشدم. جذاب اششهیش زکردنیکردن، با پر شالم مشغول تم« ها»تم و بعد از چندبار دستش گرف

 .شدیبرابر م نیکوتاهش چند یهاشیدر صورت مردانه و ر اشیفِرم مشک یطب نکیع
 سمت اتاقش بود صدا زدم:را که جعبه به دست درحال رفتن به یبه خانه، عل دنیرس با
 ؟یعل -
 وسط مبلمان گذاشتم: زیم یکه دستم بود را رو یاهیو منتظر نگاهم کرد. چند جعبه هد دیرخچ سمتمبه
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 نه؟ ایت هست اندازه نمیبب یوشلوارت رو بپوشکت شهیم -
مبل نشستم و منتظر  یسمت اتاقش رفت؛ با ذوق روبه یطور نگاهم کرد و بعد با سر تکان دادنهمان چندلحظه

بلند شدم و با  میسمتم آمد. ناخودآگاه از جااز اتاق خارج شد و به دهیوشلوار پوشکت قهیقماندم. بعداز گذشت چند د
 یزیاما بازهم چ دیپوشیم رهیت یهاراهنیپ شهیف که همیتنش بود، چه ح تیسمتش رفتم. فستاره باران به یچشمان
 بزنم: ادیبچرخانمش و فر درتمام شهر با خودم رم،یدستش را بگ خواستی. دلم مکردیکم نم تشیاز جذاب

 منه! یمرد عشق منه، زندگ نیمردم ا یآها -
. در دمیسمت اتاقم دوو به دمیاش را بوسگونه عیسر ستادم،یا میانگشت پاها یکتش گرفتم و رو یقهیرا به  دستم

دستم  شد؛یارج مخ امنهیداشت از قفسه سـ*ـ جانیقلبم از ه بارنی. استادمیو پشتش ا دمیاتاق را محکم به هم کوب
 کرده بود. یاندازرا راه اشی.جیدستگاه د رهقلبم مشت کردم. با ورود به خانه، قلبم دوبا یرا رو

 نیاز طرف شاه یامیآوردم. پ رونشیب میمانتو بیرا از در کندم و از ج امهیتک لم،یموبا یزنگ هشدار گوش یصدا با
 فرستاده بود: یرنگ یهاسهیلب و بادکنک و رق یموجیعالمه ا کیبا  مقدمهیب یلیآمده بود. خ

 .رونیب ادیاگه بگم مهال قبول کرد باهام ب شهیباورت نم -
 یرا با کس اشیحالخوش خواستیرا فراموش کرده و فقط م یحال است که سالم و احوالپرسقدر خوشبود آن معلوم

 کند تا خفه نشود! میتقس
 شد. ترلیامشبم تکم یحالخوش ن،یشاه یحالم. با خوشتخت نشست یآمد و رو میهالب یرو یلبخند

 کردم: پیتا
 ؟ی. چطور مخش رو زدنیت شاهحالم واسهخوش یلیخ یوا -
 که جواب داد: دینکش قهیدق کی به
 .هیبود حسم رو بهش گفتم، گفتم که قصد دست انداختنش رو ندارم و حسم واقع یباالخره با هر جون کندن -
 رو من حساب کن. یطی. هرجا و هرموقع تو هرشرایعشق رو تجربه کرد نیریکه تو هم حس شحالم واقعاً خوش -
 عالمه قلب فرستاد: کی با
 دخترعمو. ییایخواهر دن نیبهتر -

 کردم: پیهم تا من
 پسرعمو. ییایداداش دن نیتو هم بهتر -

را به دست آورم  یدل عل یبتوانم کمتا  زمیبر یافردا چه نقشه نکهیبود که بدون فکر کردن به ا یشب نیاول امشب
 یزیربه فکر کردن و برنامه ازیکه اصالً ن شودیجور م زیچچنان همه یریقرار بگ تشیدر موقع یبه خواب رفتم. وقت
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را  زندیم دییکه قلبت بر انجام دادنش مهر تأ یو کار یده شقلبت گو یدرهمان لحظه به ندا دیندارد، فقط با یقبل
 .یانجام ده

 دور قلبم را احاطه کرده بود. یبیآرامش عج یزدم، امشب هاله یندلبخ
را باز کردم و به پنجره باز  میهااز چشم یکی. دمیچیپتو را دور خودم پ شتریدر خودم جمع شدم و ب ییحس سرما با

 یبهداشت سیسمت سروبلند شدم، پنجره را بستم و به می. از جارفتیم یکم هوا داشت رو به سرداتاق زل زدم. کم
 یلیخانه بلکه به خ یشگیکرده بودم. نه تنها سکوت هم تخانه در اول صبح عاد یبه سوت و کور گریراه افتادم. د

 جذاب هم شده بودند. میحاال برا یعادت کرده بودم و حت زهایچ
 نیگرد شدند، ا میهاپخته بودم مواجه شدم. چشم روزیکه د یانصفه کیرا باز کردم که با ک خچالیدر  کشانازهیخم
 سالم بود نه نصفه! کیک
درون ظرف  یهاکیشده بود، از خرده ک بیغ سومشکی قایگذاشتمش، دق زیم یآوردم و رو رونشیب خچالی از

 شیکه نه، اما خوب بود. فقط مقدار کاکائو یطعمش عال ختشیریبرداشتم و در دهانم گذاشتم، برخالف ظاهر ب یاتکه
آمد  میهالب یرو یلبخند یو فنجان چا گالچن ،یکیبشقاب ک دنیرفتم و با د نکیسمت سشده بود. به ادیز یکم

روزها  نیام. ادرست کرده کیک شیبرا روزیبود که د دهیدستپختم خورده بود؛ پس فهم کیاز ک یکردم. عل یو ذوق
طبق عادت هر  یکه عل یسکدرون فال ی. از چاآمدندیبزرگ به شمار م یمن اتفاق یهم برا ییهاروزنه نیترکوچک

 یکه تا وقت ختیریرا در فالسک م یها چانشستم. صبح یصندل یو رو ختمیر یروز صبحش دم کرده بود فنجان
هم  دیدرست کنم! شا کیاز امروز فقط ک خواستیسرد نشود. از بس ذوق داشتم دلم م شوم،یم داریمن از خواب ب

 !کردیکوله درست موکج یهاکیه کرابهکه راه شدمیمشهور م پزینیریش کی
را  ۱۱:۳۰ساعت که  دنی. با دشودیروز م نیبهتر تیآن روز برا یمثبت شروع کن یهمه انرژروزت را با آن یوقت

روز  نیبهتر تیآن روز برا یمثبت شروع کن یهمه انرژظهرت را با آن یحرفم را اصالح کردم، وقت دادینشان م
 شود؛یم

 درست کرده بود! یاناهار خوشمزه ایراه افتادم، قطعاً امروز رو ایرو یسمت خانهبه ک،یهمان ک از خوردن نصف بعد
*** 
بزرگ  زیطور که م. همانمیشد امیاطیخ لیمشغول جمع کردن وسا نیرا آوردم و با شاه امیاطیچرخ خ یجعبه
 با اخم گفت: دیکشیرا جلو م امیطراح

 ؟یرو نبر یکی نیا شدیحاال نم -
 :ختمیر یاشلف برداشتم و در جعبه یرا از رو امیرنگیرنگ یهانخ یهمه

 .شمیسرگرم م یجورنیحداقل ا رهیم سر متو خونه حوصله شه،ینه نم -
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 را خواباند و جمعش کرد: زیم یهاهیپا باالخره
 افرا؟ گمیم -

 که مشغول بودم جواب دادم: طورهمان
 هوم؟ -
 واسه مهال بخرم.خوب  یهیهد هی خوامیم -

 خالص شده بودم. دنیخر هیدخترها هد یراه افتادن و برا نیرا در حدقه چرخاندم، تازه از شَر دنبال شاه میهاچشم
 چه برو بخر. خب به من -
 شد: یاسهیشلف در ک یرو لیوسا ختنیمشغول ر حواسیب

 بخرم که به دردش بخوره. یزیچ هی خوامیخب م -
 را از دستش گرفتم و به عقب هلش دادم: سهیک کرد،یم یم قاطرا باه زیچهمه داشت

 داره؟ یخب به من چه ربط -
 ؟یبراش لباس بدوز یریمهال رو بگ یاندازه کیتو بوت یجورهی یایب یتونیتو نم گمیم -
 :دمیسمتش چرخگرد شده به یهاچشم با
 دختر مردم رو متر کنم؟ کیو بوتت امیدستم ب رمیمن پاشم متر بگ ؟ینزد یزیچ ن؟یحالت خوبه شاه -

 را در هوا تکان داد: دستش
 بکن. شیکار هی گهید دونمیمچه  -

 :دمیکش یپوف
 ؟یخوایم یحاال چه مدل -

از  یبودند، سر یرنگیبلند و رنگ یهاها لباسآورد و چند مدل نشانم داد. اکثر مدل رونیرا ب لشیموبا یگوش عیسر
 تأسف تکان دادم: یرو
 ،یبراش انتخاب کن یعروسک یلباسا دیهست با زهیمزهیاصالً. مهال ر خورنیمدال به درد مهال نم نیا نیشاه -

 !دهینشون م ترزهیمزهیر نمیلباسا از ا نیباورکن تو ا
 شلوارش چپاند: بیرا در ج لشیموبا یگوش اعصابیب

 درست صحبت کنا. -
 را برگرداندم: میرو
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آخه؟  یهستن که انتخاب کرد یچ نای. خب اکنمیم تییندادم! دارم راهنما فحش که شه،یهم م یرتیهو چه غ -
مانتو  هیش واسه خرمیپارچه خوشگل م هیبپوشه. خودم  رونیب تونهیمدال رو من براش بدوزمم که نم نیاصالً ا

 .دوزمیاسپرت م
 چند ضربه زد: شیبا انگشت پا نیزم یانداخت و رو نییرا پا سرش

 تنش کنه. یکه شب خواستگار یبراش بدوز یلباس هی خواستمیآخه م -
 :دمیکش یاخفه غیصورتم شکفت و ج ناگهان

 ش؟یخواستگار یبر یخوایم یجدیجد یعنی نیشاه یوا -
 شدم: زانیو از گردنش آو دمیداد. پر یسرش را تکان تنها

 اصالً. شهیباورم نم یخدا قربونت برم اله یوا -
 ش جدا کرد:زور دستم را از دور گردن به
 شه؟یمگه که باورت نم هی. چیم کردولم کن خفه -
 تکانش دادم: یو چندبار دمیپر نییپا
 ؟یخواستگار میریم یک نمیزودباش بگو بب -
 :دیتعجب پرس با
 ؟یایب یخوایمگه تو هم م ؟یخواستگار میریم -

 :دمیکوب اشنهیبه سـ*ـ یمشت
 من خواهر دامادم. یغلط کرد -
 را در آورد: میتکان داد و ادا یسرش را چندبار یکجدهن عشـ*ـوه و با
 من خواهر دامادم، من خواهر دامادم. -

 به عقب هُلم داد: بعدهم
 برو بابا. ایب -
 :دمیکوب نیرا زم میپا
 گه؟ینکن بگو د تمیاذ -
ـ ـطه. اونستیمعلوم ن -  ممی. من که تصمکنهیم م باهاش گرم نشده؛ هنوزم باهام معذبه و فاصله رو حفظقدرا هم راب

با بابا و عمو صحبت  دیبه زمان داره، بعدم من با ازی. بهش هم گفتم که گفت نخوامیکه م هیرو گرفتم؛ مهال همون
 .کشمیخجالت م گهیخب بگو بهش، م گمیم یکنم. تازه هنوز با مادرشم صحبت نکرده؛ هرچ

 کردم: یذوق دوباره
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 .شهیاز بابت تو هم راحت م الشونیخ یطورنیا ،یریمو که از خداشونه تو زن بگبابا و ع ن،یشاءاهلل خوشبخت بشان -
 دوخت: نیرا گرفت و به زم نگاهش

 بابا و عمو مخالفت کنن. ترسمیمهال م یزندگ طیخرده واسه شرا هی -
 کردم: یاخم

 چشه؟ شیزندگ طیمگه شرا -
 داد: یرا تکان سرش

 گفتم. یچرت زیچ هیولش کن  یچیه -
 اش گذاشتم:شانه یا رور دستم

ش شون اول خود دختر و اصالت خونوادهواسه ؟یشناخت یجورنی. تو اونا رو استنین نیهم ظاهرب قدرانیبابا و عمو ا -
 بابت نگران نباش. نیکه عمو و بابا مد نظرشونه تو وجود مهال هست، از ا ییتره. مطمئنم اون مالکامهم زیچاز همه
 مد:آ شیهالب یرو یلبخند

 خداکنه. -
 لباس براش بدوزم که تک باشه. هی. منم یخوایبشه که م یجورهمون یچشاءاهلل همهان -
 دست گلت درد نکنه. -

رفتم. مادر مشغول آب دادن به  نییپا یاز اتاق خارج شدم و به طبقه امیو طراح یاطیخ لیجمع کردن وسا بعداز
 مبل نشستم: یوگلخانه کوچک گوشه سالن خانه بود. ر یهاگل

 خسته شدما. شیآخ -
 :دیچرخ سمتمبه
 نجا؟یا ادیشام ب یبه عل یمادر زنگ زد -
 آره مامان زنگ زدم. -
 :دیپرس رفتیسمت آشپزخانه مطور که بهآمد و همان نییگلخانه پا یسکو یرو از
 رو؟ التیوسا یبریم یحاال با چ -
 .یعل نیبا ماش -
 شن؟یجا م -
 آره بابا. -
 را زد: فونیزودتر رفت و دکمه آ نیآمدم بلند شوم که شاه فونیصدا در آمدن زنگ آبه  با
 .استیرو -
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 یوارد نشده بود، سرسر ایرفتم و هنوز رو یسمت در ورودو از درسالن خارج شد. با ذوق به دیکفشش را پوش بعدهم
 کردم و طال را از دستش گرفتم: یسالم و احوالپرس

 .نیفنچ من رو بب یوایوا -
 میجلو شیطور با پتونشستم و همان نیزم ی. روافتادندیهم م یرو یه بازشمهین یهاخواب بود و چشم جیگ

 خواباندمش. دو دستش را از هم باز کردم:
 .یخوابیپاشو تنبل خانوم، پاشو چقدر م -

 رفت: سهیمبل نشست و از خنده ر یرو ایرا بست. رو شیهاکرد و دوباره چشم یغرولند
 کرد. دارشیب شهینم وجهچیخواب باشه به ه یآلود همم وقتخودته افرا، هم خواب نیع -

 را تکان دادم: شیگذاشتم و دست و پا میهادندان نیرا ب زبانم
 شه. داریب دیبا هیمگه الک -

 کرد و کنارم زد: یاخم مادر
 بچه رو ولش کن. یکشت -
 :دمیسمت خودم کشطال را به یپا
 شه. داریب خوامی؟ فقط مکردم کارشیمگه چ -

 پا انداخت: یو پا رو دیرا از سرش کش اشیروسر الیخیب ایشدم. رو چارهیب یگرفتن با طال یمشغول کشت دوباره
 !شهینم داریب یکن شیجورنیتا فردا صبحم ا -

 ام گذاشتم:شانه یرا بلند کردم و سرش را رو طال
 ل داره اعتراض کنه.نه حا کنه،یم هینه گر ؟یتو دار هیاچه بچه -
وروجک  نیخاطر ا. بهدهیتا صبح نخواب شبمید خوابه،یروزا م دارهی. شبا بمشیبچرخون دیتا صبح با یدیشبا رو ند -

 شدم. نینشخونه
 گفت: مادر

 داره. اجیت به تو احتهست. مهم االنه که بچه شهیول کن کار رو، کار هم -
 رده.غدغن ک بیبگم زن داداش فعالً که اد یچ -
 مادر من جواب دادم: یجابه
تو بودم  یخونه ایلنگه پا  هی. خوب شد شوهر کردم وگرنه هنوزم یراحت شدم از سردرگم چارهیبهتر، حداقل منه ب -
 بابام! یخونه ای
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که فقط خودم  یبه آن سمت انداخت، کنارم نشست و آرام طور ینگاه ایسمت آشپزخانه روبلندشدن و رفتن مادر به با
 شنوم گفت:ب

 چطوره؟ یت با علرابـ ـطه -
 طبق معمول هردفعه جواب دادم: د،یپرسیسؤال را م نیبالاستثنا هم دیدیهربار که مرا م م،یچه بگو ماندم

 خوبه خداروشکر. -
 کنه؟یکه نم تتیاذ -
 هم وجود داشت؟ یتر از علآرام یکردن؟ مگر مرد تیو اذ یزدم، عل رخندهیز یپق
 ؟یتیوا چه اذ -

 سمت آشپزخانه انداخت:به ینگاه دوباره
نشد. ما کمک  خواستمیکه م یاون گهیش م. همهیفتیمدته تو از زبونش نم هی بیافرا توروخدا راستش رو بگو؟ اد -

 .میما هم مقصر فتهیب شیتو زندگ یهراتفاق کار،نیتو ا میافرا کرد
 خواباندم: میپا یرا رو طال

 .کنمیرو فراموش نم بیلطف تو و اد وقتچیمن ه ؟یگیم یجورنیچرا ا م،یراض میخدا من از زندگبه -
 .یستیسابق ن یاون افرا گهیتو د گهیم بیآخه اد -

 لبم آمد: یرو یلبخند
 .گهیدرست م -

 شد: نیغمگ اشچهره
 افرا. میما مقصر -
 یکردن با عل یه بگم چقدر زندگاگ ایرو شهیباورت نم م،یراض راتمییاز تغ یکردم ول رییمن تغ ،یجورنینگو ا یه -

 رو دوست دارم.
 زدم: یگشاد لبخند

 .یلیخ ا،یخوبه رو یلیخ -
 نثارم کرد: یایگردن پس

 شده. یمرگبرات، عذاب وجدان داشتم. نگو خانم چه ذوق سوزوندمیمرض خجالت بکش. من رو بگو که چقد دل م -
 را پشت گردنم گذاشتم: دستم

 .میخوبه، آقا من راض یمتاهل ی زندگتو آخه. کالً یچقدر منحرف -
 بلندشد: شیجا از
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 بدترش نکن. گهیبسه د -
 سمت آشپزخانه رفت.کنان بهغررفتم که غر سهیته دل ر از
که به طال  لدایانداختمش.  هیرا در آوردم و به گر غشیکردم و در آخر ج یبا طال باز یحساب دیایاز مدرسه ب لدای تا
 .خوردیو جم نم نشستیسمتش برود، چه برسد به بغـ*ـل گرفتنش؛ بست کنارش م یکس گذاشتینم دیرسیم

*** 
 ۶ فصل

 در، در را باز کردم. یرها از چشم دنید با
 سل... -

 که همراهش بود زل زدم. یخشک شد و به چمدان میهالب یسالم دادنم کامل نشده بود که لبخند رو هنوز
 شده؟یچ -
 هیگر یهایرا بغـ*ـل گرفته بود دست در گردنم انداخت و ها یطور که مانزد و همان هیگر ریتمام شدن حرفم ز با

 را از بغلش گرفتم: یبودم، مان دهیواقعاً ترس گریکرد. د
 رها؟ شدهیچ -

بود. دستم را  ستادهیو مغموم کنارش ا زانیآو یهانورا هم با لب د؛یدهانش را قورت داد و چمدانش را داخل کش آب
 کوچکش گذاشتم: یهاشانه یرو
 .ییتو زندا ایب -

را بغـ*ـل گرفته بودم و او هم با تعجب مادرش  یطور که مانمبل نشست. همان یرا در راهرو رها کرد و رو چمدانش
 را به دست رها دادم: وانیبرگشتم، ل یآب وانیسمت آشپزخانه رفتم و با لبه کردیرا نگاه م

 آروم باش. دنیرسهات چقدر تبچه نیرها بب شدهیچ -
 از جعبه جدا کرد و اشکش را پاک کرد: یکاغذدستمال یبرگ
 هم به من رحم نکرد. ایثر یحت کنم،یم یگو دارم زندگعالمه آدم دروغ هی ونیده ساله م -
خواهر  یبرا یکارچیکه از ه ایمخصوصاً ثر رفت،یهم در م یسه خواهر برادر جانشان برا نیتعجب نگاهش کردم، ا با

 .کردینم غیو برادرش در
تا آرام شود دست نورا هم گرفتم و  دادمیطور که تکانش مبلند شدم و همان میشروع به نق زدن کرد، از جا یمان
 مبل نشاندمش. یرو
 کرده؟ یکار ایثر -
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که  ستیچمدان چ یهیچطور بپرسم قض دانستمیبه چمدانش کردم، نم یرا به نشانه مثبت تکان داد. نگاه سرش
 :دیناراحت نشود. دماغش را باال کش

 خوردمیمنه ساده رو بگو که هروقت به مشکل بر م ارم،یاسمش رو نم گهیکه د ایرو نداشتم که برم. ثر جاجیه -
رو داشتم که  نجایحالش بد شه، فقط ا ترسمیم ضهیبرم، بابام قلبش مر تونستمیسراغ اون. خونه بابامم نم رفتمیم
 .امیب

 .یخودته. خوش اومد یخونه زمیعز هیچه حرف -
 به چمدان کردم: ینگاه دوباره

 ؟یقهر کرد -
ها باهوش هستند و به شدت گفته شود. بچه ییزهایچ نیها همچبچه یرا تکان داد. اصالً درست نبود جلو سرش

 .رندیگیقرار م افتدیکه اطرافشان م ییهااتفاق ریتحت تأث
تنقالت برداشتم و همراه با  یسمت آشپزخانه رفتم؛ شکالت و کماشتم و بهوسط مبلمان گذ چهیقال یرا رو یمان
را بغـ*ـل  یمان دم،یچ شیپهن کردم و تنقالت را رو ونیزیتلو یرا جلو راندازیبرگشتم. ز منیبه سالن نش یراندازیز

 گذاشتم. رو به نورا صدا زدم: راندازیز یکردم و رو
 .یمان شیتو هم برو پ زمیعز -

 را به دستش دادم: ونیوزتل کنترل
 بزن. یدوست داشت یاکنترل هر شبکه نمیکن، ا یبا داداشت باز -

 رها نشستم و دستش را گرفتم: کنار
 شده؟یچ -

 آرام شده بود، شروع به صحبت کرد: یکم
هرش نارو به من، به تنها خوا ایثر شهی. باورت مکننیم یکارده ساله دارن پنهون گن،یده ساله دارن بهم دروغ م -

 زده باشه؟
 .آمدیبر نم ایاز ثر یزیچ نیرا گاز گرفتم اصالً همچ لبم

 آوردم: یزد، من هم ناخودآگاه مغموم شده بودم. به دستش فشار هیگر ریز دوباره
 گـ ـناه دارن. ترسنیهات منکن رها. بچه هیتوروخدا گر -
 کسم بود.همه ایثر -
 االنم هست. نیهم -
 .ستین گهید ستین -
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 ؟یشد یطورنیا ایکه تو نسبت به ثر هیچ هینگو. حاال قض یجورنیا -
 کرد: فیهق شروع به تعرهق با
 گفتیقطع کنم. م نیم رو با آذمن رو مجبور کرد رابـ ـطه ایمدت ثر هی م،ینامزد بود نیکه من و آذ شیده سال پ -
. منم سنم کم خورهیبا من نم یکه به درد زندگ دهید نیاز آذ ییزایچ هی گفتیم م،یکه ما شناخت ستین یاون نیآذ

. یفهمیحتماً تو بهتر از من م ،یتو بگ یدونستم گفتم چشم هرچیآخه؟ اون رو بزرگتر از خودم م دمیفهمیم یبود، چ
باهم خوب شدن. من اصاًل  نیو آذ ایچند ماه بعد ورق برگشت؛ دوباره ثر ینه مامان و بابا. ول میگفت یزیچ ینه به عل

بوده که باهم کنار اومدن  نیخودش و آذ نیب کیمشکل کوچ هیگفت  ایبود و چطور حل شد. ثر یموضوع چ دمینفهم
 یچیاومده که به منم ه شیپ یداشته مشکل نیکه با آذ یتو مسئله شراکت کردمیش فکر مو حل شده. منه ساده همه

رو دوست داشتم. اما  نیتشون حل شده چون آذحال بودم که مشکالموقع خوشنشدم، اون ریگیهم پ گهی. دگنینم
 نبوده. کردمیهم که من فکر م ایسادگ نیبه هم هیکه قض دمیاالن بعد از ده سال فهم

 و ادامه داد: دیآب نوش وانیاز ل یاجرعه
 ده؟ازدواج کرده بو رمردهیپ هیقبل از محمدطاها با  ایثر یدونستی. مهیسر اون هتل لعنت ریما ز یایهمه بدبخت -

 را گفته بود، پس سرم را آرام تکان دادم. هانیا ایرو قبالً
 یهم براش شرط گذاشته بود تا زمان رمردهی. اون پایبه ثر دیدرصد هتل شمس ارث رس۵۰ رمردهیبعداز مرگ اون پ -

که دو  ایثر یمرد رو تو زندگ هینباشه. اگر حضور  شیتو زندگ یمرد چیکه ه مونهیم ایثر یدرصد سهام هتل برا۵۰
گرفته و به  ایسهام از ثر کردن،یم دییآورده بود تأ وهم اسمشون ر شنامهتیخسرو شمس که تو وص ینفر از معتمدا

 هست! نیآذ یزن پسربزرگه خسروشمس خاله دمی. حاال بعد از ده سال فهمشدیبرگردونده م رمردهیپ یهابچه
 داشتند؟به هم  یچه ربط هانیا کردم،یو سردرگم نگاهش م جیگ
 ایو ثر ادیاونم از طرف خونواده شمس که ب ،یمشت اتفاقات ساختگ هیشده بود؛ با  مونیوارد زندگ ایثر تیبا ن نیآذ -

 سهام رو ازش گرفتن ولش کنه. یمند کنه و وقترو به خودش عالقه
که ازش  یو شعور تیشخصهمه با آن نیباور بود، آذ رقابلیدهانم گذاشتم. اصالً غ یو دستم را رو دمیکش یبلند هه
 که ادامه داد: کردمیگشاد نگاهش م یهاکند. با چشم یکار نیبودم محال بود چن دهید
و  شهیمتوجه م ایثر مونیکنه. تو دوران نامزد یباهاشون همکار شهیحاضر نم گهیو د شهیعاشق من م نیاما آذ -

 یچیمون و من هبه خونواده لیدل نیبه ا ایثر با هم بحث داشتن. همهنیموقع ااون نیواسه هم کنه؛یم دشیتهد
و دل بابا  کردیرو م فشیش تعرکرد، همه دییرو تأ نیازدواج شده بود، اون بود که آذ نیکه خودش باعث ا گفتینم

 شیراض نیچطور آذ دونمیبودن نم ریمدت که باهم درگ هیمن رو خوشبخت کنه. اما بعد  تونهیرو قرص کرد که م
که چرا  نهیبحث من فقط ا ست،ین زایچ نیگرفت. حاال هم بحث من اصالً ا دهیرو ناد یموضوع بزرگ نیکرد که همچ
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چرا با  رم؟یبگ میتصم میگرفت؟ چرا من رو آدم حساب نکرد؟ چرا نذاشت خودم واسه زندگ میمن تصم یاجبه ایثر
 .ایمن بود نه ثر یزندگکردن؟ منم حق داشتم، اون  یرو از من مخف یمسئله بزرگ نیچن نیآذ یهمدست

بود که بعد از ده سال  نیا امیذهن یریهمه درگ گفتم؟یگفتن نداشتم. اصالً چه م یبرا یحرف م،یچه بگو دانستمینم
 چطور رها متوجه شده.

 خودش بهت گفت؟ نیآذ ؟یدیرو فهم نایا یتو چطور -
 تکان داد: یرا به نشانه منف سرش

 رو گفت. نایزنگ زد و همه ا نیآذ ینه خاله -
 کردم: یچه خبر بود؟ اخم واقعاْ

 یخوب نیبه ا یرو کرده. شما زندگ تونیزندگ یحسود زه،یشماها رو به هم بر یدروغ گفته باشه که زندگ دیخب شا -
 .یزیدروغ به همش بر ایراسته  یدونیکه نم یحرف هیبا  یالک فهیح دیدار
ش و خاله یدرباره دمیپرسی. هربار که مکنهیم یاز کشور زندگ خارج نیآذ یخاله دونستمیم گفت،ینه دروغ نم -

شون رابـ ـطه یمشکالت خونوادگ یسر هیبر اثر  گفتیهم م ای رفتیجواب دادن در م ریاز ز ای شهیش، همخونواده
 بوده؟ یمشکلشون چ یکنیرو کالً با اونا قطع کردن. فکر م

 اش را گرفت:امهاظهار نظر به من نداد و اد یاجازه اصالْ
با محمدطاها  خواستیم ایکه ثر شهیم ادتریز یموقع نشونیب یریبوده. درگ یو اون هتل لعنت ایخب مشکلشون ثر -

درصد ۵۰هم گذاشتن و یو محمدطاها هم پول رو نیبود ازدواج کنه و مجبور بود سهام رو برگردونه. آذ کشیکه شر
 .ندیخر رمردهیاون پ یهارو از بچه ایسهام ثر

 ها بود.حرف نیاز ا تردهیچیبدهم، اوضاع پ ینظر ایقضاوت کنم  توانستمینم اصالً
 ؟یهم حرف زد ایو ثر نیتو با آذ -

 را تکان داد: سرش
 .نجایهام رو گرفتم اومدم ارو جمع کردم دست بچه المینه من فقط وسا -
 راست بوده. نیآذ یخاله یچقدر از حرفا ینیبب یزدیاول حرف م دیبا زمیخب عز -

 را باال گرفت: سرش
 .فتهیب ایو ثر نیچشمم به چشم آذ خوادیاصالً دلم نم -

. از آن گذشته من در دانستیخودشان بود، حتماً صالح خودش را بهتر از من م یزندگ م؟یبگو توانستمیچه م من
 یم به عنوان زن برادرش تا زمانداشت فهینظر بدهم و قضاوت کنم. من فقط وظ شانیبه زندگنبودم که راجع یگاهیجا

 کنم. ییرایپذ شیهاما بود از او و بچه یکه مهمان خانه
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سمت آشپزخانه رفتم . بهکردمیشام درست م یبرا ییغذا دیبا داد،یبعد از ظهر را نشان م ۵به ساعت انداختم  ینگاه
دوست دارند. رها وارد  شتریب ییغذا را از هر یها ماکارونشدم، چون اصوالً بچه یو مشغول درست کردن ماکارون

 آشپزخانه شد:
 کمکت کنم؟ یندار یکار -

 ها شدم.و قارچ ایسرخ کردن سو مشغول
 کنن؟یم کاریها چبچه زمینه عز -
 کنار اپن نشست و دستش را به سرش گرفت: یصندل یرو
 تو اتاق خوابوندمش. د،یخواب یمان -
 دیدیرا م میهاو لباس کردیرا باز م یواریگرد شدند. اگر در کمد د میهاچشمناگهان  م،یهالیاتاق و وسا یادآوری با
 باشد. دهیدرون کمد را ند کردمی. فقط دعا ممیشدیم چارهیوقت بود که بکه اتاقمان جدا است و آن دیفهمیم

 سمتش گرفتم:به یازدهرا با لبخند هول یچوب ریکفگ
 .امیباشه تا من ب ااهیسو نیلحظه حواست به ا هی زمیعز -
تخت خوابانده بود و  یرا رو یسمت اتاق رفتم، مانبه عی. سرستادیسر اجاق گاز ا یرا گرفت و باال ریکفگ حرفیب

 یضرور لیجز چند تکه لباس و وسا یچندان لی. در کمد را باز کردم، وسافتدیگذاشته بود که ن گاهشهیرا تک یبالشت
. در را باز ختمیر یاسهیرا جمع کردم و درون ک لیوسا عی. سرندرون کمد آن اتاق بودد میهالیوسا شتریدر آن نبود. ب
را در کمد  لمیو وسا دمیدو یسمت اتاق علهمچون برق و باد به ستین یخبر دمید یوقت دم،یکش یکردم و سرک

 ارج شدم.و با لبخند از اتاق خ دمیکش یقیدوشم برداشته باشند، نفس عم یاز رو یچپاندم. انگار بار
سرعت از به یدر ورود ی. با صداخورندیها زود شام مها اصوالً شبچون بچه دم،یرا چ زیم یبه آمدن عل کینزد

 ینگاهش رنگ تعجب به خود گرفته بود، رو کهیبه استقبالش رفتم. درحال بارنیاول یآشپزخانه خارج شدم و برا
 انگشت پا بلند شدم و آرام کنار گوشش زمزمه کردم:

 مواظب رفتارت باش توروخدا. نجان،یهاش ارها و بچه -
 شیآمد و پا یسمت علبه کشانغیرا از دستش گرفتم. نورا ج فشیبود که با لبخند ک ستادهیا شیسرجا خیهم س هنوز

جا  هیتر از پسرها هستند و خوب بلدند چطور خودشان را در دل بقرا محکم در آغـ*ـوش گرفت. اصوالً دخترها لوس
 نند.ک
 :دینورا صورتش را بوس ،یبغـ*ـل کردنش توسط عل با
 جون. ییسالم دا -

 .افتادیکه سال به سال هم نم ینقش بست، اتفاق یعل یهالب یرو یرنگکم لبخند



 

 

127 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

 سالم گل دختر. -
و رو به اطراف انداخت  یسمت سالن حرکت کرد. نگاهنورا را بغـ*ـل داشت، به کهیو در حال دیرا بوس شیموها یرو

 :دیسالم داد، پرس ریبه رها که سر به ز
 کجاست؟ نیپس آذ -

 بغضش را قورت داد: رها
 .ومدهین نیآذ -
 سمت اتاق راه افتاد.گذاشت و به نیزم یسرش را تکان داد، نورا را رو یعل
 .ایلحظه ب هیافرا  -

اسمم  کردمیفکر م یحت اوقاتی. گاهوردآیبود که اسمم را به زبان م یبارنیاسمم را صدا زده بود! اول شدینم باورم
 یبندر قهیکردن در کنارش قلبم آرام گرفته بود و هر دق یبود با زندگ ی. مدتستیاصالً بلد ن ایرا فراموش کرده 

سمت اتاق راه افتادم، مشغول باز کردن به حرفیبود. ب کرده دنیحرفش شروع به رقص نیکه دوباره با ا رفتینم
 :دیپرس اشیشانیپ یبود، با همان اخم رو شراهنیپ یهادکمه

 افتاده؟ یاتفاق -
 .دیفهمیباالخره که م م،یچه بگو ماندم

 .نجایخرده بحثش شده اومده ا هی نیبا آذ -
 عوض کرد: یشرتیرا با ت راهنشیپ
 ن؟یفقط هم -

 انداختم و لبم را گاز گرفتم: نییرا پا سرم
 .کنهیم فیتعرت شام، بعد از شام خودش واسه میبر ایب -

 .دادیرا کش نم یزیچچیه وقتچیسرش را تکان داد. عادتش بود ه تنها
سمتمان از اتاق خارج و به یبعد عل قهیدق ۵بود.  دهیرا چ زیم ًبایسمت آشپزخانه برگشتم. رها تقراتاق خارج شدم و به از

 نشاند. شیپا یرا بغـ*ـل کرد و رو ینشست، مان یصندل یآمد. رو
ام را طور که لقمهزنگ واحد به صدا در آمد. سرم را بلند کردم و همان یدرپیپ یکه صدا میذاخوردن بودغ مشغول

نفس که نفس نیبعد به همراه آذ یقهیسمت در رفت. چند دقبلند شد و به یبا تعجب نگاهشان کردم که عل دمیجویم
 بلند شدم: میبودند، از جا ستادهیوسط سالن ا زدیم
 سالم. -
 شد. شیمشغول خوردن غذا توجهیبغلش گرفت اما رها ب نیو آذ دیسمت پدرش دوبه رانو
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 سمت رها آمد:اخم به با
 خونه. میجمع کن بر -
 گفت: یعل
 چه خبر شده؟ -
 سمتش برگشت:به نیآذ
رده . چمدونش رو پر کختهیبه هم ر الیخاموشه، وسا شیگوش ستن،ین نمیبیاز خواهرت بپرس! شب اومدم خونه م -

 گذاشته رفته.
 سمت رها دراز کرد:را به دستش

 کردم،یرو خراب م ایدن یهم نبود نجایا ومدمیجا رو دنبالت گشتم. اگه مهمه دم؟یکش یدوساعته من چ یدونیم -
 مون.خونه میرها؟ پاشو بر هیچ ایبازبچه نیا

 بود. یمشغول غذاخوردن و غذادادن به مان توجهیرها ب همچنان
 زد: داد نیآذ
 ستم؟یمگه با تو ن -
 اش زد:شانه یکرد و رو یاخم یعل
 خان، پس صدات رو نبر باال. نیآذ ییحواست باشه کجا -
 :دیکش اشیشانیبه پ یدست نیآذ
نبوده. بحث بوده دعوا بوده،  یزیچ نیما همچ نیبارم ب هیده سال  نیقهر کرده. تو ا یچ واسه دونمیمن اصالً نم -
 کردن و چمدون بستن نبوده. قهر یطورنیا یول

 کینزد د؛یایشد و کم مانده بود اشکم درب دهیکش نییسمت پالبم به یها. گوشهدیقاشقش را محکم در بشقاب کوب رها
 را نابود کند! امهیزیبود جه

 .هیک دونستمیکه نم کردمیم یزندگ یجا با کساز همه خبریب ن،یآره چون ده ساله من رو خر فرض کرد -
 رفت: نیسمت آذرا در بغلم گذاشت و به یبلند شد، مان شیجا از
 ن؟یآذ یهست یتو ک -
 :کردیمتعجب نگاهش م نیآذ
 ه؟یمنظورت چ -

 زد: یپوزخند رها
 سهراب پسر خسرو شمس. ،یزن سهراب یتو خواهرزاده -
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 .فتگینم یزیچچی. هدیرنگش پر بارهکیباشند، به ختهیر نیسر آذ یرو یسطل آب سرد انگار
 داد زد: رها

من بود به  ی. اون زندگیاز خواهرم توقع نداشتم که من رو دور بزنه، از تو توقع نداشتم که ده سال به من دروغ بگ -
 ن؟یریبگ میتصم یبه جا نیبه خودتون اجازه داد یچه حق

 را به عقب هل داد: نیکرد و آذ یاخم یعل
 رها؟ گهیم یچ -
ها زل زده به آن اشدهیترس یهاطور که با چشمرها بود، نورا همان خینگاهش مخورد اما همچنان  ییتلوتلو نیآذ

 .دیچسب میبود، به پا
با تمام  شد،یهر لحظه قرمزتر م ی. رنگ علآوردیکرده بود به زبان م فیمن تعر یهرچه را که برا هیگر انیم رها

زده بود  هیگر ریکه ز یو مان دمیکش یغیج. دیدر دهانش کوب یبرد و مشت ورشی نیسمت آذرها، به یهاشدن حرف
 :دمیکش ار یو دست عل دمیسمتشان دوگذاشتم، به سرعت به نیزم یرا رو

 .کنمیخواهش م یعل -
 و داد زد: دشیکوب واریبود به د دهیرا چسب نیآذ یقهیطور که به من همان توجهیب یعل
 .نیآذ زمیریخونت رو م که؟یمرت یکرد یچه غلط -

ول  کردمیبودم، هرچه التماس م دهیند تیوضع نیرا در ا یحال علبهاشکم روان شد. تا دم،یلرزیودم و مب دهیترس
 :دیکش غیکن نبود، نورا ج

 .یعل ییبابام رو ول کن دا -
به نورا انداخت و با  ینگاه کند،یافتاد که کجاست و دارد چه م ادشیانگار تازه  یاز اشک بود. عل سیخ صورتش

 را رها کرد. نیلباس آذ یقهیانزجار 
 را با مشت پاک کرد: اشینیخورد و خون اطراف ب ییتلوتلو نیآذ
 ن؟یکنیمجازاتم م نیتاوان کارم رو دادم، باز دار شیده سال پ -
 :دیغر یعل
 نه؟ ای یدیفهم نجا،یا یذاریپات رو نم نجاستیرها ا یتا وقت رون،یمن برو ب یدهنت رو ببند از خونه -

سمت رفت در آغوششان گرفت و به شیهاسمت بچهخشک شدم. رها به میآخر را چنان داد زد که سر جا یجمله
 اتاق حرکت کرد.

 آوردمیموقع دعوا و بحث کم م شهیرا نداشتم، هم یتیوضع نیهمچ تیریمد ییچه کنم. من توانا دیبا دانستمینم اصالً
 حرف بزنم. توانستمیو نم
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 یبه چه کس دانستمیبود که نم ختهی. اوضاع چنان به هم ردیج شد و محکم در را به هم کوباز آپارتمان خار نیآذ
کنارش نشستم،  یآب وانیبه آشپزخانه رفتم و با ل عیمبل نشست و سرش را در دست گرفت. سر یرو یبرسم. عل

 ذاشت.گ زیم یرا رو یخال وانیو ل دیرا گرفت، سر کش وانیل حرفیسمتش گرفتم. برا به وانیل
. باالخره میمبل ساکت کنار هم نشسته بود یجا روکمتر همان ایساعت  کی دیشد، شا یچقدر زمان سپر دانمینم

 سمت آشپزخانه حرکت کردم.سمت اتاق خواب رفت، من هم بلند شدم و بهبلند شد و به شیاز جا
ها برگرداندم و مشغول شستن ظرف یارونماک یها را در قابلمهبشقاب یو سرد شده بودند، همه خوردهمهین غذاها

 شهیکه مادرم در ش یبخشآرام یهااز آن جوشانده یوانیکردم. ل زیرا تم زیم یو رو دمیبه آشپزخانه کش یشدم. دست
به  یادر آن بودند، رفتم. تقه شیهاکه رها و بچه یاتاق متسنوشته بود درست کردم و به شیو اسمشان را رو ختهیر

 شیبایز یهابند از چشم کیهم در آغـ*ـوش داشت،  یتخت خوابانده بود و مان یرد شدم، نورا را رودر زدم و وا
 سمتش گرفتم:را به وانی. کنارش نشستم و لآمدیاشک م

 .شهیدرست م ده،یکه به آخر نرس ایدن زمی. عزکنهیرو بخور آرومت م نیا -
 :را از دستم گرفت وانیو ل دیاش کشگونه یرا رو دستش

 کنم؟ کاریافرا من با دوتا بچه چ -
 را گاز گرفتم: لبم
 یده سال تو بد نیبحثا هست، مگه تو ا نیهمه از ا ی. تو زندگتیسر خونه و زندگ یگردیبرم ،یچیمعلومه که ه -

 ؟یدید نیاز آذ
 تکان داد: یرا به نشانه منف سرش

 .یدیازش ند یزیکه تو چ هیآدم خوب نیخب پس حتماً آذ -
 .میاز دستش عصبان یلیتحملش کنم خ تونمینم -

 زدم: یلبخند
. بعدم تو تنها یگردیو خودت برم شهیوقته که دلت براش تنگ ماون شه،یرنگ ممدت که بگذره کم هیاولشه،  -
 به فکر اونا هم باش. ،یدوتا بچه دار ،یستین

 آوردم: رونیب ییتشک و پتو یواریبلندشدم و از کمد د میجا از
 نیخودت گرسنه شد ایهات صدام بزن. شب اگه بچه ایالزمت شد ب یزیهست، بازم اگه چ نجایا یبخوا یزیهر چ -
 بردار. یخوایم یهست هرچ خچالمیگاز غذا هست، تو اجاق یرو

چه کنم.  دانستمیبودم، نم ستادهیوسط راهرو ا فیداد، از اتاق خارج شدم و در را بستم. بالتکل یسرش را تکان تنها
هم در دو  یخودم و عل یسمت آشپزخانه رفتم و برااتاق صبح نکرده بودم. به کیدر  یرا کنار عل یشب چیحال ههبتا
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 یقیراه افتادم. نفس عم یسمت اتاق علو به ختمیرها بـرده بودم ر یکه برا یادار از همان جوشاندهدسته وانیل
 حرفیگذاشته بود. ب اشیشانیپ یو دستش را رو دهیز کشتخت درا یبه در زدم و وارد شدم. رو یآرام یتقه دم،یکش

 اش زدم:شانه یگذاشتم، دستم را درازکردم و رو میپا یرا رو ینیلبه تخت نشستم و س
 جوشونده بخور. نیاز ا کمهیپاشو  -
 را برداشتم و به دستش دادم. وانیل د،یکش اشیشانیبه پ یتخت نشست و دست یرو
 .یمرس -
 نوش جونت. -
 یزیچ ایبزنم  یدرمورد موضوع رها حرف خواستی. اصالً دلم نمدیگذاشت و دوباره دراز کش ینیرا در س اشیخال وانیل

سمت کمد به شیآرا زیم یرو ینیبلند شدم و با گذاشتن س میو ناراحت بود. ازجا یعصبان یکاف یبپرسم. به اندازه
اصالً نگاهم  کردمیم یپهن کردم. سع نیزم یرو واریکنار د وآوردم  رونیب ییخودم تشک و پتو یرفتم، برا یوارید

آهنگ  میمال یبعد صدا یقهیچند دق دم،یپتو خز ریو ز دمیدراز کش یاست، نرود. پشت به عل یکه عل یبه آن سمت
 شده بود. خوابیکه گذاشته بود پخش شد. او هم همچون من ب ینیغمگ

 نکردم دایخود پ یلینگاهت ل در»
 کردم هیچشم تو گال خجالت از با
 کندیم خودیخود چه ب از

 صبر مرا بردیم یتو ه نگاه
 نیهمنش یا مجنونتم

 حال مرا نیدم بب کیمن  یلیل
 دهمینترسانم که من در قلب تو جان م ایدر از
 شومیمن غرق نگاهت م یبایز یبش ایدر

 نشو جانان من حاال که دل در دست توست مغرور
 تو دنینها به شوق دت زنمیکه به تو رو م من

 یسپرد یمرا به دست ک وانهید
 یمرا با خود نبرد یرفت وانهید
 عشق شد زندان من نیا
 درد شد درمان من نیا

 ندارد انیتو پا یایرو
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 بلند پرواز شد قلبم
 چشم تو آغاز شد از

 «طوفان ندارد نیاز ا یترس
 دنیشروع به بار میهاآرام چشم. آرامزدندیم ادیفررا  من یزندگ یکه بدبخت ییهایبود، معن یآهنگ پر از معن نیا

 تر؟زبانیاز او ب یکردم، چه کس هیشد. از ساره گال سیکردند و بالشم خ
 یبود. کس یبازوانهیبه عشق و د هیشب یزیاز ازدواج چ تمیذهن شهیبود که خودم را دچار آن کردم؟ هم یسرنوشت چه

ها رستوران رفتن، کورس . آخر هفتهایمسافرت؛ مخصوصاً سفر شمال و لب درپر از  د،یایهرجا رفتم ب میپابهکه پا
شد.  خواستمیکه م یزیبرعکس آن چ قاًیکند. دق رابیکه پر از عشق است و من را هم س یکس ابان،یگذاشتن در خ

که در  ییزهایآن چ توانستمینم یگریهم با کس د کردمیازدواج نم یو اگر با عل شدمینبود من عاشق نم یاگر عل
بهتر بود چون حداقل افسرده  تیوضع نیهم جهی. درنتشدمیافسرده م طورنیذهنم است را تجربه کنم و دوباره هم

هم  وانهی. در آن صورت دیبه او ندار یحس چیاست که ه یبهتر از کس یلیخ یکه دوستش دار یکنار کس درشدن 
به  یکار یکه عل نی. همشدیشدنم م یباعث عصب شیهاردادنیگ او قدم بردارم و یپابهپا توانستمیچون نم شدمیم

 .دیارزیم ییایدن دادینم ریکارم نداشت و گ
انگار  نم،یتخت را بب یشدم تا بتوانم رو زیخمین یو کم دمیچرخ یسمت علبه امدین ییصدا چیگذشت و ه یساعت مین

چنان قلبم سمت تختش حرکت کردم. آنبه نیورچپانیدلهره پاورچ یبه خواب رفته بود. شجاع شدم و فقط با کم
 کند. داریرا ب یو عل چدیدر آن اتاق سوت و کور بپ شیصدا دمیکه ترس دیکوبیمحکم م

دستم را  یبود. چندبار میایدن یمن همه یمرد برا نیدر خودش مچاله شده بود، با لبخند نگاهش کردم. ا وارنیجن
داد و هوار راه  دیدیشود. اگر من را در آن حالت هم م داریب دمیترسیم دم،یراه پس کش نیسمت صورتش بردم و ببه
 .گذشتیم ماز کنار تفاوتیفقط ب کردینم یکارچیه انداختینم

نوک انگشتم  دم،یاش کشپوست گونه یو آرام دستم را رو ختیاز ترسم ر یالعملش را مرور کردم کمعکس یوقت
را چنگ  میبود، شدم. بغض گلو شیهامژه یالکه البه یردم متوجه قطرات اشکتوجه ک شتریب یشد و وقت سیخ یکم

بالشش  دم،یبالشتش کش یو دستم را رو دمیکش یآه شد؟یتمام م یکابوس لعنت نیا یزد و چشمانم پر از آب شدند؛ ک
هاست که سال یکس یبود که من دل در گرو او داشتم و او دل در گرو ییایبود؛ همچون بالش من. چه دن سیهم خ

که خجالت  یامرده کردم،یم یمرده هم حسود کیچون من به  دانستمی. خودم را قابل ترحم مدهیخاک پوس ریز
 آگاه هستند. انشانیاز احوال اطراف شهیها هممرده ندیگویاو دست به همسرم بزنم، چون م دگانیدر مقابل د دمیکشیم

نتوانستم جمعش کنم. عرق  گریو د ختیر یم را گرفت، قلبم هربردم که محکم دست شیهاشیسمت ررا به دستم
 شد. خی یاتنم همچون تکه بارهکیکمرم نشست و به رهیبر ت یسرد
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 گفت: یاگرفته یرا باز کند با صدا شیهاچشم نکهیا بدون
 ؟یکردیم کاریچ یداشت -

 از کرد:را ب شیهاتر گرفتش و چشمکه محکم دمیدستم را کش آمدیباال نم نفسم
 م؟یکن کاریچ یگیم -

به بعد چطور در  نیشب کنار او ماندن هم نداشتم، از ا کی ی. جنبهدیکوبیماندم اما همچنان قلبم محکم م ساکت
 تخت نشست: یبلند شد و رو شیاز جا کردم؟ینگاه م شیرو
 .شهینم یتو زندگ یبرا یزندگ نیاما ا ،یمدل زندگ نیمن عادت دارم به ا -

 .ختیشدت از چشمانم فرو رقطرات اشک به میهارا بستم، با بستن چشم میهاانداختم و چشم ریزرا  سرم
 :دیپرس دوباره

 م؟یکن کاریتو بگو چ -
سمت در حرکت کردم. نه دنبالم آمد نه تخت بلند شدم و به یافتاده، از رو ییهاها با شانهشکست خورده همچون

سمت دهنم را محکم گرفتم و به یکنان جلوهق. هقمیکالفه شده بود یگزند نیهردو از ا د،یپرس یسؤال گرید
 یخارج شدم و رو یبهداشت سینماند. از سرو ختنیر یبرا یاشک گریقدر زار زدم که دآن دم،یدو یبهداشت سیسرو

 .دیلرزیشدت ممبل افتادم، سردم شده بود و بدنم به
 یزندگ نیچن دیبا یتا به ک کردم؟یتحمل م دیبا گری. چند سال ددمکریم مهینونصفه یزندگ نیبه حال ا یفکر دیبا
 نیزم یرا رو میپاها حالیشدند، ب نیسنگ میهاچشم یمبل در خودم مچاله شدم و وقت یرو یچند ساعت کردم؟یم

ه صدا در را باز کنم ک واشیکه تمرکز کرده بودم  طورشدن به اتاق لبم را گاز گرفتم و همان کیو با نزد دمیکش
نثار  یآمده بودم، فحش یدزد ی! انگار برادیرسیقلبم هم که شورش کرده بود به گوش م یخانهوانهید یندهد، صدا

 روشنفضا را  یفرو رفته بود و تنها نور آباژور کم یکیتار یقلبم کردم و در دلم مشغول غرغرکردن شدم. اتاق در هاله
 .کردیم
که  یهزار بار انیلب هزار بار خدا را صدا زدم. از م ری. زدمیچیو پتو را دورم پ دمیپتو خز ریسروصدا ز نیکمتر با

 .کردمیخدا مبند خدا کیکه به خواب روم  ی. تا زماندیشنیرا که م بارشکیزدم  شیصدا
*** 

سرکار شد تا  داریب یشوم. صبح که عل داریصبح کرده بودم و مجبور بودم امروز هم صبح زود ب یرا با بدبخت شبید
 می. ناوردمین رونیپتو ب ریسبک شده بود اما از شدت خجالت سرم را از ز یلیخوابم خ داًیجد دارشدمیبرود، من هم ب

که حد نداشت،  آمدیاز اتاق خارج شدم. چنان خوابم م کسلبلند شدم و  میاز اتاق، از جا یساعت بعد از خروج عل
 .کردمیغذا درست م دیار هم باناه یمشغول آماده کردن صبحانه شدم، امروز برا
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بلند شدم و با لبخند سالم  عیشد، سر دایرها و نورا پ یکلهوآشپزخانه بودم که سر زیم یصندل یزدن روچرت درحال
 گفتم. ریخو صبح به

 انداخت: زیبه م ینگاه رها
 .کردمیآماده م یزیچ هیخودم  ،یش داریازخواب ب یزود نیصبح به ا خواستی. نمریخسالم صبح تو هم به -
 ره؟ی. مگه نورا امروز مدرسه نمزمیعز هیچه حرف -

 نورا شد: یلقمه گرفتن برا مشغول
 .رهیچرا م -

 .رفتندیهردو کالس دوم م دیجد یلیهمسن بودند، با شروع سال تحص لداینورا زدم، نورا و  یبه رو یلبخند
بود که  یبارنیکردن ناهار شدم. اولو مشغول درست دمیام کشبه سر و گوش خانه یاز رفتن رها و نورا، دست بعد

مادر زودتر  گرفتمیم یاش استرس داشتم برنجم خراب شود. هربار که مهمانهمه پختم،یمهمان داشتم و خودم غذا م
 رماویکه مادرم را بکشانم ب توانستمینم آوردم،یخودم سروتهش را هم م دیاما حاال با پخت،یو برنجش را م آمدیم

نثار خودم کردم و بادقت و وسواس تمام، پلو را دم زدم و مشغول درست کردن  یاعرضهیپلو درست کند! ب میتا برا
مانده بود در درست  نمیشدم. هرچه هم رها اصرار کرد که کمکم کند قبول نکردم، فقط هم ینیزمبیخورشت س

 ساده از خواهرشوهرم کمک بخواهم! یغذا کی نکرد
انداختم که رها  ینگاه یسمت در رفتم و از چشمکه زنگ آپارتمان به صدا در آمد، به میناهارمان را خورده بود تازه
 :دیپرس

 ه؟یک -
 نگاهش کردم: صلٔ  مستا

 .استیثر -
 سمتم آمد:بلند شد و به شیاز جا عیسر
 .ایدر رو باز نکن -

 را گاز گرفتم: لبم
 زشته آخه. -

 دستم گذاشت: یرا رو دستش
 ت.از خونه رمیم یباز کن یبه جون عل -
 را در برابرم نخورده بود. یقسم جان عل کسچیه حالبهتا
 هم گذاشتم: یرا رو میها. چشمدیکوبیو با دست به در م دهیدست از زنگ زدن کش ایثر
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 .کنمیباشه باز نم -
 سمت مبلمان:به دیرا کش دستم

 .رهیم شهیخودش خسته م -
 دوباره رها قسمم بدهد، جواب دادم: نکهیتا قبل از ا عیبود. سر ایبه زنگ خوردن کرد، ثر شروع لمیموبا یگوش

 .ایجانم ثر -
 در رو باز کن. -

 به در انداختم: ینگاه
 ...اجونیثر -

 :دیکش داد
 .نیاخونه دونمیدر رو باز کن، م گمیم -

 گفتم: ناراحت
 .رهیم ذارهیکه اگه در رو باز کنم مرو داد  یرها قسم جون عل یباز کنم، ول خواستمیم -

 کردم: شیکرد که صدا سکوت
 جون؟ ایثر -

 سکوت. بازهم
مدت تو  هی نیمدت تنها باشه بهتره؛ بذار هی ستیت شدم رها اصالً حالش خوب نشرمنده ا،یببخش توروخدا ثر -

 .ادیحال خودش باشه تا بتونه کنار ب
 بلندشد: اشهیهق گرهق یصدا

 مواظبش باش. -
در دستم زل  یبه گوش نی. غمگدیچیپ یدر گوش یممتد بوق اشغال یاز طرف من، صدا یاز هرگونه جواب دادن قبل
 زدم:

 .کردیم هیداشت گر -
 سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم:زدن رها به هیگر ریز با
 ؟یکنیم یجورنیچرا ا یقربونت برم تو که دلش رو ندار یاله -
 گفت: هیگر انیم
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 نیخاطر همچرو دوست داشتم، به نیکه چرا من رو آدم حساب نکردن که نظر خودمم بپرسن. من آذ سوزمیفقط م -
 ومدمیبهتر کنار م گفتنیموقع م. اگه همونستین یکم زیچ یکارده سال پنهون یول شدمیکه ازش جدا نم یزیچ

 ها گذشته.تا االن که سال
 گذاشته؟ تیدگرو زن یریده سال تأث نیتو ا هیقض نیه امگ ،یدینفهم یزیحاال هم فکر کن که چ زمیعز -

 را تکان داد: سرش
 شون خرده.اعصابم از دست همه -
 کاریداره چ دونستهیحتماً م هی. اون زن عاقلرهیدر م یتو و عل یجونش برا ای. ثرخواستهیبدِ تو رو نم اهمیثر -
 فاش قانعت کرد و دلت آروم شد.حر دیباهاش حرف بزن شا ی. تو هم هروقت که آروم شدکنهیم

*** 
ام آورده بودم کل اتاق را به خانه یاطیخ لیبودم و با وسا دهیها قبل خرکه مدت یرنگدار قرمزدنبال پارچه گل به
 دهیاتاق که انگار بمب در آن ترک دنیزدم و پارچه را باال گرفتم، اما با د یکردم. لبخند شیدایکردم و باالخره پ رورویز
 کرد: هاپاشوختیبه ر یشد. رها وارد اتاق شد و با تأسف نگاه دید لبخندم ناپدبو
 .یانداخت یچه روز اتاق رو به نی. ببخوادیکه گفتم نمبابا من  -

 کف اتاق شدم: یهاوپاشختیتخت گذاشتم و مشغول جمع کردن ر یرا رو پارچه
 .ستیکه ن یادیز زیچ کنمیاالن جمعش م -
 ها شد:ت و مشغول تا زدن لباسنشس نیزم یرو
 .کنمیکمکت م -

 :دمیرا کش دستش
 هات.بچه شیرها. تو برو پ خوادینم -

 :دیرا پس کش دستش
 .کننیم یولشون کن اونا دارن باز -

 .میباهم اتاق را مرتب کرد باالخره
 مبل نشستم و نورا را صدا زدم: یرو
 .ایب یینورا زندا -

. قصد داشتم کردیم ادداشتیو رها  گفتمیها را ماش را گرفتم، من اندازهاندازه امیار پارچهبا مت ستاد،یا میو جلو آمد
 بدوزم. شیبرا یدار قرمز سارافونبا همان پارچه گل
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که مشغول دوختن سارافون بودم به  ینینشستم. ح امیاطیبعدازظهر پارچه را برش زدم و پشت چرخ خ درهمان
 .دادمیرها هم گوش م یهاکردنها و گلهدلدرد

که  دیو دور خودش چرخ دیپر نییمتعدد داشت را تن نورا کردم، ذوق زده باال و پا یهانیدوخته شده که چ سارافون
 یکرد، بعد هم دست در گردنم انداخت و ماچ آبدار یدادند. ذوق لیتشک یارهیدامنِ لباس بازشدند و درهوا دا یهانیچ
 ام کاشت.گونه یرو

را رها انجام داد چون من کشک بادمجان  شیکارها شتریالبته ب م؛یبا کمک رها کشک بادمجان درست کرد را شام
 یعل گفتی. مکردمیم یداشت را باز یاالعادهرها که دستپخت فوق اریبلد نبودم درست کنم. من هم نقش دست

چه متنفر است! هر ییاز چه غذا اید دار ستدو ییچه غذا یعل دانستمیکه اصالً نمعاشق کشک بادمجان است. من
 .کردیو در آخر هم تشکر م خوردیم اعتراضیب پختمیم
لبم را گاز گرفتم و از آشپزخانه خارج  شبید یادآوریزدم و خواستم به استقبالش بروم اما با  یلبخند یورود عل با

 زودتر آمده بود. ینشدم، امشب کم
 دم:و به دست رها دا ختمیر یفنجان چا چند

 ست.خسته یببر برا عل -
 را از دستم گرفت: ینیس
 ؟یبریچرا خودت نم -

 را باز کردم: خچالیزدم و در  یمضحک لبخند
 ساالد درست کنم. خوامیآخه م -

 :دندیباال پر شیابروها
 ساالد و کشک بادمجون؟ -

 برداشتم: یاوهیاز جا م اریخ چند
 آره مگه چشه؟ -

 با خودم گفتم: رلبیرا بر سرخودم زدم و ز ارهایاز خ یکیآشپزخانه خارج شد، باال انداخت و از  یاشانه
 بمونم. جانیهم تونمیکنم؟ تا فردا صبح که نم یحاال چه غلط -

شدم. اشکم هم روان شده  ازهایمشغول خردکردن پ زدمیبا خودم غر م رلبیطور که زهمان امیشگیعادت هم طبق
 !ینیب زشیرهمراه با آب یاحساس یاش ساخته بود. صحنهخود یبرا یابود و اصالً صحنه

شدم، هول زده سرم  اشرهیماندند و خ حرکتینشست. دستانم در هوا ب شیرو یشد و عل دهیکش امییروروبه یصندل
 را تکان دادم:
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 سالم. -
 :دیکش یقیعم نفس

 سالم. -
 شیزانو یآمد و رو یسمت علدوان بهنورا دوان در دستم خشک شده بود. ازیطور پنه من، همان زدیم یاو حرف نه

 نشست:
 چه خوشگله؟ یدیلباسم رو د ییدا -
 :دینورا کش یبه موها ینگاهش را ازمن گرفت و دست یعل
 لباس. نیتو ا یخوشگل شد یلیخ ییآره دا -

 اش کنار زد:شانه یرا از رو شیکرد و موها یناز نورا
 م دوخته.واسه ییزندا -

 :دیو با تعجب پرس دیتم چرخسمبه یعل سر
 آره؟ -

 زدم: ازیپ یچند ضربه با چاقو رو یو با لبخند مضحک دیخون به مغزم رس تازه
 آره. -
 ؟یبلد یاطیمگه تو خ -

 بلند شد: شیدادم که از جا یسرم را تکان تنها
 قشنگ شده. یلیدستت درد نکنه خ -

 رفتنش را نگاه کردم. یرچشمیکش آمد و ز شتریب لبخندم
سمت اتاق رفتند، من هم سرخودم را در آشپزخانه با شستن، جمع به شیهاغذا و خوردن شام، رها و بچه دنیکش اب

به خواب رود، بعد وارد اتاق  یتا عل اورمیقدر کشش بآن خواستمیجا کردن ظرف و ظروف گرم کردم. مبهکردن و جا
 نیاز ا شتریب توانستمین و جمع کردن نمانده بود، بعد هم نمدیساب یبرا یزیچ گریبرم انداختم دوبه دور یشوم. نگاه

سرگرم کردن خودم انجام  یهم که برا ییکارها ی. همهشدندیم تیاذ شیهاوگرنه رها و بچه ندازمیسروصدا راه ب
 ار میهامشغول شدم، به زور چشم لمیموبا یمبل نشستم و با گوش یممکن بود. رو یسروصدا نیداده بودم با کمتر

کم سرم بگذارم. کم میهاپلک یال تیکبر ی. کم مانده بود مثل کارتون تام و جرفتندیهم ن ینگه داشته بودم تا رو
شب را نشان  مهین۲به ساعت انداختم،  یاز بس گردنم خم شده بود که نگاه شدیم یکی یگوش توریداشت با مان

 دمیپتو خز ریممکن وارد اتاق شدم و با حداکثر سرعت ممکن ز یبود. با حداقل صدا دهیتا االن خواب یحتماً عل داد،یم
 !دمیسرم کش یو پتو را رو
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*** 
 برداشتم و مشغول پوست گرفتنش شدم. وهیم سیاز د یمبل نشستم، پرتقال یرو یعل کنار
دادن به  امیبار با پ کی یاقهیدق ایمدت ثر نیمان بودند؛ در امهمان خانه شیهاکه رها و بچه شدیم یچهار روز-سه

 نیاز آذ یانداخته بود هنوز خبر رونیرا از خانه ب نیآذ ،ی. از آن شب که علشدیبا خبر م شیهامن از حال رها و بچه
 رها را به حال خودش بگذارند تا آرام شود. یچند روز تاگفته  نیخودش به آذ گفتیم اینشده بود. ثر

 بیهم س ی. مانگرفتمیپوست م وهیم شیعادت داشتم برا شهی. همگرفتم یسمت علاز پرتقال قاچ شده را به یاتکه
 بیگرفتن با س یکشت هیکارش شب شتری. بزدیکوچکش به آن گاز م یهادر دست گرفته بود و با دندان یاسرخ گنده

 کرد.یرا در آن فرو م شیهابود تا گاز زدن؛ چون با حرص دندان
بعد  یقهیسمت در رفت. چند دقدرهمش به یهانگاه رها همراه با اخم ،یلزنگ آپارتمان به صدا درآمد، با بلندشدن ع

 وارد شدند. یپشت سر عل نیو آذ ایثر
 سمت اتاق راه افتاد.و به دیرا بغـ*ـل زد، دست نورا هم کش یبلند شد، مان شیاز جا رها
 را در دست گرفت: شیسمتش رفت و بازوبه عیسر ایثر
 برکن.ص کنمیخواهش م زمیرها عز -

 :دیکش یقیرا بست و نفس عم شیهاچشم رها
 دستم رو ول کن. -
 را پاک کرد و چند بار سرش را تکان داد: دیکه از چشمش چک یاشک ایثر
 .یبر ییجا ذارمینم یتا به حرفام گوش ند -
 سمت رها رفت:هم به نیآذ
 .کارانیدست بردار از ا کنمیرها خواهش م -
 گذاشت و به عقب هلش داد: نیآذ نهیسـ*ـ یدستش را رو یعل
 نکردم. هیتسو یکی. هنوز حسابم رو با تو نیبمون آذ جانیتو هم -
 انداخت: یبه عل نگاهی صلٔ  مستا نیآذ
 بدم. حیتوض نیحداقل بذار -
 :ستادیا نهیدست به سـ*ـ یعل
 بده. حیتوض میشنویخب م -

 کوچک نورا گذاشتم: یشانه یبا لبخند دستم را رو ن،یآذ یهااز شروع صحبت قبل
 کن. یتو برو تو اتاق با داداشت باز زمیعز -
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 تعارف کردم: ایو ثر نیرو به آذ یرفتن نورا و مان با
 .نینیبش نییبفرما -

 ها بود:حرف نیتر از ااما اعصابش خراب رها
 ندارم. یحرف یالزم نکرده من با کس -
 گفت: یرو به عل ایثر
 .یبگو عل یزیچ هیتو  -
 ؟یبه ما نگفت یچیو ه یدونستینداشتم. م یکیکار رو از تو  نی؟ توقع ابگم یچ-
 زد: هیگر ریز ایثر
 کرد؟یاز شماها دوا م یدونستنش چه درد -

 گفت: رها
 ؟یریبگ میمن تصم یواسه زندگ یبه خودت اجازه داد یبه چه حق ا؟یمن نبود ثر یزندگ کرد؟یدوا نم -
 :سمتش انداختبه ینگاه یرچشمیز نیآذ
 عوض شده رها؟ یزیحاال مگه چ -

 زد: یپوزخند رها
 ه؟یزیکم چ یکارعوض نشده؟ ده سال پنهون یزیچ -
 گفت: ایثر
 .یکنیبزرگش م یخدا تو دار به -

 آخر زد: میبه س رها
 کیبه من نزد یذاشتینم یبود که حت یچ نیچندماهت با آذ یریدرگ لیموقع دلپس اون کنم؟یمن دارم بزرگش م -

 بود؟ یو حال بدت چ هاتیتابیب لیدل ات،یزار هیگر لی؟ دلبشه
 اشکش را پاک کرد: ایثر
و رو  چشمیب همهنیا یرها ک ،یدیمزدم رو م یدار یجورنیو ا دمیکش یخاطرت چقدر سختبه یدونیخوبه م -

فکر کن؛  نیحظه بشل هی یبوده ول مفهینوش جونتون وظ ست،ین یم گذاشتم. منتخونواده یمن از جونم برا ؟یشد
تا آخر عمرت نگاه هم تو روم  گهینبود د هیکارهونپن هی نیاز ا ترنیکه بهت کردم سنگ ییهایخوب یترازو یاگه کفه

 ننداز.
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آنها آشنا شده بودم، چه قبل  یکه با خانواده یچندسال نیبود در ا ایانداخت. حق با ثر نییساکت شد و سرش را پا رها
محبت  اندازهیکاره بود و بداشت. همه انشیتمام اطراف یدر زندگ ینقش پررنگ ایچه بعد از آن، ثر یاز ازدواجم با عل

 .کردیم تیو حما
 طرف رها رفت:به نیآذ
 ایموقع هم ثراون ؟یدیاز من د یزیده سال مگه تو چ نیتاوان کارم رو دادم، تو ا شیخدا من همون ده سال پبه -

 رون،یشد؟ هزار بار من رو از هتل انداخت ب یآسون راض یط کردن انداختتم. فکر کردسر من آورد که به غل ییبال
 یصراط چیباهاش صحبت کرد، خودم رفتم. به ه مباهاش حرف بزنم. مادرم رو چند بار فرستاد ذاشتینم یحت

تو بود. به خدا من  یتو بود، نگران زندگ یخاطر فشار عصببود به یبستر مارستانیکه ب ینبود. اون چندروز میمستق
تون ش رو. بعدشم که با شما و خونوادهم و خونوادهخاله شنهادیشد قبول کردم پ یچ دونمیبد نبودم، نامرد نبودم، نم

اشتباه کردم، تاوانشم دادم؛ تاوانش  دمیبودم. فهم دهیها شنکه من از اون نیبود یزیشدم اصالً برعکس اون چ آشنا
من عاشقت بودم  مردم،یداشتم م تینسبت به من بود. به خدا از دور ایثر یاعتمادید، بچندماهه از عشقم بو یدور

باد هوا بودن که تو فقط  هامیخوب یها همهسال نیا یعنیها کم بهت عشقم رو ثابت کردم؟ سال نیو هستم. تو ا
ها به سال نیا یومد. تو همهکوتاه ا ایقرآن گذاشتم تا ثر یمن غرورم رو گذاشتم، دست رو ؟یرو گرفت یکی نیهم
 بشم. اهیخدا و قرآن روس شیداده بودم عمل کردم، نذاشتم پ ایکه به ثر یقول
بلند طور که بلندآخر زد و همان میبه س ایبود که ثر ستادهیا شینرم شده بود اما بازهم سفت و سخت سرجا یکم رها
 نیبه زم نجایامشب و ا دن،یرا به دوش کش گرانید یتسال بار بدبخ همهنینشست. انگار ا نیزم یرو کردیم هیگر

 زده بودش.
اصرار  یرها باز کردم. من ه یرو تو زندگ نیآذ یتونم. من پاهمه ی. من مسبب بدبختکشمینم گه،یخسته شدم د -

 .رهیدست نکن از دستت مدست ر،یبرو ساره رو بگ یکردم عل
 انداخت: یبه عل یاشک نگاه با
 تت رفت؟آخر از دس یدید -
 خم شد و از ته دل زار زد: شیزانو یرو
 تو افرا! یهمه هستم حت یمن مقصر بدبخت -

 به من داشت؟ یچرا؟ چه ربط گریگرد شدند من د میهاچشم
 را گرفتم: ربغلشیطرفش رفتم و ز به
 آخه؟ یچه بدبخت ن،یرو مبل بش میجون پاشو بر ایثر -
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حل کردن  یطور که قاشق را برابرگشتم و همان یآب قند وانیفتم، با لسمت آشپزخانه رمبل به یرو اینشاندن ثر با
 کنارش نشستم: دادمیتکان م وانیقندها در ل

 رو بخور قربونت برم. نیا -
 را پس زد: وانیل

 !یقند بهم بدکنارم آب ینیبش نکهینه ا رونیب یکنیت پرت مسرت آوردم من رو از خونه ییچه بال یاگه بفهم -
 آمد: ایسمت ثرکند و به واریرا از د اشهیتک یاز گرفتم که علرا گ لبم
 نکن! یرو باهم قاط زیچهمه ایبسه ثر -
 بود بلند کرد: ستادهیسرش ا یکه باال یسمت علسرش را به ایثر
 یرو دار یک یاساره ریتو هنوزم درگ شه؟یمسبب بدبخت یکه بدونه ک ستینکنم؟ مگه حق افرا ن یرو قاط یچ -

 ؟یزنیگول م
 مبل بلندش کرد: یو از رو دیرا کش ایدست ثر یشده بودم. عل جیچه خبر شده است! گ دانستمینم واقعاً

 .میزنیتو اتاق حرف م میبر ایب -
 :دیکش رونیب یدستش را از دست عل ایثر
 بذار افراهم از من متنفر بشه؛ مثل تو، مثل رها! م،یندار یواشکیولم کن ما حرف  -
 را در حدقه چرخاند: شیهاچشم یعل
 پرت نگو لطفاً.وچرت -
 داد زد: ایثر
 .قتیحق قته،یش حقپرت نگم، همهورو چرت یچ -

 اش به خودش اشاره کرد:و با انگشت اشاره دیسمتم چرخهم به بعد
کردم که  عشقیب یزندگ هیمن بودم که تو رو وارد  نیرو مجبور کردم با تو ازدواج کنه، ا یمن بودم که عل نیا -

با ازدواج دوباره حالش خوب  نکهیو به فکر ا هیداداشم چطور تیوضع دونستمیمن بودم که م نی. ایهرروز عذاب بکش
 نیافرا. ا یخواستگار میبشه و بر یراض یکن عل یکار هی ورو دوست داره  یبه خاله سلما گفتم که افرا، عل شه،یم

خاطر منه خودخواه بودم که به نیسوءاستفاده کردم. ا دمید یبه علکه تو چشمات نسبت  یمنه احمق بودم که از عشق
 بازکردم. شیتورو به زندگ یداداشم پا یسروسامون گرفتن زندگ

 :دیکش شیدر موها یدست یعصب یعل
 بس کن. -

 من آورده بودند. یرا به زور به خواستگار یعل کردم،ینگاه م یو عل ایبه ثر مات
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 شده بود داد زد: لیتماطور که به جلو مهمان ایثر
تو رو حرف خاله سلما حرف  دونستمیتو گوش خاله سلما خوندم، چون م یمن بودم که ه نیا کنم،یبس نم -
 . تو هم از من متنفر شو.یزنینم

 مان چرخاند:طرف همهبه واررهیرا دا دستش
 .نیتون از من متنفر شهمه -

 :دیکش غیو ج دیکوب شیهاگونه یرو محکم
 .نیم متنفر شاز -
 سمتش رفت و دستش را گرفت:به عیسر نیآذ
 نکن. یطورنیا ایثر -
تکان بخورم.  میاز جا توانستمینم یقدر شوکه شده بودم که حت. آنزدیخودش را م طورنیکن نبود همول ایثر اما

 :دیرفت و در آغوشش کش ایسمت ثرکنان بههقرها هق
 نکن. یجورنیباشه؟ ا ؛یتو بگ یم هرچنکن، چش یجورنیا ایغلط کردم ثر -
 :کردیم تیآرام شده بود اما همچنان گله و شکا یکم ایثر
 .ارمین یتون بدبختواسه گهیکه د رمیم رمیگیدست مهرداد و محمدطاها رو م رم،یاصالً م -

 دوباره حرفش را نقض کرد: بعد
 .کنمیگور موخودم رو گم رمیم رم،یخودم تنها م ارم،یم ی. من واسه اونا هم بدبختبرمیاصالً اونا رو هم نم -

 :دیرا بوس ایسرو صورت ثر یچند بار رها
 یجورنیا گهیم. فقط تو دخونه گردمیحاال برم نیکه معذرت خواستم. اصالً هممن  د،یببخش ینکن آبج یجورنیا -

 نگو، باشه؟ یجورنینکن. ا
بود. حاال که  یدلسوز یاز رو کردیم ی. هرکارخواستیرا م انشیافاطر ریبد نبود فقط خ ایروان شده بود، ثر اشکم

را رقم زده بود. اگر  امیاتفاق زندگ نیکرده و بزرگتر ینکرده بود، اتفاقاً درحقم خوب یبه من بد ایثر کنمیفکرش را م
 یم و از فراق علمن هنوز هم کنج خانه نشسته بود کرد،ینم تالشبه هم  یمن و عل دنیرس ینبود، اگر برا ایثر

 یبه عل دنیرس یایرؤ وقتچیو ه آمدیسراغ من نم یطیشرا چیبود که در ه ی. وگرنه اگر به خود علختمیریاشک م
 .افتییمن تحقق نم یبرا

 ی. دستم را روختندیریرا در آغـ*ـوش گرفته بودند و اشک م گریکدیرفتم، با رها  ایسمت ثربلند شدم و به میازجا
 زدم: یجانیلبخند ب د،یسمتم چرخشتم که سرش بهاش گذاشانه

 .یکرد یبزرگ یدرحق من خوب ،یکرده باش یکه بد یدر حق هرک -
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 گشاد شدند که ادامه دادم: شیهاچشم
 !یاتفاقاً من رو خوشبخت کرد ا،یثر یمن رو بدبخت نکرد -
 بود. شوهرم یعل دم،یکشیخجالت نم گرانید یاز به زبان آوردن حرف دلم جلو گرید
تو  گاهتیجا یشد یتو باعث ازدواج من و عل دمیحاال که فهم ،یرسوند میقلب یخواسته نیترتو من رو به بزرگ -

 .میدیرسیبه هم نم وقتچیه یمن و عل یبرابر شده. اگه تو نبود نیقلبم چند
 گفت: یاگرفته یبا صدا متعجب

 اما... -
 :دمیحرفش پر وسط

 .یخوشبخت یعنیهستم  یکنار عل کهنیهم ا،یبه خدا من خوشبختم ثر -
دور همه را سرزنش کرد، بعد شروع  کیساعت بعد با ورود محمدطاها جو کامالً آرام شده بود. محمدطاها اول  کی

 رساند! انیرا به پا شیهاحرف ایاز ثر یدارکرد و در آخر با طرف حتیبه نص
سمت آشپزخانه حرکت به شانیپتو رو دنیند، زدم و با کشدر آن به خواب رفته بود یکه نورا و مان یبه اتاق یسر

 یبازعیقدر خوب ضابار هزارم خدا را شکر کردم که آن ینشستم، باز هم برا یرا چرخاندم و کنار عل یچا ینیکردم. س
او  یابر گرید یالقمه ییاز تنها یعل یخالص یوگرنه برا بود دهیبرق عشق را در چشمان من د ایدرآورده بودم که ثر

 !شدمیوسط من بدبخت م نیو ا گرفتندیم
 گذاشت: زیم یرا رو شیچا یاستکان خال نیآذ
 .میرو جمع کن بر التیرها پاشو وسا گهیخب د -
 انداخت: نیسمت آذبه یو با اخم نگاه یرچشمیز یعل
 ؟یسالمتکجا به -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 گرد شدند: نیآذ یهاچشم

 .گهیمون دخونه -
 :دیرا سرکش شیاستکان چا تفاوتیب یعل
 .ستیخبرا ن نیازا -
 چرا آخه؟ -

 زد: رخندهیبلند ز محمدطاها
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 .کنهیم هتیداره تنب ن،یحقته آذ -
 پا انداخت: یرا رو شیپا الیخیب یعل
 .یرانیمحمدطاها ا یآقا طورهنیدرمورد شماهم هم -
 محمدطاها گرد شدند: یاهچشم بارنیا

 ندارم. ایبا ثر یکه مشکلچرا؟ من گهیمن د -
 من مشکل دارم با شما دوتا. -

 دراز کرد: یسمت در ورودبلند شد و دستش را به شیهم از جا بعد
 .نیخوش اومد -

 نکرد. یزدم که توجه شیرا گاز گرفتم و صدا لبم
 ن؟یهست یمنتظر چ گهید نیپاش -
 ها بلند شدند.ردهشکست خو نیهردو ع -

 انداخت: نیبه آذ ینگاه محمدطاها
 آخه؟ یچ یعنی -
 گفت: یعل
 خداحافظ! یعنی -

 انداخت: ایبه ثر ینگاه یرچشمیکردند، محمدطاها ز دنیشروع به خند زیرزیر ایو ثر رها
 سر من؟پشت یبه داداشت گفت یراستش رو بگو چ -
سه  نیا یام گرفته بود از کارهاسمت اتاق راه افتادند. من هم خندهبه توجهیدرِ گوش رها گفت و هردو ب یزیچ ایثر

 ستادهیواج وسط سالن خانه اوهاج نیخودم را کنترل کرده بودم. هنوز هم محمدطاها و آذ یخواهر و برادر، اما به سخت
 سمتشان انداخت:به ینگاه یبودند که عل

 خداحافظ. ن؟یهست یمنتظر چ -
طور که همان یزدم؛ عل رخندهیز زیرزیسمت در راه افتادند. با خروجشان از در آپارتمان رتاده بهاف ییهابا شانه هردو

 :دیسمتم چرخرا حفظ کرده بود به شیظاهر اخمو
 ه؟یچ -

 :ستادمیا میرا قورت دادم و صاف سرجا امخنده
 .یچیهیچیه -

 سمت اتاق راه افتادم:هم به بعد
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 ابم.برم بخو ینکرد رونیتا منم ب -
 اورمیب رونیرا ب میحرکت کردم تا تشک و پتو یواریسمت کمددوارد اتاق شد و در را بست، پشت به او به سرمپشت

 نیریش ییایرؤ دنیخوردم و متعجب شدم که مغزم قفل کرد. انگار درحال د ی. چنان تکاندیچیام پدور شانه یکه دست
 سرم گذاشت: یاش را روبودم. چانه

 هستم. ایکه ممنون ثر دمیرس جهینت نیمنم به ا یزد ایکه به ثر ییامشب با حرفا -
 درهمان حالت ماند و بعد هم حلقه دستش را باز کرد: یاقهیدق چند

 .ریخشبت به -
چه گفته بود؟ من  قاًیدق یرفته بود که چه کرد و چه گفت. عل ادمیبودم، اصالً  ستادهیشده اخشک میهم سرجا هنوز

 کجا بودم؟
را به تاج تخت زده بود. شجاع شدم و  اشهیتخت نشسته بود و تک یرو دم،یسمتش چرخگاز گرفتم و به را لبم
 گذاشت: یعسل یچشمش برداشت و رو یرا از رو نکشیتخت نشستم. ع یرفتم، لبه ترکینزد
 .نجایا ایب -
 یقیرا بستم و لبخند عم میهاگذاشتم. چشم شیبازو یسمتش رفتم، کنارش نشستم و سرم را روبه یالبخند گنده با

 از ته دل زدم.
*** 
 ۷ فصل
گذشت اما هنوز هم  یاقهیچشمم را باز کردم، چنددق یمان یهاهیگر یگرم شده بودند که با صدا میهاچشم تازه
 او هم باز بودند. یهاشدم، چشم یزدم و رو به عل یادامه داشتند. غلت شیهاهیگر
 چشه؟ نمیبرم بب -

 هم گذاشت: یرورا  شیهاچشم
 .میپاشو بر -
 ایو ثر چرخاندیدر سالن خانه م دیکشیم غیرا که ج یسمت در اتاق راه افتادم. رها مانتخت بلند شدم و به یرو از

 .دیچرخیهم دور او م
 رفتم: سمتشانبه
 شده رها؟ یچ -

 کالفه جواب داد: رها
 .کنهیم هیگر شهیم خیفقط س دونمینم -



 

 

147 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

 را بغـ*ـل گرفت: یرفت و مانسمت رها به ایثر
 آروم شد. دیبچرخونمش شا کمهیبده من  -

 یسمتش رفت، در آغوشش گرفت و رو به من و علاز اتاق خارج شد. رها به دیمالیرا م شیهاطور که چشمهمان نورا
 گفت:

 .میکرد داریشرمنده به خدا شما هم ازخواب ب -
 سمت اتاق رفت:به یعل
 .مارستانیب مشیآماده شو ببرتا من لباس بپوشم  -

 رها روان شدند: یهااشک
 خدا. یچش شده؟ ا یعنی -

 وارد اتاق شدم: یعل سرپشت
 ؟یعل امیمنم ب -

 عوض کرد: یراهنیرا با پ شرتشیت عیسر
 و نورا بمون. ایثر شیتو پ -

 هیبند گر کیگفت. نورا  شیارا بر انیتماس گرفت و جر نیبا آذ ایثر ،یدادم. با رفتن رها و عل یسرم را تکان تنها
نورا هم درآغوش گرفته بودم و  دادمیگوش م ایو ثر نیمبل نشسته بودم، به مکالمه آذ یرو کهیدرحال کرد،یم

 .کردمیرا نوازش م شیموها
 سمت نورا دراز کرد:مبل نشست و دستش را به یرو ایثر
 که. ستین یزیچ زمیبغلم عز ایب -

 رفت: ایرسمت ثکنان بههقهق نورا
 ...میداداش -
 :دیرا بوس شیموها یبغلش گرفت و رو ایثر
 .ادیم نیآروم باش االن بابا آذ زمیعز ستین شیطور -
 منیوسط سالن نش مهیسراس نیو محمدطاها پشت در بودند. آذ نیسمت در رفتم، آذزنگ ممتد آپارتمان به یصدا با
 ـ*ـل گرفت:سمتش، خم شد و او را بغنورا به دنیبا دو ستاد،یا

 رفتن؟ مارستانیکدوم ب -
 بلند شد: شیاز جا ایثر
 .دونمینم -
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 اپن برداشتم: یرا از رو لمیموبا یگوش
 .پرسمیم یاز عل زنمیاالن زنگ م -
وارد بخش  نیپشت سرمحمدطاها و آذ ای. من و ثرمیراه افتاد مارستانیسمت بهمه به مارستانیآدرس ب دنیپرس با

 .میسمتش رفتبه عیها خارج شد سراز اتاق یکیکه از  یعل دنی. با دمیاورژانش شد
 گفت: نیآذ
 ؟یچش شده عل -
 کرد. یاخم یعل
 ن؟یتون باهم راه افتادچه خبرتونه همه -

من هم  د،یایب مارستانیو محمدطاها به ب نیبا آذ خواستیم ایانداختم. خب ثر نییرا گاز گرفتم و سرم را پا لبم
 در خانه بمانم. ییتنها دمیرستیهمراهشان آمدم، م

 گفت: محمدطاها
 .مشیآورد گهیافرا هم تنها بود د میایب میخواستیما م -
 گفت: یعل
 درد داشته.بچه دل  چارهیب

 سمت داروخانه راه افتادم:به یوارد اتاق شد و من هم دنبال عل نیآذ
 درد گرفته.فکر کنم من بدونم چرا دل  -

 :دیچرخسمتم و به ستادیا شیسرجا
 چرا؟ -
 سرخه هست. بیخاطر سبه -

 :دندیباال پر شیابروها
 سرخ؟ بیکدوم س -
اومد ازش  شیپ یریبعد هم که بحث و درگ خوردیسرخ دستش بود داشت م بیس هی ایو ثر نیقبل از اومدن آذ -

 شده. یجورنیرو با دندوناش کنده خورده که ا بیس یهمه دهیفکر کنم نجو م،یغافل شد
 داد: یتکان را سرش

 رو به دکترش بگو. نای. تو برو ارمیتا من داروهاش رو بگ -
 سمتم انداخت:به یاتاق راه افتادم، با ورودم دکتر نگاه سمتبه
 با شما هستن؟ شونمیا -



 

 

149 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

 گفت: محمدطاها
 بله. -

 تأسف تکان داد: یاز رو یسر دکتر
 ن؟یارینبود با خودتون ب یکس گهید -

 را کرد:به نو یاهم اشاره بعد
 .شهیم ضیمر رونیب نیبچه رو ببر نیحداقل ا -
 رفتم: سمتشبه
 درد گرفته.دل یدکتر فکر کنم من بدونم واسه چ یآقا دیببخش -

 :دیسمتم چرخبه سرش
 ؟یواسه چ -
 خورده. دهیسرخ گنده نجو بیس هی یعصر -
 به؟یچقدر بود س -
 بزرگ را نشان دادم: بیس کی زیدستم سا با
 .باْیقرت قدرنیا -

 دکتر گرد شد و با اخم رو به رها گفت: یهاچشم
بزرگ رو  بیس هی یتا دندون چطور۶-۵بچه با  نیا ؟یداد یسانت۳۰بیس یپا شد ،یسانت ۲۰ یبچه هیخانم به  -

 خورده؟
 سمت در اشاره کرد:مان بهرو به همه تیهم با عصبان بعد
 .رونیب نییبفرما -

. دوساعت بعد میانتظار نشست یهایصندل یو رو میاز اتاق خارج شد ریزبهسرحرف گوش کن  یهاهمچون بچه همه
. میراه افتاد مانیهانیسمت ماشبه خواب رفته بود به نیدر آغـ*ـوش آذ کهیرا دادند، درحال یمان یمرخص یکه اجازه

راهش را از ما  یبا تک بوق نیراه آذ یانهی. در ممیشد مانخود نیشدند و ما هم سوار ماش نیآذ نیها سوار ماشآن
 که لبخند به لب داشت، برگشتم: یسمت علجدا کرد و به سرعت گاز داد و دور شد. به

 شدن. میفکر کنم ج -
 داد: یرا تکان سرش

 .هیمرد خوب نیآذ یکرده ول یاشتباه هی اشیدرسته تو جوون -
*** 
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 یبودم. وسط ابرو برداشتن برا میول برداشتن ابروهابودم مشغ دهیچسب نهیافتاده و به آ شیآرا زیم یکه رو طورهمان
فاصله گرفتم و با چرخاندن سرم به راست و چپ مشغول  نهیاز آ ی. کمگفتمیپرت موو چرت خواندمیخودم شعر هم م

 کردم: یبلندتر شده بود؛ نوچ یکم دماسپرت بلن یاز ابروها یکیشدم. دم  میابروها یبررس
 تو ذاتت! یا -

 یرا هم برداشتم و برا گریبند انگشت بود چند تار د کی نهیکه فاصله صورتم با آ یو درحال دمیچسب نهیآبه  دوباره
پرت کردم، دو  زیم یرا رو نیطرف شدن و ادا آمدن موچو آن طرفنیا یدوباره به عقب آمدم. بعد از کم یوارس

 به خودم گفتم: نهیو با ذوق در آ دمیدستم را به هم کوب
 ؟یبود یک شگریآرا -
 نیه کردیمرا نگاه م نهیکه دست به سـ*ـ یعل دنیسمت در اتاق و دبه دنمیو چرخ یصندل یبلندشدنم از رو با

 قلبم گذاشت: یو دستم را رو دمیکش یبلند
 ؟یاومد یتو ک یعل یوا -

 سمت کمد حرکت کرد:گوشه لبش باال رفت و به یکم
 کارت تموم شد؟ -
 یاحمق رلبیز دم؛یکمد، دستم را باال بردم و محکم بر سر خودم کوب یر گرفتنش جلوسمتم و قراپشت کردنش به با

موقع  وقتچیگور کنم. هوتا خودم را در آن گم گشتمیم یرفتم و دنبال سوراخ رونینثار خودم کردم. با عجله از اتاق ب
درست نکرده بودم دلم  یزیار هم چناه یطبق معمول برا نکهیا یادآوریشانس نداشتم! با  آمد،یناهار به خانه نم

 شیپ یسر هم کنم، حاال عل ییرفتم تا غذا خچالیسمت کنم. به میتقس مهیبکشم و خودم را به دو ن یغیخواست ج
 خچالی یناهار ساده هم درست کند. هنوز جلو کی تواندینم یدارم که حت یاعرضهیچه زن ب کردیخودش فکر م

 آن نبود انداخت: یرو ییظرف غذا چیسمت اجاق گاز که هبه یزخانه شد و نگاهوارد آشپ یستاده بودم که علیا
 ست؟یاز ناهار ن یخبر -

 نشست: شیو رو دیرا عقب کش زیم یجلو یلبه لباسم شدم. صندل چاندنیانداختم و مشغول پ نییرا پا سرم
 ؟یبخور یچ یخواستیخودت م ،یچیحاال من ه -

 را گاز گرفتم: لبم
 .کنمیدرست م یزیچ هیاالن  -

 بلند شد: شیازجا
 .رونیب میریالزم نکرده آماده شو ناهار م -
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آن هم  رون،یرفتن ب شنهادیبود که پ بارنی. اولدمیسمت اتاق دونظرش عوض شود به نکهیکردم و تا قبل از ا یذوق
 .دادیناهار را م یبرا

 :دیسمتم چرخه بهک میشد نیسوار ماش یعل یخوردن ناهار در رستوران انتخاب بعداز
 .برمتیم یامروز روز تو، هرجا بخوا -

امروز  م،یواقعاً دور از انتظار بود برا گرید یکی نی. ادندیچسب نیو به سقف ماش دندیزمان باال پرهم میدو ابروها هر
 .کردمیسرهم ذوق مپشت

 مگه امروز چه خبره؟ -
 هم کرد:نگا یرچشمیز قهیزد و راه افتاد، بعداز چند دق استارت

 سالگرد ازدواجمونه. -
 گذشت؟یم یاز بودن من کنار عل سالکی یزود نیواقعاً سالگرد ازدواجمان بود؟ به هم یعنیخشک شدم،  میسرجا

مانده باشد.  ادشی یوقت علرا فراموش کرده باشم و آن یروز نیعشق و عالقه چن یهمه ادعاکه با آن شدیباورم نم
. از ذوق در حال خفه شدن بودم، لبخندم گذرندیم هااهچطور روزها و م دانستمیالً نمبودم اص یکنار عل یتا وقت

 را در دست گرفتم: شیاش گذاشتم و بازوشانه یسرم را رو کردیم یطور که رانندگکرد و همان دایوسعت پ
 بود. ادتیکه  یعل یمرس -

 چاک بود را بـرده بودم. نهیق سـ*ـهرچه عاش ینبود. آبرو ادمیکه من  اوردمیخودم ن یبه رو اصالً
 م؟یخب حاال بگو کجا بر -

 کردم: یفکر
 کنار هم. میخرده قدم بزن هی میبر -

در دلم  هانیتجربه نکرده بودم؛ همه ا یرا کنار عل زهایچ یلی. خمیکنارهم قدم نزده بود وقتچیه سالکی نیدرا
 به عقده شده بودند. لیتبد
 دارم. یفکر بهتر -

 .شدیرنگ مکم امیزندگ یساره از رو یهیسا گرفت،یداشت سروسامان م امیز ته دل زدم، انگار واقعاً زندگا یلبخند
 سالکی نی. درامیشد دیدست در دست هم وارد مرکز خر یبزرگ یمرکز تجار نگیدر پارک نشیپارک کردن ماش با
 .ایبا رو ای رفتمیم دیبه خر نیبا شاه ای شهی. هممیبود امدهین دیباهم خر وقتچیه
 دن،یساعت چرخ کی. بعداز گذشتمیاز کنارشان م یو دست در دست عل انداختمیها نگاه ممغازه نیتریذوق به و با
 :دیدستم را کش یعل
 بخر. یزیچ هیحداقل  یچرخیم یش دارتو که همه -
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 کرده بود. قدم زدن مغزم قفل ی! از ذوق کنار علکنندیم دیرفته بود چطور خر ادمی اصالْ
با تمام  دمیترسیهم م دی. شاامدیخوشم ن کدامشانچیبه مانتوها انداختم، از ه یبزرگ شد؛ نگاه یمانتوفروش کی وارد

 و از کنار او راه رفتن محروم شوم! میبه خانه برگرد دمانیشدن خر
 :میخارج شد کیو از بوت دمیرا کش یعل دست

 .ادیخوشم نم نایاز ا میبر ایب -
دست  کیچرخاندمش تا باالخره  دیچهار ساعت تمام در مرکز خر-. سهمیداد و باز دوباره راه افتاد یش را تکانسر تنها

دار که به دل گنده و حوصله نیشاه یحت کرد،ینم یجای تعجب داشت که چرا اصالً اعتراض می. برادمیلباس خر
 میچند بارهم دعوا یو حت آمدیدرم شیصدا دمیرخینم یاگر لباس وقفهیب دنیبودن معروف بود بعد از دوساعت چرخ

 کرده بود.
نمانده بود اما دلم  میدر پاها یرمق یاز خستگ گریبزرگ شهر راه افتاد، د یسمت شهربازشدن هوا به کیتار با
را فشار  شیو بازو دمیکش یاخفه غیبشقاب پرنده از ذوق ج دنیرا از دست بدهم. با د یبودن کنار عل خواستینم
 دم:دا
 م؟یبر یعل -

 کرد: یاخم
 .رینه خ -
 :دمیکوب نیرا زم میپا
 چرا آخه؟ -
 .خورهیحالت به هم م -

 گفتم: توانستمیکه م یلحن نیتررا محکم گرفتم و با مظلوم دستش
 .گهید میبگم؟ بر یامروز من هرچ ی. مگه نگفتیتوروخدا عل -

چشمش  یرا از رو نکشی. عمیبشقاب پرنده نشست یهایصندل یفراوان کنار هم رو یهابعد از التماس باالخره
زدن کردم، اما  غیبشقاب پرنده من هم شروع به ج یهاکتش گذاشت. با شروع چرخش یداخل بیبرداشت و در ج

گرفته و  جهیآخر چنان سرگ یها. در دوردادینشان نم یالعمل خاصعکس چینشسته بود و ه لکسیر یلیخ یعل
دستگاه هنوز  ستادنیزودتر تمام شود. با ا خواستینبود و فقط دلم م زدنغیاز ج یخبر گریشده بودم که د حالیب

 .خوردمیجم نم یصندل یرا محکم گرفته بودم از رو لهیم کهیچشم بسته درحال
 .گهیافرا پاشو د -

 جدا شد: لهیاز م دستم
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 حالت خوبه؟ یچرا انقدر سرد -
 .دمیدیم ییرا چندتا یو عل ترفیم جیچشمم را باز کردم، سرم گ یسختبه
 را بازکرد: یکرد، خم شد و کمربند صندل ینوچ یعل
 بهت بگم هان؟ یچ گه،ید نهیهم یدیحرف گوش نم یوقت -
 یانسکافه ی. علمیکه همان قسمت بود راه افتاد یاسمت دکهبلند شدم و باهم به یصندل یاز رو یبر عل هیتک با

 که کنار دکه بود نشستم. یاو شروع به هم زدن کرد. لبه باغچه ختیعالمه قند در آن ر کیسفارش داد، 
 را با اخم به طرفم گرفت: وانینشست و ل کنارم

 رو بخور. نیا -
 تکان داد: میجلو دکنانی. انگشتش را تهددیلرزیرا گرفتم، هنوز هم دستم م وانیاش تکه دادم و لرا به شانه سرم

 ؟گفتم یچ یدیباره افرا. شن نیآخر -
جا کنارهم همان یکند. ربع ساعت دمیخطاکار بزرگ باشم تا او مدام اسمم را صدا بزند و تهد کیمن حاضر بودم  و

 من هم بلند شدم. یو با بلندشدن عل مینشست
فقط زودتر  خواستیقدر خسته شده بودم و حالم بد بود که دلم ماما آن میباش رونیاصرار داشت شام هم ب یلیخ یعل

 بروم. قیخواب عم کیبالش بگذارم و به استقبال  یبرسم، راحت سرم را کنار او روبه خانه 
*** 

 را هل دادم و وارد شدم: کیبوت یاشهیدر ش یادیز یانرژ با
 سالم. -

 و جواب سالمم را دادند. ستادندیا شانیو مهال با لبخند سرجا نیشاه
 گفت: نیشاه

 ن؟یاز ما کرد یادیشده افرا خانوم  یچ -
 که در دستم بود را باال گرفتم: یکتپا
 سفارشتون رو آوردم آقا. -

 سمت مهال گرفتم:که پاکت را به کردند،یکنجکاو نگاهم م هردو
 نه؟ ایت هست اندازه نمیفقط بپوش بب زم،یمبارکت باشه عز -

 زود منظورم را متوجه شد: یلیخ نیکرد، اما شاه یپاکت را گرفت و تشکر جیگ مهال
 رفته به کل! ادتیچند ماه گذشته فکر کردم  ؟یش کردآماده باالخره -

 کردم: یاخم
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 رو؟ یمهم نیبه ا زیبره؟ اونم چ ادمیمن  -
 گرفت: شیلباس را از پاکت خارج کرد و جلو مهال

 مال منه؟ نیچه قشنگه افرا، ا یوا -
را  یآب یهااز رنگ یفیلباس ط نییپابه  دنیبا رس جیبود و به تدر دیکه از باال سف رکِشیبلند حر راهنیبه پ ینگاه

 بود، انداختم: یالجورد یاش آبداشت و لبه
ببرم برات درستش کنم دوباره  رمیرو بگ باشیهات رو که نداشتم. بپوش تا عرو، اندازه نیدوختم ا یبیفقط من تقر -
 .ارمیب
 چسباند: اشنهیرا به سـ*ـ راهنیپ
 .یافرا مرس نیخوشگله ا یلیخ یوا -
ست بود را هم از پاکت درآوردم و به  راهنیکه با پ یالجورد یآب-دیسف یلباس به همراه روسر رنگدیسف یقهیجل

 دستش دادم:
 .نمیزود بپوش بب -

 سمت اتاق پرو هل دادم:مهال را به کرد،یبا ذوق به مهال نگاه م نیشاه
 .نهیلباس خوشگل بب نیکه تو رو تو ا ستیآقاتون دل تو دلش ن نیبب -
 نیسمت شاهسمت اتاق پرو رفت. با بسته شدن در اتاق پرو توسط مهال با لبخند بهلبش را گاز گرفت و به هالم

 برگشتم:
 م؟یخوریم ینیریش یشاءاهلل کاز لباس، ان نمیا -

 زد: یچشمک
 .یزود نیبه هم -
 نشستم: یصندل یرو
 .کشهیطول م یرو انجام بدن چندماه قاتیبشن و تحق یباالخره تا اونا راض ؟یبگ نایبه بابا ا یخواینم -

 را تکان داد: سرش
 اتفاقاً تو فکرش هستم. -
 :دمیاش را بوسسمتش رفتم و گونهبلند شدم و با ذوق به میخروج مهال از اتاق پرو، ازجا با
 .زدلمیعز یماه شد کهیت هی نیع -

 اش سنجاق زدم.متناسب با اندازه گشاد بود که شیلباس برا راهنیپ یلباس شدم، کم یمشغول وارس بعدهم
 .یشاءاهلل تا خواستگاران ارمیت مواسه کنمیدوباره درستش م برمیم ار،یبرو درش ب زمیخب عز -
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 :دیچرخ نیسمت شاهسرش به متعجب
 !؟یخواستگار -

 رد و بدل کردم: نیمهال و شاه نیب ینگاه
رو من بدوزم، منم به قولم عمل کردم و  تیخواستگار سفارش کرده بود لباسِ شب نیشاه ،یخواستگار زمیآره عز -

 دوختم.
 انداخت: ریخجالت سرش را ز با
 .یدیافراجون زحمت کش یمرس -

به دهان گشادش که هر لحظه  یاغرهو چشم شدیقند در دلش آب م لویکلویانداختم که از ذوق ک نیبه شاه ینگاه
 رفتم: آمدیکش م شتریب

 از ذوق؟ یرینم -
 سمت اتاق پرو هل دادم:و همچنان با همان دهان گشاد به مهال زل زده بود؛ مهال را به اوردیمبارکش ن یه روب اصالً

 غش نکرده. نیتا شاه ایبرو لباست رو عوض کن ب -
 رفت: یاغرهو چشم دیدستم را کش نیشاه

 کنا. عیجلو مهال من رو ضا یحاال ه -
 را در آوردم: شیرا کج کردم و ادا دهنم

 کن! عیلو مهال من رو ضاج-
 برو بابا تکان دادم: یهم دستم را به نشانه بعد
 .یعالم هست عیتو خودت ضا -

*** 
از راهرو خارج  رفتیور م لشیموبا یطور که با گوشبه دست همان یساک مسافرت یبودم که عل یریگردگ مشغول

 .کردیاعصاب خردکن که او را از من دور م یکار یهاشدم. باز هم مسافرت اشرهیو خ دمیشد. دست از کارم کش
 مشغول بود: لشیسمتم انداخت و همچنان با موبابه ییگذرا نگاه

 .ستمین یروز ۲۰ هیبابات،  یخونه برمتیرو جمع کن م التیوسا -
فوقش  اشیمسافرت کار نیترمدت یطوالن آوردم؟یروز؟ مگر من طاقت م۲۰گشاد نگاهش کردم.  یهاچشم با
 .آوردمیروز بدون او من دوام نم ۲۰. آن هم هرشب بساط اشک و آهم به راه بود. دیکشیه طول مهفت کی
 مبل نشست: یگذاشت و رو واریبودم که ساکش را کنار د ستادهیا میسرجا حرکتیب

 رو جمع کن. التیوسا عیشده سر رمید ؟یهست یمنتظر چ -
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. چند بار یاعتراض کردن یسؤال و حت دنیبودم؛ بدون پرس عیمط شهیبودم. هم اوردهیحرفش، حرف ن یرو وقتچیه
 بودم که دوباره به حرف آمد: ریتا نوک زبانم آمد که اعتراض کنم اما نتوانستم. با خودم درگ

 ؟یریچرا نم -
 تکرار کردم: رلبیخودم ز با
 .یدق کن شیوقته که از دوراون ،یو بر یرو جمع کن التیوسا دیبا ،یاالن نگ نیاگه هم -

 نشوم به زبان آوردمش: مانیرا گرفتم و تا پش ممیتصم عیسر
 .رمیمن نم -

 ام.حرفش نه آورده یرو بارنیاول ینگاهم کرد؛ انگار او هم باور نداشت که برا میرا بلند و مستق سرش
 ؟یچ -

 را گاز گرفتم و آرام گفتم: لبم
 مامانم. یخونه رمیمن نم -

 تکان داد: تفاوتیرا ب سرش
 ما. یبرو خونه ای بیاد یخونهبرو  -

 منظورم را درک نکرده بود. انگار
 .رمینم جاچیمن ه -

 را در حدقه چرخاند: شیهاچشم
 ؟یکن کاریچ یخوایپس م -

 را داشتم؟ شیمن را هم همراه خودت ببر؟ اصالً مگر رو گفتمیم گفتم؟یم چه
 !مونمیخودمون م یخونه -

 کرد: یاخم
 تنها؟ -

 بلند شد و ساکش را برداشت: شیدادم که از جا ینرا تکا سرم
 باشه. -

شد، با بسته  یو چه شد. بادم خال کردمیم یواقعاً قبول کرده بود تنها بمانم؟ چه فکر یعنینگاهش کردم.  متعجب
 :دمیها کوبپارکت یکه دستم بود را رو یانشستم و تکه پارچه نیزم یرو یشدن در توسط عل

 .یلعنت -
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من از  گرفتم؟یبه سرم م ی. حاال چه گِلخوردیکردن بود به هم م هیکرده بودم که حالم از هرچه گر هیگر قدرآن
که راحت ولم کرد و رفت. اما  رومیپدرم م یو به خانه مانمیاو هم مطمئن بود که شب را تنها نم دمیترسیم ییتنها

 .میایمن لجبازتر از آن بودم که از حرفم کوتاه ب
 کرده بود. ادمیبود. باالخره بعد از چند روز  نیسمتش رفتم، شاهبه لمیموبا یردن گوشزنگ خو با
 سالم. -
 افرا؟ یسالم چطور -

 جواب دادم: اشیاش را نداشتم. تنها در جواب احوالپرسمن حوصله زدیهم م یوقت زد،ینم زنگ
 خوبم. -
 دنبالت. امیرو جمع کن دارم م التیوسا -
 .اف اپن شدم:یام.د یرو یفرض یهاخط دنیشانگشتم مشغول ک با
 ؟یواسه چ -
 یدنبالت ببرمت خونه. کس امی. بنجایا یومدین یکرد یخرده بدقلق هیگفت  ت،یمأمور رهیزنگ زد که داره م یعل -

 ؟یومدیگفته که ن یزیبهت چ
 شد: زانیآو میهالب
 نه. -
 ؟یناراحت شد یبگو از دست کس نیجون شاه -
 نه. -
 ؟یومدینپس چرا  -
 خودم باشم. یخونه خوادیدلم م -
 ؟یکنیم هیچ کارانیافرا. ا یکنیم یلجباز یدار -

 زد: میهراسان صدا نیزدم. شاه هیگر ریو ز دیترک بغضم
 شده؟ یزیافرا؟ افرا چ -
 هق زمزمه کردم:هق با
 نه. -
 ؟یکنیم هیپس چته؟ چرا گر -
 هق جواب دادم:هق انیم
 ولم کرد، رفت. یعل -
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 :دیکش یراحت نفس
 داره؟ ی. مگه تازگزمیعز هیطورنیکارش ا -

 :دمیرا باال کش دماغم
 .شهی. من دلم براش تنگ مادیروز نم ۲۰ -

 خنده زد که باعث شد اخم کنم. ریچنان ز ناگهان
 .شدهیگفتم حاال چ وونهید یدختره -

 گفتم: تیبند آمد و با عصبان امهیگر
 با خودش ببره.منم  خواستمیم ه؟یزیکم چ -
 زنه؟ یآخه مگه اونجا، جا -
 :دمیکوب نیزم یها رورا همچون بچه میپا
زناشونم با  رنیم مدتیطوالن یکار یکه مسافرتا ییاونا یعل یکرده که همکارا فیم تعرچند بار واسه ایثر -

 .برنیخودشون م
 :دیسکوت کرد و بعد پرس یالحظه چند

 ؟یبر خوادیدلت م -
 گفتم: رلبیز
 آره -

 بلند شد و ساکش را برداشت: شیدادم که از جا یرا تکان سرم
 باشه. -

شد، با بسته  یو چه شد. بادم خال کردمیم یواقعاً قبول کرده بود تنها بمانم؟ چه فکر یعنینگاهش کردم.  متعجب
 :دمیها کوبپارکت یکه دستم بود را رو یانشستم و تکه پارچه نیزم یرو یشدن در توسط عل

 .یلعنت -
من از  گرفتم؟یبه سرم م ی. حاال چه گِلخوردیکردن بود به هم م هیکرده بودم که حالم از هرچه گر هیگر قدرآن

که راحت ولم کرد و رفت. اما  رومیپدرم م یو به خانه مانمیاو هم مطمئن بود که شب را تنها نم دمیترسیم ییتنها
 .میایب من لجبازتر از آن بودم که از حرفم کوتاه

 کرده بود. ادمیبود. باالخره بعد از چند روز  نیسمتش رفتم، شاهبه لمیموبا یزنگ خوردن گوش با
 سالم. -
 افرا؟ یسالم چطور -
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 جواب دادم: اشیاش را نداشتم. تنها در جواب احوالپرسمن حوصله زدیهم م یوقت زد،ینم زنگ
 خوبم. -
 دنبالت. امیرو جمع کن دارم م التیوسا -
 .اف اپن شدم:یام.د یرو یفرض یهاخط دنیانگشتم مشغول کش با
 ؟یواسه چ -
 یدنبالت ببرمت خونه. کس امی. بنجایا یومدین یکرد یخرده بدقلق هیگفت  ت،یمأمور رهیزنگ زد که داره م یعل -

 ؟یومدیگفته که ن یزیبهت چ
 شد: زانیآو میهالب
 نه. -
 ؟یناراحت شد یبگو از دست کس نیجون شاه -
 نه. -
 ؟یومدیپس چرا ن -
 خودم باشم. یخونه خوادیدلم م -
 ؟یکنیم هیچ کارانیافرا. ا یکنیم یلجباز یدار -

 زد: میهراسان صدا نیزدم. شاه هیگر ریو ز دیترک بغضم
 شده؟ یزیافرا؟ افرا چ -
 هق زمزمه کردم:هق با
 نه. -
 ؟یکنیم هیپس چته؟ چرا گر -
 هق جواب دادم:هق انیم
 ولم کرد، رفت. یعل -

 :دیکش یراحت نفس
 داره؟ ی. مگه تازگزمیعز هیطورنیکارش ا -

 :دمیرا باال کش دماغم
 .شهی. من دلم براش تنگ مادیروز نم ۲۰ -

 خنده زد که باعث شد اخم کنم. ریچنان ز ناگهان
 .شدهیگفتم حاال چ وونهید یدختره -
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 گفتم: تیبند آمد و با عصبان امهیگر
 منم با خودش ببره. خواستمیم ه؟یزیکم چ -
 زنه؟ یآخه مگه اونجا، جا -
 :دمیکوب نیزم یها رورا همچون بچه میپا
زناشونم با  رنیم مدتیطوالن یکار یکه مسافرتا ییاونا یعل یکرده که همکارا فیم تعرچند بار واسه ایثر -

 .برنیخودشون م
 :دیسکوت کرد و بعد پرس یالحظه چند

 ؟یبر خوادیدلت م -
 گفتم: رلبیز
 آره -
 دارم. ییفکرا هیدرست کن که  یشام مشت هی یش رو نخور. زودغصه نتینباشه بسپار به داداش شاه تیپس کار -

 :دمیپرس عیسر
 ؟ییچه فکرا-
م حالش خرده معده هی. تازه ایدرست کن یدرآورد مَن یغذا هیباز  ی. نرگمیبرات م امیتو شامت رو درست کن م -

 .یزیریرو به هم م تمشیباز ر خوب شده
 زدم: یلبخند

 .یکه دوست دار کنمیدرست م یت ساالد ماکاروننه واسه -
 قربون خواهرم برم. یا -
 شب. اریمهال هم ب -
 شون باشه و حق خروج نداره.تو خونه دیعصر به بعد با ۷ها. اون ساعت دلت خوشه -

آماده شده بود که زنگ آپارتمان به صدا  میشدم. غذا یماکارون مشغول آماده کردن ساالد نیاز شاه یخداحافظ بعد
 نیبود در را باز کردم. شاه زیکه تم گرمیبا دست د بردمیام را به دهان مشده یسس یهاطور که انگشتدر آمد. همان

 وارد شد.
 سالم بر کدبانو. -

 سمتش رفتم:ها نشست. بهاز مبل یکی یرا دادم که رفت و رو جوابش
 ؟یخوریم ییچا ایذا رو بکشم غ -

 رفت: یبهداشت سیسمت سروبلندشد و به شیاز جا عیسر
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 غذا رو بکش که هالکم. شورمیتا من دستام رو م -
که  میو مشغول غذاخوردن شد مینشست زیشدم؛ باهم پشت م زیم دنیسمت آشپزخانه رفتم و مشغول چسرعت به به

 زد: میصدا
 افرا؟ -

در من رخ داده بود، با دهن بسته تنها  یبزرگ راتییاما تغ دادمیم، با همان دهان پر جوابش را ممثل آن روزها بود اگر
 گفتم. یهوم

 گهید یکی کنمیاحساس م یاالن جلوم نشست ؟یرو شدبه اون رونیکرده که از ا کاریبا تو چ یعل نیا ییخدا -
 !یهست
 زدم: یرا قورت دادم و لبخند املقمه

 میش نداشتم، چون هرچواسه یجواب چیه یدیپرسیمند شدنت به مهال ازم مرو قبل از عالقه سؤال نیاگه ا -
حاال که تو هم طعم عشق  ی. ولشدمیقانع کردنت موجب تمسخرت م یت سخت بود و به جادرکش واسه گفتمیم

بشه.  ادتریت به مهال زبه روز عشق روززمان بگذره تا  دیفقط با یفهمیکم جواب سؤالت رو مخودت کم یدیرو چش
 .یکنیوقته که من رو درک ماون

 حرف زدن را از من نداشت. طورنیاو هم توقع ا کرد،یگشاد شده نگاهم م یهاچشم با
 افرا. شناسمتیاصالً نم -
 اشاره کردم: شیبشقاب غذا به
 .شناسمیخودم رو نم گهی. خودمم دنیغذات رو بخور شاه -

 نشستم: شیروروبه یچا ینیاز صرف شام، با س بعد
 ؟یکمکم کن یخوایم یگفت -

 نگاهم کرد: میمستق
 ؟یگیبپرسم راستش رو م یزیچ هی -

 مثبت تکان دادم: یرا به نشانه سرم
 اوهوم. -

 کرد: زیرا ر شیهاچشم
 ه؟یچ یعل یتو زندگ قاًینقشت دق -

 زدم: ینیغمگ پوزخند
 !یچیه -
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 تأسف تکان داد: یاز رو یسر
 .زدمیدس مپس درست ح -

 کرد: تشیعصبان یچاشن یهم اخم بعد
چه  نی. ایاول یو تو هنوز تو نقطه گذرهیم یمشترکت باعل یاز زندگ سالکیاز  شتریافرا؟ ب یکن کاریچ یخوایم -

 ؟یگذاشت یکه اسمش رو زندگ هیزندگ
 یو چندماه زندگ سالکی نیدرا تمشرفیبود. تمام پ نیحق با شاه شهیانداختم. حق با او بود، اصالً هم نییرا پا سرم

 !نیشدن اتاقمان بود؛ هم یکی ،یکردن با عل
 هست. شهیهنوزهم سا یرنگ شده ولکنم؟ ساره کم کاریچ -
 کنم؟ کاریچ یگیرو من بهت نگفتم؟ حاال م نایا یمگه همه -
 :دمیکش یقینفس عم یدواریام با
 .شهیدرست م -

 خورد: یحرص
 ؟گهیچند سال د گه؟ید یک -

 را باال بردم: میصدا
 کسچیه یتنهام بذار، حوصله یخواینه؟ اگه نم ای یکمکم کن یخوایانقدر ازم سؤال نپرس. م نیشاه دونمینم -

 رو ندارم.
 داد: یرا تکان دستش

 و من مسئول جمع کردنشم. یزنیتو گند م شهیهم -
 ییهرطور شده تنها دیامشب را با کی. آمدیش مک میهالب یلبخند رو شتریاش باز نقشه نیلحظه با گفتن شاه هر

 .آوردمیدوام م
 ییکه هر لحظه در آن سکوت صدا شکستندیخانه قولنج م لیبرم انداختم، انگار وساوبه دور ینگاه نیرفتن شاه با

 .کردندیو به رعب و وحشتم اضافه م آوردندیاز خودشان در م
 شیرا روشن و صدا ونیزیبودم. تلو دهیکش زیده و تلفن خانه را هم از پرتلفن همراهم را خاموش کر نیشاه یگفته به

 نییها را باال پاقدر شبکهنشستم. آن نیزم یرو ونیتلوز یرومبل روبه یو در جلو دمیچیدورم پ ییکردم، پتو ادیرا ز
 خوابم برد. یک دمیکردم که نفهم

رد شده بود،  میاز رو یونی. انگار کامکردیفته بود و گزگز مافتاده بودم، تمام تنم خواب ر نیزم یمچاله رو طورهمان
طور که از درد ام احساس کردم و همانپشت شانه یشروق کردند. دردبدنم شرق یهابا بلندشدنم تمام استخوان
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که درد داشت بدتر اخمم  یبردم. با لمس کردن قسمت امسمت پشت شانهشده بود دستم را به دهیاخمم در هم کش
 شد. دهیهم کشدر
راهکار  نیبا ا نینبود، لعنت به شاه یشدم. انگار واقعاً خبر یسردست ییو مشغول آماده کردن غذا دمیکش یپوف

بود. از بس  یکاریحداقل بهتر از ب ختن،یاز خانه را به هم ر ی! ناهارم را خوردم و دوباره شروع کردم قسمتشیهادادن
 ریبکوبمش تا خرد و خاکش واریقدر به دآن خواستیو دلم م خوردیبه هم م به ساعت نگاه کرده بودم حالم از مدلش

 شود.
حاال  کردمیصبر م دی. بارفتیمان لو منقشه کردمی. چون اگر روشنش ملمیموبا یسمت تلفن خانه رفتم نه گوش نه
 .شدینم ای شدیم ای

و با شانس  یرا به سخت شبی. دکردمیم خوف مداشت گرینبود، د یگذشته بود و باز هم خبر شبمهین ۱۲از  ساعت
بود  یبار نیحال، هزارماز صبح تا به ختم؟یریبر سرم م یچه خاک دیخوابم بـرده بود صبح کرده بودم، حال با نکهیا

 یهاتفاوت که کوسن نیبه دور خودم را راه انداختم، با ا دنیچیلعنت فرستاده بودم. دوباره بساط پتو پ نیکه به شاه
 !گفتمیقصه م شانیبلند برابود بلند ۱۰۰ یرو ونیتلوز یطور که صدابودم و همان دهیبل را دور خودم چم
قدر شروع به صلوات فرستادن کردم. آن دمییپایجا را مطور که با چشم همهاشکم در حال در آمدن بود، همان گرید

از ساعت متنفر بودم و در مقابلش جبهه گرفته  کهنیخشک شد. با ا میبلند صلوات فرستادم که گلوحرف زدم و بلند
شدم.  میموها ختنیو مشغول به هم ر دمیکش یغی. جدادیم نصبح را نشا ۴به آن انداختم، ینگاه یچشم ریبودم اما ز

قدر به آسمان زل زدم تا هوا روشن شد و . آندمیاش را کنار کشسمت پنجره رفتم و پردهبه دم،یچیپتو را دور خودم پ
 ها شروع به تردد کردند.و آدم هانیکم ماشمک

 شهیگردنم افتاد و محکم به ش یبودم سرم از رو جیطور که گ. همانافتادندیهم م یکم داشتند روکم میهاچشم
شدم،  آمدیسمت م نیکه از ته کوچه به سرعت به ا ینیبرخورد کرد. دستم را به سرم گرفتم که ناگهان متوجه ماش

 ندهم. صیرا تشخ یعل نیمحال بود من ماش ید ولباورش سخت بو
 میهالباس کردم؟یچه م دیحاال با دم،یچرخیپنجره کنار رفتم. دور خودم م یاز جلو عیو سر دمیکش یغیج یخوش از

و به همشان  دمیکش میدستم را در موها یبودند، عمداً عوضشان نکرده بودم. کم شیدو روز پ یهاکه همان لباس
 کردم،یم ادتریهم ز ازداغشیپ یکم دیاند. باشده قرمز یحساب میهاچشم شبید یخوابیخاطر بداشتم بهحتم  ختم،یر

 یدر قفل در ورود دیچرخش کل یول رها کردم که صداوها شلکوسن یدورم انداختم و خودم را رو دیق یپتو را ب
 ام بر باد نرود.قشهآرامش کنم تا ن یکردم کم یسع دیکوبیم جانیآمد. قلبم با شتاب و ه

 بلند صدا زد: یعل
 افرا؟ -
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 شیپا یبه خودم گرفتم. از صدا حالیب یاگرفته بود اما لبم را محکم به هم فشار دادم و دوباره حالت چهره امخنده
 ام را تکان داد:افزود و با شتاب شانه شیها. به سرعت قدمشودیم کمیمتوجه شدم دارد نزد

 افرا؟ افرا؟ -
 :دمیشدم. نال رهیخمارم را باز کردم و به صورت هراسانش خ یهاپلک یال یکم حالیب

 !یعل -
 شد: دهیدرهم کش اخمش

 .یتو که لجباز نبود ؟یکرد کاریبا خودت افرا؟ چ یکرد کاریچ -
 در هوا گرفتش: فتدیب امیساختگ یجانیاز ب نکهیهمان حالت دستم را باال آوردم و تا قبل از ا در
 ده؟یچرا رنگت پر ؟ینقدر سردچرا ا -

 به سر و وضعم کرد: ینگاه
 !یدرو روش باز نکرد یگفت هزار بار اومده جلو خونه ول نیشاه ؟یخودت رو بکش ینه؟ قصد داشت یاعتصاب کرد -
 بود. امدهیبار هم درِ خانه ن کی یکرده بود، لعنت یهم باز یلمینسناس چه ف نیشاه یا

 ن به جانم غر زد:زماکرد بلند شوم و هم کمکم
 ییبابات. تو که از تنها یکه گفتم برو خونه نه؟ من یگرفتیآبغوره م یش داشتحتماً همه ؟یدیچشمات رو د -
 ؟یکنیم هیچ کارانیا یدیترسیم

 قدر درسرعت وارد آشپزخانه شد. آنمبل نشاندم و به یانداختم. رو شینشان دادم و وزنم را رو حالیخودم را ب عمداْ
 شبیماندن د داریخاطر شام نخوردن و تا صبح بهم به دیشده بودم. شا حالینقشم خوب فرو رفته بودم که واقعاً ب

 من هم تمام شد. یبودم، حال که آمده بود انرژ شتهنگه دا یآمدن عل دیرا به ام امیبود. تمام انرژ
را به  وانیسرم برد و ل ریکنارم نشست، دستش را زسمتم آمد و به شدیکه از آن بخار بلند م یبزرگ یسفال وانیل با

. سوختیم یخشک شده بود و کم میچون گلو دمیرا خوردم، اخمم را درهم کش رداغیاز ش یاکرد. جرعه کیلبم نزد
 ریکردن شو بعد شروع به فوت دینوش یابودم جرعه وردهکه خ یداغ است ازهمان قسمت ریش نکهیا ریاما او به تعب

بود که  نیریش میقدر کارش براقدر نبود که باعث سوزاندن دهان شود. آنآن اشیداغ بود اما درصد داغ ریکرد. ش
 نگاهم کرد: یرا خوردم با دلخور ریش وانیل یهمه یشوم. وقت زانیبپرم و از گردنش آو خواستیدلم م

 بکوبم برگردم؟ دهیساعت راه رو نرس۷من  یخواستیفقط م -
و  دیکش یپوف د،یاز طرف من نشن یجواب ی. وقتخواستینبودم، دلم فقط با او بودن را م ردنشکتیبه اذ یراض من

هم افتادند و خواب در  یکم روتحمل نداشتند، کم گرید میهاکنارم راحت بود. چشم یاز بودن عل المیساکت شد. خ
 برم گرفت.
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 یدقت کردم متوجه سرم شدم که رو شتریب یقترو شدم. وروبه یلباس یقهیرا باز کردم که ناگهان با  میهاچشم
 دمیمنظمش فهم یهانفس یاز صدا دم،یخودم را عقب کش یمماس با گردنش بود، کم قاًیو صورتم دق یعل یشانه

 ترشکینزد یپاره کرد، کم ریو دوباره دلم زنج کردم یبود. ذوق دهیخاطر آمدن به تهران نخوابرا به شبیخواب است. د
 یعاشق یذره هم برا کی نیکردم. هم کسیاش فشانه یگذاشتم و سرم را رو اشنهیسـ*ـ یرو شدم، دستم را

 بدون فکر بروم. یو به خواب ردیبود تا آرامش در برم بگ یهمچون من کاف
نداشت و من  یاچاره یکه عل ستادمیقدر محکم ازدن جاده بودم. باالخره کار خودم را کردم، آن دیذوق مشغول د با

چون  آمدیکوتاه م کردمیدو بار که اعتراض م کرد؛یبحث نم یادیبود ز طورنیهم شهیراه خودش آورد. همرا هم
 بود. یاعتصابم بعد از رفتن عل نیاعتراضم هم نیترگحاد! بزر طیمگر در شرا ستمیاهل اعتراض کردن ن دانستیم
کرده بودم از  زانشیکه آو یشدم، از روز رهیدم خکرده بو زانیآو نشیماش یجلو نهیکه به آ یکادیَذوق به وَاِن با

 تکان نخورده بود. شیجا
بود را باال آوردم  اشنهیسـ*ـ یکه کردم دستم که رو یکار نیبودم. اول دهیمبل دراز کش یشدم، رو داریب یوقت صبح
شت. پس معلوم بود ندا ایدن یجاجیرا ه هشیکه شب یهمان عطر دادیرا م یتن عل یکردم، بو کینزد امینیو به ب

دستم جا مانده بود. لبخند کل صورتم را پر  یعطرش رو زمبل خوابانده که هنو یشده و من را رو داریب یبه تازگ
 زدم. یغلت یو با خوش دمیکرد، پتو را باال کش

ند دست چ یشدن عل مانی. تا قبل از پشاورمیرا فراموش کرده بودم با خودم ب لمیموبا یذوق داشتم که گوش قدرآن
 بودم. ستادهیدر منتظر ا یبودم و قبل از خروج او آماده جلو ختهیر یلباس درون ساک

 و دستم را دراز کردم: دمیچرخ سمتشبه
 ؟یدیرو م تیگوش -
سمتم گرفت. از کتش خارج کرد و به یداخل بیرا از ج لشیموبا یشده بود گوش رهیطور که به جاده خهمان حرفیب

 کردم. یدستش گرفتم و تشکر
 شروع کرد: یساختگ یبزنم با استرس یاصالً من حرف نکهیرا گرفتم که زود جواب داد و قبل از ا نیشاه یشماره

 ...کنهیتون نشستم باز نممن بست در خونه شه،ینم یداداش راض یعل -
 ام گاز گرفتم:از خنده یریجلوگ یکه لبم را برا دادیداشت ادامه م هنوز

 .نیشاه -
 :دیو بالفاصله پرس کرد سکوت

 ؟یکنیم کاریچ ؟ییکجا ؟ییافرا تو -
 انداختم: یسمت علبه ینگاه یرچشمیز
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 کردم. تتیشهرستان، ببخش انقدر اذ رمیم یمن دارم با عل -
 سر داد: یبلند یدر قالب نقشم فرو رفته بودم. خنده یهم حساب من
 .کنمیولت نم طورنیا یم بدشا هی دیافرا خانوم؟ با یمن رو دست کم گرفته بود یدید -

 لبم آمد: یرو یلبخند طرح
 زنگ بزنن. یرو فراموش کردم، بگو کار داشتن به عل میخبر بده نگران نشن، گوش نایچشم. به مامان ا -
 شد رو من حساب کن. یزیبرو خواهرم خوش بگذره بهت. مواظب خودت باش، هر چ -
 ممنون. باشه خداحافظ. -

داشبورد گذاشت. با ذوق  یسمتش گرفتم که از دستم گرفت و رورا به لشیموبا یگوش نیشاه یاز خداحافظ بعد
 بود؟ نیکره زم یمرد رو نیترمن جذاب یبرا یفرم مشک نکینگاهش کردم، نگفته بودم با آن ع

 از فاصله دور متعجب نگاهش کردم: یکیکوچ یروستا دنید با
 ؟یکردیکار م نجایا -
 جواب داد: تفاوتیب

 ره.آ -
 .کردمیآسفالت هم نبود نگاه م یروستا که حت یهم با تعجب به جاده هنوز

 .یشهر هست یمن فکر کردم تو -
 سمتم برگشت:اخم به با
 یبه کس یو اگه بخوا دهیهم آنتن نم لیموبا ینداره، حت یامکانات چیه نجایهتل پنج ستاره؟ ا میریم یفکر کرد -

 رو اون تپه. یبر دیبا یزنگ بزن
 اشاره کرد. یبلند یبا دستش به تپه و
. یشیم ضیمر ،یهست ییانقدر هوا سرده که حد نداره، تو هم که سرما نجایافراخانوم. ا نهیهم یکنیلج م یوقت -
 گاز هم ندارن. یکشلوله یحت
دادن گاز و آنتن یهکار به لولنکرده بود، توقعش را نداشتم. من چه میحال دعوابه. تاکردمینگاهش م زانیآو یهالب با

 در قطب جنوب! یباشم حت یبا عل خواستمیداشتم، من فقط م لیموبا
 .یزنگ زدم؟ دو روزه خواب و خوراک رو از من گرفت نیرفتم رو سر تپه و به شاه یچند بار ه روزیاز پر یدونیم -
 مهم هستم. شیبرا یعنینگرانم بود  کهنیکردم، هم یناراحت شدن ذوق یجابه
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برم ودور جیرا متوقف کرد. هنوز هم گ نیداشت، ماش یکوتاه یگلکه دورتادورش حصار کاه ییروستا یخانه کی کنار
خانه  اطیح یزدهزنگ دیسرش راه افتادم. در کوچک سفشد، من هم پشت ادهیبه من پ توجهیکه ب کردمیرا نگاه م

 را هل داد، وارد شد و رو به من گفت:
 .نجایا طیبا شرا یبساز دی. باگردونمتیاز اومدن، بر نم یشد نمویبه خدا اگه پش -

 .کردمیرا کنار او تحمل م یبود که مرا برنگرداند، من هر سخت میاز خدا من
 بلند صدا زد: یعل
 .اهللی -
 سمتمان آمد.خندان به یاو چهره یخارج شد و با شاد یگلاز خانه کاه یبا لباس محل زنقشیر یرزنیپ

طور که سرم را با دو دستش گرفته بود چند سمتم آمد و همانکه هنوز جواب سالممان را نداده به میم داددو سال هر
 :دیام را بوسسرهم گونهبار پشت

 سالم ننه. کیعل -
 وانیکه ا یبرس شیتا به سکو خوردیبزرگ م یداشت و چند پله رنگیآب یمانندش که سه در چوببه خانه ال بعدهم

 داده شده بود اشاره کرد: هیند چوب کلفت به سکو تکبلندش با چ
 .نیخوش اومد نییبفرما -
 سمتش انداخت:به یبا محبت نگاه یعل
 داوود، زنمم با خودم آوردم. یخودم کم بودم ننه -

 زد: یداوود لبخند یننه
 .اریقربون قدت برم، من که هزار بار گفتم زنتم ب هیننه چه حرف-

 قرار داشت: گریکه وسط دو در د اشیگلخانه کاه رنگیدر آبسمت به دیرا کش دستم
 تو هوا سرده. نیایب -

 ینیکه س میداده بود هیطرح طاووسش تک یفرش یهایبه پشت یو مرتب بود. کنار عل زیتم اریاش بسخانه ساده یفضا
 را تعارفمان کرد: ینشست و چا مانیروبهبه دست وارد شد، رو یچا
 .نییبفرما -
 را برداشتم: یچا نوایل

 دستتون درد نکنه. -
 بلند شد: شیرا خورد و از جا شیچا یعل
 سر بزنم به پروژه و برگردم. هیمن برم  ریرو بگ لتیدر ساک وسا یجلو ایافرا ب -
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 چارهیب رزنیپ م،یرا به داخل برد لیکرده بود. باهم وسا دیخر وهیبار و مگرفته تا نان، تره ییراه از مواد غذا نیب یعل
 کرد. ریخ یرا دعا یعالمه عل کیو بعدهم  میادهیخر لیهمه وساغره رفت که چرا آنعالمه چشم کی
خانه که نقش هال و  یدر از اتاق وسط کیو  رونیدر از ب کیسمت تنها اتاق خانه که داوود به یننه ،یرفتن عل با

 کرد: ادیاش را زرفت و شعله یغ نفتسمت چراسرعت بهکرد. به امییراهنما خوردیرا داشت، م منینش
 هوات رو داشته باشم. یو حساب یهست ییسفارش کرده که سرما آقایعل -
 محبت نگاهش کردم: با
 .یزحمت بکش همهنیا خوادیاتاق خوبه نم یداوود هوا یممنون ننه -
بود اشاره  دهیکش شانیرو دیفس یمالفه کیاتاق که  یشده گوشه دهیچ یهاخوابسمت رختبلند شد و به شیجا از

 کرد:
 .زنمیشام صدات م یاستراحت بکن، برا هی -
 ن؟یخوایکمک نم -
 نه ننه جان تو راحت بخواب. -

 اتاق را بست و رفت. یها نشستم که در چوبخواببه رخت هیرا تکان دادم و تک سرم
را  میهاام هم سر رفت. لباسبدتر حوصله چیهنداشت، خوابم که نبرد  یادهیزل زدم اما فا واریبه در و د یساعت کی

 یطوالن میهایسرماخوردگ شهیچون هم شدمیم چارهیب خوردمیاگر سرما م دم،یچیخودم را پ یعوض کردم و حساب
 ها گلودرد و سرفه همراهم بود.و تا مدت شدندیم
کوتاهش رساندم و مشغول  واریم را به دخود اط،یخارج شدم و با قدم زدن در ح شدیباز م اطیسمت حدر اتاق که به از
 یبودم که با صدا دهیبودند. همچنان گردن کش یگلداوود کاه یها همچون خانه ننهزدن اطراف شدم. اکثر خانه دید
متعجب  دنمیوارد شد، با د یبا چادررنگ یسمت در برگشتم. دخترجوانداوود داد به یننه اطیح یکه در آهن یژیق
 کش آوردم: مهینولبخند نصفه کیزدن  ینگاهم کرد. به زور لبم را برا رهیخرهیو خ ستادیا

 سالم. -
 زد: یهم همچون من لبخند او
 سالم. کیعل -

 :دیپرس عیامانش نداد و سر یکنجکاو
 ن؟یشما مهمون ننه هست -

 جواب دادم: تنها
 بله. -
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 در نقش آشپزخانه بود راه افتاد: یکه اتاق گریدر د سمتبه
 سرده. یلیداخل هوا خ نیایب -

دختر  دنیکردن غذا بود. با دداوود در حال درست سرم وارد شد. ننهبه من تعارف کرد و بعد از واردشدنم پشت اول
 زد: یلبخند

 .دمیانتظارت رو کش یاز صبح تا حاال کل نیریش -
 :ستادیر غذا اس یداوود گرفت و باال یرا از ننه ریچادرش را درآورد، کفگ دهیهنوز نرس نیریش
 .امیبودم که نتونستم زودتر ب ریببخش ننه امروز گ -

 زد: یداوود لبخند ننه
 .هیخانوم اسمش افرا هست، زن آقاعل نیا -

 داوود با چشم به من اشاره کرده بود. یاز ننه ریگرفتن کفگ نیح نیریش انگار
 سمتم برگشت:لبخند به با
 شیچندماه پ کهنیاز زنش نگفته بود. تا ا یچیه کنهیکار م نجایکه ا یلدوسا نیتو ا ن،یهست یپس شما زن آقاعل -

 زبونش بکشه. ریاطالعات باالخره تونست از ز یسر هیداوود  یننه
دست آورده اطالعات به یعل یشخص یزندگ یداشت که درباره یشد. به او چه ربط دهیاخمم درهم کش ناخودآگاه
حق نداشت درباره  کسچیاصالً ه زد؟یحرف م یبود که درمورد عل یکسچهداوود. او  یهم توسط ننهاست! آن

 یآمد دارد. نگاهوبه آنجا رفت ادیز یکه عل ییرجاو د یجوان نیهم به ابزند، خصوصاً اگر دختر باشد آن یحرف منیِ عل
 نگیلیجنگیلیج یحرکت طال دستش بود که مدام با هر یهم درآن نبود، فقط چند الگو یابه دستش انداختم که حلقه

 .کردندیم
 ینقشه یبود، هرلحظه در ذهنم به نحو ختهیگرم شوند. اعصابم به هم ر یگرفتم تا کم یچراغ نفت یرا رو دستانم

بود که حسادت در وجودم  یبارنیبودم و اول دهیند یرا اطراف عل یزن و دختر چیحال ه! تابهدمیکشیقتلش را م
من هم  اوردم،یطاقت ن گریآمد دارد. دوخانه او رفت درهرروز هم  گفتیداوود م یکه ننه طورنی. ادواندیم شهیر

 :دمیمثل خودش فضول شدم و لبخندزنان همراه با سوءظن پرس
 خانم؟ نیریش نیهست یشما ک -
 نشست: یبخار یروآن گذاشت و روبه یدر قابلمه را رو نیریش
 ؟یستادیچرا ا نیبفرما بش -

جواب  نیریش یجاکنارمان نشست و به لیزنجب یچا ینیس کیداوود هم با  ینشستم، ننه یبخار طرفهم آن من
 داد:
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به من سر  ادیرو ندارم هرروز م یکس نیریکه جز شتره. منطرفتا کوچه اونسه-ش دودخترمنه ننه، خونه نیریش -
 .زنهیم

پشت کم یمتأهل باشد، ابروها خوردیبه صورتش نم شرمنده شدم. خب اصالً میجایرا گاز گرفتم و از قضاوت ب لبم
 که گل انداخته بودند. ییهاگرد و تپل و لپ یداشت در صورت یاو دخترانه
 سر زبانم آمد: ناخودآگاه

 ن؟یمگه شما ازدواج کرد -
 زد: یلبخند

 آره. -
قضاوت نادرست  نیچننیا گریدرا کنار بگذارم و در ذهنم هزار بار مرور کردم که  میجایکردم خصومت ب یهم سع من

 یکه در خانه ننه ییحل شد. قطعاً روزها امیدرون یهامتأهل بودنش تمام تعارض دنیمردم نکنم. با فهم یدرباره
 کنم. جادیا نمانیب ینسب تیمیصم کیکردم  یسعباشد. پس  میبرا یصحبت خوبهم توانستیداوود بودم م

 .خورهیماشاءاهلل اصالً بهتون نم -
 :دمیخنده زدند که متعجب پرس ریبلند زبلند نیریداوود و ش یننه
 شده؟ یزیچ -

 گذاشت: میانداخت و جلو لیزنجب یچا وانیدر ل یداوود نبات یننه
 دوتا پسر هم داره دختر. نیریش -
 :دمیرا کنترل کنم پس دوباره پرس رتمیباور بود، مگر چندسال داشت؟ نتوانستم ح رقابلیغ گرید یکی نیا

 مگه چندسالتونه؟ -
 شد. یخوریبرداشت و مشغول هم زدن نبات با قاشق چا یچا یوانیهم ل او
 سالمه. ۲۷ -

 دو سال بزرگتر!-یکی دیسن من باشد شاهم خوردیفوقش م آمد،یشاخم داشت درم واقعاً
 .نیخوب موند یلیخ -

 کش آمد: لبخندش
 ممنونم. -
ساله، در کمال وقار و خانومانه رفتار کردن، دختر سرزنده ۵ساله و ۹دو پسر جدا از بحث سن و بچه داشتنش آن هم  اما

 ییهستم از تنها نجایکه ا یراحت شده بود که حداقل چند وقت یکم المی. خکردیم یبود و مدام با من شوخ یو شاد
 .کنمیدق نم
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مغزم دوباره  زنند،یداوود صدا م یا ننهاو ر نکهیرا ندارد و ا یکس نیریداوود گفته بود جز ش یننه نکهیا یادآوری با
و تبادل اطالعات در  یاما باالخره فضول شدمینم ایعمو و رومادر، زن یهاکردنبتیغ کیشر وقتچیشد. ه ریدرگ

 !شدینم نمک یاز آن دور خواستمیخونم بود و هرچقدر هم م
 یروز اول نیشدت کنترل کردم، چون همخودم را بهآنان بدانم، اما  یرا درباره زیچهمه خواستیدلم م دهینرس هنوز
 از او بپرسم. توانستمیشب م دانست،یم ی. حتماً علکردندیو فضول خطابم م شدیام خراب مدرباره تشانیذهن

*** 
 ۸ فصل
 یلباس گرم قصد خارج شدن از اتاق را کردم. پرده جلو دنیو با پوش دمیکش یعل یرا رو رنگیو مالفه صورت لحاف

قرار داشت را هُل  اطیاتاق که رو به ح یسرد زده شده بود را کنار زدم، در چوب یاز هجوم هوا یریجلوگ یدر که برا
 یکه رو میخواهد شد. پاها دپوشیجا سفکه امروز همه دیمفه شدیم شبید یشدم. از سوز و سرما اطیدادم و وارد ح

قدر . آنشدیباعث حس لـ*ـذت در وجودم م نیو هم دادیصدا م یقرچ رفتیم شبیدست نخورده از د یهابرف
من منبع  یبرا یروستا درکنار عل نیجا دور شوم. ااز آن خواستیروستا بکر و دست نخورده بود که دلم نم عتیطب

 شدیتر مگرم یاز روزها هنگام ظهر که هوا کم یبود که در طول عمرم آن را تجربه نکرده بودم. بعض شده یآرامش
 کردندیمدام من را مجبور م نیریش یهاو پسربچه میزدیم یدر اطراف ده چرخ طانشیش یو پسرها نیریبا شهمراه 

و من در مقابل  آوردندیسرم م ییبال یوبه نح کردمیم یچیشان سرپکنم، اگر از خواسته یها بازتا با آن
 !میایکنار ب یامجبور بودم با لبخند احمقانه شهیهم شانیهاطتنتیش
 کهیدرحال ن،یزم یبر رو شانیهاشاخه یبرف از رو ختنیاز برف و ر دپوشیدرختانِ سف ینشستن چند گنجشک رو اب

 هیکه باعث گر شیچند روز پ یبه خاطره ادمیکردن درجه حرارت بدنشان باد کرده بودند  میتنظ یرا برا شانیپَرها
رخ  یقتل دسته جمع کیوگرنه  ستین نیریش یهااز بچه یشده بود افتاد و خدا را شکر کردم که امروز خبر امیزار
 یهم آرامش نسبآن رفتند؛یها در آرامش بودند که به مدرسه مداوود از دست آن یو ننه نیریش ی! فقط زماندادیم

 ییابتدا ی.خصوصاْ که مهدکودک روستا هم با مدرسهکردندیبرقرار نبود، چون در آنجا هم جو مدرسه را متشنج م
 نیری. پسر بزرگ ششدیهرروز به مدرسه احظار م نیریش چارهی. بخواندندیمدرسه درس م کیجا بود و هردو در کی

 عیو تا بخواهند به خود بجنبند سر افتادندیم نیزم یکه در جا رو زدیرا م چارهیب یهاگنجشک رکمانیچنان با ت
 کی کردندیآتش کباب م یرو اطیرا در ح چارهیب یهاکه گنجشک شی. چند شب پکردیها را از تن جدا مسر آن

و  گرفتمیحالت تهوع م کردندیولز موآتش جلز یجسم کوچکشان که رو دنیاز د یبودم و حت ختهیفصل اشک ر
و از پسر  کردیم قیمدام پسرش را تشو نیریبود که شوهر ش نیماجرا ا ی. بددمیورزیها ترحم منسبت به آن

 شدیمن نم یهاغرهشب متوجه چشم یکیترش جسور باشد. در تارتا همانند برادر بزرگ خواستیتر هم مکوچک
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. شدیم مانیشوند پش بیترغ یراخالقیغ یبه کارها شتریب شیهابچه شدیخودش که باعث م یهاوگرنه از گفته
 کوتاه آمدم و وارد خانه شدم. کردیرا سوراخ م میکه مدام پهلو یآخرهم به ضرب آرنج عل

از سرما گل انداخته بودند.  دشیو سف دهیچروک یهابود. لپ اطیگوشه ح یاز بشکه نفت دنیداوود مشغول نفت کش ننه
 زدم: یلبخند شیسمتم آمد، به روبه دست به تیکارش که تمام شد پ

 .ریخسالم صبح به -
 خانه گذاشت. یسکو یرا رو تیپ
 د؟اتاق سرد نبو ؟یدیخوب خواب شبیسالم دخترجان د -
 جوابش را دادم: آمدیکش م شتریکه هر لحظه ب یبا لبخند کردم؟یمگر من سرما را احساس م یکنار عل در
 بود. ینه ننه عال -
 هنوز خوابه؟ یعل -

 دادم. یرا تکان سرم
 نکردم تا استراحت کنه. دارشیسرماخورده ب کمهی -
 اخورده بود!خودش سرم ینگران سرماخوردن من بود، که بعد از گذشت مدت یعل
 است، باال آمد.آن را پارو کرده  یرو یهابلند خانه که معلوم بود صبح برف یهاپله از
 ش جوشونده بذارم.کن تا واسه دارشیبرو ننه ب -
 را داشت حرکت کرد: منیکه نقش نش یسمت اتاقرا برداشت و به تیپ
 .نیایتا من سفره رو بندازم شما هم ب -

تب داشت.  یگذاشتم، کم اشیشانیپ یسرش نشستم و دستم را رو یدوباره وارد اتاق شدم. باالدادم و  یرا تکان سرم
 زدم: شیخم شدم و آرام صدا

 .یعل -
 :دمیخمارش را باز کرد، نگران پرس یهاچشم هیو بعداز چند ثان دیلرز پلکش

 ؟یخوب -
 را تکان داد. سرش

 ت جوشونده گذاشته.داوود واسه پس بلند شو، ننه -
 نشست. شیسرهم زد و سرجاسرفه پشت چند

 کمکت کنم؟ یخوایم -
 :ستادیقرار داد و ا گاهشهیرا تک دستش
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 .تونمینه خودم م -
جوشانده  یمحتوا یبود و کتر دهیصبحانه را چ یداوود سفره . ننهمیلباسش همراه باهم از اتاق خارج شد ضیتعو بعداز

 بود. دنیدرحال جوش یچراغ نفت یهم رو
 بلند شد: شیاز جا عیداوود بعد از جواب دادن، سر یداد. ننه ریخسالم و صبح به یلع
 .نیبراتون آب گرم کردم که دست و صورتتون رو بشور -
 گفت: یعل
 داوود. دستت درد نکنه ننه -

 داوود گفت: ننه
 رو دستتون؟ زمیبر امیب -
 بکنم. دیچه با دانستمیکه نم شدمیاوقات چنان شرمنده م یگاه کردیم یداوود خوب بس ننه از
 سمت آشپزخانه دستش را گرفتم:قبل از رفتنش به تا
 شما زحمت نکش. زمیرینه ننه جان خودم م -

 یاکردنش کردم. لقمه نیریو شروع به ش ختمیر یچا شیبرا م،یاز شستن دست و صورتمان کنار هم نشست بعد
 برداشت: یسمتش گرفتم، تکه نانکرد. لقمه بعد را که به یتشکرگرفتم و به دستش دادم که طبق معمول گرفت و 

 .رمیگیخودت بخور افرا. خودم لقمه م -
 !دیچکیخرما م رهیاز دلم ش زدیرا که صدا م اسمم

 داوود با اخم نگاهش کرد: ننه د،یکرد و عقب کش یداوود تشکر از خوردن چند لقمه از ننه بعد
 ن؟یهم -
 د:دستش را باال بر یعل
 شدم. ریسرِیدستت درد نکنه ننه س -

 تأسف تکان دادم: یاز رو یسر
 .یکردیفقط عطسه م روزیبدتر شده، د یلیحالت خ روزیاز د -

 :دمیداوود پرس رو به ننه بعدهم
 درمانگاه نداره؟ نجایا -

 داوود گفت: ننه
 کیشهر که  یبر دیدوا و دکتر با یره، براتطرفبهداشت دوتا روستا اون یخونه هیننه درمونگاه کجا بود، فقط  نه

 فاصله داره. نجایساعت با ا
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 گفتم: یکج شد و رو به عل لبم
 م؟یکن کاریحاال چ -
 اش جواب داد:گرفته یبا همان صدا یعل
 .یانقدر نگران باش خوادیخوبم نم -

 داوود به سفره اشاره کرد: یننه
 .شهیخوب مها رو بخوره خوبِ جوشونده نیاز ا وانیچندتا لت رو بخور دختر. انقدر نگران نباش صبحونه -
 رفتیاو م ینگران نباشم؟ خار که به پا شدیمن هم به کل کور شده بود. بعدهم مگر م یاشتها ،یعل دنیپس کش با

 در قلب من فرو رفته بود! ریانگار ت
 یتا به گفته کردیبار اسپند دود م کی یاعتداوود س . ننهمیدرخانه ماند و مدام جوشانده به خوردش داد یروز عل آن

من  زد؛یشده بود مدام به جانمان غر م یداوود عاص من و ننه یکه از دست کارها یکند. عل یکشکروبیخودش م
 زیرزیداوود ر ننه یهاو خودم هم از دعواکردن انداختمیداوود را به جانش م جوابش را بدهم ننه توانستمیهم که نم

 .دمیندخیم
*** 

صاحب آن مشغول  یها ذهن من را دربارهکه مدت وارید یرو یمیکه چشمم به عکس قد میخوردن شام بود مشغول
 نیا یدرباره خواستمیبود که م وقتیلیگل کرد؛ خ امیداوود انداختم و باز فضول یبه ننه یکرده بود، افتاد. نگاه

 :شدیجور نم تشیعکس بپرسم و هر بار موقع
 داوود. ننه -
 مهلت جواب دادن هم به او ندادم: یبرگشتن سرش به طرفم حت با
 هست؟ یک وارید یعکس رو نیا -

 :دیکش یرا پوشاند و آه رزنیپ یچهره غم
 داوود پسرمه. -

 خاطراست. پس به یزیچه چ هیبق یهاداوود گفتن یننه یهیبپرسم قض یافتاد که فراموش کرده بودم از عل ادمی تازه
 ۱۵مدت نیفوت شدن داوود بود وگرنه در ا دیرسیکه به ذهنم م یانهیتنها گز زدند،یداوود صدا م پسرش او را ننه

 گشتمیم یمناسب یبند! در ذهنم دنبال جملهآمدینم انیداوود به م زا یحرف میدر خانه او سکونت داشت نجایروزه که ا
قضاوت  داوود ناراحت نشود و درکنارش دوباره ؤالم را بپرسم که ننهس یکه هم جواب سؤالم را به دست آورم هم جور

 انداخت: سبه عک یداوود دوباره نگاه از طرف من ننه یمجدد دنیهم نکنم. قبل از هرگونه سؤال پرس جایب
 اومد و پسرم رو کشتن. شیپ یریو لب مرز. درگ بلوچستانوستانیسرباز بود اونم س شیسال پ۱۲داوود  -
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 خورده لب زد:گره یانداختم که با ابروها یبه عل یرا محکم گاز گرفتم و نگاه ملب
 االن وقتش نبود. -

 دستش گذاشتم: یدستم را رو ییجودل یداوود چشم دوختم و برا به ننه نیغمگ
 .خوامیننه توروخدا ببخش قصد ناراحت کردنت رو نداشتم، معذرت م -
 گفت: آمدیم یادیزمهربانش  یکه به چهره یلبخند با
. خدا بعد از رهیلحظه هم کنار نم هیو از ذهنم  کنمیناراحت نشدم دخترم. من هرروز و هرساعت به داوود فکر م -

تونستم  نیریرفت فقط با وجود ش یمرده داوود رو به من داد. وقت یآوردن چندتا بچه ایو به دن ازیسال نذر و ن۱۵
 .هیسربلند هیمن ما یبا عزت و احترام رفت برا کهنی، همشد دیرو تحمل کنم. پسرم شه شیدور
 نبود. یبودم اما راه مانیخودم پش یمان شد، از کردهزهر همه شام

 دمیکشیبشقاب در دستم م یداوود اسکاچ را رو ننه یکه نشسته کنار حوض کوچک درون آشپزخانه طورهمان
بود  یبارنی. اولکشتیمن را م یبه حالم، عل ی. وادیکشیرا آب م هااو شدم که در فکر فرو رفته بود و ظرف یرهیخ

داوود  یمرتب ننه یبه آشپزخانه یها نگاهظرف ستنبودم. بعد از ش دهیرا د دنینشان کشوخط شیهاکه در چشم
 انداختم:

 انجام بدم. یندار یکار گهیننه د -
 گرفت: ینفتچراغ یرا رو دستش

 نه ننه برو بخواب. -
در انتظارم  یبروم و بخوابم! با وارد شدن در آن اتاق حتم داشتم جنگ خواستمینم نکهیبود؛ ا نیبحث من هم هم قاًیدق

سمت اتاق راه افتادم. در را به دن،یخواب یداوود برا پا کردن و قصد کردن ننهو آن پانیا یاست. باالخره با کم
 ؟ینداشتم باالخره که چ یاوضاع چطور است. راه نمیاخل بردم تا ببدر د انیبازکردم و اول سرم را از م سروصدایب

 لیموبا ینشسته بود. با ورودم نگاهش از صفحه واریبر د هیتک رفتیور م لشیموبا یطور که با گوشهمان یعل
 عیضا یلیها حرکت کردم. خخوابسمت رختبه وقفهیبا استرس آب دهانم را قورت دادم و ب د؛یسمت من چرخبه
 را گرفت: مینکرده بودم که بازو بلندها خوابرخت ی. هنوز تشک را از روفتدیداشتم چشمم به او ن یسع
 نه؟ یتو فضول -

. قشنگ مشخص بود یکردن ینیمقدمه چ گونهچیاز جا کنده شد. چه زود هم سر اصل مطلب رفته بود، بدون ه قلبم
 یبحث نیترکوچک یحت یبا عل امیدر زندگ خواستیدلم نم قتوچیکند. ه میتا دعوا دیکشیکه انتظار ورودم را م

 هم باز شود. لبم را گاز گرفتم: یدر رو مانیکه بخواهد رو دیایب شیپ
 .خوامیمعذرت م -
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 به چشمانم زل زد: یعصب یخودش چرخاندم و با چشمان سمتبه
زار مطمئنم زار نش،یاالن برو بب شه؟یم یطورچ ادیم ونیبه م یاز داوود حرف یوقت رزنیحال اون پ یدونیتو اصالً م -

 .کنهیم هیداره گر
 انداختم: نییرا پا سرم

 باعث آزارش بشم. خواستمینم دونستم؛یمن نم دیکردم. ببخش یخواهکه ازش معذرت من -
 .یدیپرسیبپرسه؟ خب از من م دیبا دونهیرو که نم یزی! آدم هرچیحاال که فعالً شد -

گران تمام شده بود. طبق معمول که اشکم  یلیخ میبرا یمؤاخذه شدن از طرف عل طورنیداشتم اما ا را قبول اشتباهم
لحن با من حرف بزند چه  نیام افتاد. اصالً توقع نداشتم با اگونه یو رو دیاز چشمم چک یاشک یلب مشکم بود قطره

 بلند کند. میرا هم رو شیبرسد که صدا
را از هم جدا کرده بود.  مانیجا یرعلنیغ یلیپهن کرد. خ وارید یچنگ زد و گوشهتشک خودش را  د،یکش یپوف یعل

اشک  ی. چندقطرهکردمیبودم و نگاهش م ستادهیا میشده سرجاپتو بخزد خشک ریکه تشک را پهن کند و ز یتا وقت
 یشدن به عل کینزد رابـ ـطه و نیساختن ا یبرا هک یتمام تالش کردی. اگر قهر مدیسرهم از چشمم چکپشت گرید

بود  دهیکردم و به او که پشت به من خواب زیرا ر میها. چشمرفتیم نیشود از ب شتریب نمانیب یکرده بودم تا گرما
تعلل کردم و باالخره با برداشتن تشک و پتوم،  یشدم. کم دنیانداختم و در ذهنم دوباره مشغول نقشه کش ینگاه

که با  طورنی. همدمیم را پهن کردم و با خاموش کردن المپ کنارش دراز کشخوابرخت یبه تشک عل دهیچسب قاًیدق
 یکییکیخالقانه  یهادهیدر ذهنم شروع شد و ا دنیدوباره نقشه کش زدم،یضربه م گرمیبه آن انگشت د میانگشت پا
دم و کمرم را به . من هم پشتم را به او کرکنمانتخاب  یطیشرا نیمقابله با چن یرا برا نشیتا بهتر دندیصف کش

تر رفتم و دوباره فاصله تبع عقب فاصله انداخت که من هم به نمانیو ب دیخودش را عقب کش یکمرش چسباندم. کم
انداختم،  شیرا بلند کردم و رو میاز پاها یکیطور که پشت به او بودم همان قهیرا پر کردم. بعداز گذشت چند دق

ام گرفته خنده میدادم. خودم هم از کارها هیون چوب خشک به کمرش تکهم بلند کردم و همچ گرمید ستزمان دهم
کردم و با هرچه زور  لیرا به جلو متما میدست و پا بارنیو فاصله گرفت. ا دیخودش را عقب کش یبود. دوباره کم

 شیکه سرجا سمت اورفتم و سرم را به عقب یسرم، کمپشت بارهکیشدن  یهلش دادم که با خال واریسمت دداشتم به
 نشسته و به من زل زده بود چرخاندم.

 طرفش؟رو سوراخ کنم برم اون وارید یخوایم -
 نشستم: میبه چشمانش زل زدم و سرجا پروپرو
 کن! یآشت -
 صورتم آورد: یرنگ صورتش را جلوخواب قرمزشب ییروشنا در
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 نوچ. -
 دادم: یرم را تکانسبودم.  دهیند یدر وجود عل حالکه تابه یزیبه همراه داشت، چ طنتیو ش یسرکش ینوع لحنش

 پس. طورنیکه ا -
گذاشتم و با  شیسرم را رو اشنهیدادن بالش به سـ*ـ هیو با تک دمیکوب اشنهیبالشم را برداشتم به سـ*ـ بعدهم

 را بستم: میهاسرم، چشم ریگذاشتن هردو دستم ز
 .ریخشبت هم به -
 سر من هم با آن تکان خورد:را تکان داد که  شیهااز شانه یکی
 ؟یکنیم کاریچ یدار یه -

 چشمانم را باز کنم جواب دادم: نکهیگذاشتم و بدون ا امینیب یرا رو انگشتم
 !خوابمیدارم م سیه -
 تشک پرتم کرد: یبالش رو با
 خوابتم برو اونجا بخواب.مگه من رخت -

او  دادم،یسمت او هل مسِپَرش قرار داد، من بالش را بهسمتش رفتم که دستش را بالشم را برداشتم و به دوباره
 میهم کمک گرفته بود مانیدار شد که هردو عالوه بر دست، از پاهاقدر کشمکشمان ادامه. آندادیسمت من هل مبه

 محکم به عقب هلم داد: میزدینفس منفس یکه حساب قهی. بعد از چند دقمیشده بود زیو باهم گالو
 .میبخواب دیبا گهیا ولم کن دصبح شد افر -

 شد و گردنم را کج کردم: زانیآو لبم
 ؟یآشت -

 زد و دستانش را از هم باز کرد: یکج لبخند
 کم ناز کن. ایبدو ب -

قدم  شی. فقط منتظر بود من پبخشدیقهر کردن را دوست ندارد؛ دلش صاف است و زود م یبودم که عل دهیفهم تازه
کنم حکمش  یفضول گرانید یاگر در زندگ نکهیرا به من داده بود، ا یدرس خوب کارشنیبا ا یکند ول یشوم تا آشت

 کردیم یسع شهیهم کرد،ینم لیبا حرف به من تحم ار شیهاخواسته یاز من است! عل یقطعاً قهر و رو گرداندن عل
با  یراه بهتر است، چون وقت نیا کردمیخواهد بود. خودم هم فکر م یزیچه چ میبا رفتار نشان دهد که عاقبت کارها

از طرف  یاتجربه گونهچیحرف را هزار بار بدون ه کی نکهیاست تا ا شتریب رشیتأث یمواجه شو یبه طور علن طیشرا
شده بود.  یبا عل امیدادن من در مدت زمان زندگ رییبود که باعث تغ یهمان روش قاًیدق نیکنند. ا کتهید تیبرا ،تو
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که با تکرار کردن  یهیهم نشان دادن تنب یگاه قش،یاو و عال یکردن از کارها دیتقل یعشق، گاه یاز رو یگاه
 کرده بود. جادیا یبزرگ راتییدر من تغ د،یکشیآن کار انتظارم را م یدوباره
*** 

و هرلحظه  دندیخندیسرم مشدم، ساالر و ارسالن هم پشت دنیو با سرعت صد مشغول دو دمیاز ته دل کش یغیج
لک در لک دنیسرعتم کندتر شود و همچون دو شدیو باعث م رفتیها فرو مدر برف می. پاهاشدندیم رمتکینزد

 برکه به نظر برسم! بلند داد زدم:
 !نیریداوود، ش ننه -
پشت  یکه رو یمورخوردم، متوجه مور نیها زمبرف یبرخورد کرد و با صورت رو یبه سنگ میشدنشان پا کینزد با

دستم را کنار  عیسر خوردیپشت دستم وول م یکه رو یکرم خاک دنیشدم و سرم را بلند کردم که با د شد،یدستم م
 روستا با وحشت پر زدند و رفتند. یهاتمام پرنده هک دمیکش یغیتر چنان جطرفزدم و با پرت شدن کرم چند متر آن

 رونیهراسان از خانه ب نیریداوود و ش ننه و از چندش حالت تهوع گرفته بودم. دمیکشیها مبرف یدستم را رو پشت
صورتشان  دندیخندیبودند و م ستادهیسرم ا یکه باال یشده بودم و ساالر و ارسالن نیکه پخش زممن دنیآمدند و با د

طور که چادرش را به کمرش همان نیریاند. شسوزانده یآتش روجکدو و نیها هم حتم داشتند که باز اشد؛ آن یبرزخ
 شیها آساها هم از دست آنمرغ و خروس یکه حت طانشیش یهادر دست داشت، افتاد دنبال بچه ییبود و جاروبسته 

 زد: ادیفر دکنانینداشتند. تهد
 !نیفقط برسم بهتون، صبر کن -

که  رشانینظیسمتشان پرت کرد که با سرعت بجارو را به نیریرفتند و ش اطیسمت در حدوان بههم دوان هاآن
 افتاد. نیزم یجارو به در برخورد کرد و رو دندیدوین جت مهمچو

 با داد ادامه داد: نیریش
 ها.جونم مرگ شده کنم،یو کبودتون م اهیکه س نجاهایا نیاین -

شده  سیخ میهابلندم کرد. تمام لباس نیزم یدستم را گرفت و از رو دیکوبیم شیزانوها یطور که روهمان داوودننه
 را گرفت. گرمیسمتم آمد و دست دهم به نیری. شخوردندیهم م از شدت سرما به میهابودند و دندان

 کردنم! تیبچه ترب نیخدا منو بزنه افرا با ا -
 کهیخارج شدم ساالر و ارسالن را درحال یبهداشت سیاز سرو یها را هم نداشتم؛ وقتدادن به آنجواب ییتوانا یحت

 شدم. کشانیبا لبخند نزد دم،ید یبهداشت سیسرو یسرشان بود جلودستشان پشت
 ها.سالم بچه -
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سرش پنهان کرده بود را باال آورد که پشت یایخاک کرم یینماام تمام نشده بود که ساالر با لبخند دندانجمله هنوز
 آمد. شیکردم و بعد هم ادامه ماجرا پ دنیشروع به دو دم،یکش یاخفه غیسمتم گرفت از ترس جو تا آن را به

 کرده بودند. دایرا از کجا پ چارهیب یکرم خاک ،یاهیزمستان س نینبود در ا معلوم
 میها. انگار سرما به مغزِ استخواندیچیدورم پ ییپتو نیرینشستم و ش یبه بخار دهیچسب ن،یریداوود و شکمک ننه به

 کنم. یریجلوگ میهااز به هم خوردن دندان توانستمینم جورهچینفوذ کرده بود و ه
 .دیدستش کوب یمحکم رو نیریش
 ننه؟ میبد یرو چ آقایحاال جواب عل -

 سمت آشپزخانه رفت.به داوودننه
 فقط خداکنه سرما نخوره. -

 .دیسرش کش یبالفاصله چادرش را رو نیریزدم. ش یاحرفش کامل نشده بود که عطسه هنوز
 .ارمیب میدار یمن برم خونه، دارو سرماخوردگ -
به کمک  میهاو بعد از عوض کردن لباس دمیآورده بود سرکش میداوود برارا که ننه ینبات یچا وانیل نیرین شرفت با

 و به خواب رفتم. دمیدراز کش ینفت جا کنار چراغداورد، همانننه
 رو شدم.هروب نیریش یرا باز کردم که با چهره میهااست چشم یعل نکهیا الیخ سرم، به یرو یحس نوازش دست با

 زد. یلبخند
 ؟یبهتر -
 دادم. یخواب بودم. فقط سرم را تکان جیگ

 را کنار زد. پتو
 داروها بخور. نیپاشو از ا -

 حالم بهتر شده بود پس گفتم: یکم
 .ستین میزیخوبم. چ -

 سمت دهانم گرفت.شربت پرکرد و به یشهیش اتیاز محتو یبزرگ قاشق
 .یکن شب تب ترسمیبخور. م نویا -

با دو کپسول به دستم  یآب وانیل عیشد؛ سر دهیچنان تلخ بود که با فرو دادنش اخمم در هم کش رنگیصورت شربت
 داد.

 رو هم بخور. نایا -
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 وانیل اتیها را با محتوزدن نداشتم پس کپسولچانه یکن نبود. حوصلهول کردیتا مرا با قرص و شربت خفه نم انگار
 آب فرو دادم.

 !نیرینکنه ش درد دستت -
 بلند شد. شیجا از
 . توروخدا ببخش!سوزننیم یشیآت هیلحظه من فضولن هر یپسرا نیکردم مگه افرا؟ ا کاریچ -

 .دمیزدم و دوباره دراز کش یلبخند
 نداره. بی. عگهین دبچه -
نخوابم و منتظرش  کردم ینمانده بود؛ پس سع یزیچ یبه ساعت انداختم. تا آمدن عل یاز اتاق نگاه نیریخروج ش با

 بمانم.
را  یبعد در چوب قهی. چند دقدمیشنیداوود مصحبت کردنش را با ننه یوارد شد. صدا انیگوااهللی یبعد عل یساعت مین

 سمتم آمد.آلود بهپتو کز کرده بودم، اخم یکه ال دنمیهل داد و وارد شد. با د
 سمت باال چرخاندم.را به میهابود بلند کنم، تنها چشم ستادهیرم اس ینگاه کردن به او که باال یسرم را برا نکهیا بدون

 سالم! -
 زانو زد. میدورگه شده بود. جلو یکم میصدا

 نه؟ یسرماخورد -
را بستم و  میهاچشم امیشانیپ یگذاشت. با قرار گرفتن دستش رو امیشانیپ یشدم که دستش را رو اشرهیخ تنها

 .دیدستش را کش عیکه سر دمیآوردم و کف دستش را بوس نییمچ دستش را گرفتم، دستش را پا
 افرا؟ یکنیم کاریچ -

 زدم. یلبخند
 .ستین میچیخوبم من. ه -

 اشنهیسـ*ـ یبودم، دستش را دورم حلقه کرد. سرم را رو دهیچیکه دور خودم پ ییطور با پتونشست و همان کنارم
 نیهم اشیقلبش را گوش بدهم. خوب یهاتپش یتر صداامتمگذاشتم و تمام وجودم گوش شد تا با قدرت هرچه 

 را بستم. میهاراحت چشم الیو من با خ زدینم یحرف چیبود که ه
که دو بشقاب سوپ در آن  ینیس کیداوود با . ننهمیفاصله گرفت گریکدیاز  مهیکه به در خورد هر دو سراس یاتقه با

 قرار داشت وارد اتاق شد و کنارمان نشست.
 مزاحم خلوتتون که نشدم؟ -

 من جواب داد: یجابه یرا گاز گرفتم که عل لبم
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 .یافرا رو دار یهوا نقدریداوود. دستت درد نکنه انه ننه -
 تکان داد. یسمتم انداخت و با تأسف سربه ینگاه داوودننه
 دوتا بچه... نیا -
را باال  میابروها عیس تا نگاهش به من افتاد سرحرف بزند؛ پ نیریش یهابچه یکارکه قصد دارد از خراب دانستمیم

 نزند. یبه عل یانداختم که حرف
 گذاشت. یعل یرا جلو یگریمن و د یها را جلواز بشقاب یکیزود متوجه شد.  انگار

 .ستیازشون ن یدوتا بچه کجا رفتن خبر نیا نمیخودت بخور افرا تا من برم بب نوی. اگهیآره د -
 آوردم و بشقابم را برداشتم. رونیپتو ب ریرا از ز دستم

 داوود!دردنکنه ننهدستت -
مشغول انجام  یعل م،ی. تا شام حاضر شود هر دو در اتاق ماندمیداوود، مشغول خوردن سوپمان شدخارج شدن ننه با

 تاپش بود من هم به او زل زده بودم.با لپ شیدادن کارها
از آنها فکر  یکیبود که هنوز به  ییودم و ذهنم مملو از فکرهاخواب به سقف اتاق زل زده بنور قرمز رنگ شب در

 شیسرجا یخارج شد که عل امنهیهمچون آه از سـ*ـ یقی. نفس عمرفتیاز سروکله ذهنم باال م یگرینکرده، د
 رو شده بود.روبه رهیو نگاهش کردم که خ دمینشست. به سمتش چرخ

 اشتم.اش گذشانه ینشستم و دستم را رو میهم سرجا من
 ؟یشده عل یزیچ -
 اتاق چشمک زد. یروشنکیاش افتاده بود در تارگونه یکه رو ی. برق اشکدیسمتم چرخ به
 افرا؟-

 اش بردم، اشکش را گرفتم و با بغض گفتم:را به سمت گونه دستم
 !مکنیدق م نمیبیکردنتو نداره. اشکتو که م هینکن باشه؟ قلب من تحمل گر هیگر گهیتوروخدا د یعل -
 و دستم را گرفت. دیرا باالکش اشینیب

بودن  ترکیسال از من کوچ هی ای. ساره و پرمیداشت یادیکه خودمو شناختم تو خونه خاله سَلما رفت و آمد ز یاز وقت -
 یدراز بود، ساره آروم و ساکت و مظلوم بود. از بچگو زبون طونیکه شر و ش ای. برخالف پرمیبود یبازو با هم هم

! فقط تو قلبم تفاوت هیچ یعاشق دمیفهمی! نمهیدارم چ رهکه به سا یاسم حس دونستمیداشتم. اولش نمدوسش 
 یحت گرفتمیو هرجا طرف ساره رو م شهی. همکردمیاحساس م ایتو جنس دوست داشتنم نسبت به اون و پر یادیز

 .کردمیذوق م شدیمن خوشحال م تیبا حما نکهیبود. از ا هیاگه حق با بق
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 یلیخیلیداشت و ما خ یخوب یوضع مال ژنیعمو ب نکهیا دم؛یفهمینم یاز فاصله طبقات یچیه یعالم بچگ یوت
بود که  ی. تازه تو عالم نوجونمینابم به ساره، درکنارهم بزرگ شد حس نیبا هم نکهی. گذشت و تا امیبود یمعمول
حق نداره پاشو تو خونمون  گهیکرد و بابا گفت د جاازدو رمردیبا اون پ ایثر یاسم حسم به ساره عشقه! وقت دمیفهم

خونمون  ینفر تو خونمون مرده بود، انگار هوا هیبد بود. انگار  یلیحالمون خ ایثر یبزاره، هم من و هم رها از دور
برخورده بود. هزاربار رفتم  می. به غرور جوونکردنیم ونیو ش هیشده بود! بالاستثنا هرشب رها و مامانم گر یابر

برم داخل. تو اون  یحت ذاشتنینه م دادیآدرس خونشون رو م ینه کس یتا برش گردونم ول یاون هتل لعنت یجلو
 ایو فقط پر میباهم در ارتباط بود یواشکیشد، اونم  میوارد زندگ یداغون بود که ساره به طور جد یلیروزا حالم خ

 قیقدر عمقدر پررنگ و عشقش اونشده بود. نقشش اون مسکهمه خورد،یمو مغصه داد،یم می. ساره دلداردونستیم
که  یو هرکار یدانشگاه رو زدم، رفتم کارگر دیق پلممیکمرنگ کرد. بعد از د ایشد که حال بدم رو بخاطر رفتن ثر

دو سگ یهرچ یول خوام؛یبگم دخترتون رو م ژنیتا دست پر برم درخونه عمو ب ارمیپول درب خواستمی. مشدیم دایپ
 یچیمنم غرور داشتم ه یول خواد،یفقط منو م ستیپول براش مهم ن گفتی. ساره مموندیبرام نم یچیه زدمیم

 یضیکه سرباز بودم بابام دچار مر ی. تو اون مدتیساره رفتم سرباز ی. با اصرارهانداریچیجُل هآسمون هینبودم جز 
 هیهرماه  یرفتم سرباز ی. از وقتومدیباهم جور در نم نشد، با خرج و مخارج دوا و دکتر بابام دخل و خرجمو یقلب

و  دمیدار شده رفتم بانک پرسموضوع ادامه نیا دمیسال که د هیبعد از  نکهیتا ا کردیم زیناشناس به حسابم پول وار
 هک یمطمئن شدم. از پول دنمیبا پرس ی. همون اولشم شک داشتم ولزهیریهر ماه به حساب من پول م ایثر دمیفهم

به حساب مامانم. گذشت تا بهم خبر دادن بابام  ختمیریو همه رو م کردمیخرج نم المیر هیبه حسابم  ختیریم ایثر
. ساره هزار بار گفت حاضره طالهاش شدینم زدمیم ی. به هر درمیخرج عملشو جور کن دیو با هیبستر مارستانیتو ب

خبر  م،یبود مارستانیروز تو ب هی نکهیمن عمرا قبول نکردم؛ تا ا یرو بده به من تا بفروشم و خرج عمل بابام کنم ول
پول  یو گفتم ک رشیپذ ی. رفتم جلوشدیدادن عصر همون روز بابا قراره عمل بشه. هم خوشحال بودم هم باورم نم

عمل بود که ساره باالخره کار خودشو کرده و رفته پول  نیزن ناشناس. همش تو ذهنم ا هیعمل رو داده که گفتن 
که  دمیچرخیسرگردون دور خودم م طورنیبود. هم ایهم تو ذهنم اومد و اون ثر یدوم نهیلحظه گز هی یرو داده ول

محکم بغلش  دمیلحظه به خودم اومدم د هیشد فقط  یچ دونمی. شوکه شده بودم نمدمیمرد جوون د هیرو کنار  ایثر
 رمردهیبود که پ یموقع تازه چندماهبه خونوادمون برگشت. اون هربا ما خوب شد و دوبا ایشد که رابـ ـطه ثر نیکردم. ا

منو  می. بعداز سربازمیکن یتو خونه اون زندگ میمجبورمون کرد که بر است،یاز ثر میما دار یفوت کرده بود. هرچ
 تقو شلوغ شدن دور و برم و اینام کرد کالس کنکور و مجبورم کرد درس بخونم. اون روزها با برگشتن ثرثبت
 یچیاز ساندو م،یزدیها قدم نمتو کوچه م،یرفتینم رونیب گهی. کالً ازش غافل شده بودم. دذاشتمیساره م یبرا یکمتر
 قمیفقط به درس خوندن تشو کردینم ی. ساره صبور بود، اعتراضمیخردینم چیساندو ابون،یگوشه خ یهاچرک
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. دهیبابات تورو به من نم گفتمیقول ازدواج بهش ندادم. م وقتچیه نیهم یندارم برا یچیه دونستمی. من مکردیم
کردم.  تشیاذ یلیمن خ دادم،یجواب تلفناشو نم کردم،یم یناسازگار کردم،یدعوا م کردم،یهمش باهاش بحث م

 !یلیخ
 یپاابهطور که هنوز دستش را گرفته بودم پکردند، من هم همان دنیشروع به لرز شیهاانداخت و شانه نییرا پا سرش

 .ختمیریاو اشک م
 ادامه داد: یادورگه یبغض و صدا با
 ؟«شهیم یخب برو اونجا درست رو بخون مگه چ»کالم گفت  هیدانشگاه شمال قبول شدم و ساره  نکهیخاطر ابه -

 یروای. چه دکردمیم یرو سر اون خال هامیناکام یهمه ی. تالفنمشیبب نکهیسال باهاش قهربودم، بدون ا هیتا 
و کمتر  امیب ژنیبه چشم عموب نکهیخاطر ابه ای. ثرددر دسترسم بو یاعتراضچیکه بدون ه چارهیتر از ساره بکوتاه

 میخوب شده بر میزندگ طیش اصرار داشت حاال که شرا. همهدیبک خرهاچ هیناله کنم واسم  یخاطر نداربه
نداشتن کار رو  یش بهونه. همهیبا ک ،یبا چ دونمیساره اما من لج کرده بودم و خودم هم هنوز نم یخواستگار

بودم و جواب اس  نیهنوزم همون روال ادامه داشت. سرسنگ یوقت یکردنیکردم اما چه آشت یآشت ساره. با اوردمیم
کار  هیواسم  ایاشکشو در آوردم. ثر یلیزجرش دادم، خ یلی. من خدادمیاصال نم ای دادمیم ونیدرمیکیزدناشو 

اومد و گفت واسه  ایروز ثر هی نکهیشدن تا ا وعشر ایخونوادم و ثر یردادنایجور کرد. با رفتن سرکار دوباره گ توقمهین
با جمع کردن اندک حقوقم واسش  یاز دستش بدم. من احمق حت دمیترس خت،یساره خواستگار اومده. اون روز دلم ر

 نباری. اشیخواستگار میباالخره موافقت کردم بر نکهیا . تاکردمیم تشیبازم اذ یبودم ول دهیطال هم خر ستمین هی
 می. غرور لعنتخوندمیرو رفته بودم، هم درس م میداشتم، هم سرباز نیجلو، هم کار داشتم، هم ماش فتمدست پر ر

رو عقب  یسال عقدوعروس هیرو با ساره بگذرونم. بازم به خاطر درس و دانشگاه  یشتریکار دستم داد، نذاشت وقت ب
سرطان خون  دمیفهم میعقدمون داده بود یبرا هک یخون شیاومدم ساره رو مال خودم کنم که تو آزما ینداختم. وقتا

که  ییروزا نکهیهام، هم از اکردن تیوجدان اذهم از عذاب کردم،یشد، داشتم دق م کیبرام تنگ و تار ایداره. دن
که  دونستنیو محمدطاها م ایودم از دست دادم. فقط ثرخ یخاطر خودخواهعاشقانه کنارش باشم رو به تونستمیم

بفهمه تا بعد از عقدمون. بعد از عقدمون بردمش امام رضا، شفاش رو از امام رضا  کسچیداره، نذاشتم ه نساره سرطا
 ی. هرکاراوردینشد ساره دووم ن ینکنم ول تشیاذ گهیکردم، ضجه زدم، قول دادم ساره خوب بشه د هیخواستم، گر

بود  یساره ک دمیاونو ازم گرفت. تازه بعد از رفتنش فهم دونست،یداشتن ساره نم قیخدا منو ال یول میکرد مینستتو
شد، از  اهیجا سبرام تموم شد، همه ای! دنرهید یلیخ گهیکه د میفهمیم یوقت شهیرو از دست دادم. هم یو من چ

سر  رفتمیهرروز م گرفتم،یش مراسم مودم واسهکه درحقش کرده ب ییهای. هرسال به جبران بددمیبر یزندگ
سال  هیرو بشکونه و منو سرجام بنشونه. بعد از  می. خدا خواست اون غرور لعنتکردمیبخشش م مزارش، ازش طلب
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«. که من ببخشمت ینکرد یباشه، تو کار ریضجه نزن، عاشق محاله از عشقش دلگ نقدیا»ساره اومد به خوابم و گفت 
روم آورده بود.  رو به میاقتیلیبازم ب د،و اندازش کرده بو حدیب ینش هم بازم منو شرمنده خودش و مهربونبعد از مرد

از من بخواد و من قبول نکنم. برگشتم  ویزی. محال بود ساره چیازم خواست به خاطر اونم که شده برگردم به زندگ
 یسالگوهشتستیتا ب یسالگمطلق. از هجده یکیتار یتو ،یحس چیبدون ه کردم،یم یاما فقط زندگ یبه زندگ

گذشت. خاطرات  گهیکه تموما با همد مونیبچگ ی. به جز روزاستین یسال زمان کمبود.ده گذشتهمن با ساره  یزندگ
 .دیکشیم رونیداشت، جونم رو از تنم ب شیکه با وجود من تو زندگ ییسال و کمبوداده نیا

 ام گذاشت.هگون یو دستش را رو دیچرخ سمتمبه
 من! ینکن افرا هیگر -

خودش خوانده بود.  یخودم. او مرا افرا یساره، بلکه برا تیمظلوم ینه برا بارنیا یشد، ول شتریب مهیگر شدت
 .دهدیرا م میباالخره خدا جواب دعاها دانستمیم

 بغلم کرد. محکم
 ،یکردیاعتراض نم ،یشدیدلخور نم ،یکردیممحبت  لیدلیب ،یمن بازم آدم نشدم. تو هم مثل ساره مهربون بود -

 ییکه همون بالها ی. واسه منیهمه کار واسم کرد ،یاوردیبود، کم ن ادیصبرت ز ،یساختیبودن من مجورهبا همه
بود و بعدهم  ایاول ثر تیاومدن من به خواستگار لی. دلکردمبا تو تکرار  یکه سر ساره آورده بودم رو دوباره تو زندگ

 امیشده منو مجاب کنه تا ب یشد به هرنحو یسَلما خوند که باالخره راضگوش خاله ریز ایقدر ثرلما. اونسَخاله
 تو ادیب یبسازم، حتم داشتم هر دختر یکه بتونم زندگ دمیدیچون درخودم نم کردمی. اولش مقاومت متیخواستگار

راه انداخت که من نتونستم تو  یو زار هیان گرسَلما چن. باالخره خالهشهیخوشبخت شدن بدبخت م یجابه میزندگ
فقط به اون دختر ضربه  دیبدون دیکنیکار خودتون رو م دیحاال که دار ستم،ی. فقط گفتم من مرد نارمیحرفش نه ب

به بودنت تو اون خونه عادت  گهیبا مرور زمان د ی، ولیو بر یکنم که خودت خسته بش یکار خواستمی. مدیزنیم
خونه  هیبا  ،یکیو مواجه شدن با تار یبودن خونه از زندگ ینمور و خال یبو یو به جا امیشب ب نکهیفرا، اکرده بودم ا
 رو بشم.روبه تیدرآوردمنَ  یغذاها یروشن و بو

 به صورتم زد. ینیمن فاصله گرفت و لبخند غمگ از
 نیسمت تو و ا ومدمیکم داشتم مکم نکهیهام اضافه شد؛ اوجدانهم به عذاب گهیوجدان دعذاب هیمدت  نیا یتو -
خودم رو قانع کردم  لیکرده بودم، هزاربار با هزارتا دل ریخواستن و نخواستنت گ نیبه عشق ساره. ب انـتیخــ ـ شدیم

من و من دارم آزارش  یکه اومده تو زندگ هیدختر چ نیا ناهگـ ـ گفتمیش متا از عذاب وجدانم رو کم کرد. همه
 .دمیم

 برد. میموها ریطرف صورتم به ز کی را از دستش
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 شده. رید یلیکه خ نمیو بب امیب خودم روز به هی خوامیبدم، نمتورو هم ازدست خوامینم -
 کرد. یمکث

 افرا؟ یبخشیمن رو م -
او  یمن جانم را برا چ،یکه ه دنی. بخشگذاردینم جوابیعاشق را قطعاً ب یهادل یزدم. خدا خواسته یلبخند تنها

 !دادمیم
 . با دستش اشکم را پاک کرد.دیبرق چشمانش را د شدیهم م یکیزد و درهمان تار یواقع یلبخند نباریا

 هم بهت بگم. گهید زیچ هینکن تا  هیگر-
 و منتظر نگاهش کردم. دمیکش میهاگونه یدستم را رو عیسر
 چقدر دعا به جون رها کردم؟ یدونیم -
 تعجب نگاهش کردم: با
 ؟یواسه چ -
 بشه. یکیباعث شد اتاقمون  نکهیواسه ا -

 ام برد و سرم را باال گرفت.چانه ریانداختم و لبم را گاز گرفتم، دستش را ز نییرا پا سرم
 هات.نفس یعادت کردم به صدا گهید -
اشد قشنگ هم بلد ب یهاحرف کردمیفکر نم وقتچیشده بود. ه گرید نفرکی. انگار شناختمیامشب را اصالً نم یعل

 بزند.
 را گرفت. دستم

 افرا! -
 ام رفتم.به جنبه نداشته یاغرهشدم و چشم ریهم ش باز
 جانم! -

 .دیکش میبه موها یدست
 آروم کنار تو! یزندگ هیرو شروع کنم،  دیجد یزندگ هی خوامیاز امشب م -
 :دیدر چشمانم پرس رهیخ
 ؟یشیمال من م -
 :دمیبه من دارد؛ پس پرس یحداقل حس گفتیم دیبا دن،یو چندماه انتظار کش سالکیدوستم دارد، بعد از  گفتیم دیبا
 ؟یدوستم دار -

 هم گذاشت: یرا رو شیهاچشم
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 آره. -
 .کردمیم نیرا تضم امیبود. من تا آخر عمر خوشبخت یکاف میبرا نیهم
 نشاند. امیشانیپ یرو یا..وسـ..ـهبـ
 .ذارمیت کم نمواسه یزیچچیه -

*** 
داشت،  یگرید یرنگ و بو میام براخانه نباریوارد خانه شدم. ا کردیرا حمل م مانیمسافرت یهاکه ساک یعل سرپشت

 یمان افتادم و غلتتخت دونفره یسمت اتاقمان راه افتادم، روو به دمیکش یقیتازه. نفس عم یزندگ کی یرنگ و بو
 .تدر گذاش یها را جلوساک یزدم. خرد و خسته بودم. عل

 تو هم استراحت کن. امیبدم. تا من ب لیبه شرکت بزنم و گزارش کارم رو تحو سر هیاالن  نیهم دیفرا من باا -
 نشستم. میسرجا

 .یاستراحت بکن بعد برو. االن خسته راه هست هیخب  -
 .گردمیبرم رمیزود م -

 نبودم. یالک یهازدنشد. اهل چانه زانیآو لبم
 باشه مواظب خودت باش. -
 بزنم. یو قصد کردم تا آمدنش چرت دمیپتو خز ریهم ز من یعل یاحافظخد با

بود شدم.  دهیمن خواببهکه پشت یکمرنگ اتاق بعد هم متوجه عل یکیرا بازکردم که اول متوجه تار میهاچشم
د، هم پخش صورتم شده بو میموها نمیطور که خم شده بودم تا صورتش را ببسمتش رفتم و همانوپا بهچهاردست

طرف تخت پرت شدم. از شد و به آن دهیکش یعل طرا کنار بزنم که ناگهان گردنم توس میدستم را باال بردم تا موها
 گذاشتم. دیکوبیقلبم که محکم م یو دستم را رو دمیکش یغیج جانیشدت ه

 قلبم کنده شد! یعل یوا -
 اش لبش را گاز گرفت.از خنده یریجلوگ یبرا
 نه؟ یکن یفضول یواشکی شهیتو عادتته که هم -

 پشت گوشم، خودم را لوس کردم و پرو در چشمانش زل زدم. میاز موها یاهیکردم. با زدن تک زانیرا آو لبم
 .خوادیدلم م -
 تکان داد. دییشده نگاهم کرد و بعد هم سرش را به نشانه تأ زیر یچشمان با
 خواد؟یکه دلت م-

 دادم. یهم سرم را تکان من
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 اوهوم. -
اش انداخت. شانه یکنده شدم و مرا رو نیزم یاز رو رانهیحرکت غافلگ کیاوهوم گفتنم تمام نشده بود که با  زهنو

صورتم کنار زدم و با  یرا از رو میگذاشتم. موها مانیکمد چوب یتا به خودم بجنبم و بفهمم چه شد، بلندم کرد و رو
دست  میروکه روبه یبه عل یشدم. بعد هم نگاه رهیخ ندبودشده  زانیکه از کمد آو میگشاد شده به پاها یهاچشم

 کمد را گرفتم و آب دهانم را قورت دادم. یهامحکم گوشه میهابود انداختم، با دست ستادهیا نهیبه سـ*ـ
 دست و پام بشکنه. فتمیب ترسمی. منییپا ارمیتوروخدا ب یعل -

 باال انداخت. ییابرو
 نچ. -
 را مظلوم کردم. امافهیق
 .ترسمیم یعل -
 را خاراند. اشیشانیپ یانگشتش رو با
 .زهیبر دیترست با ؟یباالخره که چ -
 به کمد لباس کردم. یاچشم اشاره با
 ؟یطورنیا -

 باال انداخت. یاشانه
 .شهوهیش هی نمیا -

تم دراز کرد که من هم سمشدند، دستش را به دنیآماده بار میهاکرد و چشم دنیام شروع به لرز. تا چانهدیلرز امچانه
 زانو زد. میپا یتخت نشاندم و جلو یشدم. رو زنیبدون تعلل خودم را در آغوشش انداختم و از گردنش آو

 ؟یدیبابا! افرا؟ ترس یا -
 قلبم گذاشتم. ی. دستش را گرفتم و رودیکوبیکه قلبم هنوز محکم م یدادم درحال یسرم را تکان تنها

 .زنهیم یجورنگاه چه -
 .دیدماغم را کش سر
 فنچ کوچولو؟ ییترسو قدرنیا یعنی -

 سمت خودش جلو آورد.و سرم را به دیکش میموها یرو یکردم که دست زانیرا آو لبم
 .یبترس یزیاز چ دیتا من هستم که نبا -
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د و به چسباند و چشمانش را بست؛ اما چشمان من باز بو امینیرا به ب اشینیکه دستش پشت گردنم بود، ب همانطور
در  قیکه بدون تزر ینیبود، مورف یقو نیمورف کیمن  یبرا یپرپشتش زل زده بودم. عل یهاچشمان بسته و مژه

 کرد.یم شتریرا به او ب ادمیروز اعتو روزبه شدیم یجار میهارگ
 کردمیاول فکر مکه روز  یاام تنگ نشد. خانوادهخانواده یهم دلم برالحظه کی یحت میکه مسافرت بود یمدت نیدر ا

 شده بود. امینقش زندگ نیترپررنگ ی. علکنمیدق م شانیاز دور
کنار تخت رفت و بعد  یسمت عسلبلند شد. به شیکاشت و ازجا امیشانیپ یرو یارا باز کرد، بـ..وسـ..ـه شیهاچشم

 ینگاه ی. با کنجکاوتادسیا میسرش گرفته بود جلودستانش را پشت کهیدرحال ،یعسل یاز کشو یزیاز برداشتن چ
 به دستانش انداختم.

 ؟یکرد میسرت قاپشت یچ -
 به دستم انداخت. یشده باشد، با اخم نگاه یزیمتوجه چ یباال انداخت و بعد انگار که ناگهان ییابرو

 ت کو افرا؟حلقه -
که از روز  یابود. حلقه یام خالحلقه یدارم دستم بود و جا نینگ یادستم را باال آوردم. تنها پشت حلقه مهیسراس

که چشمانم پر از اشک شده بودند از  یدرحال رفتم،یحال از انگشتم جدا نشده بود. رو به سکته داشتم معقدمان تابه
 .شدمتخت و اطراف تخت  یو مشغول گشتن رو دمیپر میجا
 .کنمیم داشیافتاده االن پ جاهانیکجا افتاده. حتما هم دونمی. نمیبه خدا دستم بود عل -

 انداختم. نیزم یو رو دمیرا کش امیروتخت
 .ستین ست،ین -

آلودم شد. سرم را چرخاندم و با چشمان اشک دهیبه سمت عقب کش یام توسط علبود که شانه دنیدرحال ترک بغضم
 به چشمانش زل زدم.

 .اوردمیبه خدا من درش ن -
را باال  امینیشد. اشکم را با دستم کنار زدم و بصورتم ظاهر  یجلو یچشمانش بودم که جعبه جواهر رهیخ هنوز
 یانداختم حلقه او هم دستش نبود. کنارم رو یبه دست عل یخودمان بود. بالفاصله نگاه یهاحلقه نکهی. ادمیکش

 ام را از جعبه جدا کرد.تخت نشست و حلقه
چرت بزنم خانم خانما  هیاومدم  رفتم درستشون کردم و تا یش داریاز دستت درش آوردم، تا ب یخواب بود یوقت -

 نذاشتن.
 خراب بود که رفته بود درستشان کند؟ مانیهاجمله دومش بودم. مگر حلقه ریادامه جمالتش، درگ الیخیب
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هک  نیبه الت شیرو ینام عل فیظر اریبرش بس کیکه با  دیفهم شدیدقت م یصورتم گرفت. با کم یرا جلو امحلقه
 خشیدر آن هک شده بود. تار خیتار کیم که چرخاندش و داخل حلقه هم نشانم داد. ام بودحلقه رهیشده است. خ

 «.روز عقدمان»سال گذشته بود  یبرا
 .دیاشکم را بوس یکرد و رو یاخم ی. علدیاز چشمم چک گرید یرا گاز گرفتم و قطره اشک لبم
 .یکن هیگر یبه بعد حق ندار نیبسه! از ا -

 نمانیعقد داشت ب غهیبود. انگار دوباره ص ای. انگار رؤدیا دستم کرد و پشت دستم را هم بوسام ررا باال آورد. حلقه دستم
 .ساختیمحقق م میداشت برا فتد،یرا که آرزو داشتم سر سفره عقدمان اتفاق ب ییزهای. چشدیم یجار

اش را کف بود. حلقه عقدمان هک شده خیو درونش تار نیاسمم به الت شیخودش هم باال آورد و نشانم داد. رو حلقه
 دستم گذاشت و بعد هم دست چپش را جلو آورد.

 گرید یفاصله گرفته بودم و در عالم نیبا زم یمتریسانتهم توهم زده بودم. انگار ده دیمغزم باد کرده بود، شا انگار
 .کردمیم ریس

 انداخت. نیدر اتاق طن شیخودم آمدم که صدا به یااش را دستش کردم. فقط لحظهچطور حلقه دمینفهم اصالً
ساره مراسم  یسَلما نذاشت براخوشبختت کنم. سال قبل خاله دمیساره نباشه، قول م هیسا مونیتو زندگ دمیقول م -
که گردنم داره و  ینیخاطر داونم فقط به کنم،یم راتیرو خ رمیبراش مراسم بگ خوامیکه م ی. امسال پولرمیبگ

 افرا؟ یهست ی. تو راضیدونیخوب م گهیرو تو د نیظلم در حقش کردم، ا یلیکوتاهه. من خ ایدستش از دن
 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

 ؟یعل -
 را باز و بسته کرد. شیهاچشم

 جانم! -
 که به عمرم اضافه شد چه کنم! یصدسال نیجانم گفتنش ماندم با ا با
 ؟یریساره مراسم سالگرد بگ یبرا یخوایخاطر من نمبه -

هر چه باشد او  ،ماندیساره م یگوشه کوچک از قلبش برا کیکنم باز هم  یهرکار دانستمیداد. م یانرا تک سرش
خواستنم را  یزبانیبا زبان ب یعل یوقت کرد؛ینم دیرا تهد امیاز جانبش زندگ یخطر چیکوتاه بود و ه ایدستش از دن

 .شدیوجدانش مو مقابله با عذاب الیآرامش خ ثباع یساره کم یگرفتن سالگرد برا دی. شاکردیتمنا م
 ت، باشه؟ش و خونواده. فقط ما و خونوادهمیریگیم کیسالگرد کوچ هی. براش یموضوع عل نیندارم با ا یمن مشکل -
 ام را نوازش کرد.پشت دست گونه با
 ؟یشینم تیاذ -
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 .دادمینشان م تیموضوع حساس نیبه اراجع دیرا باال انداختم. نبا سرم
 نه. -

 کرد. دیتأک
 مطمئن؟ -

 هم گذاشتم. یرا رو میهاچشم
 هم با من. شیلیوان یآره. خرما و حلوا -
 خواستمیخودش ارزش دارد. نم گاهیو او هم در جا کنمیبفهمانم که من حسادت عشق ساره را نم یبه عل خواستمیم

بود عاشقم است اما از رفتارش معلوم بود. حال نگفته تابه یکنم. عل سهیمُرده مقا کیبا  یخودم را در برابر عشق عل
ها و از عشقم گفتن یلیگرفتن داشتم؟ چه بسا خ قراربه ا یازیچه ن دم،یفهمیمن زبان رفتارش را م یوقت

 عادت و تکرار هستند. یو از رو یپوشال ،یسر زبان یهادارمدوستت
 یکنم. دلم برا یزندگ یخوشبخت کنار عل راحت الیباشد تا با خ یساره هم از دست من راض خواستمیم یطرف از

 ینگاه کنم که او دخترخاله عل دید نیفقط از ا خواستیرفته بود. دلم م ایناکام از دن نکهیو ا سوختیم تشیمظلوم
خود و خودبه گرفتیم یشتریتعلق خاطر ب یعل شدیم دایپ مانیبچه در زندگ کی یسروکله یهست و بس. قطعاً وقت

را به زور  یزیچچی. هماندیم شیذهنش برا یگانیخاطره کوچک از ساره در با کیکه فقط  شدیم ریقدر درگآن
اعصاب راه و جنگ آوردمینه م یدر هر کار گذاشتم،یم یسرناسازگار ی. اگر من با علیمال خودت کن شودینم
مورد با  نیدر ا نکهی. اگرفتیراسم مساره م یبرا یهم پنهان دی. شاکردیرا از من پنهان م زیچهمه طعاق انداختم،یم

هم  یکارباشد پس پنهان یبنا به دوست نمانیروابط ب یدارد. وقت تیاهم شیمن برا تیرضا یعنیمن حرف زده بود 
طرف مقابلت آن  یو دوست نداشت یناراحت شد یزیدونفره فوقش اگر از چ ی. در رابـ ـطه عاشقانه و زندگماندینم

ندارد آن موضوع، در  یتیاهم تیتا بفهمد برا ینشان ده تفاوتیخودت را ب دیاول با یوهله کار را انجام دهد، در
را  ندیباشد که بتواند آن موضوع ناخوشا رومندیقدر نکه آن یبگرد نیگزیجا زیچ کیدنبال  دیدوم هم با یوهله

باشد قطعاً دوامش هم  یاجلهکه ع یزیکرد، چون هرچ اشیصبر چاشن یکم دیببرد. فقط با نیاز ب وکمرنگ کند 
 کم خواهد بود.

*** 
داشتم گوشه  یطور که سعگذاشت و از طرف در راننده سوار شد. همان میپا یرا رو یاخامه ینیریش یجعبه یعل

 :دمیپرس نمیرا بب هاینیباال ببرم و مدل شر رنگیشده صورت ونیپاپ یجعبه را از پس بندها
 م؟که گفت یدیخر ایاز همون رول -

 را روشن کرد و راه افتاد. نیماش
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 .دمیآره از همونا خر -
 گرفتن من با جعبه که در حال پاره شدن بود انداخت. یبه حالت کشت یهم نگاه بعد
 زشته. شهیبا سر جعبه ور نرو پاره م نقدریا-

 کردم. زانیرا آو لبم
 دلم خواست. هویآخه  -
از هر کدوم که  برمتیم ین بخرم. حاال اشکال نداره، برگشتنخودمو یجعبه هم برا هیتا  یگفتیخب زودتر م -

 .خرمیت مواسه یخواست
سمتم، به ینگاهمیداد و با ن یسرش را تکان یحی. با لبخند ملدمیکردم و لپش را محکم بوس یها ذوقبچه همچون
 یچهارچشم یه بزنم اما علدرون جعب یاز محتوا یتا ناخونک آمدیجاده شد. هنوز هم دلم داشت کش م رهیدوباره خ

 .افتادیبخورم از دلم آب راه م هاینیریاز آن ش وانمو من بت میمواظب بود دست از پا خطا نکنم. تا به مقصد برس
ساکت  شهیهم یدر فضا یکیموز یبلند اطراف جاده زل زده بودم که ناگهان صدا هیپا یهاو چراغ ابانیپنجره به خ از

. کردیدعوت م یکیرا به موز نیخشک ماش یبود که فضا یبارنی. اولدمیچرخ یمت علس. متعجب بهدیچیپ نیماش
 افتاده بود. اشیفرم مشک نکیع یباالکه لبه  یاز صورتش مشخص نبود جز برق یزیشب چ یکیدر آن تار

 توام شانِیپر یمو یشده شانیمن پر »
 که مسلمانِ توام میبگو ستیاگر ن کفر
 تو شدم اهِیس یگرفتارِ تو و مو من،
 سرکش به خدا رام و به راهِ تو شدم منِ
 تازه کند یامن! هر نفست معجزه یوا

 «اندازه کندآمد که مرا با تو هم عشق
و با لبخند  دیسمتم چرخداده بود به هیطور که دستش را توسط فرمان به سرش تک. همانمیستادیچراغ قرمز ا پشت
خودش را از  دیچطور با دانستیبود، غصه داشت، دلش شکسته بود، نم تنها یشد. عل امرهیگوشه لبش، خ یکوچک

سمتش دراز کردم، او هم به را با عشق به منجات دهد. من فقط دست یمتضاد و سردرگم یهاهمه حسمنجالب آن
قلب  نیا یگرما دانستمیمطمئن بودم م امیمن و احساسم اعتماد کرد و دستم را محکم گرفت. من از حس قلب

 .چدیپیو دورش م شودیم یاکم هالهاشق کمع
 یدار ایام، بَه که تو درکه آتش شده من»
 یکه در ساحلِ من جا دار ستیسبب ن یب

 چشمِ حسودانت کور یاکامل شده ماهِ
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 یدار جاکیچه خوبان همه دارند تو  آن
 «یدار جاکیچه خوبان همه دارند تو  آن

 .کردیم یخوانداشت هم کیلب با موز ریو روشنش کردم، ز بردم نیماش یسمت المپ سقفرا به دستم
 شدم. اشرهیگشاد شده خ یهاخوردم و با چشم یاز طرف او تکان محکم یبا زدن چشمک ناگهان
 و همراه با خواننده لب زد: دیرا کش دستم

 .یدار جاکیآنچه خوبان همه دارند، تو  -
 ی. اخالق و رفتارهاکردمیم شیرا ستا زشیچرام کرده بود. همهعشق، منِ سرکش را  نیو دلباخته بودم. هم عاشق

 خواستیرا. دلم م نکیدر پشت قاب ع شیبایز یهاچشم ی. حتکردیخرجم م یزبانیکه با ب یاحساس ناب دش،یجد
 :میدر چشمانش بگو رهیخ
 !برندیدل م شتریب شهیپشت ش یهابه چشمانت نزن، جنس نکیع نیالمروت بعد از ا -
قرمز حرکت کرد. کاشت و با سبز شدن چراغ امیشانیپ یرو یاشد. بـ..وسـ..ـه کمیور بودم که نزدافکارم غوطه در

 ییهانیتمام ماش کردمیباشد. احساس م دهیما را در آن حالت د یانداختم که مبادا کس یدور و برم را نگاه مهیسراس
 اند.شده یهانناگ یمتوجه آن بـ..وسـ..ـه گذرندیکه از کنارمان م

. شدیمن درمواقع مختلف م حیباعث پاسخ ناصح نیو هم کردیدور پردازش مبود که اطالعات را دوربه نیمغزم ا یبد
کردم و کم کم طرح  لیرا تحل یتازه رفتارعل قهی. بعداز چند دقدندیرسیبعد به مغزم م ساعتکیاطالعات  شهیهم

و  دمیسمتش کشز گرفتن لبم به لبخند پهنم خاتمه دادم. خودم را بهلبم جاخوش کرد و در آخر با گا یرو یلبخند
بود.  یام. او همچنان مشغول رانندگشده جنبهیب یادیاش گذاشتم. خودم هم قبول داشتم که زشانه یسرم را رو

 .دیدستش را باال آورد و نوک دماغم را کش
 خانوم خانوما! حواسم رو پرت نکن. یه -

 پارک کرد. ابانیحلقه کردم. گوشه خ شیو چسباندم و دستم را دور بازوبه ا شتریرا ب خودم
 .یانگار شهینم یطورنینه ا -

 .میریقرار بگ شیروهم مجبورم کرد روبه بعد
 .یشیوقت متوجه عواقب کارات مباشه افراخانوم! بعد که گذاشتمت رو کمد، اون ادتی-

 .دمیکوب شیبه بازو یمشت
 .یکنیم دیتهد یه کنمیم یکار هی. تا ینکن عل تمیاذ -
مجبور به صاف  نهیسـ*ـبهحالت دست داد، بعد هم دستانم را بلند کرد و به امیام را به صندلتکه م،یگرفتن بازوها با

 جلو برگرداند. شهیسمت شام، سرم را بهسمتش کج کردم که با بند کردن دستش به چانهنشستنم کرد. گردنم را به
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 .میتا برس ینیشیم یطورنیهم نیآفر -
 زدم. شیشدند و با اعتراض صدا دهیدرهم کش میهااخم

 !یعل -
 .چاندیدرهم پ شتریرا ب میهاسمت جلو چرخاند و دستمصورتم را به دوباره

 تکان داد. دواریرا به طرفم تهد انگشتش
 کنم. ینندگرا یذارینم یکنی. خب حواسم رو پرت ممیتا برس نیبش ینطوریحرف گوش بده. هم -

 لب زدم. یاباشه لیمیشدند و ب زانیآو میهالب
 دنده گذاشت. یرا جدا کرد و با دستش رو میهااز دست یکی
 .ادیاخم اصالً بهت نم -

 یکاف میبرا کردیم میدستش تنظ یکه فشارخونم را با گرما نیهم یول خوردمیحرص م شیداشتم از کارها کمکم
 بود.

 میهاچشم کردمی. احساس مکردمیسمتش بچرخانم نگاهش مسرم را به نکهیبدون ا یرچشمیز به خانه پدرم میبرس تا
 .نمیبیچپ م یرا جز عل زیاند و همه چچپ شده

محکم او را  لدا،یو با بازشدن در توسط  دمیخانه دو یهاسمت پلهبه یعل یبازشدن درخانه، بدون منتظر ماندن برا با
از گردن همه  دورکیاما من  ؛کردیم یپرسو احوال و سالم دادیمانه با همه دست ممحتر ی. علدمیبه بغـ*ـل کش

با مادرم سالم و  خواستیکه م یده شدن دستم توسط علیبا کش تیشدم و در نها زانیآو نیو شاه بیاد یحت
 عمو انداختم.کند از گردن مادرم کنده شدم و دستم را دور گردن زن یپرساحوال
 ی. علدیرا بوس اشیشانیرا خم کرد و پ یگردن عل بارنیاول یبرا یتعجب آور اتیعمل یدست داد و ط یلبا ع مادرم

خوب  یلیخ یام با علهم خم شد تا دستش را ببوسد که مانع شد. از ذوق درحال پس افتادن بودم. رابـ ـطه خانواده
 نشستندیم شیروآشام روبهخون یامچون دستهه آمدیم نمابه خانه یاول که تا عل یشده بود نسبت به برخوردها

 .کردندینگاهش م یرچشمیو ز
 میپا یزده بودند، رو شین شیهاو دندان نشستیم گریرا که حاال د ایرؤ ینشسته بودم و طالکوچولو یعل کنار

 .آوردمیرا در م غشیج کباری یاقهینشانده بودم و دق
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 .دیکش رونیکرد و طال را از بغلم ب یاخم یعل
 ؟یکن تشیاذ یه دیبا گنینم یچیبچه رو. حاال مامان و باباش ه یکشت -
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چنگ  یعل راهنی. با دستان کوچکش به پدیزد و دستش را پس کش یغیکه ج دمیطرف خودم کش طال را به دست
 ن کرد.او پنها نهیانداخت و سرش را در سـ*ـ

 .کردمیم ینکردم؛ فقط داشتم باهاش باز تشیمن که اذ -
 اش لبش را جمع کرد و سرش را کنار گوشم آورد.از خنده یریجلوگ یبعد هم برا دیچیدستانش را دور طال پ یعل
 ؟یکارا رو کن نیبا بچه خودمون هم هم یخواینکنه م -

سمتش راه خشک شدند. به نیکنم، دستانم ب شیجدا یعلبه طال را داشتم تا از  یدرازکه دوباره قصد دست من
 .شیهاهم طرح لبخند داشتند، همچون لب شیهابه چشمانش نگاه کردم. چشم رهیو خ دمیچرخ
 انداختم. ریبه ما نبود. لبم را گاز گرفتم و سرم را ز یبه جمع انداختم، حواس کس ینگاه

 گانه باشد گفت:داشت بچه یکه سع ییبا صدابعد هم  دیام کشگونه یطال را بلند کرد و رو دست
 .ینبود یخجالت نقدریخاله افرا! شما که ا -

سمت به یشده بود. آب دهانم را قورت دادم و دوباره نگاه یهم هوا شرج دیگرم شده، شا یلیهوا خ کردمیم احساس
 یرا از رو یعل نکیع تاد،سیا شیپاها یبود رو یطور که در آغـ*ـوش علحرکت همان کیانداختم. طال با  یعل

 برداشت و به دهانش برد. شیهاچشم
 بود که رو به جمع گفتم: راه و طال به یعل نیب یریدرگ هنوز

 م؟یبخور نیاریب میدیها که خر یاخامه ینیریاز اون ش دیخواینم -
 .شدمیاش مواجه مز گرفتهدرهم رفته و لب گا یهانچرخد چون قطعاً با اخم یسمت علبود که سرم به نیا میسع تمام
 و رو به مادرم گفت: دیآرام خند پدر
 که چشم افرا دنبالشه. اریرو بردار ب ینیریخانم پاشو اون ش -
سمت باال بردم را به میهاشانه کردند،یسمت آشپزخانه رو به جمع که با لبخند نگاهمان مبلندشدن و رفتن مادر به با

 زدم. یو لبخند پهن
طور که چشمم را به دست شهاب داد تا بگرداند. همان یخور ینیریشده در ظرف ش دهیچ یها یاخامه ینیریش مادر

 که گفته بود: یدرمقابل اعتراض عل زد،یدودو م
 .یشام بخور یخوایحاال م -

 بیه ادخوشمزه بودم ک یهایاخامه ینیریرا برداشتم و در بشقابم گذاشتم. مشغول خوردن ش شیهانیتراز گنده دوتا
 :دیرو به من پرس

 مسافرت خوش گذشت افراخانم؟ -
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. میکه افتاده بود بگو یتمام با آب و تاب از خاطرات سفرمان و تمام اتفاقات ساعتکیبود تا من  یسوال کاف نیهم و
 آنقدر حرف زدم و حرف زدم که دهانم خشک شد.

قسمت مشغول  کینرد شدند و زنان هم تخته یقسمت مشغول باز کیمردانه شد. مردان در شام مجلس زنانه بعداز
که  دادمیو فضولشان گوش م دیجد هیهمسا یدرباره ایرؤ یهاو تبادل اطالعات. داشتم به صحبت بتیغ اتیعمل
 زد: میصدا نیشاه

 ؟یایلحظه م هیافرا!  -
بود.  ستادهیها اپله. کنار راهبلند شدم میو از جا ختمیکه در مشتم گرفته بودم را درون کاسه ر یآفتابگردان یهاتخمه

 سمتش رفتم.به
 شده؟ یزیچ -

 شلوارش برد. بیرا در ج دستش
 با بابا و عمو درباره مهال حرف بزنم. یقطع نباریا خوامیم -

 .دمیرا به هم کوب میهاوسعت گرفت و دست لبخندم
 خوبه. یلیخ نکهیا -

 گذاشت. اشینیب یدرآورد و با اشاره به جمع رو بشیرا از ج دستش
 .یچه خبرته؟ همه رو خبر کرد -
 به تذکرش ادامه دادم: توجهیب

 .شهیم یچ نمیبب خوامیامشب بگو که همه هستن. م نیهم ایتوروخدا ب -
 را باال برد. شیاز ابروها یکی
 گل کرده، نه؟ تیفضول -
 جورم!چه -

 طرف جمع برگرداندم.ام گذاشت و بهشانه یرا رو دستش
 گو.برو خودت ب -
 دادم تا دستش را بردارد. یام را تکانو شانه دمیچرخ سمتشبه
 که برم بگم؟ رمیزن بگ خوامیمگه من م -
 .شهیکه نم یکنم الک ینیچ مقدمه دیبا -

 دادم. یرا تکان دستم
 ت.واسه یخواستگار رنیاونا هم م «خوامیمن مهال رو م» یگیم یریم گه؟ید هیچ ینیچ برو بابا مقدمه -
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 را در آورد. میرا کج کرد و ادا شدهن
 .خوامیمهال رو م یگیم یریم -

 ادامه داد: یهم با لحن جد بعد
 نه؟ یکشک نیبه هم -

 سمت جمع کج کردم.را به راهم
 مشکل خودته. گهید نیچه، امنبه -

 .دیرا کش دستم
 کارت داشتم. ؟یریحاال کجا م -

 .برگشتم
 خب بگو؟ -
 ؟یش کردشد؟ آماده یلباس مهال چ -

 .دمیکوب امیشانیرا به پ دستم
 .لشیخونمون تا درستش کنم بدم تحو اری. فردا مهال رو بیآورد ادمیرفته بود، خوب شد  ادمیپاک  -
 بابا. ادینم -

 کردم. کیرا به هم نزد میابروها
 وا، چرا؟ -

 زد: میصدا یجوابم را نداده بود که عل هنوز
 .میکم برکم میواخیرو جمع کن م لتیوسا ایافرا! ب -

 یدهنم بسته ماند. عل داد،یرا نشان م شبمهین مینوساعت که دوازده دنیشد و آمدم اعتراض کنم که با د زانیآو لبم
 .رفتیبه سرکار م دیفردا صبح با

طول  یساعتکیکه  یاز همگ یرفتم و با خداحافظ فمیبه سمت مانتو و ک ن،یبا شاه میهابه ادامه صحبت توجهیب
 .میسمت خانه خودمان راه افتادهم هنوز ادامه داشت به اطیدرحو تا دم دیکش

*** 
 .دیسمتم چرخکه به کردمیبود نگاه م شیهالباس ضیبه من مشغول تعو توجهیکه ب یبه عل رهیاخم خ با
 ه؟یچ -

 چرخاندم. واریکمد را گرفته بودم، سرم را به طرف د یهاکه با دستم محکم لبه طورهمان
 .یچیه -
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 .دیپتو خز ریسمت تخت رفت و ز به
 خوبه پس. -

 کمد رها کند و راحت بخوابد؟ یباال نجایمرا هم خواستیم یعنی. کردمیو واج نگاهش م هاج
 ؟یعل -
 .دیکه پشتش به من بود به طرفم چرخ او
 ه؟یچ -

 .رمیممکن را به خودم بگ افهیق نیترکردم مظلوم یسع
 .دیم غلط کردم، ببخشکه گفت. مننییپا ارمیب -

 کرد. زیرا ر شیهانشست و چشم شیسرجا
 .یکنیکارا رو م نیخونه بابات هم میکه رفت گهی. باز دفعه دبرهیقول تو که به قول نم -

 کردم. حیتوج
 خب خونه بابامه. -
 بلند شد و به سمتم آمد. شیجا از
خونه بابات  ی. تویبکن یکه خواست یهرکار یحق دار جانیفقط ا جاست،نیباشه. خونه تو ا خوادیم یهرک یخونه -

 ؟یریبگ ادی یخوایم یک ناروی. ایتو فقط مهمون
 کردم. دییسرم تأ یهابود با تکان دادن تیاز آن وضع یکه قصدم فقط خالص من
 نکن. تمی. اذنییپا ارمیقول. حاال ب چشم. قول -

 سمتم باال گرفت.کوچکش را به انگشت
 قول؟ -

بود دستم را  یکندنکمد جداکنم و در انگشت کوچکش گره بزنم. با هر جان یهادستم را از لبه دمیترسیم یحت من
 یرو عیدر بغـ*ـلش پرتاب شدم. سر یبنفش غیو با ج دیدستم را کش رانهیگغافل یسمتش دراز کردم که در حرکتبه

 تخت نشاندم.
 .ینصف شب ی. چه خبرته؟ آبرومون رو بردسیه -

 دهانم گذاشتم. یرو را دستم
 .دمیخب ترس -
دهنم  ی. دستم را از جلودیرس یگوش خودم و علبه یمعنیب یمشت آواها کیفقط  «دمیخب ترس»از آن جمله  یول

 کنار زد.
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 ؟یگیم یچ -
 .دمیکش یقیعم نفس

 .دمیگفتم ترس-
 و صورتم را برگرداندم. دمیکوب اشنهیبه سـ*ـ یهم مشت بعد
 .یترسونیش منو ممه. هیعل یشد یعشق بد -

 سمت خودش چرخاند.را به صورتم
 فنچ کوچولو؟ یدونیاز عشق م یآخه تو چ -

 کردم. زانیرا آو لبم
 دونم؟ینم -

 قلبم گذاشتم. یرا گرفتم و رو دستش
 زنه؟یداره م یک یبرا نیپس ا -

 زد. یلبخند
 .زنهیداره محکم م یطورنیبخاطر ترس ا نکهیا -

 را کنار زدم. دستش
 ترس؟ یگیم یعاشقتم، تو دار گمی! من دارم میعل -

 :دیبه خود گرفته بودند، دستم را در دستش گرفت و پرس طنتیکه چشمانش برق ش یزانو زد و درحال میپا یجلو
 ؟یعاشقم شد یاز ک -

 دنیعشق را با بندبند وجود چش دانستمیچون م شدند،یچشمانم لبالب پر از اشک م آمدیحرف از عشق م هروقت
 دارد! یچه طعم

من بازم عاشقت شدم  هاتیتفاوتیبا وجود تمام ب یبا وجود حلقه تو دستت، حت ی. حتدمتیکه د یاز همون روز اول -
 و عاشقت موندم.

 .دیپلکم را بوس یرو
 شه؟یچشات پر از اشک م گمیم یچرا من هر چ -
 بود! زیمن همه چ یمرد برا نی. دستان ایمتیقتکه جواهر  کیتمام وجودم دستانش را در دستانم گرفتم؛ همچون  با
 در چشمانش گفتم: رهیخ
تو  ی. کاش من به جاهییفرساداشتنت چه کار سخت و طاقتکه دوست یدیفهمیتا م یمن بود یکاش تو جا -

 .دمیچشیدوست داشتن رو م همهنیبودم تا طعم ا
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انگشتانم  یرو یاان خودش باال آورد و بـ..وسـ..ـهرا که محکم دور دستانش گره کرده بودم، همراه با دست دستانم
 نشاند.

 خودت باش. ی. جایمن باش یجا خوادینم -
 گرفت و قلبم را به دنیوز یبهار مینس اشیکه با جمله بعد کردمینگاهش م جی. گدمیفهمینم چیرا ه منظورش

 رقـ*ـص درآورد.
 چون منم دوستت دارم! -

 کیخودش گفته بود،  نباری. اکردیم دییو او فقط تأ یدوستم دار دمیپرسیهربار من مکه  ییایمحقق شد رو باالخره
 .دمیکشیها که انتظارش را مکامل! از همان« دارمدوستت»
هرروز صبح، قربان صدقه  دیگره خواهم زد که خورش تیهادارم، من احساسم را چنان به نگاهفقط بگو دوستت تو

 ما برود. یهایدلبر
*** 

 ۹ لفص
تخت  به تاج هیاجبار تک دار درست کردن شام شده بود و من هم بهامشب عهده یمشترکمان، عل یطول زندگ در

بود و دلم  یعل یچون تمام حواسم در پ شدیم دمیبودم، اما از خواندن رمان فقط ورق زدنش عا یمشغول خواندن رمان
 رمیبگ لمیکردنش ف یاز آشپز یواشکیرفتم تا  ستبه د یو گوش یفضول یکنم. دوبار هم برا یفضول یکم خواستیم

کردم  سیام را با زبانم خکه غذا حاضر شود. انگشت اشاره یو اخم مجبور به نشستنم در اتاق کرد تا زمان دیکه با تهد
ا برخورد کرد. کتاب از دستم افتاد و ب واریبه صفحه کتاب زدم که در اتاق با شتاب باز شد و محکم به د یو ورق

بود که  یشان عبوس و عصبانبودند. آنقدر چهره ستادهیعمو و پدر شدم که در درگاه اتاق ا رهیگرد شده خ یهامچش
 میپا یرا از رو ینبودند. مالفه روتخت یچیغضبناک بدون ه یهاآن نگاه داد،یبد م یقلبم از جا کنده شد. دلم گواه

 بودند. آب دهانم را قورت دادم. ستادهیپدر و عمو ا سرپشتهم  نیو شاه یآمدم. عل نییکنار زدم و از تخت پا
 شده؟ یچ -

 .دیسمتم آمد و دستم را کشبه سوالم به توجهیب پدر
 رو جمع کن. التیزود باش وسا -
کندم و روبه پدرم دوباره  ینگاهم را از عل یبود. به سخت ستادهیهنوز هم کنار در اتاق ا ریزشدم که سربه یعل رهیخ

 :مدیپرس
 شده؟ یچرا بابا؟ چ -

 رفت. یاغره چشم عمو
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 .میافرا؟ جمع کن بر یهست یمعطل چ -
 .دمیکوب نیرا زم میپا
 چه خبره؟ نجایا گهینم یکیچرا  ؟یچ یجمع کنم برا -

 :دیکش ادیفر پدرم
 نیا ؟ینرو ثابت ک یچ یخوایم ؟یبه کجا برس یخوایم ؟یزنیرو هواست و دم نم تیزندگ مهیسال و ن هیچرا  -

 ؟یخودت ساخت یبرا یِزندگ
 زدند؟یحرف م یزینداشت. از چه چ یمشکل امیزندگ کهمن
 ن؟یگیم یجورنیچرا ا -

 :دیکش ادیفر پدرم
 .کنمیرو جمع کن. من درستش م التیچراچرا نکن، فقط وسا -
 سمت پدر آمد.به یعل
 ...دیاجازه بد یبهرام یآقا -

 میجلو نیبروم که شاه یسمت علو خواستم به دمیکش یبلند نیخورد. ه واریبه د را هل داد که محکم یچنان عل پدر
 را گرفت.

 که بابا و عمو گفتن رو انجام بده. یکار -
 .دمیکوب اشنهیبه سـ*ـ یکردم از سر راهم کنار بزنمش که مچ دستم را محکم گرفت. مشت یسع
 .امینم ییولم کن. من جا -

 .دمیسمت عقب کشبه یعصب عمو
 ارن؟یدلشون بخواد سرت ب ییکه هربال یکار نداروافرا؟ مگه تو کس یگیم یچ -

 واج به عمو چشم دوختم. کدام بال؟ و هاج
 دوباره به حرف آمد: یعل
 کردم؟ کاریمگه من افرا رو چ -
 سوخت. تشیمظلوم یدلم برا لحظهکی

 :دیکش ادیسرش فر پدر
تا آخر ماه طالقشم  برمیلنگه خودت. من دخترم رو م یکی شیکرد ،ی. دخترم رو افسرده کردینکرد کاریبگو چ -

 کن. یزندگ یریگیکه هنوزم با وجود افرا براش سالگرد م یا. توهم برو با همون مردهرمیگیازت م
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بودند  دهیبود. از کجا فهم امرزیساره خداب یپس دردشان سالگرد گرفتن برا ؛خوردیاز کجا آب م هیقض دمیفهم حاال
 ارتیز کیدر مراسممان حضور نداشت. ما فقط  یو ساره که کس یجز خانواده عل م؟یاساره سالگرد گرفته یما برا که

. ردیساره سالگرد بگ یاجازه داده بودم برا ی. من خودم به علتصرمخ ییرایپذ کیهمراه با  میعاشورا سر قبر ساره گرفت
 کرد؟یکم م مانیاز زندگ یزیسالگرد گرفتن چه چ کیمگر 

آن  رفت؛یم بارکیاوقات هم چندهفته  یو گاه کباری یاشده بود هفته ،یعل یروزانه سر مزار ساره رفتن ها یحت
 یا. فاتحهکردینم یتابیو ب هیهمچون گذشته گر گرید میهم که آنجا بود یتا زمان م،یرفتیهم هردو با هم م

. از بعداز مسافرتمان کردینم یکارچیبدون اطالع من ه یعل ؛میگشتیو برم میکردیم راتیخرما خ یظرف م،یخواندیم
 .میداشت دغدغهیآرام و ب یزندگ کیشبه سروسامان گرفته بود و درکنار هم  کی مانیزندگ

و اشک  دمیکش یغیاش زد. جبه چانه یکوباندش و مشت واریبه د نیدوباره قصد صحبت کردن داشت که شاه یعل
که  یرا کنار زدم و کنار عل نیبود. شاه دهیآن مشت را به قلب و روح من کوب نیانگار شاه دم؛یبه سمتشان دو زانیر

 .دمیخون کنار لبش کش ینشسته بود زانو زدم، دستم را رو نیزم یسُر خورده و رو
 !یاله رمیبم زمیعز یعل -

 زد. یجانیب لبخند
 نشد. میطور -
 :دمیکش دایفر نینتوانستم تحمل کنم بلندشدم و سر شاه گرید
 ؟یرو شوهر من دست بلند کن یدیکه به خودت اجازه م یهست یتو ک ش؟یزد یبه چه حق -

 زد. یپوزخند
 رو به بابا و عمو گفتم. زیچشوهر؟ افرا فکر نکن من خرم، من همه -
 .دمیکش غیتمام توانم به عقب هلش دادم و ج با
 ؟یهان؟ چ یرو گفت یچ -
 دستم را کنار زد. یهم عصب او
 .ستین یتو و عل نیب یچیه نکهیا -

 باد داده بود.را به امیزندگ نیگند زده بود، شاه نیماندم، شاه میسرجا مات
 یی. جادمیکوبیحمله کردم و با تمام توانم به او مشت و لگد م نیکرده بود؛ به سمت شاه سیکل صورتم را خ اشک

کند وگرنه اوهم  یاحترامیب خواستینم ی. علشدمیم رتیدرنده هم وحش وانیمن از ح کشت،یکه غرور مرد مَن را م
همچون او ساکت باشم.  توانستمی. اما من نماوردیب رمشتش را د یکند و تالف یحرمت شکن توانستیم نیمثل شاه

 .دمیکش غیکه دادش بلند شد. با تمام توانم ج دمیکش نیبه صورت شاه یچنگ
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 ! خدا ازت نگذره!یخدا لعنتت کنه عوض -
 را داشتند. پراندمیم نیو عمو به سمتم آمدند و قصد مهار کردن من که هنوز لگد به سمت شاه رپد

 .دیمحکم دستم را به سمت عقب کش پدر
 که برات تب کنه. ریبم یکیافرا؟ حداقل برا  یپاره کرد ریزنج هیچ -

 زمزمه کردم: آرام
 .گهیداره دروغ م نیبابا! به خدا شاه گهیدروغ م نیشاه -

 در اتاق زد. یکالفه چرخ وعم
به کجا  میونسالهی ؟یزن زندگ گنیبهت م ؟یکرد یکار درست یرو پنهون کن زیچهمه یبس کن افرا؛ فکر کرد -

 ؟یبرس یکه حاال بخوا یدیرس
 :کردمیتکرار م رلبیخودم را ز یهاعمو، حرف یهابه صحبت توجهینشستم و ب نیزم یرو
 .امینم جاچی! من هگهیدروغ م نیشاه -

 را گرفت و بلندم کرد. ربغلمیز پدر
 مگه دست خودته؟ برمت؛یبه زور م -

 نداشت، داد زدم: یادهیکردم تا دستم را آزاد کنم اما فا تقال
 .امینم جاچی... من هامینم -

 داد. نیدستم را به دست شاه پدر
 .نییببرش پا نویا نیشاه -

 فته بودم خالص کنم.که محکم گر نیکردم خودم را از بند شاه یسع
 ولم کن. ؛یدست به من نزن عوض -

 پر از اشک شده بودند دراز کردم. شیهاکه چشم یسمت علرا به دستم
 توروخدا نذار منو ببرن. توروخدا! یعل -

 .ستادیا میسرش پنهان کرد و جلومن را پشت نیسمتمان آمد که شاهبلند شد و به شیاز جا عیسر
 و تو. دونمیمن م یایجلو ب گهیقدم د هی -
 دستش را به سمتم دراز کرد و داد زد: یعل
 زنمه. -

 .دیدستم را کش یبودم که عل نیگرفتن با شاه یهنوز هم درحال کشت من
 .شیببر ذارمینم -
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حلقه کرد و به عقب  یرفتند و قصد جدا کردن او از من را داشتند. عمو دستش را دور کمر عل یسمت علو عمو به پدر
 .دشیکش
 ؟یکردیبهش ظلم م دیتو با زدیافتاده که زنته؟ افرا دم نم ادتیحاال  -

درحق من نکرده بود با چه  یظلم ی. کدام ظلم؟ بخدا علزدندیها حرف خودشان را مآن گفتمیچرا هرچه من م ایخدا
 تا باور کنند. گفتمیم دیبا یزبان
 سپر کرد. نهیو سـ*ـ ستادیا یعل یرودررو پدر
پشه هم  هیکه واسه افرا اندازه بال  مییدختر، مقصر ما نیا تیمقصر منم که کم گذاشتم تو ترب ،یستین مقصر تو -

 تو. یکارا ینگفته و سرپوش گذاشته رو یچیش هبه خونواده مهیونسالهیکه  میارزش ندار
 سمت آسمان بلند کرد.و بعد هم انگشتش را به دیکوب اشنهیرا به سـ*ـ دستش

 یبعد قلم پا شکستم،یخونه چه خبره، اول از همه گردن تو رو م نیتو ا دونستمیاحد و واحد اگه من م یخدا به -
 .کردمیدخترو خرد م نیا

 یکردند و هرچه وصله یحرف بار عل نینفس افتاده بودم. آنقدر پدر، عمو و شاهکرده بودم به نفس هیتقال و گر ازبس
 مقابله نداشتم. یبرا یبود و توان دهیخراش میز جواب دادن کم آوردم. گلوا گریناجور بود به او چسباندند که د

 باز هم از دفاع کردن دست برنداشتم. کردمیهق مهق کهیدرحال
 نداره. یمشکل چیمن ه یکنم. بخدا زندگ یزندگ یطورنیبابا من خودم انتخاب کردم، خودم خواستم ا -

 ماندم. حرکتیخفه شد و بدر گلو  میکه صدا دیسرم کش یچنان داد پدر
انتخاب و خواستنت پدر منو درآورده، آبرو واسه  نیتو حلقت. هم زمیاحمق تا نزدم دندونات رو بر یخفه شو دختره -

 یو عکس از زارزار کردنا لمیبلند بشه با چند تا ف بهیآدم غر هیمن نمونده با دختر شوهر دادنم. دختر شوهر دادم که 
 من بخنده؟ شیبه ر ادیه شب وسط قبرستون بپسر تو شب و نصف نیا

 شهیبرداشته و به ر شهیبود که در خفا ت ی. چه کسرفتیها به قبرستان نمها بود که شبماه ینداشت. عل تیواقع
 نداشتم. یدشمن یمن که با کس زد؟یمن م یزندگ

 زدم: شیو بغض صدا صالیاست با
 بابا! -

 را گرفت. شید که عمو جلودست بلند کن میرا باال برد تا رو دستش
 آخرش. یکنیداداش سکته م -

 .دیکش رونیدستش را از دست عمو ب پدر
 .رمیدختر دق کنم بم نیاز دست ا دیولم کن خان داداش. سکته که خوبه، من با -
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 باز خودش را همچون قاشق نشسته وسط انداخت. نیشاه
 دور از جونت عمو. -
 .شدیها از گور او بلند مآتش نیه ابه دهانش بکوبم. هم یلگد خواستمیم

 مان کند.را به هم گره بزند و با هم خفه ی. چاره نداشت من و علدیقلبش کوب یرو پدر
 .سررهیخ یدختره نیاز دست ا ترکهیدلم داره م -

م. دستش صورتم قرار داد لیمتما ،یاز کتک خوردن احتمال یریجلوگ یرا برا میبازو دهیسمتم برداشت که ترسبه یقدم
 دور خودش زد. یو چرخ دیکوب شیران پا یرا رو

راحت  المیدلم بذارم؟ سال قبل که سالگرد نگرفت خ یسال رو کجاهفت-شیبعد از ش مرده هی یسالگردگرفتن برا -
خاطر سال قبل و سالگرد نگرفتن مـسـ*ـت به من بگه به دیبا نیشده؛ حاال شاه یبود که درست شده، مرد زندگ

 مارستان؟یب دنیش رو رسونجنازهکرده و 
 و دهن گشادش بود. نیسر شاه ریز هایبدبخت نیا همه
 تکان داد. نیسمت شاهبه دواریانگشتش را تهد پدر
 ینیریخودش یو برا یاریخرس مهربون رو درن یادا گهیکه دفعه د ارمیهم از تو درب یپدر هی! نیبه حالت شاه یوا -

 .یکنرو پنهون ن یبزرگ نیمسئله به ا
قرمز  اشیشانیبودم. قطعاً فشارش از هزار هم رد کرده بود که پ دهیند تیهمه عصبان نیدر عمرم پدر را با ا حالتابه

 دور چشم و گردنش متورم شده بودند. یهاو رگ
 زیسمتم خبه یشدم. عل نیخورد و پهن زم زیل یپادر یاز رو میسمت در اتاق هلم داد که پاو به دیدستم را کش پدر

 .دیبرداشت که پدر داد کش
 یبه دلسوز یازیکن. افرا ن یدلسوز یزنیکه هنوز سر مزارش ضجه م یاتو بمون سرجات. برو واسه اون مرده -

 بخوره تا آدم بشه. دیبا نایاز ا شترینداره، ب
 باز آمد دفاع کند. یعل
 !یبهرام یآقا -

 دستش را باال برد. پدرم
 .دونستینم بهیداشت، ما رو غر یمن حساب پدر ی. اگه افرا رویاگهید زینه چ یرامبه ینه آقا ستم،ین یچیمن ه -

 کرد. نیهم رو به شاه بعد
 .کنمیکنم، همتون رو آدم م کاریچ دونمیم بعدبهنی. ازانییپا نویببرش ا -
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بود که دارند  نیا آنان یها. تنها دفاعش درمقابل حرفدادیجواب نم گفت،ینم چیه کردندیهم هرچه بارش م یعل
سوال رفته بود. او هم  ریز اشی. باز فروغ چشمانش رفته بود، باز غرورش شکسته بود، باز مردانگکنندیاشتباه م

 انداخت. ریزآورد همچون من، سربهکم
 برو افرا. -

سرم را تندتند . آوردمیدوام نم یشب هم بدون عل کیمن  رفتم،یماندم. نه من نم حرکتیگرد شدند و ب میهاچشم
 تکان دادم.

 .رمیمن نم ینه عل -
 .دیرا دزد چشمانش

 برو. -
 زد. یپوزخند پدر
 یچیخانوادتو آدم حساب نکن و ه یرو کم کن. ه تتیشخص یغرورت رو خرد کن. ه یه ؟یدیبفرما افراخانوم! د -

 .تیبهشون نگو از مسائل زندگ
*** 

 امی. تازه زندگختیریاشک م میهارد. همچون ابر بهار از چشمسمت خانه حرکت کنشستم و او به نیشاه نیماش در
 سروسامان گرفته بود که خرابش کردند.

 .دیفرمان کوب یدستش را رو نیشاه
 ؟یداره که دلت رو بهش خوش کرد یچ یگوشم ورور نکن اعصاب ندارم. آخه اون زندگ ریز قدرنیبسه افرا! ا -

. کردمیدر قلبش فرو م دادندیکارد دستم م کیکه اگر  نینم. مخصوصاً شاهحرف بز کدامشانچیبا ه خواستینم دلم
 گفتم: نیرا کم کردم، بازهم غرورم را شکستم و با التماس روبه شاه تمی. بازهم شخصکردمیدق م یمن بدون عل

 .تونمینم یتوروخدا منو برگردون. من بدون عل نیشاه -
صورتم گرفتم. دوباره  یورتم بزند که در خودم مچاله شدم و دستم را جلوص یو دستش را بلند کرد تو دیچرخ سمتمبه

 :دیکش ادیو فر دیفرمان کوب یمشتش را رو
 ؟یفهمیم خوادتینکن که دهنتو پر خون کنما. احمقِ نفهم دوست نداره، نم یکار هیافرا  -

 زدم: داد
 .خوادیم -

 زد. یصدادار یپوزخند

 توئه. یلیافکار تخ یش زادهiهم نایا -
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 را با پشت دستم پاک کردم. اشکم
 ی. علنیرو خراب کرد میشما زندگ ن،ی. شما نذاشتدمیچشیرو م یمن خوب بود. تازه داشتم طعم خوشبخت یزندگ -

 .یدیرو از هم پاش میو زندگ یشد ارمعرکهیبشیکه آت ینیرنبیخ یخدا ازت نگذره، اله نیخودش گفت دوستم داره. شاه
 .دیکش ادیهم سرم فر او
. دنیساره مراسم گرفته، بابا و عمو خودشون فهم یبرا یصداتو بشنوم. من نگفتم عل خوامیفقط خفه شو افرا، نم -

 یبدبخت ی. منم خودم رو مقصر توستین یچیه نتونیمن فقط مجبور شدم بگم که ب ،یاز کجا و چطور دونمیمنم نم
 یموندن تو، تو یبرا ییجا گهید گفتنیعمو و بابا م که ییزایچ؛ چون با وجود  دونستمیم میکارخاطر پنهونتو به

رو  تیعمر و جون یخوایم ی. تا کیدینرس جاچیبوده و به ه یهات الکنمونده بود. قبول کن که تالش یاون زندگ
تو  بسمه! توروخدا ؟یفهمیزدن م یرتیغی. بهم انگ بدمیهزارتا حرف از بابا و عمو شن ؟یآدم احمق کن هیحروم 

 خفه شو. گهید
 میاهایشبه قصر رو کیخراب شده بود.  وبنخیاز ب زینداشت. همه چ یادهیرا به سرم گرفتم. بحث و حرف فا دستم

درهم شکسته بود  یرا طور امیزندگ یها هیکه پا یکس یبود برا یبر زبانم جار نیشده بود و من ندانسته نفر رانیو
 درکارش نبود. یکه درست شدن

من برپا  یکه انگار عزا کردندیم ونیعمو چنان شجنازه رفته بودم. مادر و زن عییبه خانه انگار به مراسم تشورود  با
چاقو به دست  یشان را قاتالنزده شده بودم. همهشان دلاز همه نم،یرا بب کدامشانچیه خواستیشده بود. دلم نم

که پدر،  یریو تحق نیهمه توهزده کردند با آنخجالت یعل یجلو رابودند. م دهیرا سر بر امیکه خوشبخت دمیدیم
پدر و  نکهی. قبل از اوفتدیب کدامشانچیبه چشم ه چشمم خواستیبستند، دلم نم ششیناحق به ر به نیعمو و شاه

را  زیچهمه وزدن کردم  غیعمو سر برسند وارد اتاقم شدم و درش را از پشت قفل کردم. با ورودم به اتاقم شروع به ج
 شانیرا برا یخانه بودم زندگ نی. تا در ادمیکوبیو زمان م نیو زم واریبه د آمدیکه دم دستم م یزیهرچ ختم،یبه هم ر
هم با داد  نیو شاه دندیکوبیبه در م هیعمو با گرام برگرداند. مادر و زنشوند و مرا به خانه یتا عاص کردمیجهنم م

 :گفتیم
 .شهیخودش آدم م دیپاره کرده. ولش کن ریشده، زنج یافرا روان -
تنگ شده بود و از  یعل ی. دلم براشدمینه از اتاقم خارج م خوردمیسکوت گرفته بودم، نه غذا م یروز تمام روزه دو

ها عادت داشتم سرم را . شبختمیریو اشکم م رفتمیرو م. شب تا صبح در اتاق قدمدادمیداشتم جان م اشیدور
کرد و تا آخر  زیها را فراز ساعت یبعض شدیترک عادت کنم. کاش م توانستمیلشت بگذارم. من نمبا یکنار او رو

را انتخاب  شانیکیشده و  زیفر یهاسر قفس یبرو عیتنگ شد، سر شانیکه دلت برا یعمر نگهشان داشت تا وقت
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 یروزها نیا یبرا ییرا جاداشتم  یکه با عل یتمام لحظات شدی. کاش میو دوباره همان حس را تجربه کن یکن
 آواره نشوم. اشیاز دور قدرنیتا ا کردمیره میذخ یبدشانس

 بلند شد: بیاد یضربه به در اتاق خورد. طبق معمول محل ندادم که صدا چند
 افرا در رو باز کن. -
ه شد و خودم را اشکم روان دنشیبا همه فرق داشت. با د بیسمت در رفتم و بازش کردم. ادبه بیاد یصدا دنیشن با

 گذاشت. میموها یدر آغوشش پرت کردم. دستش را رو
 .رهیگیغوره مجور آبچه نیدختر کوچولوم رو بب یوا -

 را گرفت. میهاو در را بست، مرا از خودش جدا کرد و با هر دو دست شانه میوارد اتاق شد باهم
 .یسر خودت آورد به یچ نیبب ؟یکنیم هیبسه افرا! چقدر گر -
 هق شروع به حرف زدن کردم.با هق کند،یپدرش گله م شیکه پ یهمچون کودک دم،یرا به چشمم کش ستمد
خوبه. خودم  یبا عل یلیم خمن رابـ ـطه س،ین کننیفکر م نایکه ا یجدام کردن. به خدا اونجور یزور از علبه -

 .رهیساره سالگرد بگ یبهش اجازه دادم برا
تخت نشاندم و خودش هم کنارم نشست،  ی. روکردمیبازو م شیآمده را برا شیپ عیکل وقااز  ییهاداشتم تکه تندتند

 گفت: یباربا لحن تأسف
 وصلت شدم. نیا یمن بان یول ارنیروم نممنم مقصرم افرا. خان داداشام به هیقض نیا یتو -

 تکان دادم. یچندبار یمنف یرا به نشانه سرم
 کن. بازم کمکم کن. شونیروخدا بهشون بگو، توروخدا راض. توبینه به خدا من خوشبختم اد -

 انداخت. نیی. سرش را پازدمیداشتم حرف خودم را م بازهم
 شرمنده خان داداشم بشم. نیاز ا شتریب تونمینم -

 بود پس دستش را گرفتم و با عجز گفتم: بیبه اد دمیام همه
 .کنمی! خواهش مبیتوروخدا اد -
 زل زد. میهاچشم به
 .شهیم یچ مینیمدت بگذره، بب هیعجله نکن. بذار  -

. قسم خورده بود و محال بود گشتیپدر از حرفش برنم یمن حاضر بودم صبر کنم ول شدیدرست م زیچهمه اگر
 قسمش را بشکند.

 شه؟یمدت بگذره، درست م هیاگه  -
 بلند شد. شیجا از
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 .دونمینم -
 تخت بلند کرد. یمراهم گرفت از رو دست

 باهات حرف دارن. نییپا میو برپاش -
 .دمیرا عقب کش خودم

 .امینم -
 کرد. یاخم

 کنن؟یاونا دارن اشتباه م یگیبشه، مگه نم نیلج نکن. نذار بدتر از ا -
 تکان دادن سرم به نشانه مثبت، حرفش را ادامه داد: با
هستن، مقابلت جبهه گرفتن. اگه  نییکه پا یی. االن همه اون آدماییخودت تنها ،یت بجنگخواسته یبرا دیپس با -
اگه حرفات درست باشه و اونا اشتباه کرده باشن پس ثابت کن.  ،یرو دوس دار تیاگه واقعا زندگ ،یخوایرو م یعل
 ازشون؟ یو فرار کن نجایا یبش میقا یخوایم یدفاع کن. تا ک یخودت از عل نباریا

 خوردم،یم نی. اگر هزاربار زمکردمیتالش م امیزندگ یقم، براعش یبرا دیدادم. حق با او بود، من با یرا تکان سرم
. می. باهم از اتاق خارج شدکنندیکه دارند اشتباه م کردمیها ثابت مو به آن ستادمیایم دیبا خوردمیم یلیاگر س یحت

 آوردمیحرف نمحرفش  یکه رو یکنند؛ تنها کس نییبه رفتن پا یراض ارا بفرستند تا مر یچه کس دانستندیخوب م
 بود. بیاد

 نشستم. یمبل تک یرو ندازمیب ینگاه کدامشانچیبه ه نکهیا بدون
 گذاشت. زیم یرا رو یابرگه پدر
 برگه دادگاست. -
که  شدیانداختم. از طرف من دادخواست طالق داده بودند. هنوز باورم نم یبرگه را برداشتم و به آن نگاه یناباور با

 بلند شدم و برگه را پاره کردم. میخراب از جا یباشد. با اعصابشده  یجد همهنیا هیقض
 .میسر زندگ گردمیاالن برم نیمن طالق خواستم؟ من هم ن؟یریگیم میمن تصم یچرا جا -

 خانه ترک برداشتند. یهاشهیکه ش دیکش یچنان داد پدر
 سرجات. نیبش -

 .امدیدرن میصدا گرینشستم و د میسرجا ناخودآگاه
و عشق  اتیاحمق باز نی. همادیسرجات صداتم درنم ینیشی. میبرگرد یکه بخوا ینشد صاحبیب قدرنیهنوز ا -

کله شق  طورنیروز اول هم هم ؟یدیبه کجا رس ت؟یشد ته عشق و عاشق یپدر تو و مارو درآورد. چ هاتیو عاشق
اشتباهم رو تکرار  گهید یکه دادم؛ ول بچهالفهیدست تو  دادمیعقلم رو م دی. من نبانیکه تهش شد ا یدرآورد یباز
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 دایبراش پ یحل بهتراتفاقا راه سوزه،یمن دلم برات م یاریکه از خودت درم ییایبازوونهید نی. فکر نکن با اکنمینم
که مثل  یکه اهلش باشه، به کس یاونم به کس دم،ینشده شوهرت م ماهکیبه  ی. امروز که طالقت رو گرفتکنمیم

 یفهمیموقعت رو ماالنت و اون یوقته که فرق زندگکه قدرت رو بدونه. اون ینباشه، به کس وونهیو دمرده زن یعل
 .فتهیاز سرت م یو عشق و عاشق

سبقت  میدور با سرعت از رو کی یکیرا نداشتم. قصد داشتند هجده چرخ شوند و هرکدام  یکی نیتحمل ا گرید
 یحلتنها راه ،یآن میتصم کی یبه من زل زده بودند. ط دکنانیبا اخم و تهد. انگار همه با پدر موافق بودند که رندیبگ

 بود. یخودکش آمدیکه در نظرم م
 زده بود ادامه داد: رونیب اشیشانیطور که رگ پهمان پدر
. اون مردشه، وانیبه ک دادمیتو دهنت و تو رو شوهر م زدمیم دیمن با ت،یاومد خواستگار وانیکه ک یهمون روز -

 .پلکهیو دوروبر ما م خوادینشده، هنوزم مثل قبل تو رو م ری. هنوزم دینه عل
 میبه دست آوردن من دور پدر و عمو یهنوز برا وانیوقت کاز فرط تعجب گرد شدند. من شوهر داشتم، آن میهاچشم

 ی. چه خبر بود؟ ته همهمآوردیداشتم کم م ایموضوع نگفته بودند؟ خدا نیبه اراجع یزیحال چبهچرا تا د؟یپلکیم
 نمانده بود. یشدنم باق وانهیتا د یزی. چدانستمینم هانخ یاز ابتدا یزیچ چیو من ه شدیها به من وصل مسرنخ
 بلند شد. شیاز جا نیشاه

 کنن؟ شچارهیب یکه مثل عل ؟یابهیکدوم غر یخونه یعمو خودم نوکر افرا هستم. تا من هستم بره تو -
 گفت؟یبرادرم بود. چه داشت م نی. شاهکشتمیامشب خودم را م نیرا گرفتم. من هم یینها میو تصمتمام شد  تحملم

را  کدامشانچیه دانم؟ینم کدامشانچیاز ه یزیچچیاند و هشده بهیخانه غر نیا یهاتمام آدم کردمیچرا احساس م
 .شناختمینم

کردم. ناتوان شده بودم، همچون بچه  هید بلند شروع به گربعدهم بلن صدایکردند، اول ب دنیشروع به بار میهااشک
 کز کرده بود. ابانیاز خ یاکرده بود و در گوشه سشیخ یکه باران حساب یپناهیب یگربه
گوشش خواباندم، بعد هم سرش  ریرفتم، دستم را بلند کردم و هرچه توان داشتم ز نیسمت شاهبلندشدم و به میازجا

 ام پاره شدند:حنجره یصوت یتارها که دمیکش یادیچنان فر
 پست فطرت. یم بودداداش نداشته یخجالت بکش تو جا یعوض -

 سمتم آمد.خراب به یبلند شد و با اعصاب شیاز جا پدر
 ؟یکنیپسرعموت بلند م یکه دست رو یپررو شد قدرنیا -

 را گرفت. شیجلو عمو
 صبرکن. یمرتض -
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 با دستش مرا نشان داد. پدر
 شده؟ دهیدر یجورچه ینیبیمگه نم -

 کند. هیکرد کارم را توج یپدر را به آرامش دعوت کرد و سع عمو
 فتهیاتفاقا م نیا یادرآورد. تو هر خونواده شویگوش افرا خوابوند، امسال افرا تالف یتو دهیکش هی نیسال قبل شاه -

 .شهیخان داداش. تو آروم باش درست م
 نشست. شیسرجا انیگوهللااالتکان داد و الاله یسر پدر
 سمت من گفت:اال به زدیجا دودو منگاهش همه کهیسمتم برگشت و درحالبه نیشاه

 باشن. یکیکه از مادر و پدر  هیمن فقط پسرعموتم افرا. داداش اون -
 هم رو به پدر و عمو اضافه کرد. بعد
 .کنمیم یاز افرا خواستگار جانیتون هممن جلو همه -

زورم  یرا کندن. وقت مینشستم و شروع کردم خودم را زدن و موها نیزم یرو هیبا گر دم،یکش یغیدل ج ازته
 یکنم تا آرام شوم. گرچه آرام شدن یرا سر خودم خال امیمجبور بودم حرص و اعصاب خرد دیرسینم کدامشانچیهبه

 خانهوانهید یداده بودند تا مرا راه هم دستبهبودند. همه دست میطوفان عظ کیهمه مقدمه  هانیدرکار نبود و ا
 من که عرش یهاهیبلند گر یشد. جز صدا امیمانع از خودزن میهاکنارم نشست و با گرفتن دست هیبا گر ایکنند. رؤ

 هیعمو بلندبلند گربه زن دهیمن چسب یپابود که پابه لدایو او  آمدیهم م یگرید هیگر یلرزه درآورده بود، صدارا به 
کردن و ناسزا گفتن به  هیجز گر یو کار زدندینم یحرف میحرف پدر و عمو یعمو هم که کال رومادر و زن رد،کیم

 .آمدیمن از دستشان برنم اهیبخت و اقبال س
 بلند شد. شیازجا یعصب بیاد
 . افرا شوهر داره.نیخجالت بکش شاه -

 داد. یدستش را در هوا تکان نیشاه
 هنوزم از هم جداست؟ میسال و ن هیه اتاقاشون بعد از ک یشوهر ب؟یاد یچه شوهر -
 امیزندگ یشدم. من فقط قسمت بدبخت مانیپش نیشاه یبرا میهاکردنآن لحظه بود که همچون سگ از درددل در

گفته بودم تا حداقل از غصه خفه نشوم. بعد از گرم شدن روابطم با  نیشاه یرا برا یو قبل از گرم شدن روابطم با عل
را نداشتم که  شیرو یبـرده بودم، از طرف ادیرا از  نیاهکردن با ششدم که درددل امیو زندگ یعل ریآنقدر درگ یعل

 با او حرف بزنم. امیمسائل زندگ نیتریاز خصوص
 را در جمع بـرده بود. میانداختم. آبرو ریخجالت سرم را ز از
 گفتم: امدهیخراش ید زل زدم و با صدابه من نگاه نکن میداشت مستق ینفرت در چشمانش که سع با
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 !یازت متنفرم عوض -
از خودم  هیبق یمسئله جلو نیقدر پرو نبودم که درباره او وارد اتاقم شدم. آن دمیها باال دوتحملم تمام شد. از پله گرید

 یکردن مقابل کسان دفاع شده بودم، چه برسد به یبرسر روزگارم آورده بودند که به مردن خودم راض یدفاع کنم. کار
 بفهمند. خواستندیو نم دندیشنیمن را نم یهاکلمه از حرف کیکه 

به دلم زده  نیکه شاه یطرف، داغ کی هابتیمص نیشده بود؟ همه ا یعوض نقدریچرا ا نی. شاهشدمیخفه م داشتم
شبه  کیذشته بود را خواهربرادر گ کیعنوان که در کنارش به امیو زندگ ی. حرمت تمام کودکطرفکیبود هم 

او با مهال قول و قرار ازدواج گذاشته بود. خودم  شد؟یمظلوم چه م یمهال فیسؤال بـرده بود. پس تکل ریشکسته و ز
عمو و مادر را با مهال تا اول زن میبود دهینقشه کش نیبـرده بودم و با شاه شیهفته قبل لباس آماده شده مهال را برا

و قطعا  کردیدق م دیفهمیمهال اگر م چارهی. بمینیرا بچ یخواستگار یهادمات صحبتو بعد هم مق میرو کنروبه
 یزندگ شیهایبا ندانم کار نی. شاهبردیبودم گمان بد م نیهمچون شاه یچاک برادر ناخلف نهیمن که سـ*ـ یرو

او داشتم. به که نسبت  ییاجیو اعتماد ب دمیدیم نیمشکالت را از چشم شاه نیمان را نابود کرده بود. تمام اهمه
 گرفتیدستم را م آمدیم یآخرالزمان شده بود؟ کاش عل یعنی ایگذاشتم. خدا میزانو یزانو زدم و سرم را رو نیزم یرو

 .خوردیبه هم م اشافهیق دنیبودم حالم از د زاریرا نداشتم، از او ب نیشاه دنی. من تحمل دبردیخانه م نیو از ا
 بگذارد. گرید ییببرد و جا نجایما را بردارد و از ا فتد،ی. سوت بکشد، راه بهدخوایقطار م دلم

*** 
اعتصاب کرده و لب  بعد از آن جنگ و دعواها دوباره روزیرا باز کردم. از د میهادر اتاق، چشم یاهزاردفعه دنیکوب با
 قدر بهآن خواستمیبود اما م یابچگانه فکر احمقانه و دیجرعه آب هم نخورده بودم. شا کی یغذا نزده بودم. حت به

شناخته  یکردیعمر فکر م کیبود که  ییهابهتر از تحمل کردن آدم ن. مردرمیبدهم تا بم یو تشنگ یخودم گرسنگ
در  یکه عمر یجز نقاب یدانینم تشانیاز شخص یزیچ چیکه ه یبـرده بود یشده هستند و امروز با بروز مشکالت پ

 شان زده بودند.مقابل تو به صورت
 .دیسرهم به در کوببا مشت چندبار پشت نیشاه

 تو. امیاالنه که در رو بشکونم ب یکنیکالفم م یدر رو باز کن. به خدا دار نیا گمیافرا م -
 مادر آمد: یصدا

 سر خودش آورده باشه. ییبال هیدرو. نکنه  نیتورو خدا بزن بشکون ا نیشاه -
 .دیمحکم به در کوب یپشت در اضافه شد و چندبار یهامهعمو هم به همههراسان زن یصدا

 عمو.! افرا؟ افرا درو باز کن زنبیامام غر ای -
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که  ییهارا نداشتم. آنقدر ضربه زیچچیو ه کسچیهم افتاد. حوصله ه یرو میهاچشم حالیدر ب به یبرخورد جسم با
 یهاعمو هراسان وارد اتاق شدند. با چشمر و زنهمراه مادبه نیشد که قفل شکست و شاه دیشد خوردیبه در م

االن با  کردندیفکر م دیتخت افتاده باشم. شا یهمچون جنازه رو کردندی. انگار فکر نمکردمینگاهشان م بازممهین
اما من جسارت  شوند؛یرو مروبه خوردیمن که در هوا معلق تکان م جانیشده و جسم ب زانیطناب از سقف آو کی

 کار را هم نداشتم. نیه همو عرض
 شدت تکانم داد.سمتم آمدند. مادر بهبه ختندیریو اشک م کردندیم یطور که خودزنعمو همانو زن مادر

 ! افرا!یاله رمیافرا! بم -
 کردیدستانش حملم م یطور که روتخت بلندم کرد و همان یحرکت از رو کیعمو را کنار زد و با مادر و زن ن،یشاه

 در اتاق راه افتاد. سمتبه
 .کنمیآدمت م یکینه؟ من  شه،یدرست م یاحمق خودتو زجر بد -
 لب زدم: امیجانیداشتم. با تمام ب یمرا در آغـ*ـوش داشت حالم درحال به هم خوردن بود و احساس بد نکهیا از
 .خورهی. حالم ازت به هم میمن نزن عوضبهدست -
 رفت. نییها به سرعت پاپله از
 فه شو فقط.خ -

را  لدایبلند  یهاهیگر یهمه فقط صداآن هم انینتوانستم اعتراض کنم. از م گریتوانم کم شده بود که د قدرآن
 نیعقب ماش یصندل یرو نیخودش را به من برساند. شاه خواستیم غیام و با جمن مرده کردیکه فکر م دمیشنیم

 تکانم داد. شدتانداخت و به میخودش را رو لدایخواباندم، 
 .یافرا، آبج یآبج-

 را ازمن جدا کند. لدایهم قصد داشت  شهاب
 .سین شیچیه مارستانیعقب بذار ببرنش ب ایب لدای-
کردند. مادر رو  شیمتوقف شد و باآلخره او را از من جدا اشهیگر بازممهیچشم ن دنیچشمم را باز کردم. با د زوربه

 عمو گفت:به زن
 ها بمون.بچه شی. پنبیز یایب خوادیتو نم -

 گفت: عموزن
 .یجورنیا رهیگیدلم آروم نم -

 آمد: نیشاه یعصب یصدا
 .شهینم شیچیکاراش ه نیمارو دق نده با ا یمامان. تا همه سین شیچیه -
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 خواستیبودند و آزاردهنده. دلم م یها و جمالتشان تکرارحرف یشان را نداشتم. همهگوش دادن به مکالمه حوصله
با  رلبیو ز کردیم هیبند مادر گر کی مارستانیاما توان بلند کردن دستانم را هم نداشتم. تا ب رمیرا بگ میهاوشگ

 .دمیشنیم شیهاهقهق انیم یفقط اصوات نامعلوم دیگویمچه  دمیفهمینم چیکه ه کردیزمزمه م ییزهایخودش چ
 تا.دوتا بلکه سه-یکین هم نه سِرُم نوشتند، آ میبود که درجا برا نییآنقدر پا فشارم
 .کردیم کریو پ دریب یایدن نیا بندیزور پاکه مرا به ی. نه سِرُمرمیتا بم کردندیدر رگ دستم فرو م ییآمپول هوا کاش
*** 

قفل در اتاقم را شکسته بود، هنگام باز و بسته  نیکه شاه یباز شد. از وقت یمانند اعصاب خردکن ژیق یاتاق با صدا در
شان رفته . شهاب که انگار به اتاق ناظم مدرسهرفتیاعصابم م یبدتر رو نیو ا دادیم یادهینخراش ینش صداکرد

 .ستادیا میرودرهم قفل کرده بود روبه شیطور که دستانش را جلوباشد همان
 کارت داره. نیینفر پا هی -
 صورتم را برگرداندم. تفاوتیاوضاع نداشت. ب نیدر ا یدخالت چیبا او هم قهر کرده بودم که ه یحت
 .رونیبرو ب -

شهاب بود. با  سوختیم میکه واقعاً دلش برا یتنها کس دیسمت در راه افتاد. شااز من گرفت و به نیرا غمگ نگاهش
 ادیاوقات سرش فر یگاه ینداشتم و حت یاما باز هم با او برخورد درست آوردیم میخبرها را برا یواشکی کهنیا
 .دیسمتم چرخببندد دوباره به عصابشا یرو یدر اتاق را با آن صدا کهنیقبل از ا. دمیکشیم
 دوستته. گهیم -

که با تمام شدن دوران  شدیمدرسه ختم مبه میهاینداشتم. تنها رابـ ـطه دوست یکه دوستکدام دوست؟ من دوست؟
 ادی که از آنها خبر گرفته بودم را اصالً به یبار نیهم تمام شده بود. آخر میهایکالسبا هم یام دوران دوستمدرسه

 بود که او هم تو زرد ازآب درآمد. نینداشتم. تنها دوست من شاه
 را در شکمم جمع کردم. میپاها

 حوصله ندارم. -
 .شناسهیگفت کار واجب داره. گفت بگو مهال، خودش م یول ،یمنم گفتم حوصله ندار -
گردشده  یهاو با چشم دهیسمت در حمله کردم که شهاب ترسو به دمیپر میاسم مهال همچون فنر از جا دنیشن با

رفتم.  اطیسمت حو به دمیدو نییپا یکیها را دوتا پله میهارفتن چشم یاهیو س جهی. با وجود سرگدیچسب واریبه د
خودآگاه شروع به سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم. ناپابرهنه به ،ییدمپا دنیبود. بدون پوش ستادهیا اطیدر ح یجلو
 شیخشک شده سرجا یکردن کردم و محکم جسم کوچک و الغرش را در آغوشم فشردم؛ اما او همچون چوب هیگر
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طور دستانش در دستش بود همان یکه پاکت یو درحال اوردیبغـ*ـل گرفتنم باال ن یدستش را هم برا یبود، حت ستادهیا
 بودند. زانیکنارش آو

همچون ربات  یکیسالم و عل چینداشت. بدون ه یفیرا پاک کردم، حال و روز او هم تعر میهااو جدا شدم و اشک از
 سمتم باال گرفت.پاکت را به

 درد خودت بخوره تا من. به شتریب نیفکر کنم ا -
درون پاکت تکان  اتیو پاکت را از دستش گرفتم. با نگاه کردن به محتو دمیرا باال کش امینی. بکردمینگاهش م جیگ
دوخته  شیکه برا یپر از اشک شده بودند باال آمد. لباس شیبایسمت مهال که چشمان زخوردم و نگاهم به یحکمم

 . لباس را پس آورده بود.کردیم ییبودم درون پاکت خودنما
 زدم: شیصدا دنینفهم یمعنا به
 مهال؟ -

 و دستش را باال آورد. دیاز چشمش چک یاشک قطره
 بود تموم شد و خدافظ. نمونیب یبا افرا ازدواج کنم. هرچ خوامیم گهیاومده م نیشبه شاه هی -

 داد. یرا تکان امشانه
 ؟یمگه تو شوهر نداشت ؟یمگه تو خواهرش نبود -

 یاالن خودم شده بودم همان زن یول ،یدونفره کس یزندگ ختنیاز به هم ر دمیترسیم شهی. همستادیاز حرکت ا قلبم
 بود. ختهیدونفر را به هم ر یکه زندگ

 اش را با پشت دستش پس زد.گونه یخشونت اشک افتاده رو با
خواهر براش  هیاز  یول یگفت دخترعموش نیمدت که گذشت شاه هی. یخواهرش یگفت دمتیکه د یروز اول -

 ن،یکرد یکیبهکه دست شدینبود. چ یرابـ ـطه خواهر برادر هیجز  یزیچ دمید نتونیکه من ب یزی. اون چیزتریعز
 به هم؟ دنیرس یبرا نیسرتون گذاشتمن و شوهرت رو پشت

چنگ  میکه در گلو یمسخره بود. بغض ن؟یبه شاه دنیرس یسر گذاشته بودم برارا پشت یمن عل گفت؟یچه م مهال
م و داشت زدمیبال مافتاده باشد بال رونیکه از آب ب ی. همچون ماهشدیاز جانبم م یانداخته بود مانع از هرگونه دفاع

 .شدیآن خارج نم زا یاما اصوات خوردند؛یبه هم م میها. لبشدمیخفه م
 به پاکت خشک شده در دستم کرد. یااشاره

نبود خواهر  نیرسمش ا یول د؛یشاءاهلل خوشبخت بشبپوش. ان نیبا شاه تیاون لباس رو هم شب خواستگار -
 .یدروغ
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 شروع یدورگه ا یرا چنگ زدم، با صدا شیتاد و محکم بازورفتن کرد که تازه به خودم آمدم. پاکت از دستم اف قصد
 حرف زدن کردم: به
 .یکنیشتباه ما یبدم. دار حیمهال تورو قرآن نرو. بذار برات توض -
 دستم را کنار زد. تیعصبان با
برو به جهنم، افرا رو  خوامتینم گهیبه من م نیشاه ؟یبد حیتوض یخوایکجاش رو م ؟یبد حیرو توض یچ -
 داره؟ حیتوض گهید نی. اخوامیم

 .دیکوب امنهیرا به سـ*ـ انگشتش
دروغ بود، فقط منه  زشیدارم گفتناش، همه چخاطر تو. همه دوستتراحت از روم رد شد، به ؟یدیفهم خوادیتورو م -

 حوصلش سر نره. من بهش اعتماد کردم، من دوسش داشتم. نکهیواسه ا دادهیم یساده رو باز
 شدت تکان دادم.را به سرم

 داره.دوستت  یلیخ نیمهال، شاه ستین یجورنیاصال ا -
 را باال آورد. دستش

 و وجدانت. یمونی. از امروز تو مدنیخسته شدم از دروغ شن گهیبسه د -
 یغی. چنان جانداختمیو داد راه م غیمسئله هم ج نیتردر مورد کوچک یرا از دست داده بودم. حت امیروان تعادل

 .دیچسب اطیخفه شد و به در ح چارهیکه ب دمیکش
ها رو حرف نیغلط کرده اومده ا نیزجر نده. شاه گهیعذاب وجدان د هیمن رو با  گهیرفته رو هوا تو د میمن زندگ -

. من شوهرمو دوست دارم، ختهیبه هم ر مویکه زندگ هیاحمق عوض هیاالن  یمن برادر بود ول یبرا نیبه تو زده، شاه
 بودم. مین خراب شده وگرنه االن من سر زندگیتو ا امیمجبورم کردن که ب نایوست دارم. اد مویزندگ

 اش را در دست گرفتم.سمتش رفتم و چانه به
 ؟یدیفهم ستمیکه تو ذهنته ن یانگ به من نچسبون، من اون زن خـ*ـراب یدونینم یچیه یوقت -

 :دمیکش غیسرهم جپشت چندبار
 ؟یدیفهم -

کردند. قطعاً  میبود جدا امرهیزور از مهال که هنوز هم شُک زده خآمده بودند به اطیحبه یک دانمیکه نمعمو و زن مادر
 .کردمیو رَم م رفتیزمان و مکان از دستم در م نیچننیجنون دچار شده بودم که ا یبه نوع

 :دیپرس زدمینفس من که نفسبه مهال داد و رو به م یاغرهرا در دست داشت چشم میطور که بازوهمان عموزن
 .یگفتیبهش م یبود داشت یچ نایافرا؟ ا هیدختره ک نیا -

 و مهال را نشان دادم. دمیبلند خند هاوانهید همچون
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 با کاراش نابودش کرد. نیعمو که شاهبود زن تندهیعروس آ -
 من و مهال در گردش بود که ادامه دادم: نیو مادر نگاهشان با تعجب ب عموزن
کنه  یمهال رو بهتون معرف یزودبه خواستیم نیچندوقته با همن؟ شاه نیدونیم ن؟یفهمیم نهیمهال عشق شاه -

 براش. یخواستگار دیکه بر
 ادامه دادم: دیلرزیکل بدنم م کهیرا باال بردم و درحال میابرو

که  ییسر خودش و شماهاپشتدختر رو بندازه  نیبزنه و آه ا پاکه پشت دیآوردسرش  ییشد؟ بال یچ یول -
 .نیدستاش بودهم

 .کردیو واج به ما نگاه ماو هم هاج چارهی. بدمیعمو و مادر کشسمت زنمهال را با خشونت به دست
 .برهیتاراج م رو به شیکه داره زندگ ستمین یکه من اون زن خـ*ـراب دی. بهش ثابت کندیخودتون جوابشو بد -

 :دیرو به مهال پرس عموزن
 افرا دخترجون؟ گهیم یچ -

 .چاندیانداخت و دستانش را در هم پ نییروان بودند سرش را پا شیهاطور که اشکهمان مهال
 .ستادیا شیسمت مهال رفت و جلودفاع از من به یبرا مادر

 هی یتو عمر با پسرعموش هیتره. گل پاکمن از برگ یافرا ا،یفکر بد رو دختر من نکن وقتهی. گهیافرا راست م -
و شهاب داداشات هستن، تا امروزم داداشاش  نیشاه می. روز اول گفتدهیازشون ند یزیچ یکرده کس یخونه زندگ
آه  خوامی. من نمکنهیو نجابتش کم نم یپاک از یچینداره و ه یرم کرده به دختر من ربط نیشاه نکهیموندن. ا

ها هم بهش اضافه آه زنده خوامیکرده، نم اهیرو س شیسرشه زندگمُرده پشت هیسر دخترم باشه، آه پشت کسچیه
 .ستین یخبر نیبا افرا ازدواج کنه اصال همچ خوادیغلط کرده که گفته م نیبشه. شاه

اما چنان مغزم داغ  شدمیخوشحال م دی. باگرفتیمادرم جانب من را م ایقضا نیبود که در رابـ ـطه با ا یبارنیاول
 کنم. دایپ شیجواب دادن برا یبرا یو پاسخ مناسب لیو تحل هیرا تجز یحسچیه توانستمیکرده بود که نم

 حرف مادرم سرش را تکان داد. دییهم در تأ عموزن
 عمو و باباشه. ریش هم تقصسرش. همهشده، زده به وونهید نیشاه -

 شانه مهال گذاشت. یرا رو دستش
موقع تا حاال مارو آدم حساب . از اونفتهیاتفاق ب نیا میارذینم میمن و اختر هست یغمت نباشه دخترجون تا وقت -

 .کنهیاوضاع فرق م بعدبهنیازا یول میدخالت کن ماینکردن و نذاشتن تو تصم
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سخت بود. کاش  یلیخ افتنشیکه تحقق  یی. آرزوشدیدرست م زیلبم آمد. کاش همه چ یرو یجانیلبخند ب باالخره
و  زدندیزخم زبان نم آمدیهم از دستشان برنم یصورت حداقل اگر کار نین. در ام میدر ت آمدندیعمو ممادر و زن

 .شدندیمرهم جانم م یکم
 کرد عزت نفسش را حفظ کند. یسع مهال

فقط  دیترکیکنم. دلم داشت م یفقط اومدم عقده دلم رو خال ،یاگهید زیهرچ ایکه التماس کنم  نجایا ومدمیمن ن -
 گذشتم. خدافظ. نیرف بزنم و برم که دلم آروم بشه. من از شاهاومدم به افرا چند تا ح

 رفتن داشت که مانعش شدم و با عجز گفتم: قصد
 اریب شیآت نیاز ا شتریکاراش برداره و ب نیدست از ا نیخاطر وجود تو هم که شده شاهبه دینکش مهال. شا پا پس -

خاطر مدت به نیروشن شه، تو ا میزندگ فیتا من تکلمدت صبر کن  هینگذر. فقط  نیمعرکه نشه. توروخدا از شاه
گانش بچه یفکرا و رفتارا نیا الیخیتا ب خودتبکشش سمت  یتونیم یرو ول نکن، هرجور نیمنم که شده شاه

 درد به دردام اضافه نکن. هی گهی. تو درمیگیاز شوهرم طالق نم رمیاگه بم یحت عنوانچیهبشه. من به
 .متم رفتسبه یاچشم غره مادر

 .یزنیباز حرف خودت رو م یریگیم یآلود ماهخوب از آب گل-
 .دمیبه سمتش چرخ یعصبان

 یهرچ یعوض نیشاه ن؟یدیاون شوهرمه فهم گذرم،ینم ی. من از علزنمیهزارسالم بگذره باز حرف خودم رو م -
 شوهر منه. یعل غمبریپبه ریپگفته دروغ گفته مامان، به

 خجالت بکشم؟ خواستمیم یکنار بگذارم. تا ک کردم خجالت را یسع
عوض  مونیبه خدا االن چندماهه زندگ یدرسته، ول نای. همه اخواستیمنو نم یروز اول اتاقامون از هم جدا بود، عل -

 .نیشماها نذاشت کردم،یرو م میکرده. من داشتم خوشبخت زندگ دایپ رییتغ زیچشده، همه
 یدور نگاهش رو کیشد.  اطیوارد ح نیکامل باز و شاه اط،یح بازمهیداشتم که در نرا  میهاقصد ادامه صحبت هنوز
 انداخت. ریلبش را گاز گرفت و سرش را ز نیشاه دنیمهال ثابت ماند. مهال با د یو رو دیمان چرخهمه
 را گرفت. شیسمتش رفت و بازوتند شده به یهاو قدم یبا حالت عصب نیشاه

 نشه؟ داتیدوروبر من پ گهیمگه نگفتم د ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
وسط گـ  نی. اسوختیم ختیریمهال که مظلومانه اشک م تیمظلوم یسنگ دل شده بود. دلم برا یلیخ نیشاه

را از  دادیو او محلش نم گرفتیکه دوروبرش را م یانگار روز اول کرد؟یبا او رفتار م طورنیـناه مهال چه بود که ا
 بـرده بود. ادی

 :دیکش ادیهلش داد و فر اطیدر ح طرفبه
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 !رونیب -
 دراز کرد. اطیسمت در حسمتش رفت و دستش را بهبه یعصب عموزن
 .ستین نجایتو ا ی. جارونیخودت ب -

 زور کنار خودم نگهش داشتم.و به دمیقصد رفتن داشت که دستش را کش مهال
 عمو را صدا زد:زن ریمتح نیشاه

 مامان؟! -
 :دیکش ادیعمو فربلند شده بود. دوباره زن نقدریعمو ااعتراض زن یبود که صدا یبارنیاول
 یکردم؟ که دختر مردم رو بذار تتیترب یجورنیمن ا ؟یشد یعوض قدرنیتا حاال ا ی. از کایمنو مامان صدا نزن -

 ؟یرد بش یروش، لهش کن یسرکار و بعد هم پا بذار
 .دیکش شیدر موها یدست نیشاه

 اره من با افرا...قر یوقت -
دستش را باال  دیبگو خواهدیم یزیکه چه چ میدانستیاش را خوانده بود و همه ما هم مکه انگار ادامه جمله عموزن

 یرو یو دلم را خنک کردند. ناخودآگاه لبخند ختندیدلم ر یرو خیآب  یخواباند. انگار سطل نیگوش شاه ریبرد و ز
 لبم جا خوش کرد.

 تکان داد: شیجلو دواریعمو انگشتش را تهدبود که زن یلیشوک آن سهنوز در  نیشاه
 حروم.بهافرا خواهرته نمک -

 .یدیشنیزور مصحبت کردنش را به یصدا زدیشدت آرام بود، حرف که مبه یعمو زن. زنمیشوکه شده بود مانهمه
 ینگاه غضبناک یعصب نیبود. شاه ختهیمان به هم ر. روابط همهگرفتیو لب گاز م دیکوبیدستش م یرو یه مادر

مان را از جا پراند. با که همه دیخارج شد و محکم در را به هم کوب اطیسمت من و مهال انداخت، به سرعت از در حبه
سمتش رفت و به عیکردن کرد. مادر سر هیگر هخانه نشست و شروع ب یجلو یسکو یعمو روزن نیرفتن شاه

 را در دست گرفت. شیهاشانه
 نب؟یشد ز یچ -

 سمت آسمان گرفت.که چشمانش لبالب پر از اشک شده بودند، سرش را به یهم درحال بعد
 .یکردینوبت بالهات رو سرمون نازل مبهحداقل نوبت ایخدا -

 اشکش را گرفت. اشیبا پرِ روسر عموزن
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پسرم برم  یمثل همه مادرا براپاشم  خواد،یرو م یکیبگه  ادیب نیشد اختر؟ من از خدام بود شاه یچ یدید -
 ختهیر زیچبفهمم که همه دیرو بخواد. حاال با یکس نیاصالً شاه کردمیتنش کنم. فک نم یدامادرخت  ،یخواستگار

 مردم رو سرکار گذاشته. چارهیبه هم. که دختر ب
 .دیکش یهم آه مادر

 نکن. هیگر شهیدرست م -
 .دیکوب شیزانو یرو عموزن
 میچیه مونیانداختن وسط زندگ شیگذشته که آت یتا مرد چسه نیا نیب دونمیود، نامرد نبود. نمناخلف نب نیشاه -

 .گنیبه ما نم
 آرام زمزمه کرد: مهال

 .ومدمیم دیمنه. من نبا ریهمش تقص -
 سمت در راه افتاد.هم به بعد
 خدافظ. -

 .کردیم لیوصف حالمان را تکم جملهکی نیآمد، آشوب به پا کرد و رفت. هم مهال
*** 
 ۱۰ فصل

 گرفتم. ایسمت رورا به السیآب کمپوت گ خوردهمهین وانیل
 دردنکنه.دستت -
 سمتم هل داد.را هم به وانیزدن دستم لرا نگرفت و همزمان با پس وانیل

 ؟یکن یخودکش یخوایازت نمونده، م یچی. هنویبخور حداقل ا -
 بردم. میسمت گلورا به دستم

 بخورم. شتریب زنهیحالم رو به هم م کشهینم لمیبعدشم م سوزه،یم یلیگلوم خ -
 اش نشست:به چهره یغم
 .یبرات اله رمیبم -
شده  یبیعج یایمرا از مرگ نجات دهند. دن کردندیذره تالش نم کیاما  رند،یبم میبرا خواستندیروزها همه م نیا
 !ینه زندگ کنندیمرگ م یخودشان را قربان گرانید

 که از چشمم روان شده بود را پس زدم. یاشک قطره چند
 .کنمیخونه، دارم دق م نیکن منو ببر از ا یکار هیبده. توروخدا  یلیحالم خ ایرؤ -
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 افتاده بود. هیگرهم به او
 میکه التماس خان داداشام رو نکن ستین یدوهفته روز نیتو ا بی. هزاربار تاحاال گفتم، هم من، هم اددنیاجازه نم -

 خونه خودمون. میجازه بدن تورو ببرکه ا
 .دمیتشک تختم کوب یرا رو مشتم

 دن؟یخدا چرا زجرم م یا -
را به گند  یاز خود نشان دهم روتخت یالعملبتوانم هر عکس نکهیزدم و تا قبل از ا یحرفم تمام نشده بود که عق هنوز
 بلند شد. شیهول زده از جا ای. رؤدمیکش
 اشکال نداره. آروم باش. -
 کرد کمرم را ماساژ دادن. روعش
انگار مرده از  یشد ؟یدید نهیتو آ افتوی. قردلتیز زنهیم یخوریم یزیچ هیذره هم  هیتا  یخوریاز بس غذا نم -

 گور در رفته.
 .شوندیدارند از جا کنده م میهامعده و روده کردمیبدهم دوباره عوق زدم. احساس م یجواب نکهیاز ا قبل
 اتاق خارج شد و بلند داد زد: سرعت ازبه ایرؤ
 حال افرا بد شده. ایزن داداش، زن داداش ب -

 .رفتمیکه دوالدوال راه م دیکشیم ریام تهم دوباره سمتم برگشت و کمکم کرد بلند شوم. چنان معده بعد
که  یزیروزها تنها چ نی. اندازندیو داد راه ب غیبزرگ کنند و ج یادیرا ز زیچعادت داشتند همه شهیعمو همو زن مادر
زن  یهاو داد راه انداختن غیمان اضافه شده بود، بد شدن حال من و جاهل خانه یهایروزمرگ هیبقنبود و به دیجد

 عمو و مادرم بود.
هاهم آن یام کالفه شده بودم و کارهاها باال آمدند. از حال بد و دردمعدهو داد کشان از پله غیکه ج میراهرو بود در

 را درحدقه چرخاندم و به سمتشان برگشتم. میهااعصابم بود. چشم یروبدتر 
 .ستین میچیه -

 را پس زد. شیهااشک مادر
 پوست و استخون. یشد نیافرا؟ بب یکنیم کاریبا خودت چ یدار -

 زدم. یپوزخند
 .کردمیو مر میبال رو سرم آوردن. من که داشتم زندگ نیبپرس که ا نیبرو از شوهر، برادرشوهرت و شاه -
 نپرانم. کهیخشمم را کنترل کنم و ت توانستمیهم نم طیشرا نیدر بدتر یحت

 بغلم را گرفت. ریز مادر
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 بود، نه؟ یاون زندگ -
 یبهداشتسیآزاد کردم، وارد سرو ایدستم را از حصار دستان مادر و رؤ یبهداشت سیسرو یشروع کردند. جلو بازهم

 در تنم نماند. یجان گریقدر عق زدم که دا نشستم و آنهمانج دم،یشدم و درش را به هم کوب
 یداراز من جانب یمان کمخانه عمو که بعد از آمدن مهال بهمادر و زن یانیحال خرابم و پادرم دنیبا د باالخره

 یراه بیو اد ایاز خانه. همراه با رؤ یائیخانواده هستند نه اش نیاز ا یو باالخره نشان دادند که اعضائ کردندیم
 .میشان شدخانه
 نشیکه از آن خانه و جو سنگ نیبودم. هم داکردهیآرامش در وجودم پ یآمده بودم کم ایخانه رو که به یساعتکی نیدرا

بود اما دائم حالت تهوع داشتم، در سه روز گذاشته هم حالت تهوع داشتم اما به باالآوردن ختم  متیدور شده بودم غن
 .دیکشیم ریام تو معده دیچیپیفقط دلم درهم م شدینم
 زد. یبهداشت سیبه در سرو یاتقه بیاد
 ؟یافرا خوب -
از عرق سرد شده بود، لرز کرده بودم و  سیبغلم را گرفت. تمام تنم خ ریخارج شدم که ز یبهداشت سیاز سرو حالیب

 .خوردیبه هم م میهادندان
درونش به هم  اتیمحتو ینبات را که مدام با قاشق یچا یوانیانداخت و با ل میرو ییپتو ایمبل، رؤ ینشستنم رو با
بلند شد و  شیلحظه از جا کیشد.  گرمیفشارم را گرفت و مشغول چک کردن عالئم د بیکنارم نشست. اد زدیم

 در آن قرار داشت رفت و صدا زد: شانیهاکه اتاق ییسمت راهروبه
 ؟یایلحظه م هی ایرؤ -
به  لیتما نکهیرا خوردم و باا نیریش یاز چا یدستان لرزانم داد و به آن سمت رفت. قلپنبات را به  یچا وانیل ایرو

 گذاشتم. زیم یرا رو وانیداشتم اما از ترس باالآوردن دوباره، ل یمانده چا یخوردن باق
 زد: میومن کرد و باالخره صدامن یآمد و کنارم نشست، کم ییتنهابه ایبعد رؤ قهیدق چند

 افرا؟ گمیم -
 دادم. یبودم سرم را تکان رپتویکه تا چانه ز طورهمان
 رفت. نیزد که زود هم از ب یلبخند

 ...یتو و عل یعنی... ی... تو با علگمیم زهیچ -
 گرفت و ادامه داد: ینفس

 بوده؟ نتونیب یزیچ -
 گرفتم. عاًیگشاد شده نگاهش کردم؛ خنگ که نبودم منظورش را سر یهالحظه لرزشم قطع شد و با چشم کی
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 باال رفت. شیاز ابروها یکی
 هوم؟ -

 :دیکش ادیفر ینیمقدمه چ گونهچیو بدون ه دیکش یاخفه غیانداختم که ج ریسرم را ز تنها
 ست.حدست درسته. افرا حامله بیاد یوا -

وردن، . حال بدم را به غذا نخیطیشرا نیداد. باورش سخت بود، آن هم در چن یاسرم باال آمد که گردنم تقه چنان
 .ینه حاملگ دادمیبود نسبت م میکه رو یاسترس و فشار

 که چالندم. کردمیگشاد نگاهش م یهاباچشم هنوز
 گفت؟یم یچ یعوض نیپس شاه ،یقربونت برم اله -

 یجانیکم لبخند بافتاده، کم یچه اتفاق دمیتا فهم دیطول کش یاقهیانگار اطالعات مغزم پاک شده بودند. چند دق اصال
 .دیبلند شد و دور خودش چرخ شیازجا عیلبم نقش بست، سر یرو
 من کجاست؟ یگوش -
 سمتمان آمد.با خنده به بیاد
 کار؟یچ یخوایم یگوش -

 روبه من گفت: بعدهم
 مبارک باشه مامان کوچولو! -
 انداختم. ریکردم و سرم را ز یذوق حرفیب

 .دیشک رونیها بکوسن ریرا از ز لشیموبا یگوش ایرؤ باآلخره
 زنگ بزنم خبر بدم. ایبه ثر -
 دستش را گرفت. بیاد
 .میبذار اول مطمئن بش -

 را پس زد و مشغول شماره گرفتن شد. بیاد دست
 ؟یستیمطمئن ن یعنیدکتر بودن  سالستیبعداز ب ؟یمطمئن چ -
 نشست. میروروبه بیاد
 هم بده. شیآزما هیصبر کن  یهستم، ول -
 ش شماره را گرفت.درهم یهاهمراه با اخم ایرؤ
و  یریدرگ همهنیاز ا میببره خالص ش رهیش رو بگدست زن و بچه ادیرو صبر کنم؟ بذار زنگ بزنم ب یچیچ -

 .نایواسمون نمونده از دست ا ی. زندگیو بدبخت بتیمص



 

 

223 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

نگرفته از من  یسراغ یکرده بود که حت تیاهمیباز هم مرا ب یغرورم شکسته بود. عل یبرگردم ول خواستیم دلم
 بود.

 گفتم: ایروبه رؤ رفتیم میهااشک ختنیچشمانم لبالب پراز اشک شده بودند و هرلحظه احتمال فرو ر کهیدرحال
 زنگ نزن. اینه رؤ -
 .دیسمتم چرختعجب به با
 چرا افرا؟ -

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک
 هیحداقل  ،یونیپادرم ومدیبار م هی نشویکیمدت حداقل  نیا یداشت تو یتینداره. اگه اهم یتیچون براشون اهم -

 .کردنیبرگردندون من م یبرا یتالش
 کرد و کنارم نشست. یاخم

 یومدینم رونی. تو که از اتاقت بدمیتون بودم دهزاربار اومدن چندبارشو خودم خونه ومدن؟یکه ن یدونیتو از کجا م -
تو خونه. چقد  دادنیراهشونم نم یرو حت هاچارهینتها ب. از بابا و مامانش گرفته تا خواهراش و شوهراشون، مینیکه بب

کرد با خان داداشام  یسع یلیخ ی. علمیکن یونیخواهش کرد پادرم هم بیاز من و اد ی. حتایثر یشرمنده شدم جلو
طالق تورو  خوادیبهش گفته بود؟ گفته بود م یبابات چ یدونیم یول یدیبار هم رفته بود تول نیحرف بزنه. چند

که  یولا یدوباره داغون شده، شده مثل روزا یبهم گفت، گفت عل ایثر نارویا ی. همهنیشوهرت بده به شاه رهیبگ
 م،یکردیباور نم بیرو من و اد راتشییسرپا شده بود، اصالً تغ چارهیدور از جون تو، ساره فوت کرده بوده. تازه پسر ب

تو  گهیاومده بودن که بابات د یهم خاله و شوهرخاله عل شیشب پباتو. چند  یزندگ یرو شده بود تواون به رونیاز ا
 نهیلج کرده. دست رد زد به سـ*ـ ره،یبار نم ریپا داره ز هیمرغ بابات  یرو اونا نتونست در رو به روشون باز نکنه ول

 .چارهیدار بزن و مرد داغ
روان شدند. من با چه  یشتریبا شدت ب میهااش هم گفته بودند؟ اشکو خانواده یها را به علهمه آن حرف یعنی یوا
 دنیاند اما االن با شننکرده یتالش چیه کردمیدوهفته فکر م نیآن خانواده؟ در ا انیدر م گشتمیدوباره برم ییرو

 یام بلکه بدتر دلم آشوب شد و باز هم از کارهاداشته تیاهم شانیها نه تنها دلم آرام نگرفت که حداقل براحرف نیا
 ام شرمنده شدم.وادهخان

 را محکم گرفت. دستم
که تو به خودت  یگرسنگ همهنیبه فکر اون بچه هم باش، با ا یستی. تو االن خودت تنها نزیبسه کمتر اشک بر -

 .هیلیناقص نشده باشه خ یداد
 با خنده گفت: بیگشاد شدند که اد میهاترس لبم را گاز گرفتم و چشم از
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 نترسونش. -
 من گفت:هم رو به  بعد
 .یبه خودت برس یحساب دیبا یشد فیضع یلیمدت خ نیا یول شه؛ینم شیچینترس افرا ه -

با من  دیایاز چه قرار است، فقط گفت مرا به خانه خودشان آورده و ب انیزنگ زد، اما نگفت جر ایبه ثر ایرؤ باالخره
 صحبت کند.

داشتم  یجانیجز خودمان دونفر آنجا نبود، من که از ب یکسچیشدم که انگار ه دارشیچنان غرق د یو عل ایآمدن ثر با
و محکم در  دمیسمتش دوالغرشده بود به یاز من نداشت و حساب یکه او هم دست کم یعل دنیبا د مردمیم

 میهاو چشم خواستیرا م اشنهیبه سـ*ـ دنیچسب امیشانی. پدیچیآغوشش گرفتم. اوهم دستانش را باالآورد و دورم پ
 .خواستیرا م یعل دنیدلم نازکردنم و نازکش بیرا. عج راهنشین پکرد سیخ

 گفت: یخش دار یرا کنار گوشم آورد و با صدا سرش
 دلم برات تنگ شده بود افرا! -

 به چشمانم زل زد. سشیقاب گرفت و با چشمان خ شیهاهم دو طرف صورتم را با دست بعد
 بهت برسه. یاگهیهرکس د ای نیدست شاه ذارمیم هم رد بشن نماز رو جنازه ،یبابات افرا؟ تو زن من گهیم یچ -

گفتن داشتم؟ دستم را باال آوردم و  یهم برا یاصال مگر حرف کردم؟یچه م دیجد ییآبرویب نیرا گاز گرفتم. با ا لبم
 .رفتیگردنش گذاشتم، رگ گردنش چنان متورم شده بود که هرلحظه امکان پاره شدنش م یرو

 به هم آرامش روحت، من بند دلم بر رگ اعصاب تو بند است. زدیکاش نر یا
از او جدا شوم. دوباره  خواستیهم حضور دارند، دلم نم گرید یرفته بود که جز خودمان دونفر کسان ادمانی اصالً

 یرو اش رادلتنگش بودم. اوهم چانه هانیازا شتریخودم را در آغوشش مچاله کردم و دستم را دور کمرش گره زدم، ب
ازاو جدا شدم اما همچنان دستش را محکم گرفته  قهی. بعداز گذشت چند دقدیکشیم قیسرم گذاشته بود و نفس عم

 اشکش را پاک کرد و در آغوشم گرفت. ایکنم. ثر شیرها دمیترسیبودم، م
چه  یدونیدت نمم نیبشه. ا یحرفا آماده کرده بودم بهت بزنم که عقده دلم خال یلیبه قصد جنگ اومده بودم. خ -

 میما کم گذاشت دمیفهم رگذاشته،یروت تاث یاز عل یکه چقدر دور دمتید یطورنیا یوقت یتو دل ما شد افرا؛ ول یخون
 حرفاست. نیاز ا شتریواسه تو. تو ارزشت ب

انواده من خ کردند،یها چطور رفتار مزده کرده بودند. آنشعورشان مرا خجالت همهنیاشکم روان بود. با ا طورنیهم
جانانه  یلیس کیو با  بردیها قطعا گمان بد نسبت به من مبود با آن حرف یعل یجا ی. هرکسکردندیچطور برخورد م
که  یعشق چشیذره پذره میونسالکیبه خودش خبر داشت. از احساسم نسبت  یاما قطعاً عل کرد؛یاز من استقبال م
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با محبت و عشق  نیچننیباز هم ا هاثید که باوجود تمام حرف و حدرا دور قلبش احساس کرده بو کردمینثارش م
 .زدیدرچشمانم زل م

 و اشکم را با دستش پاک کرد. ستادیا میروروبه یعل
 نکن افرا. هیگر -

 هق افتادم که درآغوشم گرفت و در گوشم گفت:و به هق دیبغضم ترک بدتر
 بهمون نرسه. کسچیکه دست ه ییجا هی میریمنکن.  هیتو فقط گر برمت،یم دزدمیاالن م نیهم -

تنگ شده  امیخانه و زندگ یدلم برا رفتم،یم یمن امشب با عل دیرسیهم به آخر م ایلبم آمد. دن یرو یجانیب لبخند
 بود.

 تعارف کرد. یو عل ایبا لبخند رو به ثر بیاد
 .نینیبش نییبفرما آقایزن داداش، عل -
 سمت مبلمان رفت.به ایثر
 .رفتیپسر داشت از دست م نیا ب،یخدا عمرت بده اد -
 زد. ایبه رو یچشمک طنتیبا ش بیاد
 .یدیهنوز مونده تا از دست بره کجاشو د -
 ردوبدل کرد. ایو رؤ بیاد نیب ینگاه ایثر
 ه؟یدیخبر جد-
 سمت اتاقش رفت.طال به هیگر یبا صدا ایرؤ
 .یآره اونم چه خبر -

 :دیپرس یا لحن مغمومدرهم رفت و ب ایثر یچهره
 کشش نداره. گهیرو ندارم اعصابم د یچیتحمل ه گهیشده؟ من د ی! باز چاخدای -
. همچنان که دستم را در دستش نگه داشته میو کنار هم نشست میسمت مبلمان رفتو با هم به دیدستم را کش یعل

 اش گذاشتم.شانه یبودم، سرم را رو
 گفت: ایدر جواب به ثر بیاد
 وشه زن داداش.خبر خ -
 گفت: یرو به عل بیکه طال را بغـ*ـل داشت، اد ایورود رؤ با
 بده. یمشت ینیریش هیاول  -
 سمتم کج کرد.سرش را به یعل
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 افرا کوتاه اومدن؟ یبه چه مناسبت؟ بابا و عمو -
 انداخت. گرید یپا یرا رو شیپا کی بیاد
 .میرسینوبت. به اونجاهاشم مبهنوبت -
 نشاند. میموها یرو یا.ـهبـ..وسـ. یعل
 داره. یچه قابل ینیریچشم ش -
 کرد. دیدوباره تأک بیاد
 .ایبد یدرست و حساب ینیریش دیبا -

خبر نشان  نیدر مقابل ا یچه واکنش نمیبودم تا بب یالعمل علشروع به تند زدن کرد و تمام مدت منتظر عکس قلبم
 .دهدیم

 گفت: بیرو به اد ایثر
 .دمیبخدا من همه رو شام م ان،یافرا کوتاه ب یبابا و عموکن  یکار هیتو  -
 کرد. نییچندبار باال و پا دییزد و سرش را به نشانه تأ یزیآمطنتیش یلبخند بیاد
 .انیهم که شده کوتاه م از ذوق ان،یمجبورن کوتاه ب -
 :دیهم متعجب پرس یعل
 چطور؟ -
 رفتم.لبم را گاز گ ریزشوک را وارد کرد و من سربه بیاد
 .یشیبابا م یآخه دار -
از  نباریا دیزدم، شا یو عق دی. دوباره دلم جوشآمدیهم نم دنیکشنفس یصدا یلحظه همه سکوت کردند، حت کی

 را قبول کنند. تشیماه هیتا بق کردیهم طفل کوچکم داشت ابراز وجود م دیبود، شا یادیز جانیاسترس و ه
 دهیخراش میبود و از بس عق زده بودم گلو یخالیام خالم به دنبالم. معدهه یو عل دمیدو یبهداشت سیسرو سمتبه

به  حالیرا گرفته بود. برگشتم و ب میبود و بازو ستادهیسرم اسمتش که پشت. صورتم را شستم، بهسوختیبود و م
 کرد.یچشمانش زل زدم. هنوز هم همچون عالمت سؤال نگاهم م

 داره افرا؟ قتیحق -
 هم گذاشتم. محکم بغلم کرد. یرا رو میهاچشم یجانیلبخند ب با
 کنم؟ کاریچ دیاالن من با -

 .کردیعالم فرق م یگرفت. خوشحال شدنش هم با همه امخنده
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که خدا باز  نیاما هم دادم،یم یخبر را به عل نیا گرید یو طور افتادیاتفاق م نیا گرید یطیدر شرا خواستیم دلم
چه  گری. با وجود بچه دآمدیحساب مگذاشته بود معجزه به میپا یجلو یعل یبه زندگ اتصال من ینقطه برا کی

وقت خدا راه ها را رفتم و به در بسته برخورد کردم. آن یهمهجدا کردن ما از هم داشتند؟ دوهفته تمام  یبرا یابهانه
 لیدل کیمن  نباریفر بود. اگذاشته بود که احتمال شکست خوردنش ص میپا یجلو یچنان راه ساعتکیدر عرض 
چند وقتش  انستمدینم یبود که حت یطفل معصوم یداشتم و آن وجود ناگهان یعل یماندن در زندگ یمحکم برا

 بود. مانیابتدا وجودش برکت زندگ نیهم زاست. ا
 جداکرد و محکم در آغوشش گرفت. یزور مرا از علبه د،یکش یغیج ایثر
 شم؟یدارم عمه م یعنی یوا -

ملس  یادیموجودات جهان هستند که فحش خورشان ز نیترها مظلومعمه چارهیداشت؟ ب یخوشحال نقدیشدن ا عمه
تا نجاتم دهد.  کردمیالتماس م ی. با چشمانم به علگرفتمیکه دوباره داشتم حالت تهوع م دادیاست. چنان فشارم م

 .فترگ ایثر یهاو از شانه دیزود هم منظورم را گرفت، آرام خند
 .یم رو کشتزن و بچه ا؟یچه خبرته ثر -

 یطور که لبخندش هنوز رو. بعد هم هماننشستیبود و به دل م نیریش یحرف از زبان عل نیا دنیشن چقدر
 .دیاش کشبه چانه یجا خوش کرده بود دست شیهالب
 داره؟ قتیواقعاً حق یعنی -

که  کردیم هیچنان گر م؛یکردیشد. همه با تعجب نگاهش مبلند  ایثر هیگر یکردم که صدا دییهم با لبخند تأ من
 اش حلقه کرد.سمتش رفت و دستش را دور شانهبه یافتاده. عل ینکرده اتفاق ییگفتم نکند خدا

 نکن. هیدورت بگردم گر یبزرگه؟ اله یچته آبج -
 داد. هیتک یعل نهیرا به سـ*ـ سرش

 وقتچیه کردمیشده بودم که فکر م دیناام قدرنیا یول نم،یحظه رو ببل نیآرزو داشتم ا یروز هی. یعل شهیباورم نم -
 .نمیرو نب تیسرپا شدن زندگ

 به من انداخت. ینگاه یعل
 افرا هستم و صبرش. ونیش رو مدهمه -
 اشییسمت مبلمان راهنمابه دادیم اشیطور که دلدارهمان ایداد و با گرفتن دست ثر بیدست ادطال را به ایرؤ

 .کرد
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برود  خواستیماند. اگر هم او م یاش برود اما علبه خانه دیگفت مهرداد و محمدطاها تنها هستند و با ایشام ثر یبرا
اما  رفتیاصالً به غذاخوردن نم لمیمحال بود مرا تنها بگذارد. م یدلتنگ همهنیو قطعاً او هم بعد از ا گذاشتمیمن نم

 :گفتیدرِ گوشم م کباری یاقهیگذاشت و دقیمها غذا دهنم تمام وقت همچون بچه یعل
 داره افرا؟ قتیحاال واقعاً حق -
از حد مجاز گذشتند تنها با  دنشیتعداد دفعات پرس یوقت یبا ذوق جوابش را دادم ول دیبار اول که پرس ستیب-ده

 دنمیکش غی. و انگار جبکشم تا باالخره باور کند غیو در آخرهم مجبور شدم ج کردمینگاهش م یرچشمیغره و زچشم
 .دیسنپر یسؤال گریقشنگ باور کرد و د یلیهم کارساز بود چون خ

 یبودم و بر اثر غذانخوردن طوالن شده فیضع یلیمدت خ نیتحت نظر دکتر باشم چون در ا دیحتماً با گفتیم بیاد
شده بود  فیاعصابم هم ضع مدت نیبرسد؛ چون در ا بیشده و ممکن بود به بچه آس ریپذ*کـیام تحـرمدت، معده

وگرنه هم به  میکن ریخبهقائله را ختم نیزودتر ا رچهکرد ه هیهم شود و توص دیتشد یبا وجود حاملگ دادیاحتمال م
تا با پدر  رودیکار را برعهده گرفت و گفت صبح اول وقت م نیرسالت ا بیهم بچه. باز هم اد شودیضرر من تمام م

 .بستیداشتم که دهن همه را م یسالح قو کیبودم. من  نیبوشخ نباریو عمو صحبت کند. ا
فکر  ییاش به فرداعاشقانه یهازمزمه انیبالشت گذاشتم و درم یرو یاز دوهفته امشب راحت سرم را کنار عل بعد

 داده بود. بیکه اد یو قول کردمیم
*** 
که پا رو پا  نیشاه دنیکه با د میگذشت بیادو از راهرو کوچک خانه  میکنان از اتاق خارج شدخنده یبا عل همراه

حفظ  یبرا یزل زدم. عل یلبم خشک شد و با ترس به عل یبا اخم زل زده بود، خنده رو یانداخته و به من و عل
 نی. سرم را کج کرده بودم و به شاهستادیا میو جلو دیسرش کشهم گذاشت، مرا پشت یرا رو شیهاآرامشش چشم

سمتمان آرام به یهابلند شد و با قدم شی. از جارفتندیتر درهم موحشتناک شیهاحظه اخمکه هر ل کردمینگاه م
بلند شد و هراسان  شیاز جا عیسر نیهم با بلند شدن شاه ایرؤ ترساند،یمرا م شتریب نیخانه نبود و ا بیآمد. اد
به من که از  اشزشدهیر یهابا چشم نی. شاهچاندیپیو دستانش را در هم م دیگزیافتاد، مدام لب م راهسرش پشت
 شد. رهیخ دمیکشیسرک م یسر علپشت

 افراخانوم؟ شبیخوش گذشت د -
باخشم نفس  یپنهان کردم. چنان عل شیهاشانه انیسرم را م شیشدم و با گرفتن پهلوها میقا یسر علپشت عیسر

 .کندیحمله م نیسمت شاهکه حتم داشتم االن به دیکشیم
 کرد. دنیو قلبم شروع به محکم تپ دمیچسب یبه عل شتریب نیاهداد ش یصدا با
 ا؟یرؤ یدیجواب اعتماد بابا و عمو رو م یطورنیا -
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 هم داد زد: ایطال، رؤ هیگر یبلندشدن صدا با
 معرکه؟ اریب شیآت ای یداره؟ فضول یچه ربط خفه شو صداتو واسه من نبر باال. به تو -

 آمد: شیرفته بود و قصد در آرام کردنش را داشت دوباره صداهم انگار که طال را بغـ*ـل گ بعد
 .رهیم نیاالن شاه زم،ینکن عز هینه مامان گر -
 .گردمیبا بابا و عمو برم یول رم؛یمن برم؟ باشه من م -
 التماس کردم. دهیرا چنگ زدم و ترس شیتر پهلوبه جلو برداشت که محکم یقدم یعل
 !کنمیخواهش م یعل -

زل زدم، نگاه هر  ایبه رؤ امدهیترس یهارفت. با چشم نیسمت شاهجدا کرد و به شیخشونت از پهلو را با دستم
 .دشیکوب واریرا گرفت و به د نیشاه یقهی یشد. اول از همه عل دهیکش نیو شاه یسمت علزمان بههم مانیدو
 نه؟ ای یدیبکن. افرا زن منه. فهم یخوایکه م یهر غلط -

 فشرد. واریبه د شتریرا ب نیشاه
 مثل تو به زن من، به حق من چشم بد داره نامرد. یعوض هیکه  یاپاشو بذاره تو اون خونه ذارمینم -

 داد زد: یعل رفت،یاز خشم درهم م شتریب نیصورت شاه هرلحظه
وان ازم جداش برسه بخچه  نن،یرنگشو بب گهید ذارمیافرا زن منه، مادر بچه منه. برو به بابات و عموتم بگو نم -

 بهشون برسه. یم بمونم و نذارم دست کسزن و بچه یجنم دارم که پا قدرنیکنن. ا
 سمت در آپارتمان هل داد.را رها و به نیشاه قهیهم با خشونت  بعد
 !یهِر -

 میاهساکت و آرام داشت. چنان چشم یتیمن شخص یبرا یعل شهیبودم. هم دهیبهادر ندبزن قدرنیرا ا یعل حالتابه
و  دیچرخیما م نیشده بود مدام نگاهش ب جیکه گ نی. شاهرفتیزدنشان م رونیگردشده بودند که هرلحظه امکان ب

 عیسر یعل ادیو فر یزیافتادن چ یانداختم. اما با صدا ریمن ثابت ماند که لبم را گاز گرفتم و سرم را ز یرو تیدرنها
 بود. ستادهیسرش ا ینفس زنان باالنفس یبود و عل افتاده نیزم یرو نی. شاهدیسمت باال چرخسرم به

 .یکنیبه زن من نگاه م یبار آخرته که حت یعوض کهیمرت -
طال را که  ایشد. رؤ زیخمین نیزم یبود از رو جیانگار که هنوز گ شدندیسرهم به او وارد مها پشتکه شوک نیشاه

 سمتشان رفت.گذاشت و به نیزم یرو کرد،یم هیمدام گر
 .شهیحل نم یزیوکشتار که چبا کشت میاجازه بده حرف بزن یآقا عل -

باد کرده  رچشمشیز یبلند شود. با زدن ضربه عل نیزم یانداخت و کمک کرد از رو نیشاه یبازو ریدست ز بعدهم
 و کبود شده بود.
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 .دیکش ایدستش را از دست رؤ نیشاه
 ولم کن. -
 .دادیم یحق را به عل نباریا دید. شابو دیزودجوش بع نیاز شاه یخوددار همهنیا

 .دمیرفتم و دستش را کش یسمت علبه عیسر
 دعوا نکن. گهیتوروخدا بسه د یعل -
 دراز کرد. نیسمت شاهزده بود دستش را به رونیشدت بگردنش به طور که رگهمان یعل
 نامرده. نیسر ا ریز کشمیم یهرچ کرد؟ینگاهت م یجورچه یدیمگه ند -

 داد زد: نیشاه
 .یدونینم یچیه ینامرد وقتبه من نگو نامرد یه -
 .دمیتر دستش را کشسمتش برود که محکمدوباره قصد کرد به یعل
 جون من بسه. یعل -

ها نشست، از مبل یکی یخراب رفت رو یتکان داد و با اعصاب یسر یلبالب پراز اشک شده بودند. عل میهاچشم
 شیاز جا یسمت طال رفتم و بغلش گرفتم که علنشست. به یعل ییرومبل روبه یوآمد و ر ایهم با کمک رؤ نیشاه

 .دیبلند شد و طال را از بغلم کش
 .یهست فیضع ی. به اندازه کافسیت خوب نواسه نهیبلند نکن طال رو. سنگ -
ام کند شروع کرد طور که قصد داشت طال را آرهم حواسش به احوالم بود ذوق نداشت؟ همان طیشرا نیدر بدتر نکهیا

را  خینشست و  نیبود کنار شاه ختهیر خیکه درونش  یاسهیبا ک ایقدم رو رفتن و طال را در آغوشش تکان دادن. رؤ
 بلند شد. نیآخ شاه یاش گذاشت که صداگونه یرو
 .یکورم کرد ترواشیچه خبرته؟  -
 را کنار زد. نیدست شاه ایرؤ
 .قهیدهنتو ببند حرف نزن دو دق -

 .دیکش ایرا از دست رؤ خی یمحتوا سهیک نیهق افتاده بود. شاهکه قصد آرام شدن نداشت به هق طال
 . سرمون رو برد.ریت رو بگ. تو برو بچهتونمیبده خودم م -
 اشییرومبل روبه یرا نشانه رفته بود، رو نیدرهمش شاه یهاطور که اخمداد و همان ایدست رؤطال را به یعل

 شدم. میهاانداختم و مشغول کندن گوشت کنار ناخون نیینشستم، سرم را پا یار علنشست. من هم کن
 زد. یپوزخند صدادار نیشاه

 .نیهردوتون احمق -
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 شد. زیخمین شیدرجا یعل
 .کهیحرف دهنت رو بفهم مرت -

 .دمیسمت خودم کشرا محکم گرفتم و به دستش
 توروخدا! بسه! جنگ راه ننداز. نیبش یعل -

 زمان صورتش از درد مچاله شد.اش گذاشت و همگونه یرا رو خی هسیک نیشاه
 بود. وانیسر ک ریز نایا یهمه -
 شیوبو طال هم کم دادیطور که طال را درآغوشش تکان مهمان ایزل زدم. رؤ نیام به شاهگشادشده یهاچشم با

 نشست. نیآرام شده بود، کنار شاه
 عمه؟ ینوه -
 :دیپرس یعصب یسرش را تکان داد که عل دییتأ یبه نشانه نیبود. شاهتعجب کرده  یهم حساب او
 ه؟یک وانیک نجا؟یچه خبره ا -
 جوابش را دادم: نیبه شاه رهیخ
 بابامه. یعمه ینوه -
 را در دست گرفت و تکان داد. نیشانه شاه ایرؤ
 چه خبره؟ نمیبگو ب -

 .دیکش یقیهم گذاشت و نفس عم یچشمش را رو نیشاه
مثل  وانیک ن،یمراسم گرفته بود امرزیساره خداب یکه برا شیپچندوقت نیتا هم دیکه شما ازدواج کرد یوز اولاز ر -

 یکه عل ییرو از حفظ بوده. ازتموم شبا یعل یهابرنامه گهی. دکردهیم یهرکار رفته،یبوده. هرجا م یدنبال عل هیسا
ساره  یمراسم گرفتن شما برا زه،یفرصت بوده تا زهرشو بر هی منتظرو عکس گرفته بوده،  لمیسر مزار ساره ف رفتهیم

 یبابا و عمو، خبر مراسم گرفتنتون برا یو عکسا رو گذاشته بود جلو لمیف یهم فرصت رو براش جور کرده. همه
 شخود یشما دوتا سرجا یزندگ یتو یزیچ هیساره رو هم اون به بابا و عمو داده بود. اون هم متوجه شده بود 

 .ستین
 :دیاش غربه هم فشرده یهادندان انیداشت خشمش را کنترل کند، از م یکه سع یبلند شد و درحال شیاز جا یعل
 زده؟ شیآت میبه زندگ یطورنیبا من داشته که ا یچه خصومت کهیمرت نیا -

 کردم،یفکر م نشستمیهم م گریشده بودم که اگر تا صدسال د دهیگز ییاز همان جا قاینبودم. دق ایدن نیاصالً در ا من
 محال بود به ذهنم برسد.

 .دیرا درهم کش شیهااخم ایرؤ
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 احمق. یاعقده یپسره -
 ادامه داد: یهم رو به عل بعد
رو  دونمینم دن،یرو د گهیهمد یبرسر تو مراسم خاستگارخاک یپسره نیخواستگار افرا بود. بعد از چندسال افرا و ا -

 .یزیچ هیکرده بود بازم  یافرا بهش بد ایکرده. حاال اگه عاشق افرا بود کارا رو  نیپاشده ا یچه حساب
 گفت: نیمبل نشست و رو به شاه یدوباره رو یعل
 نیو ا دونمیبعد من م ،یکنیم فیمو تعربهمدت اتفاق افتاده رو مو نیکه تو ا یهرچ ،یدونیم یهرچ نیشاه -

 .زنمیم ششیزنده آتپسره. زنده
 یمبهم عل تیاز شخص یدیجد یهامدت چشمه نیکند؟ در ا یکار نی. نکند واقعاً چندمیچرخ یوحشت سمت عل با

دستش گذاشتم و محکم فشار دادم که نگاهش  یکند. دستم را رو یکار نیهم نبود چن دیشده بود، بع ییرونما میبرا
 زد. یکجرا که حالت دودو زدن داشتند به چشمانش دوختم. لبخند  میها. چشمدیسمتم چرخبه
رو به هم  مونیهم قصد کنه زندگ یاگه کس یضربه بخوره. ول مونیکه به زندگ کنمینم ینترس افرا. من کار -
 .نمیساکت بش تونمینم زهیبر

 سمتش کشاند.کند و به ینگاهم را از عل نیشاه یصدا
 عشیافرا تو جمع ضا نکهیاز حرص ا یاعقده ی. پسرهومدیاحمق خوشم نم یپسره نیازهمون روز اول هم از ا -

 یرو نداشته، به غرورش برخورده. از طرف دنیکارا رو کرده. تحمل جواب نه شن نیپا شده ا خوادشیکرده و گفته نم
 یچ دونمی. من نمارهیدست بافرا رو به تونهیکرده م رفک قیطر نیهم نکبت تو نگاه اول عاشق افرا شده بوده و از ا

افرا رو به اون شوهر بدن. من فقط تونستم  ،یافرا از عل ییه راحت قبول کرده بودن بعد از جدابه بابا و عمو گفته بود ک
مونده شدم،  اونجارونده و از  نجایاواخر که از ا نیرو به من نگفتن. مخصوصاً ا شیزبون بابا بکشم، بق ریرو از ز نایا

 رو نداره. دارمیچشم د کسچیه
 زد. یرو به عل ینیغمگ لبخند

 نکهیازانگاه نکردم. قبل یاگهیبه افرا به چشم د یجز چشم خواهر وقتچی. هیعل ستمیهم نامرد ن قدرانیا من -
 گم،یم یدارم چ دمیآمپرم زد باال نفهم یساره مراسم گرفت یتو برا دمیتا شن خوره،یاز کجا آب م ایقضا نیبفهمم ا

 یو بابا و عمو بدتر عصب وانیک یحرفا یرو یدییهم شد تأ رفاهمون ح زدم،یم دیبه بابا و عمو زدم که نبا ییحرفا
بودم.  ختهیر یعقلیبود که با ب یآب گهید یشدم ول مونیپش یاون حرفا رو زدم مثل چ نکهیشدن و داغ کردن. بعدازا

 شیضخود عو یدوخته و بابا و عمو هم همراهش شدن نتونستم ساکت بمونم، حت سهیواسه افرا ک وانیک دمیفهم یوقت
بابا و  یسروصدا کردم ول یلی. خیافرا رو طالق بد کنهیهم که شده تورو مجبور م یگفته بود با ضرب کتک کار

 نیمنم تو ا کردم،یکه زده بودم رو جمع م یگند دی. بادنیشنیاعتراض منو نم یبودن که صدا یعصب قدرنیعمو ا
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 اره،یدووم نم ایقضا نیافرا تو ا دونستمیخراب بشه. م افرا یزندگ نیاز ا شتریبذارم ب تونستمیمقصر بودم نم ایقضا
مثل  یعوض هیبذارم، عمو قطعاً منو به  شی. نشستم فکر کردم گفتم اگه من پاپشناسمیاز همتون افرا رو م شتریمن ب

 ون،ریب شهیم دهیماجرا کش نیاز ا وانیشکسته ک یحداقل پا خوامیگفتم اگه من بگم افرا رو م ده،یم حیترج وانیک
 یوقت بخرم تا ته و تو تونستمیم یطورنیدق کنه. ا وانیکه افرا کنار ک نهیگفتم بذار من آدم بده بشم، بهتر از ا

آوردن افرا تالش که واسه بدست یدادیم یتکون هیخواستن افرا، تو به خودت  یبا ادعا ی. از طرفارمیرو درب هیقض
نشون  طورنیاواخر ا نیحداقل ا ،یخوایتو افرا رو م دونستمیم . منیداشت رتیباالخره غ یتو هم مرد بود ،یکن
نخواستم افرا رو  وقتچی. من هیداشتن افرا رو دار اقتیکه ل یبه افرا و به خونوادمون ثابت کن خواستمی. میدادیم

و  فتمیهمه ب باعث شد از چشم دونم،یبهش کمک کنم. کارم اشتباه بود م خواستمیمن برادرشم فقط م رم،یاز تو بگ
 بود. نیهم دیرسیکه به ذهنم م یبه عواقبش فکر نکردم چون اون لحظه تنها راه

 انداخت. ریو سرش را ز دیاز چشمش چک یاشک قطره
 ماجرا از دست دادم. نیاز شما دوتا ضربه خوردم. من عشقم رو تو ا شتریزدن. من ب یهمه بهم انگ نامرد -

حرف تمام  کیسال با  همهنیبعدازا یاو گمان بد بردم وقت یمن رو ی. وقتمیودکردن ب هیدرحال گر ایمن هم رؤ هم
 من بود. یدرباره او درهم شکست، او به دنبال سروسامان دادن به زندگ میباورها

 انداخت. یعل یروروبه زیم یدرآورد و رو بشیاز ج یبرد، فلش بشیبلند شد و دست درج شیجا از
که  یمدت از تو گرفته. با مدارک نیا یتو وانیهست که ک ییلمایتمام عکس و ف نیا کنم. داشیباالخره تونستم پ -
 .یکن تیو ازش شکا یکن تیثیح یادعا یتونیفلش هست م نیا یتو

 اش را پوشانده بود ادامه داد:که چهره یهم روبه من با غم بعد
 یشیدار مبچه یصدا بزنه، حاال که تو دار ییتو منو دا یروز آرزو داشتم بچه هیبودم.  یببخش افرا داداش ناخلف -

 ت شدن رو ندارم.بچه ییدا اقتیمن ل
طور که اشکم روان بود لبم را گاز زل زده بود. همان زیم یهمچنان ساکت در فکر فرو رفته و به فلش افتاده رو یعل

 که در حقم کرده بود شده بودم. یو لطف نیشاه یگرفتم. من شرمنده
 گذاشت. ینه علشا یرا رو دستش

 افرا بمون. هرطور که شده. یپا -
 زدم: شیبلند شدم و صدا میازجا اورم،ینتوانستم طاقت ب گریهم قصد رفتن کرد که د بعد
 !نیشاه -

سِمَت  نیشاه د،یبگو خواستیهرچه م ی. علستادمیا شیروسمتش رفتم و روبهاما برنگشت. به ستادیا شیسرجا
 چشمان همچون شبش شدم. رهیخ را پس گرفته بود. اشیبرادر
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 منو ببخش که بهت شک کردم. -
 میموها یدستش را باال آورد و رو دیکه سرش را چرخانده و نگاهش به ما بود، با ترد یسمت علشد به دهیکش نگاهش

که دستش از  دیالعملش چرخعکس دنید یبرا یسمت علپا کند، گردنم چنان بهشر به یدوباره عل دمیگذاشت. ترس
هم  یرو دییتأ یرا به نشانه شیهاما بود. چشم خیم نبود، اما نگاهش همچنا یکامالً عاد یافتاد. عل میموها یرو

کردم و دستم  هیشروع به گر یهای. هاندازمیب نیشوم و خودم را در آغـ*ـوش شاه ریبود تا ش یکاف نیگذاشت. هم
 میهایکودک یبازدر آغـ*ـوش هم خواستمیفقط م دانستم،یرا نم میهااشک لیرا دور کمـرش گره زدم، خودم هم دل

بود.  نیباشاه یداشتم، خاطره مشترک ادیبه امیکه از کودک یاخاطره نیبود، دورتر یحام شهیهم نی. شاهرمیبگ امآر
 ادمیبلند کردنم دراز کرد.  یسمتم برادستش را به نیخوردم و شاه نیکردنمان زم یعصر تابستان وسط باز کی
دوشش سوار کرد و  یآرام کردنم مرا رو یبرا نی. شاهکردمیم هینه، اما مدام گر ایخوردنم درد داشت  نیزم ستین

 یها. خندهآوردیدر م ماهمیهواپ یصدا دیچرخیم اطیطور که دور حوض وسط حدر هوا، همان میهابا گرفتن دست
 .آمدیاش هم لبخند به لبم مهرباره یدآورایبا  یخنده عمرم بود که حت نیترنیریدل آن روزم، شازته

و با دستم  دمیرا باال کش امینیب کردیمرا جدا م یهاو بعد دست نیشاه یهاکه اول دست ایرؤ یهاغرغر کردن با
 .کردیم یشدت خودداربه شیهااشک ختنیقرمزقرمز بودند، اما از ر شیهاهم چشم نیرا پاک کردم، شاه میهااشک

 گفت: یاش داد و رو به علعمل کرده ینیبه ب ینیگرفته بود چ شیهااز دست یکیور که طال را با طهمان ایرؤ
 بچشو. ای کشهیخودشو م ایکردن برداره. آخر  هیبزن تا دست از گر نیبه ا یتودهن هی ایب -
 بلند شد و به سمتمان آمد. شیازجا یعل
نکنه.  هیگر گهیلحظه که د نیهم دهیافراخانم قول م یول م،یدانجام ب نیبا شاه میبر دیکار دارم که با هیاالن  -

 .شکنهیگرچه هربار قولش رو م
 سمتش دراز کرد.انداخت، دستش را به نیسمت شاههم نگاهش را از من گرفت و به بعد
 ؟یبخاطر افرا بکن یهرکار یحاضر -

 کرد. یدرنگ دستش را قفل دستان عل یابدون لحظه نیشاه
 .یهرکار -
 دستش را فشرد و سرش را تکان داد. یعل
 .میپس بر -
 گرفتم. شیترس دستم را به بازو با
 ؟یتو سرته عل یچ -
 شد. دهیسمت باال کشطرف لبش به کی
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 کوچولو. حسابهیتسو هی-
من بودند.  یو منتظر حرکت بعد دادندیاز خودشان نشان نم یعکس العمل چیانداختم. ه نیو شاه ایسمت رؤبه ینگاه
 .دمیسالن کش یسمت باالم را باال انداختم و دستش را بهسر
 .یعل یبر ذارمینم -

 کرد و درگوشم گفت: یمصنوع یاخم
 .ایلجبازتر شد یمامان شد یاز وقت -

 دیشا دانستمینداشت. حداقل اگر قصدش را م یادهیفا یام نگهش دارم ولرا لوس کردم تا حداقل با مکر زنانه خودم
 کنم. یفکر توانستمیم

 انداختم. ایسمت رؤبه یسرهم به صدا درآمد. با ذوق نگاهپست یبودم که زنگ واحد چند بار ریدرگ یبا عل هنوز
 خوب برگشته باشه. یحتماً. خداکنه باخبرا بهیاد -

 سمت در رفت.به نیشاه
 .کنمیمن باز م -
 دادیآمده بودند. با دادوب یا بودند. خانواده علبلند شد. صداها چقدر آشن یادیعده ز یباز شدن در، ناگهان سروصدا با

 .میسمت در رفتهراسان به یمحمدطاها همگ
 .یکنیم یچه غلط نجاینامرد تو ا کهیمرت -
براق مشتش را باال آورده بود و قصد کتک  یهم با صورت نیچسبانده بودش، آذ واریرا گرفته و به د نیشاه یقهی

 دست او گذاشت. یا رودستش ر یرا داشت که عل نیزدن شاه
 ن؟یکنیم کاریچ -
 گفت: رفتیغره مچشم نیبه شاه کهیدرحال تیبا اخم و عصبان ایثر
 جاست؟که زنت هم همون ییجا ادیب یچطور اجازه داد ست؟یآقا چشمش دنبال افرا ن نیمگه ا ؟یعل هیچ -

 نداشت. یدفاع چیه و از خودش زدیحرف نم یاکلمه یکه حت سوختیم نیشاه تیمظلوم یبرا دلم
 به حرف آمد: یمادرعل نباریجدا کرد که ا نیرا از شاه نیمحمدطاها و آذ ،یعل
 مادر دنبالت باشه؟ هیآه  خوادیدلت م یلیبه هم؟ خ یختیدوتا رو ر نیا یبگم بهت جوون که زندگ یچ -

 اعتراض کرد. یپدرعل
 ه؟یحرفا چ نیشهالخانوم ا -

 .دیچادرش را جلوتر کش یمادرعل
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سرو سامون  شیتازه زندگ ؟یدونیم دمیم رو دذره آب شدن بچهاز دل من که ذره ی. تو چسوزهیداره م گرمیج -
 گرفته بود.

 رفتم: ینتوانستم تحمل کنم. به سمت مادر عل گرید
 .نیدرمورد شاه دیکنیاشتباه م دیخانم جون دار -

صورتش به  یکه تمام اجزا یث را فراموش کرد و درحالکه انگار تازه متوجه من شده بود، پاک دعوا و بح یمادرعل
 سمتم آمد و در آغوشم گرفت.به زدیلبخند م میرو
 نیبهم داد. مبارکتون باشه. از هم ایثر شبیکه د یحال شدم با خبردورت بگردم عروس گلم. چقدر خوش یاله -

نذاشت، گفت  ایمنتها ثر میایب میخواستیم شبیکه همون د میذوق داشت قدرنیاول نشون داد که چقدر خوش قدمه، ا
 مدتتون عوض بشه. نیا یحال و هوا کمهی میکنارته بذار یعل

 .دیام را بوسفاصله گرفت و گونه یرا در دست داشت، کم میهاکه شانه یدرحال
 کنارت بود دلم آروم گرفت. یکه عل نیهم -

از اضطرابم را  یکم آوردندینم میام را به روخانواده یهایاحترامیمدت ب نیدر ا نکهی. ادمیاش را بوسهم گونه من
را از دست رها گرفتم و به دست  ینیریکردم، جعبه ش یپرسبا همه احوال یکییکی. ترسم فروکش کرد و کردیکم م

 دستش بود رفتم. یگلکه دسته یعل پدرسمت بود دادم. به یپرسکه اوهم مشغول احوال ایرؤ
 آخه؟ دیدیچرا زحمت کش -
 گل را به دستم داد:و دسته دیرا بوس امیشانیلبخند پ با
 حرفاست. نیاز ا شتریمثل تو ب یارزش عروس گل -

و  ستین ادشانیاالن  نکهیکنم، اما با فکر ا یام عذرخواهخانواده ریداشتم از جانب خودم بخاطر رفتار اخ قصد
را عوض کردم و ساکت ماندم. هرچه کمتر در موردش  ممیتصم شود،یشدن حال االنمان م عیباعث ضا اشیادآوری

 یتعارف کرد وارد خانه شوند؛ چون هنوز همه جلو ایرؤ هایپرس. بعد از اتمام احوالشدیزودتر فراموش م میزدیحرف م
 نی. شاهگذشتندیغره از کنارش مو با چشم انداختندیم نیسمت شاهبه ی. هرکدام با اخم نگاهمیبود ستادهیدر واحد ا

 انداخته بود. نییهم سرش را پا چارهیب
 کرد. یااش با سر اشارهسمت خانوادهگذاشت و به یشانه عل یدستش را رو نیشاه من،یسمت سالن نشرفتنشان به با
 بهتره. نجایداداش. نباشم ا گهیمن برم د -
 .دیکش منیسمت نشرا به نیدست شاه یعل
 .یبر ذارمیرو ثابت نکنم که نم تیگناهیکاردارم، بعدشم من تا ب من که گفتم باهات ؟یبر یبذار جورنیهم -
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سمت دختر و به دندیپر شانیاز جا یمترخودش را در آغوشم پرت کرد. همه سه هوایکه نورا ب میهمه نشست باالخره
 برداشتند و صدازدند: زیخ چارهیب

 نورا! -
 هراسان نورا را از بغلم جدا کرد. رها

 را؟که نشد اف تیزیچ -
 داد. یخودش را به لبخند یجا تعجبم

 نشد رها ولش کن. میزیچ -
 کردن بود را کنار خودم نشاندم. هیگر یکه اماده نورا

 باشه دلم براش تنگ شده. نجایبذار هم -
 به سمت نورا رفت. یاغرهچشم رها

 ؟یبود کرد یمامان چه کار -
 .دمیکش شیموها یرو یدادن. دسترا تکان  شیانداخت و شروع کرد پاها ریسرش را ز نورا

 .یینداره زندا بیع -
دسته  یرو کهیدرحال یمقصر بود. عل نیآذ چارهینشست. انگار ب شیانداخت و سرجا نیسمت آذطلبکار به ینگاه رها

 گذاشت و با لبخند گفت: نیشانه شاه ینشسته بود دستش را رو نیمبل کنار شاه
 روزگاره به خدا. یاز مردا یکی -

 یمو براکرده بود را موبه فیتعر نیهرچه شاه ی. علیعل حاتیآن دو بودند و منتظر ادامه توض رهیبا تعجب خ همه
ها برطرف سوءتفاهم کهنی. همخواستندیعذر م نیها شرمنده شده بودند و مدام از شاهآن بارنیاش شرح داد. اخانواده

 نبود. یدیردت نیشاه ی. در برادرکردمیشده بودند خداراشکر م
 بلند شد. شیاز جا یعل
 .میبر گهیخب ما د -

 بلند شد. شیاز جا عیهم سر نیشاه
 با اجازتون. -

 به آن دو انداخت. ینگاه یعل مادر
 مادر؟ دیکجا بر -

و از قصدش منصرفش کنم.  ندازمیخودم را وسط انداختم تا حداقل مادرش را به جانش ب ،یاز جواب دادن عل قبل
 مانعش شود. توانستیجون مخانم دیشا
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 .دهیشر م یحرفا و رفتاراشون بو ینگفتن ول یزیجون نذار برن توروخدا. به من که چخانم -
 گرد شدند. یمادر عل یهاچشم

 مادر؟ گهیراست م -
 :دیپشت گردنش کش یدست یعل
 .کنهیآخه؟ افرا داره بزرگش م ینه مادر من. چه شر -

 بلند شد. شیاز جا محمدطاها
 .امیمنم م -
 .ستادیهم پشت سر محمدطاها ا نیآذ
 پس. می. بریاک -
 سمتشان دراز کرد.دستش را به یعل
 شماها کجا؟ -
 گفت: یرو به عل ایثر
 تره.راحت المونیدوتا همرات باشن خ نی. حداقل استین یکه بحث یدنده و کله شق هیتو  نکهیدر ا -

 گفت: نیتکان داد و رو به آذ دییهم سرش را به نشانه تأ رها
 .دمیداداشم کتک خورده شب خونه راهت نم نمیبب یعنی. یعل یجلو یندازیشد خودت رو م یاگه کتک کار -

 یسرش را رو یشینما نیآذ چارهیباشند. ب یشوخ شیهاحرف کردیکه آدم شَک م کردیم دیبا انگشتش تهد چنان
 شانه محمدطاها گذاشت و گفت:

 گرفتم. نویکردم ا یچه غلط -
 گفت: یبلند شد و کامالً جد شیاز جا یعل پدر
 .رهینم ییهم جا ی. کسنینیشیم نیریگیهمتون م د؟یوکاله کردکجا شال -
 اعتراض کرد. یعل
 بابا! -

 دستش را باال آورد. یعل پدر
 ننتویتو چاه که بعداً هزارتا آدمم جمع شن نم نیندازیسنگ م هی نیریتو سرتون م نیکه گفتم. باد انداخت نیهم -

 .ارنیدرش ب
 رفت. یسمت پدر علبه محمدطاها

 بشه. یقراره چ میدونی. اصالً ما که نموفتهیب یاتفاق ذارمیراحت من همراشونم، نم التیآقاجون خ -
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 هم ادامه داد: یعل
واسه  زهیدوتا انگ زه،یانگ هی یباشم. حاال به جا خوریتوسر خوامیاز حقم دفاع کنم، نم خوامیبارم که شده م هیبابا  -

 .داکنمیدرونم رو پ یواقع یدارم. بذار بگردم عل میمحکم نگه داشتن زندگ
 گفت: یرو به پدر عل گرفتیم اشیکه اشکش را با پر روسر یدرحال یعل مادر

 .کنهیم کاریداره چ دونهی. خودش مستین سالهستیب یاون پسربچه گهید یبذار برن باقر. عل -
ام نبض و معده کردیزدند. مدام کف دستم عرق م رونیکردند و از خانه ب یرا راض یپدر عل بود یبا هر ترفند باالخره

کردن و رفتن  ینگه داشته بودم. با خداحافظ یخانواده عل یزور جلونداشت. خودم را به یفیحالم اصالً تعر زد،یم
ساعت  یهابه عقربه ی. نگاهدادمیم. از استرس داشتم جان شدم رهیو به سقف خ دمیمبل دراز کش یرو یخانواده عل

بود. چنان دلم  امدهیهم خانه ن بیاد ینبود، حت کدامشانچیاز ه یانداختم. خبر دادیعصر را نشان م قهیدق ۱:۲۰که 
تا بخورم  آوردیم ای. هرچه رؤکشدیرا به هم گره زده و مدام م میهاروده یکس کردمیکه احساس م دیچیپیبه هم م

عرق شده بود. دستم را به دسته مبل گرفتم  سیو تمام تنم خ رفتیم جیسرم گ زدم،یال آوردن پس مرا از ترس با
را  نیزم یرو مینشستن کف پاها یبه وزن سرم اضافه شده، حت ییلویچندک کردمیبلند شدم. احساس م میو از جا

طاقت بازماندن نداشت، فقط  گرید میهاشده بود و چشم دیجا سفپلک زدم اما همه ی. چندبارکردمیاحساس نم
 .دمینفهم چیه گریخودم را معلق درهوا احساس کردم و د لحظهکی

*** 
. شدیم ترکیاما توان جواب دادن نداشتم. هرلحظه صدا نزد دم،یشنیدور م یهارا از فاصله یفینامفهوم و ضع یصدا
دوباره  جانیب یصدا قطع شد و همچون جسملحظه  کی. دمیدیم یجا را برفبود و همه یدور برم انگار ابر یفضا

 اهیداد و پشت پلکم کامل س یاهیخودش را به س یجا یدیکم سفچقدر گذشت اما کم دانمیدرهوا معلق ماندم. نم
العمل عکس گونهچیه ییاما توانا کردمیرا کامال احساس م کردیانگشتان دستم فشار وارد م یالکه البه یشد. جسم

 :دمیبا مفهوم شن نباریرا ا یفیضع یباال آمد و صدا امیاریکم سطح هوشکمنداشتم.  یکیزیف
 .ینشون بده که بفهمم متوجه شد یعکس العمل هی یکنیانگشتات احساس م یخودکار رو ال نیافرا خانم؟ اگه ا -

 دوباره صدا آمد: بدنم را تکان بدهم. انگار فلج شده بودم. یاز اعضا کدامچیه توانستمیاما نم دمیشنیرا م صدا
 نگرانته. یلیخ جاستنیکن. شوهرت ا یکوچولو سع هیفقط  ،یشیپلکات رو تکون بده اگه متوجه م کمی -

 آمد: یعل گرفته یصدا
 زنم از دستم رفت. نیکن یکار هیتورو قرآن  فهمهینم یچیدکتر ه یآقا -

 گذاشت. میبازو یهم انگار مخاطبش من بودم، دستش را رو بعد
 .یشنویرو کن اگه صدام رو م تی. توروخدا همه سعکنمینشون بده دارم دق م یالعملعکس هی یمرگ عل افرا -
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قلبم را چنگ زد و فشرد،  یدرد کرد؟یم هیمن داشت گر یِشد. عل یفیخف هیبه گر لیرفت و تبد لیکم تحلکم صدا
 ام احساس کردم.گونه یاشک را رو یداغ

 ت:گف یازدهجانیه یبا صدا دکتر
 العمل نشون داد.. عکسشنوهیصدامون رو م -
 کنترلش کند داد زد: توانستیکه نم ییو صدا جانیهم باه یعل
 شکرت. ایخدا -

 شد. دهیاشکم بوس یرفت و رو نییتخت پا گوشه
 نازت رو باز کن. یخوشگلم چشما یدورت بگردم افرا چشمات رو باز کن خانومم. افرا -

 دکتر امد: یصدا دوباره
شما باهاش  رونیب رمیالعمل نشون بده. من معکس تونهیکه نم ادهیز نقدیا شیروان یخستگ یول شنوهیصدامونو م -

 قدرانیا تشیهم نترس، وضع نقدریالعمل. اکه وادارش کنه به نشون دادن عکس یبگ ییزایکن چ یحرف بزن، سع
 .ستین میهم وخ
کند. انگار متوجه من نبودند.  تیتا رفتارم را تقو امدیادامه کارم ن یبرا یقیتشو یدادم، اما صدا یچشمم را تکان گوشه

محکم گرفته شد و شروع کرد به حرف زدن.  یبسته شدن در، دستم توسط عل یبهتر شده بود. با صدا یلیحالم خ
بزند و او حرف  خواستیشده بودم، دلم م ترحالیو ب ودمرا به خلسه بـرده ب شیبودم، بدتر صدا شیعاشق تن صدا

و به صحبت  ندیام را بببازشده یهاچشم دمیبود، ترس نییمن فقط گوش بدهم. چشمم را باز کردم اما او سرش پا
 میهاچشم عیپس سر ت؛ینشیبود و به دل م نیریش یادیز شیهاصدقه رفتنکردنش خاتمه دهد، خواستن و قربان

 یادآوریدلنوازش غرق شده بودم که ناگهان با  نیطن یبایز یایاش. در دندورگه یگوشم سپرده شد به صدا ورا بستم 
بلند شد  شیهراسان از جا یآورده بودم. عل رونیشدم. انگار تازه سرم را از آب ب زیخ میو ن دمیکش یبلند نیه یزیچ

 خیو دستش  دیلرزیشدت مبه شی. صداردمحکم دستم را فش گرشیو دستش را پشت کمرم گذاشت و با دست د
 .کرده بود

 ؟یافرا چت شد؟ خوب -
. شدندیپر از اشک م شتریب میهاسر چرخاندم. لحظه به لحظه چشم یبه سمت عل دهیگرد شده و ترس یهاباچشم

 .دیسمت در دوبه یعل
 .زنمیاالن دکتر رو صدا م زمیعز ستین یچیه -

 زدم: داد
 !یعل -
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 شد و برگشت. شتریب ترسش
 جانم؟ -

 .دندیچکیم میهاشماشک پشت سرهم از چ یهاقطره
 بچمون. یعل -

بلند شروع به شد و بلند دهیکش نییسمت پازمان لبم بهافتاد، هم امیشانیپ یرو ینیشدند و چ کیبه هم نزد میابروها
 .گذشتیچه در ذهنم مآن اورمیبه زبان ب یحت دمیترسیکردم. م هیگر
 سمتم آمد.و به دیکش یقینفس عم یعل
 نیبا من ا گهیرو ندارم توروخدا د زایچ نیافرا. به خدا مردم و زنده شدم. من تحمل ا یکرد تو که منو نصف عمر -

 کارو نکن.
 برد و سرم را باال آورد. امرچانهیز دست

 ؟یاالن خوب -
 هق گفتم:و با هق دمیرا باالکش امینیقاب گرفته شده بود زل زدم، ب نکیچشمانش که پشت ع به
 بچمون خوبه؟ ،یچیمن ه -

 گذاشت. میموها یچسباند و دستش را رو اشنهیرا به سـ*ـ سرم
 خوبه. -

 سرهم تکان دادم.را چندبار پشت سرم
 فشار روش بوده که مرده. قدرنیمدت ا نیا ی. تویگیدروغ م یدار -

 از خودش جداکرد و صورتم را با دستانش قاب گرفت. مرا
 ؟یدیتا حاال از من دروغ شن -

 باال انداختم که ادامه داد:را به نشانه نه  سرم
 بشه. تیتقو یلیمامانش خ دی. حالش خوبه، فقط باگمیبهت دروغ نم -

 .دیرا بوس امیشانیتخت دراز بکشم و پ یهم مجبورم کرد رو بعد
 کنه. تنهیمعا ادیدکتر رو صدا بزنم ب رمیم -

*** 

 11 فصل
 امیخانه پدر اطی. با بازشدن در حداشتیقدم برم رفتمیقدم با من که آهسته راه مبغلم را گرفته بود و هم ریز یعل

 ستادهیسکو ا یاهل خانه باال ی. همهمیشد اطیاز ما دونفر آمده بودند وارد ح تیحما یکه برا یهمراه با خانواده عل
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که با پدرم  بودم بیاد ونیرا مد هانیا یبود انداختم. همه ستادهیا درمکه کنار پ بیبه اد ینگاه یبودند. با قدردان
سمتمان به کردیظرف اسفند را فوت م یطور که روصحبت کرده بود و اجازه ورودمان به خانه را گرفته بود. مادر همان

 کردیظرف اسفند که مدام دود م یچرخاند و رو یاسفند برداشت و اول دور سر من بعد هم دور سر عل یآمد، کم
 .ختیر
 .شاءاهللان لیبترکه چشم حسود و بخ -

ام را بود، داد. دست دور گردنم انداخت و محکم گونه ستادهیکه پشت سرش ا ایهم ظرف اسپند را به دست رؤ بعد
 .دیسرهم بوسچند بار پشت

 دورت بگردم مامان! مبارکتون باشه. یاله -
 آلودش زدم.اشک یهابه چشم یجداشدن مادر لبخند با
 ممنونم مامان. -

 گذاشت. میپا یجلو یگفتن تخم مرغ کیو تبر دنیعد از بوسسمتم آمد و بهم به عموزن
 باال. ایبعد ب نیعمو پات رو بزار رو اقربونت برم زن -

آماده کرده  یدرست و حساب یدعوا کی یام را نداشتم، خودم را برااز طرف خانواده یاستقبال نیانتظار همچ اصال
 آمد در گوشش گفتم: دنمیبوس یبرا ایرؤ یبودم . وقت شده ریکلمه غافلگ یواقع یکالم به معنا کیبودم. در 

 .ایممنونم رؤ -
نشکن.  شهیبرسد. شده بودم ش بیکد داده بودند که نپرد و بغلم نکند چون ممکن بود به بچه آس لدایاز قبل به  انگار
پدر و عمو هم و محکم بغلش کردم.  دمیداشت فاصله را حفظ کند دستش را جلو آورد. دستش را کش یسع کهیدرحال

 زیچند روز همه چ نیاش را. انگار در او خانواده یهم عل وگرفتند  لیهم مرا تحو یادیز یسمتم آمد و با خوشحالبه
 کرده بود. رییصدوهشتاد درجه تغ

 .میو وارد خانه شد میآمد، با گرفتن دستم از سکّو باال رفت یبه کمک عل نیشاه
باوجود  یپدر عل یمختصر ییراینشسته بودند. بعداز پذ مانیروو عمو هم روبهمبل نشسته بودم و پدر  یرو یعل کنار

 که به آنها شده بود، با لبخند رو به پدر کسب اجازه کرد. ییهایاحترامیتمام ب
حل شد و رفت.  زیچ. خداروشکر که همهمیمدت شد نیاومده تو ا شیپ یهاتفاهمهمه متوجه سوء یبهرام یآقا -

 ست،یاصالً استرس خوب ن طیشرا نی. واسه افرا تو اشونیبرن سر خونه زندگ گهیدوتا جوون د نیا نیاگه اجازه بد
 .دهیکش یسخت یلیمدت هم خ نیاستراحت مطلق داشته باشه. هم دیبا

 کرده بودند. یکیرا با هم  شانیهاسمت عمو انداخت. انگار قبالً حرفبه ینگاه پدر
 بگم. یچ دونمیکه نم میازدهشما خجالت یرو یتو قدرنیمجد؟ ما ا یبگم آقا یچ -
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 با حفظ همان لبخندش ادامه داد. یعل پدر
 .نیخبر نداشت یچی. شما هم از هنیمقصر که شما نبود -

 تأسف تکان داد. یاز رو یسر پدر
بهش  یسابوحدرس درست هیچندتا جوون  نیبود. خداروشکر که ا خبریاز خدا ب وانیسر ک ریز هایگرفتار نیهمه ا -

 دادن دلم خنک شد.
دارد تمام  یو خوش ریبا خ زیچو خوشحال بودم که همه دادمیمدام سرم را باخنده تکان م خبریهم از همه جا ب من

 گفت: هویکه پدر  شودیم
 شرط دارم. هی یول -

نباشد.  یجمع شدن گریدکند که  یکار ایبزند  یبار حرف نیا دمیترسینبود، م دیبع زیچچی. از پدر هختیر یهر قلبم
 جواب داد: درنگیب یعل
 .کنمیباشه قبول م یهرچ -

 داد و رو به جمع گفت: یسرش را تکان پدر
رفت. همه  فهیکل طا یمن تو یش. آبرودست دختر منو گرفت برد خونه یبدون عروس یکه عل دیتون شاهدهمه -

 شیپ دایکه جد ییرسوا نینگفتم. با ا یچیخاطر دخترم هاما من بازم ب لنگه،یوسط م نیا یزیچ هیبودند که  دهیفهم
 نطوریتمومه، نه اصالً ا زیچهمه شنیصاحب بچه م دارندوتا  نیحاال که ا نیبدتر در بدتر شده. فکر نکن گهیاومده د

 .ستین
گفتن  م،یونسالکیاز  شتریبعداز گذشت ب گفت؟یها چه بود که پدر داشت محرف نی. اافتادیفشارم داشت م کمکم

 داشت؟ یادهیها چه فاحرف نیا
 .دیسمت او چرخسرم به یپدر عل یصدا با
 د؟ییفرمایم یبله حق با شماست. حاال شما چ -

 زل زد. یبه عل پدر
 .گردهیمن و عزت و احترام دخترم برم یآبرو قیطر هیفقط از  -
 کامل گفت: نانیبا اطم یعل
 .کنمیو چرا قبول م چونیباشه ب یهرچ -
 ام کرد.کامل شوکه اشیترس به چشمان پدر زل زده بودم که جمله بعد با
 م هستم.وگرنه خودم نوکر دختر و نوه شیببر ذارمیشرط م نی. فقط با اریبگ یبراش عروس -
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. همه از شرط پدر متعجب دیچرخیمتعجب نگاهم در جمع م یهادرجمع افتاد و من فقط با چشم یاو همهمه پچپچ
 کیداشت؟ من با  ییکارها چه معنا نیا م،یمشترکمان را شروع کرده بود یزندگ شیپ میونسالکیند. ما شده بود

 مسخره بود. دم؟یپوشیبچه در شکم لباس عروس م
 دهان باز کردم و رو به پدر گفتم: باالخره

 .مستیخودم وا یرو پا تونمینم یلباس عروس بپوشم؟ من حت طمیشرا نیبابا زشته. من با ا -
 زد. میبه رو یلبخند پدر
. حاال هم دور نشده من کردمیم ارزشیتورو ب دی. من روز اول نبانمیعروس رو تن تو بب دیمن آرزو دارم لباس سف -

 .شهیحالت کامال خوب م میاگه بهت برس گهیماه د هیبا دکترت صحبت کردم، تا 
 رو به پدر گفت: یعل
لباس عروس  دنیپوش یآرزو یبکنم. حق باشماست. هردختر یافرا هرکار ی. من حاضرم برایبهرام یقبوله آقا -

از افرا  یحق رو با خودخواه نی. من اننیلباس عروس بب یدخترشون رو تو خوادیهم دلشون م یاداره. هرخونواده
 براش جبران کنم. دمیگرفتم. قول م

کند. نه تنها  یهرکار میشوهرم حاضر است برا که شدیهم ثابت م وانیبه خانواده ک طورنیبا خودم فکر کردم. ا یکم
خودم  شیهم نبود، البته اگر باردار نبودم. پ یبد شنهادی. پکردندیمرا مسخره م یکه روز امفهیبه او، بلکه به تمام طا

 در لباس عروس شکمم هم مشخص نبود. طورنیا شد،یدو ماهم م گر،یماه د کیحساب کردم من تا 
 رخاند.سمتم چسرش را به یعل
 افرا؟ یهست یتو راض -
 به جمع انداختم و در گوشش گفتم: ینگاه یچشم ریز
 خرج و مخارجش... -
 و همچون خودم آرام زمزمه کرد: دیحرفم پر انیم
 .ذارمیکم نم یزیتو دلت هست رو به من بگو، من برات چ ینگران اونجاش نباش. تو فقط هرچ -

عروس،  فهیشد. طا میبه دو دسته تقس ادیز یاهوی. با موافقت من، جمع با هدادم یوسعت گرفت و سرم را تکان لبخندم
 یهر از چندگاه ن،یداماد، محمدطاها و آذ فهیبودند، سردسته طا بیو اد نیعروس شاه فهیداماد. سردسته طا فهیطا

 یاز همراه کرندیم دیتهدرا  گریکدیو  پراندندیم کهیت گریکدیو مدام به  افتادیو محمدطاها دعوا راه م بیاد نیهم ب
به هم بود. هر  هیشب شانیهااز اخالق یاریبودند اما بس یناتن یهابرادر نکهیباا بی. محمدطاها و ادنیو شاه نیبا آذ

 .کردندینم غیدر انشانیاطراف یبرا یکمکچیشدت مهربان و فداکار بودند. از هدو باوجدان، با اخالق و به
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ها که سر رسم آن یها و رفتارهااز حرف میرفتیم سهیو مدام ر میرا داشت طرفیقش بهم ن یمن و عل انیم نیا در
و  یزنبنشانند. بعد از دوساعت چانه یداشتند حرف خودشان را به کرس یو هرکدام سع کردندیو رسومات بحث م

 خیکه نه س میریگرا ب انهیرسم و رسومات م ثدر بح میکرد یمشخص شد و سع یعروس خیبحث کردن، باآلخره تار
 بسوزد نه کباب.

دلش به رحم  یکم یبمانم. از طرف امیدرخانه پدر دیام بگذارم و باحق ندارم پا به خانه یشرط کرد تا روز عروس پدر
با آن حال  گذاشتندیعمو هم عمراً مکنار من بماند. مادر و زن یهم دوست دارد تا روز عروس یآمد و اجازه داد اگر عل

 یکه کنارم بود کاف نیکجا. هم کردیم یکنارم باشد، چه فرق یعل خواستیخانه خودم بروم. من دلم م و روزم به
 بود.

*** 
 را از گوشش در آورد. یفشارم را گرفت و گوش ایرؤ
 .ستین ینگران یجا یول نهییفشارت پا کمهی -

 .دمیکش نییلباسم را پا نیدادم و آست یرا تکان سرم
 برم. حوصلم سررفته. نییبرم باال و پا تونمیها هم که نمپله نیجا نشستم. ازا هیخسته شدم از بس  -

 مخصوصش شد. فیجمع کردن دستگاه فشار و گذاشتنش در ک مشغول
خودتم بهتره  ی. برایسرپا بمون تیتو عروس یتا بتون یرو استراحت مطلق کن گهیسه هفته د-دو نیا یمجبور -
 .یبرسبه خودت  یحساب دی. بایجورنیا

که مد نظرش  یزیچ داکردنیآورد و بعد از پ رونیرا ب لشیموبا یگوش عیآمده باشد، سر ادشی یزیهم که انگار چ بعد
 گرفت. میرا جلو یبود، گوش

 واست سفارش بده. یرو انتخاب کن شیکیلباس عروسا رو فرستاده که  نیعکس ا ایثر -
سمتم خم کرد ها بهعکس دنید یها شدم. سرش را براسرا از دستش گرفتم و مشغول رد کردن عک یگوش حرفیب

 شد. لیصفحه موبا رهیو خ
 .فرستهیبرات م گهید یمدال ومدیمدال هم خوشت ن نیگفته اگه از ا -

و رها سپرده  ایثر ا،یرا به رؤ زیباشد. همه چ یمهم نبود لباس عروسم چه مدل میبرا یرا نداشتم حت یزیچ چیه حوصله
 بود. نیتنها جوابم ا دندیپرسیها مدام از من نظر مآن نکهیبودم. با ا

 .دیدونیخودتون بهتر م یزیهرچ -
 .دمیگرفتم و دراز کش ایسمت رؤرا به یها گوشتمام شدن عکس با
 تنگ نباشه بچم خفه شه. ادیرو خودت انتخاب کن سفارش بده، فقط ز شیکیهمشون خوبن.  -
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 گفت: یاگانهکرد و با لحن بچه یذوق
 .یشما بشم اله یشوشولو ینین یخودم فدا -
بود،  زانیبه آن آو اشرهیسمت در که همچنان قفلش شکسته و دستگکه به در خورد، سر هر دو نفرمان به یاتقه با

 بلند شد. شیاز جا عیاست سر یعل نکهیا یهوابه ای. رؤدیچرخ
 .دییبفرما -
 کرد. یشیدهنش کج شد و ا نیورود شاه با
 ؟یدار کاریت روز خونه چوق نیا -

 سمتمان آمد.کرد و به یاخم نیشاه
 مگه تو؟ با افرا کار داشتم. یفضول -
 را در حدقه چرخاند. شیهاچشم ایرو
 .دهیخواب یشَر هی شهیتو هم یپشت کار داشتنا رون،یبرو ب ای. بیالزم نکرده با افرا کارداشته باش -

 شود. ریخبهختم هیپس دخالت کردم تا زودتر قض آمد،یبم هم مخوا یبحث کردنشان را نداشتم. از طرف حوصله
 .گهیم یچ نمی! ببایولش کن رؤ -

 لبه تخت نشست. نیشاه
 ؟یبهتر -

 هم گذاشتم. یرا رو میهاچشم
 آره. -

 زد. یلبخند
 خداروشکر. -
 سمت در رفت.به ایرؤ
 .ینیبیرو که م تشی. وضعیکن تشیاگه اذ نیحالت شاهبه یوا -

 داد. رونیب اشینیبا حرص نفسش را از ب نیشاه
 بهش نگما. یزیچ هیمن  ذارهیخودش نم نیبب -

 دادم. یرا گاز گرفتم و سرم را تکان لبم
 .نیبسه شاه -

 دو نفر. نیپا بود از دست ادر خانه ما به یخدا جنگ جهان یشهی. همرفتندیبا هم صالح نم وقتچیه ایو رؤ نیشاه
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 گفتمیم یبه عل دیدر که خرد بود، بدتر خوردترش کرد. با نی. ادیفت و در را محکم به هم کوبر رونیاز اتاق ب ایرؤ
مشغول  ایسرکار بود،  ای. دمشیدیتاشب مگرفتار شده بود که فقط شب قدرنیهم ا یعل چارهیقفل در را عوض کند. ب

هم بخاطر  شتریب شدم،یم مانیپشهزاربار  یبود؟ روز هگرفتنم چ یعروس روداریگ نیا انی. میتدارکات عروس
 بود. یحوصلگیب

 یکرده و تقاضا یمعلوم بود که خرابکار شد،یم دهیکش نییسمت پاسمت باال و دُمش بهبه نیشاه یتاج ابروها هروقت
 :دمیبسازد پرس یاتا سرهم کند و جمله گرددیکمک دارد. رو به او که معلوم بود دنبال کلمه م

 ؟یکرد کاریباز چ -
 :دیکش یآه
 ه؟یدردش چ یدونیکه نم یداداشت شد الیخیب قدرنیا -
 .دیرسیبه ذهنم نم یزیچ کردمیتعجب نگاهش کردم. واقعاً دردش چه بود؟ هرچه فکر م با
 شده؟ یمگه چ -

 کردم. یکه نوچ دیکش یآه دوباره
 ه؟یآه نکش. بگو دردت چ یه -

 کلمه جواب داد: کی فقط
 مهال! -

را به کل فراموش کرده بودم.  نیخودم، مهال و شاه یشدم. بعد از سروسامان گرفتن زندگ اشهریخ یپلک زدن بدون
 یرا، عشقش را از دست داده بود. االن من زندگ اشیبه خاطر من زندگ نیشدم. شاه یاز دست خودم عصبان یالحظه

بود.  نیشاه یزندگ یکه مهال معجزه دانستمیمن م فقطنشسته بود.  میروبزرگ روبه یخودم را داشتم و او با شکست
بحث ازدواج  یوقت ینبود و حت یارابـ ـطه چیه بندیپا کرد،یتره هم خرد نم یدختر چیه یاز مهال براتا قبل نیشاه

 یاهبه ر یبیاو را از سراش یمهال زندگ کهنی. اآوردیدر م یو مدام مسخره باز رفتیم سهیاز خنده ر آمدیم شیپ
 بود. ریخبر داشتم، انکارناپذ نیشاه یکه از تمام زندگ یمن یکرده بود، برا لیوار تبدهم

 هم گذاشتم. یرا رو میهاچشم نانیدستش گذاشتم و با اطم یرا رو دستم
 .کنمیراحت. بسپرش به من، درستش م التیخ -
 به لبش آمد. یدر دلش جوانه زد و لبخند یدیام
 آخه؟ یچطور -
 نباشه. تیتو کار گهیدآدرس خونه مهال رو بده.  -

 به من و تختم کرد. یااشاره
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 در خونشون؟ یبر یپاش یخوایم تتیوضع نینکنه با ا -
 نثارش کردم. یلگد

 که گفتم رو بکن. یکنم؟ تو کار کاریچ خوامیتوچه که من مبه -
*** 

. دوساعت کردمیمتختم بودند و من هم نگاهشان  یروروبه وارید یرو ی.دی.سمشغول نصب ال نیو شاه یعل
با تمام شدن کارشان  ی.دی.سعالمه بحث سر نصب ال کیبودند و تهش هم کج نصبش کرده بودند. بعد از  رشیدرگ

 گفتم: تفاوتیزدند که ب یبه هم لبخند
 کجه. یول ن؛یخسته نباش -

ن به صفحه طور که چشمشا. هردو هماندیچرخ ی.دی.سسمت من و بعد هم به سمت الهر دونفرشان به سر
 تخت خورد. نییپا لهیبه م شانیپا نکهیعقب آمدند تا ابود عقب ی.دی.سال
 چه خبرتونه؟ یه -
 را دعوا کرد. نیشاه یعل
 .یسوراخ کرد ترشونییپا یباالتر تو گوش نداد میبزن دیبا گمیتوئه. من م ریهمش تقص -

 .دیکوب اشنهیاش را به سـ*ـانگشت اشاره نیشاه
 .یرو گرفته بودم که تو جاش رو مشخص کن ی.دی.سمن ال یطرف رو تو سوراخ کرداون نکهیمن؟ مثل ا -
 از آن را نشان داد. یرفت و قسمت ی.دی.سسمت البه یعل
 .یذاریحواس برا آدم نم یزنیکه من کج سوراخ کردم. از بس حرف م یتو کج گرفت -
سمت کنار دستم را برداشتم و به یهااز کوسن یکی. گرفتمیکم داشتم سرسام م. کمیعل یکی گفت،یم نیشاه یکی

به هر دو  یاغرههر دونفر ساکت شدند و به طرفم برگشتند. چشم نیپرت کردم. با برخورد کوسن به شاه نیشاه
 نفرشان رفتم.

 .دیچه خبرتونه سرم رو برد -
سمت برداشتم و به گرید یکه کوسن کردیمهم با اخم او را نگاه  نیبود، شاه نیبه شاه دنیدرحال خند زیزریر یعل
 افتاد. نیزم یاش برخورد کرد و روپرتاب کردم که به شانه یعل
 با تو هم هستم. -
 که داد زدم: دیخندیبه او م نیشاه نباریا

 نینخواستم نصبش کن ن،یزم نشیبذار نی. بکننیسر منو برد نیمونده هست صاحابیب نیا ریگ ساعتهکیبسه.  -
 گذشتم. رتونیاز خ وار،ید یتو
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 انیطغ یامسئله نیترحوصله شده بودم و با کوچکترها کمرفتند. برعکس قبل رونیدو بدون حرف از اتاق ب هر
 .کردمیم
به جان  رلبیاز ترس من ز نباریشدند. ا نیزم یرو ونیمشغول وصل کردن تلوز ،یاز انبار یکوچک زیآوردن م با
را وصل کردند و  ونیتلوز ساعتکی. باآلخره بعد از دندیکشیهم خط و نشان م یراو با چشم ب زدندیغر م گریکدی

را دراز کرد و دستش را  شیبه تاج پا هی. با تکنشستتخت  یانداخت، کنارم رو رونیرا از اتاق ب نیبه زور شاه یعل
 ام انداخت.دور شانه

 چه خبر از افرا خانوم ما؟ -
 دادم. هیاش تکرا به شانه سرم

 حوصلم سررفته. -
 شد. مینوازش موها مشغول

 یخطر کامالً رفع شده هرجا خواست گهیدکترت، اگه گفت د شیپ نهیمعا میکه رفت گهیخرده صبر کن. دو روز د هی -
 .گردونمتیم برمیم

 زدم: شیو مهال، صدا نیشاه یادآوریشدم. با  میو مشغول تکان دادن پاها دمیکش یپوف
 !یعل -
 زمزمه کرد: یدآلولحن خواب با
 جانم؟ -
 هم بودند برگشتم. یرو شیهاکه چشم سمتشبه
 اد؟یخوابت م -

 کرد. بازمهیرا ن شیهاچشم
 . تو حرفت رو بزن.کمهی -

 برود؛ پس گفتم: ادمی دمیترس
 .دیاز هم پاش شیبخاطر ما زندگ نی. شاهمیو مهال بکن نیشاه یبرا یکار هی ایب -

 داد. یبسته سرش را تکان چشم
 .زنمیباهاش حرف م رمیباشه فردا م -

 :دمیپرس
 ؟یبا ک -
 .گهید نیبا شاه -
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 دیپر شیکه از جا دمیکوب شیبا آرنج به پهلو هیخواب بود. بعد از گذشت چند ثان جیدادم. انگار واقعاً گ امینیبه ب ینیچ
 گذاشت. شیپهلو یتخت نشست، دستش را رو یو رو

 ؟یزنیچرا م -
 کردم. یاخم

 ؟یدیمن م لیچرت و پرت تحو یاونوقت تو دار زنمیه دارم باهات حرف مدوساعت -
 .دیتخت دراز کش یرو
 م.کنم افرا؟ به خدا خسته کاریخب چ -

اند فاصله هم افتاده یکه رو شیهاپلک نیکردم ب یسمت چشمانش بردم و سعنداشت. دستم را به یادهیانگار فا رینخ
 چشمش گذاشتم و چشمش را باز کردم. نییچشمش، انگشت شستم را پا یام را باال. انگشت اشارهندازمیب

 نا؟یدر خونه مهالا میفردا بر -
 .شدمینم الیخیچشمش را ببند، اما من ب یداشت به هر نحو یو سع شدیطرف مو آن طرفنیچشمش مدام ا هیقرن
 نه؟ ای میبر -

 تخت نشست. یرا کنار زد و دوباره رو دستم
 .برمتیم یدکتر، بعداً هرجا خواست میفردا بر. چشم پسیشینم الیخیانگار ب رینخ -
 .ایقول داد -

 چشمش گذاشت. یرا رو دستش
 چشم. -

*** 
سنگ تمام گذاشته بودند.  میبودم که برا انمیاطراف ونیآرزو را مد نیا افتنیرا داشتم. تحقق  شیشد که آرزو یهمان

 یمرا احاطه کرده بودند و مرد یرنگ یشکوه برگذار شود. نورهابا قدرنیا امیمراسم عروس کردمیفکر نم چیه
طور و اکنون تمام وجود او ازآن من بود. همان شدیخالصه م اودر وجود  میتمام آرزوها یبود که روز ستادهیا میروروبه

سمت ن همراه با او بهعروسم را باال گرفته بودم خرما دار لباسگوشه دامن پف کهیدستم را گرفته بود، در حال یکه عل
 اشت،هردو دستش را باال آورد و دوطرف صورتم گذ ،یعل ی. با شروع آهنگ درخواستمیرفتیرقـ*ـص م ستیپ

از حد  شیمن امشب ب ینکیعروسم بود به چشمانش زل زدم. داماد ع هنوز هم دستانم بند دامن لباس کهیدرحال
فکر بودم  نیدر ا یهم افتادند. روز یشاند که ناخودآگاه چشمانم رون امیشانیپ یرو یاجذاب شده بود. بـ..وسـ..ـه

 زیچچیو ه کسچیاکنون هکنم، اما هم ییزده بودند خودنما لکه به ما ز یتمام چشمان یجلو یالحظه نیکه در چن
 .امیشانیپ یاش روبـ..وسـ..ـه یو داغ یفقط من بودم و عل دم،یدیرا نم
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رقـ*ـص  دی. تازه به خودم آمدم که بادمیدور به دور خودم چرخ کیرا باال برد و  میهااز دست یکیشروع آهنگ  با
 .میرا شروع کن مینداشت شیبرا ینیو تمر یقبل یزیربرنامه چیکه ه یادونفره

 را همزمان با شروع کردن خواننده به خواندن باال برد و لب زد: میهااز دست یکی
 ن دارمرو م ایتو دست عشقمه، دن دستام»
 آسمون، من تو رو دوست دارم یخدا قد
 نمیعاشق رو زم نیترتو خوشبخت با

 نمیزتریعز ییبه تو که تا ابد، تو قسم
 نمیعاشق رو زم نیترخوشبخت باتو

 «نمیشیتو اوج آسمون کنار ماه م امشب
حال اصالً در مقابل ه. تابشدیکنده نم یابود و لحظه دهیچسب میهازد و من غش کردم. لبخند به لب یچشمک یعل
آهنگ دستانم را کنارم گرفتم و  تمیبگذارم. همزمان با ر شیکردم تمام هنرم را به نما یبودم پس سع دهینرقص یعل

 میروهم روبه یکردم. عل دنینداده بودم، شروع به رقص جخر به شیمدّت برا نیکه در ا یابا تمام ناز و عشـ*ـوه
 دنیرقص یبود. اصال مگر عل بیامشب عج زیچهمه د،یرقصیمردانه م خواند،یهنگ مطور که با آبود همان ستادهیا

 بلد بود؟
 لباس نیتنت چه قشنگه ابه نمینازن»

 مال ما دوتاست ایدن میو تو مال هم من
 کوب مندستاتو به من، ماه نقره بده

 «خوب من یهالحظه شهیتو جادوانه م با
 ابرها بودم. یانگار رو بود که ادیو سوت ز غیج یصدا قدرآن
امشب از بر کرده است.  یآهنگ را گوش داده و آن را برا نیدستش را دور کـمـرم انداخت. معلوم بود هزاربار ا یعل

 کند. ریبود تا مرا غافلگ ختهیرقـ*ـص امشب برنامه ر یبرا یبرخالف تصورات من، عل
 کردم یحسودا کور بشه، چه انتخاب چشم»

 دور چشات بگردم یشدماه  کهیت هی امشب
 کردمیخط من به تو فکر مبهخط واژه،بهواژه
 «کردم هیترانه قشنگو به تو هد نیا که

، «مال ما دوتاست ایدن» گفتیدور خودم زدم. همزمان با خواندن خواننده که م یرا باال گرفت و من دوباره چرخ دستم
که در  ییهابود. به دور از انتظار تمام آدم یواقع یادیامشب ز یِدور خودم زدم. عل یدستانم را از هم باز کردم و چرخ
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 یمن عل کنندیخودشان فکر م شیپ دیاند و شازده شدههمه شگفت تمما حضور داشتند. حتم داش یسالن در شاد نیا
داده  یعشق ناب و واقع کی یفکر کنند؛ چون من به عل نیفکرشان هم درست بود اگر چن قاًیرا جادو کرده باشم. دق

 ییجادو م،را جادو کرده بود یبود. من عل دهیو گرما به آن بخش دهیکش رونیکه قلبش را از سردخانه ب یبودم. عشق
 از جنس عشق.

کند.  داریب نیریخواب ش نیدراز شود و مرا از ا یدست بدخواه دمیترسیخواب باشد، م یخوشبخت نیتمام ا دمیترسیم
 یچه؟ به جا شدیها خورده بودم، اگر خراب مخون دل یخوشبخت نیا یرالحظه ترس به دلم چنگ زد. من ب کی

دراز کردم که  یسمت علافتاده بود. دستم را به شورهرچه فکر احمقانه بود به مغزم هجوم آورده و دلم به ،یخوشحال
 و در آغوشش فرو رفتم. کنار گوشم زمزمه کرد: دیدرنگ دستم را کش یابدون لحظه

 کرده هوم؟ تتیم؟ نکنه پدرسوخته من اذچت شد خانوم -
 یکه بازگشت خوشبخت یاز وجود نفر سوممان غافل شده بودم. همان یااز ذهنم کنار رفتند. لحظه یافکار منف یهمه

و فرزندم کنارم  یعل ی. تا وقتمیکنار هم بود یکه به سبب وجودش االن من و عل یبودم، همان ونشیپرقدرتم را مد
دست و سوت به خودم آمدم، آهنگ تمام  یو صدا یعل دنمارا از هم جدا کند. با جداش توانستینم کسچیبودند ه

 بودم. دهیانتخاب کرده بود نفهم میبرا یکه عل ییبایاز قسمت آخر آهنگ ز یزیچچیه باًیشده بود. تقر
 دستم را گرفت. یرقـ*ـص، عل ستیشاد و آمدن همه وسط پ یشروع آهنگ با
 .یستیسرپا وا دیهم نبا ادی. زگهید مینیبش میبر -

 بشیاز ج ی. دستمالمیو نشست میعروس و داماد رفت گاهیسمت جابه یتکان دادم و همراه با عل دییتأ یرا به نشانه سرم
 را گرفت. امیشانیپ یخراب نشود، عرق رو شمیکه مواظب بود آرا یآورد و با چندضربه آرام درحال رونیب

 ؟یخوب -
 ردم خودم را باد زدن.دستم شروع ک با
 گرممه فقط. -
 زدم. یچشمک طنتیشد. با ش امرهیلبخند خ با
 ه؟یچ -

 .دیباشد کش دستکی یرنگم که خودم از قصد خواسته بودم مشک یشده مشک ونیشن یبه موها یدست
 و؟کنم فنچ کوچول کاریهنگ کرده بودم. آخه من با تو چ شگاهیآرا یافرا. اصالً جلو یخوشگل شد یلیخ -

مثاًل  ای ؟یاخوشگل شده یلیتو هم خ گفتمیم گفتم؟یآراستم. من چه م یینماقرمز رنگم را به خنده دندان یهالب
با  یامشب حساب ینه من از او. گرچه عل کردیم فیاز من تعر دیفالن است؟ من عروس بودم، او با تیمدل موها

 .دادیتر نشان مسناو را کم یچندسال یرناگهانییتغ نیا بودم، دهید شیاو را با ر شهیبود. هم رکردهییکردنش تغ غهیتسه
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 به دور و برم انداختم. ینگاه
 دمش؟یمهال کجاست ند -
 باال انداخت. یاشانه الیخیب

 بشه. داشونیپ دیبا گهی. االنا دیفرستادمشون دنبال کار نیبا شاه -
 زدم: زمان باال بردم و به جانش غرتعجب شانه و دستم را هم با
 بود؟ ازدست تو. نکنه باز دعوا کردن؟ یچه کار مهم یآخه شب عروس -
به  یکردن را درآوردم و مشت هیگر یادا میبود دهیکش نیدادن مهال با شاه یکه سر آشت یبتیمص ادآوردنیبه  با

 .دمیکوب شیبازو
 حرص بخورم. قدرنیا دیتوئه که من با ریهمش تقص -
 گذاشت.محبّت دستش را پشت کمرم  با
 .زمیحرص نخور عز یالک -

 هم با انگشت اشاره پشت سرم را نشان داد. بعد
 اومدن. نایا -
. همچنان که با افتمیرا ن نیمهال و شاه تیجمع انیکه نشان داده بود برگشتم، اما در م یسمتبه یلبخند گشاد با

 .دمیسمتش چرخبه گشتمیچشم اطراف را م
 که...کجا هستن؟ من -

اش مشخص دهانش گرفته بود تا خنده یکه دستش را جلو یدرحال ینشده بود که متوجه عل لیام تکمهجمل هنوز
 نشود، شدم. با حرص داد زدم:

 ؟یعل -
اش را خنده عی. سردیرسینم یبه گوش کس یداد من جز عل یبود که اصالً صدا ادیز یآهنگ و شلوغ یصدا قدرآن

سمت صورتم را به هم فشردم. دستش را به میهانازک کردم و دندان شیبرا یخورد و لبش را جمع کرد. پشت چشم
 آورد.

 نکن که... ینطوریخانوم خوشگله ا -
 حفظ حالت صورتم دستش را پس زدم. با
 نه؟ یندازیدستت رو بکش. منو دست م -

 را چندبار باز و بسته کرد. شیهاچشم
 سرت بذارم.همش سربه خوادیکنم؟ دلم م کاریخب چ -
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 زدم. یو گشاد یمصنوع خندلب
 ؟یسرم بذارسربه خوادیکه دلت م -

کردم و با  کینزد شیبه دور و برم انداختم و دستم را از بغلم به ران پا یبرد. نگاه نییرا با لبخند باال و پا سرش
 دادمیر مناخونم بود و فشا ریز شییگرفتم. همچنان گوشت پا شیاز ران پا یشگونیام محکم نکاشته شده یهاناخن

 .دیسمتم چرخکه قرمز کرده و درخودش مچاله شده بود به یکه با التماس درحال
 ول کن. یآیول کن افرا غلط کردم. آ -
 ام گفتم:به هم فشرده یهادندان انیم از
 ؟یندازیکه منو دست م -

 .دیدستم کوب یسمت دستم برد و چند بار رورا به دستش
 گوشت پام رو. یول کن کند -
 را باال انداختم. رمس
 نچ. -
 سرم اشاره کرد.به پشت یبدبخت با
 و مهال اومدن ول کن. نیبه خدا شاه -

 بود. زمیت یهاناخون ریکم کردم اما همچنان گوشتش ز میهااز فشار ناخن یکم
 که ولت کنم؟ یحواسم رو پرت کن یخوایگولت رو بخورم. م گهیمحاله د -
 مظلوم شده بود دوباره گفت: اشکه چهره یدرحال یبدبخت با
 .خورمیدارم قسم م -
 نچ. -

 ام قرار گرفت.شانه یرو یدست
 چتونه؟ -

 .دمیچرخ نیسمت شاهرا ول کردم و به یگوشت عل عیسر
 ن؟یاومد -
 انداخت. یبه عل یسؤال من، نگاه الِیخیب

 چش شده؟ یعل -
 من کرد.روبه یاخم دیمالیرا م شیکه ران پا یدرحال یعل
 زده. شمیزنبور ن ،یچیه -
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 به دور و برش انداخت. ینگاه fبا تعج مهال
 زنبور کجا بوده؟ -

 عروس و داماد اشاره کرد. گاهیبه حلقه گل جا خبریاز همه جا ب نیشاه
 گال اومده. نیحتما از تو ا -

 انداخت. یعل یبازو ریهم دستش را ز بعد
 ؟یکه ندار تیماد. حساسسرت اومده شادو ییچه بال نمیداداش. بب میپاشو بر-
راه و  نیخودم را به ا دند،یکشیخط و نشان م میکه برا یعل یهاام را گرفته بودم و در برابر چشمخنده یزور جلو به

 .زدمیآن راه م
 بلند شد. شیاز جا یعل
 .دایاون سرش ناپ ارمیزنبوره ب نیسر ا ییبال هیمن  -

 نشست. یعل یخال ی. مهال کنارم و در جادمیخند ازما دور شدند بلند نیبا شاه یچندمتر یوقت
 ؟یستین یچت شد؟ نگران عل -

باال گرفتم و  میهااشک زشیاز ر یریجلوگ یرا برا کردندیم ینیآن سنگ یرو یمصنوع یهاکه مژه میهاچشم
 آن زدم. ریز یانگشتم را به شکل ضربه زدن چندبار

 .شهینم شیچینترس ه -
 .داشته باشه تیحساس دیشا -

 رو به او گفتم: دمیخندیکه هنوز هم م یدرحال
 .ستین شیزیگرفتم چ شگونشیمن ن-

 گرد شدند. شیهاچشم
 ؟یگرفت شگونشین یداشت کارشیچ ؟یا,نهویدختر تو د -

 بکوبم. نیرا به زم میهاو مشت فتمیشکم ب یغلت بزنم، رو نیزم یاز خنده رو خواستیم دلم
*** 

 انیو در م میکرد یکشان آمده بودند خداحافظعروس یکه برا یشدم و با تمام کسان ادهیپ نیاز ماش یکمک عل با
که لبخند کل صورتش  یسمت عل. بهمیوارد آسانسور شد کردندیم کیکه به طرفمان شل یخوشبخت یآرزوها لیس

 یبه چشمان علکه هر بار  کردیم یزندگ لهخط زلز یچشمانش شدم. انگار دلم رو رهیو خ دمیرا پر کرده بود چرخ
 .آمدیم یشتریردر آن زلزله هشت زدمیزل م
 گذاشتم. اشنهیسـ*ـ یرا رو دستم
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 .یداد هیکه بهم هد یخوشبخت نیخاطر ا. بهیممنون عل -
 شیهاکه تمام گل دیسف یگل رزهاام. برخالف آن دستهجاگذاشته نیماش یگل عروسم را تومتوجه شدم دسته تازه

و درشت و رنگارنگ در آن قرارداشت  زیر یهاکه انواع گل یواقع یگل عروسدسته نیا خواستمیرا پرپر کرده بودم، م
 چشمم بگذارم. یجلو شهیرا خشک کنم و هم

انداخت و دستش  داد،یرا نشان م میرفتیکه باال م ییهاآسانسور که شماره طبقه یبه صفحه کنار در فلز ینگاه یعل
 نسور تکه داد، سرش را مقابل صورتم قرار داد.آسا یرا کنار سرم به اتاقک فلز

 من. یاز تو تشکر کنم افرا دیمن با -
دهنم را  یگرد شده محکم با هر دو دستم جلو یهاو با چشم دیاش ذوق کنم، دلم جوشآمدم از قسمت آخر جمله تا

 گرفتم.
 آورد. رونیرا ب دشیکلشلوارش برد و دسته بیزده دستش را درون جهول یعل
 مونده افرا. گهیطبقه د هی -
 کهیسمت در واحد درحالنور زرد رنگ هر دو به یراهرو و کمرنگ یکیدر اتاقک آسانسور باز شد، بدون توجّه به تار تا
سمت به ی. با بازشدن در توسط علمیبرد ورشینخورم،  نیدامن لباس عروسم را باال گرفته بود تا زم یجلو یعل

ه خورده بودم باال آوردم. فقط خدارا شکر کردم که در طول مجلس حالم به هم نخورد و هرچ دمیدو یبهداشت سیسرو
 .ماندینم میبرا ییوگرنه آبرو

 کنار ببرم دستم را دراز کردم تا مانع ورودش بشوم. ییروشو یسرم را از جلو کهنیزد. بدون ا میصدا یعل
 .این -

 .دیکشیم ریشدت تام بهو معده سوختیم میگلو
 دستم را پس زد. یعل
 ؟ینیبیحالت رو نم ام؟یرو ن یچیچ -

 بلند کردم. ییروشو یشد و چند مشت آب به صورتم زد که اخمم درهم شد و سرم را از جلو خم
 خراب شد. شمی. آراینکن عل -
 سرداد. یغره به صورتش زل زدم که خنده بلندچشم با
 .شیبشور دیمراسم تموم شد با گهید کار؟یچ یخوایرو م شیآرا -

 به خودم انداختم. ینگاه ییروشو یباال نهیو از داخل آ دمیچرخ
 خودم رو نگاه نکردم. ریدل س هیآخه من هنوز  -
 انداخت و بغلم کرد. میآمدم بفهمم چه شد دستش را پشت زانو تا
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 .کنمیبه خودت نگاه کن، منم به تو نگاه م نهیآ یتا صبح تو از تو -
 انداختم.را محکم دور گردنش  دستم

 منو؟ یننداز -
 خارج شد. یبهداشت سیسرو از
 حواسم هست خانم کوچولو. -

جا را از طور که همهگرد شدند. همان میهاچشم میروصحنه روبه دنیکردم و سرم را برگرداندم که با د یاخم دوباره
 زدم. شیقبل از وارد شدن به اتاق خوابمان صدا گذراندمینظر م

 صبرکن. یعل -
 .ستادیا شیسرجا

 شده؟ یزیچ -
 .دمیکش نییسمت پارا به خودم

 . زود باش.نیبزارم زم -
 دهیکوچک که وسط سالن خانه به شکل قلب چ یشمع ها یرنگیرنگ یسمت نورهابه نیزم یپاهام رو دنیرس با

 شده بودند حرکت کردم.
 .نایچه خوشگلن ا یعل یوا -
زده و ذوق دمیچرخ یسمت علشده بود. به دهیشمع چ فیرد کیبمان هم سمت راهرو و اتاق خواقلب به نییگوشه پا از

 گفتم:
 ه؟یکار ک -
 .ستادیا میروآمد و روبه سمتمبه
 نکهیاز ا قبل ساعتمیبود وسط مراسم. ن زدهبشونیموقع که غهمون نن،یبچ نارویا انیو مهال خواستم ب نیاز شاه -

 کنم. زتیسوپرا خواستمیهم اومدن روشنشون کردن. م میبرس
 شد. زانیآو لبم
 رو خراب کردم. زتیبا حال بدم سوپرا دیببخش -

 .دیرا درهم کش شیهااخم یمصنوع
 تار موت. هی یحرفا رو. فدا نیا ینزن گهید -
 سمت در آپارتمان رفتم.دامن لباس عروسم را باال گرفتم و به یآن میتصم کی در
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که االن ذوق  قدرنیهم دمیقول م دم،یاصالً ند نارویا کنمیداخل. منم فکر م میایب گهیبار د هی رونیب میبر ایاصالً ب -
 کردم، دوباره ذوق کنم.

 .یاستراحت کن دیبا یتحرک داشت یلیامروز خ ،یاافراجان. تو خسته خوادینم -
. در آپارتمان را باز باشم تفاوتیب توانستمیبود، نم دهیعالمه زحمت کش کی یها بودم. علحرف نیمن لجبازتر از ا اما

 کردم.
 .رمایتنها م یاین -

آسانسور  ریشده دو طرف راهرو که مس دهیچ یهاشمع رهیکامل از در آپارتمان خارج نشده بودم که متعجّب خ هنوز
 نشده بودم. هانیقدر حالم خراب بود که متوجه اتا در واحدمان را روشن کرده بودند شدم. آن

 و کنار گوشم زمزمه کرد: دیچیام پدور شانه یعل دستان
 خوشت اومد؟ -
 را دور گردنش حلقه کردم. میهاو دست دمیچرخ سمتشبه
 !ییایعشق دن نیتو بهتر یممنونم عل -

*** 
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
سر بغلم کرد و دستش را از پشت ی. علبه خودم زدم یچشمک نهیو از درون آ دمیلبم کش یرا رو رنگمیجگر رژلب

 ام گذاشت.شکم برآمده یرو
 عشق باباش در چه حاله؟ -

 را کنار زدم و طلبکار گفتم: دستش
 آماده بشم. خوامیبرو کنار م -

 ام گذاشت.شانه یرا رو سرش
 .یچه مامانِ خوشگلِ بداخالق -
 .دمیچرخ سمتشبه
 مگه قرار نشد فقط من عشقت باشم؟ -

 .دیرا کش امینیب سر
که  یکه من به مامانش دارم. ازجنس عشق ینه از جنس عشق یول گه،یحسود. خب دختر کوچولوم هم عشقمه د -
 بابا به دخترش داره. هی
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 .دمیکش میموها یو شانه را برداشتم و رو دمیچرخ نهیآ سمتبه
 چطور شدم؟ -

 .ستادیا نهیآ یجلو کنارم
 !یبریدل م ،یدلبر شد -

 گفتم: طنتیشد و با ش ترقیعم لبخندم
 برو لباست رو بپوش که دور شد. ینکرد یتا منو اورژانس -
 زدم. شیرفت که صدا مانیکمد لباس سمتبه
 واست لباس گذاشتم. یعل -
 آن گذاشته بودم اشاره کردم. یرا رو شیهااتو که لباس زیبه م و
 اتو کردم. رهنتمیپ -
 .دیام را بوسگونه رشیمس در
 ا دردنکنه مامانِ دخترم.دست شم -
 و بلند خودم ست بود را باال گرفت. ریکه با لباس حر رنگیمردانه گلبه راهنیاتو رفت، پ زیم سمتبه
 بپوشم؟ یآخه من صورت -

 تکان دادم. میکنار بازو دکنانیسمتش رفتم و شانه را تهدبه دست به شانه
 آره؟ مقهیکه من بد سل نهیمنظورت ا ه؟یدوماً منظورت چ ه،یو گلبه ستین یاوالً که صورت -

 به شانه درون دستم زل زد. دهیترس یدهانش را قورت داد و با گرفتن ژست آب
 زد؟ یحرف نیهمچ ینه. ک -

 در دستش اشاره کردم. راهنیبا چشم و ابرو به پ دادمیکمر شانه را تکان مبهکه دست همچنان
 پس بپوش. -

 .دیداشت پوش دیسه خط سف شیهاشانه یکه رو رنگشیمشکاسپرت  شرتیت یرا رو راهنیپ عیسر
 چشم. -

 کردم. یاخم
 ؟یبپوش شرتیرو ت یخوایم -

 داد. یرا گرفته بود، سرش را تکان راهنیبا دو دستش دو طرف پ کهیبه خودش انداخت و درحال ینگاه
 نه. -
 نشستم. اشیصندل یراه افتادم و رو شمیآرا زیم سمتبه
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 .کنهیپوستمون رو م ایر شد. ثربه خدا دو یعل -
 عوض کرد. راهنیرا با پ شرتشیت عیسر
 م.آماده یاقهیده دق -

 رفتم. رونیاز اتاق ب زدم،یتخت چنگ م یام را از روو مانتو یدست فیک کهیدرحال
 .ایبخورم زود ب یزیچ هیتا من  -

داشت  یکمرنگ شیرکه ته یآراسته درحال یلعمو پخته بودند شدم که عکه مادر و زن یخانگ ینیریخوردن ش مشغول
 و دستانش را از هم باز کرد. ستادیا میرواز اتاق خارج شد، روبه یگلبه راهنیو همان پ یوشلوار مشکهمراه با کت

 خانم؟ یپسندیم -
 خورده را درون ظرف گذاشتم. مهین ینیریافتاد و ش یبرق میهاپس چشم در
 .یشد یعال -

 زد. یچشمک
 .میزن برپس ب -

از آشپزخانه  امیدست فیهمراه با ک داشتم،یچشم از او برنم کهیآشپزخانه چنگ زدم و درحال یصندل یرا از رو میمانتو
 خارج شدم.

 .میبر -
با دادن  ی. علمیبود دهیرس« شمس» بود و ما تازه به هتل . ساعت نُهزدمیغر م یجان عل مدام به ریطول مس در
 بود، دست دور کمـرم انداخت. ستادهیدر ا یاز پرسنل هتل که جلو یکیبه  نیماش موتیر
 به جونمون غر نزنه. ایکه ثر تو نگران نباش. با من -

 ها باال بروم.را گرفت و کمک کرد از پله دستم
 ؟ینفر برس نیآخر دیبا ،یهست ایآخه زشته. تو داداش ثر -
زود برگشتنش از سرکار  یمن برا یدهایکه با وجود همه تأک یلبه ع یاغرهچشم تیّجمع دنیورودمان به سالن و د با

و کراوات  درنگیسف راهنیبه همراه پ یشلوار مشکودر کت دهیبه مهرداد که پوش یبود، رفتم. نگاه رکردهیبازهم د
 گفتم: دندیرقصیرا گرفته بود و م ایرقـ*ـص دست ثر ستیوسط پ یمشک

 .مینیبش میبر ستیتا حواسش بهمون ن ایب -
و به جانمان غر  دیکه مبادا مارا ببن میبود ایثر رهیخ میرفتیو رها م نیسمت آذهمچون دزدان به کهیدو درحال هر

 .دیاآمده رید قدرنیبزند که چرا ا
 .میستادیا مانیسرجا خیمحمدطاها از پشت سرمان هر دو س یصدا با
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 . حاال هم زوده واسه اومدن.دیخسته نباش -
 زدم. یاد. لبخند گشمیدیسمت محمدطاها چرخو به میانداخت گریکدیبه  ینگاه یعل با
 سالم. مبارک باشه. -
 را بغـ*ـل کردند. گریکدیسمت محمدطاها دراز کرد و دستش را به یعل
 مبارک باشه داداش. -

 زد. یانداخت و چشمک ایسمت ثربه یهم نگاه محمدطاها
 .یچیه گهید توندید ایکه اگه ثر دیزودتر بشن دیممنون. بر -

 :دیرها رو به من پرس ی. بعد از سالم و احوالپرسمیو کنارشان نشست میو رها رفت نیسمت آذبه عیسر
 ن؟یاومد رید قدرنیچرا ا -
 اشاره کردم. یدست به عل با
 داداشت بپرس که ساعت هشت از سرکار اومده، دو ساعتم تو حموم بوده.از خان -
 کرد. حیدوباره توج یعل
 اومد. شیپ یبابا چند بار بگم کار اورژانس یا -
 گفتم: رلبیز آمدیسمتمان مکه به ایثر دنید با
 .نیند یسوت وقتهی. میوقته اومد یلیها ما خحواستون باشه -
 سمتمان آمد و اوّل از همه مرا در آغـ*ـوش گرفت.با لبخند به ایثر
 .نیخوش اومد -

 زدم. یقیعم لبخند
 .نیکن یسال کنار هم خوشبخت زندگ انیءاهلل سالشامبارک باشه. ان -

 را پشت کمرم گذاشت. دستش
 .نیخوشبخت باش شهیهم هم یتو و عل شاهللی. ازمیممنون عز -

 به شکمم انداخت. یهم نگاه بعد
 .یانتظار از چشم میما که مرد اد؟یب ایفندق عمه به دن نیا خوادینم -
 کرده. نییرو تع مانیزا خیتار گهیروز د ستیب ی. دکتر برااجونیدوراز جونت ثر -
 گانه گفت:کرد و بچه یدل ذوقته از
 .یفداش بشم من اله -
 .دیکوب ایشانه ثر یچند ضربه رو یعل
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 .خانمیمن هم هستما آبج -
 فرو رفت. یو در آغـ*ـوش عل دیسمت او چرخبه ایثر
 .ذارهیمگه عشق عمش حواس برا آدم م -
 .دیرا بوس اشیشانیپ یعل
 بزرگه. یمبارک باشه آبج -
 از او جدا شد. ایثر
 .زدلمیممنونم عز -

 .دیرقـ*ـص کش ستیسمت پرا به یهم دست من و عل بعد
 ن؟ینیگوشه بش هی هابهیتا آخر مجلس مثل غر نینگو که قصد دار -

 .دیهم نپرس یکه اصالً حواسش به دور کردنمان نبود و سؤال خداراشکر
 تکان داد. یو رها هم دست نیآذ روبه

 .گهید نیشما هم پاش -
رفتند و هرسه باهم  ایسمت ثر. با شروع آهنگ محمدطاها و مهرداد بهمیرقـ*ـص رفت شتیسمت پبا هم به همه

او نبود، اما چنان  یمهرداد پسر واقع نکهی. با اایباشم مثل ثر یمادر خواستیدلم م شهیکردند. هم دنیشروع به رقص
بلکه حس مهرداد هم  ایباشد. نه تنها ثر نیتوانست چنیم اشیبا فرزند واقع یه کمتر مادرک دیورزیبه او عشق م
 .آمدیسرذوق م یسه نفر حساب نیا انیرابـ ـطه م دنیبود. آدم با د یباورنکردن اینسبت به ثر

 .میکرد دنیو شروع به رقص ستادمیا یعل یروهم روبه من
 باشه؟ مینیبگو تا بش یافرا هروقت خسته شد -

 نیزم ایبا من برخورد نکند  یهم گذاشتم که دستش را پشت کمرم گذاشت، مدام مواظب بود کس یرا رو میهاچشم
 اینخورم. بعداز تمام شدن آهنگ اعالم کردند که همه کنار بروند تا محمدطاها و مهرداد آهنگ مورد نظرشان را به ثر

 کنند. میتقد
همه شروع به دست و سوت زدن  کی. با شروع موزستادندیا ستیاطراف پشد و همه  یرقـ*ـص خال ستیپ سرعتبه

 هوا رفت. یهتل شمس رو یکردند و الب
 بایز چهرهیدختر بارون، پر یآها»
 ایتو در یتو جنگل، تو چشما یسویگ تو

 نمیروم تا به قلب تو بشروبه ینشست
 «نمیعمرمو دادم که امروزو بب همه
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رو به محمدطاها  یاروبه مهرداد و لحظه یاو او هم لحظه دندیچرخیم اینه دور ثرو مهرداد همچون پروا محمدطاها
 .دیرقصیم
 مرد تو مجنون یآها ال،یقلب تو ل یآها»

 دختر بارون یآها امیعشقو به دن ببار
 «بهار و نارنج یبا عطرت بو ادیب بزار
 درنگیسف یهاعالمه غنچه کیبرند و  شانیهاکت بیمحمدطاها و مهرداد دست در ج دیآهنگ که رس ینجایا به

دوباره  ی. با صداآمدیم یزندگ یبهارنارنج و حت یبا او بو آمدیم ایثر ی. واقعا هم وقتختندیر ایسر ثر یبهارنارنج رو
 هوا رفت. یها سالن روو دست غیج
سش به رقـ*ـص سه تمام حوا کردمیسمت خودش چرخاند. فکر ممرا به یپلکم را گرفتم که عل ریدستم اشک ز با

 هاست.نفره آن
 چته افرا؟ -

 شدند و در آغوشش فرو رفتم. زانیآو میهالب
 حالم.خوش ایواسه ثر یلیخ -
 .دیرا بوس میموها یرو
 نیا اقتیل ایحال دلشون خوبه. ثر قدرنیحالم. خداروشکر که اواسشون خوش یلینداره، منم خ هیگر نکهیا زمنیعز -

 رو داره. یخوشبخت
 .میحرکت کرد زمانیسمت مرا گرفت و به دستم

 هم نکن باشه؟ هی. گرارمیشربت ب وانیل هیبرات  نیبش نحایتو ا -
 یبلند نشدم و به تماشا میازجا گری. تا موقع شام ددمیکش زیم یرو یکاغذاز جادستمال یدادم و دستمال یرا تکان سرم

کردم، کنارم  اشیسَلما و همسرش که من همراهبا خالهمختصر  یسالم و احوالپرس کیهم بعد از  ینشستم. عل هیبق
بفهمم هنوز هم  ایبه پر یاز نگاه عل خواستمیبود. م ایبه پر ونگاه ا یجُم نخورد. تمام حواسم پِ شینشست و از جا

و با او دست داد  یعاد یلیخ ینه؛ اما عل ایمانده  شیسرجا زندیدر چشمانش موج م ایپر دنیکه با د یهمان حسرت
 گفت: ایو رو به پر دیلپ دخترش را کش یکرد، حت یاحوالپرس

 . فقط برخالف تو آرومه.شهیخودت م هیداره شب شتریروز به روز ب -
آرام است، حواسم  امرزشیحواسم بود که نگفت همچون خاله خداب شود،یبه تو و ساره م هیبود که نگفت شب حواسم

بابت نبود که او ساره  نیاز ا امیحالحال بودم. خوشخوش یلیبابت خ نیو از ا ستیسابق ن یآن عل گرید یبود که عل
 .تپدیعشق من م هیگرفته و در سا گرمابابت بود که قلبش  نیازا امیرا فراموش کرده، خوشحال
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 کیطبقه با سه کیآن ک یبزرگ که رو زیم کیرقـ*ـص که حاال وسط آن  ستیاز شام همه دوباره اطراف پ بعد
بود. بعد از مراسمات کادو  ایسالگرد ازدواج محمدطاها و ثر نیزدهمیحلقه زدند. س کردیم یینماو شمع خود عالمه گل
 د،یرا بر کیک ایبودند، ثر ستادهیا ایدو طرف ثر ردادمحمدطاها و مه کهیگفتن و رقـ*ـص چاقو درحال کیدادن، تبر

 ایاز خوردن خامه نگذشته بود که ثر یاقهی. هنوز چنددقدیبر ایبرداشت و به دهان ثر کیاز خامه ک یامحمدطاها تکّه
 ابردند ام ورشی. همه به آن سمت دیسمتش دوو به دیکش ادیرا فر ایاسم ثر یشد. عل نیخورد و نقش زم ییتلوتلو

 آمده بود؟ ایسر ثر ییخشک شده بودم. چه بال میمن همچنان سرجا
طور که اشکم روان بود با . همانبردیم یسمت در خروجدست به یرا رو ایثر یبه خودم آمدم که عل یالحظه فقط

را گرفته و  نشیگاز ماش یعل دمیهتل رس یدر ورود یتا جلو دم،یسمتشان دوسختم بود اما به تیبا آن وضع کهنیا
هم . رها دمیرا کش نیدر عقب ماش رهیو دستگ دمیدودر، به آن سمت  یجلو نیآذ نیماش دنیاز من دور شد. با رس

 .دیسمتم چرخاز اشک به سیخ یکه قصد سوار شدن داشت، با صورت
 تت؟یوضع نیبا ا یایکجا م گهیتو د -
 .دمیرا باال کش امینیب

 .ایبشه از ثر یتا بخواد خبر کنمی. دق منیتوروخدا منم ببر -
 ی. رها مدام خودخورگازش را گرفت نیآذ م،یو هنوز درها را نبسته بود میتکان داد، هر دو با هم سوار شد یسر

 شد. رهیسمت رها انداخت و دوباره به جلو خبه ینگاه یالحظه نیتندتر برود. آذ خواستیم نیو از آذ کردیم
 ؟ینیبیافرا رو نم تیتندتر برم وضع تونمینم -

 جلو گرفته بودم. یرا هم محکم به صندل میهاچسبانده بودم، دست یصندل یکمرم را به پشت کهیدرحال
 من خوبم. -

 گفت: یاگرفته یزد و با صدا هیگر ریبدتر ز رها
 آورد؟ میبال رو سر آبج نیا دیهم نکش قهیکه به چند دق کیذره ک هیبود تو اون  یچ یعنی -

هر  مارستانیبه ب دنیرا از ذهنم دور کنم. با رس یکردم افکار منف یرا محکم گاز گرفتم و با تکان دادن سرم سع لبم
اما محلش ندادم و خودم را به  کردیدرد م ردلمیز ی. کممیسمت اورژانس رفتو به میشد ادهیپ نیماش سرعت ازسه به
 .اندممحمدطاها و مهرداد آنجا بودند رس ،یکه عل یقسمت

 را به دستانش تکه داده بود رفت. اشدهینشسته و سر خم یصندل یکه رو یسمت علبه رها
 چطوره؟ ایثر -
 قرمزقرمز بودند. شیها. چشمسرش را باال آورد یعل
 .کننیم یدگیفعالً دکترا دارن رس یچیه -



 

 

265 
 

 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فاطمه جعفری

شانه محمدطاها گذاشته بود و  یتر بود، سرش را رواز محمدطاها کوتاه یمتریفقط چندسانت کهیدرحال مهرداد
ره نتوانست داشت خودش را کنترل کند اما باآلخ یسع نکهیمحمدطاها هم با ا دند،یلرزیم هیاز شدت گر شیهاشانه
. دلم آشوب شده و کردندیم هیگرفته بودند و گر لرا بغـ*ـ گریکدیو با مهرداد  ردیرا بگ شیهااشک زشیر یجلو

و محمدطاها  یمادرپدر عل دنینشستم. با رس نیزم یکم سر خوردم و روگرفتم، کم واریفشارم افتاده بود. دستم را به د
سمت ما آمدند و اول دوان بهدوان بیو اد ایبه من نبود. رؤ ادشی یه کسبه همراه پناه و همسرش آنقدر شلوغ شد ک

 زد: میبلند صدا ایو رو دندیسمتم دواز همه متوجّه من شدند. هر دو به
 افرا! -

دست سردم را که  بیکنارم زانو زدند، اد ایو رؤ بیسمت من جلب شد. ادبه هیبلند بود که توجّه بق شیصدا چنان
 زانو زد. نیزم یکنارم رو عیهم سر یعل گرفت، دیلرزیم
 ؟یافرا خوب -

 گفت: یروبه عل بیدادم که اد یرا تکان سرم
 .ایواسش بخر ب نیریش زیچ هیفشارش افتاده. برو  دهیفقط ترس ست،ین شیزیچ -
 بلند شد. شیاز جا ایرؤ
 من. رمیاالن م-
 :دیپرس یروبه عل بیاد
 چطوره؟ ایثر -
 محکم دستم را گرفت. یعل
 سرش هستن. ی. دکترها باالیچیفعالً ه -
 بلند شد. شیاز جا بیاد
 چه خبره. نمیمن برم بب -
 داد. یبه دست عل یاوهیمهمراه آبدستش بود کنارم نشست، چند شکالت به یاسهیک کهیدرحال ایرو
 باال. ادیبده بخوره فشارش ب نارویا -
 گرفت. دهنم یرا باز کردم و جلو یحلب وهیسر آبم عیسر یعل
 خشکه.رو بخور لبات خشکه نیاول ا -

 :دیپرس یلرزان یسمت جمع آمد. محمدطاها با صداکنان بهخنده بیخوردم که اد وهیاز آبم یچندقلوپ
 ب؟یشده اد یچ -
 .دیسمت او رفت و محکم در آغوشش کشبه بیاد
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 بارداره. ایمژده بده داداش. ثر -
 زدم. یو لبخند دیبه گوشم رسبه وضوح  دندیکه همه کش ینفس راحت یصدا

 را با هردو دست گرفت. شیهااز محمدطاها جدا شد و شانه بیاد
 .یشیبابا م یداداش؟ دار یستیحال نخوش -

 نیزم یبغلش را گرفتند و از رو ریز نیو آذ بیخاک گذاشت. اد یزانو زد و سرش را رو نیزم یمحمدطاها رو ناگهان
 گفت: نیآذ بردنشیانتظار م یهایندلسمت صبه کهیبلندش کردند، درحال

 داداش؟ یکنیم کاریچ -
 کردند. دنیمحمدطاها شروع به بار یهااشک

نشد،  میزد یبه هر در شد،یدار نمبدونه. اون بچه یزیچ یکه کس خواستینم ایثر یعنی. دیخبرندار یچیشما از ه -
 شتریب ست،یمعجزه ن هیکمتر از  نی. استین یراه چیه گفتنیم کالمکیکرد. فقط  دمونیناام میکه رفت یهر دکتر

 داد. کرد،یمهرداد خرج م یبرا منّتیرو که ب یحالم، خدا جواب تموم مهر مادرخوش ایثر یبرا
 سرشان بکشد. یگونه روبندگان مهربانش دراز است تا نوازش یبرا شهیکه دست خدا هم افتمیمن همان لحظه در و
 انیپا
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:

https://negahdll2.ir/threads/288112/
https://negahdll2.ir/members/83577/
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