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 که دارد یآشناست عطر چقدر

 ...نیدروغ یها نهییآ یایدن نیمنم که گرفتار شده ام در ا نیا 

 نمانده. میبرا یزیو وهم پر از وحشت چ الیجز پروراندن خ 

 یزنده ماندن پوشال یبغض و نانم ترس است برا آبم

 .دیمن گوش ده یهم به درد ها یکم یمردم شهر خاکستر یا

 در بر گرفته... ییروشنا یمیو ن یکیتار یمیقفسم را ن 

 مطلق... یکیمحکومم به تار من

 وحشت دارم. ییبودن در روشنا از

 .شد یداشت که تمام قصه ام خط خوردگ یقصه ام خط خوردگ یکجا

 مه آلود میایدن

 و خواب آلود نیسنگ میها پلک

 خون آلود  یها هیسا نیجنون رساندند مرا ا به

 عشق خواهم مرد. نیا یدر ذره ذره ها من

 !دانمیم 

 یرابطه پوشال نیسرنوشت حکم من است در ا قصاص
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دانست  یفرو رفت. خودش هم م واریفشرد و در دل کنج داش  نهیبه جناق س شتریباز شدن در زانوانش را ب یصدا با

 فشرد. یم واریحال تن سردش را به د نیرا کشف کند اما باز هم با ا تشیپوش موقع دیکشد تا زن سف یطول م یمدت

 کرد. شیبار هزارم ر یپر از نفرت و تمسخرش دلش را برا یتر شد و صدا کیقدم ها همراه با عطر زن نزد یصدا

 

. اه! خسته شدم واریگوشه د یکنیکز م یریدوساله م یبچه ها نیع کلتیه نیبا ا یکشیزن،خجالت نم نمیببپاشو  _

 سر پرستار رو ندارم.  یگرفتنا رادیرفتارات پاشو خودتو جمع کن حوصله ا نیاز دست ا گهید

 

 شد. رهیرنگ و رو رفته خ یها کیرا سخت فرو داد و با ترس به سرام شیگلو آب

 بود.  شیها هینازک و دلبرانه اش ناقوس ثان یر با صداپرستا نیا

 خدا عالم بود و بس.... داشتیدست از سرش بر نم چرا

 ادیفر گریتوانست مانند زنان د ی. چرا        نمشیارزش ندارد که اعتراض کند به صدا یاز خودش متنفر بود که انقدر 

 بزند.

 که درست یکرد. مگر از زن یاره مکه گوش فلک را پ ییها غیبکشد! از همان ج غیج 

 توانست مانند او پرستار هارا از خود یکم داشت که نم یزیاش بود چه چ یاتاق کنار 

 خورد. یغبطه م شیها و ناسزا ها غیش،جیدهد. به صدا یفرار 
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 گفت: شیغویج غیج یتر آمد و باند تر با آن صداا کیتواند باشد؟! پرستار نزد یهم م نیزن مگر بدتر از ا کی حال

 !ستم؟یمگه با تو ن_

 

. اما حاال... چند وقت رفتیروح از تنش م دیکش یزن م نیکه ا یآمده بود با هر داد دیاتاقک سف نیکه به ا لیاوا

که به دنبال درمان  ستین یازین گرید وفتدیعادت کرده بود. مرز عادت که به جانت ب زیگذشته بود که به همه چ

که به  یالیخ یدرصد ب نینخواهد کشت. اما خب ا ا. نترس تو ریاست که دچارش شده ا درمانیدرد ب نی. ایبگرد

 رفت. یخاطرات فرو خواه یبه کما تی. تا ابدکندیم قیجانت تزر

 :دیزد و غر شیبه ساق پا یاسپورتش لگد یتر آمد و با گوشه کفش ها کینزد زن

 پاشو دردسر برا من درست نکن نکبت! _

 

حال بود که  یشد. انقدر ناتوان و ب دهیتوسط دستان پرستار به باال کش شیبود و بازو وارید یدیسف خیهنوز م نگاهش

با برخورد صورتش با تشک تخت وسط اتاق برق  یحال یاز خلسه ب دهینکش هیکنده شد. به ثان نیاز زم یچون پر کاه

ر پرستار عادت نکرده بود. عادت رفتا نیشد. هنوز به ا قیتزر شیشوک به رگ ها یتا حدود یو کم دیاز سرش پر

لب پرتگاه مرگ در حال  قایخواست که او نداشت. دق یجان صدساله م یجاده برف کیدااشت. رفتن  یمراحل طوالن

 جان کندن بود.

 

 دی! همش باارهیبدبخت پت یسگ کتک نخور  هیبه حرفام گوش بده تا مثل  گمیتو!؟ هزار باره بهت م یستیآدم ن_

 اریدر ب یعقل ناقصت. انقدر هار باز نیاز دستت با ا دهیکش یچاره اون شوهرت. چ یب ؟یحرف بفهم بزنن تو سرت تا

 بر سر... کخا دیزیبرف تا عاقبتت بشه عاقبت  ریکبک بکن ز نیو سرتو ع

 

 ینشست و در اخر در دل زمزمه کرد. شوهرم از دست من چه م شیپرستار به کنکاش جمله ها یغرغر ها نیماب 

دردناک و خاموش  یبود تک به تک جواب سوال ها یسوال هم عاجز بود. کاش کس نیواقعا از جواب به ا !د؟یکش

 دواند. یم شهیسوال ها داشت ر نیداد. کم کم مرض ا یقلبش را م
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 کرد. قیمرگ را تزر شیرحمانه به رگ ها یلباسش را خشونت باال رفت و سوزن ب نیتوان مقابل نداشت . آست گرید

 یبود. آرام خودش را از رو یشدن در اتاق تکرار تلخ دهیگوش خراش زن و ناقوس بر هم کوب یقدم ها یصدا باز

طلوع و عبور به شمار  یب یهمه تقال نیاز ا شیصورتش را کنار زد. نفس ها یافتاده رو یو تار ها  دیتشک باال کش

 دانست. یخدا م وستیپ یم یداشتندوست  نگر یبه طلوع نارنج یک دیو سف کیتار یشب ها نیافتاده بود. ا

هم  نیمقابلش دوخت. ا واریمنحوس د یدیرا به سف شیتخت پلک ها یوار رو نیو جن دیحال باال کش یرا ب شیپاها 

 آشنا بود.  یاز عوارض عادت ها

د افتاد و تا خو یخاطرات در خواب به جانش م ی. باز کمادیخواب یشد و م یم نیسنگ شیپلک ها گرید هیثان چند

به دادش برسد. راه  ییتنها ابانیب نینبود در ا یداد و کس یداغ جان م یدر جاده ها دنیصبح در عرق ترس و دو

 خاطرات!  یبرد و باز هم کما یسردرد و فشار خوابش م اب تیکرد در نها یو خواب مبارزه م یدارینبود. اگر با ب ینجات

 ا...انته یب یاست و زجر آور دانستن شکست خورد ها تلخ
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                            ************* 

 

 

 یمچ دستش را باال آورد و زمان گریبار د کی کیبلند تر از قبل برداشت و هنگام عبور از در کلن یرا کم شیها قدم

 دیخسته نباش پرسنل که یهر کس از اعضا یشد و برا یاصل یمانده بود را چک کرد. وارد راهرو یباق شیکه برا

 به سمت اتاق مورد نظرش حرکت  وتاهممنون خشک و ک کیزد و با  یم یکرد لبخند کوتاه یم مشیتقد

را لمس کرد و  رهیمقابلش دستگ یاز در چوب یبه نقطه نامعلوم یو با ضربه آرام ستادیرنگ ا دیکرد. مقابل در سف یم

 روز متحمل شده بود به داخل اتاق کشاند. یاز ابتداکه  ییها یهمزمان با باز شدن در خودش را با تمام خستگ

افتاد و لبخند   زیم یکه مقابلش پخش بود رو یآشفته ا یکاغذ ها یمرد مقابلش رو یانگشت ها انیاز م خودکار

 نشاند. شیلب ها یرو یمحو

 

 ن؟یکجا؟ راه گم کرد نجایدکتر شما کجا ا یبه به آقا_
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 خودش را رها کرد و گفت: زیبه م کیچرم سبز رنگ  نزد یصندل نیاول یو رو دیکش یقیعم نفس

 شتریب یزنیلبخند م یدار یوقت یحال یکه کم کم از ب ابیشما خودت رو در رمیخودم دارم م میمن که تو راه مستق_

 آروم تر! اد؟ی. چخبرته شهیشیم ینود ساله سکته ا یها رمردیپ هیشب

 

 گفت: یزدن به صندل هیوسعت داد و با تک یکم اش را یلبخند خسته و به قول او سکته ا ادیشه

از باز کردن زبون  کیکلن یزبونش حرف بکشم. تمام روان پزشک ها ری. چهار ماهه نتونستم از زقیرف رتهیکارم گ_

 زن عاجزن! نیا

 

 که ییبود. لب باز کرد که سوال ها دیداشت بع مانیا شیکه به کار خود و پزشک ها یادیخواسته از طرف شه نیا

زبان او ادامه  تیرا از چشمانش خواند و تند تر از فعال دیترد ادیکه شه زدیبر رونیچون خوره به جانش افتاده بود را ب

 داد:

 . قیرف ارینه ن یاومد نجایو تا ا یننداخت نی... حاال که رومو زمارینه ن_

 

 داد و  با مکث گفت: رونیرا با صدا ب بازدمش

 ...گهید زیکمک کنم. نه چ قمیروبروت نشستم. تا به رف نجایاومدم. و االن ا نیهم یبرا_

 

 گفت: یبا لحن بشاش ادیشه

 نوکرتم_

 

 کتش به جلو گفت: یلبه ها دنیکرد و با کش یزیر اخم
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 دکتر. چه طرز صحبت کردنه؟ یخجالت بکش آقا_

 

 و طلبکارانه گفت: اوردیکم ن ادیشه

 که قراره به هم کمک کنن. قی. منم و تو. دوتا رفنجایا می. پس دکتر نداریکمکم کن یاومد یرفاقت یگفت_

 

 گفت: ادیشه یها یرا باال انداخت و کالفه از زبان دراز ابروانش

 حرف آخر؟_

 

 را که از صبح آماده کرده بود را به سمتش انداخت و گفت: یو پوشه ا دیچرخ دار جلو کش یصندل یرا از رو خودش

 ...نهیحرف آخر هم_

  

پوشه گذاشت و جمله ناتمامش را کامل  یرا هم رو یدیو دسته کل دیکش رونیکارش را ب زیم سمت راست یکشو

 کرد.

 نوشته شده. فردا منتظرتم قیدق نجایا زیبرو استراحت کن. همه چ_

 

 رفت. یم ادیشه یسمت صدا شیپوشه سرخ رنگ قفل بود و گوش ها یرو نگاهش

 .ستادیدر همش را به هم گره زد و ا افکار

 اش انداخت. یچرم دست فیرا برداشت و داخل ک دیو دست کل پوشه 

 پس تا فردا_
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 دست دراز شده اش را فشرد و گفت: یمیو گرم و صم ستادیا ادیشه

 منتظرتم._

 

 

خلوت  ابانیبه سر تا سر خ یزد. نگاه رونیب کیاز کلن یمکث نیآمده را خوب به خاطر داشت. بدون کوچکتر راه

و کتش را  فیروشن شد. ک نیماش یعقب و جلو یکه در دست داشت را فشرد. چراغ ها یموتیانداخت و به دکمه ر

کرد حرکت  ینگهبان که هنوز کنجکاو نگاهش م یبرا یعقب رها کرد و پشت فرمان نشست. با تک بوق یصندل یرو

به  یگریهر زمان داز  شتریزمان ممکن اتفاق افتاده بود. ب نیدرست در بهتر دیهم دور و سخت نبود. شا ادیکرد. ز

 داشت.  اجیاحت یناگهان شنهادیو پ یتنوع شغل نیا

مراجعه  نیزن اول نیپدال گاز فشرد و دنده را جابجا کرد.  ا یرا رو شیکوتاه پا یشد و با مکث یاصل ابانیخ وارد

در شغلش کم  یزیکه قطعا چ یادیدر ارتباط با او نخواهد داشت اما چرا شه یکه مشکل دانستیکننده اون نبود. م

ذهنش را  ییایخولی! افکار مالطیشرا نیهم درست در ا آنکند.  یدگیپرونده رس نینداشت از او خواشته بود که به ا

 است.  بیو غر بیاو عج یتنها برا طیشرا نیکه ا دیکنار زد و به خود توپ

آمد  یاز داماد خوشش نم. چون او کردیهم نبود. خواهرش ازدواج م بیچندان عج طیمکث کرد. شرا گریبار د کی

 نداشت که مراسم برگزار نشود. یلیدل

 یبه آرامش بود. کم ازمندیانسان ن کیکرد. او هم  یبه آن زن کمک م دیدور شده بود. با یاز موضوع اصل پاک

با مراجعه به  یحال دچار خواهند شد. تنها عده کم نیبه ا ییجا کیبود. همه انسان ها  ختهیافکارش بهم ر

 ماریب کی ییکه روانپزشک خود به تنها دندبو دهیعق نیبر ا گرید یکردند. عده ا یشک خودشان را درمان مروانپز

 است! یروان

 ینوع کامال متنوع! چطور م کیروانپزشک.  اما در  کیبود در قالب  وانهیخود را در ذهن مرور کرد. او هم د یکم

 کی  یخودت حت یبه آشفته بازار زندگ تیبعد در نها یات دهنج یدیانسان هارا از مرگ و نا ام یعمر زندگ کیشود 

 . اما در زمان درست!وفتدیاتفاق ب اندتو یهم م نیتر از ا بی. عجیسامان ده یسر سوزن هم نتوان
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آمد  و  رونیپوش هراسان ب یبعد نگهبان آب یزد. کم یپ ای یو چند بوق پ ستادیو بزرگ مجتمع ا ییدرب کشو ماقبل

 گفت: یقیا اخم عماو ب دنیبا د

 ؟یکار دار یبا ک_

 

 زد و گفت: یچهره اخمو و درهم نگهبان لبخند خسته ا برخالف

 ستهیشا یمنزل آقا_

 

 گفت: زیت نگهبان

 ستنیمدت هاست که سر نزدن. خونه ن ستهیدکتر شا یآقا_

 

ها  دیلبخندش را جمع کرد و کل شد. یبود با او نرم نم دهیپر نشیریاز خواب ش نکهیمرد حاال حاال ها از ا نی! اریخ نه

 شاگرد برداشت و مقابل صورتش تکان داد. یصندل یرا از رو

 کار دارم یآقا من کل دیلطفا در رو باز کن_

 

 

 سخت و تند نگاهش کرد و با تمسخر گفت: نگهبان

 نیخوش اومد_

 

 شناخت. یم          بهتر از شخص مقابل           یخوب و حت گریجنس از رفتار هارا د نی. ااوردین کم

 متشکرم. _
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 مکث کرد. یجلو تر رفت و مقابل اتاقک نگهبان یآرام آرام باز شد. کم در

 دیخسته نباش_

 

. از دستش  دادیحرکت کرد. حق م یشتریبار با شتاب ب نیتر شد و ا قیتکان داد. لبخندش عم یسر ظیبا غ نگهبان

 شدیمثل خودش سوهان روحش م یرفت و کس یچرت م شیلک هامطلق اگر پ یخوابیدلخور باشد. بعد از دو روز ب

 !ختیر یقطعا خونش را م

و چمدان کوچکش    فیشد. کت و ک ادهیبه سراغش آمده بود پ یکه باز در اوج کالفگ یو کالفه از گردن درد خسته

ا پشت گردنش دست چپش ر شدیکه کم و کمتر م یبه شمارش شرخ رهی. خستادیبغل زد و مقابل آسانسور ا ریرا ز

 ! و بعد باز شدن در آسانسور حواس پرتش را جمع و جور کرد. نگید ی. صدادیکش

 انداختند و پچ پچ کنان دور شدند.  شیبه سرتاپا ینگاه رهیخ یو مرد جوان زن

 وارهیداد و خوش حال از نداشتن همسفر وارد آسانسور شد. دکمه دوازده را فشرد و به د رونیب قیرا عم بازدمش

 زد. هیاتاقک تک یا نهیید و آسر

و افکار درهم باال رفته بود و  ی. درست مثل فشارش که از خستگافتندیم شیبود که افزا یاعداد خیبار نگاهش م نیا

 رفت.  رونیهم گذاشت و ب یخسته و تبدارش را رو یبه گردنش حمله ور شده بود. با توقف آسانسور پلک ها

به دستش داده بود را درون قفل چرخاند. در آرام  ادیکه شه یدیوتک کل ستادیرنگ ا یو قهوه ا یدرب چوب مقابل

امروز  زیچ چینبود. ه بیخانه عج یو سرما یدر فشرد و به عقب هولش داد. تارک نییررا به قسمت پا شیباز شد. پا

 در جانش کرده بود. شهیر بودکه سالها  یمیسرسختانه خواهرش. تصم میتصم ینبود. ال بیعج

 یآشنا دمانیتفاوت نسبت به چ یرا فشرد و ب ییرایبرق  پذ دیرها کرد و جلو رفت. کل یرا کنار در ورود انچمد

 یوانیو ل دیکش رونیب خچالیآب را از  یمبل رها کرد و به سمت آشپزخانه رفت. بطر نیاول یرا رو فشیخانه کت و ک

 یسکوت مرگ آور افکارش را       م شدیم یخالبلند  وانیشر شر آب که درون ل یبرداشت. صدا  یاز جا ظرف

رها کرد و  ییظرف شو نگیس یرا رو وانیداد. ل رونیو نفسش را پر التهاب ب دیشکست. آب را الجرعه سر کش

 زد.  رونی. از آشپزخانه بدیدستش را پشت گردنش کش
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هر دو لنگه را از  شیفش هاکاناپه نشست و به کمک کنار ک یکه در تنش داشت رو یتوان نیحال با آخر یو ب آرام

شکل  یو مربع دیسف زیم یو رو دیرا باال کش شیداد. پاها هیمبل تک یو سرش را به پشت دیکش رونیب شیپاها

 مقابلش گذاشت.

انقدر ماجرا در  یبود و گاه دیسف شیشد و برگ ها یپوچ تمام م یکه گاه یدفتر بود. دفتر کی یزندگ کیروز  هر

از  التیخ دیقصه با یشدند از اتفاقات شوم. کجا یم نیو چرک اهیخورد که تمام ورق ها س یروز کوتاه رقم م کیآن 

وجود نخواهد داشت.  یروز بعد گرید یکنینم همفکرش را  یکه حت ییجا کی. درست شدیتمام شدن لغات راحت م

داشت. قول داده بود بعد از  بعد از تو ادامه خواهد یها تیتا ابد زانتیعز یدفتر تو بسته خواهد شد اما دفتر زندگ

 ینیدانه خواهر لوس خانه باشد. قول داده بود هم مادر باشد و هم پدر. در نقش آفر کیپدرش،مراقب  تیخواب ابد

اش در الک برادر  انهیزورگو یها ادیسکانس تالش ها و فر نیاخر یموفق نبود. حاال بر دیآن طور که با مکدا چیه

 . کردیم فایا یکه به تازگ یافسرده فرو رفته بود. نقش

 لب زد: دیکش یکه م یتوجه به درد ی. بدیکش ریت گردنش

 !دایش یکرد کاریتو با ما چ_
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                           ************** 

 

 . کردیمرفتار  یعیطب دیحرکت نگه داشت. با یرا ب شیتنش حس کرد. اما همچنان پلک ها ینازک را رو یپتو یگرما

 لب غرغر کرد: ریز پرستار

مزخرفت  یرفتار ها نیو نه دست ا یکنیو خودتو خالص م یشینه آدم م یروان کهی! زنشاهللیا یخواب به خواب بر_

 روز از دستت عصاب درست و درمون داشته باشم. هیتا من  یداریبرم

 

 یو آن به گوشش م نیروز ها از زبان ا نیا شیرا همراه با بغض فرو داد و با خود مرور کرد. بد بودن ها شیگلو آب

 یصفات را شامل م نیقابل تحمل! اگر تمام ا ریفرد غ کیو  یروان یماریسرد، ب یمادر بد بود. همسر کی. او دیرس

گذاشته  شیرو شیکه در پ یراه تارک انیگفت که پا یمبود و  یکاش کس د؟یکش یچرا زنده بود و نفس م گریشد د

 بودند کجاست؟!
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پلک  یرفت. آرام ال رونیبلندش از اتاق ب یدست از مرتب کردن پتو برداشت  تق تق کنان با آن پاشنه ها پرستار

 یطرف و دارو ها کی یشد و پتو را کنار زد. ضعف و خستگ زیخ میرا باز کرد. در اتاق هنوز هم بسته بود.  ن شیها

 زده بودند. نشیزم گریطرف د کیخواب اور هم از 

 یرنگ تخت را دور زد و گره روسر یصورت یها ییدمپا دنیرفت. بدون پوش نییکرد و پا زانیا از تخت آور شیپاها

سرد  نیزم یزد و آرام سر خورد و رو واریبه د هیسرش را محکم تر کرد.                               تک یشل و وارفته رو

را از هم باز کرد و به  شیشد. لب ها رهیرنگ خ دیسف واریو به د دچانه اش جمع کر ریرا ز شیاتاقک نشست. زانو ها

 زمزمه کرد: یسخت

 بره.... ادمی شهی! مگه میاومدم مامان_

 

 یی! کم کم روشناشدیو بعد روشن م کی. تارشدیم قیخواب به جانش تزر زدیکه م یحال بود با هر پلک یو ب کرخت

 .شدیم شتریها ب یکیها کمرنگ و تار

بار  نیبود که ا بیشد. عج یم شتریو ب شتریاش ب یاریهوش زدیکه بر هم م یدهنده اتاق با هر پلک آزار یکیتار نیماب

 در خواب سنگسارش نکرده بود.  یخاطره ا

به لطف  یکه تا چند ساعت ییها یشناور خواب آلودگ یایداد و غرق شد در در رونیب شیلب ها  نیاز ب یپر درد آه

 شد غرق شد. یم قیتزر شیکه به رگ ها ییمبخش هاخواب آور و آرا یاثرات دارو ها

 کرد. یرا مرور م شیها یسادگ گریبار د کی یمرگ و زندگ یهم نبود. درست در حوال کینزد ینبود. حت دور

تواند  یکه نماد بهشت دارد م یسرسبز یباز شده بود. تابو شیبه رو یدروازه خوشبخت الشیکه به خ ییروز ها همان

 و تمام! ردیطرح زده شده هم غرقت کند. جانت را بگ یها ید نقش و نگار جودرست در تار و پو

 یتو چه حد یعشق و نفرت برا نی. مرز بیخواب رفته از مرگ قضاوت کن یخواهد خودت با چشم ها یدلم م آنگاه

 دارد؟!
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به چمدان باز و آشفته کنج اتاق  ی. نگاهدینامرتبش ررا دست کش یها قهیم بست و را ه راهنیدکمه پ نیآخر

مرتب  الیخینمانده بود. ب یباق شیبرا کیبه کلن دنیرس یبرا یادیانداخت و کتش را برداشت. در حال حاضر زمان ز

انه آسانسور درست در زد. خوشبخت رونیکه الزم داشت از خانه ب یو مدارک فیکردن اتاق شد و بعد از برداشتن ک

 بود و مسافر هم نداشت. ستادهیکه او بود ا یطبقه ا

 یو گوشه ها دیبلند آسانسور کت را پوش نهییندارد. مقابل آ یاستفاده ا یساعت از صبح کس نیخب معلوم است ا 

 هم گذاشت. یچند لحظه پلک رو لشیزنگ آشنا و آرام موبا ی. با صدادیکت را به جلو کش

را هم قلم کنند پا در  شیکه اگر جفت پا کردیقانع اش م دیو شش بار تماس گرفته بود. با یه خاتون سشب گذشت از

مکرر زنگ تلفن از آسانسور خارج شد و نگاهش را در  یتوجه به صدا یآن مراسم مضحک نخواهد گذاشت. ب

 مجتمع چرخاند.   نگیپارک

ارت زد. خوشبختانه امروز نگهبان خواب نبود اما باز هم پشت رول نشست و است شهیرا فشرد و به تکرار هم موتیر

 به او انداخت و در را باز کرد.  ینگاه نه چندان دوستانه ا

 پدال گاز فشرد. یرا رو شیزد و پا یآورد. تک بوق شیلب ها یجوان لبخند رو نیابروان پهن و نامرتب ا نیاخم ماب 

را به حال خود رها کرد و قدم  نیماش کینیکل نگیعد در پارکب قهیچهل و پنج دق کیبه لطف تراف ریتاخ یکم با

 لبخندش را مهار کرد و جلو رفت. رشیمقابل پذ ادیشه دنیرا بلند تر برداشت. با د شیها

 دکتر ریصبح بخ_

 

 تکان داد. یسر

 ریصبح شما هم بخ_

 

 ه سمت پرستار هول داد.امضا را هم زد و پرونده را ب نیآخر ادی. شهکردیجوان کنجکاو نگاهشان م پرستار

 ؟یینها یخب را_
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 را در دهان چرخاند و گفت: زبانش

 که کارم رو شروع کنم. نیاگر اجازه بد_

 

 .ستادیا ییآشنا یکه خواست از کنارش بگذرد با صدا یزد و درست زمان یلبخند گرم ادیشه

 

 !؟یخودت وشیدار یوا_

 

 سرد گفت: نینازن دنیرا به موازات شانه اش چرخاندو با د گردنش

 سالم_

 

 روپوشش فرو برد. بیرا با ناز درون ج شیتر رفت و دست ها کینزد وشیتوجه به لحن سرد دار یب دخترک

 !نمتیبب گهید کردمیورا؟ فکر نم نیسالم. از ا_

 

 دخالت کرد. اریبار شه نیا

 ماست ژهیمهمان و وشیدار_

 

 گفت: یرا باال داد و با لحن اغواگرانه ا شیابروها

 قسمتمون شده؟ لیستاره سه دنیسعادت د ی. حاال واسه چیمهمون خوش قدم چه_
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 گفت: ادیحوصله سکوت کرد و شه یب وشیدار بازهم

 خانوم نواب! یحل کردن ماجرا یبرا_

 

 به سرعت در هم شد و گفت:  نینازن چهره

 کرد؟! شیکه شوهرش آورد بستر وانهید کهی! همون زنیییییا_

 

 یو فک منقبض شده اش انداخت. خوب م وشیبسته شده دار یبه پلک ها یترس نگاه از گوشه چشم با ادیشه

 وشیزد و با اشاره به صورت درهم دار یرا قضاوت کند. لبخند ماریب نطوریپزشک ا کیدانست اصال دوست ندارد 

 گفت: نیروبه نازن

 جان؟! وشیدکتر عجله دارن. گپ زدن بمونه واسه بعد نه دار یآقا_

 

 

 انداخت و از کنارش گذشت و زمزمه کرد. ادیبه شه یگاه سردن وشیدار

 تا بعد..._

 

 با تعجب گفت: نیدور شد و نازن وشیدار

 هنوز عقب مونده است؟! نیوا! ا_

 

. آره همان عقب دیقراردادش را بزند و بگو دیق توانستیحواله اش کرد و از کنارش رد. کاش م یچپ چپ ادیشه

 !یجانت را هم بده یاضرزدن مخش ح یکه برا یمونده ا



 یرابطه پوشال

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          **************** 

 

 

داشت. االن پرستار  شیرا هم به لطف عادت ها نیاما خودش را نباخت. ا دیلرز شیباز شدن در اتاق پلک ها یصدا با

 رفت. یو م کردیم قیو آرامبخش با دوز باال تر تزر کردیم غیج غیج یکم

که هر  یمحکم یقدم ها یشد. صدا یمخف واریدر دل د شتریرا دور زانوانش محکم تر کرد و ب شیدست ها حلقه

تنش افتاد و  یرو یبلند هینبود.سا غویج غیپاشنه پرستار ج یاز تق تق ها ی. خبردیشنیرا م شدیتر م کیلحظه نزد

 زانوانش نشست. یرو کوتاه تر شد و مرد  هیرنگ شد. سا یبراق و واکس خورده مشک یکفش ها خینگاهش م

 ترسناک باشد. دیرس یشد. به نظر نم رهیو به صورتش خ دیرا با ترس باال کش نگاهش

 سالم!_
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 ینفر نیبرسد او دوم جهیتوانست به نت یکوتاه م یلیاز فطرت تعجب گرد شد. با شمارش انگشت و خ شیها چشم

 کلمه تنگ شده است. نیا یراف کرد که دلش براچهار ماه به او سالم کرده بود. به خود اعت نیبود که در طول ا

 شد. رهیمقابلش خ واریروح و سرد نگاه از صورت اصالح شده مرد گرفت و باز به د یب

 ن؟یدیقابل تحمل ام که جواب سالمم رو هم نم ریانقدر غ_

 

 روشن مرد دوخته شد. یافسار نگاهش از دستش در رفت و به چشم ها باز

 .دیاراد زبانش چرخ یب

 یکنیشون حرفمو باور نم هیبرو توام مثل بق نجای. از انینجاتم بد خوامینم گهید_

 

دانست چرا  یداشت. خود هم نم یاما مهربان ی. چهره معمولدیصورت شلخته زن چرخ یمرد پر از کنجکاو رو نگاه

 آمد. یام مچهره آر نی. اما در نگاه اول تنها مهربان بودن در نظرش به ادهدیزن م نیصفت را به ا نیا

 ان؟! یچه شکل هیمگه بق_

 

 مرد گفت: یحوصله از جمالت تکرار یهم نداشتند. ب والیاز ه ینبودند. اما خوب دست کم والیه قطعا

 برو. وقتتم تلف نکن نجایاز ا_

 

 را جابجا کرد و گفت: شیپاها یتحرک یاز ب خسته

 نه؟ گمیو حوصله سر بر م یتکرار یمن دارم جمله ها یکنیتو فکر م_

 

 گوشه چشم نگاهش کرد که ادامه داد: از
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 مگه نه؟ نهیکار همه روان شناس ها هم_

 

 کرد به همه سواالتش پاسخ بدهد تا زودتر تنها باشد. با خودش و او! یسع یخالص یبرا

 درسته_

 و نه من یبش تینه تو اذ دمیپس کمکم کن کارمو انجام بدم. قول م_

 

 زد. پوزخند

 آرامبخش رو بزنن و برن انیبعدش زودتر بگو ب_

 

 گره خورد و با اخم گفت: وشیدار یابروها

 !کنن؟یم قیمگه بهت آرامبخش تزر_

 

 را باال انداخت. شیها شانه

جواب نداد.  گهیبعد چند وقت د یخوب بود. ول لینکنن. اوا الیتا راحت بخوابن. تا فکر و خ زننیها م ونهیبه همه  د_

 ...نجایخودش انداختتم ا یدنبالم که با دستا ادیب یام نه؟! مننتظرم کس ونهی. دنمشیبیخوابم م یمن هنوزم تو

 

 گفته بود ادینکرده بود. شه یبود. او که هنوز کار بی. عجدادیکم داشت جواب م کم

 او دینگرفته اند شا یکرده اند و جواب نهیزن را معا نیقبل از او ا یادیز یپزشک ها 

 دیسف واریص شود. رد نگاه زن را دنبال کرد و به دتا زوتر از شرش خال دادیجواب م 
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 از از زبانش یبدون اجبار یها فیبه تعر دادی.  هم زمان گوش فرا مدیرس یو پوشال 

 بود. مکث کرد و گفت: یجار 

 ام نه؟ وانهید یکنیتوام فکر م_

 

 رخش انداخت و گفت: میبه ن ینگاه مین

 کنمینم دونمیازش نم یچیو ه شناسمشیکه هنوز نم یراجب کس یفکر چیمن ه_

 

 نگاهش کرد و گفت: رهیزن برق زد. چند لحظه خ یکرد چشم ها حس

 نکهیاز ا قهیزن بود. پنج دق هی شیام کردن. آخر نهیهم معا گهیقبل تو هفده تا پزشک د_

 بشه. شتریخواب آورم ب یدوز دارو ها دیداد با صیبود نگذشته بود که تشخ دهیمنو د 

 . شهی. و درمانم سخت مشمیتر م ونهیبشم د رهیخ وارید نیباشم و به ا داریب رشتیب یچون هرچ 

 زد و ادامه داد: یپوزخند

 یب زشیقضاوتم کرد. تجو ینجوریمن اصال باهاش حرفم نزدم. فقط روبروم رو نگاه کردم و اون ا شه؟یباورتون م_

 .کنمیرو مرور م زیخواب هم همه چ یبود. من تو دهیفا

 داد و زمزمه کرد: هیبه زانوانش تکاش را  چانه

 !زویهمه چ_

 

 گفت: واریبه د رهیزد خ یماهرانه مکث کرد واجازه داد افکار زن مرتب شود. لبخند وشیدار

 .نهیبب یکس نکهیخواد رو روش طرح بزنه بدون ا یکه م یهرچ تونهی...آدم مهی... خالدهی! سفهیقشنگ وارید_
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 شوکه اش کرد. گرفت که یبود و جواب دییتا منتظر

زن روز   هی دمیداشت. بعدها فهم یخون یپنجه ها یجا وارید نیاتاق اومدم ا نیکردن و به ا میبستر نجایکه ا یروز_

 اههیس یلی. خنمیبیخودشو دار زده! من به خاطراتش دست نزدم. خونش  رو هنوزم م نجایکه منو آوردن ا یقبل

 .زنمیاون طرح م یدست ها یاز جا دورخاطراتم رو    !                     یلیدرد داره خ یلیخ

 

 را کنار زد و گفت: بهتش

 حرف نزده  و به جاش اون کارو کرده. واریبه نظرت چرا با د_

 

 پاسخ داد: رکانهیز

هفت  کینزد گهیم هیزبونش از تکرار کردن خسته شده. مرض گهید دیخسته بوده. شا گهیچون د دی. شادونمینم_

 که مثل اون حرفام ته بکشه و کار بدم دست خودم. یاز روز ترسمیبوده. م یربست نجایسال ا

 

 بکند راه درست را آمده بود. یکار نکهیبود بدون ا ی. راه درسترفتیراه را م نیهم دینگرفت. با واریاز د نگاه

 ؟یکردینم یخودکش یاگه تو بود یعنی_

 

 مکث پاسخ داد: بدون

 نه!_

 

 .ندیبیآن زن را م یخون یپنجه ها یجا کردیداشت. حس م واریبه د یبهتر دی دنشست. حاال نیزم یرو کنارش
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 چرا؟_

 

 داد. یآشفته اش را داخل روسر یاراده دستش را باال آورد و موها یو ب دیکش یقیعم نفس

 . ستمین ونهیمن د_

 

 اش جا خورد. یچرخش ناگهان از

 نزدم. یحرف نیمن همچ_

 

 لکنت افتاد. به

 !ادیــ هات خووشــم نماز ســ سوال ه_

 

 در صلح وارد شد. از

 هیامروز کاف یخب برا لهیخ_

 

 نگاهش کرد. دهیترس

 د؟یایب دیخوایبازم م_

 

 زد. درست حدس زده بود. لبخند
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از اون سر کشور اومدم. بخاطر تو! نه تو  نمیام. واسه هم ی! من دکتر سمجادیبا تو خوشم م شتریب ییمن از آشنا_

 به خودت. یبرگرد دی! فقط باوالیه و نه من یا ونهید

 .نجامیا نیهم یمن برا 

 

 .دیرا دزد نگاهش

 خودم رو دوست ندارم._

 

 .دیو روپوشش را دست کش ستادیا

 ؟یخودت رو گم کرد یپس قبول دار_

 

 انداخت. نییرا پا سرش

 لطفا برو!_

 

 تکان داد و به سمت در رفت. ی. سرکردیخرابش م دیخوب جلو آمده بود نبا یلیبود. خ یامروز کاف یبرا بحث

 ی. استراحت کن و طرح هایخسته بود یلی. امروز خنمی. تا دوباره طرح هاتو ببزنمیباشه پس من بازم بهت سر م_

 بکش! یتر یواقع

 

اراده!  یب دی. گردنش را باال کشدیکش نییدر را پا رهیو سردرگم نگاهش کرد. تخت وسط اتاق را دور زد و دستگ رهیخ

دور  یکم دیمهربان دکتر جد یانداخت تا دستش رو نشود. صدا نییسرش را پا عیخارج شدن سر یمرد برا دیبا ترد

 شده بود.
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 نقاش؟! یبانو هی. اسمت چمیهم آشنا نشد یدرست و حساب_

 

ه مرد گره خورد و زمزم یعقلش را از کار انداخته بود. باز نگاهش در چشم ها ییهم تنها دیجسور شده بود! شا امروز

 کرد.

 داره؟ یچه فرق_

 

 با لبخند ادامه داد: وشیدار

مرحله الزمه با اون آشنا  نیدر اول ی! تو جسم هم دارزنمیروح حرف م هیبا  کنمیاز جلسات بعد حس نم نهیفرقش ا_

 بشم و بعد روحت رو درمان کنم درسته؟

 

 .کردینگاهش م رهیهمچنان خ وشیبود اما دار یطوالن سکوتش

 زمزمه کرد: یلب به آرام ریاش ز ینامرئ یها یبه طراح رهیداد و خ هیتک ارویسرش را به د 

 نــدا! _

 

 

 

******** 

 

که در  یسرنگ دنیبود روبرو شد. با د ستادهیکه منتظر پشت در ا ی. با پرستاردیرا پشت سرش بست و چرخ در

 دست داشت ناخودآگاه اخم کرد.
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 برم داخل؟ تونمیدکتر کارتون تموم شد؟ م یآقا دیخسته نباش_

 

 پاسخ داد: سرد

 د؟یریداخل م یچه کار یبرا_

 

 زد و گفت: ییلبخند مکش مرگ ما پرستار

 !گهید قیتزر_

 

 قابل نفوذ. ریهنوز هم سخت بود و غ وشیدار

 .دیکن قیآرامبخش تزر ستین یازین_

 

 پرستار گرد شد و گفت: یها چشم

 اخه..._

 

 اش را کوتاه کرد. جمله

 ون خانومسرکارت دییبفرما_

 

نبود بازگردد و  دیلحظه با چشم دنبالش کرد بع نیگفت و دور شد. تا آخر یدیبا چهره درهم خسته نباش پرستار

امروز زن  یحالیب نیداشت. ا ازین یاریبه خاطرات آن زن در هوش یجلسه بعد یذهن خانوم نقاش را خواب کند. برا
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عمر  یبه اندازه کاف کردیبهتر عمل  م دیدفعات بعد با اام دهد. امکارش را اتم دیباعث شده بود زودتر از انچه که با

 !کردیقفس آزادش م نیزوتر از ا دیزن تلف شده بود. با نیا

 یاتاق امده بود. اما انقدر عجله برا نیهم به ا شیشده بود شد. چند ساعت پ دهیتدارک د شیکه برا یاتاق کار وارد

نمانده بود. خسته نبود اما راز  یباق شیکنکاش کردن اتاق برا یبرا یزمان مرحله مشاوره داشت که نیبه اول دنیرس

فاصله داد و  زیرا از م ینشست و طبق عادت صندل زیجمالت زن فکرش را مشغول کرده بود. پشت م یآلود ها

ابر برگشتن نبود که دربر یمراجعه کننده ا نیاول نیشد. ا رهیداد و به سقف اتاق خ هیتک یصندل یگردنش را به پشت

اش تجربه کرده بود که از خودش متنفر  یبا خود واقع یاو چه درد دانستی. خدا مکردیخود مبارزه م یواقع تیبه هو

 یسال طول م انیتواند باشد. سال یاش م یتجربه زندگ نیانسان از خودش درد آور تر کیبود. متنفر شدن  هشد

 دیمن جد کی... یگریبهتر از هرکس د یحت یشناسیت را ماما خود گذشته ا یریخو بگ دیمن جد کیکشد تا با 

 به دنبال خواهد داشت.                                       یادیز یدردسر ها

که شب گذشته وقت نکرده بود مطالعه اش کند را ورق زد. نگاهش چون  یخود برگشت و پوشه سرخ یبه حالت عاد 

نگاهش را تند  _1372. ندا نواب. فرزند مراد. متولد دیچرخ ماریفرد ب یشکمشخصات و سوابق پز یرو قیدق نیذره ب

ثبت شده بود  کیدر کلن یبستر یمعرف برا وکه بعنوان همسر  ینوشته شده چرخاند و نام کس یمتن ها یتر رو

 لب زمزمه کرد: رینام بود و ز خیضربانش را کند کرد.  نکاهش م

 مکار! ادیشه_
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                            **************** 

 

 

 

. با دادیروشن خانه خبر از بودنش در خانه را م یرا در قفل چرخاند و با خشم در را به عقب هول داد. چراغ ها دیکل

که ظرف  ادیشد. شه ییرایانداخت و وارد پذ یرا کنار جاکفش شیآورده است کفش ها رشیراحت که باالخره گ الیخ

 با دهان پر گفت: ردیبگ ونیبود. بدون انکه نگاه از تلوز لفوتبا دنیداده بود و مشغول د هیاش تک نهیرا به س پشیچ

 یخوش اومد_

 

 را صاف کرد.  شیاش نشست نشست و صدا یمبل کنار یشده نگاهش کرد. رو زیر ینگفت و با چشم ها یزیچ

 وسواس برات سس هم نزدم! یبخور. آقا زیم یگذاشتم رو تزاتویسهم پ_

 

 . کردیمهربان رفتار م نطوریکرده و ا یدانست چه غلط یم ودشخ

 نه؟ یکارو کرد نیعمدا ا_

 

 گذاشت و خونسرد گفت: زیم یرا رو پسیچ ظرف

 بده خواستم از عذاب وجدانت راحتت کنم؟!_

 

 کرد. یعقل پنهان م واریرا پشت د تشیعصبان یتر شد به سخت زیر شیها چشم

 ؟یگیم یدار یچ یفهمیخودتم م_
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 .امدیاصال به مزاجش خوش ن لحنش

روش...  نمی. ایدرمان  کرد نهیو هز تیزیبدون و ضیهمه مر نی! ایبود یخواه خوب ریدکتر؟ تو که خ یآقا هیچ_

 !!یکنیثواب م شهیهم حساب م لیمگه؟ تازه فام یریمیم

 

 مبل را به سمتش انداخت. کوسن

 یداد لمیاون همه حرف مفت و دروغ تحو نجایا یشوندک لهیمنو با ح که؟یمرت یمگ یدار یچ یفهمیم چیتو ه_

 رو که... یزن امیکه ب یخامم کن

 

 شهیرا که چون مرض به جانش ر یقتی. حقدیهم الل شد. توانش را داشت که بگو دیکرد. سکوت کرد. و شا مکث

 بود. رهیهنوز هم خونسرد و خ ادیتوانست! نگاه شه یکرده بود. نه نم

 تا کجا؟  ؟یفرار کن یخوایم یتا ک وشیدار یشدیروبرو م قتیبا حق دیداشتم. با یشوم تین من نه گولت زدم و نه_

 

که ار نگاه ناالن  ادیشه کرد؟یاز اشتباهاتش فرار م دیدانست. تا کجا با یبود. اما خودش هم جوابش را نم یخوب سوال

 ذهنش را خوانده بود گفت: فشیو ضع

عذاب وجدان   نی. دست از استیسر به تو مربوط ن رهیاون دختر خ یارا. کیکه در توانت بود کرد یتو هرکار_

 ی. خودت کجایهمه آدم رو به خودشون برگردوند نیپسر. ا یستین شناسمیکه من م یوشیمسخره بردار. تو اون دار

و مکار! اصال نگاه به خودت بنداز... اصال من دروغ گو  هی. یبرگرد دیکه با یفکر کرد نیاصال به ا ؟یخاطراتت گم شد

 باشه. ریاما باهاش روبرو شو. فرار نکن بذار آخرش خ یتو بگ یهرچ

 

 زد: ادیبود عاقالنه رفتار کردن. فر یکاف گرید
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کثافت  نیا یرو هم تو گهینفر د هی تونمینم گهیتاوان هامو دادم د دیکه با یهان؟! من وقت ؟یمتیبه چه ق_

 غرق کنم. دایش یخودخواه

 

 .دار شد شین زبانش

 دایعشق نافرجام ش یقربان نیو آخر نیاول هیمرداب خودخواه نیمحض اطالعت ندا مرکز ا یو نخوا یتو چه بخوا_

 خانوم.

 

 قتیگفت. و حق یرا م قتیجان او بود. خونش به جوش آمد. اما حق کردیبا نفرت تلفظش م نگونهیکه ا یخانوم دایش

 یریهمه تحق نیاز ا الشیخ توانستیانواده اش... مگر م. دخترش،مادرش،تمام خزشیعز یدایتلخ است. ش شهیهم

 جانش بود راحت باشد.  زیبعد مال عز نیکه از ا

 باز گفت: ادیشه

 یاست. فقط حالشو خوب کن. دلم برا بهیکه خودشون انتخاب کردن. اصال فکر کن هفت پشت غر هیراه نیا_

 نیکرد و سفارش کرد بهتر شیغال اومد بسترکه اون آش یاون روز ی. اگ بدونسوزهیزن ساده م نیا تیمعصوم

 رتیغ یتو صورتش! مردک ب بمخواست با مشت بکو یداشتم. دلم م یچه حال ننیزنش تدارک بب یامکانات رو برا

 کرد. یخودش آورد بستر یزنشو با دستا

 

 دوخت.  پسیگرفت و به ظرف چ ادیرا ازچشمان شعله ور در نفرت شه نگاهش

 ؟یاگه نتونم چ_

 

 .اوردیبود که کم ب یتر از آن مکار

 امروز چه طور بود؟_
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 اراده گفت: یدروغ گفتن نبود. ب اهل

 !یقبلش. عال یها یطبق پافشار ییبعنوان جلسه آشنا_

 

 باز شد. ششین

 ...گهیحله د_

 

 خواست. یمرد جانش را م نیشک ا یجانش را کرده بود. ب قصد

 ؟یکه تونستم بعدش چ رمیگ_

 

 مکث گفت: بدون

 دو نشون زدنه. هم خودت و هم اون! ریت هی_

 

 نگاهش کرد. تند

 و اگه نتونستم؟_

 

 بسته شد. ششین

 خاک تو سرت! گهید_
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 هم افتاد. یاز خشم  رو شیها پلک

 !ادیشه_

 

 گفت: طلبکارانه

 ی. تا االن همه رو تونستتونمینم یکه به من بگ نجایهمه راه نکشوندمت ا نیمن ا ؟یکشیهان؟! مردک خجالت نم_

 دونه شد  نه؟! هی نیا

 

 را در دهان چرخاند. زبانش

 شرط داره؟_

 

لب نام خدا را گفت و با  ریکه نتواند انجامش دهد. ز دیترس یم نیشرط بگذارد و از ا وشیآمد دار یم شیکم پ یلیخ

 :دیپرس دیترد

 ؟یچه شرط_

 

 وار تکان داد و گفت: دیاشاره اش را تهد انگشت

 !یحق ندار ادیشه یآزارم بد ی. حق نداری. با سوال هات مخمو سوراخ کنیکن تو کارم دخالت یحق ندار_

 

 مانع ادامه جمالتش شد و گفت: ظیغ با

 کنم. یراه انداخته واسه من. باشه بابا دخالت نم یحق ندار ،یاووو... خوبه، خوبه. حاال انگار چه خبره. حق ندار_

 نشست. یادامه باز یبه تماشا وشیدار رهیتوجه به نگاه خ یباش چسپاند  و لم داد.  نهیرا باز به س پسیچ ظرف
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 نیروز ها سنگ نیکه ا یفیو بدون برداشتن ک  ستادینگاهش هم دست به دست افکارش داد و خسته شد. ا باالخره

 سالن رفت.  یشده بود به سمت اتاق انتها

 رساز بود.دوش آب سرد کا کی دی. شاکردیروح آلوده رها م نیجسمش را از شر ا دیبا
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                                ************** 

 

 

 یآزار دهنده پاشنه ها یبه دور از صدا ینقص و عال یو چهار ساعته ب ستیب کیو چهار ساعت گذشته بود!  ستیب

 زیچرخاند. همه چهر روزه اش چشم  یتکرار  یحال به اتاق خال یرا کنار زد و ب یکفش پرستار منحوس،رو تخت

 یبود که از دوره کردن کودک یهفته ا چندمرور داشت خوب بود.  یکامل برا یاریکه هوش نیامروز خوب بود. هم

آرام شروع به حرکت  یخاص خودش را داشت.             با موج انیبود. خاطرات هم جر دهیاش دست کش نیریش یها

 .شدیتر م کینزد ی. امواج تند تر و خفگزدیا مه یپر تالطم تلخ یایکرد و کم کم دل به در یم

. هم زمان در اتاق باز شد و پرستار مورد عالقه ام وارد اتاق دمیکش نییرا لبه تخت گذاشتم و خودم را پا میدست ها 

 انداخت و گفت: میبه سر تاپا یشاد نگاه یشد. با صورت

 ر؟امروز انگا ی. احوال شما؟ بهترزیندا خانوم سحر خ ریصبح بخ_

 

 شیها فیپرستار مهربان و خوش رو بود. اما ش نیاسم خودم و ا یزدم. چقدر دلم تنگ شده بود برا یجان یب لبخند

. خوش رو و زدیها را حفظ بود و همه را با نام صدا م ضیآمد. نام تمام مر یبه سراغم م ریبه د ریکم بود و د شهیهم

 خندان

 خوبم_

 

 شهیکل یدروغ ها نیا دنی. انگار او هم به شنشدیچال حنجره ام خارج نم اهیس یهاروز از انت نیبزرگ تر از  ا یدروغ

 عادت داشت. یا

 .یهواخور یو بعدم بر یبخور دیامروز دوئشنبه است.پاشو آماده شو. صبحانه که گذشت. وقت ناهاره کم کم با_
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 شده بود. یتکرار گریهم د کیکلن اطی! حدیزندان سف کیزندان بود.  رسما

 شهبا_

 

 .دیصورتم چرخ یرو شیداد و چشم ها یروسر ریرا ز میرا گرفت. موها میبازو ریتر آمد و ز کینزد

من  نویبودنت. ا نجای. از اولشم اشتباه بود ایموند نجایاز حد ا یادیچقدر دلت پاکه و ز دونمیندا. من که م فهیح_

 .   مینگه ات دار       میمجبور یدونیکه م یلیاما به دال دوننیهم م هیبق دونمیم

 

باشم. او خواسته بود.  یزندان نجاینشست. مجبور بودند چون او خواسته بود من ا میلب ها یرو یتلخ پوزخند

 .شدیآور م ادیتلخ  ویسنار نینقشم را در ا یبود. کاش کس دهیشوهرم! حتما تا حاال به مراد دلش رس

 

 ستیمهم ن_

 

 و زمزمه کرد: دیم را دست کشآب رفته ا یرنگ غم گرفت. گونه ها نگاهش

برسه. نذار برسه  فشیبه هدف کث ترسمی.منمتیبیحال م نیتو ا شهیم شیکنم. دلم ر یبرات کار تونستمیکاش م_

 تا ابد برق بزنه. نذار... کردیشدنت رو دنبال م یاون روزش که با ذوق بسرت یباشه؟ بهم قول بده ندا! نذار چشم ها

 

جان بارانم و حاال هم  مهین ی. اول نفس هاشدیم کم داشت افسارش از دستم خارج مک زیدست من بود؟ همه چ مگر

 یب میکه کم کم به روال عادت عقلم را ز دست بدهم. چشم ها دیترسیبود. او هم م دهینوبت به هوش و حواسم رس

 ندهیحرف از آ وارانهدیکه هنوز انقدر ام دیدیدر من م یدی. چه امدیاش چرخ رهیبراق و ت یچشم ها یرمق و تار رو

کردم. تمام  یو به سمت در رفتم. حضورش را آرام حس م دمیکش رونیب شیانگشت ها نیرا از ب می. بازوزدیم میبرا

 آمدند. یم رونیب شانیهم آرام آرام به کمک پرستار ها از اتاق ها گرید یاتاق ها یها ماریب
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 یهم افتاد. نا یکه به صورتم خورد رو یاز باد خنک میپلک هااراده  یگذاشتم. ب رونیب کیرا که از راهرو کلن میپا 

 کوچک را دوست داشتم. هرچند محدود. یآزاد نیحالش را هم نداشتم. ا یلبخند زدن نداشتم. حت

چشم دوختم.  کیپوش کلن یزنان صورت گریرا انتخاب کردم و نشستم. به رفت و آمد د مکتین نیو دور تر یخال

هر  یبود عکس عمل ها ییای. دنختیریاشک م لیدل یهم ب یکیو  زدیم غیسرخوش ج یکیکز کرده بود.  یکی

عالم خاطرات تلخ من بود.                                   کیبه موازات  یکوتاه ترجمه ا یآزاد نیکدامشان نسبت به ا

را  مینشسته بود. انگشتها  میها غم یدور تر به تماشا یرا با بغض قورت داده بود  و کم شیپرستار خندان لبخند ها

بود. تا به حال  یرا دوست داشتم. مصنوع قشیسرم را چرخاندم. لبخند عم یبه هم گره زدم. با احساس  حضور کس

 بود. تازه دوران اسارتش را شروع کرده بود. دیجد ماریانگار ب شبودم دهیند

 

 حالت خوبه؟_

 

خاطرات گم کرده  یدر اوج فشار تلخ ییجا کیاو هم خودش را  نکهیهم لبخندش را حفظ کرده بوده. با فکر ا هنوز

 بدم را کنار زدم. یاست حس ها

 ؟یمن نه، توچ_

 

 متمرکز کرد و گفت: میموها ینگاهش را رو 

 !یچقدر خوشگل_

 

 خودش را عقب زد. یگفت؟! دستش را باال آورد و روسر یرا م من

 هامو بردن! یبودم. خوشگل یمن دختر بد_
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 یسرش آورده بودند پرستار ها ییاش قفل شد. چه بال دهیتراش یموها یرو میو خطر چشم ها دیلرز میها پلک

 !شیروان پر

 کارو باهات کرده؟ نیا یک_

 

 دورتر بود انداخت و زمزمه کرد: یکه کم یبه پرستار ینگاه دهیترس

 شنیم هیبد هم تنب یبودم. دخترا یرازه. من دختر بد هی نی. ااینگ یبه کس_

 

 و احساسات سرکشم را کنار زدم. دمیکش یقیدر سرش کرده بود. نفس عم وانهیمزخرفات را آن زن د نیا

 .گمینم یبه کس_

 

 تر شد و گفت: کینزد

 قول؟_

 

 ر باز و بسته کردم. میها پلک

 قول!_

 

 را کج کرد و مظلومانه گفت: سرش

 !گهید ستمیمن خوشگل ن . اخهشهیباهام دوست نم یمن تازه اومدم. کس ؟یشیبا من دوست م_
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بودنم  وانهیبر د دییکه مهر تا فیبکشم. ح رونیآن پرستار را از کاسه ب یبلند شوم و چشم ها میاز جا شدیم کاش

 !فیح زدمیم

 نداشتم تاحاال یمن دوست_

 

به  کتک هم خورده بودم یدر طول هواخور یبا من دوست نشده بود. چند با یرا گفته بودم. تا به حال کس قتیحق

 ها... ماریاز ب یبرخ یلطف جنون آن

 باز گفت: شیرا به هم زد و با ن شیها دست

 ه؟یاسمت چ_

 

 و گفتم: دمیکش یقیآزار دهنده شده بود. نفس عم میجمله برا نیروز ها چقدر ا نی! ااسمم؟

 نــدا_

 

 تر شد.  ضیعر لبخندش

 ست حهیمنم اسمم مل_

 اش را مرتب کردم. یرا جلو بردم و روسربود. دستم  بایو ز حیآمد. مل یصورتش م به

 و گفت: دیبه گره اش کش یدست

 قشنگه! نجایا_

 

 . دیچرخ یشلوغ و خاکستر اطیح یپر از بهت رو نگاهم

 قشنگه..._
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هرکس ماندگار بود. پرستار که هم چون کفتار از دور مراقبمان بود  یروز ها برا نیشکستم. اول یدلش را م دینبا

را بستم که احساساتم کار  میو از جا بلندش کرد. پلک ها دیرا گرفت و کش حهیمل یخشم بازوآمد و با   کینزد

 دستم ندهد.

 داخل میبرگرد دیبلند شو با_

 

 با التماس گفت: حهیمل

 دوستم؟ شیبمونم پ گهید کمی_

 

 پرستار پر از خشم شد. یصدا

 تو کله ات فرو کن. نویاره. اند یدوست یکس نجایچه هار شده واسه من! ا یروز اول نمیپاشو بب_

 

از من  یدل خوش نیهم یرام شده اش نبودم. برا یها ماریسراغ من هم آمده بود من از آن دسته ب یبار چند

زود مجبور  ای ری. دگرفتیم ادی. کردیماندن التماس م یهم همچنان برا جهینگاهم کرد و دور شد. مل ظینداشت. با غ

 .ردیبگ ادی ریحقماندن را بدون ت نجایبود که ا

ها را کشان  ماریها افتاد. پرستار ها هراسان پخش شدند و ب ماریب نیب یمیعظ یاهویرعد و برق بلند، ه یبا صدا 

مهربانم؟سرم را باال گرفتم و به آسمان  یخدا یساعت آرامش را هم به ما روا نداشت کی نیکشان به داخل بردند. ا

بلند تر بود و باالخره بغض  ینگاه کردم. رعد و برق بعد زدیاز قبل بهم گره م رشتیکه هر لحظه ابر ها را ب یگرفته ا

 آسمان هم شکست!

 کشاندند. یهارا به داخل م ماریزنان ب ادیکرد و پرستار ها هنوز هم فر دنیشروع به بار یدیشد باران

 مرا ایپنهان شدم. تمام دن مکتیشده مقابل ن دهیرا بغل زدم و پشت بوته رو میها زانو
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 در تالطم خاطرات مرگ بارم خواهم مرد. سیتنها و خ تیتا ابد نجایبرده بود. من ا ادیاز 

 آور خاطرات شد. ادی گریتبدار و خواب آلودم بار د یها پلک

 گلنار جلو تر رفت. یها ادیتوجه به فر یب

 دختر؟ ستمیمگه با تو ن_

 

که  ییو پاها دیکش یقیبود. نفس عم دهیرا به خود کش ایتر شده بود و آب در نیدارش حاال سنگ نیپلند و چ دامن

 .دیتن وزن داشتند را جلو کش کیدامن  ینیبه لطف سنگ

 ینجات جان خود دست و پا زد. صدا یکرد و برا ینوا ناله ا یبه هدفش مانده بود. بره ب دنیچند قدم تا رس تنها

 دور تر شد. یبار کم نیگلنار ا

 

 ؟یخودتو بکش یخوایم بره هیبخاطر  ونهیدختره د_

 

و نفسش را آسوده  دیآمد بره را در آغوش کش یکه با شتاب به سمتش م یموج یقدم کیجلوتر رفت و درست در  

دامن  نیبود. ا دهیفا یخورد. تعادلش را حفظ کرد و شروع به عقب رفتن کرد. ب شیداد. موج محکم به پاها رونیب

 . شدین تر و قدم برداشتن سخت تر میرفت دامنش سنگ یتر م داشت.  هر عقب یامروز با او سر ناسازگار

زد. بره ناله کنان خودش را از آغوش دخترک رها کرد و دوان  رونیب ایکردو از در یآخر را هم ط یقدم ها یسخت به

 دوان به سمت گله رفت. 

رفتن بره کوچک بود.  رهیخ شدیکه بدون صوت باز و بسته م یتوجه به دهان یو او ب کردیم غیج غیهم چنان ج گلناز

 نگاه کرد. کردیبه خود آمد و با اخم به گلنار که دست  به کمر نگاهش م شیبه بازو یبا ضربه محکم

 چته؟!_



 یرابطه پوشال

44 
 

در  یسوپر من باز یشنا بلد باش نکهیکه بدون ا یهست یاخه مگه تو ک ؟یچ یشدی! اگه غرق میچمه؟ زهرمار روان_

 دادم؟یم یاومد جواب آقاجونت رو چ یسرت م یی. بالیزنیم ایو به در یاریم

 

 و جلو تر از او به راه افتاد. دیکش رونیپرقدرت گلنار ب یانگشت ها نیلبخند دستش را از ب با

 .ستیاز زنده بودن من خوش حال ن ی. کس یحاال که نمردم. نگران نباش. جواب آقاجونمو تو الزم نبود بد_

 

 رنگ غم گرفت. شیصدا

 یاخه تورو نخوان! تو دخترشون شهی. مگه مرهیگیلم منگو دختر د ینجوریا_

 

 شد و گفت: شیادامه حرف ها مانع

 حوصله دعوا با شهال رو ندارم. شهیداره شب م ایتند تر ب_

 

 قدم با او قدم برداشت. هم

 .زنهیشهال غر م یو چه نخوا یخونه چه بخوا یبر افهیق نیبا ا_

 

 شهیتر شده بود تند تر قدم برداشت و ر رهیت یسیگش به لطف نم و خرن یکه کم یرنگ یگلبه سیبه دامن خ ینگاه

 گرفت. یاش را به باز یگل گل یروسر یها

 کنهیم دایبهانه برا غر زدن پ ی شهیشهال هم_

 

 !یکنیو باهاش لج م یدونیخوبه م_
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 مدارا کنم. دیرو ندارم.با یا گهید یمن جز اون خونه جا_

 

 تر شده بود  گفت: ظیه غلکه ناخود آگا یبا لهجه ا گلنار

 یکنیقوربان تو بشم من چرا از اون جهنم فرار نم_

 

هدف است. شوهر کردن او. رفتن از خانه.  نیبه هم دنیرس یشهال برا ریاخ یخبر نداشت فشار ها الیخوش خ گلنار

 و دور شدن وارث!

 زد و گفت: یلبخند

 انقدر حرف نزن ایتند تر ب_

 

و روشن هوا برد  کیکه در غروب تار یو نور چراغ نیبوق ماش یجواب بدهد که با صدادهن باز کرد که باز  گلنار

 نییسمت شاگرد پا شهیدرست کنار آنها ترمز کرد. ش نیبا ترس ساکت شد. ماش زدیداشت و چشم را م یشتریب

 هر دو را راحت کرد. الیرفت و چهره آشنا خ

 اد؟یبر ماز من  یافتاده؟ کمک یخانوما، اتفاق دیخسته نباش_

 

 قبل از گنار برق گرفته به خود آمد و در جواب لحن دلسوزانه مرد گفت: ندا

  وفتادهین یممنون آقا. اتفاق یلیخ_

 رتونه؟یکدوم سمت مس_
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 کرد. یچه فکر راجب شان م دانستیرفت. از خجالت! خدا م لیتحل شیصدا

 خونه_

 

 هر دو دختر را خجالت زده کرد. گرید کباریشاد مرد  یصدا

 تا بارون نگرفته دی. سوارشستیتنها رفت و آمد کردن ن یبرا ی. زمان درستیبرسونمتون. هوا ابر دییبفرما_

 

 انداخت و زمزمه کرد: نییرا پا سرش

 .میری. خودمون ممیشینه ممنون مزاحم شما نم_

 

 حرف ندا گفت: دییهم به تا گلنار

 ممنون ما خودمون... یلیآره خ_

 

کرد.  گلنار جمله اش را خورد. لبخند  دنیکه شروع به بار یو دانه درشت دیو بعد باران شدرعد و برق بلند  یصدا

 به آسمان نگاه کردند. دهیمرد کش آمد و دو دختر ترس یلب ها یرو

 لطفا  دیسوار ش_

 

و رد  یو گل آلود شد. به ناچار نگاه سیخ شانیتمام لباس ها قهیهم داشتند. در عرض چند دق یگریچاره د مگر

 را کم کرد. شانیاستخوان ها یاز سرما یکم نیمطلوب ماش یبدل کردند و سوار شدند. گرما
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روستا را که به سرعت به سمت خانه  یاهال نیکوچک ماش شهیرا با اضطراب به هم گره زده بود و از ش شیها انگشت

آقا جانش! ترس تمام  یبود. وا . خونش حاللدیدیم نیماش نیاو را در ا یرا نگاه کرد. اگر کس دندیدو یم شانیها

 . کردیرا راحت م الشیخ یکم لنارشد. حضور گ مانیکه کرده بود پش یوجودش را گرفت و از کار

به مال خودش هم  هیشب یحدس بزند افکار توانستیاز او نداشت. خوب م یگلنار هم دست کم دهیپر یرنگ و رو اما

شد. گوشه چشم  نهییو پر نفوذ مرد در آ اهیچشم مردمک سآن چشم در  کیچرخد.  یدر اطراف دهن گلنار هم م

و  نفسش را  دیو لب گز دیکش تهبشمل یبه گونه ها یگلنار؟! دست ای! به او د؟یخندیچروک داشت. م شیها

 نامحسوس آزاد کرد. 

فت. هرچه اصرار خجالت و تشکر به  سمت خانه ر ایدن کیشد و با  ادهیخانه گلنار سر راه بود. گلنار پ ریاز او مس قبل

شدن نداد. به محض توقف  ادهیشود. مرد که از آدرس خانه آنها خبر داشت اجازه پ ادهیجا پ نیکرد که او هم هم

در را باز گذاشت و   ی. ناخودآگاه از در خانه که گذشت الشد ادهیکرد و به سرعت پ یمقابل درب خانه  تشکر نیماش

! از آقا جان هم ستیچ بایز نیماش نیکه نام ا گفتیبود و م یکس رنگ را تماشا کرد. کاش یمشک نیرفتن ماش

 :دیگو یدانست که در جواب آقا جان م یبپرسد.  خودش خوب م توانستینم

 دختر جان! خورهیها به درد ما نم یشهر نیماش نیا_

 

و  کردیاش چکه م یکه از شهر آمده بود کجا! آب از قاب روسر یدکتر یآقا نیبود. او کجا و ماش نیهم هم درستش

 یو او هنوز مبهوت بود. با صدا شدیدور تر م نی. باران هنوز هم پر قدرت ادامه داشت. ماشدیچکیصورتش م یرو

 به خود آمد و در خانه را بست. زدینامش را صدا م غیآمده بود و  با ج وانیا یشهال که  رو

 اومدم_
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                            ************ 

 

 . شدیدرشت باران نم یدانه ها  فی. اما حرکردیبا قدرت حرکت م نیپاک کن ماش برف

 آروم تر برو مگه دنبالت کردن؟ _
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 نثارش کرد و سراعتش را باال برد.  یگوشه چشم چپ چپ از

 شده رمونید یفهمیم یساعتتو نگاه کن_

 

 لم داد. خونسرد

 ؟یزنیمنم تو جوش م کیکلن ریمد_

 

 از تاسف تکان داد. یسر

 

 را پشت گردنش به هم گره زد. شی. دست هاستیبه من مربوط ن یالیخیتو خاک عالم تو سرت شده از شدت ب_

 !رمردیپ ستیهمه استرس برا قلبت خوب ن نیباش. ا لکسیر کمی_

 را باال داد و با خنده گفت: شیابروها

 دکتر! یدائم کار دستت نده آقا یلکسیر نیمواظب باش ا_

 

 گفت: ابانیبه خ رهیاش را خاراند و خ چانه

اعصاب درست و درمون داشته باشم  دیروان شناسم. قبل از مراجعه کننده خودم با هیدکتر! من  یگیم یخودت دار_

 نه؟ ای

 

 یستی. تو آدم نیافتم که اصال عقل تو کلت داشته باش یکم کم دارم به شک م_
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 را باز کرد. ششین

 فرشته! هیبدون.  نویا زمیفرشته ام عز هی. من تمسیمعلومه که آدم ن_

 

 بود. دهیفا یب      ادیرا ندارد. بحث با شه شتریاجازه بحث ب کیکلن نگیپارک یبه درب ورود دنیرس

حال  نیا یتو ستیحقشون ن وشیبراشون دار سوزهی. دلم مدی. روز استراحتشونم بود که پرهیاوه اوه چه بارون_

 باشند.

 

باشد که خودش  یخواست کس یو فشار دلش م یسال بود که از خستگ انینداشت که بدهد. سال یبکرد جوا سکوت

شد. پشت سرش  کیدوان دوان وارد کلن ادیشد. شه ادهیپارک  کرد  پ یمناسب یرا در جا نیرا درمان کند. ماش

. کردیم جادیا شانیبرا یسر بزرگدرد نیو ا ودقبل بود. امروز روز مالقات هم ب یداخل رفت. راهرو شلوغ تر از روز ها

تا به حالت قبل برگردند. در جواب  بردیو مدت ها زمان م ختیریافراد  خانواده شان بهم م دنیها بعد از د ماریروان ب

 نجایچرا ا شودی. خوب اگر دلتان تنگ مشوندیکه دل تنگ م گفتندیو م ختندیریتذکر پرسنل هم اشک تمساح م

 !د؟یا هکرد شانیرها

زد. آرام و شمرده به سمت اتاق هفتاد  رونیکرد و ب ضیرنگ تعو دیراب ا روپوش سف شیاتاق کارش شد و پالتو وارد

باز هم خانوم  نکهیبا فکر ا یتخت خال دنی. با ددیکش نییدر را پا رهیو دستگ ستادیو نه قدم برداشت. مقابل اتاق ا

لبخندش محو شد  یکنج خال دنیخت را دور زد اما با دنشسته باشد وارد اتاق شد و ت وارینقاش پشت تخت و کنج د

 بلند از اتاق خارج شد.  یو با گام ها

 بود گفت:  مارانیکه مشغول مرتب کردن اسناد ب یو تا تحکم رو به پرستار ستادیا رشیپذ مقابل

 اتاق هفتاد ونه کجاست؟  ماریب _

 

 و گفت: دیدست از کار کش یلحظه ا پرستار

 همون جا باشه دیتر. پرستار ها همه رو به اتاقاشون برگردوندن. بادک یآقا دونمینم_



 یرابطه پوشال

51 
 

 

 گره خورد. شیابروها

 ! ستی. نامیاالن از اتاقش م نیمن هم_

 

 .دیپرستار پر یو رو رنگ

 چک کنن گمی! االن مزهیچ_

 

نقطه به  باران دیتوجه به بارش شد یشد و ب اطیرفت. وارد ح کیکلن یاز تاسف تکان داد و به سمت  خروج یسر

را تار کرده  شیدیقدم برداشت. بارش تند باران د اطیح یاز عابر را چشم زد. به سمت قسمت پشت یخال اطینقطه ح

 شیکه کم و ب یمکتیبا دقت به ن شدندیتر م سیکه هر لحظه خ ییتوجه به لباس ها یپلک زد و ب یبود. به سخت

وار در خود جمع شده بود و زانوانش را در  نیکه جن یزن دنیشد و جلو رفت. با د رهیپنهان بود خ یپشت بوته بزرگ

 برده اند. ادیرا از  چارهیحواس پرت  زن ب یشک نداشت که پرستار ها گریتر رفت. د کیبود. نزد دهیآغوش کش

 دیهم عقا یهوا و از طرف نیحال زن در ا یبود. جسم ب یبد یزانوانش نشست. دوراه یو رو ستادیا مکتین مقابل

 خودش!

 

 دکتر یآقا_

 

 و با اخم گفت: دیعقب کش شدیم کیکه نزد یپرستار دنیو با د دیعقب چرخ به

 از حال رفته! ارنیبرانکارد ب نیبگ_

 بازگشت. گریبعد با دو پرستار د ی. کمدیدو کیکلن یتکان داد و به سمت ورود یسر پرستار
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                          *************** 

 

 خی! نگاهش مدیاتاق سف نینبود. باز هم ا کیزمستان زده کلن اطیاز ح یجانش را آرام باز کرد. خبر مهین یها پلک

 .فشاردیاش م نهیرنگ را  به س یخرس قهوه ا دهیمواج و آشفته اش ترس یکنج اتاق شد. دخترک با موها

 حالت خوبه؟ یمامان_

 

را فاصله داد و  شی.لب هاسوزدیتنش در آتش م کردیدخترک چقدر آرامش بخش بود. حس م فیظر یصدا انعکاس

 زمزمه کرد:

 . خوبم!یخوبه مامان_

 

 .دیچیپرستار مهربان در مشامش پ یاش نشست و عطر آشنا یشانیپ یرو یگرم دست

 ؟یشنویندا... ندا صدامو م_

 

 با تاسف تکرار کرد: گرید ییصدا
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که  نی.اریبگ لی. تحونجایآوردنش ا یعاقله اشتباه یگفتیکه م یهمون نمیرعنا خانوم. ا ینیبیباالست. م یلیتبش خ_

 تره!  یاز همه موج

 

 :زندیمعترض داد م رعنا

 حالشو ینیبیساکت شو نم_

 

 :دهدیادامه م یزن باز با لودگ و

که  ریت نیتا بارون زد ع کیکلن نیا ماریب نیکور توام باز بشه. مجنون تر یکه چشما گمیم نمیبیاتفاقا چون دارم م_

 !نیتو اتاقش بعد ا دیفرار کرد قبل پرستار چپ رهیدر م کمونریاز ت

 

 .شودیکالفه تر م رعنا

 مگه بارون خدا ترس داره؟_

 

برات  یکنم. نه اصال برو مرخص تتیزیو گانیرا یعصر شمیپ ایبه خدا. ب یخاک برسرت. خودتم کم کم رو به موت_

 !خورهیخوبه. مغض کپک زده ات هوا م

 

 خودم شوتت کنم وسط راهرو؟! ایاتاق  نیا از رونیب یریمهسا م_

 

 خوب بابا ول کن پاچه رو رفتم_
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به تنش  یلرز رفتیکه در رگ تکه و پاره پشت دستش فرو م یسوزن یزیباز و بسته شدن در اتاق و بعد ت یصدا

 انداخت.

 دختر؟ یکنیم کاریکبودت با خودت چ یدستا نیا یبرا رمیبم یاله_

 

ها عقلش را برد. دلش را  یشهر نیفرق داشت. ماش زیهمه چ گری. بعد از آن روز دزدیم از کدام دختر حرف دختر؟

 . بردیبرد. جانش را هم ذره ذره م

 

                          

                       ***************** 

 

 

 کرد. ادینثار چهره خندان شه یآب قند را کنار زد و چپ چپ وانیل 

 آدم باش_

 

 چرم لم داد. زبانیم یصندل یگذاشت و رو زیم یرا رو وانیل

 تو نفهم باش! یمن از فرشته بودنم بگم و ه یه_

 

 زد. شیاز تاسف تکان داد و ن یسر

 ر؟یجناب مد ینظر کن دیتجد تیکادر پرستار یمزه پروندن رو یبجا ستیبهتر ن_
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 ابروانش نشست. نیب یظیمحو شدو اخم غل یبه آن ادیوا رفته شه شین

 خب؟ ادیم شینگران نباش. پ کنمیدرستش م_

 

 داد و پوزخند زد. هیرا به سر زانوانش تک آرنجش

 کنن؟یهاتو دور از چشمت با آرامبخش خفه م ماریدرمان ب یتا حاال بجا یاز ک نمیبگو بب_

 

 گرد شد و بهت زده گفت: شیها چشم

 ؟یگیم یدار یچ_

 

 .زد هیتک یصندل یحالت قبلش برگشت و به پشت به

موچ زده ات بده انبار  نیرزمیز نیبه ا یتکون هی. دست از مزه پروندن بردار و گمیم دمیرو که به چشم د یزیمن چ_

 برات! شهیدونه سر نم یدار. وگرنه زمستون و ب

 

به  رهیراهرو دوم رفت. و خ ییزدو به سمت تراس انتها رونیاز اتاق ب ادیمکررشه یتوجه به صدا زدن ها یو ب ستادیا

فرار از  گریآرامش اش را بر هم زد. د لشیزنگ موبا ی. صدادیکش شیها هیاز باران هوا را به ر سیخ اطیح یمان

 بود. دهیفا یخاتون ب

 

 جانم خاتون؟_

 

 ؟یبال پسرم. خوب یجانت ب_
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 خاتون نبود. گریآورد که د یآورد. اگر م ینم شیکرده بود و به رو یمعرفت یهمه مدت ب نیا

 خوبم_

 

 مادر. زنگ زدم بگم که... یخوب باش شهیهم_

 

 تاب گفت: یب

 .میخاتون! ما قبال حرفامونو زد_

 

 رفت: لیتحل شیصدا

 خواهر نباشه! یبرادر تو مراسم عروس شهی. مگه میقراره. برادرش یب دایش_

 

 که قصد رفتن نداشتند در جواب گفت: یا رهیت یبه ابر ها رهیزد و خ یتلخ لبخند

ازدواجش از من اجازه نخواست .  یبرا ی. پس بدونه وقتشنوهیکنارتون نشسته و حرفامونو م االن دونمیمن که م_

 ندارم! دایبه اسم ش ینخواد که کنارش باشم. من خواهر

رفت! مکالمه را  دینمانده. با یحرف گری. دردیگیجان م شیلب ها ی. پوزخند روشودیم یمرگ بار خاتون طوالن سکوت

که چه در روزگارش نوشته شده و چه  داندیرا زد و به اتاقش برگشت.  فقط خدا م یوا خوره دیبه اتمام رساند و ق

در  شیبه آن زن کمک کند. به جبران تمام نبودن ها دیا. بزندیرقم م شیپرده آخر را برا اهیس یباز نیدر ا یزیچ

 !ییدایعالم ش
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قتل عام احساس  کی نیبودن گذشته! ا. کارش از مرز شوم ستیاست. سرنوشت و اتفاق شوم ن زیت غیت کی نیا

شلوغ  یها ابانی. خیخلوت قدم بزن ی. در کوچه هاینکن دایو خودت را پ یستیبا نهییآ کیاست. ترس دارد مقابل 

 . یات را از دست داده باش هیتو سا شانیو لبخند ها ادهیعابران پ یاهوی. در هیرا گز کن

 یب یندارد. نقطه ها انیدارد. آغاز و پا انیرودخانه خون جر کیدر که  ستیروح شکافته شده ا ه،یسا یانسان ب کی

 شد! یتو باز از نو متولد خواه انیو در پا زنندیبوم م یرو تیکه طراح قصه ها و نقش و نگار ها ستیضربان

 

                             *************** 

 

 بار مصرف را به سمتش هول داد و گفت: کی ظرف

 نشه.   فیکه ظرف کث ارمیرمنده داداش بشقاب نمبخور! ش_

 

 به صورت خندانش انداخت و گفت: ینگاه ظیغ با

 یمجرد یهمه سال به زندگ نی. ایدرمونه. چرا انقدر تو شلخته ا یکه درد ب یمرض هی. یریگیآخرش تو مرض م_

 تو؟ یعادت نکرد

 

 را تا بناگوش باز کرد و ابرو باال داد. ششین

شد قاشق هام  نطوریبخور. تازه لطف کردم بهت قاشق دادم. اصال حاال که ا نیتو هم گهینکن د فینوچ! ظرف  کث_

 که رستوران فرستاده بخور!  ییبار مصرف ها کی نیبا هم نیبذار زم

 

 دستش را خواند  قاشق و چنگالش را برداشت و گفت: وشیرا جلو برد تا قاشق هارا بردارد. دار دستش

 ر اون منطقت رو ببرن. غذاتو کوفت کن  نخواستم. مرده شو_
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 زد و مشغول شد. یبه صندل هیتک روزمندانهیپ

 ؟یباهاش حرف بزن ینتونست گهید_

 

 چپ نگاهش کرد. چپ

به  نیمنتظر باشم. ا دی. هنوز تب داره. حالش کامال خوب نشده. بایگردیو بر م کیکلن یاینه! خوبه هر روز با من م_

 اگه حالش خوب باشه میریگیم یهترب جهینفع هر دو طرفه. نت

 

 را  داخل دهانش چپاند و با دهان پر گفت: ذیاز گوشت لذ یا تکه

 وشیدست به جنبون دار_

 

 را درون ظرف انداخت. قاشق

 ؟یچرا انقدر عجله دار_

 

 تفاوت شانه باال انداخت. یب

 !ینجوریهم_

 

از او  یزیکاه بود. هر چ ریآب ز ادیاما او شه کردیاور مب یلحن و رفتار عاد نیبا ا شناختی. اگر او را نمگفتیم دروغ

 آمد. یبر م

 اون کلته؟ یتو ی! راستشو بگو چادیشه_
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 به خوردن ادامه داد. خونسرد

 یفهمیخودت م یبه زود_

 

 و با مکث گفت: دیرا از داخل جو لپش

 کرده شیتو پرونده اش نوشته اون آورده بستر_

 

 زد. پوزخند

 اسمش هم کفاره داره! ی. حتیحق دار کنه؟یحالتو بد م آوردن اسمش هم هیچ_

 پلک زد. یعصب

 جواب سوال منو مثل آدم بده_

 

 را به دهان برد. یاز برنج زعفران زیلبر قاشق

نامه.  هی ای. تا خوب خل بشه! دو ماه بعد هم میهم سفارش کرد که مراقبش باش یکرد. کل شیآره اون آورد بستر_

 قش داد.طال ونهیبه اسم د یابیغ

 

 را سخت فرو داد.  شیگلو آب

 اد؟یمالقاتش نم یکس_
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 .دیآب را سر کش وانیل

 نه!_

 

 را سخت آزاد کرد.  نفسش

 ؟ی، برادر یخواهر_

 

شدندش از شوهرش هم مشتاق  یبستر یمادرش مرده. چند تا داداش گردن کلفت بزرگ تر از خودش داره که برا_

 تر بودن!

 

 برادر انقدر پست باشد؟! شودیگر مگشاد شد. م شیچشم ها مردمک

 ؟یگیم یدار یچ_

 

 زد. لبخند

 یلجن زار نجاتش بد نیزودتر از ا دیبهت که گفتم. وقت کمه. با_

 بهت زمزمه کرد. با

 اخه.... شهی. مگه منمیصبر کن بب_

 

 شناور در سس را سر چنگالش زد و به دهان برد. اریزد و خ هیتک

 !ستنیبهتره بگم به اندازه تو گاو ن ای. ستنیمهربون ن. همه داداش ها شهیکه م ینیبیم_
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 کرد.  اخم

 جداست. دایبحث من و ش_

 

 .دیخند زیآم طعنه

 !شهیاندازه خواهر جانت بلند م یب یو لوس یجناب عال یها یاز گور از خودگذشتگ یاتفاقا همه چ_

 

 هشدار داد: یدورگه ا یو با صدا دیکوب زیم یرو

 ن درست حرف بزنخفه شو. راجب خواهر م_

 

 .امدیکوتاه ن ادیشه

 رو؟  یزنیکه م یحرف یکنیکدوم خواهر؟ خودتم باور م_

 

 یگرفت و به غذا ادیشه رهیرا گرفت. حق با او بود. نگاهش را از نگاه خ شیآرام آرام فروکش کرد و منطق جا خشم

د و از آشپزخانه خارج شد . وارد را عقب ز ینمانده بود. صندل یباق شیبرا ییاشتها گریسرد شده اش انداخت. د

زنده شد.  شیروحش را نوازش کرد. چهره آرام ندا برا ادآز یاتاق پنها برد. هوا یاتاقش شد و به پنجره کوچک انتها

 باشد! فیکث یباز نیا یحق آن زن نبود که قربان

 

 

 



 یرابطه پوشال

62 
 

 

 

 

 

 

                             ***************** 

اتاق  وارهی. کز کرده در کنج دشهیاتاق بود و او هم طبق روال هم یمالفه ها ضیه مشغول تعوآرام و با حوصل پرستار

 فرو رفته بود.  وانهید کیمقابلش بود. خوب در نقش  دیسف واریبه د رهیخ

 نمانده. یباق شیبرا یعقل گریشده و د وانهیکه د کردیکم خودش هم داشت باور م کم

 متیآرزو به ق کیشدن  ی! متالشیزندگ کی ینابود متیاست. درست به ق کیبار یتار مو کیبودن تا نبودن  فاصله

مگر با شرط  ستین تیایدن یکس قادر به باز ساز چیشده با خاک است. ه کسانی رانهیو کیمردن روح و روانت 

 !شیباختن آرزو ها

در چشم  رهیگذاشت و خ شیونازن ینداشت. چانه اش را رو یمزاحم چیه گریاتاق باز و بسته شد. خداراشکر د در

 دخترک شد. رهیت یها

 ؟یخوب شد_

 

 کج شد! یمنحن کیبه شکل  شیها لب

 زمیآره عز_

 

 حرف ها بود. نیباهوش تر از ا دخترک
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 و چشمات قرمزه یهنوز تب دار یول_

 

 .کردیآرامش م دیبا

 دلم زیعز شهیحالم خوب م یتو که کنارم باش_

 

 اش فشرد و گفت: نهیرا به س خرسش

 ؟یمامان_

 

 ؟یجون دل مامان_

 

 رفت. لیدخترک تحل یصدا

 . انقدر ناراحت نباش.ستیتو ن ریاون روز تقص یکدوم از اتفاق ها چیه_

 

 بود! دهیکرده بود. دخترک  نازک دلش فهم حس

 ...دمیرسیبود مامان جان اگه من اون روز زودتر م_

 

 شد. شیوحشت زده مانع حرف ها دخترک

 !ادیداره م_
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نفس گرفت.  قیهم گذاشت و عم یرا رو شیپلک ها یکند در اتاق باز شد. عصب دایآنکه فرصت جواب دادن از  قبل

 االن چه وقت آمدن بود؟!

 اش کند. یینبود نگاهش کند تا شناسا یازیرا از بر بود. ن شدیم کیکه نزد یمردانه ا یقدم ها یصدا

 سالم_

 

 بود! یبا شعور پزشک

 سالم._

 

در فاصله چند  ی.صندلدیاعصابش خط کش یرو دیسف یها کیسرام یرو یصندل یها هیشدن پا دهیکش یصدا

 آن نشست. یاش متوقف شد و مرد رو یقدم

 حاال بهتر شد._

 

 .ندیبنش نیزم یتوانست مانند او رو ی. او که نمگریبود د نیهم هم درستش

بود که کنارش  وانهی. مگر دشدیم دهیکشمارک و اتو  یلباس ها نیپول ا یشلوارش باال رفت. کل یاز خط اتو نگاهش

 درد!  یب یها ی. شهرندیبنش

 

 ره؟یم شیخانونم نقاش. کارا خوب پ یخسته نباش_

را  یجان گرفته از انتقام! هم مگر کس یخودش طرح ها یشده بود برا یشغل را دوست داشت. حق با او بود نقاش نیا

 !کندیالبد م کند؟ینقاش م
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 ...باز برگشتم به ناکجا آباد!هی... پوشالهینه! چند وقته ذهنم خال_

 

 کرد. نییجمله اش را باال و پا یکم

 کردنه! لکسیجور ر هی نمیا_

 

 ندارم. یادیمن وقت ز_

 ؟یبر ییچرا مگه قراره جا_

 برم دیبا_

 کجا؟_

 

 کرد. مکث

 دونمیمنتظرمه! م_

 

 :دیشک پرس با

 !؟یک_

 !ریام_

 

 شوهرت دو ماه است که طالقت داده؟ گفتیم گفت؟یچه م دیبند آمد. حاال با نفسش

 منتظرته؟ یدونیاز کجا م_
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 و پر معنا قی... عمیگرفت و نگاهش کرد. طوالن واریاز د نگاه

 خورده حساب دارم باهاش! نمشیبب دی. اما باستیمثل سابق ن_

 ؟یبدون یخوایم یچ_

تلنگر الزم داشت که نابودم  هینداشتم. اعتمادشو  اقتیمشترک ل یکرده؟ بعد هفت سال زندگ ریاس نجایچرا منو ا_

 ذارم؟یاگه بهم به راحتش نم کردیکنه. چرا فکر م

 

 !یهم دلخور دیزن پر از راز بود.شا نیا

 هم داشت مگه؟ یفرق_

 

 هیبشن.  ریپ ستی. همه زن و شوهرا که تا آخر عمر با هم قرار نمیشدیهم حذف م یآره. حداقل با احترام از زندگ_

 نه؟ ایدن نیا یهست تو یلیخ ریرو باز کنن. مثل من و ام گهیبرن تا راه نفس همد دیبا یعنی. رنیهم م یسر

 

 بود و جواب سر راست داشت. یمنطق

 نهیهم هم شیراه حل عقالن یعنیدرسته. _

 

 صورت را کنار زد. یافتاده رو یمو یداد.تار ها هیسرد تک واریفاصله داد و سرش را به د شیاش را از زانو چانه

 !گردهیمن ازش بچه داشتم. فکر کردم برم_

 

 حرف دلش را خواند مثل او کم مراجعه کننده نداشت. وشیراه نفسش را بست. مکث کرد و دار بغض
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 یدیرو به جون خر ریتحق یول_

 

 را به دندان گرفت. لبش

وتا لبخندش هست و با د دهیبدبخت که از جنس مذکر محبت ند ییدختر روستا هیفقط اونو داشتم.  ایتو تمام دن_

 شهیم نیتهش ا دونستمیرو باخت! چه م ستشین

 

 ادامه داد انتخاب کرد. یرا برا یشمرد و راه بهتر متیرا غن سکوتش

 ؟یکنیرو از اول دوره م زیچند وقته همه چ یگفت_

 

 را تکان داد. سرش

 اره_

 از کجا؟_

 .کمیتار یاز بچگ_

 

 کرد. هیتک شیو به زانو دیرا جلو کش خودش

 ؟یدیانجامش م یگه بخوام دوباره دوره کنا_

 

 گوشه چشم نگاهش کرد. از

 ؟یشد جیگ_
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 زد. لبخند

 ختهی. من عادت دارم به دوختن خاطرات بهم رکنهیتورو خسته م جانیهمه ه نی. امیبر شیآروم آروم پ خوامینه! م_

 

بلند و آشکار مرور  یبا صدا دیمهم نبود. با گرشیبار د کی کرد؟یرا مرور م زیهمه چ دیرا حبس کرد. با نفسش

سال ها پشت شرم و غرورش پنهانش کرده  د؟یشهال بگو یها و شکنجه ها ی. جرئتش را داشت که از سالخکردیم

نگاه  ینیسنگ ریآرام آرام نفسش را آزاد کرد و ز ؟خفت داده نیفرار از زندان آن زن تن به ا یکه برا گفتیم دیبود. با

راه را  یانگار انتها گری. اما دشکندی. چرا سکوتش را مکندیدانست چرا اعتماد م یمرد سکوتش را شکست. نم

 .دیدیم

تموم کرده. مامانم زن دوم پدرم بود. ما  مانشیاومدم مامانم تحمل نکرد و سر زا ایمن به دن یوقت گفتیآقا جونم م_ 

عده از سر  هیمختلف.  لیه باشن. با دالکه مردا چند تا زن داشت هی. اونجا عادمیکردیم یزندگ کیکوچ یروستا هیتو 

عاشق مادرم شده. بزرگتر که شدم بهش حق دادم. شهال  گفتیم! آقا جونم یعاد یلیعده هم خ هی! و یپسر ساالر

از من متنفر بود. سه تا داداش بزرگ تر از خودم دارم. هر سه تا به اندازه جنون مادرشون  تینها یبود و ب یبیزن عج

زن  هیاالن که شوهرم به خاطر  ی. ولدونمیبود اون وسط هنوز هم نم یزم نفرت داشتن. گناه من چا یاز همون بچگ

من بودم.  من  یول رهیشوهرش رو ازش بگ انتی. مامانم نموند تا شهال تقاص خدمیکرده به شهال حق م رمیتحق گهید

 نداشتم. شتریسال ب شیکه ش یمن یبود برا نیمادرم تاوان دادم. سخت بود. سنگ یبه اندازه تمام عشق و عاشق

 

 نداشت؟ یعکس و العمل یپدرت چ_

 

 نشست. شیلب ها یرو یتلخ لبخند

اندازه  یعشق ممنوعه پدرم بودم  و ب هیتو خونه ما برعکس بود. من ثمره  یپسر ساالر انیبابام عاشق من بود. جر_

داشت.  انیبابا بود جر ی.روزگار خوشم وقتردکیم کیبابام بدتر رفتار شهال رو تحر زیرفتار محبت آم نی! همزیعز

. ازم کار کردیم می! زندونزدی. شهال زرنگ بود. کتکم نمبودهاش هم شکنجه من  بتیآقام کشاورز بود. اکثرا نبود. غ
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از  دونستیتک و تنها براش غذا ببرم. م کردیم یاریکه آقا جونم آب ییشب ها کردی. تو سرما مجبورم مدیکشیم

.من از اطیح یانتها نیرزمیز یتو شدمیم یزندون ییخطا نی. با کوچک ترکردیکارو م نی. عمدا امترسیم یکیتار

 .بردیمن لذت م یها هیو گر غیو از ترس و ج دونستیم نویداشتم. ا حشتموش و

 

 ؟یگفتیچرا به پدرت نم_

 

 زد. پوزخند

 .دمیترسیبه حد مرگ از شهال م یاثباتش کنم. از طرف تونستمینم_

  

 ؟یبا برادر هات ارتباط بر قرار کن ینکرد یوقت سع چیه_

 

 دوره نبود. یبرا یقصد جانش را کرده بود. امروز زمان مناسب یلعنت بغض

 ؟یکنیکه ازت نفرت داره ارتباط برقرار م یتو با کس_

 

 ؟نه یببر نیکه نسبت به تو دارن رو از ب ینفرت یتونستیم یکردیم یاگر سع دیاونا برادر تو بودن. شا_

 

 دارم. یمنه با اون رابطه بهتر کیبرادر کوچ رضای. علدادیشهال اجازه نم_

 اد؟یکه مالقاتت نم یشیناراحت نم_

 راهه. بعدشم االن حتما زن داره...بچه داره منو فراموش کرده یکل جایاست؟ از روستا تا ا ونهیمگه د_

 کننیکه دوست دارن رو فراموش نم یآدما کس_
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 هست میزندگ یهنوز رد پاش تو یبردم. ول ادیرو از  ریوقته ام یلی. من خکننیچرا م_

 

 بلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. شیجا از

 !یاصل ریمس یبرگرد تو_

 

 نگاهش کرد. گنگ

 .میرو درست مرور کن زیهمه چ دیسخته اما با دونمیرو ول کن! از خانواده ات بگو... م ریام_

 

 دوخت و گفت: واریباال گرفته بود که سرش به دوران افتاد. نگاه به د دنشید یرا برا داشت. انقدر گردنش یبلند قد

 . یعذاب دوست داشتن هیمامور عذابم بود.  گهیجور د هیبه برادر هام نداره. اصال اون  یربط ریام_

 

 کرد  و حرف دلش را بر زبان آورد. مکث

  ؟یترکش کن یو نتوننفر تا حد مرگ با رفتارش عذابت بده  هیتاحاال شده _

 

اصال امکان  نی! نه اشناخت؟ی. نکند او را مدیزن چرخ دهیصورت رنگ پر یکنجکاو رو وشیدار یچشم ها مردمک

 نداشت!

 وفتهیاتفاق م یکمتر کس یبرا_

 

 زد. لبخند
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 هیرنگ بده. عشق  رییتغ ستیحاضر ن یرنگ بیترک چیکه با ه نیو چرک اهی. تلخ اونقدر سستین نیریعشق ش_

 چاه پر از طلسم! هی. مثل ستیکننده که آخرش اصال معلوم ن جیو گ قی. انقدر عمکیبد بو و تار نینفر

 

زبانش را  یمعنا کند. خاطره ا یبه راحت توانستیبود و باز هم سکوتش را م واریزن به د رهیتر رفت. نگاه خ کینزد

. در خون کندیمرور اشتباه زبانت را تکه تکه م کی یحرف بزن تیها یاز تلخ یبود وت یعیمهر و موم کرده بود. طب

 شد. یخودت غرق خواه

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 

 بود. وارید یدی. غرق در سفزدیهم سکوت کرد. پلک هم نم باز

 .رفتیم فیکه به اسم جلسه و ش یی! مثل نگاه اون به من...مثل همه نبودن هااههینگاش کن! س_

 

 یبرگرد به بحث اصل_

 

وجود نداشت. همه را شهال سند  یگر داشت. کودک لهیح یبه مرور شهال یمرد چه اصرار نیگرفت. ا واریاز د نگاه

 خودش! یوانگیزده بود به نام د

 

 .نمیاون زنو بب خوادیدلم م یلیخ_

 

 .دیچیدر سرش پ ادیشه ی. خدا نکند که آن روز برسد! صداستادیاز تپش ا قلبش

 اشتباهاتت( تمام متی. به قیاون زنو نجات بد دی) با
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 زانوانش نشست درست مقابل چشمان پرسشگر ندا زمزمه کرد: یرا در دهان چرخاند و جلو رفت. رو زبانش

 ؟یخوایم نویتو ا_

 

 زد. پلک

 آره_

 

 کرد... زمزمه

 ؟یتوان روبرو شدن باهاش رو دار_

 

 مکث پاسخ داد: بدون

 کردم! اهیرو س وارید نیا نیهم یمن چهار ماه برا_

 

 .ستادیان داد و ارا تک سرش

 .رسونمی. تو به سواالت من جواب بده منم تورو به اون زن ممیتوافق بکن هی ایب_

 

 و گفت: دیخند

 رو ندارم ییجا نجایاز ا رونیمن ب_

 

 !زیرا موج داد. آرام و محبت آم لحنش
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 سیرو تو بنو طشی. متن قرارداد و شرامیکنیما توافق م_

 

 انش را از دور زانوانش باز کرد.را فرو داد و حلقه دست شیگلو آب

 کنم؟! دایچرا برات مهمه که من نجات پ_

 

 !شیبه جبران تمام بودن ها دی. شادانستیهم نم خودش

 !نی. همکنمیکه خوردم عمل م یپزشکم و دارم به قسم هیمن _

 

 .دیرسی. مورد اعتماد به نظر مدیصورت منتظر مرد چرخ یکنجکاو رو نگاهش

 ت او بود.نجا یراهش برا تنها

 کنهیامروز نه! سرم درد م ی. ولگمیباشه م_

 

 هم سرش درد گرفتته بود. فشار موج خاطرات هر دو را به فغان درد آورده بود. خودش

 به سمت در اتاق رفت و گفت: خونسرد

 امیاستراحت کن. من بازم م_

 

 مرور خاطرات مرگ را تجربه کرد! یبعد در سرما یها هیبسته شد و ثان در

جواب نگاه پرسشگر  دیداشت. حال با یاسف ناک تی. وضعدیاش کش سیبه دامن خ یاز در برداشت و دست هیتک 

 ریز رکانهیخانه را باال رفت. شهال ارام و ز یو نم ناک ورود یگل یپله ها ریجلو رفت و سر به ز داد؟یشهال را چه م

 نظرش گرفته بود. 
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 ناهار بردن انقدر طول داره؟! هی_

 

 .گشتیکه تمام وجودش را فرا گرفته بود به دنبال جواب م یترس نینگاهش کرد و وارد خانه شد. ماب یچشم ریز

 هوا خوب نبود. میبارون گرفت. آروم اومد_

 

 بود. نیحسابش با کرام الکاتب دیرسیتر م رید یکه دکتر نجاتشان داده بود وگرنه کم خداراشکر

غذا زودتر اماده بشه.  وریلباس هاتم عوض کن برو کمک ز نیاتاقت ا یوجواب منم نده. برو ت زیخوبه خوبه زبون نر_

 انیم هیواال در و همسا یستیبلد ن یچی. هیموند یهنوز هم دست و پا چلفت گذرهیسن ازدواجت داره م

 بلده! دنیننگ فقط خوردن و خواب هیما نیبگم ا شمیمن خجالت زده م تیخواستگار

شر شر باران از ناودان ها هنوز هم  یسالن رد شد. صدا یت و از چهارچوب ورودهم گذاش یرا با درد رو شیها پلک

 . وارد اتاقش شد و در را بست آرام و با بغض. زمزمه کرد:دیرسیبه گوش م

 ؟یانقدر خوار و بدبخت بمون یخوایم ی. تا کیاریدر در ب هیدردو سر  نیا یتالف یعرضه ندار یخاک بر سرت! حت_

 

ببه تمام جانش نفوذ کرده بود.  یلعنت یسیکنارش زد. خ شیموها یاز رو یباز کرد و به سختاش را  یروسر گره

 یکنان کنار چراغ نفت نیف نیف یروسر دنیکرد و ابدون پوش ضیتعو زیدست لباس تم کیتنش را با  یگل یلباس ها

 ق شد.یتزر شیرا بغل زد. گرما آرام به رگ ها شیاتاق کز کرد و زانوها

شکل رفت. سرش را به  لیمستط نهییخندان قاب گرفته در آ یکار شلخته و درهمش به سمت چشم هااف یلحظه ا

 تکان دا و اخم کرد.

 !دهیشهال بفهمه اونوقت لبخند زدن و نشونت م هیکاف ونه؟یزده به سرت د_

 

 و هراسان گفت: دیاز جا پر زدیشهال که بلند نامش را صدا م یصدا با
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 اومدم_

 

 یرفت. به محض ورود به سالن با نکگاه اخم آلود شهال روبرو شد. برا رونیانداخت و از اتاق ب شیوهام یرا رو یروسر

سرش تک دختر خانه  ریانداخت و به سمت مطبخ پشت خانه رفت. خ نییسرش را پا شیدر امان ماندن از ترکش ها

 بود!

 و خندان نفس گرفت.که مشامش را نوازش داد پلک بست  ییپلو یسبز یمطبخ شد و با بو وارد

 جون وریز یراه انداخت ییاوممم! چه بو_

 

 تکه تکه شده رها کرد. یها یماه یوچاقو را رو دیبه دامنش کش یدست وریز  

 کیخانوم کوچ یخوش اومد_

 

رفت و جلو رفت. لبخند محوش  نی. تمام حال خوبش از بشدیم ریتحق نطوریکدام خانوم؟ خانوم خانه بود و ا خانوم؟

 ظ کرد و چاقو را برداشت و مشغول شد همزمان زمزمه کرد.را حف

 قبل اومدنم دستامو شستم. نگران نباش!_

 

 . دیرفت و خند نیاز ب وریز زیر اخم

 .یکن تینظافت رو رعا دیدختر جان. با گمیخودت م یمن برا_

  

 را برش داد و زمزمه کرد: یماه شکم

 .دونمیم_
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 هره درهمش گفت:به چ یو با نگاه ستادیکنارش ا وریز

 بازم باهات دعوا کرد؟_

 

 زد. تلخ و گزنده! پوزخند

 یتعجب کن دیاگه دعوا نکنه با_

 

 داد و گفت: رونیب نهیاز س یظیغل آه

 رو سرت! شدیزن شمر نم نیدختر. اگه مادرت بود که ا اهتیبخت س نیا یبرا رمیبم_

 

 .دیعوض کردن جو بغضش را فرو داد و خند یبرا

 ها! کنهیشمر صداتو بشنوه پوستتو م نینوم. االن همخا وریآروم ز_

 

 ها را خرد کرد. ینیزم بیس ظیاش داد و با غ ینیبه ب ینیشهال نداشت چ یاز غرولند ها یکه دل خوش وریز

 مادر رهیگی! نگو خدا قهرش میییا_

 

 شده گفت: زیر یبا چشم ها یحساب سر انگشت کیهارا برش زد. کم کم افکارش جمع شد و با  یماه مجدد

 !ور؟یز هیامشب خبر_
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 بود. بیعج شیبرا وریز یاما سکوت طوالن یدیبود و صورتش را نم ستادهیبه او ا پشت

 !ــــور؟یز_

 

 هراسان گفت: وریز

 خانوم! دونمینم_

 

 و موشکوفانه براندازش کرد. دیچرخ

 !ه؟یچ یهمه تدارک برا نیپس ا ؟یدونیتو نم_

 

 و آرام گفت: دیلب گز وریز

 واسه...  انی. امشب پسر کدخدا با خانواده مریبگ دهینوم جان از من نشنخا_

 

! ادامه اش کابوس گریپشت کمرش نشست. ادامه نداشت د یانداخت. عرق سرد ریاش را خورد و سرش را ز ادامه

 هیها کرد و تکنوا ر یب یها یماه یحال چاقو را رو یخالص شدن از او دست به کار شده بود. ب یبود. باز هم شهال برا

 را کنار زد و مقابلش نشست. ینیهراسان س وریزانوانش نشست. ز یبر سنگ مطبخ سر خورد و رو

 ؟یشدیاوا خدا مرگم بده خانوم جان. چ_

 

 و بغضش شکست. دیمطبخ چانه اش لرز وارهیبه د زانیاو تابهیبه ماه رهیرا کنار زد و خ وریز دست

 ور؟یکنم ز کاریمن چ_

 و زمزمه کرد. دیکمرش را مال هدانینا ام وریز
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 وصلت باشه. مقاومت نکن مادر. بسپرش به سرنوشت. نیا یصالحت تو دیمادر جان شا شهیدرست م_

 

 که کارش تمام بود. دادیبار هم به او اجازه م نیسنگ تمام گذاشته بود. اگر ا شیتا به امروز برا سرنوشت

 !کردیم یکار دیرقصان تا خط چانه اش روان شدند. با  ندختیصدا از گوشه چشمش فرو ر یاشک آرام و ب قطرات

 

 

 

 

                            ***************** 

 

 

 

 

در وقت آزاد به سراغش نخواهد  ادیجز شه یکه کس دانستیباز شدن در اتاق آن هم بدون اجازه! خوب م یصدا با

 گفت: ادیکه طبق انتظارش شه دینکش یآمد. طول

 !ادیدر م االن چشات_

 

 انکه چشم از اسناد بردارد گفت: بدون

 ؟یخوایم یچ_
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 .رفتینم . آمده بود که سوهان روح شود. حاال حاال هادادیم ادیمبل چرم خبر از لنگر انداختن شه ریج ریج یصدا

 امروز خوب بود._

 

 کشاند. یو کار را به گذشته م رفتی! استارت کار را زد. کم کم جلو مگریبود د نیهم

 خوب بود._

 

 گفت: انهیجابجا شد و موز یکم

 ن؟یحرف زد ایاز چ_

 

 نثارش کند قبل او گقت: یدهن باز کرد که جواب کوبنده ا تا

... در اصل شما دوتا گهید شهیبه منم مربوط م ییجورا هی ماریب نی! اکنمیکه قبول نم کنمیرو فاش نم مارمینگو راز ب_

. نه تو و نه ندا! ستین ماریب یکس نجایا یدونی. نه؟ خودتم خوب مکنمیم منم نظارت نیکنیسنگ هاتونو با هم وا م

 درسته؟

 

 .شدیکس نم چیه ادیزبان چرب و نرم شه نیا فیشده بود حر مات

 ستیبه تو مربوط ن گمیدر هرصورت من بازم م_

 

 کرد و گفت: فیرا رد شیها دندان

 نه! ایباال مبر  یریبازم برام م نمیبه جونتا!! اون وقت بب ندازمیرو م دایش_
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 .زدیوگرنه تا خود صبح حرف م کردیدست به سرش م یجور کی دیبا رینگاهش کرد. نه خ کالفه

 .ستیهم مربوط ن دایبه ش_

 

 زد. پوزخند

 همه یها یبدبخت ازیتا پ ریمربوطه از س دایارواح عمت! به ش_

 

 اسناد رها کرد. یرا رو خودکار

 اد؟یشه یبرس یخوایم یبه چ_

 

 داداش گلم! کنهیکه تورو آدم م یزیهمون چبه _

 ؟یچرا خودت انجامش نداد یتونستیاگه م_

 

 زد. هیکرد و تک ینوچ

 ؟یریمیبده! بابا رک و پوس کنده جوابمو بده. م چیمنو پ یاه! توام که ه_

 

 و گفت: دیکش شیها شیر شیخط رو یدستش را رو کف

 حرف زد. شیراجب بچگ_
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 بالفاصله گفت: ادیشه

و تو داستان  ستیوقت ن گمیمن م ؟یدیکشش م یسر اصل مطلب؟ چرا دار یبر یدیترس ؟یکنیفرار م یچاز  _

 واسه من؟ ینیچیم

 

 زد: ادیرا از دست داد و فر شیکنترل صدا شیطاقت از حجوم سوال ها یب

امتحان  هی نیا یاون حالش دست دارم؟ مگه نگفت یمنم تو یخودم درمانش کنم؟ مگه ئنگفت یمگه ازم نخواست_

 .ادیمن ننداز شه یپا ی! پس بذار به روش خوودم انجامش بدم. انقدر سنگ جلوهیاله

 

 .دانستیکرده بود. خودش هم خوب م یرو ادهیز

 باال برد و گفت: لمیرا  به نشانه تس شیها دست

 یتو بگ یباشه. نخور منو! قبوله هرچ_

 

 نگاهش کرد و به در اتاق اشاره کرد. زیت

باال اعصابمو  یبریفشار منو م یچطور نی. بباوردمیسرت ن ییبال هیتا  ادیچشمم دور شو شه یز جلو. ارونیبرو ب_

 !رونیاندازه تو حرصم نداده. برو ب دای. به وهلل شیکنیخورد م

 

رفت. به  رونیاز اتاق ب یحرف چی. بدون هاوردیاز دلش در م یگریزمان د دینداشت. با یا دهیفا یعذرخواه گرید

از کجا  دیهم گذاشت. با ینشست و پلک رو یصندل یحال رو یو ب دیکش یشدن در اتاق نفس راحت محض بسته

باشد.  ینمانده بود که قابل بازساز یباقهم  رانهیو گرید دای. از شساختیرا از نو م رانهیو نیو ا کردیشروع م

 ریده بود و خود کرده را تدبناز پرورده اش. خودش کر یبانو دایش نینبود باز مانده عشق آتش شیب یخاکستر

کرده  غیدر ییو تنها یکه از خودش در اون جوان یدانست آخر و عاقب آن همه توجه و مهربان یم دی. از کجا باستین

 خواهد شد. نیبود ا
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خودش در خود شکسته اش را  یمانده ها ینماده بود. باق یباق انشانیجبران م یبرا یزینمانده بود. چ یهم باق یزمان

که  از  یهنوز روشن بود. تنها کس ییدایآمده بود. اتش ش ییدایفرد نبرد ش نیجنگ تنها تر دانیکرده و به م جمع

 تیکه برا یبه تاراج بگذار یکس یآن زن بود. سخت است تمام خودت را برا دیدیمحض را م یپوشال نیدور هم ا

را  تیو سوزان که استخوان ها یرد. آنقدر قوبودن درد دا یتنها خال کیکش.  شیدلتنگ هم نشود. دلسوزاند پ یحت

 رد؟یگیاجازه م کندیسرت خراب م یکه رو یآوار ی. اصال مگر سرنوشت براشکندیاجازه خودت در هم م یب

 زینمانده. همه چ یباق یاریهوش کند؟یات است قبل خبردارت م یکه پر از انتقام جنون  گرفتن زندگ یا وانهید کدام

 یعاشقانه خال کیدوران  یها دیو با دیهم نه! شا دیبرسد و شا انیروز به پا کی دیت. شااس زیجنون آم الیخ کی

 یرابطه پوشال نی. ادی. دست نگه دارزندیم ادیدان فریم نیدرست در اوج نبرد ا ی. و کسدهدیکار دست دل آدم م

 است! 

 

 

                        *************** 

 

 گفت: زدیحرف م زیر کیتوجه به اطرافش  یلب به گلنار که ب ریرا در آغوشش فشرد و ز سبد

 !یتا نمرد رینفس بگ هیخدا حداقل  یساکت شو دختر. ساکت شو! محض رضا_

 

 

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم گلنار

 یمردم از کنجکاو گهیاع خوب بگو د_

 

 چپ نگاهش کرد و گفت: چپ
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 مردم.  یتو زندگ دنیواسه سرک کش یخانوم زد ریده تا سور به  من یستی! تو کنجکاو ن؟یکنجکاو_

 

 برد و با خنده گفت: ادیآن خودش را از  کی دخترک

خانوم  یخونه شمس ی. دختر تا آمار مرغ هازدیبا مامانم حرف م روزیافتاد. د ادمی یزیچ هیخانوم  ریمن یگفت یوا_

 هفته دوتا تخم گذاشته! کیبعد  روزیبوده تخم نذاشته. د ضینوا مر یمرغ ب شیهفته پ گفتیهم داشت. م نایا

 

به اطرافش  یداشت نگاه شیلب ها یرو یکه لبخند محو ی. و ندا هراسان در حالدیغش غش خند فشیدنبال تعر به

 راحت شد گفت: الشیکوچ باغ خ یاز خلوت  یانداخت و وقت

 !شنوهیم یکیآروم تر االن _

 

 به اطرافشان انداخت و گفت: یسر خوش نگاه گلنتر

 نیآقا جون تو با ا نیا دونمیها. من نم نیساعت سر زم نیا زنهیاخه دلت خوشه ها دختر مگس پر نم شنوهیم یک_

سرت سه تا پسر گردن  ریخونه. نفس بکش آزاد باش. خ نیاخه.بابا بش خوادیها م نیاز جون اون زم یسن و سالش چ

 کار کنن. تها نیبزن پس کله اشون برن سر زم دنیول چرخ ی. بجایکلفت دار

 

 حال گفت: نینداشت با ا شیاز برادر ها یخوش دل

 !کننیداداشامم کار م ینجوریاع نگو ا_

 

 اش داد  دست به کمر گفت: ینیبه ب ینیچ گلنار

 !میبگو مام بدون کنن؟یم یمثال جز لمبوندن و کپه مرگ گذاشتن تا لنگ ظهر چه غلط_
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 زد گفت: رونیاز حدقه ب یو با چشم ها دیگز لب

از کار  التیخ نمی. اونوقت ببکننیهمون داداشام م یپوستمو غلفتک شنوهیم یکیوقت  هی. یزنیم هیحرفا چ نیا_

 سازهیسرد به معده اش نم یگلنار غذا سرد شد. آقا جونم غذا وفتی! راه بشه؟یکردشون راحت م

 

 حرکت کرد و باز گفت: گلنار

واسه آقا  یبریغذا م یببرن تو دار رتتیخوش غ یداداشا کهنیا یاخه؟! به جا یی. مگه تو حمال اونانیخودتو بب_

 !کنهیساعت از ظهر که خر از گرما تب م نیجونت ا

 

باغ فاصله داشت. و گلنار  قی. تنها چند قدم تا االچشدیدختر کوتاه م نیکند. مگر زبان ا هیمانده بود از ترس گر کم

 !شدی. خون به پا مدیشنیم یکس اگر ی. .آدادیهنوز هم به جمالت پر از دردسرش ادامه م

 

 ؟یاومد یآبج_

 

را قورت داد و در جواب  شیزد که حس کرد روح از تنش رفت. با ترس آب گلو غیچنان از ترس ج رضایعل یصدا با

 چهره اخم آلودش گفت:

 ســ سالم داداش!_

 

 انداخت و گفت: کردیبه گلنار که با اخم نگاهش م ینگاه رضایعل

 !؟یدیچته دختر مگه جن د_
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 باغ دوخته بود  و قبل از خواهرش گفت: یکه نگاهش را به انتها دیلب دخترک را شن ریز یاز صدا لحظه

 صد رحمت به جن!_

 

 یحرف ها نگهیاز ترس ا دانستیکرده بود نگاه کرد. م یاز دخترک گرفت و به خواهرش که از ترس قالب ته نگاه

گران تمام شده  شیگلنار برا ی. هرچند حرف هاکندیها نگاهش م مانند سکته کرده نطوریباشد ا دهیدوستش را شن

 زد و گفت: یالیخ یرا به جوش آورده بود اما باز  خودش را به ب رتشیبود و غ

 باتوام دختر!_

 

 خورد و سبد را در بغلش گذاشت. یتکان دخترک

 من ناهار آوردم. زهیچ_

 

 به سبد انداخت و گفت: ییگذرا نگاه

 زود برگرد خونه_

 

 تکان داد و گفت: یسر

 چــ چشم!_

 

 را در آورد. شیزد و ادا شیبه بازو یمشت ظیگلنار با غ رضا،یدور شدن عل با
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تو  یه یشیداداشته. مثل آدم رفتار کن. خودت باعث م ستیاز ترس حاال! احمق لولو که ن یریچـــ َ شـــ م . نم_

 سرت بزنن

 

 را ماساژ داد. شیشدن برادرش را با چشم دنبال کرد و بازو دور

از همشون  یاخه. بعدشم داداش عل یزنیدست چماق بهت چسپوندن چرا م یدست بشکنه دختر انگار به جا_

 ! ارهیلب وز وز کن تا پدرتو در ب ریاون ز یجلو ایب یگیمهربون تره. داداش محمد که پدر منو در آورده. اگه راست م

 

 کرد و ساکت شد. یترس قالب ته بود از دهیکه رفتار محمد رضا را قبال د گنار

اونوقت من که سهله مگه خدا نجاتت  دیشنی. محمد رضا صداتو مرضایعل یلحظه فکر کن جا هی د؟یصدات بر ه؟یچ_

عادت کردم. اگه شکنجه گاهمم باشه خونه بابامه. اگه کتکمم بزن  یزندگ نینکن گلنار من به ا ی. انقدر وراجدادیم

 !تونم؟یبکشمشون که م تونمین. نمداداشامن از خون و گوشت من

 بغض ادامه داد: با

بشه  یکار هی یبا ندونم کار خوامینکن گلنار نم یول کردمیدق م یبخدا. اگه نبود ی. خواهرمیدوستم دار دونمیم_

 نکن. مونمیپش کنمیباهات درد و دل م نکهی. از انمتینتونم بب گهید

 

 .دیرا به آغوش کش فشیرا در دست گرفت و تن ظر شیو شانه ها دیجلو رفت و صورتش را بوس گلنار

 کاری. چستیکردنمم مثل آدم ن حتینص فهممی! نمگهی. خرم دخوامیجونم. قربونت برم. معذرت م یآبج دیببخش_

شوهرت بده به  خوادیاالنم م دهیعذابت م یروان کهیچشم خون. کم زن هیچشم اشکه  هیکنم خوب دلم برات کبابه. 

 !تیاون پسره قوزم

 

 .دیخند دنیبغض باال امده تا ترک نیشانه اش جابجا کرد و ماب یاش را رو چانه
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 آخه؟! هیچه کوفت گهید تینه؟ قوزم یشیتو آدم نم_

 

 حرکت کرد و گفت: یراه اصل یو رو دیبه باغ انداخت. دستش را کش یفاصله گرفت و نگاه گلنار

تو  وفتهیکاره حرف ب هیو  گمیبهت م یقا جونت بشنوه چبار آ نیمونده ا نمیاول از اون تونل وحشت دور شو. هم_

 رو پسر کدخدا گذاشتم. بیو ع پرونمیروستا من خواستگار هاتو م

 

 .دیکش شیگلو ریرا گرد کرد و دستش را ز شیها چشم

 تا عبرت همگان باشم! کشهیم بمیشهر به صل دونیاون وقته که...پخ پخ! کدخدا تو م_

 

 و گفت: دییغش خند غش

 .ستین یکس گهیاز باغ بگو د مینکن گلنار دور شد تیاذ_

 

 به اطرافش انداخت و سرش را جلو برد  و زمزمه کرد: ینگاه گلنار

 تو آمده! یو السلطنه  که به خواستگار لیبرگفته از جناب گور ستیموجود تیقوزم_

 

 و متفکر ادامه داد: دیرا عقب کش سرش

 ه؟یبهش نسبت بدم. نظر تو چ تونمینم نیبهتر از ا کنمیرو مرور منره خر کدخدا  کلیو ه افهیق یهرچ ییخدا_

 

 به تنش داد و گفت: یدر چشمان گرد و صورت مبهوت ندا قفل شد. تکان نگاهش
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 ه؟ینظرت چ گمی! م؟یدختر مرد یهو_

 

 خورد و با ترس زمزمه کرد: یتکان

 !لِ؟یواقعا گور یعنی_

 

 مرتبه سرش را تکان داد و گفت: چند

 چکسیهم که شب به خواب ه افهیروستاست! ق دونیم یهم که هم قد درخت تو کلشی! هخورهیخرس که ماندازه _

 !ادین

 

 و در هوا فوت کرد. دیگز لب

 توبه ای! خداییییییو_

 

 .دیاراده بلند خند یآن به خود امد و ب کینگاهش به چهره وحشت زده ندا افتاد. باز

 د؟یچته چرا رنگت پر_

 

 شروع به حرکت کرد. دهیو ترسبه خود امد  دخترک

 شدیمن بود آب م یزهره هر کس جا یکه تو کرد یفیتوص نیبا ا_

 

 شد و گفت: رهیافسوس به دور دست خ با
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 از اون بهتر بود نه؟! تیاومد خواستگار ی. قبول کن خر مش قنبر مگهید گمیراست م ییخدا_

 

 . دیه بلند خنداراد یخر مش قنبر و پسر کدخدا ب  ینوا یچهره ب سهیمقا با

 از دست تو گلنار!_

 

 

. یاست که تو کنار من هست نی. مهم استی. مقصد مهم نمیو سوار بر قطار آرزو ها شو میدست به دست هم ده ایب  

دارد. من با تو کامل  انیجر یشتریبا شتاب ب میخون در رگ ها یندارد. تو که باش  یتیتلخ هم اهم انیپا گرید

 .ردیگیمدفون شده جان م ییکه در غبار تنها دموجو مهی. من نصفه و نیرد. تو فقط باشوجود ندا یی. ماشومیم

لبخند بزن. دلم را آب کن.  ی. کمنی. مقابل من بنشمیازواگن هارا انتخاب کن. تنها من و تو همسفر باش یکیو  ایب

که  یی. تا خود صبح فرداکنمیز مکنم زبان با دایرا! خودم را که پ وانهیکن من د یصبور ی. کماوریزبانم را بند ب

 .زنمیحرف م تیبرا دینخواهم د

از اثرات شتاب  نیو بگو که ا اوریرا جلو ب تیرفت. لبخندت را حفظ کن. دست ها لیام تحل یکه گذشت و انرژ یکم

 ندارد.  انیحرکت قطار است. بگو که سفر با تو پا

 

                        

 

 

         

                               ****************** 
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 یرا باال شیکه دست ها ادیشه  دنیرا در قفل در چرخاند. با د دیکنار زد و کل شیموها یگرم کنش را از رو کاله

از تاسف تکان داد و به سمت  یباز بود سر یصبحگاه ازهیغار به وسعت خم کیو دهانش به اندازه  دیکشیسرش م

 آشپزخانه رفت.

 .دیادش را شنش یصدا

 !؟یدیقربونت برم مرد خونه! نون خر یاله_

 

گرد وسط آشپزخانه  زیم یو رو دیکش رونیرا باز کرد  طرف مربا و کره را ب خچالیکه جوابش را بدهد در  نیا بدون

 گذاشت.

دلت خوشه  یی. خدایرو ادهی! خوب من تنبلم حال ندارم مثل تو پنج صبح برم پرهیگیهم م یا افهیخوبه حاال چه ق_

 اول صبحه نه؟ نیریورزش خواب ش نیها. بهتر

 

وارد آشپزخانه شده بود نگاه کرد.  دهیژول افهیکه با همان ق ادیداد و به شه هیتک نگیو دستش را به لبه س دیچرخ

 از نان سنگک جدا کرد و در دهان گذاشت. یجلو رفت و تکه ا ادیشه

 حمله کن. یزامب نیدل بکن بعد ع تیحگاهصب نیریآب به دست و صورتت بزن از خواب ش هی_

 خودش گرفت. یدرشت از کره و مربا برا ینشست و لقمه ا زیپشت م الیخیب

 باشم. کیکلن گهیساعت د هی دیوقت تنگه با میبذار بخور ییچا هی_

 

 نوبرش بود. ییهمه پر رو نیا

 تو دل خوش کرده یرعنا به چ فهممیمن نم_
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 ش داد و گفت:طرف دهان کی یرا به سخت لقمه

 کم دارم. از خداشم باشه ی! چییآقا نیپسر به ا_

 

 کرد. میگاز گذاشت. شعله اش را تنظ یرا آب کرد و رو یکتر

 حداقل! یدرست راه بر یبتون نیدوتا از اون هندونه هارو بذار زم_

 

 دیصبحانه بخورد. ق راحت الیبا خ توانستیاز تحرک هم نم سیتن خ نینمانده بود. با ا یباق شیبرا یادیز زمان

 کیداغ. بعد از  یچا وانیل کیتا  کردیدوش آب گرم حالش را بهتر م کیصبحانه را زد  و به سمت اتاقش رفت. فعال 

ادامه  دنیبه شن شدیمحکوم م دی. امروز هم باستادیا نهییرا بر تن کرد و مقابل آ شیدوش کوتاه و مختصر لباس ها

رها کرد.  یچوب زیم یراحت شد شانه را رو الشیاز حالت مناسبشان خ یو وقت دیکش شیخاطرات. شانه را به موها

 .ستادیآماده در چهارجوب ا ادیبرداشت و دور مچش بست. در اتاق باز شد و شه یپاتخت یساعتش را از رو

 گفت: یکرد و با لحن معنا دار ینوچ نوچ

 یباهاش حرف بزن دیاول آخرش باها!  دهیمعجزه رخ نم یفس فس کن ی. هرچیتو که هنوز آماده نشد_

 

 .ستادیرا سرگردم بستن قفل ساعت نشان داد و پشت به او ا خودش

 امیاالن م رونیبرو ب_

 

بود. کتکش را از لبه تخت چنگ زد و از اتاق  ختهیاعصابش بهم ر ادیشه یداشت. اول صبح به لطف حرف ها اخم

 .گرفتیسردرد جانش را م نیوگرنه ا کردیهرچه زودتر امروز را هم تمام م دیرفت. با رونیب
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و هر تکه از وجودت را مرور کن. با دقت و  نیرا تکه تکه کن. به وسعت خاطراتت! کارت که تمام شد بنش خودت

 نیا دیندارد شا یبیها... ع هیسا یایدر دن یدارد. خودت محو شده ا انیدارد. درد جر انی. خون جریبدون کاست

 قصه باشد. انیپا

. تکه اول را مرور کن. تیدر دره مرگ آرزو ها اندازیرا هم امروز تکه تکه کن. اما مرور نکن. دور ب تیها دیو با دیشا

شود.  یجار تیبه محض لمس تکه سوم اشک ها دهمینه! تکه دوم را چشم بسته مرور کن. قول م ؟ینیخودت را مبب

 را ندارند. تیاشک ها اقتیکن. ادم ها ل هیخودت گر یبرا

 گرانید یبار به جا نیفرق دارد. ا زیبار همه چ نیات. اما ا یشگیهم سیخ یو چشم ها یخودت هست نیا ینیبیم

 یزیتحمل کن. چ ی. درد دارد نه؟ کمدیآ یو دلت به درد م ینینشیدرد دل خودت م ی. به پایکنیخودت را مرور م

 تمام شود. زینمانده که همه چ

خفه  یها ادیدرد هر کس سکوت و فر ی. دوایدرمان شو دیشا زیه برتک کی یکن و هر قطره از اشکت را رو هیگر

 شده اش است.

بفشارش تا خون چکه  تیانگشت ها انیآن است. م یرو شیکه طرح لبخند ها یهمان ریتکه را در دست بگ کی 

 کند! 

 دارد نه؟ درد

 باشد. تیاشک ها نیآخر نیا دیکن. شا تحمل

 

 

                         ********************* 

 

اتاق نبود.  یبد بو یهوا دنینفس کش یبرا ییجا گریا ش را پر کرده بود. د ینیرنگ ب یارغوان یگل ها یو بو عطر

اعصاب  یو خراش ها یکیپالست یصندل ریج ریشدن زن را حس کرد. بازهم ج کیکفش و بعد نزد یپاشنه ها یصدا

 اش. دهیبه اتمام رس
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 ؟یبهتر_

 

 یبود. خودش را فراموش کرد پا نیکه ترک شده بود هم رادشیا دی. شادیصورتش چرخ  میمال شیآرا یرو نگاهش

 شب جوانه زده بود. کیکه در  یفرار عاشقانه ا

 شش؟یپ یرفت_

 

 وجود ندارد. از او بگو! از جانِ جانانم بگو... یخودم را رها کن. خود یعنی نیا

 .و شالش را از گردنش فاصله داد دیکش یقیعم نفس

 . دمیکه بهت دادم رفتم. نرگس براش خر ینگران نباش. طبق قول_

 

 بود که همراه زن به مالقاتش آمده بود. یدخترک بور خیزد. خوب بود! نگاهش م لبخند

 سالم خاله_

 

را از هم باز کرد و کمرش را از  شی. دست هادیترسیدختر از او نم نیداشت. منتظر بود که او نگاهش کند ا لبخند

 فاصله داد. رواید

 سالم خاله جون._

شانه اش  یرفت. خودش را در آغوش انداخت و شانه اش را رو کیعروسکش را دست مادرش داد و نزد دخترک

 هم افتاد. یرو شیپلک ها اریاخت یرفته اش بود. ب ادیدستان کوچکش همان آرامش از  یگذاشت. گرما
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 سالم دختر قشنگم. _

 

 .دیو با ناز خند دخترانه

 اله ندا جونم!خ_

 

 .دیتنش را نفس کش عطر

 جان دلم؟_

 

 .دیرا جابجا کرد و صورتش را بوس سرش

 یکه برگرد خوامیمن م ؟یمونیم نجایا یدلم تنگ شده بود برات خاله جون. تا ک سیآخ_

 

 .دیو متقابال صورت کوچکش را بوس دیکش یقیمگر قبرستان! نفس عم رفت؟یم کجا

 دلم. زیبمونم عز گهید کمی دیبا_

 

 گفت: نیو غمگ  دیبرچ لب

 !گهید ایباران هم دلش برات تنگ شده خاله ندا. ب_

 

 دیسف واریدخترک لغزاند. نگاه به کنج د یموها یرا البه ال شینشاند و انگشت ها شیلب ها یرو یمصنوع لبخند

 اتاق دوخت.
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 امیکم مونده! م_

 

 شد و با ذوق گفت: یدخترک نوران چشمان

 جونم؟خاله  یگیراست م_

 

 را کش داد. لبخندش

 .زمیآره عز_

 

 مشکوک نگاهش کرد و گفت: مهتاب

 !؟ینگفته بود_

 

 از چشمان دخترک گرفت و به مادرش نگاه کرد. نگاه

 !یآزاد یدر ازا زیتوافق کردم.همه چ_

 

هارچوب که در چ یمرد دنیبزند در اتاق باز شد. با د یفرصت کند حرف نکهیمهتاب باال رفت. قبل از ا یابروها

تخت را نشانه گرفت. حس   ی. نگاه سرد مرد از او رد شد و آن سوستادیو ا دیبه شالش کش یبود دست ستادهیا

 شد.  زیمرد ر یمردمک چشم ها

 .کردیدخترش را نوازش م یتفاوت موها یهنوز هم ب ندا

 است که تموم شده. قهیزمان مالقات ده دق_
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بدتر از آن نازل شده بود.خودش را به ندانستن زد و شرمنده  یکیبود  امدهیبار هم پرستار غرغرو به سراغشان ن کی

 به ساعتش انداخت. ینگاه

 .میریما حواسمون به ساعت نبود االن م دیبخش_

 

 ندا شد و خودش را در آغوشش پنهان کرد. زانیآو دخترک

 خاله ندا بمونم. شیپ خوامینه... من م_

 

 دخترک بود. شانیپرلخت و  یندا هنوز هم پرت موها نگاه

 .شمیپ یایخوب ب یتا با خبر ها مونمیدلم. بازم منتظر م زیبرو عز_

 

 نگاه کرد. وشیبا اخم فاصله گرفت و به دار دخترک

 صبر کنم. دنشید یحاال باز چند روز برا ی. منواز خاله دا جدا کرد یهست یتو آدم بد_

 

 جلو آمد. نهیباال رفت و دست به س وشیدار یابروها

 که مزاحمتون شدم پرنسس. کنمیم ین عذر خواهم_

 

 .دیچشم چرخاند و صورت ندا را بوس دخترک

 عالمه خبر خوب! هیخاله جون. با  امیبازم م_
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شروع  گرید قهیعذاب خاطراتش بود که تا چند دق گریبار د کیاز شروع  یخستگ نیا دیخسته بود. و شا شیصدا

 .شدیم

 برو خاله جون_

 

 و ندا را مخاطب قرار داد. دیه دنبال خودش کشدخترک را ب مهتاب

 میزنیبعدا مفصل حرف م_

 

 زانوانش گذاشت. یتکان داد و چانه اش را رو یسر

 مراقبش باش. هوا سرده... به سرما عادت نداره_

 

 نگاه گرفت و در جواب ندا گفت: عیشد. سر دهیکش کردیمهتاب به سمت مرد که موشکوفانه نگاهشان م نگاه

 ن سر قولم هستم نگران نباش!چشم. م_

 

 با لبخند گفت: وشیبه دار رو

 !خوامیدکتر بازم معذرت م یبا اجازه آقا_

 

بر  کردیمرور م شیرا برا شیاش اشتباه ها رهیو خ اهیزن نداشت. نگاه پر نفوذ و چشمان س نیبه بودن ا یخوب حس

 زن بود! نیسپاه انقام ندا ا یسردار هااز  یکی دیزن پر از نفرت و آشوب بود. شا نیعکس نگاه ندا نگاه ا

 زد و از کنار زن گذشت. یکج لبخند

 .دیلطفا در رو پشت سرتون ببند_



 یرابطه پوشال

98 
 

 

از بسته بودن در اتاق راحت شد. تخت را دور زد و جلو  الشیخ یکرد که متوجه نشد. وقت یلب زمزمه ا ریز مهتاب

 گذاشته شده بود نشست. یدرست یکه جا یصندل یرفت. رو

 را صاف کرد و گفت: شیصدا

 انگار! یامروز بهتر_

 

 را دور زانوانش محکم تر کرد. شیدست ها گره

 قا؟یدق یدیاز کجا فهم_

 

 هم انداخت. یرا رو شیزد و پاها هیتک

 !یخواهر دار ینگفت ؟یداشت یمالقات_

 

 زد و گفت: یلبخند

 هم ندارم! مریو الزا ستمین ونهیمن د_

 

 نزدم. یحرف نیمن همچ_

 

 تر شد. قیعم لبخندش

 .یاستفاده کرد یتر یمیقد یبود. اما از روش ها یاون خانوم ک یبگ یتونستی. میبگ یرو خواست نیهم قایچرا و دق_
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 را باال داد. شیابروها

 بود؟ یمیروش من قد_

 

و  رنگ رهیو ت یتونیز یبا موها سهیاندازه و انکارد شده روشن در مقا شیرا باال گرفت و نگاهش کرد. خط ر سرش

 داشت. یبیمرد تضاد عج یچشمان خاکستر

مرتب پنهان شده بود. سکوت  یها لیو سب شیر ریبه ظاهر متناسب که ز  یو لب ها دهیو کش یاستخوان ینیب

 و درشت کرد. زیمرد را ر یاش مردمک چشم ها یطوالن

 ندا یجواب بد عیکن سر یرو دوست ندارم. سع یسکوت طوالن_

 

 نیمرد هم سرش را تا آخر کی یشرم شده بود؟ او که از صدا یتا حاال انقدر ب ی. از کبود شیچشم ها خیم انگاهش

 !گشت؟یم یزیمرد به دنبال چه چ نیحاال در صورت ا کردیاش پنهان م نهیس یدرجه تو

 داره؟ یسکوت چه معن_

 

 .ستادیصورتش ا یافتاده رو یتار ها یکرد و رو یمکث

 تالطم امواج افکار مغز!_

 

 ا به پوزخند حالت داد.ر شیها لب

 کردم؟یفکر م یبه نظرتون به چ_
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 برش گرداند. یکرد به جاده اصل یسع

 . طبق توافق!یکن فیادامه خاطراتت رو برام تعر نکهیبه ا_

 

. زدیزار م کیزن در لباس فرم کلن فیمرد پر از بهت و شوک شد. قامت متوسط و ظر یبلند شد. چشم ها شیجا از

 ندا را گم کرده. کردیم بود که حس مگشاد و بد فر یبقدر

 .دیکش وارینقطه از د کی یاتاق گذاشت و دستش را رو یانتها دیسف وارینگاه رفتنش را دنبال کرد. مقابل د با

 !؟ینیبب یتونی. مدمیکش نجایا شوی... بقایب_

 

 و بدون طرح چرخاند و گفت: دیسف وارید ی.نگاهش را روستادیرفت و کنارش ا کینزد

 !یکن شیخودت برام معن امخویم_

 

 زد. لبخند

 ؟ینیبیم یبگو چ_

 

 زن گفت: یگفته ها نیرا در دهان چرخاند و طبق آخر زبانش

 !ترسهیدختر که بزرگ شده و هنوز هم م هی_

 

 و زمزمه کرد: دیکش وارید یرا رو شیجان گرفت.سر انگشت ها شیلب ها یتلخ رو لبخند

 نه؟  یکنیحسش م_



 یرابطه پوشال

101 
 

 را ادامه داد و گفت: شیرا بست. حرکت دست ها شیک هاو پل دیکش یقیعم نفس

. شدیترسم بزرگ تر م شدمیکه بزرگ تر م یترس گذشت. هر روز یتو مینه؟ تمام دوران بچگ یکنیترس! حسش م_

که خودم  کردیم یباز یلمیف هی. شب ها جلو آقا جونم کنهیم یمامانمم برام مادر یشهال به حا کردیآقاجونم فکر م

 شهال باشه. کنهیم رمیکه کل روز تحق یافتادم که اون زن یو به شک م شدیمهم باورم 

 !ییکه من خوشبختم. در اوج ترس و تنها کردنیو همه باور م شدمیالل م من

 هیتاحاال دلت خواسته  ؟یزنده بمون یکه نخوا یشب و روزت گم بش نیب یحاال شده انقدر به خودت شک کن تا

فکر کردن. انقدر  یعمر زمان الزم دارم برا کیخودت اونجا رو نشناسه. به اندازه  جز چکسیکه ه یبساز ینیسرزم

 جواب دارم که حد نداره. یسوال ب

 

 .افتدیب یروال اصل یرو زیکه همه چ کردیم یکار دی. باشدیداشت دور م باز

 شده از سرما! نینفر یتوهزار  هیساده رو دنبال کردن بهتر تا  یمواز هیبمون و ادامه بده.  کیدور نشو... نزد_

 

 یشد و رو یرا از هم باز کرد. بغض باال آمد و راه نفسش را بست. و درست در مرز شکستن قطره اشک شیها پلک

 و ادامه داد. دیکش وارید یرو یشتریرا با سرعت ب شی. انگشت هاختیگونه اش فرو ر

هزارتو گم شدم.  نیا یاده برام بهتره. من توس یهزار تو گم شدم. من نتونستم انتخاب کنم که مواز هی یمن تو_

 . و نبود که کمکم کنه.ستین یدارم. کس جهیسرگ

 

 از اشک ادامه داد. سیلرزان و صورت خ یرا متوقف کرد و با صدا شیها انگشت

 بوران شهال مدفون شد. ریمن ز یبوران اومد! اون شب هزار تو ؟یکنی! حسش منجاستیهم_

 

 بهتره! یبودن از پر بودن گاه ی. خالیبش یخال . تایازش حرف بزن دیبا_
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به تکرار  هیشب دیمعنا و مفهوم شا یب یمنحن کینشست. لبخند نبود. بغض و اشک هم نبود.  شیلب ها یکه رو یرد

 تلخ! یها

 

 ی. خالشمیحس م یدارم ب گهینداره. د یفرق ادشی. کم و زکشمیهر دوش درد داره. هر طرف که باشم بازم درد م_

 شهیراه نفست بسته م ی. پر هم که باشیتا خاطراتت رو فراموش کن یکشی. مدت ها درد مرهیمیاحساست م یشبا

 نداره! یفرق هیکینفس راحت. هر دوش  هیواسه  یکنیبازم جون م

 

 و به سمت راست اتاق قدم برداشت.  دیکش وارید یرا باز هم رو شیانگشت ها سر

اسارت  نیاز ا دی. چون بایمرور کردم. چون شما ازم خواست روزیرو د نجایره. ا. هنوز گرمه. نبض دانیرو بب نجایا_

 کنم. داینجات پ

 

 :دیزن پرس یجان کندن مرور ها به

 ؟یازدواج کن ریشهال مجبورت کرد که با ام_

 

 را حالت داد: شیها لب

 ؟یخودت اشتباه کرد لیم خواستن اشتباه! تا حاال باب هیکاش انتخابش از سر اجبار بود. من خودم خواستم. _

 

 داشتند. یمورد وجه اشتراک خوب کی نیزد. در ا لبخند

 ادیم شیپ یهر کس یبرا_
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 سر داد و کنار تنش انداخت. وارید یحال از رو یرا ب شیها دست

دورم  شهی. من همادینم شیپ ستنیتنها ن یکه تو اوج شلوغ ییاون دسته آدم ها ی. براادینم شیهمه پ ینه! برا_

 یکار تونستمینبودم. نم یاون  همه مشکل کاف یبرا ییکالفه ام کرد. من خودم تنها ییتنها بودم. تنها یوغ بود ولشل

 تا فراموشش کردم. دمیدرد کش یلیکه باهام کرد و باور کنم. خ

 

 .دیسنج ینفرتش را م دیپرت کرد. با یکیرا در تار رشیت

 کنه؟یکه عاشق شده رو فراموش م یآدم مگه کس _

 

 جا خوش کرد. شیلب ها یناشناس رو یمنحن باز

 هیمنو شب زی! همه چشهی. دلم خون مکنمیکرده بود. مروز که م نیگزیاون منو جا یدوستش داشتم. ول یلیمن خ_

که اون برگشت منو ول کرد.  نیخودم دونستم. نخواست که بمونه. هم یحام نیمن اونو بزرگتر ی. ولخواستیاون م

ها  نینبود! با تمام ا ییآبرو ی. حق من اون برفتدستو گرفت. خانواده مونو بادش  یچطور میینهارفت تو اوج ت ادشی

باهاش ندارم. گناهه  ینسبت چی. هستیشوهر من ن گهی! اون دنیگیطالقم داده و بهم نم دونمیداشتم. م دیهنوز هم ام

 اگه هنوز عاشقش باشم نه؟

 

 هم عذاب وجدان! دی. بادرد و تکرار...شارفت یم نییبود که پا یمواد مذاب شیگلو آب

 یباهاش ادامه بد یاگه برگرده حاضر_

 

 و پرالتهاب! قیگرفت. عم نفس
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شهال  یتر از ضربه ها نیسنگ یلیدردش رو تجربه کنم. خ خوامینم گهیبار نفر دوم بودن رو تجربه کردم. د کیمن _

شت. انقدر دوستش داشت که هفت سال منو تحمل کرد تا از من دوست دا شتری. اونو بدونمی. مگردهی! برنمیلیبود. خ

 !ارهیسرم ب ییچه بال خوادیم دمیکه ند وداون باشم. انقدر فکر فرار از اون شهر کورم کرده ب هیشب

. من زدیکرد چشماش برق م میبستر نجایا یبار بهم زد. وقت نیکه آخر ییها و حرف ها ادیفر ینینرفته سنگ ادمی من

 کرد تا آزاد باشه. میزندون نجایسکانس همراه با همون آدم ها ا نیآخر یروز قهرمانم شد تو هیکه  ینرفته کس ادمی

اتاق رو بستن داد  نیکه در ا یا هیثان نیچپم رو! تا آخر یشونه راستم رو گرفته بود و داداش محمد رضا هم بازو اون

 یروز هیاشتم. از من رها شده. آزاد شده. خودم ! من براش حکم زندان رو دیزدم. اون چشماش برق داشت. برق آزاد

 خوامی. اگه مکنمیبهش فکر نم گهید یداره خوش حالم. ول یبودنم براش آزاد نجایبودم و اون نجاتم داد. اگه ا ریاس

. دونهیشو م یزمزمه اش کنم. خودش مابق هیبزرگ که فقط کاف یچرا هیسوال دارم ازش...چرا؟!  هیفقط  نمشیبب

 برق چشم هاش خاموش بشه و جوابم رو نده... که ترسمیم

 

 گرفت و رو به چهره کنجکاو مرد ادامه داد: واریرا از د نگاهش

من از نگرفتن جواب  یخنده داره نه؟ ول ؟یدیجواب نداشته باشه ترس تیسوال زندگ نیبزرگتر نکهیتا حاال از ا_

 .ترسمیبودم م یکه چهار ماه براش زندان یسوال

 

 وارید ینقش و نگار نامرئ یکدام رو چینگاه ه گریبودند. د ستادهیهم ا یتر رفت. درست روبرو کینزد برداشت و قدم

 نبود. خیم

فقط  ستندیو خنده دار هم ن انی. فقط لحظه ها هستند که خوش به نظر مستیخنده دار ن ایدن نیا یتو یاتفاق چیه_

 دیبا یباورشون کن دیکوتاه اما ماندگار هستن ندا تو با تجربه هی. اتفاق ها هر کدومشون ارنیلب هات م یلبخند رو

 . یخوریوگرنه شکست م کنهیاتو باز م ندهیآ ریاون اتفاق مس یجا هیبمونه که  ادتی

 

 با معنا تربود. یبار منحن نیا

 کنهی.. حرف هاتون آدمم آروم مهیهنر بزرگ نیدکتر . ا یآقا یزنیقشنگ حرف م_
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 لبخند زد. متقابال

 .کنمیحرفه رو دنبال م نیا نیهم یمن برا_

 

 اراده لب زد: یب

 قشنگ بزنه؟ یخودتون حرف ها یهم هست که برا یکس_

 

 یدایش یها ییدایش یاهویه نیگم کرده بود ما ب یبود. جوابش را کم ینیمحو شد. سوال سنگ یبه آن لبخندش

 کوچکش.

 نه!_

 

 نفس بکشد. واندیراحت تر م ید. حس کرد کمبود که در تمام عمرش کرده بو یاعتراف نیصادقانه تر نیا

 شد و از کنارش رد شد. نیندا غمگ چهره

 ن؟یبش مونیتاحاال شده که پش_

 

 نگاه دنبالش کرد. با

 ؟یاز چ_

 

 زانوانش نشست. یزد و رو واریبه د هیتک
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سردش  یمام نگاه هاکه تا ابد با ت نیباش دواری. امنیهاتون رو بذار ی. براش مهربوننیکن یخوب یبه کس نکهیاز ا_

 ن؟یلبخند ازتون دور بشه انقدر دور که نگاهش رو هم فراموش کن هیو با  مونهیکنارتون م

 

مدت  نیو درد آور در ا قیعم یها یو سبک ینیهمه سنگ نی! اشیها ییدایبود به درد ش هیشب شیحرف ها چقدر

 را سست کرده بود. شیزمان کم  زانو ها

 شست.رفت و ن یبه سمت صندل آرام

 شهینم یدونیم نکهیبا ا یکنیم نیبه خودت تلق نوی. ایکنیتو فراموش نم_

 

 اش جمع کرد. نهیس یرا رو شیها زانو

 ییایو باورم. رو نیقیگذشته. من خود  نیکارم از تلق گهیاما نشد. د شهیکردم. فکر کردم عادت م نیهفت سال تلق_

 یاز در هم درد انمیخودم اثبات شده اطراف ینم. درد من براازش فرار ک تونمینم تِیخود واقع نی. استیدر کار ن

 .کنمیم یکنن که من دارم تظاهر به  فراموش نیکه بهم  به زور تلق خوانیم

 

 آن گرفت و نفسش به شمار افتاد. کیجانش را در  بغض

نکرد من  باورش یزد کس غیکه هرچقدر ج یشد من بودم. اون کهیت کهیچشمش ت یکه جگر گوشه اش جلو یاون_

 ن؟یزنیحرف م یبودم. از چ

 

 زد. غیو ج دیبه اوج رس شیصدا

 ن؟یزنیحرف م نیتموم شده! از کدوم تلق یام. همه چ یمن خال_
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 شیها ادی. و فرزدیدست و پا م یجنون آن کیرفت. اما ندا  در  کیبلند شد و نزد یصندل یزده از رو وحشت

 همچنان ادامه داشت.

! مقصر مرگ بچه ام نفرتش بود. انقدر نبود که اونم یبشه. کار خودش بود! همه چ بچه مو کشت تا ازم خالص_

 بود. دهیفهم

 

 لب ادامه داد: ریز

 بود! دهیبود... فهم دهیفهم_

 

 

 زانو زد گفت: مقابلش

 ندا...به من نگاه کن. آروم باش. ندا، نـــــــدا_

 

 .دیشک غیگذاشت و بلند تر از قبل ج شیگوش ها یرا رو شیها دست

پرستار ها  یحرکت دست ها رهیو نگاهش خ دیاتاق باز شد و چند پرستار هراسان وارد شدند. به ناچار عقب کش در

 .کردندیم قیتزر شیبه رگ ها یرحم یبود که آرامبخش با ب

 ادیو فر دادی. و او همچنان ناله سر مکردندیرا مهار م شیچپ و راستش را هر کدام نگه داشته بودند و تقال ها یبازو

 ها اوست... بتیمص نیرا خراب کرده. او فرزندشان را کشته. اعتماد نکرده. مقصر تمام ا زیکه او همه چ زدیم

 به خروش انداخت. شیجنون را در رگ ها کی نطوریا یزیباره تکرار چه چ کیبود که به  دهیهم نفهم خودش

رفتند و رعنا که قبل از همه خودش را به اتاق  رونیب همراه یتا کارشان را انجام دهند پرستار ها ستادیاتاق ا کنج

 نی. قصد رفتن نداشت. برعکس انگار ازدیم یروسر ریرا ز شیبود و موها ستادهیسرش ا یرسانده بود هنوز باال
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هارا نداشت.  یداریتحمل شب ب گریقصد رفتن نداشت. د همتا او برود. او  دادیسکوت و وقت تلف کردن هارا انجام م

 . شدیتلخ تمام م انیدر پا زیاگر همه چ ی. حتکردیرا تمام م زیهمه چ دیبا

 .شدیکه خراب م یا ندهیبدون فکر به آ کردیم تمامش

. شودیصبرت تمام م ییجا کیوجود نخواهد داشت.  یا ندهیآ گریکه د دانستیاگر باز هم م یحت شدیتمام م دیبا

 را! یحس یو نه ب یکنینه درد را حس م گرید

هم از  دیام ی. کور سو هایرا تمام کن زیخودت همه چ یمطلق بودن انقدر درد دارد که خودت با دست ها چیه کی

آب و علف سرما  یب ابانیب نیشود. در ا یک جار ستین یزد. اشک یدودست ها طوفان خواهند شد. لبخند نخواه

 !سوزاندیجانت را م

. یرا خوددت انتخاب کرده ا یبخت اهیس نیا یکه همه و همه  دیآ یم ادتیخود  ییحالت تنها نیتر زیتو در غم انگ و

 .کندیجسمت را که محکوم به انتخاب توست و تحمل م یکنیدور نشسته و تماشا م

که خاطرات را  یکه صادر شده. و روح یو حکم ماندیداد. جسمت م یروحت را از دست خواه گرید ییجا کی

 !کندیم یسالخ

 رو گفت؟ یهمه چ_

 

که قصاص شده  یزن دهیبسته و صورت رنگ پر ی. غرق بود در پلک هادیرسیاز اعماق چاه به گوشش م رعنا هم یصا

 .شیبود به حکم انتخاب ها

 نه!_

 

 رونیکه  کبود شده بود از رد سوزن ها ب ی. اما هنوز دستدیگردنش باال کش ریآمد و پتو را تا ز نییرعنا پا یها دست

 .زدیبود و چشمش را م

 حرف زد که حالش بد شد نه؟راجب باران _
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 گرفت و جلو رفت. واریاز د هیتک

 ؟یدونیتو از کجا م_

 

 لب زمزمه کرد: ریز

 ! دونمیم_

 بلند تر ادامه داد: و

 .کنمیرو حس م کشهیکه م ی. درددونمی.اما بازم مییاجازه نداد من درمانش کنم. گفت راه حلش تو ادیشه_

 

 .ستادیسرش ا پشت

باره  نیاول نی. اشمی. عاجز مادیهاش نفس خودم هم بند م فیتعر نیب ییجاها هیغلط  یچدرسته و  یچ دونمینم_

اون قبال هم داشتم و روند درمان به نحو  هیشب ماریکه ب نی. با اکنمیرو تجربه م یحس نیچن میحرفه کار یتو

 احسنت جلو رفت.

 

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 لت نذاشته بود. د یهاش رو رو ییدایداغ ش دایاون موقع ها ش_

 

 کرده بود. رعنا ادامه داد: رشیپ دایش یها ییدایکرد . حرف حق جواب نداشت. ش سکوت

نکرده.  هیوقته که گر یلیکنه. بذار طلسم چشم هاش بکشنه خ فیحاال که از باران گفته بذار همه شو برات تعر_

که  ییوقتا جا ی. بعضشهیم ریداره د وشیربکن دا یکار هیشده اش!  کهیت کهینگرانم. نه واسه خودش! واسه دل ت

 داره. اجیندا به کمکت احت یول هیادیز استهخو دونمی. احساساتت رو بذار کنار. مشهیم رید میکنیفکرشو نم
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 که... شدیرا خبر م تشیاز هو اگر

 شه؟یام از منم متنفر م یبدونه من ک یبه نظرت وقت_

 

 گفت: شیدر چشم ها رهیو خ دیو از لبه تخت بلند شد. چرخ دیکش یقیعم نفس

هردوتاتون  یرو داشت قاطعا برا یرو تجربه نکرده. اگه بعد اون همه دوست داشتن بشه حس یوقته که حس یلیخ_

 نفرت بهتره!

 

 را مزه مزه کرد. گس بود و تهوع آور! "نفرت"لب  ریز

 تا ترس! شهیم جهیباعث سرگ شتریانتخاب غلط ب_

 

 روپوشش فرو برد و از کنارش گذشت. یها بیرا درون ج فشیظر یها دست

دل نازک و فداکار ساخته شدن که هزار بار اشتباه کنن.  ی! اصال آدم هاشهیکرد. با اونم نم یبحث منطق شهیبا تو نم_

 گمی! من بهش میژانر تکرار هیبا  دهیبهشون م یخوب بودن خالص درس خوب نیو هم ستیذاتشون ن یتو یبد

 .داشتندوست  نیگیماقت و شما دل نازک ها بهش مح یو گذاشتن جا انتیخ

 

 .ستادیچارچوب در ا نیو ب دیکش نییدر را پا رهیدستگ

امشب تمومش کن. مرگ  نیهم نهیبینم بیآس شیاریداره اما هوش یکرخت کمی. ادیباز بهوش م گهیساعت د کیتا _

 بار! هی ونیبار ش هی
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. اشتباه خوردیم شیها یو به ساحل فداکار خوردیدر سرش موج م که یماند و افکار وشیرفت و دار رونیاز اتاق ب 

 ! دیکرده بود. شا

 ابانیکه در خ ی. مثل کسردیگیدوست داشتن و امواج خروشانش را م یرد پاها یحماقت جا گذردیکه از حد م عشق

 !ستین یزیچ دیگویو با خنده م ردیگیم رشیز نیماش

 .شودیم دنیقلبت مانع درد کش یها یمهربان رهیذخ یاداند گرم یدرد کمتر شهیترکش ها هم نیاول

. ستی. دلش نیدانیم متیبودن جسمش را غن کی. او دور است و تو نزدکندیاحمقانه از بدنش دلش را گرم م یحس

که به  یهر از جا بلند شدن ایتو پنهان کرده. به خودت ب دیرا که تو با جان و دل به او داده او او از د یزیچ ؟ینیبینم

 . ینیبیبعد را نم یروز ها تو ستسی! تو خوب ننی. خودت را ببستیخوب بودن ن یمعنا

قبل  حاال در هم  یکه ترک خورده در روز ها یو بند بند وجود یمانیروز که جسمش را هم با خود ببرد تو م کی

 .شکندیم

 خوب است. نی. ادیآ ینه؟ نفست باال نم یچه؟ درد دار حاال

 .یکرده ا دایه پرا باالخر تیواقع تو

 .ستیمهم ن ندهیآ گرید

 

 

 

 

 

 

                           ***************** 
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 را باز کرد.  شیپلک ها یال آهسته

که  یبود بهم خورد. گردن دهیچیکه در مشامش پ یالکل یحالش از بو گریبار د کیسقف شد و  یدیسف خیم نگاهش

 را رصد کرد.  یخال یند و دور تا دور اتاقدر حال خورد شدن است را چرخا کردیحس م

 یب یمنحن کردیرا نگاه م اطیاتاق ح یانتها تیبود و از پنجره کوچک و سکور ستادهیکه پشت به او ا یمرد دنید با

 باز شکل گرفت. شیلب ها یمعنا

 نه؟ یهرجور که شده بشنو شویکه بق یموند_

 

حال بد و  نیتوانست درک کند. در ا یرا نم شیلب ها یرو و نگران نگاهش کرد. لبخند دیبه سرعت چرخ وشیدار

 !زد؟یحس و حال گنگ چگونه لبخند م

 

 یبگ یآره البته اگه  تو بخوا_

 

 لباس نبود. نیبه باال زدن آست اجیسوخت. احت یراستش م یشد. بازو زیخ میرا به سرش رفت و ن دستش

 کردن؟  قیبهم تزر یبازم از اون کوفت_

 

 گرفت و به سمتش رفت. پنجره فاصله از

 یالزم بود. که آروم بش_
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 . دردناک و پر معنا!دیخند آرام

اول از  امی. به هوش که منیمنو بخوابون نیتونیتا آخر عمر که نم ؟ی! آخرش چدمی. دوساعت خوابدمیساعت خواب هی_

. ادیاشکم در نم گهید .ستیهم ن ی. دست آرامبخش زورکستی. دست من و شما نشهی. تموم نمادیم ادمیخودم اونو 

قطره خونم رو به  نی. تا آخرکنمیاتاق رو رنگ م یها واریو د زارمیبه آخرش. توهم رو کنار م رسمیاگه داد نزدنم م

 زدن رو هم نداشتم. غیتا همه بدونن حق ج زارمیتاراج م

 

 یرو فراموش کن تیواقع دیندا نبا یعیحاالت تو طب_

 

 غیج تونمینم ادیم ادمیو اون روز رو  دمیکنترلم رو از دست م یوقت ی. ولستمین وانهیزدم من د غیهمه مدت ج نیا_

 ...هیو ثان قهیجبران کنم. هر دق خوامیامروز م یول ومدی! اون هرکار کردم صدام در نشمینزنم. خفه م

 

 یستیکه تو اصال مقصر ن ی. در صورتیتو از خودت دلخور_

 

. انقدر حرف زمیبر رونیوقت صدام رو نتونستم ب چیسر بودنم مقصرم. هعمر سکوت و خاک بر  کی یهستم. من برا_

 ام دارم که حد نداره. نهیس یشده تو یزندان

 

 کن حاضرم همه شو بشنوم. فیمن تعر یبرا_

 

 .دیرا مال سوختیسوزن را م یزد . جا لبخند

 رهیهاش د یلیواسه گفتن خ_
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 ؟یمثال چ_

 

 مار خوش خط و خال بود.  هیکه  ریمثل من شد اون ام ییستادختر رو هی یسقف آرزو ها نکهیمثال ا_

 

 یتو خودت انتخابش کرد_

 

 .سوزمیم نیاز هم_

 

 آن نشست. یتخت گذاشت و رو کیرا نزد یکیپالست یاز تخت فاصله گرفت و صندل یکرد. کم مکث

 ؟یهم مونده که بسوزون یزیچ_

 

 شد. رهیخ شیچشم ها به

 خاطراتم پودر شدم. حاال نوبت اونه! شیآتاز خودم خاکستر مونده. من تو _

 

 ؟یکه باهاش رو در رو بش یهست یاونقدر قو یکنیفکر م_

 

 شد  و گفت: رهیخ ینقطه نا معلوم به

و رو کرد. اون اصال حرف  ریدلم رو ز دنشیاز حد د ادیاتفاق اما ز ایبود  یاراد دونمی. نمشدیهمش سر راهم سبز م_

 .شدیاز کنارم رد م تفاوت ی. اکثر اوقات بزدینم



 یرابطه پوشال

115 
 

 عوض شد! یاون روز بارون یتو زی. همه چدیپرداز بودم شا الیخ یادیز من

 انتخاب غلط خودم بود. یذهنم مرور کردم. جواب معلومه. مقصر همه چ یرو تو دیو با دیتا شا هزار

 

 عذاب به خودش ندهد. نیاز ا شتریداد ب حیبپرسد اما ترج یاز آن روز باران خواستیم دلش

 ؟یداشت یبهتر یزندگ یکردیاگه پسر کدخدا رو انتخاب م یکنیفکر م_

 

 نه!_

 

 بده؟ رییتغ تویزندگ ریمس تونستیم یمیپس چه تصم_

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !دونمینم_

 

 یمتفاوت یمعنا ها دانمینم نیبود. ا دهیهم  شن یقبل یبا معنا را بار ها و بار ها از مراجعه کننده ها دانمینم نیا

 گفت: یداشته باشد. لبخند دوستانه اش را کنار زد و جد توانستیم

 ؟یاشتباه فکر کرد یها ریبه مس_

 

 .رمیجون خودم رو بگ تونستمیجرئتش رو نداشتم. نم_

 



 یرابطه پوشال

116 
 

 بود. ختهیزن تمام معادالتش را بهم ر نیا بیعج اعتقادات

 ؟یتونستیچرا نم_

 

که خودش صالح  یاون شهیو درست م گردهیورق برم ییجا هی دونستمیداشتم. م مانیا شهیمن به وجود خدا هم_

 و حقمه دونهیم

 

 ده؟یاالن ورق چرخ_

 

 خودم ورق رو برگردونم. دینه! هنوز نه... رفته رفته که بهش فکر کردم و جلو رفتم. خودش بهم فهموند که با_

 

 وفته؟یورق ب دنیبا چرخ یچه اتفاق خوادیدلت م_

 

رو محکم بردارم اجازه ندم  ندهیآ یقدم ها کنمیم ی. دارم سعکشمیچون بازمردد مبه عقب برگرده  یزیچ خوامینم_

 بزنه نمیزم یکه کس

 

 را انتخاب کرده بود! یحل خوب راه

 ؟یتونیم_

 

 را در هم گره زد. شیها انگشت

 رمیدارم جلو م یگرفتم. سخت بود ول ادیراهش رو _
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 باال رفت. شیابروها

 ه؟یراهش چ_

 

 که حقته یزیگرفتن اون چ یبرا یتم رو کشتم. منطق راه حل بهترکشتن! من احساسا_

 

 .دیجمالت زن لرز یاز سرما شیچشم ها مردمک

 ارزشش رو داره؟_

 

 حقارت از دست دادم آره! یکه پا یتمام عمر و جوون یبه بها_

 

از  یکند. آه پر سوززن اعدام  نیا یدادگاه عادالنه غم ها نیو خودش را در ا دیرا بگو زیتوانست همه چ یم کاش

 داد و گفت: رونیب نهیس

 یزخم هاتو درمان کن یو همه  یمثل سابق ادامه بد یتونیم_

 

 .دیجمله اش پر انیم

 عدالت اجرا بشه دیندارن. با یتیمن اهم یوقت ندارم. زخم ها_

 

 ؟یداررو انجام بده. نکنه به عدالتش شک  زی. پس بذار خودش همه چیدار مانیبه خدا ا یمگه نگفت_
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 زد. پوزخند

 ییها یباز نیاز قبل دوست دارم و بهش اعتماد دارم. همه ا شتریب یخودم رو مثل سابق و حت یمن هنوز هم خدا_

 هیو تحمل از  یادامه بدم. مهربون میکه دست بکشم از احمق بودنم و مثل آدم به زندگ نهیکه راه انداخته واسه ا

رو  یزیو چ کهیتار امیودت. عشق کوکورانه چشم هامو ازم گرفته. تمام دن! در حق احساس ختهیجنا هیبه بعد  ییجا

 که عدالت اجرا بشه.  خوامیانتخاب هامو پس دادم. االن م ی. من تاوان همه نمیبینم

 

 

 نفرت زن گرفت. یکیتوان نداشت. نگاه از چشم ها و تار نیاز ا شتریب گرید

 ؟یادامه بد یخوایم_

 

 کنم! فیکه از کجا تعربار شما انتخاب کن  نیا_

 

 ؟یشینم تیاذ یمطمعن_

 

 احساس! یزد. خشک و ب لبخند

 .دیدکتر. نگران من نباش ی. آقامیما توافق کرد_

 از باران بگو اگه..._

 !شمیو دوباره زنده م رمیمی. مزنمی. از بارانم که حرف مشمیناراحت نم_

را  زیهم متقابال سکوت کرد اجازه داد همه چ وشیرنگ شد. دار یصورت یپتو یها شهیبا ر یکرد و مشغول باز مکث

 چیه یاز خاطرات در ذهن مدفون بمانند. برا یسر کی دیبا یبشنود. گاه شودیآور م ادیکه ذهنش  ییاز همان جا
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دسته از  نی. ادیخودتان! فراموش هم نکن یگاه یکه قصد کمک دارد و حت یروان شناس ینشوند. حت فیکس تعر

 زد. واریمتروک از دل به د ییب کرد. پنهان کرد و جاقا دیخاطرات را با

 رخ داد نخواهد داشت.  یاجازه  گریاتفاق د نیباشد که ا ادتانی. دی. فقط لبخند بزندینکن ادی. دینکن مروز

 

 ری. به اندازه تمام اون هفت سال عذاب شکنجه شدم. کمرم خورد شد! خودم رو له کردم زرهینم ادمیاون روز رو _

برام معجزه باشه رو مرور کردم که همه  تونستیکاش اون روز که م ی! انقئر با خودم ایلعنت نیاون ماش یچرخ ها

بود باهاش ادامه بدم اما اون انگار منتظر  دهیچیپ نمکه تو ت یرو از دست دادم. من خواستم که با تمام درد زمیچ

بودم هرچند  یراض شهینخواست من نبودم. من همکه  یتلنگر بود که بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه. اون نیهم

مدت که گذشت شک کردم به تمام  هیرو به خاطر من تحمل نکرد.  یو سخت یبار هم تلخ کیاون  یسخت و تلخ ول

و عاشقانه اش هم شک کردم.  مرور اتفاقات مثل خورده به  یبه در خواست ازدواج ناگهان ی. حتلیاوا یااون لبخند ه

 ! کنهیرو روشن م یدیرو که تو اون زمان ند ییها زیچ یلیو خ وفتهیجون آدم ب

 هی یباز نیا یبوده. حاال که باور کردم من تو یباز هیاز اولش  یشاد  زیاومد که همه چ ادمیو با درد  دمید منم

 بار مزه دهن همه رو عوض کنه! نیاگه آخرش ا یدکتر حت یورق رو برگردونم آقا خوامیبودم م چهیباز

 رفت و ادامه داد:گ نفس

بودم. به حکم دختر بودنش  دهیکش یبودنش سخت یکه برا یعادت کرده بودم. من بودم و باران میزندگ نیبه روت _

بدتر از شهال بعد  یکیآوردم و  ایمن دختر به دن یدوست داشت نوه اش پسر باشه ول ریشده بودم. مادر ام ریتحق

مارش رو تحمل کردم. قورت دادم  شیو زبون ن هینم افتاد. همش کناداد بچم دختره به جو صیکه تشخ یسونوگراف

بودم  دهیاون زن  رو د یکه هر دو رو یمن یباهام! ول شدیفرشته م هیمثل  ریام ی. جلودادیرو که به خوردم م یزهر

 .دمیدیرو م نشیو چرک اهیس یبال ها یبه راحت

از دل که شروع بشه  یاهیکرده بود. س اهیدلش رو س که داشت یو عقب مونده ا بیخودش نبود اعتقادات عج دست

 .نیدروغ یخالص تمام محبت ها ریت یعنی

شهال  ینشد که نشد. در برابر غرغر ها امیکردم باهاش کنار ب یسع یکرد هرچ تیبه منم سرا یاهیرفته اون س رفته

 رمیمن نبود که فقط تحق یاون زن بابانبود  ییزن روستا هینه! اون  ریاومد اما مادر ام یاون کوتاه م کردمیسکوت م

 کرد.  ودماتفاق ناب نیکنه. اونم منتطر تلنگر بود. با کوچکتر
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باالخره اون زن از  کردمی! کنار اومده بودم. فکر مکنهیم انتیبهم خ دونستمیم نکهیرو دوست داشتم. با ا ریام من

 شکل ممکن تموم شد. نیکرد که به تلخ تر دایادامه پ زیانقدر نفرت انگ زی. همه چوفتادیافته اما ن یچشمش م

انتخاب اشتباه و کورکورانه که آخرش شد  هیشروعش هم نکردم. من فقط انتخاب کردم.  یتمومش نکردم. حت من

هم  دی. شاستیحق من ن نایام از خدا که ا یشاک یگاه یرو نداشتم. حت یحد تلخ نیبا ا انیپا نیاون اتفاق. انتظار ا

 .دونمیهست! نم

 

 پتو گرفت و نگاهش کرد. یها شهیاز ر نگاه

 ؟یکه منو درمان کن یهمه راه اومد نیچرا ا_

 

 بود. یبار واقع نیاو ا لبخند

 نیدوست ازم خواست منم انجامش دادم هم هی_

 

 اراده مشکوک بود. ی. بامدین کوتاه

 چرا؟_

 

 زد و گفت: افکار شوم ترش و شک  به جانش افتاده  باشد لبخند زدیکه حدس م وشیدار

 رو به اول خودشون برگردوندم. گهید یها یلیتو خ هیشب یقبل تو و حت نهیچرا نداره خوب. گفتم که شغل من ا_

 

 :دیحرفش پر وسط

 به عقب برگردم! خوامیمن نم_
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 وار گفت: میرا باال برد و تسل شیها دست

 .کنمیکمکت م تیبرطرف بشه. من بدون ن یکه بهم دار یمن فقط مثال زدم که شک دونمیم_

 

را خودت  یزنیکه م ییاور شد که حرف ها ادیاز درونش  ییرفت و ندا نییپا شیبا سکوت از گلو شیحرف ها یمابق

 بلند شد و به سمت پنجره رفت.  یصندل یتکان داد و کالفه از رو نیسرش را به طرف ؟یهم باور دار

 !یختیکه ذهنم رو بهم ر ادیلعنت به تو شه_

 

 رانشوند. شیفاصله حرف ها نیقدر آرام ابراز خشم کرده که از ابود ان مطمعا

جبران  یو برا یکه ادامه بد یخوای. اگه منیکه حقشون بوده برگردوندم هم یریتورو به اون مس هیشب یمن آدم ها_

من  که در حد توانم کمکت کنم. نجامی. من اکنمیاصرار نم یبه عقب برنگرد یکه خورد ییو درمان خودت و زخم ها

 ندا لطفا به من اعتماد کن.  ستمیدشمن تو ن

 

 یگناه یمورد به خودش اعتماد  داشت. او قسم خورده بود که به شغلش وفادار باشد. حاال که به ب کی نیدر ا حداقل

 .شدیم کیشر شدیاجرا م دیکه با یانتقام و عدالت نیکه بود در ا یمتی. به هر قدادیداشت نجاتش م مانیزن ا نیا

 

 دکتر!  یبهتون اعتماد دارم آقا یچرا ول دونمینم_

 

 زد و آسوده نفس گرفت. لبخند

 قفس نیپس بگو تا نجاتت بدم از ا_
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 ترس زمزمه کرد: ب

 !ن؟یکمکم کن نیدیقول م_

 

 بست و از پنجره فاصله گرفت. پلک

 دمیقول م_

 

بار هم  نی. اشدیبار هم نم نیبار نبود آخر نیاول نیبود.ا ستادهیا شیهمه قول ها یبار قول داده بود و تا انتها هزاران

 .ستادیا یقولش م یتمام دفعات پا یبه تالف

 

 کرد. فی. افکارش را بر هم دوخت و شروع به تعردیزد و لب گز پلک

خونه و باران نداشتم. اون  یزیجز تم یآن چنان حیتفر چی. هرفتمیمدرسه و دنبالش هم م بردمشیهر روز خودم م_

تر برسم و اون اتاق  ریباعث شد د یحواس پرت هیآماده شدم تا برم دنبالش سر راه  گهید یمه روز هاروز هم مثل ه

 !وفتهیشوم ب

 .دیداد و خودش را جلو کش هیرا به زانوانش تک آرنجش

 ؟یچه اتفاق_

  

 خوردیعمر حسرتش را م کیکه  یو درست در روز دیپر کش ینگاهش کرد و ذهنش از آن اتاق مسموم و تکرا رهیخ

 فرود آمد!
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 ام فرو بردم و منتظر قرمز شدن چراغ شدم. یپشم یپالتو بیرا درون ج میها دست

 .دمیکش رونیب بمیچک کردن ساعت تلفنم رو از ج یمحض قرمز شدن چراغ حرکت کردم و همزمان برا به

 زمان داشتم. هنوز

 افتادم. نیزم یو رو دیچیم تنم پدرد در تما میبه پهلو یمحکم یرا که باال آوردم با برخورد ش سرم

 افتاده بود. انیرگ هام به جر یزدم و انگار درد تو پلک

که به  یمحکم یو بعد قدم ها نیباز و بسته شدن در ماش ی. صدادیچیپیها در سرم م نیبوق متمدد ماش یصدا

 .کردمیاومد و حس م یسمتم م

 گوشم نشست... ریز یگرم ینوا

 

 خانوم حالتون خوبه؟_

 

 .ستمیام توانم رو جمع کردم تا بتونم باتم 

 شدم و دستم رو سپر تنم کردم. زیخ میکه بود ن یهر سخت به

 افتاد. یداشت از سرم م بایکنار رفته بود و تقر شالم

 .دمیکه جا داشت جلو کش یدرجه ا نیو شالم رو تا اخر دمیآشفته ام رو دست کش یموها

 درک اطراف برام گنگ بود. هنوز

 اره گفت:مرد دوب 
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 نیبگ یزیچ هیخانوم حالتون خوبه؟ لطفا _

 

 جواب دادم: آروم

 خــ خو بــ خوبم!_

 

 رو باال آورم. سرم

 .کردیراننده بود داشت با ترس بهم نگاه م ایکه گو یمرد

 نیبر نیتونیمحترم شما م یمن حال خوبه اقا_

 من واقعا متاسفم متوجه قرمز بودن چراغ نشدم._

 

 .ستمیکردم با یو سع زدم یرمق یب لبخند

 شد. شتریچپم ب یپا درد

 

 از رهگذر ها جلو اومد و گفت: یکی

 دخترم ادیحالت جا ب نیکم بش هیببرمت   ایب_

 

 پچ پچ کنان کنار رفتن و راه رو باز کردن... تیلنگان همراه زن حرکت کردم. جمع لنگ

 

 داغون شد چارهیزن ب_
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 چه اخه! نیراننده کور بود به ا_

 .میمتوجه نشد گنیبعدم م رنیگیم ریشده تو روز روشن ز ینه اعجب زمو_

 !د؟یند ابونیرو وسط خ یچاق نیشد حرف؟ زن به ا نمیا آخه

 

افراد حاضر در کافه و پچ پچ  رهیکافه رساند. نگاه خ یانتها یچوب یکافه شد و به کمک زن خودش را به صندل وارد

 .کردیم قینش تزرمغزش را هدف گرفته بود و درد را به جا شانیها

انداخت. با  ریو سرش را ز دی. پشت دستش را دور دهانش کشدیآب قند را از دست زن گرفت و الجرعه سر کش واریل

آب قند که  وانیل کیو تنش به لرز افتاد.  دیفرو رفته در کف دستش لب گز یها زهیبه سنگ ر رهیدرهم خ یصورت

 کرد. یا کم نمبه موقع اش ر دنیهم اضطراب نرس ایدر کی چیه

 .ردیسرش افتاد باعث شد چشم از زخم کف دستش بگ یرو یبلند هیسا

 حالتون خوبه؟_

 

 . آرام و خسته زمزمه کرد.نیمرد بود. راننده ماش همان

 .دیببر فیمحترم لطفا تشر یگفتم که خوبم آقا_

 

مرد متوجه حرکتش شد و سد  که تا مغز استخوانش را سوزاند به سمت در رفت. یتوجه به درد یشد و ب زیخ مین 

 .ستادیراش ا

 دیبش نهیتا معا مارستانیبرسونمتون ب دیاجازه بد_

 

 گفت: راهنشیسوم پ زیبه دکمه ر رهیو خ دیرنگ مرد چرخ رهیکت و شلوار خوش دوخت و ت یرو نگاهش
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 کنار دیلطفا از سر راهم بر_

 

 صاحب کافه باشد به سمت آمد و گفت: زدیکه حدس م یزن

 شده باشه تیطور دمیآن ترس هیختر جان؟ د یخوب_

 

 را کف دست سالمش فشرد. شیکه طاقتش را طاق کرده بود ناخن ها شیکنترل درد زانو یلبخند زد و برا خجول

 خوبم. برات آب قند هم ممنونم._

 زد. رونیاش به سمت در رفت و از کافه ب ختهیو بهم ر یخاک یتوجه به لباس ها یب

قبل ادامه داد و با  ریمس یباشد. راهش را رو تیاهم یکرد ب ی. سع دیشنیرد را هنوز هم مبلند م یقدم ها یصدا

 .دیرا سرعت بخش شیگام ها شدیکه در تنش انعکاس م یتمام درد

رفت و چهره راننده  نییپا نیماش یها شهیو به کنارش نگاه کرد ش ستادیا ینیبوق مرتب و پر تکرار ماش یصدا با

 شد. انینما

 هست برسونمتون رتونیتا هر جا که مس دیاجازه بد حداقل_

 

منتظر بود  دهیخورده بود و دخترکش ترس یلیشده بود حتما تا االن زنگ تعط ریانداخت. د ابانیبه خ ینگاه دیترد با

 که به دنبالش برود.

 !رمینه ممنونم خودم م_

 

 لو رفت.ج شیو پا به پا امدیگرفت و به راهش ادامه داد. مرد کوتاه ن فاصله
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 رسونمتونی. فقط مدیکمکتون کنم. مشخصه پا درد دار دیخانوم محترم من قصد مزاحمت ندارم اجازه بد_

 !میرینم مارستانیب

 

حفظ ادب در جلو را باز کرد  یانتخاب کردن را نداد. جلو رفت و برا یبار دلشوره امان منطق نیهم مکث کرد. اما ا باز

 و نشست.

 زدیرا در هم گره م شیپر از اضطراب خود انگشت ها یحرکت در آمد و او در مرز حمله هابه  نیسکوت کامل ماش در

 .زدیها را برش م هیو ثان

 مقصدتون کجاست؟_

 کرد و گفت: سیخشکش را خ یها لب

 دبستان معصومه ابونیخ نیهم یانتها_

 

 دنیهم صدا با رعد و برق شروع به بارشد.باران با  ابانیدستانش چرخاند و وارد خ ریتکان داد و فرمان را ز یسر مرد

 ادهیکرد و پ یلب تشکر ریهارا پوشانده بود ز شهیکه ش یتوجه به باران و بخار سرد یب نیکرد. با توقف ماش

و اطرافش را   ستادیا ابانیبلوار وسط خ یابان رد شد. رویاز خ اطیو با احت دیسرش کش یاش را رو یشد.کاله باران

 کرد. یعبور م شیباران  کم کم از لباس ها یسیبه اطراف داشت و خ یکم یلیخ دیکنترل کرد د

 !یمامان_

 

 زد: ادیبا وحشت دستش را باال برد و فر دیدویزده بود و به سمتش م رونیدخترش که از دبستان ب غیج یصدا با

 باران! این_
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داشت و  انیز تن دخترک کوچک جرکه ا یو باراش باران ادامه داشت و خون نیترمز ماش یشد و صدا یکیها  ادیفر

 ها... ابانیگرفته در خ انیآب جر نیماب شدیگم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یرابطه پوشال

129 
 

 به خاطرات توست یلیس کی خوردیکه به ساحل ها م یایموج به موج هر در "

 ببر... کیرا نزد تیها دست

 لبخندت را مهار کن 

 هارا لمس کن  موج

 آب یها ادیفر یرا گم کن ال به ال خودت

 ها را لمس کن ادیو پا نزن فقط و فقط فر ستد

 شودیتمام م زیکه آمد همه چ یبعد موج

  شودیتمام  م زیصبر کن همه چ یکم

 "انیو نه پا ینه نقطه آغاز وتو
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                            ****************** 

 

 

بار مرده و خاکسر شده و امروز با تمام  کیکه  را داشت ینوک پا در را به عقب هول داد و  داخل رفت. حس کس با

 درد آور محکم شده است. یو مرور ها یبه ادامه زندگ شیها یخستگ

 شیاز فشار عبور خون رگ ها گریکه د ییدست ها ش،یو لبه تخت انداخت. دست ها دیکش رونیرا ز تنش ب کتش

 گش را باز کرد. رن یلین رانیپ یقطع شده بودند را باال آورد و به نوبت دکمه ها

اش  یشانیپ یتخت افتاد و ساعدش را رو یدو بنده به پشت رو یکت انداخت و با همان رکاب یرا هم رو راهنیپ

 کرد. میتنظ

داشت. پر التهاب و خسته  انیهنوز جر شیکه در رگ ها یخون یتاک! زمان به حرکت در آمد درست مثل گرما کیت

 شب گذشته را مرور کرد. یها هیثان نیسرش آخر یباال زیپ آوبه الم رهیو خ ختیر رونینفسش را به ب

اما باز هم فرار کرده  بردیذهن مشغول خوابش نم نیبا ا دانستیبهانه استراحت به خانه آمده بود. خودش هم م به

 . شدیدور م کیاز آن کلن دیبود. با

و درد را منعکس  زدیم شیسرش چون مار ن در یکه تازگ یحس نیبود. درمان کرده بود. بدون چن دهیاو را قبال د مثل

 را فرو داد و زمزمه کرد: شی.  آب گلوکردیم

 یدونیخوب م نوی! اون فرق داره. خودتم استین هیاون مثل بق_

 

 شد. نییاش با شتاب باال و پا نهی.باز هم قفسه سشکستیم یپاتخت یتاک ساعت رو کیمرگنواز اتاق را ت سکوت

 شد و رشته افکارش را پاره کرد.  غیزنگ تلفن همراهش ت یصدا

 نگاه کند جواب داد: لیباشد بدون آنکه به شماره و صفحه روشن موبا ادیشه نکهیا الیخ به
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 بله؟_

 

 .دیکش نییاش پا یشانیپ یگشاد کرد. ساعدش را از رو هیرا چند ثان شیمردمک چشم ها یینازک آشنا یصدا

 سالم!_

 

 افکارش فواره زد! یها یاز پارگ خون

 ؟یخوایم یچ_

   

حرف  شیدایرحم با ش یب نگونهیخودش باشد که ا کردیزد. باور نم خی شیصدا یاز خشک یهم لحظه ا خودش

 .زندیم

 لرزانش را تصور کند. یچانه  توانستیفاصله هم م نی.از همدیپشت خط لرز شیصدا

 داداش!_

 

که توسط خاتون پرت کرده بود  یریع کند. ترا شرو شیتا بغض را فرو دهد و خواهش ها دادیزمان م دیکرد.با سکوت

 !یرا به جنگ کشانده بود آن هم از دروازه ها مهربان دایبود که ش یاتیبه سنگ خورده بود. مسئله ح

 کارشیچ دونمینرسه م ادی.مگه دستم به اون شهیخبر رفت یهو ب هی یمعرفت یب یلیدلم برات تنگ شده داداش. خ_

 کنم.

 

تا سکوتش را بشکند. بارها تذکر داده بود که بزرگ تر از خودش را بدون پسوند صدا نزند.  گفت یها را م نیا عمدا

که تا چه اندازه دور شده است از  دیاز درونش پرس یندا یاندازد. لظه ا یموضوع زبانش را به کار م نیا دانستیم
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چنگ  یسمانیدفش به هر ربه ه دنیرس یکه برا دهرحم ش یب نطوریکوچکش ا یدایکه ش شیها یپدرانگ یایدن

 .زندیم

 که مهم تر از منه؟! هیک ضتیمر نیاصال مگه ا_

 

 :ختیر رونیب شیها یرا از اعماق دلخور شیصدا

 من نداشته باش.  ضیرو بگو کار به مر یو زنگ زد یکه به خاطرش غرورت رو شکست یکار_

 

نجات  یخفگ نیخودش ررا از شر ا و زدیبر رونیجا ب کیهفته گذشته اش را  نیتمام خشم ا توانستیم کاش

 دهد.کاش!

 نه؟ یداداش با من قهر_

 

خاطرات و خودش که از دست داده بود گم کرده بود. هرچه  یکوچک و معصومش را البه ال یداینبود چون ش قهر

 بود و خطاط ییدایکه جوهرش ش ینبود. گناه بود و گناه تیاز معصوم یاثر گشتیدفتر خاک گرفته را م یالبه ال

 ...شینا به جا یها یخودش و مهربان

 ادامه داد: یبغض ساختگ با

 .شمیدلخور م یایبه خدا اگه ن_

 

را  شی دایکه دودمانش را به باد داده بود و ش یرا هم نداشت. چهره مضحک مرد شیتوان مرور کردن تذکر ها گرید

عواقب کارش را بسنجد  نکهین ا. بدوگرفتیجان م شتریرنگ گرفت. خشم هر لحظه ب شیچشم ها شیگرفته بود پ

 تماس را خاتمه داد و تلفنش را خاموش کرد. 

 باشد؟!  خواهدیانطور که او م زیتا همه چ زدیم ادیفر دیبا گرید چقدر
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که بر تنش افتاده بود و ذره ذره آبش  یتب داغ نیشد و به سمت حمام رفت. خواب که سهل بود. با ا زیخ مین کالفه

 بر اوحرام بود. متایمرگ هم تا ق کردیم

 

 

 

 

 

 

 

" 

  یگره زد رمیبه تقد یوجب دلواپس کی

 یگذاشت یاز خودت به جا کیتار یا هیو سا یکه راحت شد دور شد التیخ

  زدیکه به قلبم چنگ م یماندم و ماتم من

 نبود یکاف میطناب دار هم برا کیاز تو  بعد

 نکند دایاز من پ ینشان یخالص شوم که کس یطور خواستمیم

 نشد! ماا

 که گذشت خاطراتت به جانم هم خنجر زدند یکم

 خوبش طرح لبخند داشتند   یها قسمت

 که در کنار تو داشتم خوب بود یخاطرات همه

 اندازدینبود که تو را از جشمم ب یو تلخ کیتار زیچ کردمیهرچه مرور م 
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 ام را دوخت زد.  یاشک یچشم هالبخند و  یتکرار شد که شبح خاطرات لب ها میهمه صحنه ها رفتنت برا انقدر

  ستیجار میلب ها یها گذشته و من هنوز هم لبخند رو سال

 را باز کرده ام یکه به قلبم زد یا گره

 آورم ینم ادیدوست داشتنت را به  گرید

 انتخاب من؟! نیتر وانهید یمن چه کرده ا با

 .زمیفرو بر میرا هم اشک کنم و از چشم ها میجمله ها نیآخر بگذار

 . کندیباز نم میجناب شبح گفت تا فراموشت نکنم دوخت لبخند مضحک را از لب ها 

 توست یتلخ نبودن ها یتداع ستیاجبار ن نیا

 کنمیمقاومت نم 

 دوخته شده هم عادت کرده ام یبسته و لب ها یبه نبودنت با دست و پا من

 پشت سرت را هم نگاه نکن یکه رفته ا حاال

 یکه ساخته بودم را تکه تکه کرد ییوجود ندارد ما یعشق گرید

 !میها ایرو انیتو م یمانده ام و خاکستر ها من

 خرابه باز نگرد نیو به ا برو

 "عاشقانه ام است یروز ها شعله ور تر از جنون ها نیمن ا نفرت

 

 

 

 



 یرابطه پوشال

135 
 

 

                         ******************* 

 

 

 نی. ادیچرخ دندیکشیم غیو ج دندیچرخیتمام توان دور خود مکه با سر و وضع شلخته با  ییزن ها یو نگاهش

بلند در  یها غیحسرت آن ج کردیاول پر از ترس بود. رفته رفته عادت شد و حاال که نگاه م یصحنه ها هم روز ها

 .شیها تبزند به تقاص تمام سکو ادیپروا فر یب توانستی. کاش منشستیدلش م

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 

 نیتر بیو مارک دار فقط و فقط مختص به رعنا بود. مهربان و عج نیریعطر ش نین سرش نبود ابه چرخاند ازین

 !کیپزشک کلن

 !یچیه_

 

 شوکه اش کرد و با لبخند گفت: شهیاما رعنا مثل هم یبپرسد با ژانر تکرار یشتریب یداشت سوال ها انتظار

 شهیحالت خوب م یکن فیگفتم اگه تعر یدید_

 

 نبود! یزن مصنوع یرد. لبخند و درخشش چشم هانگاهش ک موشکوفانه

 کردم اما حالم خوب نشد فیتو هم تعر یبرا_

 

 زد. هیتک یآهن مکتیرا قورت داد و به ن لبخندش
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 فرق داره! ایدن یبا همه آدما وشیدار_

 را باال داد. شیابروها

 ؟یچه فرق_

 

 رفت. لیتحل کیکلن ینگاهش به در ورود یرگیرعنا هم گام با خ یصدا

 . فقط بهش اعتماد کن!یفهمیم یبه زود_

 

شد کنجکاوانه  صبر کرد.  کیکلن نگیکه وارد پارک یرنگ یوشش مشک ستیدو دنینگاهش را دنبال کرد و با د رد

 نشست.  شیلب ها یبه لبخند رو هیشب یاز سمت راننده طرح وشیشدن دار ادهیکه با پ دینکش یطول

با همه فرق داشت.  وشیاو واقعا حق داشت. دار دینا لبخندش محو شد. شارع یخال یجا دنیرا چرخاند و با د سرش

 لب تکرار کرد: ریانگار که به خودش آمده باشد ز

 وشی...داروشیدار_

 

 باز جان گرفت و ادامه داد: لبخندش

 !؟یمن بهش بگم حام شهینم_

 

 وشیدار دنیچشم دوخت. با د یبلق ریرعنا گرفت و به مس یخال یباره رنگ باخت و نگاه از جا کیبه  احساساتش

 را مشت کرد.  شیو دست ها دیلب گز داشتیعقب برم یکه کتش را از صندل

نگاهش را  ینیمرد بود که حاال سنگ نیراه نجات که ماه ها به انتظارش نشسته بود هم دیمرد پله آخر بود؟ شا نیا

 نگاهش کرد.  رهیدش را زد  و خزود ر یلیچرخاند. خ یم اطیحس کرده بود و نگاهش را دور تا دور ح
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 .کردیمرموز مرد را حس م یها یخستگ یفاصله هم موج منف نیهم از

 

 شرط داره! یکمکت کنه ول تونهیاون م_

 

 الیماه بود در خ نیکه چند یدر جواب دخترک ردیبگ وشیو جسم بهت زده دار رهیچشم از نگاه خ نکهیا بدون

 گفت: شدیمهمانش م

 ؟یچه شرط_

 

 گذاشت و گفت: نشانیس کوچکش را ما بخر دخترک

 !یمنو هم مثل بابا فراموش کن دیبا_

 

معصوم  یچشم ها دنیوحشت در جانش نشست و تنش را لرزاند. جرئت چرخاندن سر و د یاز سرما یآن موج کی

 و افسونگر دخترک را نداشت. 

 اش مانده بود. یخال یجاو چشم بر هم زد و  دیرا هم ند وشیگم شد که رفتن دار الیآن چنان در خ کی

 لب زمزمه کرد: ریز

 تونمینم_

رد شد و  کیکلن یآرام و شمرده از سنگ فرش ورود یبلند شد. با قدم ها مکتین ینفسش را حبس کرد و از رو 

داده رنگ  صیتشخ یا وانهیکدام د دیفهمیرنگ رد شد. کاش م دیسف یداخل رفت. بازوانش را بغل زد و از راهرو

 یزندگ یپوشال یدیهمه سف نیا ای روزآموردند تا چند  یکاش خودش را م کند؟یرا خوب م ماریب کیحال  دیسف

 کند.



 یرابطه پوشال

138 
 

 اطیدر ح شیچند روز پ نیشد که هم یزن رهیزد و با غم خ هیراهرو تک وارهیخورد و به د یتکان ییآشنا غیج یصدا با

 با او آشنا شده بود.

 غیدرنگ ج یبود و ب دهیرا چسپ نیدو زانو زم ی. دخترک رودیشک یرا گرفته بود و م شیرحمانه بازو یب پرستار

دخترک مرد و چون پر کاه در  یرفتند و دو طرفش را گرفتند. تالش ها کیهم نزد گری. چند پرستار ددیکشیم

 .دیدستان پرستار ها پر کش

 کرد. شیاش دلش را ر دهیسر خورد و  سر تراش شیموها یرنگ رو دیساده و سف یروسر

 فشرد و نفسش را حبس کرد. واریرش که رد شدند با ترس خودش را در دل دکنا از

 :دیرا چنگ زد و با عجز نال راهنشیپ نییاز غفلت پرستار استفاده کرد و پا دخترک

که ازم مراقبت  ستیمنو بکشن. مامانم ن خوانیسراغم! م انیبکن. نذار منو ببرن به اون اتاق.. بازم م یکار هیندا _

 .کنمیذار منو ببرن. کمکم کن خواهش مکنه. ندا ن

 

فرو رفت خاموش شد. روز  شیکه در بازو یرا سوزن شیها ادیبار فر نیو ا دیچیدخترک پ یپرستار دور بازو دست

 شیمجنون برا یانسان ها یایدر دن زیکم کم همه چ شدیو الل م کردیصحنه ها وحشت م نیا دنیاول از د یها

 . کردیحس م ایدن یرحم یا نسبت به بشد و امروز سوزش قلبش ر یعاد

 ؟یکنینگاه م یبه چ_  

 

 فاصله گرفت. واریداد پرستار مبهوت نگاهش کرد و از د یصدا با

 ؟ یکدوم اتاق ضیمر_

 

 را شمرد و نفس حبس شده اش را آزاد کرد. داشتیکه پرستار به سمتش برم ییها قدم

 در هوا ماند. ییمحکم و آشنا یباال آمد و با صدا شیگرفتن بازو یپرستار برا دست
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 ؟یخانوم مراد_

 

 و آرام گفت: دیچرخ پرستار

 دکتر؟ یبله آقا_

 

 رفت  و گفت: کینزد وشیدار

 کنمیم ییرو راهنما شونیسرکارتون من ا دییبفرما_

 

 انداخت  و دور شد. کردیبه او که هنوز خشک نگاهش م یگفت و با نگاه یدیلب خسته نباش ریز پرستار

 !ایبا من ب_

 

 .دیاش را جلو کش یاز پرستار گرفت و روسر نگاه

 نیببر نجایمنو از ا نیتونیرو نگفتم. نم یکجا؟ من که هنوز همه چ_

 اش گرفت. دهیصورت رنگ پر یافتاده رو یو نگاه از تار ها دیخند

 دهیهنوز وقت رفتن نرس_

 م؟یریپس کجا م_

 ها!! کنهیبه حرف من گوش نم یپرستار بعد زیاتاقت استراحت کن. نظم راه رو هارو بهم نر میبر ایب_
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 شیحرف پشت سرش راه افتاد وبه سمت اتاقش رفت. آهسته فاصله اش را تا تخت اش پر کرد و نشست. پاها یب

 ماند. نیاز زم یهوا با فاصله  کم یرو

وقته اش نگاهش را  چند نیا بیو غر بیعج یبودن انتخاب ها یعاد یمرد را دنبال کرد و باز برا ینگاهش قدم ها با

 به در بسته اتاق دوخت.

 ؟یکنیکار رو م نیهم شهیهم_

 

 تکان داد. یرا سوال سرش

 ؟یچه کار_

 

 تکان داد. دیق یرا ب شیها شانه

 !؟یتا درمانش کن یایمن باشه رو به خاطرش م یکه جا ی! هر روز هرکسگهید نیهم_

 

 یها تیحساس نکهیا یبود؟ نکند! برا دهیبود نکند فهم یرا پشت نگاه سرد و ماتش پنهان کرد. ندا زن باهوش بهتش

 رفت و گفت: کیرا آرام کند با لبخند نزد دادیکه با سوال نشان م

 بودم. ستادهیا گاهیجا نیهم یتو بود من االن تو یهم جا یا گهیهرکس د_

 

بود  دهیزحمت کش شیراسال ب انیکه سال یبودن در شغل نیبهتر یداشت که برا مانینگفته بود. به خودش ا دروغ

 گذاشت. یکم نم یزیدرمانش چ یندا مقابلش بود برا یهم جا یگریهر کس د

 کنم! فینمونده که تعر یزیچ گهید_

 .یکه به قولت عمل کن دهیوقتش رس یعنی نیا
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 تو هنوز از..._

 اوج گرفت: شیصدا

 خوام راجب اون حرف بزنم! ینم_

 تر زمزمه کرد: آرام

 ادینم ادمیازش  یزیچ_

 اد؟یب ادتیکه  یخواینم ای ادینم ادتی_

 کنهیرو عوض نم یزیچ چیمرورش برام ه کنه؟یم یچه  فرق_

 

 زد.  هیو به در اتاق تک ستادی. مقابلش اکردیفرار م دیکه نبا یدرست در زمان شیشدن ها ریاز مرور تحق کردیم فرار

 رو برات زنده کرد؟ یزیچه چ یمرور خاطرات قبل_

 

 گرفت. نگاه

 ازش حرف بزنم. خوامینم_

 بیبار هزارم با انتخاب اشتباه آس ی! به خودت برایشک کن ایو  ی. اما اگه بازم وسط راه جا بزنکنمیمن مجبورت نم_

 یزنیم

 

اش  تهیاز س یروان شد. باالخره موفق شده بود. آه پرسوز شیگونه ها یو قطرات گرم اشک رو دیلرز شیها پلک

 شدت بغض گرفته بود گفت:که از  ییداد و با صدا رونیب

 تونمینم_
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شده عضالت صورش را منقبض کرد. چه مرگش شده بود؟  شیدایاز کجا پ دانستیکه نم یدرهم شد و اخم صوردتش

مسخره  یهست. نه نبود! چرا دروغ ها شیمراجعه کننده ها گریزن هم مانند د نیمگر بارها تکرار نکرده بود که ا

 بافت؟ یبهم م

ساده اسمش  یآور ادی هیبا  یزنیداشتنتش دست و پا م یکه چهار ماهه برا ین. تمام غروربه خودت نگاه ک_

 شکست و خورد شد.

. شدیآن مرد انقدر شکسته م یها لهیدر مقابل ح دی. نبادیکش ریهق هق ندا اوج گرفت و حس کرد سرش ت یصدا

 !دینبا

 رفت. رشیزد و به سمت پذ رونیاز اتاق ب یآن میتصم کی با

 

 

                                  ************* 

 ماند. رهیزده به در باز اتاق خ رونیاز حدقه ب یباز و بسته شدن در اتاق اشکش بند آمد و با چشم ها یصدا با

 و نم صورتش را کم کرد. دیکش شیپلک ها ریبلند لباس را باخشم ز نیاست

 ! اون ارزشش رو ندارهیکن هیگر دینبا_

 

 انگشتانش فشرد و ادامه داد: انیتخت را م یها لبه

 نه اون! کنمیم هیخودم گر یمن برا_

 

 پشت سر هم تکان داد و گفت: هیرا چند کممرت سرش

 دخترم تنگ شده! ی. اصال... اصال... دلم براستیاون ن یبرا_
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که  یاشک و و بارش نیقلبش ترک خورده! اما ا یها وارهید کردیو بزرگ که حس م قیکه تنگ بود انقدر عم دلش

نگاهش  وشیانکار کند. با باز شدن مجدد در اتاق و وارد شدن دار توانستیگرفت را نم یسوزش اش از قلبش جان م

 داشت خشک شد. تکه در دس یا نهییآ یو رو دیکش نییصورتش پا یرا آرام از اخم رو

 !دینقش بسته بود ترس نهییدر آ که یصورت دنیآن از د کیرا مقابل صورتش گرفت.  نهییو آ ستادیا مقابلش

پلک  ریاجازه طبق معمول عقب رفته بود. ز یاش ب یبود و روسر ختهیصورتش ر یو فر خورده اش رو دهیژول یموها

 یدیبودند و سف دهیبه هم چسپ انیدر م یکی شیرد اشک مانده بود و مژه ها دهیبر دهیتا خط چانه اش بر شیها

 .رفتیم یسرخ به  شیچشم ها رهیاطراف مردمک ت

 ؟یکنیساختنش شبانه روز مرگ رو تجربه م یکه چهار ماهه برا هیاون کس نیبه خودت نگاه کن. ا_

 

  

 آرام بود. شیصدا سوزاندیو تنش را م زدیکه در وجودش زبانه م یتیآرام بود. برخالف خشم و عصبان شیصدا

 تکان خورد. شیها لب

 نه!_

 یفیضع یروبرو نش تیکه تو تا با واقع یکنیو باز هم انکار م یدونیخوبه خودتم م_

 ی. رویاثبات کن ایبه تمام دن نویکه خودت ا نهیا یقدم بعد یندا. ول کنمیمن حرفت رو باور م یستین ونهید یگفت

 . یبزن ادشیو فر یستیخودت با یپاها

 

 نیهم ایدن نیا دیباشد. شاحق با او  یداد و با خود فکر کرد که شا نییاش پا کیدر مردمک تار رهیرا خ شیگلو آب

 هم ندا زاده شده بودو نیهم ی. براخواستیرا از او م

 زدن! ادیفر یصدا بودن. برا یبرا 
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 ستمین ونهیمن د_

 !نی. همیو اثباتش کن یسیخودت وا یپاها ی. رویبش داریب دی. بادونمیم_

 ستیها هم ن یسادگ نیبه هم_

 ستیساده ن ایدن نیا یتو یاتفاق چیه_

 یزیچ گهید کنمیدورم بلند بود که حس م یاطرافم شلوغ بوده. انقدر صدا ها نکهیوقته تنها جلو رفتم با ا یلیخ_

 !شنومینم

 نیهم یشد جیتو فقط گ_

 

 که در اتاق را قاب گرفته بود. یدیسف اریاز مقابل صورتش کنار رفت و باز او بود و د نهییآ

که گفت اونو دوست داره! تکرار اون  دمیو با گوش هام شن دمیکه با چشم هام د یمن مردم! درست همون روز_

 رهیگیرو ازم م زمی. همه چکنهینم جمیصحنه ها گ

 

خونسرد  توانستینم نیاز ا شتریب گریکرد و نشست. د میرا مقابل تخت تنظ یداد و صندل هیتک واریرا به د نهییآ

 .اندازدیب انیبه جر ستادهیا شیبودن را در رگ ها

 

 افتاد؟ یچه اتفاق یروز بارون بعد از اون_

 ؟یبدون یخوایم_

 !یاگه تو بخوا_

 هم... نیهم یرفتار ها عادت ندارم. برا نینداره. به ا تیاهم یکس یمن برا یو خواسته ها میوقته تصم یلیخ_
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 جمله اش را کوتاه کرد. یلبخند گرم با

 ؟یبه من شک دار_

 

 زده بود انداخت. هیتک واریدور تر به د یکه کم نهییبه آ ینگاه مین

 ..نیبهم حق بد_

 

 داد. هیرا به زانوانش تک شیو آرنج ها دیرا جلو کش خودش

 یستیکدوم از اتفاقات افتاده ن چیندا تومقصر ه دمیمن بهت حق م_

 گردن سرنوشت.  میکه اشتباهاتمون رو بنداز میهمش نه اما هستم! ما آدما عادت کرد دیچرا هستم. شا_

 ه داد:و ادام دیخند تلخ

 !ییبکشه اونم تنها دیجور اشتباهاتمون رو با یتا ک دونهیسرنوشت!خدا م چارهیب_

 

 ستین یکار سخت نیهم یکه درستش کن یخوایتو م_

 و با معنا نگاهش کرد. قیعم

 که اسمش رو عشق گذاشته بودم یحس یحت شهیمثل سابق نم زیچ چیه_

 کرد ریتفس شهیعشق رو نم_

 لحظه هی ینفست تو دنیساده است! درست مثل بر_
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 و گفت: دیرا داخل دهانش کش شیباال لب

 ؟یبگ یخواینم_

 .میزندگ دیام نیتر زیپاره پاره شده از رفتن عز ی. مثل صحنه هاادینم ادمیاز اون روز  یادیز زیچ_

 

 فرو کرد. یافتاده را درون روسر یو تار ها دیکش یقیعم نفس

که باهاش تصادف کردم! کمکم کرد  یبده اون آقا رو همون ریخدا خشده بود. ریرسوندنش د مارستانیب یبرا_

 من چقدر تحمل داشت. یبود. مگه دختر کوچولو ریاما د مارستانیبرسونمش ب

 

 را تار کرد. دشیو د دیجوش شیاشک در کاسه چشم ها 

که بهش  یرست زمانگفت.د یم تیاومد بهم تسل یکه سر راهم م یتنم بود و هر کس اهیبه خودم اومدم که لباس س_

من تا  یداشتم تنهام گذاشت. رفتن بارانم رو هنوز باور نکرده بودم. هنوز هم نکردم! دختر من هنوز هم برا اجیاحت

 ابد زنده است. 
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 ستیناقوس ابد کی دنیها رس ایبه باور مرگ رو "

 شودیم یجار تیرگ ها در

 نوشد یرا ذره ذره و قطره قطره م خونت

 تکرار مرگ آرزو ها یواد نیکه در ا دیفهم ی نخواهتو اصال و

 "کرد یسقوط خواه دیکه نبا ییکند و جا یرا سست  م تیزمان زانو ها چه

 

 

                        ************ 

 

 

هم انداخت و حس  یرا رو شیپلک ها ریام ادیپاکت کرم رنگ هم صدا با فر یاش کوباند. محتوا نهیرا تخت س پاکت

 ندارد. یاستقامت گریرابطه د نیا ید که ستون هاکر

 یناقوس مانند کردند. رو یپخش شدند و هر کدام در نقش خود شروع به قهقهه ها نیزم یبه تک عکس ها رو تک

  دیلرز یکه از شدت تر م ییزانوانش نشست و ا دستها

 افتاده بود را برداشت.  شیپا یکه جلو یعکس

را  نیبود ا یعکس واقع نیبود. حضورش در ا قتیکرده بود را باور داشت. چون حقکه رنگ داشت و لمسش  یریتصو

 .کردیبود را باور نم ادیفر هیو شب شدیمرد مقابلش خارج م یلب ها نیکه از ب یزیانکار کند. اما چ توانستینم

 بود؟  کیو تار اهیرنگ زده بود که امروزش س یزندگ نیرا در ا یزیهفت سال چه چ نیا تمام

 گرفت گفت: یجان م شیکه از اعماق ترس ها ییتوانش را جمع کرد و با صدا مامت
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 دمیم حیتـــ  توض_ 

 زد: ادیو مرد بلند تر از قبل فر 

هنوز هم تو خونه من  یکشیخجالت نم ؟یبد حیتوض یهست که بخوا یزیهان؟ اصال چ ؟یدیم حیرو توض یچ_

 !یهم بد حیتوض یخوایو م یسادیوا

 حس کنار تنش افتاد. یب شیو   دست ها دیاش لرز چانه

 !ریام_

 

 گام بلند پر کرد . کیرا با  انشانیم فاصله

 خفه شو! _

 

با درد بسته  شیرفت و پلک ها ییرایوسط پذ زیخورد نفسش از برخورد کتفش با م نیرا از دست داد و زم تعادلش

 شد. یکه حس کرد خون در دهانش جار دیشد و چنان لب گز

 

با  ی! رفت؟قاتلیتو اصال آدم ؟یکنیهم م یو زار هیکم داشت. گر یزندگ نیکار رو ا هی نی. هماریزبونت ن اسم منو به_

 رفت!؟ ادتیبچه تو  یآشغال تر از خودت قرار گذاشت یکی

 

 شد. یجار شیگرم اشک از گوشه چشم ها قطرات

 ...ریام یکنیم یانصاف یب یدار_

 

 برد. کیو صورتش را نزدلباسش را گرفت   قهیبرد.  ورشیسمتش  به
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 تحملت کنم.  تونمیلحظه هم نم هی یتموم شد! حت گهید_

 

 و ادامه داد: دیبو کش قیعم

 تموم شد! زی. همه چیغرق شد یکه درست کرد یلجن یتو_

 

 .دیزده بود چرخ رونیب شیها قهیشق یکه رو ییرگ ها یرو نگاهش

 ؟یکنیاشتباه م یتورخدا بذار حرف بزنم دار ریام_

 

 کرد و فاصله گرفت. شیرها

 تو.. یندا... ول کردمیباور نم گفتیهم م ایخدا لعنتت کنه! تمام دن_

 

 نیزم یرو ی. نگاهش به عکس هادیلب جمله اش را ادامه داد و دور خودش چرخ ریو ز دیبه صورتش کش یدست

 آن جنون وجودش را گرفت. کیافتاد و 

 ندا...  ییسه توعک یکه تو ینی! خودت نگاه کن اینگاه کن لعنت_

 

 دورگه شده بود گفت: ادیکه از شدت فر ییرا تکان داد و با صدا سرش

قاتل  نمیتو کافه است!           پشت پاکت هم نوشته ا گهیمرد د هیزنم با  ی. توش عکس هاارهیپاکت برام م هیپست _

 !رتیدخترت خوش غ

 

 .دیکمرش انعکاس شد و نفس اش را بر یره هاشد درد در تک تک مه زیخ میفاصله داد و ن زیتنش را از م 
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 بدم حی. بذار توضیکنیاشتباه م_

 

   

 چنگ زد و از خانه خارج شد. یکتش را از چوب لباس شیتوجه به التماس ها یب

 خورد. نیشدن در خانه زانوانش سست شد  و زم دهیکوب یصدا با

 

 

 

 

 

                       ***************** 

 

 

و  دیصورتش کش یرا رو یکه به جانش افتاده بود دستمال پارچه ا  یاز دستش گرفت و کالفه از سر درد را دستمال

 انداخت. نییسرش را پا

 هیامروز کاف یبخواب. برا_

 بهم آرامبخش بزنن؟! یبگ شهیراحت بخوابم م تونمینم کنهیسرم درد م_

 زد. شیصدا معترض

 ندا!_
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 یکه همچنان از گوشه چشمش فرو م یبه سقف و اشک ها رهیشت و خبالشت گذا یو سرش را رو دیخند تلخ

 گفت: شدیموها و گوشش محو م نیو ب ختیر

 دادیاز من! وجودم آزارش م شتریو از همه ب یاونم خسته بود. از همه چ_

 شکل گرفته نداره! نشونیکه ب یبه رابطه ا یربط نیا ستنیآدما تا ابد بهم وفادار ن_

 

 وشیبه چهره درهم دار ینگاه کردیکه صورتش را نوازش م ییاشک ها یسیتوجه به خ یرا چرخاند و ب سرش

 انداخت.

 ه؟یمنظورتون چ_

 

 زد. تلخ و گزنده. لبخند

باشه.  یچ تیزندگ یتو گاهشیجا یبراش جونت رو هم بد یو حاضر یکنیم یکه تو بهش خوب یکس ستیمهم ن_

 شی. تو خودت رو تمام و کمال. بدون دروغ پیستیبازنده ن هیتهش که تو  نهیفرزند. مهم ا ایهمسر.مادر  ایخواهر 

که  ی. طراف مقابلت اشتباه کرده نه تو. اونیستیکه اشتباه رفته تون یکه خطا کرده اون ی. اونیکرد یو باز یگذاشت

 باور کن نویا ی. اول از هر قصاصیستیبودنش رو اثبات کرده تو ن اقتیل یب

 

 شویوهرش ولش کنه مقصر زنِ! چون اون نتونسته شوهرش رو درست نگه داره و زندگزن ش هیاگه  گفتیشهال م_

 عادالنه اداره کنه

 

 اش را فشرد و گفت: ینیب غهیکه امروز متحمل شده بود ت یوخسته از فشار متعجب

 شو گرفته؟! یشهال خانوم کدوم دانشگاه مدرک روانشناس_
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 و ادامه داد: دیخند

 درسته؟ میرو بگ قتیکه فقط حق میاول کار بهم قول داد نجایه اما ما احرفام ناراحتت کن دیشا_

 

 :دیاز سردرد نال کالفه

 درسته_

 

 نکهیهم به قول تو انتخاب کرده. جدا از ا دیشا ایبوده که همسرش به ازدواج مجدد مجبور شده  یشهال خودش زن_

 مجدد فکر کرده؟فکر کن که اگه چرا پدرت به ازدواج  یاون زن مادر تو بوده منطق

 

 صورت خسته مرد مقابلش را مرور کرد. یاجزا یکرد و سوال سکوت

 شهال مغرور بود!_

 

 را باال داد. شیابروها

 هیسردار   نهیبیخودخواهانه رو نم تیو موفق گهیکس د چیکه جز ئخودش ه ی. آدمیکرد دایخوبه! راه درست رو پ_

 چرا؟ یدونیم ستین شتریپوچ ب الیخ هیسپاه بودن براش 

 

 سرش را تکان داد. یسوال

 ادامه داد: وشیدار
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احمق بودن  یعنیفرمانده  هی یبرا نیو ا کنهیکس فکر نم چیانتخاب کنه جز خودش به ه خوادیم یچون وقت_

. نه تنها غرورت یدیفقط تو تاوان نم ی. اگه غلط انتخاب کنیومحض! تو در قبال تک به تک اون سرباز ها مسئول

 سردار! هیبرسه به  هچ یستین یزیچ ریحق هیو اون وقت جز  شهیم کسانیخاک  با اتیبلکه دن

 درسته؟ شهیمسخره و اشتباهش هم م یشهال و درس ها یجا یامر شامل غرور ب نیا

 

 حال لب زد: نیشهال! با ا ثانهیخب یها یبرده بود به همان دوران امر و نه غمایذهنش را به  شیها حرف

 درسته!_

 

 و گفت: دیکش نییا پادر ر رهیدستگ

 میزنیاستراحت کن. بعدا راجبش حرف م_

 

 را با دست فشرد. شیها قهیشق

 یدارم انگار دارم خال یاما حس خوب یکنیکارو م نیا یچطور دونمیکه بازم بهش فکر کنم. نم یتو  منو مجبور کرد_

 !زی. از همه چشمیم

 

 .ستادیچارچوب در ا نیب ما

 کن. مثل روز اول! دایدت رو پقبلش خو یاز نو شروع کن ول_
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 را از نو شروع خواهم کرد زیمن با تو همه چ"

 اگر تلخ باشد ستین مهم

 ستین نیریش شهیکه هم کام

 ستین ییایو رو بایهم تا ابد ز عشق

 را یزندگ کندیطور تجربه م کی یکس هر

 خواهمیرا نم یزندگ من

 یخداوند هست نیسرزم یحق من از تمام استوا تو

 کندیم دایپ انیمن با تو جر یبرا یزندگ یباش وت

 ام ییسرد و خشک تنها ابانیدر ب شودیم رود

 زندیوجودم را بند م تب

  دهمیرا تکان م میکه جان گرفت دست ها تنم

 شودیسست م میهر لمس تو پلک ها با

 "عاشقانه تو یغمایبه  کنمیم سفر
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                      *************** 

 .ستادیا واریبه د زیکوچک آو یچوب نهییآ مقابل

 یبلندش افتاد و تا رو یشانیپ یرو یو کوتاه روسر یرنگ یها شهیرا پشت گردنش محکم کرد. ر یروسر گره

 زد. رونیو از اتاق ب دیرنگ بلندش کش یو دامن مشک یپولک قهیبه جل یرا پوشاند. دست شیابروها

 اطیدر متصل به ح رهیدستگ یکه دستش رو یخانه گذشت و درست زمان یپشت یاتاق ها یسالنه از راهرو سالنه

 .دیشهال از جا پر ینشست با صدا

 ؟یکجا شال و کاله کرد_

 

 گفت: ریو سر به ز دیآورد. آرام چرخ نییاش پا نهیقفسه س یبست و دستش را از رو پلک

 گلنار. ناخوش احواله  شیپ رمیم_
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 تکان داد و گفت: یسر اش یشگیبا غرور ثابت هم شهال

 غروب نکرده خونه باش بهانه دست آقاجانت نده دختر جان دیخورش_

 

کوتاه را پشت سر گذاشت.  یزد. پله ها رونیشود از خانه ب مانیزمزمه کرد و قبل از آنکه شهال پش یلب چشم ریز

را باز  اطیح یو بزرگ انتها یداشت در چوب یخودش هم تازگ یکه برا یرا دور زد و با سرعت اطیحوض بزرگ وسط ح

 کرد و خودش را به داخل کوچه پرت کرد.

گرفته بودش به خود آمد و از در  نیدره ب ریحاجر خانم که ز دنیتازه کرد. با د یبر آن نفس هیرا بست و با تک در

 . شدیم هیآب خوردن سوژه حرف در و همسا ی. و به راحتکردیسن وسال چه کار ها که نم نیفاصله گرفت. در ا

 حرکت کرد. هنگام عبور از کنار حاجر خانم  ریرا سخت فرو داد و سر به ز شیگلو آب

 گفت: محجوبانه

 سالم_

 .دیاش را در دست جابجا کرد و چادرش را جلو کش یسبز لیخانم زنب حاجر

 ؟یسر صبح رهیسالم دختر جان خ_

 

 به سراغش آمده بود گفت: یگره سفت روسرکه از  ینفس یزن و تنگ یکرد و کالفه از کنجکاو یقروچه ا دندان

 خونه خاله گل چهره رمیم_

 

از تاسف تکان داد و به راهش ادامه داد. از کوچه  یحرف از کنارش گذشت. سر یمعنا دارش را کوتاه کرد و ب نگاه

 کیبا  و ستادیرنگ ا یروستا گذر کرد و خودش را به خانه گلنار رساند. مقابل درب کوچک قهوه ا یپس کوچه ها

 کف دستش را به در کوباند و منتظر شد. قینفس عم
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 را باال برد و گفت: شی. تن صدادیرا شن ییآشنا هیک یبعد صدا یکم

 منم خاله جان_

 

قدم شد و تنش را در آغوش  شیشد. پ انیچارچوب در نما نیگل چهره ب ماریآهسته باز شد و چهره خسته و ب در

 .دیکش

 یشیناخوش احوال م یریگیتوام منکن دختر جان سرما خوردم _

 

 .دیو گونه سرخ و تب دار گل چهره را بوس دیرا عقب کش سرش

 که ندارم شتریخاله جان ب هیسرت.  یفدا_

 

 رفته از بغض گفت: لیتحل ییچروک خورده اش را باال آورد و گونه دخترک را لمس کرد و با صدا یها دست

 یشیم امرزتیدابمادر خ هیاز قبل شب شتریماشاهلل هر روز ب_

 

 یآورد خوب بود حداقل از مادر یجمله را برزبان م نیو ا شدیاش م رهیخ یآرام محو شد.آقاجانش هم گاه لبخندش

 چهره را ارث برده بود. نیاز او نداشت ا شتریقطعه عکس ب کیکه 

 کمرش نشست و گفت: یگرم گل چهره رو دست

 تو هوا سرده میبر ایب_

داشت و  یبزرگ خانه خودشان نه راه طوالن اطیو وارد خانه شد. خانه آنها برخالف ح دیکش را به دنبال خود شیپاها

. نگاهش را دیداشت که در بهار خوش خواهد درخش نینشان از ا اطیباغچه زمستان زده کنج ح شینه حوض. به جا

 گرفت و وارد خانه شد. اطیکنج ح یاز درخت خرمالو
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 و دلش را مالش داد. دیچیپسوپ در مشامش  یمطلوب و بو یگرما

 تو دخترم  ایب_

 

شده  دهیچ یها یخانه تا پشت یپشت پنجره ها ینتیز یو نگاهش را از گلدان ها ستادیا یراهرو ورود نیب فیبالتکل

 چرخاند و گفت:

 گلنار کجاست خاله جان؟_

 

 تو اتاقشه _

 

باز کرد و با  مهیرا ن شیل رفت. گلنار پلک هاحرف به سمت اتاق گلنار رفت و بدون در زدن در را باز کرد و داخ یب

 بود گفت: ستادهیندا که خندان مقابلش ا دنید

 یدختر نش هیوارد اتاق  ینجوریا گهیبار د کیکه  زدمتیوگرنه چنان م ستیکه جون تو تنم ن فیح_

 

 چرخاند و کنار تشک پهن وسط اتاق نشست. چشم

 ستمیکه ن بهیخوبه حاال غر_

 

 و با غم گفت: دیکه نشان از تب داشت چرخ یسرخ و قطرات عرق یهاگونه  یرو نگاهش

 یهم خورد یبد یچه سرما_
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 هیسرفه زد. حس کرد که هر ان از ر قیعم شیشد و با هر تکان محکم شانه ها زیخ میمجال جواب را نداد. ن سرفه

 .کندیخون چکه م شیها

 خوبم ستین میزیچ_

 

که در وجود دخترک  یتب زانیاش گذاشت و با لمس م یشانیچ یست رورفت. د کیرا گرد کرد  و نزد شیها چشم

 با بهت گفت: دیکشیشعله م

 دختر یسوزیتو تب م یدار_

 

 پشت سر هم گفت: یدورگه از سرفه ها یبا صدا گلنار

 رهیمامان جان چپ م شبیکرد که از د زیام کرد چند تا دمنوش تلخ و بدمزه هم تجو نهیسودابه خانوم اومد معا_

 دمیرخت خواب انداختم خواب هیکرده هم  مانیزا یزنا نیع کنمیتو حلق من. بخدا مراعات هم م زهیریم ادیاست مر

 چمه! دونمیتوش نم

 

 :دینال نشیخون یسرفه ها نیو باز هم شورع به سرفه زدن کرد. و ماب 

 . ایریگیبرو عقب تر توام م_

 

 شیاستخوان زانو یاش جمع کرد و چانه اش را رو نهیس یا روزد. زانوانش ر هیتک واریو به د دیاراده عقب کش یب

 گذاشت.

 لحاف سرخ رنگ را عقب زد. یشد و کم زیخ مین گلنار

 !لرزمیم یخرس قطب نیبعد ع قهید هیگرممه  قهید هی
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 من شد! ریتقص_

 

 چپ نگاهش کرد. چپ

اومد  یآخه اون روز هم که بارون م داره ی! به تو چه ربط؟یخودتو مقصر بدون یآسمون یتو هربال ادیتو خوشت م_

شد.  ضینده موضوع رو... آقاجانم مر چیپ یبه اون روز هم نداره الک ی. ربطمینشد سیخ ادیدکتر مارو رسوند ز یآقا

 که!  یدونیم فهیمنم بدنم ضع

 

 سکوت را شکست. طنتیپر از ش یفرش اتاق دوخت. باز هم گلنار با لحن میرنگارنگ گل یبه گل ها نگاه

 بهت نگفت؟ یزیشهال چ _

 

 نگاه از فرش گرفت و گفت: ظیغ با

 حاجر خانوم گند زد به حالم دیچیشده بود بهم نپ داریروز شهال از دنده راست ب هی_

 

. دیاش خند نهیتوجه به خس خس س یبلند ب یگرد نگاهش کرد. کم کم بهت از چهره اش رفت و با صدا یچشم ها با

را  یاش را شل کرد دو طرف روسر یشد. گره روسر زیخ میم کم خنده اش را خورد و نندا با تعجب نگاهش کرد که  ک

 و و گفت: دیاز صورتش کش یمین یرو

 دختر جان! یسر صبج یکجا شال و کاله کرد_

 

را از  یشناخت! گلنار با ناز روسر یروستا را نم نیا یکس به اندازه گلنار زن ها چیزد. ه رونیاز حدقه ب شیها چشم

 نظر گرفت. ریچهره بهت زده ندا را ز شیصورتش کنار زد و با چشم ها یرو

 داد. هیتک واریو سرش را به د دینگاه حاجر خانم که کم شباهت به نگاه گلنار نداشت غش غش خند یآور ادی با
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 از دست تو  دختر!_

 

 القات دوستت. هان؟م یایو م  یشیمرتکب م ینیسنگ نیجرم به ا یسر صبح یندار ایواال بخدا! دختر تو ح_

و دردناک  یشگیهم یدردناک ندا را از قضاوت ها یداشت اما خنده ها یبا خنده و بود و جنبه شوخ شیها حرف

 .کردیمردم خالص نم

 چانه اش را خاراند و گفت: گلنار

ر انقد یروستا چطور یها نیخبرچ نیدست ملوک خانوم. صدر نش ریز نیهمه کار بد و پرونده سنگ نیتو با ا_

 که پسر کدخدا شده خواستگارت هوم؟ نه بگو..  یشانس دار

 

 . گلنار ادامه داد:دیچیبلند تر شد و به خود پ شیها خننده

  ؟یزنیاش م نهیچشه مگه که دست رد به س ییبایو ز یی! چاقالویلیجوون مردم به اون گور_

 کرد و ادامه داد: ینوچ نوچ

 .گردهیاز من داره دنبال دبه برات م یندگی. مامانم به نمادونهیم هم م. ملوک خانودونمیسرت بلند شده! من م ریز_

 

 تنش چرخاند و گفت: یرا با حالت چندش رو نگاهش

 !یخوایاوضاع تو دو تا بشکه هم سرکه م نیکنم؟ تازه با ا دایالغر کن گامبو خانوم دبه از کجا برات پ کمی! شیا_

 

 گفت: دهیبر دهینار زد و برشده بود را ک یکه از گوشه چشم اش جار یاشک

 خدا نکشتت گــ گلنار_
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ه صورت تبدار و طلبکار گلنار  یشد. نگاه زیخ میخنده اش را خورد و ن زدیم شیخاله گل چهره که صدا یصدا با

 زد. رونیانداخت و از اتاق ب

 اومدم خاله_

توهم  نکهیاما با فکر ا شنودیا را مجوان و آشن ییاتاق پدر گلنار گذشت حس کرد صدا یشد و از جلو ییرایوارد پذ 

 باشد به راهش ادامه داد و خودش را به مطبخ رساند. 

 جانم خاله؟_

 

دو  یکه آماده کرده بود را دستش داد. نگاهش رو ینینم دارش را با دامنش خشک کرد و س یچهره دست ها گل

 .دیو با لذت عطرش را بلع دیکاسه ظرف سوپ چرخ

 غذا! یجا یبا نون بخور دمیبازم دمنوش م یگفت نخور یمامان گل تا تهشو بده بخوره بگو_

 

 و گفت: دیخند زیر

 به خوردش دمیقطره شو خودم م نیبهش. نگران نباش تا آخر گمیچشم م_

 

 نیقربان تو بشم دختر گلم برو زود تا سرد نشده بخور_

 

 کیکه خاله دستش داده بود. با   یزرگو ب نیسنگ ینیرا برداشت و حرکت کرد با وجود س شیو آرام قدم ها آهسته

 .خواندیرا م چارهیب یقدم اشتباه فاتحه فرش ها
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انقدر بزرگ  ینیبخورد. س نیسر راهش سبز شود و زم یزیکه نکند چ شیپا ریبود و نگاهش به فرش ز نییپا سرش

 نیو ه ستادیسرش ا یرو یبزرگ و مردانه ا هیرا هم گرفته بود. با افتادن سا شیپا یکامل جلو دیبود که قدرت د

 . سوپ درون کاسه ها تاب خورد و وحشت تمام وجودش را گرفت.دیکش یبلند

 .دیمواظب باش_

 

شد. سرش را باال آورد. نگاهش  رهیاز واژگون شدنش گرفته بود خ یریجلوگ یرا برا ینیکه دو طرف س ییدست ها به

ره خندان مرد  نفس اش رفت و از خجالت همان لحظه چه دنی.  با ددیو اسپورت تن مرد چرخ یمتیق یلباس ها یرو

 کاش آب شود. یآرزو کرد که ا

 گفت: یلرزان یصدا با

 !دیبــ بخش_

 

 را رها کرد. نیو س دیآرام خند مرد

 اومدم شما رو ترسوندم ییهو هیمن  دیشما ببخش_

 

 سر راهش کنار رفت و گفت: از

 دییبفرما_

 

را سخت فرو داد و از کنارش رد  شی. آب گلوکردینند احمق ها فقط نگاهش متکلمش را از دست داده بود و ما قدرت

در را بست و  شیباز اتاق را به عقب هول داد و وارد اتاق شد. به کمک شانه ها مهیدر ن کرد؟یچه م نجایشد. اصال او.. ا

 حبس شده اش را آزاد کرد. گذاشت و نفس نیگلنار زم زینگاه ت ریرا ز ینیرفته بود. س شیزد. پاک آبرو هیبه آن تک

 مکث گفت: یبا کم گلنار
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 نجا؟یگرگ دنبالت کرده بود از راه مطبخ تا ا_

 

 گفت: جینگاهش کرد و گ متعجب

 نه! گرگ کجا بوده_

 

 .چاندیرا پ شیوبازو دیتن دردناک اش را جلو کش گلنار

 ؟یشد تیرنگ م شدهیچ نمیبگو بب عیبه من دروغ نگو زود تند سر_

 

 را به سمتش هول داد: ینیو س دیرا مال شیواخم باز با

گفت بهت بگم  ی! االنم سوپتو بخور تا سرد نشده مامان گلنیبود خسته شدم. هم نیسنگ ینیبشه س خوادیم یچ_

 . یبخور دهیغذا شب بهت نون و دمنوش م یجا یاگه همشو نخور

 

 سوپ  را با قاشق هم زد و گفت: یمحتوا زانیآو یو لب ها انیبرد و با حالت گر ادیاش را از  یبه کل کنجکاو 

 چند روزه سوپ خوردم!  نیانقدر تو ا نمیبیو جو م جیرو شکل هو ایدن_

 اش را قورت داد و گفت: خنده

 از من گفتن بود!_

 

قاشق را پر کرد و به سمت دهانش برد. چنان  دیایب رونیرا  در دست گرفت و بدون آنکه از رخت خوابش ب کاسه

 !کندیزهر نوش جان م ییبود که گو دهیشچهره در هم ک

 تکرار کرد: ثانهیرا درون کاسه رها کرد و ندا خب قاشق
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 بگم خاله دمنوش برات آماده کنه؟_

 

 نشست و نگاهش کرد. شیخشم در چشم ها برق

 گالون سوپ خفه کرده هیبار  کیهر هشت ساعت  زیبودنش گل کرده پدر منو با تجو هیمامانم چند روزه حس معاو_

 ساکت شو لطفا! گهیبسه. تو د

 

دندانش  ریز جیجو و هو یسوپ پر کرد و خورد. مزه خوش دانه ها اتیو با لذت قاشق اش را از محتو دیخند زیر

 وجودش را از لذت پر کرد و لذت تمام وجودش را گرفت.پلک بست و زبانش را در دهان چرخاند.

 اوممم!_

 

 و گفت:داد  نییپا یرا به سخت یقاشق بعد گلنار

 !گهید یشیکه از چارچوب در رد نم یکنیبا لذت غذا کوفت م ینجوریهم_

 

 اوردیب شیچاق بودنش را به رو نکهیاز ا دانستیرا با حرص در دهانش فرو کرد. م ینگاهش کرد و قاشق بعد ظیغ با

 !شیحساس است اما گلنار بود و مرض ها

 شهیم شیدل آدم ر یخوریهاپوکومار غذا م نیتا چشت دراد. نه مثل تو خوبه ع_

 

 

 زد: غیرا به سمتش انداخت و ج ینینان درون س تکه

 اته! تهیعفر یهاپو کومار اون زن بابا_
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 و گفت: دیغش خند غش

 ! ییفعال که تو_

 

 و کاسه را سپرش کرد. دیکش یفیخف غیکه به سمتش پرتاب شد  ج ینان بعد تکه

 ؟یباش شیکه تو دوم خورهیتو رخت خواب غذا م یمگه؟  ک گمیدروغ م_

 

 صورتش براق شد. یتو

 ری. فشار منو نبر باال زود باش حرفتو پس بگکشمتایندا بخدا م_

 

 از سوپ را خورد. یابرو باال داد و کم طنتیش با

شدن  انیدر اتاق و نما یبگذارد و به سمتش حمله کند که با باز شدن ناگهان نیزم یشد که کاسه را رو زیخ مین گلنار

 کاسه اش پر کرد و خورد. اتیچهره در چارچوب به سرعت عقب نشست و تن تن قاشق را از محتو قامت گل

 

 .دیرفت و آرام کمرش را مال کیو شروع به سرفه زدن کرد. گل چهره نزد دیندا پر یدر گلو غذا

 با صبر بخور ادهیآروم دخترم مگه دنبالت کردن غذا ز_

 

. نفس اش که  نرمال شد چند مرتبه پلک دینفس سر کش کیود را گرفت  و که گل چهره به سمتش گرفته ب یآب واریل

 حلقه زده بود محو شود. شیکه در چشم ها یزد تا اشک حاصل از خفگ

 گفت: یرا صاف کرد و با لبخند مصنوع شیگلو
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 خوش مزه است یلیخ یدستت درد نکنه خاله گل_

 

 گفت: کردیم یشق را در دهانش خالکرد و همانطور که  پشت سر هم قا دییحرفش را تا گلنار

 !دهیمزه م یلیآره مامان جونم دستت طال خ_

 

 . ستادیچهره مشکوک نگاهش کرد و ا گل

 نه ای نیکم و کسر دار یزیچ نمیاومدم بب_

 

 و گفت: دیلب گز ندا

 هست شما زحمت نکش یهمه چ یمرس_

 

 صورت گلنار متمرکز کرد و گفت: یرا رو نگاهش

 برات زمیبازم بر ارهینه! بخور غذاتو تموم شد بگو ندا کاسه تو ب ای نمیکات دمنوش بچتدار نمیاومدم بب_

 

 آمد گفت: یم رونیکه از ته چاه ب ییبا ترس تکان خورد و با صدا شیگلو بیس

 کل قابلمه رو بخورم! خوامی. انقدر خوش مزه است که مهیدوتا کاسه چ_

 

 .ستادیفت  و دست به زانوانش گرفت و اگ یا دهیشده هوم کش زیر یچهره با چشم ها گل

 نه ایدکتر تموم شده  یکار آقا نمیمن برم بب_
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پشت  یانداخت و با اخم به پالشت ها ینیرفت و به محض بسته شدن در اتاق گلنار کاسه را  درون س رونیاتاق ب از

 زد. هیکمرش تک

 

 گفت: انهیگذاشت و موز ینیرا درون س یکه از شدت کنترل خنده اش سرخ شده بود کاسه خال ندا

 جونم؟! یکرده گل گل یچیبالتو ق یک_

 

 لقب حساس است. تند نگاهش کرد و گفت: نیا یکه رو دانستیم

 نه؟ خارهیتو امروز تنت م_

 

 شده گفت: زیر یجمله مادرش خشمش فروکش کرد و با چشم ها نیاخر یآور ادیکرد و با  یکوتاه مکث

 !دمیحاال فهم_

 

 و گفت: دیرا جلو کش خودش

 نه؟! یکه زرد کرد یدیاونو د_

 

 ندا گرد شد و خودش را به آن راه زد. یها چشم

 دمیرو ند یمن کس ؟یگیم ویک_
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 زد و گفت: یکامال مطمعا بود. پوزخند گرید حاال

 . یگیجون خودت! تو که راست م_

 

 .دیاراده لرز یب شیصدا

 .شمیمتوجه منظورت نم_

 

 و گفت: دیآب را به صورتش پاشپر از  مهین وانیجهش ل کی با

 ! نهیهم قایمنظورم دق_

 

 زد: غیباز ماند و ج مهیآب که نفس اش را بند آورده بود دهانش ن یزده از سرد وحشت

 !وانه؟ید یکنیم کاریچ_

 بار پارچ آب را برداشت. نیداد و ا نیاش را چ ینیب 

 گفت بهت؟ ینه؟ چ یدیکن. دکتر رو د فیرو تعر یتا نابودت نکردم همه چ_

 

 .دیچک یاش م یشانیپ یو رو کردیاش چکه م یروسر یها شهی. آب از ردیصورتش کش یدستش را رو کف

 کاریاصال اون خونه شما چ دمشیدارم باهاش بزنم اخه. تو راهرو د یچه حرف دونمیاسمش رو هم نم یمن حت_

 !کنه؟یم

 

 مملو از تاسف گفت: یدستش را فرق سرش کوباند و با لحن کف
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 حافظ مشکات.  ری... امرحافظیاک بر اون سرت. اسمش امخ_

 

 صورتش خشک شد و با بهت نگاهش کرد. یرو دستش

 ؟یدونیتو از کجا م_

 

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا

 هیما.. دکتره! هان چ یکارش اومده روستا یبرا یچند وقت هی. دمیشن گفتیم یداشت به مامان گل وزیملوک ن یوقت_

 ادیها اسمشونم باکالسه از زبون که در م یشهر نیتوروخدا ا ینیبیه؟ برق کالسش تورم گرفت؟ مچرا خشکت زد

 !رهیگیبرقش طرف مقابل رو م

 

 زد. هیتک واریو به د دیگلنار عقب کش یدر امان ماندن از حمله بعد  یکرد و خودش را برا یاخم

 بازش! شهیهم شیا اون نهست ب یحاال انگار ک گهید رهیو م کنهیبه ما چه! کارش رو م_

 

مرد انقدر  کی کردیاست. هرگز فکرش را هم نم دهیلبخند او ند ییبایبه ز یدل اعتراف کرد که تا به حال لبخند در

 لبخند بزند.! بایز

 که جان گرفته بود گفت: شیسرفه ها نیمشکوک نگاهش کرد و ما ب گلنار

 ورت به ما چه!آقا جونم اومده باشه. در هر ص نهیفکر کنم واسه معا_

 

 بلند شد. شیگرفت و از جا ینفس

 برم گهیمن د_
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 زد. شیصدا معترض

 گمینم یزیچ گهیندا! کجا حاال باشه بابا د_

 

 .دیزد و صورتش را بوس یلبخند

 بابا رو ببرم. یبرم غذا دیبا شهیبرم داره وقت ناهار م دی. باونهید ستمیجنبه ن یمن انقدر ها هم ب_

 

 همراتباشه برو خدا به _

 

                         

                        ************ 

 

 بود  ینیریش یایرو تیدست ها یگرما "

 ظهر تابستان  کیمثل  درست

 و آرامش بخش  نیریش

 یخودت رساند یو به گرما یدرونم را از بهار رد کرد زمستان

 فصل ها عادت کرده بودم  یبه تداع من

  دمیرا که ند بهار

 را میآب کرد تمام باور ها دنمیداغ تو رس یسرما به گرما از
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  میو من بعد از بهار خواب ها یستین گریسال است که تو د نیچند

 "شومیگم م زییپا یو در خش خش برگ ها کنمیرا با چشم بسته گذر م تابستان

 

 

                       ****************** 

 

 لب تشکر کرد. ریز قهوه را از دستش گرفت و  ماگ

 دار! یبه خاتون سرم بره باال دمیم لتیتحو یوقت ترسمیم یکنیکه تو کار م یوضع نیبخور نوش جونت با ا_

 

روز بهمن ماه را  نیو دوم ستیشبانه ب ی. بخار دهانش سرمادیاز قهوه را نوش یچپ نگاهش کرد و جرعه ا چپ

 .شکستیم

 ره؟یم شیچطور پ_

 

 !یمرخصش کن خوامیم_

 

 و سرفه زد. دیپر شیدر  گلو یدنیوشن

 !؟یزود نیبه هم الیخیبابا ب ؟یچ_

 

 زمزمه کرد: ردیبگ اطیح یآنکه نگاه از چراغ  کم سو بدون
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  شهیم ریداره د_

 ؟یکنیعجله م یدار یکنیفکر نم_

 نه_

 داد. رونیب قیرا عم بازدمش

 یریگیرو م میمتص نیبهتر یطیهر شرا یتو دونمی. میایبهت اعتماد داشتم که گفتم ب_

 هدف من فقط خوب بودن حال اونه_

 ؟یبراش از خودت گفت_

 

 گوشه چشم نگاهش کرد. از

که داره توش دست  و پا  یجنون نیبشم دامن بزنم به ا شیآت زمیه نکهیکه حالش رو خوب کنم نه ا نجامیمن ا_

 زنهیم

 

 ؟یازش پنهون کن یخوایم یتا ک_

 تا زمان مناسب خودش_

 ه؟یزمان مناسب ک نیاها اون وقت ا_

 منتظر اومدن اون نباشه! قهیو دق هینباشه. هر ثان نجایکه  ا یوقت_

 وفته؟یکه به جون آدما م هیدرمون یعشق چه درد ب نینه؟ اصال ا هیقشنگ یفانتز_

 !ستیاون عاشق ن_
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 نگاهش کرد. متعجب

 پس..._

 

 از قهوه را دستش داد. یخال ماگ

 شهیزود ازش خالص م ای ریاون فقط وابسته است.  د_

 

 نگاهش کرد. مشکوک

 ؟یکنیم کاریچ یتو دار_

 

 زد. لبخند

 که الزمه یکار_

 

 

 گرد شد. شیها چشم

 ؟یمتوجه هست یمرداب نجات بد نیهم زمان هم خودت و هم اونو از ا یتونیتو نم_

 

 ...یو طوالن قینگاهش کرد. عم سرد

 ؟یبه من اعتماد دار یمگه نگفت_
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 پلک زد. کالفه

 !کنهیفرق م نیا_

 

 نداره یفرق چیه_

 

 راهش شد. سد

 کارو با خودت نکن نیا_

 

 صورتش چرخاند. یاجزا یرا رو نگاهش

 حد و مرز رو تمومش کنم یب یمهربون نیا دیبا_

 

 زد: ادیفر

 یادامه بد تیبه زندگ یو روز بعد عاد یرو تو وجودت بکش دایشبه ش هی یتونیمرد؟! نم یخودتو بکش یخوایم_

 

رنگ فرو برده  دیروپوش سف یها بیرا دورن ج شی. دست هادندیمرموز و آرام رعنا هر دو به عقب چرخ یاصد با

 .کردیبود و نگاهشان م

احساس از  یچرخش ناگهان نیبدنش از ا یفقط... بافت ها ادیاز پس بر تونهی! اگه خودش بخواد متونهیچرا م_

 پاشن یبه آدم بد قصه بودن از هم م یمهربون

 

 دوخت. وشیخاموش دار یتر رفت و نگاهش را در چشم ها کینزد
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 نه؟ تلخه.. اما برات خوبه وقتشه عقت برگرده سرجاش! یکنیشده ات رو حس م کهیت کهیت یمزه خون اعضا_

 

 تند نگاهش کرد. ادیشه

 آخه...  یزنیحرفه تو م نیا ای! قبال انقدر خشن نبودزمیهمسر عز_

 

 انب نگاهش کرد.گرفت و حق به ج وشیاز دار نگاه

 گم؟یمگه دروغ م_

 

 کرد جو را متعادل نگه دارد. یسع ادیشه

وقت ترک  تیوضع  نیا یدارد! به نظرت تو یو هر نکته مکان یی. اما... هر سخن جاهیکامال حق با تو زمینه عز_

 کردنه؟!

 

 .دیکش رونیرا از دست همسرش ب یخال یزد و ماگ ها یمعنادار پوزخند

 وش؟یشه مگه نه داراتفاقا االن وقت_

 

 گرفت و در جواب رعنا گفت: ادیبراق شه یاز چشم ها نگاه

 نیکار نداشته باش شی. به مابقنیکارو به من سپرد نیا_
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                          ************* 

 

 

نشست و با  یم شهیکه هم ییاتاق افتاد. جا یسرش جابجا کرد و کالفه پلک زد. نگاهش به کنج خال ریرا ز بالشت

 .کردیخودش خلوت م

آمد و و لبخند بر لب  یمهتاب که به سمتش م دنینازک را کنار زد. با د یشد و روتخت زیخ میباز شدن در  ن یصدا با

 نشست.  شیلب ها یرو یمصنوع یکرد که لبخند بزند اما باز هم منحن یداشت سع

 کوچکش را دور گردنش حلقه کرد. یو دست ها دیتخت کش یخودش را باال یهمراهش به سخت دخترک

 سالم خاله ندا_

 

 .دیرا بوس شیموها

 دل خاله زیسالم عز_

  

 را تنگ تر کرد و با لحن شاد و کودکانه اش گفت: شیدست ها گره

 دلم برات تنگ شده بود یلیخ_

 

 .شدیعطر م نیوپلک بست. پنجشنبه ها او هم دل تنگ ا دیبلندش را نفس کش یموها عطر

 برات تنگ شده بود.منم دلم _
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 و نشست. دیرا جلو کش واریکنج د یرفت و صندل کینزد مهتاب

 ؟یخوب_

 زد. شیدخترک را باز کرد و فاصله گرفت مهتاب هشدار گونه صدا یدست ها گره

 نکن تیکنار خاله رو اذ ایمهسا مامان ب_

 

 دخترک را کنار زد. یزد و موها یلبخند

 شمینم تیبذار بمونه اذ یدار کارشیچ_

 

 کرد. زانیرا آو شیلب ها مهسا

 خاله باشم شیدوست دارم پ_

 

 شیدست ها یدستان کوچک دخترک رو یو حلقه دستانش را دور تنگ کوچکش تنگ کرد. گرما دیرا بوس شیموها

 . دیلبخندش را عمق بخش

 خوب چه خبرا خوشگل خاله؟_

 

 یریم یکه تو زود میبازم قول داد میکرد فیعر. از تو براش تمیدیباران براش گل خر شیپ می! رفتیسالمت یچیه_

 ...ششیپ

 

 چنگ زد. پلک زد و نفس گرفت. شیبه گلو بغض
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 میریروز باهم م هینمونده  یزی. چامیم_

 

 و گفت: دیندا کش یدست ها یکوچکش را  رو یدست ها مهسا

 مگه نه مامان؟ مونهی. منتظر میکه تو کار دار دونهیناراحت نشو خاله باران م_

 

 زد و بحث را عوض کرد. یلبخند دید یکه هوا را ابر تابمه

 ؟ینشون خاله بد تویدفتر نقاش یخواستیمهسا مامان مگه نم_

 

و باز خودش  دیکش رونیب فیاش را از ک یو به سمت مادرش ر فت. دفتر نقاش دیپر نییزده از تخت پا جانیه مهسا

 فحه مورد نظرش مکث کرد.ص یرا در آغوش ندا انداخت. دفتر را آرام ورق زد و رو

 گرفتم که خونه بکشم ادیمهد  یتو روزیخاله جون د نیرو بب نجایا_

 

 خانه بود نگاه کرد. هیمتصل شده بود و شب گریکدیکه به  یکج و معوج مثلث و مربع یبا لبخند به طرح ها ندا

 یدیخوشگل خاله چقدر قشنگ کش نیآفر_

 

 گفت: یرکیبا ز دخترک

 هستن یکِرِم رنگ و توس رونیهاشون از ب واریوجود نداره و همه خونه ها د یرتک خونه صو دونمیم_

 

 داد  و با ناز ورق زد. نیکوچکش را چ ینیب
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 . فقط واسه خودم.سازمیم یخونه صورت هیبزرگ بشم  یدوست دارم و وقت یمن صورت یول_

 

 .دیعشق صورت نرم و تُپلش را بوس با

 .قشنگت برم من.. یقربونت آرزو ها_

 

. ندا کردیم فیتعر شیها یاز نقاش جانیو با ه زدیورق م دیق یزنگ تلفن سکوت اتاق را شکست. مهسا ب یصدا

 گوشش نگه داشت. ریتلفن را ز یضیبه مهتاب انداخت که با لبخند عر ینگاه

 زمیسالم عز_

 

ادامه مکالمه اش از  یند که براتر آورد و با اشاره به ندا فهما نییرا پا شیرا با حسرت گرفت. مهتاب تن صدا نگاهش

 .رودیم رونیاتاق ب

 زد و با تکان سر به او فهماند که تا بازگشت اش مراقب مهسا خواهد بود.  یلبخند

 خاله جون؟_

 

 از در بسته اتاق گرفت. نگاه

 جونم؟_

 

 را بست و گفت: دفتر

 ؟یقهر ریتو با عمو ام_
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 نگاه کرد. شیدخترک را در آغوشش چرخاند وبه چشم ها متعجب

 بهت گفته؟! نارویا یک زمینه عز_

 

 را کنار زد و با لحن کودکانه اش گفت: شیناز موها با

 .دمیحرفاشو شن کردیدعوا م ریبا عمو ام یداشت تلفن یوقت شیمن چند روز پ یبه مامان مهتاب نگو ول_

 

 غلبه کرد و گفت: شیسلول هابه  یگرفت اما کنجکاو یدخترک را م ستادنیاشتباه و فال گوش ا نیا یجلو دیبا

 چرا دعوا؟!_

 

 گفت: یآرام یبه در بسته اتاق انداخت و با صدا ینگاه دخترک

 ؟یستیکرده. مگه تو عروسش ن یبازم عروس ریعمو ام ی! انگارکردیم غیج غی. مامان مهتاب فقط جدمینفهم قایدق_

 دوتا عروس داشت؟! شهیمگه م

 

 زد و گفت: یچرخد. لبخند تلخ یرفت و حس کرد اتاق دور سرش م نفسش

 دلم! زیعز ستمیعروس ن گهیمن د_

 را باال داد و گفت: شیابروها مهسا

 !ست؟یباران ن گهیچرا چون د_

 

 اش را شل کرد و گفت: یسن و سال به تنگ آمده بود گره روسر نیدخترک با ا یرکیهمه ز نیا از
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 !دیآره... شا_

 

 

                     ************** 

 

 یبرا  توانستیپشت سر گذاشته بود را نم شبیرا که د یبود! حال دهیباز خواب یشب گذشته را با پلک ها تمام

چنگ  یاغما و مرگ احساسات... روپوشش را از  چوب لباس انیم یزیبود و نه خواب. چ یداریخودش مرور کند. نه ب

 رفت.  رونیزد و از اتاق کارش ب

 نیپرستار ها تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. ا دیور کرد و در جواب خسته نباشو خم راهرو ها  را گنگ عب چیپ

شب بدون اجبار و خسته کننده از  فیش کی. به شدت خسته بود بعد از گرفتیو سوزش چشم جانش را م یخواب یب

را  شیچشم ها ییچهره آشنا دنیشد با د رشیپذ هافکار کشنده اش قدم برداشت و وارد راهرو پهن متصل ب کیتراف

 است. دهیکه او را کجا د اوردیب ادیکه به سراغش آمده بود به  یتوجه به سر درد یکرد ب یکرد و سع زیر

 و در جواب نگاه خسته و کنجکاو رعنا لبخند زد. دیچرخ یاحساس حضور کس با

 باره لبخند نزن! یاز سر و روت م یخستگ_

 نگاهش را دنبال کرد و خونسرد گفت: رد

 مالقتش ادیپنجشنبه مهر _

 

 بود.  دهیجرقه زد. هفته گذشته او را در اتاق ندا د ذهنش

 ه؟یک یدونیم_

 

 را تکان داد. سرش
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 نداره یندا ضرر یدوستشه. مرموزه اما بهش اعتماد دارم بودنش برا گهیخودش م_

 ؟یمطمعن_

 

 زد. لبخند

 جناب دکتر؟ یرو کشف کن تیجلو و واقع یریچرا خودت نم_

 یبود و تلفن ستادهیزمزمه کرد و به سمت زن قدم برداشت. پشت به او ا یدیبود. خسته نباش نیم همه درستش

 .ستیجز همسرش ن یحدس بزند که مخاطب کس توانستی. از لفظ عاشقانه زن مکردیصحبت م

 یبود. تلفنخودش او اصال تعجب نکرده  قهیرا باال داد. برخالف  حس گنگ چند دق شیابروها دنشیو با د دیچرخ زن

 گوشش جابجا کرد و گفت: ریرا ز

 برم دیمن با میزنیشب حرف م زمیباشه عز_

 

نگاه نترس اش  نیذره ب ریرا ز شیرنگش فرو برد. سر تاپا یتوس  یپالتو بیرا خاتمه داد و تلفن را درون ج تماس

 گرفت و گفت:

 حواسم هست! دیدکتر نگران نباش یاز وقت مالقات مونده آقا  قهیهنوز چهل و پنج دق_

 

 را کنار گذاشت و گفت: ینیتر رفت. مقدمه چ کیزد و نزد یلبخند خسته ا کردیاشاره م یبه مالقات قبل نامحسوس

 ن؟یدار یبا خانوم نواب چه نسبت_

 

 و خونسرد بود. یزن هنوز هم عاد نگاه

 برام مثل خواهره! یدوستشم. ول_
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 کرد. یبار فرق م نینداشتند اما انگار ا یندیخوشا انیابود. اکثرا پ دهید ادیز بیعج ینسبت ها نیا از

 د؟یدیمکان مناسب به من اختصاص م کیو در   یچند لحظه وقتتون رو جد _

 نشسته بودند. وشیدر اتاق کار دار گریکدیبعد هر دو مقابل  یرا تکان داد و پشت سرش حرکت کرد. کم سرش

 ارن؟یبگم ب دیدار لیم یزیچ_

 

 کرد و گفت: کیرا به هم نزد شیپالتو یها لبه

 رونیمنتظرش نذارم به بهانه تلفن از اتاق ب ادیسر اصل مطلب. ندا منتظرمه بهتره ز مینه ممنونم بهتره بحث رو ببر_

 کنهیشک م هیزدم دختر باهوش

 

 فشیکه ندا از تعر ییدلخواهش. همان جا یدر از جا دانستیها م زیچ یلیزن خ نیشد. ا زیر شیچشم ها مردمک

 عاجز بود.

 هست؟ نتونیب یچه جور دوست_

 .نیهارو شکست ی! انگار شما رکورد قبلن؟یدکترش هست_

 .میکنیو درست بهش عمل م میشغلمون ارزش قائل هست یندارم. همه ما برا یفرق چیهمکارام ه هیمن با بق_

 

 زد. لبخند

همه سکوت لب باز کردن و مشورت  نیبود. خب چطور بگم بعد از ا یا گهید زیمن قصد جسارت نداشتم. منظورم چ_

 ...بهیپزشک مرد اونم ندا! برام عج هیبا 

 داره؟ یزن بودن مشاور چه فرق ایمرد _
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کردم.  یآدمارو شناخت من با ندا زندگ شهیچند تا خاطره نم فی. با تعرنیدونیاز اون نم یچیندا داره. شما ه یبرا_

 !دمیدختر رو د نیو شکستن ا ییحس کردم و با چشم هام تنها رو با تمام وجودم دهیکه کنار اون مردک کش یدرد

 

بود که  ریخون و نفرت داشت. اگر از ام یبو شیحرف ها ریمس دانستیزن م نیا کردیاز آنچه که فکرش را م شتریب

 حق داشت!

 .کنمیخوب بودن حال خانوم نواب م یمن تمام تالشم رو برا_

 

 .دیخند تلخ

 نه؟ ستیبودنش عادالنه ن نجایکه ا دیدونیشما هم م_

  ستین یمقدمات یها فیتعر نیا یبحث ما االن حواش_

 و ازش مطمعا ام دمیمن د نویوقت حالش خوب نبود حداقل ا چیه ریبا ام_

 

 .کردینفرتش بر عدالت شغلش غلبه م دینبا

انقدر  دیتونیچطو م کردن یخانواده بودن و هفت سال کنار هم زندگ هیبچه اونا  هیهمسرش بوده. با وجود  ریام_

 د؟یراحت قضاوت کن

 

 زد. پوزخند

 فقط احساس اولشون قشنگه! یپوشال یها یهمه زندگ_

 

 کرد. اخم
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 ه؟یمنظورتون چ_

 

هم که بعدا مشخص شد به خاطر در آوردن حرص عشق سابقش  ریرو انتخاب کرد که از شهال فرار کنه ام ریندا ام_

رو  زیساده همه چ یمشترک! رو شروع کرد. چند وقت که گذشت ندا یزندگ میگیرو که ما هش م فیکث یباز نیا

 هیچند تا مالقات کوتاه...  یبود و تو دهیتمام عمرش د یکه تو یمرد نیفراموش کرد و عاشقانه دل بست به مرتب تر

ندا فرق  که؟نیاز ا رینداره غ یهمسر خوب بودن و خانه دار کیباالتر از  ییایهاش، رو یبا تمام سادگ ییدختر روستا

. اون گذروننیم دیو خر یگرد ابونیو خ یشیمراکز آرا یکه تمام عمرشون رو تو یامروز یداشت. بر عکس تمام زنا

اندازه اش کار دستش داد و  یب یسادگ نیدوست داشت و عاشق دخترش بود. هم یدوست داشت. آشپز شونیزندگ

 دل آقا رو زد!

 

به قول خودش  یبا ندا یهمه تفاوت جذب دوست نیبود با ا بیعج دیزن چرخ یچهره و پوشش امروز یرو نگاهش

 ساده شده بود. 

 عالقه داشته؟ یا گهیبه شخص د ریکه ام دیاز کجا مطمعان_

 

 را درون شالش زد. شیو موها دینفس کش یزن نشست. عصب یخشم در چشم ها برق

ودم [T2][T1]خ ی! با چشماخوردیاش شام مآقا تو کافه با معشوقه  دادیجون م مانیزنش داشت از درد زا یوقت_

 !دمید

 

شالش را از گردنش فاصله داد و در ادامه  ی. زن با حرص لب هادیاش چسپ یشانیو به سقف پ دیباال پر شیابروها

 گفت:

جناب شوهرت بلند شده به  نیسر ا ریبهش گفتم ز یپست باشه! ه تونهیآدم تا چقدر م هیآخه  شه؟یباورتون م_

 ری. سیطوالن یو مسافرت ها یکار ی... جلسه هایالک یاومدن... بهانه ها ری! دگهیعطر د هیکه نرفت. خرجش نرفت 
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دکتر؟ شما که  یآقا هیپس چ ستین انتیخ شونهاگر ن نایحرف زدن! ا لی. همش با موباییغذا یبودن سر وعده ها

 بگو.. یدرسش رو خوند

 

 را در دهان چرخاند و گفت: زبانش

خاطرات داره  یکما هی یخائن! ندا در حال حاضر تو یمردا یریدارم خانوم محترم نه مچ گ ینشناسروا یمن دکترا_

از راه  دیکه خواهر ندا هست دیدارم تا اعالم نفرت شما.اگر واقعا ادعا دار اجیاحت یتر دی. من به اطالعات مفدهیجون م

متوجه  دیدیهول م شتریونو به دره مرگ بهمسرش فقط ا انتیخ یادآوری. با شکافتن گذشته و دیدرستش کمک کن

 د؟یمنظورم هست

 

 را تکان داد و نفس گرفت. سرش

 و من عاقالنه جواب بدم. دیفکر کنم بهتر باشه شما بپرس_

 

 زد. محو و نامعلوم! لبخند

 ن؟یکه چطور با ندا آشنا شد دییبهتر شد. بفرما نیا_

 

. ندا سه سال از میرو باهم تجربه کرد زیهمه چ بایر شد. تقرت یرابطه مون قو یی. کم کم باب آشنامیبود هیهمسا_

هم  یلیوساکت و خ نیحال رفت و آمد و حرف زدن باهاشو دوست داشتم. آروم بود. مت نیمن کوچک تر بود اما ب ا

 چطور انقدر جذبش شده بودم.  داشتمن  اتیکه با روح یهمه تفاوت نیبا ا دونمیمودب. خودمم نم

 کشتیهم همسرش از سر کار برم یو وقت رفتمیم ششیندا تنها بود پ یوقت یگاه شناختمیمن ادیرو ز همسرش

و دوستاش  یرفتم اون از زندگ دنشیبه د شتریشد. من ب یطوالن ی! کم کم همه چکیسالم و عل هیدر حد  دمشیدیم

 لد شدن.دخترامون متو اهبا تفاوت دوم یاتفاق یلی!خمیباردار شد نکهیتا ا گفتیروستاشون م یتو
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 نشست. شیلب ها یخاطرات رو یآور ادیاز  یمحو لبخند

 یماه ها یآخرا کنمیهم اسمشو گذاشت باران... فکر م نیهم یبود. برا یاومد هوا بارون ایکه دخترش به دن یروز_

 ریام ی! خودش انقدر ساده و زود باور بود که هرچجنبهیبود که من متوجه شدم سر و گوش شوهرش م شیباردار

 خونه ام! گهید قهیدق هو د دمیاالن تو گور خواب گفتیاگه بهش م یحت کردیباور م گفتیم

 

 زد و ادامه داد: یپوزخند

رو داشت.  گاهیاون جا قای. ندا دقستیمرد بوده سخت ن هی یبدونه نفر دوم زندگ نکهیزن به اندازه ا هی یبرا یچیه_

از  ریکه باران زنده بود ادامه داشت ام یتا زمان یاون زندگ که غرورش نشکنه. کردیباورش کرده بود اما انکارش م

زن پشت تلفن سر طالق دادن ندا بحث  هیبا  یالب یتو اشتد یبار وقت هی ی. حتدادیترس آبروش ندا رو طالق نم

 .کردیم

 

 :دیرفت. از مکث زن استفاده کرد و پرس نییمواد مذاب شد و پا  شیگلو آب

 گفت؟بهش  یکه چ دیبه خاطر دار_

 

 گنگ گفت: نهتا

 طالقش بده تونهیکه گفت  از اون زن بچه داره و نم ادمهی. اما خوب ادینم ادمی قایهمشو دق_

 

 پشت کمرش نشست. یسرد عرق

 د؟یدونیاسم اون زن رو م_

 

 !شناسمشیم نمیاسمش رو نه اما اگه بب_
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 د؟یکه گفته هاتون رو به ندا بگ دیکرد یسع_

 

 اد:را با افسوس تکان د سرش

شدم. انقدر من اصرار کردم و اون انکار  یاالتیو من خ کنهیرو باهاش نم یکار نیهمچ ریکه ام گفتیآره اما بهم م_

 هردومون مشخصه.  یکه تهش شد اون تهمت وحشت ناک و االن هم که عاقبتش برا

 

 .ستادیاخم سرش را تکان داد و ا با

 دیمن گذاشت اریوقتتون رو در اخت نکهیممنونم از ا_

 

 و گفت: ستادیا متقابال

 کنمیم ادیاز دستم برب یندا هرکار یمن برا کنمیخواهش م_

 

 و برگشت. ستادیچارچوب در ا نیلب گفت و به سمت در اتاق رفت. ما ب ریز یاجازه ا با

 نیا تی. آه معصومننیبینم ریخ شونیو نه اون زن مار صفت از زندگ رحافظیدکتر نه ام یحق نشسته آقا یخدا جا_

 داشتم. مانیخدا ا یبوده که به بزرگ نیاگه تا االن هم سکوت کردم به خاطر ا کنهیدختر نابودشون م

 

 یزن به خستگ یکه از حرف ها ییعالم ترس و سرما کیماند و  وشیمکث از اتاق خارج شد و در را بست. دار بدون

 وشیکه روز بعد دار ییآن گم شدن ها. از کردیگورش را گم م یو چند روز رفتیم دیاضافه شده بود. با شیها

 ساخت!  یاز او م یگرید
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                           ******************* 

 

 

 گفت: یباز شدن در اتاق مهسا از آغوشش جدا شدو با لحن آرام با

 !یاومد یمامان_

 

 .دیشک نییزد و خونسرد جلو رفت دخترک را از آغوش ندا کند و از تخت پا یلبخند مهتاب

 ...گهید میبر دیشده با ریآره مامان جون د_

 

 مشکوک نگاهش کرد. ندا

 شده؟ یزیچ_

 

 شانه مهسا انداخت. یرنگ را رو یلبخند زد و بند کوله صورت خونسرد

زودتر برم و به کارام برسم مهمونن  دیست با یوقت مالقات تموم شده.امشب تولد مرتض گهید میبر دیبا زمینه عز_

 میکنیمهاجرت م یدرست شده به زود زاهامونیو ی. کاراامینتونم ب گهید دیراستش شا زمیعز دیدارم ببخش
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تولد  یآمد که چند مرتبه برا ینم ادشینشست و وجودش پر از حسرت شد خودش هم  شیلب ها یرو یتلخ لبخند

 جشن گرفته بود. نشیدروغ یپخته بود و او در کنفرانس ها کیک ریام

 یمدت کمکم کرد نیممنون که ا یخوشبخت باش یهست یبگو هرجا کیم به همسرت تبرباشه برو از طرف من_

 

 .دیرفت و خواهرانه صورتش را بوس کینزد

 قربون دل مهربونت برم چشم_

 

 ستیمه آلود روز گذشته ن یاز  هوا یطلوع کرده و خبر دیامروز که خورش "

 نمیبیتار و پودت را با چشم باز م تمام

 انگار  یخواستم نبود یمکه من  ییایرو تو

 که با تو گذرانده ام بود. یخالصه در تک تک لحظات ییانتخاب غلط از ترس مردن از تنها کی

 از ترسم را آب کرده یناش یها خیآفتاب  یکه گرما امروز

 برداشت دیکه قلم را با فهممیتازه م 

 کند و مچاله کرد دینوشته شده از تو را با نیو چرک اهیرا از نو نوشت و صفحات س قصه

 ام دهیتو کش یکه در هوا ییاز تمام نفس ها زنمیرا خط م تو

 از نبودنت دیآ ینفسم بند م یا لحظه

 هم دست رنج همان رفتن عشق معروف است نیندارد ا یبیع

 بردیمعشوق که برود جانت را م ندیگویم

 و من هنوز جان در تن دارم یدراز است که تو رفته ا یو سال ها ماه
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 زندیم روزیتر از د یروز نبضم قو هر

 را عوض کرده مانیزمان جا انگار

 دلبر و عاشق! یگرگ شده ام و تو همان آهو من

 ستیتو مهم ن یاز بودن ها زیچ چیه گرید

 به حالم ندارد یبود و نبودت فرق یرا بخوا راستش

 شد روزگار تلخ تو... تمام

 !ایدن یعالم نفرت از تمام عشق ها کیماندم و  من

  ییجناب تنها یآمد خوش

 دمیفهم ریو چه د یمن تو بود نیآخر عمرم را تو باز کنارم باش که وفادار تر یها شب

 که خودش را عاشق جا زده بود درد دارد. ریآن کفتار پ یحاصل از نوازش پنجه ها یها زخم

 خاطراتش  یاز لحظه لحظه ها کندیچکه م خون

 بپرسد من یامشب به بعد هرکس از آرزو ها از

 "!کنمیقلبش را آرزو م مرگ
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                      ******************** 

  

 

دست اول  یملوک گوش سپرد. مقابل شهال نشسته بود و تن تن خبر ها یرا کج کرد و با دقت به حرف ها سرش

 کرد. یم فیروستا را تعر

رو  مونیمش سل شیچند وقت پ نیخطرناک تره هم ها! اما انگار هیسرما خوردگ نیخانم. مثل هم هیسخت یماریب_

 بغل! یروستا نیهم مانیشوهر مهناز خانوم. برادر زاده آقا سل د؟یشناسیم

 

 کالفه  گفت: شهال

 برو سر اصل مطلب ملوک_

 

 پرتغال را در دهانش چپاند و گفت: یتک بعد ملوک

 نهیآره خانم جان خالصه که هم_

 

 ه؟یچ یماریب نیعالئم ا_

 نشه کشنده است. یریاما اگه به موقع ازش جلوگ مونهیم یمشکات گفت مثل سرما خوردگ یآقا گفتم که_

 

 را در دست جابجا کرد و گفت: شیعصا شهال

 یگوشه خونه کس وفتهیم شهیکه... بادمجون بم آفت نداره. ناقص م رهیمی! نمرهیدختره هم بگ نیا ترسمیم_

. شهیمادرش م هیاز قبل شب شتریرو تحمل کنم. هر روز ب کهیدق اون زن نهییآ دیتا آخر عمرم با ادینم شیخواستگار
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دختر  نیبه حرف عقل ناقص ا دهیهم گوش م مرادو  ذارهیروش م رادیخانوم هزار تا ا  ادیهم که م یهر خواستگار

 .هیبخت و اقبال چ فهمهیبچه! چه م

 

 شد و گفت: زمیآتش ه ملوک

 نوبره بخدا! یو ناز کن تیخواستگار ادیپسر کدخدا ب_

 

 و بلند گفت: دیکش یآه شهال

 ها؟ ییچا نیا شدیپس چ وریز_

 

 یترس دردلش انداخت. به سرعت قبل از آنکه کس شدیم کیکه نزد وریز یو هم زمان صدا دیرا عقب کش گردنش

 زد. هیمتوجه حضورش شود خودش را داخل اتاقش انداخت و به در تک

 کردیهمه نفرت مرور م نیشهال را مرور کرد. هرچه خودش را در جواب ارا بست و جمالت پر از نفرت  شیها پلک

 را راحت کند. الشینداشت که خ یجواب

که شهال در  یناحق یها یو بد یکرده بود. کنار آمده بود با تمام بد یسال ها را با احترام کنارش زندگ نیا تمام

 بود. دهیعالم نفرت خواب کیآقاجانش هم  چشم یجلو یپشت لبخند ها شهیوجود نداشت هم ی. خوبکردیحقش م

 نیا یبرا یزودتر چاره ا دیگذاشت. با شیگره خورده به دور پاها یدست ها یزانوانش نشست و سرش را رو یرو

 . کردیم دایپ شیترس ها  ییتنها

به آغوش  کردیپروا پرواز م یو ب کردیممنوع نم شیکاش آقاجان خروج از خانه را برا یآن در دل آرزو کرد که ا کی

 داشت. نهیبود و مرض مرگ را در س یسرما خوردگ هیکه به قول ملوک خانم شب یدیجد یماریب نیا

 بلند شد و به سمت صندوقچه کنج اتاقش رفت. شیاز جا یجنون آن کی با

 زد.  رونیو از سالنه سالنه از اتاق ب دیسرش کش یو تن کرد. کاله گشاد را رو دیکش رونیشنل بلند بافتش را ب 
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 دیدر د چرخاندیهم هرچه چشم م وریخانه بودند و ز یکردن در سالن اصل بتیو شهال هنوز هم مشغول غ ملوک

که از فشنگ در رفته باشد به  یریدور از مطبخ را انتخاب کرد و چون ت یراس اش نبود. نفسش را حبس کرد و راه

باران سرخوش  سیخ یخانه و دانه ها زا رونیب یگِل یخانه پرواز کرد وبه محض لمس کوچه ها یسمت در خروج

 پلک بست و زمزمه کرد:

 شکرت! ایخدا_

 

دانست.  یچرخاند و حرکت کرد. مقصدش کجا بود خودش هم نم یرا سرتاسر کوچه خلوت از عبور هر عابر نگاهش

 رایپر از نفرت شهال را پذ یبار هزارم زمزمه ها ینبود که برا یازینبود در آن خانه بماند. ن یازین گریبود که د نیمهم ا

 او باشد. یبه فکر چاره از خالص و زدیریم یهر کس و ناکس شیرا پ شیباشد که چطور آبرو

 یزمزمه ها توانستیآن کاله هم م یبلندا ریداد و حرکت کرد. از ز رییدو روستا تغ نیرا به سمت رودخانه ب رشیمس

 روستا را بشوند. یاصل دانیتک تک عابران دور م

 

 اومده؟ رونیاز خونه اش ب دهیچیپ یماریب نیکه از ا یهمه خبر نیدختر عقلش رو از دست داده با وجود ا نیا_

 :دیغر یم یکلفت تر یمقابل با صدا طرف

 سوال برده ریحرکت زشت ز نیپدرش رو با ا یو چطور آبرو هیدختر ک ستیمعلوم ن_

 

 .دیصورتش کش یرو کاله را یاش خم کرد و لبه ها نهیس یرو شتریرا ب سرش

خودش را  یکه در چه مرداب دیمردم فضول دور تر و دور تر شد و او خود هم نفهم یرا تند کرد. صدا ها شیها قدم

 و منحوس گرفتار کرده. یروزباران نیدر ا

 

ها آب و کالغ  یو کالهش را عقب زد. نگاهش را دور تا دور رود پرخروش چرخاند جز صدا دیمرز رودخانه پهن رس به

 .زدیپرسه نم یدر آن حوال یگریکس د چیو خودش ه
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تمام تنش را  یخواب آلودگ کی. حس شدیبر اثربرخورد قطرات باران مدام بسته م شیتر رفت. پلک ه کینزد

 کرخت کرده بود.

 قطرات باران داشت. یبا سرما یبیتضاد عج شدیم یجار شیگونه ها یگرم اشک که رو قطرات

مهم  گریباشد. بعدش هم د یسرد و خال یجار یآب ها نیلحظه اندازه تمم ا نیاش در همک یدل آرزو کرد که ا در

 و تمام!  اهیس یخرما و پارچه ها ینینبود! چند س

 نه؟ گریبود د نیماند هم یم یکه بعد از رفتن آدما باق یزیچ تمام

که در  یمده بود؟ از فکرآ نجایچه ا یرفت. برا جیو سرش  دیدر هم و پرخروش رود چرخ یموج ها یرو نگاهش

 .دیسرش رنگ گرفت تنش لرز

به  شیبرا ایبار تمام دن نیجلو رفت و ا گریقدم د کیبه دست آورده بود؟  یرا از چه زمان ضیافکار مر نیا شجاعت

 دوران افتاد.

و  شد ریچه شد که  دامنش اس دیرا هم پر کرد. نفهم یافکار مرداب گونه اش پلک بست و قدم بعد یاهویه در

کف  یگرم هیاطراف رودخانه سوخت و ما یها زهیبر اثر برخورد با سنگ ر شیتعادلش ر از دست داد. کف دست ها

 حس کرد. یشد را به خوب یدستش جار

 .دیچیزهرآلود شهال در سرش پ جمالت

 ! شهیاو زن م هیاز قبل شب شتریهر روز ب_

 

 .ختیفرور یشتریبا سرعت ب شیزد و اشک ها پلک

 ...ارهیحرفش نه نم یصورتش مسموم کرده! رو نیرو هم با ا مغز مراد_

 

 را چنگ زد. نیبود. زم دهیچیپ شیکه در دست ها یوجود درد با

 !هیبخت و اقبال چ فهمهیچه م_
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 !شدیتن درد آلود رها م نیاز ا دی. بادادیتنش م یو دست به دست تمام درد ها شدیم داریهم کم کم ب شیمچ پا درد

با وحشت گشاد  شیبند آمد و چشم ها شیها هیآشنا تر از گرما گر ییو صدا شیبازو یرو یدست ینشستن گرما با

 شد.

 حالتون خوبه؟_

 

نگران مرد پلک  یتوجه به چشم ها ی. بدیکش رونیب شیجانش را از رگ ها شی. درد ساق پادیرا عقب کش خودش

 :دیرا با درد بست و نال شیها

 آخ!_

 

 تر رفت. کینزد مرد

 کنه؟یکجاتون درد م د؟یخورد نیزم ؟شدهیچ_

 

 :دینال اریاخت یب

 !ایپام خدا یوا_

 

آزاد کرد و  شیاش را از حصار انگشت ها دهید بیآس یدو زانو نشست. مچ پا یرد دستش را دنبال کرد  و رو ریام

 شد. نهیمشغول معا

 دیفقط. خداروشکر نشکسته نگران نباش دهیضرب د ی. کمستین یزیچ_
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. به محض برداشتن کردینگاه م شیساق پا یرو رحافظیام یبرده بود و با وحشت به حرکت دست ها ادیرا از  درد

 شد. زیخ میو ن دیکه داشت عقب کش یتوجه به تمام درد یرا ب شیدستش، پا

 خوردم. نگـــ نیفقط زم ستین میزیچ_

 

 زد و گفت: یلبخند ظرحافیکه باز شروع شده بود بند آمد و لب به دندان گرفت. ام یاز درد نفسش

 خانم؟ خطرناکه... دیاومد رونیچرا از خونه ب دهیچیروستا پ یتو عیشا یماریکه از ب یبا وجود اخبار_

 

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا خجول

 کار داشتم!_

 

 ارزش داشته؟ شتریبوده که از جونتون ب یچه کار مهم_

 

برود زبان به  شیآبرو نیاز ا شتریشته ام  اما قبل از آنکه بقصد گرفتن جان خودم را دات دیزبانش آمد که بگو سر

 دهان گرفت  و سکوت کرد.

 گفت: یبا لحن آرام رحافظیام

 برسونمتون نی. اجازه بدنیحرکت کن نیتونیپاتون نم تیوضع نیخونه تون رو هنوز به خاطر دارم . با ا ریمس_
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نداشت. سرش را  یگری. ظاهرا چاره ددیانداخت و لب گز شیپابه  ی. نگاهکردیاشاره م یبه آن روز باران میمستق ریغ

سرش  یلرزان رو یانداخت و کالهش را با دست ها دیجوشیبه رودخانه که هنوز هم از باد و باران م یچرخاند و نگاه

 .دیکش

 رمینه ممنون خودم م_

 

 اخم سد راهش شد و گفت: با

 هیبرسونمتون درمانگاه روستا  دیاجازه بد دیتا خونه بر یبارون یاهو نیپا و ا نیبا ا دیتونینم دیبا خودتون لج نکن_

 خونه دیببر فیپزشک خانوم پاتون رو ببنده و بعد تشر

 

 صورت مرد مقابلش را نگاه کرد. یاز اشک اجزا یرا باال آورد و پشت پرده ا سرش

 شده زمزمه کرد: شیدایاز کجا پ دانستیکه نم یلرزش با

 ممنونم_

 

 مرد مقابلش با تعجب گرد شد. یشدند و چشم ها یجار شیگونه ها یاشک رو قطرات

 رهیدردتون آروم بگ یمسکن بدم که کم هی تونمیم دیدرد دار یلیحالتون خوبه؟ اگر خ_

 .دیکش یقیاش را چنگ زد. نفس عم نهیدستش باال رفت و قفسه س اریاخت یب

 شهیآقاجونم نگران م میبر نجایطفا زودتر از ا! لارهیدرد حقمه تا عقلم رو سرجاش ب نی. استین یازینه ن_

 

 تکان داد و گفت: یسر

 !ن؟یکمکتون کنم تا ماش نیخوایم_
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 آمد. یباران نم نم بند م نی. کاش ادیکالهش کش یبه لبه ها یگرد شد و خجول دست شیها چشم

 امیب تونمینه ممنونم خودم م_

 

. حرکت آرام کردیخجالت تمام وجودش را ذوب م دیدیکه او را م. چرا هربار دانستینم کردیمرد اعتماد م نیبه ا چرا

 یکه رو کردیکنترل م یکرده بود سرش را به سخت نیرا سنگ شیپلک ها نیماش یمطلوب حاصالز فضا یو گرما

 اش خم نشود. نهیس

ستا نفس درمانگاه کوچک رو دنیشدو به اطرافش نگاه کرد. با د زیخ میبه خود آمد و هراسان ن نیتوقف ماش با

 گفت: رحافظیدر جلو برد که ام رهیباز کردن دستگ یو دستش را برا دیکش یراحت

 دیصبر کن_

 

 ادامه داد:  یبینگاهش کرد که با لبخند عج یسوال

 .ادیکمکتون به پاتون فشار ن انیبگم پرستار ها ب دی. صبر کندیشیم سیخ ادیبارون م_

 

درمانگاه  یشد و دوان دوان به سمت ورود ادهیحافظ پ ریه کرد. امزمزم یلب باشه ا ریسرش را تکان داد و ز گنگ

 بعد به همراه دو پرستار بازگشت. یرفت. کم

 را گرفت و گفت: شیبازو ریشد. پرستار خوش رو ز ادهیو پ دیباز شدن در خودش را جلو کش با

 کدوم پاته؟_

 از درد رفت. نفسش

 چپ..._
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 آروم حرکت کن.من و  یتکونش نده وزنتو بنداز رو ادیز_

 

کردن باشد.  یرا مجبور به ط یگفت را انجام داد. خداراشکر درمانگاه آنقدر ها هم بزرگ نبود که راه طوالن یکار

را تحمل  شیدور پا نیماه باند سنگ کیبه مدت  دیپزشک حاال با صیتخت جابجا کرد. به لطف تشخ یتنش را رو

روستا در  یاهال ونیش یبست. کم کم صدا پلکگرفت و  شدیم قیتزر شی. نگاه از قطرات سرم که در رگ هاکردیم

 درمانگاه کمرنگ شد و به خواب رفت. یرارو ها

 

 

                   

 

 

 

 که نسبت به تو دارم را مرور کرده ام یاحساس نیمن از طلوع تا غروب ا "

 !تیمحض است بند به بند لبخند ها یپوشال

 که سمینویبار م نیاز تو را تجربه خواهم کرد و ابعد  یبه بعد بودن ها نیاز ا من

 "خواهم بود میها ایبه رو دنیجان بخش یمحض برا یآزاد کیپس از تو  من
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 تکرار کرد. خونسرد

 !ادیکه گفتم شه نیهم_

 

 زد: ادیو فر دیاز جا پر ادیشه

بزن رو  ینجورینگفتم که ا یدرمانش کن نجاتش بده درست ول ای. گفتم بهیکه گفتم؟ مگه خاله باز نیهم یچ یعنی_

 دور تند داداش من!

 میمانع اتفاقات بش میتونیما نم_

 

 نگاهش کرد و گفت: ههیاندر سف عاقل

 به اتفاقات نداره! یربط یاحساس ماتیتصم_

 یفهمیداره خوبشم داره. تو نم_
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 ر به کمر زد. دستش

 از کجا در اومد؟ میتصم نیا  نمیبده بب حیتوض یفهمیبا فهم و شعور شما که م یآقا نمیاع! بگو بب_

 

 رو تا آخر هفته انجام بده صشیترخ یکار به اونش نداشته باش فقط کارا_

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیگشاد شد و ما ب شیها چشم

 !کنهیباز حرف خودشو تکرار م_

 

 به دور خودش زد و ادامه داد: یچرخ

 ها! کنهیباز م یدهن منو به چه الفاظ نی! ال اله اهلل ببشهینم گمیدارم م کهیرتم_

  

 نگاه کرد و گفت: ادیزد و موشکوفانه چهره برافروخته شه یصندل یبه پشت هیتک

 شدی. چهینجوری. روش درمان من ایکردیم نجاشمیفکر ا نجایا یکه منو ببا هزار تا نقشه کشوند یروز_

 درسته؟ یو از روش کارمم با خبر بود یشناختی!  منو م؟یدینپسند

 

 از تاسف تکان داد. یسر

 !یگیم ونیهذ ی. پاک زده به سرت داریای. انگار اشتباه کردم گفتم بوشیدار ینبود ینجوریتو ا_

 

 زد: ادیکوباند و فر زیم یهر دو دستش را رو کف
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 برمیم نجایاز روش خودم ندا رو از ا ای یدیرو انجام م گمیکه م یکار ای ؟یگیم یآره زده به سرم. حاال چ_

نابودت کرده. حق  رحافظی. نفرتت از امشیببر یخوایکجا م یبدون اجازه ول وانهینه؟ آخه د شهینم تیحرف حال_

غلط کردم! کف  یو پزشک معالجش بش نجایا یای. آره دسته گفتم تو بیاریسر اون دختر بدبخت در ب شویتالف یندار

رو  صشیحکم ترخ یجلسه روان درمان چهارماه و سر جمع  کیبه سرت بعد  زنهیدم که مدستمو بو نکرده بو

 !یخوایم

 

 وار تکرار کرد: یطوط

 ببرم نجایاونو از ا دیکه گفتم. با نیهم_

 

 داد. رونیونفسش را با حرص ب دیموها تا چانه اش کش شیدستش را از خط رو کف

 داشته باشه! یاجازه ول دیبا_

 زد. پوزخند

باشه  نجایبه اصطالح خانواده اش از خداشونه ا یبهتره بگم اعضا ایخانواده اش  ؟یمالیم رهیش یرو دار یک سر_

 وقته هجده سال رو رد کرده! یلیبعدشم اون خ

 

 را از نظر گذراند. شیشده سرتاپا زیر یجشم  ها با

! ه؟یکالنتر نجایاخه؟ مگه ا هیل چبدبخت! هجده سا یسوزیتو تب انتقام م ینه! دار یگیزده به سرت م گمیبعد م_

 نه؟! ای نویا یفهمیشده م یبستر نجایا شیکشتن نامادر یو سو قصد برا یمشکل روان لیاون زن به دل
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مهربان  یشد.؟ او االن چه گفته بود؟ سو قصد به جان نامادر اش؟ ندا رهیخ ادیباز شه مهین یو مبهوت به لب ها مات

کرد خونسرد  یرا سخت فرو داد و سع شیدست به کشتن شهال زده بود؟ آب گلونگاهش  تیبا آنهمه موج معصوم

 نشست و گفت: زشیچرخ دار پشت م یصندل یباشد. مجدد رو

 .یانجامش بد دیبا_

 

 .رونیبدون پشتوانه اجازه بدم بره ب تونمینداره نم یول گمیم وشیدار_

 زن... هیآخه اون االن  یچه ول_

 

 کامل کرد. جمله اش را انهیموز ادیشه

 نه؟ یبگ یخواستینومیاست؟! هم وهیب_

 

 آخر را هم پرتاب کرد. ریخشم نگاهش کرد و ت با

! من کنمیکس و کاره؟ من ضمانت م یب یگی. مگه نمسیاسم منو بنو صشیبرگه ترخ ری. زکنمیخودم ضمانتش رو م_

 .کنمیم نیاون زن رو تضم یسالمت روان

 

 خم شد و گفت: ادیشه یصورت اخمو یداد و رو هیتک زیبه مرا به ل شیتعجب دست ها یذره ا بدون

 پسر شجاع؟! یمطمعن_

 

 تکرار کرد: شیدر مردمک چشم ها رهیخ

 یفقط چهار روز وقت دار_
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 زد.  رونیاز دفترش ب کردیرا دنبال م شیکه قدم ها ادیتوجه به نگاه زهرآلود شه یاش را عقب  زد و ب یصندل

 

 

 

 

 

 

 از جانم هم گذشتم  یدرمان عاشق یدرد ب نجات تو از یمن برا "

 یببر ادیاحساست کردن از  ریخواستم که خودت را با اس ینم

 پراند یم زادیعقل از سر آدم یبودم که عشق و دلبستگ دهیشن ییجا یدانیم آخر

 خواهد گذاشت خودم خواهم بود! یمطلق از خود باق چیکه ه یدرآخر کس دانستمینم

 ".تیدلبرا یچشم ها یکیخودم سوختم درآتش تارتو را نجات دادم و  من
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تب چه بود که به  نیزمستان ا یبافتش را از گردنش فاصله داد. در اوج سوز و سرما قهیمبل انداخت و  یرا رو کتش

 جانش افتاده بود؟

و با حجوم باد  دیشک نییرا پا یا شهیش چهیدر رهیو پرده هارا کنار زد. دستگ ستادیا ییرایپذ یپنجره انتها مقابل

 .دیسرد اسفند ماه تنش لرز

. هرچند گنگ و کردیهدفش را قبل از شروع دوباره فصل ها اجرا م دینمانده بود امسال هم تمام شود. با یزیچ

 خطرناک!

 و از پنجره فاصله گرفت. دیآشفته اش کش یخفه تلفن همراهش پنچه در موها یصدا با

 کردن تلفنش کالفه پاسخ داد: داید و بعد از پو رو کر رینوا را ز یکت ب یها بیج

 بله؟_

 اعصاب! یب شهیجناب هم یسالم. خسته نباش_

 

 تلفن را از گوشش فاصله داد. شوکه

 رعنا؟_

 

 .دیخند زیر

 مینشد حرف بزن کیاز کلن یآره منم. با عجله رفت_

 

 داد. رونینفسش را ب کالفه
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 رهیذهنم درگ_

 ازش دست برندار. پا پس نکش! وشیدرسته دار یریکه م یری. مسکردمیتعجب م دیاگر نبود با_

 

را هرگز  زدیم وندیدو را بهم پ نیمشترک بود که ا ادیشه جانیدر متانت رعنا و شور و ه یمشترک زیزد. چه چ لبخند

 کرد. یدرک نم

 خودم رو ببخشم تونمی. نگران اونم. اگه بشکنه نمامیکه از پسش برم دونمیم_

 یخاطراتش شناخت یکه تو یچندوقته با اون دختر نی! من ندا رو خوب شناختم استین یزیچ .وشیآروم باش دار_

 شده! ریشوهرش شکست که انعطاف پذ یمعرفت یو ب ییبار فشار تنها ریانقدر ز شکنهیفرق کرده. نم یکل

 را دو دلمچ دونمیکه داره اما نم یسکیهمه ر نیبا وجود ا ی. حتکنمیکه انتخاب م ستین یبار نیاول نیا_

 نمیخوب ا یچون خودت رو تمام و کمال به ندا نشون نداد یوجود نداره. تو فقط شک کرد دنیترس یبرا یزیچ_

عاقالنه  کی. بردن ندا از کلنیشروعش برداشت یقدم رو برا یبه مرور زمان جلو بره و به نظر من بهتر دیبا هیعیطب

 کاره. نیتر

 

 داد. هینرمش تک یه پشتمبل رها کرد و سرش را ب یرا رو خودش

 !دوارمیام_

 

 یخوایم قایدق دونمیاومد. نم شیهم زنگ زدم خوب شد که خود به خود بحثش پ نیهم یبرا یراستش رو بخوا_

زده بدل  یهم حرف ادیخوب شناختمت. اگر شه یچند ساله دوست نی. بعد ایکه بگ کنمی. اصرار هم نمیکن کاریچ

نامزد ما  نی! خالصه که ازنهیداد م فقطو  ستیراه درستش رو بلد ن یول کنهی بهت خوب خوادیم یدونیخودت م رینگ

شوکه  کمی یببر کیکه ندا رو از کلن یکرد نیو خودت تضم یگرفت یمیگفت چه تصم ادیشه یخل وچله...وقت کمی

 شیدگزن یآدم مثل تورو تو هیدختر  نیزمان درستش ا یکاش تو وش،یدار کنمیشدم اما به شجاعتت افتخار م

 حتیحرف و نص یبه من برا اجی... اونقدر که احتی!عاقلستین ریاما د دهیکشطول  کمیداشت که انقدر نشکنه. 
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. متوجه حرفم یکن دایمشعل هاشو پ دیو خودت با کهیراه تار نیکه مراقب باش! ا گمیبازم م یول ینداشته باش

 ؟یشیم

 

 اش را فشرد و گفت: ینیب غهیت

 یوسط بهشت خدا! ول ایته دره ام  یبا قدم بعد ایکدوم راه درسته و آ یقدم گذاشتن تو قایکه دق دونمیخودمم نم_

 شهیهم یبار و برا کیوقتشه عدالت اجرا بشه  گهیحداقل مطمعانم که د

 

 بعد گفت: یبود. کم یدور شد انگار مشغول ورق زدن پوشه ا یرعنا کم یصدا

 دکتر! یباش آقا رایکمک رو از من پذ نی. اخورهیبه دردت م دونمیم فرستمیرو برات م یآدرس هی_

 

 لبخند زد. شیها یتمام خستگ با

 از عقل تورو اون شوهر عقب افتاده ات داشت! یکاش کم_

 

 معترض  به شوخ گفت: رعنا

حرف  ادیو منم ز یبسه تو خسته ا گهیشدم. خب د اشیخل باز نی! چشه شوهرم؟ من عاشق همینجوریاع نگو ا_

 از تو مشتاقم! فعال... شتریخوب شدن ندا ب یبدون مکث بهم زنگ بزن برا ادیازم برم یکمک یکر کردزدم. هر وقت ف

 

کم  یسقف چشم دوخت. پاها یدیآورد و به سف نییخطر تلفن را ازکنار گوشش پا یبوق اشغال از آن سو دنیچیپ با

 را واسط قرار داد. ییرایوسط پذ زیم یو لبه ها دیجانش را هم باال کش

 دیاز ابتدا با زی. همه چشدیشروع م ییجا کیاز  یباز نیا دی. بادیکش شیموها انیانداخت و پنچه م شیرا رو لفنت

 !گرید یبار با نقش و نگار نی. اشدیمرور م
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 دیبار یبود و باران م کیهوا تار "

 دادیبود که مهلت پلک زدن را هم نم ادیخدا انقدر ز یبارش اشک ها شدت

 دیلرز یآب سرد م یسیصورتم باز تمام تنم از خ یرو دمیکشیدست م هرچه
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 دیراهه رس یبه ب رمیجاده بودم که مس یکجا دانمینم

 که مرده ام کنمیحس م یخودم را خال آنقدر

 دنیخواب یبرا یکفن دارم و نه مزار نه

 بزرخ من است کیسرد و تار ابانیخ نیا

 دارد!  ییآشنا یبو

 کندیرا انعکاس م مانیخنده ها یسکوتش صدا باتمام

 کنمیو من حضورت را حس م یستیدر کنارم ن تو

 "زدیریاشک م میها ییتنها یمن خدا هم برا یایامشب تا تمام دن از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

******* 
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 پاهات بذارم؟ یسرمو رو تونمیم_

 

 نگاهش کرد. متعجب

 چرا؟_

 

 اش گذاشت. نهیقفسه س یرو برد و کیسرش را نزد حهیمل

 !یدیمامانارو م یبو_

 

 زمزمه کرد: یاشک یو با چشم ها دیرا عقب کش خودش

 اون منو فراموش کرده یمامانم تنگ شده. ول یدلم برا_

 

 اش شد. فینح یشانه اش گذاشت و با دست راستش مشغول نوازش کردن شانه ها یرا رو سرش

 کننیمامانا بچه هاشونو فراموش نم_

 

 کرد. کینازک را بهم نزد یپتو یها بهل

 مالقاتم؟  ادیپس چرا نم_

 

 سرش گذاشت. یاش را رو چانه
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 یباش یکه دختر خوب یوقت یول ادیم_

 

 ام نکرد هیدوست داشت رو شکستم هم تنب یلیکه خ یگلدون یوقت ینکرد. حت هیمنو تنب چوقتیمامانم ه_

  

 زد. لبخند

 گفتم! یدید_

 

 ندا گذاشت. یپا یو سرش را رو دیدراز کش مکتین یو رورا عوض کرد   تشیموقع

 بهش بگم! تونمی. منم نمادینم نیهم یک اون بهش نگفته. برا دونمیمن م _

 

 باال رفت. شیابروها

 حه؟یمل یگیم ویک_

 

 ...قیو عم یکرد. طوالن مکث

زنه ازدواج کرد. دادگاه هم منو به رو طالق داد رفت با اون  نتیپنج سالم بود ز یبابامه! وقت یدوست ندارم باشه ول_

و دوختن! من اون زنه رو دوست  دنیکنم. خودشون بر یدوست دارم کجا زندگ دیکس از من نپرس چیاون داد. ه

 شد. مطور نی... همرهیمامانمو بگ یاومده جا کردمینداشتم. حس م

 

 که بپرسد. دیترسیدر سرش داشت اما م یادیز یها سوال

 میکنیدرستش م_
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 یشد یمثل من زندون نجایتوام ا ؟یجورچه _

 

 گفت: کشیتار یچشم ها ین یدر ن رهیشد و خ زیخ میحساس شد. ن حهیکه مل یبار ندا مکث کرد. انقدر طوالن نیا

 !یستین هیمثل بق یثابت کن ینه؟ تونست یکن دایقفل رو پ دیکل یتونست_

 د. دخترک را لمس کر شدهیترا یموها شیرا تکان داد  و خط رو سرش

 زمزمه کرد: یآرام به

 نباش! یچیزود تورم با خودم ببرم. نگران ه دمیآره... قول م_

 

 .دیرا پشت سر هم بوس شیتمام وجود دخترک را گفت و گونه ها شور

 ندا؟! یگیراست م یوا_

 

 .دیو کمرش را دست کش دیخند سرخوش

 داخل... میمعلومه! االنم پاشو بر_

 

 کرد. زانیرا آو شیها لب

 تموم نشده یهوا خور میز تاهنو_

 

 را فشرد. شیسرخ از سرما یها دست
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دستاتو  شه؟یم یسرما بمون نیا یفرار از اتاق ها تو یکه برا شهینم یتحمل اون اتاق تلخه.. دردناکه... ول دونمیم_

 داخل... میبر یدختر پاشو تا سرما نخورد ینگاه کن از سرما سرخ شد

 

 کرد. تشیکرد و به جلو هدا کیشانه اش را بهم نزد یشال رو ی. ندا لبه هاستادیار او به ناچ دیاش را باال کش ینیب

 ؟یکنیرو نگاه م یچ گهیبرو د_

 

 قدم برداشت و گفت: چند

 ؟یریم یک_

 

 انداخت. شیدور بازو دست

 شمیخالص م شهیهم یبار برا کی یبار از همه چ نیا رمیم ی. ولدونمیهنوز نم_

 

 .دینفس کش قیندا چسپاند و عم فینح یرا به شانه ها خودش

 شمیتنها م یلیخ یتو بر_

 

. انگار جنون به آن کردیهم نم یتوجه کوچک یحت یبود کس یبا هم رد شدند. نگاه پرستار ها عاد کیکلن یورود از

 کرده بود! تیها هم سرا

 دلم زیدوست شو خب عز گهید یکیهست با  نجایهمه دختر خوشگل ا نیا_

 

 کرده گفت: بغ
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 !ستنیتا که مثل تو مامان ناو_

 

 .دیاز کالمش پر کش یشاد

 نداشتم. اقتشویل ی. مامان بودم! ولستمیمامان ن گهیمنم د_

 نگاهش کرد. نیفاصله گرفت و غمگ 

 ...ینجورینگو ا_

 

 .دیبه عقب چرخ ییآشنا یصدا با

 ندا جان؟_

 

 نکند. یلب جار یزن لبخند رو نیکالم ا یمهربان شدیاراده لبخند زد مگر م یب

 جانم رعنا؟_

 

 رفت. کیو نزد دیکش رونیبزرگ روپوشش ب یها بیاز ج دست

 م؟یصحبت کن کمی شهیم_

 

 و گره اش را محکم تر کرد. و دیرا جلو کش حهیعقب رفته مل یانداخت. روسر حهیبه مل ینگاه

 کنار گوشش لب زد: 

 خانم  رو تا شب بهم بگو باشه؟ نتیز قیبر فکر کن آدرس دق_
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 به رعنا انداخت و آرام زمزمه کرد: ینگاه حهیمل

 اتاقت! امیشب م_

 

 .دیتکان داد و به سمت رعنا چرخ یسر

 م؟یخب کجا حرف بزن_

 

 را باال انداخت. شیها شانه

 !یهرجا تو بگ_

 به جلو اشاره کرد و گفت: 

نوک  یهت بدم اون سرخب ییچا هی ایشده. ب یتکرار گهیسرده و اتاق توام د رونیاتاق من. ب یبرم ایباشه پس ب_

 بره نیهم از ب تینیب

 

 .دیو خند دیاش کش ینیبه سر ب یدست

 سرخ شدم؟ یلیخ_

 

 در انتظارته؟ یچ یبدون یخوایراهه نم ی. بهار تومی! وقتشه زمستون رو تموم کنیبرف دیسف ایب_

 

 تعجب حرکت کرد و گفت: با
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 ه؟یمنظورت چ_

 

 مشیتقد دیبا لبخند خسته نباش ری. تمام پرستار ها در مسرفتیراه مرا باال گرفته بود  و جلو تر از او  گردنش

 .کردندیم

 !؟یبر نجایاز ا یخواینم نهیمنظورم ا_

 

. مانند ستادیوسط اتاق ا فی. آهسته داخل رفت و بالتکلستادیدوبرابر شد. رعنا در اتاق را باز کرد و کنار ا تعجبش

 کیمراجعه کننده و  یبرا گریکدیشده مقابل  دهیچ یت. چند صندلنداش یپزشک ها بود چندان فرق گریتمام اتاق د

 پزشک. یراحت یچرخ دار برا یصندل کیو  زیم

 شه؟یمگه م یول خوادیدلم م یلیخ_

 

حواسش را پرت  یکوچک صندل یچرخش  چرخ ها یکرد. صدا کینزد زیو صندلس اش را به م تینش زیم پشت

 کرد.

 ؟یستادیا ا! بشن چرشهیم یهمه چ یاگه تو بخوا_

 

 را فشرد و گفت: زشیم یتلفن رو دکمه

 .دیکنیلطف م یدوتا فنجان چا یخانوم نظر_

 

 .دیرنگ تنش کش یساده و بدون طرحِ بلند صورت راهنیبه پ ینشست. دست یصندل نیاول یجلو رفت  و رو آرام

 ؟یبگ یزیچ یخواینم_
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 ...زیبود از همه چ یبود خال دهیبود و امروز که زمانش فرا رس دهیفرار نقشه کش یها برا ماه

 ...هیبگم. مغزم خال یچ دونمینم_

. شهیانجام م صتیترخ یو در حال حاضر داره مراحل کارا یدار یداده که ت سالمت روان صیپزشکت تشخ_

 .دمیباشم که بهت مژده م ینفر نیخواستم اول

 

 را هم گره زد و سکوت کرد. رعنا باز گفت: شیها انگشت

 ؟یتسیخوش حال ن_

 

 سرش را باال آورد و لب زد: شوکه

 ...یچرا! ول_

 

 زیشد و به م ریو وارد شد.  سر به ز یدو فنجان چا یحاو ینیس کیبه  یانسالیبه در اتاق خورد و زن م یآرام ضربه

 یاتفاق ناگهان نیاز ا ییایخولیخوش و بش رعنا با آن زن کمرنگ بود و افکار مال یکوچک مقابلش چشم دوخت. صدا

 .زدیدر سرش موج م وشیمنتظره دار ریغ میتصم و

 .دیشانه اش از جا پر یرو یدست ینشست گرما با

 !یییهِ_

 

 عقب رفت. یرا باال برد و کم شیدست ها رعنا

 تو دختر چند بار صدات زدم. ییکجا_
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 نگاهش کرد. گنگ

 .دمینشن دیببخش_

 

 نگاهش کرد. مشکوک

 !ستیحالت خوش ن کنمیندا حس م یخوب_

 

 داد. نییرا سخت پا شیگلو آب

 رو گرفتن؟ میتصم نیدکتر ا یچرا آقا یدونیتو م_

 

 خونسرد مقابلش نشست و فنجانش را به سمت دهانش کرد. رعنا

 دختر؟ یگیم یمعلوم هست چ چیتو ه نمی! چشه مگه ببیخوب نیبه ا میتصم_

 

 مفهوم بود. یب شیرعنا برا یلب ها یرو لبخند

 که.... کنمیحس م دونمینم_

 

ندا  دنیکه ادامه اش را با د یدر چارچوب و جمله ا ادیدرشت شه کلیشدن ه انیدر اتاق و نما یباز شدن ناگهان با

 را باال برد. شیشدن وحشت زده رعنا ابروها زیخ میخورد و ن

 رعنـــ _
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 زد.  هیرا صاف کرد و تک شیدر را رها کرد. رعنا گلو رهیزد و دستگ یمضحک لبخند

 خانوم نواب؟ نی! خوب هستنجاستیا یک نیبه به بب_

 

 زد. ینگاه کنجکاوش را غالف کرد و لبخند خجول 

 دکتر بهترم یممنونم آقا_

 

 را صاف کرد. شیدست پاچه شد و گلو ادیرعنا از چشمش دور نماند شه یابرو و براق شدن چشم ها اشاره

 ...ایمن مزاحم صحبتتون شدم گو گهیخوب د_

 به رعنا ادامه داد: رو

 دفتر من! دیاریب فیچند تا از پرونده ها تشر حیامضا و توض یخانوم دکتر کارتون تموم شد برا_

 

 به چهره  سرخ و ملتهب رعنا انداخت و گفت: یمحض بسته شدن در اتاق نگاه به

 من برم اتاق خودم؟! نیاگه کار دار_

 

 مقابلش کرد و گفت: یبه فنجان چا یا اشاره

 بخور  سرد شد توییازه حرفامون گل انداخته چات ینه بابا توام کجا بر_

 

 را برداشت و گفت: فنجان
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 شم؟یمرخص م یک_

 

 تر از قبل شد. رهیرعنا خ نگاه

 بهم بده ندا یقول هیزود! فقط  یلیخ_

 

 تکان داد. یرا سوال سرش

 ؟یچه قول_

 

 دوخت. شینافذش را به چشم ها نگاه

 کنه! اهیتو سنفرت قلب یکه افتاد نذار یقول بده هر اتفاق_

 

 !دیخشک شیمقابل لب ها یخورد و بهت تمام وجودش را گرفت فنجان چا کیت شیها پلک
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 توست یو نبودن ها یسلول به سلول وجود من پر از تنها "

 ! ؟ینیبیم

 نمانده است یاز من باق یزیشده که چ یطوالن تینبودن ها آنقدر

 شده ام از مرور خاطرات تو یمتالش

 هر روزه مرگ است یکه  در حال انفجار از آرزو ستادهیا یکس نهییآ مقابل

 رمیمیبودم که بدون تو م گفته

 ها هم نبود یآسان نیمردن به ا  اما

 قلبم را پر کرده ام یچندن ساله ات سلول ها یدادن نبودن ها یدر تکرار جا من

 !ستین شیبرا یدیهر سلول انقدر محکم است که کل قفل

 "استیدن دیکل نیممکن تر ریدوباره تو که غ از بودن دیکل کی

 

 

 

 

 

                            **************** 
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تختش نشسته بود و از پنجره کوچک اتاق  ی. پشت به در رودادیرا م یدر خبر از ورود کس یلوال ریج ریج یصدا

 را تار کرده بود. دشید . قطرات درشت باران و تگرگکردیتماشا م یباران یرا در هوا کیکلن اطیح

اتاق  دیسف یها کیسرام یرو یبلند هیکه سا دینکش ی. طولزدیمحکم و مردانه در سرش موج م یقدم ها یصدا

 افتاد.

 امروز حالت بهتره؟_

 

را آزاد کنند به  یروان کیمطمعا باشند که اگر  خواستندی. انگار مدندیسنج یها م یلیبد بودنش را امروز خ ای خوب

 ! افکارش را آرام زمزمه کرد:رساندینم بیاس یکس

 ؟یآزادم کن یخوایچرا م یستیاگه مطمعا ن ن؟یزنیحد و اندازه خل و چِل بودن مو اندازه م نیدار ه؟یچ_

 

 عقب رفت. یکتش کم یشلوارش فرو برد. لبه ها بیرا درون ج شیو دست ها ستادیخونسرد کنارش ا وشیدار

 ؟یکنیچرا هر دفعه تکرارش م فهممیاما نم یباور دار نویندا ا ینداشت یعقالن وقت کمبود چیو ه یستین یتو زندان_

 

. برخالف دیمرد چرخ رهیو شلوار کتان ت  یرنگ و کت بلند خاکستر یبافت مشک یو نگاهش رو دیکش یقیعم نفس

 را بر تن نداشت. دیقبل روپوش سف یمالقات ها

 د؟یکنیباهام رفتار م نطوریپس چرا ا_

 

 شد. زیر شیها چشم مردمک

 بهت گقته؟ یزیچ یکس_

 بود! ضشیخودش و افکار مر رینداشت. تقص ی. او که قصد بدکردیمهربان را خراب م یرعنا دینبا 
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 نه!_

 

 بود. زیهنوز هم ت نگاهش

 !؟یکن هیکم مونده گر یخوش حال باش یشد کیبه هدفت نزد نکهیا یپس چرا به جا_

 

 ی! به هزار زحمت جمله هااورد؟یدردش را به زبان ب توانستیو داد. چطور مخشکش را تر کرد و بغضش را فر یها لب

 تکه تکه اش را بر زبان آورد.

 رو ندارم که برم! ییمن جا_

 

 نشست. شیرفت و بهت به جا نیاز ب وشیابروان دار انیم گره

 من... یول یترس آوارگ روز هیو  یروز آزاد هی. خوادیم یچ ستیزن معلوم ن نیا دیگیاالن با خودتون م دونمیم_

 

 را باال برد و مانع ادامه جمله اش شد. دستش

 داریکابوس ب نینترس فقط از ا زیچ چیکردم! از ه نید ی. اداستین یدادم. مِنَت یآزاد نیا یبرا ینیسنگ یمن بها_

 شو...

 

 . دیچرخ شیاطراف  چشم ها کیو خطوط بار یخاکستر یچشم ها یرو نگاهش

 ن اعتماد کنم؟بهتو نیگیم نیدار_

 

 زد. لبخند



 یرابطه پوشال

226 
 

 ه؟یادیخواسته ز_

 

 .دیانکارد شده و روشن چانه و استخوان گونه اش چرخ شیخط ر یباز جسور شد و رو نگاهش

 نینه! کامال حق دار_

 

 ؟یتو به من اعتماد دار_

 

 پلک زد. شیبه چشم ها رهیخ

 معلومه_

 ؟یترسینم ؟یم سوال ندار از برم؟یم شیپ عیرو سر زیچرا دار همه چ یبدون یخواینم گهیئ_

 

 لب زد: صادقانه

 نه_

 

 

 .دیکش رونیب بشیرا از ج شیها دست

 نمیسکانس مرور خاطرات رو بب نیاومدم آخر_

 

 لب جمله اش را تکرار کرد و گفت: ریز
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 و بعدش؟_

 

 !میسیرو از نو بنو ویسنار_

 

 تخت را با ترس چنگ زد. پارچه

 !ستمین یخوب سندهیمن نو_

 

 د و گفت:ز یتلخ لبخند

هارو  قتی! قلمت رو بردار و حقیصادق باش دی. فقط بایندار یبه استعداد خاص یازیخوب بودن ن سندهینو هی یبرا_

کن که برات راحت تر هم باشه  یحماسه ساز یمیقد اینقاش. ب ینه! اصال بوم  از من و طرح از شما بانو ای سیبنو

 هوم؟!

 

 که به پا داشت چشم دوخت. یبنفش ساده ا یها ییانداخت و به دمپا نییرا پا سرش

 کنم! داشیپ دیبا یکجا هست و چطور دونمیاز کجا شروع کنم؟ اصال نم_

 

 شوهرت؟! ایخودت  ویک_

 

 را باال آور و با نفرت گفت: سرش

 .ستیمن و اون ن نیب ینسبت چی. هستین گهید امتینه حاال و نه ق یبود ول یزمان هی! ستیاون شوهر من ن_
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 زد و گفت: هیمقابلش تک اروید به

 هیبزرگ شرفتیپ نیخودته. ا یهات باور ها تیخوبه که هنوز اولو_

 

 را به جاده دلخواهش کشاند! ریمس

  ن؟یسکانس آخر رو بشنو نیخوایم_

 

 چشم دوخت. خوردندیم شهیبه قطرات درشت باران که به ش اوردیب شیجمله اش را به رو ضیآنکه تعو بدون

 !؟یه از کجا قصه بگمن بخوام ک شهیم_

 

 باال رفت. قصه؟! شیابروها

 نمونده یادیز زیهرچند چ گمیم نینداره. از کجا که بخوا یمن فرق یبرا_

 !میشروع کن یکه دلت خواست شهال رو از صفحه روزگار خط بزن یاز جنون اون روز ایپس ب_   

 

 !دینکند او نخواهد فهم فیاگر تعر کردی. چقدر احمق بود که فکر مدیلرز شیشد و پلک ها قیبه تنش تزر لرز

 ییوقتا هیگناهکار نشه! نیاز ا شتریب یبندش رو هم خودم پاره کردم تا کس نیبود. آخر دهیمن پوس یطناب زندگ_

 اون خانواده متولد کرده یکه چرا منو تو دمیپرسیسر نماز از خدا م

 

 کنه؟یهم م یمگه فرق_
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 زد. پوزخند

 ریهر روز تحق شدمیخانواده ساده داشتم مجبور نم هیاگه منم مثل گلنار  دیفکار منه. شاا نایمعلومه! خب حداقل ا_

که باورم شد که اونجا خونه من نبوده و  دنیاومدن اشتباهم رو به رُخم کش ایشدن رو به جون بخرم. انقدر به دن

 اشتباه متولد شدم!

 

 ؟یانقدر اشتباه که دست به کشتن افراد خانواده ات بزن_

 

 .دیدر وجودش شعله کش فرتن

عرضه بودن رو  یو بهم متلک ب رفتیاعصابم راه م یمن نابود شده مدام رو یشهال خوش حال بود که زندگ_

 جرقه منفجر بشم و دودمانش رو به باد بدم. هیسکوت وجودم رو پر کرده بود که با  ی. انقدرنداختیم

 

 ؟ینشد مونیپش_

 

 زد. پوزخند

 ام.   یبستر نجایهه اک چهار ما نهیهم یبرا_

 

 را باال آورد و مقابل صورتش گرفت. شیها دست

رفتن دنبال باران و اون اتفاق افتاده به اندازه  ریاون روز نحس من با معشوقه ام قرار داشتم ود کردیفکر م ریام _

گلوش فشار دادم.  ینتونستم تحمل کنم. دوتا دستامو رو دیبه رخم کش نویشهال هم ا ی. اما وقتدمیکشیزجر م یکاف

 اد!یبشه و در ن دهیبر شهیهم یانقدر محکم که صداش برا
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 کردیزده بود ونگاهش م واریبه د هیکه خونسرد تک وشیبه دار رهیو خ دیچک شیگونه ها یقطرات درشت اشک رو

 گفت:

 دستا! نیبا هم_

 

 نفرتت؟! ای رهیبم یتوخواست_

 

 گرفت و نگاهش کرد. شیاز دست ها نگاه

 داره؟! یچه فرق_

 

 یخودت بزن شهیبه ر شهیجنون باعث شده ت هی دیفکر کن که شا نیفرق داره. به ا_

 

 حال کنار تنش افتاد. یب شیزد و دست ها شخندین

. داشتیاز داغ بچم سوخته بود واون دست از ابراز نفرتش بر نم گرمیاز دست دادن نداشتم. ج یبرا یزیمن چ_

 . تهمت هاشون راه نفسم رو بسته بود.شدمیمتحمل کرده بودم. داشتم خفه  یلیخ

 

 !یزدیحرف م دیبا_

 

 میخونه پدر یشده بدم تو نهیبه م گوش نکرد. قرنط یخواستم. اما اون نخواست همه هم حرف اونو باور کردن. کس_

 طالق از دادگاه برسه یو منتظر بودم که هر آن برگه ها
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 تموم شده؟ زیکه همه چ یپس باور داشت_

 

 باران خورده دوخت. یها شهیدش را به شسر نگاه

حرص داد اون زن انتخاب کرده بود. مردابش شدم و  یتموم شده شروع شده بود. منو برا زیاز اولش هم همه چ_

که بارانم پر زد  نیازش با من بمونه هم ینگه دار یرو داشت که مجبور بود برا یگرفتار شد. باران براش حکم پرنده ا

 عشق سابقش! یو رفت پ نجای. منو انداخت اودننداشت. انگار راه نفسش رو باز کرده ب به من یازین گهید

 

 گره خورد. وشیدار یدر مردمک سرخ چشم ها نگاهش

 کنم فشیتوص تونمیبودن هر روز و هر روز مردنه. من تجربه اش کردم اما نم یعمر سربار کس هیدردناکه نه؟  یلیخ_

 

 .ستادیاو مقابل پنجره ارداشت و پشت به  واریاز د هیتک

 ؟یکه هنوزم اون سوال رو ازش بپرس خوادیدلت م شینیاگه بب_

 

نازک  یصورتش گذاشت پتو ریودستش را ز دیتخت دراز کش ی. روکردیحس م شیرا پشت پلک ها یقیعم یگرما

 .دیاش چک ینیب غهیت یرو  ختی. قطرات گرم اشک از چشمش فروردیرنگ را تا گردنش باال کش یاسی

 روز! هیشده  یدل خودم. حت یکنم  برا یزندگ خوامیندارم. فقط م یسوال چیه گهید_

 نی! از اهیکاف گهی. ددمیجنگ یرابطه پوشال هی یدکتر... من هفت سال برا یاشتباهه آقا دنیبه بعد جنگ ییجا هی از

 کنم.  یخودم زندگ یبرا خوامیلحظه به بعد م

 

 ریصورتش تصو یندا بسته بود و رد اشک رو یسمت تخت رفت. پلک هابه   دیسکوت کرد و آهسته چرخ وشیدار

 گذاشته بود. یرا به جا یدل خراش
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 متفاوته  یآدما از زندگ فیتعر_

 

 گفت: هیدروگه از گر یبسته و صدا یهمان پلک ها با

 ی. زندگیکشیو درد م یشیآدم خوب قصه م ایبه آدما و  یدیو درد م یشیآدم بد قصه م ایجنگ بزرگه.  هی یزندگ_

 . کردیم ینیدلم سنگ یتر بود و رو نی... کفه درد هام سنگشهینامتعادل بود. هم یترازو هیمن 

 

 شهیجنگ ادامه داره و تموم نم_

زمان  یمرگ تو کننیها فکر م یلیمردن داوطلب. خ یو برا میشیاز دفاع کردن خسته م یروز هی! فقط دونمیم_

و همه  ادیب یندار ییآرزو گهیکه د یدرست زمان دیمرگ با گمیکنه. اما من م و حکمش رو اجرا ادیب دیبا یکهنسال

 رو تموم کنه! زیچ

 

 با ترازو وزن کرد شهیدرد ادما رو نم_

 

 بسته لبخند زد. یچشم ها با

 !کنهیدکتر. درد آدما رو صورت هاشون تحمل م یدرسته آقا_

 

 باز کرد و ادامه داد: پلک

اطراف چشمتون هم داره  یو خطوط پنجه کالغ نیصورتتون دار یرو یقیعم یلیمثال شما خط اخم و خنده خ_

 !شهیپرنگ م
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عقلش را از دست داده بود. به  خواندیم وانهیکه او را د یکرد هرکس نیبودن زن را تحس رکیدر دل ز گریبار د کی

 شد!حد لذت برده با نیتا ا شیاز مراجعه کننده ها کینداشت که از مشاوره با کدام  ادی

 شگو؟یخانوم پ یچ یعنی نیو ا_

 

 گفت: یمکث کوتاه با

. نیرو رقم زد یو خاطرات خوش نیرو تجربه کرد یادیز یخنده ها یبچگ دیشا ایو  یمثل دوران نوجوان یدوره ا هی_

 !نیکرد یاشکتون با اخم سد ساز ختنینگه داشتن غرورتون و نر یبه بعد برا کیو تار قیدوره عم هیاما از 

 

 یافتاده رو یتار ها یقدم از تخت فاصله گرفت. نگاهش رو کیاراده  یتنش را به لرز انداخت. ب یناباور و بهت

 .دیصورتش چرخ

 رحمانه ادامه داد: یندا ب 

رو تجربه نکردم. همه  یو نوجوان یاما من کودک نیهست یقشنگ تر بوده. شما مبارز قو یلیشما از من خ یزندگ _

. انقدر ناخواسته بودنم. اشتباه بودنم رو تکرار شهیشده و مدام تکرار م یقاط دمیز دست مکه دارم ا یبا جوان زیچ

 پلک هام افتاد! ریخاطرات تلخم ز کیتار هیکردن که سا

 

 را سخت فرو داد. شیو آب گلو دیچرخ شیپلک ها ریز  یگود یرو نگاهش

 آرام و معصومانه اش هنوز زمزمه وار ادامه داشت. یصدا

که حس  ختمیدرد و مشکالتم اشک ر یبرا یوقت به اندازه کاف چیرو تجربه کردم و نه ه یواقع دنیدمن نه خن_

کردم که سبک بشم اما انقدر سردرگم  هی. گریشیسبک م یکن هیاگه گر گنیم شهیسبک بودن رو تجربه کنم.  هم

خامم کرد و  میم مهربون زندگآد نیدرد هام که چشم هامو از دست دادم و ابراز عالقه اول یواگن ها نیبودم ب

درد بود  هیهم  ریکردم اما ام دایرو پ یبزرگ خوشبخت یکیتار هی نیب کردمیبه سمت دره کشوند. فکر م مویزندگ

 یرو ی. چروککنمیحس نم یزیچ گهیحس شدم د یبود. ب هیتر از بق یطوالن یکمیشکنجه هام فقط  هیمثل بق
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و چشم  ختمیبده. من فقط اشک ر هیم که به صورتم خط بندازه و زاونکرد جربهرو ت یزیچ چیچون ه ستیصورتم ن

 هامو فدا کردم.

 

 

درد آلودش تنش را به  یکه زمزمه ها یزن یبسته و لب ها یبه چشم ها رهیبافت را از گردنش فاصله داد و خ قهی

 کنج اتاق رها کرد. یصندل یرگبار بسته بود عقب عقب رفت و خودش را رو

کنار  یموها شیرا از گوشه چشم تا خط رو یبیعج یداد و به سقف چشم دوخت. گرما هیسرد تک روایرا به د سرش

 الله گوشش سرد شد! یرو دنیصورتش حس کرد و قطره گرم به محض چک

 لب زمزمه کرد: ریز

 !یکرد کاری! با خودت با من با خانواده مون چدایش یکرد کاریتو با ما چ_

 

 

                      ********************* 

 

. لبه تخت نشست و تنش را دیرنگش کش یبه شال مشک یرنگ را هم بست و دست یشکالت یدکمه پالتو نیآخر

 یها قهیدق بیچشم دوخت. چقدر عج زانشیآو یانداخت و به پاها نییلبه پهنش جابجا کرد. سرش را پا یرو

 !کردندیروز ها رنگ عوض م نیاش ا یزندگ

آماده  یرفتن به هوا خور یبنفش به پا داشت و خودش را برا یها ییدمپا شیپ قهیچند دق نیه همنه انگار ک انگار

 رهیرنگ و شلوار ت یکوتاه قهوه ا یپوت ها ینو به تن کرده بود. نگاهش رو یرفتن لباس ها یحاال... برا ی.  ولکردیم

 .دیاش چرخ

که خرس بغل زده بود و  اهیدخترک موس دنیدوخت. با داتاق چشم  یو اشنا ینگاه از کفش ها گرفت  و به کنج خال 

 نفسش رفت. کردیبا لبخند نگاهش م
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 !دهیگفتم اون نجاتت م یدید_

 

 از اشک پر شد. شیها چشم

 تونمینم_

 

 گذاشت و گفت: شیدست ها یکوچکش را رو یدست ها ستادیرفت و مقابلش ا کینزد دخترک

 کنهیعوض نم نویا یزیچ چیو منم دختر تو ه یمامان من شهی. تو همشهیدرست م یزود دوباره همه چ یلیخ_

 

 مهین یکه آماده کرده بود در دهانش ماند و با لب ها یشدن صورت خندان رعنا  جمله ا انیباز شدن در اتاق و نما با

 باز نگاهش کرد.

 . یشد یعال نمیبیتنت م یحاال که تو یول دشونیخر ی.. دو دل بودم براانیخانوم چقدر بهت م پیبه به خوشت_

 

 دخترکش گرفت  و گفت: یخال یزد و نگاه از جا یخسته ا لبخند

 دستت درد نکنه_

 

در  دنیپوش یهم برا یلباس ها را پس بزند اما لباس مناسب خواستی. دلش مدیبگو توانستینم یگرید زیچ نیا جز

 سرد و سوزناک آخر سال نداشت. یهوا نیا

 آمد. یکنار م طشیبا شرا دیاجبار با به

 دلم قابلت رو نداشت زیعز کنمیخواهش م_
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به  یو سوال دیسرش گردنش را باال کش یرعنا رو هیآمد. با افتادن سا نییسردش را تکرار کرد و از تخت پا لبخند

 چشم دوخت. شیبرق چشم ها

 اش نشست. یگونه  استخوان یدست رعنا رو یگرما

 مراقب خودت باش ندا باشه؟_

 

 شیبازو یرفت و رو نییپا شیدست رعنا از گونه ها یبه تکان دادن سرش اکتفا کرد. گرمارا خورد و  لبخندش

 نشست.

 !شهیم رتیمنتظره د وشیدار میبر_

 

 یآقا نیگرفت که رعنا با ا یو هزاران سوال در سرش رنگ م رفتیزبانش در م ریمرد و از ز نینام کوچک ا یگاه

 دارد؟! یدکتر مروز چه نسبت

 نیکه روز اول با او مهمان ا یشده از ساک رو چک دهیو لب گز دهیتوجه به نگاه ترس یخت و باندا نییپا سرش

قفس آزاد شود همه  نیگفته بود اگر از ا وشیخجالت زده گذشت. دار یشده بود را برداشت و از کنار رعنا کیکلن

 .کردیصبر م دی! پس باشیسوال ها یبرا شودیخود به خود جواب م زیچ

قفس  نیامروز ا یناقوس ها نیپرستار ها آخر یو پچ پچ ها رهیشد و قدم برداشت نگاه خ ینکیکل کیبارراهرو  وارد

 . شدینجوا م شیبود که برا

کز کرده پشت  ی حهیمل خیم یاز قبل فشرد. نگاهش لحظه ا شتریچرم ساکش را ب یرا باال گرفت و دسته ها سرش

پر گرفت و  حهیکه مل دینکش هیرا باز کرد. به ثان شیزد و دست ها ی. لبخند کم جانستادیراهرو شد و ا یستون انتها

 یموها یآور ادی. باز هم از دیاش کش  یروسر یوشانه اش جابجا کرد و دست ر یر آغوشش فرود آمد. سرش را رو

 . دیگونه اش چک یرو یسوخت و قطره اشک شیدخترک دلش اتش گرفت و خاکستر شد. پلک ها دهیتراش

 به گوش دخترک چسپاند و زمزمه کرد:را  شیها لب

 صبر کن گهید کمیفقط  دمیقول م ارمیرو برات م نتیز_
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 کتفش را چنگ زد. صانهیدخترک حر یها دست

 باشه؟ ایب شمیپ_

 رنگ گرمش لبخند زد. یعسل یدر چشم ها رهیو خ دیدخترک را بوس یاستخوان یچانه و گونه ها نیب مرز

 امیم_

 

 .دیزیاش از بغض لر چانه

 نه ندا؟ رهینم ادتیمنو _

 

 قاب گرفت. شیدست ها نیرا ب صورتش

 مثل تورو فراموش کنم آخه؟ یدختر خوب تونمیمگه م_

 

 انداخت. نییگرفت و سرش را پا فاصله

 !یچقدر خوشگل شد_

  

 

 چنگ زد. نیزم یتنش انداخت و ساکش را از رو یبه لباس ها ینگاه مین

 از من! شتریب یلیخ یتوام خوشگل _
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 عقب رفت. گرید یو قدم دیکش شیپلک ها ریز یدست

 منتظرتن! رونیها ب یلیحتما خ شهیم رتیبرو د_

 

 ماند.  یاو منتظر نم یبرا امتیکس از امروز تا ق چیتلخ شد. ه لبخندش

 .دیبرجسته اش را دست کش یدحترک را لمس کرد و رگ ها فیظر یها دست

 باشه؟ حهیمراقب خودت باش مل_

 

 عقب رفت. گرید یزد و قدم یکم جان لبخند

 باشه_

 

 رد شد. حهیبه رعنا که منتظرش بود انداخت و از کنار مل یو نگاه دیبه عقب چرخ 

 .ستادیو مقابل رعنا ا دیکش شیچشم ها ریز یدست

  زمیعز ایب_

 .را هم پشت سر گذاشت یرد شد و نگهبان یآشنا شد. از سنگ فرش خروج اطیرد شد و وارد ح کیکلن ییکشو از

 .دیکش شیها هیمانندش  راه نفسش باز شد و هوا را با ولع به ر زهین یها لهیو م یمحض عبور از در آهن به

 از کنارش گذشت و گفت: رعنا

 ستیعجله کن دختر وقت ن_
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. با توقف رعنا کردیو او پشت سرش کوچه را گز م رفتیتند کرد و چشم از کوجه پهن و خلوت گرفت. رعنا م قدم

 که چند قدم آن ور تر پارک شده بود انداخت و گفت: یرنگ یمشک نیماشبه  ینگاه

 ؟یکنیخواهش قبول م نیازت بخوام بعنوان آخر یزیچ هی _

 دلم زیتو جون بخواه عز _

 خشکش را تر کرد و گفت: یلب ها 

 ! یخانوم... ام.... اهان افخم زهیاون پرستار اخمو! چ_

 

 رعنا گره خورد. یها ابرو

 خب؟_

 

 رنگ رعنا چشم دوخت دیو خجالت زده به خط  دوخت روپوش سف دیگز لب

.  ستیرفتار واقعا حقش ن نیاما ا کنهیم  تیو اذ ضِیهم مر حهیمل دونمیبگم! م یچطور یعنی. کنهیم تیرو اذ حهیمل_

 ؟یمراقبش باش شهیم

 

 دد. رونیرا سخت ب نفسش

تو بود پشت سرش رو هم نگاه  یجا یفس!   هرکق نیاز ا یشیآزاد م ی. داریریم یاز دست تو دختر دار یوا_

 ؟یکنیسفارش بعد خودت رو م  ی. تو دارکردینم

 را در سدت گرفت و ادامه داد: شیها شانه

 !کمینگران خودت باش. فقط  کمی_ 
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 اشاره کرد. نیبه ماش دویرا تکان داد و سکوت کرد رعنا عقب کش سرش

ندا  ستین یآدم بد وشیعتماد دارم. برادرم بوده.  پدرم بوده! دارعمره بهش مثل چشم هام ا هیبهش اعتماد کن. _

 که افتاد اشتباه قضاوتش نکن یهر اتفاق

 

 زد و مبهوت نگاهش کرد. خی افکارش

 تــ  تو!_

 

 

 حرف زدم. ادیشد ز رتیپسر خالمه! برو د_

 

 را حرکت  شیهمان نگاه مبهت پاها با

براق از جوشش اشک رعنا نگاه کرد و  یآخر نگاهش به چشم ها یحظه رفت. در را باز کردو ل نیو به سمت ماش داد

 با مکث سوار شد.

 .دیچیدر مشامش پ یجناب حام یمطبوع و آشنا یبو نیگرم ماش یمحض لمس صندل به

 سالم_

 

 را رها کرد. شیگذاشت و دسته ها شیپا یرا رو ساک

 ؟یخوب_

 

 گفت: ریگوشه چشم نگاهش کرد و سر به ز از
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 ممنونم_

 

دهد  یعقب جا یکه خم شده بود تا ساک را صندل وشیبرداشته شد و شوکه به دار شیپاها یساک از رو ینیسنگ

 نگاه کرد.

 به من نگاه نکن کمربندتو ببند یاونجور_

 

 برگرداند و استارت زد. هیرا به حالت اول کمرش

را به باد سپرده بود. انگار اصال  شیها یو لبخند بر لب داشت. تمام نگران دیچرخ ینقطه به نقطه شهر م  یرو نگاهش

تازه را  ی. حاال که آزاد شده بود فقط هوادادیکجا برود جان م کیبعد از کلن نکهیاز ترس ا شیپ یمهم نبود که کم

به اشعارش   یو توجه دیشنیگرم خواننده را م ی. صدابودن دیسف یواریاز آن چهار د یخبر گرید دویکشینفس م

 نداشت.

 انداخت . دهیسر به فلک کش یبه درختان کاج آشنا ینگاه نیاشبا توقف م 

 ؟یش ادهیپ یخواینم_

 

قبرستان  یآشنا یفضا دنیشد و با د ادهیرا لمس کرد. آرام پ رهیاش انداخت و دستگ یرخ جد میبه ن ینگاه مین

برداشت و جلو رفت.  برود. قدم توانستیبعدش را از حفظ و چشم بسته هم م نجابهیاش حبس شد. از ا نهینفس در س

 دو زانو نشست.  یرو شیناآش دیرا پشت سرش گذاشت و کنار سنگ سف اهیس یتک به تک سنگ ها

سنگ  یشده رو دهیلبخند معصومانه چهره دخترک تراش یو رو دیسنگ چرخ یرو یریتحر یمتن ها یرو نگاهش

 . دیسنگ خاک گرفته کش یلرزانش را رو یمات ماند. دست ها

 .دیچک شیو بغض اشک شد و از گونه ها دیاش لرز چانه

را تار کرده بود به  دشیسرش را باال آورد و پشت پرده از اشک که د شیکنار دست ها ینشستن دسته گل سرخ با

 نگاه کرد. وشیدار
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 .ختندیزد و قطرات اشک باز هم فرو ر پلک

 یشیم ضیمر نیزم یرو نینش_

 

 گفت: وشیدار زیتوجه به لحن هشدار آم یب

 اون تنگ شده بود یبرا یاز هرکس شترینونم! دلم بمم_

   

 سنگ خم کرد و قطرات خوش بو  فضا را  نوازش کرد. یگالب را رو شهیش

 گفت: یو با خنده تلخ دیکش شیگونه ها یرو دست

 عادت تلخ رو ترک کرد! نیا شهینم_

 

 اش. هیپف کرده از گر یسرخ از سرما و پلک ها یگونه ها یقفل شد رو شیدارو نگاه

 همه خوبه! زن و مرد هم نداره یبرا هیگر_

 

 نه؟  نیکرد هیشما تا حاال گر_

 

 سرخ شد. یگالب را کنار گذاشت و مشغول پر پر کردن رز ها یخال شهیش

 !ادیز  _

و  شکستیقبرستان و سکوتش را غارغار کالغ ها در هم م نیسنگ یرا برداشت و مشغول شد. فضا یشاخه گل 

 .کردیخاکستر م
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 یشهر چرخ م یها ابانیرا پر کرده بودند و در خ نیماش یخال یها یصندل گریکدیبعد هر دو باز هم کنار  یکم

 خوردند.

 یداد. خنکا هیتک نیسرد ماش شهیکه به سراغش آمده بود تنش را کج کرد و سرش را به ش یکالفه از سردرد 

رو ها دوخت و به  ادهیم به تردد مردم در پباز چش مهین یآورد و با پلک ها شیلب ها یرو یلبخند محو شهیش

 پرسوز خواننده  گوش سپرد. یصدا

 

 ازم خسته شدن زود ایبودم  رید شهیهم ای

 بود یخدافظ یلحظه  دمیرس یبه هرکس من

 نداره یاصال از گذشته خاطِرِ خوش قلبم

 نداره یخاطره رو که قصد خودکش نیا بکش

 

 مفهوم تکان داد! یرا ب شیو لب ها دیه کشبخار گرفت شهیش یلرزانش را رو یها دست

 

 اشتباه شده جمله هام شهیهم

 جوابم اون نبوده که شِنُفتم 

 گفتم عاشق نبود یبس به هرکس از

 نگفتم یزیبه اونکه عاشقش شدم چ 

 داد ادیبه من  ونهیشهر د نیا

 آدم که تنها باشه راحت تره  

 شیونگیو د ییبه تنها لعنت
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 گذرهیت مکه سخ یلعنت به راحت 

 

 رحمانه ادامه داد: یسوخت و قطرات گرم باز هم روان شدند. خواننده ب شیها پلک

 

 کوچه هاش برام شکل بن بسته رمیهنوزم هرجا که م 

 جا شکسته هیشهرو  نیدل ا یکی دیشا گمیوقتا م هی

 آخرت یها هیلعنت به گر یحرفا با تو داشتم ول یلیخ

 سرتپشت  فیکردم  و ح هیمثل تو گر منم

  

رنگ گرفت دلش را چنگ زد.  شیچشم ها شیاز اشکش پ دهیجوش یها و چشم ها ادیو فر ریچهره سرخ ام ریتصو

را به دندان گرفت انقدر محکم که مزه خون را در دهانش حس  نشییهم فشرد و لب پا یرا با قدرت رو شیپلک ها

 کرد.

 

 اشتباه شده جمله هام شهیهم

 جوابم اون نبوده که شِنُفتم 

 گفتم عاشق نبود یبس به هرکس از

 نگفتم یزیبه اونکه عاشقش شدم چ 

 داد ادیبه من  ونهیشهر د نیا

 آدم که تنها باشه راحت تره  

 شیونگیو د ییبه تنها لعنت
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 گذرهیکه سخت م یلعنت به راحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ******************* 

 

 

 

کلفت  یسرد زمستانه تنش را با وجود آن پالتو یرا در دستش جابجا کرد. سوز هوارا بست و ساک  نیدر ماش 

 لرزاند.

 ام؟یباهات ب یخواینم یمطمعان_

 

 را تکان داد. شیترک خورده از سرما یها لب
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 دکتر یممنونم آقا نیبهم لطف کرد یلیجا هم خ نیتا هم_

 

 ش فرو برد.شلوار یها بیتکان داد و طبق عادت دست درون ج یسر وشیدار

شاخه  یرا آهسته تر برداشت. نگاهش  با حسرت رو شیبه کوچه باغ زمستان خورده و خلوت انداخت قدم ها ینگاه

ها و دور  شدنش را  کیو بعد چرخش الست نیاستارت مجدد ماش یو جلو رفت. صدا دیاز برگ چرخ یخال یها

 و برنگشت. دیشن

 یرفت و در چشم ها یم کینزد دیاب ییاصال با چه رو کرد؟یرفتار م دیبا چطور

 ! دنینفس کش کی ی. هشت سال گذشته بود. به راحتکردینگاه م آقاجانش

باغ  یچوب یبه خود آمد که از در ورود یشد که وقت نییترازو باال و پا یمثل کفه ها شیرفت و بغض در گلو آنقدر

 ت.استراحت پدرش فاصله داش قیعبور کرده بود و تنها چند قدم با آالچ

 دادندیبود و راهش نم یترس از عکس العمل پدر بعد از آن اتفاق شوم نفسش را بند آورده بود. اگر رفتارشان تند م 

 .دانستیخود هم نم کرد؟یچه م دیبا

صورتش گذاشته بود . آفتاب شکننده  یرا رو یریبود و کاله حص دهیدراز کش قیکوچک کنج آالچ یتخت چوب یرو 

 .دادیکاله را درخشان تر نشان م ریصح یصورتش بند ها یرو

و وحشت زده غلت زدن پدرش را نگاه کرد.  دیصدا داد. لب گز قیآالچ یچوب یورد یمحض برداشتن قدم بعد به

 دورگه از خواب گفت: ییصورتش کنار زد و با صدا یکاله را از رو

 رضا؟یعل یاومد_

 

 شیکاش توان فرار کردن را داشت. انقدر پاها یشرد. اساک را با تمام قدرت ف یانداخت و دسته ها نییرا پا سرش

 کشند. یم نیبه زم شیرا داشت که قطره قطره جانش را از کف پاها یکه حس کس کردیم ینیبه تنش سنگ

 بهم فشرده اش را از هم باز کرد. یبهت زده مراد پلک ها یو صدا یشدن لباس به تخته چوب دهیخش کش خش
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 !؟ییندا بابا تو_

 

 باال آورد و نگاهش در نگاه مبهوت پدرش گره خورد.را  سرش

دو زانو نشست و ساکت را کنار  یپدرش رو یمانده اش را جمع کرد و قدم جلو گذاشت. مقابل پا یتوان باق تمام

 رها کرد. شیپا

قطرات  زشیچروک خورده  مراد گذاشت و هم صدا با ر یدستها یرا رو شیزده از سرما خیلرزان و  یها دست

 ت اشک گفت:درش

 آره بابا منم!_

 

 دخترک.  دنیپدرش هنوز هم بهت داشت و شوکه بود از د نگاه

 و ادامه داد: دیرا بوس شیدست ها پشت

 ات! ونهیدخترت اومده مش مراد. دختر د_

 

 و ادامه داد: دیخند تلخ

 .رمینم یم بندازه رونمیاگه ب یدفع حت نیاون اومده. فقط به خاطر تو... ا یتو دلت براش تنگ نشده ول_

 

 زده اش شالش نشست. رونیب یموها یپدر رو یدست ها یگرما

 یتک دختر من به جون همه شون م یتار مو هیگفته غلط کرده!  یاست؟ هرک ونهیدونه دختر من د هیگفته  یک_

 ارزه
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 داد. هیدرش تکپ یو سرش را به زانوان شلوار خاک دیخند شدیبار شکسته م نیکه با صدا ا یاشک و بغض نیب ما

 چرا؟ ؟یومدیشده! چرا ن کهیت کهیت دنتید یدلم برا یدونیم ؟یومدیپس چرا ن_

 

 گفت: شیلب ها یو با طرح کمرنگ لبخند رو دیاش را باال کش ینیگرفت و ب فاصله

 بذار خودم بگم!_

 

 نم دار از اشک پدرش ادامه داد: یدر چشم ها رهیخ

 نه؟  یومدیبه خاطر آبروت ن_

 

 تا لرزش چانه اش را مهار کند. دیگز لب

 به باد بره نه؟ ونهیتک دختر د یکه  پا شهیاعتبار مش مراد! نم  هیروستاست و  هی! یحق داشت_

 

 و گفت: دیکش شیچشم ها ریرا چنگ زد. ندا دست ز یریکاله حص یانداخت و لبه ها نییسرش را پا مراد

نداره...  ی! اشکالیومدیچرا ن کنمیمن درک م یم که بدونقربونت برم. گفت وفتهیب نیینگفتم که سرش پا نارویا_

و بلند پدرش  دیسف یها شیر یلمست کنم آقاجان. دست رو تونمیم یاالن روبروم نهیبوده گذشته مهم ا یهرچ

 و زمزمه کرد. دیکش

. وادخیکه خودت دلت م یکه نشده رو اومدم که خودم ممکن کنم. اومدم اثبات کنم دخترت هستم اونجور یهرچ_

 باشم. تیسربلند  هیکه ما یاونجور

 

 چانه اش گذاشت و صورتش را مقابل صورتش نگه داشت. ریز دست
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بشم در خونه  یخوایکه تو م یاومدم هرچ ینگفتم سرت خم شه گفتم که بدون نارویقربونت برم ا گریسرت رو باال _

 ؟یمَشت یکنیتو به روم باز م

 

 دخترک را قاب گرفت. یاستخوان را حالت داد و صورت شیانگشت ها مراد

دختر بعد اون اتفاق نشد که  اههیخونه منه. روم س یتو تو یهرچقدر هم که باشه باز جا یبابا جان. ول یبزرگ شد_

 شهر مالقاتت اگر هم... امیب

 

ز نفر ا کیتکرار عبور  یسکوت کرد و نگاه از صورت ندا گرفت. صدا قیآالچ یدر فضا ییآشنا یصدا  دنیچیپ با

 نوا را از بر بود. یب دهیبار تکه چوب پوس نیشکستن هزارم یو صدا قیآالچ یچارچوب چوب

 

 بابا؟ یمهمون دار_

 

 نشست و مراد گفت: شیلب ها یرو یمحو لبخند

 تو ایبابا جان ب ستین بهیغر_

 

 تر شد. کیمردانه  نزد یقدم ها یصدا

 سرد نشده نیاز ا شتریناهارتو آوردم. بخور تا ب_

 

 به عقب برداشت. یگرد شد و قدم رضایعل ی. چشم هادیصاف کرد و آهسته چرخ کمر

 !یآبج_
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پسر کوچک شهال خاتون  نیبود هم رفتهیاش پذ یکه بودن او را با تمام غرور جوان یجان گرفت. تنها کس لبخندش

 بود.

 سالم_

 

 هنوز هم بهت داشت.  نگاهش

 ا اصال...از اونج ؟یاومد ی! کیســـ س سالم! چقدر عوض شد_

 

 خواهر کوچکتر تلخ شد. یلب ها یجمله اش را خورد و لبخند رو یمابق

 شده! دییتا میسالمت روان یعنیمرخص شدم. _

 

 انداخت  و گفت: نییسرش را پا رضایعل

 کهیکوچ یآبج یخوش اومد_

 

نوانش خم شد و کنار نمانده بود. زا یباق شیهمه مدت هم برا نیبعد از ا داریاز شوق د یلبخند زدن حت ینا گرید

 نشست. یتخت چوب یپدرش رو

 سکوت را شکست و گفت: مراد

 خوش آمد گفتنته؟ ینکن جا چیبزرگه رو خورد. انقدر هم خواهرتو سوال پ کهیاون قابلمه رو پسر روده کوچ اریب_
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مادر را کرده که قصد جان  یثبت نشده بود که از خواهر خیتار یکجا چیدر ه زد؟یحرف م ییکدام خوش آمد گو از

 کنند! ییرایباشد پذ

 نشست. قیکنج آالچ یکوچک و چوب یصندل یحرف قابلمه را  به سمت پدرش گرفت  رو یب رضایعل

شکست و نگاه  یخش خش باز شدن پاکت غذا سکوت را م یفضا را در برگرفته بود و تنها صدا ینیسنگ سکوت

 .دکریسرخ از خجالت و التهاب را ذوب م یندا رضایعل رهیخ

 قاشق اضافه درون طرف را به سمت ندا گرفت و گفت: مراد

 یبخور بابا جان حتما گرسنه ا_

 

 نخورده بود اما گرسنه هم نبود قاشق را عقب زد و گفت:  یزیچ 

 خوردم بابا شما خودت بخور _

 دا را نوازش داد.مشام ن وریز یآشنا یپلو ایلوب یلب گفت و قاشق اول را در دهان گذاشت. بو ریز یبسم الله مراد

 کنه؟یما کار م یخانوم هنوزم خونه  وریز_

 

 بلند گفت: رضایسر تکان داد و عل مراد

 ؟یاومد یبا ک_

 

 و آرام گفت: دیشالش کش یبه لبه ها یپراکنده شدند. دست رضایخشک شد و واژه ها از شوک سوال عل دهانش

 با دوستم!_

 گفت: رضایبار عل نیلبخندش عمق گرفت و ا وشیدار یوچهره مهربان و اخم یاور ادی! باگریبود د دوست

 یاومد یهمون جا م دیهم با میخونه. مستق میسرده پاشو بر نجایا_
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 .دیاز تصور عکس العمل شهال وجودش لرز دیلرز شیتمام وجودش را در هم شکست و مردمک چشم ها ترس

 آقاجون تنگ شده بود یدلم برا_

 

دستش را خواند  رضایبود. عل نیهم اوردیتوانست در غالب جواب به زبان ب یر مکه در حال حاض یدروغ نیتر قشنگ

 .دیو برادرانه خند

 وقته فراموش کرده یلیمامان اون موضوع رو خ_

 

بود امکان نداشت آن حادثه شوم را  دهیسال ها اضافه بودنش را به رُخش کش نیو فراموش کردن؟ تمام ا شهال

 گرفته بودند! ادیدروغ گفتن را امروز  زیفراموش کند. چقدر شور انگ

 دست مراد پشت کمرش نشست. یگرما

 یخوریسرده سرما م نجایبرو بابا جان پاشو با برادرت برو خونه ا_

 

و نفس  ستادیبود. ا یافتاد و عقب انداختنش کار اشتباه یاتفاق م نیا دیزود با ای رینداشت د یگریچاره د ظاهرا

 کنار پدرش انداخت و گفت: یغذابه ظرف  ی. نگاهدیکش یقیعم

 با ماست بخور نوش جونت بشه _

 

 .کردیاز رنجش کالم دخترک هنوز هم شرم م دیهنوز هم نگاهش رنگ غم داشت شا مراد

 . کردیم یبار راه برگشت کوچه باغ زمستان زده را دوشادوش برادرش ط نیدر دستان ندا بود و ا گریبار د کی ساک

 زد. یروستا قدم نم یدر کوچه و پس کوچه ها یوز را کسزمان از ر نیا خداراشکر
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 رضای.  با توقف علردیکنجکاو محله قرار نگ یزن ها ییانداخته بود که مورد شناسا نییحال سرش را پا نیبا ا اما

 باتعجب سرش را باال آورد و به در مقابلش چشم دوخت.

 خونه؟! میریکجاست؟ مگه نم نجایا_

 

هم صدا شد و قدم برداشت.  شیکه به کمرش آورد با حرکت پاها یبا باز شدن در و فشار رضایمعنا دار عل لبخند

 را سخت فرو داد. شیو آب گلو دیکوچک خانه چرخ اطینگاهش دور تا دور ح

 گفت: رضایو رو به صورت خندان عل دیچرخ

 داداش!_

 

 محو شد.  یزن ییدلنواز و آشنا نیطن دنیجمله اش با شن ادامه

 ؟یمداو رضایعل_

 

 بود محو شد و زمزمه کرد: ستادهیخانه ا یمیپنجره قد یکه در چارچو یزن یلب ها ی. لبخند رودیچرخ آرام

 ندا...!_

 

  

                                 ********** 
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ه بود تر شد بهیکه از همه آشنا تر و امروز غر یگرفت و به شکم برجسته زن یچا کیاز بخار استکان کمر بار نگاه

 دوخت. 

دخترک  یکنج خانه زده بود و موها یبه پشت هیتک رضایدرونش گنگ بودند. عل یهم مبهوت بود و واژه ها هنوز

او و وحشت  یرنگ دخترک رو یدرشت عسل ی. چشم هاکردینشسته بود را نوازش م شیپا یکه رو یچهارساله ا

 زوم بود. شیها

 آورد. باز  بسته شدن در قندان او را به خود یصدا

 کنم فیتا برات تعر ادی. بخور حالت جا بیبخور دختر جان خسته راه_

 

سخت نبود. انقدر دور شده بود  زیشوک بر انگ یمعما نیهم حل ا ادیرا به صورت گرد و مرتب گلنار دوخت. ز نگاهش

با با وحشت نگاه  نشایتولد بچه ها دیشرکت نکرده بود و حاال با شانیاز مراسم ها کی جیاز خانواده اش که در ه

 .کردیم

سخت  شیبوده برا یعمر از و فرار کیکه  یگلنار همسر کس نکهیباز هم باور ا دادیم یهم خودش را دلدار هرچقدر

 بود. 

 برد و گفت: شیرا به سمت لب ها یچا استکان

 آره گلنار؟ نم؟یتونو ببو بچه ها امیاز در ب دیگم بودم که با تونیزندگ یها یخاطرات و خوش نیگم بودم نه؟ ب یلیخ _

 

 محو شد. رضایعل یشد و لبخند از لب ها ریسر به ز گلنار

 وگرنه... یآبج ینبود_

 

 

 استکان برگرداند. ریفاصله داد و درون ز شیو استکان دست نخورده را از لب ها دیجوش شیها چشم
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 نیرج کرده بود. هشت سال مگر به اخا هیرا از همان تار و پود اول زیهمه چ شینبودن ها نیداشتند. نبود و ا حق

 .کردیم ینیاش سنگ نهیس یکه رو ییو گِله  ها انیپا یب یاشک ها یایدر نیدر ا شدیها حل م یسادگ

بود که ب رخت سرخ و لباس  یسکانس همان روز نیدور شده بود و کنار آن ها بودن را نخواسته بود. اخر خودش

 ها شده بود.  یشهرروستا رفته بود و عروس  نیاز ا یمحل یها

بود و  افتهیاز چنگالش نجات  یمرز مرگ و زندگ انیشهال بود که م یتر چهره سرخ و متلک ها کینزد یکم دیشا

 بودن پس داده بود. وانهیو مهر د ییعمر تنها کیتاوانش را به 

 دستش نشست و نگاهش ناخود آگاه به شکم برجسته اش گره خورد. یدست گلنار رو یگرما

و همدمت  امیو انقدر از خودم شرمنده ام نشد ب دنتیت نباش قربون بغض کردنت بشم. انقدر ذوق دارم از دناراح_

 ی. حق داریعمر اومد هیخواهرم. بعد  کنمیهاتو امشب حل م یتمام دلخور کنمی. حلش مدونهیباشم که خدا م

که عاقبتت رو  یخودت و سکوت کرد یتو یختیانقدر ر نکهیکنم از ا تیبه منم حق بده که شکا یول یکن تیشکا

روستا پشت سرش قسم  هیدختر مش مراد رو که  یآبرو هیدر و همسا شیکرد و پ نییخبرت تا یاون شوهر از خدا ب

 یدیما رو هم نشن یتا حرف و جواب ها یول میکه کنارت نبود یکن تیشکا یپول کرد. حق دار هیو سکه  خوردندیم

 قضاوت نکن ندا جان باشه؟

 

 زد و نگاه از شکمش نگرفت. پلک

 چند ماهته؟_

 

روز  نیدرمان ا یدر ب یو درد رو کردیدوا نم یاز کس یدرد چیه شیرا به کل عوض کرده بود. مرور نبودن ها موضوع

 اش را زده اند زهر بود و درد داشت. یوانگیدست گرفته و طبل د پوریش ریچطور شهال و ام نکهی. گفتن اشدیم شیها

 .شدیانباشته م یانبار درد ها یدرد بود که رو شیجان بد برا زیو شکننده تر شدن قلب پدرش که عز فیاز ضع گفتن

 .دادیآتش دورنش م یگلنار خبر از خاموش قینفس عم یصدا

 ماهمه شیش_
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 رنگ را لمس کرد. یگشاد صورت یمحل راهنیپ ریکوچک ز یجلو برد و برجستگ دست

 انداخت. هیندا سا یدسته یرنگش رو دیسف یروسر یها سهیخم شد و ر سرگلنار

 خاله جان! یبه موقع اومد یکی نیا یحداقل برا یول یکه نبود یواسه اول_

 

 

 دلش را آتش زد. شیبغض دور بودن و ندانسته ها گریبار د کیگلنار ضعف رفت و  یلحجه محل یبرا دلش

 شت.شانه اش گذ یدور گردن گلنار حلقه کرد و سر رو اطیرا با احت شیدستها

 دلم برات تنگ شده بود گلنار یلیخ_

 

 کمرش نشست. یگلنار رو یدست ها یگرما

 شهیشبه نم هیدختر.  زدیم شیچقدر دلمو آت دیرس یکه ازت م ییهشت سال نبودنت و خبر ها نیبگم ا تونمینم_

 همه رو گفت.

 از امروز تا اخرش اومدم که وبال گردنت باشم. ادهیوقت ز_

 

 .دیرا بوس شیشانه ها سر

 آخه؟ خوامیرو م یتر ک زیمهمون از تو عز یقدم رو جفت چشمم گذاشت_

 

 و گفت: دیخند

 که... یی رضایزن عل ؟یزن ک یگلنار که  زن داداش من بش یانقدر بزرگ شد یک تو
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که  رضایبه عل یو با لبخند نگاه دیجمله اش را شکافت. عقب کش شیخنده بلند گلنار و تکان خوردن شانه ها یصدا

 ور تر نشسته بود گفت:د

 داداش! کردیپشت سرت م ییها یهر روز  تو راه کوچه باغ چه رجز خون یاگه بدون_

 

 

 به شانه اش زد و معترض گفت: یمشت آرام گلنار

 !دونهیبدونه رو م دیکه با یفوضول خانوم خودش اون یکن کتهیحاال همه رو د خوادینم_

 

 گلنار را از جا پراند. رضایعل قهقهه بلند یندا باال رفت و صدا یابروها

 بهش که... یگفت دونهی! پس همه رو منطوریکه ا_

 

 گشاد شده گفت: یدهانش نشست و با چشم ها یگلنار رو فیظر دست

بخور استراحت کن.  یزیچ هی  نیتوش؟! پاشو لباس بدم راحت بش ینپخت ؟یلباس کلفت نشست نیبا ا هی! چسیه_

 یکن فیرو تعر یهمه چ دیکه بعدش با

 

 بلند شد و همراهش به اتاق رفت. شیدار نگاهش کرد و به ناچار از جا معنا

 :زدیم ادیگلنار که فر یشدن در خانه و صدا دهیکوب یآخر صدا لحظه

 زحمت یدرو باز کن ب رضایعل_
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چرخاند.گلنار  ساده اتاق لیوسا یو چشم رو ستادیوسط اتاق ا فیتند کرد و به دنبال گلنار وارد اتاق شد. بالتکل قدم

 و مقابلش گرفت. دیکش رونیدست از آن هارا ب کیرفت و  شیبه سمت کمد لباس ها

 مال قبل ازدواجمه دمیبار هم نپوش کیرو  نایا ایب_

 

 ندا چرخاند و ادامه داد: یسرتاپا یرو چشم

 کپُل من؟! قیتو دختر. کو پس اون رف یچقدر الغر شد_

 

 .دیرا گوشه اتاق گذاشت و خند ساکش

 بهش بگو دلم براش تنگ شده شیدی! خودمم گمش کردم. اگه دستین_

 

 گلنار رفت و سکوت اتاق را در بر گرفت. یاز لب ها لبخند

 را از دستش گرفت. یمحل یرفت و روسر کینزد دیرا که د مکثش

 چرا ماتت برد دختر؟_

 

 گفت: یزد و با لبخند مصنوع پلک

 شده! میکجا قا قمیتا نشونت بدم رف رونیب ایسابق شو و ب ی. ندااریرو از تنت در ب یشهر یزن ها نیلباس ا_

 

او را به خودش باز گرداند.  توانستیکس نم چیتکان خورد و به خود آمد. ه شیبسته شدن مجدد در اتاق پلک ها با

 !ریخواب نفوذ ناپذ کیمگر مرگ و 
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اش مرتب کرد. گره  یشانیپ یرا رو یروسر رنگ یآب یها شهیو ر ستادیاتاق ا واریکوچک متصل به د نهییآ مقابل

 و باز هم آشوب در دلش راه افتاده بود. شدیم شتریهر لحظه ب رونیب یآخر را پشت گردنش محکم کرد. سر و صدا

که نگاه  یمرد یچهره آشنا دنیرفت. به محض خروج از اتاق با د رونیآخرش را دور تا دور اتاق چرخاند و ب نگاه

نگاه لرزانش را از مرد گرفت و  ی. به سختدیچسپ نیقفل شد و به زم شیخودش نداشت پاهااز  یمبهوتش دست کم

 آرام بودن باز و بسته کرد.  شانهرا به ن شیپلک ها شهیمهربان تر از هم رضایدوخت. عل رضایبه عل

 .دیرا گرفت و کش شیسکوت جمع را شکست و بازو گلنار

 ببوس! ماتت برده دختر برو جلو دست داداشتو هیچ_

 

 در سرش زنگ زد. وشیلحظه آخر دار یها اخطار

که از اون  یگردیبرم یندا. تو دار یدیاون خونه از خودت نشون م یمقابل تک تک اعضا یحواست باشه چه رفتار_

 یکه خودت هم تو یباش یکس دی. بارهیذهنشون نقش بگ یتو دیجد یندا هیو  زنیکه از تو دارن رو دور بر یتیذهن

 ...نیباش هم یعی! طبیگنگ باششناختنش 

 

که  دو دختر  ییباینقش و ز زی. نگاهش به زن ردیکش رونیگلنار ب یجلو گذاشت و دستش را از حصار انگشت ها قدم

و جلو رفت. محمد رضا هنوز هم صامت نگاهش  دیندارند چرخ یچندان یقد که مشخص بود فاصله سن میقد و ن

 .شدیمرگبار تر م نهسکوت خا رفتیر قدم که جلو تر مو منتظر عکس العمل او بود. ه کردیم

 خانه نداشته اند. نیجا خورده و انتظار بودنش را در ا دنشیها بهت داشت. معلوم بود که از د همانیتک تک م  نگاه

 

جناب  نیبه موقع ا ی. چقدر کمرنگ بود بودن هادیرا خم کرد و دست افتاب سوخته بردار بزرگ تر را بوس کمرش

 .زدیدر سرش زنگ م شیبا شهال.. تک تک  سرکوفت ها شیها یر بزرگ تر و چقدر پر معنا بود انعکاس همدستبراد

 سالم داداش_
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 یو با صدا دیکش شیها شیبه ر یحال محمد رضا دست نیباشد اما با ا دهیآنقدر آرام بود که شک داشت شن شیصدا

 و بمش گفت: رایگ

 ؟یاومد یک_

 

آمده چطور مرخص شده و همراه  یمهم بود که ک نیهمه مدت  هم نینشست. بعد از ا شیلب ها یرو یتلخ لبخند

 او گفت: یبه جا رضایبازگشته است. عل یچه کس

 آقاجون بود من آوردمش خونه خودم گلنار دلتنگ بود! شی. پشهیم یدوساعت_

 

 و در ادامه گفت: اوردیهم کم ن گلنار

 به مش مراد! زنهیسر م نجایبل اومدن به اگفت ق ی. منتهادیآره خبر داده بود که م_

 

 . کردینگاه تمام حضار را حس م ینینشستن انتخاب کرد. سنگ یکوسن سرخ را برا نیانداخت و دور تر ریرا ز سرش

کند اما با  مشانیدر حقش کرده بودند تقد رضایکه گلنار و عل یبه وسعت تمام فداکار یضیلبخند عر خواستیم دلش

 شد. شیبا انگشت ها یاش خم کرد و مشغول باز نهیس یرو شتریب حال  سرش را نیا

 یاینداشته تنها ب تیدنبالت دختر جان خوب امیب یزدیزنگ م ؟یمرخص شد یک ؟یبهتر_

 ندا گفت: یهوا زد و به جا یحرفش را رو گلنار

کنه  رمونیبود غافل گهم قرار  ینخواست مزاحم بشه و از طرف ادیگفتم که داداش. خبر داده بود که با دوستش م_

 مگه نه ندا؟! میخوش حال بش

 

 را تکان داد و گفت: سرش
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 آره...!_

 

خود  نیذره ب ریشد. محمدرضا هنوز هم ندا را ز ییرایظرف خرما و قند را از دست گلنار گرفت و مشغول پذ رضایعل

 .کردیکنکاش م

 ست و گفت:نش کردیلحظه با سکوت ندا را نگاه م نیکه تا به ا یکنار زن گلنار

 خواهر شوهر گم گشته ما... نمی! امیندار یخب صنم جان گفته بودم بهت ما از دست خواهر شوهر خالص_

 

 زدیبرخ یتلنگر از طرف گلنار بود که از جا نی. انگار منتظر همزدینداشت و برق م دیزن برخالف محمدرضا تهد نگاه

 و به سمت ندا برود.

 گلنار جان؟ یگیراست م یوا_

 

زن جابجا کرد و پشتش را دست  یسرشانه ها یو به آغوش زن فرو رفت. چانه اش را با لبخند رو ستادیاچار ان به

 .دیکش

 زمیعز یخوش آمد_

 

زبان در دهانش  نیرفت. چه مدت بود که ا یدلش مالش م شیو هم زبان ها ییلهجه هم روستا دنیبار از شن هر

 دانست؟یبود خدا م دهینچرخ

 ممنونم.. اع...!_

 

 خواند و با همان لبخند مهربانش گفت: شیفاصله گرفت و مکثش را از چشم ها صنم
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 صدا کن یدوست دار یصنم! اسمم صنمِ... تو هرچ_

 را نوازش کرد. شینشست و دست ها کنارش

 نمتیبب خواستیدلم م یلیبودم. خ دهیاز گلنار حرفت رو شن_

 

از آن هشت  یزیدوخت. از همه ذوق و عالقه مشخص بود که چ کردیاز زن گرفت و به گلنار که با غم نگاهش م نگاه

چون  قتیشد و حق یدر ذهنش جار ییایخولینگفته بود. افکار مال یزیچ یبود که کس بی. عجداندیسال منحوس نم

 جز حفظ آبرو نداشت! یگرید لیشد.دل دهیپتک بر سرش کوب

قد نشسته بودند افتاد و  بیکه به ترت یتر بچه اداد و نگاهش ناخودآگاه به سه دخ رونیب نهیاز س یپر سوز آه

 لبخندش جان گرفت.

 رد نگاهش را دنبال کرد و گفت: صنم

 !نیجلو عمه رو سالم کن نیایدخترا ب_

 

که  یچشم دوخت. دخترک یمحل یها راهنیکوچک دختر ها در آن پ یلفظ عمه دلش ضعف رفت و به حرکت پاها از

 نشست و گفت: شیپا یر است بدون مکث رواز قد و قواره اش مشخص بود کوچکت

 سالم عمه جون!_

 

 و گفت: دیتپلش را بوس یها گونه

 دلم. زیسالم عز_

 را به سمت دخر بزرگتر دراز کرد. دستش

 خوشگل خانوم نمتیجلو بب ایب_ 
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 .ردکینکاهشان م یچشم ریو ز کردیم یباز رضایعل راهنیپ یسومهنوز هم عقب نشسته بود و با دکمه ها دخترک

 اسمش صدفِ! مهیشده آبج یکه خجالت نمیاسم من صحراست و ا_

 و گفت: دیمرتبه گونه تپل دختررک خوش زبان را بوس دو

 خوشگل خانوم یدار یچه اسم قشنگ_

 و گفت: دیرنگ صدف را دست کش ییلخت و خرما یموها

 چند سالته؟_

 خجول گفت: دخترک

 سالمه شیش_

 

را مدام در سرش  شینبودن ها شدیتمام نم یهشت سال لعنت نیماند. ا یبه جااز آن  یمحو شدو رد کمرنگ لبخندش

 !دیکوبیم یم

 زبان باز گفت: نیریش دخترک

 سالشه! میشده چهار و ن میمنم سه سالمه و سوگل هم که پشت باباش قا_

 

 رضایعل یبازو ریاش سرش را ز رهینگاه خ دنیشد به محض د دهیاراده نگاهش به سمت سوگل کش یو ب دیخند بلند

 پنهان کرد.

 ندا بلنش کرد. یپا یدست دخترکش را گرفت و از رو صنم

 مامان جان ایبخور بدو. صدف توام ب ینیریبلبل زبون پاشو دستاتو بشور بعد ش نمیپاشو بب_
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 اطیحاز آشپزخانه متصل به  یخانگ یها ینیریهاغرغر کنان به دنبال مادرشان راه افتادند و گلنار با ظرف ش دختر

 برخاست و به سمتش رفت. یاز جا رضایوارد شد. قبل از عل

 یکن ییرایشما پذ خوادیوضعت نم نیدختر با ا نیبده به من برو بش_

 

و تعارف زد.  ستادیا رضایرا به دستش داد. ابتدا به محمدرضا و بعد مقابل عل ینیچپ چپ نگاهش کرد و س گلنار

 چشم دوخته بود. ینیرینه به ظرف شآورده بود و مظلوما رونیدخترک سرش را ب

 دو زانو نشست. یزد و رو یلبخند

 توام بردار ایدلم ب زیعز ایب_

 

 را برداشت. ینیریکوچکش را جلو برد و ش یآمد دستها رونیبه پدرش انداخت و از سگرش ب ینگاه سوگل

 دور تر نشسته بود انداخت و آرام گفت: یبه مادرش که کم ینگاه

 ؟یگینم یبه مامان گُل اگه دوتا بردارم_

 

 تر برد و آرام گفت: کیرا نزد ینیو ندا س دیخند رضایعل

  یبار رو بگو از من اجازه گرفت هی نیهم یبردار ول_

 

 را به شمت دهنش برد و گفت: ینیریش دخترک

 باشه _
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بود و  وشیارانگار واقعا حق با د دشیجد یتجربه ها یاهویه انیگذشت و او گم بود در م یبه سرعت م قیدقا

 یایبود و با دن یرنگ شیاش فرق داشت. امروز نقش و نگار ها یکهنه و خاکستر روزیکه شروع کرده بود با د یامروز

 نیرا بشناسد. حس مروموز اول دیجد یرنگ ها نیکه ا کردیم یسع دینداشت. باز هم با یهم خوان روزشید کیتار

 زنده شده بود. شیاشته بود براحافظ با نام عروس گذ ریکه پا در خانه ام یروز

اش  ییرا داشت. گلنار غذا در دهان دخترک موطال دیجد یاز تجربه ها یبیطرح عج زیمثل همان روز همه چ درست

 یمشکل داشت. محمد رضا در همان پوسته اخمو و جد شیگذاشت و صنم در تقسم غذا در بشقاب دختر ها یم

دلش را گرم  رضایعل یا هیثان یو توجه ها گاهتنها ن اهویه نیا انیم دیو شا خوردیبرادر بزرگتر فرو رفته بود و غذا م

 .کردیم

اش  با گذاشتن چند  رهیخ یگذاشت و چند لحظه بعد نگاه ها یم کشیبرنج را نزد سیبار د کیبار پارچ دوغ و  کی

 .شدیدلمه اضافه کلم در بشقاب خواهر کوچکتر معنا م

و  یخال یکه در تونل ها ی. حال باز هم خودش بود و افکاردیرس انیبه پا ینهمایشب گذشت و م بیترت نیبه هم 

 .زدیخودش را در خودش گره م ییتنها یباد ها یو هو هو خوردیسرد مغزش ورق م

 بانیبه بعد گر نیکه از ا یبه جرم سکوت کردیو نفس حبس م شدیانتخاب اشتباه گم م  نیدر ا تیتا ابد دیبا دیشا

 .شدیم رشیگ

 

اش اتاق را  یرنگ یها شهیو کوچک گلنار خاموش بود و نور ماه از پنجره کوچک و ش یروشن خانه نقل یها غچرا

 .کردیروشن م

 !ردیگیخو م رید یگفت کم یبود و گلنار م یهنوز هم از او فرار ییموطال دخترک

به مرور در  یازین گرید دیشا گرفتیم ادیآرام بودن و دور بودن را از ان دخترک  یبود. کاش کم نیهم هم درستش

 نبود. شیها ییحافظ در اوج تنها ریدل گرم کننده ام یاور بودن ها و لبخند ها

بر سر قلبش آمده بود؟ از آن  یی. چه بالگرفتیترس تمام وجودش را م کردیمرور م شیرا که با او و بودن ها خودش

 ...مانده بود و بس یباره زمستان سرد طرد شدن باق کیهمه گرما به 
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کمرنگ  یسقف چوب خی. نگاهش مدیشده را تا گردنش باال کش یگلدوز یرخت خواب نرمش زد و پتو یرو یغلت

 . کردیخواب آرام التماس م یبرا یگریخانه بود و ذهنش آشفته تر از هر زمان د

 خواب شد. میتسل شیرا انکار کرد که پلک ها شیها ییبودن تنها آنقدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زن! کی یحسرت است برا ایدن کیبغض عاشقانه در شکاف  کی شمیابر یها هلیسکوت پ "
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در نقش و نگار  کندیم شهیر شهیگذرد جان را ر یواژه در سلول سکوت م نیکه با انباشته شدن ا یا قهیروز و دق هر

 گمنام سرنوشت. چهیقال

 تکرار طلب کند و... یدرد الود ب نیدلت خودت را از چنال ا یرا لمس کن نهییهر بار که آ دیشا

 تیصدا یناالن و ب نهیاز س کشدیگناه تقاص م یناجوان مردانه که ب یباز نیاز ا فیح

 را بهم فشار بده تیها لب

 هر روزه یپوشال نیدر ا گریبار د کیرا فرو بده و  بغض

  "! یکن که تو مرده ا مرور

 

  

 

                            *********** 

 

 

 درون بشقاب مقابلش چشم دوخت. یمحل ریچرخاند و به پن یستکان چارا در ا قاشق

 توش االن آب شده بود ینداختیرو ذغال سنگ هم م ییول کن اون چا گهیبخور د_

 

 از بشقاب گرفت و قاشق کوچک را کنار استکانش گذاشت. نگاه

 چشم_
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 به استکانش چسپاند. باینان را مقابلش گذاشت و ظرف عسل را تقر سبد

 ازت نمونده. یچی! هیشد ونیقل ین_

 که آماده کرده بود را دست سوگل داد. یداد و لقمه ا نیاش را چ ینیب

 یمثل روز اولت بش دیبا یبمون ی! اومدادایمدلت خوشم نم نیاصال از ا_

 

لقمه زد و  ینبودن از احساس لبخند کم جان یخال یگفت؟ برا یها بود که م یسادگ نیروز اول شدن مگر به هم مثل

 را به سمت دهانش برد. رینان و پن

 کم غر بزن! گهید خورمیدارم م_

 

صورت گلنار و ندا در گردش بود اشاره  انیسوگل که مدام م رهیاش رفت و به نگاه خ یبه حالت تهاجم یغره ا چشم

 کرد.

ورد و خوارکت هم مثل مغز کپک زده ات بخوره بلکه خ نیبه ا یباد هی میبزن یچرخ هی رونیب میصبحانه تو بخور بر_

 اون ور و... نداختیپلو  بشمار سه م سید هیکه دوتا کاسه آش رو با  یپس اون دختر شدیروز اول بشه. چ

 و ادامه داد: دیرا بهم مال شیها دست

 فاتحه...!_

 

 و سرفه زنان خم شد. دیپر شیدر گلو یچا

 .دیلرا دست دخترش داد و با دست آزادش کمرش را ما یلقمه بعد گلنار

 اطینداره دختر جان بخور که خودم خ بیها؟ ع یخندق بالت رو دوختن بهم اون شهر گم؟یمگه دروغ م ه؟یها چ_

 !یام چنان بشکافمش برات که حظ کن یماهر
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. راه نفسش باز شد و رنگ و دینفس سر کش کیرا باال برد و  یاش گذاشت و استکان چا نهیقسه س یرا رو دستش

 د.در آم یاز سرخ شیرو

 گلنار!_

 

 در کاسه سر چرخاند و گفت: چشم

 زهیریغذا رو رو سرمون م گیوگرنه د میبر دیناهار منتظرمونه... با یحرف نباشه مامان برا_

 

 ؟یکن شیکار هی شهیاصالنم_

 

 شده گفت: زیر یبرد و با چشم ها شیرا به سمت لب ها یچا استکان

 ؟یشناسیتو مامان گل چهره منو نم_

 

 ش را باال داد و گفت:راست یابروها

هم  یلیحال خ نیو در ع یکنیرو براش از ترس رو م یدار یهرچ کنهیخودت! همون که چشم گرد م یِخاله گل_

که جونت رو بهت ببخشه. دختر رو  شمی.. اصال واسطه نمیناهار اگه نر یو دعوتت کرده برا یاومد دهیمهربونه شن

جبران  یاومد یمگه نگفت یریگیم رودم بخت واسه من  یختراد نیا نیع یبعد هشت سال اومد یکشیخجالت نم

 ؟یترسیم یندا خانوم. از چ کننیجبران نم ینجوری. ایکن

 

 .دیلرز شیچشم ها مردمک
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 !یچیاز ه_

 

 دخترش را تکاند و گفت: راهنیپ گلنار

 کن مامان جون یبرو تو اتاقت باز_

 

 و گفت: دیصورت مادرش را بوس سوگل

 یمامان یمرس_

 جونتنوش _

 

 چشم رفتن دخترک را دنبال کرد و به محض دور شدنش گفت: با

که اخالقت رو فراموش کرده باشم. هنوزم  شهینم لیدل یدرست ول یمدت ازم دور بود هیبه من دروغ نگو ندا. _

 . مگه خواهردونمیبودم م قتیرف یکه لحظه به لحظه از بچگ یمن نویو به همون اندازه دلت پاکه ا یهمون دختر

 م؟یستین

 

 را تکان داد. سرش

 من فقط... ستیحرفا ن نیگلنار بخدا بحث ا_

 

 کرد و گلنار ماهرانه دستش را خواند. مکث

دختر؟   یزنیگول م یرو دار یک یهم نرفت اطیعجوزه تا تو ح یشهال دنیاز ترس د یسه روزه تو خونه من مهمون_

 ؟یترسیم شیاخه اون زن ترس داره مگه؟ از چ
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 داد و گفت: رییش را تغکالم ریمس

سر اومده. نگران نباش  ی! دوره مادر شوهر بازیچ نیع ترسهیازش گرفتم دختر ازم م یچه زهر چشم یدونینم_

 خودم پشتتم. 

 

 تعجب گفت: با

 ؟یکرد کاریچ_

 

 میدیبرگشت د یفروش محصوالت وقت یبرا یکنار یخان داداشت رفت روستا شی. پنج سال پیدیصنم رو که د_

صنم  نیو ا یمرغ پرکنده آروم و قرار نداره. کاشف به عمل اومد که آقا عاشق شده! خالصه رفتن خواستگار نیآقاع

موقعها من تازه نامزد داداشت بودم.  نجادوگر سال اول حامله شد بچه اش دخت بود. او یخانوم شد عروس شهال

 رو رو نکرده بودم! ثمیخب یاون رو ادیز

 

 و گفت: دیغش غش خند 

 ایاریرو بدست ب یدل عل یتونست یچطور یکن فیمو به مو تعر دیبا نمیبب سایوا_

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

و تو  گمیپر دلم غم شد از امروز به بعد من م یسه روزه تو فک زد ادهیبرات وقت ز گمیخوبه نپر وسط حرفم اونم م_

 برو... سهیر

 

 خب بعدش؟_
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 تر برد. کیزدو سرش را ن دیاش کش یبه روسر یدست

حرفا.  نیزبون انداخته بود که دختر زاست و ا ی.پچ پچ کنان دنبال دختره معصوم بکردیخانوم پشت چش نازک م_

شال گردن ببافه نفست  هیشبه برات  هیسر کالف کاموا رو بدن دستش تا  هیکاف یهست انیهم که در جر وزیملوک ن

مدت باز دوباره بار دار  هیبعد  نکهی. تا اکردیم هیه شب و روز گردختر گهید یچیعالمت کنه! ه یرو تنگ کنه و رسوا

 هیخانوم  تهی! عفرنهیآورد. چشت روز بد نب ایوبازم دختر به دن دیبارم شکر خدا و برکت به سفره اش رس نیشد. ا

دختر طفل عقد کرده بودم. جا پام سفت بود. اشک  گهیدختره رو برد. منم د یبلند گو دستش گرفت جار زد و آبرو

 !رهیآفتاب بگ ونیدور کمرم و شهال خانومو شستم انداختم بند رخت ا دمیچیچادر پ هی دمیرو که د ممعصو

 

 شد و گفت: رهیگلنا خ جانیلحظه با بهت به چهره پر از ه چند

 ؟یتو با شهال دعوا کرد_

 

 .دیرا نوش یجرعه چا نیرا حالت داد و آخر شیها لب

 !یکش سیو گ سیگ_

 

 اندازدیکه دور کمر بسته باشد و مقابل شهال با آن همه غرور مرافه راه ب یو چادر زهیقد و قواره ر نیگلنار با اتصور  از

 رفت. سهیشکم خم شد و ر یباره جان گرفت و رو کیخنده اش به 

 با خنده ادامه داد: گلنار

 پشتتم ریخالصه که غمت نباشه خواهرم مثل ش_

 

 گفت: دهیبر دهیبر
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 بود؟ یچ عکس العملش_

 

که... تمام روستا رو جمع  یدونیاومد نم ایکه سوگلم به دن یغش کرد! کم آورد و خودشو زد به غش کردن... روز_

 نکشه یبهش دادم که تا آخر عمرش غرورش را به رخ کس یمالقاتم!درس انیکرده بود ب

 

 .دیچ ینیرا درون س یخال یشد و ظرف ها زیخ مین

 هیبوده اما خب بازم  دروغه اگه بگم دلم خنک نشد. صنم هم دختر خوب ییرو هادیهرچند ز یکرد یکار خوب_

 .کردیم تشیاذ یلیخ یمدت هیکه شهال  فیهوم.. ح_

 االن روابطشون خوبه؟_

 چرخهیپروانه دور دختراش م نیآره بابا ع_

 

ت.  گلنار پشت سرش رف وانیرا در دست جاجا کرد و به سمت مطبخ پشت ا ینیباال داد و کمر راست کرد. س ابرو

 وارد شد و به سمت سماور رفت.

 زم؟یبر یخوریم ییچا_

 

 زد و گفت: یلبخند

 بود. یدونه کاف هیهمون  ینه مرس_

 به شکمش کرد و گفت: یا اشاره

 پسر؟ ایدختره _
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 .دیشکمش کش یبه برجستگ یرا خم کرد و دست سرش

سالم باشه دختر و  ستی. مهم نشمیم نهیو فقط معا درمانگار چهار ماهه که خرابه یدستگاه سونوگراف دونمینم_

 نداره یپسرش فرق

 

 باال زد. نیها است وانیشستن ل یآب کنج مطبخ رفت و برا ریرا تکان داد و به سمت ش سرش

 رابطه داداش محمد و صنم خوبه نه؟_

 

 و با تعجب گفت: دیخنده بلند گلنار به عقب چرخ یصدا با

 زدم؟! یحرف خنده دار ؟یخندیچرا م_

 

 هوا تکان داد و با خنده گفت: یرا رو دستش

 ی. نبودننیچیبچه سوم برنامه م یدختر دارن برا هیافتادم واسه همون خنده ام گرفت. مشکل چ یزیچ هی ادینه _

 ریز گرفتیصنم خانوم گل دست م نیهم دنید یبرا رونیب زدیهر روز از روستا م یداداش اخموت چطور ینیبب

 .کردیم میکتش قا

 

 بهت گفت: با

 کارا؟! نیتو محمد رضا و ا یگیم یچ_

 

 سر تکان داد و گفت: انهیموز



 یرابطه پوشال

275 
 

 نیو اخالق نداره عاشق ا کنهیصد مرتبه زن فلک م یروز گهیم نتشیبب یکیخان داداش اخموت که  نیبله هم_

صداشون کنم اون  اطیدفعه رفتم تو ح هیزده به سرش...  ییدایش یول کنهی! رو نمیصنم خانوم شده اونم چه عاشق

 ...نیو بب ایصنم بانو ب یبرا زدیم یژکوند هی الشیبیموقع ها صنم ،صحرا رو باردار بود. با اون س

 

 را کلفت کرد. شیگذاشت و صدا شیرا پشت لب ها یروسر یمرتبه پلک زد لبه ها چند

 د؟یصنم بانو ناخوش احوال شد ست؟یالزم ن یزیصنم بانو چ_

 زد و ادامه داد: یچرخ

 صنم بانو...! یتو چقدر خوشگل یصنم بانو، صنم بانو مرا خل کرد_ 

 

 .کردیو حرکات گلنار را با آن شکم گردش دنبال م دیلرزیاز خنده م شیها شانه

 دلم درد گرفت یبسه دختر وا_

 

 اش را به حالت اول برگزداند و گفت: یروسر گلنار

 میبر دیشد دختر سر ظهره مامانم منتظره با ریدست بجنبون د_

 

 اش را خورد و گفت: خنده

 ؟یدیکار کنم دستور هم م ینذار نکهیا یآخه مثال من مهمونتم به جا یچقدر تو رو دار_

 

 را دور کمرش گذاشت و خشک گفت: شیها دست
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حالت  یبا آب سرد بشور اطیحوض داخل ح یپا ذارمتی. مکنمیبشو لک داشته باشه پوستتو م زیحرف نباشه تم_

 ستیخوش نام ن خیو نامت هم در تار یکن از لحظه ورود تو تنها خواهرشوهر بود اهیتو؟ خودتو س یون. مهمادایجا ب

چرا  نمیب االیهم باش  عیکه هست. کارتو بکن سر نهیانتظار نداشته باش ماچت کنم! هم یکه هست انیاصال در جر

 ماتت برده؟!

 

                         *************** 

 

بود از عرق شرم و  سیگل چهره خ رهینگاه خ ریدو زانو کنار سفره نشست. ز یسفره گذاشت و رو یرومرغ را  ظرف

گذاشته بود  یکه در طاقچه طرح لبخندش را به جا یکه معنا نداشت. نبود پدر گلنار کنار سفره و قاب عکس یسکوت

 کرد. شیدلش را ر

 

 دختر قشنگم دیدیت رو مکه خانوم شدن شدیخوش حال م یلیبود خ نجایاگه االن ا_

 

 از قاب عکس گرفت و رو به گل چهره گفت: نگاه

  نمشونیبب خواستیخدارحمت کنه عموجان رو منم دلم م_

 

 گذاشت و گفت: شیدست ها یچروک خورده اش را رو یها دست

 شهیخدا بخواد همون م یقسمت دخترم. هرچ_

 

 گذاشت.اش  نهیس یو سرش را رو دیاش را بوس یاستخوان یها گونه

 گل دخترش خانوم شده بزرگ شده دیدیتو کاش مادرت بود م یدخترم. چقدر خانوم شد یچقدر خوشگل شد_
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 .دیزن را بوس یشانیو پ دیلباسش را نفس کش نیریش عطر

 رهیگیبا بغض دلم م ینجوریبرام نگو ا یخاله جان کم از اون نبود یتوام مثل مادرم بود_

 

 زن ادامه داشت. یها هیگال

 برام یخبر از خودت به جا نذاشت هیو  یبودم که هشت ساله رفتن_

 

انداخت. گلنار قاشق را با صدا  نییزد و سرش را پا یبود. لبخند تلخ دهیچیپ ایکه از او در تمام دن یهم انکار خبر باز

 درون بشقابش رها کرد و گفت:

 کردن؟ هیواسه گال یردرو دلش؟ مهمون دعوت ک یزیغصه بر ارمیدختره رو ب یمامان جان گفت_

 

. مالقه را در دست ختیندا ر یاز آن را درو بشقاب خال یو مقدار قابل توجه دیکش کیبرنج را نزد سیچهره د گل

 و گفت: ختیبرنج ر یخوش رنگ مرغ ترش را رو هیگفت و از ما

 یری. بخور جون بگی. بخور دخترم پوست استخون شدهیچه حرف نینه مادر جان ا_

 

 بار با مادرش موافق بود. نیا گلنار

 رهیجون بگ کمیرو گلوش بلکه  ختمیدم دستم اومد ر یچند روزه  هرچ نیتازه من ا_

 

 پر کرد و شروع به خوردن کرد. یرنگ یرا از پلو قاشقش

 را از دوغ و پونه پر کرد و دستش داد. یخال وانیچهره ل گل
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 یریجون بگ کمیبخور مادر بخور _

 زد و گفت: یغذا از دست مادرش اماده بود چشمک یخوردن قاشق بعد یل که برابه سوگ ینگاه یچشم ریز

 مامانت چقدر چاق شده نه؟ نیا یسوگل_

 

 مادرش را رصد کرد و گفت: یبا لبخند گشاد سوگل

 خرس مهربون شده! هیشب_

 

خودش را  یده شده برادوغ آما وانیو شروع به سرفه زدن کرد. از فرصت استفاده کرد  و ل دیگلنار پر یدر گلو لقمه

 دستش داد و با خنده در جواب دخترک باهوش گفت:

 داداش؟ ای ارهیب یخرس مهربون برات آبج یدوست دار نمیحاال بگو بب_

 

 دیفهم شدیتپلش م کلیگرد و ه ی. اما از تکان شانه هاکردیم یباز شیانداخته بود و با غذا نییچهره سرش را پا گل

 .خنددیکه م

 گرد دخترش را نگاه کرد. یو با چشم ها دیجا سر کش کیدوغ را  گلنار

 فکر کرد و در جواب گفت: یکم سوگل

 بشم. یمثل حنانه داداش داشته باشم. مراقبش باشم و خواهر خوب خوادیدوتا دارم. دلم م یآبج_

 

 .دیزد و دستمال کنار بشقابش را دور دهانش کش یلبخند

 دختر ناز... نمیبب نجایا ایب_
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 به  ندا رفت. یدخترک برداشت و چشم غره ا یرا از رو نشیگاه سنگن گلنار

 ؟یدیبچه م ادی هیچ نایا_

 

 باال داد و سوگل را در آغوشش جابجا کرد. ابرو

 نیمن فقط سوال کردم هم _

 و برنده رو به مادرش گفت: زیت

 غذا خوردن در رفت! ریاز ز یمامان گل یدید_

 

 از او گفت: تیمانده در بشقاب ندا انداخت و به حما یباق یبه مقدار غذا یچهره نگاه گل

 که زور کرد. شهیشده مادر خوب خورد غذاشو. نم ریس_

 به ندا ادامه داد: رو

 نوش جونت مادر_

 

 زد و در جواب گل چهره گفت: شیپر از غذا یبه گلنار و لپ ها یمعنادار لبخند

 خوش مزه بود یممنون خاله گل_

 

 هم با ذوق گفت: سوگل

 جون یمامان گل یرسم_

 



 یرابطه پوشال

280 
 

 زد و در جواب ذوق دخترک گفت: یلبخند

 نوش جونت مادر_

 

 

 

                    ******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام چارهیقلب ب یبدون تو برا ایمحو شود دن "

 نتیدروغ یتمام دوست داشتن ها ادیدل با  نیشود ا خام
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 باورت کردمو  دمیند یبودم که تورا آن طور که بود ساده

 مرور کرده و باور دارم یبود تورا آنچه که هست نیا تصورم

 کنمینگاه م تیپر کردن نبودن ها یبرا نهییامروز که تنها خودم را در آ اما

 میها ییپر کردن تنها یتورا نخواهم خواست برا گرید

 است تیتو بهتراز بودن ها نبودن

 آشکار بود میاکه بر ییدرد داشتم از خنده ها و دروغ ها یبود

 ات یپوشال یو باز درد دارم از نبودن ها یستین

 نداشته باشد یو نبودت که فرق بود

 "ستیبهتر از خاطره ساز تیبرا مرگ
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                       ****************** 

 

 شد. زیخ میزد و ن یکه به جانش افتاده بود غلت یخوابیاز ب کالفه

زد.  رونیسرش انداخت و آهسته از اتاق ب یاش را آزادانه رو یاراده روسر یحال ب نیود اما با انب یخانه نامحرم در

 به روشن کردن چراغ نداشت. یازیعادت داشت و ن یکیبه تار شیچشم ها

 رفت و وارد بالکن شد. ییرایپذ یسالنه به سمت در خروج سالنه

 یمانده بود. درختان کوچه باغ ها یباق دیز تا شروع سال جدهوا به نسبت کمتر از قبل شده بود و تنها چند رو سوز

 بست. یرا از بهار آورده بودند و کم کم زمستان ساک رفتن را م دیو سف یصورت یشکوفه ها انیدر م یکیروستا 

 برداشت و کاشت محصول بود. یبرا یزیها سبز و نقل کالم کشاورز ها شکر خدا و آمدن بهار و برنامه ر نیزم

خبر به گوش شهال دلش را  دنیها و رس هیهفته را در خانه گذرانده بود و ترس روبرو شدن از همسا کی نیا تمام

 آشوب کرده بود.

رفته بود و به گل چهره سر زده  رونیبار را هم با ترس و لرز و پوشاندن صورتش را شال بافت زمستانه ب کی همان

 بود.

 کودکانه... یاز او کوتاه آمدن گلنار و اخم قهر ها یاز طرفدار رضایالبت کالم علاز گلنار و انکار از او تا اخم و ص اصرار

 هوا روحش را تازه کرد. یو نفس گرفت. سرخوش پلک بست و خنک ستادیا یچوب یفاصله از حفاظ ها با

 بره؟یخوابت نم_

 

بود و با لبخند  ستادهیاخانه  یچارچوب ورود انیم یراخحت یبا لباس ها رضای. علدیزده پلک گشود و چرخ وحشت

 .کردینگاهش م
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آن روز محمد  یبار بعد از مالقات ناگهان کیآمدند و تنها  یم دنشیبه  د شیهفته را صنم و دختر ها کی نیا تمام

بود. با تمام ترس و وحشتش دلش  دهیاز او ند تیرفتن به خانه و حما یبرا یتعارف ایو  یاصرا چیبود. ه دهیرضا را د

 ینیب شیپ تواندیاست و خشم او را نم کیاو به مادرش نزد لقکه خ دانستیدوم هم تنگ بود و اماخوب مبرادر  یبرا

 کند.

 داداش دیکردم ببخش خوابیتوام ب_

 

 رفت. کیعمق گرفت و نزد لبخندش

 کی نیاش در طول ا یبرادرش گرفت و مرور کرد که تنها حام یچشم ها تیو برق پر حما ینگاه از مهربان خجول

 ته او بوده.هف

 بودم دارینه ب_

 

 :دیشدندش پرس نیو خانه نش ریپدرش در چند روزه اخ یناگهان یماریخبر ب یآور ادی با

 ازش؟ یدار یبابا حالش خوبه؟ خبر_

 

 را تکان داد. سرش

 اش کنه نهیدکتر اومده بود معا ششیصبح رفتم پ_

 

 کرد. مکث

 خب؟_
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 ساده است یسرما خوردگ هیگفت  یچیه_

 

 .شناختیرا خوب م رضایعل ریگاه سر به زن نیا

 به من دروغ نگو! رضایعل شناسمتیخوب م  یترم ول کیازت کوچ_

 

 داد و گفت: رونیرا با صدا ب نفسش

 بده تا... شیشهر آزما مشیببر دیبا میستیهنوز مطمعا ن_

 

 .دیجمله اش پر انیم کالفه

 برو سر اصل مطلب رضایعل_

 

 .دیتنش لرز رضایعل یلرزش صدا از

 سرطانِ! یماریمشکوک به ب_

 

 گفت: دهیبر دهیگرد شد و بر شیها چشم

! اصال هنوز که دنیجو م یادیدکترا ز گنیدروغ م ستین شیزیمن که چ یتــ تو؟! بابا یگیم یدار یچــ چـ چ_

 نه؟ ستیمشخص ن یزیچ

 

 گذاشت و تکانش داد. شیبازو یرو دست
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 با توام جواب منو بده رضایعل_

 

 . دیخواهرش را گرفت و تن لرانش را به آغوش کش یها یبازو

 رفت. جینا آرام قلب برادر نشست و سرش گ یو تپش ها نهیس یرو سرش

آروم  ضِیوقته مر یلیافتاده بابا خ یادیاتفاقات ز یوقته نبود یلیندا. خ میآماده کن زیهمه چ یخودمونو برا دیبا_

 .ستیباش ندا حال همه مون خوب ن

 

 .دیبردار چک راهنیپ یدرد ناکش اشک شد و رو یه اش زد  و بغضش را فرو داد جمله هابه سر شان یچنگ

 

 

 

 

 

 االتمیدر خ یتو بود ایدن نیحق من از ا"

  ندیگویکه م ستین دروغ

 ، آرزو نخواهد شد ایو رو الیخ

 یشتافت تیو به ابد یمن تو بود یایرو

 خاکستر شد وستنتیپ قتیدر تالش با به حق میها آؤزو

 ام پر زده بود یاز بام زندگ یخودم آمد و خوشبخت به
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 "تو... یرفته بر بادم در نبودن ها یمانده بودم و صورت چروک خورده و جوان من

 

 

                         **************** 

 

 

نه چکه خوش نقش خا چهیقال یرو  شیانگشت ها انیاش گرفته بود و همچنان خون سرخ از م ینیب ریرا ز دستمال

 .کردیم

 برداشته شده بود. شیشده بود و پرده از پنهان شدن ها دیباالخره سرش آمده بود. آنچه که نبا دیترسیآنچه کهم از

. سوگل وحشت زده جعبه دستمال را در دست داشت دیپاشیصورتش م یاز حال رفته بود وصنم آب خنک رو گلنار

 . دیکشیو دامنش را مدام م

را با غرور در دست  شیدور تر عصا یو شهال کم لرزاندیخانه را م یو احمد رضا ستون ها ضاریعل یعربده ها یصدا

 .کردیگرفته بود و با نفرت نگاهش م

 ادیدستمال بذار خون م ایعمه جون ب_

 

 . ختیسرش ر یگونه ها یچکه کرد و رو شیاز چشم ها اشک

 اش زد. نهیو تخت س به تمام قدرت مانع اش شد رضایبرداشت و عل زیبه سمتش خ احمد

 آروم باش مرد زده به سرت اون خواهرمونه_

 

 را باال برد و گفت: شیصدا احمد
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 فرار نکرده باشه! کی! از کجا معلوم از اون کلنشهیروان پر هیاون  ستیاون خواهر من ن_

 

 با اخم گفت: رضایعل

 . ونریب یدیکه از دهنت م یمثل آدم حرف بزن. مزه کن حرف نییپا اریصداتو ب_

 

 نگاهش کرد و گفت: ظیغ با

 !یکنیم یمهمون نواز ی... قاتل مادرتو تو خونه ات راه دادکهیدست خوش بابا داداش کوچ_

 

 اوج گرفت: شیباره صدا کی به

خواهرمه... ناموس  یزنیبهش برچسپ م یکه دار یرو بذار کنار زن یدوز نهیبوده تموم شده ک یخفه شو. هرچ_

 ولش کنم.  ابونیه ختو کوچ تونمیمنه... نم

 مغزتو شستشو داده!_

 

 زد: ادیفر

 احمد به خاطر خدا ساکت شو نذار حرمتا شکسته بشه!_

بندازش  ستیخواهر ما ن ستیاون هم خون ما ن رونیرو بنداز ب یاون روان ؟یحرمت کدومه؟ تو حرمت نگه داشت_

مادرشون رو  خواستهیکه م یراد کسم رتیغ یب یپسرا دهی. دهن به دهن چرخمیروستا شد یانگشت نما رونیب

 بکشه راه دادن تو خونه

 

 را در هوا تکان داد و گفت: شیها دست
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 خرافه ها رو واسه خودت  نگه دار... نی. ادمیرو تو خونه ام راه م یمن ک ستیمربوط ن یبه کس_

 

 :کردیآرام زمزمه م یادامه داشت و دخترک هنوز هم کم شیها اشک

 دستمال بذار تا خوب بشه ادیون معمه جون داره دماغت خ_

 

 اش گذاشت. نهیس یو سرش را رو دیدخترک کش یموها یزد و دست رو یکم جان لبخند

 ستین یزیخوبم چ زمیباشه عز_

 

 اش از اشک برق زد. یدرشت عسل یو مردمک ها دیاز بغض لرز شیصدا

 نه؟ کنهیدرد م_

 کنهینه قربونت برم درد نم_

 و گفت: دیاش لرز چانه

درد داشت! تازه با دستمال خون هارو پاک کردم بازم درد  یلیپام خون اومد خ نیبار خوردم زم هیوغ نگو من در_

 کردیم

 

 دخترک عمق گرفت  صورتش از درد جمع شد. یاز باهوش لبخندش

 گرفت و نگاهش کرد. یگلنار نگاه از دخترک موفرفر زیر یناله ها یصدا با

در آرام کردنش داشت. از همه بدتر نگاه آزار دهنده و ر  یسع رضایو عل کردیهنوز هم خصمانه نگاهش م احمدرضا

 .کردیم دیحرف شهال بود که حالت تهوع اش را تشد

 آب قند را کنار زد و صنم نگران گفت: وانیل
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 آروم گلنار جان_

 

 رفت. رفتیهر لحظه باال تر م شیشد و به سمت آحمد رضا که ت صدا زیخ مینگاه کردن به صنم ن بدون

 داد. هیاش فشرد و کمرش را به ستون سرد تک ینیب ریرا ز دستمال

که ضرب  شیگرفته از گوشه لب ها انیوار در هوا تکان داد. رد خون جر دینگاهش کرد و انگشتش را تهد زیت احمد

 .زدیبود دلش را آتش م رضایدست عل

 رونیپاشو برون ب االیآبرو!  یبرو همون جان ب یبود ینزن جادوگر...قاتل! پاشو هر قبرستون یخودتو به موش مردگ_

 

 !دیپلک بست و گلنار قبل از او خروش یعصب رضایعل

 ؟یکنیم رونیکه مهمون منو از خونه من ب یهست ی. تو کیتو خونه من صداتو باال ببر ی! حق ندارنمیصداتو ببر بب_

خبر دختره رو  یناهش شده. اون مرد از خدا بکه خواهرشو راه داده و پشت و پ رضاینه عل ییتو رتهیغ یکه ب یاون

 ؟یو پناهش باش یو خواهرت رو نجات بد ادیکه به جوش ب رتتیبود اون غ یهشت سال برد شکنجه کرد جا

 

 را اوج داد: شیتر رفت و صدا کینزد

 اشیعخونه اون مردک  ونهیترکش کنه تا کنج اون د دیو با ستیندا خواهرش ن نیخوند یگوش عل یهشت سال تو_

 تو و اون مادر حقه بازتم!  واریهشت سال سکوت کردم. از حاال به بعد من د نیبپوسه. ع

 

 ادامه داد: کردیو رو به شهال که خشک و صامت نگاهش م دیچرخ

نفرت  نیتموم نشد ا گهیبه جون هم خون خودش. بسه د شیو انداخت یپسرو خام کرد نیتو ا دونمینم یفکر کرد_

دختر از دست تو  نی. خدا شاهده ایکه راه انداخت یفیکث یباز نینفستو قطع نکرده؟! تمومش کن ا نهیهمه ک نیتو. ا

که  ذارمیو من نم مونهیبذار اون خونه هم ن راحتشخبر افتاد. حاال که برگشته  یفرار کرد و دست اون از خدا ب
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و  ریمعرکه نشو دست پسرتو بگ رایب شی. آتکنمیرو م شیهم برادرش قدمش رو چشمم نوکر ی.من خواهرشم علادیب

 تو روستا؟   یو جار زد یتو باز بلند گو دستت گرفت ای زننیمن نکش. مردم حرف پشت سر من م یسرک تو زندگ

 

 و ادامه داد: دیاش کوب نهیس یرو

 تا گلنار نشونشون بده جواب حرف انیخونه اعتراض کنن تا جواب تک تکشون رو بدم. بگو ب نیدر هم انیبگو ب _

 !هیمفت زدن پشت سر خواهرش چ

 

 .دیگلنار را عقب کش یرفت و بازو کینزد رضایعل

 واسه خودت و بچه خطرناکه شهیم نییبشه آروم باش فشارت باال و پا_

 :دیشده اش غر دیکل یدندانها انیخودش و گلنار را پر کرد و م انیرضا با دو قدم فاصله م احمد

 با مادر من درست حرف بزن_

 

 او گفت: یبار به جا نیا رضایاده جواب کوبنده شد و علآم گلنار

جنجال راه  جایان نیو اومد نیاون حال تنها گذاشت یبابا رو تو ستیخونه. درست ن نیو بر ریدست مامان رو بگ_

 .میزنیحرف م یبرو آروم که شد نیانداخت

 

 شد. پر حرف و با سکوت! رهیخ رضایرخ عل میبه ن شهال

 گفت: ظیبا غ احمد

 ؟یکنیم رونیاز خونه ات ب ونهیخودت رو به خاطر اون دختره د یمادر و برادرت رو هم خون ها یدار _
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 اخم گفت: با

 یریبگ میتصم یو عقالن ی! بهتره قبولش کنستیتو و اون ن نیب یفرق یندا هم خواهرمه همونطور که تو بردارم_

 

 قدم شد. شیباز کردن در پ ین براو صنم هراسا دینطق احمد را بر  اطیشدن در ح دهیکوب یصدا

 ابروانش به جمع اضافه شد. انیم ظیبعد  محمد رضا هم با اخم غل یکم

 کننیو پچ پچ م ستادنیفال گوش ا رونیب ختنیچخبره صداتون کوچه رو برداشته تمام محل ر_

 

 انداخت. نییبه عقب برداشت و با اخم سرش را پا یبه رسم احترام ترس از برادر بزرگ تر قدم احمد

 کرد. کینزد شیآب قند را به لب ها وانیو ل دیگلنار را کنار کش رضایعل

 بلند تر گفت: محمدرضا

خفه خون  شدیتو سرتون چ نیخوب صداتون رو انداخته بود شیپ قهیگفتم انگار؟ تا چند دق یچ نینشنفت_

 ن؟یگرفت

 

 یگرد شد و ب شیکنج خانه افتاد. چشم ها کز کرده یرنگش را در دست چرخاند و نگاهش به ندا یا روزیف حیتسب

 دو زانو نشست. یرفت مقابلش رو کیاراده نزد

 صورتش فشرد. یرو شتریو دستمال را ب دیاز اشک درخش شیچشم ها دخترک

 شده؟یصورتت چ_

 

 .زدیم ادیرا فر ینگران شینبود اما چشم ها شیدر تن صدا یلطافت چیخشک بود و ه شیصدا

 و گفت: دیکش رونیغوشش بسوگل را از آ محمدرضا
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 کن تا صدات کنم یاتاقت باز یعمو جون تو برو تو_

 

 معصومانه گفت: سوگل

 !ن؟یبزرگونه بزن یحرف ها نیخوایم_

 

 ندا دور بود. یبرا یکم یو صورت جد لیو سب شیمحمد با آن ر یلب ها یلبخند رو طرح

 آره عمو جون حاال برو_

 

 برادر بزرگتر ادامه داشت. یاخم ها و نیدور شد و هنوز هم نگاه سنگ سوگل

 با توام دختر جواب منو بده _

 

که از احمد  یلیپوست سرخ از حاصل ضرب دست س یپخش شده رو یصورتش کنار زد و خون ها یرا از رو دستش

 شد. انیرضا خورده بود نما

و با  دیصورتش چرخ یارد خون و زخم ه یچانه ندا گذاشت. نگاهش رو ریزد و دست ز رونیاز حدقه ب شیها چشم

 از خشم گفت: یدورگه ا یصدا

 زده تو صورتت؟ یک_

 

 انداخت و گفت: نییشرمسار سرش را پا دخترک

 نداره! یخودم بود داداش اشکال ریتقص_
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 کور تر شد و گفت: شیاخم ها گره

 حق نداره روت دست بلند کنه یکس یهم که کرده باش یحرف هرکار نیچه ا یعنی_

 

 نشست. شیلب ها یاز گذشته داشت  رو یتلخ یلبخند که بواز  یکمرنگ رد

چشمش را گرفته بود قصد جان شهال را کرده بود هم احمد او را به باد کتک  یکه خون جلو یهمان روز درست

 .دیچش یرا م شیها یلینبود که مزه س یبار نیاول نیگرفته بود. ا

 یلگد و مشت ها ینجاتش داده بود و تا مدت ها جا یداشت که که آن روز هم محمدرضا از مرگ حتم ادیبه  خوب

 رحمانه بردارش درد داشت. یب

 ریو مذابش را به سمت احمدرضا که سر به ز زیو نگاه ت دیشد که محمد با همان اخم عقب کش یآنقدر طوالن سکوتش

 بود گرفت. ستادهیکنار مادرش ا

 .کردیهمچنان خون سرد تنها او را نگاه م شهال

 .کردیکه آتش را به پا کرده بود و حال در کمال آرامش سوختن فرزندانش را نگاه مبود  بیعج

 در جواب سوال ها و سکوت معنا دار ندا گفت: ستادیرا کنار زد و ا رضایگلنار عل 

 خان داداش! کتهیحاصل دست و پنجه داداش کوچ_

 

 .ستادیپلک بزند به سمت احمد رفت و مقابلش ا نکهیبدون ا محمد

 دفاع کن یکه کرد یو مثل مرد از غلط اضافه ا ریبچه سرت رو باال بگ رونیب ایشت مامانت باز پ_

 

 .گرفتیباره اوج م کیمحمد بود که به  یبار صدا نیاش خم بود و ا نهیس یهمچنان به حکم احترام سرش رو احمد

 ...ریروباال بگ ستم؟سرتیمگه با تو ن_
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. چند برگ داشتیدست از سرش بر نم یجعبه دستمال کاغذ نیامروز ا ریو به سمت ندا رفت. نه خ دیلب گز صنم

 از خون کرد و وحشت زده به قامت بلند برادرش چشم دوخت. نیرنگ یدستمال ها نیگزیو جا دیکش رونیب گرید

 .دیآرام نگاهش را باال کش احمد

 داداشــ_

 .دیمحمد خشک یلیدر دهانش با ضرب س جمله

 تیتاحاال شرف و انسان یتاحاال احمد؟ از ک یاز ک ؟یکنیزن بلند م یکه دست رو یشد رتیغ یخفه شو!  انقدر ب_

. همه یبود یبهت نگفتم چون عصب یزیبارت بود! اون دفع چ نیدوم نی. ایبریسوال م ریز ینجوریخانواده رو ا

 ادیتا عقلت سرجاش ب یخوردیرو م یلیس نیهمون مرتبه قبل ا دینه.. با گهیبار د نیاما ا میبود

 

را  شیفشارد و سکوت کرده بود. احترام به برادر بزرگتر دست و پا یهم م یرا از شدت خشم رو شیلب ها احمد

 اطیبسته شدن در ح یبعد صدا یاش را به ندا انداخت و از کنار محمد رد شد. کم نهیبسته بود. نگاه پر از نفرت و ک

 همه را از جا پراند.

و با نگاه نافذش  ستادیحال بود ا یب یجابجا کرد. مقابل گلنار که هنوز هم کم را در دست شیو عصا ستادیا شهال

 زمزمه کرد:

 بمونه! ادتی ستین ومیخوش  یهر مهمون یخداست دختر جون ول بیمهمون حب_

 

 آرام زمزمه کرد: رضایرفت. عل یبه تک تک افراد خانه انداخت و به سمت در خروج ینگاه

 مایصبر کن مادر من همراهت م_

 

 و گفت: ستادیچارچوب در ا نیما ب شهال
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 بذار کبود نشه! خیداره. براش  ازین یبه همراه شتریالزم نکرده بمون مهمونت ب_

بعد از رفتن  شهال گلنار به  یلحن مادرانه اش را... کم ایرا باور کند و دشیکه تهد دانستینم یو کس شدیدور م شهال

لب  ریصورت ندا پاک کرد و مدام ز یمانده خون را از رور یباق یتمام رد ها تکاپو افتاد و با کاسه آب گرم و پارچه

 .کردینگاهشان م یاشک یدور تر با چشم ها یو صنم کم کردیم نیاحمد رضا را نفر

بودند و با اخم  ستادهیکه مقابل هم ا کردیبرادرانش را نگاه م اطیپنجره متصل به ح یندا از قاب کوچک و رنگ و

 .کردندیصحبت م

و سکانس  کردیرا نگاه م شیبرادر ها رهیاما او صامت و خ سوختیهم م یدردناک و گاه یگلنار گاه یرد دست ها 

آنقدر ها هم آسان  زدیاز آن حرف م وشیشروع دوباره که دار نیا کردیاتفاقات نا به هنگام و تلخ امروز را مرور م

 نبود.

 یگلنار وارد اتاق غیمکرر و همراه با ج یتوجه به صدا زدن ها ی. بدستایدست گلنار را کنار زد و ا یفکرناگهان کی با

که از  یزیتم یدست از لباس ها کیکه موقتا مال خودش بود شد و در را بست. خودش را به ساک لباسش رساند و 

 شد. نشیخون یالباس ه ضیمشغول تعو دویکش رونیگلنار بود را ب یایهدا

  

به سرش  یگرفته بود. لحظه ا انیجر شیو اشک از گوشه چشم ها شدیمرور م شیاها احمد بر ادیبه لحظه فر لحظه

بود رامرور  دهیکه کش یهشت سال زجر یفرار کند و لحظه ا امتیروستا تا ق  نیکه ساکش را بردارد و از ا زدیم

 .نشستیم شیو سرجا کردیم

 وارید خیانوانش را بغل زد. نگاهش منشست و ز نیزم یرو شدیاز آشوب افکارش که هر لحظه خطرناک تر م کالفه

ورود به اتاق و  یقطرات گرم اشک هنوز هم ادامه دادشت. جدال گلنار برا زشیو کرم رنگ مقابلش بود و ر یگِل

نشاند و با خود فکر کرد که خوب است  شیالب ه یرو یورودش و راحت گذاشتنش لبخند تلخ یبرا رضایممانعت عل

 .ستیو مزاحم ن دیفس واریاز آن د یخبر گریکه د

 و با بغض گفت: دیچشمانش رنگ گرفت. چانه اش لرز شیپ اهشیدختر موس یالیخ ریبعد تصو یزد و لحظه ا پلک

 !شمیدارم خفه م_
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رنگش را کنارش نشاند و با  یدو زانو نشست. خرس صورت یزد و رو یگِل واریبه د هیمعصومانه مقابلش تک دخترک

 داشت گفت: شیلب ها یبا لبخند رو یبیکه تضاد عج یزیو ت رهینگاه خ

 ...ارینفس بکش،طاقت ب_

 

 داد و پلک بست. هیتک واریرا به د سرش

 !تونمینم_

 

 .دیچیبلند تر شد و در سرش پ یدخترک کم یصدا

 !وفتهیب یقراره اتفاقات بد یباش یقو دیبا_

 

بود و قطره  اهیدخترک موس یخال یباز از ترسش جا مهین یرا باز کرد و جوابش لب ها شیزده پلک ها وحشت

 بود و بس... دیتا مرز چانه و گردنش رس دیگونه اش چک یاز اشک که رو یبزرگتر

 

 

 

 اشک آلود باشد تیکه چشم ها ستیمهم ن تیطرح لبخند ها انیم یگاه "

 ستینشان خوشبخت بودنت ن یلبخند بر لب داشته باش تو

 زد یخواه ها قهقهه وانهیچون د تیدر اوج لمس درد ها یگاه

 "مطلق!  یپرتکرار و فراموش یمواز کی یانتها یعنی نیا و
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                          ************** 

 

 باره زمستان قلبت تابستان عاشقانه شود؟ کیتب کند و به  یگرم یاز لمس دست ها تیدست ها یسرما شده

 کند.  یا نوازش مروحت ر یاز آنچه ه فکرش را بکن شتریب یگاه تجربه

 شرط دارد!  اما

 ...یهم بگذار یپلک رو دیبا

 یآزاد بودن را لمس کن یو کم  یرا رها کن یکه حبس کرده ا ییها نفس

 انجام خواهد شد. گرید زیچ همه

 بسته! یبا پلک ها یحت
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 باشد تواندیم یحام کیگرم  ینوازش ها ایعشق در دن نیتر مرگنواز

 رفته ادتی یکرده اکه روزگار تلخ را لمس  یکم

 !یلبخند بزن تیبه جبران تمام اشک ها یزیبرخ تیو از جا یزانو بگذار یدست رو دیکه با 

 چقدر لذت بخش خواهد بود تیها ییبودنش در اوج تنها یدانینم

 ؟یزنیم لبخند

 است! خوب

 تو و قلبت... یبرا هم

 روح از هم گسسته ات یهم برا و

 

 

 

 

 جلو رفت. رضایو اضطراب پنهان کرد و هم گام با علرا پشت نقاب سرد غم  وحشتش

بودن فضا  یو خال ییرایپذ یآن از سرما کیعمارت را پشت سر گذاشت و وارد خانه شد.  یکوتاه ورود یها پله

 . دیتنش لرز

 بترسد. یزیاز چ دیبود مجاب کرد که نبا یو خودش را به هر جان کندن اوردیخودش ن یبه رو اما

 رد:لب تکرار ک ریز

 !نیبب نجاستیا رضاینترس...عل_
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 دیو با تعجب به سمتش چرخ ستادیا رضایعل

 ندا؟ یگفت یزیچ_

 

 گفت: دهیو بر دیلغز شیها مردمک

 نــ نه!_

 

 سردش را در دست گرفت و با لبخند گفت: ی. دستهاستادیبه او انداخت و مقابلش ا یمشکوک نگاه

 ؟یدختر؟ به من اعتماد ندار یترسیم یاز چ_

 

زخم را احمد هم کنج لبش به حکم  نیتر ا قیعم یشد. کم شیزخم گوشه لبش متوقف شد و دلش ر یرو گاهشن

 صورتش داشت. یمحکم محمدرضا رو یلیس یو سرخ رضایعل تیضرب عصبان

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

 نیاگه همچ ییِرو چشم و یب یکردن و تو پشتم بود یمدت همه پشتمو خال نیا یتو هیچه حرف نینه داداش ا_

 داشته باشم یحس

 

 چانه خواهرش گذاشت. ریرا ز دستش

که افتاده تموم شده بهش  یکه افتاده. گوشت با منه ندا؟ هراتفاق ی. هر اتفاقیزنیحرف م یوقت ریسرت رو باال بگ_

 خوامیاما م حق ندارم راجبش نظر بدم یکه من حت یکرد یرو سپر یروزگار دونمیفکر نکن نگاهت به جلوت باشه. م

خرافات پشت خواهرمو..هم خون خودم رو  یسر هی یصورتت نگاه کنم. پا یخجالت زده ام و رو ندارم تو نیبدو

 گمیکه م یینایا یگیخودت م شیاالن پ دونمی. مدمیاشتباهم عذاب کش ماتیتصم یبه پا یکردم. به اندازه کاف یخال
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 هی. دنبال کارت بودم اما دادمینجاتت م کیاومدم و از اون کلن یم دیهمش شعاره و اگه واقعا احساس گناه داشتم با

 کرده بود و ما هم... تیاقدام کنم. خودش بستر تونمینم یشرفیگفت چون قانونا زن اون ب بهم لیوک

 

 بست و با درد ادامه داد: پلک

 خوامی. اما ازت مدونمیه م. اما گذشته.. سخت بوده. درد آور بودمینداشت ریاشتباه تقص میاون تصم یما هم کم تو_

 باشه؟ یات فکر کن ندهیو به آ یباش یکه قو

 

 .کردیم نییرا باال و پا تشیمعنا دار و پر حما یو براق برادرش بود و حرف ها یعسل یقفل مردمک ها نگاهش

 سرش را تکان داد و گفت: مبهوت

 چشم_

 

و او از  زدندیکه همه از آن حرف م ینامعلوم ندهیآ ریبود درگ ریو ذهنش درگ کردیحرکت م شیبعد باز هم پاها یکم

 هراس داشت. دنشید

 داخل رفت.  رضایاتاق پدرش سرش را باال گرفت و پشت سر عل یو چوب یمیبز شدن درب قد با

 کرد. شیشده دلش را ر یدو دوز شمیابر یپتو ریو الغر پدرش ز فیجسم نح دنید

 :دیچیگوشش پ ریز رضایعل یصدا

خواسته ات رد کردم پس خرابش نکن.  نیبرآورده کردن ا یهفت خوان رستم رو برا یدونیخودتم ها یکنینم هیگر_

 داغون هست تو خراب ترش نکن باشه. ینجوریاش هم هیروح ضهیعاقل باش. بابا مر

 

 اشک نگاهش کرد و با بغض گفت: میپرده ضخ پشت
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 دنش؟ید امیاجازه داد ب یچطور_

 

 بود! دهیخوب منظورش را فهم رضایو عل خوب شهال بود یاخالق ها منظورش

 شد یراض نیهم یبرا زنهیتب اسمت رو صدا م یمدام تو نتتیب خواستیبابا هم م_

 

 ی. با گام هاگرفتیورود به خانه پدرش هم اجازه م یبود که برا دهیرس یینگاهش کرد.کارش به جا قیحرف و عم یب

 دو زانو نشست. یاب را انتخاب کرد و رومکان به رخت خو نیتر کیاز کنارش گذشت و نزد نیسنگ

 را سوزاند. شیرنگش چنگ شد و بغض گلو یدامن مشک یرو شیها دست

 بابا_

 

 را باز کرد و کم جان لب زد: شیپلک ها یال مراد

 دخترم؟ یبابا؟ اومد یاومد_

 

 ...اومدمییاومدم بابا_

 

 .دیچروک خورده اش را در دست گرفت و بوس یها دست

 شد. زیخ میکرد و ن ینیسرفه خون مراد

اشک آلود  یرفت و بالشتک هارا پشت کمرش مرتب کرد. مردا نگاه نافذش را به چشم ها کیهراسان نزد رضایعل

 دخترک دوخت و گفت:

 دنم؟ید یایبدم که ب غامیپ دیهمه مدت با نیبعددا_
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را التماس کرده بود که شهال تمام دوهفته گذشته  گفت؟یم دیانداخت و سکوت کرد. چه با نییسرش را پا شرمسار

و چانه اش  ینیدوهفته از درد ب نیاجازه مالقات را صادر کند. تمام ا یا قهیو چند دق دیایخاتون دلش به رحم ب

از  ینیو نفر نهیک چیبدون ه رختیصدا اشک م یو ب دانستیبود و آنقدر ساده لوح بود که دردش را حق م دهینخواب

اش اما  یداشته در مقابل پنهان شدن و برگشت ناگهان ییرش بوده و عکس العمل به جاداشت که او براد نیقیاحمد. 

 جرئت اعتراض نداشت. 

 هشت سال نبودن! نیا یبا تمام جزا کردیسر م دیبا

 نمیبب ریبابا جان سرت رو باال بگ یبابا جان؟ آره دخترم؟ رنگ به روت نمونده پوست استخون شد یبود ضیمر_

 که... خوادیدم آخر دلم نم نیرم. اصورت ماهت رو دخت

 

 را باال آورد و مغموم نگاهش کرد. سرش

دونه دختر  هی یهمه سال اومدم بازم دخترت باشم. مگه نگفت نیحرفو آقا جون. قربونت برم من بعد ا نیا نینزن_

کورم کرده  یخوشبخترو ندونستمو  یاشتباه کردم رفتم. قدر راحت دونمی. مزنمیدارم تا آخ عمر کنارم بمونه دم نم

دختر لوست باشم بابا حاال که اومدم حرف ا رفتن  مجاست. برگشتم که کنارت باشم. برگشت نیمن هم یبود. زندگ

 حرفا قطعش نکن قرونت برم. نیتنگ بوده با ا یبابا نفسم به انداازه کاف کنمینزن... دق م

 

 رفت. لیتحل شیصدا

 نکن...نکن..._

 

 .دیوازش کرد و خندکوچک دخترش را ن یها دست

 به حکم خدا! خسته ام بابا درکم کن شمیبمونم هان؟ دارم بازنشسته م امتیکه تا ق شهینم_
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 تکرار کرد: لجوجانه

بعد سم  میکاری... نه نه! اول دون ممیکنیم یسم پاش رضای! بازنشسته شو من و علیتوو بخوا ی... اصال هرچشهینم_

و به موقع  میکنی...بعدش هرس منایبه زم میدیقطره آب اضافه هم نم هی سر ساعت و حالل! یاری.. بعد آبیپاش

 خوب؟! ریدر بره فال حافظ بگ تیخستگ ربخو ی. توام بمون خونه استراحت کن. چامیکنیبرداشت محصول م

 

 واسه من زبل خانوم! ینیبچ یکبر یرو بهت بزنم نه که صغر یمهم یکه حرفا نمتیبب یایگفتم ب_ 

 

 ؟یچــ چه حرف_

 

 به پسرش گفت: رو

 جان من با خواهرت دو کلوم حرف دارم یباش عل رونیتو ب_

 

ندا فهماند  دهیبه نگاه ترس شیگفت و با باز و بسته کردن پلک ها یچشم رضایزده برادرش را نگاه کرد. عل وحشت

 صبور باشد. دیکه با

 :باز پدرش دوخت و گفت مهین یبسته شدن در اتاق نگاهش را به چشم ها با

 بابا من حالم خوبه بخدا نگران من نباش!_

 

 یدلم. غم تو زیمراعات حال منو نکن عز شهیبدتر نم نیا گهازیبابا جان به من دروغ نگو حال من د یستیخوب ن_

 خودت؟ یتو یزیریمرد هنوزم م ریدل من پ یکرده و تو برا اریچشم هات همه عالم رو هوش
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 کرد و ادامه داد: یمکث

حقت نبود دختر من  دونمیاحمقانه احمد گفت برام! الحق که خوب حقش رو کف دستش گذاشتن. ممحمد ا کار _

نبود و من  نیچشم هات انقدر غمگ ینجوریا دیشا یاومد یم ایخانواده بهتر به دن هی یکاش که تو یو ا یباش

 که دستم داد و نتونستم مراقبش باشم. یامانت یخودم برا یشرمنده خدا

 

 فشرد و گفت:را  شیها دست

حرف  یمنه. اگه به موقع پا یا یکم کار ریبابا جان گل برگ هات طراوت روز اول رو ندارن. همش تقص یپرپر شد_

 شرمنده ات نبودم بابا جان ینطوریا نشستمیدلت م

 

 ادامه داد: یآرام تر یکرد و با صدا یا سرفه

برات  تونمینم یو از دستم رفت یکه تو بود میزندگ یود الحواسم به همه ب ایدن نیا یبابا. تو یو حاللم کن یایگفتم ب_

که برات خواستم حقت بوده  یهرچ یو بدون یریبگ میکه بعد من عاقالنه تصم خوامیندارم اما م یجبرانش کنم. فرصت

 .یو ازش نگذر

  

 .دیکالمش پر انیم معترض

 آقا جون منــ... ینجوریا نینگ_

 

 دخترک خورد. یر سکوت به لب هامراد دست باال برد و پلک بست. مه 

بار باهات درد دل کنم بابا جان به  نیاول یبرا خوامیبذار حرفمو بزنم بابا جان نذار حسرت به دل چشمامو ببندم. م_

 رازم باش معتمد تر از تو ندارم بابا جان. کیکه ازم رفته و قدرت رو ندونستم. شر یسن و سال نیاندازه تمام ا
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 گفت:و  دیکش یقیعم نفس

 یچ دیبراش رو با رهیو دلم سُر م نمشیبیکه هروقت م یاسم حس دونستمیعاشقش بودم اما نم یاز دوره جوون_

آقام طبق رسومات دست  دمیشد. به خودم اومدم د فیبود عمرش کنار من ح ینی! زن نازنگمیبذارم. مادرت رو م

 یبگذرم. خودخواه تونستمیبود. نم ومشه معصنگا ری! هنوز دلم گیدستم و شدم مرد زندگ یشهال  رو گذاشته تو

که کنارش داشتم  یو بودنش زود تموم شد. بهشت میدیبهم رس ریبود اما ازش خواستم صبر کنه و اونم صبر کرد د

لحظه آخر تو رو بهم سپرد و خواست مراقبت  یبه جهنم شد. مادرت رفت ندا ول لیزود تبد یلیخ کردمیتجربه م

دخترش شجاع  خواستیعشقش کرده بود دلش م یکه پا ییتقاص تمام سکوت ها هندا بباشم. اسمت رو گذاشت 

دست  ریبزنه و آزاد باشه! من بهش قول دادم اما پاش نموندم! تقاص عشق منو تو ز ادیباشه و از عشقش نگذره فر

 مدت با تو مثل دختر خودش رفتار کرده اما... نیو من فکر کردم که تمام ا یشهال داد

 

 و ادامه داد: دیکش یقیمع نفس

که قبل ازدواجت افتاده بود گفت از خجالت آب شدم   یگلنار اومد و از حرفا و اتفاقات یبابا جان. وقت اههیروم س_

 طاقتت. یدل ب یبرا

 

 و کف دستش  گذاشت. دیکش رونیتشک ب ریرا از ز یکاغذ تکه

حاال که از  یکه بخاطر تو مرده ول یداشت عذاب وجدان دونمیمزار مادرت کجاست م یبدون ینخواست چوقتیه_

که  دونستیم شیاز اول باردار نیبابا جان...نازن دنشینکن و برو به د یناحق یدونیعشق مادرت  نسبت به خودت م

که  یهست یتو ثمره عشق گفتیازت نگذشت م الح نیممکنه جونش رو از دست بده اما با ا ارهیب ایاگه تورو به دن

و حقم  ینداره فقط ناراحت بود که تو بدون مهر مادر بزرگ بش یر کرده اگه جزاش مرگ باشه باکتمام عمر براش صب

 داشت!

 

گذشته ول کردم آقا جون اومدم که از  یرو تو یمن همه چ ؟یو داغ تازه کن یکه از گذشته ها حرف بزن امیب یگفت_

 موفق بشم. تونمیکه م داشت مانی! به دکترم قول دادم  و اونم اینو شروع کنم. محکم و قو
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 یبرا یچقدر عجله داشت میبرداشت ذرت داشت یوقت ادتهیهات!  یدرست مثل بچگ یهنوزم عجول یول_

 !یگرفتیو دل درد م یخوردیها رو م دهیخوردنشون. نرس

 

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند

 بره ادمی شهیآقاجون مگه م ادمهی_

 

 ینر شیکه تو سمت ات نیدعوا داشتو مدام  کردیدرست م شیبرات آت رضایعل_

 

 مراقبم باشه و نسوزم.  خوادیکه م دونستمیمردونه است که من جلو نرم اما م یباز شیگفت آت یم_

 ؟یمونیخونه اون م_

 رو ندارم که برم یا گهید یآره جا_

 بهم بده بابا جان یقول هی_

 ؟یچه قول_

 !ایخونه ن نیبه ا گهیتا بعد مرگم د_

 زده نگاهش کرد. رونیحدقه باز  یچشم ها با

 آقا جون؟ نیگیم نیدار یچ_

 به حرفم گوش کن خوامیکه گفتم دختر جان صالحت رو م نیهم_

 ...نمیمن اگه شما رو نب یول_
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 که رات بده؟ یکنیالتماس شهال رو م یدوهفته است دار دونمینم یفکر کرد_

 اما آقا جون_

از  خوامیم یباش یقو یقول داد ؟یدیغرورت و نشکن دخترم شن یناس احد و یمن که سهله .. برا یاما نداره... برا_

 یاالن بهش عمل کن

 

 باز شد. یبه سوال سخت شیمحو صالبت کالم پدرش ماند و لب ها هیثان چند

 ن؟یشهال رو دوست نداشت چوقتیه_

 

 مغموم دخترش گرفت  گفت: ینگاه از چشم ها مراد

 کنهیم یساله کنارم زندگ یلی. خعاشقش نبودم اما زنم بود. دوستش داشتم_

 

 درسته؟ نیگرفت یماتیو تصم نیکه سر من آورده ازش متنفر شد ییبه خاطر بالها_

 

 کردنش یعمل یگلنار مصمم تر شدم برا یها فینداره فقط با تعر یسرم بود ربط یاز فکر از اول هم تو_

 رسونهیبه تو نم یبیمن آس مینترس تصم_

زدن  ادیصرتم فر یبار هزارم تو یخانواده ام برا نیننگ ا هیشدم که ما ریتک خوردم و تحقبار دوم ا برادرم ک یبرا_

 آقاجون من عادت کردم. نیدست نگه دار نیریگیم یتند میتصم نیدار نیکه ناخواسته بودم . اگه به خاطر ا

 

مرور کرد  گریبار د کیجبران داشت را  یکه برا یخاموش از زمان کم ینگاهش کرد در سکوت کامل و چشم ها مراد

 داد و گفت: رونیکه تا مرز گرفتن جانش باال امده بود را پرعطش ب ینیو سرفه خون
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 که من نگفتم برنگرد یبرگرد و تا زمان رضایرو برو پاشو با عل شدیگفته م دیکه با یو منم گفتم هرچ یحرفاتو زد_

 

 و گفت: دیپدر را چسپ یزده دست ها وحشت

 ازم گرفته شده حاال که... دنتوننیعمر با اشتباه غلطم د هی. نویا نیم نخواآقاجون از تونمینم_

 

 باال رفت. شیصدا یکم

. تا یدرمان یمیش یشهر برا رمیاز فردا با محمدرضا م ؟ینیذره ذره مردنم رو بب یخواینمونده! م یحاال هم وقت_

که جونمو  امیانقدر باهاش کنار ب خوامیبه بعد م نیاکنار اومدم از  یماریب نیامروز هم سر خودم رو کاله گذاشتم و با ا

 و خالصم کنه رهیبگ

 

. تاوان ختیفرو ر شیو بغض اشک شد و از چشم ها دیپدر را با نگاهش بلع فیبه جز صورت چروک خورده و نح جز

دان را خوب به خاطر داشت که از آن مرد سرحال و خن نیدانست. فقط ا یخدا م شدیهشت سال کجا تمام م نیا

 آماده کند. دنشیند تیتا ابد یخودش را برا دینمانده وبا یباق یزیچ

 رونیحرف از اتاق ب یزد. ب شیپشت دست ها یبلند شد. مراد رو گرفت و او خم شد و بوسه ارام شیاز جا آهسته

 د. افتاده گوشه به گوشه راهرو متصل به اتاق هارا نگاه کر یباز گذاشت و با شانه ها مهیرفت. در را ن

پدر که  یاسلحه شکار خیخانه نگاهش م یشرق ییرایخروج از پذ نیو حرکت کرد. ماب دیناتوانش را جان بخش یپاها

 . دینصب بود ماند  اشک باز هم در کاسه چشمش جوش وارید یرو

 شیچشم ها ریو هراسان دست ز دیچسپ نیبه زم شیبلند و محکم شهال پاها یبا صدا زدیقبل از انکه فرو بر اما

 .دیکش

 ؟یخداحافظ یبرا یاومد_
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تنش را از نظر  نیرنگ و سنگ یآب یمحل یو به سمتش برگشت. لباس ها دییهم سا یرا رو شیخشم دندان ها با

 گذراند و گفت:

 نشدن؟! هیعقده هات هنوز تخل_

 جابجا کرد و گفت: شیدست ها ریرا با غرور ز شیعصا

 ؟یده ندارخانوا نیا یتو ییکه جا یهنوز هم باور نکرد_

 

 یدندان ها انیو م ستادیا یرفت. مقابلش با فاصله کم کیصورتش چرخاند و نزد یرو یزد و با نفرت نگاه یپوزخند

 .دیشده اش غر دیکل

تو  یبودن برا نینش هیممکن! حاش یجا نیخانواده بوده و هست. درست تر نیمن و مادرم درست وسط قلب ا یجا_

 کرده اهیس نهیبوده و قلبت رو از ک نیسنگ

 

 در حالت چهره اش گفت: یرییتغ نیکوچکتر بدون

! طعمش چطور بود؟ مزه خون داشت نه؟ تمام تنت رو یبودن رو تجربه کرد نینش هیحاش نیخوش حالم که توام ا _

 اش برن به درک؟! هیوقت که اون زن و سا چیدرسته؟ دلت نخواست ه یجیآروم و تدر یکرد ول هیتک کهیت

 

کرد. وزنه  نیرا سبک و سنگ شیباز به غرور خروشان نگاهش چشم دوخت و جمله ها مهین یب هاو با ل  مبهوت

 رنگ گرفت. شیچشم ها شیپ هیاش افتاد و گذشته در کمتر از چند ثان نهیس یرو ینیسنگ

 شهال ادامه داد: 

زخم من کهنه  باشم. کیباهات شر یدیکه کش یدرد یتو خوامیداره بشقاب دوم بودن؟ هوم؟ بگو م یچه حس _

و صبح ها از  یشب ها تا صبح خواب نداشت یداشت وقت یچه حس نمیبگو بب میبه هم هیتره... من و تو ناخواسته شب

 واریو زل زدن به در و د الیخ
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 ؟یدلت خواست که هردوشون رو بکش شتریو ده ها هزار بار ب یشوهرت رو کنار اون زن هزار بار رسم کرد ریتصو 

 بگو!

 

 

 عقب برداشت و پوزخند زد.به  یقدم

ذهنت نگه دار و  ینگاه رو تو نی. از امروز استمیاما من مثل تو ن می. درسته تجربه مشابه داشتستمیتو ن هیمن شب_

. کابوس شب و روزت اریب ادینفست شهال فقط منو تا لحظه مرگ به  نیمنم از حاال تا آخر تیبمونه کابوس زندگ ادتی

 نیو بهتر یمنو به صدا در آورد ییآبرو یب پوری. همونطور که شکنمیکه سهله... آواره ات م یخواب یو  ب الی. خشمیم

و تمام  شمیخودم صدا م یپوریش چیبمونه از امروز من بدون ه ادتی ینابود کرد نهیک نیا یرو پا میزندگ یسال ها

 ت!باشه و هس ینحس اون زن رو.. هرک هی. هم تو و هم اون ساکنمیرو آوار م اتیدن

 

 یها دیتهد اوردنیاما نه از ترس بله از درخشش غرور و به شمار ن دیو پرنفرت زن لرز رهیت یکرد مردمک ها حس

 به سمتش برگشت. قینفس عم کیاز خودش بود نگاه از شهال گرفت و با  یکه فاصله کم رضایعل یخودش... با صدا

 پس؟ یندا کجا موند_

 اومدم داداش_

 

هوا را  یخنکا اطیرفت و از کنارش گذشت. به محض ورود به ح کیمادرش در گردش بود. نزد او نیما ب رضایعل نگاه

 ی. با صداداشتیو محکم قدم برم دیشنیرا م رضایعل یقدم ها یبلند به سمت در رفت. صدا یو به گام ها دیبلع

 قفل بزرگ در خشک شد. یدستش رو یزنانه ا فیظر

 !کیخانوم کوچ_
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چروک  یآمد لبخند زد و به سمتش رفت. دست ها یباال م نیزم ریز یکه از پله ها وریز دنیو با د دیچرخ آرام

 .دادیرا م یهشت سال لعنت نیگذر ا راتییاز کهولت سن زن هم نشان از تغ دهیخورده و قامت خم

 جانم! وریز_

 یبه من سر بزن نکهیبدون ا یبر یخوایسر و صدا م یهمه مدت ب نیدخترم بعد ا یخوش اومد_

 

 دیزده بود چرخ رونیاش ب یروسر ریکه از زز ییمو دیسف یتار ها ی. نگاهش رودیرا حفظ کرد و عقب کش لبخندش

 و دست جلو برد.

 حواسم نبود قربونت برم از بس اضطراب داشتم که... _

تو  یو سالمت مشت زد حیصح یمادر؟ شکر خدا که برگشت یخدا لعت کنه مردم دهن لق و خرافه پرداز رو خوب  _

 .زدیکه پشت سرت حرف مفت م یدهن هرک

 شناسمشیمتولد شده که هنوزخودمم نم یکیقبل مرده و  یرو درست کنم. ندا ی. اومدم که همه چکنمیدرستش م_

 نداره! یدست کس ریز یضعف گهیکه هست د یاما هرک

 

 گنگ نگاهش کرد و گفت: وریز

 خطر به دور خودت نکش مادر مراقب باش_

 

 به عقب برداشت. یو قدم دیکش شیهاشانه  یرو دست

 امیم دنتیبازم به د متیدی. خوش حال شدم دستین یبرم. وقت مناسب دینگران نباش. االن با_

 ...ینرو دخترم بمون حاال که اومد_

 حاال نه! به وقتش یول وریز گردمیبرم_
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                    *********************** 

 

 خواهد مرد یعادت در خودت پرورانده ا روز تمام آنچه به رسم کی "

 خواهد شد  یخودش ط یدر روال عاد زیهمه چ یشب مهتاب کی

 دیرنگ خورش یو  با طلوع نارنج یستین یروز بعد تو آن که بود صبح

 داشت یخوه ازیعمر ن یدراز انیشناختنش سال یمتولد خواه کرد که برا یهوا گرگ زاده ا شیدر گرگ م 

 عدالت یبرقرا یتو طلوع کرده برا گرگ زاده در همان

 روشن کند تیشر را برا ایو  رینفرت راه خ نیکه افسار ا کندیم فرق

 وزش باد حرکت کند یرا ببند و با رد پا تیها چشم

 کند  اهیکه قلبت را س نفرت

 "دیخر یو تو اطاعت را به جان خواه کنندیها حکم م هیسا

 

 

                       *************** 

 

 یکه باال ییرنگ و موها یصورت راهنیقرمز درون تنگ آب گرفت و به دخترک مقابلش دوخت. در آن پ یاز ماه نگاه

بود  ینیتریپشت و یعروسک ها هیشب دیدرخشیگرد صورتش م یدیسف نیکه ب یسرش گوله شده  و گونه ها سرخ

 حق دست زدن به آن ها را نداشت!  یکه کس
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 غیشده بود و امان از ج دهیسفره چ یرو شیگلنار و وسواس ها قهیبا تمام سل یادگس نیامسال در ع نیس هفت

 .زدیبود وهنوز در سرشان زنگ م دهیبه موقع اماده شده همه کش یکه برا ییها

سجاده اش را پهن کرده  بود و مشغول دعا کردن  بود شکمش گرد  تر از  ونیاراده نگاهش کرد. مقابل تلوز یب

 .دیکشیبه رخ م یباردار یروز ها نیاندازه اش را در آخر یبچاق شدن  شهیهم

 لیبود و منتظر پرتاب توپ تحو ستادهیپشت در خانه ا نهیریکه طبق دستور گلنار و رسومات د ییرضایعل چارهیب و

 ورود به خانه بود.  یسال برا

 یود زمزمه کرد که تاب و توانخ یلب با خدا ریگذاشت و پلک بست و ز شیدو زانو یرا به حالت دعا رو شیها دست

 نخورد! نیگرفته است زم شیکه در پ یراه نیکند که در ا بشیسال نس نیدر ا

بلند سوگل پلک گشود و لبخند زد. دخترک دوان دوان سفره را دور زد و در آغوشش  غیج یتوپ و صدا کیشل با

 زد: غیرا دور گردنش انداخت و با همان ذوق ج شیدست ها دیپر

 مبارک عمه جون!سال نو _

 

 و خندان گفت: دیاش را بوس گونه

 سال نو توام مبارک وروجک!_

 

 :دیبه گوشش چسپاند و آرام پرس  لب

 عمه ندا؟ یکرد ییتو چه آرزو_

 آرزو کردم که امسال خوش حال باشم!_

 

 تر رفت و گفت: کینزد دخترک
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و  شهیم یتو شکمشه که زود عصبان ین یخاطر ن به گهیم ییبزنه! بابا غیمن آرزو کردم مامان گلنار امسال کمتر ج_

 !اد؟ینم ایبه دن ین یچرا     ن شهیداره منفجر م ی. مامان گلمیصبر کن دیبا

 

 و از سر سجاده اش بلند شد  چپ چپ نگاهشان کرد.  دیخنده اش به هوا رفت و گلنار دست به صورتش کش کیشل

 !ن؟یخندیم یبه چ_

 

 یوارد خانه شد و اول از همه صورت گلنار را ب یبا لبخند گرم یگشود. عل رضایعل یسمت در رفت و در را به رو به

 و گفت: دیهوا بوس

 زمیسال نو مبارک همسر عز_

 

 زد. شیبه بازو یسرخ شد و مشت گلنار

 زشته جلو بچه! نمیاع برو کنار بب_

 

نه اش انداخت و محکم صورتش را . ندا دست دور شاکردینگاهشان م یچشم ریانداخته بود و ز نییسرش را پا سوگل

 .دیبوس

 !یبخورم تورو من خجالت_

  

 یکه همه به دور سفره ا یسال گذشته و کانون گرم خانواده ا یها لیسال تحو ادیاز  شیلب ها یلبخند کمرنگ رو 

 قرآن محفوظ بود. یتک تکشان نو و تا نخورده ال دانهیسال هرچند کم ع لیو بعد ازتحو شدندیبزرگ جمع م

خانواده  انیصحبت گل انداخته م یکنار زد و از گرما قیاشک نم دار چشمانش را با بستن پلک و نفس عم حلقه

 کوچک برادرش استفاده کرد و به بالکن رفت. 
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. دانستیدستانش گرفت  سرش را رو به آسمان بلند کرد. چقدر دلتنگ آقاجانش بود خدا م انیرا م یچوب حصار

که روز ها بود با احمد  شهال به  ی. پرددیکشیپر م شیصدا دنیشن یبودش و دلش برا دیهفته بود ند کیکه  یپدر

 شده بود. یبستر مارستانیدر ب یدرمان یمیش یشهر رفته بود و برا

 دنشید یبود که هشت سال آرزو یعقب انداختن زمان مرگ پدر ینبود. تمامش برا یاز اخبار خوش و بهبود یخبر

 چون شهال به گور برده بود. یثیرا از ترس موجود خب

 

 بکشم  به همه نشون بدم. کمکم کن خدا! رونیعدالت رو از خاک خودت ب نیا شهیر دیبا_

 .دیشانه اش به عقب چرخ یرو یدست ینشستن گرما با

 قدم شد. شیپ دنشیبوس یبا چشمان خندان نگاهش کرد و برا رضایعل

 که؟یکوچ یآبج یکجا فرار کرد_

 هنش جابجا کرد و گفت:شانه پ یرا رو سرش

 یباد هی رونیافتادم. دلم گرفت اومدم ب شدیم لیو سال تحو مینشستیدور هم م ونیا یکه همه رو ییاون روزا ادی_

 رمیبه کلم بخوره و حال شما رو نگ

 بابا تنگ شده؟ یدلت برا_

 حماقت خودم و فراراز... یحق ندارم؟ هشت ساله پا_

 

 ه داد:با خنده ادام رضایو عل دیگز لب

 مامان جادوگر من؟_

 گرفت و متعجب نگاهش کرد. فاصله

 زشته! ینجورینگو ا رضایعل_
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 .دیخند

 صداش زده منم کم کم باورم شده! ینجوریانقدر گلنار ا_

 تو نگو که برات مرور نشه اون مادرته_

 من بمونه؟ شیازش پ یصورت بد یخوایبازم نم یکه ازش دار یبا تمام نفرت_

 اون مادرته!_

 یسر مزارش نرفت چوقتیه گفتیآقاجون م شه؟یمادرت تنگ نم یدلت برا_

 جاش رو بلد نبودم_

 یانقدر ب کنمیبخاطر تولد تو اون مرده که باور نم نکهینگو عذاب وجدان ا ه؟یچ لشیمگه نه؟ دل یخودت نخواست_

 !یمنطق باش

 

 و گفت: دیکش یقیعم آه

 نیهو روزگار ورق چرخوند و عوضم کرد. انقدر زم هیتلف کردم.  افکار احمقانه یعمرم رو تو یاز روز ها یلیخ_

 از اشتباهاتم نباشه یاتفاق گوشه ا نیا گهیخوردم و بلند شدم که د

 آدمه من تجربه اش کردم هیانتخاب  نیسکوت غلط تر_

 چطور؟!_

بعد حرف  تیاشک یاکه ازت داشتم چشم ه یریتنها تصو  یبرگشتم و مامان گفت که ازدواج کرد یاز سرباز یوقت_

... انقدر مامان گفت که کهیکوچ یآبج یمون کرد هیعذاب بود نبودنت ندا. بد تنب یلیمادرم بود. خ ریپر تحق یها

آقاجون  یماریمون رو سوزوند. اگه بهت بگم ب همه گریج تتیآه مظلوم یرفت یوقت یباورمون شد که حق با اونه ول

و کار کردن .  ی. من با سربازمیهمه از اون خونه فرار کرد شه؟ید باورت مش دایبعد رفتنت سر و کله اش پ یمدت هی

 کار... یاطراف برا یمحمدرضا با رفتن به روستاها
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اسم تو  بردمیروزا که براش ناهار م یبعض شهیکرده بود. باورت م یزندان قیاون آالچ یکه مدام خودش رو تو باباهم

از خودت به جا  ی. ردمیازت نداشت یبرگشتنت. خبر دیطول کش یلیخ یکه برگرد میمنتظر بود د؟یپریاز دهنش م

 شده بود. دایبودنت برامون پ نگاراما تازه ا یکه انگار اصال نبود یرفت یجور هی ینذاشته بود

 ی. قرار بود درمان بشیشد یو بستر میشوهرت شد یتو و مامانم افتاد و بازم ما خام حرفا نیکه اون اتفاق ب بعدشم

و کامل  مهیوخ تتیحرف زدم گفت هنوز وضع رحافظیبا ام قیآالچ یتو دنتی. دو روز قبل برگشتنت و دیدو برگر

 ! یدرمان نشد

 

 باز نگاهش کرد. مهیدهان ن با

 !رضا؟یعل یگیم یدار یچ_

 به من گفت! نویخودش ا_

 زد. پوزخند

 طالق داده؟! یابینگفت دوماهه که منو غ_

 

 زد: ادیفر

 !؟یچـــ_

 ...!یلیخ میاز هم دور شد یلیبود داداش خ حق با تو_

 خشم و سکوت! ایدن کیمانده بودو  رضایآنکه مکث کند از کنارش گذشت و وارد خانه شد. عل بدون
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 دیشکل ممکن به رخم کش نیبه بدتر شهیزمانه بودنش را هم "

 که از او خورده ام درد دارد ییها یلیس یجا هنوز

 کبود و زخم آلود است یپ ای یپ یخوردن ها نیاز زم میزانو ها زهنو

 رقم زده میسرنوشت را برا نیکه ا یاز انتخاب و حماقت کشدیم ریبند وجودم ت بند

 ادامه دهم... دیکه با زندیم ادیدر اعماق وجودم فر یکس اما

 زمستان آخر است! نیا

 ومبهار بر یراست به مالقات بانو کیعبور کنم و  دیبا

 دراز است راه

 "دمیرا با سکوت به جان خر رمیو من چه ساده لوحانه تقد دیکش ریباطل را به تصو یدَوران شهیهم میبرا یزندگ

 

 

 

                          ******************** 

 

 

موجود  و لبخندش را از استشمام عطر وجود دخترک گسترش داد. دیمواج  سوگل کش یموها یرا آهسته رو شانه

 درد نبود بارانش شده بود.  نیخوب به دلش نشسته بود و تسک یدوست داشتن

 عمه جون؟_



 یرابطه پوشال

319 
 

 جانم؟_

 ؟یمونیخونه ما م گهید شهیهم_

 تکان خورد. شیاراده لب ها یب

 خونه شما بمونم شهیکه هم شهی. نمزمیعز دونمینم_

 ؟یخودت خونه دار_

 نه!_

 ؟یبمون یخوایپس کجا م_

 یم باشقشنگ که توا یجا هی_

 

 و گفت: دیذوق به سمتش چرخ با

 !شهیهم شهیهم مونمیم یخونه بابا عل نجایمن ا گهیخب خونه مون بمون د_

 

 .دیدست کش شیدخترک را با لمس انگشت ها فیلط یها گونه

 بمون رضایبابا عل شیپ شهیو هم شهیهم_

 منو دوست داره! یلیخ یکه بابا عل دونمیخودم م_

 

 باال داد. ابرو

 وروجک خانوم؟ یدونیجا ماز ک_

 باباشه شیجاش پ شهیدونه دختر بابا هم هی گهیبهم م شهیچونکه هم_
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 ؟یخوایم یتو چ_

خوش حالم  یو باباعل یتا ابد اونجا بمونه و نره. خب منم کنار مامان گل دیهرجا که آدم شاد باشه با گهیم یمامان گل_

 رمینم ییپس جا

 

 و گفت: دیمواج دخترک نشسته بود کش یموها یکه رو یبافت منظم و درشت یبه کناره ها دست

 ادیخوشت م نینگاه کن بب نهییآ یبه تو دختر گل... حاال برو تو نیآفر_

 

که  یشد. دست به بافت حلقه ا شیموها یبافت رو یرساند و مشغول برس وارید یرو نهییدوان خودش را به آ دوان

 و گفت: دیشده بود کش دهیدور سرش کش

 عمه جون یشگل شدم مرسخو یلیخ_

 

لب  یلب باز کند لبخند رو نکهیکوچکش را در دست گرفت. قبل از ا یدو زانو نشست و شانه ها یسرش رو پشت

 با کوبش در خانه محو شد.  شیها

 نگاه کرد. رفتیآمده بود و مالقه به دست سمت در م رونیو به قامت گلنار که از مطبخ ب ستادیپنجره ا پشت

اما از حالت مغموم نگاهش مشخص بود که قاصد خبر  شناختیشده بود را نم انیه در چارچوب در نماک یجوان پسرک

 نخواهد بود. یخوش

دو زانو  یحفظ تعادل به چارچوب در گرفته شد و رو یافتاد و دستش برا نیزم یگلنار رو یدست ها نیاز ب مالقه

 نشست.

 ش رفت.گرد در را باز کرد و دوان دوا به سمت یچشم ها با

 دختر؟ یشدی! گلنار چنیامام حس ای_
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تن خود  یروان بود. وزنش را رو شیو اشک از چشم ها کردیلب تکرار م ریرا ز یحال کلمات نا مفهوم یب گلنار

محزون  یبود و با نگاه ستادهیکه هنوز ا یسرد فاصله اش داد. سرش را باال گرفت و به پسرک نیانداخت و از زم

 اخت.اند کردینگاهشان م

 غم آخرتون باشه _

 

 نیکه تمام ا ییدر جواب تمام دعا ها یپوشال یایرو کیاش و  یخال یبود به جا رهیو او هنوز خ شدیدور م پسرک

 مدت در درگاه خداوند کرده بود وامروز جواب تک تکشان را گرفته بود.

 انیو تنش هنوز م کندیسفر م گرید یدر عالم ییبرده بود که گو غمایچنان وجودش را به  زیجمله نفرت انگ کی

 کند. دایتن خسته پ نیاز ا ییرها یبرا یراه شدی. کاش مزندیپوش پرسه م اهیمردمان س

در تمام عمرش  یگریمرده اش اضافه شده بود و امروز را متفاوت تر از هر روز د یبه تمام آرزو ها گریحسرت د کی 

که بر تن داشتند به  یا رهیت یدر کنار لباس ها یب سردنقا شیمانند برادر ها توانستی. کاش مکردیتجربه م

 کند. دایپ یخالص شیگونه ها یگرفته رو انیقطرات گرم جر نیصورتش بزند و از ا

 . شدیم دایاش پ مهینصفه و ن ینفس ها نیقطع ا یبرا یراه کاش

 وستهیبرآورده نشدن پ تیگرفته بود و افسوس که به ابد ادیخوب  یلیاواخر خ نیدرنگ آرزو مرگ کردن را ا یب

 .شدندیم

پاره و خشک از  یسرش را باال گرفت  و لب ها شیخشک شده از سرما یدست ها یرو یدست ینشستن گرما با

 شیکه به موها یها و چنگ غی. تمام تنش از فطرت جامدین رونیاز حنجرهاش ب ییرا از هم باز کرد. اما صدا ادشیفر

 سوخت. یزده بود م

 بودنش را در فراغ مرگ پدر... ریبود درد هشت سال اس کرده ییگشا عقده

 دلم زیغم آخر باشه عز_
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آرام از  شیاش خم کرد. دست ها نهیس یدرجه رو نیپر ترحم ملوک گرفت  و سرش را باز تا آخر یاز چشم ها نگاه

 یزن ها ستید روزافتاد. ملوک دور شد و او با خود فکر کرد که چن شیپاها یملوک آزاد شد و  رو یدست ها انیم

 !سوزدیبرده اند و دلشان به حالش م ادیاش را از  یروستا آمدن نگهان

به جبران  دیهم با نیکه ا کردی.  و باز با خود مرور مسوختیم شیبرا یروز امروزش درد داشت و دل هرکس حال

 نسوخته بود. شیکس برا چیسر کرده بود و دل ه ییهشت سال دردش بگذارد که با تنها

و مدام  دیمال یرا م شیرد چنگ داشت و و صنم شانه ها شیعمو مرادش گونه ها یبرا هیکه از فطرت گر ینارگل 

 بکشد. یقرار یکه در شکم دارد نگران باشد و دست از ب یطفل یکه برا کردیگوش زد م

 .دیرسیگوشش م! به دایو با صوت نامفهموم اما پ شدیم دایهم پ ثانهیخب یها شیپر ترحم ن ینگاه ها انیم در

 خاک کرد ریدختره نحس قدمش شوم بود پا نذاشت تو روستا باباشو ز_

 بوده و سرطان داشته! ضیباباش مر گنیم _

ثبت  یاز دهن شهال در رفته که دکترا علت مرگش رو سکته قلب گفتیملوک م ی. وادوننیآره بابا اونشو که همه م_

 کردن!

 

رفته باشد.  یبا چه علت کدیم یکه چه فرق زدیو به حال خودش زار م شدیگم م نیخبرچ یلغات زن ها انیاو در م و

او را در همان هشت  قیاز لبخند عم ریتصو نی. و آخرندیآقاجانش را بب توانستینم گریبود که د نیدرد بزرگش ا

 جا گذاشته بود. شیسال پ

 به جا مانده  بود و بس... دهیپوس یها کدخدا بود استخوان نیو ام دادندیجان م شیروستا برا کیکه  یآن مرد قو از

که با دور شدن تکرار جمله نفرت  کردیو اون حس م شدیم یپوش خال اهیاش از مردم س یخانه پدر یآشنا اطیح

 .شودیراه نفسش باز م "غم آخرت باشد" زیانگ

اتاق خواب دوران  سرخ و حال خرا مادرش به یچشم ها یوحشت زده سوگل برا یها هیو گر رضایبه اصرار عل گلنار

 اش رفته بود تا استراحت کند. یجوان
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مال او بود  و حال گلنار در آن  یکه روزگار یاتاق ینداشت حت شیسابق را برا یخانه عطر و هوا نیا زیچ چیه

 .کردیاستراحت م

ناک  نم یمحل استراحت پدرش بود نشسته بود و هوا شهیکه هم یچوب یصندل یحالت خود رو نیاو در تنها تر و

 .کشدیرا نفس م کردیم یکه سپر یاهیس یبهار

 یرایمهم عمارت پذ یها زبانیو مخصوص م یپشت اطیکهخسته از فشار در طول روز هنوز در اتاق ح ییها بردار

دردناکش گرم خواب  یپلک ها یپلک بسته بود با با تاب صندل انشیکدخدا بودند و او فارق از تمام احواالت اطراف

 بود.

 ندا جان_

 

 .دیکش رونیب الشیخ ینوازشگر صنم بود که او را از اغما یصدا

 بله_

 

 . خشک و متورم!شناختیآمده بود را نم رونیب شیکه از گلو ییهم صدا خودش

 عمارت منتظرته یباهات حرف بزنه اتاق پشت خوادیکدخدا م_

 

 بلند شد. شیاز جا متعجب

 منو؟_

 آره... محمدرضا گفت صدات بزنم_

 باشه_
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پا  یخواستگار یبار برا نیو خوب به خاطر داشت که آخر گذشتیم یادیبا جناب کدخدا زمان ز دارشید نیخرآ از

 عمارت گذاشته بود. نیبه ا

 رنگ اتاق را به عقب هول داد و داخل رفت. یها شهیبا سر در ش یچوب در

چشم در چشم شدن با  یطاخ نیبود از خجالت ا شینافذ کدخدا گره خورد. اگر هشت سال پ یبا چشم ها نگاهش

از دست  یبرا زیچ چیبود که ه ی. اما امروز او زنشدیو آب م کردیروستا طلب مرگ م یان هم کدخدا بهیمرد غر

 کیو تار یجمله چقدر پوشال نیا یداکه وحشت ا کردیحال دچار شده بود درک م نیدادن نداشت. امروز که به ا

 است!

 مقابلش اشاره کرد. یبه تخت چوبرا در دست جابجا کرد و  شیعصا کدخدا

 دخترم نیبش_

 

مقابل کدخدا نشست و نگاه به  یتخت چوب یاش رو یدروان کودک یرفت و بدون نگاه کردن به اتاق آشنا کینزد

 فرش دست باف پشت سرش دوخت. یتابلو

خانوم شده  که نبوده چقدر بزرگ شده. یهشت سال نیا یاگه بدون نیگفتحسیکه مالقاتش رفتم م یبار نیآخر_

 دخترکم!

 

 رفت. لیتحل شیگرفت و صدا ینفس

 دخترم دونستی. خودش رو مقصر انتخابت میداشت که برگشت یچه ذوق یدونینم_

 از دست داده و او را با لفظ دخترم صدا نزند! امتیفهماند که او پدرش را تا ق یمرد م نیبه ا یکس  کاش

 

. طبق کردیکه داشت ولش نم یاون... اما وحشت از وقت کم دنید یبه محض برگشتنت رفت نکهیخوش حال بود از ا_

 آورد  خواست خدا بود انگار که بدون درد پر بکشه و بره! یهم دووم م گهیچند ماهه د دیگفته دکترا با
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پر ترحم مرد را قطع  یو برنده اش صدا زینگاه ت یکه معنا دیاز تابلو فرش گرفت  و معترضانه نگاهش کرد شا نگاه

 د.کن

گرفته بود.  یدیغبار سف ششیهشت سال پ اهیس یها شیسر داشت و ر یرو ینیبود. کاله نمد شهیمثل هم کدخدا

 بلند داشت. یبود اما همچنان کمرش صاف و قامت شماریپوست دست و صورتش ب یچروک رو

 نیاتالف وقت خالص کن نیو هر دومون رو از ا نیکدخدا! بگ دیحرف اول رو آخر نزن_

 

باالخره اون پاکت باز   دونمیم یخودش. کامال قانون میکردم البته با نظر مستق مینامه پدرت رو من تنظ تیصمتن و_

 یشد یزن ریش گفتیمراقب باش دختر جان. مراد راست م رهیگیدامن تورو م یاز هرکس شتریاما شعله هاش ب شهیم

کرده که  دوارمیچشم هات ام یرور و صالبت تو. غردهقامت  استوار محکم ک یخودت تجربه استخوان هاتو برا یبرا

بمونم. درسته که  بندیکه به مراد دادم پا یدارم به قول فهی. اما باز هم وظستین یاز اون دختر خجالت یخبر گهید

که  یاز رفتار بد موننیو محمد رضا پش رضایچند وقته. عل نیا یدیو از گل نازک ت نشن یکرد یخونه برادرت زندگ

شهال هستن! گوشت از  ینره اونا هنوز هم پسرا ادتیکه جبران بکنن اما  خوانیخودشون م الیو به خ بهات داشتن

. دمیدیعشق ممنوعه پدرت با مادرت افتاده بود رو م یرو یاهی. همون زمان هم پرده سشهدخترمیاستخوان جدا نم

 شهیزن رو نم هیخشم  یره! شعله هادا علهعشق ش نیمراد رو کور کرده بود. گفتم ا یهشدار دادم اما عشق چشما

و غرورش باشه. شهال غرورش با ازدواج مجدد پدرت شکست و آخرش هم  میخاموش کرد اگه از جنس دفاع از حر

جبران نداشت. از من خواست و من قبول  یبرا یو زمان دیفهم ریشده دامن تورو گرفت.مراد د نینفر یشعله ها

 کردم!

 

 رو؟ یچ_

و از  یریات بگ ندهیآ یبرا میتصم یکه بخوا یقرارداد من از امروز تا روز نیو مهر اطبق درخواست پدرت _

 حفظ اموالت هستم! یتو برا یقانون میق یایدر ب یفیبالتکل
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 .دیخند

 وده؟!تنم که اونا رو هم از زن داداشم گرفتم! مال و منالم کجا ب یلباس ها نیکد خدا؟ منم و ا یچه اموال_

 

بدون در خونه من به روت بازه  یداشت. اگر احساس خطر کرد یخواه ازینده بشه به کمک ننامه که خو تیوص_

 نره باشه؟ ادتی ستادمیا قمیرف نیامانت بهتر یجونم برا یدست من. تا پا یدخترم. امانت

 

ر تمام مرد د نیو هوش ا یی. آوازه داناکردیخطر را حس م یاما بو دیفهمیرا نم شیحرف ها ینگاهش کرد. معنا گنگ

 بالشتک ها گرفت. هازیکزد و تک زیرا ر شیروستا زبان زد بود. چشم ها

 بدونم؟ دیهست که با یزیچ_

 

 زد و برخاست. شیبه عصا کهیت

 پدرت احترام بذار! میدخترم صبور باش و به تصم شهیروشن م یهمه چ یبه زود_

 ی. از درستادیبعد عزمش را جزم کرد و ا یکم .دادیدر خبر از باز شدن در و خروج کدخدا را م یلوال ریج ریج یصدا

را رد  وانیپشت خانه تا ا اطیح یطوالن مهیبعد از خروج کدخدا باز بود گذشت و قدم برداشت. راه ن شیرو شیکه پ

رفت و از پله  کیکنجکاو نزد کردیباز م دیجد یها همانیم یکه در را به رو رضایعل دنیکرد و به محض ورود با د

 رفت. نییپا وانیکوتاه ا یها

بر تنش خوش نشسته بود و  اهینگاهش کرد. رخت س یو با تعج دیچسپ نیبه زم شیرعنا پاها یصورت آشنا دنید با

 داشت. یبیتضاد عج شیلب ها یرو نیبا لبخند غمگ

تاب چشم به در دوخت و با  یکه پشت سر رعنا وارد شد گره خورد. ب ادیو نگاهش با شه دینفس بلع کیرا  هوا

 افتاد. انیبه جر شیمنتظرش بود ضربان قلبش شدت گرفت و خون در رگ ها یشدن کس انیمان

 دردآلود امده بود! یآزاد نیا بعد
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امده بود که بهتر از  یباالخره کس زدیدست و پا م دنیاش که در باتالق نفس کش یروز آزاد نیچهل و دوم در

 !دیفهم یحرفش را م یهرکس

و از شدت  کوبش قلبش  شدیتر م کیگرفت. او نزد انیصورتش جر یرو  دیچکدرشت اشک از چشم چپش  قطره

 . کردیم نیمرگ را سبک سنگ

 رفت.  یاهیس شیخم شد و چشم ها زانوانش

 رساند. یبه تمام م قیعم یرا با خواب اهیسکانس روز شوم و س نیو آخر شدیم کینزد او

 

 

                         ******************* 

 

در چارچوب در ظاهر شد. طلبکارانه سرتا  ادیبعد قامت شه یزنگ گذاشت و منتظر شد. کم یرا دو مرتبه رو شدست

 را رصد کرد و از کنارش گذشت. شیپا

 دکتر یسالم آقا کیعل_

 !ادیبدم م ستادنیاز پشت در ا یدونیخوبه م ؟یدرو باز کن نیزودتر ا یریمیزهرمار م_

 توپت پره؟! هیچ_

 چپ نگاهش کرد و وارد سالن کوچک خانه شد. رعنا به استقبالش آمد و گفت: چپ

 یخوش اومد_

راحت تر نشستن  یکتش را برا ینشست و لبه ها یمبل خال نیاول یاش گرفت و رو هیسرخ از گر یاز چشم ها نگاه

 مقابلش نشست و گفت: ادی. شهدیبه جلو کش

 کتت رو راحت باش اریدر ب_
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 کارت مهمه!؟ یرم عجله دارم. رعنا گفتب دینه ممنون با_

 

 و گفت: دیاش کش ینیب ریدستانش را ز نیمچاله ب یدستمال کاغذ رعنا

 ندا! دنید میبر دیافتاده با یاتفاق بد _

 

 ابروانش افتاد. نیب یکور گره

 شده؟یچ_

 پدرش فوت کرده_

 

 ادامه داد: ادیشه

 هیاما  ستین یخوب تیوضع کنمیکه داره. منم درک م یو حال برا ندا رهیگیتو اتاق داره آبغوره م دهیاز صبح چپ_

مانع  دنشیصبح حرکت کنه و بره د خواستیکردن رو کنار گذاشت. م هیآخر سر داد زدم تا گر کردیم ونیش یجور

پدرش رو از دست داده و  طیشرا نیبدتر ی. بعد اون دوران االن ندا تویتو هم همراهمون باش دمیشدم چون صالح د

 !یرو پاک کن چرخهیسرش م یکه تو یو افکار شوم یما باهاش حرف بزن یبهتره تو به جا دهید ضربه

 

 گفت: ظیبا غ رعنا

 !کنهینم یندا خودکش_

 

 از رعنا ادامه داد: تیبه حما وشیدار

 نداره یآروم باش ندا انقدر ها هم ذهن مسموم ادیشه گهیراست م_
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و  قیهمه تحق نیهر سه تامون بعد ا نویا یِجنون آن هی ینه؟! خودکشنک نیدار بیعلم غ ن؟یدونیشماها از کجا م_

 نه؟یاز ا ریغ میدونیکار خوب م

 

 یانتها یشکل را دور زد و به سمت پنجره سراسر رهیدا یفرو کرد و از جا بلند شد. مبل ها شیموها انیم پنچه

 سالن رفت.

 شوکه شدم! آخه چطور ممکنه؟_

 

 به سمتش رفت و گفت: رعنا

 رد شده یبوده اما علت مرگ سکته قلب یبستر یدرمان یمیش یبرا یشدم انگار ریگیپ_

 بوده؟ ماری! مگه پدرش بیدرمان یمیش_

زنده موندن  شتریدوماه ب یبرا یدرمان یمیآره متاسفانه اما انقدر پشت گوش انداخته درمان رو که کارش فقط به ش_

 افتاده

 !هیعجب_

 یو ک هیگرفته از صبح هزار بار مردم و زنده شدم که االن تو چه حال شین دختر آتاو یدلم برا ؟ینیبیکا خدا رو م_

 اصال حواسشون بهش هست؟ کنهیدرکش م یکنارشه. کس

 ستیآروم باش رعنا ندا بچه ن_

رو  شیسخته پشتوانه زندگ یلیدختر خ هی یبرا وشیمنم پدرم رو از دست دادم سخته دار کنمیمن حالشو درک م_

 از دست بده

 میکن کاریچ میریگیم میحال و روز مالقات کردنش درسته؟ اول اروم شو و بعد تصم نیاما با ا یگیم یچ فهممیم_
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 بلند گفت: یا فاصله دور ادیشه

 !نیبد لشیو دروغ تحو نیکن ینقش باز چارهیاون دختر ب یبرا یچطور نینقشه بکش نینیآره حقه بازا بش_

 

 چشم گر کرد و به سمتش رفت. داروش

 !میمثل تورو اصال همراهمون نبر یکه مگس مزاحم میحرفامون گفت نیب قایآره دق_

 

 زد و گفت: پوزخند

  ن؟یدیم لشیو دروغ تحو نیکنیاون دختر نگاه م یتو چشما نیکشیمزاحم نقشه هاتونم؟ خجالت نم هیچ_

 دمیم حیفرصت مناسب براش توض هیرو تو  زیمن همه چ_

 

 سخر گفت:و با تم دیگوشه لبش کش یدست

 سنگ قبرش؟! یرو شهیزمان درست از نظر شما م_

 

 گفت: یعصب رعنا

 !هیچه حرف نیا ادیشه ریزبونتو گاز بگ_

 

 از تاسف تکان داد و به سمت اتاقش رفت. یسر

 میو برگرد مینشده بر کیتا هوا تار نیحاضر ش _
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. کردندیدا در آن بنا شده بود حرکت من یکه خانه پدر ییروستا ینشسته و راه نیبعد هرسه کنار هم در ماش یکم 

 نیماش یذهن هرکدام در سکوت خفقان آور حاکم در فضا

 .شدیباز هم به دروغ گفته م دیبود که با ییرفتار و جمله ها ریدرگ

روستا  یکه از اهال یخانه ا یمقابل درب چوب گریکدیوقفه حال دوشا دوش  یب یاز گذشت دو ساعت رانندگ بعد

و منتظر باز شدن در بودند. نام پدر ندا انقدر در روستا نامدار و مهم بود که همه  ستادهیبودند ا آدرسش را گرفته

 احساس تاسف کنند. نگامشنام و فوت نا به ه ادبودیخانه اش را بشناسند و در جواب 

 

 !د؟ییسالم بفرما_

 

گشوده بود  شانیکه در را به رو یواندر جواب تعجب نگاه مرد ج ییرایقبل از ان دو به خود آمد و با لحن گ ادیشه

 گفت:

 میدیمالقات خانوم ندا نواب خدمت رس یرحمت شده. ما برا زیبابت فوت عز کنمیعرض م تیسالم تسل_

 

 تک به تکشان را از نطر گذراند و در را باز کرد. رضایعل

 د؟یشناسیبدونم خواهرم رو از کجا م شهی. مدیخوش آمد یلیخ دییبفرما_

 

 نا گفت:بار رع نیا

و  تیعرض تسل یبرا میواجب دونست میدیخبر فوت پدرتون رو که شن میهست کیاز پزشکان معالجشون در کلن_

 . میندا جان خدمت برس کیمالقات نزد

 

 ندا رو صدا بزنن! گمیداخل االن م دییبفرما دیخوش آمد یلیخ_
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رفتند با دور  کیز خانه شدند. چند قدم که نزدبزرگ و دل با اطیوارد ح بیبه ترت وشیو دار ادیرعنا و بعد شه تدایا

 و ناباورانه نگاهشان کرد. ستادیشوکه ا دنشانیآمد و با د وانیا یندا رو  اطیزدن حوض بزرگ وسط ح

محو وخسته  یو با لبخند ستادیندا ا یو از کنار آن دو گذشت. تنها در چند قدم دیرا جان بخش شیقدم ها وشیدار

تنش را از نظر گذراند و با خود تکرار کرد که او بخش  یو محل رهیت یلباس ها انیا در مودخترک  ر ینگاه مهتاب

 نخواهد کرد. دایپ امتیجبرانش تا ق یبرا یراه واست  کیسرنوشت را شر نیا یکیو تار یچارگیب نیاز ا یمیعظ

از کجا  دانستیکه نم یشهامتاش همه را به خود اورد و او با تمام  یباز دخترک و بعد سقوط ناگهان مهین یلب ها 

 خوردنش شد. نیندا را گرفت و مانع زم یبازو ریامده است در حضور برادرش ز

 نیا زیکه همه چ شدیناقوس در سرش تکرار م هیشب ییدستانش بود و صدا یحال و سرد دخترک رو یب جسم

 !ستیپوشال اهیعاشقانه س

 

**** 

چارچوب در تا دور تا دور رخت خواب پهن  انیحضار م نینگاه سنگ ریکرد و ز میقطرات سُرُم را تنظ زشیسرعت ر 

 و گفت: دیشده و جسم خواب رفته ندا عقب کش

 ادیبهوش م گهید کمیفقط از ضعف غش کرده.  ستین یزیچ_

 

 گفت: یمشهود یکه از شکم برجسته اش مشخص بود باردار است با نگران یزن

 دکتر؟ یحالش خوبه آقا_

 

 .ستادیارا تکان داد و  سرش

 . گفتم که از ضعف از حال رفتهدیخوبه نگران نباش_
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 کنار رخت خواب ندا نشست و نبضش را گرفت. وشیدار یبه جا رعنا

 !ستین یعیطب وشیتنش سرده دار_

 

 گفت: وشینگران نکند و دار نیاز ا شتریخانواده را ب ینا محسوس اشاره کرد که اعضا ادیشه

 !شهیم میو فشارش تنظ خورهیم یزیچ هیزود.  یلیخ ادینباش رعنا جان بهوش م یاحساس_

 

 .دیو خند دیلب گز رعنا

 !ممیمن تسل_

 

 ببرد. رونیگرفت و به صنم اشاره داد که رعنا و بچه ها را از اتاق ب واریاز د هیتک رضایعل

از احواالت ندا در  به بهانه صحبت و پرسجو شدن رضایبه اتفاق عل ادیرفتند و شه رونیها غرغر کنان از اتاق ب دختر

 یها یو رو دیندا کش رهیت یمحل یزده از روسر رونیب یموها یرفت و رعنا دست رو رونیاز اتاق ب ریاخ یروز ها

 اش را کنار زد. یشانیپ یرو ختهیر

براش  یدیعمه. د گنیباز بهش م دنیوقته ندا رو ند یلیخ نکهیمدت کم. با ا نیا یچقدر بهش وابسته شدن تو_

دختر  نی... چطور دلش اومد با اوشیاون دختر بچه ها معلوم بود دار یکوچولو یچشم ها یتو ین؟ نگرانکرد هیگر

 و اون وقت اون کثافت...! زهیریم اشکدختر  نیا یهم برا کیبچه کوچ هیانصاف اخه؟!  یب ریکنه ام یباز

 

بسته  یبود و با چشم ها ستادهیا که یوشیندا ادامه حرفش را خورد و مضطرب رو به دار یتکان خوردن پلک ها با

 داده  بود گفت: هیتک واریسرش را به د

 !ادیداره بهوش م_
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 یخشک و ترک خورده ندا کنجکاو یلب ها انیاز م یرفت. اصوات نامفهوم کیبه سرعت پلک گشود و نزد وشیدار

 ببرد. کیکه سرش را نزد کردیم کیاش را تحر

 

 

                  

                      ***************** 

 

 

 نشسته.  شیغبار شده و پشت پلک ها ایدن یزد و حس کرد که تمام خستگ پلک

 جان گرفت! شیچشم ها شیپ ییآشنا یخاکستر یزد و چشم ها پلک

 . ستیهمه مدت خواب ن نینگاه مهربان بعد از ا نیا دنیزد تا باور کند که د یشتریبعدش را با توان ب یها پلک

 شما؟!_

 

 اتاقکش بود. یآشنا یسقف چوب خیها عقب رفتند و حال نگاهش  م چشم

 ؟یخوب_

 

 :دیدر رگ پشت دستش نال یزیچ ینیاش گذاشت و با احساس سنگ یشانیپ یرا رو دستش

 کنهیسرم درد م_
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 مهربان رعنا بود که تعجبش را دو چندان کرد. یجواب صدا در

 یشیکه خون به مغزت برسه خوب م کمیبلند شدن  یبرا اریبه خودت فشار ن ادیز زمیعز یِعیطب_

 

لب  یرو یچشمانش رنگ گرفت و لبخند تلخ شیپ ادیو شه وش،رعنایدار یو ورود ناگهان شیچند ساعت پ ریتصاو

 نشست. شیها

 که هنوز زنده ام؟! نیمطمعا بش نیاومد _

 

 معترضانه گفت: وشیدار

 سر خونه اول! یباز که برگشت_

 ن؟یست ندادشما پدرتون رو از د_

 ده سالم بود پدرم رو از دست دادم یچرا وقت_

 ن؟ینکرد هیبراش گر_

 ندا یِعیعکس العمل طب هی نیچرا! ا_

که بخوام خدا  یِعیداشته باشم طب دنیجنگ دیرو ندارم که براش ام یکس گهیمنم د نکهیپس با در نظر گرفتن ا_

 نه؟! رهیجونمو بگ

 و با اخم گفت: محکم

 نه!_

 

 را کنار زد. دیکه لجوجانه از گوشه چشم تا الله گوشش چک یو قطره اشک زد پوزخند

 کنهیو درکش هم نم خوادیمن بودن رو نم یجا چکسی! از دور قضاوت کردن راحته... هنیگیدروغ م نیدار_



 یرابطه پوشال

336 
 

 مردن آزادت نکردم یحجم از آرزو نیا یندا من برا یدیناام_

حجم از  نیندارم از ا یحس چیام که ه یکردن ندارم. انقدر خال یزندگ یبرا یلیدل گهیفقط د ستمین دیمن نا ام _

 ترسمیبودن خودم م یخال

 

 کالفه سکوت کرد و رعنا گفت: وشیدار

 داره یرا حل یندا جان اما هر مشکل میکنی! ما درکت منیهم یتو االن سردرگم یکه دار یقابلِ درکه حال_

 

 جا بلند شد و گفت: از

 گمیم نی. شما هم راحت حرف بزنادیکه حالت سر جاش ب یبخور ارمیب کنمیدست و پا م یزیچ هی نمیبب رمیمن م_

 سراغتون ادین یکس

 

 گفت: وشیرفت و به محض بسته شدن در اتاق دار رونیاز اتاق ب رعنا

 چند وقته چطور بود؟ نیا_

 دمشیند شتریافتضاح! دو بار ب_

 چرا؟_

 باهاش حرف بزنم  شتریرفتم خونه و نشد ب رضایبود و با اومدن عل قیآالچ یبار که تو نیاول_

 !ش؟یدیو دوبار د یچهل روز درست کنار پدرت بود نیتو تمام ا_

 موندم یم رضاینبودم. خونه عل میتو خونه پدر_

 چرا؟_

 با تاسف گفت: وشیکرد و دار سکوت
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پدرت محروم  دنیو از دموش ترسو از ترس حرف مردم و شهال خودت ر هی نیکه ع یکرد نیچهار ماه با خودت تمر_

 !؟یکن

 

 ادامه داد: وشیو دار دندیچک یشتریبا سرعت ب یبعد قطرات

 خانوم نواب! ستیجواب من بعد چهل روز سکوت ن_

 

 زمزمه کرد: آرام

 گرانیکه د زنهیمعنا لبخند م یمترسک که دم به دم ب هی نیدکتر.. چهل و دو روزه شدم ع یچهل و دو روز آقا_

 !دمیبه اتاق سف نیمنو برگردون کنهیام م ونهیبدتر داره د یآزاد یشده! انگار یبده و باز موجشک نکنن که حالش 

 برگشت وجود نداره یبرا یبه پشت سرت نگاه نکن. پل_

 نیکنیکمکم م نیگفت_

 !یدونیکنارت باشم معذوراتش رو خودت هم م تونمیرو من م شیجا هیتا _

 !ره؟یکنم نفسم موقع باال اومدن نگ کاریچ_

 دست خودته یافکارت رو کنترل کن. همه چ_

 ستیدست من ن زیچ چیکنترل ه ستین_

 دونهینفره و صالح همه رو بهتر از من و تو م هیبگم متاسفم فقط دست  دیاگه منظورت مرگ پدرته که با_

 !وفتهیب یقراره اتفاقات بد_

 نگاهش کرد. مشکوک

 بهت گفته؟ یزیچ یکس_
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 .دیخشکش را زبان کش یها لب

 !زدیم یخطرناک یکدخدا حرف ها_

 ؟ییچه حرفا_

 یمراقب باشم. حت دیو با شهیبه پا م شیآت ینقل شده و به زود شتریحرف من ب یکرده و انگار تیبابام وص گفتیم_

 رو نداشته باشم ییمن بازه اگه جا یگفت در خونه اش به رو

 ؟یبهش اعتماد دار_

 ؟یک_

 در اصل؟ هیچ شلیجناب کدخدا. اصال اسمش و فام نیهم_

 شهیاجرا م میرسمه و از قد هیکدخدا چون  گنیاهلِ ده بهش م یِ محمد خان ریاسمش کب_

 

 دو زانو نشست. یباال داد و کنارش رو ابرو

 جالبه_

 از اون جالب تر هم هست فقط..._

 

 .دیکش رونیرا از رگ پشت ددستش ب سوزن

 ؟یدار جهیهنوز سرگ _

 

 بهم فشرده گفت: یسوزن را باز کرد و با لب هاشدن  دهیابروانش از درد کش گره

 همه راهو؟ نیا نیاومد یچ ی... شما برایلینه خ_
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 زباله گذاشت. سهیو درون ک دیچیسرم پ یکیپالست یرا دور بطر کیزد و شلنگ بار لبخند

 امیب دنتیدونستم بعنوان دوست به د فهیرعنا قبل من خبر دار شده بود وظ_

 

 شد. ریگرفت و سر به ز یزپتو را به با یها لبه

 سخت بود؟ یلیخ_

 

 گفت: گنگ

 ؟یچ_

 ن؟یپدرتون رو از دست داد یوقت_

 

 زد. هیتک ینشست و به کوسن دست دوز محل نیزم یو با فاصله از ندا رو دیکش یقیعم نفس

افتاد و  اتفاق میده سالگ یمن تو یروز زندگ نیروز از دست دادم. سخت تر هیمعلومه که سخته من هر دو رو تو _

اما من هنوز بعد از اون روز زنده  کنهیهم که تجربه کرده هم فراموش نم ینرفته و هرکس ادمیپشت سرش گذاشتم. 

 میو عمرمون رو تباه کن مینقطه مکث  کن هی یکه رو ستین یمعن نیمون به ا ی. رفتن آدما از زندگکشمیام و نفس م

 

 لب زمزمه کرد: ریز

 بود؟ شهیهم م نیتباه؟! مگه تباه تر از ا_

 

 را چرخاند و نگاهش کرد. سرش
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 بود! ناشکر نباش... شهیم_

 

 ماند و گفت: وشیرنگ دار یدر مردمک سرد و خاکستر رهیخ

 نه؟ نیرو تجربه کرد یشما هم اتفاقات تلخ_

 !یِعیامر طب هی_

 

 هم فشرد و با مکث گفت: یرا رو شیها لب

 ن؟یکن یکه باهاش زندگ نینداشت یبرادر ایبعد  فوت پدر و مادرتون خواهر و _

 

 دیچیاتاق پ یها واریمنبسط شد مبهوت نگاهش کرد. آنقدر سکوتش در د شیندا خون در رگ ها یسوال ناگهان از

 که به در خورد به خود امد و پلک زد. یکه با ضربه آرام

 وارد اتاق شد و با لبخند گفت: ریبشقاب نان،عسل،گردو،نان و ش یحاو ینیبا س رعنا

 !ایحرفاتون ادامه داره گو_

 

 از جا بلند شد و به سمت در رفت. وشیدار

 نیکه راحت باش رونیب رمینه تموم شده! من م_

 

کردند و  یهوا پافشار یکیرفتن و تار یخون گرم خانواده ندا رو یاعضا یبعد هر سه در برابر اصرار ها یساعت

 رفتن صادر شد. یباالخره را
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در جواب   نیمردانه و سنگ وشیگرفتن و دار ادیمناسب از شه یتیدوباره را در موقع ردایقول برگشت و د رضایعل

 محمدرضا دستش را فشرد. ریخ یدعا

 گفت: ادیسمت شاگرد نشست که شه رهیدستگ یرو دستش

 امروز! نیسکانس دروغ انیتموم شد پا یباز نیمحترم نقاب هاتونو از صورتتون بردار گرانیخب باز_

 

 .دیکه در طول روز  تحمل کرده بود به سمتش چرخ یر افکاراز فشا کالفه

 شلوار اسپورتش فرو برد و نگاهش کرد. یها بیطلبکارانه دست درون ج ادیشه

 ندا انداخت و گفت: یبه در بسته خانه پدر یرعنا وحشت زده نگاه 

 رهیآبرومون م رونیب انیاالن م نیخدا ساکت ش یمحض رضا_

 

 نگاه کرد وگفت:رعنا را  انهیموز ادیشه

 !میمنطقه ممنوعه ا یحواسم نبود هنوز تو زمیعز یاوه! سار_

 خورهیبهم م کنمیم یاون دختر باز یکه برا یحالم از خودم بخاطر نقش یتوروخدا بس کن به اندازه کاف ادیشه_

 

 گفت و رو به رعنا گفت: وشیاشاره اش را سمت دار انگشت

دوست  زمیهمسر عز یکرد فیندا تعر یبرا یتو خودت رو تو چه شخصتکرده.  یاون خودشو دکتر فداکار معرف_

 حق منه نه؟ نیکنم. ا یزندگ یدارم بدونم قراره با ک

 

 و با بغض گفت: دیشب درخش یکیرعنا در تار رهیت یها چشم

 من زنتم! ادیشه یانصاف یب یلیخ_
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 از تاسف تکان داد و گفت: یسر وشیدار

 ستیلش خوش نحا میولش کن رعنا سوار شو بر_

 

 را شکست. یمیسکوت کوچه قد ادیبلند شه قهقهه

که چشمات از فشار حرص درونت  ییتو ای ستی! من حالم خوش ندهیبله کامال حق با شماست جناب پزشک فهم_

 روز موعود! یرو بگو بدونم منم آماده باشم برا اهتیو س فیراز کث نیا ینگه دار یخوایم یکاسه خون شده. تا ک

 

 :دیبراشت و غر زیش خسمت به

. به تو چه گمیقطع کنم؟! آره دروغ گفتم. تا هر وقت هم که بخوام م شهیهم یخودم نفستو برا ای یبریصداتو م_

 ؟یمربوطه اخه هان؟ گناهش گردن منه خب باشه به تو جه کاسه داغ تر از آش شد

 

 گفت: یکنترل شده ا یدهانش گذاشت و با صدا یدست رو رعنا

 رهیآبرومون م رونیب زنیریروستا م نیاالن کل ا نیبه جون هم توروخدا آروم باش نیچه مرگتونه افتاد بسه...بسه!_

 وشیبس کن دار کنمیخواهش م نیبه فکر ندا باش

 

 آزاد کرد و با پوزخند گفت: وشیدار یلباسش را  از حصار انگشت ها قهی ادیشه

ها خواهرشه من  یبدبخت نیتمام ا یبده باعث و بان حیش توضآخر دیکه با یآره حق با توئه... منو سننه اصال اون_

سر شوهرت رو بلند  ریز تیکه تو تمام زندگ یاون دختر و بگه داون یزل بزنه تو چشما دیکه با ی! اونییو تو ستمین

... اتابک خواهر تو دایکرده خواهر منه. ش کیرو تار روزتکه  شب و  یکرده بود خواهر منه. برو بهش بگو که اون

 اتابک!  وشیدار یجناب آقا
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 زد: ادیبه عقب برداشت و بلند تر فر یقدم

 کثافت خالص کن نی.... بگو و همه مون رو از اــــــگهیبرو بگو د االیدِ _

 

 

                        ***************** 

 

 

خم شد و برش داشت.  کنجکاو در  که کنار بالشتش افتاده بود یتلفن همراه دنیرخت خواب را بر هم زد و با د یتا

 رفت. اطیزد و به سمت در ح رونیمال رعنا باشد به سرعت از اتاق ب نکهیکردو با فکر ا شیدست جابجا

 

 راه گلنار متعجب نگاهش کرد و گفت: انیم

 دختر جان یکنیعجله ندو تازه حالت سرجاش اومده باز غش م نیکجا با ا_

 

 زد: ادیخانه را پشت سر گذاشت و فر یورود یسرعت از کنارش گذشت و پله ها به

 امینگران نباش االن م_

اراده  یو ب دیچسپ نیبه زم شیپاها ادیشه یآن لحظه خروج از در خانه با صدا کیبزرگ پشت در را کنار زد و   قفل

 سراپا گوش شد.

ها خواهرشه من  یبدبخت نیم اتما یبده باعث و بان حیآخرش توض دیکه با یآره حق با توئه... منو سننه اصال اون_

سر شوهرت رو بلند  ریز تیکه تو تمام زندگ یاون دختر و بگه داون یزل بزنه تو چشما دیکه با ی! اونییو تو ستمین

اتابک خواهر تو...  دایکرده خواهر منه. ش کیرو تار روزتکه  شب و  یکرده بود خواهر منه. برو بهش بگو که اون

  اتابک! وشیدار یجناب آقا
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 یبود را در ذهن مرور کرد. صدا دهیشن شیرا که چند لحظه پ یمحو شد و وحشت زده کلمات شیلب ها یرو لبخند

 بار در سرش انعکاس شد. نیا ادیشه

 

تورو گرفته و زن  یکه االن جا یکثافت خالص کن. بگو اون نی.... بگو و همه مون رو از اــــــگهیبرو بگو د االیدِ _

 وشیاالن بگو بهش دار نیخواهر منه. هم کنهیعشق و حال م یخارج یکشورا یه ماه عسل توشوهرت شده و دار

 !یهمه سکوت و پنهون کار نیبار ا ریز یشیوجود نداره. له م یچون دفعه بعد

 

کوچه و  یکیمانع از سقوط خود گرفت. مطمعا بود که در تار یبه دوران افتاد و دست به چارچوب بزرگ در برا سرش

 نگام ورود به خانه هنوز متوجه حضور او نشده اند.ه یگود

 زمزمه کرد: دیگونه اش چک یکه رو ینشست و هم صدا با قطره اشک شیلب ها یرو یتلخ پوزخند

 ماه عسل!_

 

اش... چقدر  یدواریام یآشنا بود. آشنا تر از تمام لحظه ها شیبار بلند شده بود برا نیکه ا یخسته مردانه ا یصدا

 زده بود. ندهینشسته بود وحرف از آ شیدرد دل ها یبه پا یطوالن یکه روز ها یمرد یاخسته بود صد

 

 یکه برا یدیهمه ام نیبگم اخه چطور بعد ا یبرم چ ؟یفهمیتو چشماش نگاه کنم و بگم م شهی. روم نمتونمینم_

برم و  دهیکه کش یتهمه سخ نیسرش خراب کنم. بعدا یو موفق شدن بهش دادم برم و سقف آرزو هاش رو رو ندهیآ

که شناختمش قسم  ی. روزتونمیاز خودم براش به جا بذارم و گورم و گم کنم؟ نم هینامرد یاز ته هرچ ریتصو هی

بهش بگم  یکه شده حاال برم چ یمتیبشه کنارش بمونم به هر ق میکه تمام زخم هاش ترم یروز نیخوردم تا اخر

 انصاف؟ یآخه ب
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  گفت: یدورگه ا یبا صدا ادیشه

 ؟یدونیم یتا آخر عمر پنهونش کن یتونینم_

باشم و بازم  هیکه مثل بق ستیاشتباهه اما االن نه... االن که شکسته وقتش ن دونمیبگم...م تونمینم یول دونمیم_

 بشکنمش

 گم؟یکه من م یکار ایدرسته  نیآره؟ ا یاز نو خوردش کن گهیبار د هیحالش خوب بشه و  یخوایم_

 

 گام بلند خودش را به داخل کوچه پرت کرد. کیاز در گرفت و با  هیو تک دییهم سا یرا رو شیخشم دندان ها با

 گفت: دهیپر یرعنا متوجه حضورش شدو با رنگ ابتدا

 شده؟ یزیندا جان چ_

 

انداخت و به سمت  ادیشه یانگشت ها انیاتش خورده م گاریبه س یزد و جلو رفت. از گوشه چشم نگاه یپوزخند

 رفت.  وشیدار

 مغموم صورتش چرخاند و گفت: یتک تک اجزا یرو نگاه

دکتر  ینگران نباش آقا گهیتو بوده باشه خواهرت از من خوشگل تر بوده. در هر صورت من بازنده بودم. د هیاگه شب_

 دوشت برداشته شد. یاز رو نیبار سنگ

 

 وت نگاهش کرد.هوا تلفن را مهار کرد و با سک یرو وشیاش زد. دار نهیهمراه را تخت س تلفن

 به هر سه نفر انداخت و گفت: ینگاه ندا

 و ما رو به سالمت  ریآ سکانس آخره...شمارو به خ یبه قول شما شهر_
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زد.  هیمانده اش در را بست و به آن تک یبلند و مصمم وارد خانه شد و با تمام توان باق یگرد کرد و با گام ها عقب

 کیو بعد چرخش پر سرعت الست نیاستارت ماش یحوض بود که صدا هیگلدان گلدان حاش رهیچه مدت خ دینفهم

 سرد نشست. نیزم یزانوانش را سست کرد و رو یکوچه خاک یرو شیها

 

 

 یستیکه ن دمیآن به خود آمدم و د کیکه  کردمیپر واز م میها ایدر اوج رو "

 تم و عقابتم سقوط شدپرواز نداش یبرا یدیام به تو آنقدر صادقانه بود که در نبودت ام عاشقانه

 خوردنم درد داشت و زانوانم از درد تا مدت ها سست بود نیزم

 نشست  یگریکس د یایبا رو تیاوج لبخند ها دنیقلبم بعد از د یکه رو یامان از زخم اما

 تو تیو پودم را در هم شکافت کابوس نبودن تا ابد تار

 که داغم تازه نشود  بندمیچشم م روزمید یرو

 زمیزیاشک م تیبرا امروز

 زمیریخاک م تیو رو  یمرده ا میکه برا کنمیدر سرم کمرنگ شود با خود مرور م ادتیفردا که  و

 آورد یدلم را به رقص نم تیلبخند ها گرید

 گونه ام نمانده یاز آن رو یخشک شده و رد میها اشک

 چرا؟ یدانیم

 خشک شده ام یکه ترکم کرده ا یمن درست در همان نقطه ا چون

 جامه دوخت از غم میشد و کشاورز مزرعه برا یریبند وجودم حص دبن

 من.. و

 کندیرا حس نم یزیچ گریکه د یمن نیا
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 "شده است تیخاطرات عاشقانه ها مترسک

 

 

 

 

 

 

                          **************** 

 

 یو نعره ها زیجنون ام یها ادی. هنوز هم فردیرا سرعت بخش شیبار سوم پشت سرش را نگاه کرد و قدم ها یبرا

و آرزو  دیروز تمام ام کیکه  یاز خانه ا شدیو دور م دیدویوحشت م تیو او در نها زدیاحمد رضا در سرش زنگ م

 طرح زده بود. شیها وارید یرا رو شیها

تا کلمه  زدیبه شمار افتاده اش را به هم گره م یو نفس ها دیچه شد که خود را مقابل دروازه خانه کدخدا د دینفهم

 کند. دایهمسر کدخدا پ رهیدر جواب نگاه خ یا

 .دیآمده بود را با دو دستش گرفت و الجرعه سر کش شیلب ها کیکه نزد یآب وانیل

 آخه؟ یشونیشده انقدر پر یچ نمیآروم باش دختر جان بگو بب_

 

 را کنار زد و گفت: یخال وانیل

 ست؟یکدخدا خونه ن_
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 د و گفت:ز یلبخند مادرانه ا شهربانو

 آره؟ یامرزینه دخترم. تو دختر مش مراد خداب_

 

 انداخت و گفت: نییرا خجالت زده پا سرش

 آره_

  یایگفته بود که م رخانیمنتظرت بودم کب_

 دارم اجیبه مشکل خوردم و به کمکشون احت_

 ؟ هیگل دختر اسمت چ یرو جفت چشمام جا دار_

 ندا_

 !ادینم ادیبهت داد و فر یدار یآروم یمایس_

 امیمجبروم باهاش کنار ب نهیاسمم ا_

 خانه اشاره کرد. یتکان داد و به در ورود یسر شهربانو

تو بگم  ایب یشیم ضیمر کنهیو باد قلنجت رو خشک م  یعرق کرد یدیدو نجایاما تا ا  هیتو مادر درسته هوا بهار ایب_

 ارنیبرات لباس ب

 

 گذراند.دخترک را از نظر  یسر تا پا دارانهیو خر دیچرخ

 دختر جان  یفیچقدرم که تو ظر_
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مجلل  ینیتزئ ایخانه بزرگ تر و اش نیا ییرایرا در هم گره زد و پشت سر شهربانو وارد خانه شد. پذ شیها انگشت

 ینیبهتر بودن از شهر بانو و خبرچ یشهال برا یشده بود. ظاهر تالش ها دهینسبت به خانه پدر اش در آن چ یتر

 اثر بوده اند. یملوک ب قهیدم به دق یها

 کرد ترس نگاهش را تا زمان مالقات کدخدا خاموش کند. ینشست و سع یسنت یپشت نیاول یرو

 راحت نبود نه دختر جان؟ یکردیتوشهر انقدر ها هم که فکر م یزندگ_

 

 .دیپرس یسوال م تیو با ن شناختیخوب او را م یلیزن خ نیسرش را باال آورد وشهربانو را نگاه کرد. ا متعجب

 سخت نبود من راهشو درست بلد نبودم_

 ارهیتو گله گرگ ها دووم ب تونهیبره جوون نم هیراه نداره روش هم نداره _

 

 .دیکش قیزد و نفس عم یداشت لبخند تلخ وشیکه با دار یمالقات تلخ نیاخر یآور ادی با

 زننیخوب ناخواسته بهت زخم م تیبا ن ستنیهمه شون هم بد ن_

 

هنوز هم در اعماق قلبش نسبت به نگاه مغموم و  کیتار قتیچرا بعد از برمال شدن آن حق دانستیمهم ن خودش

 دیشا دیایهفته هنوز هم منتظر بود که سراغش ب کیبود که بعد از گذشت  بیندارد. عج یمهربان آن مرد دل مردگ

 !یرفع دلخور یبرا

 یهست یدختر باهوش_

 شهیها دم خور بشه و نون خور سفره شون باشه مثل اونا ظاهرش عوض نم با جماعت گرگ یمدت طوالن هیبره  هی_

 اما باطنش چرا

 

 و با معنا نگاهش کرد. قیعم شهربانو
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 نینامه رو باز کرد تیپس وص_

 افتاد یزود اتفاق م ای رید_

 گفت؟ یشهال چ_

 ندارم یبهش توجه هیمدت طوالن_

 دختر جان  یگرفت ادی رید یلیکار درست رو خ_

 

 دیدامنش کش یعرق کرده از اضطرابش را رو یسر تکان داد و گره انگشتانش را از هم باز کرد. کف دست ها ونمحز

 و گفت:

 ن؟یاشتباه نکرد تونیزندگ یشما تا حاال تو_

 یبهار و مست یرو پشت سر گذاشتم دختر جان سرخوش یسالمه راه دراز کیاز کدومش بگم. پنجاه و  یتا بخوا_

 یسمونیزنده موندن به هر ر یو مرگ زمستون. برا دنیو لرز زییپا یبرگا ختنیر یبرا هیگر هشیتابستون تهش م

 سخته شهیزن هم هی گاهیچنگ زدم. حفظ جا

 

بوده و من از اولش  یتو خال یهمه چ کنمیاوقات فکر م یموفق نبودم. اصال گاه گاهیحفظ جا نیا یو من هرگز تو_

 نداشتم یگاهیهم جا

 

 کی. آب که از سر گذشت چه کردیمعاشرت م یالیخیدور ب یبود رو دهیچیاش در تمام روستا پ ییکه طبل رسوا حال

 یها شده آمده و پنهان کار یکه عروس شهر یکه چه بر سر دختر دانندیندارد. همه م ییوجب و چه صد وجب معنا

 است. فیکث یدورغ

 دهد! رخ یمعجزه ا دیشا داردیبرم  قتیبا را خودش پرده از حق کی نیا
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 میدی. تا به خودمون جنبابیو کم  یکله اش باد داشت. جواهر بود الدمی! اون موقع میحق داشت یعروسم نشد_

است. مادر  نهییچشاش برام مثل آ دونمیتورو نداره. بچمه حرف دلش ر م اقتیل الدمیدخترکم. االن هم م دنتیدزد

 . هنوزم چشمش دنبالته و...گمیم یچ یدونیم یشد

 

 خند حرفش را کامل کرد:پوز با

 مرد مجرد بشه نه؟! هینداره زن مطلقه عروس  تیخوب_

 

 یداریو منفعت خودت رو نگه م یخوبه که هنوز قانونن روستا رو به خاطر دار_

هفت پشتم  یشوهر کردم برا کباری! شمیپشت سرم هست کاسه داغ تر از آش نم ثیحرف و حد یبه اندازه کاف_

 بسه!

 

 ها نگرفتن  ینگاهت رو شهر تیو پاک... معصوم یهنوز هم زالل_

 

 کلمات نیب نیخانوم جان انقدر فاصله ننداز ستیهم ن لومتریک یها س یفاصله ما تا شهر_

 کننیم یها جدا از ما زندگ یاما رسوم و رفتار نه! شهر دیمتر شا یتو_

 دارن! یکیتار یآزاد_

 

 زده سرش را تکان داد و گفت: رتیح زن

 کرده مادر... اهیرو که دلت رو س یعنت کنه کسشاهد ل یخدا_
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 انداخت و گفت: یشده کُرس یبه پارچه گلدوز نگاه

قفس و  نیبرگرده ه ا خوامیاما نم کنمیحس م شویخال یوقته جا یلیهم رفته و خسته شده. خ دیدلم مرده... شا_

 باشه. من که تباه شدم. حداقل اون آزاد باشه ریاس

 بچه ات دختر بود؟_

 

 .دیکش ریاش ت نهیس سهقف

 بله_

 

 نگاهش کرد و گفت: رهیخ شهربانو

 ... نه؟!شهینفست تنگ م کشهیم ریات ت نهیقفسه س یوفتیکه م ادشینه؟  سوزهیم_

 آره_

 است! گهید یپس قلبت سر جاشه مادر جان مشکل جا_

 تحمل اون زندان یبود برا دمیتنها ام_

 یکردیها خودت رو خالص م نیزودتر از ا دیدخترم با ستین یکه بند اسارت داشته باشه زندگ یزندگ_

 پشت سرم محو شده بودن یپل ها_

 بود؟ یاسمش چ_

 باران_

 قشنگه _

 شهیبرا تنگ م یلیدلم خ_



 یرابطه پوشال

353 
 

 نکن مادر حکمت خدا بوده یقرار یب_

 سخته تونمینم_

 

 لحظه مکث کرد و با حسرت گفت: چند

گذاشت تو بغلم. عمرش  یانار لپ گل نیدختر ع هیه سالم بود. که قابله بچه مو تو بغلم گذاشت شونزد یبار نیاول_

اون سال  ادمهیاومد.  ایماه بود. زمستون به دن کی! سهم من از اون حس و حال مادرانه ایمن در یکوتاه بود و دلبستگ

 تونستم بکنمن یکار چیزد و ه خیهامون. بچم از سرما تو بغلم  غها و چرا یبخار یکوالک بود روستا و نفت نبود برا

نفهمه داشتم  یو کس یدردت رو سخته درد داشته باش فهممیم یبدون گمیکه دل رو کباب کنم مادر... م گمینم نارویا

 ادیزجر آور ادامه داشت. کم کم عادت کردم و  یشو به خاطر غم من متوقف نکرد. همه چ ایخدا دن یحال تورو. ول

تو  وفتهیدخترم. جزر و مد ب ستینواز ن هی شهیهم الشرو ای. دنامیکنار ب یو چرخه امتحان اله یگرفتم با زندگ

 گم؟یم یچ یفهمیتا تموم بشه. م یاریتاب ب دیروزگارت فقط با

 

 زد و گفت: یجان مهیگرم شهربانو لبخند ن یبه چشم ها رهیخ

 !فهممیم_

 

و آوازه داشته  مایوش سزن خ نیباا یچند مرتبه جرئت هم صحبت ییقبل از آن هشت سال کذا ستیبا خود نگر و

و مراسمات حنابندان زنانه گذشته بود که از او  یشان در باب مراسم خواستگار یناگهان یها داریاست. تمام د

و  ینشسته و از دروان جوان گریکدی قابلشده بود. و امروز م بشیخجالت و از آن سکوت و وقار همسر کدخدا نس

 . زنندیشان حرف م یاتفاقات زندگ

 شبه بزرگ شدن! کیرا سخت داده بود. تلخ بود مرور  نیهشت سال ننگ تاوان
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برخواست. کدخدا به محض ورود به خانه و  یخود گرفت واز جا ختهیاهلل کدخدا دست از افکار بهم ر ای یصدا با

 تعجب گذرا نگاهش کرد و گفت: یبودن ذره ا دنشید

 دختر جان! یپس باالخره آمد_

 نیستاومدم کدخدا خودتون خوا_

 !؟یاز برادر تَپانچه بدستت فرار کرد _

 

و نامش را با  کردیم کیاز تپانچه اش شل یاپیپ یاحمد که گلوله ها ادیفر یذهنش به عقب برگشت و صدا یا لحظه

 رنگ گرفت. شیبرا خواندیلقت جادوگر بد ذات م

 درسته؟ نیپدرم مطلع بود تیشما از وص_

 

 قهیدق نیره کرد که آن ها را تنها بگذارد. نگاه مهربان شهربانو را تا آخرکتش را دست شهربانو داد و اشا کدخدا

 دنبال کرد.

 ؟یکه به خونه من اومد دوننیو طبق صالحت در خونه ام رو به روت باز گذاشتم. م دونستمیم_

 زد و گفت: یپوزخند

شدم. اول از همه احمد به من براشون محو  ینامه انقدر شوکه بودن که اصال انگار تیهمه شون بعد خوندن وص_

 شما تا آروم بشه شیپ امیدادم ب حیکه ترج رهیخودش اومد و خواست جونمو بگ

 !یبه بر ادرهات اعتماد دار یگفته بود_

 چشمشون رو کور کرده راثیحق با شما بود. م یانگار_

 . مملکت قانون داره بابا جانستیارزش ن یآدم انقدر ها هم ب هیجون _
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 شد. نییباال و پا شین بغض در گلوپدر چو ی واژه

 کنم؟ کاریچ دیحاال من با_

 

 دمیمنه که بت م شی. سندش هم پهیعمل کن. اون خونه االن تمام و کمال مال تو تیطبق وص_

 بشه کدخدا ختهیر یخون کس خوامیمن نم_

 تا اسم من پشت اسمت هست دختر جان! شهینم ختهیر یخون_

 قصد جسارت نداشتم اما..._

 یبا دقت بهتر یالتهاب رو که کمتر کرد نیبه سر و وضعت برس ا کمیبه رخسارت نمونده. پاشو با شهربانو برو رنگ _

 .یریبگ میو تصم یجوانب رو بسنج یتونیم

 

و توانش کمتر  رودیم جیسرش گ زندیکه م یبا هر پلک کردیکه تجربه کرده بود حس م یشدت فشار اتفاقات ناگهان از

 رفت. رونیبرخاست و از سالن ب یز جا. به ناچار اشودیم

بود  یجسم ونیرا مد گرفتیقرار م ارشیکه د اخت ییبا شهربانو به مهمان خانه رفت. و باز هم رخت و لباس نو همراه

که از درون شکسته و از  یزن نیها فاصله داشت. آن دخترک تپل کجا و ا لومتریک شیروز ه با هشت سال پ نیکه ا

 کجا! شدیم دهید فیالغر و نح رونیب

 .کردیغروب کرد و او تمام مدت در مهمان خانه گرم کدخدا نشسته و اتفاقات امروزش را مرور م آفتاب

 مرور کرد. یشتریبرادرش را با دقت ب یها ادیفر یزانوانش گذاشت  و صدا یزیت یاش را رو چانه

آمد که محمد  ادشیو را نشانه گرفت. آتش شد و به سمت تپانچه اش حمله برد و ا یآم که چطور اسپند رو ادشی

بود بدون پلک زدن مات و  نشیمهربان تر شهیکه از هم ییرضایو عل کردیرضا مبهوت قاب عکس پدرش را نگاه م

 .خواندیم کیو احمدرضا با نعره او را به القاب زشت و رک کردیمبهوت نگاهش م
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طبق  یهمه چ ینجوریگوش آقاجون خونده ا ریز یچ ستیدو ماهه اومده معلوم ن یدختره دزد! دختره عوض_

عمارت به تو  نیمن مرده باشم ا نکهی! مگه ا؟یجا پاتو سفت کرد یبرگشت رونیشوهرت انداختت ب هیمرادش شده. چ

 ؟یشنویم یبا من ندار ینسبت چی. تو هیستیبرسه دختره جادوگر. توخواهر من ن

 

که سال ها حسرت بودن  یعمارت پدر نیا دنیپدرش رس یها یاموال متعادل عراض میتقس نیدر ا دانستیاو نم و

 راثیهم معلوم بود. برابر ان ها م جهی. اما خوب نتکندیکم م شیاز برادر ها یزیدر آن را داشت و دور بود چه چ

 نداشت. شیبرادر ها انیم هشد میتقس یکم از عراض یزیعمارت تودر تو چ نیگرفته بود مبلغ ا

 رفتیافتاده عصا زنان به سمت اتاقش م یبود که با شانه ها ییشهال زیآم ریتحق یادهایجدال و فر ریتصو نیآخر و

 که طبق معمول با خلوت خودش مسئله را هضم کند!

از دستش خارج  زیقبل از انکه کنترل همه چ کردیم دایپ شانهیو روان پر ضیحجوم افکار مر نیخودش را در ا دیبا

 شود.

کشف  قتیحق یبرا ینگذشته بود و درمان وشیبا دار نشیزهراگ دارید نیوز از آخربعد از گذشت هفت شبانه ر هنوز

 بر سرش نازل شد بود. یآسمان ییبال نینکرده بود که ا دایاش شده بود پ نهیس یبد زخم رو یشده ا

 بود.اموال هم عاجز  میپدرش در تقس میتصم هی. از باور و تجزکردیرا درک نم زدیکه کدخدا از آن حرف م یحکمت

 .شدیمنعکس م ادیبود که با فر ادیمرگنواز شه ینوا زدیکه درش نبض م یجمالت تنها

 

ها خواهرشه من  یبدبخت نیتمام ا یبده باعث و بان حیآخرش توض دیکه با ی) آره حق با توئه... منو سننه اصال اون 

سر شوهرت رو بلند  ریز تیتمام زندگ که تو یاون دختر و بگه داون یزل بزنه تو چشما دیکه با ی! اونییو تو ستمین

اتابک خواهر تو...  دایکرده خواهر منه. ش کیروزت رو تار وکه  شب  یکرده بود خواهر منه. برو بهش بگو که اون

 اتابک! ( وشیدار یجناب آقا

 

 لب زمزمه کرد: ریداد و ز هیتک واریرا به د سرش
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 اتابک! دایش_

 

 یرنگ یها شهیش انینور ماه از م زیاتاق و تابش ر یکیتار نیو ما ب دیز هم پاشرشته افکارش ا ییآشنا ادیفر یصدا با

 تر مرور کرد. قیرا دق ادیبرد و فر کی. گوشش را نزدستادیشد و پشت در اتاق ا زیخ میاتاق ن

 یازمزمه ه شیصدا یاهویه یرشته ها انیو در م زدیمحمدرضا بود که نام او را صدا م ادیفر یصدا کردینم اشتباه

 .شدیم دهیکدخدا هم شن زیآم دیآرام و تهد

 

 .ادیخواهرم کجاست کدخدا بگو ب_

 سرت یتو یو صداتو انداخت یبه پا کرد هیجنجال چ نیآرام باش پسر ا_

 برش گردونم خونه اش خوامیم ادیب نیبگ دونمیم نجاستیخواهرم ا_

و قصد  نیدیکه صبح روش تپانچه کش یرتو؟ از دخت یزنیخواهرت تو خونه من مهمونه. از کدوم خواهر حرف م_

 !ن؟یکشتنش رو داشت

 نیشما نگران نباش کنمیم یدگیزمان مناسب به اشتباه احمد رضا رس هیکدخدا من خودم بعدا تو _

که تو  ی. حرفیحق عقل ناقص برادرت رو کف  دستش گذاشت رمی. گدهیحرف تون ده به دهن تو کل روستا چرخ_

 یبه مردم حال یخوایبدونم که چطور م خوادیدلم م شتریهان؟ ب یجمع کن یخوایو چطور مروستا افتاده ر یدهن اهال

 بوده! یزده به سمت ک رونیب ومدهیکه هنوز چهلمش ن یکه از خونه مرد ییها کیشل یکه اون صدا یکن

 حاکم شد و کدخدا باز ادامه داد: یسکوت کوتاه یمدت

خواهر خودت رو  یخواستیچهار متر خونه م یبده برا حیمردم توضتمام  یو برا ریخجالت نکش. سرت رو باال بگ_

اون دختر  رونیبر خورده؟ از خونه من برو ب رتتینه؟ به غ ادینفست باال نم د؟یمرد! بگو چرا صدات بر االی! دِ یبکش

 .نیزجرش بد نیتون یها با عقل نصفه و نم شمابار  نیا یهمه سخت نیبعدا ذارمیامانت پدرت دست منه نم

خودش  یدر که با پا نیاز ا کنهیسقف خونه و اسم من ازش محافظت م یهم که بخوا یدختر مهمون منه و تا زمان اون

 وقت شب تنها باشن. نینداره ا تیزن و بچه ات خوب شیاومد حرفاتو بزن. االن  هم برگرد پ رونیب
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 به خدا قسم کنمیجبران م نمشیبوده اما شما اجازه بده من بب یبزرگ یخطا دونمیکدخدا م_

 یو کار یجبران و کنترل اوضاع داشت ی. همون زمان وقت برایتو هم شاهد ماجرا بود دادیننگ رخ م نیا یوقت_

 پسر جان رهید گهیاالن د ینکرد

 اما اخه.._

 به سالمت... یو جواب هم گرفت ینداره! حرفاتو زد دیو با دیاما و اگر و شا_

 

 

 رساند. انیامروز را هم به پا یزدن به در چوب هیا و سر خوردن دخترک و تکشدن در خانه کد خد دهیکوب یصدا

آن با به  کیمحو شد و  شیاطرافش برا یشد. کم کم گنگ داریپلک زد و ب شیموها یرو یروز بعد با نواز دست صبح

 شد. زیخ میدر خانه کدخداست وحشت زده ن نکهیخاطر اوردن ا

 گفت: یبا لبخند مادرانه ا شهربانو

 کردم دخترم؟ دارتیب_

 

 و خجول گفت: دیچپش را مال چشم

 خوابم برد رید شبیمن د دیببخش_

 ومدیدلم ن یکه داشت یخواب آروم دنیرو بهت بدم بعد با د یاومدم خبر یدارینداره مادر فکر کردم ب یشاکال_

 کنم. دارتیب

 

 .دیچیرنگ را دور سرش پ یو طرح خاکستر رهیت  یکرد و روسر سیرا گ شیموها

 ؟یشده؟ چه خبر یزیچ_
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 شهربانو ادامه دار شد! یلب ها یرو لبخند

 نترس دخترم ستین یخبر بد_

 توروخدا نیشده؟ بگ یچ_

 

 دستش گذاشت. یرو دست

 و سالمته حیخبر خوشه زن داداشت وضع حمل کرده شکر خدا بچه شم صح ستین یزیهول نکن مادر چ_

 

 د و گفت:ش زیخ میزده ن رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 گلنار شیزودتر برم پ دیپس من... من با نینکرد دارمیچرا ب_

 

بعدش با  یریبخور قوت بگ یزیچ هی. سفره هنوز پهنه میبر ایب یکنیآرام باش دختر جان صبحانه نخورده ضعف م_

 مالقات زن داداشت میریهم م

 

 و گفت: دیجوش شیگذاشته چشم ها شیباز هم کنار گلنار نبوده و تنها طیشرا نیدر حساس تر نکهیفکر ا از

 خاک بر سر من! یدفع کنارش باشم بازم نشد. ا نیبازم نتونستم جبران کنم. قول دادم ا_

 

آبغورده گرفتن هم پاشو  یبوده. ناراحت نباش. به جا نیقسمت ا ستیتو که ن ری. تقصادیخدا قهرش م ینجورینگو ا_

 ینیوبرادر زاده ات رو بب یکه زودتر برس

 اش...بچه _
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انشاهلل بد به دلت راه نده  شهیبچه مبارک م نیتولد ا امرزتیهم نداره بعد فوت آقا مراد پدر خداب یپسره! تعجب_

 بگذره دیو لعنت کن امروز هم با طونیمادر جان پاشو ش

 

 

 باز اتاق زمزمه کرد: مهیبه در ن رهیرفت و او با زخود خ رونیاز اتاق ب شهربانو

 باشم! دیزی ریمنتظر شمش دیبا تپانچه و امروز هم البد با روزی. دهگذریآره امروز هم م_

 

 

                                      ************ 

 

خنده بود و  شانیلب ها یو خندان صنم وارد اتاق شد. همه رو رهینگاه خ ریباز اتاق را به عقب هول داد و ز مهین در

 را تکه تکه کنند. گریکدینمانده بود  یزیگار که روز گذشته چشناختند. انگار نه ان یسر از پا نم

انگشتان کوچک نوزاد را  یرخت خواب پهن شده و جسم خواب رفته گلنار و نوزاد تازه متولد شده نشست. و رو کنار

 نوازش کرد.

کوچکش را  یانگشت ها انیشده م ریزد و انگشت اس یخورد. لبخند یکوچکش چروک شد و تکان یها چشم

 .دیبوس

 روان شد. شیگونه ها یو رو دیجوش شیدر کاسه چشم ها اشک

 تازه شد. شیبرا وشیدار یآشنا یصدا یا لحظه

 (میو عمرمون رو تباه کن مینقطه مکث  کن هی یکه رو ستین یمعن نیمون به ا ی)رفتن آدما از زندگ
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 دلم قربون شکل ماهت بشم زیعز یاومدآقا کوچولو! خوش  یدلمون کم کن یغم بابا مراد رو تو یکه جا یتو اومد_

 

 گلنار از خواب ادامه جمله اش را کوتاه کرد. یخش دار و دو رگه  یصدا

 !یخانوم فرار یاومد_

 

 .دیکش شیچشم ها ریو دست ز دیخند

 خوامیمعذرت م_

 

دا سکوتم از . به خدا قسم نمیاون اوضاع ازت دفاع کن یتو میکه  نتونست میشرمنده باش دیتو چرا آخه.. ما با_

 حسادت نبود من فقط شوکه شدم.

 رو دور باشم تا بتونم خودم رو جمع و جور کنم.  یمدت زمان هی. الزم بود یزنیکه م هیچه حرف نیا ونهید دونمیم_

و سردرگم بودنت دست خودت نباشه. محمد رضا  جیمدت برات افتاده که گ نیانقدر اتفاقات جور واجور ا یحق دار_

 نتتیاما  گفت کدخدا اجازه نداده بباومد دنبالت 

 بهتر بود! ینطوریا_

که  دینامه باد شهال خواب تیبعد خوندن وص نیدلم خنک شد همچ مایخودمون ی. ولمیدلخور لیدل یهمه از هم ب_

 ورش داشته بود مراد خان کل دار و ندارش رو به اسمش بزنه. الیخ کهیکردم. زن فیک

 نگفت بعد رفتن من؟ یزیچ_

 

 گفت: ظینازک کردو با غ یچشم پشت
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بود  دهیچیدستمال پ هیکرده بود به بهانه سر درد  ظیخانوم باشه. غ اریدر اخت خواستیم یکیتا خود صبح  شیا_

 !شهیاز حرص مالجش داره منفجر م میدینفهم میدور سرش تا صبح ناله کرد. مام که خر

 

 و آرام گفت: دیگز لب

 !شنوهیم یکیآروم تر گلنار _

 !یعجوزه رو گرفت کهیزن نیشنون مگه دروغه آخ نور به قبرت بباره مش مراد باالخره حال اخب ب_

 آخر سر یدیسرت رو به باد م_

 ریخونه رو ازش بگ رونیخانوووم! جون من بندازش ب ییقصه تو ریسر منو بزنه. فعال که ش خوادیم ی! کیغلط کرد_

 !ر؟یخونه رو ازش بگ یچ یعنیدختر  یگیم یچ_

که  یعمارت ؟یچ یعنی یفهمی. مهیآقاجونت تمام و کمال مال تو تیدختر. خونه االن طبق وص یتو چقدر خنگ شیا_

 هیاالن مال تو دهیاجدادت چرخ نینسل در نسل ب

 

 گلنار زد و گفت: یدر جواب برق چشم ها یپوزخند

حرف  یدار یو داشت؟  از چکردم. ارزشش ر یدروغ سپر یتو مویزندگ یسال ها نیبهتر دنینقطه رس نیبه ا یبرا_

که راحت گول بخورم.  ستمین شیازم مونده؟ من اون دختر هشت سال پ یزینگاه به من بنداز چ هیگلنار  یزنیم

کارش هم پر  نیا یحت یبه اسم من زده ول وخونه ر نیجبران عذاب وجدانش ا یآقاجونم برا میدونیهردومون خوب م

 در خودم قاتلم بشه!نمونده بود برا یزیاز دردسره برام. چ

 

 !؟یبزن نهیسنگ برادر بودنشون رو به س یاونا بودنت رو انکار کنن ه یوقت یدار یچه اصرار یگیم یدار یچ _
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من  نیفقط منم و ا یکه به پا شده بازم منم. پشت هر دردسر ییبلوا نینخواستم. اما خواه و نا خواه مقصر ا نویمن ا_

 دهیداره عذابم م یکه نحس یبودن

 

 یگیم یهمش چرنده! خودت دار نایا میدونینکن هر دومو م نیمردم روستا رو به خودت تلق یچرت و پرتا یالک_

 ؟یبرگردون یکه بخاطر فراراز اون زن تلف کرد تویزندگ یسال ها نیبهر یتونیتاوان هشت سال عذابته... م نیا

 نه!_

. پس حاال که یو ازش محروم بود هیاونجاخونه تو یگیکه حقته بجنگ! مگه نم یهرچ یبه بعدش رو برا نیپس از ا_

 قلب مهربونت رو بکن و بندازش دور! نیخدا ا یبخاطرش بجنگ ندا محض رضا هیمال تو

 

 شه؟یم یپس عدالت چ شهیعوض م یاون بشم چ هیاگه قرار باشه منم شب_

 

سلطنت!  ایو  یکنیم یدن رو انتخااحمق بو ای هیدوراه هی نیروته. ا شیکه پ ینیهم یعنیمزخرف نگو ندا! عدالت _

 !؟یدیندا شن یو برنگرد یتو گوشت که بر زنمیچنان م یاگه راه غلط رو بر یانتخاب با خودته ول

 

 کنم؟ کاریچ یگیم_

نشو! خودت رو به همه نشون بده وقتشه اون عجوزه  میننگه داشتنش قا یبرا شهیحاال که عدالت داره برقرار م_

 اشو بدهه یتاوان تمام خودخواه

 

 با برادرام دشمن بشم؟ یگیم_

 

 پلک زد. یعصب
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. خورمیعمر شوهر منه! اگه قرار باشه ضرر برسه بهشون منم لطمه م هیبرادرات  نیاز هم یکیبرادرام!  گهیباز م_

 همه... یبار برا نی. اشهیفقط عدالت اجرا م نهیبینم بیآس ینگران نباش کس

 گلنار یکنیم جمیگ یدار_

 !  کدخدا چرا در خونه شو به روت باز کرده؟کامال واضحِ_

 

 چون آقاجونم ازش خواسته!_

 

و دور از جونت عقلت ناقصه؟ جواب  یکس و کار یاز تو مگه ب تیحما یبه اون وکالت بده برا دیچرا اقاجونت با_

 یعقلت روبه کار بنداز کمیروشنه... اگه 

 

 لب زد: مبهوت

 ...!یگیم یعنی_

 

. رگ مهربون بودنت گل کرده باز کور نمیبیسر کدخدا هست رو فقط من م یکه تو یشوم تینمتاسفانه  زمیبله عز_

 تو؟! یشد

 

 شکمینم گهیبار د نینگو گلنار بخدا ا_

 خونه یگشتیو با برادرت بر م یکردیکدخدا خالص م نید ریخودت رو از ز شبیهمون د دیبا_

 

 بودم دهیترس_
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 نگاهش کرد و گفت: فانهیاندرسه عاقل

 یکس یدستام چشا نیاون وقت خودم با هم یآورد یدووم م قهیدو د می. مگه ما لولو خورخوره ادمیهرمار و ترسز_

 !یشد بیمن ازت دفاع کنم؟ چشم به هم زدم غ ی. امون داداوردمیبزنه رو در م بیکه بخواد بهت آس

 

 دهانش گذاشت. یزده دست رو وحشت

 باشه یآدم نیکدخدا همچ شهیباورم نم_

ها که کار جلو  یریتو بم رمیمن بم نیجنگل با قربونت بشم و فدات شم سلطان نشده خانوم ساده لوح! با ا هی ریش_

کرده  رشیوقت بود غصه نبودنت پ یلیدو ماهه؟ بابات خ نیخونه به تو مال هم نیارث ا میتصم ی... فکر کردرهینم

که مادرت داده و  یبه قول نکهیو وحشت ا کردیم نید اسبود و نامه جبران اعمالش رو برات نوشته بود. بابات احس

 کرد. ضشیعمل نکرده مر

 

 منم دلم تنگ بود_

 یریدرست بگ میتصم هیو هم مارو... وقتشه  یهم خودت رو عذاب داد_

 

 بگم؟ یبه کدخدا چ دیحاال با_

 کرده که تو ورق براش میقا یاش چ رخواهانهینقاب خ نیمگه اون بهت گفته پشت ا_

 یاز ماجرا نبرد ییبمونه که هنوز بو الشیبذار به خ. یکن رو

 

 که... یگلنا تو مطمعن_
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 ؟یدیپسر کدخدا رو تو خونه د شبید نمیواضح تر؟ بگو بب نیاز ا_

 

 فکر کرد و گفت: یکم

 نه_

سر  کنهیم یکه هنوز به پات نشسته رو باز یو بعد کم کم نقش عاشق دل خسته ا شهیپنهون م دیبفرما اول از د_

 کیاون کلن یهم که تو ی! با اون رزومه اه؟یبه ک ی. ککنهیآب م ریو سرتم ز رهیگیاه عقد و تمام! خونه رو ازت مدوم

رو  هیو قال قض کنهیحلواتو پخش م ونهید هی برچسپراحت با  یلیبرات درست کرده خ خبرتیاون شوهر از خدا ب

 .کنهیم

 شده؟! ییاز حد جنا یادیموضوع ز یکنیفکر نم_

 

 تاسف تکان داد و گفت: از یسر

 میو از زندگ کندمیرو م کهیاون زن یسایتو بودم گ ی! من جاگهید دیمال رهیهفت سال سرت ش یکارا رو کرد نیهم_

 رونیب نداختمشیم

 

که پشت تمام  یاما گلنار شدیقطعا ناراحت م دیکشیبه رخش م زیام ریطور تحق نیآرام بودنش را ا یگریکس د اگر

 بود نه. یاورد سادگ یبر زبان مکه  یتند یحرف ها

 و گفت: دیخند

 یتو از منم سر حال تر یکرد مانیمن اومدم مالقاتت مثال زا_

 

 شد. زیخ میداد  و ن نیاش را چ ینیب

 خاک برسر... یبخوره غش کنم؟!غش یبه توق یپس مثل تو تق_
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 برام داره؟ ینقشه ا نیواقعا کدخدا همچ یعنی_

 شک نکن!_

  

 د و گفت:کر یکالفه پوف 

 درسته و غلط یچ دونمیخودمم نم یشدم حت جیگ_

 گهیروانت رو آروم کنه د تونهیم ستی. مگه روانشانس نیزنیچرا با دکترت حرف نم_

 

 گفت: گنگ

 ؟یگیرو م یک_

 اتابک! وشیبود؟ اها دار یاسمش چ تیتسل یاومده بود برا ییخانوم و آقا هیبا  شیکه هفته پ یهمون مرد جوون_

 

 ک زندش تند شد.پل تمیر

 ستین یازیداره آخه من مرخص شدم. حالم خوبه ن یچه ربط_

 

خراب  زیهمه چ یاشتباه نیبا کوچکتر کردیم نیدختر را تحس نیهوش ا شهی. همکردیگلنار را حساس م دینبا

 .شدیم

داشته بود اول مخم تاب بر یماه ها میباردار نیروان پزشک من خودم سر هم شیپ رنیها م ونهیوا! مگه فقط د_

 بهتر شدم یلی. دکترم چند جلسه مشاوره برام نوشت خکردمیم غیج غیو مدام ج گفتمیچرت و پرت م
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 .دیشد و گونه اش را محکم بوس خم

 طفل معصوم نداره نیبه ا یربط یکنیم غیج غیج شهیقربونت برم مامان کوچولو تو هم_

 

 زد و با اخم گفت: شیبه بازو یمشت

 کردم؟! غیج غیج یبرو گمشو من ک_

 

 را باال برد و باخنده گفت: سیها دست

 !ممیمن تسل_

 

 سر نوزاد کوچکش شد. ینازک کرد مشغول مرتب کردن کاله رو یچشم پشت

 گلنار؟ یذاریم یاسمش رو چ_

 

 به نگاه پر حسرت ندا زد و گفت: یلبخند

 ردماسم دخترونه انتخاب ک نیدختره واسه هم کردمیتو براش اسم بذار. من فکر م_

 یاریب ایتا ابد  دختر به دن یتوام که از لج شهال  همت کرد_

 کرد و گفت: یاخم

 !ارمیچپ نگاه کنه دخترمو در م یچش هرک کنمشیمگه بده تاج سرم م_

 گرد گفت: یچشم ها با

 نشو آروم باش بچت االن پسره یخوب حاال باز جنگ_
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 اسم انتخاب کن هی گهیبگو د_

 انتخاب کنه ارضیبذار عل ستیاخه درست ن_

 

 و با لبخند به قامت قاب گرفته اش در چارچوب نگاه کرد. دیبه عقب چرخ رضایگرم و محکم عل یصدا با

 تر هم هست قهیندارم اگه عمه اش انتخاب کنه. حتما از من خوش سل یمن مشکل_

 

 داداش یخوش اومد_

 

 از در برداشت و داخل رفت. هیتک

 یدختر فرار یتوام خوش اومد_

 

 اتفاقات روز گذشته محو شد.گلنار با توپ پر گفت: یآور ادیاز  دشلبخن

 اول اسم برا بچه من انتخاب کن بعد غمبرک بزن!_

 

 گفت: رضایچپ نگاهش کرد و  رو به عل چپ

 ات نکرده؟! ونهید ییخدا ش؟یگرفت یرفت یدید نیا یتو یتو چ_

 

 خنده  گفت:با  رضایزده نگاهش کرد و عل رونیبا چشمان از حدقه ب گلنار

 شمیجوره ازش خسته نم چیکه عاشقشم و ه نهیکه تا اخر عمرم برام روشنه ا یزیتنها چ دونمینم یزیمن چ_
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 تواندیجناب عشق چقدر م نیگرم شد و با خود مرور کرد ا رضایو گرم عل تیاز جواب پر حما شیلب ها یرو لبخند

 تنها او را بخواهد. تیباشد که تا ابد یکس دل زیعز شینفر را با تمام خوب و بد ها کیباشد که  یقو

 به چهره غرق در خواب نوزاد انداخت و گفت: ینگاه

 رفته! غوشیج غیو لبش به مامان ج ینیتوئه داداش اما ب هیچشم و ابروش شب_

 

 و کودکانه سوگل توجه همه را به خود جلب کرد. زیر یصدا

 تو عمه جون؟ امیب شهیم_

 

 را باز کرد و گفت: آغوشش

 قربونت برم ایب_

 

 دوان دوان خودش را در آغوش ندا انداخت و گفت: دخترک

 عمه جونم. دلم برات تنگ شده بود. یکجا بود_

 

 گفت: زدیرنگ نوزاد که در آغوش گلنار دست و پا م یگرم و عسل یبه چشم ها رهیو خ دیرا بوس صورتش

 رمیجا نم چیه گهیاومدم د_

 

 . لبخندش را در جواب نگاهش وسعت داد و گفت:کردیم ینیسنگ صورتش یمعنا دار گلنار رو نگاه
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 کردیو اسم براش انتخاب م گفتیگوشش اذان م یاگه بابا بود االن اون تو_

 

 دو زانو نشست و در جواب ندا گفت: یکنارشان رو رضایعل

 خوادیم نویاونم االن هم دونمیکن م نید یبابا ادا یتو به جا_

 

که آن روز مبهوت بود  ییرضایرفتار عل یرو راثیم میخت و با خود فکر کرد که تقسرخ برادرش چشم دو مین به

 نگذاشته است. ریتاث

 دختر! یندا جون به لبم کرد گهیبگو د_

 

 به گلنار رفت و گفت: یغره ا چشم

 ! دختر قبض روح شدم مثل آدم حرف بزن کنمینم غیج غیج یگیبعد م_

 

 را جمع کرد و گفت: شیگلنار لب ها 

 یها داره خواهر شوهر باز ینگم اما تازگ یزیبوده. چ میبچگ یبوده. همباز قمیرف گمیم ی... هنشیبب رضایعل_

 چرا! یکچل شده نگ یدیروز د هیدونه دونه بکنم. اگه  ساشویگ کنهیم کیمنو تحر یه ارهیدرم

 

 داد. عسل را دست گلنار ریش وانیو ل دیوارد اتاق شده بود غش غش خند یکه به تازگ صنم

 یم رتیسوسن گ دیچشه با یخوب نیبخور حرص نزن انقدرم حرف پشت سر خواهر شوهر من نزن دختر به ا ایب_

 یدونستیافتاد قدر آروم بودن ندا رو م
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 بود. رهیو ندا مبهوت به چهره خندان هر سه خ خوردیاز شدت خنده تکان م رضایعل یها شانه

 !ه؟یک گهیسوسن د_

 

 .دیدست صنم داد و پشت دستش را دور دهانش کشرا  یخال وانیل گلنار

به طناب رخت پهن کهن  کنهیآش و الشت م هیثان میتو س یعنیکه نگو  هیا تهیعفر هی. چارهیب یخواهر شوهر زهرا_

 !زنهیگره ات م

 ادامه داد: صنم

 !دیاز اون زن ترس دیبا_

 

 در کاسه سرش چرخاند و گفت: چشم

 !دمیدیرس یاز انتخاب اسم به چ_

 

 و با اتمام خنده اش گفت: دیدست دور دهانش کش رضایعل

 بچه صداش بزنم نیاز ا شتریب خوادیموافقم دلم نم_

 

 شک گفت: با

 بچه پسر باشه؟ یدرصد هم احتمال نداد هیزنت  یتو تمام دوران باردار یعنی_

 

 به گلنار کرد و گفت: یاشاره ا یچشم ریز
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 از پسر ببرم! یاسم دستور داد بچه دختره و منم جرئت نکردم_

 

 بلند کرد و گفت: شیپا یاز تاسف تکان داد و سوگل را از رو سرش

 عمه جون نیبش نییپا_

 

صورت سرخش شد و  رهی. با لبخند خدیسر و نوزاد رد کرد و جسم کوچکش را به آغوش کش ریدستش را ز آهسته

 شد. یقران اتیلب مشغول خواندن آ ریز

 تو؟ میایمام ب شهیم_

 

 انتخاب اسم حلقه زده بودند. یدو دخترش را به داخل دعوت کرد و حال همه دور ندا برا هر صنم

 و گفت: دیمشت شده برادرش کش یانگشت ها یدست رو سوگل

 !ییچقدر تو کوچولو_

 

 دخترک انداخت و گفت: یبه برق چشم ها ینگاه

 دنیمهم رو به تو م فهیوظ نیشکم مامانت بود فرشته ها مراقبش بودن و از حاال به بعد ا یتو یوقت_

 

 شگفت زده گفت: یبا چشم ها سوگل

 عمه جون؟ یگیراست م یوا_

 بشه و از تو مراقبت کنه یکه بزرگ بشه قو یمراقبش باش دی. از حاال به بعد بازمیمعلومه عز_
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 دادن؟ ادیبهت  نارویداداش هات ا یبچه بود یتوام وقت_

 

صورت گرفته و لبخند خشک شده  رهیمحزون خ یرد و با چشم هاحفظ ک یرا به سخت شیلب ها یکمرنگ رو رد

 کیآمد و با  یسمتش م یبود که گاه رضایسه برادر بزرگش تنهاعل نیبرادرش انداخت. خوب به خاطر داشت که ما ب

 !شدیشهال فرسنگ ها دور م ادیفر

 را کنار زد و گفت: افکارش

 یمراقب هم باشن. تو دیبا شهی. همشنیم زودتر متولد مکدو ستیهمه خواهر و بردار هاست. مهم ن فهیوظ نیا_

 وقت دست همو ول نکن چیها کنار هم باشن و ه یو سخت یشاد

 

 نییکه ناخودآگاه مرور شده بود سرش را پا یشد و شرمسار از گذشته تلخ نییبا بغض باال و پا رضایعل یگلو بیس

 انداخت.

 ند و گفتند:به ندا نشست هیتر از بق کینزد زیو صحرا ن صدف

 ه؟یاسمش چ_

 

 .دینفس کش قیرا عم نشیو عطر دلنش دیبسته نوزاد چرخ یپلک ها یرو نگاهش

اگه  خواستینداشت.  دلم م ی. دختر و پسرش برام فرقکردمیجورواجور فکر م یاسم ها یباردار بودم به کل یوقت_

اومد بارون  ایکه بچه ام به دن یتم. روزدختر  شد و اسمش رو باران گذاش یبذارم. ول "سردار"پسر باشه اسمش رو 

 اومد. یم یدیشد یلیخ

 

بودند پلک بست. لب  زشیکه در مرز ر ییکنترل اشکها یرا فرو داد و برا شدیم نییباال و پا شیکه در گلو یبغض

 .دیبار یم یدیکه بارانش را از دست داد هم باران شد یهم فشرد و در دل زمزمه کرد که روز یرو شیها
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 لرزان از بغض گلنار چشم باز کرد. یاصد با

 باشه مگه نه؟ یقو دی. پسرم بامیبذار نویهم هیاسمش قشنگ_

 

بار بدون  نیاو ا یکنترلش را از دست داد و اشک ها دیگونه اش چک یگلنار رو یکه از چشم ها یقطره اشک نیاول با

 گذاشت و گفت: رضای. نوزاد را در آغوش علختندیمکث فرو ر

 باشه یوشش اذان بخون. عمرش طوالنگ یتو ایب_

 

 

 

                       *********************** 

 

 

  "کاش یا"و واژه  سندیتقدر بنو یرا به پا ندیکه به مذاجشان خوش نمنش یآدم ها عادت کرده اند تمام اتفاقات "

 کولش سوار کنند یرو

 هستند یبیها موجودات عج آدم

 یدانیشود را نم یم نییکه در درونت باال و پا یو نام حس یر لبخندروز در کنارشان غرق د کی

شکسته خودت را کنار هم  یخاطرتشان  تکه ها یآور ادیو از فراق نبودن و  ینینشیکنار پنجره م گریروز د کی

 ینیچیم

 مثل روز اول شود زیچ چیکه ه ستین قرار

 آن... کیو  یدوزیشم مشکسته قلبت چ یو به تکه ها یریگیغم بغل م یفقط زانو تو
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 "رسد و قصه نفرت در گوشت نجوا خواهد شد! یم انیبه پا یعاشق دوران

 

 

 

 

                            ***************** 

 

 

چهار روز را بعداز غروب  نیگذشت. تمام  یکه حاال جان و روح همه شده بود م یروز از انتخاب اسم نوازد چهار

 اش در خانه برادر کوچتر مانده بود. یطبق روال دوران آزادآفتاب آن روز باز هم 

که هنوز همه بعد از گذشت سه هفته از مرگ  یاهیبود و در کنار رخت س یخانه عاد نیدر چهار چوب ا زیچ همه

 نشست. یم شانیلب ها یرنگ لبخند داشت و رو یبیآقاجان به تن داشتند به طرز عج

 .دادیتاب م دنیخوابیو سردار کوچک را در اغوشش برا داندیم داریب از شب کنار برادرش یها تا پاس شب

 رساند. یو  اوقاتش را به سر م زدیشلوغ روستا قدم م شهیهم یروز ها به همراه گلنار در باز و کوچه ها و

ودن ب یبرا یگریکه گرم تراز هر زمان د یرنگ یو چشمان عسل دیسپ یبود با بال ها یسوگل پروانه ا یروز ها نیا

 .دیکشیهم دست م شیبا دختر عمو ها یاز باز یدر کنار برادر کوچکش حت

غصه جا خوش کرده  یکه در دل ندا یداشت در کنار تمام تارو پود شکافته شده از غم یگریانگار رنگ د زیچ همه

 بود.

 دیغروب خورشگذاشتند تنها طول عمرش چهار روز بود و امروز به محض  یکه پشت سر م یآرامش نیانگار ا اما

 گرفته بود. یرنگش را به باز یمشک یروسر یها شتهیروز مقابل برادر بزرگ تر نشسته بود و ر نیچهارم

 استکانش سرش را باال اورد و به ابروان گره خورده محمدرضا چشم دوخت. ریو ز یبهم خوردن استکان چا یصدا با



 یرابطه پوشال

377 
 

اون گلوله ها آبرومون رفته بود. فرارت  کیقانه احمدرضا و شلاحم یبا ندونم کار ی. به اندازه کافیکردیفرار م دینبا_

 !دادمیاون روز اجازه مالقاتت رو با کدخدا م دینبود. انگار نبا یبه خونه کدخدا اصال کار درست

 

بودم. فرارم دست خودم نبود. رفتنم به خونه کدخدا علت داشت. ازش سوال  دهیداداش اما من ترس خوامیمعذرت م_

 داشتم

 

 کنمیکه باور نم یدینگو صدامو نشن ؟یومدین رونیاومدم دنبالت ب یچرا وقت ؟یچرا برنگشت یدیوالت رو که پرسس_

 

 زد که... ییحرفا هیبودم داداش...کدخدا  جیگ_

 !؟ییچه حرفا_

 رو گرفتم. ممیمن االن تصم ستیمهم ن_

 

 به صورت خجول خواهرش گفت: رهیپلک زد و خ آهسته

رو جمع  لشونی! مامان و احمد رضا وسایاریحرفش نه ن یکه رو خوامیون گرفته و من ازت مرو آقاج یاصل میتصم_

عمارت  یبرا یخوایکه م یمیهر تصم یتونیروستا و قراره اونجا بمونن. توام م یکردن و رفتن به خونه باغ شمال

 .یریبگ

 

 گفت: دهیبر دهیزده نگاهش کرد و بر بهت

بخدا من  کنهیرو عوض نم یچیکــ کاغذ ه کهیت هیه اونجا خونه شما هم هست! آخ یجوریکــ که ان شهیداداش! نم_

 انداختن مادرتون نبود رونیب میمنظورم از تصم
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 به محمد رضا کنار ندا نشست و با لبخند گفت: ییوارد سالن شد و بعد از خوش آمد گو گلنار

 شده باشه! داریندا جان فکرکنم ب یزنیسر به سردار م هی_

 

لب  ریز یدیبلند شد و ببخش شیخواند. آهسته از جا یرا خوب از خشم شعله ور در مردمک چشمانش م منظورش

 .ستادیو سالن فال گوش ا یگفت. از سالن خارج شد و پشت ستون متصل به راهرو خروج

 

 داداش یخوش اومد_ 

 حرفت رو بزن زن داداش_

 رو قبال زدم! زدمیم دیکه با یحرفا_

 بزنم اومدم با خودش حرف_

 یندارم داداش . بزرگترم یاحترام یکردم. قصد ب یبود لب از لب باز نم نیا رازیمن حرف نداست! غ یحرفا_

 ست؟ی. بس ننیدخترو زجرش داد نیا یهرچ گهیبسه د یاحترامت واجبه . ول

 

اش دلش را  نهیس یآورد. سر خم شده برادر بزرگتر رو رونیرا کنار گذاشت و سرش را آرام از پشت ستون ب ترسش

 آتش زد.

 ادامه داد: گلنار

پدرتون  یمیتصم نی. ادیستین یچی. شما مقصر هکنهیتورو خدا سر خم شده شما منو هم خجالت م نیحرف بزن_

 دیاحساسات مادرتون بازم انتخاب غلط کن یرو دیبوده و نبا

 

و رفتار مادرم نداره. ندا خواهرمه  به حال یربط گهیمن اثر داشت االن د میتصم یرو یمادرم تو دوران کودک میتصم_

 امروز جبران کنم خوامیو نکردم! م کردمیبراش م یدر مقام برادر دیکه با ییبه جبران تمام کار ها
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. اگه واقعا هدفتون جبرانه کنهیم تشیاذ شتریو فوت پدرش فقط ب میتصم نیکردن ا یادآوریراحته. مدام  نجایندا ا_

 ه نفع همه است!ب نی. ادیراحتش بذار یمدت هی

 

 را را سخت فرو داد و زمزمه کرد: شیهم گذاشت و آب گلو یسرد زد. پلک رو واریبه د هیو تک دیرا عقب کش سرش

 وابسته بودنو... نیا کنمیبار تمومش م نیبتونم! من ا دیبا شهیاگه با دور بودن تموم م_

 

 

                           ***************** 

 

 

 

 

 

 را از دست داده آموخت زشیکه عز یاز کس دیبودن بدون بال و پر را باآزاد  "

 یکشیو نفس م یزنیاشک چشمت پر م یبا قطره ها یو پر که نداشته باش بال

 کرد یدر تنت حس نخواه یرا چند روز درد

  کندیگردباد مرور خاطرات وجودت را منجمد م یخنکا

 شود یم دهیشک یو جانت به جنون واد نینم نم سنگ تیها پلک
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 دیحالت ممکن به تمام خوهد رس نیآن و در عاشقانه تر کیدر  زیچ همه

 تو... و

 "کرد یخواه یزندگ زدیریو فرو م شودیکه از چشمت اشک م یخون یبا خودت و قطره ها تو

 

 

 

 

 

                      **************** 

 

 

 

گرفت.هوا  یجان م شیلب ها یرو دیتابش خورش یپا به پالبخند  یهم افتاده بود و گرما یسر خوش رو شیها پلک

گلنار محو شد و وحشت زده پلک  غیج یبا صدا شیلب ها یآن لبخند رو کیو  دیکش شیها هیبا با تمام قوا به ر

 شد. زیخ میگشود و ن

 ســــــوگــــــل!_

 

 

 گلنار زد و گفت: یازوبه ب یانداخت و مشت محکم ستینگر یکه با اخم گلنار را م رضایبه عل ینگاه

 زهرمار!  یا_
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 و گفت: دیرا مال شیو با اخم نگاهش کرد. بازو دیجا پر از

 چته؟!_

 

 خشم لب فشرد و گفت: با

 ؟یمثل آدم اون طفل معصوم رو صدا بزن یتونیو مرگ...قبض روح شدم دختر نم هیچ_

 

 اه کرد و گفت:را نگ گرفتیکاشته شده فاصله م یها یکه آرام آرام از قسمت سبز سوگل

 کن عمه جون برو یبرو باز_

 

 کرد. دنیباز شروع به دو شیو با ن  دیاز نگاه دخترک پر کش ترس

و کاله  دیانداخت دراز کش ریز یرفت و مجدد رو یچشم غره ا دیخندیم زیر زیکه ر ییرضایبه عل یچشم یز

 کرد. میصورتش تنظ یرا رو یریحص

 !زنمیم غیج شمیمهو هول  هی ستیخوب حاال دست خودم ن_

 

 چپ نگاهش کرد و گفت: چپ

 انیب غی! تو از هر جمله ات ده تا لغتش رو با جیزنیم غیج یشیم یعصبان یمن نگاه کن بگو فقط وقت یتو چشا_

 دیبا ی. تا ککنمیبه خدا خفت م یحاال که فارغ شد یمراعاتتو کردم گفتم حامله ا یمگه ه یضیدختر تو مر یکنیم

 رزه؟تو بل یزدنا غیواب و حاالت مختلف از دست جتن و بدن من تو خ

 وار تکان داد و گفت: دیرا تهد انگشتش
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 ! مثل آدم حرف بزن یبزن غیج گهیبار د هی کنمیگلنار بخدا موهاتو م نیمنو بب_

 

خواب سردار را در اغوشش  سهیشد. ک دنیسبز را در دهان اندخت و مشغول جو ینازک کرد و آلو یچشم پشت

 و گفت: جابجا کرد

 !دمیقول نم یول کنمیم یسع_

 

 و با خنده گفت: دیعقب کش یفیخف غیگرفت  و گلنار با ج زیسمتش خ به

 زنمیباشه باشه آروم حرف م_

 

 گفت: زدیم شیو در جواب سوگل که بلند صدا دیکش عقب

 اومدم عمه جون_

ز فاصله گرفت و به سمت سوگل که باال و سب یچمن ها یانداز پهن شده رو ریکوتاه از ز یجا بلند شد و با گام ها از

 رفت. دیپریم نییپا

 جانم عمه جون؟_

 بخورم! یبد نایاز ا شهیعمه م_ 

 

هر  شیساقه ها یکه هنوز خوب رشد نکرده بودند و بلندا یآفتاب گردان یگل ها دنینگاهش را دنبال کرد و با د رد

 گفت:انداخت. انداخت و  یرا به هوس خوردن و ناخونک زدن م یکس

فقط به  یخوشگلو بکن یگال نیا ستین فی. بعدشم حیکه تخمه بخور ستیهنوز وقتش ن زمیعز دنیاونا هنوز نرس_

 خاطر چند تا دونه؟!
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 با تعجب و حسرت نگاه از گل ها گرفت و گفت: دخترک

 صبر کنم؟ دیچقدر با_

 

 لب کرد.توجه هر دو را به خود ج رضایعل یو  لب به جواب باز کرد که صدا  دیخند

 دونه دخترش درست کرد. هی یباغچه آفتاب گردون از روز اول بابا مراد برا نیا_

 

 دو زانو مقابل دخترکش نشست و ادامه داد: یرو

 حق نداره  بهشون چپ نگاه کنه! یگال مال عمه نداست دخترم. کس نیا_

 

 شد. زانیسوگل آو یها لب

 از تخمه هاشون بخورم؟ شهینم یعنی-

 

 رفت و در جواب بغض کودکانه سوگل گفت: رضایبه عل یه اچشم غر ندا

 نیتونیم نیکه برسن هم تو و هم صدف و صحرا هرچقدر که بخوا یوقت کنهیم یشوخ یدلم. بابا عل زیچرا عز_

 نیبخور

 

 ستاره باران شد. شیها چشم

 عمه جون؟ یگیراست م_
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  یموفرفر یبانو دیصبور باش یو کم دییمابفر لیتخمه گوجه سبز م یبجا یتونیدلم. االنم م زیمعلومه عز-

 

و کنار گلنار نشست. از حرکات و  دیآن طرف تر پهن شده بود و دو یکه کم یانداز ریدوان دوان به سمت ز سوگل

 .کندیم فیمادرش تعر یمشخص بود که ماجرا را برا دادیکه مدام در هوا تاب م یکوچک یدست ها

 م؟یقدم بزن  کمی_

 

باد  یقدم ها و هوهو یرا صدا نشانیت و با لبخند دوشادوش برادرش هم گام شد. سکوت ما باز سوگل گرف نگاه

 .شکستیم یبهار

 باغ تنگ شده بود. نیا یدلم برا_

 ازش میغافل بود_

 م؟ینگرانش باش دیبه بعد مال تو باشه پس نبا نیاگه آقاجون خواسته از ا_

 چطور؟_

. به نظر من نظارت تو نسبت به یدار ییباغ آشنا نیو با گوشه به گوشه ا یدیزحمت کش نجایبابا ا یخب تو پا به پا_

 همه ما بهتره...

خانواده  یکدوم از اعضا چیباغ رو نه از تو و نه از ه نی. من حق استفاده از امیخاطره دار نجاینگو همه ما ا ینطوریا_

 رمیگینم

 

 زد و گفت: رضایقلب عل یاز مهربان یلبخند

 تو شدم! هیکه من شب کنمیفکر م یگاه_
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 باال داد و گفت: ابرو

 !یمادرت هیشب گفتیم شهیآقاجون هم_

 

همه سال شرم داشت  نیکه از روبرو شدن با مزارش هم بعد از ا یپدرش در مورد مادر یگفته ها نیآخر یاداوری از

 لب فشرد و گفت:

 مونهیل من پشمث یآوردن دختر ای. حتما از به دنکنمیبودنش هم دارم فرار م هیاز شب_

 شهینم مونیآوردن بچه اش پش ایاز به دن یمادر چینگو ندا. ه ینطوریا_

انقدر ضعف داشتم  هیبشم اما نشدم. هم یکنم و قو یاز جون خودش گذشته که من زندگ گفتیمن فرق دارم! بابا م_

خوب و نه مادر پدرم بودم. نه همسر  یبرا ی. نه دختر خوبومدمیراحت خودمم بر ن دنیکه از پس نفس کش

کردن خسته  یهدف زندگ یبودن و ب چپو نی. از اکشمیهنوز دارم نفس م یچ یم برا پرسمیاز خدا م ی.گاهیخوب

 یرو مثل روز اول نه  اما حداقل کم زیبرگشتم همه چ کردمیبه سه ماهه که به زادگاهم برگشتم. فکر م کیشدم. نزد

اون  یاگه تو کنمیفکر م یشد. گاه شتریدردسر گذشت و عذابم ب هیا . اما هر روزش برمیبهتر کنه و بتونم آرامش بگ

 .شدیبهتر م ضاعموندم او یم کیکلن

 

 گله مند خواهرش گفت: یرا پشت کمرش گره زد و در جواب نوا شیدست ها رضایعل

افکار گره  نیبا ا ندا جان تو تهیاما واقع گمیم تیدلخوش یبرا یفکر کن دی. شازمیبه تو نداره عز یاتفاقت افتاده ربط_

 بیفقط و فقط به خودت آس یاطرافت درست کرد یخودت از نظر و رفتار آدما یدلت برا یک تو یخورده و آشوب

مردم  ثی. حرف و حدکردیبودو با درمان مبارزه م ضیمر هبه تو نداشت. بابا مدت ها بود ک ی. مرگ بابا ربطیزنیم

 نیب میاز قد ینیو خبرچ یو خاله زنک باز هیکیکوچ یبوده. روستا جا نیگفتن نداره. تا بوده هم گهیروستا هم که د

 ق. رفتار ما هم غلط بود و تو حیو رفت ی. انتخاب کردمیعوضش کن میتونیروستا بوده و هست. من و تو نم یجمع زنا

ا شکافتن ب شهینم لی. اما دلمیهشت ساله مقصر نیا یاتفاقات افتاده تو ی. همه تویاریدووم ن گهیکه د یداشت

تلخ  میو نکرد میو اوضاع اون هشت سال رو بهتر کن میبکن میتونستیکه م ییاتفاقات و سر کردن روزگارمون با کارا

 یبش یدرمان بستر یبده برا تیباعث شد بابا رضا که یلیتنها دل یشد یبستر کیاون کلن یتو یوقت نکهی. امیکن
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. فکر ی. زنش بودمیآدمه و به انتخابت احترام گذاشت میفکر کرد روز هیبود که ما  یخبریاون مردک از خدا ب یحرفا

 .میدیفهم ریو د میباهات بکنه! اما کرد ما هم ساده بود یکار نیانقدر پست باشهکه بخواد چن میکردینم

کمه... اما ببخش منو... جوون بودم. ندونم  دونمی. مکهیخواهر کوچ خوامیو بابت نبودن هام معذرت م یهمه چ بابت

 برات نباشم. یباعث شد برادر خوب یکار

 

 و گفت: دیحرفش پر انیم

فراموش کردمکه االن  روی. پس نگو من همه چمیاوقاتمونو تلخ کن دیگذشته و نبا یگیداداش مگه نم ینجورینگو ا_

 سه ماهه مهمون خونه تم

 

 ابروانش افتاد. انیم گره

 اونجا خونه خودته هیمهمون چ_

 

 .دیخند

 روشن کنم فمویزودتر تکل دیشرمنده ام نکن. با گهیتو د گهیگلنار مصد بار  یروز_

 

 تر شد. ظیغل اخمش

 ؟یفیچه تکل_

 یدوماه به پا یماه رفاقت هی. گلنار هم نیخانواده ا هیکه تا ابد خونه شما بمونم باالخره شما  شهی...نمنایخونه و ا_

 رونیب کنهیم خواهر شوهر و شوتم شمیخواهر االن سه ماهه! سر چهار ماه م
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. ما مدت دنتید یتاب تر بود برا یکه هم خونت بودم ب یمدت از من نی. تمام اشهینم یانجور یدونیخودتم م_

 یانقدر حالت بد بود و تو میدیو تصادفت دخترت رو شن یهم که خبر فوت ناگهان یوقت میخبر بود یازت ب یطوالن

 نکن غیمدت کوتاه در یبودنت رو برا  ی. حاال که هستمیکن ینگنشد رفع دلت دیکه اون طور که با  یخودت غرق بود

 

 چراغ خونه خاموش بمونه خوامی. حاال که شهال رفته نمایزنیداداش . حرفا م ایکه برم اون سر دن ستیقرار ن_

 

 و شوهرش هستن! وری. زستیخاموش ن_

 

 از ما شگون نداره یکیبودن  که خونه بدون یو زار هیگر یکل دنمیاومده بود خونه شما د وریز روزید_

 کردن به سرت بزنه یکنه که هوس تنها زندگ ییتورو هوا ستیقرار ن وریاومدن ز_

 !؟یشد یرتیباز غ_

 و دردسر سازه ادیبه سراغ آدم م ییوقت تنها الیندا. تنها بودن رو برات دوست ندارم. فکر و خ ستین نیبحث ا_

 ؟یدیشدن نکشه اجازه م یو بستر مارستانیقول بدم کارم باز به ب_

 

روستا اکثرا بزرگ بود و  یکرده بودند. باغ ها یرو ادهیرا پ یادی. مسافت زستادیچپ نگاهش کرد و مقابلش ا چپ

 .رفتیاطراف روستا به شمار م یباغ ها نیخاندان نواب جزو بزرگ تر یباغ پدر 

بد  یاحمقانه ا لی. اخالقمون باهات بنا به دالیو حق انتخاب دار یزن آزاد هی. تو االن رهینم مارستانیب گهید یکس_

باشه  نیگرفت. اگه خواسته ات ا میندا و نخواه میوقت حق انتخاب  رو ازت نگرفت چیو قبولش دارم اما ه دونمیبود م

هر  یمن تو یبه رفت و آمد و کمک ها دیبمونه نبا ادتیمحمدرضا هم سد راهت بشه اما  ذارمی. نم شمیمانعت نم

 .دمیم تیصورت رضا نیتنها در ا یریبگ رادیا یا نهیزم
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 شیپاشنه پا راه برگشت را در پ یکرد و با چرخش رو نیلحظه در سکوت اوضاع را در ذهنش سبک و سنگ چند

 گرفت.

 پشتم باش داداش باشه؟ یطیتحت هر شرا یقبوله ول_

 

حال  نینداشت.اما با ا یبلندش همخوان گام با ندا قدم برداشت و دست دور گردنش انداخت قد کوتاه ندا با قد هم

 تر کرد. کیرا به خود نزد شیو شانه ها دیسرش را بوس یرو

  کهیکوچ یجونم کنارتم آبج یگفتم که به جبران تمام اشتباهات گذشته تا پا_

 

 شده نکاهشان کرد و گفت: زیر یانداز گلنار با چشم ها ریشدن به ز کیو با نزد دیرس انیکم راه به پا کم

 ن؟یشد بیکجا غ یدوساعته خواهر برادر_

 

 گفت: یا ثانهیرا از پا در آورد. سرش را کج کرد و با لحن خب شیانداز نشست و گفش ها ریز یجلو رفت و رو ندا

 راحتِ راحت باشه! التیکردم خ دای. تازه زن واسه دادشمم پدمیکشینقشه خفه کردن تورو تو خواب داشتم م_

 

 را در آغوشش تکان داد و گفت:تفاوت سردار  یب گلنار

 !زمیبنداز امشب تو گل گاو زبون بابات بر ادمیکرده بودم. سوگل مامان  میمرگ موش تو مطبخ قا کمی_

 

 رفت. سهیگرد شد و ندا از خنده ر رضایعل یها چشم

 گپ دوستانه بود به جون خودم هی. کنهیم ی. ندا باهات شوخزمیعز رمیمن غلط بکنم زن بگ_
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 بهم فشرده از خشم گفت: یپرت کرد و با لب ها  رضایکنارش را به سمت عل نمکدان

 ادیجونت درآد دروغگو! چقدرم که تو بدت م_

 

 

بودنش را به رخ  کتازیماه در آسمان باز هم  کیرساند و  انیاش را به پا یظهر بهار یکه با غروب آفتاب گرما یروز و

که بر خالف تمام واژه  یکه با تمام سکوت ییو ندا دیت داشت کشکه در دس یاهیس انیستارگان در پس پرن یایدر

 شده در قلبش یزندان یها

که اش گوشه چشمش  ییدر تضاد با اشک ها شیلب ها یبالشت گذاشت و با لبخند خشک شده رو یسر رو داشت

 به خواب رفت.  ختندیریفرو م

از  رضایرا بر تن کرد و همراه عل اهشیس یباس هاروز بعد با وجود تمام قهر و سکوت گلنار ساکش را بست و ل صبح

 زد. رونیخانه ب

آخر گونه سردار کوچک را نوازش کرد و نگاه حسرت بارش در آغوش بدرقه خواهرانه گلنار ماند.   یدر لحظه ها و

 دنینو او را با قول مالقات هر روزه و ش دیبوس یکه با تمام قهر کودکانه اش صورت عمه جانش را م یسوگل کوچک

 نقش زد. الشیرا در خ دیجد ی. کوله بارش را بست و راهکردیم یقصه تازه راه

 بود. دهید شیتازه برا یکه باز هم خواب ها یریخبر از تقد یب 

شد و حجوم خاطرات نفسش را بند آورد. در کنار  نیسنگ شیکه گذشت هوا برا یچارچوب بزرگ عمارت پدر از

گذشت و وارد خانه شد. ساکش را وسط  وریاز کنار ز زدیآتش جرقه م یوکه ر یو عطر اسپند ییخوش امد گو

 رها کرد و قدم برداشت. ییرایپذ

 . دادیتوانش ادامه م نیشده بود را با آخر نیسنگ اهیکه با وجود جسم مسخ شده اش و آن دامن بلند س ییها قدم

 ختیریم رونیاش ب نهیانداخت  آه بود که از س یپر از خاطره بود و هر طرف را که نگاه م شیبه گوشه خانه برا گوشه

 طاقچه داغ دلش را تازه کرد و جگرش را سوزاند. یو امان از قاب عکس پدرش که رو

 خندان پدرش لب زد. یدر چشم ها رهیو خ دیاش کش شهیش یرو دست
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 رو داشته باشم اقتشیبار ل نیا دمیقول م_

 

که قبل از طلوع آفتاب گلنار قهرش را بشکند و  دادیو قول م کردیالزم را برادرانه تکرار م یسفارش ها رضایعل

 سراغش برود.

 رفت. شیبدرقه اش پ یعمارت برا یو تا دم در خروج زدیاو در جواب لبخند م و

گرم  شیو پلک ها دیبه اوج رس یکیتار دیخورد و ماه که به وسط آسمان رس وریمادرانه ز یها حتیرا با نص شام

 خواب شد.

 یخودش و دور از بوسه ها لیباب م شیسه ماهش آغاز شد. پلک ها نیا یبعد متفاوت تر ز تمام روز ها روز صبح

که  ییبود و با خود و تنها یروانیبه ش زیآو یمحو تخته چوب ها یگلنار باز شد و نگاهش تا مدت یها غیسوگل و ج

 .زدیامروزش  را رقم م

 کی دنیآمد  و بعد از پوش رونیکرده بود ب نیگلچ شیبرا وریکه شب گذشته ز یو برجسته ا یرخت خواب پشم از

که حتم  یبرداشتن  سجاده و جا نماز یاش زد و برا یرفت. گره آخر را به روسر رونیاز اتاقش ب زیدست لباس تم

 به اتاقش رفت. خوردیخودش خاک م یمیداشت در صندوقچه اتاق قد

قدم  یمیو بعد از گرفتن وضو  دوباره به سمت اتاق قد را به سمت وضو خانه عمارت کج کرد رشیراه مس سر

 برداشت.

 اش کشاند. یشانیرا به سقف پ شیکرد که ابروها یریج ریچنان ج یدر را که باز کرد در چوب قفل

 دو زانو نشست. یرو شیو مرتب و ساده اتاق چرخاند و مقابل صندوقچه لباس ها زیتم ایرا دور تا دور اش نگاهش

که  یرنگارنگ ی. لباس ادیاش کش یدوران نوجوان یآشنا یلباس ها یوقچه  را باز کرد و دست روکوچک صند قفل

کند  یاشته باشد و اعتراض ینظر نکهیو او بدون ا شدیخاندان دوخته م تیشهال خانمانه و درخور شخص قهیطبق سل

 .کردیبه اجبار تک تکشان را بر تن م

و طبق قرار ماه بعد لباس  دادیم لیرا تحو یانتخاب ی. شهال پارچه هاگرفتیآمد. اندازه م یم اطیبود. خ نیهم روالش

 .شدیرنگارنگ شهال حاضر م یو آراسته در مراسم ها کردیتن م دیدوخته شده را با یها
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 درش را بست.  دیکش رونیرنگش را از صندوقچه ب دیحسرت نگاه از لباس ا گرفت و جانماز و چادر سف با

 و رو به قبله سجاده اش را پهن کرد. دیرخچ یهمان حالت کم در

آرامش را در سکوت خانه  کردیلب زمزمه م ریکه ز یقران اتیو قامت بست.  واژه به واژه آ دیسرش کش یچادر را رو 

 از وحشت تنها بودن در عمارت بزرگ نبود. یخبر گریو د کردیم قیبه جانش تزر

 

 قبول باشه خانوم_

 

 آن زد. یسجاده را رو یدور مهر کرم رنگ چرخاندش و تا دنشیعد از بوسرا در دست چرخاند وب حیتسب

 صد بار... نیا وریبه من نگو خانوم ز_

 که خانوم جان زبونم عادت کرده شهینم_

 . ترکش کن!هیعادت بد_

 

 و گفت: دیخند وریز

 واستون؟ ارمیخانوم صبحانه حاضره ب زنهیآفتاب م گهید کمیچشم.  _

 

 ت:جا بلند شد و گف از

 دهیبهم مزه نم یی. تنهامیبا هم بخور زیواسه خودتم بر_

 



 یرابطه پوشال

392 
 

صندوقچه گذاشت و به سمت پنجره کوچک اتاق  یرفت. چادر و جانماز را رو رونیگفت و از اتاق ب یلب چشم ریز

 توانستیبود که م یریتصو نیدل چسپ تر هیزاو نیاز ا دیرنگ را کنار زد. طلوع خورش یو آب میرفت. پرده ضخ

 کند. نیریا شروزش ر

 زد. رونیاز اتاق ب شیلب ها یهمان لبخند جان گرفته رو با

 سفره گذاشت و گفت: یرا رو ریظرف پن وریز 

 حاضره یخانوم جان همه چ ایب _

 

 را برش زد. یاز نان محل یسفره نشست و تکه ا کنار

 دست درد نکنه_

 نوش جانت خانوم جان_

 

 

ساعت مدام  یگذشت و عقربه ها وریو عاشقانه ز بیاستگار ها و ازدواج عجو خو یدوران جوان فیرا با تعار صبحانه

 یو دست دیاز جا پر اطیکوبش در ح یبا صدا دیاش  به اوج رس یجوصلگ یکه ب یدر حال حرکت بودند. . درست زمان

شد پشت سر و گوش آب دادن امده با یو برا باشدشهال  نیاز دوستان خبرچ یکی نکهی. با فکر ادیبه صورتش کش

 رفت نگاه کرد. یکه آرام آرام به سمت  در م وریو ارام گوشه پرده را کنار زد و به ز ستادیچنجره ا

داشت  پرده را رها کرد و  شیچشم ها یرو یبزرگ یآفتاب نکیکه ع یپوش و امروز کیش یباز شد و با ورود زن در

 رفت و بلند گفت: وانیا یرو

 ور؟یز هیک_

 

 عوت کرد و گفت:زن را به داخل د وریز
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 نهیشما رو بب خوادیم گهیخانوم اومده م نیخانوم. ا میمهمون دار_

 

 صورتش برداشت. یرا از رو یآفتاب نکیاش ع یرد شد و به سمتش آمد درست در چند قدم وریدر کنار ز زن

گونه  دهیکش یروشن چشم ها... چانه ا یبود تا عسل ختهیاش ر یشانیپ یکه رو یرنگ یکوتاه آب یموها یرو نگاهش

 و گفت: دیو پوسن برنزه اش  چرخ یپهن امروز یحالت دار و ابرو ها یها

 نیخوش اومد_

 

 زد و دستش را جلو برد. ییلبخند کج و با معنا زن

 درسته؟ ندا نواب! یندا باش دیسالم. من شوکام! تو با_

 

 گرفت. بشیو غر بیرا فشرد و نگاه از نگاه عج دستش

 !شناسم؟یم بله خودمم. من شمارو_

 

 انداخت و گفت: کردیکه کنجکاو نگاهشان م وریبه ز یاش انداخت و با نگاه یدست فیرا درون ک نکشیع شوکا

 میشیداخل؟ سرفرصت باهم آشنا م امیب تونمیم_

 

 خانه گرفت و گفت: یمضحک دستش را به سمت ورود یخورد و بالبخند یتکان

 داخل دییرفت. بفرما ادمیشوکه شدم  کمیمن  دیببخش_
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 پاشنه بلند سرخش را از پا در آورد و داخل رفت. یتعارف کفش ها یب شوکا

کرده بود  یکه خود را شوکا معرف یپشت سرش داخل رفت. زن یآوردن چا یبرا وریبعد از گوش زد کردن به ز زین ندا

 کرد و به سمتش رفت. دایپ یمحل یرا نشسته کنار کُرس

 ییرایداخل پذ دییبفرما_

 

 و گفت: دیکش یکُرس یپارچه دست دوز و طرح سنت یرو یستد شوکا

 داره. یآرامش بخش یجاخوبه. دوستش دارم. گرما نینه هم_

 را دور تا دور خانه چرخاند و گفت: نگاهش

 !؟یکنیم ی. تنها زندگهیخونه قشنگ_

  

 نشست و گفت: یبه کُرس کینزد ییجا مقابلش

 به بعد بله  نیاز ا_

 

 گفت:ابرو باال داد و  زن

 !یکنیتنها بودنت رو پنهان نم گهیخوبه که د_

 

 زد و مبهوت بودنش را پشت نقاب خونسرد صبرش پنهان کرد. یلبخند

 شما..._
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 آورد گفت: یسرخش را از دستش در م یو همانطور که دستکش ها دیحرفش پر انیم شوکا

وقت به حرفش گوش  چی. اما من هدهیستم مکار د یروز هیاز اندازه ام  شیکنجکاو بودن ب گفتیم یمامانم از بچگ _

دست از خواسته هام بر نداشتم. سال ها گذشته از اون  چقوتینکردم و راه خودمو رفتم. تنها بودم و آزاد اما ه

من  یکه درست نقطه مقابل من بود. کنجکاو شدمآشنا  تیشخص هیدوست با  هی قیکه از طر هیو من مدت حتینص

 داشت. یادیز یدامنه ها

 

 کرد و ادامه داد: زیرنگش را ر یدرشت و عسل یها چشم

 خانوم ندا نواب! یدار یجالب ی. زندگدمیبه بعد دنبال تفاوت ها و بودم. گشتم و گشتم و به تو رس ییجا هیاز _

 

 راستش را باال داد و گفت: یابرو یتا

 !یدنباله دار یعجب کنجکاو_

از رفتار هات با من در نقطه عکس قرار  یلیخ یتو تو ینیبیمدرسته و من هرگز ازش خسته نشم. بر خالف تو! _

 یدار

 را از هم باز کرد و گفت: شیبود. گره فشرده انگشت ها یکاف گرید یخور خود

 ن؟یهست یخانوم محترم. شما ک دیرو کنار بذار ینیمقدمه چ_

 

 قهیگذاشت و چند دق یکرس یرا رو یشاه عباس یفنجان ها وریباز شوکا بهم دوخته شد. ز مهین یلبها وریورود ز با

 بود. لیبعد باز هم جمع دو نفره آن ها تکم

 ذهنته؟ یسوال تو نیمن االن بزرگ تر تیهو_

 

 تکان داد و شوکا در ادامه گفت: سر
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منم به سوال  یرو برام بلند بگو. اگه به سواالم جواب درست بد ادیبه ذهنت م برمیکه نام م یکه با هر اسم یه فکر_ 

 .دمیو جواب مت یها

 

 اندازدیب رونیبکشد و زن را از خانه ب یبنفش غیبا خشم پلک بست و در ذهنش گذشت که هم چون گلنار ج یا لحظه

در جان او  بشیعج یزن با ان رنگ مو یکنجکاو ییکرد آرام باشد. گو یبعد پلک از هم باز کرد و سع یاما لحظه ا

 هم رخنه کرده بود.

 باشه_

 ث گفت:تر کرد و با مک لب

 رعنا_

 

 نگاهش کرد که شوکا گفت: مشکوک

 فکر نکن! رونیب زیبر یذهنت دار یتو یزودباش هرچ_

 

 زا بر زبان آورد. ذهنش

 دوست دلسوز هی_

 دیسف وارید_

 !ینقاش یبوم تکرار هی_

 مارسانیت_

 چهار ماه زندان_

 !دایش_
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آشنا و مرموز را از  ینام ها نیزن ا نیاصال ا نداشت. یبار شوکا اعتراض نیبود که ا بیعج قیو عم یکر طوالن مکث

 شناخت؟یکجا م

 تفاوت حالت داد.  یرا ب شیها لب

 !دونمینم_

 

 بدون مکث گفت: شوکا

 وشیدار_

 

 که ناخودآگاه حبس شده بود گفت: یو با نفس دیلرز شیچشم ها مردمک

 هام. ییهم صحبت خوب تو اوج تنها_

 

 برد و گفت: شیلب ها کیرا نزد یان شاه عباسشوکا جان گرفت. فنج یلب ها یرو لبخند

 ؟یگیبهش م یچ یاگه دوباره باهاش مالقات کن_

 دونمینم_

 چرا بهت دروغ  گفته؟ یازش برس  خوادیدلت نم_

 

 پلک زد. کالفه

هم  نیو ا نیهست یکه ک نیبگ دهیوقتش رس نیکنیو منم جواب دادم فکر نم نیدیعالمه سوال پرس هیشما _

 ن؟یمنو از کجا آورد یخصوص یگاطالعات از زند
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 استکان گذاشت و قندان را به سمت استکان دست نخورده ندا هول داد. ریاش را درون ز یشوکا استکان خال 

از دوست هام ک بعد مدتها  یکیبا  شی. اسممو که گفتم. چند روز پگمی! باشه میبخور دختر تو چقدر عجول توییچا_

 رشیاحوال بود و پرس و جو کردم و اونم کوتاه اومد و از اتفاقات چند ماهه اخناخوش  کمیمالقات کردم.  دمشیدیم

 .نمیبب کیبرام حرف زد. دروغ چرا برام جالب بود  که اون دختر رو از نزد

سخت بود اما شد واالن اون دختر روبروم نشسته. احوال  کمیکردم.  داشیپ لشیاسم و فام قیو جو کردم از طر پرس

 حالتون خوبه؟!شما خانوم نواب 

 

 پرسم یبار م نیآخر ی! برا؟یهست یتو ک_

پام  شیکه رعنا پ یاز طرف خودم و راه ییجورا هیندا اومدم که کمکت کنم.  ستمیآروم باش. من دشمن تو ن_

 گذاشت.

 رعنا؟_

. االن به میبود یمیبا هم صم یلیخ یدوران هیکرد رعنا بود. دختر خالمه اما خب  فیکه داستان تورو برام تعر یکس_

برام جالب بود و ربطت  شتریب  وشیتو به دار یدوومون کرد. البته ربط ماجرا گهیاز همد یخاطر کار و مشکالت زندگ

 صفت شگفت زده ام کرد! طانیش یدایتو به ش میمستق

 

 ام به شما چه مربوطه؟ بهیکه هفت پشت با شما غر یمن یخب زندگ_

 

 کاسه است هیمنم دارم پس دستمون تو  یدار مشکل دایفدات شم. تو با ش گهینشد د_

 

 کرد. اخم

 نیبحثو تمومش کن نیمشکل ندارم خانوم لطفا ا یمن با کس_
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به امان  یتورو از هم پاشونده و توام ولش کرد یاون دختر زندگ ؟یپنهون کن یخوایم یتا ک یخوبشم  دار یدار_

که در  وشیتو خودت؟ من نه رعنام و نه دار یزیبر یه و یساده بمون یخوایم یتو حال کنه؟ تا ک یخدا تا با زندگ

 باش! احتبهم. ر یکن نیخودت لطف  بهت کرده  و احساس د الیحقت تو خ

 نیمراقب حرف زدنتون باش نیکنیم یرو ادهیز نیخانوم محترم دار_

 چرا تا اسمش رو آوردم چشمات از نفرت برق زد؟_

 

 تر شد. ظیغل اخمش

 فهممیمنظورت رو نم_

درست دلت  یرو آسفالت کردم. ساده ا یکنیگز م یکه دار یجاده ا نیعمره تو هم هیاما  ستمیروان شناس نمن _

نگاه به  هی ؟یفرار کن یاز همه چ یخوایم یتوم بشه. تا ک ینطوریا دیپاکه درست اما نذار ازت سو استفاده کنه. نبا

 گهیچهار روز د شه؟یاحوالت م یایو جو زنهیم سر تبه برادرتیتا ک یکنی. فکر میخودت بنداز تک و تنها موند

 ارزشش رو داره؟ یباخت تویو پوچ زندگ چیو ه یایو به خودت م شهیموهات رنگ دندونات م

 

 ؟یهست یتو دنبال چ_

 عدالت!_

 

 حالت داد و گفت: یرا به لبخند معنا دار شیلبها

 .مشینم کیباهات شر یذهنت شکل داد یکه تو یفیانتقام کث نیا یمن تو_

 

 خشک نگاهش کرد و گفت: شوکا
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 ختیکه اون روز رعنا ر یتمام قطرات اشک احمقانه ا یکنم. به جا دارتیاومدم که ب یباش کمیمن  نخواستم که شر_

سر  یرو شبیکه د یوشیاومدن نداشت. به اندازه تمام عذاب وجدان دار یو رو نتتیدوباره بب خواستیو دلش م

 هیانتخاب و اصرار اشتباهش سکه  یدا رو برایش یجمع خانوادگ ینگفته بود جلوکه از گل بهش نازک تر  یخواهر

 ارمیدرت ب یخودت ازش اسطوره ساخت یکه برا یرابطه پوشال نیاومدم که باهات حرف بزنم تا از ا نجایپول کرد  ا

 نگذر گهید یول ی! عدالت حق توئه ندا تا االن ازش گذشتنیهم

 

به خاطر او  وشیفروکش کرده بود. دار کبارهیبود که خشمش را به  تیو پر از .اقع بیشده زن انقدر عج انیب جمالت

 شد و گفت: نییمضطرب باال و پا شیگلو بیخواهراش را شکسته بود؟! س

 باشم شوکا خانوم یجدل خانوادگ یباعث و بان خوامیمن نم_ 

 ؟یستیدنبال دردسر ن یگیم یدار_

 برداره ستیل من بود. و طاهرا دست از سرم قرار ناون دنبا شهیوقت نبودم اما هم چیه_

 

 و گفت: دیخند خانمانه

 تو... ی! حداقل براستمیمن دردسر ن_

 رفته و... ادمیوقته خودمو  یلیمن خ_

که  نهیمشکل تو ا نیندا؟ و... وجود نداره بزرگ تر ستین یافسرده! کاف یآدم ها یجمالت تکرا یلیو.... و... و خ_

 روز افتادنت شده نیباعث به ا نیهم یبود انتیاطراف شیفکر آسا شهی. همیفکر نکرد وقت به خودت چیه

 

 قتیآمد. اما حق یانداخت اصال از لحن محکم و کوبنده زن خوشش نم ریمحکم گره خورد و سرش را ز ابروانش

 زبانش را گره زده بود و توان اعتراض نداشت.

کن نه  هیمن تخل یچشم ها یبهم نگاه کن و نفرتت رو تو یمتنفراگه از لحنم و صدام هم  یبه من نگاه کن. حت_

 یخودت و خود خور یبافشار دست ها
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 بگم. شنونده ام تا صحبت هاتون تموم بشه و... یچ گهیمن د یدوزیو م یبریشما م_

 مارستانیب یشبم تو فتی! من بعد از شیکور خوند دارمیمن بعد ازمالقات امروز دست از سرت بر م یاگه فکر کرد_

 یبار برا کیدنبال حق خودت.  یبر شهیهم یبار برا کیو قانعت کنم که  نمیاومدم سراغ تو که تورو بب میمستق

 شهیهم

 

 شده و دردسر سازه؟! یبه خودخواه لیتبد تونیاحساس کنجکاو دیکن یفکر نم_

 

اگه تو  ینخواهم شد. حت نشدم و مونیکردم وازش پش یخواسته هام پافشار یساله رو انینه! گفتم که.. سال_

 سال ها... نیتمام ا یتو یبود لیکه باب م یباش ینفر نیآخر

 

 ستین قهید هیحرف زدن از سال ها سخته کار _

 یبا من درد و دل کن قهید هیمن نخواستم تو _

 ؟یاگه نخوام حرف بزنم چ_

 میندا اومدم که فقط حلش کن دونمیرو راجب تو م یهمه چ بایمن تقر_

 صحبت مفصل با رعنا بکنم که مراقب حرف زدنش باشه هیدیبا یانگار_

 موننیهر سه تاشون پش_

 دکتر یخرده به دل نگرفتم.نه رعنا و نه آقا یمن از کس_

که کدوم حرص  یو با خودت سر جنگ دار یکنیحاضرم شرط ببندم که هر شب بهش فکر م یگیدروغ م یدار_

 یا کنکه در حقت کرده جبر ییها یخوب یوجودت رو پا
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 بازش زد و گفت: مهیبه دهان ن یکالم زن ماتش برده بود. شوکا لبخند یزرنگ بودن و قوت ها از

 زدم به هدف نه؟!_

 که خودم حلش کنم تونمیو م نی... اما خب من حرص ندارم فقط ناراحتم. همییجورا هی_

وم مشکلت رو خودت حل هشت سال کد نیهشت سال شده نه؟ هشت ا ؟یحل کرد تیزندگ یرو تو یتا حاال چ_

و  شهیمشکالت ما شکسته م یپا به پا یجان دلم! زمان هم گاه شهینداره و فدا بشم مشکل حل نم بیبا ع ؟یکرد

 یاریب مانیبه بعد به خودت ا ییجا هیاز  دیندا تو با ارهیکم م

 

 دیبودنشون و حرفاشون ام ییجورا هیدکتر اعتماد کرده بودم.  ی. من به آقارهیگیرو از آدم م دیشکست خوردن ام_

 بکنم یبازم شکست ومن نتونستم کار یبخش بود برام اما همه چ

 

 !شدیبه حال  احواالت و جناب دکتر ختم م یهر جمله ا انیپا یبیامروز به طرز عج یها صحبت

 هیتن گف یکردیجلو و سوال م یرفتیم دیبا یدیرو شن یهمه چ یاون شب که اتفاق یقدم بردار یتو فقط نخواست_

 ه؟یساده کار سخت یچرا

 نه اما..._

 از مبارزه کردن یترسیتم_

 ...یچیه یندارم. برا زهیدلم مرده. فقط انگ یحس تو نیوقته ا یلی. خترسمینم_

 

 . تلفن را به سمتش گرفت و گفت:دیکش رونیب بشیشوکا برق زد و تلفن همراهش را از ج یها چشم

 کن! یپل رو پیکل نیها و دوم لمیبرو تو پوشه ف_
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 نیو مد روز بود که ندا را سردرگم کند. با ا کیشوکا آنقدر ش لیدست جلو برد. موبا دینگاهش کرد و با ترد مشکوک

را  پیکه از نداشتن رمز تلفن راحت شد وارد پوشه دلخواهش شد و طبق گفته شوکا کل الشینگفت و خ یزیحال چ

 کرد. یپل

 گرفته بود. نیذره ب ریرا ز شیلعمل هاو تمام عکس ا کردیخونسرد نگاهش م شوکا

فاصله  نیرنگ زن که با دورب یبلند قهوه ا یموها یرو شیچشم ها یزنانه ا انیگر یوپخش صدا پیشدن کل یپل با

صورتش هم  دنیکه بدون د شیآنقدر آشنا بود برا وشیدار یزن نا آشنا بود اما صدا یشد. صدا قیداشت دق یادیز

 او را بشناسد. 

 تورو خدا به من گوش بدهداداش _

و شوهرت پس دور  یجا به بعد خودت باش نیکه از ا یگرفت میخودت تصم دایکه گفتم ش نیگوش بدم. هم یبه چ_

 منو خط بکش!

 

هشت سال کبوس اش است با  زیهمان موجود نفرت انگ دانستیاغواگرانه که حال م یالغر اندام با آن صدا زن

 ادامه داد: انیشد و با همان لحن گر زانیاو وشیدار یالتماس به بازو

رو  ریام  شیوقت پ یلیباهاش نداشتم. من از خ یما بود. من کار نیبخدا اون زن ب یدیچرا بهم فرصت نم_

رو گرفت حاال هم تموم  یاون دختره دهات ارهیحرص منو در ب نکهیا یرفت برا میبا هم قهر بود یمدت هی شناختمیم

 رو دارم آخه؟! یاز خودت نرون من جز تو ک وقربونت برم اوقاتتو تلخ نکن داداش مننشده که  یزیشده و رفته. چ

 

 یندا را با ترس رو یپلک ها دیکه کش ینعره ا یو بلندا دیکش رونیرا از حصار دست زن با خشم ب شیبازو وشیدار

د. افکار در ذهنش جنگ خواهر و برادر تعجبش را دو چندان کرده بو دانیحلقه زده دور م تیهم اندخت. جمع

از  یکه کم ییبایبود و او در برابر ز بایز عاواق دای. ششدیم دهیجمله چون پتک در سرش کوب کیو  دادندیجوالن م

 بود. چیگرفته بود از نظر خودش ه یکادر جا نیآن در ا
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 سوزهیزن نم اونیدلت برا  ؟یله کن تیهمه خودخواه نیبار ا ریآدما رو ز یخوایم ی! تا کگهیبسه د دایخفه شو ش_

که پشت  یبیعروسک خوشگل دلفر هی. تو فقط یندار یات قلب نهیس یوقته خودمم باور کردم که تو یلیدرست. خ

 تونمینم گهی. دیذاریداشتنت  رو به دلشون م تو حسر یاریرو به لرز در م یمغازه ها دل هر دختر بچه ا نیتریو

 یدرست ول یهمه سال کس و کارت بودم. همه کسم بود نیا ادیرو تحمل کنم. بسه ش گنیکه پشت سرت م ییحرفا

 ی! تموم شدنمتیبیکه ازت دارم تمام وجودم رو ازت پر کرده. نم یتحملت کنم. حرص تونمیقسمنم یبه عل گهید

زن و طفل  هیبه باد رفته  یکه از هشت سال! زندگ ستیالقلب ن ی. خواهر من انقدر قصیستینمن. تو خواهر من  یبرا

 که مرده      یممعصو

 یپله ها ایو  یسرگرم هی ؟یباز هی دا؟یش تیزندگ یدارنتو یتو چه نقش یراحت مهر تموم شدن بزنه.آدما برا انقدر

 بودنت؟!  نیاثبات بهتر یبرا تیترق

 

 

 را بر هم زد و با حرص ادامه داد: شیبه عقب برداشت و دست ها یبزرگ قدم

 !شهیها تموم نم یراحت نی. به استیقبل ن یدفعه مثل دفعه ها نیم بزن. اپرونده من یمهر رو هی. دایتموم شد ش_

 

 

بود  رهیمبهوت خودش در قاب که هنوز به آن خ یچشم ها ریشد. تصو رهیت لیموبا شگریو نما  دیبه اتمام رس پیکل

 گرفت. یشک

 ندا؟ یخوب_

 

 ییو نگاه مبهوت حضار و دست ها وشیدار یها ادیفر یگرفت و سرش را باال آورد. صدا لیشوکا نگاه از موبا یصدا با

 دهانشان گذاشته بودند در سرش رنگ گرفت. یکه از وحشت و تعجب رو

 خــ خوبم!_
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 تلفن را از دستش گرفت. ردیبگ شینگاه از چشم ها نکهیرا به سمتش گرفت. شوکا محکم نگاهش کرد و بدون ا تلفن

 نه؟ یشوکه شد_

 

 خورده به دور گردنش را با دست فاصله داد. چیروسرس پ یو کم دیاش کش یشانیبه پ یدست

 هم بشن! یعصبان یدکتر بتونن با اون همه خونسرد یآقا کردمیآره من اصال فکر نم نیراستش رو بخوا_

 

 

 و گفت: دیخند

 ییما ها دیتصور کن د یشوکه شد ی. و فقط باچند جلسه  روان درمانیندار وشیاز دار یتازه تو شناخت آن چنان _

که  یوشیکس انتظار نداشت دار چی! اصال همی. رسما همه کپ کرده بودمیداشت یچه حس  میخانواده ش یکه اعضا

 همه خورد کنه. یجلو ینجوریا کنهیرو حلوا حلوا م دایش

 

 

 :دیچرخ ییآن زبانش به سوال پر معنا کی

 داشت در جواب دفاع برادرش از من؟! یچه رفتار دایخود ش_

 

 گاهش کرد و گفت:با معنا ن شوکا

باز  شهیو مثل هم یمنت کش ادیم ریام کردیکات کرد فکر م ریبا ام یسال بود که ازت متنفر بود. وقت یلیخ دایش_

که از جنون و  یبار اسمت رو شب نیاول ادمهیاما نشد. قرعه به نام تو افتده بود.  شنیاون و غرور مزخرفش برنده م



 یرابطه پوشال

406 
 

ک شکست  شدیساکت بود. باورش نم بیعج یمدت هی.  دمیازش شن یداریوخواب و ب نیحرص تب کرده بود ب

راحت طلب بود  به واسطه صورت  دایبرگشته. ش شیرو فراموش کرده و به روال عاد ریام کردنیخورده همه فکر م

 یقو شیخواه ادهیز هی. انقدر غرور و روحیقیبودن حاال به هر طر یادیز ییهم که داشت دور وبرش مرد ها ییبایز

 دایش یرفتنا ی. مدت ها با هم سر مهموندیمدت کنار کش هیهوس گذاشت و  هی یهم به پا وشیدار یود که حتب

 ی. ولشدیو قاعله ختم م زدیکاذب م یخاوم هفت خط خودشو به غش کردن و خودکش دایو آخرشم ش کردنیدعوا م

من  کینزد قیرف یزمان هی دایمتنفر بود. شرو به اون رو شد. به شدت از تو  نیاز ا دیرو شن ریخبر ازدواج ام یوقت

... خالصه که میشکل ممکن بهم ثابت کرد!. بگذر نیبه بد تر نویخواهرمه اما اشتباه کردم. نبود. و ا کردمیبود فکر م

باورم  یکس گفتمیم یهرچ یول کنهیداره م ییغلطا هی دونستمیدشمن. ردش رو زده بودم م میمدت شد هیبعد 

که تو  دیانقدر طول کش ریبه ام دایش زیو انکار عشق جنون آم شیخواه برادر هیو روح وشیدار انکار نیا کردینم

 یباز نیرو به ا ریام نهیک یاز رو دایدارم که ش مانیمن ا ی.. ولرِیعاشق ام دایش کننی. همه فکر میشد یقربان

 احمقانه کشونده.

 

هشت سال عمر و  کنه؟یاز من دوا م یچه درد ناین اسراغ من؟! دونست یچرا اومد ؟یگینم ریبه ام نارویچرا ا_

 ن؟یرو از دست داد دتونیمن دخترم بود  تمام ام دیشوکا خانوم. تمام ام کردهیمن به درک! دخترم برنم یجوون

 

 

 نگاهش کرد و گفت: رهیخ

که پدرم از من و  یدیکه منم مثل تو نا ام یبدون خوامیتااون زمان م یول کنمیمنم سفره دلمو برات باز م یروز هی_

 یتجربه هامون متفاوت بوده ول ریندا! جاده هامون. مس کنمیو حس کردم. درکت م دمیام داشت رو مثل تو د ندهیآ

 نیهم میشد دایهدف ش یما فقط قربان

 

 کمکتون کنم؟ تونمیکه نم نیباور دار یوقت نیخوای. چرا از من کمک مکنمیکه حسش م ادهینفرتتون ز یانقدر_
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. خوادیم یقربان هی ی. هر اتفاقیو همه رو نجات بد یانبار باروت غرور اون جادوگر بش تیتا کبر یمخوای زهینگتو ا_

ازش  یچیکه ه یوشیدار یندا. من... تو و حت یرو بشکن وشیدار یشدنا میچند هفته و قا نیسکوت ا دیتو با

 ی. من به درک. به حرمت خوبمیله نشد دایغرور ش ر باریز وشیکدوم اندازه دار چی. اما همیشد دایش یقربان یدونینم

 نی. نذارنیکمک کن گهی. به همدنیی. هردوتون کمرتون شکسته و تنهاسایدر حق کرده پشتش وا وشیکه دار ییها

 بشه رید

 

 

 و گفت: دیخند تلخ

 دکتر بکنم؟ از اون گذشته؟ یبه آقا تونمیم یمن چه کمک_

 

 و گفت: دیکالمش پر انیم

وجود نداره!  یگذشته ا ؟یانکار کن یخوایسوال برد؟! هنوزم م ریرو ز تیخوردت کرد و شخص یرچطو یدینشن_

 کلمه است ندا کیجاب من  یخواینم ای یخوایخوشبخت بودن رو م ای. تو ینگاه کن ندهیبه آ دیبا

 

بر سر  ییگر چه بال لهیح یدایو با خود فکر کرد که ش دیروشن زن چرخ یچشم ها دهیدر خشم شعله کش نگاهش

 به خونش تشنه اند! نگونهیخودش آورده که ا یهمخون ها

 که خوشبخت بودن و آرامش رو نخواد هیدروغ گفته. ک خوادیبگه نم ی. هرکخوامیم_

 

 یاما توان حرکت کردن ندار یاوضاع خسته شد نیخودتم از ا_

 ن؟یبه کردرو تا به حال تجر یاحساس بیشوکا خانوم. تخر کنهیم بیآدمارو تخر ییتنها_
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 ربط به سوال ندا گفت: یحرفش نگاهش کرد و ب یب شوکا

. بذار سوزنهیانقدر که بغض صداقت صدات قلبمو م یاندازه پاک و معصوم یکه پشتت باشه. ب دمیحق م وشیبه دار_

 .دمیتموم بشه تورو به روح آقاجونت قسمت م ینجوریکمکت کنم ندا نذار ا

 

 از اشک زن گرفت. ریلبرز یهاو نگاه از چشم  دیلرز شیها پلک

که دارم تاوان  کنمیفکر م ی. گاهمیستیداشته همه معصوم ن ییخطاها شیزندگ یتو یهرکس ستیهام ن ینجوریا_

 !دمیشکسته مادرم رو م یآرزو ها

 

در چشم  رهیرا در دست گرفت و خ فشیکوچک و ظر یدو زانو نشست دست ها یبلند شد و مقابل ندا رو شیجا از

 ت:گف شیها

بود که  دایش یپوچ و پوشال یحس نکنه. انقدر غرق آرزو ها یکرد تا کمبود دایتمام عمرش رو صرف ش وشیدار_

کرده اما تنهاست. داغ اشتباهاتش مهر  دایو نه ساله است خودش رو پ یمرد س هیرفت االن که  ادشیخودش رو 

 هیچقدر شب ینیبی! میکرد تیا نهیک یزن بابا و تمام عمرت رو صرف غرور اون ییاش ندا توام تنها نهیس یشده رو

بار  هیتموم بشه. نذار  ینجورینذار ا یپرستیم ی. وقتشه عدالت اجرا بشه. تورو به هرکمیشد یما سه تا؟ قربان میهم

قهر  یبه خاطر ک وشیدار نمیاودم که ب نجایهمه مون بخنده نذار ندا.. نذار ... تا ا شیبشه و به ر روزیپ دایش گهید

 دمیبهش حق م دمتی. حاال که ددهیدردونه اش رو به جون خر زیبانو و کنار زدن عز ناتوخ

 

 و ادامه داد: دیگونه اش چک یرو یاشک بزرگ قطره

 نگاهت اجرا کن! تیمعصوم نیعدالت رو با هم یحاال که طلسم رو شکست _

 

 

                         ***************** 
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 درمان رها کند یدرد ب نینبود که مرا از ا یشب سال در هم شکست و کس نیم را در سرد ترتب تمام تن " 

 دورم بود یا حلقه

  دمیدیرا م همه

 که به درد عشق مبتال نشود شدینم کینزد یکس اما

 !یجناب شور بخت نیدار شده ا ریها واگ یتازگ

 شود ریه لوحشان اسو ساد چارهیاند و هراس دارند که نکند دل ب یاز آن فرار همه

 خاطره شده میشب سال امروز برا نیتر سرد

 که دورم حلقه زده بودند عبرت یینگاه آدم ها اما

 خواهد ماند و بس یاز آدم ها باق یا هیتنها سا چمیاز درد به خود بپ یماند که وقت یم ادمی

 معنا خواهد شد نطوریا ییتنها واژه
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 کنندیه تنها نگاهت مک ییها هیبا سا یمانیرود و تو م یم او

 احساس یخشک، ب سرد،

 "مرد یخواه کندیم قیقلبت تزر یها شهیکه جنون را به ر یتودر تب سوزان و

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         ***************** 

 

 فرستاد. رونیو نفسش را با صدا ب دیسرخش کش ینیب ریمچاله شده را ز دستمال

 شده بود داریها در وجودش ب یکه تازگ یود و شجاعتهم تنها بود. خودش ب باز
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که از همه آشنا تر بود  و   یمزار یباال اهیس یتابلو دنیبا د گریبار د کیو  دیو سرد کش دهیخاک خشک یرو دست

 گذشته بود. هودهیکه پوچ و ب ییدور بود به  وسعت تمام سال ها

روم  یول ی. تمام عمرم با حقارت گذشت مامان. مادرمنشدم یکه خواست ی. اونطوریندار یازم دل خوش دونمیم_

 نداشتم.  اقتشویمن ل یول یمراقبم بود دونمی. مدمیاتو ند هیازم سا یمامان صدات کنم. دور بود شهینم

 

 و ادامه داد: دیخاک کش ینشست و دست را نوازشگر رو شیلب ها یرو یتلخ لبخند

. بابا یآرزو هات گذشت یبرا یاون دل شجاعت برم که از همه چبار بغل کردنت به دلم موند. قربون  هیحسرت _

 خوامیم یول رهید دونمینره ها! م ادتیمنو  نی. االن که تاابد کنار همیکه بهش برس یسال صبر کرد یلیخ گفتیم

مادر از قلب بچه هاشون خبر دارن..  گفتی! خاله گل چهره  مدونمی. میقدرت رو بدونم. خودت از دلم خبر دار

 اصال متولد شدم. یچ یو برا ایدن نیا یکه کجا دونمیازش نمونده و نم یزیچ گکهیدلم د یدونیم

فشار حرف  ریمن ز یکه به جا کنمیفکر م یوقت یبود ول یبهتر م دیمن شا یزنده موندن تو به جا کنمیفکر م یگاه

. ادیکه از خودم بدم م کشهیمدلم شعله  یتو یحس هیها.  ی! خود خواه شدم تازگادیشهال له بشه دلم نم یها

 انگار شدم! یعوض بشم ول خوامینم

 

شوکا در سرش  زیآن از افکارش غافل شد و لحن وسوسه انگ کیچشم دوخت و سکوت کرد. باز هم  ینقطه دور به

 هم گذاشت و از جا بلند شد. یانعکاس شد. پلک رو

 آخرش را به مزار انداخت و گفت: نگاه

 دلم از سنگ بشه خوامینم یعدالت اجرا بشه ول خوامینذار عوض بشم باشه؟ م_

 

بود  یادیمتصل به روستا قدم برداشت. مدت ز یساده و خاک گرفته گذشت و به سمت جاده اصل یکنار  مزار ها از

 رفته بود به عمارت و نبودش نگرانش کرده بود. رضایزده بود حتما عل رونیکه از خانه ب

 و تند تر قدم برداشت.  دیصورتش کش یلباسش را رو نیاست
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سرش  یرو یبلند هیقدم برداشت انقدر در خودش غرق بود که با افتادن سا یاصل ریمس یزدو رو رونیقبرستان ب از

 چفت شد. نیبه زم شیبه خود آمد و  حشت زده  پاها

 

 ندا خانوم. ندا خانوم..._

 ن؟یکنیم کاریچ نجای! شما ایییه_

 

 انداخت و گفت: ریرا ز سرش

 بترسونمتون.  خواستمینم دیشببخ_

 

 لحن پاک کرده بود. نیحافظه اش را از ا یعادت کرده بود اما انگار کس یلهجه محل نیا دنیکم به شن کم

 ن؟یشده؟ چرا صدام زد یزیاصال! چ ینه نه.. هرچ_

 

زاد و ذهنش دفتر دهنش را ورق  ی.  کمشدیبود که پسر کدخدا سر راهش سبز م یبار نیمدت اول نیاز تمام ا بعد

 بود! الدیجرقه زد و نام پسرک م

 نیتنها نباش امیروستا همراهتون ب نیگردیخواستم بگم اگه  برم نیتنها اومد دمیراستش قصدم مزاحمت نبود د_

 مزاحمتون بشه یراه کس نیب دیشا ستیخوب ن

 

 و بلند در جوابش گفت: داشتیپلک زد و از کنارش گذشت محکم قدم بر م یعصب

که  یهمراهم باشه و مزاحم کار بردار هام بشم .وگرنه بود  کس ی. خودم نخواستم کس گردمیومدم و تنها برمتنها ا _

 خودم بگردم. تونمیمن م نی. لطفا بهکار خودتون برسادیبخوادهمراهم ب
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 من فقط قصدم... دیجسارت نباشه ناراحت نش_

 

 اش گفت:شده  دیکل یدندان ها نیو از ب دیپاشنه پا چرخ یآن رو کی

هم بگذره جواب من همونه که بود. با  گهی. صد سال دیبه وقتش گرفت شیرو هشت سال پ دیکه با ی! جوابالدیآقا م_

. من از پشت کوه یرسیکردن من به خواسته شومت نم یروستا و متلک تنها زندگ یمادرت و بزرگ ها یونیپادرم

که مادرت پشت سرم  یثیحرف و حد یکاف ندازهد! به اتمسیبشه هم ن دیو دختر ساده روز او که سرخ و سف ومدمین

 نکهیاگه هدفتون ا ن؟یخوایم یچ گهید نیختی. رابطه مو با بردارام بهم رختهیروستا پخش کرده اعصابمو بهم ر یتو

 ! یزنت بشم کور خوند یو تنها بودن مجبورم کن وهیبا مهر زن ب

 

 دهیپر یینداشت و به وضوح زبانش بند آمده بود. با رنگ و رو یشگیآرام هم یرفتار تند را از ندا نیانتظار ا الدیم

 به عقب برداشت و آرام گفت: یقدم

که  یبه گوشت رسوندن. بابات جدل ایچ دونمیپدرمم ندارم. م ینقشه ها یتو یبه رفتار مادرم ندارم. دست یمن کار_

 ندا خانوم من... دیبار کن یمتاسفم ول یبا خانواده ات دار

 

 شعله و راز خشم ندا گفت: یدر چشم ها رهیار سرش را باال آورد خس شرم

 دونمیخراب شده م یصبر کردم االنم باز همه چ نیگردی. دلم روشن بود که برمخواستمیخاطرتون رو م شهیهم_

 فرصت. هیکه خودمو ثابت کنم فقط  نیبه من بد یفرصت هیخودت ببخش  یماست! شما به بزرگ ریتقص

 

 را با نفرت جمع کرد و گفت: شی. لب هاشدیم نییباال  و پا شیش از ابراز عالقه پسرک در گلومعده ا یمحتوا

. بدترش نکن یشد اهیچشمم س شیپ ی. به اندازه کافندازمیتو صورتت تف هم نم یباش نیزم نیا یمرد رو نیآخر_

 نکن برام درست ثیحرف و حد نیاز ا شترینشه ب داتیام دور وبرم پ گهیبرو د نجایاز ا
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کف دستش  شیکه وحودش جمع شده بود را با فشار دادن ناخن ها یتند کرد و از کنارش گذشت. تمام حرص قدم

اراده به آن روز منفور برگشته بود. درست چند ساعت بعد از رفتن شوکا از خانه اش شهربانو به  ی. بکردیم هیتخل

بود و  یدوز نهیکه پر از طعنه و ک یواستگاربود. خ کرده یپسرش خواستگار یخانه اش آمده بود رسما او را برا

 بس...

 

سراغ خودت  میکنم. مستق تیپسرم خواستگار ی. اومدم که برانمیبیرو الزم نم ینیدختر جان مقدمه چ نیبب_

سر و صدا با  یرو ب یآروم ی. جوابت هم حتما مثبته وزندگیزنیکه حرف اول و آخر رو خودت م دونمیاومدم چون م

 هیپشت سر  یجالب یحرفا یدونیخوب م ودتم. خیایهم درم ثیتنها بودن پر حرف و حد نیو از ا یکنیروع مش الیم

داشت. بر  دیتهد ی. حرفاش بوزدینم یجالب یزن داداشت اومده بود عمارت ما... حرفا شی. چند روز پزننینم وهیزن ب

روبه ما بعد اون همه  فیکث یحرفا و تهمت ها نیبودنت انقدر شجاعت کرده که ا ری! فقط سر به زیندار یخاص یو رو

برام واجب بوده که خودم رو با شهال  امرزتیدختر جان... انقدر احترام روح پدر خداب یتمومش کن هترهب یبزن یخوب

که  یخونه و با تمام مزخرفات نیا یحرمت ها و اومدم تو یپا گاشتم رو ستیخونه ن نیا یاون تو یدشمن کنم و وقت

 .کردمکنم و به عنوان عروسم قبولت  تیاودم که خواستگار یمون گفتپشت سر

 

کوچه  و  یشلوغ نیرا بن دندان گرفت. کم کم ب شیفشرد و با خشم لب ها شیرا با فشار کف دست ها شیها ناخن

دم محکم تر از قبل ق شدیم کیبهم زند دنشیکه با د ییتوجه به پچ پچ ها وسر ها یروستا گم شد و ب یها ابانیخ

 : داش قدم برداشت و با خود زمزمه کر یبرداشت و  به سمت عمارت پدر

سر راه من تو کوچه و  ی! هه... هشکنهیعروسش بشم. حرمت م خوادی... میمغرور افاده ا کهیزن هیفکر کرده ک_

 آخه؟ یکه چ نیشیسبز م ابونیخ

 

 لب ادامه داد: ریز ظیبه مردم روستا انداخت و باغ ینگاه
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 .ادیتا جونتون در ب نیو اون باش نیا یو دنبال زندگ نیهمه تونو ببرن انقدر پچ پچ کن ختیرمرده شور _

 

 .دیو با کف دست محکم در را کوب ستادیدر عمارت ا مقابل

گونه اش تازه  یرو گریبار د کیکه از محمدرضا خورده بود  یلیبرق س ییهم  فشرد و گو یرا با خشم رو  شیها لب

 شد.

 خون داشت. یبو شیو واژه ها خوردیبار تکان م نیکه ا ییکه پر از غم بود و لب ها ییضاریعل یچشم ها 

 مون خم باشه نهیس یسرمون رو شهیو ما هم یخوردمون کن دیبا گهیباره ندا؟ چند باره د نیچندم نیا_

 

وار تکان داد  دیا تهدانگشتش ر وریز نیشد. در جواب نگاه غمگ اطیو وارد ح دیخانه باز شد. رشته افکارش را بر در

 و گفت:

 نمیرو بب یکس خوامی. نمیکنیباز نم چکسیه یدر رو به رو_

 

 لمس گونه اش باال آورد. یبغض کرد و دست برا وریز

 خانوم جان چشماتون..._

 

 و  به سمت خانه قدم برداشت.  دیرا عقب کش سرش

 زد: ادیفر

 !ور؟یگفتم ز یچ یدیشن_

 

 .کردیش حس مرا پشت سر وریز یقدم ها یصدا
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 وقت.. هیخانوم جان اگه  یول_

 

 

 ش. نهیبه س نهیس وریو با ز دیو با خشم به عقب چرخ دیچسپ نیبه زم شیپاها

 انداخت.  نییفاصله گرفت و سرش را پا یدستپاچه قدم وریز

مونه تا دماغم ب ریبوش ز خوامیخونو بشوره و ببره. م نیا خوامیو نم چکسی! هوریچشمام کاسه خونِ ز نیدلم ع_

 حفظ ظاهر... خسته شدم گهیزدن. بسه د شیآت گرمویخودم ج یداداشام. همخونا گهیبار د هیباشه   ادمی

 گذاشت و ادامه داد: شیگلو ریو دست ز دیاز بغض لرز شیها لب

 یاههمه خودخو نیبار ا ریغرور من ز دیبا یرو ندارم. تا ک یهمه خودخواه نیتحمل ا گهی... دوریز شمیدارم خفه م_

 ور؟یز ستیهان؟ تو بگو.. بسم ن ست؟یخورد بشه؟ بسم ن

 

 گرفت. یخانه نشست و دست به حصر چوب یورود یپله ها یسست شد و رو شیها زانو

 گفت: هیو با گر دیکش شیچشم ها ریاش را ز یروسر وریز

 به خدا باشه دتی... امشهیبا خودت خانوم جانم. نکن. درست م نکاروینکن ا_

 

 .دیاش چک ینیب غهیت یو رو دیاز چشمش چک یداد. قطره اشک هیتک یصار چوبرا به ح سرش

دادنم. اون  لیتشک یاومدنم. او از زندگ ایکس به دن یدلم بسوزه... اون از ب دیبا گهیاصال؟ چند بار د نهیبیخدا منو م_

 ادامه داره؟ ی. تا کدنمیعمر سرکوفت شن هیاز 

 

 .ختیر رونیاش ب یروسر ریاز ز شیصورتش کوباند. موها یدو دستش  رو هر
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 زد: غیج

 !؟یکنه تا کـــــــــ دایقراره ادامه پ یتا ک_

 

 

 .دیرا گرفت و تنش را به آغوش کش شیدست ها هیبا گر وریز

 آروم باش دخترم آروم باش_

 

 شانه اش گذاشت. یو سرش را رو دیکمرش کش یرا نوازشگرانه رو دستش

 .شدیتنگ تر و تنگ تر م وریز یو حصار دست ها خوردیتکان م کردیکه م یندا با هر هق هق یها شانه

 

 یسرد نشسته بود مبهوت به حوض خال یپله ها یدخترک کم و کمتر شد. اما هنوز رو یکه گذشت اشک ها یکم

 مقابلش چشم دوخته بود.

 گشود.دوان دوان به سمت در رفت و در را  وریتکان خورد. ز شیشدن در عمارت  پلک ها دهیکوب با

 رهیشد و خ اریهوش زدیرا کنار م وریشوکا که با اخم ز یراندن گلنار بود که با ورود ناگهان رونیو ب ادیفر یبرا اماده

 نگاهش کرد.

 یبسته شد و شوکا دست یبلند یشکست خورده ندا را نگاه کرد. پلک زد و اشاره داد که کنار برود. در با صدا  وریز

لب  یلبخند رو شدیتر م کیگذشت و به سمت ندا رفت. هرچه نزد وریا اخم از کنار زو ب دیلباسش کش یها قهیبه 

 .شدیکور تر م شیمحو تر و گره اخم ها شیها

 دو زانو نشست و گفت: یرو مقابلش

 دختر... یشدیچ_
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 و ادامه داد: دیمتورم و سرخ ندا کش یپلک ها ریز دست

 زم؟یا خود آخه عزب یکرد کاریچ گذرهیفقط سه روز از مالقاتمون م _

 

 را منجمد کرد. شیرگ ها یمهربان و دوستانه شوکا به دلش نشست وسرما لحن

 بزن یحرف هیبا توام ندا... چرا خشکت زده _

 

 و گفت: دیچرخ وریسمت ز به

 خانوم چش شده؟_

 

 گفت:انداخت و به سمت مطبخ رفت. متعجب دور شدنش را دنبال کرد و رو به ندا  ریمغموم سرش را ز وریز

 چش بود!؟ نیوا ا_

 

 صورتش را از حصار دستان شوکا آزاد کرد و گفت: یبا لبخند تلخ ندا

 !؟یمتنفر شد ایتا حاال تو سه روز از همه دن_

 

 نگاهش کرد و گفت: یسوال شوکا

 بهت گفتن؟ یزیدعوات شده؟ داداشات چ یبا کس_
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 عوض کردن جو گفت: یو برا دیخند

 شده؟! دایخواستگار برات پ_

 

 و بهت زده گفت: دیبا عکس العمل ندا خشک شیلب ها یرو لبخند

 نگو که زدم به هدف!_

 

 گذشت. وانیرا تکان داد و از جا بلند شد. پله آخر را باال رفت و از ا سرش

 به هدف! یزد_

 

 خانه را باز کرد و وارد شد. شوکا پشت سرش داخل رفت و در را بست. در

 ستیاگه ازدواج ناموفق داشته باشه بد ن ی. حتادیم یهر دختر ی. خواستگار براهیعیطب زیچ هی. شدهیحاال مگه چ_

 ونهیکردن نداره که د هینه! گر ایآره و  ای. یدیو جواب م یکنیفکر م یکه منطق

 

 .ختیکمرش ر یو بلندش رو ییخرما یسرش برش داشت. امواج موها یرا باز کرد و از رو یروسر گره

 .ستادیو پشت سرش ا رفت کیبا لبخند نزد شوکا

 و گفت: دیکش شیموها نیب دست

 نه؟ یموهاتو رنگ نکرد_

 

 گفت: خشک
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 نه!_

اطراف من اکثرا مجردن و مو رنگ  یمجرده. دخترا یو صورتت مثل دخترا یمتاهل بود یادی... تو مدت زبهیعج_

رفتارت   یکه تو یسادگ بهیبرام عج ی! ولدونمیکردن. چرا راه دور... خود من مجردم و هزار تا بال سر خودم آوردم. نم

 من دلم تنگ شده بود برات! یخنده دار باشه برات ول دیحال آرامش بخشه. شا نیهست. در ع

 

 .ختیبلندش دورش ر یاش چسپاند. موج موها نهیرا به س شیکوسن نشست و زانو ها نیاول یرو  

 کنارش نشست و کالفه از سکوت ندا گفت: شوکا

 !شهیات شد؟ نگو جواب رد به خواستگار که باورم نمباهاشون دعو یسر چ_

 

 زد و در جواب شوکا گفت: یپوزخند

 !رونیزن کدخدا رو از خونه انداختم ب _

 

 روشن شوکا گرد شد و به سمتش خم شد و با شک گفت: یها چشم

 ه؟یآدم مهم_

 

 .دیرا تکان داد و شوکا لب گز سرش

 نه؟ یچسپونیهو آمپر م هیکه  یهست ییاز اون دسته آدما_

 

 سوزوند.  گرمویج یلیخ یبود ول یهو حالم ازش بهم  خورد! حرفاش تکرا هی یچم شد. ول دونمینم_

 



 یرابطه پوشال

421 
 

 رهیچفت کرد. خ گریکدیاش به  نهیس یرا رو شیو دست ها دیدراز کش کهیچهل ت چهیقال یو رو دیکش یقیعم نفس

 به سقف گفت:

 خل و چلم کرده! ییفکر کنم تنها_

 

 و با خنده گفت: دیاز او شالش را برداشت و با همان مانتو و شلوار اسپورت کنارش دراز کش تیبه تبع شوکا

 . یکنیم دایخودت رو پ یتازه دار_

 

 .دیپخش دورش چک یالله گوش و  موها یاز گوشه چشمش رو اشک

  ستیحالم خوب ن_

 ؟یترسیم_

 کنمیرو دورنم حس م یبیبودن عج یخال هینه...  _

 داشت نه؟ شینگاهشون پر از نفرت و حرفاشون نصورتت زدن؟  یتو_

 آره..._

 بهت ندادن درسته؟ حینه؟ اصال فرصت توض نیبود.تو و خواسته هات محو بود هیلحنشون سرد و پر از گال_

 

 و گفت: دیاش  از بغض لرز چانه

 آره_

 

 سرش جابجا  کرد و گفت: ریو دستش را ز دیشانه  راستش چرخ یرو شوکا
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 ینیات سنگ نهیس یکه رو یندا درد کنمیبغضت بساز و از جات بلند شو. درکت م نیسد مقابل ا هینکن!  هیگر_

 تنها بودم یحس هارو تجربه کردم. ول نی. منم تمام اکنمیرو حس م کنهیم

 منم تنهام_

 یریگیم ادیبودن رو  یقو ینکن دختر تو دار هی. گرذارمیمن تنهات نم یاگه خودت هم نخوا ی. حتزمیعز یستین_

بدبخت فلک زده ام مادرم سال هاست تو صورتم  هی. منو نگاه کن! شهیم یاولش سخته بعدش کم کم عاد یزیهر چ

هنوز زنده ام.  یتمام خاندان پشت سرمه. ول لعنتعمره توف و  هی. بابام به خاطر من سکته کرد و مرد. کنهینگاه نم

 ذارم کف دستشبال رو سرم آورده ب نیکه ا یک حق اون آشغال کشمینفس م

 

 مملو از نفرت شوکا گفت: یدر چشم ها رهیو خ دیشانه چپش چرخ یبرو

 بهم خورد؟ دایچرا رابطه ات با ش_

 

که بهش کردم  یکه برات عبرت بشن. حالم از خودم به خاطر اون همه اعتماد انیبه جود م نیرابطه ها برا ا یبعض_

 م؟یبه هم هیما چقدر شب ینیبی. مخورهیبهم م

 

 ت پدرت متاسفمباب_

 

 من رفتم؟ یافتاد وقت یانباره... از خودت بگو چه اتفاق یتابلو خاک خورده تو هیمنو ول کن. قصه من  _

 

 .کردمیبه حرفش گوش م دیگلنار بهم هشدار داده بود با_

 ه؟یگلنار ک_

 میمیدوست صم_
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 اها خب...؟_

از همه  ییجورا هیداشت.  ی. همه چخواستینو مروستا خاطر م یبا امرخافظ آشنا بشم پسر کدخدا نکهیقبل از ا_

شکل  رحافظی. جواب رد دادم. گذشت تا رابطه منو امشدیخب من دلم باهاش صاف نم یروستا سر تره ول یپسرا

گاه شهربانو بهم هشدار  یگاه و ب یها یجالب نبود. گلنار مدام راجب خوب ادیگرفت و از روستا رفتم. برگشتنمم ز

سر ظهر شهربانو اومد  یکه تو رفت یشده. اشتباه کردم حق با اون بود. روز یاالتیبهش گفتم خداده بود اما من 

 از دهنش در اومد محترمانه بارم کرد. یباهام حرف بزنه. هرچ یعمارت و خواست خصوص

 :دیخند انهیموز

 کنمیم تیام خواستگار دهیشپسر تر یکه برا کنمیو دارم لطف م یا وهیزن ب هینه بذار خودم بگم. تو  ای! ؟یمثال چ_

 نه؟!

 

 

 و گفت: دیچرخ نیزم یو به حالت آزاد رو دیغش خند غش

 از دست تو!_

 

 زد و با خنده گفت: شیبازو هی یمشت شوکا

 نه؟ رونیب یو پرتش کرد یگفت توام جوش آورد نارویهم نمیهان نخند بگو بب_

  

 بایتقر_

 

 چرا داداشات باهات دعوا کردن.. حاال یاوهو پس بالخره خشم خاموشت  و رو کرد_
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 و کار اشتباه من باال گرفت و دعوامون شد. یاحترام یخواستن برگردم خونه داداشم. منم قبول نکردم. بحث ب_

 

 و گفت:  دیگونه اش کش یرو دست

 بشکنه دستش!_

 

 گفت: یگرفته ا یدستش گذاشت و با صدا یرو دست

 ستین یه ناخوش بودنش راضهم کنه دلم ب یداداشمه هرکار ینجورینگو ا_

 

 گفت: ظیغ با

 ی. زدن ناقصت کردن بازم نگرانشونلهیو مخت تعط یهوم! پس که خر_

 

دلم نخواست  یچم شده ول دونمیگلنار که اومد عمارت باهاش حرف نزدم. صنم هم اومد با اونم حرف نزدم. نم_

 باهاشون حرف بزنم

 

 نیاز هم آروم بش نیدور باش یمدت هیباالخره  کننیلوا که پخش نمکه افتاده تو دعوا ح هی. اتفاقیکرد یکار خوب_

 شهیخوب م

 

 و گفت: دیکش یآه

 حرمتا شکسته شده یدفعه  جور بد نی. اشهینم_

 ؟یمونیپش_
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 نشست. شیلب ها یرو یتلخ لبخند

 دمو نشناختملحظه خو هیزدم و جواب داد داداش بزرگمو دادم  غیج یبار از خودم دفاع کردم. وقت نیاول یبرا _

 

و با  یطرف مقابلت نگاه کن یچشم ها یتو دیهاتو نگه دار با ادی. فریشیکم کم با موجود ناشناخته درونت آشنا م_

 ! یبزن غیبسته ج یلبا

 

 گفت: یجواب لحن مرموز شوکا سوال در

 ه؟یمنظورت چ_

 

نداشته  یبشه و تو توش نقش یط یعاد ی. بذار همه چیخوریگفتم که...کم کم... عجله نکن ندا چون شکست م_

 !یو باخت یباز یبمونه پلک بزن ادتیحرفت نگاه کن.  ی. پلک نزن و به چشمایباش

 

 .ستادیو ا دیندا را با خودش باال کش یشد و بازو زیخ مین

 ؟یکنیم کاریچ_

 بدم! زهیبهت انگ خوامیپاشو حاضر شو م_

 

 .دیخند

 ه؟یمنظورت چ_

 .ستادیو پشت سرش ا دیکش رونیود  را از دستش بکه دور مچ دستش انداخته ب یسر گل
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و لبخند  ختیصورت ندا ر یرا کج رو شیموها ییسرش محکم بست. قسمت جلو یرا جمع کرد و باال شیموها

 .ستادیزد و مقابلش ا یمند تیرضا

 یحاال خوشگل ترشد_

 

 برداشت. نیزم یاش را از رو یو روسر دیکش شیبه موها یدست

 سر کنم مویروسر تونمینم ینجوریا یباال بست یلیخ_

 خب سر نکن_

 

 اخم نگاهش کرد. با

 تفاوت باال انداخت و گفت: یرا ب شیشانه ها 

بابا بذار موهات هوا  الیخیب ؟یریگیرو م یزنه از ک هیخدمتکار خونه هم که  ستین نجایا یخب جز من که کس_

 ؟یکنیپنهونشون م یه ستیموها ن نیا فیبخوره ح

 

 ام بوده هیدا ستیخدمتکارم ن وریت تو شوکا! زاوف... از دس_

 

 اش را خاراند و گفت: یشانیپ

 !ییجا هی! برو آماده شو ببرمت یحاال هرچ_

 

 از خباثت کالم شوکا گرد شد. شیها چشم

 کجا؟!_
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 . برو حاضر شوستین یبد ینترس جا_

 

بود و نبودش  یکس یبرا گریهتر بود. دکردن ب الیحرف نگاهش کرد. از تنها بودن و فکر و خ یصامت و ب هیثان چند

از  زیچ چیه بایبود و تقر ستادهیبود که مقابلش ا یزن نیماندده بود هم شیکه برا یمهم نبود. در حال حاضر تنها کس

 دانست. ینم زدیاز آن ها حرف م یکه گاه یمرموز یاو و راز ها

 باشه_

 کن زیفقط چ_

 

 و نگاهش کرد. ستادیا

 کنم؟! زیچ_

 

 سرش انداخت. یشالش را ر و دیخند

 ببرمت شهر! خوامیتنت کن م یلباس امروز_

 

 چند ساعت. یبرا یحت شدیدور م نیسنگ یهوا و نگاه ها نیاز ا یمدت دیتکان داد و به سمت اتاق رفت. با سرش

هنوز تا  شی. لباس هادیکش رونیخانه آورده بود را از کمد ب نیشدنش به ا یقبل از بستر شیکه چهار ماه پ یچمدان

 و تن کرد.  دیکش رونیرنگ ب یرا به همراه شال و شلوار مشک یرنگ یتوس ینخ یشده و مرتب بود. مانتو

کره سمت چپ صورتش افتاده بود را با دست پشت  مین یجدا کرده بود رو شیموها نیکه شوکا از ب ییمو دسته

 .دیگوشش زد و شالش را جلو کش
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 .کردیلباس ها اکتفا م نیبه هم دیحال حاضر بابه تنش گشاد بود اما در  یکم مانتو

 .دیرنگ و رو رفته اش کش یبه گونه ها یو دست ستادیاتاق ا واریبه د زیآو یچوب نهییآ مقابل

 گرفت. نهییدر اتاق نگاه از آ یباز شدن ناگهان با

 را از نظر گذراند. شیسوت زنان وارد اتاق شد و سر تا پا شوکا

 دختر...  یرو به اون رو شد نیو گشاد! اصال از ا رهیت یبود اون لباس ها ی. چیاوهو چه خوشگل شد_

 

تر به نظر  بایرنگ ز یا روزهیف یو مانتو دیآن شال سف ریز شیموها یتن شوکا انداخت رنگ آب یبا لباس ها ینگاه

 بود لبخند به لبش آورد.  شیلباس ها یکه رو یرنگ هاش شاد ی. همخواندیرسیم

 میبزن بر_

 

 آمد  و متعجب نگاهشان کرد. رونیاز مطبخ ب وریز اطیزدند و هنگام عبور از ح رونیاز خانه ب گریکدی دوشدوشا

 خانوم جان؟ دیریم ییجا_

 

 چشم چرخاند و جلو تر از عمارت خاج شد هنگام عبور از در بلند گفت: شوکا

 !کنمیصبر م قهیفقط ده دق_

 

 گفت: وریزگفت و در جواب نگاه پر از سوال  یباشه ا ندا

! یهرکـــــ کنمیم دیتاک وریاومد در خونه.. ز یهرک ی. ولگردمیبرم یک دونمیکار دارم. نم رونیب رمیبا دوستم م_

 . باشه؟دمی. سر درد داشتم  و خوابنمیرو بب یکس خوامیدرو باز نکن. از همون پشت در بگو نم
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 .دیتن ندا چرخ یلباس ها یمبهوت سر تکان داد و نگاهش رو وریز

. زنمینم یدورت بگردم. باشه برو به سالمت الم تا کام حرف یچشم حسودتون کور خانوم جان چقدر خوشگل شد_

رنگ به رخسارت بگرده مادر جان من از خدامه حالت  کمیتختِ تخت باشه. برو  التی. خکنمیدر عمارت رو هم باز نم

 .ادیب کردمیزودتر دوستتون رو خبر م دونستمیخوب باشه. اگر م

 

 گذاشت. وریشانه ز یزد و دست رو یلبخند

 نره! ادتی. حرفام امیو زود م رمی... نگران نباش قربونت برم مرینفس بگ هیجان.  وریآروم باش ز_

 

که مقابل  یرنگ یو شش کاربن ستیزد و به سرعت سوار دو رونیبلند از عمارت ب یگفت و ندا با گام ها یچشم وریز

 را بست. در عمارت پارک بود شد و در

 و مضطرب اطرافش را نگاه کرد. دیبه شالش کش یدست

 فقط زود از روستا خارج شو!_

 

 و به سمتش گرفت. دیکش رونیرا ب یلوکس یآفتاب نکییع نیخم شد و از داخل داشبرد ماش شوکا

نگران  یشینم ییشناسا افهیو ق پیت نیبزن. با ا نمیا نانی. محض اطمنتتیبینم یان نترس کس یها دود شهیش_

 نباش

 

 .دیکش قیرا به چشم زد و نفس عم نکیع

 چه خوب... زودتر بگو خب  زهره ترک شدم!_

 



 یرابطه پوشال

430 
 

 فرمان را ماهرانه چرخاند و حرکت کرد. 

ها  یوارد شهر زامب کنمی. حس مکننینگاه م بیو غر بی. آدمو عجیمردم بترس نیاز ا یکه حق دار کنمیاعتراف م_

 شدم!

 

 کند. یریآفتاب جلوگ میزد تا از تابش مشتق نییپا را نیماش ریو آفتابگ دیخند

 بابا الیخیب_

 خوب! کننیشد. ترسناک نگاه م الیخیب شهینم میچیه_

 م؟یریم میحاال کجا دار_

 ها لذت ببر یآزاد خارج از شهر زامب یسوال ممنوع. فقط از منتظره و هوا_

 باشه_

 

 نیا ریو سرسبز روستا خارج شدند. مس یمنقطه خاکزدن اطرافش شد. کم کم از  دیزد و سرخوش  مشغول د هیتک

 و خم چالوس درختان سرو عطر بهار را در فضا پخش کرده بودند. چیجاده پر پ دیسف یها یبار در کنار خط کش

 برد. رونیتر داد و دستش را ب نییپا یرفته را کم نییپا مهین شهیش

 .ردیکیزمه ملب زم ریو او ز دیچیپیدر حال پخش در سرش م بیعج یقیموس

 !یرابطه.... رابطه... رابطه پوشالـــ_

 

از خوابش  نیبسته وسنگ یو پشت پلک ها الیلب در خ ریرا هر باز ز کردیم انیکه خواننده ب یبیعج یها واژه

 . کردیزمزمه م

 به خود آمد و چشم باز کرد. نیتوقف ماش با
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 بلش متعجب شوکا را نگاه کرد.مقا یساختمان بلند پزشک دنیبه اطرافش انداخت و با د ینگاه

 کجاست؟ گهید نجایا_

 حال عذاب آور تو! نیمکان آرامش بخش و در ع_

 ه؟یمنظورت چ فهممی! مـ ..من نم؟یچ_

و دود  مونهیدفترش م یتو شیکار میسه هفته است که ساعت ها بعد از اتمام تا دهیکه تورو د یبر نیدرست از آخر_

ندا. کمکمش کن. تو برو  کنهینابودش م ی! خدخورستیزدن رو بلد ن ادیفر وشیار... دجنگهی! با خودش داره مکنهیم

 کن بذار قفل سکوتش رو بشکنه و حرف بزنه هیو باهاش حرف بزن. تو گال

 

اعتراف کرد که  شدیم نییباال  و پا شیکه در گلو ی. اما دلش هم تپش با بغضدادیزدن م غیفرمان اعتراض و ج عقلش

دفاع کردن  شیها یکه پدر قدرت با تمام پنهان کار یسختش تنگ شده. مرد یمهربان روز ها مرد دنید یدلش برا

 داده  بود. حیترج هرشاز خوا یبود را به طرفدار بهیکه هفت پشت با او غر ییاز او

 

 لجن زار نجات بده! نیخودمو از ا خوادیم یکیکمکش کنم؟  تونمیمن م یکنیچرا فکر م _

 دارم! مانیاندا. من بهت  یتونیم_

 

شده اش چنگ  یطراح یدور مچ دست شوکا چشم دوخت. ناخن ها یو چوب یرنگ یزد و به دستبند ها یپوزخند

 شد. دهیدلش کش یشد و رو

 !دمیقول نم_

 

 خواسته عقل و قلبش کار دستش داده بود. انیرا بر زبان آورد جدال م نیچه شد که ا دیهم نفهم خودش

 گفت:زد و  یلبخند پر انرژ شوکا
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 راهرو سمت چپ! تنهاست... یقربون اون دل مهربونت برم. برو... طبقه دوم انتها_

 

 را چک کرد و ادامه داد: ساعتش

 !ایکنیچه م نمیرفته. برو ندا بب شیمنش گهیاالن د_

 

  

 در نشست و چپ چپ نگاهش کرد. رهیدستگ یرو دستش

 اومدم یباهات        م یاریره کجا منو بقرا یگفتینبود از اول بهم م ایمسخره باز نیبه ا یازین_

 

 کرد و گفت: زیر چشم

 دونمیتو هم الزمه... م یبرا یدور نی. قبول کن اکردمیم سکیر دیوجودت هست نبا یدروغ نگو! ترس هنوزم تو_

 دیشتراز کنم  یامشب من برات افشا دمیبرو باال و باهاش حرف بزن. قول م ی. ولی. حق داریهنوزم بهم اعتماد ندار

 دلت به حالم سوخت! باشه؟ کمی

 

و  ستادیشد و قدم برداشت. مقابل ساختمان بلند ا ادهیرا باز کرد و بدون جواب به نگاه پر التماس شوکا پ نیدر ماش 

 آسانسور  به سمت پله ها رفت و باال رفت. یتوجه به صف طوالن یبدون نگاه به اطرافش داخل رفت و ب

را کوتاه تر از قبل  شیگرفت و چند مرتبه نفسش را با صدا رها کرد. قدم ها واریست به دد دیپاگرد چهارم که رس به

 -اتابک  وشیدکتر دار"ماند.  واریمتصل به د یتابلو خیسمت چپ شد و نگاهش م یبرداشت و  جلو رفت. وارد راهرو

 "روانشاس

گذشت و  کیسالن مربع شکل ساده و تار و یخال یها ی... صندلیخال زیرا با صدا فرو داد و از کنار م شیگلو آب

 .ستادیسالن ا یمقابل در انتها
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به عقب برداشت  ی. قدمدیلرز شیشد و پاها قیدر گذاشت. استرس به وجودش تزر رهیدستگ یو دست رو دیگز لب

 و شال را از گردنش فاصله داد.

 هم گذاشت. یو پلک رو دیکش یقیعم نفس

 .دیبه گوش رس وشیگرفته دار یبعد صدا یبه در زد و منتظر شد. کم یآرام عقب برداشته را  پر کرد و ضربه قدم

 !نیبر نیتونیگفتم م یخانوم محمد_

 

 گفت و در را باز کرد و داخل رفت. یلب بسم اهلل ه ری. زدیزده لب گز خجالت

 شکست. یروشن اتاق را م مهین یکیسکوت و تار شیکفش ها یپاشنه ها یصدا

 در کالمش مشهود بود. بار نیا یکالفگ وشیدار

 !یگفتم خانوم محمد یانگار چ دیمتوجه نشد_

 

 اراده لبخند زد و آرام گفت: یب

 سالم!_

 

آن نشسته بود  یکه پشت به ندا رو یصندل یبا مکث از رو وشیچند لحظه بر فضا حاکم شد. دار ینیسنگ سکوت

ندا را  یلب ها یلبخند رو گاریس ظیدود غل نیوماب وشیچرم و بعد نگاه مبهوت دار یصندل ریج ریج یبلند شد. صدا

 تر کرد. قیعم

 نـــــدا!_

مقابل ندا  یصندل یرا دور زد و رو زشیم وشیرا در هم گره زد. دار شینشست و دست ها یصندل نیاول یرو

 حفظ کرده بود و منتظر بود که بودنش را باور کند. وشیدار نینگاه سنگ رینشست. ندا سکوتش را ز
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 یو االن روبروم نشست یکه اومد شهی. باورم نممینیدلت بخواد دوباره همو بب دمکریفکر نم_

 

 من.  یبرا نی. شما از خواهرتون جدا هستستمین یا نهیک_

 ؟یکردیبهم اعتماد م گفتمیاگه از اول راستش رو م_

 یبرا یبزرگ دیتون امهم خوش حالم که باهاتون آشنا شدم. حرفا یاما از طرف رمینه! ازتون دلگ نیراستش رو بخوا_

 کنمیفراموش نم نویهم افتاده باشه من ا یشروع دوباره ام بود. هر اتفاق

 

 زد و گفت: یلبخند خسته ا وشیدار

 بگم. حالت خوبه؟ اوضاع چطوره؟ دیبا یچ دونمیشوکه ام که نم نجایاز بودنت ا یبقدر_

 

نگاه کرد. لبخند  یکیآن همه تار انیرا م شویکم اتاق صورت دار ییو روشنا یکیتار نیو ماب دیکش یقیعم نفس

 سمت چپ گونه اش سوخت. یدست محمد رضا رو یزد و حس کرد جا یتلخ

 اومدم نیهم یبرا شتریب ییجورا هی. ستیاوضاع خوب ن_

 

 چرا... دانستی. خودش هم نمکردیبا او را انکار م ییآشنا دیشوکا را نبرد. فعال با یکه آبرو نگفت

 در آن نبود گفت: یاز خستگ یخبر گریکه د یو با لحناخم کرد   وشیدار

 شده؟یچ_

 

 :دیآن ذهنش جرقه زد و پرس کی

 همه راه رو از روستا تا تهران؟! نیا یاومد یبا ک_
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 شک گفت: جادیسوال را داشت. بدون مکث و ا نیا انتظار

 زدمیباهاتون حرف م دیتنها اومدم با_

 

 اتاق قانع شده بود گفت: ییروشنا مهیکم در ن دیکه از لحن محکم ندا در آن د وشیدار

 ندارم ییرایپذ یبرا یلوازم کاف نجایمن ا دی. ببخشیخوش اومد_

 

 و سبز کنج اتاق چرخاند. یعیطب یگل ها یزد و نگاهش را رو یخجول لبخند

 اومدم! یکار واجب تر ینداره من برا یاشکال_

 

 دل خوش را سرزنش کرد و با خود گفت: در

 "کن! فیا خانوم. پشت سر هم دروغ ردند نیآفر"

 

 یقدم ها یبرق اتاق را فشرد. صدا دیو رفلکس اتاق را بست و کل یسراسر شهیاز جا بلند شد. پنجره باز ش وشیدار

 محکم و مردانه اش با نشستن مجدد مقابل ندا قطع شد.

 .کردیندا پر از شرم نگاهش م و قیداشتند. او عم گریکدینسبت به  یبهتر دیکه اتاق کامال روشن بود د حاال

 ....؟!ینگفت_

 

 هر دوتاش وقت ندارم یامروز برا کنمیگفتن دارم. حس م یحرفا برا یلیسوال دارم که ازتون بپرسم وخ یلیخ_
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 یتو بخوا هی. کافمیشده به هردوتاش بپرداز میزمان مناسب و تقس هی یتو میتونیما م_

 

 و گفت: دیخند نیمت 

 !د؟یکنیم تمیزیو گانیرا_

 

 نشسته بود را قورت داد و گفت: شیلب ها یاز لحن طنز ندا رو یلبخند محو وشیدار

 ندارم خانوم نواب یمن مشکل_

 

 گفت: یزد و جد پلک

  !نیمن جواب بد یامروز شما به سوال ها خوادیمن دلم م_

 را در هم گره زد و خونسرد گفت: شیها دست

 من حاضرم به همه شون جواب بدم_

 ن؟یشینم تیاذ_

 شمیراه جبران اشتباه منه باهاش روبرو م نیا_

مشترک و بهم خوردن  یکه باعث تمام مشکالت زندگ یزن نیکه چرا ازم پنهون کرد میشروع کن نیخوبه.. پس با ا_

 رابطه ام با همسرم بوده خواهر شماست؟

 

 و گفت: دیکش یآه

کارم دارم که طرف مقابلم هر  یبرا یقانون هیه. من قراره طرف مقابل من باش یکه ک دوستمیباور کن من از اول نم_

 ریو چند ساله منه و مد نیدوست چند ادیکه خوردم به نحو احسنت درمان کنم. شه یک باشه رو طبق قسم یکس
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ارتباط  یو ازم کمک خواست. خب تو با کس ادد حیمن توض یتو رو برا طی. شرایبود یبود که توش بستر یکیکلن

 نیهم یبرا یمدت هیو  کیبه کلن امیکمک ب ی. قبول کردم که برایداشت یحاد تیوضع ییجورا هی و یکردیبرقرار نم

مطالعه و  یپرونده تورو برا ادیشه یرفت و آمدم موندم. وقت یراحت یبرا ادیکردم وخونه شه لیهم دفترم رو تعط

 قیتورو به طور کامل شناختم. از طر یقعوا تیمالقاتمون! تازه اسم و هو نیبعد از اول یعنیداد.  بهم شتریاطالعات ب

 بوده. ادیشده رعنا و شه نییتا شیبرنامه از پ یکه همه چ دمیکه  به عنوان معرف ثبت شده بود. فهم رحافظیاسم ام

 

 به اونا ندارم بکنن؟ یربط چیکه ه یبا من یباز نیبخوان چن دیچرا با ادیرعنا و شه_

 

 هیکردن .  میجا با تو تقس کیسرشون آورده  دایکه ش ییت همه از بالهااما نفر یندار یکه ربط یکنیتو فکر م_

 یریحقشون رو بگ یتونیکه تو م کننیفکر م ییجورا

 

 به خون نشسته شوکا در سرش رنگ گرفت. یپر از نفرت و چشم ها جمالت

 

 اد؟یازم برم یمن ؟! اخه چه کار_

 

 شوکه ندا گرفت و گفت: یمعنا دارش را از چشم ها نگاه

 ؟یداشت یخوب یزندگ یکرد یزندگ رحافظیک با ام یهفت سال_

 

 مکث گفت: بدون

باهم  یعلنا بعد از تولد باران رابطه آن چنان ی. اسممون تو شناسنامه هم بود. ولشدیروزگارمون کنار هم سر م_

 .میاشتبه بهانه کار اونم ند موندیم رونیشبا ب یوقت یساده که گاه ی. در حد سالم و خداحافطمینداشن
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 ؟یفراموشش کرد ی. تونستیکنیم یکه بدون اون زندگ بایساله تقر کی_

 

 !ستی. هفت سال کم نشدینم خواستممیاگه م_

 

رو فراموش کرده اما تمام مدت باهاش ارتباط  ریام میکردیداد. فکر م یهفت سال همه مونو باز نیتمام ا دایش_

شکل ممکن  نیبه بد تر تیواقع نکهیدار دادن باور نکردم. تا ابهم هش انیداشت. بهش اعتماد داشتم. هچقدر اطراف

 نکهیاز ا ستمین مونیکرد. پش یتو سر راهم تالف ادنهامو با قرار د یتمام خوش باور ادیسر راهم قرار گرفت. شه

 کارم خواست خدا بوده! یایدن یاز جدا یبخش هیشناختن تو  کنمیحس م یشناختمت. گاه

 

 ن؟یر شدبه خاطر من ازش متنف_

 

 ؟یازش متنفر یتوچ_

 

 گفت: صادقانه

 باشم؟! دینبا_

 

 تکان داد و گفت: یتاسف سر با

خاتون.  یو عاطف یمنت بعد فوت پدر و مادرم با اون همه توجه ماد یعمر ب کیخودمم سخته...  یباورش برا_

 خواهرم. یمراقبش بودم. از خودم  و آرزو هام گذشتم برا
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 ان کنج اتاق گفت:به گلد رهیکرد و خ  یمکث

 اهیانقدر پشت پرده س دای. شستیکس ن چیه هی. شبستیخانواده ام ن یکدوم از اعضا چیه هیاون خواهرم نبود. شب_

بود که تو از  ینداره! تمام باورهاش خالصه در داشتن و تصاحب مرد تی. هوستیکس ن چینفرت از تو محو شده که ه

 .شیخودش گرفته بود الیاون به خ

 

 میشد یاست. ما همه مون اشتباه قربان گهیماجرا کس د نیباشه!مقصر ا دایواقعا حق با ش دیشا_

 

 . ستین یبهش فکر کرد و حلشون کرد اما وقت کاف دیهست که با انیجر نیا یتو یادیز یها دیو نبا دی...! بادیشا_

 

 رو برگردونه! زیچ چینتونه ه  چکسیه خوامیگذشت. اگه اون برنگرده. م یهشت سال عمر من به تباه_

 

 اما برات الزمه کهیبرات الزمه! تار یخودخواه_

 

چشم هام جبران کنه. زخم من انقدر بزرگه که فقط  یشدن بچه مو درست جلو کهیت کهیداغ ت تونهینم یحس چیه_

 یالشاز هم مت مویکه زندگ هیزن ینگاه کردن تو چشما نمیبب تونمیکه م یسکانس نیباشم که آخر دواریام تونمیم

 حقو دارم نه؟ نیکرده! ا

 

 شد. نییبا شتاب باال و پا وشیدار نهیس قفسه

 یحق دار_
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 نه؟ سوختیدلتون برام م_

 

 گفت: خشک

 یب خواستیدلم م ییوقا هیبرام جالب بود.  یکردیم انشیکلماتت ب یو تو یکه داشت ینه! حرف زدنت با تمام درد_

 برگذار کنم یشتریجلسات مشاوره ب لیدل

 

 .دیخند

 نیعجله کرد کمیآزاد کردنم  یبرا کنمیخودمم فکر م_

 

 مطمعانم نیعجله نکردم.حداقل از ا_

 

 اثبات شده است نه؟ الیاز خ شتری. تجربه بستمین ادیمن ز_

 

 افتاده؟ یبهم بگو ندا چه اتفاق_

 

 یداد. جمالتش تکرار ریینفر تفکراتم رو تغ هیبه  ییبگم آشنا دیبا میکه مرگ بپدرم بود که بگذر نشیاز بزرگ تر_

کرد. وقتش بود دست از  داریبود که فرق داشت. وجدانم رو ب یجور هیبود اما  یبود اما ب زخم دلم تازه کرد. تکرا

 ساده لوح بودنم بردارم نیا
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 خوبه! مشکلش کجاست؟ نکهیا_

 

 دونمیدفاع کردم. م شدیبار هزارم داشت خورد م یکه برا یاندازه کار دستم داد. از خودم و غرور یشجاعت ب_

اون مزرعه سرسبز نقش  یبودن و من تو دهیخودشون کش یقاب از من برا هیکه  ییاحمقانه بود. البته از نظر آدما

 رو داشتم. زیمترسک سر جال

که  یمدت نیا یهاشون تو یمهربون یدهنم. تابلو یکه روم گذاشته بودن رو به جا آوردم زدن تو یبار که حق اسم هی

 شد.  کهیچشمم هزار ت شیبودم پ برگشته

 

 و سرد ادامه داد: دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 که هم خون خودتن! ییاونا ی... حتفهیکث یلیآدما خ یواقع یرو_

 

 نه؟ یتوام باور نکرد_

 

 زد و قطره اشک را با حرص پس زد. پوزخند

 نیباورش کردم. شما هم باورش کن خوب گهیداده. حاال د ادیخوب بهم  زویهمه چ دنیکش یهشت سال بدبخت_

سر پا  میتونی. وگرنه نممیباورش کن دیبا یواقعا تلخه ول نیو ا میخورد کانمونیضربه هارو از نزد شتریدکتر. ب یآقا

 .میستیبا

 

 و هم خجالت زده یرو نداشتم. با اومدنت هم خوش حالم کرد دنتید یازت ممنونم. من رو_

 

 جا بلند شد.هم فشرد و از  یرا رو شیها لب
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 !نیکه بهم گفت یدروغ ی... حتیمنم از شما ممنونم. بابت همه چ_

 

رفت. از مجتمع  نییبلند از اتاق خارج شد. به سرعت از پله ها پا یمحزون نماند و با گام ها وشیجواب دار منتظر

 سوار شد.رنگ رساند  و  یوشش کاربن ستیعبور کرد و خودش را به دو ابانیخارج شد. و به سرعت از خ

 

 نگاهش کرد و گفت: یسوال شوکا

 شد؟یچ_

 .یمعطل شد دیببخش_

 نداره. گفتم که عجله نکن یاشکال_

 

 را تکان داد و گفت: سرش

 ازت ممنونم شوکا یکنیکه بهم م یبابت کمک یول شناسمتینم ادیز_

 

 زد و حرکت کرد.  استارت

  ی نوبت منه. اگه ازت بخوام امشب مهمون من باشحاال ی. تو به قولت عمل کردیشناسیعجله نکن منم به وقتش م_

 ؟یکنیقبول م

 

 فکر گفت: دون

 !؟یکن یذهنمو خال یتونیاز مرو کردن دور باشم. م خوامیفقط م_
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 !دی. دوست جدکنمیم مویسع_

 شلوغ و پر رفت و آمد شد. ابانیبه خ رهیلم داد و خ یصندل یرو

 و کنجکاو به اطرافش نگاه کرد.مسکوت مجتمع به خود آمد  نگیبعد در پارک یکم

 آخره... ستگاهیشو ا ادهیپ_

 

مطلق بودن را تجربه نکرده بود. دوباره فرو  یاحساس بود و خال یب نیآخر بود. ا ستگاهیا نجایحق با او بود. ا انگار

 متفاوت بود. شیقبل برا یبار با دفع ها نیو تنها شدن ا ختنیر

 نگرانش نبود. ایدن نیا یجا چیدر ه یراه افتاد. مهم نبود که کس حرف به دنبال شوکا به یشد و ب ادهیپ

 

 و به ندا اشاره کرد که داخل برود. ستادیرا در قفل در چرخاند و در را به عقب هول داد. کنار ا دیکل

مربع شکل و  ییرایجفت کرد و سالنه سالنه وارد پذ یرا کنار جاکفش شیزد و داخل رفت. کفش ها یلبخند محو ندا

 دیفشرده شدن کل یترسناک بود. با صدا خوردیخانه به چشم م کیدر تار ایکه از اش یمحو هیکوچک خانه شد. سا

نقره  یاز فرش و پرده ها یخال یها کیرامرنگ، س یو چرم مشک کیکالس یمبل ها ریبرق و روشن  شدن فضا تصو

 واضح تر شد. شیبرا واریمتصل به د زونیرنگ... و تلو یا

 

 !یما خوش آمد یشیدروبه کلبه _

 

 از کنارش رد شد و به سمت در کنار ستون دوم خانه  رفت. شوکا

بود خواستم بهم زمان بدم خودت اتفاقات افتاده رو هضم  ریروباه؟ تو راه ذهنت درگ ای یریش نمیبب فیخب تعر_

 یکن
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 کاناپه نسبتا بزرگ نشست و بلند در جواب شوکا گفت: یرو

 قدم اول رو برداشتم!_

 

باال  یگرد و ابرو ها یاز اتاق برون آمد و با چشمم ها یرنگ یو شلوار راحت صورت شرتیبعد شوکا با ت قهیدق چند

 رفته گفت:

 اد؟یبه بعد جلو م نیخودش از ا یگیم یعنیخوشم اومد!  نینه بابا؟ آفر_

 

 و با لبخند گفت: دیکوتاه شوکا چرخ یموها یرو نگاهش

 موهات چقدر بامزه است!_

 

 نگاهش کرد و گفت: فانهیاندر سه قلعا

 یمن دار یموها کاریبه ملت. چ کنمیقالب م یقنار یجا کنمیعمره جوجه رنگ م هیخودتو رنگ کن. من خودم _

 جواب سوالمو بده

 

 .کنهیم نییرو زمان تا  شیکه فکر کردم درسته رو انجام دادم. مابق یمن کار_

 

 ؟یخوریم یخوبه! چ_

 

 نداخت. تفاوت شانه باال ا یب

 زحمت نکش_
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 به نگاه خجالت زده اش رفت و از جا بلند شد. یغره ا چشم

 .کردیتر از قبل م ختهیو ذهنش آشفته اش را بهم ر شدیکه در آشپزخانه جابجا م یظروف یصدا

و  دیسرش جمع شده بود کش یکه ساده باال ییموها ریز یبرداشت و کنار گذاشت. دست شیموها یرا از رو شالش

 آزادش را از تنش فاصله داد. یانتوم قهی

شربت را دستش داد و  وانیبزرگ  و گرد وسط سالن گذاشت. ل زیم یرا که در دست داشت را رو یبزرگ ینیس شوکا

 گفت:

 شهی. هوا داره گرم مادیحال ب گرتیج خوری_

 .دیرا نوش نیریسرخ و ش هیکرد و جرعه از از ما یلب تشکر ریز ندا

 سبز را درون ظرف نمک چرخاند و در دهان انداخت. یل رها کرد و آلومب یخودش را رو شوکا

 آلو سمت چپ لُپش را پوشش داد و چشم چپش بسته شد و گفت: یرا جمع کرد و گرد شیها لب

 فصلم...ترش و دلبر... نیاوممم! به به! من عاشق ا_

 

 گذاشت. ینیرا درون س یخال وانیو ل دیخند ندا

 اش چسپاند. نهیمبل برد و به س یانداخت و زانوانش را باال یشقاب خالهسته آلو را درون ب شوکا

 خب... من آماده ام که به همه سوال هات جواب بدم_

 

 .دیخند

 !یزنیحرف م وشیدار هیشب_
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 را در دهان چرخاند و خونسرد گفت: زبانش

به هم باشه  هیواب هامون شبج ستین بی. عجمیبه هم هیشب شیو کم و ب مینفر زخم خود هیچون هر دوتامون از  _

 نه؟

 

 حق با تو باشه دیشا_

 رونیب زیبر یذهنت دار یتو یهارو بذار کنار هرچ هیحاش_

 

 ه؟یچ دایمشکلت با ش_

 

 .یبرات که راحت تر درکم کن کنمیم نیگلچ ییجورا هیبگم  تونمیهمه شو نم_

 

 گرفت و ادامه داد: ینفس

من  یبهتر از من باشه. نمره ها تونستینم کردیم ی. هرکارمیداشت یبا هم رقابت درس رستانیاز همون دوره دب _

 هی یحت دایش یقبول شدم. ول یکه گرفتم همون سال اول پزشک پلمیباال تر بود و حسادت اون ادامه دار... د شهیهم

که  یروز دمهای. کردیخود ازش استفاده م یب یزایتو چ یبود. استعداد داشت ول اوردهیرشته به درد نخور هم رتبه ن

چشم هاش بود رو  یکه تو یگفت. هنوزم نفرت کیسرد بهم تبر یلیاون  خ گفتنیم کیرتبه آوردم و همه بهم تبر

. رفتیو دانشگاه آزاد رفت. من ترم دوم بودم که اون دانشگاه م اوردین ی.خالصه سال بعد هم رتبه جالبادمهی

من آشنا  قیحافظ هم از طر ریاکثرا پسر بودن. با ام کردیک.ه شرکت م ییداشت. جمع ها یبیغر بیعج یدوستا

هاش باز شد. و اونجاها بود که متوجه  یمنم به مهمون یبود. کم کم پا یرشته پزشک یهم مثل من دانشجو ریشد. ام

اخالقش رو  دیشا ییجورا هی بودهدوست پسراش فرق داشت. خوب شوهرت  هیبا بق ریدوست شده. ام ریشدم  با ام

و تاپ همو کات کردن.  پیگرون تموم شد. زدن به ت دایمثل ش یکینبود. واسه  نایو ا یاهل عذرخواه ادی. زیبشناس

 ادمیرو خوردم و  دایش یالک یها یمن گول مهربون نیب نی. ایو در جربان هست یکه تو ادامه ماجرا رو رقم زد شمیبق
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برگ  نیو هم زنهیآشغاله! قشنگ حرف م یلیخ یدونیاز من متنفره... م شیخاکستر یلعنت یرفت که هنوز چشم ها

 برنده اش شده. 

 

 مبهوت گفت: یبه ندا رهیو خ  دیاش کش ینیب ریز یدست

 یمن باز یچاک رو برا نهیمعتاد شدم! افتادم دو دامش و گول حرفاشو خوردم. فرشاد آدم اون بود نقش عاشق س_

خانواده ام رفته. دانشگاه رو ول کردم. بابام سکته کرد و آبرو  دمیکرد و گولم زد. انقدر گذشت که به خودم اومدم د

رفتم کمپ و  یمدت هیدستمو گرفت و رعنا کمکم کرد.  وشیمرد. مامانم ازم متنفر شد. شدم مضحکه عام و خاص! دار

 نکبت بارش ادامه یو پوچ به فنا رفت. من نابود شدم و اون خوش و خرم به زندگ چیه میترک کردم. دوسال از زندگ

 رسموکه از رعنا قرض گرفته بودم اجاره کردم و د یخونه رو با پول نی. ارونیاز خودم بود. از عمارت زدم ب تیداد. خر

 یلیخ یتو سخت نبود. برا یمشغولم. هشت سال فقط برا یدولت مارستانیب هی یمدته که تو هیادامه دادم. االن 

 تموم نشده.  یچیمن ه یبرا ی. ولیالیخ یه برفته و خودشونو زدن ب ادشونیهامون جهنم بود.  همه 

 

 ندا زوم کرد. یو نگاه پر جنونش را  رو دیخند کیستریه

که  یو ثابت کن یو بخند یچشمش باش یدقش! جلو نهییآ یبش دیعدالت اجرا بشه. با دینه؟ با یخوایم نیتوام هم_

 مگه نه ندا؟ یکنیکارو م نی! اینباخت

 

برگشت.  شیها هیشوکا بند رفته بود. بافراخوانده شده نامش پلک زدو هوا به ر یخاطرات زندگ فیاز تعر نفسش

 سرخ شوکا گفت: یدر چشم ها رهیچه شد که خ دیخودش هم نفهم

 !شهی. عدالت اجرا مدمیانجام م ادیکه از دستم بر ب یهرکار_
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 انداختم رونیتو را که از قلبم ب ادی "

 ام را شکافت نهیشد از نفرت و س یخنجر دستم

 کند و دور انداخت شیرا با تمام رگ ها و عطر تو از جا قلبم

 چکدیخون م میگذشته و من هنوز از دست ها یدراز انیسال

 یکردم و جان دادم که تو لبخند بر لب داشته باش یرا قربان خودم

 "بدهم یشهر خاکستر نیست اام کار د وانهیعشق د نیبرسد من با ا یرا در خودم خفه کردم که مبادا روز نفرتم
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                           ***************** 

 

 

 .دیفرو برد و پر عطش نفس کش شیروز ها نیا یرا در گردن موجود دوست داشتن سرش

 بچمو! یکشت_

 

برداشت و چشم غره  کردیباز کرد سرش را از تن کوچک سردار که با آن نگاه مهربانش خندان نگاهش م پلک

 به گلنار رفت. یظیغل

 ادیم نیآسمون به زم شهیکفر م یساکت ش قهیدو دق_

 

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم گلنار

 !شمیبه خوابم قبض روح م یایبرا من کج و معوج نکن شب م تویباباقور یچشا یاونجور_

 شانه اش جابجا کرد. یو سرش را رو دیرا آرام بوس سردار

 یبزرگ شدقربونت بره عمه انقدر زود تو _

 گذره؟یخوش م یمجرد یزندگ_

 

 با سردار کرد و گفت: یرا پرت باز حواسش

 ؟یاوردیچرا سوگلو ن_
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 دستمال را به سمتش هدف گرفت و گفت: جعبه

به  وریکه اومدم در خونه و هر دفعه ز یدو سه بار نیسر ا یبزنم مختو بترکونم؟ با همه آره با منم آره؟! به اندازه کاف_

 تو؟ یرو هم دار یعذر خواه یام. به جا یازت شاک چوندتمیپ یبهانه ا هی

 

 و ادامه داد: دیکوب شیران پا یرو دست

 ...یاهلل و اکبر! روتو برم ه_

 

 مگه من دعوت نامه برات فرستادم؟!_

 

 با سردار کرد.  یو خودش را سرگرم باز اوردیمبارک ن ی. اما به رودیوضوح ناراحت شدن گلنار را د به

 ا خود تکرار کرد:دل ب در

 "! تموم شد. آدم باش و خراب نکنیمهربون یب یدور ندا. مهربون یو انداخت یقلبتو کند"

 

 تو با اون زن عجوزه کدخدا و پسره نره غولش بود به من چه؟ ی. دعوایانصاف یب یلیخ_

 

 گذاشت. یطرح عروسک ینگاهش کرد و سردار را درون پتو سرد

 زهسویخودم م یکس یدل من از ب_
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 ؟یکرد یرو ادیز یکنیفکر نم_

 

 گفت: ینسبتا بلند یو با صدا دیاز خشم خروش شیها چشم

گلنار... چند بار طعنه آروم بودن و مالحظه کردنمو  ینگفت ای یعقب مونده وترسو! هان؟ گفت یعمر بهم نگفت هیمگه _

 ادهیگفتم آخه که شده ز یگه من چم ؟یرو ادهیبار تو عمرم لب باز کردم از حقم دفاع کردم شد ز هی ؟یبهم زد

که منو به  یبه کس نیدادیشوهرم م وهیمُهر و منت زن ب او ب نیپاهاتون له هم کن ریکه ز کردمیسکوت م دیبا ؟یرو

بردم! بسمه... دستت درد نکنه  ضیمشترک ف یاز زندگ یمن هفت سال به اندازه کاف نه؟یبیطال م سهیک هیچشم 

 . خوب!یآورد رو به جا یگلنار خوب خواهر

 

 گفت: دهیرا در دست گرفت و ترس شیرفت و مقابلش نشست. دست ها کینزد هراسان

 دیمن غلط کردم. داد نزن قربونت برم ببخش_

 

 دهانش کوباند و با بغض ادامه داد: یرو

 ربونت برمق ینجورینکن ا یو جون به لب شدن در خونه تو به روم باز کرد یخبریهفته ب هی. بعد زنمینم یحرف گهید_

 

 فرستادتت؟ رضایعل ؟یاومد یچ یراستشو بگو گلنار باز برا_

 

 انداخت. نییرا پا سرش

تو  نکهیزد. نارحت شد از ا تیعصبان یاز رو یحرفش اشتباه بود ول دونمیکرد م یغلط هیهم اون و هم دل خودم! _

 یسادیمحمد رضا وا یرو

 



 یرابطه پوشال

452 
 

 دمیبوسیو دست شهربانو رو م رفتمیم دیبا نیبعد او همه توه. چرا گفتیچون نا حق م سادمیمحمد رضا وا یتو رو_

 کردم؟یم یو عذرخواه

 

 زد و ادامه داد: یپوزخند

احمق عروست  هیمن حاضرم تا آخر عمرم مثل  یدیخودپسند خانوم که سر تاپامو با غرورت به لجن کش دیببخش_

 باشم و دم نزنم. 

 

 زد: ادیصورت گلناز فر یبرد و تو کیرا نزد سرش

 یاون آدما یعمر کلفت هی! و شدمیبخت م دیو من االن سف گرفتنیم یهفته عروس هینه؟ سر  شدیخوب  م ینجوریا_

 بود آره گلنار آره؟! نیریش یو زندگ خوردیداداشام بر نم رتیبه غ ینجوری. اگردمیخبر رو م یاز  خدا ب

 

 دستش را فرق سرش کوباند و گفت: دو

 !شمیو خو قوم نیخاک بر سر من با ا یا_

 

 سردار کوچک را هم در آورده بود. هیگر گریکدیو هق هق هر دو زن مقابل  ختیریصورت اشک م یبه پهنا گلنار

بعد از  یا دهیباران د ابانیو ندا چون ب دیکرد و تن خسته و شکسته ندا را به آغوش کش یدست شیآن گلنار پ کی

 ت.را دور شانه گلنار انداخ شیدست ها یعمر خشکسال کی

 برد تا آرامش کند. رونیشد و سردار را از سالن عمارت ب کینزد زانیاشک ر وریز

کرد. خدا ازش  اهیرو که بخت تورو س یگفتم. خدا لعنت کنه اون یزیچ نیچن یمن ک زمیبرا اون دل تنگت عز رمیبم_

. ینفسم بود یخواهرم بود .یبود قمیآخه. چشم باز کردم رف هیچه حف نی. اشاهللیا نهینب شیاز جوون رینگذره و خ

 ایدن نیتو ا یهمه کسم بود



 یرابطه پوشال

453 
 

که  ییو زخم زبونا یرحم یدلم از ب یتنها باش خوادیعجوزه بکنم. دلم نم یاز اون شهربانو یغلط بکنم طرفدار من

اگه تو  یانصاف... ول یازم. ب یدور باش ارهی. دلم طاقت نمرهیگیم شیروستا آت یشهال پشت سرت انداخته تو دهن زنا

 جا ببره!  کینداره. مرده شور همه شونو  یاشکال یخوایم

 اش چسپاند. یشانیبه پ یشانیو سرخ از اشک ندا را در دست قاب گرفت و پ شیگرفت و صورت خ فاصله

تابه در خونه تو  یدلم برات ب ینجوریا یوقت یول یتو بخوا یباشه؟ پشتتم تا آخرش خواهرم. هرچ یتو بخوا یهرچ_

ندارن  اقتیگو... ل اوهیمردم حراف و  نیدستتو مشت کن وبکوب تو دهن ا گمیره خودم گفتم. هنوزم مبه روم نبند. آ

 . سگ هار شدن. چشمشون رو عدالت و غضب خدا بسته شده.  یدهنشون کن یانگشت عسل

 

گذاشت و  شانه اش یو دست دور گردنش انداخت. چانه رو دیو  گونه سرخ گلنار را بوس دیاش را باال کش ینیب ندا

 آرام گفت:

 ونهیچقدر دلم برات تنگ شده بود د_

 

 به شانه اش زد. یو مشت دیگلنار خند 

 بود؟ یکردنت چ غیج غیواسه خودت ج یشد طهیزهره ام آب شد. خوب سل شعوریکوفت ب_

 

 آمد. رونیو از آغوشش ب دیغش خند غش

 گفتم اصال... یچ دمیرو اعصابم نفهم یدفع رفت هی_

 

 زد و طلبکارانه گفت:به کمر  دست

 تو هان؟ یکنیم کاریچ یرفتارت عوض شده مال اونه آره ندا؟ دار یکنیآ رفت و آمد م یخوشم باشه. باز با شهر_
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 گاه شوکا کار دستش داده بود  یگاه و ب یو مبهوت نگاهش کرد. باالخره رفت  و آمد ها دیپر کش شیاز لب ها خنده

 ه داد:محزون ادام دیکه سکوتش را د گلنار

کردم الم تا کام  میج میرو س دهیورپر وریز یتو . هرچ دنیعمارت د ادیم یزن مو آب هیپشت سرت حرف افتاد _

 !ه؟یچ یزن مو آب انیجر نمیرو ول کن. زود بگو بب نای! حاال ا؟یخورش کرد زیحرف نزد. چ

 

 .چاندیمبهوت را پ یندا یکرد و بازو یاخم

دست به دامنش نشو   یخود یبا تو کار نداره ب لی! عزرائا؟یاون دن  یضررت شد رفت. تا اوضاع بر ستمیمگه با تو ن_

 کن زودباش فیتعر

 

 و گفت: دیرا مال شیاخم بازو با

 دوستمه!_

 شناسم؟یکه من نم هیچه دوست_

 تهران بودم باهاش آشنا شدم. یآخه وقت یبشناس یخوایمنو از کجا م یتو دوستا_

 

 .باال داد و نگاهش کرد ابرو

 اع؟!_

 

 گفت: خونسرد

 آره!_
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 :دیکش غیآن چشم گرد کرد و ج کی

زود بگو  االی! کنمیمنو نگاه کن ندا! پوستتو م ؟یدیچش منو دور د ؟یکرد دایپ دیدوست جد یکرد خودیب یلیتو خ_

 هو؟ هیاز کجا سبز شد  یمو آب تهیعفر نیا نمیبب

 

... گهی. بحث نکن دشیشناسی! تو نممیدوستمه. از قد گمیسبز نشده م ییگلنار... از جا یشد نیاوف تو چقدر بدب_

 اع!

 

 و گفت: امدیکوتاه ن گلنار

 حرف بزن تا فّلکت نکردم! االینکن.  اهیدختر جان منو س یمنم که درازه و عرعر! خر خودت یگوشا_

 

 گرد کرد و وحشت زده گفت: چشم

 حرف نزن یمیترسناکِ قد یمعلم ها نیا نیدختر... ع هیفلک چ_

 

 به جانب گفت: حق

 بده حیتوض االیکه هست.  نهیهم_

 

 شنوه؟یتو. گوشات نم یداد یریاهلل و اکبر دختر چه گ_

 تو اونم مثل دزدا دنیروستا و د ادیجلف م پیداره با اون ت یخب حاال قبول که دوستت باشه . چه معن_

 

 لبش نشست و گفت: یرو یو اسپورت شوکا لبخند یامورز پیت یاور ادی از
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 کجاش جلفه بدبخت!؟ _

 

 کرده گفت: ترش

 مانتاالست!  یسانت نیاز ا گفتینکن جلو من.  ملوک م شوی... طرفدارــــــــــشیا_

 

 کرد و گفت: یپوف کالفه

 یتو زندگ کشهیسرک م یه گهیملوک خانم من. بابا بسه د نیا یها ینیآخر از دست خبرچ ذارمیم ابونیسر به ب_

 شوکا... هیهم دختر خوب یلی. خستین ینجوریا چمیزن اخه؟ آه..ه نیانداره  یمردم. کار و زندگ

 

 شوکا؟!_

 آره اسمش شوکاست._

 چه باکالس!_

 داره یآره اسم قشنگ_

 

 لب گفت. ریز یهوم

 مالقات تو؟! ادیم قهیدم به د شدهیحاال چ_

 

 شیتا خود صبح برا دیو با رفتیشک کوچک گلنار دودمانش به باد م کیبا  ی. به راحتکردیگلنار را حساس م دینبا

 گفت: یعاد یلیآورد. خ یم لیدل
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. حداقل مهر ستین یمهم زیچ نیهم زنهیتنهام و بهم سر م دونهیخبر داره. م میزندگ ریو درشت اتفاقات اخ زیاز ر_

 مدت. نیهوامو داشته ا شتریب زننیو هم خون بودن م رتیخودم که ادعا دارن فقط و دم از غ یو عاطفه اش از برادرا

 

 اخم کرد و گفت: گلنار

بود. البته منم باهاش  مونیپش یرفت ونیکه با چشم گر نیساعت بعد دعوا جو زده بود. هم هیفقط همون  رضایعل _

 هنوز قهرم آ!! 

 

 بود. حواس گلنار را  پرت کرده بود. دهیمرموزش را کنترل کرد. به هدفش رس لبخند

 ربار بد شکستن گلنا نیدلمو ا ده؟یچه فا_

 یحق دار یبگ ی. هرچیحق دار_

 یاوردی. کاش سوگل رو هم ممیبگذر_

 . یریگفتم نگ اوردمشیشده. سرما خورده.. ن ضی.  مرارمشیدفعه بعد م_

 

 .دیخند

 ادته؟یهنورم _

 

 یخوردیبود و زود سرما م فیبدنت ضع یکه داشت یتپل کلیبر خالف ه ادمهیمعلومه که _

 چقدر زود گذشت گلنار_

 

 و گفت: دیکش یآه
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 .میو بزرگ شد میآره وال چشم به هم زد_

 

 آن به خود آمد و هراسان از جا بلند شد. کی

 ! سردار کجاست؟! بچم کـــــو؟یییه_

 

 نگاهش کرد و گفت: هیاندر سف عاقل

 اومد بردش تا اروم بشه وریز کردیم هیما گر یدعوا نی. بیافتاد بچه هم دار ادتیخوبه _

 

 رفت. یمت در خروجو به س دیکش یراحت نفس

 . برم فکر شام کنمشهیاالن غروب م گهیراحت شد. من برم د المیخ_

 

 مجدد  رفت. داریو قول د مانهیگرم و صم یگرفت و بعد از خداحافظ وریرا از ز سردار

 داد. هیزد و سرش را به آن تک هیبه در بسته عمارت تک سرخوش

 جا گذاشته باشد با لبخند در را گشود.  یزیر چگلنا نکهیشدن مجدد در عمارت با فکر ا دهیکوب با

 و مبهوت نگاهش کرد. دیلبش ماس یپشت در لبخند رو وشیدار دنید با

 !نجا؟یشــ شما ا_

 

 به جلو برداشت و گفت: یقدم

 تو؟ امیب یکنیدعوتم نم_
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فکر  کی. با شدیپا مبلوا به  دیدیرا در خانه اش م بهیمرد غر کیاو را..  ی. اگر کسدیدر وجودش زبانه کش وحشت

 .ستادیدر را باز کرد و کنار ا یناگهان

 داخل... دییبفرما_

 

با لبخند نگاهش  وشیزد. دار هیلرزان به آن تک یبدون اتالف  وارد خانه شد و ندا در را محکم بست و با تن وشیدار

بار قطعا  نیبرسد ا شیبرادر هاباشد و خبر به گوش  دهیرا د وشیدار یاگر کس کردیو او در دل با خود مرور م کردیم

 خونش را حالل خواهند کرد!

 ؟یدیترس_

 

 و خجالت زده از در فاصله گرفت. دیگز لب

 نداره یتنهام صورت خوش یخب راستش بودنتون وقت_

 

 سر تکان داد و گفت: نهیبا طمان ویدار

 عذاب بود. وقت تلف کردن هر روز برام نیاز ا شتری. بزدمیباهات حرف م دیبا ی. ولدونمیم_

 

 از در برداشت و جلو رفت. هیشوکا تک یحرف ها یاور ادیبرد و با  ادیاز عکس العمل مردم را از  ترس

 دکتر؟ یافتاده آقا یاتفاق_

 یکن نییافتاده.. اومدم که خوب و بدش رو تو تا_
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خانه دراز کرد و . دستش را به سمت زدیوافر در سرش نبض م یداشت و ترس یتازگ شیبرا وشیدار یچشم ها برق

 گفت:

 نیهمه راه رو به خاطرش اومد نیباشه که ا یموضوع مهم دیبا_

 

را کم داشت. با  نیآمده بود چشم در چشم شد. هم رونیکه تازه از مطبخ ب وریبا ز وشیمحض گذشت از کنار دار به

 که حساب کار را دستش دهد گفت: یو با لحن دیتر لبش را جو

 ؟یاریمون مبرا ییجان دوتا چا وریز_

 

 گرفت و سرش را تکان داد. وشیوحشت زده نگاه از دار وریز

 چــ چشم خانوم!_

 

 داد. رونیپلک زد و بازدمش را ب کالفه

 گفت: یگرفته ا یبا صدا وشیدار

 باعث دردسرتون بشم خواستمینم خوامیمعذرت م_

 

 دیستیداخل لطفا سرپا نا  دیینداره. بفرما یاشکال_

 

بود. وسط سالن  دهیبگذارد امانش را بر انیبا او در م خواستیکه م یو موضوع مهم وشیدار یانآمدن ناگه یکنجکاو

 سرخ اشاره کرد. یو به کوسن ها ستادیا

 دییبفرما_
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 مقابلش نشست. شتریتسلط ب یکوسن نشست و ندا برا نیاول یرو وشیدار

 نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند و گفت: وشیدار

 یِ معمار نیخونه ها با ا ورنجیخاتون عاشق ا_

 

 گفت: یسال

 خاتون؟!_

 

 زد. لبخند

 مادربزرگم_

 

 زد و گفت: یخجول لبخند

که نسل به نسل  هیعمارت آبا و اجداد ییجورا هیمادر، مادر بزرگ پدرم بوده.   قهیسل نجایاهان سالمت باشن. ا_

 دهیچرخ

 

 قشنگه و روح نواز!_

 

را در آن  یچا یکه استکان ها یبرنز و نسبتا بزرگ ینیس وریشد. ز دهیکش ینگاه هر دو به در ورود وریورود ز با

 گرفت. ینم وشیاز دار یگذاشت. نگاه کنجکاوش را لحظه ا انشانیبود را م دهیچ

 خانوم؟ نیندار یامر _
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 اومد دم عمارت بفرستش بره یجان ممنون. فقط هرک ورینه ز_

 

 فت:گرفت و و گ وشیاش را از دار رهینگاه خ وریز

 چشم خانوم_

 

هول داد و  وشیرا به سمت دار یچا ینیدور شد و به محض بهم خوردن در سالن ندا س  نیسنگ یبا قدم ها وریز

 گذاشت و در قندان را کنار زد. وشیاستکانش مقابل دار ریرا همراه با ز کیو کمر بار یاستکان شاه عباس

 وفتادهیتا از دهن ن دییبفرما_

  

 ممنونم. زحمت نکش_

 

بود  بیزد. عج هیگرفت و به کوسن ها تک وشیبراق دار یاستکان برداشت و نگاهش را از چشم ها یاز لبه ها دست

 .بردیرا مفرد به کار م شیکه با او ارتباط داشت فعل ها یکه بعد از تمام مدت

 سر صحبت را باز کند. وشیبار در نیبر هم فشرد و منتظر شد که ا لب

 ؟یبهتر_

 

بر  یدیخوب بود. خداراشکر جنجال جد بایرا مرور کرد. تقر گذشتیمالقاتشان م نیکه از آر یچند روز نیا اتفاقات

 پا نشده بود.

 .شمینم ینرم آره... حالم خوبه و عصب رونیکنم و ب یچند روز خودمو زندان نیاگه تو خونه مثل ا_
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 .دیخند

 یهنوز هست یو تازه ا دی... انگار سورژه جدبهیعج_

 

باشه. کار راحت  کیکوچ نجایمثل ا دیکنیم یکه توش زندگ ییو جا دیداشته باش یزیپر از سوپرا یندگز هیکاف_

 !کننیم ی. کالغ ها به سرعت  نور خبر رسانشهیم

 

 ؟یهنوز بهش عادت نکرد_

 

 و گفت: دیکش یآه

شتباه دادم و عاقبتم شد پچ پچ ها تن به اون ا نیفرار از ا یبرا یزمان هیمتاسفانه هنوز نه.  یپنج ماه شده. ول_

مجلس شدم راه  نی. تا من نقل دهن اامیکه کنار هم ب ستیقرار ن ی. ولکنمیباهاش مبارزه نم گهی. ددیزیعاقبت 

 ستین یفرار

 

 ؟یپنج ماه به فرار فکر نکرد نیتو ا_

 

 گفت: وشیسوال دار یتوجه به معنا یدر دهان چرخاند و ب زبان

 چرا که نه! از خدامم هست. باشه. ی. اگه راه درستدونمینم_

 

 شه؟یمعنا م یراه درست از نظر تو چه جور_
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 اش را شکافت. نهیتر شد و س ظیغل آهش

 نفر مرهم دردم باشه و حرف دلمو بفهمه هیکه  ییجا هی_

 ؟یبهت دروغ گفتم از من دلخور نکهیاز ا_

 

 چرخش سوالش جا خورد. خودش را نباخت و صادقانه گفت: از

 بود یمنطق لتونی. من حرفاتونو باور کردم. دالنیخودتونو داشت لیدال نه.. شما هم_

 ؟یچرا بهم اعتماد کرد_

 

 .امدیبه مزاجش خوش ن وشیمغموم دار لحن

 دکتر! یهنوزم بهتون اعتماد دارم آقا_

 چرا؟_

 چرا؟! یچ_

 ؟یچرا بهم اعتماد دار_

 

به سراغش آمده بودند  زیخودش افکار جنون آم اید تپش قلبش را باال برده بو وشیدار ریروشن و انعطاف پذ مردمک

 خشکش را از هم باز کرد و آرام گفت: یدهد. لب ها صیاز هم تشخ توانستیرا نم

 !ستیهم از تصور دور ن ادی. درک کردن حالمون زمینفر زخم خورد هیما از  یچون هر دو_
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 گفت: ییرایگ یتکان خورد و با صدا شیگلو بیس

 .میدرد هم باش ی. مگر که دوامیرسی. سالم به مقصد نمدهید بیهر دومون آس قیقا_

 

نافذ و محو کننده اش  یبا همان صدا وشینگفت. دار یافتاده باز و بسته شد.اما کالم یبه خشک یچون ماه شیها لب

 ادامه داد:

 ؟یکنیرو قبول م شنهادمیپ یراه رو سفر کن یمن مابق قیاگه ازت بخوام با قا_

 

 نشستن انتخاب کرد. ینقطه از ندا را برا نیتر کیبلند شد و نزداز جا  وشیدار

از  یبدون خوامیم ی. ولیوحشت کن ایو  یبترس یانتخاب غلط تر از انتخاب اولت باشه. حق دار نیا دیشا دونمیم_

.. تو و .دایفکر کردم. به خودم. ش ی. به همه چرهیگیآروم نم یذهنم لحظه ا یو اون حرفا رو زد دنمید یاومد یوقت

منم مثل تو به گِل  یآرزو ها ی. کشتستین یفرق چیو تو ه نم نیب یبدون خوامیم یکه قرار بود بهت بزنم. ول ییحرفا

گنارم باشه که باورش داشته باشم و باورم کنه با تمام  یکی خوامیگمنام گم و گور شدم. م رهیجز هی ینشسته. تو

. گهیداره بهم دروغ م نکهینترسم از ا کنمیچشم هاش که نگاه م یوترکم نکنه. ت کنهیم دشیکه کنار من تهد یخطر

 خوامیآدم اشتباه کردم. حاال م هیکه داشتم رو خرج  یبار شکست بخورم. تمام عمرم هرچ نیا خوامیباورم کنه. نم

. یهست یکه نقاش ماهر ی! قبال بهم ثابت کردادیز یلیخودم رو رنگ بپاشم و طرح بزنم. خستم. خ یآرزو ها یتابلو

 ؟یکنیکمکم م یطرح و رنگ کنارم باش نیا یاگه ازت بخوام  تو

 

وصل شد و حس کرد که  شیبرق به رگ ها انیکه رو دستش نشست. جر وشیدست دار ی. گرمادیلرز شیها پلک

 خواهد زد. رونیب نهیهرآن قلبش از س

 هنوز نگاهش محو خاکستر خاموش و لحن محزون او بود. اما

 ندا؟! یکنیبا من ازدواج م_
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 را دارد. ریحکم ت شودیم یزبانت جار یگرفت و رو انیکه از رود قلبت جر یهر کلمه ا شودیلب از لب که باز م  "

 یسپاریحکم را به دست زبانت م یو اجرا یبندیبا تمام نفرتت چشم م تو

 د گرفتفرا خواه یا دهیکه کش ییو ضجه ها تیرا به وسعت در ها ایدن یکیتار یواد

 .دیلحظه طلوع خورش درست

 .ندینشیو بر تخت م کندیطلوع م  ماه

  یزنیبر باد رفته ات را طرح م یآرزو ها شیها وارید یو رو یریداالن اس کیتو در  

 دیچیاو در سرت نخواهد پ یجز خنده ها یصدا و

 از آن هراس دارند و شناسندیرا م یشده ا ریکه در آن اس یا رهیجز نیاز ا ایو تمام دن یدانینم تو
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 "پر از ناقوس عشـــــــق!  رهیآلود و ترسناک است جز غبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          **************** 

 

 صورتش خم شد و گفت: یباز رو مهیبا دهان ن  شوکا
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 تا سکته نکردم یبست ی! بگو ندا بگو خال؟یگیراستشو م یبگو مرگ من دار_

 

 بیبه درخت س رهیو خ ستادیسالن ا یانتها یو از کنارش رد شد. مقابلش پنجره مربع شکل و رنگ دیدزد چشم

 گفت: اطیح

 بود قتیحق نیکه گفتم ع یهرچ_

 

زد و  واریبه د هیدو زانو تک ی. رودیکش شیها هیبه ر صانهینشست و هوا را  حر شیگلو یجان دستش رو مهین شوکا

 سُر خورد.

بهم بده تا سکته  یخودت توان ای! خداشهی. باورم نمشهیکرد؟! باورم نم یازت خواستگار وشی. دارشهیباورم نم_

 نکنم!

 

 را بغل کرد و گفت: بازوانش

 !خواد؟یاز جون من م یچ یزندگ نیشوکا؟ ا وفتهیداره م یچه اتفاق_

 

 از نو بسازه شویزندگ خوادیم وشیکه دار شهیم نیا یجنبه مثبت ماجرا رو که نگاه کن_

 آخه چرا من؟ یخوبه ول نیا_

رو  دایش شهی. اصال نملیتو فام شهیخون به پا م یهست یکه اگه رو بشه ک یی. چرا تو! تونجاستیهم یسوال اصل_

 کرد ندا اصال! ینیب شیپ

 فکر همه جاشو کرده. نه؟ یعنی دهیرو به من م شنهادیپ نیا یوقت_

 دارهیقدم بر نم بدون فکر هیو نه سالشه. مرد عاقل یس وشیآره خوب. دار_
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 ؟یزنیگول م یرو دار یاز عقل دوره شوکا ک میتصم نیا_

 

 بشه ینجوریا کردمی. مغزم سوخت بخدا. فکر نمدونمینم_

 ؟یتصور کرده بود یتو چه جور_

 آخ بزنه! میبه س ینجوریا نکهینه ا ادیاز اون حال و هوا در ب یکه آرومش کن ششیبردمت پ-

 و کنترل اوضاع از دستمون در رفته دهیم داره اتفاقات غلط رخ م. پشت سر هیظاهرا اشتباه کرد_

که نسبت به تو داشت  یندا. تو عذاب وجدان مردیم وشیدار دنشید یرفتیاگه نم ی. ولمیحق با توئه اشتباه کرد_

 !مردیم

 

 نگاهش کرد. رهیو خ دیچرخ

تظاهر به زنده  ی. ولمیهمه مون مرد زنده است؟ ما شهیگذشته خالصه م یکه هر روزش تو یآدم م؟یاالن زنده ا_

 میکنیموندن م

 

 را در سدت گرفت. شیو شانه ها ستادیرفتو مقابلش ا کیاز جا بلند شد و سالنه سالنه نزد شوکا

 نه ندا؟ گهید یدونیم نویداره. ا یتوبستگ میبه تصم یهمه چ_

 

 زد. یگذاشت و لبخند مروموز شیشانه ها یرو دست

 ی. عمرکنمیرو مرور م دمیکه کش یبار هشت سال فالکت نیآخر یروز دارم برا شیش نیا نیروز گذشته و ع شیش_

آرزو هامون به گل  یباشه. کشت وشیحق با دار دیشوکا. شا ادیدر نم گهیکنم. نفسم د فشینمونده که بخوام تعر

 یکار نیآخر نیه اام! اگ ی. گفت من نقاش ماهرمیخودمون تالش کن یهرچند غلط برا مینشسته. هردومون حق دار

 . کنمیانجام بدم. قبولش م میتو زندگ دیباشه که با
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 گفت: ملتمسانه

 ندا نکن! یکنیاشتباه انتخاب م یبازم دار_

 

 . یو پلک نزن ینگاه کن فتیحر یتو چشما دیبا یخودت گفت_

 ؟یانجامش بد یتونیم یمطمعن_

 

 کرد: زمزمه

 .تونمیم_

عاقله و باهوش. دارم بهت  وشیدار ی. ولصیحر  طانهیش دای. شستین دای. اصال مثل شستین صیحر وشیدار_

 هیمحکم وارید وشی. داریشیجنگ م نیوارد ا یاون دار هیسا ریندا. ز ینشناخت دی. تو اونو اونطور که بادمیهشدار م

 نه؟ یدونیم نویا

 

 زد. تلخ و گزنده. لبخند

 ی. اون از آرزو هامی. قراره آرزو هامون رو برآورده کنمیهر قدم باهم برابر ی! توستمی. منم نستیاون عاشق من ن_

 !داد؟یبگو.. م شیشناسی. تو که مدادیرو بهم نم شنهادیپ نیمن خبر داره. اگه نداشت ا

 

 کرد و گفت: نیو زکاوت دخترک را بهت زده تحس هوش

 .کنمیم نیکالمت رو تحس یرکیز نیندا و من ا یباهوش تیو سادگ تیبا تمام معصوم_

 



 یرابطه پوشال

471 
 

 کمر صاف کرد و فاصله گرفت. غروربا

 ؟یپس قبولش دار_

 داره خالص بشه دایش تیکه نسبت به ترتب یبرات جبران کنه و از بار عذاب وجدان خوادیقبول دارم که م_

 که قراره کابوس خواهرش بشم دونهی. مستمیاون دختر احمق سابق ن گهیمن د دونهیم وشیدار_

 ...یعنی نیا خوادیچشمش م یبودن تورو جلو یعال! ول. البته فستیمهم ن گهیبراش د دایش_

 دهیهم به لبش رس وشیعدالته و جون دار یوقت اجرا یعنی نیا_

 حرکت کردن خسته است یبرا یول_

 

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا

 !کنمینم دشینا ام_

 اسلحه است.  نیخودش بزرگ تر نیا یرو دار وشیدارم تو اعتماد دار مانیبهت ا_

 از دستش داده دایه شک_

 

 زد. قهقهه

 شروع  کن فرمانده!_
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 از او بترسند ایتمام دن دیبا شودیزن که از دوران عاشقانه اش متنفر م کی "

 فرو خواهند رفت انشیبا مهر حرکت کرده اند امروز چنگ شده اند و در قلب اطراف یکه روز ییها دست

 است نهیوز سرخ از کسر شار از محبتش امر یها چشم

 مملو از انتقام است شیها رگ

 جهان خواهد بود کی ینابود یاسلحه او برا نیافکارش بزرگ تر 
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 استیموجود دن نیقابل تصور تر ریزن غ کی 

 روز مهربان کی

 روز پر از خشم کی

 روز صامت کی

  زیجنون آم یروز ندا کی

 "خواهند آمد نییاحترامش پا جهان به ینمایس یروز پلک خواهد بست و پرده ها کی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ***************** 
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 .دیرا کش پشیلباس تا شده را هم داخل چمدان گذاشت و ز نیآخر

 برداشت و با لبخند جلو رفت. واریاز د هیتک رعنا

 بذار کمکت کنم_

 

 . دندیکش چمدان بزرگ  سبز رنگ را پیز گریکدینکرد. به کمک  یاعتراض

 ندا شهیباورم نم _

 

برق  خیو مشغول مرتب کردنش شد. نگاهش م ستادیا وارید یمتصل رو نهییسرش انداخت و مقابل آ یرا رو شالش

 ماند و گفت: شیطرح خورده رو نیرنگ و سه نگ یحلقه نقره ا

 خودمم هنوز باورم نشده_

شاهد عقدش دعوت کرد.  هم قشنگه و  یو مارو برازنگ زد  وشی. داردونمیهو نم هی شدیشد آ! چ ییهو هیاصال _

 هم دلهره آور!

 

 شکار کرد. نهییکالفه اش را در آ نگاه

 چطور؟_

 نهیبب یرو تو لباس داماد وشیساله آرزو داره دار یلی. خشهیخاتون از دستش ناراحت م_

 جالب نبود. ادیز طمونیبعدشم شرا گهیشد د یهو هیخب _

 !یشناسیخاتون  رو نم روزهیتو ف میکنیدرک م میل ماجرا باخبرکه از اص ادیمن و شه نویا_
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قرار است نسلشان منقرض شود. اول شهربانو بعد ملوک و حاال هم  یاش ک یزندگ یدل مرور کرد که شهال ها در

 مهربان بودنش حساب کرد. یرو شودینم ادیرعنا مشخص بود ز یها فیکه از تعر یخاتون رزوهیف

 محمدرضا رشته افکارش پاره شد. یآشنا ادیدر عمارت و بعد فرشدن  دهیکوب یصدا با

 برداشت و گفت: واریاز د هیوحشت زده تک رعنا

 بود؟!  یک ادیفر یصدا_

 

خانه را  به  یدر ورود یچوب یها رهیزد. دو طرف دستگ رونیزمزمه کرد و به سرعت از اتاق ب ینیحس ایلب  ریز

 .دیسمت خود کش

رها  ادیداشت خودش را از چنگال شه یکه سع رضایشده بود و عل قهیدست به  وشیبا دارکه  ییمحمد رضا دنید با

 حمله ور شود روح از تنش رفت. وشیکند و به سمت دار

 

 رفت. نییکوتاه پا یتند کرد  از پله ها قدم

 چه خبره؟ نجایا_

 

شد  یخواهر رهیخ یزخم رین ش. نگاه هر دو چوستادیاز حرکت ا رضایمحمد رضا  قطع شد و عل ینعره  ها  یصدا 

 .کردیبود و طلبکارانه نگاهشان م ستادهیشان ا یکه در فاصله چند قدم

 

 بود گفت: ستادهیا اطیکه وحشت زده کنج ح وریاسپند واژگون شده در کنار حوض گرفت و رو به ز ینینگاه از س ندا

 راه داده تو؟! یرو  ک  ونیآقا نیا_
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اش جدا کرد و  قهیمبهوت را از  یرضایعل ی. دست هادیکالمش پر انیم ادید و شهمن و من کنان به حرف آم وریز

 گفت:

 نداره یریخانوم تقص نیمن درو باز کردم ندا... ا_

 

 قدم جلو گذاشت و گفت: رضایعل

 صدات بزنن؟ کیبا اسم کوچ یدیتو بهشون اجازه م_

 

 کرد و گفت: یقروچه ا دندان

 به خودم مربوطه_

 

 و برادر چرخاند و گفت:د نیرا ب نگاهش

 ن؟یخونه اومد نیسراغ خواهر ناخلفتون؟ کسر شائنتون  نشد در ا نیاومد یچ یبرا_

 

 و ادامه داد: دیخند

 بیرفته؟ ع ادتونی. نیدیکه تو صورتم م ییرفت عربده ها ادتونیبرادرام به جوش اومده؟ عجب! چه زود  رتیغ_

ننگه!  هیو ما ستیخاندان شده و از خون شما ن یزیام باعث آبرو ر ی. من هنوزم همون دخترارمیم ادتونینداره من 

 ن؟یگفت ایچ ادیم ادتونی. شهیپ هفتههمون دو  نیع یعوض  نشده. همه چ یچیمن هنوز همون دخترم. ه

 

 از خشم گفت: یدورگه ا یرضا با صدا محمد
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 ؟یکنیبلغور م یحرمت نشکن دختر! حواست هست چ_

 

 زد و گفت: یپوزخند

چاک  یواسه ک قهی نمیانگار! تو بگو بب ستی. تو حواست نکنمیبلغور م یداداش بزرگه... من حواسم هست چآره _

 ی. بوفتونیکث یباز نیاز  نیبابا.. دست بردار الیخیب ست؟یننگت شده و از خونت ن هیکه ما یواسه خواهر ؟یدیم

وقته  یلیمن خ شی! دستتون پگهید نیبردارتمام روستا رو برداشته. دست  نیکه دار یمزخرف و پوچ یگند مهربون

 هیسر هم شاهده مقصر ک یباال یشد. خدا کسانیرو شده. حرمتا هم همون روز با خاک 

 

 :دیبه سمتش برداشت و غر یرضا گام بلند محمد

 ببند دهنتو!_

 

 اش زد. نهیو با اخم تخت س ستادیاو و ندا ا نیما ب زیخ کیبا  وشیدار

 دونه؟یچاله م نجای. مگه ادیدرست رفتار کن یولاحترامتون سرجاش آقا _

 

 شیدندان ها نیآورد و ماب نییهوا خشک شده اش را پا یکه از شدت خشم متورم بود دست رو یرضا با رگ محمد

 :دیغر

 !کهیمرت یکنیم یتو توخونه خواهر من چه غلط ؟یکنیخرج م رتیواسه خواهر من  غ یهست یتورو سننه؟ تو ک _

 

 پلک زد و گفت: کالفه وشیدار

 محترمــ... یآقا_
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 صروتش نشست و جمله اش را شکافت. یمحمد رضا رو مشت

 زد: ادیو فر دیکش یفیخف غیج ندا

 !نجایا زمیریروستا رو م نیتمام ا زنمیم غیمحمدرضا ج خورمیبه ارواح خاک آقاجون قسم م یدست بهش بزن_

 

ندا و بردارش را  یقفل نگاه چشم ها توانستیهم نم شدیکنترل م ادیکه به دست شه رضایعل یعربده ها یصدا

 بشکند. 

سپر  نهیرو که االن شاخ و شونه نکشه و س کهیمرت رونیب نداختمشیم دیبا تیتسل یکه اومده بود برا یهمون روز_

 نکنه واسه ناموس من!

 

 و گفت: ستادیندا ا نهیبه س نهیپلک بزند  س نکهیرضا بدون ا محمد

 !یجسور شد_

 

 سوزان از خشم محمدرضا صورتش را سوزاند. یس هانف هرم

 سرم به سنگ خورده عاقل شدم!_

 نگفتم؟ ای. گفتم ستیزن خوب ن هی یشده. گفتم تنها بودن برا ادیولت کردم به امان خدا روت ز_

 روش نمیمن به امان خدا ول شده ا یعمره زندگ هی_

 !میجمع کن بر_

 بزرگه!رفت داداش  ادتیرو  شیباز که دوهفته پ_

 اعصاب منو خورد نکن دختر_
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 !رونیاز خونه من برو ب_

 گن؟یم یاهل روستا پشت سرت چ یدونیم_

 انقدر بگن که جونشون دراد_

 !یدیمرد به خونه ات راه م گنیم_

 دارم ارشویبه خودم مربوطه... خونه مه اخت_

 

 شد. نییاش با شتاب باال و پا نهیس قفسه

 خونه ات؟ میربه ح یراه داد هیک کهیمرت نیا_

 

 گفت: یگره زد و با لحن آرام اما کشنده ا ابرو

 شوهرمه!_

 

 یبه خون نشسته  محمد رضا هم صدا شد. صدا یبود با چشم ها ختهیگر ادیکه از چنگال شه ییرضاینعره عل یصدا

 هم نشست. یرو شیانداخت هم صدا شد و پلک ها اطیکنج ح  وشیکه دار یو رعنا با کت وریز غیج

 

 

 

 

***** 
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 شاگرد. یصندل وشیپشت فرمان نشسته بود و دار ادیشه 

 هر کدام درست پشت سر همسرانشان نشسته بودند. گریکدیو ندا هم در کنار  رعنا

 انداخت. رونیکه در دست داشت را ب یداد و دستمال خون نییکنارش را پا شهیش ادیشه 

 داداش؟ یخوب_

 

 رد.توجه همه را جلب ک وشیخشک  دورگه دار یصدا

 کنهیانقدر حرف نزن راتو برو سرم درد م_

 

 چپ چپ نگاهش کرد و به محض سبز شدن چراغ دنده را جابجا کرد و راه افتاد. ادیشه

 ادیبود مگه خونش بند م نیالکردار دستش سنگ_

 

 رفت و به ندا اشاره کرد. ادیبه شه یچشم غره ا نهییاز آ رعنا

برادرانش در سرش پر رنگ  نیزد. هنوز هم چهره خون دنیدش را به ندندا نشست  و خو  یلب ها یرو یتلخ لبخند

 بود. 

 و بدون بازگشت را به ثبت رسانده بود. یادماندنیبه  یخداحافظ کیچطور  نکهیا

 اش بود. رهیو خ کردیم نییکه مبهوت سردار کوچک را در آغوشش باال و پا یو گلنار وریز یها اشک

 را سوزاند. شیشد و چشم ها یداغ خیس شیبه مانتو شیده هاکوچک چنگ شده بردار زا یها دست

 داد. هیتک نیسرد و ماش شهیبست و سرش را به ش پلک

 .سوزاندیداغ شده بود و تنش را م یروز ها  داغ رو نیماه ا ریگرم ت یهوا
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 رفت و نگاهشان با هم گره خورد. نییپا وشیدار یکنار شهیش

 .راهنشیپ یمعنا با آن طرح خون رو یب یو لبخند ها تیاز حما پر وشیپر از غم و ندامت... و دار او

 کنم؟ کاریچ کنهیرفت عمارت. خاتون شک م شهینم تیوضع نیکجا برم داداش؟ با ا_ 

 

 !یآب یبرو خونه _

 رو چشم_

 

نبود. کم دور از تصور  ادیامشب بروند ز یهمانیامر کرده بود قبل مالقات و رفتن به م وشیکه دار یشخص مرموز خانه

 ستادهیرنگ ا یکه هر چهار نفر پشت در قهوه ا یکرده بود و افکارش درست زمان یرا ط ریمس نیهم ا گریبار د کی

 .وستیپ قتیشوکا  به حق بشاششدن چهره  انیبودند و انتظارشان با باز شدن در و نما

 تو دم در بده نیایب نیبه به! خوش اومد_

 

 و گفت: دیشوکا به سمتش چرخ دنید رعنا بعد از بوساول داخل شدند و بع ادیو شه وشیدار

 یشیشوکا... نگم برات از خانوم بودنش باهاش آشنا م هیدختر گُل هیندا خانوم ما!  نمیا_

 

 قدم شد. شیپ دنشیبوس یزد و دست دراز شده ندا را فشرد و برا یا انهیلبخند موز شوکا

 .زمیعز یخوش اومد_

 

 ه کرد:شانه اش نشست زمزم یکه رو سرش

 احوال شما عروس خانوم؟_
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 خودش را کنترل کرد که لبخند نزند. یرعنا به سخت رهینگاه خ ریز ندا

 .میمزاحم شما هم شد دیممنونم. ببخش_

 

 .دیفاصله گرفت و دستش را گرفت و به دنبال خود کش شوکا

 .ننیمن باشن و تورو بب یجا زننیچند نفر االن تو عمارت دارن بال بال م یدونیسعادته! م هیچه حرف نیا_

 

 دوخت و ادامه داد: وشیسالن شد نگاهش راب ه دار وارد

 رو گرفته!  یپسر خاندان اتابک  کدوم دلبر ریپ نیا ننیملت نشستن بب هی_

 

 و گفت: دیغش غش خند شهباد

 شوکا یپسر رو خوب اومد ریپ_

 

 کنارش نشست و رو به شوکا گفت: رعنا

 چخبرا شوکا جان؟_

 

 وک نگاهشان کرد و گفت:مشک شوکا

 جنگ؟ دونیم ای نیمحضر بود ه؟یا افهیچه ق نیشماست. ا شیواال خبرا پ_
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 گفت: ینینشستن انتخاب کرد و رعنا با لحن غمگ یبود را برا وشیکه مقابل دار یآرام مبل خال ندا

 دارم ازیاالن به کمکت ن گمیبعدا برات م ستین یزیچ_

 دمیانجام م دایاز دستم بر ب یهرکار یچه کمک_

 

 اش خم بود اشاره کرد و گفت: نهیس یبه ندا که ساکت و آرام نشسته بود و سرش رو رعنا

 خاتون شیپ میبر ینطوریبده ا میآشفته شد کمی. یبه سر و روش برس کمی یعروسمونو خوشگل کن یتونیم_

 

 به تک تکشان انداخت و گفت: ینگاه شوکا

 یبه خاتون خبر داده امشب با زنش تو مهمون وشیدار یدر زنگ زده. از وقتکرده انق تیلیاز صبح مخ منو ت چکیچ_

 و پشت تلفن گذاشته بود از من حرف بکشه چکیچ دایبلوا به پا شده تو خونه. ش کنهیشرکت م یخانوادگ

 

 ندا زوم کرد و گفت: یرا رو نگاهش

 خوشگله! یلی. خوشیدار یکرد دایلعبتو از کجا پ نیا_

 

 شیاز پ ینقشه ا زیانگار نه انگار که همه چ کردیم یزد. چقدر خوب نقاش باز یاهش کرد و لبخندنگ یچشم ریز ندا

 شده بود. نییتا

 بسته بود را باز کرد و از جا بلند شد. ادیکه به اجبار شه یگره کراوات وشیدار

 ساک لباسا کجاست؟ ادیکه رعنا گفت رو انجام بده! شه یکار_

 داداش نهیتو ماش_

 خورهیعصره خاتون زود شام م شی. ساعت شمیوقت ندار نی. زود آماده شارمیب رمیب پس من مخ هیلیخ_
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 به شوکا نگاه کرد. یاز جا بلند شد و سوال ادیبسته شدن در واحد شه با

 کنار سالن اشاره کرد و گفت: یبه در ها شوکا

 نیآماده بش نیتونیاتاق دوم م_

 

 رفت. ادیکرد و همراه شه یتشکر  رعنا

 آماده اش کن یعروس خانوممون رو داشته باش شوکا. سفارش یهوا_

 نگران نباش_

 

 به ندا انداخت و گفت: یمحض بسته شدن در اتاق نگاه مرموز به

  ایبا من ب_

 

 شوکا باشد شدند. یاتاق شخص زدیکه حدس م یهم وارد اتاق همراه

 اشاره کرد. نهییمقابل آ یصندل به

 نیبش_

 

 نشست. یصندل یرنگ اتاق انداخت و رو یصورت دمانیو چ واریه کنار دبه تخت تک نفر ینگاه

 ارینه پاشو  شال و مانتوتو در ب ینجوریا_
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 نشست. نهییتخت انداخت و مقابل آ یو شالش را رو مانتو

 گفت: نهییدر نگاه خواب آلود ندا در آ رهی. خدیکش رونیب شیموها نی. گل سر را از بستادیپشت سرش ا شوکا

 اد؟یت مخواب_

 

 لب زد. آهسته

 نه فقط خسته ام_

 !یمالقات کن ایموجود دن نیجمع کن. سرحال باش. قراره با خطرناک تر تویانرژ_

 

 .یکش شیموها نی. شوکا شانه بدیحال خند یو ب خسته

 بود یامروز روز سخت_

 افتاد؟ یبعد محضر چه اتفاق_

 ناومد رضایجمع کنم. محمدرضا و عل لمویعمارت وسا تمیرف_

 اوه! دعوا شد؟_

 ؟یجات خال_

 ؟یتو کتک نخورد_

 

 چپ نگاهش کرد. چپ

 سپر بالم شد وشیدفع دار نینه خداروشکر ا_

 دماغ خودشو که داغون کرده_
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 خون ازشون رفت یلیخ_

 .ستیمظلومه اهل دعوا ن وشی. بچم دارهیکه جنگاور معروف ادیشه_

 

 را سه قسمت کرد و مشغول بافتن شد. شیموها

 !اد؟یشه_

 ؟یآره بابا خبر ندار_

 نه.._

 !دیدعوا سر صحنه تصادف . عشق جاودان شعله کش هیآشنا شد.  ابونیبا رعنا تو خ_

 

 .دیدهانش گرفت و خند یجلو دست

 شنوهیم یکیاز دست تو شوکا نخندون منو  یوا_

 شنوهینم یکس یآروم بخند_

 نجا؟یمنو آورد ا وشیچرا دار یدونیت م_

 . گفتم که بهت!دونمیمه راز هاشو مبه من اعتماد داره. ه_

 اهوم.._

 

 بافته شده اش زد. یموها یرنگ را به انها یصدف زیر یسر با طرح شکوفه ها گل

 بافته شده اش رو ستون فقراتش افتاد. یمو دسته
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که آماده کرده بود ماهرانه  یچیصورتش را با ق یجدا شده و افتاده رو یکرد و دسته مو میصورتش را تنظ شوکا

 کوتاه کرد.

 شوکا سپرده بود. شیآماده نبود. اما سکوت کرده بود و خودش ا به دست ها یناگهان رییهمه تغ نیا یبرا

 دخترک به دلش نشسته بود. نیمهر ا بیعج

 شه؟یدلت تنگ نم_

 

 .دیلغز شیگونه ها یرو یشیبست. فرچه آرا پلک

 برادرزاده هام آره یبرا_

 فقط اونا؟_

 گلنار و صنم! دیو شا_

 ..؟گهید_

 .مونمیازشون متنفر م یتا ک دونمینم_

 که طرف مقابلت باشه ی... هرکسکهیبار یعشق و نفرت مو نیمرز ب_

 حتِ؟ینص هی نیا_

 وشیو دار دای. مخصوصا  در مورد شیریگیکه م یمیهر تصم یهشداره... برا هینه... _

 شوکا واضح بگو... یبگ یخوایم یچ_

 

باشه که بخاطر خواهرش  یباز همون مرد مجنون تونهیاز خواهر متنفره فردا م وشیدارواضح گفتم. اگه امروز  یلیخ_

 جونش رو هم بده
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 دست شوکا کنار رفت. ینیسنگ

 تموم شد_

 

گونه  یرنگ گرفته بود بهت زده دست رو یشیآرا یها هیصورتش که با ال دنیباز کرد. گردنش را صاف کرد. با د پلک

پر تر و  شیداشت. مژه ها یهم خوان شیگونه ها هیرنگ رژ لب همرنگ با سا یصورت میگذاشت. رنگ مال شیها

 . شدیم دهیو درشت تر از قبل د رهیت شیچشم ها

 !شهیدست نزن بچه خراب م_

 

 آورد. نییو دستش را پا دیخند

 شگریچشم خانوم آرا_

 حرفه عالقه داشتم نیبه ا یاز بچگ یول ستمین شگریآرا_

 ! چه جالبنده؟یکتر شدن در آو د یشگریعالقه به آرا_

 میا ستادهیکنار شما ا نجایشده تا امروز ا یدارد بانو. پر و بالمون زخم بیفراز و نش یزندگ_

 نیچه غمگ_

 !یهــــــ_

 شوکا؟_

 جان؟_

 سوال بپرسم؟ هی_

 بپرس!_

 ؟یآب گهیبه تو م وشیچرا دار_
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 لبخند زد. نهییپر سوالش در آ یچشم ها به

 پاک،آرامش و صداقتِ... یبه معنا یتم! و رنگ آبچون باهاش رو راس_

 خوبه یلیخ نیا_

 ها تو به امروز تموم شده یلیو به ضرر خ _

 ؟یباعث شد باهاش رو راست باش یچ_

 کمکم کرد طمیشرا نیتو بد تر_

 

قصه اش مهربان  وشیدار لی. با خود مرور کرد که تا به امروز چه دروغ ها که تحودیپر کش شیلب ها یاز رو لبخند

 نداده بود. 

منعکس  نهییبود و در آ ستادهیکه درست پشت سرش ا وشیدار ریگرفت و به تصو نهییباز شدن در اتاق نگاه از آ با

 زد. یشده بود لبخند کم جان

 ؟یحاضر_

 آره_

 منتظرم. رونیب_

ت آزاد شال را انداخت. سمت راس شیموها یرا تن کرد و شالش را  رو شیرنگ ست شلوار پارچه ا یریش یمانتو

 شانه چپش مرتب کرد. یرو

 شوکا ذهنش آشوبش را نوازش کرد. تیآرام و پر از حما یصدا

 یموفق باش_
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**** 

 

 یحوال نی. مرگ همکردیاز شدت استرس عرق کرده بود ضربان قلبش را در تمام وجودش حس م شیدست ها کف

داشت عبور کرد.  شیه حکم سالن قصاص را براک یخانه ا یچارچوب در ورود ی. قدم هاداشتیبود و او قدم برم

 یخود بود که حضور و تپش ها یاضطراب درون ریو او هم گوشش انقدر درگ داشتیهم قدم با او گام برم وشیدار

 برده بود. ادیقلب ندا را از 

ند و درست شکل را پوشش داده بود یبزرگ و مربع اطیح یدو، سه ، چها ، پنج و شش پنچره مشابه به هم انتها ک،ی

 .خوردیبه چشم م کسانیبا طرح  هیبزرگ تر از بق یدر راس پنجره سوم در ورد

 یتا حدود یشکل کم یهالل یو پنچره ها یرنگ یها شهیخانه و طرح ش یمعمار

 عمارت! یورود به در اصل یبه عمارت خانه آقاجانش بود. اما بدون پله ها هیشب

  یاز خود به جا ییمشخص بود عطر و بو یکیاز آن ها در تار یمحو هیساکه  ییو پهن با آن گلدان ها دهیکش وانیا

 پراند. یگذاشته بودند که هوش از سر م

که به جلو  وشیرخ دار میاضطراب ندا نبودند. با گرم شدن دست چپش نفسش را حبس کرد و به ن فیحال حر نیا با

 بود نگاه کرد. رهیخ

 ؟یترسیم_

 نه_

 !یدیبالن آرزو هات رو از دست م نیو اول یخوریم یامشب شکست سخت یرل نکنتپش قلبت رو اگر کنت یصدا_

 

 را سخت فرو داد و به تکان دادن سرش اکتفا کرد. شیگلو آب

 کنمیتالشم رو م تینها_
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 نیمرحله از ترسناک تر نیبزرگش حکم دروازه آخر بایشکل تقر یو مربع یرنگ یها شهیبا آن ش یبزرگ و چوب در

 مقابلش طرح گرفت.  یداشت باز شد و سالن بزرگ شیرا برا یباز

 بخورد. نیزم گذرادیبود و تمام خجالتش را ضعف کنار زده بود و ممنون بودکه نم وشیدست دار ریهنوز اس دستش

 حاضر در خانه  تک به تک رنگ گرفت و پر رنگ شد. یزن و مرد ها ریتصو

 حبس شده اش را آزاد کرد و قدم برداشت. نفس

 .کردندیرا دنبال م شانیپچ پچ کنان قدم ها یشوکه و عده ا ی. عده انیبا تحس یا عده

کمر  یو رو دیکش رونیب وشیدر مشامش دست از دست دار یدخترانه ا نیریافتادن دو دست  دور گردن و عطر ش با

 شده بود گذاشت. زانشیکه آو یدخترک

 چقدر زنت خوشگله! وشیعمو دار ییوا_

 

 برادر نداشت.  وشیدار دانستیم که یی! تا آن جاعمو؟

 .دیبه گوش رس یگرم و رسا از فاصله کم ییصدا

 امشب محترمانه باشه همانیدر مقابل م دی! مگه نگفتم رفتات باچکیچ_

 

 ندا چرخاند و گفت: یسرتاپا یرنگش را رو یو آب رهیاست نگاه  خ چکیبود نامش چ دهیکه حاال فهم یدختر

 ن چقدر ملوسه!خاتون نگاش ک ادیدلت م یوا_

 

 گفت: یجد وشیبار دار نیا

 !چکیچ_
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 را صاف کرد و دست جلو برد. شیصدا دخترک

 نیخوش اومد یلیهستم خ چکی. من چنیخوش اومد یلیسالم. خ_

 

 که نلرزد  کوتاه و مختصر گفت: کردیتالشش را م تیکه نها ییدستش را فشرد و با صدا متقابال

 نــدا _

 و رو به خاتون گفت: دیپاشنه پا چرخ یش گره زد و رورا پشت کمر شیدست ها چکیچ

 مورد پسند واقع شدم؟!_

 

حدودا شصت ساله با کت و  انسالیم یبود را دنبال کرد. زن ستادهیکه دخترک ا یریخودش جرئت داد و رد مس به

تک نفره  یگذاشته بود و رو شیعصا یدست رو شیهمخوان با لباس ها زیطرح گل ر یرنگ و روسر یدامن بادمجان

 .کردینشسته نگاهش م  یرنگ سلطنت ییطال

 جلو... ادیعروسم ب چکیچ ستیکنار با_

اش قدم برداشت و به سمت زن رفت. حضار  یدست فیبود. تمام توانش را جمع کرد و با جابجا کردن ک یم یقو دیبا 

. شدندیمحسوب م گیدرجه مناسبت آمده بودند و اقوام  نیهم یبرا وشیحاضر در شالن که امشب طبق گفته دار

برخاسته  یبودند. مشخص بود که به احترام ورود آن ها از جا سادهیشده در سالن ا دهیچ یپراکنده کنار مبل ها

 بودند.

 .دیرا بوس مایخم شد و دست باال  آمده زن خوش س یو خونسرد نگاهش کرد. کم ستادیخاتون ا مقابل

 دخترم یخوش اومد_

 

نگاه دلربا  به  نیرنگ آرامش بخش را از ا نیا وشیزن ماند و با خود مرور کرد که دار یدر مردمک خاکستر رهیخ

 حضورش را حس کرد. یکه گرما کردیرا در ذهن مرور م شانیارث برده است. شباهت ها
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 اراده لب زد: یب

 ممنونم خانوم_

 صدام بزن ی! هر کدوم دوست دارروزهیف ایخانوم نه دخترم. خاتون _

 

 زد و گفت: یقیعم لبخند

 چشم خاتون_

 

 شانه پهنش زد و گفت: ی. خاتون دست رودیخاتون را بوس یشانیخم شد و پ یکم وشیبار دار نیو ا ستادیا کنار

 مادر.... یخوش اومد_

 هم صدا شد. شیچشم ها نیریبه ندا انداخت و با برق ش ینگاه

 . باستیهزار اهلل و اکبر عروست ز_

 امه داد:لبخند زد و خاتون اد وشیدار

امشب فرار  یاز مهمون دینبا یگفتم چشم ول لمیکارا بر خالف م نیواسه ا رهیشدم و د ریپ خوامینم یعروس یگفت_

 . یکن

 چشم خاتون. شما امر کن قربونت برم یرو_

 

 قلبش گرم شد و لبخند زد. نشانیاراده از لحن مهربان  مکالمه ب یب

 

 به پشت سرش اشاره کرد و گفت: وشیدار 
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 ایا من بب_

 

! نجاستیکه او هم ا دانستیکه نگاهش همه جا رارصد نکند. م کردیم یبرداشت و دوشادوشش جلو رفت. سع قدم

داده  حیرا که ب او ترج یکس کیکنار آن زن. آمده بود که از نزد دنشید کبارهیاز  دیترسی. مکردیآهسته باور م دیبا

 .ندیشده بود را بب

دوخت. سخت بود  راهنشیچند لحظه نگاهش کرد و نگاه به دکمه دوم پ یوش و جوانمقابل مرد خوش پ ستادنیبا ا 

 به چهره فرد مقابلش نگاه کردن. شیبرا

 گفت: یضیجوان  دست جلو برد و با لبخند عر مرد

 زن عمو یخوش اومد_

 

 را مشت کرد و بدون پاسخ به دست دراز شده اش گفت: شیاز دستش گرفت و نا  محسوس دست ها نگاه

 ممنونم_

 .دیناراحت شود دستش را عقب کش نکهیانداخت و بدون ا وشیبه دار یجوان نگاه مرد

با  انیو آقا دنشیو به آغوش کش دنیآمدند و دختر ها با بوس یم کینزد کیبه  کیمجلس مشتاقانه  یها جوان

 .گفتندیخوش آمد م شدیم دهیکه عقب کش یپاسخ یدراز شده ب یدست ها

شانه اش گذاشت و  یو چند ساله دست رو یحدودا س ی. زنکردندیم یط کیبه  کی دیکه با یصف دراز یانتها در

 گفت: وشیو خطاب به دار دیصورتش را بوس

 دیماشاهلل پسرم. خوشبخت بش_

 

 جان مایممنونم س_
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 نایاز پا یدیسف یاش رد پا یجوگندم یکه موها یانسالیخطاب به مرد م ماستیدانست نامش س یکه حاال م یزن

 گفت: شدیم دهیدر آن د یدوران جوان

نگو  میو اصرار کرد میهمه دختر نشونش داد نیزن گرفته باشه. ا وشیدار شهیمن که باورم نم ومرثیک ینیبیم_

 بوده! ریگ ییشازده دلش جا

 

 است. یماهر گریهم چون شوکا باز وشیو او با خود فکر کرد که دار  دندیهم صدا خند ومرثیو جناب ک وشیدار

 بود. شیداشت که پوشاننده تمام وحشت ها یطرح لبخند شیرفت. اما لب ها نییزهر شد و پا شیگلو آب

 زد و گفت: وشیشانه دار یرو 

 پسر یخوشبخت بش_

پر  یخونسرد نیقفل شد نگاهش در ع یگرید یخاکستر یو نگاهش در مردمک ها ومرثیبا رد دشدن از جناب ک 

 کرد. قیتزر شیا را به رگ هاسرم شیچشم ها یاز وحشت بود و سرد

سخت  ادیمعروف باشد را ز یدایهمان ش نکهیا صیرنگ زن قد بلند مقابلش تشخ یبلند و لخت قهوه ا یموها موج

برجسته و  یصورتش. چشم ها یاما متناسب با اعضا یمعمول ینیکوچک و ب یبرجسته و لب ها ی. گونه هاکردینم

 قصه اش ساخته بود. یوالیه از یاسطوره ا ییبایز یوحش یگرد خاکستر

شانه اش  یکه رو شیگذاشت. دست ها شیرا به نما شیو مرتب دندان ها دیسف فیزد و رد ییلبخند دندان نما دایش

 فرو نکند! شیرا در چشم ها  شیهم گذاشت که سد مقاومتش نشکند و ناخن ها ینشست. پلک رو

 .گذاشت دایکمر ش یرا رو شیجلوه کردن دست ها یعاد یبرا

 دامی. من شزمیعز یخوش اومد_

 پر از حرص لب زد: یگوشش جابجا کرد و آرام تر و با لحن ریرا ز سرش

 بشکه خانوم! یالغر شد_
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هوا شکار کرد و در دست  یشانه اش سر خورد. دستش را رو یاز رو دایش ی. دست هادیزد  عقب کش یپوزخند

 گرفت و فشرد.

 .دمیازش شن یلیرو خ فتونی. تعرنیباش جان وشیخواهر دار دیخوشبختم. شما با_

 

در  یمصنوع یگرفت و با لبخند کردیبود و نگاهشان م ستادهیدور تر ا یکه کم وشیگرش را از دار انینگاه عص دایش

 جواب ندا گفت:

 !شمیدرسته من خواهر شوهرت محسوب م_

 

و مغزش پر از عطر آشنا شد. نفسش  ستادیآن نگاهش به مرد کنارش افتاد. زمان از حرکت ا کیرا رها کرد.  دستش

 را حبس کرده بود که کار دست خودش ندهد.

 نگاهش زوم بود. یرو رحافظیپر از غم ام یها چشم

آنکارد شده و مرتبش  شیبود کوتاه تر و خط ر دهیکه اورا د یبار نیکه از آخر ییرنگ مغموم موها یشیم یها چشم

 را از نظر گذراند

 از آن عطر آشنا نبود. یبود و خبر یباز به روال اولش برگشت. هوا عاد زیگرفت. همه چ را کنار زد و نفس افکارش

 گذاشت و گفت: رحافظیشانه ام یدست رو دایش

و بدون سر و صدا  یناگهان نقدریداداشم ا کردیفکرشو م ینه؟ ک یجان. توام شوکه شد ریهمسرم هستن. ام شونیا_

 . رهیزن بگ

 

 .دیلرز رحافظیام یها پلک

 نیخوش اومد_
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 زد و زمزمه کرد: یمحسوس پوزخند

 ممنونم_

 

 دلش را گرم کردو سرما کمتر شده بود! وشیگرم دار یکمرش نشست. صدا یرو یدست یگرما

 ازدواج کردن یهمسرش هم به تازگ  دای. شزمیعز_

 

 را باال داد. شیگرفت و تاب ابرو وشیرخ دار میاز ن نگاه

 نیواقعا؟ چه جالب! خوش بخت بش_

 

 چرخاند.  رحافظیبه ام شتریرا کج کرد و خودش را ب شیلب ها دایش

 .کردیم ینیصورتش سنگ یهنوز هم رو رحافظیام نگاه

داشت که هر  ادی. با رفتیم یاش برجسته بود. پوست گردنش به سرخ یشانیدور پ یزد و نگاهش کرد. رگ ها پلک

مشت شده از  ی. به دنبال دست هاگرفتیبر م خشم جسمش را در نطوریا کردیم یبود و خودخور یزمان عصب

 حرصش گشت. 

خون را از  شیرا پشت کمرش چفت کرده بود. اما مطمعا بود که از فشار انگشت ها شیاز آن ها نبود. دست ها یخبر

 انداخته است. انیجر

 اش زد. رهیبه نگاه خ یمشهود پوزخند

 ! شدیمرور م زی. همه چدیچیدر سرش پ ادشیفر یآن صدا کی
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با  ی! رفت؟قاتلیتو اصال آدم ؟یکنیهم م یو زار هیکم داشت. گر یزندگ نیکار رو ا هی نی. هماری) اسم منو به زبونت ن

 رفت!؟ ( ادتیبچه تو  یآشغال تر از خودت قرار گذاشت یکی

 

روزش به حال ام بیبود در سرش مرور شد. چقدر عج دهیدر کنار شوکا شن شیکه چند وقت پ یبیعج یترانه  ینوا

 امد. یم

 

 

 کیتار یبد جاها یجاها میدیرس

  ـــمیندار یعشقـــ ــگهید   

 یحباب توو خال هی ،یپوشــــالـــــ رابطه

 سیخ شنیچشمات نم گهید

 ستین ادتیهامون  خاطره

 عوض شده طرز حرف زدنت یحت

 ــسیدوسش ندارم،ه   

 رفت ادتیمنو  یبگو کِـــــ یهـــــ

 فحر میچند وقت شد نزد   

 برف نیبا  اول وفتمیم ادتی هنوزم

 آب شد عشقمون     

 میکه باهم ساخت یآدم برف مثل

  میرو ببر ایدن میکرد یسع یلیخ 
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 میبازم باخت یولــ      

 

 .کردیاما او هنوز هم در سرش گذشته را مرور م رفتندیم رونیو ب شدندیتک تک افراد حاضر از کنارشان رد م 

مقابلش نشستن هم نتوانستن حجوم  یو درست صندل دایام هم نشستند. خباثت شش زیکه پشت م یزمان یحت

 افکارش را خاموش کند.

 نیقاشق و چنگال ها از دور تر یو انعکاس خنده ها و تعارفات و صدا دیکشیمقابلش م دیسوپ در کاسه سف وشیدار

 .دیرسینقطه ذهنش به گوش م

 .دستش گنگ نگاهش کرد یرو یدست ینشستن گرما با

 و بس. دیدیرا تنها م شیلب ها یو انعکاس و تکان ها شیاما صدا شناختیرا م وشینگران دار چهره

 ؟یخوب_

 

سوپ خوش رنگ و  اتیزد و سرش را چرخاند. قاشقش را  درست گرفت و مشغول هم زدن محتو یکم جان لبخند

 عطر شد.

 

 ین یزیکه تهش چ ینیبیمن م بعد

 دورت انیمفت بر م یسر هی

 ینیریدور ش یسامگ مثِ

 که تهش بن بسته ینیبی،مینیبیم

 بسه گهید یگیخود  م با

 که دلت گرفته ینیبیهو م هی
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 روحت کرخته آره

 

 دیکه با دیکشیم ادیکه در سرش جان گرفته بود فر یمانی. با تمام پشدیفهمیم یکس دینبا کردیرفتار م یعاد دیبا

 ی. براشدیم شیبرا یو درس عبرت سوختیدر انگشت چهارمش مگرفته  یخانه را ترک کند. حلقه جا نیاالن ا نیهم

 بود. ریفرار کردن د

 .رفتیم نییبود که پا یخوش رنگ مواد مذاب و بدون طعم هیرا در دهان گذاشت. ما قاشق

. او مشغول خوردیرا م شیکه خونسرد غذا دای. کنار همسرش نشسته بود. برخالف شدیاراده نگاهش را باال کش یب

کاش  یو فکش هنوز هم منقبض بود. در دل آرزو کرد که ا خوردندیبر م یعصب شیسوپش بود. پلک هابا  یباز

 بود. فرجا متن نیذهنش را بخواند. حتما او هم از او و بودنش در ا توانستیم

 

 معده اش را جوشاند. ییاشتها یو ب دی. لب گزدیرنگارنگ چرخ یمملو از غذا ها یظرف ها یرو نگاهش

 تر شد. کیبه بشقابش نزدآب  وانیل

 را نگاه کرد. وشیدار ملتمسانه

 بکش قیبخور و نفس عم_

 

 یاز گذشته ا ییگره خورد و  نوا ریام یآن نگاهش با چشم ها کی. دیلرزان برداشت  و سر کش یرا با دست ها وانیل

 دور تکرار شد. 

 

 تحملت کنم. ( تونمیلحظه هم نم هی یتموم شد! حت گهی) د
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دوباره و  دنیرا نداشت. چقدر وحشت از د دنشیتحمل د گریرا کنار گذاشت. او هم د وانیاه گرفت و لنفرت نگ با

 معنا خاکستر شده بودند. یدلش داشت. همه پوچ و ب دنیلرز

 

 

 

 

 یکرد سکیر یچ یپا بگو

 یکرد ستیبودو ن یهرچ

 ییایدن یکجا االن

 ییتنها دونمیکه م من

 یعوض کرد یمنو با چ بگو

 یهوس کرد یدیدج زیچ چه

 رهید یلیکه خ رسهیم یروز هی

 یعقب گرد ن یجا گهید

 

 

. قاشق دوم را با حرص به دهان برد و قورت کردیچون ناقوس ادامه داشت و نفرتش را شعله ور تر م زینفرت انگ تکرار

 .دیداد. معده اش از خشم جوش

 

 تموم شد!( زی. همه چیغرق شد یکه درست کرد یلجن ی) تو
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 رفت و ادشیتو منو دل  چرا

 دادش رفت و ویهمه چ یچ سر

 خواهش نکن یگفت یکه بست درو

 نکن ادشی گهیمن بسه د دل

 

 زمزمه کرد: زیفرو داد و جنون آم یشتریرا با حرص ب یبعد قاشق

 !یتموم شد. همه چ یهمه چ_

 

 بکشم برات؟_

 

خونسرد  وشیبرد. دار کیبش را نزدخودش هم گنگ بود بشقا یکه عمقش برا یافکارش پاره شد. با لبخند رشته

 گذاشت. شیو جلو ختیپلو را در بشقابش ر

 گذاشت. شیپلو یرا جدا ورو کیبود و وسواس گونه  کیکباب را نزد ظرف

 نوا فرو برد. یکرد و  چنگالش را دورن گوشت ب یلب تشکر ریز

 ن را نداشت.اما توان صاف کردن گردن و شکار کردن نگاهشا کردیرا حس م یچند نفر ینیسنگ

 صورتش افتاده بود را کنار زد و قاشق پر از پلو را به دهن برد. یکه رو یکوتاه یمو دسته

 شد. دنیشد. فکش را تکان داد و خونسرد مشغول جو نییباال و پا شیدر گلو بغض
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 .داشتندیو نگاه سرد و کشنده اش مگر دست از سرش برم دایش

 جا آتش بزند. کیکه  خواستیمشهود در حرکاتش را م یعشوه ها ابرو باال رفته اش. لبخند مرموز و یتا

 را نگاه کرد. هنوز هم با کاسه سوپ دست نخورده اش در جدال بود. رحافظیرا فرو داد و ام لقمه

 انداخت و پوزخند زد. شانیبه هر دو ینگاه

 .کردیهانش را پلک نمد یغذا هم زهر و تلخ ذیمزه و طعم لذ یاز کباب برشته را در دهان گذاشت. حت تکه

 گفت: رحافظیرا پشت زد و رو به ام شیموها دایش

 یدینمک پاش رو م  رجانیام_

 

 آرام خواننده را مرور کرد. یعمق گرفت و همزمان با فرو دادن لقمه اش صدا پوزخندش

 

 بعد من یرفتم ول من

 دتینگو به عشق جد دروغ

 بر ندار یعاشق فاز

 بهت دیژست جد نیا ادیتم

 همه کارات ادا ک،یف اترفتار

 روکش طال یول ،یحلب باطنت

 با اسم من ینکن صداش

 دلش بلرزه ییهو هی

 تنگ نشد واسه حس من دلت
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 لحظه هی یحت گهید

 وقته  یلیخ گهید من

 بردم ادمیاز  تورو

 کشمینفس م درسته

 آدم مرده ام هی یول

 

کنار بشقابش و  یها یگوجه فرنگ یرو دیشپاینمک م دای. شدینوش یبلند حلقه شد و جرعه ا وانیدور ل دستش

 او بود. ی رهیاش خ یطانیش یچشم ها

لذت داشته  شیبودن و ذره ذره نابود کردنش برا چهیکه هفت سال باز اوردیب ادشی خواستیم رهینگاه خ نیبا ا انگار

 آورد. یرا اصال به شمار نم ستادنیو امروز بودنش را مقابلش ا

 

 ین یزیکه تهش چ ینیبیمن م بعد

 جز خاطراتت یندار یزیچ

 ینیبیم ،ینیشیم تیتنها یتوو

 مثل من نبود یشکیه ینیبیم

 من آخر قصه بد نبود با

 حس من نبود یگفت ادمهی

 اسمم نگو گهید یگفت
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آن روز و عکس  یها ادیداشت فر ی. چه درداوردینامش را بز زبان ن گریزده بود که د ادیبود. نه.. نگفته بود. فر گفته

 پشتش نشسته بود. اهیس یا هیکه سا ینیدروغ یها

 

با  ی! رفت؟قاتلیتو اصال آدم ؟یکنیهم م یو زار هیکم داشت. گر یزندگ نیکار رو ا هی نی. هماری) اسم منو به زبونت ن

 رفت!؟ ( ادتیبچه تو  یآشغال تر از خودت قرار گذاشت یکی

 را بر دهان برد. یپلک زد و قاشق بعد یعصب

 

 ستین ادمیاسمتو  گهید

 ستیتو اتاقم ن عکست

 ستیخواب الزم ن یقرصا

 سیخ شنیچشمام نم گهید

 

اشک  دیکه تا طلوع خورش ییبود. شب ها اوردیبر زبان ن  گریآن روز د ادینبرده بود. اما طبق حکم فر ادیرا از  نامش

 بود. دهیبه سر رس دیکشیرا دست م شانیو قاب عکس خانوادگ ختیریم

 نبود. مارستانیت دیسف یها واریاز د یخبر گرید

 بود. ریاشکش خشک شده بود و نفرت از نگاهش سراز چشمه

 

 تو از چشمم  یافتاد

 ارزشمند گهید یستین

 که لقش کرد و یدندون
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 کند شرش کم دیبا

 رفت و ادشیدل تو منو  چرا

 دادش رفت و ویهمه چ یچ سر

 خواهش نکن یگفت یو که بست در

 نکن ادشی گهیمن بسه د دل

 

 

 

 

 

                               ************ 

 

 

 برد و دور تا دور خانه چرخاند. رونیدر ب یدر گذاشت و در را باز کرد. سرش را از ال رهیدستگ یدست رو آهسته

 خاموش بود. شیآمده بود که چراغ ها یهمراهش به خانه ا  شبید ینبود. بعد از مهمان وشیاز دار یخبر

 به بعد مال او بود رها شده بود. نیکه از ا  یکنج اتاق وشیکه به لطف دار ینبود و چمدا خودش

 به در زد. هیو تک دیسرش ر داخل کش 

 را به دندان گرفت. نشیریانداخت و لب ز یپاتخت یبه ساعت رو ینگاه

 دهیصبحِ  معلومه که خواب شیساعت ش_
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 چراند. نه... حلقه اش را در انگشتش ایبپوشد  یداشت که روسر شک

 نشم داریسر و صدا که من ب یب رونیرفته ب دمیشا_

 

 زد. رونیاش را عقب زد و از اتاق ب یشانیپ یرها کرد. دسته کوتاه افتاده رو شیرا از حصار دندان ها لبش

 .ستادیو وسط سالن ا دیکش نییپا یرنگ  اسپورت ست شلوارش را کم یبلند توس نیاست بلوز

 بود. دهیرنگ تاب یال مانند آب یمبل ها یسالن رو یانتها دیسف  یو تور ریحر یده هااز پر دیکه نور خورش حاال

 .دیرنگ چرخ یقهوه ا یپارک ها یپهن رو کهیبلند  چهل ت چهیگرد ست مبلمان تا قال زیم یرو نگاهش

 شد.  ییرایهارا دور زد و وارد آشپزخانه کوچک و سمت چپ پذ مبل

 شعله گاز گذاشت. یرد و رورنگ را پر از آب ک ینقره ا یکتر

 ختیر  ییظرف شو عیرنگ را ما یاسکاج نقره ا یآب را باز کرد. رو ریگذاشت و ش ییرا درون سنگ طرف شو یقور

 شد. یو مشغول شستن قور

 گذاشت تا خشک شود. یجاظرف یرا رو یقور

 ن سطل زبانه انداخت.و براق جمع کرد و درو رهیت یها نتیکاب یرا از رو چیمچاله شده ساندو یکاغذ ها 

 شده و در دسترس بود. دهیها چ نتیکاب یرو ازیمورد ن یتمام ظروف برق بایتقر

 . ستادیرا در دهان چرخاند و دست به کمر وسط آشپزخانه ا زبانش

را  رهیرفت. هر دو دستگ خچالیشانه اش عقب زد و به سمت  یبسته شده پشت سرش را از رو یدم اسب یمو دسته

 لب گفت: ریو ز دیبا هم کش

 !رهیم یلیو یلی... آدم چشاش قیِنقره ا نجایا یهمه چ_
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 لب ادامه داد: ریاز تاسف تکان داد و ز یسر

 !یصورت یپس مثل تو خوبه؟ همه چ_

 

 اوپن نسبتا پهن آشپزخانه گذاشت. یو رو دیکش رونیو کره را ب یاش را قورت داد. ظرف حلوا شکر خنده

 .دیخودش را باال کش یو به سخت دیشبلند را عقب ک هیپا یصندل

 کوتاه بودن قدش مشکل ساز بود! شهیهم

 زبانش نشست. ریاش ز ینیریشکسته شده را در دهان گذاشت. ش یاز حلواشکر یتکه ا 

 مشترک دوباره آنقدر ها هم وحشت ناک نبود. یپلک بست. زندگ سرخوش

 و به سمتش رفت. دیپر نییپا یاز صندل یسوت کتر یصدا با

 اش کوباند و زمزمه کرد: یشانیرا به پ ستشد

 کنم؟! دایرو از کجا پ ییحاال چا_

 

 هست! یقوط هیسوم  نتیکاب_

 

 خورد و فغانش به هوا رفت. نتی. سرش به در کابدیراست کرد و  وحشت زده عقب کش کمر

 

 ن؟یاومد یکَلَم! شما ک ی... واییییه_

 خواستم بترسونمت  ینم دیببخش_
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 .دیمالاش را  یشانیپ

 حواسم پرت شد کمینداره من  یاشکال_

  

 آشپزخانه گذاشت. شخوانیپ یرفت  و نان  سنگک را رو کینزد وشیدار

 نیبود اما او از ا یکامال عاد وشیرفت. رفتار دار نتیو به سمت کاب دیاش کش یشانیپ یرو ختهیر یبه چتر یدست

 که هر آن از خجالت آب خواهد شد. کردیمو نداشتن حجاب جانش باال آمده بود و حس  یآمدن ناگهان

آب جوش... شعله گاز را  یو بعد مقدار یا مانهیبرداشت. پ یرا از جاظرف ی. قوردیکش رونیب نتیرا از کاب یچا یقوط

 .دیکرد و مضطرب عقب کش میتنظ

 

صبحانه  مخالف آشپزخانه نشسته  بود و مشغول یصندل  یرنگ رو یو شلوار توس شرتیباهمان ست سو وشیدار

 بود.

 .ختیر یرا برداشت و چا یرنگ درون جاظرف یو مشک یماگ نقره ا دو

و  با دست  دیرا عقب کش یصندل "! یبازم نقره ا "رفت.  با خودش زمزمه کرد  کیرا قورت داد و نزد لبخندش

 .دیخودش را باال کش شخوانیگرفتن به لبه پ

  "نداره! یبه صندل یربط یتو کوتوله ا " دیو به خود غراز نان را جدا کرد.  یو خجالت زده تکه ا دیگز لب

 

 بذار خیقرمز شده _

 

 رنگ را مقابلش گذاشت. ینقره ا ماگ

 شهیخوب م ستین یزیچ_
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کنم.  ریتن پرورم کرده و عادت کردم که شکم خودم رو با فست فود س یمجرد یبرم مطب. متاسفانه  زندگ دیمن با_

رو  یکه الزم دار زیهال گذاشتم. رمزش هم پشت پاکت هست. هرچ زیم یبانک روعابر  هی. یتو عادت ندار دونمیم

 یکمکت تا تنها نباش ادیشوکا ب یعنی... یآب گمیکن. م هیته

 

 گفت: خجول

 ...یعنیخب  ستین یازین_

 ...یتا مدت مینیذره ب ری. از االن زکنهیاون وقت خاتون قصاصم م شه؟یم یکه گرسنه بمون شهیچرا هست. نم_

 خاتون؟_

  شتریدختر دوسته ب یدوست داره. ول یلیمنو خ_

 ؟یمادر ای یِخاتون مادربزرگ پدر_

 .شیدیهم دخترشه و مادر شوکا که هنوز ند مای... پدر من تنها بچه اش  نبوده سیپدر_

 عمه تو؟! یعنی_

 آره... عمه سوسن..._

 زدنیصدات م عمو شبیجوون د یخب همه دختر و پسرا یعنیبهت گفت عمو؟  چکیچرا چ_

 ام! ییجور عادت. در اصل پسر دا هیباب شده مثل _

 .دیخند

 چه جالب!  رعناهم گفته بود دختر خالته_

 یشیشلوغه خانواده من. کم کم آشنا م کمی. دایداره تا ش یشتریبا من ارتباط ب یآره رعنا از طرف مادر_

 برعکس من!_

 و گفت: دیرا نوش شیجرعه چا نیآخر 
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 ؟ یستین مونیپش_

 تورو کردم؟ یطرفدار نکهیاز ا_

 آره _

و  میداشتیهم حرمت نگه م یرو یتو دیبا ی. تا کشدیتموم م ییجوا هیتظاهر  نیا دی. باالخره باستمین مونینه.. پش_

وقت نخواستن.  چیاونا ه یکه بود. ول ییها یخواستمشون با تمام بد شهی.البته من هممیگفتیپشت سر از هم بد م

 تمومش کردم شهیهم یبار برا هی. وختسیدلشون برام م

 یتا ابد قهر بمون شهیاونا خانواده توان نم_

 

 اش را با بغض فرو داد. لقمه

 ...!شهیم_
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*********** 

 

بغل زد و  ری. چند بسته را زدیدو یرنگ یها یرا درون سبد انداخت و به سمت قفسه ماکاران یسوم ماکاران بسته

 کند انداخت. انینمانده بود طغ یزیکه چ یراه رفته را برگشت و همه را درون سبددوان دوان 

 زد: غیبه اطرافشان انداخت و ج ینگاه شوکا

 تا آخر عمرشون سق بزنن؟! ینون و ماکاران خوانیمگه م ه؟یکارا چ نیدختر ا یاومد ی! مگه از قحطچکیچ_

 

 د انداخت.را درون سب جاتیسبز یها ینازک کرد و قوط یچشم پشت

 !یدونیالزمه تو نم نایا_

 

 را در آورد و گفت: شیادا شوکا
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 . من هالک معلوماتتم یدونیم یلی! خیدییهشت تا بچه هم زا ینکه تو پنج تا شوهر کرد_

 

 خونسرد گفت: چکیو چ دیخند زیر ندا

 افتضاحه! تیاضیر قا؟یدق یحساب کرد یپنج تا شوهر و هشت تا بچه؟! چه جور_

 

 

 را حرکت داد. دیدور شدن چشچک را دنبال کرد و سبد خر یدهانش گذاشت و قهقهه زد. شوکا عصب یرودست  ندا

 تر نکن ندا ادیروشو ز گهیتو د رقصهینزده م تیجور نی. همشهینخند تو روش پروو م_

 هیدختر بامزه ا_

 

 داد. نیاش را چ ینیب

 رهیراست باال م واری. از دیلیآره خ_

 شور داره_

 بذاره ابونیسر ه ب خوادی! آدم از دستش مضِیفعاله.. مر شیپ ن؟یفقط هم شور داره؟_

 شوکا یکم حوصله ا_

 بخدا کنمیخرس گنده است رو درک نم هی گهیکه د نیاصال تحمل بچه ها رو ندارم! ا_

 احساس! یب_

 .یتو بگ یاحساس اصال هرچ یعاطفه و ب یآره من ب_

 یهنوزم مجرد نهیواسه هم_
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 قرمز را درون سبد انداخت. ایهش کرد و بسته لوبچشم نگا ازگوشه

از لباس عروس متنفر بودم. مامانم در تالش بود موهام تا کمرم بشه و ببافه واسه خودش. من با هزار دوز و  یاز بچگ_

 بار آدامس چسپوندم به موهام! هی ی. حتکردمیکلک کوتاهشون م

 گرد گفت: یچشم ها با

 !؟یگیدروغ م_

 منو و مادرم نیب شدیبه پا م  ی. جنگ جهانگمی. جان خودم راست مهیچنه بابا دروغم _

 یبود طونیش یاز بچگ_

 دمیجنگیخواسته هام م یبرا_

 یشجاع بود یپس از بچگ_

 

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 !ییجورا هی_

 

گاهش و بفک را درون سبد انداخت. شوکا چپ چپ ن پسیبغل چ کیشد و   کیباز نزد شیسالنه سالنه با ن چکیچ

 کرد و گفت:

 غذا؟ یخونتون به جا یتو یخوریو پفک م سیچ_

 

 شالش زد. ریاش را ز ییطال یاز موها یرا حفظ کرد و دسته ا  لبخندش

 با ماست!_
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 معطر را درون سبد انداخت و گفت: یچند بسته سبز ندا

 پزمیبخواد براش م یهرچ <امشب مهمون منه یدار کارشیچ_

 

 و گفت: دیوسذوق زده صورتش را ب چکیچ

 !یزن عمو جون خودم_

 

 چشم چراند و گفت: شوکا

خراب  یخوایتازه عروس و دوماد م هیمشترک  یتعارف بهت زد. جنبه داشته باش روز دوم زندگ هیاحمق جان  _

 !کنه؟یسرشون؟ تو مغزت کار م یش

 

 .دیو و ندا خند دیلب ور چ چکیچ

 ت مزدشو بدمدس خوامیعالمه کمک کرد امروز م هی یدار کارشیچ_

 

***** 

 

 را هم کنار گذاشت و کمر صاف کرد. یخال سهیک نیآخر

 بپزم؟ یچ میریگیم یخب را_
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 را از تنش فاصله داد و به سمت کولر رفت. شرتشیت قهی شوکا

 عشقته! یهرچ_

 

 زد. سیاش را ل یبه سرعت خودش را به آشپزخانه رساند و انگشت پفک چکیچ

 من سه تا نظر دارم_

 

 زد و با لبخند گفت: نتیبر کاب هیتک ندا

 با گوشت! یجات،ماکارانیبا سبز ی،ماکارانیساالد ماکاران_

 

 وارد آشپزخانه شد و پس گردنش زد.  شوکا

 نیشتیان هیکیهر سه تاش _

 

 پفک را مچاله کرد و درون سطل زباله انداخت. یخال پاکت

 کنمیخواهش مزن عمو جونم؟ ندا خوشگله...  یبپز شهیخب من دوست دارم. م_

 را در هم گره زد و ملتمسانه پلک زد. شیها دست

 آخه؟ شهیم یسفارش بدم. چ یاحمقا اسپاگت نیبه خاطر قند خاتون مجبورم برم رستوارن ع_

 

 نگاهش کرد. ظیبا غ شوکا

 یکنکور دار گهیسرت سال د ریبچه؟ خ یتو درس و مشق ندار_
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 را در آورد و ابرو باال داد. زبانش

 ؟!به توچه_

 

 کرد و گفت: زیچشم ر شوکا

 !اد؟یب وشیزنگ بزنم دار_

 

 . و با لکنت گفت:دیپر چکیاز رخسار چ رنگ

 نــ    نه... اع شوکا جون؟_

 

 زد: ادیشسته شده درون آبکش را به سمتش پرت کرد و فر بیس

 !ــــــــــاالی. چکیچ یشیچشمم محو م یاز جلو شمرمیتا سه م_
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                                  ************ 

 المپ آشپزخانه را روشن کرد. دیبرق را فشرد. نور سف دیو کل دیکش وارید یرو دست

 

از غذا را درون  یخراب نشدن تمام غذا مقدار ی. برادیکش رونیرفت و و قابلمه غذا را ب خچالیسالنه به سمت  سالنه

زد و ساعت بزرگ کنج خانه را نگاه  نتیبه کاب هیکرد و تک میتنظ قهیدق کی یرورا  ویکرووی. دکمه ماختیر تابهیماه

 کرد.

 .دیکش رونیرا ب تابهیرنگ را برداشت و ماه یمشک رهیدستگاه دستگ یو به محض صدا دیکش یبلند ازهیخم



 یرابطه پوشال

519 
 

 نیبا کمرت برداشت و یآشپزخانه گذاشت. قاشق و چنگال را از جاظرف شخوانیپ یو رو ختیرا درون بشقاب ر غذا

 .دیکش یکه درست کنار در اتاق خودش بود انداخت و نفس راحت وشیبه در بسته اتاق دار یصدا قدم برداشت. نگاه

 . دیباال کش یصندل یگرفت و خودش را رو شخوانیبه لبه پ دست

 شدم! ریپ امیالکپشت بودن در ب نیتا من از ا_ 

 گرسنته؟_

 

 داشت. یبار رد عذرخواه نیا وشیخندان دار یت. صدااش گذاشت و پلک بس نهیقفسه س یرو دست

 ؟یدیترس_

 

 و پلو را به دهان برد. مهیچپ نگاهش کرد و قاشق اول را از مخلوط خورشت ق چپ

 ان؟یم ییهو هی شهیچرا هم_

 افتاده. یفکر کردم اتفاق بد دمیسر و صدا شن_

  

 نشست و به بشقاب غذا اشاره کرد. مقابلش

 ؟ینگفت_

 

 با خنده فرو داد. اش را لقمه

 امشب شب اول ماه رمضونه_
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 .دیگرد نگاهش کرد و خودش را جلو کش یچشم ها با

 نکن! یشوخ_

 

 باال داد. شانه

و مدام  هی. چون مشاوره کار سختنیریروزمره و کارتون روزه نگ تیبخاطر فعال دیفک کردم که شا ن؟یدونستینم_

 نکردم رتوندایب نیهم ی. براکنهیحرف زدن دهن آدمو خشک م

 من تاحاال روزه نگرفتم یبعدشم درست حدس زد ؟ینفرم ندا. بعد دو هفته هنوز عادت نکرد هیاوال که من _

 

 را فرو داد. یو لقمه بعد دیکش شیبه موها یدست

دور  یریگیاصال بد برداشت نکن. چرا روزه نم ستمی. وگرنه معذب نادیم شیپ یاتفاق ستیدست خودم ن ییجورا هی_

 ؟یدار یخاص یمارینت باز جو

 

 .دیخند

 نداشتم یرو از بچگ ینه فقط تنبلم و شکمو!تحمل گرسنگ_

 

 کرد. رهیرا خ وشیگونه راستش نگاه دار یرو قیو ندا و چال عم قیعم لبخند

 یبرا کردیم دارشیداداش احمد افتادم اونم مثل شما بود. شهال که ب ای! خورهی. اصال بهت نمیگیراست م یوا_

 رفتیروزه گرفتن در م ریو از ز زدیش رو به دل درد مخود یسحر

 

 و گفت: دیاش معذب کند چشم دزد رهیندا را با نگاه خ نکهیاز ا قبل
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 قاشق بخورم؟ هی شهیچه خوش عطر هم هست. م_

 

 ماند. یباق شیلب ها یاز آن رو یرفته رفته محو شد  و رد کمرنگ لبخندش

 گرفت. وشیرا برداشت و به سمت دار یزیت. قاشق تمرف یاش را عقب زد و به سمت جاظرف یصندل

 همه شو بخورم تونمینم ادهیمن ز یبرا_

 

 یکه به تازگ یصورت نیا یتا به امشب کجا بیو غر بیچال عج نیرا از دستش گرفت و با خورد مرور کرد ا قاشق

 رنگ و لعاب گرفته بود پنهان شده بود.

 ؟یستین یوسواس_

 

 نشست. شیر جاساز را روشن کرد و س یچا

 حاال؟ ینه راحت باش. چرا تعجب کرد_

 

 پرش را به دهان برد. مهین قاشق

 ؟یاز چ_

 

 گفتم شب اول ماه رمضونه نکهیاز ا_

 کینزد یاعضا نیو همچن دهیم یمسجد رو افطار یروز  خاتون هر روز اهال یس نیچون از فردا عصر تا اتمام ا_

 خانواده
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 نشست. شیگذاشت و سرجا شخوانیپ یوو طرف خرما را ر یچا یها وانیل

 دادیکارو هرسال ماه رمضون انجام م نیبود هم دیما بود س یروستا یخانوم هم تو رایسم هیچقدر خوب.  یوا_

 میشرکت کن دیو ما هم با_

 خوبه! یلیخ_

 ؟یشینم تیاذ_

 بخاطر خاتون میریخواهرت رو ترور کنم! م ستیدو هفته گذشته نترس آروم شدم قرار ن_

 ؟یبا شوکا راحت_

 

 دو دستش گرفت. نیرا ب وانشیو  و ل دیدزد نگاه

روز هم تنها باشم. برنامه  هیدو هفته کمکم کردن نذاشتن  نیا یلیخ چکی. هم اون و هم رعنا و چهیآره دختر خوب_

 روزمره هاشون دارن یبرا یجالب یجا

 

 نداره! نشیاست یتو یا گهید زیچ یوتریامپک یها یباز یجز معرف چکیندارم اما چ یدرمورد شوکا و رعنا نظر_

 

 

برد و  ادیرا از  شیدروغ ها یاداوریگذرانده بود اضطراب نام شوکا و  چکیکه با چ یجان گرفته از امروز  ریتصو 

 .دیخند

 باحاله! یول_

 

 را رها کرد و با لکنت گفت: وانیبا دهان پر شوکه نگاهش کرد.  ل وشیدار
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 ننده است!خب.. سرگرم ک  یعنی زهیچ_

 

 کرد و لقمه اش را فرو داد. یا سرفه

 ....نطورهیهم_

 

 

 

 

 

 

  

                               *********** 

 

 

 سفره گذاشت و کمر راست کرد. یبزرگ آش رشته را رو کاسه

 یاز بوخوش عطر  یو آش رسته ها نیشده با دارچ نییتزئ مینان گرم حل ه،یو بام ای،زولبیر،سبزیپن یها بشقاب

 .کردیرا وسوسه به خوردن م یکشک هر کس کیسرخ شده با آن خطوط بار ازیو پ یسبز

 

 . دیچرخ یحضور کس یاحساس گرما با
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 را بر هم زد. شیبه سفره انداخت و دست ها ینگاه چکیچ

 میزیبه اذان بر قهیهارو هم  چند دق یی... خاتون گفت چاگهیحله د_

 

 رد و گفت:اش را لمس ک دهیرنگ پر یها گونه

 یامروز خسته شد ی. حسابیدیزحمت کش یلیخ زمیدستت درد نکنه عز_

 اونجا هییچه غوغا نیمسجد بب میبر ایروز ب هی هیکیکوچ یافطار نینکردم که تازه ا ینه بابا کار _

 رنگ به روت نمونده دختر نیروز. برو بش هی شاهللیا میریاونجا هم م_

 دنیذان ما گهیساعت د مین هینه بابا خوبم _

 

 فاصله گرفت و گفت: چکیزنگ در چ یصدا با

 احتماال شوکا و خاله سوسن باشن چون همه اومدن کنمیخاتون تنها نمونه من درو باز م شیتو برو پ_

 

 زد و گفت: یلبخند

 باشه_

  

 لبخندش رفته رفته محو شد.  شدیچرخ دار رانده م یصندل یکه رو یورود شوکا و زن با

 رفت. کیو نزد دیش کشا یبه روسر یدست

 سالم_
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 نگاهش کرد و با لبخند گفت: دارانهیبود نامش سوسن است خر دهیشن وشیکه قبال از دهان دار زن

 ماهت دخترم یسالم به رو_

 

 دور از چشم مادرش به ندا زد و گفت: یچشمک شوکا

 که برات ازش گفته بودما دهیعروس جد نیا_

 

 تبسم کرد و گفت: سوسن

 دخترم یبخت بشماشاهلل خوش_

 ممنونم خانوم_

 هم خونه خودته نجاینکن مادر. ا یبیغر_

 

 خودش را به آن ها رساند و گفت: چکیچ

 ی. سالم خاله جان خوش اومدگنیاالن اذان م  گهید نیایب_

 تا دورش شلوغ نشده نمیرو بب روزهیوا مونده رو شوکا  ف نیممنونم دخترم. تکون بده ا_

 

 ندا را نگاه کرد و گفت: انهیموز چکیمجدد زنگ در چ یصدا با

 بهتره یشوهر شماست خودت درو باز کن گهید نیا_

 

 چرخ را به حرکت در آورد و دور شد.  شوکا
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 شانه اش زد و گفت: یرو چکیچ

 دختر گهیبدو د_

 

که را  وشیدار یرفت و قدم ها یبه سمت در ورود فونیو  بعد از فشردن دکمه آ دیبه بلوز سرخ رنگش کش یدست

 .شمردیرا م شدیم کینزد

 سالم_

 یسالم خسته نباش_

 

 و آرام گفت: دینگران ندا چرخ یچشم ها یرو نگاهش

 شده؟ یزیچ_

 

 به پشت سرش انداخت و گفت: ینگاه

 ؟یبهش گفت یزی. تو چکنهیباهام رفتار م بیغر بیخاتون عج_

 گفته؟ ینه.. مگه چ_

 .دیپرس یتو م بود مدام راجب رابطه ام با بیدر کل عج دونمینم_

 سوال هاشو یدادیو بدون ترس جواب م یکردیرفتار م یعاد_

 خورده... هی دمیاخه ترس_

 

 کرد. تشیو دست پشت کمرش گذاشت و به جلو هدا دیخند وشیدار
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 بود ندا؟ ی. قرار ما چشهیخراب م زیوگرنه همه چ یبترس دینبا ادیم شیهمه پ ی. سوال برامینداشت یما ازدواج عاد_

 به آرزو ها! ندیرس_

 

 

 رهیوقته با سرعت جلو م یلیخ قمونی. قاستیسر راهمون ن یترسناک زیخوبه پس نترس. چون چ_

 

از احساس و عالقه جان گرفته باشد دور از ذهن بود اما  انشانیرابطه م نکهیشد. ا رهیرخش خ میزد و به ن لبخند

دلش را گرم  وشیاراده لحن گرم دار یبودند. بگرفته  ایسخت خوب  طیو مرهم زخم هم بودن را در شرا یهمدرد

 کرده  بود.

. فشار پنجه دیخشک شیلب ها یحافظ سر راهشان سبز شد. لبخند رو ریعبور از راهرو متصل به آشپزخانه ام هنگام

 نیی. سرش را پادیمبهوت او را به دنبال خود کش رحافظیتوجه به ام یشد و او را ب شتریکمرش ب یرو وشیدار یا

 را حرکت داد. شیاخت و پاهااند

 ندا؟ یدیفهم_

 

 با نفرت گفت: وشیتوجه به سوال دار یب

 سوال داشته باشم که ازش بپرسم یکل نمشیاگه بب کردمیفکر م_

 

 گفت: خونسرد

 ؟یهنوزم اون حس رو دار ی. االن چیقبال هم گفته بود_

 نه... یول بهیبرام عج یلینه! خ_
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 یبگ یتونیم یداشته باشالبته اگه دوست   ؟یدار یچه حس_

سال قبل از من  یلینسبت به من داشته و خ یشتریب ییتوانا دایش یعنی. خواهر تو... ستمیازش متنفر هم ن یحت_

 دلش رو بدست آورده

 دلش رو زد و از هم جدا شدن دایهم اخالق ش یکنم که مدت یادآوریالزمه  یدرست ول نیا_

 دوستش داره دایش_

 راحت باش کنهینم تمیتلفظ اسمش اذ_

 

 .دیخند

 شهیم میهمه خونسرد بودنت حسود نیبه ا یگاه_

 بود یا گهید زیجواب من چ یول هیحرف نمیا_

 

اگر مدام  ستین یمن االن همسر توام کار درست یا گهید لیهر دل ایو  یشی. چه نماکنهیم تیخودمو اذ یتورو نه ول_

 کنم یاداوریگذشته ام  یبودنش رو تو

 

 نداره؟ یبه آرزو هات نفش دنیرس یتو یگیم یعنی _

 

 مکث گفت: بدون

 نه_

 دهید شهیتر از هم رهیروشن دخترک گنگ و ت یکمر ندا سر خورد و کنار تنش افتاد. چشمان قهوه ا یدستش از رو 

 شد. یم
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 م؟یبر ستیبهتر ن_

 

 یباق یشک یانفرت کامال مشخص بود و ج نیزد و به جلو اشاره کرد. طرف مقابل هدف گرفته شده ا پلک

چه  نینه! ا ایرا دور دارد  رحافظیبود که ندا هنوز هم ام نیمهر شده بود ا وشیکه در سر  دار ی. تنها سوالگذاشتینم

 کینگاه و رفتار ندا  تی. معصومداستیهم نم شاش را بر هم زده بود خو یشبه تمام معادالت شغل کیبود که  یحس

 طرف ماجرا بود. کی دایش هنگام تلفظ نام شیشدن چشم ها رهیطرف ت

 بود؟! یانتقام نیچن قیخطا کرده بود اما ال دایش

که  کردیدهد در دل خدا خدا م صیو پر خشم خاتون را تشح رهیتوانست موج نگاه ت یهم م یهمان فاصله ده قدم از

 باشد. امدهیبر سرش ن ترسدیاز آنچه که م

 .کردندیو افطار مسفره نشسته بودند  یخانواده پا یبعد تمام اعضا یکم

 را قورت داد و گفت: ریلقمه بزرگ نان و پن چکیچ

 ؟یتو روزه بود وشیدار_

 

 معترضانه گفت: مایس

 چکیصدا نزن چ کیصد بار نگفتم بزرگتر از خودت رو با اسم کوچ_

 

 در ادامه گفت: شوکا

رو به اسم صدا  وشیوقت دار زن عمو اون گهیتخته اش کمه. به ندا م هیدختر تو  نیا یجون ول مایس ادایبدت ن_

 اصال!! ستی. نرمال نزنهیم

 

 و خاتون به دفاع از نوه کوچکش گفت: دنیصدا خند کی یهمگ
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 کنهیم یبخور مادر جان روزه ات قبول باشه شوکا باهات شوخ_

 

 و گفت: دیرا سر کش شیجرعه آخراستکان  چا شوکا

 ؟یروزه بود ییخدا وشیدار ین قبول باشه. ولدمتون گرم و روزه نماز همه تو یول میما که روزه نبود_

 

 در جواب گفت: وشیو دار دیبه شوکا که مقابلش نشسته بود خند یچشم ریز ندا

 .میما هم ثواب کن میامتحانش ضرر نداره که خواست_

 

 شاد گفت: یبا لحن مایس

 گرهیسر و سامون م تیزندگ یریگفتم زن بگ یدیقربونت بره خاله د_

 

 فت:با تعجب گ چکیچ

 جون قبلش... وشیانگار دور از جونش دار یگیم یجور هیجون !  مایوا س_

 

 .دندیحضار آرام خند دیلب گز چکیمعترضانه نامش را صدا زد و چ خاتون

 مرموز گفت: یگلو صاف کرد و با لحن دایش 

 بود ناخوش احوال بودم امسال روزه نگرفتم یچند روز هیواهلل من که _

 

 کرد و گفت: شیاخن هابه ن یاشاره ا شوکا
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 رفته یاهی. چشات سیالک هاتو پاک کن یحال نداشت زمیعز دونمیمن م_

 

 

 بلند قهقهه زد و گفت: دیخندیافراد حاضر که آرام م هیبر خالف بق چکیچ

 ! بهش عذاب ندهدهیجون معده ات ترس داینکن ش تیخودتو اذ_

  

 گرفت گفت: یکه چشم از برادرش نم دایو سرخ ش رهیآمده و نگاه خ شیتوجه به بحث پ یب وشیدار

 رهیگیاز من نم یاحوال یکه کار داشت کس ریام گهیکس و کارم د یب _

 

 به دفاع از دردانه دخترش باز کرد. گریبار د کیجمع زبان خاتون را  سکوت

 مادر؟ یبد شیآزما یرفت_

 

اراده ظرف خرما را  کنار دستش  یو بکرد. رد نگاهش را دنبال کرد  وشیبه ندا زد و اشاره به دار یچشمک شوکا

 اخالق را از پدرش به ارث برده است. نیوا خوردیرا با خرما م یگذاشت. شوکا گفته بود که چا

 .دندیندا همه د یرا رو داینگاه پر نفرت ش یرگیبازدم  خ یشک صدا یقدرشناسانه نگاهش کرد. ب وشیدار

 رفتم خاتون_

 مادر؟ جهیخب نت_

 

 گفت: کردیانداخته بود و هسته خرما را جدا م نییبه برادرش که سرش را پا رهیکرد و خ ریینگاهش تغ رنگ
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 از روزه گرفتن معاف شدم  ایامسال گو_

 

 استکانس گذاشت و سراپا گوش شد. ریاستکانش را درون ز  ندا

 وافر گفت: یبار نگاه در نگاه ندا دوخت و با شوق نیا دایش

 . دکتر گفت باردارممثبت بود خاتون شمیآزما جهینت_

 

 یخشک شد و ندا ب وشیبرش خودره در دست دار ریپن یدر دهان شوکا خشک شد و به سرفه افتاد.چاقو رو لقمه

 حال پلک زد. 

 بهت و سکوت جمع  خاتون دست رو به آسمان گرفت و گفت: انیم در

 ماه پر برکتش نیمبارک باشه مادر. قربان خدا برم با ا_

 

 در دهان انداخت و گفت: پروا خرما یب چکیچ

 !یماه نشده از ماه عسل برگشت هیرو دور تند هاااا  یجون ماشاله زد دایش گمیم کیتبر_

 

 انداخت نییظاهرش سر را پا یمضحک و خجالت یبا زدن لبخند دایچشم غره رفت و ش مایس

 یرفت و با لبخند محو کیا نزدبا چشم غره شوک زیگفتند. ندا ن کیآمدند و تک به تک تبر رونیکم همه از بهت ب کم

 حالش را بر هم زده بود. کشیدر جواب تبر دایگفت. و چقدر آغوش  لحن مضحک ش کیتبر

 شانه اش زد و گفت: یهم رو ومرثیهم همه را مشکوک کرده بود. ک رحافظیام یلب ها یرو یلبخند مصنوع 

 حال تورو داشتم. نیهم مایس یباردار نیمنم اول یایکم کم کنار م کنمیپسر؟! درکت م یشوکه شد_

 



 یرابطه پوشال

533 
 

جمع کرده  رحافظیاو و تولد باران چطور اشک را در چشمان ام یکه خبر باردار دانستیخبر بود ندا م یکه ب هرکس

 بود.

سر  یتوجه به چشم غره خاتون حت یبود که قهر بودن خود با خواهرش را به همه اثبات کرد و ب وشیدار انیم نیا در

 گرفته بود. دهیدستش را هم ند دنیسبو یبرا دایخم شده ش

و تکرار باردار بودنش را بهانه  یحال ی. بختیزهر خود را در جمله آخرش هم ر دایو ش دیرس انیبه پا یهمانیکم م کم

 را ترک کرده بود. یهمانیم رحافظیشدن از ام زانیکرده بود و با آو

 مجلس در اتاق مطالعه منتظرش خواهد بود.  انیدر پا گفته بود که یکه عزم رفتن کرد. خاتون با لحن محکم وشیدار 

 مقابلشان انداخت و گفت: زیم یکه در دست داشت را رو ییکاغذ ها 

گند  یبرا گهیدرپوش د کیاشتباهتون کردن و هزار و  کیو رعنا رو شر یعقد پنهان هی... یشناسنامه المثن هی_

 اتونیکار

 

 انداخت. شانیبه هر دو ینگاهاش جابجا کرد و  ینیب غهیت یرا رو نکشیع

 ن؟یدار یچه جواب_

 

 را نگاه کرد.  وشیگرفت و دار زیم یوحشت زده نگاه از اوراق پخش شده رو ندا

 خونسرد در جواب گفت: وشیدار

 نه؟یاز ا ریکه ازدواج کنم غ نیعمر ازم خواست هی_

 

 با نفرت گفت: خاتون

 روبروش؟ یگذاشت  یآورد یرو رفت  کهیتزن اول اون مر یکه رفت یمنتفر شد دایانقدر از ش_
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 سراغ من؟ نیبه حال شما داره؟ نوه دُردونه تون آزرده خاطر شده اومد یچه فرق_

 وشیمراقب حرف زدنت باش دار_

که براتون خبر  یبه اون نوی. استیهم به من مربوط ن گرانیام. مشکل د یدادم و ازش راض لیتشک یزندگ هیمن _

 نیآورده هم بگ

 ؟یاستشو نگفتچرا ر_

 نیدادیچون اجازه نم_

 یانجامش داد یدونستیم نکهیبا ا_

 گرفتم مشکل کجاست؟ میخودم تصم لیبار طبق م هی_

 وشیدار یدیرو سنج میتصم نیجوانب ا_

 منه میتصم نیگفتم که ا_

 

 اش خم کرده بود زوم کرد  گفت: نهیس یندا که سرش را رو ینگاهش را رو خاتون

 ؟یدوهفته شد نیتو ا ریمتوجه حال و روز ام چیشوهر اولش؟ ه شیبرنگرده پاز کجا معلوم باز _

 

 کنترل خشمش فشرد. یمبل را برا یهم گذاشت  و دسته ها یهمه فشار را نداشت. پلک رو نیتحمل ا گرید

 ن؟یفکر کرد یشما راجب من چ_

 

 لرزان از خشم را رصد کرد و خونسرد گفت: یندا یسرتاپا خاتون
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تو  یمیقد یروستا هیدختر؟متولد  گذرهیاون مغز کوچولوت م یتو یفکر کرد؟ چ یچ دیجبت باخودت بگو را_

 هی! یِرازیکه ازش خبر نداشته باشه خواجه حافظ ش یکه اون یجهان یو دعوا ها یعیطب ریخانواده غ هیشمال کشور. 

تو به  انتیرت و اثبات خدخت یمشترک...  مرگ ناگهان یمشکات.هفت سال زندگ رحافظیبا ام یازدواج ناگهان

اتابک! راجب  وشی... و از همه جالب تر پزشک معالج داریروان درمان کیبودن تو کلن یهمسرت. پنچ ماه بستر

خواهر و برادر جون واسه  نیبچه ها با جون و دل بزرگشون کردم. ا نیدختر؟ بعد مرگ پدر و مادر ا یبگ یدار یناچیا

 !سته؟یا یمن م یکه تو رو یخوند وشیتو گوش دار یچ دادنیهم م

 

 که به دفاع از او لب باز کرده بود گرفت و گفت: یوشیکرد و دستش را به نشانه سکوت مقابل دار یقروچه ا دندان

ناخواسته بودنم حرف  یعمر برا هی. مادر من زن دوم پدرم بود. نیاز قبلش هم بگم واضح تر منو بشناس نیبزار_

فکر کردم  میکه اومدن خواستگار ریه برام داشتن خوردم کردن و از کنارم رد شدن. امکه حکم خانواد یی. اونادمیشن

ساده  ییدختر روستا هی. منم به قول شما زدیقشنگ م ی! حرفامیدکتر اومده خواستگار هیبه سرم زدن که  یچه گل

که ازش حرف  یت سالسوزوندن اون اومده سمت من. هف یآقا تازه با دوست دخترش کات کرده و برا دونستمیچه م

...راجب مارستانیچشمم پرپر شد و افتادم کنج ت ی. آخرشم بچم جلوزتونینوه عز یقهر و آشت چهیمن باز نیزنیم

 اثبات کنم دروغ  بودنش رو.... یا گهیکس د ایتنم نمونده که بخوام به شما  یتو یجون گهیهم د انتیاون تهمت خ

و  دیآدم پل هیمسخره باشه از نظر شما من  ایو  بیعج دیبود. شا وشید دارکه باورم کر یهمه فشار تنها کس نیا نیب

 یا گهیخونه اومدم حساب د نیکه به ا یمنو بهم بزنه. روز اول یزندگ دمیاجازه نم یبار به کس نیا یگر باشم. ول لهیح

 باز کرده بودم. وشیدار یشما به حساب حرفا یرو

 

 انداخت و گفت: کردیکه با غرور نگاهش م وشیبه دار یگاه. نکردیهنوز هم خونسرد نگاهش م خاتون

 منتظرم نییپا _

 

****** 
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 یشمار خواب آلودگ یب تیفعال یرا گرم کرده بود و ضعف در طول روز و خستگ شیپلک ها نیآرام ماش یها تکان

 .کردیم دیاش را تشد

 ؟یخوب_

 

 از خوابش را تکان داد و گفت: نیسنگ یها پلک

 چطور گذشت؟ یکه روزه گرفت یوزر نیاول ؟یتو چ_

 

 .دیخند

 شهینم تیاذ ادیشده داره و ز رهیذخ یاول خب آدم انرژ یروزا_

 

 داد هیتک یصندل یگفت و سرش را به پشت یا دهیکش هوم

 از خاتون ناراحت نشو_

 

 گفت: صادقانه

 که...اومدم  کنهیکه من دارم احساس خطر کرده و فکر م یحق داره خب با اون گذشته درخشان_

 

 را باد کرد و ترکاند! شیها لپ

 کنم یو گرمتون رو متالش یمیبوم! خانواده صم_

 کنهینم تتیاذ ستین نیهدفت ا یاگه بهش اثبات کن_



 یرابطه پوشال

537 
 

 کرد دمی. رسما تهدستیخارج از گود هم ن نیداره ها! همچ یمهربون افهیخاتون شما هم فقط ق نیا_

 

که  کمیاز تو بد گفته و ذهن خاتون رو مسموم کرده.  دایمعانم شتو. من مط ینداره حداقل با ینگران نباش خطر_

 شهیبگذره و تورو بشناسه نظرش عوض م

 

 به خونه مون! دمیرو راه نم یا گهی. من شوکا و تورو دارم. تازه رعنا هم هست. کس دستیهم مهم ن ادی... زدیشا_

 

 یدونیو اونجا رو خونه خودت م یخوبه که زود باهاش کنار اومد_

 

 نگاه کرد. وشیدار یبه جلو رهیرخ خ میرا چرخاند و به ن سرش

. کجا رو دارم که وریعمارت رو هم که دادم به ز دیرو ندارم. کل ییاونجا جا ریمگه نه؟ غ گهیاونجا خونه منم هست د_

 کم داره؟ یزیچ هیخونه تو  یبرم؟ ول

 

 ار از خوابش انداخت و گفت:خم یآشفته و و چشم ها یها یباز...چتر مهین یبه پلک ها ینگاه

 ؟یچ_

 

 را به حالت اول برگرداند و جوابش را در دهان مزم مزه کرد و گفت: سرش

 !دونمینم_
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                           ***************** 

 

 کوباند و با نفرت گفت: یچوب زیم یپر از شربت پرتقال را رو مهین وانیل

رو کرده که بارداره و  ادیشکمش باال ب نکهیحامله است از ترس ا یاز کِ ستیدختره آشغال! معلوم ن گهیدروغ م_

 خاتون زده به غش و ضعف! یخودشو برا

 

 شربت را دور کرد و گفت: وانیتفاوت نگاهش کرد. شوکا خجالت زده ل یب ندا

  خورم  یو م زنمیفک م یو منم ه یتو روزه ا دیببخش_

  

 شمینم تی. راحت باش من اذهیچه حرف نیبا انوش جونت با_

 

 نگفت؟ یزیچ وشیدار_

 معلومه ناراحته ینه ول_

 پولش کرد هیگرفت. رسما سکه  شیقرمز شد دلم آت شیشونیپ یدستش خشک شد و رگ ها نیچاقو ب یوقت_

 دفاع کرد دایخاتون از ش یول_
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 چرخاند و گفت: چشم

 خودشو داره لی.حاتون اگه ازش دفاع کرد  دالدنیاعتراف فهم رو از اون دایمنظور ش شبیجمع د یهمه تو_

 

 ستنین یمنطق لشیدال یول_

 خواستار صلحِ شهیاز نظر خودش چرا! اون هم_

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 دهیرو فهم وشیمن و دار یماجرا_

 

 و به سرفه افتاد. دیشوکا پر یدر گلو شربت

 قا؟یکجاشو دق_

 همه شو_

 بود یتون چ! خب عکس العملیوا_

 میکه بهم عالقه مند شد میو ادعا کرد میاوردیکم ن وشیهم من و هم دار_

 

 بد کوسن مبل زد. هیو تک دیخند انهیموز

 !نیشد دیشا یدیخداراو چه د_

 

 بلند شد. یبه زانوانش گرفت و از جا دست
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 ؟یریم ای یمونینماز ظهر بخونم م رمیمن م_

 ساعت هوا جهنمه نینجام بدم تو اندارم که ا یکار خاص یایتا ب مونمیم_

 

رنگ را  یارغوان  حیآرامش وضو گرفت سجاده اش را پهن کرد و قامت بست. بعد از خواندن نماز ظهر و عطر و تسب با

 طبق عادت در دست چرخاند و مشغول گفتن ذکر شد.

 .دادیشوکا را م یدر خبر از ورود پنهان یلوال زیج زیج یصدا

 قبول باشه_

 

و  دیغش غش خند یصورت یبا طرح شکوفه ها دیبه صورت گرد قاب گرفته در مقنعه سف رهیست و خنش مقابلش

 گفت:

 ندا کننیسر م یچادر گل گل فیجشن تکل یکه برا یشد ییدختر بچه ها نیا نیع_

 

ص وکنار مهر گذاشت. شجاده اش را جمع کرد. چادر و مقنعه اش را هم تا زد و درون قفسه مخصو دیرا بوس حیتسب

 آن ها گذاشت.

 کجاش خنده داره؟ نیخب ا_

 

 ره؟ینم یاهیس یتو چشات از گرسنگ نمی. ببنیواسه هم گهید یبامزه شد_

 نه_

 شه؟یتشنه ات هم نم_

 نه!_
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 !؟یکنی. غش نمیشیخسته نم_

 

 رفت و گفت: رونیرفت. شوکا بدنبالش ب رونیو از اتاق ب دیخند

 ؟یکنیضعف نم ییخدا_

 وال هات کجاستس نینه شوکا نه! آخر ا_

 امروز هم روزه گرفت؟ وشیدار_

 

 زد و گفت: یکه با او خورده بود لبخند محو یشب اول و سحر یآور ادی با

 آره_

 

 باال داد. ابرو

 !شهیباورم نم ره؟یگیهشت روزه که روزه م وشیدار_

 چرا؟_

عمارت  یبوم و راه پله پشت باال پشت ای یانبار پشت میرفتیآخه م میبود کیهامونم شر یتو خراب کار یاز بچگ_

 بهی! حاال برام عجرهینتونست روزه بگ چوقتی. اونم مثل من همیخوردیم یخوارک

 

 برداشت. یرا از جالباس شیو مانتو دیغش خند غش

 دومینه نم ایروزه شو  شکونهی. منمشیبیخونه خاتون م یافطار ستیمن ن شی! طول روز که پشهیباورم نم_
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 رفت:گ وشیاز دار تیحما به

 یشده بود از خستگ یزامب هیدلم براش سوخت شب روزی. دستیهم ن ینجورینه.. نگو گناه داره ا_

 

 که بلند تر شده بود را کامل پوشاند. ییها یاش را محکم کرد و چتر یروسر  گره

 ؟یبر یخوایکجا م_

 قول دادم چکیامروز به چ گهیمسجد د میریمن روزه ام تو مخت تاب برداشته؟ م_

 

 یبه من بگ نارویا دیهفته با هی. بعد رهیم ادمیفکر نکن  ارمیسرت در م شویبعدا تالف ینبود. ول ادمیا آره اه_

 

 چند وقته نشد بگم نیا  دمیخوب فقط تورو  دم افطار د_

 

 شده چند وقته ادیز میکار فیتورو خدا ش دی... ببخشهیحرف نمیا_

 

 یستیکه ن کاریب ی. توام کار دارزمیندارم از تو عز یادیز ینداره من که انتظار یاز دست تو شوکا  اشکال_

 

 و گفت: دیبرچ لب

 میکن بتیو غ میور دل هم صبح تا شب تخمه بشکون مینیبش امی. بامیدر ب ینگلیکن از س دایشوهر واسه منم پ هی_

 سر من خواهر! ریدست راستت ز ه؟یهان نظرت چ
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 شـــــــــوکـــــــــا !_

 کردم. یاد نزن شوخخب بابا د لهیخ_

 

 

 ******* 

 

 گرفت. دینوشیرا م شیکه چا یانسالیشد و ظرف خرما را مقابل زن م خم

 دیکن لیبا خرما م دییقبول باشه مادر جان بفرما_

 

 نگاهش کرد و گفت: نکشیاز پشت قاب ع زن

 نیهم هست بش اضافه یاستکان چا هیکنار ن  نجایا نیبش ایدخترم؟ رنگ به روت نمونده ب یافطار نکرد_

 

 سفره گذاشت و کنارش نشست. یرا رو ینینگاه زن به دلش نشسته بود. س مهر

 را دستش داد و گفت: یچا زن

 بخور دخترم. قبول باشه_

 ممنونم_

 سفره نیتا حاال سر ا دمتیند_

 

 نگاهش کرد که زن ادامه داد: یسوال
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 یکم و کسر نباشه. حاجت یزیچ کنمیم یدگیمنم رس کنهیمسجد پهن م نیسفره رو تو هم نیهر سال ا روزهیف_

 سفره؟ یکمک برا یمادر که اومد یدار

 

 را کم داشت!  نیمحو شد. هم لبخندش

 ؟یینجایاع زن عمو ا_

 

 جان؟ چکیتموم شد چ_

 

 و گفت: دیاش کش یشانیبه پ یدست

 ونه همسر خسته!هم دم در مسجد منتظره برسونتت خ وشیشوکا کشت منو انقدر غر زد. دار میاره پاشو بر _

 

 رفت و از جا بلند شد. کردیدور از چشم زن که کنجکاو نگاهشان م یغره ا چشم

 نشه. خداحافظ مادر جان ریپس د میبر_

 

 معنا دار نگاهشان کرد و سر تکان داد. زن

 برو به سالمت_
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                               *************** 

 

 

منحصر به فرد و سرگرم بودن با  ییپر از تنها شیو ندا روز ها شدیم یخودش سپر یدر روال عاد  یدر پ یها پ روز

 دلبسته آن شده بود. بیکه عج دیخانه جد
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و  یشخص یهر دو طرف و مشغول بودن به کار ها یماندن ها داریو و ب یونیتلوز یدو نفره برنامه ها یشب ها تماشا 

شکسته شان رقم  یها قیخسته و قا یدل ها یرا برا یگرید یحال و هوا یسرواشنا یو بحث ها یهم صحبت یگاه

 .زدیم

 .شدیم یشکل ممکن ط یتر یدر عاد یو زندگ دانستیحضور طرف مقابلش را مانع نم یکس

کردن ندا از  داریبدون ب وشیصبح روز بعد دار یخوردند و بعداز خوردن سحر یم یبا چا ینیدارچ کیشب ها ک آخر

 رفت. یو به دفترش م شدیمخانه خارج 

 رفت. یو م دادیرا گزارش م دایاخبار ش نیو آخر  زدیبه ندا سرد م وشیدار بتیبه  زمان غ انیچند روز در م  شوکا

 رو داشت. شیکه پ یا ندهیمشغول از انتخاب و آ یماند و ذهن یم ندا

که  یکودکانه ا یها شنهادیدا و پن یکشاندن ها رونی... به اجبار بشیها یبود و خوشمزگ چکیچ انیم نیا در

 کرد.  یندا را عوض م اتیروح

 

 

 

 شد و تشکر کرد. ادهیقبل شوکا پ چکیرا نگه داشت. چ نیدرب عمارت ماش مقابل

 برسونمتون  اریبرو خاله رو ب یآب_

ماه  یها روز نیو بعد از گذراندن آخر رهیبگ طیافطار شخصا ببرمش خودش بل نیقول دادم بهش بعد  آخر ینه مرس_

 . برهیکرده که نم دیتاک افهیو ق ختیر نیبگما منو با ا نمیرمضان بره مشهد پابوس آقا. البته ا

 

 و گفت: دیبلند خند وشیدار

 بره تونهیخاله که تنها نم_

 زنتو بدزده! خوادیم یول ریبگ دهیاز من نشن_
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 گرد شد و ندا با تعجب گفت: وشیدار یها چشم

 منو؟!_

 

 .دیکش شیبه موها ینازک کرد و دست یپشت چشم شوکا

 !ریبگ ادی کمیخاک برسرت  یندا رو نگاه اون جور ینجوریندا رو نگاه ا گهیبه من م یه دهیتورو د یاره تورو. از وقت_

 

 و شوکا ادامه داد: دیغش غش خند وشیدار

 یتازه بندر رهیمیم یاز گشنگ وشیگفتم دار یندا رو با خودش ببره. هرچ خوادیبخدا م گمیراست م نینخند_

 خوردن و کنار گذاشته انگار نه انگار...

 

 نمشیبب خوامی. دلم براش تنگ شده ممونمیمنتظر م اریبرو خاله رو ب_

 اون دلش برا تو تنگ نشده ها گفته باشم!_

 زیبرو زبون نر_

 گهیاخه جون من زور نم_

 کنم خب! کاریرنگو دوست دارم چ نیبابا من ا_

 کمی یدکتر مملکت یکه دختر خوب. ناسالمت یصفر بزن نیموهاتو با ماش شهینم لیدل یت ولدرس یرنگو دوست دار_

 نظر کن تو مدل موهات دیتجد

 

 شد. ادهیگفت و پ یبلند شیا شوکا
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 حرف زد یمنطق شهیبا شما هم نم_

 

 

 ت.داد و ابرو باال انداخ هیتک نیرا به بدنه ماش شیبعد شوکا سالنه سالنه بازگشت و دست ها یکم

 داخل دییخاتون امر کردند بفرما_

 

 لب به اعتراض باز کرد که شوکا گفت: وشیدار

 بگو یزیچ هیها! ندا تو  کنهیمنو شَتَک م زنهیم ومدنیمن االن برم تو بگم ن کنهیم یخاتون قاط نییپا ایسر جدت ب_

 

 و گفت: دیخند زیر ندا

 کردن به بزرگ تر  یاحترام یزشته ب نییپا ایب_

 

 دفاع از ندا گفت: به شوکا

تازه عروس و  نییپا ای. کم ناز کن مرد گنده بشهیبعد همه کاسه کوزه ها سر زنا شکسته م رنیگیشو مردا م افهیق_

 چشم مادر شوهر خراب نکن! شیپ

 

 

و او دوشا دوش شوکا آهسته قدم بر  رفتیجلو تر م وشیو مضطرب قدم برداشت. دار دیاش کش یبه روسر یدست

 .داشتیم
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 یول یندار یندا. تو منظور ادیخوشش نم یا نهیک یبارت کرده اون روز خاتون از آدما ایچ اریمبارک ن یال به رواص_

نه من! حواستو جمع کن.  ییتو شهیم دیپلو شب ع یسبز یرو  یکباب یکه ماه یو اونوقت اون کنهیاون بد برداشت م

 اریکم ن نجاستیاون عجوزه هم ا

 

توجه به  ینشست. شوکا به سمت مادرش رفت و ندا ب یصندل نیاول ین سالم داد و روخاتو یدر چند قدم وشیدار

 .دیرفت و صورت خاتون را بوس کینزد دایش یو پر معنا رهینگاه خ

 شانه اش زد و گفت: یانتظارش خاتون با لبخند دست رو برخالف

 دخترم یخوش اومد_

 

 ست.و نش دیعقب کش یرا کنار گذاشت و با لبخند محو بُهتش

 از قبل شده بود. شتریب یکم شیکرده بود و لرزش دست ها فشیضع یوقفه کم یب یروزه دار 

 صحبتش را با سوسن متوقف کرد و رو به ندا گفت: خاتون

 شهی. شام هم کم کم آماده مادیاستراحت کن حالت جا ب کمی وشیدار یمیبا شوکا برو اتاق قد_

 

 ندا گرفت و اشاره داد که برود.فشرده و لرزان  ینگاه از دست ها وشیدار

 یدر دست داشت و با آرامش پوشت م یبا آن لباس بلند و گشاد و پرتقال دایش رهیجا بلند شد و از مقابل نگاه خ از

 بود رفت. فیعمرات که هشت در در آن به رد یکند گذشت و همراه شوکا به راهرو پشت

 .ستادیپنجم را باز کرد و کنار ا در

 دی. از استراحت خود لذت ببر یتاق همسر شما در دوران مجردا نمیبفرما ا_
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 دختر زیکم زبون بر_ 

 دختر! ستیدروازه برزخ که ن گهیبرو تو د ایب_

 

 .دیشوکا را شن یدور شدن قدم ها یرفت و از کنارش گذشت. با بسته شدن در اتاق و صدا یغره ا چشم

 یرنگ اتاق لبخند رو یو مشک ینقره ا یاز رنگ ها یبیترک  یقد نهییساده تخت،کمد و آ ونیدکوراس یرو نگاهش

 نشاند و جلو رفت. شیلب ها

 !یبازم نقره ا_

 

 تخت رها کرد. یهم انداخت و خودش را رو یاش را باز کرد و لبه تخت نشست. پلک رو یروسر گره

 یتر شدن لرزش دست و ضعفاز کم غیرا باز و بسته کرد در شیرا در آورد. انگشت ها یو کفش ها دیرا باال کش تنش

 شد و به خواب رفت. نیسنگ شیپلک ها کردیکه حس م

 

***** 

 

 مغز خود از خواب پلک زد. یاتاق  و اغما یکیدر اطرافش چشم گشود و در تار یزیخش خش چ یصدا با

 وانیا اتاق مقابل درب یانتها یصندل یکه رو دایش دنیصورتش کنار زد. با د یرا از ور شیها یزد و چتر یغلت

 شد و کمر به تاج تخت چسپاند. زیخ میوحشت زده ن زدیرا ورق م ینشسته بود و آلبوم

 

 نشست و آلبوم را به سمتش گرفت. کشیبلند شد و به سمتش رفت. نزد شینگاهش کند از جا نکهیا بدون

 عکس ها اشاره کرد و گفت: یکیبه  بیعج یلبخند با
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 اهواز درست سال قبل تصادف! میبابا رفته بود عکس با مامان و نی. تو انیرو بب نجایا_

 

 دست گذاشت. یعکس بعد یزد و رو ورق

 کنارم هست وشیدار یول ستنیعکس مال سال بعدِ مامان و بابا ن نیا_

 

 .دیندا را هم شوکه کرده بود با نفرت دست کش دنشیکه د یعکس بعد یزد و رو ورق

 کجاست؟ یبدون یخوای. مستیم نداداشم... همه کسم کنار یعروس شدم! ول نجایا_

 

 عکس صفحه بعد دست گذاشت. یزد و رو ورق

و  دیکه دست بر قضا قاب داداشمو دزد یمار کبر هیدور افتاده! کنار  یروستا هیتو  یدختر دهات هی. کنار نجاستیا_

 درست در عکس بعد...

 

 زد. ورق

 توئه نه؟! هیآه نگاه کن چقدر شبو آدم شد شد زنش.  دیبا پول داداشم رخت و لباس نو خر نجایا_

 

 برد و ادامه داد: یکیصورتش را نزد ینور کم چراغ کنار پاتخت ریرا بست و با همان لبخند  ز آلبوم

 یتنت پاک کرد یرنگارنگ از رو یپِهِن گوسفندو خوب با عطرا ی! بو؟یتو االن نکبت پاپت یزن داداش من شد_

 شناسمتیاما من خوب م شناسهیداداش ساده لوح من تورو نم کنه؟یت مکمک یک ؟یدار ی. چه نقشه ایدختره دهات

مرحله  نیعقل ناقص تو تا ا دونمیکه م منشوکا خانوم هوم؟ بگو خجالت نکش  دمینه شا ایپات نشسته؟  ریرعنا ز

 بگو... مییفقط من و تو نجای. استیو در حد توانت ن کنهیجلو اومدن ور هضم نم
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 د.اش را آور یبرداشت. باز کرد و صفحات خال شیپا یسرد آلبوم بسته شده را از رورا قورت داد و خون ترسش

خونه  ایروز ب هی زمیمگه نه؟ اشکال نداره خواهر شوهر عز هیو خال دیصفحه تا آخر سف نی. از انیبب نجارویحاال تو ا_

 ه؟ینمونه. هوم؟ نظرت چ یتا آلبومت خال یروز عقدمونو بهت بدم بذار یمون عکسا

 

 کرد و دست باال برد. یقروچه ا دندان

 ؟یدختره عوض یکنیمنو مسخره م_

 

را  یاو که باردار یلباس هم برا یهوا مهار کرد و نگاه از شکم نسبتا برجسته اش که با وجود گشاد یرا رو دستش

 بود برداشت و  زمزمه کرد. صیتجربه کرده بود قابل تشخ

 عجله نیکجا با ا واشی واشیاوه اوه _

 

 گذاشت و ادامه داد: دایشکم ش یآزادش را رو ستد

شکم تا االن  یبزرگ زانیم نی. با ایمراقب بچه ات باش شتریب دیمامان کوچولو. با ستیاسترس برات خوب ن_

 مشخص شده نه؟ تشمیجنس

 

 را با نفرت پس زد. دایکج کرد و دست باال رفته ش لب

از اون دختر ساده لوح  یخبر گهیبه اطالعت برسونم که د دیبا یقشنگ بود ول یکرد فیکه تعر ییویهمه سنار_

نشسته که داغ  ی. روبروت مادریکرد کسانیبا خاک  گشوینشسته که هفت سال زند ی. روبروت زنستین یدهات

دستام قبرشو  نیخانوم. خودم با هم دایمرده ش ییروستا یاش تازه است . ندا نهیس یبچه اش هنوز که هنوزه رو

 کندم!



 یرابطه پوشال

554 
 

 

و عقب  یساده لوح زانیم نیبا ا یکنی. واقعا فکر مخوردیاز همون اولشم حالش از تو بهم م ریام ؟یاومد یچ یبرا_

 ؟یمرد دار هیجذب   یبرا یجذاب زیچه چ یموندگ

 

 .دیو خند دیاش را دست کش ینیب غهیت

 !یانتظار داشتم باهوش تر باش رم؟یازت پس بگ رجونتویاومدم ام یتو فکر کرد _

 

 .دیاز خشم درخش دایش یشم هاچ مردمک

 به اندازه من دوست نداره ایدن نیکسو تو ا چیه وشی. داررمیگیداداشمو ازت پس م_

 

. مارستانیگوشه ت می. انداختیسبز شدم. شوهرمو خام کرد تیوسط زندگ نیهم یبرا قایدختر خوب. دق کالیبار_

. شهیخانوم تموم نشده. تا من نخوام تموم نم ریخآره و تمام؟ نه  یرو بدست آورد یآخ خوشبخت یو گفت یعقد کرد

 ی!  داداشت کم در حقم خوبدایش کنمیله م پام ریز زتویکه االن روبروت نشستم. همه چ زمیپا گذاشتم رو همه چ

! االنم بزن به چاک یکه دار یتو و رفتار سبک یآزارش بده حت یزیچ ذارمیو نم ونشمینکرده تا آخر عمرم مد

مامان کوچولو. به  یگفت یبکشه همه بفهمن  چه دروغ بزرگ مارستانیبشه کارت به ب نییاال و پافشارت ب ترسمیم

 ه؟یعکس العملش چ همهنظرت اگه خاتون بف

 

 

  

 زد و گفت: یپوزخند
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اگه بخوام به هر  ای خوامیرو نم یزیچ ایخطرناک باشم. من  تونمیتا چه حد م یدونینم یرو نشناخت دایتو هنوز ش_

 شهیل من مما یمتیق

 

 هم مونده مگه؟ یزیچ_

 

 ندا خانوم. یاز کجا خورد یحذفت کنم که خودتم نفهم یباز نیاز ا یجور هیبمونه  ادتیامروز رو _

 

 صورتش خم شد و ادامه داد: یرو

 شناسمیخودمم. خودمو نم ییوقتا هی_
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 بردن کار من نبود ادیتورا از "

 عطرت را شکستم شهیش

 را سوزاندم تیها عکس

 را دور انداختم تیایهدا

 عاشقانه ات را هزار تکه کردم یها نامه

 ...تیصدا اما

 که کابوسم شده بود  تیاز صدا امان

 و روزم را گرفت و همراهم شد شب

 بگو... یگرفته ا ادیکه فراموش کردن را خوب  تو

 رفتنت را باور کنم چطور

 یتنها مرا دوست دار ینگفت مگر

 را دوست خواهد داشت یکس بار کی آدم

 ...یروز که دنبالت کردم به کافه رفت کی
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 !یاو قرار داشت با

 باستیکه او ز یو گفت یفنجانه قهوه ات را جنتلمنانه باال برد ینشست شیروبرو

 دنبالتان آمدم! دنتیو من باز هم به بهانه د دیرفت نمایبعد به  س روز

 دیباریباران م دیبعد که به پارک رفت روز

 دمیدوستت دارم گفتنت را که شن یصدا

 "اتفاق افتاد! دیسف زییدر آن پا میبرا مرگ

 

 

 

 

 

 

 

 تکه مرغ سر چنگالش را به دهان برد و گفت: شوکا

 مامان جان اصرار نکن خب انقدر_

ر من کاش تو دخت یگل نیباهاش برم پابوس آقا. ماشاهلل دختر به ا خوامیدختر به دل من نشسته م نی. مهر اشهینم_

 .میکن ارتشونیز کیاز نزد ادیب میروز دعوت کن هیخوش به حال مادرت دخترم. کاش  یبود

 

 را هم زد و گفت: شیغذا مغموم
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 اومدم عمرشونو دادن به شما ایمن به دن یوقت_

 

 و گفت: دیلب گز سوسن

 دخترم امرزهیخداب_

 

 ادامه داد: وشیبه دار رو

 ارتیداقل بذار من ببرمش زح یدختر مارو که نبرد نیماه عسل ا هی_

 آزاد بهم رو نداده  میخاله جان کار اجازه و تا برمیم_

 بذار من ببرم یحاال که نبرد_

 دختر خودت رو ببر_

 برمیکجا نم چیدخترو ه نیموها ا نیمن با ا_

 

 حق به جانب گفت: شوکا

 تورو خدا؟ نینیبیتم مشد آخر و عاقب نیافتخارش باشم ا هیهمه سال درس خوندم شدم دکتر که ما نیا_

 

 جو را بر هم زد و گفت:  انهیموز دایش

 !ادمهیکه من  ییتا جا تیزندگ یداشت رو ریتاث یلی. خزمیعز یدو سال کمپ بودنت رو فاکتور گرفت_

 

 قاشق و چنگالش را درون بشقابش خونسرد رها کرد و گفت: وشیدار
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 یبعد یمسرش مطلع باشه و بتونه تو مواقع حاد ماه هاه یباردار تیچکاپ با شوهرت حتما برو تا از وضع یبرا_

 !دایکمکت کنه ش

 

 مات شده را نگاه کرد. یدایش روزمندانهیپ شوکا

 ادین شهیداداش مگه م ادیباهام م ریام_

 

 داده؟ حیدرست توض هیدکترت راجب تغز_

 اره چطور؟_

 

 نوشابه کنار بشقابش کرد و گفت: وانیبه ل یا اشاره

 کامال مشخصه!_

 

 بلند شد. زیاز سر م وشیاز دار تیو ندا هم به تبع دیپر ریام یدر گلو غذا

 خاتون میرفع زحمت کن نیاگر اجازه بد_

 

 . نوش جانتون به سالمتکنمیپس اصرار نم نیهردوتون خسته ا_

 

 وار تکرار کرد: یطوط سوسن

 گه؟ید رمیبگ طیدوتا بل_
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 فت:لبخند چهره مهربان خاله اش را نگاه کرد و گ با

 !میکنیانشاهلل فردا حرکت م دیرو جمع کن لتونیامشب وسا_
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 اش گذاشت و زمزمه کرد: نهیقفسه س یشد و دستش ر رو خم

 الرضا یبن موس یعل ای کیاسالم و عل_

 

 بود گفت: ستادهیکه کنارش ا وشیصاف کرد و رو به دار کمر

 جا نیهم گهیساعت د مین_

 

 .دیابروانش کش یدست چادر را تا رو کیرا تکان داد و با  یصندل شوکا

 چادر! نیندا تا چپ نکردم با ا گهید ایب_

 

 لب ال اله.. گفت و رو به ندا گفت: ریز سوسن

 کنهیم تیکه سر کرده جمع کنه کفا یچادر برعکس نیخودشو با ا نیرو تکون بده ا یصندل نیا ایدخترم تو ب_
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 را به حرکت در آورد و رو به شوکا گفت: یصندل ستادیرفت و پشت سر خاله ا جلو

 یخودتو کور کن ستین ازین هیموهات باشه کاف یبغلت. جلوش هم تا رو ریاون پارچه رو جمع کن ز یبغال_

 

 !گهیجلو د دمینگام کرد گفت چادرتو بکش جلو خب منم کش رغضبیم نیچطور ع یاون زنه دم در ورود یدیند_

 

 ار به کارت نداره.ک یکس یدرست سرت کن_

 

 

 :دینال

 کنم ارتیبدون چادر ز شهیم یآقا مگه زوره؟ چ ستمیخوب بلد ن_

 میوقت ندار شتریساعت ب میغر نزن ن ایراه ب_

 

  

راحت تر خاله باز کرده  ارتیز یکرد  و با تمان دادن سرش به خادم حرم که راه را برا میتنظ حیرا مقابل ضر یصندل

 بود تکان داد.

 

از چادر چون دزدان  گرید یمیجمع کرده بود و ن یبغلش به  شکل خنده  دار ریاز چادر را ز یمیه شوکا که نب ینگاه

 زد. شیانداخت و صدا کردیصورتش افتاده بود و اطرافش را نگاه م یرو ییایدر
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 رفت و گفت: کیهراسان نزد شوکا

 کنن؟یترورم نم ارمیاالن چادرمو در ب_

 

 و گفت: دیخند

 ؟یبکن یتونیکارو که م نیدور کمرت نگهش دار ا یکن ول ارتیز اریدر ب میننه همه ز_

 اره بابا_

 

 را پنهان کرد. شیجلو برد و شالش را مرتب کرد و موها دست

 یحاجت روا بش شاهللیبرو جلو ا_

 

 و گفت: دیرا بوس صورتش

 یندازیخاتون م ادیوقتا منو  یباشه مامان بزرگ جونم. بعض_

 

وجودش را گرم کرد  قیعم یچسپاند و پلک بست. آرامش حیاش را به ضر یشانیرفت و پ کینزد آخر خودش هم در

 دومش را کرد! یبودن زندگ داریو پا یچه شد که طلب خوشبخت دیو نفهم

 

 

 

                       ******************* 
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 ؟یخوب_

 

 ؟یپرسیسوال رو از من م نیا یچند وقته ه یدقت کرد_

 

 مطمعا باشم مگه بده؟ مخوایم_

 

 ؟یتو چ_

 

 االن حالم خوبه! ی. ولدونمینم_

 

 روشن در شب گفت: یچراغ ها ریرنگ حرم ز ییبه درخشش گنبد طال رهیزد و خ یلبخند

 منم!_

 

 بد؟ ایخوبه  نیا_

 

 فکر کنم خوب باشه ی. ولدونمینم قیخودمم دق_
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 از چه نظر خوبه؟_

 

 کشمینظر که راحت نفس م نیاز ا_

 

 ؟یکنیهش فکر مب_

 

 بود اما خودش را به آن راه زد. دهیرا فهم منظورش

بگذرونم از اون ور آبان  دیکه مهر امسال رو چطور با کننمیفکر م نینمونده تابستون هم تموم بشه. دارم به ا یزیچ_

 که سال قبل داشتم یکیتار یو  ماه ها

 

 و گفت: اوردین شیرا به رو قتیگرفتن از گفتن حق کناره

 که امسال هم مثل سال قبل باشه؟ یترسیم_

 

 باشم؟ دینبا_

 

 م؟یرآورده کردن آرزو هامون موفق بود یبه نظرت چقدر تا به االن تو_

 

 .دیخند
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 ؟یانتظار نیچن یبرا ستیزود ن کمی_

 

 همه آرزو هات برآورده بشه یو صبح پاش یشب بخواب  گنیم_

 

 قشنگ باشه تونهیها م یبعض یبرا_

 !ست؟یما آرزو ن یها چرا مگه آرزو_

 

 ...کمیشبه اتفاق افتادنش  هیهست! اما خب _

 

 !یدار یبزرگ یمعلومه آرزو ها_

 

 !دیشا_

 

دل  ییدوتا نجایا نیدوتا زن تنها رو ول کردن اومد نیکشی. خجالت نمکردمیساعت من دارم دنبال شما دوتا م هی_

 !ن؟یریگیو قلوه م نیدیم

 

 .کردیبود. دست به کمر و طلبکارانه نگاهشان م ستادهیشان ا یر فاصله چند قدم. ددندیشوکا به عقب چرخ یصدا با

 

 خاله تموم شد؟ ارتیز_
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 تو حرم بمونه خوادیبرون به مامان باشه تا صبح م دمشیکش یبا بدبخت_

 رهیداره بذار حاال که اومده آرامش بگ یخب بمونه چه اشکال_

 

و  یپرواز و تاکس یاز صبح همش ه ادیبشن! من خوابم م بیرم غح یکفترا زنمیم غیخدا شاهده چنان ج وشیدار_

هتل به  ی. مگه نگفتدیبگذار شیهتل به نما یادامه داستانتون رو تو نی. پاشادیچادر! خسته شدم. گشنمه و خوابم م

 . زود! میببن نیپاش االی. نیدل و قلوه بد ییبه گنبد طال رهیخ نیپنجره تون رو باز کن که؟یحرم نزد

 

 آخه شوکا جان منم  با خاله موافقم میکجا بر یخوب نیوا به اه_

 

 گرد شد. شیها چشم

 نــــــــــــدا؟!_

 

 واقعا؟ یکنیندا و کوفت چرا درک نم_

 

 باز گفت: شیکرد و با ن میتنظ وشیمادرش را کنار ندا و دار یبعد صندل یپاسخ دور شد. کم بدون

 !یبا ی. بانمتونیبیصبح م دوستان فردا دیلذت ببر تونیمعنو یاز فضا_

 

 

 دور شدن دخترک را تماشا کرد و در آخر گفت: نکشیاز باال قاب ع سوسن

 کردیرو زهرمارم م ارتیز موندیم نجایامشب ا نیشد که خواستم. ا یباالخره همون_
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 ادامه داد: وشیبه دار رو

من بزرگش کردم  نوی. اشهیحالش خوب م  کنهیم ارتیفضا رو ز نهیبیم ادینه م یعذابه فقط گفت هیما نویا اریگفتم ن_

 کنهیو ثابت م ارهیم نیآسمونو به زم نیا دهی. تو بگو ماست سفزنهیخدا ساز مخالف م شهیهم خوادیم یچ دونمیو م

 !اههیماست س

 

 و به دفاع از شوکا گفت: دیخند ندا

 ستیبا شما جور ن شیقیفقط عال هیخاله جون دختر خوب ینجوریا نینگ_

 

 !م؟یبخور یم مادر. حاال شام چبگ یچ_

 

 را نگاه کردند. گریکدیمتعجب  هردو

 خاله جان یشما بگ یهرچ_

 

از  نییکوچه پا نیپاشو برو هم شترهیصحن حرم آقا صفاش ب نیهم نیمنو ببر خوادیرستوران مستوران نم_

 کارش یتموم شه بره پ میبخور ریبگ چیعباس آقا سه تا ساندو یچیساندو

 

 ت گفت:با به وشیدار

 ؟یشناسیعباس آقا رو شما از کجا م_
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 را جابجا کرد و خونسرد گفت: نکشیع

عباس آقا به  یچیساندو نیا یباهام بود دلمون ضعف رفت از گشنگ روزهیپابوس آقا ف میپارسال با کاروان اومد _

 بگو بزنه فلفلش هم کم باشه مادر یهم خوش مزه بود. برا من بندر یلیخ دیدادمون رس

 

 

 بلند شد. شیباز ندا از تعجب انداخت و از جا مهیبه دهان ن ینگاه مین

 ندا؟ یخوریم یچشم خاله جان. تو چ_

 هــ هان؟!_

 ؟یخوریم یچ گمیم_

 !یمنم همون بندر_

 

**** 

 زد و گفت: چشیبه ساندو یبزرگ گاز

 مونادیمن گفتم ل ؟یآورد ینوشابه منو چرا نارنج_

 دیکن لیما دوغ مخاله جان ش ستینوشابه مال شما ن_

 

 خورمیتو حرم. از جامم تکون نم مونمیسه روزو م نیسه روز اومدم ع یهتل؟ کور خوند یببر یخوابم کن یخوایم_

نوشابه براتون ضرر داره  نیشما قند دار یول دیشما بگ یخاله جان من قصد جسارت نداشتم هرچ هیچه حرف نیا_

 هم ضرر داره بخدا براتون چیساندو نیهم
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 فهمه؟یاز کجا م یرفت هتل! تو به  دکترم نگ ستین نجایل خودم که افضو_

 

 خاله جان. نوش جانتون ممیمن تسل_

 

 و سوسن ادامه داد: دیخند زیر ندا

 تو خونه آره؟ یزنیم شیزبونت ن نیدخترم با هم نیا _

 

 خنده ندا به هوا رفت. کیو شل دیپر وشیدار یدر گلو لقمه

 آخه! هیچه حرف نینه به جان خودم خاله ا_

 

 کی! از تکنبرهیدختر. با پنبه سر م نینب ینجوریا نوی. ایدار یچه زبون دونمیندونه من م یهرک افتویمظلوم نکن ق_

 و تمام!  کنهیخرت م کنهیاستفاده م یروانشانس یها

 

 گفت: وشیدوغ را دست خاله داد و به دفاع از دار یبطر

 خاله جان ستیآ هم ن ینطوریا_

   

 !یدونیتو نم گمیکه من م ینطوریا همچرا چر_
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گذراند. سه روز دور از  یبود که در مشهد م یو امروز روز آخر دیرس انیزود به پا یلیشده خ یزیسه روز برنامه ر 

 افکار گره خورده و پر از خاطرات خوب!

 

 سایوا سایوا_

 

 رسهیبخدا به همه م یدیخر یمدون سوغاتچ هی. گهیبسه د مایپرواز دار گهیمامان چهار ساعت د ه؟یچ گهید_

 

 چشم نظر کودکانه گذاشت و گفت: یدستبند ها یشوکا دست رو یتوجه به غرغر ها یب سوسن

 دونه چند؟ نایآقا ا_

 

 برد و آرام گفت: کیسرش را نزد شوکا

 آخه؟! تهیواسه چ نایکنم خودم خبر ندارم ا مانیمن قراره زا م؟یمامان ما بچه دار_
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 نثارش  و بعد از حساب کردن مبلغ دو دستبند  گفت: یغره ا چشم سوسن

 تکون بده حرف نزن!_

 

 مغازه ها نشان داد.  یو خودش را مشغول تماشا دیخند زیر داستیدور تر از آن ها قدم بر م یکه کم ندا

 خانم ها واگذار کرد.را به  دیگرفت و ساعات اخر را هتل ماند و خر یعاقالنه ا میکه تصم وشیفکر کرد که دار نیا به

 ستیتا منو دق مرگ نکنه ول کن ن نیبهش بگو ا یزیچ هیندا تو _

 

 را حرکت داد. یعوض کرد و صندل یعصبان یرا با شوکا شیجا

 جانم خاله جان؟ به من بگو کارتو_

 . دمیبسته نبات و زرشک به اندازه خر جدهیگوش کن مادر ه_

 

 را قورت داد و گفت: تعجبش

 خب؟_

 

خجالت  خوامیمادر م ستی! به نظرت کم نچیه نیا رسهیختم قرآن م یخانوما یعنی... قامیو شمردم به همه رفهمه ر_

 نکرده یخدا ششونیزده نشم پ

 

 بلند گفت: شوکا

 کن چشم نخورن! قاتیاون رف یگوسفند هم  قربون هی ینفر_
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 شوکا را به آرامش دعوت کرد و در جواب خاله گفت: ندا

 شترشیب یول هیکار قشنگ یبریسوغات م هیهم  کیدرجه  کانینزد یبوده. حاال برا ارتیدفت زخاله جان شما ه_

 ست؟یبه نظر من ساده باشه بهتر ن  کنهیرو کم م اتیثواب ز

 

 گفت: ظیبا غ شوکا

رو داره تا سال بعد  ونشونیکل پانس نیکجا بوده ا کیخواهرم؟ درجه  ستین بایبسته نبات و زرشک ز جدهیه_

 تو! یچه ساده ا کنهینبات م نیتام

 

 و گفت: دیبه چادرش کش یدست سوسن

 از پرواز. میجانمون میهتل چمدونارو بردار میتموم شد بر دامیمن خر نیخوبه خوبه .... کم غر بزن_

 

 داد. رییمادرش را تغ یصندل ریذوق زده ندا را کنار زد و مس شوکا

 نشده! مونیندا بدو تا پش_

 

 

 

                              *************** 
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و بهانه  وشیدار یالتماس ها زشیمالقات خواهر عز یسوسن برا یدر فرودگاه تهران اصرار ها مایاز فرود هواپ بعد

 دور هم نشسته بودند. یاش را شکست داد و حال همگ یخستگ

 

 را جابجا کرد و به چمدان باز شده وسط سالن نگاه کرد. شیخاتون کالفه عصا 

 تموم نشد خواهر؟_

 

 را جابجا کرد و گفت: نکشیع سوسن

 بسته تمومه خواهر نیآخر نمی.. آها اسایبسته کمه! وا هی_

 

 از تاسف تکان داد و گفت: یسر شوکا

 !م؟یکنن انبار زرشک و نبات بزن یعمارت رو خال یخاتون بگم اتاق اخر_

 

 را در هم کرد.حضار صورت سوسن  زیخنده ر یلبخندش را فرو داد. صدا خاتون

در  شیموها یمشک شهیرنگ رفت. ر یو گشاد صورت ریحر کیگم شده در تون یدایرا باز کرد و به سمت ش مشتش

 یاش را کم نکرده بود. اما چشم ها ییبایاز ز یهنوز هم ذره ا شیموها یرو یمانده از قهوه ا یکنار مقدار باق

 خاموش بود و رنگ غم داشت.  انگرشیعص

 شکسته شده است. دایانقدر ساکت و ش ریافتاده است. ام یسه روز چه اتفاق نیفت در اگ یم یکس کاش

 چشم نظر را گفت دستش گذاشت و گفت: دستبند

 یتن بچت سالم باشه و عمرش طوالن شاهللیمادر ا ایب_
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 گفت: یآرام یصدا با

 یممنونم خاله سوسن لطف کرد_

 

 خاله جان رنگ به روت نمونده یخوب_

 

 گفت:  دهیرنگ پر یدایش یجا به خاتون

 مراقب خودش باشه. شتریب دیداره با یخطرناک یکرده باردار زیدکترش استراحت مطلق براش تجو_

 

 زد: شین شوکا

 !ذارهیماشاهلل همسرشون کم نم_

 

زد و   دنیحوصله خودش را به نشن یب ریپر از نفرت شد و لبخند مرموز شوکا را شکار کرد. ام دایخاموش ش نگاه

 به گلدان کنج خانه شد. رهیخ

 گفت: نیخاتون خونسرد و مت باز

ازش بشه  یشتریکه مراقبت ب مونهیمن م شیپ شیباردار انیتا پا دایش نیهم یداره. برا ینیهمسرش هم کار سنگ_

 مادر کمک حال باش یخوند یی. توام مامامیکنیکارا رو ما زنا بهتر درک م نیا

 

 شد. شتریکالم شوکا ب شین

هفتم  ایشش و  یماه ها یکه تو دهیرو نشون م یقند باردار دای. حال و روز شدونمیکه من درس خوندم و م ییتاجا_

 !هیعیرطبیزوده و مبتال شدن بهش غ یلیاون خ یکه هنوز برا دهیرخ م یباردار
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 چون پتک بر سرش کوابنده شد. قتیخشک شد و حق وشیپوس کنده شده در دستان دار مهین پرتقال

 اش را متوقف کرد و گفت: یبار مقابل ندا صندل نیو سوسن ا دیپر دایش یرو  رنگ

 یرو هم تو بهمون بد یخبر خوش بعد شاهللیمال تو دخترم ا نمیا_

 

 و نافذ خاتون  کف دستش فشرد. رهینگاه خ ریزد و دستبند را ز یخجول لبخند

 ممنونم خاله جان_

 

 به جمع ادامه داد: رو

 وسالم! نیت سرتونه. نبات و زرشک هم بردارپش ریخ یدعا تونمیبق_

 

عمارت پخش  یباصفا اطیدر خانه و ح مانهیشام و جمع صم یو اقوام به اصرار خاتون برا رفتیم یکیرو به تار هوا

 از خانم ها هم در آشپزخانه مشغول بودند.  یو جمع کردندیشده بودند. مرد ها بساط کباب را آماده م

 .کردیرفتار م نیخانواده جور نشده بود و سر سنگ یاعضا گریبا د دیهم آن طور که با هنوز

 چکیچ_

 

 را در دست جابجا کرد و گفت: یچا ینیس

 جونم زن عمو؟_
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 ؟یدیند وشیتو دار_

 

 اونجا باشه دیسر به اتاقش بزن شا هیهم نبود  ونینه تو جمع آقا_

 

 یباشه مرس_

 

 همراه شوکا وارد اتاق پنجم شده است. شیپ یکه سرپشت عمارت شد و به خاطر آورد  ضیعر یراهرو وارد

 اش شد. یشرویآشنا مانع پ یباز و زمزمه ا مهی. در نستادیدر اتاق ا مقابل

 باز در رنگ گرفته بود. مهین اریچشمانش از ش شیپ دیدیرخش را م میکه ن ییدایش ریتصو

 :کردیشکم برجسته اش گذاشته بود و زمزمه م یرو دست

 کارو با من نکن باشه؟! نی. ایمن دیام نی. تو آخریمانتنهام نذار ما_

 

 از در فاصله گرفت. یگرد شد و وحشت زده قدم شیها چشم

 رفت. رونیاش گذاشت و آهسته از راهرو ب نهیقفسه س یرو دست

 که نکند...! شدندیافکار خون آلود در سرش انعکاس م مدام

را  رشیمس کردینگاهش م نیکه متعجب و غمگ رحافظیام ندیسر راهش سرش را باال اورد و با د یورود شخص با

 که خواست از کنارش بگذرد سد راهش شد. یداد  و درست لحظه ا رییتغ

  ؟یکنیصورتمم نگاه نم یکه تو زنمیانقدر حالتو بهم م_
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 کنار لطفا دیبر_

 

تم نگاه کن و بگو که به صور یو تو ری. نترس سرتو باال بگستیجز من و تو ن یکه کس نجایا ؟یبندیچرا جمع م_

 .یاشتباهو کرد نیخاطر من ا

 

 زد. پوزخند

 کنار! دیبر_

 

 آره تحمل اون بهتر از منه؟ یکن یزندگ یارزه به خاطر من با اون عوض یکارو نکن ندا.. م نیا _

 

 را باال گرفت و با نفرت نگاهش کرد. سرش

اون مرد االن شوهر  ادیو چه ن ادی. چه خوشت بیم شداالنم تمو یمن توبود یاشتباه زندگ نیدهنتو ببند. بزرگ تر_

 منه

 

 تموم نشده! یچیه_

 

 کنار دیاز سر راه من بر_

 

 اگه نرم؟_
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 آره؟ یدردسر دوست دار_

 

 ؟یکارو کرد نیچرا ا_

 

 برو گمشو کنار یآخه عوض کنمیم کاریبه تو چه مربوطه من چ_

 

 ندا!_

 

 وار تکان داد. دیرا تهد انگشتش

 یدیفهم اریزبونت ناسم منو به _

 

 با منه نکن یاگه به خاطر لجباز_

 

 زد. پوزخند

جز  یستین یچینه؟ تو ه یدست باال گرفت یلی. خودتو خرمیبگ میآخه که من بخوام به خاطر تو تصم یهست یتو ک_

 رو گرفته.  ایدن اشیکثافت کار یکه بو یکار عوض انتیخ هی

 

 نــدا_
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 :دیصدا غر یب

 ! اریونت نگفتم اسم منو به زب_

 

 لحظه گوش بده هیباشه _

 

 آبروتو هم نبردم مچهین نیاز سر راه من برو کنار تا هم_

 

 ؟یدوسش دار_

 

 گفت: شیدر چشم ها رهیخ

عرضه نداره دماغشو باال بکشه چه برسه به ازدواج  یدست و پا چلفت ییدختر روستا هی ینه؟ گفت یسوزیم یلیخ_

  مجدد نه؟! نقشه هات نقش بر آب شدن؟

 

 م؟یرو تمومش کن هردوتامون تو عذاب  یباز نی! نکن ایندار یدید_

 

 گرفت. واریو دست به د دیتوجه به اطرافش بلند خند یب

 نه؟! یهست ی. خودتم باورت شده آدم مهمکشمیدارم نفس م یگم کرد میگورتو از زندگ یعذاب؟ از وقت_
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 اش ر قورت داد  و گفت: خنده

  ؟یگیم یکنم کمه. حاال چ فیبرات تعر یبهتر از توئه که هرچ یدارم. انقدر هم دوسش یلیآره دارم! خ_

 

 کالم در دهانش ماند. وشیمحکم دار یکرد و لب به جواب باز کرد که با صدا یقروچه ا دندان

 چخبره؟ نجایا_

 

 رفت. وشیو به سمت دار رگرفتینگاه از ام ندا

 دنیاز من سوال پرس گشتنیدنبال همسرشون م_

 

 به در گم شده پشت ستون  کنار آشپزخانه اشاره کرد و گفت: وشیاهرو که خارج شدند دارر از

 طرف نیاز ا_

 

و رنگارنگ با  یمیقد یکتاب ها میطبقات بلند و عظ دنیباز را به عقب هول داد و داخل رفت. با د مهیدر ن کنجکاو

 ذوق گفت:

 من! یخدا_

 کرد؟ تتیاذ_

 

 فت:و گ دیاز طبقات کش یکی یرو دست

 زنهیمزخرفاتش حالمو بهم م_
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 گفت؟ یچ_

 

 را ورق زد. کتاب

 جن سر راهم سبز شد نیبرگشتم ع یعمارت و وقت یتو تیمیرفتم اتاق قد گشتمیچرت و پرت! داشتم دنبال تو م_

 

 ؟یاوردیکم که ن_

 

 .دیگذاشت و خند شیرا سر جا کتا

 راحت.  التیشدم خ یآب بند ی! حسابیساده ا_

 

 .دیچوبش کش یعه نشست و دست رومطال زیم پشت

 به خاطر انتقام از اون با تو ازدواج کردم کنهیفکر م_

 

 ها نه؟ شهیخفن م یلی! انتقام از همسر اول و ازدواج با برادر همسر دوم! خینیچه سوال سنگ_

 

 گفت: یرا قورت داد و جد لبخندش

 انتقام با تو ازدواج نکردم یمن برا_
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 خشک گفت:را مقابلش گذاشت و یکتاب

 مطالعه ات چقدره زانیم نمی. خب حاال بگو ببدونمیم_

 

 بود ییدوره سوم راهنما خیکه کتاب دستم گرفتم کتاب تار یبار نی! آخریچیه بایتقر_

 

 !؟یکنیم یشوخ_

 

 ؟یدونستینم یعنیام  ینه کامال جد_

 

مورد کتاب و مطالعه تعجب  هست اما در کلیس یکه دار یطیبر شرا یتو حاالمبن یلیکه مدرک تحص دونستمیم_

 کردم

 

خونه  میغذا زهرمار من بشه و برگرد داینگاه ش ری. زمیمتلک شام بخور یقراره بازم با کل نمی. بگو ببالیخیب نارویا_

 مون؟!

 

 .دیبرداشت و خند یاز صندل هیتک

 باشه! یخوایهرجور که تو م تونهیم_

 هرجور که من بخوام؟!_

 ...یتو بخوا یهرچ_
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****** 

 

نان را  یو کنار گذاشت. در اخر تا دیکش رونیهارا از جگر ها ب خیس کیبه  کینان گذاشت و  یرا رو دستش

 برش زده و نوشابه  را به سمت ندا هول داد. یمویل ینیبرداشت و س

 دییبفرما_

 

 رنگش را جابجا کرد و لقمه گرفت.  دیسف یکیپالست یصندل

 !یزیچ هیشد  نیا_

 هم بد نبودآ  ادیشما ز یتو بخوا یهرچ نیان_

 ستیکس بد ن چیه یخودت برا لیخلوت باب م هیخاموش و  لیموبا_

 بودم دهیترس کمی_

 

 .دیخند

 .زنمینم بیآس یمن به کس_

 

 کمرنگ شد. وشیدار یلب ها یرو  لبخند

 دونمیم_
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 را  بدون منظور دست او داد و گفت: یبعد لقمه

 من ترسناکه؟ یکجا_

 

 زن رو اثبات نکرده! کی میتصم یرو سکیاعتماد و ر یا هیرنظ چیتا به امروز ه_

 دست شما درد نکنه_

 البته جدا از شما_

 تره؟ نیزن ها رنگ هیخون من از بق_

 نداشتم  یمن منظور بد_

 نیایزن بر نم هیکه از پس  نیبا زبون خودتون اعتراف کرد دونمیم_

 یزیچ نیهمچ هی_

 یتگف نویدکتر هم یآقا رشینزن ز گهینه د_

 شهیها شامل حال تو نم نهیگز نیخوب ا_

 ها؟ نهیکدوم گز قایدق_

 !شه؟یبگم غلط کردم درست م_

 جور حرفه هی نمیا_

 

 را آماده کرد. یو لقمه بعد ختیجگر ها ر یرا رو مویل آب

 تا االن متوجه نبودمون شدن_

 دهیقرار م تیاز همه شوکا امواتمون رو مورد عنا شتریقطعا! و ب_
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 فرو داد. یدنینوش یمه اش را با جرعه او لق دیخند

 مونهی.خودش هم بهم گفت بخاطر من اومده و شب رو مادیجمع خوشش نم یاز شرکت کردن تو ادیز_

 فرار داد. شنهادیپ وشیدار یبگ ی..! فردا نرنطوریکه ا_

 حرفم هستم. ینگران نباش من پا_

 خوبه_

 گم؟یم یچ یدونیخوبه م یبیعج یجور هیشوکا _

 

 و گفت: دیدهانش را دستمال کش اطراف

 ییجا کنهیم یکه توش زندگ یو خانواده ا یواقع یایتو دن یخودش رنگارنگ  و پر رونقه ول یایخواسته هاش تو دن_

 نداره

 

 ستیمثل اون اصال خوب ن یدختر با استعداد یبرا نیخوب ا_

 

 گذاشتهرو پشت سر  یادیحرفاست. مشکالت ز نینگران نباش شوکا  محکم تر از ا_

 

 دونمیآره م_

 نه؟ گهیخاموشه د تیگوش_

 آره نگران نباش_

 !یبریپس تا فردا از ترور به سبک شوکا جان سالم به در م_
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********** 

 

آرامش بخشش وجودش را  یرنگ گرفت و گرما شیبرق را فشرد. خانه کوچک و آشنا دیو کل دیکش وارید یرو دست

 گرم کرد.

 از پا در آورد و به سمت آشپزخانه رفت. یرا کنار مبل راحت پاشنه بلندش یها کفش

 ؟یخوریم یچا_

 

 آره دستت درد نکنه_

 

 گذاشت. میشعله مال یآب را رو یتلفن را فشرد و کتر ریگ غامیاز ورود به آشپزخانه دکمه پ قبل

 شوکا پخش شد. یبلند بوق صدا یاز پخش صدا بعد

من  کننیهمه منو بستن به رگبار فکر م ن؟یکجا در رفت نیقال گذاشت نجایمگه دستم بهتون نرسه مارمولکا! منو ا_

 . شدم آش نخورده و دهن سوخته. دمیو نم پس نم نییکجا دونمیم
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. خواب بر شما منافقان نینیتو زنگتون حاال بب کنمیفروشا دم خونه تونم انگشت م ینون خشک نیا نیصبح ع اذان

 حرام است!

 

 اش را باز کرد. یو گره روسر دیغش خند غش

 شوکا بود؟_

 

 گذاشته... بنده خدا رو تحت فشار گذاشتن. غامیاره. پ_

 ام بود! یعصبان_

 چه جورم_

 

 یدکمه لباسش خشک شد و لبخند رو نیآخر یگذار دستش رو غامیبغض آلود پ یو صدا یبعد غامیپخش شدن پ با

 .دیزده هم ماس واریبه د هیتک وشیدار یلب ها

 

که  یبعد اون همه اشک دنتیخند یندا! برا یدیکه خند دمی. دیدور دور کرد ؟یشام خورد رونیب یباهاش رفت_

بندازم.  ادتیفقط خواستم  موندیم ادتیهمه مناسبت هارو  شهی. همادتهی دونمیخوش حالم. م یختیبخاطر من ر

بغلمون گذاشتنش چقدر خوش حال  یاومد و پرستارا تو ایبه دن یوقت ادتهیتولد بارانِ... دخترمون!  گهیچهار روز د

اسم دخترمونو  دیازم پرس دایش شیباران... چند شب پ یاسمشو گذاشت نمیاومد. واسه هم یاون روز بارون م م؟یبود

 مویتو زندگ یتو یاومد که هفت سال تمام تو هولم داد ادمیتو افتادم!   ادی. دیبه ذهنم نرس یچی. همیبذار یچ

هام.  یدنیو نوش ی. نوع نون صبحانه چارهنمی. کت و شلوارم.رنگ کراوات و پیتخاب کردان نارویو برام بهتر یساخت

من  یانتخاب زندگ نیوقت استعداد نداشتم. تو درست تر چیانتخاب کردن ه یاسم بچه مون! من تو یعطرم.. حت

که  یودم. درست همونب یکار عوض انتیخ هیامشب من بازم  یبدون خوامی...میا گهینفر د هیکه االن انتخاب  یبود

 ...نیهم خوامیمعذرت م یختیکه به خاطر من ر یی! بابت همه اشک هایراهرو بهم گفت یتو
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به خود را  رهیخ وشیو دار وشیبه دار رهیخ یمبهوت ندا یکه گره نگاه ها یو سکوت ریگ غامیمجدد بوق پ تکرار

 شکست.

 اونجا! ایاتاق مطالعه ام ب یمن تو_

 

صدا  کیقطره اشکش  نیاول دنیبسته شدن در اتاق مطالعه با چک یاش خم بود که صدا نهیس  یسرش رو آنقدر

 شد.

 را در دستش مچاله کرد و به  مبل کوباند و با حرص لب زد: یروسر

 خدا لعنتت کنه!_

 

 یرنگ رو یپاکت بزرگ و صورت دنیبق را فشرد و با د دیکوبان به سمت اتاقش رفت و در را با شتاب باز کرد. کل یپا

 باره رنگ تعجب گرفت. کیتختش تمام خشمش به 

و  شرتیبه ت یو کنج اتاق انداخت. دست دیکش رونیرفت. مانتو را از تنش ب کیباز اتاق را رها کرد و نزد مهین در

 و لبه تخت نشست. دیاش کش یشلوار ل

 شکل را کنار زد. یپاکت مربع در

 را لمس کرد. متشیران قزده دست جلو برد و جلد چرم برجسته و گ ذوق

 . دیشده را دست کش یکنده کار خطوط

 رنگ را لمس کرد. یصورت یشکوفه ها زیبا طرح ر یشمیابر دی. پارچه سفدیاش کش یشانیو به پ دیرا بوس قران
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 .دیکش نییدر را پا رهیو بدون مکث دستگ ستادیزد. مقابل اتاق مطالعه ا رونیچادر  قران را برداشت واز اتاق ب 

 

 گفت: یفیمطالعه اش را جابجا کرد و با اخم ظر نکیع داروش

 آروم تر!_

 

 و پا گرفته از ذوقش را حفظ کرد و قران را باال گرفت.  قیعم لبخند

 دوست دارم؟ یمن صورت یدونستی! اصال از کجا م؟یکرد دایاز کجا پ یتو قران صورت_

 

 یهرجور که بخوا متیمقدار اختالف ق هیبا  قهیسل رو طبق زیهم هستن که هرچ ییها تیسا هیسخت نبود.  ادیز_

 رو دادم. یبرات درست کنن منم سفارش قران با طرح جلد صورت

 

را باال  ینتیبراق و ز یا شهیطرح دانه ش  حیگذاشت و تسب زیم یقسمت خال یرفت. قران و چادر را رو کینزد 

 گرفت.

 

 خوشگله... اصال محشره من عاشقش شدم! یلیخ نیا_

 

 دادمیزودتر انجامش م کنهیانقدر خوش حالت م دونستمیه ماگ_

 نشست و گفت: یخال یصندل یتعارف مقابلش رو بدون

 گرفتم؟ یفوقوالده رو بابت چ هیهد نیبدونم ا شهیم یسوالم مسخره است ول کمی دونمیم_
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رفت و  خودکارش را که امشب باز هم غوغا در دلش به پا کرده بودند گ شیگونه ها یرو قیعم یاز چال ها چشم

 و کنارشان زد. دیدخترک کش یشانیپ یافتاده رو یموها یرو

 بود؟ یقرار ما چ_

 

 براورده کردن آرزو..._

 

 گهیخب.. معادله حل شد د_

 

 قران و... یعنی نیدوست دارم و ا یمن صورت یدیآخه تو از کجا فهم دمیحل شد من نفهم ویچ ینه چ_

 

واسلت رو جمع  تیعمارت پدر یتو یندا ساده ست. اون روز آخر که داشت اش نکن دهیچیصبر کن صبر کن. پ_

خط خرچنگ قورباغه نظر منو جلب کرد! و شد  هیکردم. بازش کردم و  دایپ یدفترچه به طور اتفاق هیمن  یکردیم

 ...هیهد نیجرقه ا

 

 

 زده  شمرده شمرده گفت: رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 !؟یمنو خوندکالس اول  یتو دفتر آرزو ها_

 

 زد. لبخند
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 شهی.  همدمیدیبود که دفتر آرزو ها رو م یبار نیاول یبود ول یکار بد دونمیآره... برام جالب بود. درک کن خوب. م_

 بار طرف من دفتر آرزو ها بود. نتونستم و چه خوب شد که ازش نگذشتم. نیبا دفتر خاطرات مواجه شدم و ا

 

 

 من نکرده بود. یکارو برا نیکس ا چیتاحاال هذوق زده.  نطوریشوکه شدم و هم_

 

قشنگه آدم  یلیگرفته بود هم منو به وجد آورد. خ ادیدختر هفت ساله که تازه نوشتن رو  هی بیعج یآرزو ها_

آرزو ها باشن و و  سهینویکه م یکلمات نیاول یترس چیبدون ه سهیو از آمال و آرزو هاش بنو رهیبگ ادینوشتن رو 

 ازشون نترسه

 

 چیه ینبودن ساده بودن و بچگانه ول یافتنیبزرگ و دست ن ادیمن ز ی.آرزو هادمیوقت از آرزو هام نترس چیمن ه_

قصه  یندرالیشدن! نه س یچرا. نه لباس بت من خواستم و نه مرد عنکبوت دونمینم دمینرس چکدومشونیوقت به ه

از خدا خواستم  شهیعادت کردم. هم یاز همون بچگ نِوفتادیاتفاق ن نیخفته! نشد که بشه. من به ا یبایبودم  و نه ز

 نویو من ا وستهیپ قتیمن به حق یاز آرزو ها یکیبار  نیاول یدوستش داشتم و دارم. امشب  برا شهیهم یو نداد ول

 تشکر کنم دیبا یازت چطور دونمیتوام.. نم ونیمد

 

قلبش را سرکوب  یو باز ندا دیود را دست کشکه جان گرفته از لبخند و بغض ب یچال گونه ا یرو دهیاشک کش قطره

 کرد. او حق نداشت. البته فعال!

 شنیاز امشب به بعد آرزو ها همه شون بر آورده م_

 

 

 هم گذاشت و گفت: یزد پلک رو یبر صندل هیو تک دیلرزانش را عقب کش یها دست
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 در بره! میخستگبخورم تا  ییهمسر پز با چا ینیدارچ یها کیکه ک کنمیخوب من االن آرزو م_

 

 

 

 و گفت: دیغش خند غش

 ساعت زمان الزم دارم میچشم فقط ن یبه رو_

 

****** 

 

عقب افتاده اش  یهنوز در اتاق مطالعه مشغول انجام کار ها وشیخانه را معطر کرده بود. دار یفضا نیعطر دارچ یبو

 .زدیآمده را با دقت برش م رونیتازه از فر ب کیبود و ندا ک

 باز کرد و داخل رفت. شیباز اتاق ر با پا مهیرا برداشت و آرام به سمت اتاق قدم برداشت. در ن  آماده ینیس

 

 دارارام! کار بسه وقت استراحته_

 

 

 باز کرد. زیم یرا رو ینیس یوافر مدارک را کنار زد و جا یبا شوق وشیدار

 ام نذاشتم عرقت خشک بشه آرزو کردم ییآدم پرو یلیمن خ_
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 و نشست. دیب کشرا عق یصندل

 بود؟ یقرارمون چ_

 براورده کردن آرزو_

 !شنیو به حرفه من مربوط م یدار یراحت یخوش حالم که ارزو ها_

 ام یمن کال آدم ساده پسند_

تازه  یتازه همراه با چا ینیدارچ کی. کدییصبح بفرما قهیتهران ساعت  چهار و چهل  و هشت دق نجایبله درسته.  ا_

 دم...

 در زود گذشتاوه اوه چق_

 خوش گذشت یاره ول_

 

 شبشان نداشت. یرو یریرا فراموش کرده بودند و تاث ریچقدر زود خزعبالت ام و

 

 پر گفت: مهیو با دهان ن دیرا با لذت جو کیک تکه

 !هیعال_

 نوش جان_

 ؟یکنیفکر م یاالن به چ_

 

 تعارف گفت: بدون

 عبادت کنم! زمیعز یست جانماز و قران صورت و با رمیتا  بدوم برم وضو بگ دنیاذان م یک نکهیبه ا_
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 و به سرفه افتاد. دیپر وشیدار یدر گلو کیک

 را با خنده دستش داد و گفت: یچا استکان

 نه؟! دمیبد دیند یلیخ_

  

 را کنار گذاشت. یو استکان چا دیکش  یقیعم نفس

 هم خوبه... یلیخ _

 شمیناراحت نم نه؟ بخند بابا من ادیدلت نم یول یبهم بخند یخوایم _

 

 خنده اش به هوا برود. کیو شل زدیفرو ر وشیبود تا سد کنترل دار یکاف نیهم

 هم صدا با اهلل و اکبر مسجد بلند شد.  فونیزنگ آ یرا در دهان گذاشت. صدا کیاز ک یتکه بزرگ ندا

 گفت: وشیرا نگاه کرد و دار وشیگرد دار یو چشم ها کیبرجسته از ک یبا لپ ها ندا

 !کنمیفروش باز م یخانوم نون خشک یمنم درو برا ریو برو وضو بگبد  _

 

 شوکا گفت: دنیو با د ستادیا فونیآ توریرفت. مقابل مان رونیتعجب از جا بلند شد و از اتاق ب با

 خدا واقعا خودشه! یوا_

 ؟یشوکا رو دست کم گرفت_
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 سیو به سمت سرو دیآورده بود غش غش خند رونیزبانش را ب توریبه شوکا که مقابل مان رهیرفت . خ نیاز ب تعجبش

 رفت. یبهداشت

  

 

******* 

 

اش را کنار زد و قدم  یچتر ی. دسته موهادیبه شالش کش یگل نرگس را در دستش جابجا کرد و دست دست

 برداشت.

 گذشت. یدردانه اش آمده بود م زیعز دنیکه به د یبار نیاز آخر یادیز مدت

مانده بود را  یاز آن باق دهیکه امروز چند تکه استخوان پوس یموجود شیکه هشت سال پ بود یامروز  سالگرد روز و

 داده بود. هیخدا به او هد

 سنگ قبر گذاشت. یدو زانو نشست و دسته گل را رو  یمزارش رو کنار

 . دیسنگ دست کش یرو قیخط نستعل یزد و رو یتلخ لبخند

بهشت زهرا  بعد بازگرداندن  یقانع اش کرده بود که فقط تا دم در ورود وشیوجود آن همه اصرار شوکا باالخره دار با

 تنها بگذارد! دیروز سخت با نیهمراهش باشد و او را در ا تواندیندا م

 تنها بودن خالصانه را ممنونش بود. نیچقدر ا و

 تولدت مبارک دختر قشنگم_

 

 روان شد. شیگونه ها یو اشک رو دیاش از بغض لرز چانه

 چقدر دلم برات تنگ شده مگه نه؟ یدونیمخودتم _
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از اشک  یبرداشتن شاخه گل سرش را باال گرفت و پشت پرده ا یکنار دستش برا یقرار گرفتن دست مردانه ا با

 کرد. ییرا شناسا ریافتاده ام یصورت فشرده از غم و شانه ها ریتصو

 یایم دونستمیم_

 

 مهر سکوت خورده بود. شیاراده لب ها یب

 ...شیها یمانیهشت ساله به وسعت تمام پش یود و درد دلب ریام

 از وجودم رو کندن و دور انداختن کهیت هیکه بهم خبر دادن تصادف کرده و مرده انگار  یروز_

 

 .ختندیریشد. قطرات گرم بر خالف عضالت منقبض شده صورتش فرو م رهیدور خ یگرفت و به نقطه ا نگاه

 نیدخترک درآخر یها یداریکه در جواب شب ب زدیم ادیو فر شدیبلند م شیداشت از جا یگریاگر حال د دیشا

 .دیکند چه دارد که بگو حیخودش را توج بتیکه کنارش نبوده تا انتظار دخترک اشک ها و غ یشب تولد

 بودند. یپوچ و پوشال شیسوال ا گریکه د فیح اما

 

 ستیدلم براش تنگ شده ندا. چند روزه اصال حالم خوب ن یلیخ_

 

که  یبگو از روز ستین انمانیکه م ی! راحت باش کسییگویبپرسد که چرا دروغ م خواستیزد. باز هم دلش م پوزخند

 .دهیاز حسادت خواب از سرت پر یا دهیمرا با او د

 

 ندا... یدونیم_
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 .ادستیداد و ا رونیتنها بودن با دخترکش را زد و بازدمش را پر صدا ب دیرا نداشت. ق دنیتحمل شن گرید

 دور شد. رحافظیمکرر ام یتوجه به صدا زدن ها یپر حسرتش را از سنگ مزار دخترکش گرفت و ب نگاه

 بهشت زهرا رساند  و سوار شد. یپارک شده در قسمت ورود نیبود به ماش یرا به هر جان کندن خودش

 

 !یاع چقدر زود اومد_

 

 غض و نفرت گفت:از تحمل ب یدورگه ا یشوکا با صدا هیتوجه به لحن پرکنا یب

  وفتیراه ب_

 کجا برم؟_

 خونه..._

 !یرو چشم شما امر کن خانوم عصبان_

 

گرم خواننده مورد  یصدا وشیدار نیشوکا و قرض گرفتن ماش نیزد و حرکت کرد. به لطف خراب شدن ماش استارت

 جان سوزش دلش را آرام کرد. یعالقه اش و نوا

 

 زهیدلت برام نر گهیکه د ادیم یروز هی

 زهییتولد من چنده پا ادین ادتی هک

 خوشبخته گهید یکیکدوم از ما کنار  هر
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 که امروز باورش واسه هردومون سخته یزیچ

 میایهم ن ادیبارم  هی یسال ادیم یروز هی

 مینخوا یزیچ چیه یگذشته مون جز فراموش از

 رد شه تونهیتو فکر ما خاطراتمون م از

 لحظه حالمون بد شه هی یحت نکهیا بدون

 

 

 باران زده مقابلش چشم دوخت.  شهیداد و به ش هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 بود. دهیامسال هم سخت از راه رس زییپا

 یاش تالش کرده بود را امروز به حکم احترام زندگ یفراموش یسال برا کیکه  ینکردن به خاطرات هفت ساله ا فکر

 د شد.بلن شیداده بود خاکستر کرد و از جا لیکه تشک یدوم

 شود. رآبیدخترکش س دنیاز د نکهیا بدون

 

 میشینکردن به خاطراتمونو بلد م فکر

 میشیهمو از کنار هم ساده رد م مینیبیم

 تو نابودم یب یگفتینه انگار به من م انگار

 عاشقت بودم یروزگار هینه انگار  انگار

 میجا که غرق احساس هیهمو اونم  مینیبیم

 میشناسیهمو م میبگ دینبا میباش یهرک با
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 میایلحظه سمت هم ن هی یحت نکهیا یبرا

 سالم ،بدونیخدافظ یب رمیو م یریم

  

مقابلش بود.  رهیشد. نکاهش هنوز هم خ یصدا شکست و از گوشه چشمش جار یاش ب نهیشده در س یزندان بغض

 ...دیبار یو او هم م دیبار یتر م دیباران شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 ام؟یباهات ب یخواینم یندا مطمعن_
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 شد. ادهینگاهش کرد و پ خشک

 گفتم که خوبم_

 

 یکنیم تیچرا خودتو اذ یستیخوب ن_

 اتفاقِ  نیتکرار گذشته احمقانه تر_

 خوب تمومش کن_

 !کنمیتمومش م گهیامشب د یتالش کردم. ول یلیخ_

 

 نگاهش کرد. مشکوک

 !اینکن یکار بد_

 

 شد. ادهیو پ دیدر را به سمت خود کش رهیاز گوشه چشم نثارش کرد و دستگ ینگاه مین

 ؟یکنیهم مهمونم نم یچا هی_

 

کرم رنگش که چند  یباران بیمراقبش باشد. دست درون ج وشیتا برگشت دار خواهدیبهانه است و م یچا دانستیم

 بود فرو کرد و گفت: دهیخر وشیهمراه با دار شیروز پ

 ذره چشم و رو داشته باش بزرگت کرده هیبخور مامانت هم تنهاست.  ییبرو خونه تون چا_

 

 یم نتیبود که کوچه باران خورده را ز ییصدا نیآخر شیرپایخنده بلند شوکا و بعد فشرده شدن پدال گاز ز یصدا 

 .دیبخش
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 خانوم نواب؟_

 

 .دیو چرخ ستادیمجتمع ا یدر ورود مقابل

 د؟ییبفرما_

 

را به سمتش  یکاله کاسکتش را بردارد جلو رفت و پاکت کهنیشد. بدون ا ادهیموتور سوار آرام از موتورش پ یمرد

 گرفت.

 !نی. زنگ واحدتون رو زدم جواب ندادنیمامور پست هستم بسته دار_

 

نشان  دیکه با دانستینداشت اما خوب م یرادیدست تنش که ا کیرنگ  یرا نگاه کرد. لباس سرمه ا شیسرتاپا

 لباسش باشد! یمامور پست رو

 ز دستش گرفت و گفت:را با مکث ا پاکت

 ه؟یاز طرف ک_

 

 ینشان چیکه ه یموتورش نشست و دور شد. ندا ماند و پاکت یعقب گرد کرد و به سرعت رو یجواب چیبدون ه مرد

 بود و پر ماجرا....! یخود نداشت. خال یرو

را  شیاستخووان هاگرم خانه  یبعد فضا یقیحال شانه باال انداخت و وارد خانه شد. به لطف آسانسور دقا یب  خسته

 برد. نیرا از ب شیگونه ها یبند زد و سرخ

 اما کمتر... کردیکرد. هنوز هم سرما را حس م ضیتعو یپشم دهیرا با بلوز و شلوار پوش شیها لباس
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سرش جمع  یرا باال شیکرد.  موها میتنظ کیشبکه موز یرا رو ونیخانه را روشن کرد. تلوز یبه تک چراغ ها تک

سرگرم کردن خود وارد آشپزخانه شد. تا امدن  یزه مرتب شده به لطف شوکا را حالت داد و براتا یکرد و چتر

 داشت. ینگه م یتا آن زمان دور از افکار سم اخودش ر دیمانده بود. با یادیشبانه زمان ز یو شروع بحث ها وشیدار

 گذاشت که آب شود. نگیکرد. بسته گوشت را درون س سیخ برنج

 ها شد. ینیزم بیکرد و مشغول خرد کردن س میآشپزخانه تنظ شخوانیپ یپوس کند و تخته را رو ها را ینیبزمیس

 و گوش سپرد به ترانه در حال پخش... دیاش کش ینیب ریرا ز نشیآست

 

 میستیاالن که باهم ن یعنی یآزاد

 میش ریهم پ ادیهرشب و روز به  خوامینم

 یچ چیه نمونیب گهید ستیخاطراتو ن سوزندم

 یستیبه فکرم ن گهیتو جابجا شد د عشق

 یمنو آروم کن یتونستیکه م یبود یاون تو

 میبارون شد ریاس ییجا هیاالن هرکدومون هرطرف  یول

 هم یبه پا میتک لحظه هامونو سوزوند تک

 به دام هم میافتاد یدست یدست یالک

 

را به رخش  قتیامروز تلخ حق . چقدر ترانه هادیخند زیبرش زد و جنون آم یشتریرا با قدرت ب یبعد حلقه

 . دندیکشیم

 امروزش را... یگریگذشته را و د یکی

 شده بود. رشیدام بزرگ بود که اس کی ریکه انتخاب ام یراست به
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 نگیشده را دروان س نیرفت. بادمجان کوچک و با عشق گلچ خچالیتخته رها کرد و به سمت  یحرص چاقو را رو با

 .ختیر

 حو ادامه ترانه بود.تمام هوش و حواسش م اما

 

 

 

 

 

 

 خوبم یکه گذشت روزا حاال

 هام دور از فکر تو بودن هیبدون ثان یول

 یسرد یمن تو روزا نیغمگ نبوم

 یکه رفت یروز یحت دیخند یدلم م  

 گذشت گهیخب د یروزا خوب بود ول اون

 کدومِمنون کمک چیخاطراتم نکرد به ه یحت

 نذاشت ریرو دل هم تاث حرفامون

 نباش نیغمگ گهیو د شمیتر از پزود برو

 

 هم فشرد و زمزمه کرد. یرا با خشم رو شی. لب هادیبادمجان ها کش یکن را برداشت و رو پوست
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 ..! یآزاد_

 

 یم شیرو شیپ ندهیآ یکه برا یمیگرفت او بود و هر تصم ینم میاو تصم یبه جا یکه کس یامروزش بود. روز یآزاد

 گرفت.

 را دوست داشت. کردیتجربه م وشیاش در کنار دار یزندگ نیرا در اون نبرد خون آرامش

 گرفته بود. ادیکردن را انگار خوب  یبود. اما باز یباز

 رونیب یرا  از درون جاظرف یکیگذاشت و کاسه پالست نتیکاب یشکل را رو یقابلمه هارا گذاشت. ظرف لوز در

 .دیکش

سرخ شده گرفت و باز  یخالل یها ینیزم بیو س یحلقه ا یبه ظرف پر از بادمجان سرخ شده. گوجه ها ینگاه مین

 رفت. خچالیبه سمت 

 .دیکش رونیبه همراه  تختم مراغ ها را ب ریآرد و ش پاکت

 گذاشت. شخوانیپ یرا رو نیدارچ ظرف

 و ترانه شاد در حال پخش انداخت و پوزخند زد. ونیروشن تلوز توریبه مان ینگاه

 بار هم ملکه ذهنش شده بود انگار... کی نیاره بشنود. اما همآن ترانه مرموز را دوب شدیم کاش

 . فقط انجامش بده ندا. فقط انجامش بدهستی! سخت ننیهم میآرزو بر آورده کن دیبا_

 

. ختیرا درون قابل ر کیرا شست و مواد اماده ک شیتخم مرغ هارا درون سطل زباله انداخت. دست ها یخال پوسته

 را داخلش گذاشت. کیککرد و  میحرارت ف را تنظ

 در حال پخت گفت: کیبه ک رهیزد. نفسش را با صدا آزاد کرد و خ هیمقابلش تک نتیرا بست و به کاب درش

 !یایبر ب یبعد یاز پس آرزو دوارمیام_
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بود. اگر  دهیامروز امانش را بر یحوصلگ یبه اتاقش رفت. نگاهش به پاکت مرموز افتاد. ب شیلباس ها ضیتعو تین به

 .کردیداشت قطعا بدون مکث پاکت را باز م یل بهترحا

 بود.  دهیکش یامروز به اندازه کاف اما

 انداخت و به سمت حمام رفت. یپاتخت یرا داخل کشو پاکت

 

***** 

سرش مرتب کرد و در را  یو کنار سجاده اش گذاشت. چادرش را رو دیخانه  قرآن را بوس یزنگ ورود یصدا با

 گشود.

 که دست راستش را به چارچوب در گرفته بود و منتظر بود. وشیسته اما خندان دارصورت خ دنید با

 سالم_

 

 و لبخندش جان گرفت. دیسرش چرخ یچادر رو یرو نگاهش

 سالم حاج خانوم. اجازه هست؟_

 

 .ستادیو کنار ا دیخند حیمل

 دییبفرما_

. یزد یسن باال! بعد تازه موهاتم چتر یومامثل خان ادیخوب خوب از خونه ات م ی! بو هاایهست یحاج خانوم باحال_

 ؟ی. مگه تو دندون نداریزنیلبخند فشرده هم م
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 .دیغش خند غش

 زنم؟ ریمن پ یعیدستت درد نکنه _

 

 فوت کرد.  شیوقت پ یلیخ شیدیمامان بزرگمو داره. تو ند یغذاهات مزه غذاها ینه ول_

 خدارحمتشون کنه_

 ...هینامرد نیبگذرم. ا تونمیکدومش نم چی! از ه؟ینیدارچ کیک ای رمیبم بادمجون مهیق یبو نیحاال من برا ا_

 مختلف میاما تو تا یاز جفتش بخور یتونیم_

 !یمنو بهم زد میتمام رژ گهیاست د نیمسئله ا_

 

 را حالت داد. شیلب ها انهیموز

 !یدیسر کوچه غذا سفارش م یاع... پس امشب از غذارخور _

  

 گفت: انهیو صلح جومبل انداخت  یرا رو کتش

 خونسرد باش زمینشو عز یتو عصب گمیم ونیمن گشنمه هذ_

 

 که گذرانده بود لبخندش محو شد. یروز بد یاداوردیآن با  کی

 مبل انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. یرا رو چادرش

 یاومد رید_

 شلوغ بود؟ کمی_



 یرابطه پوشال

608 
 

 !؟یکنیم یهم تو خونه نگه دار ونهید هی یبهشون گفت_

 

 اورد. شیلب ها یلبخند رو وشیند داربل قهقهه

 هیچه حرف نیا نیدار اریاخت_

 ... نبودم؟گهیخوب بودم د_

 یبود یبستر کیاون کلن یتو یطیتحت چه شرا دونمیهردومونم خوب م نویا یمعلومه که نبود_ 

 

 را مقابلش گذاشت.  و کنارش نشست. کیو ک یچا ینیس

تا باهام  یر با شوهر سابق من ازدواج کنه و تو هم کنار من بودبودم که خواهرت راحت ت ی. بستردونمیبله م_

 !یکن یهمدرد

 

 لبخندش را حفط کرد و گفت: وشیدار

 یداشت یروز سخ یعنی نیتلخ شده زبونت ا_

 

 اندازه اش را.... نیاما نه ا کردیم نیتحس شهیمرد را هم نیا یصبور

 !دمیصورت خودم د یکش کنم. امروز اون نگاه رو تودر تونستمیچشم هات بود که نم یتو یزیچ هیوقتا  یبعض_

 

 خوب؟_
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 بغضم رو بشکنم! تونستمینم کردمیم یهرکار_

 

 ؟یدونیم نویکه شکسته نشه ثمره اش نفرته ندا ا یبغض_

 

 ؟یبغضت رو بشکن یتونست ؟یکنار اومد یتو باهاش چطور_

 

 به خود آمدند. یورود زنگ در یشد و که با صدا یآنقدر طوالن وشیدار رهیو نگاه خ سکوت

 گرد شد. شیبود چشمها ستادهیمنتظر باز شدن در ا توریکه پشت مان یشخص دنیرفت. با د فونیبه سمت آ ندا

 

 

**** 

 نیخوش اومد_

 

 تازه مقابلش دوخت. کیرفت و به بشقاب ک وشیمحکم و سردش را از دار نگاه

 یعنیموقع برگشت از سر کار ازت استقبال بشه  ینجوریاداره. نگران خورد و خوراکت بودم. اگه هر روز  یعطر خوب_

 یدار یاوضاع خوب

 

 ام یراض میاز اولشم داشتم خاتون. من از زندگ_
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 . و برات خوش حالم. اما بهم حق بده که بترسمنمیبیدارم م_

 

 .دیرنگش کش یآب ینخ شرتیت  قهیبه  یگذاشت و دست شخوانیپ یرا رو یخال ینیس ندا

 دوست دارم بدونم. یلیخ قا؟یاکِ دقمن ترسن یکجا_

 

زانوانش  یمقابلش نشست و دست رو یخال یصندل ی. روکردیم یزن و غرورش احساس سرکش نیمقابل ا لیدل یب

 گذاشت.

 !زتون؟ینوه عز ایمن ترسناک ترم _

 

شم مملو از خ یو چشم دوخت به جدال پا گرفته از خشم ندا دینوش یمبل جابجا شد و چا یرو یکم وشیدار

 اتفاقات خاموش امروز. با خود زمزمه کرد:

 !یفیعجب حر_

 

 ادامه داد: قیعم یسکوت کرد و ندا با لبخند خاتون

عمارتتون پنهونش  یکه تو ینوه تون و شکم هفت ماهه ا ایندارم.  یبه کار کس یکه سرم تو الک خودمه و کار یمن_

 ترسناک تره؟! یک ن؟یکرد

 

 کنهیفرق م دایش تیوضع_

 

 باال داد و چانه اش را خاراند. ابرو
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قبل عقد و رابطه نامشروع با مرد  یزود راس بارادر مانیکه با مهر زا شهیو اون ور م نوریها ا خیتار کمیآره خوب _

 .دیاز چشم اقوام بپوشون دیتونیمتاهلش رو م

 

 ماشاگر جدال بود.سوزاند. اما همچنان سکوت کرده بود و ت یداغ بود و دل بردار مهربان را م شیها جمله

 ده؟یتهد هی نیا_

 

 .دیخند

 ! جسارت نباشه.ستین یما گوشامون مخمل نیفقط گفتم که بدون یدینه بابا چه تهد_

 

 دمیهات شن یاز سادگ_

نخوردش! صبح روز بعد بره کوچولو گرگ شد و  یرو گرگ برد. ول ییاون بره کوچولو روستا نیدیاشتباه شن_

 برگشت. 

 ته...شبه گرگ شدن سخ هی_

 !کنمیرو م دایش یمن شاگرد نیدار اریاخت_

 دختر؟ هیچ یدونیادب م_

 نجایکجا ازش استفاده کنم. تا ا رمیگ یم ادیخوردم. تازه دارم  ی. به همه دادمش و به جاش تو دهندونمیآره م_

پا تو کفشم نکنه که  یبه گرگ نشده. من به کس لیهنوز تبد نی. نترسنینوه خوبه تون مطلع بش یکه از زندگ نیاومد

 ندارم یکار

 

 !یکار به کارش دار یعنیپاتو کفشت کرده.  دایش_
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بهم ضربه  یجور هیکه سر راهم اومد  ی. تمام عمرم هر کسنینگفتم. جمله مو بد برداشت کرد یزیچ نیمن همچ_

گوشش اذان  یتو ادیم ایبچه به دن هی یداشتم. وقت مانیزد و رفت. تمام مدت سکوت کردم. چون به خدا  و عدالتش ا

نداره...  کیکه بابام بهم گفت خدابزرگه... خدا شر ندمو ادمیسرم موند!  یاهلل و اکبر... من اون تو گنی. مخوننیم

 عادلِ... 

 

 برقرار شده؟ یازدواج پوشال نیعدالت خدا با ا_

 

 یکس توش دخالت یه دمی! اجازه نمارمیهوش اریبار هوش نیمنه و ا یزندگ یچارچوب شخص ینشده تو ایشده _

 داشته باشه البته با اجازه تون

 

 !ستین دایش وشیدار_

 

بود که  یچرا؟ چون اون تنها کس نیدونیجداست. م ایکه سهله از تمام دن دایمگه من گفتم هست؟ حساب اون از ش_

 ستیخونه من ن یتو نیکه شما نگرانش یزیکثافت فشارم بده. دستمو گرفت و نجاتم داد. اون چ یتو نکهیا یبه جا

 .میدونیهردومون خوب م نویخاتون! ا روزهیف

 

 

بر  وشیدار یبود. اصرار ها نیخاتون پر از تحس نیرد و بدل شده و نگاه سنگ نیبر خالف جمالت سنگ وشیدار نگاه

جواب  یدست نخورده و ب ییرایبرش خورده درون بشقاب پذ کیو تکه ک یماندن خاتون درست مثل فنجان چا

 .مانده بود

 ؟یدیشام به ما م یخوب منو کشت ک یبو نیخب ا_
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 رخ  ندا را نگاه کرد. میمبل نشست و ن یرو کناش

 با شما بودم خانوم اخمو_

 آماده است یهروقت که بخوا_

 بود نه؟ یروز سخت_

فرق دارن  یلیبشه خ سهیبودم. با امروزم مقا نیزم یآدم رو نیمن خوش حال تر یروز نیتو چن شیهشت سال پ_

 ه؟ن

مختلف  یایزوا یمادر رو قانع کنم اما ندا هر اتفاق هی دیاونطور که با تونمیمورد تخصص ندارم و نم نیا یتو دونمیم_

 داره

 

 االن دخترم زنده بود.  دمیرسیو زودتر به مدرسه م کردمیداره. اگه من اون روز تصادف نم هیزاو هیاتفاق فقط  نیا_

 

 مهمه؟ نیفقط ا_

 

 گرفته بودند. انیرات گرم باز هم جر. قطدیبغض خند با

 

اومد و من رسما  یم نجایبود که ا یبار نیبه مادربزرگت نزدم به هر حال اول یخوب یاصال حرفا خوامیمعذرت م_

 باهاش دعوا کردم

 

 اومده بود! نیهم یاونم برا_
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 رفتارم خوب نبود_

 

 ؟یهم بگافتاده امروز که دلت بخواد ب یدر اصل حالت خوب نبود. اتفاق_

 

دارم که  یچ گهید خوادیم یازمن چ ارمیکرده بود مطمعانم منتظرم بود. سر در نم میحقه باز اومدنش رو با من تنظ_

 رهیازم بگ

 

 ندیبراش خوشا نیو ا یقلمرو من یحس رو به من داره. و تو االن تو نیو اونم هم ومدهیوقت ازش خوشم ن چیمن ه_

 ستین

 

 زدو پوزخند

 به خانواده ام نگفته بود که طالقم داده؟! شهیبمونم. باورت م مارستانیاون ت یتا آخر عمرم توتوقع داشت که _

 

 خوبه یلیخ نی. ایکنیباهاش مبارزه م یو خواه و ناخواه دار هیهدفش چ یدونیخودت م_

 

 گفت یخاتون چ یدیدرست کنم. خودت که د یدردسر خوامی. نمکنهیم تمیاذ یول_

 

 مهمه نیا یدرست قدم بردار دی... تو بایا هگیهر کس د ایخاتون _
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 ؟یتو چ یبرا_

 

 من! یبرا یحت_

 

 مهربان را جادو کرد. وشیافسونگر دار یاشک لبخند زد و باز هم چال ها نیماب

 .دیسرش جابجا کرد و به سمتش چرخ ریرا ز دستش

 ؟یدونیم نویا یخوب یلیتو خ_

 یکردیم کسانیرحم کرد خاتون اومد وگرنه منو با خاک خدا  ؟یزنیاز سر شب غر م کیکوچ زیچ نیواسه هم_

 

 وش؟یدار_

 جان؟_

 ییآرزو ها از من جلو یتو کیتو دو به _

 خب؟_

 میباش یمساو خوامیم_

 آرزو کنم؟ تونمیم یعنی نیا_

 االن نیبله درست هم_

 اول اشکاتو جمع کن بچه دماغو بعد غول چراغ جادو بشو واسه من!_
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 را کنار زد. شیو موها دیصورتش کش ی. دستمال را رودیخند

 !جنابیعال دیخب من آماده ام. آرزو کن_

 آرزو نه خانوم غوله؟ ینداره برا یچراغ جادو ما چقدر خوبه اصال رقم خاص نیا گمیم_

 یآرزو کن یخوایهرچقدر که م یآزاد_

 از اون بخورم و بعد آرزو کنم؟ کمی شهیبادمجونم م مهیق یبو نیمن االن مست ا_

 

 ابرو باال داد و گفت: طنتیش با

 ها! شهیآرزو محسوب م هیاونم _

 

 طلبکارانه نگاهش کرد و گفت: وشیدار

 منو به تو گفته یشوکا همه نقطه ضعف ها هینامرد نیا_

 یمنو کش رفت یخوب توام دفتر آرزو ها_

 

 و گفت: دیگرد لب گز یچشم ها با

 ردم.ک دایپ یاتفاق زمینگو عز هیلفظ بد نیکش نرفتم. ا_

 من؟! یتو کمد لباس ها_

 بود یجان خودم اتفاق_

 آرزو تو بگو یحاال هرچ_

 !ستاین یمن هفتاد درصد صورت یآرزو ها ؟یایاز پسش بر م یمطمعان_
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 زد و گفت: شیبه بازو یمشت

 آرزو کن!_

 ؟یچه غول بد اخالق_

 ...هیپنج ثان_

 بکشم قینفس عم هی. اجازه بده گمیم میخب تسل لهیخ_

 دییبفرما_

 

 بیمانده از چال عج یرد باق یو کنجکاو ندا دستش را باال برد و رو رهیت یدر مردمک ها رهیو خ دیکش یقیعم نفس

 صورتش گذاشت و زمزمه کرد: یرو بیو غر

 تورو...!_
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   ********* 

 

وقفه  یرفت اما او ب یم نییخورد و پا یکمرش سر م رکی. عرق از تدیکش زیسطح م یگونه دستمال را رو وسواس

 .دادیادامه م

 کرده بود. زیاش تم یفکر یها تیاز مشغول یخالص یجارا برا همه

 . زدندیلب داشت و پروانه ها در دلش پر م یهم نبود لبخند رو دهیفا یب

 را گلگون کرده بود. شیگونه ها یپنهان یهجده ساله وعشق ها یدختر ها شوق

 .دیسرش کش یگره خورده رو یبه روسر یتانداخت و دس نیزم یرا رو دستمال

 سوزاند. یتمام تنش را م حرارت

 

 بود یکه اون عاد یدید یاریدرب یجنبه باز یانقدر ب دینبا یاوف ندا! چه مرگته دختر بهش فکر نکن مگه بچه شد_

 

 .دینفس کش قیرا به موات تنش باز کرد و عم شیها دست
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 ...نهی... همنین! آفررفتار ک شهی. مثل همگهیتوام آروم باش د_

 

 سرش باز کرد و دور گردنش انداخت. یرا از رو یروسر گره

 و به سمت اتاقش رفت. دیگردنش کش یافتاده رو یمو یبه تار ها یدست

 .ستادیچارچوب در ا نیب

 اتاق برم؟ نیاز ا دیبا_

 

 اش کوباند. یشانیدسش را به پ کف

که آدم  یکن یپرداز الیزود خ دیشد نبا یزیچ هیم حسابت کرد بار آد هیساکت شو ندا. ذهنت کنترل کن. حاال _

 باش!

 

 .دیرنگ و مرتبش کش یصورت یروتخت یرو یتختش نشست. دست نییو پا دیگز لب

که مرد مرموز آورده بود کشو را باز کرد و پاکت را  یپاکت یاداوریافتاد. با  یباز کنار پاتخت مهین یبه کشو نگاهش

 .دیکش رونیب

از قسمت  یساده و کرم رنگ... آرام کم یبودن بسته باشد نبود. پاکت یآن که نشان از پست یرو یو تمبرمهر  چیه

 ابروانش را باال داد. یو تکه کاغذ ید یافتادن س رونیپاکت را برش زد. با ب یخال

 !ه؟یچ گهید نیا "شوندیراز ها فاش م_"

 

 یرا پل ید یدو زانو نشست و س یرو ید یو یدستگاه د رفت. مقابل رونیرا برداشت و از اتاق ب ید یس  کنجکاو

 کرد.
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 زد و وحشت زده زمزمه کرد: رونیاز حدقه ب شیو مرد مقابلش چشم ها دایش  ریباال آمدن تصو  ویدیپخش و با

 امکان نداره! نیا_

 

. بال زدندیمپر ن گریو پروانه ها د شدندیم ینحس سپر قی. دقاکردیرفت و حال خوبش را خراب م یجلو م ویدیو

 انداخت. یو دور م کندیترسناکش دانه به دانه م یخاکستر یبا آن برق چشم ها دایرا انگار ش شانیها

 راز فاش شده. نیفراموش کند. بعد از ا توانستیرا نم زیچ چیه

همه بود. همه و  وستهیپ قتیکه به حق ییکه با لذت خورده شده بود. و آرزو یشب گذشته.. شام یلبخند ها ریتصو

 راز فاش شده خاکستر شدند. نیهم شیامروز پ

 

به مدرسه بارن رسانده بود فراموش  ریگرفته بود. و با تاخ ریرا که او را ز یکس توانستیمرد همان مرد بود. مگر م نیا

نشسته بود  دایمقابل ش شیچشم ها شیکرده بود پ نینفر اهیس یاش را با تهمت ندهیکند. تا شاهد ان روز نحس که آ

 .دیخندیو م

 رو انجام دادم. یکه خواست یمن کار_

 یمزدش رو هم گرفت_

 ارهیسن و سال نداشت که دووم ب یدختره درجا تموم کرد. اونقدر_

 ادیب شیپ یهرکس یتصادف ساده ممکنه برا هی_

 

م مدرسه. تر رسوندمش د ری.. درهیکه نم یگرفتم جور ریشد. مادره رو ز یخواست ینبود خالصه هرچ یهم عاد ادیز_

 دلخراش شد. یو جاده لغزنده باعث تصادف دیبار یبارون هم که م

 ینش یآفتاب ییمدت جا هیحواستو جمع کن  ریبه ام دهیم برهیعکاس عکس هارو فردا م_
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  ؟یدار یزنه چه مشکل نیبا ا_

 

 نباشه. به سالمت زایچ نیتو کارت به ا _
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کرد و چه  ی. چه فکر مشدیم یسپر شیروزگار برا نیتر نیبود و صبح امروز زهراگ دهیزرا مار گ روزید نیریش روزگار

 اتفاق افتاده بود.

 اراده مهر سکوت به لب ها و حکم مرگ به دلش خورده بود. یب

روز  نیا یعاد ریبه رفتار غ وشیو دار دادیرا رباط گونه انجام م شیقلبش را از کار انداخته بود. کار ها یکس ییگو

 داد و او را به حال خود گذاشته بود. ینشان نم یعکس العمل شیها

 باران را بهانه کرده بود. ادیدهد و او فقط  حیحال بد و آشفته را توض نیهفته فرصت داده بود که علت ا کی

 .کردیم یرفت و خودش را در اتاقش زندان یشبانه در م یصحبت کردن ها ریاز ز 

 نشستند. یمقابل هم         م یقینبود. اما شام پابرجا بود و دقا ینیدارچ یها کیاز ک یخبر گرید

که خانه گرم  ی. در آخر تشکر و خاموشخوردیو غذا م کردیبا سکوت نگاهش م وشیو دار زدیرا هم م شیندا غذا 

 را در بر گرفته بود. روزید

 بازگو کند.         را فیکث قتیحق نیا دیکه چطور با کردیو با خود فکر م کردیتختش کز م کنج

و امروز درست بعد  کردیرد م شیعوض شدن حال و هوا یرا برا چکیشوکا و چ شنهاداتیگذشتند و او پ یها م روز

 زد. رونیهراسان از خانه ب وشیبعد دار یشب  تلفن خانه به صدا در امد و کم مهیروز... ن نیو سوم ستیاز گذشت ب

 ر خانه خاتون دور هم جمع کرده بود.شوکه کننده صبح روز بعد همه را د خبر

 در عمارت را به عقب هول داد و وارد شد. 

 .دیبه استقابلش آمد و صورتش را بوس چکیچ

 

 زن عمو یخوش اومد_
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 زد و گفت: یمحو لبخند

 زمیممنونم عز_

 

 .خورهیم یزیو نه چ زنهینه حرف م یانقدر شوکه شدن که کس هی. البته من و شوکا بقمیتو منتظرت بود ایب_

 

 را کنار زد و پچ پچ کنان گفت: چکیچ شوکا

دختر ساکت باش.  یدیخاتون اطالعات م روزهیراجب نوه دردونه عمارت ف یخاتون حکم اعدامتو بده؟ دار یخوایم_

 نمیبدو برو بب

 

 یلبه ها رنگ تنش را نگاه کرد و یو سالنه سالنه دور شد. شوکا طلبکارانه  مانتو و شلوار سرمه ا دیلب گز چکیچ

 شانه اش مرتب کرد. یرنگش را رو یشال مشک

 حالش از همه ما خراب تره وشیدار_

 

 و خسته گفت: دیاش کش یشانیبه پ یدست

 نکنه لطفا یا گهیبرداشت د یمنم فقط به خاطر اون اومدم کس_

 شده. یعاد لیهمه فام یبرا دایرفتار سرد تو  ش تینگران نباش حکا_

 اومدن؟ ایک_

 ندونه یو شوهرش. خاتون گفته کس مای... مامانم و خاله سنکاهستینزد_
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 یرفت. تا تو زنگ زد وشیشد آرامبخش خورده بودم بخوابم فقط حس کردم نصف شب دار یچ دمیمن که نفهم_

به موقع  میدونیکرده من و تو که م مانیزود زا کننیفکر م هی. بقنی. کجاست حاال چرا همه تون ماتم گرفتایب یگفت

 گرفتن؟ اتمچرا م یقربون یکه انقدر غش و ضعف نداره. به جا  مانیزا هیبوده 

 

 نه؟ یخبر ندار_

 

 شوکا را نگاه کرد. یسرخ از خستگ یحوصله چشم ها یب

 شده؟یچ_

 بچه... یکرده. حال خودش خوبه ول مانیزا دایش_

 !؟یبچه چ_

 ناقصه _

 گهید شهیتو دستگاه کامل م ذارنشیچه؟ خب م یعنی_

 

 اسف تکان داد و دست پشت کمرش گذاشت.از ت یسر

دکترش  شدهیعقب مونده محسوب م ییجورا هی. بچه اش از همون اول ناقص بوده و شدیدرست م ینطوریکاش ا_

 ...نهی. االنم اوضاع اکنیاون از همه پنهون کرده و فکر کرده دکترا دروغ م یگفته ول دایگفت به ش

 

 .دیخند مبهوت

 دادهیدستور سقط م دی.. دکتر باهیالکنکن دختر مگه  یشوخ ؟یچ_
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 قبول نکرده! دایش یگفتم که داده ول_

 

 االن... بچه کجاست؟_

 

 دونهینم یرفته و کس ری. امستیحالش خوب ن دای. شهینیزنده بمونه. جو سنگ ادیکه ز ستین یدیام گنیدکترا م_

 میکن کاریچ دیبا

 

 تاده خاتون گره خورد.اف یسالن شد. نگاهش با نگاه محزون و شانه ها وارد

 کجاست؟ وشیدار_

 

 همه حرف زدم؟ نیدختر زده به سرت ا_

 

 نگاهش کرد. تند

چند ماه از  نیاز همه بدتره. تمام ا وشیچه مرگش شده. االن حال دار دایرفته و ش یکدوم گور ریبه من چه که ام_

 زشیکنار اون باشم. نه خاتون و نوه عز دیله شد. من االن با شعورشیاز خواهر ب یاز من و دور تیعذاب وجدان حما

 !ریبرام مهمن نه ام

 

 شوکه به راهرو اشاره کرد. شوکا

 اتاقش یرفت تو_
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 خوبه_

 

 خاتون انداخت و دوان دوان به سمت راهرو رفت. رهیبه نگاه خ ینگاه مین

 

*** 

اما  دیفهم شینفس ها  تمیز را شدیرا م نیبود ا داریسرش نشست. ب یروشن  کردن المپ اتاق جلو رفت و باال بدون

 اش گذاشته بود. یشانیپ یساعدش را رو

 

 . ی. حقم داریحرف بزن یحال ندار ی. ولیداریب دونمیم_

 

 در حالتش گفت: یرییتغ بدون

 ه؟یشدن حس خوب ییدا_

 

. از مخابرات دنشید ومدنیاومد اونا ن ایباران به ن یوقت دوننی. البته اونام نمیاز داداشام بپرس دیبا نوی. ادونمینم_

کس و کار بودنمو زد تو  یتنها بودن و ب ریهم مامان ام یبود.تازه کل ضیتماس گرفتن و تمام. آقاجونم مر هیروستا 

 خوره!   یکه به دردت نم بدمنظر  تونمی... راجب عمه شدن میسرم.جات خال

 

 بود ندا کیکوچ یلیخ_

 !کنینوزادا همه شون کوچ_

 ها باشه یلیدل خ زید عزفرق داشت. قرار بو نیا_
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زجر رو اون طفل  نی. بزرگ ترنیقبولش کن دیبا یحرفام تنده ول دونمیانتخاب غلط مادرش شد. م میتصم یقربان_

 کشهیمعصوم م

 ستیحالش خوب ن دایش_

 بابت مانع بودنم متاسفم ویو االن عذاب وجدان دار یکنارش باش خواستهیچند ماه دلت م نیچقدر ا دونمیم_

 به تو نداره یخودم بود ندا ربط میتصم نیا_

 نه؟ یغرورت رو بشکن یتونی! نمدایمثلث من، تو و ش نیداره.. انکارش نکن. ا_

 از همه مون حواسش بهش هست. االنم خوابه شتریخاتون ب_

 یکرد دایگول زدن خودت پ یبرا یخوب یبهانه ها_

 یکیتار نیبذار المپو روشن کنم چشام چپ شد تو ا_

 

 گرفت و مانع تکان خودرنش شد. را دستش

 ؟ میفرار بسه. بسه ندا. ما اشتباه کرد_

 

 . ندیبینشست و خداراشکر کرد که چراغ ها خواموش اند و صورتش را نم شیسرجا

 گفت: خجول

 نه_

 

 ه؟یرفتارت چ نیا لیپس دل_
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 باران افتاده بودم. ادیگفتم که _

 ماه؟ کی_

فراموش  تونمی. بچم بوده نمکنهیکنم خب دلم هواشو م کاری. چیکنینمدرک  یستیکمم هست تازه. تو که مادر ن_

 کنم

 

 هزار جور فکر کردم_

 

 ه؟یچ فیتکل ادهیاالن منو ول کن وقت ز_

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

نکن من عادت  تیخودتو اذ ادیاگه گفت ز هیعیطب نهیبب دایاز چشم من و نفرتم به ش ویخاتون االن همه چ نکهیا_

 ...گهیکردم د

 

 !؟یمتنفر دایتو از ش_

 

 اخه هیچه سوال نیحقته االن گوشتو بکشما! ا_

 

 بدونم. خوامیمن قبل از خاتون م_
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 یروانشناس ی! بازم  تست هایهوم خودت_

 

 جواب؟_

 

 باشم شتیمنو بگو گفتم االن حالت بده بدو بدو اومدم پ ؟یکنیمحاکمه م یکیتو تار_

 

 ؟یتو بخاطر من اومد_

 خواهرت شدم! یبرق نگاه جادوگرنه پس عاشق _

 

 پس افکار خاتون کامال درستن؟!_

 

 دم؟یمن انقدر پل هیچه حرف نی! اوشیدار_

 

 تو بگو دونمینم_

 

 و براش تب کنم! ادتشیخب انتظار نداشته باش برم ع یناراحت شدم ول دایحال ش یبرا_

 ندارم یانتظار نیمن همچ_

 کنه؟یسرت درد م_
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 بحث راه انداخته! چوندنیشوکا تورم تو پ_

 ؟یبس کن شهیم_

 .ختیبهم ر یو چرا همه چ شدیهو چ هیفکرم مشغوله. _

 . مونهیکه  بچه تو شکم نم امتیتا ق_

 با شوهرش دعواش شده و حالش بد شده گفتیخاتون م_

 دارن فیتشر بیفعال که جناب همسر غا_

 !کهیرفته مرت یکدوم گور ستیمعلوم ن_

 هنوز باورش نشده خدا زده پس کله اش! گردهیه برمبگذر کمیتو حرص اونو نخور _

 نــــــــدا!_

 

.. ناراحت نباش االنم پاشو برو واس ینشد بعد نیا ستی. چوب خدا صدا نداره. بعدشم. نازا که نگمیمگه دروغ م_

 نشیبب کیخاطر دل خودتم شده از نزد

 

 

 

دور باشد. خاتون هم  مانیدوران زا یفته و افسردگاز حال آش  یصبح روز به عمارت باغ لواسان برده شد تا کم دایش

آمده را مورد شماتت  شیآرام و ساکت از اوضاع پ وشیچمدان به دست به دنبال دخترک ناز پرورده به راه افتاد و دار

 قرار داد.

 .رفتندیو احترام به خاتون به مالقات م دایش دنید یبرا لیفام کینزد یهر روز تمام اعضا بایتقر

 رساند. یم وشیگرفت و به اطالع دار یم چکیشوکا بود که مو به مو اخبار از چ انیم نیدر ا و
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و آن  نیاز ا دایاخبار اوضاع خراب ش دنیو شن یرفع افسردگ زیغم انگ یها یهمانیندا و حضورش در تمام م سکوت

 یم وشیدار یها ییو تنها مطالعات یخنک شدن دلش آمده بود  هر شب به پا یکه به حکم خدا برا یو فکر به اتفاق

 . شدینشست و مرهم درد م

 نطوریو خودش را ا شدیدر فکر غرق م یگاه دانستیقصه را مقصر م نیا یها یقربان دینداشت. نبا یریکه تقص او

که  یراحت یازدواج و زندگ شنهادیپ نیبعد فکر ا یکرده خبر ندارد و کم دایکه ش یاز کار وشیکه دار کردیمجاب م

 یم دایش یروز ها نیا یحکم درد ها یو افکارش مرگ را به پا گرفتیکرده بود مغزش را به کار م جابیا شیبرا

 نوشت.

هفته تولد مرگ فرشته کوچک  نیاثر ماند و درست بعد از سوم یزنده نگه داشتن نوزاد کوچک ب یدکتر ها برا تالش

 را به جنون کشاند. دایحال ش

توجه همه را به خود  اهشیس بتیو غ رینبود ام انیم نیرا به جنون کشاند و ا خاندان اتابک گریبار د کیغم  خرشو

 جلب کرده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 ؟یشد رهیندا... باتوام دخترا به کجا خ_

 ؟یخوایم یشوکا چ هیچ_

 چته ماتت برده؟_

 

 از هندوانه را در دهان گذاشت و گفت: یا تکه

 ستیسرجاش ن یچیچرا ه_

 

بچه شون دووم  شهیحل م یهمه چ ادیدر م یاز افسردگ یخونه جنگل رهیم دایش میگفت یا. هاوف نگو تورو خد_

 .نیمار صفت آب شده رفته تو زم ریام نیو مرد. از اون ورم ا اوردین

 

 نهیبیندارن. خاتون هم همه رو از چشم من م یخونه تموم نیمشکالت ا_

 

 وشیدار روزینداره تورو مقصر کرده. د دنشویکش یاقت سختط رهیدر م دایخاتون دنبال بهانه است. جونش واسه ش_

 حرفا.... خداروشکر فعال آتش بس کرده نیکرد که آقا به زن من چه مربوط و ا دادیتو روش در اومد داد و ب

 

 کرد شهیچه م دهینداره از همه به ما رس یبیع_

  

 

 و از جا بلند شد. دیکش شیوبه مانت یدر قفل هر دو سکوت کردند. شوکا دست دیچرخش کل یصدا با

 استراحت کنه خوادیخسته است حتما م یلیخ گهیهم اومد من برم د وشیدار_
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 گفت: آهسته

 هم کنجکاوم یاز طرف دایبپرسم از ش شهیمن روم نم شدهینه بابا بمون بپرس ازش چ_

 

 نثارش کرد و نشست. یغره اتند چشم

 خاک تو سرت_

 منت نذار سرم گهید_

 خانوم به گِل نشست ندا دایش یکشت یشوخ یشوخ یول_

 خواهرشه ناراحته براش شنوهیاالن م ؟یشد ونهید سیه_

 

بهت  یچ ادتهیندا!  ستیاصال به نفعت ن نی. اکردیتب م دایکه واسه ش یوشی. باز شده دارهیبه خودکش هیشب شتریب_

 گفته بودم؟

 

 

 رفت. وشیزده پلک زد و به استقبال دار وحشت

 شهینم یچیهنکن  یدلمو خال_

! نذار احساسات خرابش کنه. ازش یمدت هم همسر نمونه بود نی.ایهمخونه بود ی. همدم و مرهم بودیبود قیرف_

 چشم برندار

 

 بزنم؟ ششیبگم بهش کم درد داره من بدتر آت یچ_
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 احمقانه خواهر خودشه میتصم ریبه ما چه تقص_

 

 خدا ساکت شو اومد! یشوکا محض رضا_

 

 خوب برو تو_

 

 زد. یو خسته اش انداخت و لبخند محو دهیبه  صورت تک یگاهن

 .یخسته نباش_

 

 یخستگ نکهیا الیماتش برد. با خ یلحظه ا وشینگاه دار ینگاهش کرد و بدون حرف از کنارش رد شد. از سرد سرد

 آورده باشد قدم تند کرد و پشت سرش وارد سالن شد. شیفشار رو

 .کردیرا نگاه م وشیدار کرده بود و سهیهم ماستش را ک شوکا

 شده؟ یزیچ وشیدار یخوب_

 

 

 .دادیهم فشار م یرا رو شیبود و دستها نییپا سرش

 کردن! شیبستر_
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 دهانش گذاشت و ندا کبهوت پلک زد. یوحشت زده دست رو شوکا

 مانِ؟یبعد از زا یو مراقبت ها شهی. مگه دکتر نگفت خوب موشیکردن دار شیبستر یچ یعنی ؟یچ_

 

 زد: ادیکرد و فر یقروچه ا دندان

 کار خودشو کرد!  یعوض کهیآخرش اون مرت_

 

 آشپزخانه گرفت. شخوانیبه عقب برداشت و دست به پ یوحشت زده قدم ندا

 .دیلرز شیرفت و شانه ها لیتحل وشیدار یصدا

 اش کرد... ونهید_
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 رسد یم انیها به پا یپرداز ایروز تمام رو کی "

 زندیو کابوس در م سدریفرا م شب

  کندیقلب هارا از درد مچاله م ترس

 یزنیلبخند م تو

 از آمدن دوباره اش یندار یترس

 یکنیو دوباره تکرار شدن وسرزده آمدنش را باور م دوباره

 یرویم شوازشیو تو با لبخند به پ خورندیم نیزم هیبق

 یکنیباز م شیرا برا در

 "قتل عام عاشقانه کیبه  یکنیم دعوتش

 

 

 

 

 



 یرابطه پوشال

637 
 

 

جابجا شده  زیشبانه روز همه چ کی ییبه قدرت جابجا یها را عوض کرده بود. چقدر ناگهان گاهیزود زمانه جا چقدر

 بود.

 .ستین شیب یکابوس گرانید یتو برا یایو رو ونددیپ یم قتیبه حق ایرو نیقابل باور تر ریغ

 کرده. یآن ها جار یدر زندگ لیاشک ها تو امروز س تاوان

 .یداریشکسته شده از غمشان را قدم بر م یکمر ها دنید یبرا یناراحت یو بدون ذره ا یداریبر م قدم

و  یزنیو پوزخند به دست دراز شده شان م ینیبیخودت را م یروز ها شانیدر عمق چشم ها یاستیسرشان م یباال

 .ستیآرزو ها ن انینقطه پا نیکه ا یزمزمه کن

 .اوردندینند بدتر از آن را هم طرح بزنند و با خود بتوا یم شوندیکه تجربه م یبد اتفاقات

 

 

 .دیکش نییدر را پا رهیبه سرتاسر راهرو شلوغ از تردد انداخت و دستگ ینگاه

 ...یشد و رنگ گرفت. اما پوشال یتخت نشسته بود طرح تلخ یپوش  که پشت به او رو دیسف یزن ریتصو

 رفت. یو جلو م دیبلع یم شیم هارا با چش ایرا آهسته بست و پلک زد. تمام زوا در

 بود نمانده بود. دهیکه روز اول د ییبایاز آن زن ز یزی. چستادیتخت را دور زد و مقابلش ا 

 

 در سرش زنگ زد و با نفرت لب زد: پیکل ویدیو یبه تک جمله ها تک

 !دهیقشنگه نه؟ همه جا سف_

 



 یرابطه پوشال

638 
 

و  دیا ش را دست کش یزده از روسر رونیب شانیو پرآشفته  یگود افتاده و موها یو چشم ها دیلرز دایش یها پلک

 نگاه کرد. بهیغر کیندا را چون 

 و زمزمه کرد: ستادیاش ا ینیمرز لمس ب نیرفت و ما ب کینزد

عشق  نی. انقدر ایبرد شیمنو سر گرم کنه. نقشه هاتو پ یکرد ریرو اج کهی. اون مرتدونمیم یدخترمو تو کشت_

که دلش برات کباب شده.  اریدر ب یادا هارو واسه کس نیا ؟یریگوشه منو بگ گریمزخرفت ارزششو داشت جون ج

 نینه؟ پارسال هم هیکیکوچ یای. چه دنشمیتو خام نم یکلک ها نی... داداشت! من با ادونمیچه م ایواسه خاتون 

که تا آخر  کنمیو م. آرزیدیتاوان م یو دار  یریاس نجایبودم و داداشت نجاتم داد. االن تو ا ریاس نجایموقع من ا

اتاق تو  نیهم یتو یرو که حق دختر من بود تجربه کنه و نکرد رو پس بد یزی. هرچیاتاق بپوس نیا یعمرت تو

 کثافت! یریبم و یخون خودت خفه ش

 

 را چنگ زد و زمزمه کرد: راهنشیپ قهی

دخترمو  ؟یداشت ی چه حالو بهت گفتن بچه ات ناقصِ یسونوگراف یرفت ی!تلخه نه؟ وقتشهیم نمیمطمعانم که هم_

کردم. از عطرش... بغل کردنش  یزندگ الشیبا خ نیا هیاتاق شب هی یاومد؟ حتما اومده... من چهار ماه تموم تو ادتی

 یروز بودم. از روز نیمنتظر ا یلیتو صورتت. دروغ چرا خ ندنه؟ همه رو خدا کوبو گهیاالن د نارویا یفهمیدور بودم. م

دخترمو  تونستمیکه م یی! تک به تک روزادایش یریهر روز آرزو کردم که بم دیه دستم رسب یلعنت پیکه اون کل

! یبا مرده هم فرق ندار یول ی. نمردیریداشته باشم و نداشتم رو شمردم و به تعداد همه شون آرزو کردم که بم

 نم خوبه...یهم

 

 به عقب برداشت. یکرد و قدم شیبا حرص رها

تو و اون شوهر  ریزدم. همش تقص شینه؟ مار شدم و ن ستین یاز اون دختر دهات یبرنگاه به من بنداز. خ هی_

از اون  ی! بخدا منم دل خوشیببر دادمیم یدو دست یدوسش دار یگفتیم یزدیدر خونه مو م یاومد ی. متهیعوض

؟  هم اون عشق بنداز. ارزششو داشته ودتنگاه به خ هیانصاف...  یب یلجن نداشتم. چرا دخترمو ازم گرفت یزندگ

مثل  یکیمن اگه  ؟ینابود کن یهم هست که بخوا یزیازش مونده؟ چ ی. چیهم منو هم خودتو نابود کرد فتویکث
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من اون بچه بود. هفت  یداشتم بخدا تا آخر عمرم بسم بود.تمام دلخوش میزندگ یتورو داشت تو یکه هوا وشیدار

 .یکارو بکن نیا یتحمل کردم. حق نداشت اونسال حرف و تهمت رو بخاطر 

 

 .دیچک شیگونه ها یرو دایخاموش ش ی. اشک از چشم هادیصورتش کش یرا رو نشیآست

 شروع به صحبت کرد. یلرزان یصدا با

همش  ایآخر نیبود. ا مونی. از انتخاب من پشمونهیهنوزم دوستش داره. تورم داره.... پش ریدخترت خوشگل بود. ام_

انگار  یگرفته بودم و باهاش موفق بودم. ول ادی نویهم شهیزدم. نابودت کردم. هم. بخاطر تو. کنارت میکردیدعوا م

نگاه همه  یداشتم ول ی! آره من همه چریبود. مثل ام شده. عاشقت یشستشو داد وشیتو جواب نداد تو مغز دار یرو

 بعد فوت مامان و بابا پر از ترحم بود. محبت خالص عقده شد برام. گند زدم به خودم  

رو بهت  یعذاب وجدان داشت بهم گفت همه چ لیسه  یایم دونستمیداداشم. منتظرت بودم! م یتو و به همه. حت به

همه مدت صبر  نیتو بودم ا یهم تو دار... من اگه جا یلیو خ یهست ی...عکس العملت شوکه ام کرد. دختر زرنگگهیم

 . طرف مقابلمو صدباره کشته بودم!مکردمین

 

 !یوونــــیح هیتو  دایش ینزیحال آدمو بهم م_

 

 .دیخند تلخ

 کنمیباشه؟ نذار ازم متنفر بشه ندا التماست م ینگ یزیقول بده راجب باران به داداشم چ یکه رفت نجای! از ادونمیم_

 

 

 زد: غیج

 خــفـه شـــــــــو!_
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تموم  یکه همه چ یرجو هیخودمو مجازات کنم. اصال  دمیتورو خاک بابات قسم نگو ندا باشه؟ من خودم قول م_

و مرده. منم حال تورو  اوردهیدستگاه دووم ن یتو شیدخترم تنگ شده گفتن هفته پ یبشه. منم مادر شدم دلم برا

آخرش  خوامی. نمرهیخانواده م یآبرو کنهیم کتهخاتون س یاگه بگ ی. احمقانه است اگه معذرت بخوام. ولکنمیدرک م

 نــــــــــــــــــــدا... ؟یدیبه من گوش مندا...ندا  کنمیباشه. خواهش م ینجوریا

 

. تمام توانش را جمع کرد شدیدر سرش منعکس م داینحس و التماس هاش ش یگرفت و پلک زد. صدا واریبه د دست

 رفت. رونیو از اتاق ب

 حال قدم برداشت. یراهرو گرفت و ب واریبه د دست

 

 شد و از حال رفت. یخال شیپا ریکه ز داتیو آسمان برم نیزم یقدم چندم را رو دینفهم

 

 خانوم...خانوم حالتون خوبه؟_

 

شد و به کوه بالشت  ریخ میوحشت زده به اطرافش ن یباز کرد و با نگاه گریکدیباز و دردنااکش را از  مهیهاب ن پلک

 زد. هیپشت کمرش تک یها

 اش گذاشت. یشانیپ یصورتش خم شد و دست رو یخندان رو پرستار

 من کجام؟_

 

. معلومه رونیب نیاز اون اتاق اومد دنیپرستارا د ایگو میاتابک اومده بود دایمالقات ش ی. برایروان درمان کینکل_

 !یدوست دار یلیخواهرشوهرتو خ
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 و پوزخند زد. دیو تب دارش کش نیسنگ یبه پلک ها یدست

 نجامیوقته اچند  ستی. معلوم نشنیبرم. نگرانم م دیبا نیاریسرم رو از دست من درب نیا شهیم_

 گهید یریتموم بشه م یدار یآروم باش گلم ضعف و افت فشار بوده حتما  چه عجله ا_

 

عذاب  یرو نطوریدانست ا یخورد. اگر          م یو در بسته بهم م دیسف یکه او حالش از اتاق ها دانستیزن نم نیا

 کرد. ینم دیتکرار خاطراتش تاک

 .دیکش رونیدستش بنگاهش کرد و سوزن سرم را از  خصمانه

 .ادیخانوم. داره خون م یکنیم کاریاع چ_

 

 آ شیگرفته از رگ بازو انیتوجه به خون جر یرا از سر راهش کنار زد و ب پرستار

 زد. رونیو از اتاق ب دیکش نییرا پا نشیست

 .دیدو یم کیکلن یوقفه به سمت خروج یو او ب دندیرقص یرنگش آزادانه با وزش باد م رهیشال ت اطراف

 دست باال برد. یتاکس نیاول یو برا ستادیا یاصل ابانیخ یرو

 دربست_

 

**** 

 

 .دیکش رونیرا ب دشیحرکت داد و دسته کل شیپالتو بیزده اش را درون ج خی یها انگشت
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 افتاد. شیجانش سر خورد و مقابل پا یب یدست ها انیاز م دیکل

 هارا برداشت. دیدو زانو نشست و کل یرو کالفه

 به عقب هول داد. نشیرا داخل قفل چرخاند و در را با خشم با نوک پوت یانتخاب دیکل

 .شکستیرا در هم م شیآذرماه استخوان ها سوز

 خانه انداخت و جلو رفت. یاز ورود یرنگش را به طرف یتوس یها نیاز پوت هرلنگه

  

 ؟یکجا بود_

 

 .دیخشک خچالیدر  یدستش رو وشیخشک آرام دار یصدا با

 کرد؟! یع از روز را در خانه چه مموق نیا

 ...رونیب_

 

 رفت. یو به سمت جاظرف دیکش رونیآب را ب یبطر

 اون حال و اوضاع چقدر خوش حالت کرد؟ یتو دنشیمگه نه؟ د شیدید یرفت_

 

 و در دل زمزمه کرد: دیرا الجرعه  سر کش آب

 !یلیخ_

 

 گذاشت و در جوابش گفت: نگیس یرا رو یخال وانیل
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 یپرسیچرا م یدونیجوابشو م_

 یکه ازش منتفر یکنیپس اعتراف م_

 

 گفت: خالصانه

 االن هستم! ینبودم. ول شیتا دوماه پ_

 

 .دیدیم ونیمبل مقابل تلوز یرا رو وشیدار هیرفت. سا رونیخانه از آشپزخانه ب یکیتوجه به تار یب

 عوض شده؟ یدوماه چ نیا یتو_

 

 ا کرد.مبل ره یفاصله از او نشست و خودش را رو با

 !یبدون دیکه تو نبا زایچ یلیخ_

 

 شه؟یبه خودم مربوط م_

 یشی. ناراحت مکنهیم تیعصب ی. ولادینه ز_

 میقرا بود تا آخرش کنار هم جلو بر_

 

 نرم مبل جابجا کرد. یبالشتک ها یو سرش را رو دیمنفور خانه خند یکیدر دل تار رکانهیز

 ده کردن آرزو ها بود. قرار ما فقط براورمینداشت یقرار نیما همچ_
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 باشم؟ تونمیم نمیمن ناراحت بشم. به نظرت ناراحت تر از ا یخوایچرا نم_

 مگه نه؟ وشیدار یمونیخواهرت پش یتو از انتخاب کردن من به جا_

 

 شکستنش نداشت.  یبرا یشد. و ندا اصرار یطوالن وشیدار سکوتش

 آلود ندا را باز کرد.خواب  یمبل پلک ها یرو وشیجابجا شدن دار ریج ریج یصدا

 کرد. قیتزر شیترس را به رگ ها وشیخش دار و پر ازبغض دار یصدا

 دیمقصر بودم. با یمقصر دونستم. مسخره است ول یبود دهیکه کش یهر سخت یکه ددمت خودمو تو یاز روز_

آه نکشه! انقدر و اون به سرش نزنه و واسه خودش  نیا یبودم تا هوس خراب کردن زندگ یمراقب خواهرم م شتریب

زنه اونه و  یوفت تونسمی. نمشهیهم یبود برا دهخواهرمو بر ریبازم باختم. ام دمیتو بودم که به خودم اومدم و د ریدرگ

روز  هی... یلیبودم ندا.خ ریدرگ یلیبا تو مغزمو از کار انداخته بود خ ییآشنا یاسمش روشه غرورمو بشکنم. از طرف

بهش  یول دای. اونم دلش پر بود از شدایش یکردم. از تو گفتم از کارا فیاش تعررو بر یهمه چ شمیشوکا اومد پ

پات بذارن امکان  شیکه هزاران راه هم پ ی. بهش گفتم تو انقدر ساده و پاکگفتیبود! دروغ نم ی. آبداشتماعتماد 

پوزخند زد و گفت  هی شوکا ی. ولیریغلط بگ میکنه وتصم کیزنانه و نفرت وجودت رو تر اتیروح ینداره اجازه بد

که  ی...از من انکار و اون اصرار تا بازهلهخودش رو که س کشهیم شیرو به آت ایزن دن هیکه باشه  یدیبحث ناام

مکالماتتون باخبر بودم.  یاومد من از مو به مو یم شتیباهات حرف زد. هر دفع که پ دنتیناخواسته راه افتاد. اومد د

تو... تو  یندا ول  شدیکنه!باورم نم هی... بذار خودشو تخلرهیبگ میبده آزادانه تصم . اجازهیکمکش کن یخوایم گفتیم

من  دنینفرت غرورت رو شکست داد و تظاهر به بخش دنمید یشد که شوکا گفت. اومد ی! همونیکارو کرد ونا

 سوال ازت دارم. هی.حاال فقط ینیبیکه م یلجن زار نیو من پا به پات اومدم که آخرش  شد ا ی! انقدر اومدیکرد

 هات تموم شدن؟! آرزو

 

 

 یهم صدا با قطره اشک شیلب ها یبا طرح لبخند تلخ رو یکیشکل گرفته از آن در تار هیو سا زیبه لوستر آو رهیخ

 گفت: دیالله گوشش چک یشکستن قلبش پا گرفته بود رو یکه از صدا
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 تموم شدن!_

 

 رو... دایو نه ش اریب ادتی... برو و نه منو یپس آزاد_

 

خانه  یکوبش در خروج ی. انعکاس صدازدیکف سالن در سرش زنگ م یپارکت ها یرو وشیدار یقدم ها یصدا

 کند. لیتبد زیرا به قهقهه جنون آم شیلب ها یانقدر بلند بود که لبخند تلخ رو

پارچه  یروشکمش از  یرا رو شیعقب رفت. دست ها شیموها یو قهقهه زد. شال از رو دیمبل چرخ یپهلو رو به

 وقهقهه زد. دیپالتو کش میضخ

بوق بزرگ تلفن  کیو با  دیرس انیبوق ها به پا ی. صدازدیو قهقهه م دیچیپیمتمدد تلفن در خانه م یبوقهایصدا 

 با بغض گفت: ییآشنا یرفت و صدا ریگ غامیپ یرو

 یمکافات تونستم بفهمم برا با شگاهیرفته آزاما شیشدم چند روز پ ریگیبهش نگو االن پ یچیتوروخدا ه وشیدار_

 .... ندا حامله است!وشیبهش نگو... تورو ارواح خاک بابات دست نگه دار دار یچیرفته. ه یچ

 

 

 

 

 زد: ادیرا با خشم به سمت تلفن پرتاب کرد و فر زیم یرو گلدان

 به درک نی. برو گمشو همه تون بریخدا لعنتت کنه عوض_

 

 .دیکش یم غیو ج کردیپرتاب م یتک به هر جهتخانه را  تک به  ینتیز یها ستالیکر
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 خشم درونش را خاموش کند. توانستینم گرید زیچ چیه

 به درک.... نیبر نیخوایاز جونم م یخدا همه تونو لعنت کنه چ_

 

 زد: ادیگرفته از کف دستش فر انیبه خون جر رهینشست و خ نیزم یرو واریحال کنج د یب

 خــــــــــدا! _

 

 

 

 

 

************ 

 

باز  شانیبا آن حال پر وشیها دار یزود نیباز خانه را به عقب هول داد و داخل رفت.مطمعا بود که به ا مهین در

 تنها مالقات کند. تواندینخواهد گشت و از آن مطمعا تر بود که ندا را م

برق را  دیگرفت و کل پارکت ها یشسته و رد خون رو یها شهیبه ش یبه لطف نور منعکس شده از در باز خانه نگاه  

 فشرد.

 نــدا_

 

 بود. لیواژگون شده از وسا بایو خانه تقر یها خال اتاق

 شده را دنبال کرد. دهیشکسته عبور کرد  و رد خون و قطرات چک یها شهیتکه ش نیاز ب اطیاحت با
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 راه پله دنبال کرد و به طبقات باال تر رفت. یزد. رد قطرات خون را رو رونیخانه ب از

 باز پشت بام را وحشت زده باز کرد و نگاهش را دور تا دور ساختمان چرخاند. مهین در

بود وحشت زده  نام ندا را زمزمه کرد و تلفن  رهیخ یکه لبه ساختمان نشسته بود و به نقطه دور یزن دنید با

 .دیکش رونیهمراهش را ب

 آمد. رونیرا ارسال کرد و از پشت کانال کولر ب امیپ

 نــدا_

 

 و جلو رفت دیدلش لرز شیچشم ها و گونه ها یآن از سرخ کیرا چرخاند و نگاهش کرد  سرش

 کار؟یچ نجایا یاومد_

 

 با تو حرف بزنم خوامیم_

کردن  یرو بستر دایش یدونیم چیدوماه؟ ه نیا یکرده  بچه ات مرده... کجا بود مانیبا من؟ زده به سرت؟ زنت زا_

 خونه؟! ونهید

 

 . با فاصله از ندا نشست و گفت:دیه پرتگاه ساختمان گرفت و خودش را باال کشرفت  دست به لب کینزد

 !دونمیم_

 

 .دیبلندش چرخ مهین یموها انیم باد

 سراغ من؟ یاومد یچ یبرا_
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 یحداقل تو االن خوشبخت باش کردمیفکر م_

 

 شد. رهیدور خ یزد و به ساختمال ها یپوزخند

 خودمو... خوامیدلم م ریزده ز یخوش ست؟یمعلوم ن_

 

 شکمش گذاشت و زمزمه کرد: یرو دست

 بچمو... بکشم!_

 

 کجاست؟ زتیشوهر عز_

 

 گرفت و خشک گفت: دیکالمش را ند شین

درمانم رو شروع کرد تا امروز که با زبون  یکه به مالقاتم اومد و کارا یبود. از اون روز فیکث یباز هی یهمه چ_

احمق  دینبا گهیکه د دمیرس جهینت نی. و به اکنمینشستم  و مرور م نجایاعتراف کرد. و من االن ا ویخودش همه چ

 ای یدار یآب ؟یدار نتیآست یرو تو یتو ک ؟یگولم بزن ازمب یاومد هیرو خودم تموم کنم. چ یباز نیباشم و قتشه ا

 ! بزن به چاک...یتونینم گهیبگم ته خطِ د دیقرمز با

 

 هم... وشینگو که دار ؟یچ یعنی_

 

 یبود  رو ستادهیآن ا یکه رو یو بدون ترس از ارتفاع دیم چهره بهت زده اش را نگاه کرد. خندگوشه چش از

 صورتش خم شد و گفت:
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 دمیحاال فهم ی! منم خام رفتار دکترانه اش شدم. ولیِعوض یداینکرد که اونم برادر همون ش یاداوریکس بهم  چیه_

 ...یِآشغال عوض هیکه اونم مثل تو 

 

 رهیخون ماز دستت داره _

 

 :دیرا از کنترل شدت درد بهم دوخت و غر شیرا با نفرت کف دستش فشرد. لب ها شیها ناخن

 نداره یبه تو ربط_

 

 ریبگ میندا آروم باش و درست تصم یتو االن عصبان_

 

 سراغ من؟ یاومد ینداره بگو واسه چ یمن به تو ربط میتصم_

 

 دلم برات تنگ شده بود!_

 

 گفت: دهیبر دهیو بر دیغش خند غش

 نه؟ خورهیتوام حالت ازش بهم م هی! چت؟ییدایش نیپس عشق آتش شدینه بابا؟! چ_

 

 عوض شده. انقدر که ناقص بودن بچه رو از من پنهون کرد که طالقش ندم! دایش_
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 نیشما که عاشق بود یچ یطالق؟ برا_

 

 یدونینگو نه نم کنمیندا خواهش م_

 

 آشغال نباشه کهیسر به تن اون زن خوامیکه م نهیا دونمیکه م یزیمن تنها چ_

 

 پاکت برام آورد! هینفر  هی شیچند وقت پ_

 

 یداره چه اتفاق دمیشدم که نفهم جی. سکوت نکردم. فقط انقدر گیو سکوت کرد یدونیم ویپس توام همه چ_

 وفتهیم

 

 

 گرفته ریز دایباران اون روز ش میدونی! هردومون خوب مریام تیخودتو نزن به خر_

 میاثباتش کن میتونیم و

 

 !یونگیو خودشو زده به د دهیترس نیهم از هم دایش_

 

 !کنهینگم. گفت خودش عدالت رو اجرا م وشیبه دار یزیازم خواست چ دنشیرفتم د_
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 ندا؟ یبخشیمنو م_

 

 . پس نه!گردونهیدخترمو برنم_

 

 

شوکا که  دنیرا به عقب چرخاند با دگرفت  سرش  ریو مغموم ام کیتار ینگاه از چشم ها ییآشنا ادیفر یصدا با

 انداخت. کردینگاهش  م انیپشت بام گرفته بود و گر یورود وارهید هیدست 

 نکن دختر یونگید نییپا اینـــــدا. نکن ب_

 !؟یآب یدار کاریچ نجایا یتو انجام داد فهیتوکه وظ_

 

 شدختر به فکر بچه ات با یوفتیاونجا خطرناکه م نییپا ای. بدمیم حیتوض_

 

 شکمش نشسته بود را دنبال کرد. یدست ندا ک رو یمبهوت رد خون خشک شده رو ریام

 بچه؟!_

 

 ملتمسانه جلو رفت. شوکا

 میدیم حیتوض ویهمه چ میبذار حرف بزن نییپا ایب_

 

جمع شده بودند و  تیهمه جمع نیا ی. ککردندیانداخت. مردم جمع شده بودند و پچ پچ م شیپا ریبه اتفاق ز ینگاه

 توجه نشده بود؟!م
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 گمشو  نجای... از اایجلو ن_

 

 !یتو باش روزیپ یتموم بشه؟ مگه به من قول نداد ینجوریا یخوایم_

 

 :دیکش غیحرص ج با

 گر... من به تو اعتماد کرده بودم لهیخفه شو دختره ح_

 

... به نییپا اینکن ندا ب دمی. نا امینباش فیتو ضع نکهیا خواستمیم نویبود من از همن اول هم هم نیدرستش هم هم_

 بچه ات فکر کن

 

من احمق بودم و باور کردم  یگفتی. تو راست موفتهیالشخور مثل تو ب هیدست  ذارمیبچه مال منه فقط من. نم نیا_

عذاب وجدان  کردمی. من احمقو بگو فکر مرهیگیو طرف منو م کنهیآدم خواهرشو از گوشت خون خودش را ول م هی

. از نیکن یمتالش نیاز من نمونده که بخوا یچیگه هیوجود همه تون مرده د یتو تیآدمه.. انسانداره. فرق داره... 

 بــــــــرو  نجایا

 

 زد: ادیزده فر رونیاز حدقه ب یندا با چشم ها تیموقع نیبار رعنا نفس نفس زنان از در پشت بام وارد شد و با د نیا

 نــــــــــدا!_

 

 .ختیر شیگونه ها یزد و اشک رو پلک

 مگه نه؟ یدونستیتوام م_
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 به جلو برداشت. یتکان داد و قدم نیوحشت زده سرش را به طرف رعنا

 دونستمیبه ارواح خامک مامانم قسم اگه م_

 

 .دیاش از بغض لرز چانه

 یدونستیم یگیدروغ م_

 

 نشو دختر  ونهید نییپا ای. بدونستمیبه خدا نم دونستمینم_

 

 گردمیو نه به روستا بر م دیو نه به اون اتاق سف امیم نیینه پا یشدم. ول ونهیواقعا د گهیبار د نیشدم. ا ونهیآره د_

 

کنن. منم  تتیاذ چکدومیه ذارمیخودم. نم شیپ نییپا ایمجبورت کنه ب یکس ذارمیخب نرو... نرو قربونت برم. نم_

 رفته؟ ادتیندا رعنا... 

 

 بهش اعتماد کنم یتو گفت_

 ستین ینطوریا وشیبخدا دار_

 به شوکا انداخت و گفت: یپر نفرت نگاه

 شهیعوض م یچ یاگه خودتو بکش نییپا ایب یخودت بخوا ی. هرچکنمینشسته. درستش م رپاشیز تهیعفر نیا_
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 خسته شدم رعنا_

 

 

 حرف جلو رفت. یو ب دیکش وارید یدست رو  وشیدار

 جلو ادیبهش بگو ن_

 

 است! شگاهیکه برگه آزما دانستیماند. خوب م وشیدار یکاغذ مچاله شدن کف دست ها خینگاهش م شوکا

 زد و به عقب هولش داد. وشیدار نهیتخت س رعنا

 وشینکن برو دار کشیحالشو تحر نیبیبرو عقب مگه نم_

 

 پرتگاه ساختمان نشسته بود گفت: یرو ریبه ندا که کنار ام رهیرعنا خ یتوجه به هشدار ها یب وشیدار

 ؟یگینمو  یبه من بگ دیرو با یچ_

 

 رفت. رعنا ملتمسانه گفت: کیسکوت کرد و او نزد ندا

 نکن! وشیدار_

 

 ؟ یبراورده اش کن یتونیمنه! م یآرزو نیآخر نمیا_

 

 انداخت و گفت: ریبه ام ینگاه ندا
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 رفت؟! ادتیدکتر  یآقا یتموم شد خودت گفت یآرزو ها تموم شدن. همه چ_

 مربوطه؟ دایبه ش_

 

 :دیکش غیرو به شوکا ج رعنا

 !نییپا ندازمیساختمون م نیاول همه تورو از ا ادیسر اون دختر ب ییبال ریجلوشو بگ_

 

 با درد پلک بست و ندا گفت: شوکا

من  یآرزو نیمنو براورده کنه. به اندازه آخر یآرزو نیبگم. در ازاش قول گرفتم از خواهرت. قراره آخر تونمینم_

 !یارزش ندار

 

 !داستیپس مربوط به ش_

 

 و پوزخند زد. دیاش چرخ دهیژل یو موها یخاک یلباس ها یرو نگاهش

 گمشو! نجایاز ا _

 

 حرف بزن نییپا ایبچه نشو ندا ب_

 

 ...خورهیبهم م تیروانشانس یحالم از روشن ها_
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 زد: ادیصورتش کوباند فر یدستش را تو دو

 خاک بر سر من احمق که گول تورو خوردم_

 

 .دیکشرا عقب  وشیرفت و دار کینزد رعنا

 .یکنیم شیعصب یبرو اون طرف اوضاع رو بدتر نکن دار ایب_

 

 و گفت: دیکش رونیرا از حصار دست رعنا ب دستش

 یکنار زنم چه غلط مارستانیخواهر منو فرستاده گوشه ت کنه؟یم یکنارش چه غلط کهیولم کن رعنا... اون مرت _

 کنه؟یم

 

 شد. زیخ میزد و ن ادیفر. شوکا ستادیو لبه پرتگاه ا دیخند زیجنون آم ندا

 نـــــــــدا!_

 

 را نگاه کرد و گفت: یعصبان وشیسرد دار ریام

 !یقاتل عوض هیپست فطرته..  ادیش هیخواهر تو _

 

 زد: ادیبه ندا انداخت و فر ینگاه وشیدار

 دهنتو ببند یتو عوض یگیم یدار یچ_
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 هوا گرفت. یروتلفن را  وشیانداخت. دار وشیتلفن همراهش را به سمت دار ریام

 هیک یزنیم نهیکه سنگشو به س یکس نیخودت بب ایب_

حرکت دستش را گرفت و به سمت خود  کیرفته بود با  کیندا استفاده کرده بود و کامال نزد یکه از حواس پرت رعنا

 در آغوشش افتاد. یفیخف غی. ندا با جدیکش

 .دیکش یقیدور بازوانش قفل کرد و نفس عم صانهیرا حر شیها دست

 دیرا به رقص درآورده بود و مانع د شیشد. باد موها وشیبه دار رهیاش گذاشت و خ نهیس یحال سر رو یب ندا

 .شدیدرستش م

 ینشست و دست رو شیلب ها یرو ی. لبخند تلخدیدیرا م وشیزده دار رونیاز حدقه ب یحال چشم ها نیبا ا اما

 .دیشکمش کش

 د و خون از تنش رفته بود که ناله کرد.جان بو یانقدر ب کردیرا حس م یفیخف درد

 

 اش چسپاند. نهیو سرش را به قفسه س دیصورتش کش یدست رو رعنا

 ؟یخوب_

 

 کرد و پلک زد. یگرید ناه

به  شیرقصان موها یتار ها انیم ریام یخال یو چقدر جا دیشوکا  نگاه همه را به سمت خود کش نیحس ای یصدا

 آمد. یچشم م
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************ 

 

 و پلک بست. دیاش باال کش ینی. پتو را تا نوک بدیپر از آب قند را دستش داد و دراز کش مهین وانیل

 

 صدام بزن باشه؟ یخواست یزیچ_

 ادیخوابم م_

 دارو هاست ریتاث_

 بچه...؟_

 ن نباشات کرد گفت خوبه نگرا نهیکه دختر خوب. دوستمم معا یببرمت سونوگراف یایحالش خوبه نم_

 

 . کردیم نیرا اجبار سنگ شیکه پلک ها یبسته شدن در اتاق و بعد خواب یصدا

 شد. زیخ میو ن دیخشکش را زبان کش یلب ها یاز تشنگ شیاتاق و سوزش گلو یکیکه باز کرد تار چشم

 بود. یتلخ تگریروا انیتن همه اطراف رهیت یهفته گذشته لباس ها اتفاقات

 رفت. رونیانداخت و از اتاق ب شیموها یشال را رو و دیکش شیبه لباس ها یدست

 

 خندان به استقبالش آمد. رعنا

 زم؟یعز یدیخوب خواب_
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 رنگ نشست. یبادمجان یراحت یزد و رو یبود. لبخند محو ونشیمطلق را مد ییهفته آرامش و تنها کی

 باعث زحمت توام شدم دیببخش_

 یبمون نجایا یتونیم یکه بخوا یماننکردم که تا ز ی.کارشمیحرفو ناراحت م نینگو ا_

 ست؟ین یخبر_

 

جنازه رو  یبه سخت یو گزارشات پزشک قانون یخودکش یدونیبودن همه... خودت که م ریمراسمات دفن ام ریدرگ_

جون سالم به در  یخودکش نیاز دوم یهم مار افع دای. شستیخانواده اش خوب ن یداد. حال اعضا لیدفن تحو یبرا

و نه  نهیبیرو م یکرده نه کس یخونه زندون یاز همه خراب تره خودشو تو وشی. حال دارهیبستر انمارستیبرده و ب

که  شهیشده. باورم نم دینا ام دایدفع به کل از ش نی. اشهیزود حالش خوب م ای ری. البته من مطمعانم دادیم رونیب

 آدم کشته باشه. دایش

 

 دستش گذاشت. ینشست و دست رو کنارش

 ت متاسفم. بابت دختر-

 

 اومده بود؟ یباز ک_

 

التماس کرد درو  کمیشوکا بود طبق معمول  شمیبود آورد. چند ساعت پ دهیخرت و پرت خر کمی ادیصبح که شه_

 با تو حرف بزنه.  خوادیو م نجایا ادیم ییبا چه رو دونمیکه باز نکردم رفت. واقعا نم

 

 یخوری. گول مزنهینذار حرف بزنه! قشنگ حرف م_
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 ه؟یچ متی.... حاال تصمدنتید ادینم یکس یران نباش تا تو نخوانگ_

 

 را ترکرد و گفت: شیها لب

 ؟یزنیبرام حرف م لیوک هیبا _

 

 نگاهش کرد. یسوال

 !ل؟یوک_

 

 !خوامیطالق م_ 

 ؟یرینگ میعجوالنه تصم ستیبهتر ن_

 بشه؟ یصبر کنم که چ دیرعنا با یگیم یدار یعجوالنه؟! چ_

 

صبر کن حرف  کمیگرفته  میتصم یاون موقع احساس وشیکه دار یبچه رو بدون پدر بزرگ کن هی شهینم یتو باردار_

 نیحل کن ییمشکالتتونو دوتا نیبزن

 

 نداره یربط چیبچه مال منه به اون ه نیا_

 

 میدونیرو هردومون م تیاما واقع یگیم نویتو ا_
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 نه؟ ای یکنیکمکم م_

 

 خاتمه دادن به بحث گفت: یبرا

 اتابک بده یخانوادگ لیخبرشو به وک گمیم زنمیحرف م لی.. فردا با وکیبگ تو یهرچ_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذشت. خودش را طبق معمول به خواب زده بود و پتو را تا  یم ادیروز از اسکانش در خانه رعنا و شه نیهشتم

و حجوم مشکالت  کردیمرا آرام ن شانیبرف داغ دل ها نیبود. زمستان سرد امسال و بارش سنگ دهیگردنش باال کش

 هنوز هم ادامه داشت.
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هنوز هم  نیجنجال را نداشت. با ا نیبرگشت بعد آخر یتنگ شده بود اما رو شیگلنار و برادر زاده ها یبرا دلش

 .ستیاش مال او بود و خبر داشت که ماه هاست خال یقانونا سند عمارت پدر

 فرار از قانون نگه داشته بود. یبرا یوانگیخودش را در اوج دکردن برنداشته بود و  یهنوز هم دست از نقش باز دایش

و  ستیصادر کرده و او عمال در اتاق ب دایش یحکم را بعد از بهبود روان یپرونده دستور اجرا یقاض گفتیم رعنا

 بود. یزندان یروان درمان کیکلن نیتر یهشت طبقه ششم تخصص

و رعنا خبر از  گذراندیرا تک و تنها در کنج عمارتش م شیگاه روز هااز اعمال و توقف حکم داد دیخاتون نا ام روزهیف

 .دادیآرامش قبل از طوفان را م

 گشت. یآمد و دست از پا دراز تر راه آمده را بازم یصحبت کردن با او به خانه رعنا م یهر روز برا شوکا

 خواهد که حاللش کند. یو از او م ندیبیمدر عذاب  یابانینامه فرستاده بود که شب ها خواب پسرش را در ب ریام مادر

رود و گل  یو نوه اش م ریافتاده. هر روز به مزار ام دایعقاب شده و به جان ش ریام ریمادر سربه ز گفتیم رعنا

 .کندیپر پر م شانیبرا

 .دیخواب یتنها نبود و کنار پدرش راحت م گریدخترکش د نکهیاز ا زدیلبخند م او

 یبار رخت رنگ نی. اما ددخترک ادیدیرا باز هم م اهشیدخترک موس ریته بودند و تصوگذشته اش برگش یها سراب

 .زدیبه تن داشت و فقط لبخند م

کرده بودنداز خشم خروش آمده  نیو افکارش طغ کردیرا در بطن خود حس م شیروز ها نیا دیموجود جد رشد

پتو در اوج  یگرما ریو او ز زدیم ادیفر دید جداتاق پدر موجو نیاز ا رونیخانه... ب نیدرست در سالن هم وشیدار

 .کردیرا مروز م شیها ایزمستان رو

 

 رشته افکارش پاره شد و کالفه پلک بست. واریشدن در اتاق به د دهیکوب با

حرکت بسته بود منتظر عکس العمل عطر  یرا ب شی. پلک هادیشن یرا م شدیم کیکه نزد ییقدم و بادم ها یصدا

 بود. شیآرزو ها یروزها یآشنامرد  نیتر بهیغر
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 باهات حرف بزنم خوامی. پاشو میداریب دونمیم_

 

 مچاله کف دستش را باز کرد و گفت: کاغذ

 جواب من؟ نهیهفته ا هیبعد _

 

 اش گذاشت و گفت: نهیس یرا رو شیزد و پتو را کنار زد. دست ها یپوزخند

 کنم؟! یبا برادر قاتل بچه ام زندگ یانتظار دار_

 

 درچارچوب در اتاق گفت: ستادهیا یبه رعنا ینگاه میکرد و با ن یقروچه ا دندان

 اون بچه منم هست؟_

 

 کرد. اخم

 بچه؟ کدوم بچه؟_

 طونیاز خر ش ایندا کوتاه ب_

خونه  میدنبال من برگرد یمنه و توام اومد یهم خونه بابا نجایساده ست و ا یزن و شوهر یدعوا هی یتو فکر کرد_

دکتر...  یآقا یگفت یچ ؟یهم چ ریز یزد ی. داغ کردادیم ادتی! اون شبو شدهیچ ستین تیحال نکهیمون؟! تو مثل ا

اول اون پرونده  یتموم شد. شاک ستیهم ن یقینباشه قا هآرزو ک م؟یشد قیقا نیسوار ا یآرزو ها تموم شد. ما برا چ

 یرو که مچاله کرد یاون کاغذ ریوار خاکه! زخر هی ریبود و االن ز شتریکه شهامتش از من ب ریاول منم بعدم مامان ام

 !یدیخانوم برا من نکش یبا آب یا گهیامضا بزن تمومش کن البته اگه نقشه د
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 هم زده نشده یخوش یحرفا وفتادهین یاتفاقات خوب یعصبان دونمیبس کن. م_

 

 .دیخند

 داشت. برات  یخانوم خبر خوب یقبل اعترافت آب یکردیصبر م قهیبگم؟ پنج دق یچ هی_

 

 نه؟ یدیدرصد هم به من حق نم هی یحت_

 

کرد  یباز خوش و خرم زندگ شهیاوضاع به وجود اومده م نی. با امیباش یمنطق ایاصال ب ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 نیماهه زنتم ع شیش رهیم ادمیگرفته. من  ریخواهرت بچه منو ز ادین ادتیو  یمن نگاه کن یتو چشما یتونیآره؟ م

مرگ  یتو یچه دست دایبفهمم ش نکهیقبل ا ات یخودتم شاهد بود وشیرو دار یتماد کردم همه چاحمقا بهت اع

من نگاه  یکم گذاشتم. بهت کلک زدم؟ اون وقت تو تو چشما یزیچ دمیباران داشته ارواح خاک بابات قسمت م

 ...یو دروغ گفت یکرد

 

 .دیچک شیزد و قطرات اشک پشت دست ها پلک

وارد اتاق شده بود انداخت  نیپاورچ نیحواله شوکا که پاورچ یمقابلش نشست. رعنا چپ چپرفت و  کینزد وشیدار

 و گفت:

 کارتی. چیبا اون عقل ناقصت؟! منو بگو فکر کردم آدم شد یبود کرد یچه کار نیبه پا کن. ا گهید شیآت هیبرو _

 کنم من تورو شوکا. قهر خاله سوسن برات بسه. خاک بر سرت شوکا

 

 رعنا داخل رفت. یوجه به غرغر هات یب شوکا

 سالم_
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 گفت: وشیبا پوزخند نگاهش کرد و رو به دار ندا

 خانوم! یآب نیخوش اومد یلیخ دیی. بفرمایمعتمدتم که آورد_

 

 کالفه پلک بست. وشیدار

 رونیشوکا برو ب_

 

 ملتمسانه گفت: شوکا

بعد  یبخدا همه چ یمن بود ول ریتقص یچ . گوش کن ندا همهیحلش کن ییتنها یخوایچرا م گهیبذار بهش بگم د_

به  یزیچ یو جلو اومد یمجبور شد یطیشرا هی یتو ط یوقت یاز اولشم موافق نبود ول وشیعقدتون عوض شد. دار

وجودت  یکردم. خب تو نفرت تو دعواباهاش  یازدواج داده. کل شنهادیکه بهت پ یمن نگفت تا تو خودت گفت

 یعنی میکه ما فکر کرد یخوب بود. تو اون تونیطور که من فکر کردم نشد. زندگاون یچی. نشد هدمیترسیم یداشت

! ن؟ی. نداشتنیبهم عالقه داشت یول یگفتینم وشیبه دار ی. بارها امتحانت کردم. وفادار بودینبود کردمیمن فکر م

 یعذاب بکش نیااز  شتریخواست ب یگفت به خاطر خودت بود. نم تیرو تو عصبان یچ ههم اگه ان شب هم وشیدار

 و اون اتفاقات افتاد. یباردار دمیمن فهم نکهی.. تا ایو بر یازش متنفر بش خواستیم

 

 بلند تر از قبل گفت: وشیدار

 !رونیبرو ب گمیبهت م_

 

 وشیبود و دور از چشم ندا و دار ستادهیرفت. رعنا همچنان ا رونیخشک شده گرفت و از اتاق ب ینگاه از ندا شوکا

 .دکرینگاهشان م
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 ندا..._

 برو نجای. از اخورمیگول نم گهیندا من د یندا ب_

 

 و گفت: دیرا دست کش شیگونه ها یزد و دست جلو برد. رد اشک رو ینرم تر از قبل شده بود. لبخند یکم لحنش

 پسر؟! ایدختره _

 

 گرد نگاهش کرد. یچشم ها با

 !کهیکوچ یلیهنوز خ_

 شه؟یمعلوم م یخب  ک_

 نرفتم ی. سونوگرافدونمینم_

 !میریخب م_

 االن نیهم خوامیباش. امضا کن کاغذو من طالق م الیخ نی! به همم؟یریم_

 نــــدا؟!_

 از زندان؟ یاریرو در ب دایبدم ش تیرضا یمنو گول بزن یهندستون کنه. اومد ادی لتیباز ف هیندا چ یندا ب_

 !مونیمش سل یگرکینه. اومدم ببرمت ج_

 !ستیمن گرسنه ام ن_

 ایب تو شهیم_

 !خوامینم_



 یرابطه پوشال

668 
 

 

 نگاهش کرد و گفت: یکرد. شوکا سوال میرا تنظ لشیموبا نیو خنده اش را فرو داد. دورب دیلب گز رعنا

 !؟یکنیم کاریچ_

 ثبت کرد. دیلحظه رو با نیا_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

 

 سال بعد... کی

 

 انداخت و گفت: اطیپوش ح اهیس تیباز عمارت و جمع مهیبه در ن ینگاه
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 وش؟یدار یبریمنو م یکجا دار_

 ستیحواسش ن یغر نزن. بدو تا کس ایب_

 !؟یبگ نویا رونیب یدیمنو از وسط اون جمع کش_

 

 .دیرا گرفت و به دنبال خود کش نشیآست

 انقدر غر نزن  ایب_

ر باش مردم دا کمیفوت شده  تییدا یبابا ناسالمت شدهیکلمه بگو چ هی وشیدار سایوا کشهیاع بابا خاتون منو م_

 کن! یعزادار

 ؟یکنیم یمن فوت شده تو چرا عزادار ییدا_

 من به خاطر خاتون اومدم هیچه حرف نیاع ا-

 گردونمیبرت م یستینگران نباش تا اون بفهمه ن_

 !وشیدار_

 

 به سرتاسر کوچه انداخت و گفت: ینگاه سرگردان

 !ه؟یبفرما چ_

 !ایب_

 

 

 گرد کرد. چشم
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 مردم منتظرن  ارنیاعت هشت شبِ االن شام مس  امیکجا ب ایب گهیاع باز م_

  زمیهمسر عز یغروغرو شد_

 تو زشته میبر ای! ب؟یآقا من غرغرو تو چت شده؟ زده به سرت؟ تب دار_

 سوار شو_

 

 شاگرد نشست. یصندل یو به ناچار رو دیکش یقیعم نفس

 بفرما_

 کمربندتم ببند_

 ست هست؟من بچه مو گشنه و تشنه تو خونه دست رعنا دادم حوا_

 هینگران نباش  رعنا امانت دار خوب_

 یکنینگرانم م یدار وشیدار_

 

اطرافش  تیجمع یبه شلوغ یندا نگاه نیبعد با توقف ماش یرا به حرکت در آورد. کم نیزد و ماش یمرموز لبخند

 انداخت و گفت:

 کجاست؟ نجایا_

 شو ادهیپ_

 

 یو هر کدام مشغول کار شدیم دهید ین هر نقطه اجوا یشد. جمع دختر و پسر ها ادهیچپ نگاهش کرد و پ چپ

 بودند.

 اش حلقه کرد و گفت: نهیس یرا رو شیکمرش دست ها یرو وشیدست دار ینشستن گرما با
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 !ح؟یبام تفر میایدرسته ما ب اهیرخت و لباس س نیبا ا_

 گهیانقدر غر نزن د میگرد یو برم دمیدیانجام م یکار هی_

 غرغرو؟! یگیمحواست هست چند باره به من _

 .دیستیبا نجایجوان.. لطفا ا یبانو کنمیم یمن عذرخوااه_

فاصله دور اضطرابش را  نیشهر از ا یرنگانگ خانه ها یچراغ ها ریرفت. تصو کیبه اطرافش انداخت و نزد ینگاه

 کنار زد.

 چقدر قشنگه_

 تا من روشنش کنم وفتهین ریبگ نویطرف ا نیا ایب_

 

 گرفت و گفت: بالن را گریتعجب مت د با

 بالن آرزو؟!_

 باال آرزو کن و بذار بره بدو تا خاموش نشده ریبله. بگ_

 

 را گرفت. یزده اطراف بالن کاغذ ذوق

 رفته بود. ادمیمن چطور  یوا_

 آرزو کن._

 

 گم شد. گرید یبالن ها انیرنگ آرام آرام باال رفت و م یلذت پلک بست و خواسته اش را زمزمه کرد. بالن صورت با

 ؟یآرزو کرد یچ_
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 گهیآرزو کردم د هیمنم  کننیامشب شب آرزو هاست همه آرزو م_

 

 شانه اش گذاشت و گفت: یرا رو سرش

 ؟یاگه من بگم چ_

 رهیمزه اش م گمینم یچیچون من ه یبه ضرر خودت کار کرد_

 ه؟ینطوریا_

 بله_

 

 .دیتلفن همراهش رشته کالم هر دو را بر یصدا

 حتما رعناست_

 آره خودشه_

 بده به من _

 

 آورد. شیلب ها یسر شوقش لبخند رو یها غیکودکانه و ج یاتصال تماس را فشرد و صدا دکمه

 خط با خنده گفت: یرعنا از آن سو 

 شدم و گشنمه داریکه من ب ایزود ب یزد میهرجا ج یمامان_

 

 گفت: شدیبه بالن که دور م رهیو خ دیخند

 دلم زینکن عز هینکن دخترم.گر هی... گریمامان امیاالن م_
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 ادامه دارند... الیخ تیها تا ابد قصه

  

 

 :ندهیبا نوس ارتباط

 

Instagram: pardisnikkam1    

   

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهرمانهای بیشتر به برای دریافت 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

