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 شده
  نام اوبھ
 

 ..مقدمھ
 

 ی جرم بھ تاوان کدام دل شکستھ انی گناه بھ کدامنی بھ کدامدانمی ھم نمھنوز
 ...!! سرنوشت دچار شده امنیبھ ا
 زی حکم چندی باشد؛ اما بگوتی مرگ باشد؛ابددی فقط بافرتی کی بدانیوقت

 ...!!دنی بخشیزندگ.. ؛زنده ماندنستیگرید
 

 کھ ی جالب است منییگویم...یرسی بھ جنون مزندی خشکت میمانی ممبھوت
  زنده بمانم؟دی باشد ؛بافرمی مرگ کدیبا

 بھ دوارندی امنانھی کھ خوش بی نفس دادن بھ کسانی ھم باشم برای ا لھیوس
 !؟...ای دنیوفا
 

 ندی گویم!زنده بودن!  است ی چھ مجازات سختیفھمی وقت است کھ مآن
 ھم مرگ؛ زنده بودن توجھ کن زنده بودن نی ا؟؟خبیخواستیمگر مرگ نم

 ....!!!یجی مرگ تدرکی مرگ است نی کردن و اینھ زندگ
 ....یجی من محکومم بھ مر گ تدرو
 
 

 :مھال    
 

 !؟یمھال ؟مھال جان خواب:ام آر    
 ... گفتم و چشمان خستھ ام را باز کردمی حوصلھ اینچ ب    
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  آرام؟یگی مھی چھ؟یچ-    
  خوابھ دختر خوب؟یپارک مگھ جا-    
 ..دمی ساعتھ کھ نخوابیس... خستھ ام بخدایلیخ-    
 ... خونھمیخب پاشو بر-    
 چپ چپ نگاھش کردم و گفتم    
 و پارک رفتن دی ھوس خرای کارو بکنم اما بعضنی ھمخواستمیخودمم م-    

 !!بھ سرشون زد
  رو باز کرد و گفتششین    
 .. بستھ بودمطیخب خستھ شدم از بس تو اون مح-    
 ...میبلند شو تا پارک خلوت تر نشده برگرد...اوووف امان از دست تو -    
 می رفتنمی و بھ سمت ماشمیھر دو بلند شد    
  قراره برگرده؟؟ی کای بردیراست-    
 !!گھی ھفتھ دھی-    
 یبھ سالمت-    
 ممنون-    
 می و راه افتادمی سوار شدمیدی رسنیبھ ماش    
 ؟؟ی تو بنگاه سراغ ندارگمیم-    
 ؟امالک؟یبنگاه چ -    
 ..یابیھمسر...نھ بابا -    
 ..ھم خنده ام گرفت ھم تعجب کردم    
  خوبھ؟؟حالتیابی ھمسر ؟یچ-    
 نگاه بھ ھمسن و ھی سالمونھ یس.. یستیانگار تو خوب ن..منکھ خوبم  -    

 دوست پسر ھیاون وقت منو تو ...دنییساالمون بنداز االن شکم سومشونو زا
 ..!!چھ برسھ بھ شوھر و بچھ...میناقابلم ندار

 ...دمیخند    
 !دوباره مامانت رفتھ رو اعصابت؟-    
بھ زور ..ی رو قبول نکنیکی اگھ گھی میبھ تازگ... کرده بخداآخ کچلم -    

 ..!! سفره عقدی پانشونمتیم
 ..با حرص ادامھ داد    
 ...!!  خانومی ترشگھی مرهی مادیتازه چپ و راست م-    
 ...دمیبلند خند    
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 !ست؟ی نی ترشفیح...نگو-    
 ..یزھر مار تو کھ بدتر-    
 ...خورهی وقت غصھ نمچی قدر مامانتو بدون آدم کنارش ھییخدا-    
 .. زدمشیبھ بازو... را نگاه کردرونی لب گفت و بری زیکوفت    
 .نھی دوست داره خوشبخت شدنت رو ببگھیمادره د... ریبھ دل نگ-    

 
 بھ ی خداحافظکی شد و با ادهیپ...می خانھ شان بودی بعد رو بھ روقھیده دق    

 ی خستھ بودم دو عمل در روز حسابیلیخ..بھ سمت خانھ رفتم...داخل رفت
 یوقت.. راحتمی تا مدتگریاگر عمل فردا انجام شود د... را گرفتھ بودمیانرژ
 ..... طبقھ ششم رفتمبھ  بردم و با آسانسورنگی را بھ داخل پارکنی ماشدمیرس
در را کھ بستم .  روشن بودنیوارد خانھ کھ شدم تنھا چراغ اتاق برز    

 ...دمی را شنشیصدا
 ؟.. خانوم دکتریاومد-    
  را باال بردممی زدم و صدایلبخند محو    
 .. دکتریبلھ آقا-    
 اپن ی را روفمیک.. را زدم و بھ سمت آشپزخانھ رفتمییرایچراغ پذ    

 .. آمدی ترکی از فاصلھ نزدشیصدا.. را باز کردمخچالیگذاشتم و در 
  خستھ چطوره؟؟شھیخانوم دکتر ھم-    

 ..خستھ..خستھ است -    
 ..ی بگگھی دزی چھی دیگفتم شا... بابا یا -    
  گذاشتم و گفتمشی آب را سر جایبطر    
 .. سرم خلوتھیتا مدت.. دوتا عمل رو انجام بدمنیبزار فردا ا-    
 ! چھ خبرا؟گھید-    
 ..گردهی برمگھی ھفتھ دایبرد-    
 !؟یگی راست مولیا-    
 ...اره صبح کھ بھش زنگ زدم گفت-    
 ... کھ گفتھ خواھر منیاوف اونم تو بھش زنگ زد-    
 ..بھ سمت اتاقم رفتم و گفتم    
 ؟یداری تو چرا ھنوز بیراست...گھی داستیبرد -    
 موقع درس نی تا ادیبا.. مملکتمنیباالخره بنده ھم دکتر ا..درس داشتم-    

  شما باشھتیبخونم کھ مورد رضا
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 ...ی مدرک گرفتی الکی نگھویبعد     
 ..!! اش برسھیبدو برو بھ بق.. بسھیخوشمزگ-    
 ..ی آبجری بھ چشم شب بخیا -    

 
 ی خوابیچشمانم از زور ب... شدمداری بلمی آالرم موبایبا صدا    

 غر ی ھمھ خستکنیب ا و بھ مسبدمی کششانیدستم را محکم رو....سوختیم
 زدم
 دیاخھ خر.... من چقدر خستھ بودم یدونستی آرام تو کھ میری بمیا-    

 !!! بودیکردنت چ
 لبخند دنشیبا د... رفتم نیبھ اتاق برز...بعد از شستن دست و صورتم     
کنارش نشستم و .... خوابش برده بودشی کتاب و جزوه ھایرو...زدم
 .... زدمشیصدا
 ؟ی؟داداش.. جاننیبرز-    
 ی موھاانیدستم را م... گفت و سرش را را جا بھ جا کردیھوم نامفھوم    

 در صورتش زی چنی اولشی مژه ھاشھیمثل ھم....خوش حالتش فرو بردم
 ...کردی مییخودنما

 ؟یـ داداش خوشگلم مگھ شما کالس ندار    
 .. دفعھ بلند شد و نشستکی    
 !ساعت چنده؟...چرا-    
 ...می صبحونھ بخوردیبلند شو با...ھفت -    
 ستیالزم ن...نھ  -    
  بشن؟ھوشی دھنت بی از بوضای مریخوایم...ایزود ب -    
 ...گھیدست شما درد نکنھ د -    

 
 ..دی کشیکھ آھ..میدر حال صبحانھ خوردن بود    
 ؟یکشی چرا اه مشده؟یچ-    
 ..کنمی فکر مشھی کھ داره تموم می خوبی روزانی دارم بھ ایچیھ-    
 .. در ھم رفتمیاخم ھا    
 فتھ؟ی بیچرا مگھ قراره اتفاق-    
 .. برگردنیری خان اماینھ فقط قراره برد-    
 ؟ی خوشحال بودشبی؟ تو کھ د..شدیچ-    
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 استاد خراب کردن حال خوش یشناسی رو مایاما تو کھ برد..اره خب -    
 ..آدمھ
 ..مدی لب غرریز    
 .. گھی نمنویآدم درباره برادر بزرگ ترش ا.. بسھ بچھ -    
  گفتیبا لحن بامزه ا    
 ..!!ی دوست دارشتری گفتم تو اونو بیدید-    
 دمیلپش را کش    
  شدرمونیاالنم بدو برو آماده شو د..نی منزی اندازه عزھیھر دوتون بھ -    
 .. و بھ اتاقش رفتدی گونھ ام را بوسعیسر    
 بھ داخل ی خداحافظکی شد و با ادهی پی دانشکده دندان پزشکیجلو    

 دنیدر اتاقم مشغول پوش.. رفتممارستانیراه افتادم و بھ سمت ب...رفت
  داخل آمدیخانم چاوش...روپوشم بودم کھ در اتاق را زدند 

 ...سالم خانوم دکتر-    
 ! ؟شدهیسالم چ-    
 ...!! حسام حالش بھم خوردهنیای بعی سرشھیم-    
دم در ... دمی کھ مادرش را درفتمی بھ سمت اتاقش معی بلند و سریبا قئم ھا    

 دستم را شدمی کھ از کنارش رد منطوریھم... داخل برودکردیبود و التماس م
  گذاشتم و گفتمشی بازویرو
 ! شھال خانومستی نیزیچ-    
  سرش بودندی ھا باالدنتی از رزیکیدو پرستار و     
 شده؟یچ-    
 گھی شده مدام مداریاز صبح کھ ب...استرس قبل از عمل خانوم دکتر-    
 .. عمل شمخوامینم

 تی و چک کردن وضعقیکار شما کھ فقط تزر..دی آرومش کندیتونستینم-    
 دیکردی با حرف ارومش مدیبا...ستین

 خوامی نمگھی فقط مزنھی نممیحرف.... نشدمی کردیآخھ خانوم دکتر ھر کار -    
 ..عمل شم

 مادرش را راحت الی رفتم و خرونی بتشیبعد از مطمین شدن از وضع    
 وقتم را گرفت تا آرام شود و بھ ی اقھیچند دق... لجباز بودیپسرش کم..کردم

 رفتم و پرونده حسام را بھ خانم شنیبھ سمت است.. گوش دھدمیحرف ھا
  دادمیچاوش
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  عملش کرد خانوم دکتر؟شھی اوضاع منیبا ا-    
 عمل آماد ی خانوم چطوره برانبیز...کنمی نمسکیامروز ر...نھ کنسلھ-    

 است؟اتاق عمل آماده شده؟
 .. چک شدهزیبلھ ھمھ چ-    
 نبیبھ سمت ز... شدمی کھ در اتاق عمل اماده می ساعت بعد درحالمین    

  مھربان بود رفتماری شصت سالھ و بسیرزنیخانم کھ پ
 ؟یحال شما فرشتھ خانوم؟آماده ا-    

 دی صدا خندیآرام و ب    
 آماده ام..شکر خدا خوبم -    
 ..خدا رو شکر-    

 
 ..نیبرز    

 
 و سرم را دمی کشی گفت و رفت پوف بلنددی کھ استاد خستھ نباشنیھم    
 ... گذاشتمزی میرو
 ..!!ی پنچریپسر تو کھ اول صبح-    
 سرم را بلند کردم و گفتم... شاد و لودهشھیآرش بود مثل ھم    
 ؟.. اول صبحھمیساعت ده ون-    
  چتھ؟یحاال نگفت... ظھرهکیخب نزد-    
 ... تلنبار شده بودنخوندمی وقت داشتم درس مری تا دشبید-    
 ؟یخونی درس مینیشی بھ خدا می خلیلیخ -    
 دندون ی دار سرتریخ... راه دادننجای تو رو ایمن موندم چجور-    

 ..یخونی میپزشک
 ..!!ھیدری کالس دکتر حگھی ساعت دمی نرونی بمی پاشو برالیخیب: دیخند    
 ..میکردی را نگاه مھی و بقمی نشستھ بودیمکتی نیدر محوطھ رو    
 ! چھ خبر؟گھید -    
 چھ گھی کھ تا ھشت با خودت بودم بعدم رفتم خونھ دشبید.... یچیھ -    

 !؟یخبر
 گھیواال د...یرأس ھشت خونھ ا... دخترانی عی شدی دقت کردییخدا -    
 ..!! خونھرنی مازدهی دخترا ھم کم کم نیھم
 ..!! بھ غر زدنای شروع کردی زن شدریدوباره پ-    
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 اون ھفتھ ھم کھ بروبچ یتو...میخونھ عمم دعوت... یچیامشب کھ ھ-    
 !ان؟ی خونھ کی مھمونیای مگھیاما پنج شنبھ د... ندارنیبرنامھ ا

  کردمزی را رمیچشم ھا    
 !چھ خبره اونجا؟ -    
  باال انداختیشانھ ا    
 ..!! سادهی دور ھمھی-    
 تونمیبھ ھر حال نم... میدی رو ھم فھمی پارتگھی و اسم دمیھھ نمرد-    

 ..!!امیب
 ؟یخوای نمای یتونینم-    
 ...!!رانی اگردهی برمای بردگھیپنج شنبھ د...تونمینم-    
 ...!!گذرهی می سالھی دمشی کھ دی بارنیاز آخر...ی ؟ بھ سالمتیجد -    
برگرده ... کردهی شرکت معتبر کار مھیتا حاالم تو ..درسش کھ تموم شده -    

 ..!!زننشی ھوا می روستشیبخاطر کارا ب
 خان بھ ای بھ افتخار برگشتن بردگھی بگم ھفتھ دانیحاال بھ ک...آره خب -    

 !؟..گھی دیایاصفھان نم
 ؟..نی بھتر از الیآره دل -    
 ..!!نھ واال -    
 ..!! طلبکارشھی استاد ھمنی سر کالس امیپاشو لنگاتو جمع کن بر-    

 
  شانھ ام زدی و رودیخند    

 
 .. شما باحالھی جر وبحث ھایلی خییخدا -    

 
اما بداخالق و با ..ه بود خوب دانشگای از استادھایکی یدریاستاد ح    

 شھیھم.. از آنھا بودمیکی کھ من ھم کردی حاضر جواب بد تا مانیدانشجو
 باھوش بودن ی برایلی دلی نشستنجای ای زودتر اومدکسالیچون " گفتیم
 درمنھ تنھا من بلکھ خواھر و برا... نداردقتی حقدانستیخودش ھم م"ستین
 پا بھ دانشگاه گذاشتھ بودند و من ی باھوش بودند آن دو در شانزده سالگزین

 بعد از ایبرد..می در اصفھان مانده بودگریکدی و بخاطر یدر ھفده سالگ
 بھ آلمان لی ادامھ تحصی احسان برامی ھمراه پسر عموسانسشیگرفتن ل
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 و گرفتھ  قلبی بود کھ تخصصش را در رشتھ جراحیمھال چند ماھ..رفتند
 !! بودمیال سوم دندان پزشک و من ھم سی معمارسانسی فوق لایبرد

 
ھر موقع کھ بھ ...می خواھرم ھستونی را مدمانی ھاتی موفقیچقدر ھمھ     

 نی کھ انمیبیم... رادنمی رسنجایبھ ا..لحظھ بھ لحظھ اش را..گردمیعقب برم
 !!  دو برادرش بودی حامشھی نگذاشت و ھممانی گاه تنھاچیتنھا خواھرم کھ ھ

 
 

 ...مھال    
 

 خانم بھ نبی رفتم؛ باخروجم پسر و دختر زرونی را شستم و بمیادست ھ    
 ..دندی حالش را پرسیسمتم آمدند؛ با نگران

 .. خوب مقاومت کردندیلی بودخشونی ای واسھ ینی کھ عمل سنگنیبا ا-    
از کنارشان گذشتم و بھ سمت ..  و تشکر کردنددندی کشیقیھر دو نفس عم    
بعد از چھار ساعت ...بھ اتاقم رفتم..بعد از نوشتن گزارش عمل.. رفتمشنیاست
 می کاناپھ کنار اتاقم نشستم و پاھایرو..کردندی درد ممی پاھاستادنی پا ایرو

 کاناپھ ی را بھ پشترم چشمانم برداشتم و سی را از رونکمیرادراز کردم؛ع
ودم آمدم و صاف  در بھ خی گذشت کھ با صداقھی چند دقدانمینم... دادمھیتک

 نشستم
 ..دییبفرما-    
 دو فنجان قھوه دستش ی محتوینی سکی کھ یدر باز شد و آرام در حال    

 ..بود داخل آمد
 ..یسالم خستھ نباش-    
 ...سالم ممنون-    
 ..کنارم نشست    
 ارمی قھوه واست بھی یگفتم خستھ ا-    
 !!ی اومدیدستت درد نکنھ خوب موقع -    
 ..نجان را بھ سمتم گرفتف    
 !! کردمنشیریش-    
 ممنون-    
 عمل چطور بود؟-    
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 !دمت؟ی صبح قبل از عمل ندیراست..خوب بود-    
 خالم حالش خوب نبود شی سر پھیرفتم .  گرفتمیدوساعت مرخص-    

 ..نتمی ببخواستیم
 ..شنیانشا کھ زود خوب م..خدا بد نده-    
 ..!!ی کنی سرکشدی استراحت بکن باھی...انشا -    
 .. تکان دادم کھ دوباره گفتیسر    
قراره توام باھاشون ...انی بدی جدی ھادنتی از شنبھ قراره رزیراست -    

 ..!! باشھتی مرغزی اخالق چنیپس خواھشا حواست بھ ا..یسروکلھ بزن
 ... و از جا بلند شدمدمیخند    
 ..!! باشھیچون تو گفت-    
 .. تماس گرفتمنیبعد از رفتنش با برز    
 الو؟-    
 ؟یی جان کجانیسالم برز -    
  چطور ؟میبا آرش فست فود..یسالم خواھر-    
  گفتمنیبا وجود ا.. آمدی پسر خوشم نمنی از اادی در ھم رفت زمیاخم ھا    

 
 

 !!سالم برسون..باشھ-    
 !؟.. خونھیای وقت مریامشبم د-    
 ..!! ام ندارمیکار خاص..عمل عصرم کنسل شد..نھ زودتر -    
 یاوک -    
 زم؟ی عزی نداریکار-    
  فعالینھ آبج-    
 فعال-    
نگرانش بودم از .. گذاشتمبمی را داخل جلمیتماس را قطع کردم و موبا    

 شی ھای ندانم کاریو گاھ.. سر بھ ھوا بودی امد بھ نظرم کمیآرش خوشم نم
 نیبارھا بھ برز...انیاما شرف داشت بھ آن پسر خالھ اش ک....اعصاب  یرو

 ... محدود کندانیگوشزد کرده بودم روابطش را با ک
 است کھ پشتش بھ ثروت پدرش گرم ی و خوش گذراناشی پسر عانیک    

 زیعز... تالش نکردهی اش ذره ای مدرک مھندسی برایو مطمئنم حت..است
برادرم بودند بعد از دوازده سال کھ خودم ھمھ جوره  ام دو ی افراد زندگنیتر



 11 

 بھم نی از اشتری را بشانی زندگیکس.. بگذارمتوانستمی را داشتم نمشانیھوا
 ..گفتم)  امیمنش(الیرو بھ ل... رفتمرونی و بدمی کشیقینفس عم...زدیبر

  تماس نگرفتند؟؟یدکتر زند... چک کنمماراموی برمیم-    
 .. آمدی دختر منی بھ ابیلبخند عج... زدیلبخند مھربان    
 تماس گرفتند؛گفتند شونی ایمنش.. بھتون بگمخواستمی االن منیاتفاقا ھم-    

 .. گذاشتندی پزشکان جلسھ ای ھمھ ی سالن اجتماعات براگھی ساعت دھی
 ممنون-    
 کنمیخواھش م-    
زدن بودند و بھ آرام و گالره کھ مشغول حرف ..ستادمی اشنیکنار است    

 رو بھ ارام گفتم.. جوابم را دادییگالره بلند شد و با خوشرو..سالم کردم
  آرامایبلند شو دنبالم ب-    
 ..!!ای دنبالم بدهی خانومم کھ دستور می انگار خدمتکار شخصشیا-    
 ..دمیخند    
 ..ھی افتخار بزرگنمیا-    
 د دھانش گذاشت و چشمانش را گرد کریدستش را رو    
 .. بھ خدای رو داریلیخ-    
 ای یایم.. برم سالن اجتماعاتدی باگھی ساعت دھیپاشو خودتو لوس نکن -    

 با گالره برم؟؟
  خانوم دکترامیمن م: گفت دیخندی کھ میگالره در حال    
  بلند شدعیآرام سر    
 ...دزدهی چھ زود شوھر مردمو مخودیب-    

.     

.     
 یراست: آرام گفت..مارانمی بھی خانم و بقنبی زتیبعد از چک کردن وضع    

 !از بھراد جون چھ خبر؟
 متعجب ابرو باال انداختم    
 بھراد جون؟-    
 ..گمیبابا دکتر رادفرو م -    
  من خبر داشتھ باشم؟دیمگھ با..دونمینم..اھان -    
 .. بودبی عجیخبر داشت -    
 ؟یگی میخب پس چ -    
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  دکتره حساسم؟نی من چرا انقدر رو ایدونیم -    
 ..نھ -    
 ..گمیاونجا بھت م..میری با ھم مرمی اجازه بگیبزار از خانوم چاوش -    

.     

.     
پشتم بھ در ..میزدی حرف مگری با ھمدمی نشستھ بودی دو صندلیرو    

 .. بودیورود
 ..!!اوه اومد نگاه-    
 کھ تابلو نشود برگشتم کھ با رادفر چشم در ی و ارام طوردمی کشیپووف    

 سالم تکان داد یسرش را بھ معنا... بودمی اوج خوش شانسیعنی..چشم شدم
 مانی روبھ رویبا دکتر مجد و زند..کھ من ھم ھمانطور جواش را دادم

 طرفش ھ آرام بی گذشتھ بود کھ با صدایچند دقبقھ از شروع سخنران..نشستند
 دم شلیمتما
 ؟یگی میچ -    
 .. بشرنی اھیگری عجب جگمیم -    
 ..خفھ -    
 مارستانشھی بپی تنیاگھ ا..زنھی دختر کش مپی تھیالمصب ھر دفعھ  -    

 ..!!ھی چجوررونی بنیبب
 !!دهی پوشمارستانیخوبھ روپوش ب..اه بسھ بابا-    
 دیآه کش    
 .. خالفکارهفیفقط ح -    
  باال رفتند با تعجب و استفھام نگاھش کردممیابروھا    
  چرت و پرت گفتنت شروع شد؟؟دوبارهیگی میچ -    
 مردمو اغفال ی دختراشی مامانکلی سگ دار و ھی چشمانی با ھمگنیم -    

 ..ارهی کارگاھش دل و غلوشونو در مبرتشونیبعدم م..کنھیم
 شد؟؟یم م دختر ادنی ایک.. را فشار دادممیبا حرص دندان ھا    
 ی آدمای تازه شش ماھھ برگشتھ کارگاھش کجا بود؟ ثاننیاوال ا.. وی کیآ -    

آرام ...سوما دکتر مملکتھ ھا!  ھمھ بفھمن؟زارهی مکنھی می خالفنیکھ ھمچ
 !! عاقل بشکمی

 شانھ اش را باال انداخت    
 !! شش ماھھ تو نخ توئھنیاما مھال مواظب خودت باش ا..دونمیچھ م -    
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 می دکتر مجد خودمان را جمع کردیبا صدا    
  اومده خانوم دکتر؟شی پیمشکل -    
 ..خوامیعذر م.. دکتررینخ -    
 را حس کردم سرم را برگرداندم کھ نگاھم در نگاھش گره ی نگاھینیسنگ    

 نگاه را از مخاطبش دنی دزدیی چشم ھا چھ داشتند کھ توانانیا..خورد
 نتوانستھ ی مردچیاه تا بھ االن ھ.. انداختمری سرم را زیبھ سخت..گرفت؟یم

 عی و سرگرفتم بعد از اتمام جلسھ دست ارام را.. مرا کم کندی رونطوریبود ا
 دمی را شنشی رفتم کھ صدارونیب

 ؟..خانوم دکتر -    
 کھ می و سالم کردمیبھ طرفش برگشت..مطمئنا با من بود اه از نھادم بلند شد    

 جوابمان را داد
 حالتون خوبھ خانوما؟-    
  تر جوابش را دادعیآرام سر    
 شما حالتون چطوره؟.. دکتریمرس -    
 ...ممنون منم خوبم-    
 حتما دیبھ مادرتون بگ..دایزنی مدی جدپی تھیماشا دکتر ھر روز -    

 ..!!واستون اسپند دود کنھ
 با حرص گفتم..ده افتادرادفر بھ خن.. گرد شدمیچشم ھا    
 !ن؟یخانوم سماوات شما مگھ کار ندار -    

 
 

 . دکتر با اجازهدیببخش..اوه بلھ -        
 ..دمی رادفر را شنیصدا..با رفتنش        
 ! دکتر؟دیشما چطور-        
 . زدمی جانیلبخند محو و ب        
 .یمنم خوبم مرس-        
 . بودمتوندهی بود ندیچند وقت-        
  سرم شلوغ بودیکم-        
 دی بامارستانی شلوخ بود عالوه بر بیلی چند وقت سر منم خنیا..بلھ -        

  برمسی تدریدانشگاھم برا
 !!دیموفق باش -        
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 حوصلھ ام ی بحث بنی نسبت بھ ادیانگار از چھره و لحن صحبتم فھم        
 دادم و رونینفسم را ب.. کرد و رفتیخداحافظ" نطوریشما ھم ھم" کیکھ با 

 بھ طرفش ی مردی کھ با صدارفتمی مشنیبھ سمت است...بھ بخش رفتم
 ..برگشتم
 ؟یریدکتر ام-        
 ..بلھ خودم ھستم -        
 ..من پدر حسام ھستم..من-        
 شدن ی بار در طول زمان بسترنی اولنیا.. ناخواگاه باال رفتندمیابروھا        

  زده بود سرم را تکان دادم و گفتممارستانی بھ بیسام بود کھ پدرش سرح
 ؟ی فتحی آقادییبفرما-        
  پسرم بدونمتی در مورد وضعخواستمیراستش م-        
 کھ سراغ پدرش را گرفتم کباریخبر داشتم کھ از ھم جدا شده اند         

 ی مرد رو بھ رونی ھست طالق گرفتھ اند و االن ایمادرش گفت کھ دوسال
 !!ھھ.. ھمھ وقتنیبعد از ا.. پرسدی پسرش را متی و و ضعستادهیمن ا

 می تا صحبت کننیایبھ اتاقم ب-        
 بلند شد سالم شی از جادنمی بھ محض دالیل..را افتادم و بھ دنبالم امد        

داخل شدم و تعارفش کردم ..اوردی بی چامانیکرد جوابش را دادم و گفتم برا
 ندیکھ بنش
 !د؟ی بھ دکتر معالج پسر تون زدی شده کھ سری چی فتحیخب آقا -        
 ی از ھمھ از افرادشتریب.. انداختریسرش را ز..طعنھ کالمم را گرفت        

 ی را بر عھده نمشانی با ارزش زندگی تنھا داشتھ ھاتیمتنفر بودم کھ مسئول
 ی پسرش باز ھم بیماری مرد کھ با وجود دانستن بنی مثل اینکسا..گرفتند

 بعد از چند لحظھ سرش را بلند کرد..اعتنا بود
 ..من تازه از سفر برگشتم خانوم-        
 ..رمی پوزخندم را بگی کردم جلویسع        
 !ن؟یسفر مھم تر از پسرتون بود کھ حاال برگشت-        
 .. بزند کھ دستم را باال بردم و اجازه ندادمیخواست حرف        
 یکی ستی وار کننده ھم ندی چندان امیعنی ستی پسرتون بد نتیوضع-        
 عمل بشھ چون کودک دی مشکل داره کھ بای قلبش مادر زادی ھاچھیاز در

امروز قرار بور ... عمل باالستسکی ھست و مقاومتش کمھ ریفیضع
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 چند ی کھ داشت فعال کنسل شد و افتاد برایعملش کنم کھ با وجود استرس
 ..!!!ستی عمل نی از ترسش برای استرس تنھا ناشنیاما ا..گھید روز

 
 

  دھان باز کردی بود بھ سختدهی رنگش پریکم        
 ھ؟ی از چگھیپس د -        
 ...!! شمادنی ندگھیترس د -        
 چند لحظھ خشکش زد        
 !؟ی چیعنی..یعنی -        
 عمل ری بتونھ زستمیگفتم کھ مقاومتش کمھ، خود من ھم مطمئن ن -        
 نتونھ گھی عملش کنم و دترسھیم..ِ احتمالش چھل درصدنیالبتھ ا..ارهیدووم ب

 ..!! عمل شھخوادی نمنی ھمی برانھیشما رو بب
 ھم شی اش کھ حاال لرزش دستھادهیسکوت کردم و بھ چھره رنگ پر        

 ینی با سالی در را زدند و لنی حنیدر ھم..بھ آن اضافھ شده بود نگاه کردم
 را را برداشتم و بھ سمتش زی میظرف شکالت رو... داخل آمدیچا

 ... رفترونی گذاشت با اشاره من بزی می را روینی سالیل..رفتم
 !! فشارتون افتادهدی شکالت رو بخورنی ای فتحیآقا -        
 .. را پس زدظرف        
  انقدر حالش بده؟ن؟واقعایگیشما کھ دروغ نم -        
 .. بلھنیاگھ کنارش نباش -        
 ؟.. ھمش بخاطر منھیعنی -        
 دو روز رو کنارش نیبھتره ا.. بچھ ھمش منتظر شماستنی ادینیبب -        

 ..!! نی و دلگرمش کننیباش
 

  ادامھ دادمدمیاه کش        
 بتونھ در مقابل مشکالت نکھی ای پسر براھی نیبھش شجاعت بد -        

 تا دی کنتشی و حمادیبر.. پدرشو داشتھ باشھتی حمادی مقاومت کنھ باشیزندگ
 .. دارهاجی اون االن فقط بھ شما احتزهیترسش بر

 را رشی تاثمی حرفھادانمی چند لحظھ بست میچشمانش را برا        
 کی بھ ساعت انداختم ینگاھ.. رفترونی با تشکر از اتاق بگذاشتھ،بلند شد و
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سر  ICU  بھدی رفتم بارونیبلند شدم و ب.. رفتمی مدی باگریساعت د
 کرد  بھ سمتم آمد و سالمدی مرا کھ دوی ی سیداخل کھ رفتم مسئول آ...زدمیم

  چطوره؟ییایحال خانوم ض -        
 .. بودن چکشون کردننجای ایعیخوبھ خانوم دکتر االنم دکتر رف -        
  بھوش اومد؟یک -        
 دندیاالنم با مسکن خواب..شیحدود دو ساعت پ-        
 و دمی کشی مطمئن شدم نفس راحتتشی از نرمال بودن وضعیوقت        

 تنھا نشستھ بودم کھ سرو ی اقھی نبود چند دقی کھ کسشنیدر است.. آمدمرونیب
 .. کنارم نشست و گفتدی شد تا مرا ددای آرام پیکلھ 

 ؟یدی حسامو دیتوام بابا-        
 آره -        
 کجا؟ -        
 .. پسرش رو بپرسھتی من بود اومده بود وضعشیتا حاال پ-        
 .!!خستھ نباشھ واقعا..ھھ-        
 دمی نداشتم پس پرسبتیحوصلھ بحث و غ        
 .. برمدی باگھی من د؟یونمیارام تو چقدر م -        
 از اون خالفکاره یراست... ھستمگھی دو ساعت دیکیتو برو من تا  -        

 چھ خبر؟
  گفتمی حالش را گرفتھ باشم با خونسردنکھی ایبرا.. حرصم گرفت        
 ..!! دادشنھادیبھم پ -        
 !؟..ھان-        
 ! خب؟ھیچ-        
 ! داد؟شنھادی بھت پی چیعنی -        
 سگ ی و چشمای مامانکلی با اون ھھی منو مثل بقخوادی منکھی ایعنی -        

 ..!!دارش اغفال کنھ
 ..!!کھیغلط کرد مرت -        
 می بھ عقب برگشتی مردی دفعھ با صداکی        

 
 ؟یری اومده دکتر امشی پیمشکل -        
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 ایخدا..میستادین و آرام جفت ھم ام..می سکتھ ناقص زدبایما دو نفر تقر        
رادفر متخصص مغز واعصاب کجا بخش قلب ... خوبش را بدهیدھیشانس م

 .. تر خودش را جمع کردعیآرام سر...  موقعنیکجا؟ آن ھم درست در ھم
 یچا..نیمنور فرمود.نی طرفا ؟خوش اومدنیاز ا..سالم دکتر...س -        

 ن؟ی دارلیم
آخش .. گذاشتمشی پای را محکم رومی بدتر؟ پانی چرت و پرت از ایوا        
 م؟ی اسمش را ھم بردیعنی.. میگند زد... در امد
 !؟.. دکترنیخوب... زهیچ -        
 خنده اش گرفتھ بود        
  اومده؟شی پی مشکلدمیپرس...بلھ خوبم -        
 ؟ی چھ مشکلرینخ...ن -        
 ..دمی شنییزای چھیاخھ  -        
 ..زدی میدیرنگ ما دونفر بھ سف        
 ن؟یدی شنیچ: آرام        
اومده بودم با دکتر ..دمی شنی نداشتم اتفاقی البتھ قصد فوضولدیببخش -        

 .. صحبت کنمیزند
 ما کرد و با دهی بھ چھره رنگ پرینگاھ... االغگفتیحاال مگر م        

 ..خباثت گفت
 ..وی مامانکلی سگ دار و ھی در مورد چشماییزای چھیراستش  -        
 ..می بودتیما دو نفر ھم کھ م. کردیبھ زور لبخندش را کنترل م        
 کرده جادی مزاحمت واستون ایکس...دمیدرباره اغفال کردن ھم شن -        

 خانوم دکتر؟
  داشتم کھ حرف بزنم؟ بھ زور لب باز کردمیمگر جان        
 االنم میکنی مادی با ھم زیمنو خانوم سماوات شوخ..  دکتررینخ -        

 ..!!میکردی می شوخمیداشت
 "یخودت" یعنی بھ من انداخت کھ ینگاھ        
 ...!!با اجازه.. باشھی شوخدوارمیام..اھان باشھ -        
 ی صندلیآرام رو..می فرستادرونیر شدت ببا رفتش نفسمان را پ        
 ..وارفت
 مزخرفتو ببرن کھ سکتمون یمرده شور اون چشا... تو روحت یا -        

 !!اوف...یداد
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 ..!! شممی من جی نداریکار...نیی پااری صداتو بسیھ -        
 ..دی خندزی رزیر        
 .. نشدهداشی دوباره پنیآره برو تا ا -        
 یبا-        

       
 

 در واحد آموزش شی کھ پنج ماه پیمرد... دکتر رادفر شدریفکرم درگ        
 ماه از گرفتن مدرک تخصصم گذشتھ بود کی قایآن روز دق...دمشیدانشگاه د

 بھ دانشگاه بروم درست در ی صحبتی دعوتم کرده بود تا برایاستاد احمد..
 را در صش و چھارسالھ کھ تخصی سیمرد...میدی را دگریاتاق استاد ھمد

و حاال بھ ھمراه برادر و ...  مغز و اعصاب گرفتھ بودیرشتھ جراح
 .. برگشتھ بودندرانی بھ ای ادامھ زندگیخواھرش برا

 را رد کردم یاری استاد شنھادی پی را دوست نداشتم حتسی تدرادیمن ز        
 از یلیجھ و نگاه خاص خ تومی آمدرونی کھ با ھم بیھنگام..اما او قبول کرد
 ساختھ شده اش با آن چشمان قھوه کلیقد بلند و ھ...دمی دشیدختران را رو

 من ی ھا برایژگیو نی وقت بود کھ ایلیخ... کردی ونافذ کار خودش را میا
 رای گیمن چشمان...  تفاوت از کنارش گذشتمی بنی ھمیبرا...مالک نبودند

 !!!می کابوس ھاویچشمان د...تر از چشمان او سراغ داشتم
 

********         
 لی وساابانی خانھ بودم از سوپر مارکت سر خکیبھ خودم کھ آمدم نزد        
داخل کھ رفتم چراغ ھا خاموش ... و بھ سمت خانھ رفتمدمی را خرازمیمورد ن

 نیامان از دست ا...دمیی ھم سای را رومیدندان ھا... امدهیبودند پس ھنوز ن
 !آرش

 می لباس ھاضیبعد از تعو... را بھ آشپزخانھ بردم وبھ اتاقم رفتملیوسا        
 مورد عالقھ ی شدم، غذایبھ آشپزخانھ برگشتم و مشغول پختن ماکارون

" آرمان" شدم رهی خشگریبھ نما.. بعد از اتمام کارم تلفن زنگ خورد..!! اش
 ...تماس را برقرار کردم

 الو؟؟-        
 ...!!! معرفتیخانوم دکتر ب...بھ بھ-        
 ..!! با معرفتیسالم آقا-        
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 ..ای نزنچارهی بھ منھ بی وقت سرھیک،یعل-        
 ..دمیخند        
 !! زود اومدم خونھکمی شلوغ بود بخدا تازه امشب یلیسرم خ-        
 با ینی بھ ھم نشی عالقھ اگھی ددونمیمن کھ م... بسھ بسھ، دروغ نگو-        
 !یما ندار
 ! من از خدامھوونھ؟ی دھی چھ حرفنیا-        
 بھتر از من؟فقط خانوم من ندارم خرج دوتا زن رو ی کگھیبلھ د-        

 !! بھ من نداشتھ باشیشرمنده نظر...بدم
 ..دمی خندیبا سرخوش...  آخ بلندش امدی دفعھ صداکی        

 
 

 سارا بانو کھ خوب بلده تو رو ادب نی دستش درد نکنھ ای آ؟یخورد -        
 ..!!کنھ

 ..دی ھمو داری شما دو تا ھوو خوب ھواگھیبلھ د -        
کنترل خنده ام از دستم .. سارافی خفغی اخش امد و جیدوباره صدا        

 ..خارج شده بود
 ...زارمیرش م سارا؟دارم سر بھ سیکنی منی بابا چرا ھمچیا-        
 .. سارا امدفی ضعیصدا        
  چھ طرز حرف زدنھ؟نیا.. بچھ پرروی نکنخوامیم-        
 غلط کردم خوبھ؟ -        
 .. و گفتمدمیخند        
  پسر عمھ؟ی افتادی حسابی منت کشھی-        
 !!صد در صد-        
 !!امی کنون حتما میپس واسھ شام آشت-        
 !! خونھ مایفتی شام بھی ی تلپفتھی اتفاق بھی یخوب توام منتظر -        
 !!صد در صد-        
بعدم شام و ناھار .. ھمش دعواتون بندازمی تو شوھر کنشھی میک -        

 !!خونتون باشم
 !!باشھ ھر وقت شوھر کردم-        
  من برم؟ی نداری کارگمیم -        
  کردمرگی دیخنده ا        
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 ؟ی منت کشی بریخوای مھ؟یھا؟ چ -        
 !!با اجازتون: با حرص گفت        
 !فعال..ی برو موفق باشیاوک -        
 !فعال-        
 رمی پسر؟ خواستم شماره اش را بگنیپس کجاست ا..ساعت نھ شب بود        

 ی چراغ ھادنیبا د... آمد و بعد خودش کھ داخل آمددی چرخش کلیکھ صدا
 را بغل و میدستھا..دی نگاھش را در خانھ چرخاند و مرا دعیروش سر

 لبخند زد..طلبکارانھ نگاھش کردم
 ..یسالم آج -        
 .. ام دست پاچھ شدرهیبا نگاه خ        
 !!میبھ جان خودم تا حاال ناژوان بود! آرش االغھنی اریھمش تقص-        
 باور کن اگھ ؟ی مگھ من گفتم بگو کجا بود؟یدی محی توضیچرا دار -        

 پسر نویمن از ا...شدمی نمی انقدر عصبی پسره بودنی از اری بھ غیکیبا 
 ..!ادیخالش خوشم نم

 
 ! و دور برم ھستندنی مریاونا ھمش بھم گ-        
البتھ اگھ .. درست کردمی شام ماکارونای؟بیستادیحاال چرا اونجا ا-        

 ...!!ی نخوردیزیچ
 زی ربع بعد سر مکی..بھ سمت اتاقش رفت"  اومدمولیا" با گفتن         

 ...خوردی با اشتھا غذا ممینشستھ بود
 ن؟ی موقع برگردنی انی شدی کھ راضشدیچ-        
  گفتدادیھمانطور کھ رشتھ ھا را بھ داخل دھانش ھل م        
 !!امشب خونھ عمھ اش دعوت بودن-        
 !!ای اون دنیشیآروم تر بخور وگرنھ توام دعوت م -        
 شده بودم ھمانطور ریس.. حرفم آرام تر بھ خوردنش ادامھ دادنیبا ا        

 سالش ستیحاال کھ ب..  دادم و محو چھره اش شدم ھی تکینشستھ بھ صندل
  سنش را باالتری کھ کمیقد بلند و چھره ا..زندیشده چھره اش مردانھ تر م

  داشتمھفتاد صد وی کھ قدی از من بلند تر بود منیده سانت..دادینشان م
نھ تنھا قد .. قدش بھ پدرمان رفتھ بود.. ھم بلند تر بودنی از برزایبرد        
برعکس ...  را ھم از پدر بھ ارث برده بودشی چشمان و موھایاھیبلکھ س
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 برادر و میرفتیم مھر جا باھ..می مادرمان بودی شده ی نسخھ کپنیمن و برز
 ..زدی مادیخواھر بودنمان فر

 رنگ، تفاوت یی خرمایی داشتم با موھای عسلی و چشماندی سفیپوست        
بلھ، تفاوت .. ھم بودیگریھھ البتھ تفاوت د.. رنگ برنزه پوستش بودنیبرز

 اما من و دندیدرخشیھنوز م.. چشمان او ھنوز گرما داشتند ...رنگ نگاھمان
 ی برادر بیرادلم ب.. می در چشمانمان داشتی اشھی شی بالعکس دو گوایبرد
 موقع کباری ی کھ شش سال است بھ آلمان رفتھ و سالیبراد...دی پر کشمیوفا
 ...زندی بھ ما می سرسمسیکر
 

 یکمتر دختر..بردی چشمانش از دخترکان دل میاھیحتم دارم ھنوز س        
 می چھارشانھ برادر ھاکلید بلند و ھ تفاوت از کنار قیاست کھ بتواند ب

 ی کھ او چطور بدمی و ددمی دای بردی دخترھا روفتھیبارھا نگاه ش... بگذرد
 بعد ھم کھ متوجھ ود متوجھ نوع نگاه ھا نبلیاوا.. گذردیتفاوت از کنار آنھا م

 بھ ی اما واقعا کارستی مغرور نادی کھ زدانستمیم.. نکردی فرقشیشد برا
ناخوداگاه نگذاشتھ .. سرش درکار خودش گرم بودشھیھم..جنس مونث نداشت

 ...رندی با مردم گرم بگادیبودم ز
 

 .. مقابلم حواسم جمع شدی دستدنیبا د        
 

 ..کنمی است دارم صدات مقھی دق؟دهییکجا-        
 

 .. فکر بودمیتو-        
 

 سر تکان داد        
 

  دکتر؟ی واسھ چشمات رفتدای جدیراست-        
 

 .نھ وقتشو نداشتم-        
 

 !؟ی چک بشدی پس حتما برو مگھ دکتر نگفتھ ھر دوماه بایاوک-        
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  اش زدمی بھ دل نگرانیلبخند        

 
 !!رمیسر فرصت م..چرا –        

 
 ؟؟یری اومده دکتر امشی پیمشکل -        
 ایخدا..میستادیمن وآرام جفت ھم ا..می سکتھ ناقص زدبایما دو نفر تقر        

رادفر متخصص مغز واعصاب کجا بخش قلب ... خوبش را بدهیدھیشانس م
 .. تر خودش را جمع کردعیآرام سر...  موقعنیکجا؟؟ آن ھم درست در ھم

 
منور .. نی طرفا ؟؟ خوش اومدنیاز ا..سالم دکتر...س -        
 ن؟؟ی دارلی میچا..نیفرمود
 شی پای را محکم رومی بدتر؟؟ پانی چرت و پرت از ایوااا        
 م؟؟ی اسمش را ھم بردیعنی.. میگند زد... آخش در امد..گذاشتم
 ؟؟.. دکترنیخوب... زهیچ -        
 خنده اش گرفتھ بود        
  اومده؟؟شی پی مشکلدمیپرس...بلھ خوبم -        
 ؟؟ی چھ مشکلرینخ...ن -        

 ..دمی شنییزای چھیاخھ  -        
 ..زدی میدیرنگ ما دونفر بھ سف        
 ن؟؟یدی شنیچ: آرام        
اومده بودم با ..دمی شنی نداشتم اتفاقی البتھ قصد فوضولدیاممم ببخش -        

 .. صحبت کنمیدکتر زند
 ما کرد و با دهی بھ چھره رنگ پرینگاھ... االااغگفتیحاال مگر م        

 ..خباثت گفت
 

 ..ووی مامانکلی سگ دار و ھی در مورد چشماییزای چھیراستش  -        
 ..می بودتی ما دو نفر ھم کھ مکردیبھ زور لبخندش را کنترل م        
 کرده جادی مزاحمت واستون ایکس...دمیدرباره اغفال کردن ھم شن -        

 خانوم دکتر؟؟
 شتم کھ حرف بزنم؟؟ بھ زور لب باز کردم دایمگر جان        
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 می االنم داشتمیکنی مادی با ھم زی دکتر منو خانوم سماوات شوخرینخ -        
 ..میکردی میشوخ

 ..یخودت:  یعنی بھ من انداخت کھ ینگاھ        
 ...با اجازه.. باشھی شوخدوارمیام..اھاان باشھ -        
 ی صندلیآرام رو..می فرستادرونیبا رفتش نفسمان را پر شدت ب        
 ..وارفت
 مزخرفتوو ببرن کھ یمرده شور اون چشا... سگ توو روحت یا -        

 اوووف...یسکتمون داد
 .. شممی من جی نداریکار...نیی پااری صداتو بسیییھ -        
 .. نشدهداشی دوباره پنیھھھھ آره برو تا ا -        
 یبا-        

 
 در واحد آموزش شی کھ پنج ماه پیمرد... دکتر رادفر شدریفکرم درگ        

 ماه از گرفتن مدرک تخصصم گذشتھ بود کی قایآن روز دق...دمشیدانشگاه د
  بھ دانشگاه بروم درستی صحبتی دعوتم کرده بود تا برایاستاد احمد..

 وچھارسالھ کھ تخصصش ی سیمرد...میدی را دگریدر اتاق استاد ھمد        
و حاال بھ ھمراه برادر و ...  مغز و اعصاب گرفتھ بودیرا در رشتھ جراح

 .. برگشتھ بودندرانی بھ ای ادامھ زندگیخواھرش برا
 

 را رد کردم یاری استاد شنھادی پی را دوست نداشتم حتسی تدرادیمن ز        
 از یلی توجھ و نگاه خاص خمی آمدرونی کھ با ھم بیھنگام..اما او قبول کرد
 ساختھ شده اش با آن چشمان قھوه کلیقد بلند و ھ...دمی دشیدختران را رو

 من مالک ی براھا یژگی ونی وقت ایلیخ... کردی ونافذ کار خودش را میا
 ...نبودند
 ... تفاوت از کنارش گذشتمی بنی ھمیبرا        
 کابوس ویچشمان د...سراغ داشتم تر از چشمان او رای گیمن چشمان        

 !!!میھااا
********         

 لی وساابانی خانھ بودم از سوپر مارکت سر خکیبھ خودم کھ آمدم نزد        
 و بھ سمت خانھ رفتمداخل کھ رفتم چراغ ھا خاموش دمی را خرازمیمورد ن

 نی اامان از دست...دمیی ھم سای را رومیدندان ھا... امدهیبودند پس ھنوز ن
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 لباس ضی از تعودبع... را بھ آشپزخانھ بردم وبھ اتاقم رفتملیوسا!!!آرش
 مورد عالقھ ی شدم، غذای بھ آشپزخانھ برگشتم و مشغول پختن ماکارونمیھا

" آرمان" شدم رهی خشگریبھ نما.. بعد از اتمام کارم تلفن زنگ خورد..!! اش
 ...تماس را برقرار کردم

 الو؟؟-        
 ...!!! معرفتیخانوم دکتر ب...بھ بھ-        
 ..!! با معرفتیسالم آقا-        
 ...اااای نزنچارهی بھ منھ بی وقت سرھیک،یعل-        
 ..دمیخند        
 !! زود اومدم خونھکمی شلوغ بود بخدا تازه امشب یلیسرم خ-        
 با ینی بھ ھم نشیالقھ ا عگھی ددونمیمن کھ م... بسھ بسھ، دروغ نگوو-        
 !!!یما ندار
 !! من از خدامھوونھ؟؟ی دھی چھ حرفنیا-        
 بھتر از من؟؟فقط خانوم من ندارم خرج دوتا زن رو ی کگھیبلھ د-        

 !! بھ من نداشتھ باشیشرمنده نظر...بدم
 ..دمی خندیبا سرخوش...  آخ بلندش امدی دفعھ صداکی        

 
 

 سارا بانو کھ خوب بلده تو رو نی دستش درد نکنھ ای آ؟؟یخورد -        
 ..ادب کنھ

 ..دی ھمو داری شما دو تا ھوو خوب ھواگھیبلھ د -        
کنترل خنده ام از دستم .. سارافی خفغی اخش امد و جیدوباره صدا        

 ..خارج شده بود
 ...زارمی سارا؟؟ دارم سر بھ سرش میکنی منی بابا چرا ھمچیا-        
 .. سارا امدفی ضعیصدا        
  چھ طرز حرف زدنھ؟؟نیا.. بچھ پرروی نکنخوامیم-        
 غلط کردم خوبھ؟؟ -        
 . و گفتمدمیخند        
  پسر عمھ؟؟ی افتادی حسابی منت کشھی-        
 !!صد در صد-        
 !!امی کنون حتما میپس واسھ شام آشت-        
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 !! خونھ مایفتی شام بھی ی تلپفتھی اتفاق بھی یوب توام منتظرخ -        
 !!صد در صد-        
بعدم شام و ناھار .. ھمش دعواتون بندازمی تو شوھر کنشھی میک -        

 !!خونتون باشم
 !!باشھ ھر وقت شوھر کردم-        
  من برم؟؟ی نداری کارگمیم -        
 ..دمیخند        
 ؟؟ی منت کشی بریخوای مھ؟ی؟ چھا -        
 !!با اجازتون: با حرص گفت        
 !فعال..ی برو موفق باشیاوک -        
 !!فعال-        
 پسر؟؟ خواستم نیپس کجاست ا..قطع کھ کردم ساعت نھ شب بود        

 آمد و بعد خودش کھ داخل دی چرخش کلی کھ صدارمیشماره اش را بگ
  نگاھش راعی روش سری چراغ ھادنیبا د...آمد

 را بغل کردم و طلبکارانھ نگاھش میدستھا..دیدر خانھ چرخاند و مرا د        
 لبخند زد..کردم

 ..یسالم آج -        
 .. ام دست پاچھ شدرهیبا نگاه خ        
 !!!میبھ جان خودم تا حاال ناژوان بود!!  آرش االغھنی اریھمش تقص-        
 باور کن ؟؟ی مگھ من گفتم بگو کجا بود؟؟یدی محیوض تیچرا دار -        
 پسر نویمن از ا...شدمی نمی انقدر عصبی پسره بودنی از اری بھ غیکیاگھ با 

 ..!!! ادیخالش خوشم نم
 
 

 سارا بانو کھ خوب بلده تو رو نی دستش درد نکنھ ای آ؟؟یخورد -        
 ..ادب کنھ

 ..دی ھمو داری شما دو تا ھوو خوب ھواگھیبلھ د -        
کنترل خنده ام از دستم .. سارافی خفغی اخش امد و جیدوباره صدا        

 ..خارج شده بود
 ...زارمی سارا؟؟ دارم سر بھ سرش میکنی منی بابا چرا ھمچیا-        
 .. سارا امدفی ضعیصدا        
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  چھ طرز حرف زدنھ؟؟نیا.. بچھ پرروی نکنخوامیم-        
 غلط کردم خوبھ؟؟ -        
 . و گفتمدمیخند        
  پسر عمھ؟؟ی افتادی حسابی منت کشھی-        
 !!صد در صد-        
 !!امی کنون حتما میپس واسھ شام آشت-        
 !! خونھ مایفتی شام بھی ی تلپفتھی اتفاق بھی یخوب توام منتظر -        
 !!ر صدصد د-        
بعدم شام و ناھار .. ھمش دعواتون بندازمی تو شوھر کنشھی میک -        

 !!خونتون باشم
 !!باشھ ھر وقت شوھر کردم-        
  من برم؟؟ی نداری کارگمیم -        
 ..دمیخند        
 ؟؟ی منت کشی بریخوای مھ؟یھا؟ چ -        
 !!با اجازتون: با حرص گفت        
 !فعال..ی برو موفق باشیاوک -        
 !!فعال-        
 پسر؟؟ خواستم نیپس کجاست ا..قطع کھ کردم ساعت نھ شب بود        

 آمد و بعد خودش کھ داخل دی چرخش کلی کھ صدارمیشماره اش را بگ
  نگاھش راعی روش سری چراغ ھادنیبا د...آمد

 را بغل کردم و طلبکارانھ نگاھش میدستھا..دیدر خانھ چرخاند و مرا د        
 لبخند زد..کردم

 ..یسالم آج -        
 .. ام دست پاچھ شدرهیبا نگاه خ        
 !!!میبھ جان خودم تا حاال ناژوان بود!!  آرش االغھنی اریھمش تقص-        
 باور کن ؟؟ی مگھ من گفتم بگو کجا بود؟؟یدی محی توضیچرا دار -        
 پسر نویمن از ا...شدمی نمی انقدر عصبی پسره بودنی از اری غ بھیکیاگھ با 

 ..!!! ادیخالش خوشم نم
 

 ! و دور برم ھستندنی مریاونا ھمش بھم گ-        
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البتھ اگھ .. درست کردمی شام ماکارونای؟؟بیستادیحاال چرااونجا ا-        
 ...ی نخوردیزیچ

 نشستھ زی ربع بعد سر مکی.. اومدم بھ سمت اتاقش رفتولیبا گفتن ا        
 ...خوردی با اشتھا غذا ممیبود

 ن؟؟ی موقع برگردنی انی شدی کھ راضشدیچ-        
  گفتدادیھمانطور کھ رشتھ ھا را بھ داخل دھانش ھل م        
 !!امشب خونھ عمھ اش دعوت بودن-        
 !!ای اون دنیشیت مآروم تر بخور وگرنھ توام دعو -        

 
 شده بودم ھمانطور ریس.. حرفم آرام تر بھ خوردنش ادامھ دادنیبا ا        

 سالش ستیحاال کھ ب..  دادم و محو چھره اش شدم ھی تکینشستھ بھ صندل
ده سانت از من ..ی ورزشکارکلیقد بلند و ھ..زندیشده چھره اش مردانھ تر م

 اشتم صد وھفتاد دی کھ قدی منزدیبلند تر م
.         
نھ تنھا قد .. قدش بھ پدرمان رفتھ بوده.. ھم بلند تر بودنی از برزایبرد        
برعکس ...  را ھم از پدر بھ ارث برده بودشی چشمان و موھایاھیبلکھ س

 برادر و میرفتیھر جا باھم م..می مادرمان بودی شده ی نسخھ کپنیمن و برز
 ..زدی مادیخواھر بودنمان فر

 
 رنگ، یی خرمایی داشتم با موھای عسلی و چشماندی سفیمن پوست        

بلھ، .. ھم بودیگریھھ البتھ تفاوت د.. رنگ برنزه پوستش بودنیتفاوت برز
 !!تفاوت رنگ نگاھمان

 ای اما من و برددندیدرخشیھنوز م.. چشمان او ھنوز گرما داشتند         
 می وفای برادر بیدلم برا!! میت در چشمانمان داشی اشھی شیبالعکس دو گو

 موقع کباری ی کھ ش سال است بھ آلمان رفتھ و سالیبراد...دیپر کش
 ...زندی بھ ما می سرسمسیکر
 

 ی دختربردووکمتری چشمانش از دخترکان دل میاھیحتم دارم ھنوز س        
 می چھرشانھ برادر ھاکلی تفاوت از کنار قد بلند و ھیاست کھ بتواند ب

 ی کھ او چطور بدمی و ددمی دای بردی دخترھا روفتھیبارھا نگاه ش.. .بگذرد
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 بعد ھم کھ متوجھ د متوجھ نوع نگاه ھا نبولیاوا.. گذردیتفاوت از کنار آنھا م
 .. نکردی فرقشیشد برا
 بھ جنس مونث ی اما واقعا کارستی مغرور نادی کھ زدانستمیم        
 .. سرش درکار خودش گرم بودشھیھم..نداشت

 
 .. مقابلم حواسم جمع شدی دستدنیبا د        
 ..کنمی است دارم صدات مقھی ده دق؟؟ییکجا-        
 .. فکر بودمیتو-        
  دکتر؟؟ی واسھ چشمات رفتدای جدیراست-        
 .نھ وقتشو نداشتم-        
 ؟؟!ی چک بشدی بار باھی ی پس حتما برو مگھ دکتر نگفتھ ماھیاوک-        
 !! رمیسر فرصت م..چرا – اش زدم ی بھ دل نگرانیلبخند        

 
 کنار من دنبال داداشم دیبر..نی نداشتھ باشیتو رو خدا با من کار-        

 ...!!گردمیم
  زدمغیج...  انداختی لرز بر تنم مھشانی کری خنده ھایصدا        
 !ن؟یبرز-        
 ...!! خوشگلھرهیگی م؟صداتیکنی مغی جغی کوچولو چرا انقد جیآخ-        
 ضامن آھو ای...  مست بودندی وازد؟یچرا کشدار حرف م...ایخدا        

 !!خودت نگھدارم باش
 ... برمنی تو رو خدا بزارن؟؟یخوای از جونم می کنار چدیبر-        
 کمرنگ می را برادی وار و مستشان ھر لحظھ نور اموانھی دیخنده ھا        

 ..کردیتر م
 زی بابات سوپرایبرا..ھی امشب مھمونایب... خوشگلھ نجای اایب-        

 ..!! خانوادت دعوتنیھمھ ..میدار
 ؟ی کدوم مھمون؟یشناسیبابامو از کجا م..ھیمنظورت چ-        
  زدمغیج..  شددهیدستم کش.. و قھقھ زددیوحشتناک خند        
 ...!!بابا-        
با ترس ..فضا روشن تر شد... و نشستمدمی از جا پری دستیبا تکان ھا        

 ..آشفتھ و نگران.. کنارم بودنیبرز...بھ اطرافم نگاه کردم
 ..!!زمی عزیدیخواب د.. آبو بخورنی اای بی آبجایب-        
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 مدینال...کردمی الکل را حس می ھنوز بوزدمینفس نفس م        
 ! بابا؟ن،یبرز-        
عرق .. نگفتیزی حلقھ زد اما چشیاحساس کردم اشک در چشمھا        

 ... ام را پاک کرد وگفتیشانی پی رویھا
 ؟یدوباره اون کابوس لعنت-        
  گفتمشیبھ جا..جوابش را ندادم..سرم در مرز انفجار بود        
 .. مسکن بھم بدهھی-        
 می رو بھ روواریبھ د... آب خوردمیوانیرا از دستش گرفتم با لمسکن         

 ..زل زدم
 ..نیبرو بخواب برز-        
 ...آخھ -        
 .. تنھا باشمخوامیم...گفتم برو-        
 نیعادت کرده بود بھ ا.. رفترونی پا وآن پا کرد و در آخر بنی ایکم        

 چیھ.. چھ شده ، چھ بر سرم آمدهدانستیاما نم.. شبانھ خواھرشیکابوس ھا
 .. صبرم بدهایخدا..  بده؟صبرمیشنوی چرا نمایخدا..!! دیوقت نفھم

 
 

 :نیبرز        
 

 زل میبھ رو بھ رو...بھ اتاقم برگشتم و پشت در سر خوردم        
 کابوس ھا؟ چھ بودند کھ نیچھ بود ا...بردی خوابم نمگری کھ ددانستمیم..زدم
 ..!!! مادر راای زدی پدر را صدا مای اوقات یگاھ

 چھ شی؟مگر دوازده سال پ..چھ بر سر خواھر و برادرم امده بود        
 ی افتاد کھ خواب راحت را از چشمانم خواھرم ربود؟؟چھ بود کھ بعضیاتفاق

 کردی گرفت و تکرار می در آغوشم مدیدیشبھا تا مرا کنارش م
بعد انگار بھ خودش آمده .." و شکر ؟ خدا رزمی عزیینجایتو ا        " 

 ..زدی و خدا را صدا مکردیبغض م..باشد
 ی چھ بود؟ چھ کسانادگاری بدن برادرم چھ بودند؟ ی رویآن زخم ھا        

 کرده لی تبدیخی ی بال را سرشان اورده بودند کھ چشمانشان را بھ دو گونیا
 بود؟



 30 

 رهی افتادم و بھ سقف خشیرو..بلند شدم وبھ سمت تخت رفتم        
 کھ با اخم و تخم پرسمی سوال ھا را از خودشان ھم منیاالن سالھاست ا...شدم
 .دیگوی خواھرم کھ منی و با لحن غمگشومی رو بھ رو مایبرد

 " نکنری مال گذشتھ ھاست خودت رو درگستی نیزیچ        " 
 طاقت گری دی بعد از آن کابوس لعنتای شب بردکی است کھ ادمیخوب         

 شھی تموم میک.." نالھ کرد و گفت.. بھ آغوش مھال پناه برد و نالھ کرداوردین
 خستھ شدم از بس شھ؟ی اسارت تموم منی ای بود؟ کی شکنجھ؟ گناه من چنیا

 ی چھ حکمنی؟ا.بود ی چھ دادگاھنیا... دندی بھ بدنم کشغیدستامو بستن و ت
 بود؟

 ھی... از مرگ بدترهنی ؟مھال اشھی تموم نمھ؟چرای چھ سرنوشتنیا        
 "ھیجیمرگِ تدر

 
 :مھال        

 
 مارستان؟ی بی بردیمگھ امروزم با: نیبرز        
  داره؟لمی تعطری و غلی روز تعطمارستانیمگھ ب -        
 ...!!یاما امروز قرار نبود تو بر..خب نھ -        
 ... بھشون سر بزنم مدامدی دارم کھ باضیچند تا مر-        
 ؟ی امروز حوصلھ منم ندارنکھی ایعنی نیا -        
 نکھیبا ا...  کرده بودی پسر چھ گناھنیا... نگاه کردم شیدر چشمھا        

 را نشیتحمل نگاه غمگ... را باز کردممیاصال حالم خوب نبود دستھا
ام کنم اما  او را آرخواستمیم...بھ سمتم آمد و در آغوشم فرو رفت...نداشتم

است در ذھنش   از من خستھشتری او بدانستمیم...خودم از وجودش آرام گرفتم
 رانی سواالت تنھا خودش را ونیھزاران سوال است، اما پاسخ بھ ا

 ..!!!کردیم
 ... زدمی و بھ شانھ اش ضربھ ادمی کشیقینفس عم        
 ؟... تو منوای من تو رو بغل کردم قایاالن دق.. واسھ خودتای شدیمرد-        
 ...دی خندزیر        
 ؟.. کوچولو باشم تا تو بغلت جاشمی ھنوزم انتظار دارھیچ-        
 ...دمیآرام خند        
 ...یشی بزرگتر می ھر سال دارشھیباورم نم -        
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  انگار با بچھیزنی چور حرف مھی ،ی سالمھ آبجستی بگھی سرم دریخ-        
 ...ی سالھ طرفشیش

 ...کنمی فکرم منی کنار ھمیاگھ نر -        
 .. رفترونیاز اغوشم ب        
 تو بغل خواھرمون حال قھی ما دو دقینی ببی بابا شما چشم نداریا-        

 ؟...میکنیم
 ...دمی ترش رفتم و غرطانی و چشمان شطانی بھ لحن شیچشم غره ا        
 .!!نیبرز-        
 ..دی جلو آمد و گونھ ام را بوسعی و سردیبلند خند        
 ؟یجونم آبج -        
 ..برو تا لھت نکردم -        
 نی از اشھی نمگھید...گردهی برمتلری اون ھگھی ھفتھ دشھیجون تو نم -        

 ... در آوردایجلف باز
 ..دمی را درھم کشمیاخم ھا        
 !؟..زدنھ چھ طرز حرف نیا -        

 
 خان داداش ما درس پس نی اشی پادی بدی اون باتلر،یصد رحمت بھ ھ -        

 ..!!بده
 ...رمی خنده ام را بگی کردم جلویسع        
 ..!!شھی منی توشھ گناھام سنگیکنی مبتی غیبسھ بسھ ھ -        
 ... رو بکنمھی دختر ھمسابتی غخواستمی؟ من تازه م..اوا خواھر کجا -        
 صدا ماھر بود و ریی در تغشھیھم..  دمی و بلند خنداوردمی طاقت نگرید        

خنده ... با مزه شدهیلیخ...  ھا کرده بودرزنیاالن ھم لحنش را درست مثل پ
 ..دستش را جلو آورد...خودش ھم خنده اش گرفت.. دیام را کھ د

 ..!!نمیبده بب-        
 !و؟یچ-        
 ..دستمزدمو-        
 ؟..یدستمزد چ -        
 ..دستش را بھ کمرش زد        
 ی کھ بییمخصوصا روزا..ستی نی ھر کسیخندوندن شما کار -        

 ...یحوصلھ ا
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 ...دمی از دست آرمان خندی حسابشبی دنیبرو بابا ھم -        
 ...ستی نمی حالزای چنیمن ا -        
 ؟..یخوایدستمزد م -        
 ..آره -        
 ؟..ینقد -        
 ... بھترهیاما نقد..چکم باشھ خوبھ -        
 ... جلوایب -        
 ؟.. کھی بزنیخوای خدا نمای-        
 ... جلواینھ ب -        
 یشانیپ.. تر آوردمنیی جلو آمد سرش را در دست گرفتم و پادیبا ترد        

عسل .. دمی دشی لبھایسرم را کھ عقب بردم لبخند را رو..دمیاش را نرم بوس
 .... خوشرنگ تر بودشھی از ھمشیچشمھا
فقط خدا ...  ام خدا را شکر کردم یھمانجا بخاطر حضورش در زندگ        

 سراسر درد و رنج را تحمل ی زندگنی ای لحظھ اتوانستمی اگر نبود نمداندیم
 ...کنم

 
 

 !؟...ھیسھ رفتن جد وامتیبازم تصم -        
 ..!! بھش سر بزنمدی عمل کردم باروزی دضی مرھی زمیآره عز-        
 .. زنگ زدیی زن داروزی دیراست.. باشھ -        
 ؟..کدومشون -        
 ...می مرییزندا -        
 ؟..خب-        
 ادمی شبیمن د.. ی بھ خودت زنگ زده جواب ندادروزی دنکھیمثل ا -        

 بره یگفتش مادر جون قراره امروز عصر واسھ ده روز.. رفت بھت بگم
 ....میمادر جون خواستھ ناھار اونجا باش.. .مشھد

 .. انداختم دور شده بودیبھ ساعت نگاھ        
 م؟ی باھم برای یری فقط خودت مم،یریحتما م.. باشھ  -        
 کشھ؟یچقدر کارت طول م -        
 ..!!عت ساھی -        
 ...میری دنبالت با ھم مامیپس م -        
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 ..باشھ پس فعال خداحافظ-        
حالم با آوردن اسم مشھد دگرگون شده ...در راه ذھنم بھ گذشتھ برگشت        

 ...بود
 !؟ی بریخوایمادر آخھ چرا نم -        "
 ! حالمو؟ینیبیمادر جون انقدر اصرار نکن ، نم -        
 رهیگیامام قھرش م...ستیدرست ن..  نکن مادرنکارویتو رو خدا ا -        

 !؟..یای با سرنوشت کنار بیخوایچرا نم..دتتی بار سومھ کھ طلبنیا.ھا
 چرا فکر کردند؟ی چرا مرا درک نمایخدا.. سرم را در دست گرفتم        

 .. بودنددهیمگر حال و روزم را ند..شومی اگر بروم خوب مکردندیم
 :با خشم سر بلند کردم و گفتم        
 ی؟ مگھ صدا...دارهی؟چرا دست از سرم بر نم..دهیچرا منو طلب -        

 مگھ صدامو کردمی صداش مزدموی اونوقت کھ زار مشنوه؟یزائراشو م
 ؟..دیشن

 ... روان شدشی اشکھالیس        
 نیا.. زمیعز رهیگیامام قھرش م...  حرفا رونیتو رو خدا نزن ا -        

 ..قسمتتون بوده
 .. زدمادیفر        
 ... لجن زارنیلعنت بھ ا..  سرنوشتنیلعنت بھ ا -        
 ..." داشتند کھ نابودم کنندنیاصرار بر ا... دوباره بعد از پنج سال         
 : لب گفتمریز... برگشتمنی ماشی و بھ فضادمی کشیآھ        
مادر جون االن ھفت سالھ .. روشو برگردونده...آره قھرش گرفتھ -        

 !!!شمی نمدهی طلبی بھانھ اچی بھ ھگھید
 
 
 

 ! خانوم؟نبیحال شما ز.. بھ بھ -    
 .. درد دارمیفقط کم.. شکر خدا خوبم:  زدی جانیلبخند ب    
 ..!!نی ھستی خانوم مقاومنیبھم ثابت کرد..نینگران نباش.. ھیعیخب طب -    
 ...!!یزاری بغلم مریچقدر ھندونھ ز.. بسھ دخترجان -    
 ..!!ھی عالزیھمھ چ..  بخشفرستمتونیاالنم م.. گمی مقتویدارم حق -    
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 بھ سمتم دنمیبا د.. دمی را دیخانم چاوش... آمدم رونی کھ بوی ی سیاز آ    
 ..آمد
 !؟..نی آوردفیچرا امروز تشر.. بھ بھ خانوم دکتر -    
 .. سر بزنمھی ضامیمدم بھ مراو -    
 .. زدمی از پرستارھا صدایکی بزند کھ یخواست حرف    
 !؟..خانوم دکتر -    
 ..بلھ -    
 ی ھا نتونستن کاردنتی رزای اوردن اورژانس گوضی مرھی دیبخشیم -    
 !؟..دیریشما م..ومدنی نیعیھنوزم دکتر رف..کنن
 ..میزنی بعدا حرف میفعال خانوم چاوش.. باشھ -    

.     

.     
 بود دستور انتقالش بھ بخش انسالی می کھ مردیماری بھ بیدگیبعد از رس    

 ھا بودم کھ دنتی از رزیکی الزم بھ ی ھاھیدر حال دادن توص...را دادم
 ...دمی شنشنی را از استی جر وبحثیصدا
 بترس برو از خدا..  رو گربھ خوردهایح...ھیزیخجالتم خوب چ -    

 کھ بھ شما دادن از کجا اومده کھ انقدر ی لقمھ نونھی اون دونمیمن نم...دختر
 ..نی چشم و رو شدی پروا و بیشماھا ب

 آرام بھ زد؟ی حرف منطوری ای زن با چھ کسنیا..  باال رفتندمیابروھا    
 زن قرار گرفتھ بود پشتش ی کھ مورد تھاجم حرفھایدختر.. سمتشان رفتم

 از یکی دمیاز روپوشش فھم.. دیلرزی آشکارا مبھ من بود و
 ... داشت زن را آرام کند اما موفق نبودیپزشک اورژانس سع..پرستارھاست

 دختر جون نیبب..  دختر روشن کنمنی با افموی تکلدیمن با..برو کنار آقا -    
 ی حرفگھیمن دوست ندارم د..رونی بی پسر من بکشیبھ نفعتھ پاتو از زندگ

دوست ندارم امثال تو ..  پسرم برهی آبروخوامی نھ؟ نمای یدیاز تو بشنوم فھم
 ...!!دمی مت اخطار رو بھ پدرنی اگھیدفعھ د.. دور و برش باشن

 می گونھ جلونی کھ ای دختردنیجلو رفتم با د... در ھم رفتمیاخم ھا    
الن  کھ تا بھ ای؟ دختر. زن گالره بودنیمظور ا..  شوکھ شدم دیلرزیم

 رو ی نسبتا بلندیبا صدا.. تحملم تمام شددم؟ی از جانبش ندیی خطانیکوچکتر
 :پزشک اورژانس گفتم
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 گنی می خانوم چنی چھ وضعشھ؟انی اان؟ی طاھری چھ خبره آقانجایا -    
 ! کاروانسراست؟نجای اورژانس؟ مگھایتو

با خشم بھ سمت زن ... بزند کھ مجال ندادمی خواست حرفانیطاھر    
 .. بھ عقب گذاشتی جا خورد و قدمعمیاز حرکت سر..برگشتم

 ی حرف ھاست؟جانی ای جانجای خانوم نسبتا محترم، انیشما جواب بد -    
؟ .. را انداختبنیزی خانوم آبرو رنی کار اطی محی توی بھ چھ حقداده؟یداد و ب
 !؟.ھی شخص حل کردن مسائلی جانجایمگھ ا

 
 ی و سرم را کمستادمی اش ای قدمکی بھ جلو گذاشتم در یدوباره قدم    

 بلند تر یلی در مقابل او خی پاشنھ پنج سانتی کفش ھانی تر بردم با انییپا
 و خشمم را در نگاھم یتمام سرد... کردی نگاه ممیمبھوت در چشمھا.. زدمیم
 ..ختمیر

وگرنھ جواب .. و احترامتون واجب نی کھ ھمسن مادرم ھستفیح-    
شما کھ انقدر ..دادمی شکل ممکن منی رو بدترنی دختر زدنی کھ بھ اییحرفھا

 نی کھ بفھمنیانقدر درک ندار..نیکنی پسرتون جلز ولز میواسھ حفظ ابرو
  ھمکاراش واستون ابروی محل کارش اونم جلوی دختر تونی ای آبروختنیر
واسش درس عبرت ! ؟.. نھھی کار درستیلی مردم خی ابروختنیاره؟رینم
 پسرتونو سر بھ راه نی برنیشما اگھ عرضھ دار... خانومنیکنی مشھ؟اشتباهیم
 رونی تا حراست زحمت بنی تر برعیاالنم سر... نھ دختر مردمونیکن

 ..!!!انداختنتون رو بر عھده نگرفتھ
 رونی از اورژانس بعی بلند سری را قورت داد و با قدم ھاشیآب گلو    
بھ عقب ... آورده بودادمی را بھ ی بدی زن خاطراتنیا...ستادمیصاف ا..زد

 .دمی دمی افراد اورژانس را رو بھ رویبرگشتم کھ ھمھ 
 !؟.. بود نھی جالبشینما -    
 شانی حرفم ھمھ خودشان را جمع و جور کردند و بھ سر کارھانیبا ا    

.  را باال آورد و نگاھم کرد سرشیلحظھ ا..بھ گالره نگاه کردم...برگشتند
 بھ طرفش نوی میبا صدا...باھق ھق از کنارم رد شد..  بودسیچشمانش خ

 نگران بود..برگشتم
  خانوم دکتر؟می کنکاریحاال چ -    
بزار .. نروششیاز دور ھواشو داشتھ باش اما پ... تنھا باشھنی بزاریچیھ-    

 ..!! کنھیخودشو خال
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 ..  بودنی برزدمی را شنلمی زنگ موبایرفتم صدا رونیاز اورژانس کھ ب    
 !؟..جانم-    
 ..مارستانمی من بیخواھر-    
 ..رونمی بگھی دقھیتا ده دق..باشھ -    
 ..دمی را دی خانم چاوششنی استیجلو..بھ بخش رفتم     
 !؟.. اومدنیعی برم دکتر رفدی من بایخانم چاوش -    
 .. ھستندی جدماری سر بیبلھ خانوم دکتر االنم باال -    
 ..پس خداحافظ..خوبھ  -    
 ..بھ سالمت -    
 و می رفتنیبھ سمت ماش.. بھ سمتم امددنمی با دنی برزدمیبھ محوطھ رس    

 .. میسوار شد
 
 

 ی نگذشتھ بود کھ جلویکم.. کردم و دوباره را افتادمدی خریدر راه کم    
 ... برداشتم رانکمی کنار زدم و ععیسر..چشمانم تار شد

 ! رفت؟یاھی س؟چشماتی آبجشدیچ-    
 کالفھ و نگران شیصدا....  را ماساژ دادممیسرم را تکان دادم و چشمھا    
 ..شد
 ی دکتره سفارش نکرده ھر ماه برنی دکتر ھان؟ مگھ ایچند وقتھ نرفت-    

 !شش؟یپ
 نتونستم شبید.. ھیاز خستگ... ستی نیزیچ..نیشلوغش نکن برز -    

 ..!!مالھ اونھ..درست بخوابم
 چشم شی پبرمتی فردا خودم منی؟ھمیدی نمتیچرا بھ خودت اھم -    

 ..!!پزشکت
 حال و روزم را نی ادنی کھ تحمل ددانستمیم..  اش زدم ی بھ نگرانیلبخند    

 رفتمی پزشکم مشی کھ ھر وقت بھ پییچشمھا..  بودمینگران چشمھا. ندارد
 ..دادینشان را م تر شدفیخبر ضع

 .. فرصت برمنی در اولدمیبھت قول م..فردا کھ عمل دارم-    
  و گفتدی کشیپوف    
 ..!ی تو برونستیصالح ن..نمی شو من بشادهیپس پ-    
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 در شیاخم ھا..بھ صورتش نگاه کردم.. راه افتادمی را عوض کردمانیجا    
  کردم جو را عوض کنمیسع... اخم ھانی من بھ قربان ایا.. ھم بود

 ری تا از زنتتی ببینجوریمادر جون ا..  اخم ھا رو بابا نیباز کن ا -    
 !! ھاکنھی ولمون نمشدهی کھ چرونیزبونمون نکشھ ب

 .. تکان دادیبا تاسف سر    
 نگران نباش اونم ی کھ بگستمی نایمھال خانوم ، خواھر من،من مثل برد -    

تو رو خدا بھ خاطر .. فقط دلم بھ تو خوشھی زندگنیبابا من تو ا....بگھ باشھ
 ی چشمانی ،بھ نظرت با ایچیاصال من ھ... حواستو جمع کنشتریمنم شده ب

 انقدر یتونی میتا ک کنھی متتی پنج چشمات کھ انقدر اذی نمره نی با افتیضع
 ؟یخوب کار کن

 !ست؟ی ھمھ درس خوندن ننی افیح    
 :نده بود گذاشتم با لبخند گفتم دستش کھ بھ دیدستم را رو    
 ی وایزنی سالتھ انقدر غر مستی االن کھ ب؟یشی می چی بشریپسر تو پ-    

 ..رمیحاالم انقد حرص نخور گفتم کھ م..بھ حال بعد
 و دمی کشیقینفس عم... داد و حواسش را بھ جلو دادرونینفسش را کالفھ ب    
 در دل زمزمھ کردم.  نگاه کردمرونیبھ ب
 ی حاضرم جونم رو ھم بدم اما غم رو توچی چشمام کھ ھیدونستیکاش م-    

 کھ دادم ھنوز ی کھ فقط بھ خاطر قولدونھیخدا م..نمی شما دو برادر نبیچشما
" مثال" زجر رو تحمل کردم و نی فقط بخاطر شما دو تاست کھ اکشمینفس م

 از ردانھ جسم و روحم رو چھ ناجوانمی پاکیدونستیاگر م..کنمی میزندگ
کاش .. یکردی راحتم می زندگنیدست دادم؛ اون وقت خودت از شر ا

 .!!! ِیجی مرگ تدرکی کردن از مرگ بدتره ؛ ی نوع زندگنی کھ ایدونستیم
 

 تکان داد و کنار یدست.. در را باز کردعی سرن،مھرانی بوق ماشیبا صدا    
 ..  در را بست و بھ سمتمان آمدمی کھ شدادهیپ...میرفت تا داخل شو

 ی باشھ کھ شما بی خبرھی اگھ ن،یقدم رنجھ فرمود..نیبھ بھ خوش اومد -    
حال شما خانوم دکتر؟حاال شما آقا ..نی سر بھ ما بزنھیمعرفتا 

 ! ؟نین؟سالمتین؟خوشین؟خوبیبرز
خنده ام گرفتھ .. دھانش را گرفتی برداشت و جلوزی بھ سمتش خنیبرز    

 دھدی تا فردا صبح بھ حرف زدنش ادامھ می کنشی پسر را اگر رھانیبود ا
 ..!!ساکت باش تا ولت کنم..اه انقد دست و پا نزن -    
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 ھم نیبرز...با سر عالمت داد کھ باشھ..صورت مھران سرخ شده بود    
 : گفتدی کشقی عمیمھران ھمانطور کھ نفس ھا...آرام دستش را برداشت

 !؟یکردی خفم می ؟داشتلی عزرائای یتو دکتر ،یری بمنیبرز -    
 ..ی انقد فک نزنیحقتھ تا تو باش -    
 چپ چپ نگاھش کرد    
 ..!! طلبتیکی-    
 :بعد ھم رو بھ من گفت    
 حال شما خوبھ دختر عمھ؟ -    
 سالمت کو بچھ ؟-    
 ..گربھ خورده -    
 .. باالاری رو بدای اون خرنیبا برز...زیانقدر زبون نر -    
 و آب و جارو زی تمشھی ھمی باغ پانصد مترنیا...بھ سمت ساختمان رفتم    

 ی ھای خوب قورمھ سبزیبو.. ، داخل کھ رفتمدمی کشیقیشده بود نفس عم
 : گفتمی بلندیبا صدا..  دماغم را نوازش کردییزندا
 !! خوردن داره ھای قورمھ سبزنیا -    
  رفتمییرایبھ پذ...ن آمد و مادر جویی خنده زندایصدا    
  سالمتھ دختر؟ی جانیا: مادرجون    
 را دور گردنش حلقھ کردم و گونھ میدستھا...لبخند زدم و بھ سمتش رفتم     
 ..دمی و نرمش را بوسدیسف
 ! من حالت چطوره؟زیسالم عز -    
 ..چپ چپ نگاھم کرد    
 .. شمایایبا احوال پرس -    
 ..!!ھی شغلم چیدونیخودت کھ م..  نباشریدلگقربونت برم :دمیخند    
   کردمی برگشتم و با او ھم احوال پرسییبھ طرف زندا    

 
 ..!!سالم مادر جون -    
 بھ سمت مادر جون آمد... می ھر سھ بھ طرفش برگشتنی برزیبا صدا    
 !؟..ی خوش اومدزمیسالم عز -    
 !؟یاحوال شما خانوم -    
 ..شکر خدا خوبم -    



 39 

 کی مھران امد،ی صدانی حنی کرد کھ در ھمی ھم احوال پرسییبا زندا    
 ھا را یچا..  ھم داخلش بودجی آب ھووانی دستش بود دو تا لی چاینیس

  داخلش بودجی فقط آب ھودیتعارف کرد، بھ من کھ رس
 ..!! دختر عمھگھیبردار د-    
 !ا؟ چرجیآخھ پسر آب ھو: ییزندا-    
 ام نشست، مال خودش را ھم ی مبل کناری را برداشتم کھ روجیآب ھو    

 برداشت
  مامان خانومگمیبزار االن م-    
  زدوانمی را بھ لوانشیل    
 .. مھال خانوممی نرای دننی از انای کھ نابی روزیبزن بھ سالمت-    
 میدیھمھ خند    
 ..!!امان از دست تو-    
در خانوداه ... امرزمی خدابدی مجیی داادگاریمھران ھجده سالش بود و تنھا     

 را نکمیھر دفعھ کھ ع... بودفی ضعمانی تنھا من و مھران چشمھامیمادر
 ... ھاشھی تر ممی اوضاع داره وخگفتی و مدیخندی مکردمیعوض م

 ..!! مھرانیخونیواسھ کنکور کھ م-    
 ھمھ دکتر مھندس نیا...ره اگھ کمتر از شماھا بشماصال اوف دا..آره بابا-    

 ...مونھی آبرو واسم نمارمی نیزی ، اونوقت اگھ من چلیتو فام
 و زود خستھ یبریاون وقت لذت نم... نخونی کمتر نباشنکھیبھ خاطر ا-    

 ... خودت بخونندهی و آتی موفقیفقط برا...یشیم
  چشم گذاشت و گفتیدستش را رو    
 ..!! چشم بھیا-    

.     

.     

.     
 ھم بھ آشپزخانھ رفتھ یی با ھم بھ باغ رفتھ بودند و زندانیمھران و برز    
 بودند ،چرا؟ دستش را فشار نی مادر جون نگاه کردم غمگیبھ چشمھا...بود
 دادم
 !؟..زمی شده عزیزیچ-    
 ی پابوس آقا،روزرمی میھر سال کھ ده روز:  و گفتدی کشیآھ    

 کھ کنمیھر سال دعا م!!  سر ھر نمازم دعاتون نکنمست،کھی نیست،شبین
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اما انگار دعاھام ..خودش مرھم دل شکستھ ات بشھ...دوباره دعوتت کنھ
 !!شھیمستجاب نم

 ییبا صدا.. نمی سرم را برگرداندم تحمل نداشتم اشکش را ببیبا ناراحت    
 شھ،ی دعوت نمگھی د دعوتشو قبول نکنھیھر ک.. یگفتیراست م: گرفتھ گفتم

 دلش باھام صاف گھی بھش گلھ کردم، اونم دیلیمطمئنم قھرش گرفتھ، خ
 .ستین

 دیلرزیم.. دستم نشستیدستش رو    
 نای؟ایکنی چرا سرنوشتو قبوا نمھ؟ی چھ حرفنی دل مادر، ازینگو عز-    

 کھ دوستت داشتھ باشھ، ی باش کس؟مطمئنیکنیچرا ازدواج نم...امتحانھ
 ی برادرات زندگیچرا فقط برا... کنھیگذشتھ و اتفاقات تخلشو ھم درک م

 !؟ی پس خودت چ؟؟یکنیم
 !!ی تکراری ھمان حرفھا،یشگی ھمیباز ھم ھمان حرفھا    
 "" اعتقاد ندارمریخدا من بھ تقد...""  بزنمادیفر..چند بار داد بزنم    

 
 

  را فرو دھممی شده در گلوجادی کردم بغض ای و سعدمی کشیقینفس عم    
 ... ندارهدهی فاگھی حرفا دنیا...بسھ مادرجون-    
 ... کھ از تو بدترهایبرد...امیمادر من از پس تو برنم-    
 .. کھ بمونھگردهی ھفتھ برمنیشازده پسرت ا... افتادادمی ا،ی بردیآخ گفت-    
 ؟یگیراست م:ذوق زده گفت    
 ..!!ھی دروغم چزمیآره عز-    
بھتر ... راحت ترهالمی کھ باشھ خنجایا..ھمش نگرانش بودم. خداروشکر-    
 ...ی اون پسر عموشی کھ پنھیاز ا
 .دمی حرفش پرانیم    
ھزار بار بھتون گفتم حساب احسان از ... حرفونی انیمادر جون نزن-    

 ستی بچھ نگھی کھ دایبعدم برد...خانوادش جداست
 ..!! بگم بھتونی چگھیواال د-    
 ..!! منو داشتھ باشھی ھواکمی مادر جون بگو یچیھ-    
 کھ نی جا باز کردم، ھمشی زدم و کنارم برای مصنوعیلبخند.. بودنیبرز    

 ..نشست، گوشش را گرفتم
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 نگو نقشھ قتل گوش یکنی محبت ھا نمنیگفتم از ا....ی گوشمو کندی آیآ-    
 ..!!ی بوددهیمنو کش

 !؟.. تو رو ندارم آرهیکھ من ھوا -    
  خنده اش گرفتتمانی وضعدنی ھم آمدبا دییھمان موقع زندا    
 ...ی مھال جان گوشش رو کندی وایا-    
 ..!! جواب منو بدهدیبا -    
 ..!!ی ھوامو دارمیلیباشھ باشھ غلط کردم تو خ-    
 شیبھ آخ و اوخ کردن افتاد بھ پھلو... گفتم و گوشش رو رھا کردمینیآفر    
 ..دمیکوب
 ی سرت ورزشکارریخجالت بکش خ-    
 ... با گوشمم ورزش کنمدی بادونستمینم-    
 ..کنھیپاشو مھران داره صدات م: لبخند زدم    
 گھ؟ی داهی االن برم دنبال نخود سیعنی:  را باال دادشیابرو    
  پسر باھوشنیآفر-    

.     

.     
 شانی محمد و خالھ شھنازم ھمراه ھمسر و بچھ ھایی ساعت بعد دامین    
 یی و خالھ بودم با زندایی کھ در آغوش دای اقھیبعد از چند دق...دندیرس
بھ سمت بچھ ھا برگشتم کھ بھ ...  کردمی و عمو رضا ھم احوال پرسنینسر

  بھ عقب گذاشتمیسمتم حملھ ور شدند قدم
 !؟..شدهیچ-    
 انگار قوم یکنی رفتار میجوریمھال چرا ... بابا یا): ییپسردا(رضایعل    

 ...مغول اومدن سمتت
 ...خورهیقوم مغول بھشون برم.نگو  -    
 خنده اش را ی کرد جلوی خوش خنده بود سعیکھ حساب) خواھرش(زھرا    
 ...ردیبگ
 ...!!! می قوم مغولم شدی وایا -    

 
  خوش خنده خانوم چھ خبرتھ؟؟ی رفتسھیتو کھ دوباره ر    
 دی را در ھم کششیاخم ھا    
 ... مھال جونگھیدست شما درد نکنھ د-    
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 زمی نداشت عزیقابل-    
  در آمدرضای علیصدا..دی را کشرضای علی گفت و بازویشیا    
 !!! دوباره منو با نامزد نداشتش جا بھ جا گرفتنی بابا ایا -    
 ... خنده جمع گم شدانی اعتراض زھرا در میصدا    
 ..سالم مھال جون-    
 ..بھ سمتش برگشتم    
  دختر خالھ؟یچطور.. خانوممیبھ بھ سالم نس -    
 ؟ی تو خوبیمرس-    
 ..یآره خجالت: دمیدماغش را کش    
 ..گھی نکن دتیاذ: لبخند زد    
 روز قیرف" ب دست ھا نگاه کردم  دور شانھ اش حلقھ شد بھ صاحیدست    
 .. بھ قول خودش آچار فرانسھای"  سختیھا

  پسر خالھ؟یچطور-    
 ..نھ الحمدهللا انگار سالم کردن از مد افتاده -    
 م؟ی ، دارمی حرفا ندارنیمنو تو کھ از ا-    
  را گرد کرد و لبش را بھ دندان گرفتشیچشم ھا    
 !! کنتیحداقل جلو بچھ رعا...دی چشم سفیخجالت بکش دختره  -    
 !!  پنج سالمھستی سرم بری دوباره شروع نکنا خنایس:  اخم کردمینس    
 ..!! نکنتی اذنای سگھیراست م -    
  و رفتدی کشی خط و نشانشی با چشم و ابرو برامینس    
 ؟.. ارهدمیکھ من چشم سف -    
 ..ی داری انگار با من سرو سریزنی جور حرف مھیاخھ : دیخند    
 خانومت کجاست؟... اعتماد بھ نفسیبسھ خدا -    
  حفظش کردشی لبھایلبخندش کمرنگ شد و بھ زور رو    
 ..شی رفتن کیبا مادر و خواھرش چند روز -    
منکھ ... اش را خراب کردمیلعنت بھ من کھ خوش...دادیلحنش آزارم م    

 ی زنش،زن زندگدانستمیمنکھ م... رش ندارد با ھمسی رابطھ خوبدانستمیم
 اش نبود تا بھ کسالھی اگر بخاطر پسر دانستمیم... نداشتیچاره ا...ستین

 ..!!!یھھ آن ھم بعد از دوسال زندگ... االن صد بار طالق گرفتھ بود
 و نایمن ، س... می درد ودل سراغ نداشتی براگری کس را بھتر از ھمدچیھ    

 ..!!!آرمان
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 ست؟یاوضاع ھنوزم خوب ن -    
 یپوزخند زد، تلخ، بھ اندازه روز ھا.... فروکش کردشیغم درون چشم ھا    

 !!بر باد رفتھ اش
 ... خوب بوده کھ االن بخواد باشھیک -    
 ... می رفتھی بقشی کرد و پمانی صدایی بزنم کھ زندایخواستم حرف    

 
 و نیمھران و برز... بودندونیزی تلوی و عمو رضا پاییطبق معمول دا    

 نی ای کرده کھ صدای کھ دوباره کاردانستمیم.. بودندختھی ریزھرا سر عل
 و نی نسرییخالھ و زندا... نشستھ بودمی مریی کنار زندامینس...سھ در آمده

 کنار ھم کت کھ سانای من و سمیماندیم.. زدندیمادر جون ھم با ھم حرف م
 ..مینشستھ بود

 
 کنم؟ من ی کارشی براتوانمی میعنی.. درھم بود. بھ چھره اش نگاه کردم    

 از من یسھ سال... آوردمی و آرمان را نداشتم تا بھ االن دوام نمنایاگر س
 ساغر گفتیم.. بزرگتر بود و دوسال است کھ ازدواج کرده و بچھ دار شده

 دوست ندارد ا کھ مردانمیم...حرفش زود بچھ دار شدن است اما بھانھ است
 ...!! مرا قبول کردهشی لج پسر عموی کھ برادانمیم.

 کھ از نمیبی می کسی غم را درون چشمھای وقتکشمی میو چھ زجر    
 را می کھ ھواییچھ شبھا و چھ روزھا... کرده ی برادرشتری بمیبرادرم برا

 شده کھ غم و مشکالت مرا فراموش ادیانقدر غمش ز...داشت و مراقبم بود
 !!!هکرد
بعد ناھار حرف : نگاھم کرد و لبخند زد.. نگاھم را حس کردینیسنگ    
 !م؟یبزن
 ..!!باشھ-    
 بلند زھرا نگاھمان بھ سمت بچھ ی خنده ی بزند کھ با صدایخواست حرف    

 خنده ی وقتایبرد... زبانزد بودلیخوش خنده بودنش در فام.... شددهیھا کش
 تونھی چطور منیا: دیپرسی و مگذاشتی را کنار می تفاوتی بدیدی او را میھا

 ین خنده ھا را روی ھزارم اکی.. برادرمی برارمیانقدر از تھ دل بخنده؟ بم
 ...دمی ندشیلبھا
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 نی کوچکتر،ھر چھ ایزھرا نوزده سالش بود و پنج سال از برادرش عل    
بودند  آرام می و نسنای و پر سرو صدا بودند برعکس سطانیبرادر و خواھر ش

 ..ندی را ببطنتشانی شی امد کسی مشیو کم پ
 

 گذاشتی سر بھ سر مادرجون مرضایعل    
 ی چقدر سوغاتی ھر کسی برایخوای ندارم می مادرجون من کارنیبب -    

 ...!! بشھھی زحمت ھمش تھی منھ، بیدای خرستی لنی اما ایاریب
  اش کردی ھم ھمراھمی زھرا درآمد ،نسیصدا -    
 گھی صفحھ دھی تا مادرجون نرفتھ یخوایبرادر من تعارف نکن، م:زھرا    

 سیھم بنو
 دی خرستی کھ لی مگھ دختررضا؟ی علیکشیآره واال،تو خجالت نم: مینس    

 ؟؟یدیم
 شک تتی فعال بھ جنسن،ی پاشو برو اونور، بغل من نشیعل:نیبرز    

 ..!!!دارم
 بھ من و دهیموقع تا حاال اومده چسب از اون نینی بیآره بخدا، م: مھران    
 ..!! دختر از آب دراومدن؟ناکسیبرز
 . ! از آب دراومدی چرا ھنوز پشت لبش سبز نشده ،تقلبگمیآخ م: نایس    
  مات مانده بودیعل....بزرگ تر ھا از خنده سرخ شده بوند    
 ..!ی و جذابی خوشگلنی بسوزه پدر ایا: نیبرز    
 انداخت و گری دی پای را روشی پاکیاو ھم ... ھمھ ساکت نگاھش کردند    

 ادامھ داد
 ...!!کنھی کھ نمکارای من چی جذابنی انیبب-    
  را نشان دادیبا دست عل    
 من خودشو پسر جا زده شی بخاطر نشستن پدمی من بھ دخترا محل نمدهید-    
 ...!!موندمی شومش در امان نمی ھا نقشھھی وگرنھ از بقمیدیحاال خوبھ فھم...

خندمان گرفتھ ...ی علچارهیب... بودی پسر اعتماد بھ نفسش ستودننیا    
 ....رضای دخترھا ھمزمان شد با منفجر شدن علشی ایصدا..بود
 ..!!نی برزکنمی متیحال-    
مھران .. و فرار کرددی ھم از جا پرنی برداشت و برززی خنیبھ سمت برز    

 ..!!ھم بھ دنبالشان
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 خودشان خواھندی کھ منی بھ بھانھ امیبعد از جمع کردن سفره زھرا و نس    
حتما ... فرستادند ییرای را بھ پذھی بھ آشپزخانھ رفتند و بقندیظرف ھا را بشو

 ... را بار بگذارندیی بنده خداکی آبگوشت خواھندیباز ھم م
 

 داخلش ی ھای حوض نشستھ بودم و بھ ماھکی نزدقیاالچداخل . در باغ    
 داشتند اما حداقل کنار ھم بودند؟ نبودند؟ ی کوچکیایچھ دن.. شده بودمرهیخ

پدرم ... کوچک را داشتھ باشمیای دننی ام را بدھم و ھمیحاضرم تمام زندگ
بھ حرفم ... استنگ روزھا تنی اشانیچقدر دلم برا...مادرم باشد...کنارم باشد

 را زودتر ای بوده کھ دلت تنگ نباشھ؟ کاش بردیروز:  زدمیپوزخند
 تفاوت است، فقط ی و بالی خی کھ بستی کھ سرد است مھم نستیمھم ن...نمیبب

من قول داده ام کھ مراقبش باشم، اما ... باشد فقط حضورش را حس کنم 
 ...!خودش نخواست ؛ رفت

 رمیاگر سراغش را نگ... اگر من بھ او زنگ نزنمکنمی وقتھا فکر میبعض    
 چون برادرم را دانم،ی مھم ھست؟مھم است، مشی براشود؟اصالیاو متوجھ م

 ممکن ری غشی برابای کھ بروز دادن احساساتش تقردانمیم...شناسمیخوب م
 یحس...بدھم نی حواسم را بھ برزدیبا... دمیکشی اه مادی روز ھا زنیا...است

 مراقبش باش در خطر است و من مانده ام کھ دھدیدام ھشدار مآزار دھنده م
 !؟.. حس تنھا بخاطر ھم خون بودن استنیا

 مزاحمت نباشم؟-    
 داده بود و نگاھم ھی تکقیبھ در االچ...بھ سمتش برگشتم ..  بودنایس    

 چرا متوجھش نشدم؟...کردیم
 ..!!نی بشای بینھ بابا شما مراحم-    
 ... کنارم نشستجلو آمد و     
 بھ اون حوض و ی شده بودرهیبدجور خ... حواسم بھت بودی اقھیچند دق–    
 ..!!اشیماھ
اما خوبھ کھ کنار ..کھی کوچاشونی کھ چقدر دنکردمی فکر منیداشتم بھ ا –    

 دونن؟ی با ھم بودن رو منی اونا قدر ایعنی...ھم اند 
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ھمھ .. من نبودمکشدی اه مادی کھ زیانگار تنھا کس...دیاو ھم اه کش    
 من بودم کھ سر نیا.. سکوتقھیبعد از چند دق...مشکالت خودشان را دارند

 حرف را باز کردم
 نا؟ی سھی چتی زندگی برامتیتصم–    
 پوزخند زدم.. نگاھم کردی ھا گرفت و سوالینگاھش را از ماھ    
 ؟ی ادامھ بدی زندگنی انقدر احمقانھ بھ ایخواینکنھ م–    
 ھ؟یمنظورت چ-    

 الیخیب... بود ای مشترکم با بردیژگی ونی دومنی نبودم و اینیاھل مقدمھ چ    
 شانھ ام را باال انداختم

 ...!!! احمقانھ طالقش بده و خالصی ھای فداکارنی ایبھ جا–    
 حال و نی ایکی...دی رنگش پرزد،ی دو دو مشیچشم ھا...خشکش زد     

 ..!! چاک ساغر استنھی عاشق و سکردی فکر مدیدیروزش را م
 ی خودت نگفتھ بودد؟مگھی رنگت پر؟چرایکنی نگاه مینطوریچرا ا –    

 ؟ی بچھ ات وسط نبود تا حاال طالقش داده بودیاگھ پا
 آب دھانش را قورت داد و سرش را تکان داد    
 ؟یکنی نمنکارویپس چرا ا-    

 
 

بخاطر بچھ امھ درستھ کھ ..ستی نیبحث عشق و عاشق...شھیمھالنم-    
 تونمی فربد مادره من نمی اما براکنھی می توجھیساغر بھ من و فربد ب

 بھ شھینم...ادی بزارم پشت سرم حرف در بتونمی من نمرمیمادرشو ازش بگ
 ...!! رو از ھم پاشوندی زندگھی ی راحتنیا

 ..!!دیفھمینم... دیتراشیاحمق بھانھ م...حرصم گرفتھ بود    
 حرف ای یکنی می تو بخاطر خودت زندگھ؟ی حرفا چنیا..نایبس کن س-    

 مردم؟بھ نظرت اون زن مادره؟
 ی ضربھ نی ازدمی حرف را منی ادیسرم را جلو تر بردم بخاطر خودش با    

 گذاردی اثرش را مدانستمیآخر بود م
 کھ بخاطر لج پسر عموش زنت ی کنی زندگی با زنیتونیچطور م-    

 کھ ازش حرف ی پسرنیط بخاطر آزاد تر شدن شوھر کرده؟ھمشده؟فق
 و بنده دی قی اگھ بفھمھ مادرش چقدر بخوادی بعدا مادرشو میگی و میزنیم

 رو تو ی زنی بابا چطور تونستگھینم...چسبونھی بھت میرتی غیانگ ب
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 دلش از اول لنگ ی است؟ کھ پاگھی دی فکرش جاکھ یریآغوشت بگ
 !کرد؟ی مانتی مدام تو ذھنش خزد؟کھیم

ببخش مرا ...دی پری صندلی زد و از رورونیرگ گردنش ب..سرخ شد    
 سوال ری ات را زیناجوانمردانھ مردانگ...بدجور غرورت را ھدف گرفتم

 ی و سعدیکشی مشی موھاانی را مشی پنجھ ھاانھیناش...بردم اما الزم بود
 تکان دادم فقط بخاطر خودش با تاسف سرم را. بکشدقی عمی نفس ھاکردیم
 کھ از ی اشھی شزدمی می اشھی شی زندگنی بھ ای تلنگردینکار را کردم بایا

 ...!!شکستی مصرف می بشھی شنی ادیبا...قیآن ھم عم... اول ترک داشت 
 درست شود آن جلسات مشاوره خواستی اگر مشناختمیساغر را خوب م    

 زنش را بند کند کھ ی پاتواندیالبتھ اگر مرد عاشق باشد م...دادی جواب مدیبا
مثل ...کردی می زنش مردانگی براکردی عاشق نبود اما محبت منایمتاسفانھ س

 رشان کھ خوش و خرم با ھمسیی مگر تمام مردھاگر،ی مردان دیھمھ 
 و فرھاد را پشت سر گذاشتھ اند؟ وساغر نیری شی قصھ کنندی میزندگ

" دوستت دارم "" کینھ با گفتن ...  کردن مرد استی با مردانگ مردداندینم
 "ستی مرد نیھر نر" یپوچ و تو خال

 و رفتی مدی جملھ را درک کند بانی ای تا معندیرسی میی بھ جادی زن بانیا    
 دندان لقش دی نقشھ ھا داشتم باقی رفنی ایمن ھم برا.... دیرسیبھ بن بست م

 ..!!! انداخت تا بعدیرا دور م
 بزند اما خودش ی تا حرفکردیچند بار بھ سمتم آمد و مدام لب باز م    

 ...!! حرف حساب جواب ندارددیفھمیم
آتش بھ جانم ... بلند شدم و بھ سمش رفتم چشمانش دو کاسھ خون بودند    

 ...!! بودیدرد بزرگ...افتاد 
 بابت فربده بھت تیاگھ نگران... نکن یکار احمقانھ ا..بھ حرفام فکر کن -    

تا بچھ است تا ...کسالشھی اون االن فقط نایاما س...ی نگرانش باشدمیحق م
 رو ی ھمھ چدهی ھاش لرزونھ نفھمھی کھ پای ای زندگنی از ایزیھنوز چ

من بازم باھات ...تی عاقالنھ با درای زندگھی بساز دی جدی زندگھیتموم کن و 
 رو بدون نیفقط ا...ی روشن کنفتوی تکلدیاول با! ...!حرف دارم اما االن نھ

 بھ یری بگی اگھی دمی تصمادی کھ پشت سرت در میی بخاطر حرفایاگھ بخوا
 ...!یپسرت ظلم کرد

از کنارش رد شدم ... گذاشتمی مشی تنھادیبا...  بھ فکر فرو رفتھ بودقیعم    
 ...و بھ سمت ساختمان رفتم
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 .. رو بھ رو شدمنی با برزیدم در ورود    
 !!مارستانھی خودشو کشت فکر کنم از بتی گوشنی اای؟بیاومد-    
  را از دستش گرفتم و و جواب دادمیگوش    
 بلھ؟-    
 .. ھستمیالو خانوم دکتر اصالن-    
  اومده؟شی پی مشکلی خانوم اصالننییبفرما-    
 ..نیتونو برسون خودعی حالش بھم خورده سرماراتونی از بیکیبلھ بلھ -    
  گفتنی قطع کردم کھ برزعیسر    
 !؟ی بردیبا-    
 اره-    
کنارش زدم و داخل رفتم ، در جواب مادرجون کھ اعتراض کرد و     

 دمی اش را بوسیشانیناراحت شد پ
 ستمی بدرقھ ات نی حالش بد شده شرمنده کھ براضمیمر...زمی عزدیببخش-    
 ...!!مواظب خودت باش التماس دعا..

 باز میمھران در را برا.. رفتم رونی کردم و بی خداحافظعی ھم سرھیاز بق    
 از باغ نای سی برایکرد و من با سرعت فرمان را چرخاندم و با تک بوق

 ...!!خارج شدم
 

 ...نیبرز    
 

  دادمگرمی را بھ دست دلمیموبا    
 ...!!نھیشی مماشی ھواپگھی ساعت دھی...گھی زود باش دیخواھر-    
 ...!!ی جان تو چقدر عجولنیاومدم برز-    
 رونی بمارستانی بعد از ساختمان بقھیحدود ده دق...اوف...بعد ھم قطع کرد    

 و سوار می تکان دادم بھ سمتم آمد سالم کردشیآمد جلو تر رفتم و دستم را برا
 ریی تغیزی با برگشتنش چدانستمی کھ منیبا ا..گشتی برمایامروز برد..میشد
 کھ سالم و نی مھال ھمل داشتم بھ قوی خاصجانی ھدنشی دی اما براکندینم

  استی کھ حضورش حس شود کافنیھم.. استیسالمت کنارمان باشد کاف
... 
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 ندارد نھ تنھا او بلکھ خواھرم ی برادرم روح آسوده ادانستمی مدمیاه کش    
چرا ..کندی نمشانی کھ سالھاست رھاییکابوس ھا... مشکل را داشتنی ھمزین

 ھا و ی از سختچکدامی چرا مرا در ھکردندی محروم مقتی حقدنیمرا از فھم
 !کردند؟یمشکالتشان وارد نم

 را دارم؟تا بھ شی ھای و کم حرفای بردی ھای تحمل سردی تا بھ کیعنی    
 خواھرم را دارم؟بھ صورت مھال نگاه نی تحمل کابوس ھا و نگاه غمگیک

کاش ...کردی موضوع فکر منی او ھم بھ ھمدیشا...کردم او ھم در فکر بود 
 .. زجر آور استیخبری چقدر بدیفھمی و مکردیبھ من ھم فکر م

 تو با و جود مرد بودنت باز ھم بھ اندازه مھال ایبرد:در دل پوزخند زدم    
ھم کھ درد داشتھ باشھ بازم لبخندشو از من اون ھر چقدر ...یستی زنھ نھیکھ 
 ..!! داداشستی نمعرفتیاون مثل تو ب...کنھی نمغیدر
 کندی می و آرمان ھم خواھرنای سی بلکھ براای من و بردیمھال نھ تنھا برا    

 ...داندی قدرش را نمایو برد
 سر تی جمعنی گذشتھ بود و ما از بمای از نشستن ھواپی اقھیچند دق    

اخھ احمق جون :  کرده؟ در دل گفتمریی تغیعنی... مشینی ببدی تا شامیدیکشیم
  کنھ؟ریی تغی مگھ بچھ است کھ ھشیدی دشی پکسالی نیھم
  اشاره کردیمھال بھ طرف    
 ..!!! نیبب..اوناھاش...نی برزیوا -    

 
 :ایبرد    

 
 ،یلعنت...دمی بھ گردنم کشیدست.... گرفتم و راه افتادملیچمدانم را تحو    

 ... مفرطی سردرد ھانیامان از ا
 وجھ چیبھ ھ... دوکاسھ خون اندمیحتما االن چشمھا... خستھ بودم یلیخ    

 ..بردی خوابم نممایداخل ھواپ
 مکث کردم و یلحظھ ا...دمیرسی ممیامروز ھم تا قبل از پرواز بھ کارھا    

 چند ی برادیبا... دی آی استقبالم میمھال گفتھ بود برا...اطراف را نگاه کردم
 ، نندی باز مرا ببی و تا با رورمی بگدهی ام را نادی ھم کھ شده خستگقھیدق
 ..!!! شوندری دلگخواھمینم
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 ی تاکی نی برزدنیاز جا کنده شدم و با د... بھ سمتم آمدنددمشان،ید    
 بدون مکث دستش را میدی کھ رسگری بود، بھ ھمددهی باال رفت ،قد کشمیابرو

 یب...  از من کوتاه تر بودیدور گردنم انداخت و بھ آغوشم آمد، قدش کم
من ھم دست .... تنگ نشدهی چشمان عسلنی ای دلم برامی بود اگر بگویانصاف

 آزادم را باال آوردم و دور کتفش قفل کردم و او لب باز کرد
 ..!! داداشیسالم ،خوش اومد -    
 کھ االن ی حسشدیمگر از پشت تلفن م... تنگ شده بود شی صدایدلم برا    

  جوابش را دادم؟ی را لمس کنی در آغوشت دارشی صدادنیبا شن
 ...یَ سالم اخوکیعل-    
 و براقش بدجور چشم ی عسلیچشمھا...دیخندیم... آمد رونیاز آغوشم ب    

  بودندریگ
 ؟یَ عراق؟اخوای ی تو تا حاال آلمان بودایبرد-    
  را کج کردماورم؟دھانمی گاه احساساتم را بر زبان بچی ھتوانستمیچرا نم    
 ....ایی عربا بودم ھم اروپانیبخاطر کارم ھم ب -    
 ... جانایسالم برد-    
 رفت او ادمی یلحظھ ا.... گری دی جفت چشم عسلکی...بھ سمتش برگشتم    

 ...ھم آمده
 !؟یره خواھرحال شما چطو...سالم مھال خانوم -    
 لبخندش وسعت گرفت    
 !!یحتما خستھ ا. خونھمی برنیایب... منزیممنون عز-    
  بود جلوتر از آن دو راه افتادممیمنکھ از خدا    
 ..!! خوابی برارمیمیمن م-    
تنھاست تو .... برگردخواھد،ی گاه مھیاحسان گفتھ بود مھال خستھ شده، تک    

 ماندنت فاصلھ نجایا... خواھدی برادر منیبرز...شودی بھتر می باشششیکھ پ
 دمیخودم ھم کھ فکر کردم د... دارندازی آنھا بھ و جودت نکندی مشتریھا را ب

 اش را درک یفگ مھال و لحن صحبتش کالیاز تماس ھا...دیگویراست م
 ...!!کردمیم

 ازی خودم ھم بھشان نکردمی می را در کنار آنھا طری مسھیبھتر بود بق    
 ...!!!داشتم

 چمدانم را داخل صندوق عقب نیبرز...میدی رنگش رسی نقره ایایبھ پرش    
 گذاشت و پشت فرمان نشست



 51 

 زشتھ شما پشت نجاستیتا دو تا مرد ا.. بپر عقب..مھال خانوم شرمنده-    
 !!یفرمون باش

 افتاد ادتی یدی تا مرا دندینشی پشت فرمان مشھی مھال ھمدانمیآخر من کھ م    
 و زشت است خواھرت پشت فرمان باشد ؟ھنوز ھم ھمان پسر بچھ یمرد

  و رو بھ من گفتدی خندکردی فکر منیمھال ھم انگار بھ ھم..یھشت سالھ ا
 ...  جانایسوار شو برد-    
آن دو ھم انگار .. را بستممی ام را خواباندم و چشمھای صندلمیراه کھ افتاد    

 ... رد و بدل نشدی حرفگری ام را درک کردند کھ تا خانھ دی خستگزانیم
     

 
کتم را ... بود شی سر جازی بھ سمت اتاقم رفتم ھمھ چمیدیبھ خانھ کھ رس    

 ...دمی کشرونیاز تنم ب
 ..کنمی مدارتیبعد ب...تا موقع شام بخواب-    
 شییابیھر سال ز...  داده بودھیبھ چارچوب در تک..دمیبھ سمتش چرخ    

 ...کردی میی خودنماشتریب
 ..خورمی نمیزی ندارم آخر شبا چلیم...نھ ممنون -    
 ؟یخوای نمیزیاالن چ -    
 ...!!نھ-    
... الشیخیب... فسنجون درست کنمخواستمیاخھ م: ھم فشردی را روشیلبھا    

 ..!!یخوب بخواب
  برودرونیخواست ب    
 ...مھال-    
  پا و آن پا کردمنی ایکم...دلخور شده بود...بھ سمتم برگشت    
 میزنی شدم حرف مداریب-    
 ..!!ستی نیباشھ مشکل: سر تکان داد    
 ..مھال -    
 ... بودشی لبھای رویلبخند محو..دوباره بھ سمتم برگشت    
 ...بلھ-    
 ...دلم واسھ فسنجونات تنگ شده..زهیچ-    
 ... زدیلبخند مرموز    
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 ھی باشھ یخوری نمیزیاما تو کھ شبا چ...کنمی خوب درست مدونمیاره م-    
 ..!!گھیوقت د

 باز ھم شھی مثل ھمکردمی خب فکر م؟یکردی ھمان اول قبول میمردیم    
 ..کندیاصرار م

 ...گھی وقت دھیبمونھ واسھ ...اره-    
 ... بودشی لبھایو ھنوز رارشیلبخند مرموز و حرص در ب    
 پس فعال بھ خوابت برس-    
 ریھمانطور کھ ز... شدهیعجب آدم...ماتم برد....رفت و در را ھم بست    

 ی را رولمی خطم را عوض کردم و موباکردمی نثار خودم مراهیلب بد و ب
 یکم...لبھ تخت نشستم و باز گردنم را ماساژ دادم.. کنار تخت گذاشتمیعسل

  بلند شدلمی زنگ موباینگذشتھ بود کھ صدا
 ؟..الو-    
  داشتری تاخی کمشیصدا    
 ا؟یالو؟برد-    
 !!سالم احسان-    
  پسر؟یدیرس...سالم-    
 ...آره بابا خونھ ام-    
 ..سالم منو بھ بچھ ھا برسون..یخب بھ سالمت -    
 !گھ؟یامر د-    
  خنده اش بلند شدیاصد...بھ نوع حرف زدنم عادت داشت    
 !؟یپ چرا پکر-    
 ..!!!فقط خستھ ام:  تخت انداختمیخودم را رو    
 مزاحمت نشم برو گھیپس د...یاره قبل پرواز اصال استراحت نداشت -    

 ...بخواب
 دمی کشی اازهیخم    
 یبا...یاوک-    
 یبا -    
خدا کند ...دم را پشت سرم برمی گذاشتم و دستھای عسلی را رولیموبا    

 !!بھ شدت محتاج خوابم...نمیکابوس نب
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 :مھال    
 

 !ای جان بنیبرز-    
 خودش را بھ آشپزخانھ رساند    
 جانم-    
 ... را بھ دستش دادمستیل    
 ....ری بگلوی وسانی سر کوچھ ای برو سوپرعیسر-    
 !؟ی درست کنیخوایشام م...باشھ-    
 انی ھم االن زنگ بزنم بنای بھ آرمان و سخوامیآره م -    
 گردمی برمعی پس من سریاوک -    
 را می زدم و بھ اتاقم رفتم و لباسھارونیاو کھ رفت من ھم از آشپزخانھ ب    

  بھ سمتش رفتملمی زنگ موبایبا صدا... عوض کردم
 الو؟-    
 ..سالم مھال جان-    
 ل خوبن؟ و سوگ؟آرمانیچطور...سالم سارابانو-    
 خان ایراستش زنگ زدم بپرسم برد...رسوننیسالم م... زمیبلھ عز-    
 !!میومدی اگھ واسھ استقبال ندید؟ببخشیرس
در ضمن االن ...میما ھم تازه از فرودگاه برگشت...زمی عزیلطف دار-    

 شام با یبرا...یخودت کارمو راحت کرد...رمی باھات تماس بگخواستمیم
 ...!! ماشی پنیایآرمان و سوگل ب

 دعوتتون دیبعدم من با... االن خستھ استایبرد...میشیمزاحم نم.... نھیوا-    
 کنم
 ..می شام منتظرتونیبرا... شدبیحرف نباشھ تصو...گھینھ د-    
 ...آخھ-    
 ... آرمان کھ از خداشھ....آخھ نداره-    
 فعال...میشی حتما مزاحم مزیباشھ عز: دیخند    
او ھم از خدا خواستھ دعوتم .. را گرفتمنایتماس را قطع کردم و شماره س    

 ...!!رساندی ھوا زدو گفت خودش را میرا رو
.     
.     
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 یزیری رو قشنگ مییصدات زدم چا...ھی بقشی برم پکمی من نیبرز-    
 ...!! آبرومون برهی نکنمی خرابکاریاریم

 باال رفتھ بھ سمتم برگشت یبا ابرو ھا... لحظھ خشکش زدکی    
 ! کنم؟کاریچ-    
 ار؟سختھ؟ی بییچا:شانھ باال انداختم    
 دی اندخت و لب گزریسرش را ز...خنده اش گرفت    
 شد؟یچ-    
 ام؟ی بینجوریاخھ ا-    
 دخترانھ و یرو بھ سارا با صدا... ھمان لحظھ سارا ھم بھ آشپزخانھ آمد    

  گفتیخجالت
 ..!!نی بھش بگیزی چھیسارا خانوم شما -    
 ! داد؟ریی را تغشیچرا صدا...می نگاه کردگریکدیمن و سارا منگ بھ     
  جان؟نی بھت گفتھ برزیمگھ مھال چ -    
  مھمونی جلوامی بینجوری اشھیآخھ من روم نم-    
 چشمانمان گرد شد    
  چتھ؟حالت خوبھ؟نیبرز-    
 ھر وقت صدات زدم یگیخواھر من شما م:  من انداخت بھینگاه طلبکار    
مگھ من دخترم و ..ی نکنی تازه حواستم باشھ خرابکاراری بزی رو برییچا

 خودتو الی چادرم سرم بنداز خھی ای ب؟یگی منجوری کھ امیاومدن خواستگار
 ...!!گھیراحت کن د

بھ .... طفلک گفتیراست م... من ھم خنده ام گرفتھ بوددیسارا خند    
  زدمشیبازو
 اری آماده شد بییچا...خودتو لوس نکن -    
 ارمی من منیشما بر...نھ: سارا    
 ھ؟ی چھ حرفنیا... رینخ -    
 .. منم راحت ترمینطوری مھال جان انیبر-    
 آرمان نشستم کی نزدی مبل تک نفره ایرو...می برگشتھی بقشی پنیبا برز    

 ی ھم کھ معلوم نبود سر چھ موضوعای و بردنایس...زدیبا دخترش حرف م
 ...کردندیبحث م

 بھ ما محل گھیخب سوگل خانوم حال شما چطوره عمو جون؟د: نیبرز    
 !!یدینم
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 ھشت سالش شده بود درست مثل سارا سبزه بود و یسوگل کھ بھ تازگ    
  نازک کردنی برزی برایپشت چشم...ینمک
 ..!! عموخونمیدارم درس م... خوبم-    
 از واکنشش خندمان گرفتھ بود    
 غصھ یگی بره؟نمادشی بخاطر درس عموشو دیمگھ آدم با..باشھ عمو-    

 خورم؟یم
 ...ی قدرمو بدونشتریبزار دلت برام تنگ شھ تا ب-    
بھ خودش کھ آمد دست سوگل ... ماتش بردنی گرد شد و برزمانیچشمھا    

 دیرا کش
 ...!!!یزبون در آورد... پدرسوختھنمی ببنجای اایب-    
 یعجب دختر...  جا کردنی و خودش را در بغل برزدی خندزیاوھم ر    
 ینیسارا با س.... بھ حال بعدی عجوبھ باشد وانطوری االن انیاگر از ھم...شده
  ھا را تعارف کردی آمد و چاییرای بھ پذیچا
 ..!!دست گلت درد نکنھ...سارا جون شرمندت شدما -    
 ..!!!می حرفا رو ندارنیما کھ با ھم ا... زمی عزھی چھ حرفنیا -    
 لبخند ختیری زبان منیکنار آرمان نشست و بھ سوگل کھ در بغل برز    
 ...در جلد بدجنسم فرو رفتم..زد
 ...یواه واه چھ دختر-    
 ھر دو نگاھم کردند و ادامھ دادم    
بھ .. ستای نبمی االن ناز و عشوه؟ اونم واسھ داداش من؟البتھ عجنیاز ھم-    

 واسھ داداشم یی مامانش چھ ناز و عشوھارهی نمادمیمنکھ ...مامانش رفتھ
 ...!!ختینر

  زدی جنبھ ھم لبخند پھنیسارا از خجالت سرخ شد و آرمان ب    
 داداشمو ی سالگکی و ستی سن بیتو...سرخ شدن نداره سارا جون-    
 ...اونم ثمره اش...ی ناز و عشوه ھا کردنی ھمریاس

سارا ... دیخندی مزی رزیآرمان ر...و با چشم و ابرو بھ سوگل اشاره کردم    
 !! را بھانھ کرد و در رفتییھم دستشو

 میدی و خندمی انداختگری بھ ھمدیمن و آرمان نگاھ    
 ... آب نکن از خجالتی ھ خانوم مارونیده؟ای ورپرھی کارا چنیاخھ ا-    
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 اومدن محلھ بابابزرگ مثل سوگل ی وقتادتھی: لبخندم را جمع کردم و گفتم    
 ھشت سالش بود؟

 با لبخند سرش را تکان داد    
 ...!!! ناز داشتیآره اون موقع ھم مثل سوگل کل-    
 اه یگفتیھمش م... یخوردی کھ چقدر از دستش حرص مادمھی خوب نمیا-    
 ...!!!ختره لوساه د
ھمزمان ھر دو نگاه ... کھ بھ ان روزھا رفتھ دادیلبخند و نگاھش نشان م    

 ی کارھانفکی شده جزء الدنیاه کش...میدی و اه کشمی کردگریکدی بھ ینیغمگ
 چی کھ ھیی روزھامیماندی کاش در آن روزھا ممیکاش بچھ بود...روزانھ مان

 ..می شدن داشتگ کھ دغدغھ بزرییروزھا...میدی فھمی درد را نمیکدام معن
 رندی طالق بگخواھندیمتاھل ھا م    
 مجردھا دوست دارند ازدواج کنند    
  بزرگ شوندخواھندیکودکان م    
  برگردندیبزررگتر ھا دوست دارند بھ دوران کودک    
 نالندیشاغالن از شغلشان م    
  دنبال شغلندکارھایب    
 خورندی مفقرا حسرت ثروتمندان را    
 نالندیثروتمندان از دغدغھ م    
 : استنی ای تنھا فرمول خوشبختداندی نمچکسیو ھ    

 " را بدان و از آنھا لذت ببرتیقدر داشتھ ھا    " 
عشق و ...اما االن اون دختر لوس ھمسر برادرمھ:  زدمیلبخند محو    

 !! خوشحالیلی خوشحالم خیلیھمراه برادرمھ و من خ
 رو کامل ی خوشبختنی اگھ اشدی خوب میلیاما خ:محزون نگاھم کرد    

 ...!!!داشتم
 نی کھ توان راه رفتن کامل را نداشت و بھ ایی نگاه کردم ، پاھاشیبھ پاھا    
 "م؟ی کنی کامل باشد تا احساس خوشبختدی بازی ھمھ چی بھ راستایآ"  دمیشیاند
 چون بابا می باھم دوست بودنایس من و یمھال از بچگ: دی کشیقینفس عم    

 و بخاطر ھمسن بودن با تو می داشتیلی بودن و نسبت فامھیبزرگامون ھمسا
 یلی اتفاق افتاد، خھی شیسالھا پ....می و ھواتو داشتمی بودتی ھمبازشھیھم
 تونمی مکردمیم  فکرشھیھم... رو از ما گرفتی واقعی کھ مھالیاتفاق...بد

 گذشتت ی رو تویزی چھی کنمیحس م...سنگ صبورت باشم اما انگار نبودم
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 چرا خودتو ؟یگیچرا نم...دهی کھ داره زجرت میزیچ...ی کردیاز ھمھ مخف
 ؟یکنی نمیخال
 بھ تنم افتاد حرف یلرز...دیکشی منجای حرف را بھ ای آخر ھر بحثشھیھم    

توانش را ... آرمان؟ نھشی گذشتھ ام؟پی و مخفکیبزنم؟ از آن قسمت تار
 : جواب دادمی گرفتھ ایبا صدا...!! نداشتم

 پر نھی سنی ای چھ خبره توگمی آرمان، مزنمی حرف می روزھیباالخره -    
 !!دردم
 را قتی کھ زبانم باز شود و کل حقرسدی می روزای ادانستیو فقط خدا م    
 د؟ی بگوی کسیبرا
مرد ... برادر بود ای و بردنی مثل برزمیآرمان بھ اسم پسر عمھ بود اما برا    

بھ گذشتھ ... ھمراھم بود یدر ھر مرحلھ از زندگ...ی واقعیبود بھ معنا
 بھ محلھ بابا بزرگ آمد اسمش ی دخترمیبرگشتم من و ارمان ده سالھ بود

 و ارمان اشتممن دوستش د... ناز و ادای با کلیسبزه و نمک...سارا بود
 !! اه دختره لوساه: گفتی و مگرفتیحرصش م

با ھم ... گذشتھ بود تا ارمان با سارا کنار امدکسالی... می سالھ بودازدهی    
 از میزدی حرف ممانیاز آرزوھا...میکردی می و آب بازمیدیدویدور حوض م

 ...بزرگ شدن
کنکور .. خوانده بودم ی را جھشییچھارم و پنجم ابتدا...شانزده سالم بود     

 عالقھ از جانب ی و کمنای شدم بھ اصرار سپزشک... دادمیتجرب
 بودم و االن ی عالقھ مند بودم؟؟اھا عاشق نقاشی بھ چھ رشتھ ایراست...خودم

 ...!! عالقھنی ادیرسیچھ دور بھ نظر م
آرمان کنکور داد رشتھ مورد عالقھ اش را قبول شد ...ھجده سالم بود     

 بخاطر دانستمی رشتھ را خواند و من منیسارا ھم ھم... وتری کامپیمھندس
 ..!!دهی دست کشیعالقھ اش بھ آرمان از پرستار

 کرده زی کاسھ صبرش را لبری عاشقی سالگکی و ستیبرادرم در سن ب    
زمزمھ ازدواج ... ندی ببشیاھای دختر روی نگاه پسران را روتوانستیبود نم

ش انداخت اما آرمان  راھیسنگ جلو...قھر کرد ...سر داد عمھ مخالفت کرد
 دی آخر ھم بھ مراد دلش رسامدیکوتاه ن

 دنمی بھ دی روز سارا با خوشحالکی... از ازدواجشان گذشتھ بود کسالی    
 یاشک خوشحال... شدی پدر میبرادرم بھ زود...دوستم باردار بود...آمد 
 کامل تی خوشبختمیی تا بگومی منتظر آرمان بودمی گرفتکیک...ختمی رشیبرا
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 سر دیبا ی اوقات زندگیچرا گاھ..ستی حمکت خدا چدانمینم.... شده اما
 ...  بگذاردیناسازگار

خبر فلج ... بھ اشک و نالھ شد لی تبدیخوشحال.....خبر تصادفش را دادند     
 بھ جملھ دمیتنھا ام... بھ زجھ شد لیاشک تبد... چند سال دادندیشدنش را برا
 کباری با چند عمل آنھم ھر چھار سال یعنی...د  چند سال بویفلج شدن برا

 ...ستدی باشی پاھای دوباره روتواندیباالخره م
 خواستیم.. ھست اما آرمان لج کرده بود یدی کھ امنیما خوشحال از ا    

 تا ندی بنشدادیغرورش اجازه نم...بچھ سقط شود و سارا را طالق دھد
 ... دھد او بودند را انجامفھی کھ وظییھمسرش کارھا

ماند و رسم ...اما نرفت... کردھیگر..دعوا کرد...مقاومت کرد...سارا ماند    
 بزنم تو از ھمھ ما خوشبخت ادی فرخواستیدلم م... را بھ جا آوردیعاشق

 !!!!یتو عشق دار.... آرمانیتر
 از ھمھ یکنی کھ فکر می کسانی در زندگیحت... ھمھ بود یدرد در زندگ    

 اش را کسالھی اش و بچھ دهی از ھم پاشی درد زندگنایس...خوشحال ترند
 می داشتی دردایمن و برد... دخترش بدودیھمپا..تواندی نمنکھیآرمان درد ا...

 ...!!!!انیمثل زندان...نیمثل محکوم...  ،درد زنده ماندنرینفس گ
 

 بھ ای نشست و بردونیزی تلوی پانیبرز...میبعد از رفتنشان بھ داخل برگشت    
 اشپزخانھ را انجام دادم و بھ سمت اتاقش رفتم و ی کارھایباق....اقش رفتات

 در زدم
 بلھ-    
 .. جانایبرد-    
  داخلایب-    
  تخت نشستمیداخل رفتم و کنارش رو    
 ...!!یدستت درد نکنھ بابت امشب خودتم خستھ بود-    
 ؟یخستھ ا...کنمیخواھش م: لبخند زدم    
 !! خواب دو سھ ساعتھ سر حالم آوردھی...کمیفقط -    
 ..می خونھ مادر جونگھی سھ چھا روز دیراست-    
 چطور؟ -    
 ..گردهیاز مشھد برم -    
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 مشھد رفتن بھ ما نی ایھر چ...  یبھ سالمت:  در ھم رفتشیاخم ھا    
 ..!!نساخت انگار بھ مادرجون خوب ساختھ

گرفتھ زمزمھ .. شدجادی امی در گلویبغض... چشمانم سوختند یلحظھ ا    
 !!مشھد..مشھد...مشھد: کرد
 ..!!!می کم کم فراموش کندیبا... جانایبس کن برد:  گفتمی لرزانیبا صدا    
 جسم و ی رو؟ نابودی چقای دقم؟فراموش؟ی کنکاریچ:  پوزخند زدیعصب    

 شھ؟ی شدنمون رو؟ مھال مگھ ممیتی ای بدن منو؟ ی روی زخماای...روح تو رو
 می رو از دست دادی اون شھر ھمھ چی توما

از جا بلند شدم و بھ ... او لرزانی من آماده بارش بودند و صدایچشم ھا    
 میپاھا... دادم و آرام سر خوردمھی کنار در اتاقم تکواریبھ د...اتاقم پناه بردم

 ...دمیلرزیم...بدنم عرق کرده بود ... تحمل وزنم را نداشتندگرید
 پشت شد؟یاما مگر م...نمی را نبی لعنتی صحنھ ھانیچشمانم را بستم بلکھ ا    

 ...دمی کوبواریسرم را بھ د
 ..!!بس است...بگذار فراموش کنم...  نھایخدا    

 " رو گرفتمطای بلای ب؟؟ییدختر بابا کجا....مھال خانوم    " 
 ... بابایگرفتیکاش نم: دمینال    

 دلم واسھ مشھد لک زده ولیا... رو گرفتطای بابا بلنیبب... مامانیوا    " 
کاش ...میگوی مدیحتما بھ نو..بستمی چمدانم را مدیبھ سمت اتاقم رفتم با....بود

 " امدیاو ھم م
 ..!!روحم...آخ خدا قلبم ... دینو...دینو...دینو    
 بھ شدت لرزان خودم را بھ حمام ییبا پاھا... ھق زدم و چشم باز کردم    

 .. دوش نشستمریآب سرد را باز کردم و ز..تاقم رساندم ا
 سر بھ بازار ھی حرم از اون طرفم رمی و بچھ ھا مییمامان من با زندا    " 

 !! نگران نشومی اومدری اگھ دمیزنیم
 .. مرد ھمراھتون باشھھیحداقل ... ادی از حمام بایمھال صبر کن برد -    
  مرد؟گنی تا حاال بھ پسر چھارده سالھ میاوه مامان از ک: دمیخند    
 ..!!"نی برذارمی کھ گفتم وگرنھ نمنیھم -    
 ...یکردی را قلم ممانیکاش پاھا... مامان یزاشتیکاش نم    

 بھ دنبالش ایبرد...دیکوبی بر سرش مییزن دا.... گم شده بود نیبرز    " 
دم ھم بھ دنبالش  و خواوردمی بود آخر ھم طاقت ندیاسترسم شد...رفتھ بود
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 آنقدر کھ راه را گم زدمی مشی و صداگشتمیدر کوچھ پس کوچھ ھا م...رفتم
 "دم زخی شانھ ام نشست و ی رویدست...ترسم دو برابر شد... کردم

 ختندیری بدنم می آب با شدت بر رویقطره ھا...کردمیھق ھق م...نھ...نھ    
 و از آن طرف بر لرزشش افتی ی بدنم لحظھ بھ لحظھ کاھش میدما..

 ایخدا...ی در ان گذشتھ لعنتی در حال بودم و لحظھ ایلحظھ ا...شدیافزوده م
 زنده دیبا  منی تا بھ کای؟خدایکنی آزادم می کشود؟ی اسارت تمام منی ایک

 ....ی داریبمانم؟خدا چھ صبر
 

 :ایبرد    
 

 ی کارکی خدا بابا تو رو... ناموسای بنیولش کن... کثافتانیولش کن    "" 
 باورم ایخدا... خون آمدی بویلحظھ ا...میکردیالتماس م...میزدی؟؟ داد م..بکن

  بلند شدھشی کریصدا...! مادرمشدینم
  کنم؟ی تنت نقاشی روخوادینکنھ دلت م... بچھ یکنی صدا مادیز -    
ِ ام بھ مادر غرق در خونم مانده رهی بھ سمتم آمدند اما من نگاه خغیبا ت    
 "" شددهیخط اول کش...بود
 دمینفس نفس زنان خودم را بھ لب تخت کش...دمیلرزیم... دمیاز جا پر    
 انگار سر باز دندیکشی مری کھنھ ام تیزخم ھا... عرق بودسیتمام بدنم خ...

 یاصد...دمی ھق ھق شنیدر راھرو صدا... رفتمرونیبلند شدم و ب...کرده اند
 ..!!! صدا آشناستنی شد ازی تمیگوشھا...آب
 دوش نشستھ بود و ریز...داخل حمام بود.... رفتمرجھیبھ سمت اتاقش ش    

بھ سمتش رفتم در مرز ..کردیخودش را بغل کرده بود و مظلومانھ ھق ھق م
بھ خودش آمد و با وحشت در چشمانم نگاه ... را گرفتمشیبازو...انفجار بودم

 :دنی کشغی شروع کرد بھ جکدفعھی...کرد
تو رو خدا ولم .... بھ لجن نکشمویزندگ..ولم کن کثافت...یولم کن عوض-    
 ..!!!تو رو خدا...کن
 :  را محکم گرفتمشی ھر دو بازودیکشی و خودش را عقب مزدی مغیج    
 نیبب.. منونیبب..ستمی نیمن اون عوض...داداشت..ایمنم برد...مھال جان-    

 !!!یمنو لعنت
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 یدوباره بھ ان انبار.. نبودنجایا..دیشنینم...دی چکی ممانیآب از سرو رو    
با ..اما موفق نبودم.. آرامش کنمکردمی میسع..آب را بستم... برگشتھ بود

 :وحشت کرده بود... بھ طرفش برگشتمنی برزیصدا
 زنھ؟ی مغی چرا مھال جا؟ی بردشدهیچ.... خداای-    
 ...!!اریپتو ب ھیبرو :  زدمادیفر    
 ...!!!رهی داره از دست میبرو لعنت: نعره زدم...خشکش زده بود    
 و زدیاما ھنوز ھق م... نمانده بودشی برایجان...محکم در بغل گرفتمش    

 با پتو نیبرز..شد؟ی شکنجھ ھا تمام منی ایک...دلم کباب شد...کردیالتماس م
 : رفتمرونی و بدمی گرفتم و دورش کشعیسر..برگشت

 ..!!!شمیمن االن اماده م...نزار تکون بخوره.... رشی بگایب-    
 لب ری و زکردینالھ م... لباس عوض کردم و بھ اتاقش برگشتم عیسر    

 : گرفتمش و بلندش کردمنیاز برز...زدیحرف م
 ..!! روشن کننوی بپر ماشنیبرز-    

.     

.     
 ....شدی تر می طوالناما انگار راه...رفتیبا سرعت نور م    
 !!!یِد گاز بده لعنت...نی برزمیرسیچرا نم-    
  دفعھ؟ھی شدی چیمھال آبج.... بخدادمیدارم گاز م-    
االن ...مھال؟ مھال چشماتو باز کن: تکانش دادم...دیلرزی نمگرید    

 !!باز کن چشماتو المصب...میرسیم
کاش من ھم ...ختندسوی ممیچشمھا...ختی بغضش شکست و اشک رنیبرز    
 دمی پررونیب... ترمز زد ی روعی سرمیدی کھ رسمارستانیبھ ب...کردمی مھیگر

 پرستارھا بھ سمتم آمدند...و بھ سمت اورژانس رفتم
  آقا؟شدهیچ-    
 !!از ھوش رفتھ..نی بکنی کارھی...خواھرم حالش بھم خورده-    
 ..!! تخت بخوابونشنی ایرو...باشھ باشھ -    
 دهیبا بھت بھ صورت رنگ پر...پتو را کنار زدند.... تخت گذاشتمشیرو    

 اش نگاه کردند
 ..ھیری دکتر امیوا -    
احمق ... رفتمنی بھ برزی و چشم غره ادمیی ھم سای را رومیدندان ھا    

و پرده را ..بھ خودشان امدند.. محل کارش امده بود مارستانیدرست بھ ب
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 نیبرز.. رفت و تلفن را برداشتشنیسمت است بھ عی سرکنفرشانی...دندیکش
...  زدمی چنگ ممی و بھ موھارفتمی راه میعصب.. وارفتھ بودواریکنار د
پرده را ...رفتی از قبل در اورژانس بود و حاال بھ سمت تخت مھال میپزشک

 گرفتیپرستار فشارش را م...ستادیکنار زد و کنار تخت ا
 ؟ی خانوم عباسشدهیچ-    
 پرستار لرزان جوابش را داد    
 یفشار ھم رو...سھیتمام لباساشون خ... دکتری آقادونمینم-    

 ...!!برادرشون آوردنشون...ھفتھ
 اش نھی نگاھم کرد و بعد خودش معای اھیدکتر بھ سمتم برگشت و چند ثان    

ت  سمنی بعد دو پرستار بھ اقھیچند دق... چند سرم را دادقیدستور تزر...کرد 
 قدم تند کرد دیتا مرا د...آرام، دوست مھال بود... را شناختمکنفرشانی...آمدند 

 گرفت  اشھی گردیمھال را کھ د.. و بھ سمت تخت رفت
 ؟ی شدینطوری اشده؟چرای چزمی مھال عزیوا-    
 ..!!ستی نی خاصزیچ...نیخانوم سماوات آروم باش: دکتر بھ حرف آمد    
ھم قد ....ستادی بلند شد و کنار تخت انیبرز... بعد ھم بھ سمت من آمد    
دکتر ...بھ کارتش نگاه کردم... تفاوت کھ او چھارشانھ تر بودنی با امیبود

 !!بھراد رادفر متخصص و جراح مغز و اعصاب
  درستھ؟دیشما برادر دکتر ھست-    
 حالش چطوره؟...بلھ-    
 قبال ھم سابقھ داشتھ؟... وارد شده و فشارشون افتادهیبھشون شوک عصب-    
  ھم فشردمی را رومی و لب ھادمی بھ گردنم کشیدست    
 بلھ-    
 سر تکان داد    
امشب ...انی ھم بھوش مگھی ندارن تا چند ساعت دیخب فعال کھ مشکل-    

 !!با اجازه... بمونندی بانجای انانی اطمیھم برا
 کھ میدی را دیرانی دکتر اکی..چھ عجب.. باال رفتمی ابروھای تاکی    

 ..!! افتادهینپرسد چھ اتفاق
 

 :مھال    
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 رونی بتوانستمینم.. کردمی بود در خانھ مانده بودم و استراحت میدو روز    
 دو نیآرام ھم در ا...گذاشتندی نمای و بردنی برزخواستمی اگر ھم میعنیبروم 

 ام یمرخص...رفتی و مماندی مشمی پیعت سر زده بود دو سایروز چند بار
 دنی و با ددیکش یآرام سرک...در اتاق زده شد..شدی تمام مگریدو روز د

  بازم کامل داخل امدیچشمھا
 

 بھ بھ حال خانوم دکتر پنچر ما چطوره؟-    
 

 .شمی دارم کم کم باد مستمی پنچر نگھید- بھتر شده بودمیصدا    
 

  باد شدنھ؟نی؟ایجد: زرد و زارم انداخت ی افھی بھ قینگاھ    
 

 ! اومدنممارستانی بیآماده ... بھتر شدمیلی؟خیپس چ-    
 

 تخت یاونوقت از رو...ننتی ببینجوری اضاتیمر...مارستانی بایآره، ب-    
 !!ی خودت بخواب الزم ترای بگنی مرنیگی دستتم مشنیبلند م

 
 ! بخورماری بیزی چھیبرو ...مسخره...کوفت:دمیخند    

 
تا کمر خم شد و گفت .. ستادی امیبلند شد رو بھ رو...چشمانش گرد شد     

  سرورم؟ستی نی اگھیامر د:
 

 و دهیحتما تازه رس... داخل آمد ای ھوا باز شد و بردی در بنی حنیدر ھم    
 خدا سکتھ یوا:  دی کشینی و ھدیآرام باال پر.. از بودن آرام خبر نداشت

 !!کردم
 

  شده آرام خانوم؟یزیچ:  گفتی بود با بدجنسدهی آرام را دی کھ اداھاایردب    
 

 ؟ینھ چ-    
 

 د؟ی ھم انقدر احترام قائلی براشھیشما دو نفر ھم-    
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  کرد جمعش کندی بود گند زده سعدهیآرام کھ فھم    

 
 ..! آرهیعنی...زهینھ چ-    

 
 د؟ینطوری ھممارستانمی بیتو...آھان –    

 
 !میزاشتی سر بھ سر ھم ممی ما االن داشترینخ-    

 
 از تخت گھی دنی ھم بزارمارای بھی سر بھ سر بقینطوریاگھ ا:  زدشخندین    

 !؟.. نفر مدام براش تا کمر خم بشھ و اطاعت کنھھی ادی بدش میک..کننیدل نم
 

 ی برادیلرزیآرام از خشم م... رفترونی گفت و بیدیبعد ھم راحت باش    
 ... دمیخندی صدا می بھ من نخورند بشی کھ ترکش ھانیا

 گھ؟ی می پررو بھ من چی پسره نیبب: دی کشیفی خفغیج    
 

 دی تخت را برداشت و بھ سرم کوبگری بالشت ددیتا مرا د    
 

 ..! مسخره اتی داداشانیزھرمار با ا...کوفت-    
 

:  گفتتمانی وضعدنیبا د... سرش را داخل آوردایدوباره در باز شد و برد    
 بعد قھی دقھی نیکنی ممی ھم تعظی براقھی دقھی..نیواقعا شما خانوما ناشناختھ ا

 !نیکنی ھمو خفھ منیدار
 

 ضای آرام خانوم اگھ مررمیگیحرفمو پس م: سرش را با تاسف تکان داد    
 مارستانیبرو بھ موت ھم باشن ..ھی چمیبدونن حرکت بعد از اون تعظ

 !!انینم
 

 بلند من ی ارام ھمزمان شد با خنده غیج... را گفت و در را بستنیا    
 شروع کرده امدهی و ھنوز نبردی لذت می از حرص خوردن ارام کلشھیھم...

 !!بود
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 اطیدر ح... را کم داشتم نی و سرفھ زدم فقط ھمدیچی اسپند در مشامم پیبو    

 دیچی ابان ماه در تنم پیسوز ھوا...خانھ مادرجون کنار حوض نشستھ بودم 
دستم را درون آب فرو ... لبم نشستی رویلبخند...خودم را جمع کردم...

 ی را حسابنمادرجو. ای برددنید... اش تنم را مور مور کردیسرد..بردم
دستانش  منت ی ھم بایبرد... از ھمھ او را در بغل گرفتشتریخوشحال کرد ب

 !!دیرا بھ دورش حلقھ کرد و سرش را بوس
 

 می ھاھیر... اوردمی جمع نفس کم مانیاما من در م...ھمھ داخل بودند     
 ی ھایبھ ماھ...شدندی ممی بھ شش ھاژنی اکسدنیعفونت داشتند و مانع از رس

 ساکن گری بھ ھمدکی نزدیقرمز کوجک و بزرگ نگاه کردم در گوشھ ا
 "خانواده.."بودند

 
 دن؟ی حاجت مای ماھنیا-    

 
 پا خاموشش کرد و ریز... در دست داشتیگاریبھ سمتش برگشتم س    

 دستش را درون آب فرو کرد...کنارم نشست
 

 !شمی سر حال مکمی نمشونیبیھروقت م...دیشا-    
 

 ممویتصم:  را صاف کردشیگلو... در سکوت گذشت ی اقھیچند دق    
 !!دمیطالقش م...گرفتم

 
 !!درد داشت... چشمانم را بستمی لحظھ ایبرا    

 
 کردمیفکر م... برسمنجای بھ اکردمیفکر نم: دمی گرفتھ اش را شنیصدا    

 !! ،بدترم شدچیاما درست کھ نشد ھ..شھیدرست م
 

 من گفتیم...زدیمدام غر م... بودیعصبان...ھھ: دستانش را مشت کرد    
 واسش زود ی و ھفت سالگستی بیا توواقع..االن زود بود...خواستمیبچھ نم

 !!بھانھ..بود؟بھانھ بود
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 کھ گفت بخاطر لج پسر عموش زنم یغرورم شکست اونروز: دیاه کش    
 نی فرار از ایبچھ دست و پاشو بستھ بود برا...مردم و زنده شدم ..شده

 شھی کھ مییمن تالش خودمو کردم کھ تا اونجا.. کھ برهدمیطالقش م...یزندگ
 !!اما نشد...ی زندگنی کنم بھ ادلگرمش

 
تا اون .. کانادارهی مگھیپسر عموش تا شش ماھھ د:  زدیپوزخند پررنگ    

اما مثل روز برام روشنھ کھ ... کنھکاری چخوادی منمی کھ ببدمیموقع طالقش م
 ھی بار تعھدات ری کھ زستی نی آدمشناسمیھامون رو خوب م...شھیبدبخت م

 !!! کنھیدگ اونو مرد زنتونھی مکنھیاما ساغر احمق فکر م... برهیزندگ
 

 طناب نی ادیتا فربد بزرگ نشده با...یگیراست م: دی کشیقینفس عم    
 !! پسرم باشمی بھ بعد برانی از اخوامیفقط م... رو پاره کنم دهیپوس

 
  نگاھم کردنی شانھ اش گذاشتم غمگیاز جا بلند شدم و دستم را رو    

 
 !!ی گرفتی درستمیاما بھ ھر حال تصم... سختھیلیخ –    
 

تو فکر کن من : شانھ اش را فشردم و بھ سمت ساختمان رفتم در دل گفتم    
 !!!  عمرا..ی پسرت باشیبزارم فقط برا

 
 :ایبرد    

 
 

 و بھ سمت پلھ ھا رفتم دمی کشیپوف....بھ بھ آسانسور ھم کھ خراب است    
 قی چند نفس عمدمیبھ طبقھ سوم کھ رس... کنندرشیاوف کاش زودتر تعم...
 نیاحسان ا... سازهنیشرکت نو... نگاه کردممی و بھ تابلو رو بھ رودمیکش

از ..  دوست دوران دانشگاھش بودسشیرئ... کرده بود یشرکت را معرف
 !!د دارنشرفتی پنھی خوبشان معلوم بود زمیکارھا
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 انسالی میخانم.  اشی داشت از ھمھ مھم تر منشیکی و کالسکی شیفضا    
 یخداروشکر کھ از آن دختر ھا...ورودم را اعالم کرد . معقول یبا ظاھر

 وبیکار کردن با انھا صبر ا... کار استفاده نکرده اند نی ایعجوزه برا
 .sjخوایم
 

 ..!!یری امی داخل آقانییبفرما-    
 

 جوان ی بود و مردیاتاق بزرگ.. و داخل رفتمدمی کشنیی را پاهریدستگ    
 بلند شد و بھ سمتم دنمی اتاق نشستھ بود بھ محض دی انتھازیپشت م

 .میدست داد.. با چشمان سبز براقیمرد...آمد
 

  درستھ؟یری امایمھندس برد-    
 

 .دستش را فشردم    
 

 !!دی باشیی رضانی دکتر امدیشما ھم با-    
 

 لبخند زد    
 

 !!نیبفرما بش...یخوش اومد-    
 

  نشستمیی مبل رو بھ رویسفارش قھوه داد و رو    
 

 گذاشتم گفت کھ ونی مشکلمو با احسان در می جان وقتایراستش برد-    
 بخش ی من تویراستش دو تا از مھندسا...نیقراره ھر دوتون برگرد

 استخدام ی ھم کھ برایسانک...می بھ تھران رفتند و دست تنھا شدیمھندس
 ..!! نداشتندی جالبیاومدن طرح ھا

 
 بھ چھراش نگاه یبا خونسرد...ادی طرح ھا را رد کن بیعنی نیخب ا    

 را احسان نی دارم ایی باالتیخب جناب من خالق...کپ کرده بود.. کردمیم
 سرش را باال آورد...تو باورت نشده.نگفتھ بود؟گفتھ
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 ؟ی شدلی فارغ التحصیک...یمحشرپسر تو ...واوو -    

 
 .کسالھی کینزد:قھوه ام را مزه کردم    

 
  ام انداختیلی بھ نقشھ ھا و سپس بھ سوابق تحصیدوباره نگاھ    

 
کار ..ارهی اون معدل رو بھ دست بتونھی میھرکس... دکتردیتعجب نکن-    

 !! موفقمدمی کھ کشیادی زیمن بخاطر طرح ھا...ستی نیسخت
 

  سرش را تکان دادنیبا تحس    
 

 دن؟یتا حاال چند تا از کارات بھ مرحلھ اجرا رس...بلھ درستھ-    
 

 مثل یی کشورھای توگھی دی تا شیش.. خود آلمانیچھارتا تو...ده تا-    
 ی و البتھ بھترشتریاون سابقھ ب..شتریالبتھ احسان ب!! یُارمنستان و دب. ھیترک
 !!داره

 
  تکان داددیی تایعناسرش را بھ م    

 
 ھم بعد از نی ھمیبرا... بود یاحسان از ھمون اولم طرح ھاش عال.آره-    

 !! بھ آلمان رفتلی ادامھ تحصیفوق برا
 

 ی براشی ھالی دللی سنی از بلی دلنی کوچکترنیا..در دل زمزمھ کردم    
 ..!!رفتن بود

 
 . ادامھ بدمشرفتمی شرکت بھ پنی ای بتونم تودوارمیام-    

 
  را باال انداختشی تا ابروھاکی    

 
 !!یشی نممونیشک نکن از انتخابت پش-    
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 کھ از ی حاج رسوللی اتومبشگاهیبعد از بستن قرار داد بھ سمت نما    

 !!! داشتمجی احتنی ماشکیحتما بھ ... پدرم بود رفتممیدوستان قد
 
 

 ابانی بودم در خدهی خرشی کھ چند ساعت پ٣با مزدا . شبازدهیساعت     
 کھ درونش ی شھر با تمام خاطراتنی ای دلم برازدمی اصفھان پرسھ میھا

 و سھ پل رفتم ی پارک کردم و بھ سمت سابانیکنار خ...داشتم تنگ شده بود
 یادیز  آمد باز ھم عابرانی کھ می ساعت از شب و با وجود سوز بدنیدر ا.

خاکش ..خشک بود...بھ رودخانھ نگاه کردم ...در حال عبور و مرور بودند
 :در دل زمزمھ کردم...ترک خورده بود

 
 ی زندگری مثل مسیشد... سرت اومدهییتو چھ بال..یتوام کھ خشک -    
 !! دفعھ خشک شدکی منم یرودخونھ زندگ...من
 

 یھ اسم روب...حس و حالم را پراند.بمیداخل ج.یلرزش مکرر گوش    
 "احسان" نگاه کردم شگرینما
 

 .بلھ-    
 

  تو پسر؟ییکجا-    
 

 .ی دارکاریحالمو بپرس بھ مکانم چ-    
 

 .دیخند    
 

 ؟ی بار تو حال ما رو بپرسھی شد یلیخدا وک-    
 

 بحث را عوض کردم...حوصلھ جواب دادن نداشتم    
 

 ؟یای می کقایدق..می آدم باھم حرف بزننی عمیتونی ما دوتا نمالیخیب-    



 70 

 
 دلت برام تنگھ؟-    

 
 مرموز و یمرد.. مثل احسانی کنار مردیشش سال زندگ...سکوت کردم    

 کھ حکم برادر بزرگتر یمرد...کردیخاص اما قابل اعتماد آدم را وابستھ م
 دیآرام خند.... داشتمیرا برا

 
 . اونجام داداشگھیتا دو ھفتھ د-    

 
 !دوھفتھ؟... تمام حواسم بھ کار افتادکبارهیبھ     

 
 ؟یای بگھی ماه دھی قرار نبود ؟دوھفتھ؟مگھیچ-    

 
 رمی رو فردا پس فردا مطمیبل...شھیاما کارام زودتر تموم م..چرا-    

 .انگار اصفھان و دختراشم دلشون واسم تنگ شده..رمیگیم
 

 . ماچم بکنھیاوف خودتو -    
 

 .ستی نیازی نادنیخاطر خواھام ز: دیبلند خند    
 

کمتر ...اما ھر چھ بود مھره مار داشت ... خنده ھا چھ بود نی در ادانمینم    
 ی بھ راحتشی نگاه و صداتی و جدتی از کنار جذابتوانستی میدختر

بعد از ... مرد دون ژوان بودنش استنی ابیبھ نظر آرمان تنھا ع..بگذرد
 یماس بود کھ مھال تبیعج..خانھ راه افتادم مکالمھ بھ سمت قھیچند دق
 .نگرفتھ

 
    
 

دو آباژور ...در را باز کردم و داخل رفتم ساعت از دوازده ھم گذشتھ بود    
 کیگوشھ کاناپھ نشستھ و سرش را بھ تاج .دمشید... روشن بودندییرایپذ

کنارش نشستم و ... عفونت داشتندشی ھاھیھنوز ر... داده بودھیطرفھ اش تک
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چشمان  با لمس دست من..تب نداشت... اش گذاشتمیشانی پیدستم را رو
 . را باز کردمارشیب
 

 ؟یدی خوابنجایچرا ا-    
 

 .قیعم.سرفھ زد    
 

 .منتظرت بودم-    
 . عادتش را ترک نکرده بودنیھنوز ا    

 
 !!ستمیھ نبچھ ک..بھ فکر من نباش...ی استراحت کندیبا-    

 
 شیبھ پاھا... دادھی و دوباره سرش را تکدی چشمانش کشیدستش را رو    

 کابوس ای بودم ریھر موقع کھ دلگ...ھر موقع کھ خستھ بودم ...نگاه کردم
 و بردی فرو ممی موھاانی و او دستش را مگذاشتمی مشانی سرم را رودمیدیم

 چت و  تلفنقی طرشش سال کنارم نبود و من تنھا از....کردینوازشم م
 و سرم دمی عقب کشیخودم را کم..کردمی مافتی ھا و محبتش را درینگران
 انی را مشی حرکت سرانگشت ھاھیبعد از چند ثان... گذاشتمشی پاھایرا رو
 کھ یدر حال.. بوددنمی از بھ ارامش رسی حاکقمینفس عم... حس کردممیموھا

 از انع مشی ھاتی با حضور و حماشھیاما ھم.... استی ارانھیخودش و
 .شدی شدنم مرانیو
 

 جسمم را با یآن موقع کھ باکرگ... استی چھ حسدانمینم..ستمیدختر ن    
شب ھنگام نماز لب . استی چھ حسدانمینم..کنندی تصاحب میرحمیب

 کھ بدانم چھ ستمیدختر ن..دنی او نالیفقط برا.فقط با او زمزمھ کردن...گشودن
آن ! " ام؟ی پاکایخدا"گفتی کھ مشی نالھ ھاانیب ھا در م است اما شیحس

 دو کلمھ لرز بر اندامم نیتنھا ھم...لرزدی کھ عرش خدا مکردمیموقع حس م
 کھ بھ ھنگام سقوط زمزمھ دمیشنی مادرم را می ھاھی گریصدا... انداختیم

 !!دیلرزی ملکوتش مایو در آن لحظھ گو.. برگ گلمایخدا:کرد 
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 کار یدر روز ھمانند مردم عاد...ھمانند من...خواھرم دو چھره داشت    
 وقت یلیخ...!!ھھ..ی اما زندگمیکردیرفت و امد م..میخوردیغذا م...میکردیم

چراغ ...شدیشب کھ م.. مجبورمان کرده بودندی بھ اصطالح زندگنیبود بھ ا
 لمی فندگذشتھ ھمان.. امد یکابوس بھ سراغمان م...شدیھا کھ خاموش م

 مانیھمچون طناب دار دور گلو... شدی چشمانمان رد می از جلویوحشتناک
 ...!!شدیحلقھ م

 
 ..امان    
 ..امان    
 !! کھ دلت از خدا ھم پرهییامان از روزھا    

 
 چوبھ دار زجر آور ی ام پایی پر درد پدر و دای ھاادیفر. مادرمینالھ ھا    

 ھرشب تکرار ادھای کھ کابوس ھا و فریزجر آورتر است ھنگام....است
 داریو تا صبح مانند جغد ب...یاز ان بھ اصطالح خواب بپر..شوند 

 نشاھد صورت و بد...ی و دوباره شاھد باشی بخوابیترسیم.یترسیم...یبمان
سقوط ... اتیی داستادهیقلب از درد ا.. جان مادرت یجسم ب..کبود خواھرت

 !! تنتی رویزخم ھا...پدرت
 

 گاه محکم ھی تککی... شودیخواھر م...شودی مرزنیخواھرم در روز ش    
 یبھ ھنگام شب پوست م!! شودی انسانھا مافتنی نجات لھیپزشک شده و وس...

 خود را دختر گری است کھ دیبلکھ دختر...ستی زن نری شگرید...اندازد
 خانواده کی یعامل نابود...داندیخودش را گناھکار م...داندینم
 دنی اجازه بارشی سجاده اش و بھ اشک ھای بر روندینشیم...نددایم
 تحمل یچھ کس!  اشک ھا را دارد؟نی ادنی تحمل دی چھ کسایخدا..دھدیم
 ! فروغ را در اوج درد دارد؟ی و ببای چشمان زنی ادنید
 

 !!؟..ی داری چھ صبرایخدا    
 
   

 :نیبرز    
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نشستم و .مانم را باز کردم  آمد چشی کھ از پنجره داخل میبا نور کم    
 ھم کھ رونیاز ب. دادیساعت ھفت را نشان م. دمی گردنم کشی رویدست

 رفتم از کنار رونیبلند شدم و ب!  بچھ ھا رفتھ اند؟یعنی امد ی نمییصدا
چرا ...دھانم باز ماند. برگشتمعیسر.دمی دیزیکاناپھ کھ رد شدم حس کردم چ

 ت؟ی وضعنی خوابشان برده؟آنھم در انجایا
 یا....شی پاھای ھم روایمھال نشستھ خوابش برده بود سر برد    

 خواھرم بخوابم؟ البتھ دروغ نباشد ی پاھای رونطوریشد من ا...نامردھا
 سبک شانیخواب ھر دو... زدمشانیجلو رفتم و صدا...!!  بچھ بودمیوقت.

  زود چشم باز کردندنی ھمیبود برا
 

 ریصبح بخ-    
 

 ایبرد.بھ طرفشان رفتم..انگار ھر دو تازه متوجھ من شدند..نگاھم کردند    
  در ھم بودمیاخم ھا..را کنار زدم و کنار مھال نشستم

 
  جان؟نی شده برزیزیچ: مھال    

 
 !! نھیگیم.ی از من دوست دارشتری رو بای بردگمی میوقت-    

 
 .گمیھنوزم م-    

 
 گرفتندیام بھانھ م کوچک کھ مدی پسر بچھ ھانیع...بچھ شده بودم    

 
تا ... من بود رو پاھات خوابش برده بودیپس عمھ ...یگیدروغ م.رینخ-    

  بخوابم؟ینطوری من ایحاال اجازه داد
 

 دیخندی مشیچشم ھا... بھ شانھ ام زدی دستایبرد...آرام و مھربان... دیخند    
 

  شناسنا مھ ات؟چند سالتھ کوچولو؟ی نشده توی اشتباھگمی منیبرز-    
 



 74 

 دوست داشت ینجوری ام منو ایکی گھیآره د: دمی را در ھم کشمیاخم ھا    
 .!!کردمی رو مسخره مھیبق
 

دستم را دور کمرش .در اغوش خواھرانھ اش فرو رفتم. شددهیدستم کش    
 شیھم بو..دادی مادرم را میبو... شانھ اش گذاشتمیحلقھ کردم و سرم را رو

 !! او بود ھم چھره اشھیشب
 

سرم را بھ شانھ اش فشار ... او بودھی بوسھ اش شبیحت..دیسرم را بوس    
 و کنار گوشم دی کشمی موھاانیدستش را م...دمی مادرم را بلعیدادم و بو

 :زمزمھ کرد
 

 . کنھی حسودکھی داداش کوچنمینب-    
 

 ! پاھات بخوابم؟ی وقتا روی منم بعضشھیم-    
 

 نثارم کرد و از کنارمان ییبچھ کوچولو... بلند شدای خنده بردی صدانباریا    
 بلند شد

 
  من؟زی عزیکوچولو شد-    

 
 ی روشھی بچھ کھ بودم ھمادمھی..دلم براش تنگھ...یدی مامانو میبو-    

 !! دمیخوابیپاھاش م
 

 کھ دور گردنم بود تنگ تر یحلقھ دست...حرکت دستش متوقف شد     
ھمان لحظھ احساس ... ام نشاندشانھی پی روی و بوسھ ادی کشیقینفس عم...شد

 . بودیباران.در چشمانش نگاه کردم... شدسی ام خیشانیکردم پ
 

 پاھام ی رویتونی مای از بردشتری نشھ بتی حسودگھی دنکھی ایبرا-    
 !! داداش کوچولو منیبخواب
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نفسم را با شدت ..بعد ھم بلند شد و رفت..دی ام را بوسیشانیدوباره پ    
 !! ی خبری بنیلعنت بھ ا... فرستادمرونیب
 
 

 ..مھال    
 

 ھم گری استاد در را باز کردم و داخل رفتم دو پزشک ددیی بفرمایبا صدا    
 من از جا بلند شدند و سالم کردند کھ جوابشان را دادم دنیبا د.در اتاق بودند 

 : رو بھ آن دو گفتیندبھ محض نشستنم دکتر ز
 

 شش ماھھ کھ کی نزدشونیا...یری خانوم دکتر امنمیخب بچھ ھا ا-    
 از آموزش شما رو بر عھده یتخصصشون رو گرفتن و بخش

 بھ نیاز ا..نی ھستن کھ باھاشون آشنا ھستیعیسرگروه دکتر فرھاد رف...دارن
 .شونھی شما با اسیبھ بعد نظارت و تدر

 
 !! و دوختنددندیخودشان کھ بر!مدن من چھ بود؟پس آ... بابایا    

 
  خانوم دکتر؟ھیخب نظر خودتون چ:دکتر رو بھ من کرد    

 
 !! نمونده استادی حرفگھید: زدمیلبخند محو    

 
 دیخند    

 
 رو ی عمل انجام شده قرارت دادم بھ خودت باشھ اصال کسی تونباریا-    

 دکتر راد ی و آقای دو نفر ھم خانوم دکتر محمدنیا!! یکنیقبول نم
 ھمھ سی نظارت و تدریومدی کسالتت نلی چند روز کھ بھ دلنیا...ھستند

 !!دیکنی چکار منمیبب...برعھده فرھاد بود
 

 !!! بچھ ھادیایھمراھم ب..با اجازه... راحت التونیخ-    
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 یخانوم اصالن: گفتمیرو بھ خانم اصالن. میستادی اشنیھر سھ کنار است    
 !!نی رو لطف کنی تحت کنترل دکتر راد و محمدیمارھایپرونده ب

.     

.     
 

خوب و کامل ... خوشم آمدشانی از ھر دومی آمدرونی بمارانیاز اتاق ب    
بعد از ...ستی ھم سخت نادی دو نفر زنی کار با ادمیحداقل فھم.. دادندحیتوض

 الزم بھ اتاقم برگشتم و حاتی بود و توض کھ در حضور آنھامارانمی بتیزیو
 .داوری بمی را برادی جدی ھای خواستم مشخصات ورودالیاز ل

 
من و .چھار دختر و شش پسر . قلب ھستند ی ترم ده نفر ورودنیا.خب    

 تفاوت کھ او پنج نیبا ا...می بودی ھر دو از شاگردان دکتر زندیعیدکتر رف
 تنھا ما سھ نفر ی خصوصمارستانی بنیدر ا...سال از من بزرگتر است

 ای  بھ شھر ھایلی ھر کدام بھ دالمیھم دوره ھا.می بخش ھستنیمتخصصان ا
 اوقات واقعا دست تنھا ی رفتھ بودند و ما سھ نفر گاھگری دی ھامارستانیب

 !!کردی مجادی ایادی فشار زی و حجم کارمیبود
 

 پرستار بھ سمت تخت ییما با راھندمی رسیوقت.... کردندجمیبھ اورژانس پ    
 تا یمحمد... سرش بودند ی باالگری و دو پرستار دیمحمد...مربوطھ رفتم

 می اش کردم اخم ھانھی معاقیخودم کھ دق. دادتی شروع بھ شرح وضعدیمرا د
 .در ھم رفت

 
 د؟ی نکردقی کھ تزریزیچ-    

 
  باال بردمی را کممیصدا... انداختندگریکدی بھ یھر سھ نگاھ    

 
 د؟ی کردقی تزریزیچ..خانوم دکتر با شمام-    

 
 دختر مرا نیا..شوکھ شدم...بھ خودش امد و دستپاچھ اسم دارو را گفت    

  کرددیکامال نا ام
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 زی تجویی دارونی چنی راحتنی ھم؟بھی انقدر خودسر شد؟چرای چیعنی-    
 و فقط بھ خاطر مشکل ھی تپش قلب عادنی ای ندادصی شما تشخیعنی؟یکرد
  بھ وجود اومده؟یتنفس

 
 ھر سھ شوکھ شدند    

 
 ! کنار خانوم تا بعدا بھ حسابتون برسمدیبر-    

 
 تی وضعقھی دقستیبعد از ب!!! بھ درک.. غرق اشک بودندشیچشم ھا    

 شد؟روی آمد چھ می مشی پیاگر مشکل.. برگشتیدختر جوان بھ حالت عاد
 :پزشک اورژانس گفتم

 
 گھی ددنتی اومد دو رزشی پیمشکل...موننی منجای خانوم امشب انیا-    

 !!دیریالزم شد با خودم تماس بگ...ھستن
 

 !!چشم خانوم دکتر-    
 

********     
 مارستانیاز ب...دمی از جا پرلمی زنگ موبای شب بود کھ با صدای ھامھین    
 صبح بود کھ از کینزد بایتقر.... زدمرونی لباس عوض کردم و بعیسر...بود

 بودم دی جدیدر حال نوشتن داروھا... استراحت کردمیکار فارغ شدم و کم
 : گفتیکھ خانم چاوش

 
 کھ عصر آوردن اورژانس و خودتون یاون دختر جوون...خانوم دکتر-    

 ادتونھ؟ی دی کردیدگیبھش رس
 

  سرم را باال گرفتمعینکند؟ سر...ختیقلبم ر    
 

  اومده؟شی براش پیخب؟مشکل-    
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 دیدونستی بود کھ منینھ منظورم ا..نھ: خراب کرده کھ گفتدیانگار فھم    
 خواھر دکتر رادفر ھستن؟

 
 .نھ-    

 
 !! سرشون بودند بعد ھم رفتندی باالشبیخود دکتر د-    

 
 کنار خواھرش مانده اما منصرف یخواستم بپرسم پس االن چھ کس    
د شدم کھ بھ خانھ برگردم اما ناخواستھ بھ سمت  بعد بلنقھیچند دق...شدم

 کھ کنارش دمی را دی پسر جواندمی سرش کھ رسیباال... شدمدهیاورژانس کش
 ِاول فکر کردم خود دکتر است اما دقت کھ.. خوابش برده بودی صندلیرو

اما ... برادرش بودادیبھ احتمال ز... بھ او داردیادی فقط شباھت زدمیکردم د
در حال چک کردنش بودم کھ برادرش از ... شان نبودھی شبخواھرشان کھ

 ستادی و مقابلم ادیخواب پر
 

 شده؟یچ-    
 

 !!ستی نیمشکل... دی آروم باشسیھ-    
 

 حالش خوبھ؟-    
 

 !!بلھ-    
 

اما نافذ بودن ...یبا آن چشمان قھوه ا. برادرشھیدرست شب..قد بلند بود    
بعد از چند لحظھ ...نگاھم را گرفتم و پرونده را برداشتم!!نگاه او را نداشت

 :دمی را شنشیصدا
 

 ؟یریخانوم دکتر ام-    
 

 از کجا مرا شناخت؟... دنبالم نبود کتمیات    
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 ..!!خودم ھستم-    
 

 !!منم بھنام رادفر ھستم..خوشبختم-    
 

 بزنم ی کرد؟خواستم حرفیاما چرا خودش را معرف... گفتم برادرندیدید    
 :کھ گفت

 
 د؟یشناخت..ِباران.. خانوم خوشگلمنیا-    

 
  از تعجب باال رفتندمیابروھا    

 
  بشناسم؟دیچرا با-    

 
 دکتر بھراد ست؟برادرمی ما واستون آشنا نیلیفام....زهیچ:دیرنگش پر    

 د؟یشناسیرادفر رو نم
 

 یکیمعلوم بود ...دمیدر دل خند.تا تھش را رفتم... اقا بھنام یآخ اخ گند زد    
 . از من کوچکتر استیدوسال

 
 کنند؟ی کار ممارستانی بنی ایدکتر رادفر؟تو-    

 
 ی کھ لبخند پر استرسشتری گند زدن بیعنی شتری حرف زدن بدیانگار فھم    
 !!خوامیمعذرت م...انگار اشتباه گرفتم..نھ:زد
 

تا نگاه مشکوک !!  بچھی لو دادیعنی در چشمانش نگاه کردم کھ یطور    
 شرط یدی دگفتی بود االن منجایآخ اگر آرام ا... اندختری سرش را زدیمرا د

 و با پیکم نبود باالخره دکتر خوشت!!رادفر چشمش تو رو گرفتھ. یرو باخت
 بھ خودم ملی زنگ موبایبا صدا!.. نفر خوشش آمدهکی از مارستانیکالس ب

 :جواب دادم...رفتیاز رو ھم نم... باز ھم آن شماره ناشناس...آمدم 
 

 بلھ؟-    
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    -..... 

 
 ؟یزنیالو؟چرا حرف نم-    

 
    -...... 

 
 مزاحم من گھی ددمی بھت ھشدار م؟امای ھستی شما کدونمی من نمنیبب-    
 ..!!! کنھیریگی پسی پلگمی مگھیدفعھ د!!ینش
 

 !!خدا.... زدمخیدرجا ... صدا آشنا بودنیا... آمدیده ا خنیصدا    
 

 خانوم دکتر یچطور... و ھشدارم بلد باشھدی عسل من تھدکردمیفکر نم -    
 ! ِچموش من؟

 
 

 ..نیبرز    
 

 از یکی و درباره کالس می در سلف دانشگاه نشستھ بودریبا آرش و ام    
خواستم نگاھم . کھ در باز شد و چند دختر داخل امدندمیکردیاستادھا بحث م

 باالخره شدیباورم نم... نفرشان ثابت ماندکی ی کھ مردمکم رورمیرا بگ
 ھمراه بھ  کھیزیبا نگاه تا م... برگشتھی ماه مرخصکیبعد از ...برگشتھ

 . را گرفتدمی دی جلویدست...  کردمبشیدوستانش پشتش نشستند تعق
 

 !! دختر مردم روشیخورد..بابا ول کن...اووو: ریام    
 

 !! برگشتھ بچھ ھاولیا-    
 

ملت .بسھ نگاش نکن.. تویکنی میچھ ذوق: گفتدیخندی کھ میآرش در حال    
 !!دنیفھم
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 !!  برگشتھارشیباالخره :  زدی چشمکریام    
 

  برگشتھ چطور آروم باشم؟نمینازن:  لب گفتمریآرام و قرار نداشتم ز    
 

 : گفتمیحرص... خوردم کھی خنده بلندشان یبا صدا    
 

  مرگتونھ؟ھو؟چھی نی شدیجن-    
 

  گفتزدی کھ خنده درونش موج میی آرش با صدادندیخوب کھ خند    
 

 گفتن تو نی بودن و نازننجای بھ جان خودم اگھ خواھر و برادرت ایعنی-    
 !!ی کھ تو برادرشون باششدی بودن باورشون نمدهیرو شن

 
 نیھمش ع..ی اقدامھی نھ ی حرکتھی نھ ینیھمش ھم...دهیچھ فا: ریام    

 !!یکشی و آه مینیبی ات رو از دور میلی و لینیشی دل خستھ میعاشقا
 

 ! کنم؟کاری چنیگیم-    
 

 یلیجفتشون خ... دوستش سحر دوست دخترمھنیبب:  شدی جدیکم    
 نمینازن...یستی نی الکدیتوام کھ اھل اغفال و وعده وع... ھستنی خوبیدخترا
 ی دختر برانی بھتر از ایک...ھی دوسال ثابت کرده کھ دختر خوبنی ایکھ تو
 شھی و واسھ ھمستی دو سالھ نیکی ی عشقت واسھ دوستدونمیتو؟م

 جلو بزار باھاش خوب اشنا ی قدمھی گمی منی ھمیواسھ ...شیخوایم
اما ...شھی سن جفتتون کمھ و فعال نممیگیحاال م...واھرت بگو بعدم بھ خ...شو

 !؟یگی بگو بد مگمیبد م... سالم ی دوستھی...دی دوسال با ھم دوست باشیکی
 

 !ھ؟یمگھ اھل دوست...از کجا معلوم قبول کنھ:  عاجز گفتمیبا نگاھ    
 

 نگاه ھی دانشگاه از خداشونھ تو ی دخترانیاخھ خنگ خدا نصف ا: آرش    
 پسر ھی کھ شاگرد اول دانشگاه کھ از قضا رنیمیھمشون م.. یبھشون بنداز



 82 

 بھشون درخواست ادی رو بھ باالست بی و با وضع مالپیجذاب و خوشت
 !! بدهیدوست

 
  فرق داره؟ھی اون با بقیدیتو ھنوز نفھم-    

 
 ..!! اونم دوست دارهگمیمن کھ م-    

 
  دوباره خنده شان گرفتدندیتا برق چشمانم را د    

 
 !کنھ؟چشاشو؟ی حد آدمو خر منی عشق تا ایعنی: ریام    

 
  ارش؟یدونیاز کجا م... بسھیمسخره باز-    

 
 و بحث جزوه و کتاب می جلوش سبز شدی الکی کھ ھیاون چند بار-    
 میاما مال.. خاصیلینھ خ... لحن حرف زدنش با تو فرق دارهدمیفھم...میکرد

 چشماش مثل االن تو دمیبار آخرم د...ردی حرف مھی بود کھ با بقیتر از وقت
 .برق زد

 
 جون من؟-    

 
 یدخترا از پسرا.. بارھی ونی بار شھیمرگ ... ندارم بھت بگمیدروغ-    

 ھی دهیتا مرغ از قفس نپر...ادی عرضھ خوششون نمی و بیدست و پا چلفت
 !! بکنیکار

 
من کھ اھل دروغ و اغفال نبودم او ھم کھ ... را قبول داشتمشانیحرف ھا    

 او ھر م؟ی بھ مھال بگوستیبھتر ن... استیِ بود دختر خوب و خانواده داردایپ
تا حاال ھم نشده از اسرارم ...کندی ممییبھتر راھنما..چھ باشد دختر است

 از می بگوطورچ.. فرق داشتیکی نیاما ا.. شوممانی و پشمی بگوشیبرا
 خوشم رازی از من کوچکتر است و اھل شکسالی کھ یمی رحنیازنن

 و ری امشنھادی پرمی را بگممی تصمدیبا! ست؟ی عکس العملش چیعنی...آمده
 ...!! سادهی دوستکی...آرش واقعا خوب است
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 ..ایبرد    
 

 نیام... بودمی و تا بھ حال راضگذشتیدو ھفتھ از ورودم بھ شرکت م    
 با ی خوبی ندهی کرده بودم آنانی است و من اطمی خوبریثابت کرده بود مد

 ساعت کیاوه ...بھ ساعتم نگاه کردم... اش داردی دلسوز و عالمیوجود ت
 مانآنقدر غرق کار بودم کھ متوجھ گذر ز...نشستی پرواز احسان مگرید

 ام را بھ خانم ی را برداشتم و برگھ مرخصلمی و موباچی سوعیسر...نشدم
 . رفتمرونی ب دادم ویاسیق

 دو روز درستش یکی نیگفتھ بودند حتما در ا.  آسانسورنیلعنت بھ ا    
 کھ در پاگرد رفتمی منییبا عجلھ بھ سمت پلھ ھارفتم با سرعت پا...کنندیم

 حواسم را ی دخترغی جیبا صدا... برخورد کردمیطبقھ دوم محکم بھ فرد
 وطش از سقیری جلوگی لحظھ دستم را جلو بردم و براکیدر ...جمع کردم 

 . کھ تعادلم بھم خورددیاو ھم مرا کش... را گرفتمشیبازو
 اما او کامل در می محلق زدی و تا پاگرد بعدمی پلھ ھا فرود آمدیبا ھم رو    

شکستن ... من افتادی پاگرد او ھم رویبھ محض ثابت شدنم رو...آغوشم بود
 شکمم ی روینیکم کم سنگ....کردمی کمرم را حس میتک تک مھر ھا

 نفس برداشتھ شد تا آن موقع چشمانم را از زور درد بستھ بودم و جرات
 : زدمی صدای و نگرانفی ظریصدا.. نداشتمدنیکش
 

 ن؟یکنیچرا چشماتونو باز نم... خدایآقا حالتون خوبھ؟وا..آقا-    
 

  آمدشیدوباره صدا...بھ زور نفسم را ازاد کردم    
 

 ! حالتون خوبھ؟نی بگیزی چھیآقا تو رو خدا -    
 

 روشن و ی قھوه الھیچشمانم را باز کردم اول از ھمھ نگاھم در دو ت    
 دختر نی نالھ ام را ای را بستم مبادا صدامیدوباره چشم ھا...نگران قفل شد

 .بشنود
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 کمکتون کنم؟-    
 

 مثال؟: با حرص چشم باز کردم و گفتم    
 

  مثال؟یچ-    
 

 اش ی مشکیمقنعھ اش عقب رفتھ و موھا...از گوشھ چشم نگاھش کردم    
 ؟یمثال چھ کمک:  چشمانش کردمخی بود نگاھم را مختھی ررونیب
 

 گھ؟ی دنیخب کمک کنم بلند ش:  گفتیبا دستپاچگ    
 

:  گفتمشدمی مزی خمی نمیخنده ام گرفت اما بروز ندام ھمانطور کھ در جا    
 ! من بلند شم؟ی کمک کنیتونی میکنیکھ ادعا م پھلوون ییلویچند ک

 
 بھ شما مربوط نشیا: با حرص مقنعھ اش را مرتب کرد و گفت    

 !! کمکتونادی بیکی تا نی بخوابنجای انطوریصال ھم..ستین
 

خشک شد و با ترس در ... مچ دستش را گرفتمعیسر...خواست بلند شود    
 نمی بنشمیخواستم سرجا...د بود  را خوب بلیزبان دراز...چشمانم نگاه کرد

درد :  گفتدی از درد در ھم رفتھ ام را کھ دیاخم ھا.دیچی در کمرم پیکھ درد
 ..!!می پلھ ھا خوردی بد رویلیخ! ن؟یدار

 
 !!ی بغل من بودیتو کھ کامل تو...ی نھ بگو خوردمیخورد-    

 
 !ن؟ی دستمو ول کنشھیم:دمیسرخ شدنش را بھ وضوح د    

 
ِ بال سر خود سر بھ نیاگھ از اولم نگرفتھ بودمت االن ا: کردمشیرھا    

 !!یدست و پا چلفت...ومدیھوات م
 

 نی تو عایمن حواسم نبود ... بھ خدای رو داریلیخ: از خشم سرخ شدنباریا    
 ن؟یی پایومدی بھ دو مابوی
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 ابو؟یچھ گفت؟... زده نگاھش کردمرتیح    

 
 گم؟ی مگھ دروغ مھ؟یچ-    

 
مگھ :  و بھ دو از پلھ ھا باال رفتدی کشیغی برداشتم کھ جزیبھ سمتش خ    

 ..!!شعوری بی دستم بھت نرسھ دختره نکھیا
 

 اش را ی ادبی بنی و حتما جواب انمشیبی مگری دکباریباالخره     
 ی الف بچھ چطور از زندگکی نیبب...بھ ساعتم نگاه کردم ...دھمیم

 !! داشتھ باشدریفقط خدا کند پرواز احسان تاخ...انداختم
     

 
 دی شاکردمیمدام اطراف را نگاه م...گشتمی بھ دنبالش متی جمعانیدر م    

دست .خودش بود... را برگرداندممیرو... شانھ ام نشستی رویدست..نمشیبب
 میداد
 

 !!ری بخدنیسالم رس-    
 

 دی در آغوشم کشیت و کم را دور گردنم انداخگرشیدست د    
 

 یدونی جا نجات بده نمنیبابا زودتر منو از ا...ممنون.. خان ایسالم برد-    
 دخترا نی چندتا شماره برام پرت کردن و عشوه اومدن اقھی چند دقنی ھمیتو

 !!دهیورپر
 

 !!دنتی تا ندزدمی برایپس ب: زدمشخندین    
 

 !!! رفتمی را گرفتم و بھ سمت خروجشی از چمدان ھایکی    
.     
.     
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 گفتم خشک است، دلت نکھیبا ا. وسھ پل رفتم یبھ خواستش بھ سمت س    
 ی و سھ پل در ھر صورتیس...نمشی ببخواھمیاما باز ھم گفت کھ م...گردیم
 یرو بھ رو. ترک خورده ی خاک ھایدرست وسط رودخانھ رو..باستیز

 کیوسط ...انگار وسط دلم نشستھ ام ...میکردی م و نگاھشمیپل نشستھ بود
دلم بھ ..دیِدل مھال شا...ستی نی بزرگنیِ دل من بھ اکنمیاما اعتراف م...ابانیب
 ام را دهی با محبت خواھرانھ اش دل رنج دشھی ھمرای زستی ھم نی خشکنیا
 ..!!کندی میاریآب
 

 .یکنی بلند فکر میدار-    
 

 ستیحواست ن...طبع شاعرانھ ات خوبھ:دی خندزیر...چشمانم گرد شد    
 !!یاری فکرتو بھ زبون میدار

 
  ھم فشردمی را رومیلب ھا    

 
 !!شنومی میزنی حرف می لبری زی وقتزهیمن گوشام ت...حرص نخور-    

 
  و ادامھ داددی کشیقینفس عم    

 
 ھیمثل ...ِدل مھال بزرگھ....یخوش بھ حالت کھ محبت خواھرتو دار-    
 کنمی فکر مشھیھم... نعمتھھی شما ی قدرشو بدون وجودش واسھ ایبرد...ایدر
 دوتا برادراش تی ھمھ درد با وجود سن کم چطور تونستھ از پس تربنیبا ا

غافل   ازتونی لحظھ ادمی ندادی و درس زیبا وجود حجم کار...ادیبر ب
 آدم ھی ی زندگی ھانھیھز... پدر و مادرت رو پر کردهیخواھرت جا....بشھ
 نرفت اون خرجت رو بتی کھ دستت تو جیتا وقت... دوش پدرهیرو
 رانی از انکھی تو؟تا قبل از اای کرد؟منی ادره می عمو رو کیمغازه ھا...داد
 کمکت ی درسات کی؟توی شام خوردرونی بی کدوم دو شب متوالیبر
 ی اگھی دی دوش کسی روفوی وظانی اتونستی ھم نمخواستی مکرد؟اونیم

 .نی بھش وابستھ بوددی شدنیزه تو و برزبندا
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مھال ھم پدر ...ھمھ را قبول داشتم... حرف ھا را از بر بودمنی ایھمھ     
 !!بود ھم مادر

 
 نی گفتم؟گفتم ای چدمشی بعد از مرخص شدنش دی بار وقتنی اولیدونیم-    

 ھر روز از دست شناختمی کھ من میمھال ا...شھی نمی قبلی مھالگھیآدم د
ھر روز حرص ...کردی متیھر روز ازشون شکا... شکار بودنی و برزایبرد

  دخترھی.. بودطونیخودش ھم ش... برادراشی ھاطنتی از دست شخوردیم
 یای و بردنی برزگھیاما حاال نھ د... و حاضر جوابگوشی و بازطونیش
 !!!یی وجود داره نھ مھال یطونیش
 

 ! از سوز دل؟ایاز سوز ھوا بود ...سوختندی ممیچشم ھا...دمیاه کش    
 

 دختر ھیمھال شده بود ...ساکت.یزخم. آدم سردھی شده بود ایبرد-    
 ی تویکھ مبادا خار.دیدینگران کھ فقط چشماش برادراشو م.دلسوز.مظلوم

 ی طوفان زده ی بچھ ھی وسط شده بود نی اچارهی بنیبرز..پاشون بره
 !! عالمت سوالھی سر شبھیبا .نیغمگ

 
 شک یچشمان من ب...چشمانش سرخ بود... نشستمیبلند شد و رو بھ رو    

 !!سرخ تر
 

 !یبسھ لعنت..بس کن احسان : زمزمھ کردم    
 

 تلخ...پوزخند زد    
 

 سرش ی اون عالمت سوال بزرگو رونمی رو کھ ببنیحتم دارم االنم برز-    
 ازم شی بار دوازده سال پھی سواالشو برات بگم؟اخھ یخوایم...نمیبیم

 مھال کجاست؟زن ی کجاست؟آبجییداداش احسان مامانم کجاست؟دا...دیپرس
 خوابھ؟چرای بزرگ چرا ھمش با دارو مکنھ؟مامانی مھی چرا ھمش گرییدا

 ی شبا توی بعضزنھ؟چرای حرف نمگھی دای چرا داداش بردکنن؟ی مھی گرھمھ
 بھش قتوی چرا حقایکنھ؟لعنتی نمی باھام بازگھی دزنھ؟چرایخواب داد م

چرا من با ھرسوال اشک .... چقدر سوال؟چقدر سوال درد آورن؟آخھیگینم
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 یگی بھش نمد؟چرایکنی منعش مقتی حقنی ادنی چرا از شنایختم؟بردیریم
 ده؟ی کشی چواھرشخ
 

 ؟ی بدونیخوایم:با حرص گفتم.با غضب .سرم را باال گرفتم    
 
 
 

 از می بگیچ.می ما بھ خاطر خودش بھش نگفتیلعنت: دستم را مشت کردم    
 بفھمھ مھال یھر کس...کنھی مھی بشنوه خون گربھی غر؟آدمی لعنتیاون گذشتھ 

 !! بھ حالمونزنھی زار مدمی کشیمن چ. دهی کشیچ
 

 : گفتمی بلند تریبا صدا.نفس گرفتم    
 

 .رهیمی سر خانوادش اومده مییاگھ بفھمھ چھ بال...شھیداغون م-    
 

 :با نالھ ادامھ دادم    
 

 بود کھ ی اون زماندونم؟فاجعھی از سواالش نمیزی خودم چیکنیفکر م-    
خواھرم رسما آوار ... کھ بابا ھم فوت شده بودیزمان...مھال برگشت

اخھ ...سواالش دوبرابر شد.  افتادھی بھ گردی تا خواھرشو دچارهی بنیبرز...شد
 ھی ھنوزم شباش اما چھره.د و سرزنده نبود دختر شاھی... مھال نبودگھیمھال د

شد ...شد پدر...از اون روز بھ بعد مھال شد مادر... فرد بھ مامان بودنیتر
 !!! دوتا برادرشیھمھ زندگ

 
 .نھیِاز بن س..دمیآه کش    

 
 بھش دست ی چھ حسدنشی آدم با دادتھی شده بود؟ای کِھی نگاھش شبیدونیم-    

 داد؟یم
 

 .پوزخند زد    
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 کھ یی کساھیشب. شناسفھی سرباز وظھیانگار شده بود ....ادمھیآره خوب -    
 اش شده بود مواظبت از دوتا فھیوظ... بزرگ رو بھشون سپردنتی مسئولھی

انگار زنده مونده بود کھ فقط ...بزرگ کردنشون...تشونیترب...برادراش
 ی کمکچیکھ ھ منم.. رباطھی مثل قایدق.. ھھ....درس بخونھ و مراقب شما باشھ

 و آرمان نایاما س...ستمی شما ھم نی واقعی پسرعمویمن حت... بکنمتونستمینم
 رونشیکھ بتونن از الکش ب... بشنکی تالش کردن کھ بھش نزدیلیخ
 !یلیخ... سخت گذشتنیلیاون روزا خ...ارنیب
 

 و بھ مردم در حال می چقدر گذشتھ بود و ما ھمان جا نشستھ بوددانمینم    
 یبا سوز...میدیکشی اه مکباری قھی و ھر چند دقمی شده بودرهی پل خیروعبور 

 :ستادمی بلند شدم و مقابلش ادیچیکھ در تنم پ
 

 چارمیاالن مھال ب... شارژ نداشت خاموش شد میگوش...میبلند شو بر-    
 !!کنھیم
 

گفتھ بودم ...ساعت ھشت شب بود.... مقابل ساختمان نگھ داشتمیوقت    
خودش ...اما االن شش ساعت گذشتھ بود. میرویساعت دو با احسان بھ خانھ م

 داد بود در حی بدحال داشت کھ ترجماریدو ب... امشب برگرددتوانستینم
 . بماندمارستانیب
 

نکند .ردمشک ک.... خانھ را پر کرده بودی خوب فسنجان فضایبو    
تا احسان را کنارم ... آمدرونی از اشپزخانھ بنیبرگشتھ؟ در را کھ بستم برز

 :دی بھ سمتش آمد و در آغوشش کشعیسر... دید
 

 !! داداش احسانیخوش اومد-    
 

 تو رو خدا ھم نیبب...شھی باورم نمی بزرگ شدیلیخ...ممنون مرد جوان-    
 !!ایقد ما شده برد

 
 بھ بعد نی از انمیبب... کردمریی تغیلیاره خ:  امدرونی ب از اغوششنیبرز    

 ؟یمونی ما مشیپ
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 ..!! خونھ خودمرمیمن م.. جاننینھ برز-    

 
 !!! کردیطونی ششھی کھ نمنجایا...گھیاره د:  گفتمطنتیبا ش    

 
 ...اره احسان؟توام با دخترا: دی خندزی رنیبرز    

 
 .میدی مھال ھر سھ از جا پریخواست جملھ اش را کامل کند کھ با صدا    

 
 
 

 !!ری بخدنیرس...سالم آقا احسان    
 

 د؟ی شنیعنی...میشوکھ بھ سمتش برگشت    
 

  نگاھش کردمدادی کھ جواب مھال را مشیبا صدا    
 

 .مزاحمتون شدم.. ممنونیلیخ.سالم-    
 

سرخ . نھ از جوابش بلکھ از رنگ چھره اش از تعجب باال رفتمیابروھا    
پس از خشم ... از خشم؟ از خجالت کھ مطمئنا نبودایاز خجالت بود ..شده بود

 مواقع اصال نطوریا.کردمی تعجب نمشناختمیبود؟ اما چرا؟اگر او را نم
 اما االن؟.. مھم نبود کھ درباره اش چھ فکر کنندشیبرا
 

  دادیمھال جوابش را با لبخند    
 

 رانی ایبعد از شش سال برگشت...یشما مراحم. حرفونی اگھینشنوم د-    
 ازتون استقبال ینجوریگفتم ا... تنگ شده باشھیرانی ای غذاھای دلت برادیشا
 !!نییبفرما...دیستی نانجایاالنم ا...کنم
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رفتار مھال کھ اصال ... حرف ھا معذب شدهنی احسان با اکردمیحس م    
 یلبخند خجول و صد البتھ جذاب.. مشکوک بودبیسان عجاما اح.. نبودبیعج
 : داد و گفتلشیتحو

 
من عاشق ... شدی نمنیاستقبال بھتر از ا... دختر عمویخجالتم داد-    

 !!دستت درد نکنھ...فسنجونم
 

 و بھ سمت آشپزخانھ دی را کشنیمھال دست برز. می مبل نشستی رویوقت    
 : گفتنی داشت آرام رو بھ برزطنتی رنگ شی کھ کمییرفت و با صدا

 
 نی ای تونمینب...شھی مربوط نمی بھ کسی کسی خان مسائل شخصنیبرز-    

 !!ی کنی مورد شما کنجکاوھی
 

دوباره سرخ شد و با .ماتش برده بود.بھ احسان نگاه کردم...خنده ام گرفت    
 :حرص گفت

 
  بود انداخت؟کھی تنی شده؟االن اینجوری چرا انیا-    

 
 !! کردهریی تغیلی بودم خ؟گفتھیپس چ-    

 
 مارستانیاصال مگھ قرار نبود امشب ب:  ھم فشار دادی را روشیلب ھا    

 باشھ؟
 

 .گھی نبوده دیاجیحتما احت... دونمیچھ م-    
 

 !! تف بھ اون ذات خرابتیا:  لب گفتری بھ آشپزخانھ انداخت و زینگاھ    
 

 چند ساعت قبل با ی و ناراحتیخستگ... بودی عالشھیدستپختش مثل ھم    
 و احسان و شام فوق العاده مھال کمرنگ شده نی برزی و خنده ھایشوخ
ھنوز اثرات .دادمی و ماساژش مگرفتمیگھ گاه دستم را بھ کمرم م...بود
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 بھ کھ بعد از چند بار.زیمھال ھم کھ ت.  مانده بودیبرخورد با پلھ ھا بر جا
 :دی آخر طاقتش تمام شد و پرسی موقع چااوردی خودش نیرو
 

 کنھ؟ی درد ما؟کمرتی شده بردیزیچ-    
 

  ھم نگاھم کردندنی حرفش احسان و برزنیبا ا    
 

 کمرت کباری قھی دنبال من ھر چند دقی کھ اومدیآره از موقع: احسان    
  اومده؟شی پی مشکلیریگی میرو
 

 نبود یگفت؟اما چاره ا سھ نفر دروغ نی انی بزی نگاه تری زشدیآخ مگر م    
  اتفاق صبح را بازگو کردشدی وجھ نمچیبھ ھ...
 

 !!نی شرکت خوردم زمی راه پلھ ھایصبح تو...ستی نیزیچ-    
 

اخم ...اوردندی خودشان نیبھ رو..دروغ نگفتم اما انگار باور نکردند    
 ..!! مھال نشستیشانی پانی میکمرنگ

 
 دیشا..یشی بھتر مری دوش آب گرم بگھی.. نشدتیزیخداروشکر چ...باشھ-    

 !!کنھی درد منی ھمی کوفتھ شده باشھ واسھ کمی
 

 کی فرستادم و از جا بلند شدم و با گفتن رونی راحت بالینفسم را با خ    
 تخت ی بعد احسان ھم آمد و کنارم روقھیچند دق... بھ اتاقم آمدمریشب بخ
 .می باشی ھم اتاقیقرار بود مدت...نشست

 
ِ آپارتمان دوبلکس ھشتاد ھی گفت زدمی حرف منی کھ با امشیدو روز پ-    
 و مناسب شھی کامال اماده مگھی ھفتھ دھیالبتھ تا . واسم آماده کردهیمتر

 !!یزندگ
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صبح تا ..یستی نبھیبابا تو کھ غر...ی برستی نیازین.قبال ھم بھت گفتم -    
 بگم اون دی بایاگھ بخاطر مھال معذب. میای فقط واسھ خواب ممیرونیشب ھمھ ب
 !!خوابھی ممارستانی و بادی شبا خونھ ھم نمیاصال بعض

 
 بنام یزی کھ من چیدونیم...نھ داداش مخلص مرامتم ھستم: دیدراز کش    

 خونھ ادی کھ می چند ساعتخوامینم..اون معذبھ...شناسمی حرفا نمنیخجالت و ا
 !! خونھ بگردهی بھ سر توی شھ و روسرتیاذ.استراحت 

 
 تفاوت ی کھ بخوام کنارش بستی نگھی دیاون مثل دخترا:  کردیتبسم    

 . اش رو ازش گرفتمی کھ راحتفھممی بازم مارهیھر چقدرم کھ بھ روم ن...باشم
 

 یطونی ششھی کھ نمنجایدرضمن ا:  سرش را مرتب کردریبالش ز    
  ببرم؟رمیفردا پس فردا دست دوس دخترمو کجا بگ...کرد

 
 ھمھ سال کنار تو نیفقط من ا...ھی حرفنمیا:دمی و کنارش دراز کشدمیخند    

 !!ھیلیپاک موندم خ
 

  کردیاخم    
 

 ومدهیھنوز ن. نباشمنجایبھتره ا...من کھ اصال بھ مرد بودن تو شک دارم -    
 !! رو آبنیختی سالو شما دو تا داداش رشی شنیامار کل ا

 
 خوادیدلم م:  و با حرص گفتدیی ھم سای را روشیبعد ھم دندان ھا    

 ھی و رهیخودمو خفھ کنم از دست خواھرت ھنوزم خوب بلده حال ادمو بگ
 !!! ارهی رو بھ روش بیزیچ
 
 

 ..مھال    
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 مارستانی بھ بی سردیبا. دمی از جا پرلمی آالرم موبای شب با صدامھین    
استقبال از احسان برگشتھ امشب ھم بخاطر استراحت و ھم بخاطر ...زدمیم

من .در تراس باز بود... رفتمرونی لباس عوض کردم و از اتاق بعیسر...بودم
 کھ قبل از خواب بستھ بودمش پس چرا باز است؟

 
 کھ در تراس بود بھ یفرد... جلو رفتم و در را کامل باز کردمدیبا ترد    

 . بھ دستگاریس..احسان بود..سمتم برگشت
 

 ا؟یخوری وضع سرما منی سرده با ا؟ھوایستادی انجایچرا ا-    
 

  را خاموش کردگارشی و سدی بھ صورتش کشیدست    
 

  کردم؟دارتیب..خوامیمعذرت م-    
 

 .مارستانی برفتمینھ داشتم م-    
 

بھ ... از آباژور ھا را روشن کردمیکی.داخل امد.از مقابل در کنار رفتم    
 دستانش گرفت انیسرش را م. مبل رفت و نشستنی ترکیسمت نزد

  بھ سمتش خم شدمی و کمستادمیکنارش ا.
 

 کنھ؟یحالت خوبھ احسان؟سرت درد م-    
 

 بھتر گاری با سکردمیفکر م...دمینصف شب بخاطرش از خواب پر.آره -    
 !!اما بدترم شدم..شمیم
 

 .ارمیاالن مسکن برات م:  در ھم رفتمیاخم ھا    
 

 !!برو بھ کارت برس..زحمت نکش... نھ-    
 

 فاصلھ نی بدنش را ھم از ای باالیدما...زدی میصورتش بھ سرخ    
 بھ شیسرش را از بس با دست فشار داده بود انگشت ھا..دادمی مصیتشخ
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با ھر دو .ردی مسکن ساده آرام گکی سر درد با نیفکر نکنم ا...زدندی میدیسف
با تعجب سرش را باال گرفت و نگاھم کرد . را گرفتمشیدست شانھ ھا

آرام بھ .. فرو رفتھ بودی قرمز رنگی خوشرنگش در ھالھ ی طوسنچشما
 اش گذاشتم یشانی پیدستم را رو... دھدھی مبل تکیعقب ھلش دادم تا بھ پشت

 داغ بیعج...کردیچشمانش را بستھ بود و نگاھم نم.. گونھ اشیو بعد رو
 شی رھانجای تب وحشتناک محال است انیبا ا...باالستبدجور تبش ...بود
 .کنم

 
 !!مارستانی بمیریبا ھم م...بلند شو احسان -    

 
دستم را از گونھ اش جدا کرد و با .  چشمانش را باز کردی حالیبا ب    

 معذب شدم...انگشت شستش پشت دستم را نوازش کرد
 

 !!خوامی مسکن مھیفقط ...شمیخوب م.ستی نیازینھ ن-    
 

تمام تالشم را .  عقب رفتمی فرستادم و کمرونینفس حبس شده ام را ب    
 مرد نی شرمنده اشتریمبادا ب.. ام را پنھان کنمیکیستریکردم کھ حاالت ھ

 خودش متوجھ شد و دستم را رھا کرد...شوم
 

 !! بلند شو بگو چشمگمیم...دمی مصی بد شدن تو رو من تشخایخوب -    
 

 !!چشم خانوم دکتر: دیخند    
.     
.     

 
 مسکن ساده کی از خوب شدن با میتوان راه رفتن ھم نداشت آن وقت برا    

 نشستم و راه عی باز کردم و خودم ھم سرشی را برانیدر ماش...زدیحرف م
 !!افتادم

 
تا کار ... کردمزی تجوشی سرم و آرامبخش براکیبھ اورژانش بردمش و     

 و ی امشب محمدی ھاکیکش...من در بخش تمام شود سرم او ھم تمام شده
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 بودم کھ چاندهی پیگوشش را طور. ترنمیبعد از آن خرابکار...محتشم بودند
 وگرنھ... ترسانده بودمشیحساب... نکندزی سرخود تجویزی چگری دردی بگادی

 !! بود کھ گزارشش را رد کنمنیدرستش ا
 

 تحت مراقبت بودند سر زدم و بعد وی ی سی کھ در آمارانمیبھ دو نفر از ب    
 رفتم و کنار گالره و شنیبھ است... رفتمرونی بتشانیاز مطمئن شدن از وضع

پوف چھار صبح بود و من .. بعد بھ ساعت نگاه کردمیکم... خوردمیترنم چا
 شدم و بعد از لندب... بودمدهی چھل و ھشت ساعت تنھا سھ ساعت خوابنیدر ا

 .. با آن دو بھ اورژانس برگشتمیخداحافظ
 

دکتر .. در اورژانس استعفا داده بودیزی آبرو ریگالره بعد از آن ماجرا    
خواستم ... باخبر شدمشی شد و من تازه از استعفاای را جولشی از من دلیزند

 خراب تشیوضع...گالره اعتراض کرد...با درخواستش موافقت نکنند
 و ید بمانیگفتم کھ با...گذاردی را پشت سر می سختی چھ روزھادانستمیم.بود

 نیو چقدر گفتن ا... آن زن دروغ گفتھی و ثابت کنی بماندیبا..یمبارزه کن
 یچقدر آن لحظھ عرق کردم اما بھ سخت..حرفھا از زبان من سخت بود

 را  ھمانند او اما صد برابر بدتریتا نفھمد من درد.ظاھرم را حفظ کردم
 !!تحمل کرده ام

 
خواب بود و ... اش گذاشتمیشانی پیدستم را رو... ستادمی سرش ایباال    

 سوپ درست شی برادی کھ دوباره برگردم بانیقبل از ا... تب نداشتگرید
 ادمی بھ یلحظھ ا... شدمرهیکنارش نشستم و بھ صورت غرق خوابش خ...کنم
 . امد
 

 یلحظھ ا.. کھ با اشک از کنارش گذشتم و گلھ مند نگاھش کردیلحظھ ا    
 اهی چشمانم سشی در پای و من دنزدیاو حرف م. شدمری بازوانش اسانیکھ م

آخ من چقدر شرمنده ...دمی زدم و بھ صورتش کوبغیج... لحظھ بھ لحظھشدیم
 دمی شنکھ ییمگر حرفھا..مانمیچقدر از رفتار آن روزم پش... مرد ھستمنیا

 او بود؟مگر او مقصر ری تقصشی او بود؟ مگر نفرتم از ھمجنس ھاریصتق
  بود؟میماریب
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 رفتھ و من ده سال است کھ مالقاتش رانیاو شش سال است کھ از ا    
 ی بھ لحظھ ادمیشی اندشبیبھ د...چقدر افتاده شده.. کردهرییچقدر تغ...نکردم

 نی لحظھ نشناختمش اما اکی...دمشی دنی و برزایکھ بعد از ده سال کنار برد
 ... آشنا بودی آشنامی برایچشمان طوس

 
 ... حواسم جمع شدشدندی مکمی کھ نزدیی کفش ھایبا صدا    

 
   

 . امد نگاه کردمی را کھ بھ سمتم منویسر برگرداندم و م    
 

 حالتون خوبھ؟.سالم خانوم دکتر-    
 

 ؟یتو چطور. جان ممنون نویسالم م-    
 

 .بھ احسان انداخت ینگاھ    
 

 . نشد درست حالتون رو بپرسمدی و رفتدی اومدعیسر.خوبم-    
 

نگران . حالشون بد شدروزی دضامیدوتا از مر.. بخشرفتمی مدیبا.شرمنده-    
 !! بزنمی سرھی دوباره امیگفتم ب.بودم

 
 .. احسان متوقف شدیدوباره نگاھش رو    

 
 . کھ بودندکی کشیدکتر ھا-    

 
 . کھ من دارمھیآره اما عادت-    

 
 من و احسان مدام نیمردمک چشمانش ب..یسوال...نگاھش سرگردان بود    

 دیچرخیم
 

 ..!!ھی واقعا ستودنی نگراننیا: لبخند زد    
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 ..زمی عزیلطف دار-    

 
 بود کھ زیشک برانگ... کرده ری درگدی ذھنش را شدی چھ سوالدانستمیم    

 مارستانی بھ بی شب بھ ھمراه مردمھی ساعت سھ نمارستانی بیخانم دکتر جد
 . نداشت خودم از شر سواالتش راحتش کردمدنی پرسیرو...دیایب
 

حالش بد ...امشب با خانومش خونمون مھمون بودن .. پسرخالمھشونیا-    
 !! سرم بزنھھی ادیبود گفتم ب

 
 پسر گفتمی ماگر... احسان بودیلیآن ھم بخاطر فام..راستش را نگفتم    

 ثی وجھ حوصلھ حرف و حدچیبھ ھ...کردیآن وقت بدتر شک م.. استمیعمو
 خجالت زده نگاھم کرد... را نداشتمعھیو شا

 
 .. نداشتمی بخدا اصال قصد فوضولدیببخش-    

 
  زدمیبھ اجبار لبخند    

 
 .زمی نداره عزیبیع-    

 
 ارم؟ی واستون بیچا-    

 
 !!! برمدی باگھیاالنم د...باال خوردم.نھ ممنون -    

 
 دانستیانگار نم..بھ اطراف نگاه کرد.. بعد چشمانش را باز کردقھیچند دق    

 ھیدر حال تجز... نگاھم کردی سوالی لحظھ ادیمن را کھ کنارش د...کجاست
 . بودلیو تحل

 
 !!میبلند شو بر... خوش خوابیبسھ اقا-    

 
 !!زحمت شدم واست.شرمنده:  جوابم را دادیگرفتھ ا یبا صدا    
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 کمک ھا نی ابھی انگار داره غریزنی حرف می جورھیھ؟ی چھ حرفنیا-    

 .کنھیرو م
 

 ما از دو ییگوی االن در دلت مدانمیم... کنج لبش نشستیپوزخند محو    
  و ادامھ دادماوردمی خودم نیبھ رو..می تربھیبھ،غریغر

 
 کھ دختر عموت بھت کمک کرده بھ جاش فکر کن بھ یاراحتاگھ انقدر ن-    

 !!مارستانی و اون آوردتت بی دکتر خوردھیپست 
 

 .کھ از قضا دختر عموم در اومده: کردیتبسم    
 

 آره؟...ینھ انگار واقعا با من مشکل دار-    
 

 ..!!نھ اتفاقا برعکس: بدجنس نگاھم کرد    
 

 کھ میگوی حتما مکباری. ھنوز دلخور بودی انھیک... در ھم رفتمیاخم ھا    
آرام و با مکث بلند شد و ...سرمش را در آوردم ...یچقدر بدجنس

 برداشتم و ی صندلیکتش را از رو...بدنش سست و کرخت بود...نشست
 رهی خمی در چشم ھاینگاھش را باال آورد لحظھ ا... انداختمشی شانھ ھایرو
 خفھ نھیآھم را در س...زدیوج م افسوس و حسرت مشیدرون چشم ھا...شد

 کردمی جو را عوض مدیبا...کردم
 

 مارستانی سردخونھ بی داشتم االن تویمطمئن باش اگھ من باھات مشکل-    
 ..نجای نھ ایبود

 
  گرفت و من ادامھ دادمطنتی رنگ ششیچشم ھا    

 
 ری کھ گکشمی می جورھیشک نکن اگھ بخوام بکشمت .. کھ دکترمیدونیم-    

 . سرو صدایتا حد امکان ب...فتمین
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 .یاوه چھ خانوم دکتر خطرناک:  باز شد یلبانش بھ خنده ا    
 

 !!ی وقتھ منو کشتیلیتو خ:  کھ من نشنوم گفتی لب طورریبعد ز    
 

 دوباره اش داری ددانستمیم... انداختمریسر بھ ز... و شرمنده شدم دمیشن    
و من .میرفتی منیکنار ھم بھ سمت ماش... وجھ راحت نخواھد بودچی بھ ھمیبرا

  کرد و گفتیسرفھ ا.. نداشتم کھ بزنمی حرفچیھ. ساکت بودمگرید
 

  نھ؟ی از رو بسترویشمش-    
 

 مخلوط شده بود طنتی نگاھش کھ االن با شماری بی در طوسیلحظھ ا    
  گفتمیبدجنسبا ... کردن جالب بودطنتی مرد شنیکنار ا... شدمرهیخ
 

 ..!!قایدق-    
 

 ..!!پس مراقب خودت باش خانوم دکتر...یاوک-    
 

 .. مھندسنمتیبی مزیر-    
 

 میستادیدو طرفش ا.میدی رسنیبھ ماش..دی اش بلند خندی حالیبا تمام ب    
 

 !! دکتر نھ مھندسی آقایبھتر بگ... خانوم دکترستیاطالعاتت بھ روز ن-    
 

شما ھمون ... بگن دکتردیبھ نظر من کھ فقط بھ پزشکا با:  زدمشخندین    
 !!ھی کافیمھندس باش

 
 می و بھ طرف ھم برگشتمیسوار شد    

 
 !زبونت باز شده؟-    

 
 !! خوردمادی زنیتخم بلدرچ:دمیخند    
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 .اگھ من ادبت نکردم-    

 
 نباشھ یی از اون مدل ادب کردناحایترج: تمام ابرو باال انداختمیبا بدجنس    

 !!یکنی مادهی پگھی دی خانومایکھ رو
 

 را روشن نیبا لذت نگاھم را در صورت بھت زده اش چرخاندم و ماش    
 کردن را طنتی مرد شنیامشب بعد از دوازده سال دوباره کنار ا...کردم

 ریی کردنش تغی شش سال مدل زندگنی در ادمیامشب فھم...تجربھ کرده بودم
 یا لحظھ.. و دور از انتظار باشددی کارش بعنی نبود کھ ادی مقادیز.کرده

 ری او ھم تاثی کردن احسان روینکند مدل زندگ. شدماینگران برد
گذاشتھ؟مگر ھمخوانھ نبودند؟فرمان را در دستم فشردم و آب دھانم را قورت 

 !!دانمی مستی ننطوری کھ او ادانمیم...شناسمیمن برادرم را بھتر م...دادم
 
   
 

 زدمی حرف ممارانی از بیکی تی درباره وضعشنی کنار استیعیبا دکتر رف    
 جواب داد بعد از چند لحظھ بھ من نگاه یکھ تلفن زنگ خورد و خانم چاوش

 کرد و گفت
 

 ... خانوم دکترخوامیعذر م-    
 

 می بھ سمتش برگشتیعیمن و دکتر رف    
 

 !!بلھ-    
 

 سالھ اومده و زدهیس. حدودا دوازده ی پسر بچھ اھی گنیم...ھیاز نگھبان-    
 !!!نھی کھ شما رو ببکنھیاصرار م

 
  نکرده؟یخودشو معرف-    
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 !!نھی ببدی حتما شما رو باگھیم...رینخ-    
 

 .زنمی سر مھی امی االن منیبگ.. خبیلیخ-    
 

دو ...در زدم و داخل رفتم... بودمی نگھبانی بعد رو بھ روقھیچند دق    
جوابشان را دادم و بھ پسر بچھ . از جا بلند شدند و سالم کردنددنمینگھبان با د

 از جا بلند شد و سالم دنمیبا د... نشستھ بود نگاه کردمی صندلی کھ رویا
 ی خوبیمال معلوم بود کھ وضع.. نداشتیظاھر چندان مناسب...کرد

 بخند زدمبھ صورت معصومش ل...ندارد
 

 ؟یشما با من کار داشت.سالم مرد کوچک-    
 

 ؟یری امد؟مھالی ھستیریشما دکتر ام...ش:آب دھانش را قورت داد    
 

 ..!!بلھ خودمم-    
 

  بھ نگھبان ھا انداخت و دوباره نگاھم کردینگاھ    
 

 شھ؟یم...یخصوص... باھاتون حرف بزنمی موضوعی درباره خواستمیم-    
 

 با من ی پسر چھ حرف خصوصنیا...شناختمشینم... نگاھش کردمقیدق    
 !داشت؟

 
 
 

 !! محوطھی تومی برایشھ؟بیچرا نم: لبخندم را حفظ کردم    
 

 . مظلوم بودیلیخ... نشستم و بھ صورتش نگاه کردمیمکتی نیکنارش رو    
 

 ؟یگیخب حاال م-    
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  خودش را جمع کردیکم    
 

 ..نمتونی ببامیبابام گفت ب...راستش-    
 

 ؟ی چیواسھ -    
 

  انداختریسرش را ز    
 

 می کنشی راضمیتونینم...کنھی مھیمامانم ھمش گر...ستیحالش خوب ن-    
 !!مارستانی بادیب
 

 پدرش افتاده کھ مرا ی برای پسر کھ بود؟چھ اتفاقنیا...نگران شدم    
 خواستھ اند؟

 
 فتاده؟ ای بابات چھ اتفاقی واسھ نمیبگو بب-    

 
 شھر داره ساختھ رونی شھرک بھی...کارگر ساختمون: بغض کرد    

 نبود یھمھ رفتھ بودن کس...  پاش ی آھن افتاد روھی شیچھار روز پ...شھیم
 مھیاخھ ب...مارستانی کنن بره بشی اومدن نتونستن راضیوقت...کمک کنھ

 پاش عفونت...رهی ھم نمی کسنیِ دریز...  دکترمشی ببرمیپول ندار...ستین
 !!نی بکنی کارھی نیایتو رو خدا ب....شھیزخمش ھر روز داره بدتر م..کرده

 
مگر حال ... ترس بھ دلم انداختھ بودشیحرف ھا... شده بودمجیکامال گ    

 پدرش چقدر خراب است؟
 

  بابات تو رو فرستاده؟یگفت...نمیمنو نگاه کن بب-    
 

 .نی کمکش کننیتونیآره گفت شما م-    
 

 شناسھ؟یبابات منو از کجا م-    
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 کھ اگھ شناسھی نفرو مھیگفت .می اصرار کردی کلیوقت... خانومدونمینم-    
 ..!! کمکمون کنھتونھی ممی کنداشیپ
 

خارج شھر ... اعتماد کنمتوانستمینم... در سرم بودیادیسواالت ز    
 یاز طرف...دانمی از آنھا نمزی چچی کھ من ھیدر حال...شناختندیمرا م..بودند

 !! برومکردی نگاه صادق و معصوم وادارم منیا
 

 بھت اعتماد کنم و تونمیچطور م...شناسمیمن کھ شما رو نم. زمی عزنیبب-    
  خارج شھر؟امیب
 

بابا و مامانم ...خانوم دکتر تو رو خدا: و دستم را گرفتختی اشک رنباریا    
اگھ ... بدهیلیبابام حالش خ...ینکیگفتن شما حتما کمکمون م.شناسنیشما رو م

 !!نیایتو رو خدا ب... رمیمی بشھ من مشیزیچ
 

 کردم یدستانش را محکم گرفتم و سع...کردی و التماس مختیریاشک م    
 ارامش کنم

 
حتما . حالش بد باشھیگی اگھ انقدر کھ تو منیبب... نکنھی گرزمیباشھ عز-    

 آمبوالنس واسش ھیمن خودم ... بشھی بستردیبا..مارستانی بادی بدیبا
 .دمی منشمیھز...فرستمیم
 

 رو قبول یپول کس...کنھیقبول نم: سرش را بھ چپ و راست تکان داد    
 .کنھینم
 

 امدی نشناسد؟دلمی کھ مرا مستی مرد کنی اایخدا...مستاصل نگاھش کردم    
 !!کردمیدرکش م...نگران پدرش بود...دلش را بشکنم

 
 !!میفتی راه مگھی ساعت دکی داخل می برایفقط ب...امیم.وم باشباشھ آر-    

 
 !!نی شما بگیچشم ھر چ:دیبا بغض خند    
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.     

.     
 گرفتم و بھ مارستانی را از داروخانھ بازمی مورد نلی ساعت بعد وساکی    

 بود کھ از شھر ی اقھی دقستیحدود ب.. رفتمرونی بمارستانیھمراھش از ب
 حرکت ی جاده خاککیدر ... نگران شده بودمی و من حسابمیخارج شده بود

و " االن"تگفی و او مم؟یرسی می کدمیپرسی مکباری قھیھر چند دق...میکردیم
در ...اوردمی را با خودم نی کھ چرا کسکردمیھر بار من خودم را لعنت م
  حواسم را جمع کردمشیافکارم غرق بودم کھ با صدا

 
 !!میدیرس... اونجا رونینیبب-    

 
 خانھ ی بعد جلویکم.. دادمصی کاره را تشخمھی نیاز دور ساختمان ھا    

خواست در ... کارهمھی طبقھ و نکی ساختمان کیخانھ کھ نھ ...ستادمی ایا
 دمیبزند کھ پرس

 
 ھ؟ی اسمت چی نگفتیراست-    

 
 !!نیافش:  لبخند زدمیبھ رو    

 
 !! مرد کوچکی داریاسم قشنگ-    

 
 !!ممنون: دیخند    

 
 و خودش را دی پررونی بی بعد در باز شد و دختر بچھ اقھیچند دق.در زد     

  انداختنیدر بغل افش
 

 ؟ی اومدی داداشیوا-    
 

 !! کردمدای باالخره خانوم دکترو پنیبب..یآره خواھر-    
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 و بایز...ر گذراند را از نطمیسرتا پا... امدرونیدختر از بغل برادرش ب    
 با ذوق دستانش را بھم زد و بھ سمتم آمد..مثل برادرش. معصوم بود

 
 ن؟یشما مھال جون ھست-    

 
 رونی بفمی از کیشکالت...شناختندی خانواده مرا منی ایانگار تمام اعضا    

 آوردم
 

 !!دمی شکالتو بھت منی اھی اسمت چیاالنم اگھ بگ...زمیاره عز-    
 

کاش ... دوست داشتمیلیمن دختر خ...چال گونھ اش دلم را برد... دیخند    
 !!! مال من بودی عروسک چشم آبنیا

 
 !! ستایاسمم در-    

 
 دمیشکالت را بدستش دادم و لپش را کش    

 
 !!!درست مثل چشمات-    

 
 !! نییخانوم دکتر بفرما:نیافش    

 
 ی ای کوچک و خاکاطیح... داخل رفتمشانیبھ ھمراه ھر دو    

 یزن... در ھم و برھمشان گرفتماطی نگاھم را از حی دریباصدا...داشتند
 دنی بھ سمتمان برگشت با دیوقت... آمد رونی از ساختمان بی با تشتانسالیم

 ...من کنار بچھ ھا جا خورد
 

 !!خانوم دکتر اومد باالخره...مامان: با ذوق گفتایدر    
 

 و دیناگھان پلکش پر... شدقیدر صورتم دق...  نزد و جلوتر امدیحرف    
شوکھ ...دی درون تشت بھ سمتمان پاشیآب خون...تشت از دستش رھا شد
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 نگاھم ی صورتش گذاشت و با چشمان اشکیدستانش را رو..مینگاھش کرد
 کرد

 
 !مھال دخترم؟..شھیباورم نم... خدا یوا-    

 
 را شیمتش رفتم و بازوھا از حرفش شوکھ شده بودم بھ سنکھیبا وجود ا    

 گرفتم
 

 خانوم حالتون خوبھ؟...خانوم-    
 

  و تند تند سرش را تکان دادختیاشک ر    
 

 !! شوکھ شدمدمتونی دکدفعھی... شدفیلباساتون کث... خانوم دکتردیببخش-    
 

 ی برانکھی ای اورادی سواالتم را بپرسم اما با نجای ھمخواستی دلم میلیخ    
 چھ آمده ام گفتم

 
 نمشون؟ی ببتونمیم...ستی ھمسرتون حالش خوب نایگو...ستی نیمشکل-    

 
 !!نیخوش اومد... داخلنییبفرما...بلھ..بلھ-    

 
 ی اتاق درست و حسابکی خانھ فقط نیدر ا..می باھم بھ داخل رفتیھمگ    

بھ چھره اش نگاه کردم بلکھ من ھم ... کھ پدر بچھ ھا در آن بودشدی مدایپ
 طرفھ کی یی آشنانیا... نداشتی ادهیفا.اما نھ... کنمدای پیی از آشنایرد

 یتارھا  اماخوردی کھ بھ چھره اش چھل وپنج سال مانسالی میمرد.است
کنارش نشستم و بھ ... اش نشان از سالھا سخت کار کردن بودقھی شقدیسف

  بود گفتممیرش کھ رو بھ روھمس
 

 ده؟ی دبیکدوم پاش آس-    
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 زخم را ی رویپارچھ ھا... چپش را نشانم دادیپتو را کنار زد و پا    
عفونت بھ . بود قیزخم عم... ھمھ عفونت شوکھ شدمنی ادنیبرداشتم و از د

 با چشمان گشاد شده سرم را باال گرفتم! باشد؟دهیخون نرس
 

 . عفونت کردهیلی زخم خنیچطور تا حاال تحمل کرده؟ا-    
 

 زن نگران و مستاصل گفت    
 

 و آب گرم زخمشو زی پارچھ تمیخانوم دکتر ھر ساعت با کل-    
 . کھ بره دکترمیشی نمفشمیحر... ندارهی ادهیفا...شورمیم
 

 زخمو درمان نی کمم الی با وساتونمی بده من نمیلی زخم خنیا-    
 !! بشنی بستردیھمسرتون حتما با...کنم

 
 جز ای دننی ایمن تو...نی کنشیتو رو خدا شما راض:  اش گرفتھیگر    

 !! رو ندارمیشوھرم کس
 

تا .. آوردم و دست بھ کار شدمرونی بفمی را از کمی دست کش ھاعیسر    
 زی کردم و زخمش را نمشی ضد عفوننی با بتادتوانستمی کھ مییجا

 کی.. را نداشتشیاما توان باز کردن چشم ھا...کردیمدام اه و نالھ م...کردم
 کردم تا دردش کمتر قی تزرشی برایمسکن... گذشتھ بود یساعت
  رفتھ بودندرونیبچھ ھا ب... آورد ی چامی برارشھمس..شود

 
 .دستتون درد نکنھ-    

 
  زد و کنارم نشستیلبخند    

 
 !! شدمونی بھتون مدیحساب...ا درد نکنھدست شم...کنمیخواھش م-    

 
 زخم نیا... نبرممارستانی اگھ شوھرتون رو بونمی من مدرینخ: اخم کردم    
 !!شھی خوب نمزای چنیبا ا
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 زدم کھ بھ خودش شیصدا.. نبودنجایانگار ا.. نگاھم کردرهیچند لحظھ خ    

 آمد و گفت
 

 !!نیامرزتونی مادر خدا بھی شبیلیدور از جونتون خ-    
 

 دیتعجبم را کھ د!شناخت؟یمادرم را م... از تعجب باال رفتندمیابروھا    
 خودش جوابم را داد

 
 پدرتون ی از کارگرایکی نیحس... ِنی شوھرم آقا حسنمیا... امنھیمن تھم-    

 د؟ی آوردادیبود بھ 
 
 
 

 ادی بھ یزینھ چ!... پدرم؟ی از کارگر ھایکی...بھ ذھنم فشار اوردم     
 کدام از کارگر چی ھگریبعد از فوت پدرم و بستھ شدن مغازه اش د...نداشتم

 .دمیھا را ند
 

 ..!! ندارمادی بھ یزیمتاسفم من چ-    
 

 .نیدی ندادیشما ما رو ز...دیحق دار: لبخند زد    
 

  و ادامھ داددی کشیقینفس عم    
 

 ی برامی گرفتمیتصم...می ازدواج کردنی من و اقا حسی وقتشیسالھا پ-    
 از دوستا و یلیخ..می اصفھان رو داشتی توی زندگیایرو... شھرمیای بیزندگ

 دوست یلیما ھم خ...کردنی رو مشییبای زفی تعرنجای اومدنی میاقوام وقت
 یادی زیھا ی کردن سختی شھر زندگیاما خب تو...مینی رو ببنجای امیداشت
پنچ سال گذشتھ بود و ...میچرخوندی رو ممونی زندگیبھ ھزار بدبخت...داره

 گھید..میخرج دوا درمون نداشت..میجفتمون عاشق بچھ بود..میشدیبچھ دار نم
 خوشحالم یچیھ... شده بودیکیروز و شبم .... شدمیداشتم افسرده م
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 دای کار بھتر پھی  با خوشحال اومد خونھ و گفتنی روز اقا حسھی...کردینم
 خوش قلب و خوش یلی صاحبش خگفتیم..ی فرش فروشھی یکار تو..کرده

 پول ی کھ حسابگھیچند ماه د...دهی دستاش مری بھ زیحقوق خوب...انصافھ 
 !!!میشیانشا کھ بچھ دار م... دکتربرمتی خودم ممیجمع کرد

 
 

 در چشمانم نگاه کرد و لبخند زد...کردمی گوش مشیبا دقت بھ حرف ھا    
 
 

 روز پدر و مادرتون با ھم اومدن خونھ ھی دی عکینزد.. گذشتیچند ماھ-    
 دمی کھ مادرتون رو دیراستش بار اول.. ھم ھمراھشون بوددی خریکل..ما

 کنج لبش جا شھی لبخند مھربون کھ ھمھیبا . و محجبھبایز...موندم تو کار خدا
باھاش . دمی رو دم خانوری انگار دوباره مندمیامروز کھ شما رو د..کرده بود

 اطی کھ تو حیھمون روز. لحظھ بھ پونزده سال قبل برگشتم ھی..یزنیمو نم
 .دمشیخونم کنار پدرتون د

 
 دی آه کشنباریا    

 
 دی مادرتون از بچھ پرسیوقت..نور بھ قبرشون بباره.خدا رحمتشون کنھ -    
 ی درمانھی ی روزا ھر دردنی و گفت ادیخند.. ندارماقتشوی کردم و گفتم لھیگر

 خوب رو دادن و گفتن پولشو بھمون قرض یلی دکتر خھیادرس ...داره
 ونست اما پدرتون ترفتی بار نمری جوره زچی ھنیاولش اقا حس..دنیم

 . پدر شما بودی کنی رو راضنی کھ تونست حسیتنھا کس.. کنھشیراض
 

 . اش شده بودمرهی خیھمانند مجسمھ ا.. بستھ شده بوددنمیراه نفس کش    
 

 خدا رو شکر یلیخ...می خوشحال شدیلیخ... حاملھ امدمی بعد فھمکسالی-    
 یحت.. رو اول از خدا بعد از پدر و مادر شما دارمنمیخانوم من افش.میکرد

 روز کھ بھ مغازه رفتھ ھیچند ماه بعد ...اسم پسرم رو پدرتون انتخاب کردن
 ی پزشکی اقا مھدتر بودم کھ دخدهیشن...دمتونی بار اول دیبودم ھمونجا برا

 دیبع. نی کردی کوتاه با من سالم و احوال پرسیلیاون روز خ...ل شدهقبو
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 گذشت کھ اون اتفاق افتاد و ھمھ یچند ماھ.. تو خاطرتون بمونمدونستمیم
 .. رویھمھ چ.. و رو کرد ری رو ززیچ
 

 ری غدی بارومیآخ کھ ھر کجا م... زدھی گررینتوانست ادامھ دھد و ز    
 .ی کھ از دستشان دادی بدبخت شدیلی خندی بگومیمستق

 
 دونمینم... بوداهی کھ ھمش سییاز اون روزا... از اون روزا بگم تونمینم-    
 یدی ما ھم امگھیبعد از فوت پدرتون د... بال سر خانوادتون اومدنی کھ اشدیچ

 کھ میکردیدعا م.میکردی شما دعا میفقط شب و روز برا...می نداشتیبھ زندگ
 گھی شدن مغازه ما دتھبعد از فروختن ھمھ فرش ھا و بس...حالتون خوب شھ

 شما ادیو بھ ... اتفاق افتادنی اشی چند روز پنکھیتا ا...می نداشتیازتون خبر
 شد و ادرس خونتون ی التماسش کردم تا راضی آقا گفتم و کلنیبھ حس...افتادم

 ھا ھیافقط ھمس...نی اونجا نبودگھی رو فرستادم کھ انگار دنیافش..رو داد
 تو رو خدا کھ تو دیببخش...دونستندی رو من محل کارتومارستانیادرس ب

 ...!!متونیزحمت انداخت
 

 کردم خودم را کنترل کنم مبادا اشکم ی و سعدمی کشیقینفس عم    
  گرفتھ بودمیصدا..بلند شدم و بھ سمت در رفتم..بچکد

 
 ھیبق... مسکن آرومھنیامشب کھ شوھرتون با ا... بودفمیوظ! ؟یچھ زحمت-    

 و خودم باھاشون حرف امیفردا بازم م... بمونھشتونی ھم پلی وسانیا
 .تونمی بھ قرض گرفتنش کنھ منم می بار راضھیاگھ پدرم تونست ...زنمیم
 

  و بھ طرفش برگشتمستادمیدر چھار چوب در ا    
 

َچون من دختر ھمون مردم-     ِ. 
 

ھوا کامال ... رفتمرونی کردم و بیظخداحاف.. بچھ ھا دنیبعد از بوس    
 امشب تا بخواھد بھ دانستمیم... اطراف نبودنی ھم ایچراغ... شده بودکیتار

 ی بردم کھ صدانیدستم را بھ سمت در ماش...صبح برسد من جان داده ام
 ... استنیحتما برز... بلند شدلمیزنگ موبا
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باز ھم ...فکم منقبض شد... نگاه کردمشگرشی را در اوردم و بھ نمالیموبا    
 !خواست؟یچھ از جانم م...یآن شماره لعتن

 .گذاشتمی حسابش را کف دستش مدیبا... بودملی تکتمیامشب ظرف    
 

 ؟یخوای میھ؟چیچ-    
 

 دیچی خونسردش در گوشم پیصدا    
 

 ! عسل من؟یباز کھ تو اعصاب ندار-    
 

چرا دست از سر من ...ستمیمن عسل تو ن...حرف دھنتو بفھم-    
 ؟ی ھستی چ؟دنبالی سراغ من کھ چیبعد ھفت سال اومد..یداریبرنم

 
  اش در آمدی از الک خونسردی کمنباریا    

 
 . خودممی عسلیمن دنبال چشما...دنبال علسم-    

 
 . زدمادی وار فروانھید...خونم بھ جوش امد    

 
 .ی شو لعنتخفھ-    

 
    

 ؟یزنیاوه چھ خشن؟چرا داد م..اوه -    
 

 با حرص جوابش را دادم    
 

 ی کھ بھم زدیی بعد از اون حرفای کرد؟خر؟فکری فرض کردیمنو چ-    
  دختر خراب بودم؟ھی شد؟از نظر تو کھ من یکنم؟چیبازم نگات م

 
  شدیلحنش جد    
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معذرت ..آبروتو بردم قبول.. بھت زدم قبولی بدی حرفاھی من نیبب-    
 یدونیم...اومدم کھ جبران کنم...مونمیخوبھ؟ مھال من پش.غلط کردم ...خوامیم

 !!کھ عاشقت بودم
 

 دی پوزخند بلندم را شنی شک صدایب    
 

 .میدی و رسم عشاق رو ھم فھممینمرد..چھ جالب-    
 

ت سال خواب و خوراک  ھفنی ایباور کن من تو... نکنیمھال لجباز-    
 ھی از کردی کھ بھت زدم داشت خفم می طرف عذاب وجدان تھمتھینداشتم از 

 گھیاما د...ی نگفتیزیدلخور بودم کھ چرا بھم چ...طرفم دلخور بودم 
 میا بریب. منزی عزایب...میاومدم کھ با ھم بر...اومدم دنبالت.فراموش کردم 

 !! نکنتمیاذ
 

 دمی بھ صورتم کش دستم رایکالفھ و عصب    
 

 شرمنده پدرت گھی بار دھینزار .... نکن بابکی بازلمیواسھ من ف-    
 دختر ؟کمی کم داری تو چ؟آخھیستی اون بنده خدا نیچرا بھ فکر آبرو..بشم

 پر افتخار ونی نکنھ تو کلکس؟ی عشق و حال کردختن؟کمیدور و برت ر
 ؟ی فقط منو کم داردنی کھ باھات خوابییدخترا

 
  از خشم داشتیی رگھ ھاشیصدا    

 
 دنی باھام خوابیادی زیآره دخترا...خوامیمن تو رو واسھ ھمھ عمرم م-    

 کاری بره؟چادتی کنم کھ اون خاطره از کاریچ...ستنی کدوم مثل تو نچیاما ھ
 ! ھنوزم دوست دارم؟یکنم کھ بفھم

 
 کالفھ جوابش را دادم...حوصلھ ام را سر برده بود    

 
باور کنم ... عاشقھایبابک آر.فکرشو بکن.دوست داشتن.عشق...جالب بود-    

 مردم یترسیھوم؟نم!؟یری رو بر عھده بگی زندگھی تی مسئولیخوایکھ م
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 ی لقبنی بار خودت ھمچنی ھرزه است؟ آخھ اخرھی ایبگن عروس خاندان آر
 .یبھم داد

 
  کردمی خالنی سقف ماشیمشتم را رو    

 
 !ادتھ؟ی-    

 
 .سکوت کرده بود    

 
 ات مدرک دارم کھ ھیاونقدر بر عل... بابکبرمی تو رو می من آبرونباریا-    

 حال پدرت رو تی وجھ رعاچیبھ ھ... کل خاندانتون رو ببرمیآبرو
 !!ی کھ تا حاال بودییپس برگرد ھمون جا....کنمینم
 

 یگل سویاون حس دوست داشتن ناب و خالصت رو ھم برا: پورخند زدم    
 .ھات نگھ دار

 
    
 

حاال ... کھ صبح خراب شدنمیماش... آمدیاز شانس بد امروز باران م    
در آن خانھ خودشان را چطور ...چطور بھ شھرک بروم؟نگرانشان ھستم

 ساعت کھ نی اعتماد کنم و در ای راننده تاکسکی بھ توانمینم...کنند؟یگرم م
 زی میفنجان قھوه ام را رو.... بھ آنجا برومرودی شدن مکیھوا رو بھ تار

 شبی از دشیفکر بابک و حرفھا....ستادمیبلند شدم و کنار پنجره ا.گذاشتم 
 . نکرده بودمی رھایلحظھ ا

 
 ی پای روی کمخواستمی کھ مییدرست در ھمان روزھا...ھفت سال قبل     

در کنار ... گذاشتم امھریپا بھ شرکت آر. دوست پدرمشنھادیبھ پ...ستمیخودم با
 کار کنم ی خودم کمخواستمی ممی برادرھاتی درس ھا و مسئولیحجم باال

 اگر ود بیشرکت خوب... وقت مشغول بھ کار شدممھی نیبھ عنوان منش....
 ینیسنگ...گرفتمی مدهی شرکت را نادسی گاه پسر رئی گاه و بینگاه ھا

 کار نیبا او سخت ترحرف زدن ...کردینفسم را تنگ م..دادینگاھش آزارم م
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 در آن لحظھ چارهیِمن ب... کھ گذشت ابراز عالقھ کرد و من یکم... بودایدن
 ندارد ھر کھ از راه ر کھ پدیدختر...دمی دمیتی کلمھ ی واقعیخودم را بھ معنا

حرف از ازدواج ...زندی گوشش حرف از دوست داشتن مری زدیرس
 دی کھ دی اصرار کرد اما ھنگامی دادم چند باری جوابم منفیوقت...زندیم

 . ھم فشرد و رفتیلب رو... استیکیحرف من 
 

 مرد نی بھ چندمیترسیم. دمیترسی بود و مدهی را شنشی ھایآوازه دختر باز    
گھ گاه بھ ... بود ی خوباریبرخالف او خواھرش دختر بس... شومکی نزدییھا

 تحمل تایکنار ب...زدی حرف می و از ھر درنشستیکنارم م. آمد یشرکت م
 .شدی شرکت با وجود بابک راحت تر میفضا
 بابک آن دانمینم.... ام رھا کردمی صندلی و خودم را رودمی کشیپوف    

 بود کھ ان روز بھ بھانھ دور کردن دهی سر وتھ را از کجا شنی بیحرف ھا
 کارکنان شرکت ھرزه و خراب خطاب کرد و یمرا جلو..خواھرش از من 

 چیھ..روندی وقت آن صحنھ ھا از مقابل چشمانم کنار نمچیھ.... را بردمیآبرو
 .وقت

 
 ی حرف ھاچارهی بیمھال... ھا بودم نیاما من پوست کلفت تر از ا...ھھ    

بلند شدم و .. جگرم داشتمی رویادی زیمن درد ھا... بوددهی را شننیبدتر از ا
 کیبھ جھنم ... رفتمرونی بلمیروپوشم را عوض کردم و بعد از برداشتن وسا

 .رمیگی میتاکس
 

 ینی بوق ماشیبا صدا...زدمیکنار جدول اھستھ قدم م... دیباریباران نم نم م    
 . حواسم را جمع کردمستادیکھ کنارم ا

 
 .رسونمتونیم... باال دکترنیایب-    

 
 

  کردم لبخند بزنمیسع    
 
 

 .شمیممنون مزاحمتون نم-    
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 اخم کرد    

 
 .ونمی من چقدر بھ شما مددیدونیھ؟نمی چھ حرفنیا-    

 
  نگاھش کردمیسوال    

 
 !ون؟یمد-    

 
 .گمی برسونمتون تو راه منییبفرما..بلھ :دیخند    

 
 دمی کھ در آن بودم بھتر دیطی و درک شرالی و تحلھی تجزیخب باکم    

 .بھ محض سوار شدنم راه افتاد.. دکتر رادفر را قبول کنمشنھادیپ
 

 . خانوم دکترنیافتخار داد-    
 

 خونھ رمیاالنم مس.. صبح خراب شدنمیراستش ماش... حرفونی ادینگ-    
 . مزاحمتون بشمخواستمی خاطر نمنیبھ ھم..ستین
 

 .برمتونی مدی خواستیی ھر جادیآدرس بد-    
 

 !! ھم شرمندتون شدمینطوریھم..نھ اصال-    
 

لحظھ "...گرهی جیلیخ"بھ قول آرام ... دادلمی تحویلبخند جذاب و مردانھ ا    
 . حرف را زده باشمنی من اشدیباورم نم. دمیلب گز... ماتم بردیا

 
 .دی پاره نکنکھیپس انقدر تعارف ت... شمامونیگفتم کھ من مد-    

 
 ؟ی واسھ چونیمد-    

 
 .استخدام شد...دی کردشنھادی کھ بھ خواھرم پیبخاطر شرکت-    
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 خوشحال یلیخ...دی بگکیواقعا؟خب پس از طرف من حتما بھش تبر-    
 شدم

 
ما دوتا داداش ..می از دست غر غر کردناش راحت شدنیباور کن...ممنون-    

 !دی نالشیکاریرو کشت از بس از ب
 

 لبخند زدم    
 

 .نی از استخدامش خوشحال شدشتریپس شما ب-    
 

 .قایدق: دیخند    
 

  کارش تموم شد؟ویبھنام چھ خبر؟استوداز آقا -    
 

 .نایَ دوتا مچ شدنیخوب با ا...بلھ اونم مشغول شده-    
 

 .کننی خوب رابطھ برقرار میلیخ... ھستنی خونگرم و مھربونیبجھ ھا-    
 

  فرمان زدی رویبا دستش ضربھ ا    
 

 . برعکس برادر بزرگ ترشونقایدق-    
 

 کھ بھنام و باران را یاز ھمان شب... کردمدیی و حرفش را تادمیدر دل خند    
 با آنھا راحت حرف بزنم انگار آنھا توانمی احساس کردم مدمیدر اورژانس د

 کردند فی تعرمی زود از خودشان برایلی نظر را داشتند کھ خنیھم ھم
 گفتھ ای کھ بردمد اادمی.. گشتی داشت و دنبال کار می معمارسانسیباران ل...

من ھم کارت شرکت را بھ باران ... دارنداجی احترویبود در شرکتشان بھ ن
 بھ دکتر رادفر توانمی مدانستمینم.. ما شروع شدیدادم و از ھمانجا دوست

 ی راننده تاکسکی مرا بھ شھرک ببرد؟او بھتر از میاعتماد کنم و بگو
 .ینی ھمھ شک و بدبنی امان از است؟اهین
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 ! کنم؟دی خری تا من کمدی اون سوپر مارکت نگھ داریجلو شھیدکتر م -    
     
 بھ می بوددهی خرنی خانواده آقا حسی کھ برایلی ساعت بعد با تمام وسامین    

 فی تعرشی را ناخوداگاه براروزی دی در راه ماجرامیرفتیسمت شھرک م
 خارج شتریھر چھ از شھر ب...کردم و او خودش اصرار کرد مرا برساند

 ی خاکاده بھ جیوقت.... شدندی مکی نزدگریکدی بھ شتری او بی ابروھامیشدیم
  بودکی ھوا کامال تارمیدیرس

 
 !د؟ی جاده رد شدنی موقع از انی ھم ھمروزید-    

 
 . ساعت زودترمین...نھ -    

 
  در ھم رفتشیابروھا    

 
 !د؟یشناختی اونو نمدیشدی جا رد منی از انی کھ با افشی موقعدیگفت-    

 
 پرسدی سواالت را منی چرا ادانستمینم    

 
 .بلھ-    

 
  تنگ تر شدشیگره ابروھا    

 
 ! ھمراھتون نبود نھ؟یالحمد موقع برگشتنم کس-    

 
اب ...بردمی حساب مشیناخوداگاه از اخم ھا... تکان خوردندمیشاخک ھا    

رمان زد و با  فی رویآرام مشت...دھانم را قورت داد و سرم را تکان دادم
  در کم کردن خشمش داشت گفتی کھ سعییصدا
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 کھ ی موقع با پسرنی ایچطور جرئت کرد.ی کردی کار اشتباھیلیخ-    
 موقع برگشت اگھ چند نفر ی؟نگفتیدی؟نترسیی جانی ھمچیای بشیشناختینم

 شھ؟ی میبھت حملھ کنن چ
 

 نکھی از اایب کنم  شده ام تعجلی از شما بھ تو تبدنکھی بخاطر ادانستمینم    
 دیسکوتم را کھ د...دی آی در نممی مرد موش شده ام و صدانیچطور مقابل ا

 دیدوباره پرس
 

 نی ھمای؟ی فکر کرده بودزای چنی دکتر؟اصال بھ ادیزنیچرا حرف نم-    
 نجا؟ی ای و اومدی انداختریطور سرتو ز

 
 تو ی و لحظھ ابستی مرا جمع میلحظھ ا...آب دھانم را قورت دادم    

 کردیخطابم م
 

 دمی جا کھ رسنیبھ ا... کمکش نکنمومدیدلم ن..کردی اصرار میلی خنیافش-    
 . تنھا اومدمدمیتازه فھم

 
  داد و گفتلمی تحویاخم وحشتناک    

 
 .دی بازم انقدر دل رحم بودومدی سرتون مییفقط موندم اگھ بال...چھ جالب-    

 
 روشن کھ حاال ی ھای قھوه انیدر واقع مقابل ا... نداشتم کھ بدھم یجواب    

 . ندارم بدھمی جوابچی اند من ھنیخشمگ
 

لحظھ ...در زدم...می شدادهیپ...ستادی خانھ شان ای بعد رو بھ روقھیچند دق    
 رادفر کنارم دنیبا د... خوشحال سالم کرددنمی با دنی بعد در باز شد و افشیا

 . متعجب شد اما بعد مردانھ با او ھم دست داد وسالم کردیاول کم
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 کرده بود دی زخم تاکدنیرادفر ھم با د.. از آمدنمان گذشتھ بودی ساعتکی    
 شد و داری بنی را کھ آقا حسی وقتبرمی نمادیبھ ... شودی بستردی بانیآقا حس
 و ختیک ر خانم اول شوکھ نگاھم کرد بعد اشنھیھمانند تھم... دیمرا د
 کردهی مار پدرم کی گفت کھ برایی درد و دل کرد و از روزھایحساب
قبول ...دیای بمارستانی کنم کھ بھ بشی سخت توانستم راضیلیخ..است

بچھ ھا در اتاق ... شدی رادفر راضیانیاما در آخر با پادر م...کردینم
 گذاشت و مانی جلویی چاینی خانم سنھیتھم...کردندی می با ھم بازیگرید

 تعارف کرد
 

 زحمتتون یلیشرمنده خ... دکتری اقانییبفرما... خانوم دکتردییبفرما-    
 .میداد
 

  زدیرادفر لبخند مردانھ ا    
 

 . خانومفمونھی؟وظیچھ زحمت-    
 

 کند ی را راضنی رادفر بھ حرف آمده بود و توانستھ بود اقا حسیاز وقت    
 . سوال شده بودمی نگاه ھا برانی الی و دلکردندیھر دو با لبخند نگاھمان م

 
 مھال خانوم ما نی مراقب اشھیھم... دکتری بده آقارتونیخدا خ: نیآقا حس    

 .باش
 

 د؟ی نامزد کردی کیراست...می جبران کنتونی عروسیانشا تو: خانمنھیتھم    
 

 ؟چھیچھ عروس..  زدندرونی در آن لحظھ چشمانم از حدقھ بخورمیقسم م    
 انداخت و ریاما بعد سر بھ ز... ھم اول تعجب کرد؟رادفری چھ کشک؟ینامزد

  تشکرش چھ بود؟ایخدا...دھانم رفتھ رفتھ باز شد...تشکر کرد
 

 بعد قھی دقستیحدود ب.... آمبوالنس مانعم شدی بزنم کھ صدایخواستم حرف    
 حرکت کردی حمل ممارستانی را تا بنی کھ آقا حسیپشت سر آمبوالنس

 و ما بچھ ھا را رفتی منی خانوم با آقا حسنھیتھم...میکردیم
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 نی شانھ افشی سرش را روایسربرگرداندم و نگاھشان کردم در...میبردیم
 و نی برزادی تی وضعنی ادنیبا د..بود و ھر دو بھ خواب رفتھ بودند  گذاشتھ

 و گذاشتندی ممی شانھ ھای افتادم آنھا ھم بچھ تر کھ بودند سرشان روایبرد
 تی کھ در ھمان وضعزدندی حرف ممی براشانیآنقدر از مدرسھ و دوستھا

 عھده را برتی مسئولنی پدرم ایتا قبل از آن شانھ ھا... بردیخوابشان م
 نگاه میبرگشتم و بھ رو بھ رو... اش بر دوش من افتاد ینیاما بعد سنگ..داشتند
 . بودمی روزھانی وصف حال ایخستگ..کردم

 
 . ھستندیوست داشتن دیبچھ ھا-    

 
 چطور دھانم دانمینم... اش بودیھمچنان حواسش بھ رانندگ..نگاھش کردم    

  از حسم گفتمشیباز شد و برا
 

 نازه یلیخ... استگھی دزی چھی ایاما در... اندی دوست داشتنیلیخ...اره -    
 . داشتمیکیکاش منم ... عروسک نیع
 

 خون را ی کھ شوردمی لبم را گزی جملھ طورنیبھ محض خارج شدن ا    
جرئت نگاه کردن بھ .... من چقدر احمقمیوا...در دھانم احساس کردم

 .صورتش را نداشتم
 

 !د؟ی کدومش رو دوست دارقایدق-    
 

 افتاده نیگوشھ چشمانش چ...در چشمانم نگاه کرد.. نگاھش کردمیسوال    
  بودندطنتی غرق ششی ھایقھوه ا.بود

 
 ھ؟یچمنظورتون -    

 
  عروسک؟ای دیخوایبچھ م-    
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سر ...شدی منی رو دادن ھمجھینت.. نگفتمیزی ھم فشردم و چی را رومیلبھا    
 زبان ری چشم ھا بھ زور حرف را از زنیا... را نگاه کردمرونیچرخاندم و ب

 !!زھر مار چھ خوشش آمده... امدزشی خنده ریصدا...کشندیآدم م
 

 بد دی شما بچھ و عروسک دوست دارنکھیب ا دکتر؟خدیکنیچرا قھر م-    
 .ستین
 

  را باال برد و گفتشیچپ چپ نگاھش کردم کھ ابروھا    
 

 داره کھ از احساساتتون راجبھ ی چھ اشکالدیبده؟خب شما ھم زن ھست-    
 ! مشکل ھست؟ھیاما فقط ...دیبچھ بگ

 
 . نگاھش کردمعیسر    

 
 !؟یچھ مشکل-    

 
 اورم ی در می من چقدر وحشتناک تابلو بازایخدا...دی خندطنتیبا ش    
 . خودش نکردهشیحاال چھ فکر ھا کھ پ...
 

 !د؟ی تاب بچھ ای حد بنی تا ایعنی-    
 

  دادم حرف نزنمحیترج... امروز ول کن نبودنیا..اخ     
 

 ھ؟ی اون مشکل چدی بدوندیخواینم-    
 

    -....... 
 

 !ھ؟ی مشکل شما چدونمیمن م-    
 

 بھ شدت سرم را بھ طرفش چرخاندم.. حد گشاد شدندنیچشمانم تا اخر    
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 د؟یدونی کدوم مشکل؟ شما از کجا مھ؟اصالیمشکل؟مشکل من چ-    
 

 خنده اش را کنترل کرد    
 

 .دوننیھمھ م-    
 

 لی بھ سمتم متمایکم... دی و منگم را کھ دجی گافھیق...دھانم باز ماند    
 .طنتید اما چشمان خوشرنگش غرق در شلحنش آرام بو...شد
 

 .کنمای شک متونیخانوم دکتر دارم بھ اطالعات پزشک-    
 

 ؟ی چیعنی:  مثل خودش آرام گفتمدمیمنظورش را نفھم    
 

 دی اول ازدواج کندی کھ بانی ایعنی:  زد و سرش را عقب بردیقیلبخند عم    
 . خانوم محترمشھی کھ نمی گرده افشانقیاز طر....دیبعد بچھ بخوا

 
 با حرص گفتم... بودیعجب آدم مزخرف....تا بناگوش سرخ شدم    

 
 .واقعا خجالت آوره-    

 
  ناقص شما؟؟اطالعاتیچ-    

 
 !!ی جنابعالییپررو...رینخ-    

 
 دیخند    

 
 ...دیدیتازه کجاشو د-    

 
 

 میغ بگو دروتوانستمیبھ خودم کھ نم.... گفتم و سرم را برگرداندم یشیا    
 ...شدی جذاب میلی خکردی مطنتی شیوقت
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 خودم را ھم متعجب چی را کھ ھھی بقزنمی کھ مییامروز با حرف ھا    
 مارستانی قرار نبود ما ھم بھ بمیدی ربع بعد بھ شھر رسکیحدود ...کنمیم

باران بند آمده ... را انجام داده بودم نی آقا حسی قبال تمام کارھامیبرو
 یکنجکاو  شده بودند و باداری ھا بنی ماشیبچھ ھا ھم با سرو صدا...بود

  شددهی نگاھمان بھ سمتش کشای دریبا صدا...کردندی را نگاه مرونیب
 

 روش ی قشنگی اون لباسھ چقدر خوشگلھ؟چھ گالنی ببیاخ جون داداش-    
 .داره

 
 کھ طرح گل یبھ سارافون... نگاه کردمدادیدست نشانش م کھ با یبھ طرف    

 ..کردیداشت اشاره م
 

 . خوشگلھیلیاره خ: نیافش    
 

 .شھی خانوم بپوشتش کھ خوشگل ترم مایاگھ در: رادفر    
 

  بھ من زد و گفتیچشمک...میھر سھ نگاھش کرد    
 

 !د؟ی خرمیچطوره بر-    
 

 امد ی آن لباس را دوست داشت و من دلم نمایدر... راھکار بودنیبھتر    
  گفتمیبا لحن شاد...کندی چطور با حسرت نگاھش منمیبب
 

 . دارمدی خریمنم کل...موافقم-    
 

  دستان تپلش را بھم زد و گفتایدر    
 

  عمو بھراد؟یگیاخ جون راست م-    
 

 !! عموزیاره عز:  و گفتدیرادفر لپش را کش    
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 دمی در ھم کشی را مصنوعمیاخم ھا..م کرده بود  اما اخنیافش    
 

 ! خان؟ چرا اخمات تو ھمھ؟نی افشھیچ-    
 

 .دی خرامیمن دوست ندارم ب-    
 

 می انداختگریکدی بھ یمن و رادفر نگاھ    
 

 ؟ی خواھرتو ناراحت کنادیچرا عمو جون؟دلت م-    
 

 !!ستیدرست ن:  بھ خواھرش اندخت و زمزمھ کردنی غمگینگاھ    
 

 ی سن چھ عزت نفسنیدر ا... پسر خوشم آمدنیچقدر از ا... افتادمیدوزار    
  زدشی بھ رویرادفر لبخند...می حرفش شدیھر دو متوجھ معن....داشت

 
 .میری واستون بگدی خواستیِخود پدرت بھ ما گفت ھر چ..عموجان-    

 
 !واقعا؟:  بھ ما انداخت و گفتیمشکوک نگاھ    

 
 درست یتزای پھی دی کھ بعد خرنیی پانی بپریاالنم ھمگ..اره مرد کوچک-    

 .چسبھی میو حساب
.     
.     
.     
 بچھ ھا بھ سمت فسفود ی برای چند نوع لباس و اسباب بازدیبعد از خر    
ناگھان . بود را ھنوز بھ تن داشتدهی را کھ با ذوق خری سارافونایدر..میرفت

 میستادی امانیا ھمھ سرجشیبا صدا
 

 . خوشگلھیلیخ...نی رو ببی خالھ مھال اون شال آبیوا-    
 

 .کردی مغازه بود اشاره منیتری کھ پشت وی رنگیبھ شال ساده آب    
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 . قشنگھیلی خزمیاره عز-    

 
 .بھ سمتم برگشت و با ذوق صورتم را از نظر گذراند    

 
 .مینیَبرو سرت کن بب....ادی بھ شما میلیحتما خ-    

 
 چشمانم گرد شد    

 
 . دارمی شال آبیمن خودم کل... بابا؟نھیچ-    

 
 . خالھگھیبرو د... برو امتحان کنمیکی نیخب ا: دی کوبنیپا بر زم    

 
 . برهنیعمو بھراد شما بھش بگ:بھ رادفر نگاه کرد    

 
 شیکھ از خدا نی خدا ایوا... بھ من انداختیرادفر مستاصل نگاھ    
  زد و گفتی بارطنتیبھ نگاه ملتمسم لبخند ش...بود

 
 ؟ینی عروسکو ببنی التماس کردن اادیدلت م...گھیخب برو د-    

 
 تو خطاب ای شما ای کباری قھیچرا من ھر دق...متعجب نگاھش کردم    

 باعث شد بھ سمتش شی کردم و بھ سمت مغازه رفتم کھ صدایشدم؟پوفیم
 بچرخم

 
 !!می منتظرنجای انمی من و افشنیشما دوتا بر-    

 
شال را از فروشنده گرفتم .. دیای ھمراھم ندیخدا را شکر کھ شعورش کش    

 دختر نی اقھیسل... کھ در مغازه بود با مقنعھ ام عوض کردمیو پشت پرده ا
پرده را ... امدی بھ چھره ام میلی شال خنیا... است ی االن چقدر عالنیاز ھم

 . با ذوق بھ سمتم آمددنمی با دایکنار زدم کھ در
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 .ی خوشگل شدیلیخ..ی کردریی خالھ جقدر تغیوا-    
 

 مگھ قبلش زشت بودم؟:دمی و تپلش را بوسدیخم شدم و گونھ سف    
 

 ھی...ی اما االن خوشگل تر شدیخوشگل بود...نچ: سرش را باال اندخت    
 .امی صبر کن االن مقھیدق
 

 رادفر در مغازه دنیبا د... رفترونی بعی بزنم و سریاجازه نداد حرف    
 بھ سمتم آمد ی قدمدیتعجبم را کھ د...بچھ ھا پشت سرش بودند...تعجب کردم

  زوم کرده بود گفتمیو در حال کھ مردمک چشمش را رو
 

 .نمتونی و ببامی اصرار کرد کھ بایدر-    
 

 ریسرم را ز...بردی بدنم را باال می نگاھش لحظھ بھ لحظھ دمایگرم    
خانم فروشنده ...شودی دل چھ خبر منی در ایدانینم. ینگاه نکن لعنت.انداختم

لبخند بھ چھره گر گرفتھ من زد و رو بھ .. بودی ادهی دایھم کھ از قضا فرد دن
 رادفر گفت

 
 . کھ آب شد از خجالتیکنی م دختر نگاهنی کھ شما بھ اینجوریاقا داماد ا-    

 
 عی حرف رادفر سرنیبا ا...گفتی چھ مگری زن دنیا... سرخ شدمشتریب    

 خودش را جمع کرد
 

 .ادی کھ بھت منھینھ منظورم ا...ی خوشگل شدیلیاخھ خ...دیببخش-    
 

 شده نی زمخی کھ میمن ماندم و نگاھ... زدرونی از مغازه بعیبعد ھم سر    
 نی کھ ایی آرام کجایوا"... ی خوشگل شدیلیخ.." خنده فروشندیبود و صدا

 !؟ینیصحنھ ھا را بب
 و من و رفتندی جلو منیاو و افش... حرکت کنمشیجرئت نداشتم پا بھ پا    
 کردمی فکر مزی چکی اما من تنھا بھ زدی مدام حرف مایدر... عقب ترایدر

 شد؟چرای من گرمم م است؟چرانطوری اشھیھم...چرا نگاھش انقدر گرم است؟
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بھ قد ... وختم دمی گرفتم و بھ رو بھ رونی را از زمشدم؟نگاھمیمن دستپاچھ م
 نیچرا او؟ چرا ا... بلند و محمکشیبھ قدم ھا... اشدهیبلند و اندام ورز

 کردن را ھمان یمن عاشق.. نبودی احساسچیمرد؟نھ مطمئنا از جانب من ھ
 .سپردم با خانوداه ام بھ خاک شیدوازده سال پ

 
 چیاما ما دو نفر ھ...خوردندی را مشانیدر فسفود تنھا بچھ ھا با ذوق غذا    

 رفت تا دست یی بھ دستشوشی بعد از تمام شدن غذانیافش...می نداشتیلیم
 ای و او مدام کردی می رادفر بلبل زبانی ھم با ذوق براایدر..دی را بشوشیھا

 رادفر پدر ھرادب..گذاشتی و سر بھ سرش مدشیبوسی مای دیکشیلپش را م
 برادرش شی بودم کھ از چھارده سال پدهیاز باران شن...شدی می خوبیلیخ
 چقدر پدر شدن بھ چھره اش نمیبی پر کرده و حاال مشانی پدرشان را برایجا
 !!!مھربان و دلسوز....دی آیم
 

 !دا؟یِبھ بھ خانوم دکتر کم پ-    
 

متعجب از جا بلند ..می فرد روبھ رودنیبھ سمت صدا برگشتم و از د    
تمام ...متعجبم کرده بود.. بعد از ھفت سال و با وجود آن اتفاقات دنشید...شدم

 دی پاشمی بھ رویصورتم را از نظر گذراند و لبخند
 
 

 رهی خی و بھ در ورودرمیگینگاھم را از طبقھ دھم برج مقابلم م    
 آمدم ی منجایقبال کھ بھ ا...رومیبھ سمتش م... تفاوتیب... حسیب....شومیم

 اما حاال؟؟...ذوق داشتم
 

 کھ آمده ام خود بھ نجایا...شومی مرهی خنھی در آرمیدرون آسانسور بھ تصو    
 یمھال.... آراستھ استیظاھرم حساب.. چشمانم باال رفتھیخود درجھ سرد

  اندازدی ابرو باال ممیرو بھ رو 
 
 
 

 !؟..تر خانوم دکیبا دل و جرئت شد-    
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  اندازمی باال میشانھ ا    

 
 ..بودم-    

 
 ندینشی منھی بر لب فرد درون آیپوزخند    

 
 !؟..ی وقت با خودت رو راست نبودچیھ-    

 
 
 

شرکت "...طبقھ دھم"رومی مرونی و بدزدمی آسانسور نگاھم را مستادنیبا ا    
 .. بر تنم افتادیرعشھ ا... مھرایآر
 

 ...ی نداری کارنای با اگھیتو د...؟؟یای بیاحمق چرا قبول کرد    .
 

 ...جواب خودم را دادم    
 

 یحق حاج..... رستوران ازم خواستی توتای بشیچند شب پ..  ومدمی مدیبا    
 ..اون کم لطف در حقم نکرد....ستی ننیا

 
 ....گذارمی بھ جلو میقدم... دھمیآب دھانم را قورت م    .

 
 ...ھنوز ھمونا ھستن؟؟.... کردن؟؟ریی ھفت سال کارمندا تغنی ای تویعنی    

 
 من ھفت سال یآبرو...گردانمی برمشیقدم جلو گذاشتھ ام را بھ سر جا    .

بھ طرف آسانسور !... برگشتم؟نجایمن چطور دوباره بھ ا.... رفتنجای اشیپ
 نھیا در آ خودم رریو بھ محض باز کردن در دوباره تصو...گردمیبرم

 ...!!!یلیخ... پوزخندش پر رنگ تر استنباریا....نمیبیم
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 ....زنمیبھ خودم تشر م...گردمی و بر مکشمی میقینفس عم    
 

 ؟؟یشی ھفت سال پی دست و پایِمگھ تو ھمون مھال ب    
 
 
 

 و زنگ را رومیبھ سمت در م... کشمی محکم تر نفس منباریا    
در ...رومیداخل م...شودی باز میکی تی بعد در با صداھیچند ثان...فشارمیم

با ....ستی در سالن نیکارمند.. داده اندریی را تغونی دکوراسفھممینگاه اول م
 ...گردمی بھ سمتش برمی نازک دختریصدا

 
 !د؟ییبفرما-    

 
 شرکت قبال مال من نی در ای عنوان منشرومی مزشیبھ سمت م    
آن ھم از ...ی قھوه اییو چشم ھا...ادی اندازه زی بیشی با آرایدختر...بود

سرم .... ترندبای چشمان رادفر زی ھای قھوه اکنمیاعتراف م....نوع روشنش
 لبخند... افکار را کم داشتمنی وسط فقط انیھم...اه ...دھمی تکان میرا کم

 زنمی میمحو
 
 
 

 !! رو مالقات کنمای دکتر آرخوامیم.... ھستم یریام-    
 
 
 

 سرتا قی و دقکندی مزیچشمانش را ر...زنندی میرگی بھ تشی ھایھوه اق    
 دھدی نھ چندان دوستانھ جوابم را می و در اخر با لحنکندی را برانداز ممیپا
 

 کدومشون؟؟-    
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 اری حالتش بسرییتغ...کنمی مزی من چشمانم را رنباریا    
 را شیمدرک دکترا ... سالھا نیدر ا... کردهشرفتیبابک پ...ھھ...مشھوداست

 ...ھم گرفتھ است
 
 

 ...  بزرگیایآر-    
 
 

 خواستمیم...دھدی و اطالع مداردیتلفن را برم...شودی راحت مالشی خیکم    
 .... بھ بابک نداشتمیمن از اول ھم کار... نگران نباش میبگو

 
 

 ..!!دکتر منتظرتون ھستن...دییبفرما-    
 
 

 ....زنمیدر م...رومی سمت اتاق دکتر م و بھکنمی میتشکر    
 
 

 دییبفرما-    
 

 اجازه مھمان یلبخند ب... ھنوز ھم آرامش بخش استشیتن آرام صدا    
با ... در استی درست رو بھ روزشیم...کنمیدر را باز م...شودی ممیلبھا

 ِیری کھ توقع نداشتھ آن خانم امداستیکامال پ...زندی خشکش می لحظھ ادنمید
 ی ھنوز رودلبخن...دارمیدوقدم بھ جلو برم...من باشم. کرده ی معرفیشکھ من

 نیبھ ا...کدستی و دی سفی موھانی بھ اتوانیمگر م... جا خوش کردهمیلبھا
 ...دھدی لرزانش را تگان میلبھا... لبخند نزدی و دوست داشتنیچھره نوران

 
 

 !دخترم؟!مھال؟-    
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 کی... ھست دکتر؟؟ادتی.... بزرگ ھمراه استی با بغضنباریلبخندم ا    
متوجھ شده ام ... یزدی ممیصدا" دخترم" شھیھم...ی پدرم باشیخواستیروز م

 رشیپ... مرد را شکستنیبابک ا... را نداردشی پاھای روستادنیکھ توان ا
 کینزد ی و رودارمی دوشم برمی را از روفمیک....رومیبھ سمتش م...کرد
 یبوسھ ا... گذاشتم و خم شدمشی بازوھای رومیدست ھا....گذارمی مبل منیتر

 ریدر چشمان اشکبار و مھربانش خ...سر بلند کردم...بر شانھ راستش گذاشتم
 ...حقش نبود" بلھ دکتر" می بگوامدیدلم ن...شدم

 
 

 !جانم بابا؟-    
 

 شانھ چپش ی را رویبوسھ بعد...سر خم کردم...ختیاشک ر    
  بغض داردمیصدا...گذاشتم

 
 

مگھ !  دخترت باشم؟ی دوست نداشتشھیمگھ ھم!  بابا؟یکنی مھیچرا گر-    
 !؟ی پدرم باشیخواستی نمشھیھم
 
 

ھنوز باور ندارد ...شودی مرهیدر چشمانم خ...ردیگیبا دو دستش سرم را م    
 شرکت نیھنوز باور ندارد من بعد از ھفت سال دوباره پا بھ ا...مینجایمن ا

 ...گذاشتھ ام
 

 !دخترم؟! مھال جان؟-    
 

 ...زندی ام میشانی بر پیبوسھ ا... ادامھ دھدتواندینم    
 
 

 !!! بابازی عزدیترکیدلم داشت م... بابایچھ خوب شد اومد-    
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قطره ...دمی را نفس کششیبو.... شانھ اش گذاشتمیسرم را رو....آخ بابا    
من .... تنگ شدهشیدلم برا....پدرم.... زدرونی لجوجانھ از چشمم بیاشک

  امدهیدوازده سال است کھ پدرم را ند
دوازده .... پدرم لوس نکرده امی دوازده سال است کھ خودم را براایخدا    ...

 گفتی مدنمی گرم پدرم را کھ بھ ھنگام دیسال است صدا
 .... امدیرا نشن..گل بابا ...دختر بابا... بابایمھال-    
 ام و زجھ زده ختھی اشک ریوازده سال است بھ ھنگام شھادت موال علد    

بر سر مزار ... ام دهیبھ ھنگام والدتش گل خر....نبیام بھ حال دخترش ز
گل ...من ھر سال روز پدر ...اخ کھ جگرم پاره پاره است.....پدرم رفتھ ام 

 یرا رو گل ناما حاال دوازده سال است کھ آ...دادمیسرخم را بھ دستانش م
 کھ کنارم بود را یکاش قدر روز ھا....گذارمیسنگ مزارش م

 !!کاش...کاش..کاش...دانستمیم
 
 
 

 ی جای گذاشتھ ام کھ چند ماھی مردیسر بر شانھ ھا... قھی چند دقدانمینم    
 کھ اخر شرمنده فیاما ح.... کردیپدر... کردیمھربان... پر کردمیپدرم را برا

 یسر بلند کردم و بوسھ سومم را رو!! خلفشان ھم بخاطر پسر نا...شد
 ... زدمدشی سفیموھا

 
 

 !دلم واستون تنگ شده بود؟-    
 
 

 ...جگر سوز...کشدیاه م    
 
 

 ... دخترمشتریمن ب-    
 
 

 .... نشستمشی مبل رو بھ رونی ترکی نزدیعقب رفتم و رو    
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 ... کردمی معرفتیب...دنتونی دومدمی کھ ندیببخش-    
 
 

 دی آی حرفم مانیم    
 
 

  ندارماقتیمن ل... تو شی پِاهیمن روم س... حرفو دخترمنینزن ا-    
 
 

چھره اش بھ نسبت ھفت .... سالھانی در ادهی مرد چھ کشنیا... لرزدیبدنم م    
 ادیچطور دلت م" در دلم بابک را سرزنش کردم ... شکستھ تر شدهشیسال پ
 "اقت؟؟ی لی بیدونی چرا قدرشو نم؟؟ی مرد رو حرص بدری پنیانقدر ا

 
 

 دنمیمنتھا نخواستم با د...ومدمی منای زودتر از ادی من باھ؟؟ی چھ حرفنیا-    
 وقت از شما دلخور چی کھ من ھنیکنیچرا باور نم...نیمثل االن شرمنده بش

 !! تموم شدهگھیاون موضوع د...نشدم
 
 

 ی در می بلند شود کھ صداخواھدیم... باور نکردهندیگویچشمانش م    
 بلند و کند؟؟قدی چھ منجای انیا...زندی خشکم مدنشی و با دگردمیبرم...دیآ

لبخند ....درست مثل قبل.... چشمانش ھنوز ھم براقندیاھیس... چھارشانھ
 ...!!مزخرف... لبانش جا خوش کردهیرو
 
 

 !!!نجاستی ای کنیبب...بھ بھ -    
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محکم رو بھ ....شومیبلند م..!!  ترحیوق...مزخرف تر از قبل ھم شده    
 ستمی ای مشیرو
 
 

 ....ای آریسالم آقا-    
 
 

 !!مثل ھمان روز شوم...یلعنت...زندی مشخندین    
 
 

 !!نیخوش اومد...سالم خانوم دکتر-    
 
 

 یحواسم بھ حاج...کندی مانی با تمسخر بی و کمدهیکلمات را کش    
 !فتد؟یپس ن... استفیقلبش ضع...است

 
 

 ...ممنون-    
 
 

 ..گرددی بھ دنبال چھ مدانمیم... استرهیدر چشمانم خ... ستدی ایمقابلم م    
 
 

 !د؟ی شرکت سر بزننی بھ انی گرفتمی کھ دوباره تصمشدهیچ-    
 
 

 و در شوندی در سرم بارھا تکرار مشیصدا...زنندی میرگیچشمانم بھ ت    
 کھ درست در مقابل چشمان یروز...گردمیھ ھفت سال قبل بر مآخر ب

 ... کارمندان خوردم کردھیخواھر ش و بق
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 پاک و افتاب ی امثال تو کنار دخترایجا... کنار خواھرمنمتی نبگھید    " 
 ..." خرابیتو بغل پسرا....ِابونیامثال تو جاشون تو خ...ستی ندهیمھتاب ند

 
 
 

 ...امان    
 .. کھ از چاقو بدترندییامان از حرف ھا    
 کنندیدلت را تکھ تکھ م    
 ی ندارشانی برایو تو جواب    
 یزیھر چقدر ھم کھ اشک بر    
 ...شودیدلت خشک نم    

 
 
 

 زنمیپوزخند م    
 !! بھشون بزنمی سرھیاومدم ... دکتر تنگ شده بودیدلم برا-    

 
 

 پورخندش صدا دار است    
 
 

 لحظھ فکر کردم ھی.... مصادف شد با برگشتن منتیدلتنگ...چھ جالب -    
 ...یبخاطر من برگشت

 
 

 ... ھا نرنجھیاز کنا    
 ... زدن استشی مردم کارشان ننیا    
 ندیگوی می بارانی است بھ ھوایعمر    

 "...خراب    ..."
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 ...چدیپی دکتر در گوشم می عصبیصدا    
 
 

  داخل؟؟ی اومدیبھ چھ اجازه ا... بابکرونیبرو ب-    
 
 

 ...ای بابک آرییخراب تر از ھمھ تو...گردیچشم از من نم    
 
 

 ھی و امی ھمھ سال بنی بعد اخواستمیم...یاریباشھ پدر من چرا جوش م-    
 !! بھ خانوم دکتر بکنمیسالم

 
 

 رودیبھ سمت در م    
 
 

 ...شتری بی ھاداری ددیبھ ام....دنتی خوشحال شدم از دیلیخ-    
 

  ماه بعدکی    
 
 
 

 :نیبرز    
 

 تر از دانشگاه از دوستش نیی پاابانیدو خ... رفتمیبا فاصلھ از آن دو راه م    
  زدمشیبھ سمتش رفتم و صدا...جدا شد

 
 ؟یمیخانوم رح-    

 
 ...یری امیسالم آقا: بھ طرفم برگشت    
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 م؟ی شاپ رو بھ رو حرف بزنی کافنی ای تومی برشھیم-    
 

 .نییباشھ بفرما-    
 

  بودزی مینگاھش بھ گلدان کوچک رو...سفارش دو قھوه دادم     
 

 ؟ی نگاھم کنشھیم-    
 
 

 ...ی آقادیحرفتون رو بزن:  را صاف کردشیسرش را باال آورد و صدا    
 

 .. خستھ شدمنیبسھ نازن: دمی حرفش پرانیم    
 

  شده؟یزیچ:  کردبا تعجب نگاھم    
 

خستھ شدم از بس بھم ...آره:  دادمھی تکی صندلی و بھ پشتدمی کشیپوف    
 نیمگھ من اسم ندارم دختر خوب؟حداقل بگو آقا برز...یری امی آقایگفت
 .می جفتمو راحت ترینجوریا...
 

 بودنش ی خجالتنیخب عاشق ھم... بودیخجالت... انداختریسرش را ز    
 ی حاضر جواب خوشم نمیادی پروا و زی بیاز دخترھا...شده بودم

 جلب توجھ امثال ی برای خوباری روش بسی حاضر جوابکردندیفکر م...امد
 و سرو ایبا حجب و ح...می مدل دختر بودنیامثال من دنبال ا....من است

  نزد کھ ادامھ ادمیحرف..درست مثل خواھرم...نیسنگ
 

 دفعھ خواستم با ھی... دفعھ جلو اومدم ھیمن ....ستی راحت نمدونی منیبب-    
 شدن بھت کی نزدی قبال ھم برایاما اگھ دقت کرده باش...می آشنا ششتریھم ب

من قول .. ی ماھھ کھ درخواست منو قبول کردھی کیاالن نزد....تالش کردم
باور کن اگھ ...ادی کھ واسمون حرف درنیطور...دادم معقول رفتار کنم

 دیآدما با...شھیحرمتا شکستھ نم..فتھی نمی اتفاق خاصچی ھیاسممو صدا بزن
 ؟یذاتشون درست باشھ قبول دار
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 .تموم حرفاتون رو قبول دارم..بلھ: آب دھانش را قورت داد    

 
 .خب االن امتحان کن-    

 
 با شک نگاھم کرد    

 
  رو؟یچ-    

 
 .صدا زدن اسممو: لبخند زدم    

 
  آقا؟ی بایبا آقا -    

 
 .دونمی آقا راحت ترم تو رو نمیمن با ب:  ابرو باال انداختم طنتیبا ش    

 
 . گذاشتندمانیقھوه ھا را رو بھ رو    

 
 ..!!خب سختھ:  چپ چپ نگاھم کرد و بعد گفتیکم    

 
  سخت تر از امتحان امروزت؟یعنی-    

 
 ...یلیخ...وماوھ-    

 
 
 

 امروزت صدا زدن اسم من بود مطمئن یپس اگھ سوال امتحان: دمیخند    
" جان" ھی... نمره رو گرفتھ بودننی االن باالترتی ھمکالسیباش تمام دخترا

 !!!یفتادیتوام م... بودی الزامستی بگھی پشتش دزاشتنیھم م
 

البتھ استاد درس خوش :  حوالھ چشمان گرد شده اش کردمیچشمک    
 !!دهیده رو بھت م...انصافھ
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 .شدنی مستی بامیبلھ حتما ھمکالس: با حرص نگاھم کرد    

 
  عاشقش بودمیعنی...دمیبلند خند    

 
 کھ دوستات از خداشونھ صدام ی خودتم اعتراف کردیدی دیآ..یآ-    
 شدن شما ستی امتحان نخ و طناب دان ھم بی تونای خانوم ای کاریکجا...کنن

 ..!!یخبر ندار
 

شرم ..واقعا کھ: زدی میدی را از بس بھم فشار داده بود بھ سفشیلب ھا    
 .آوره

 
 .قھوه ام را مزه کردم    

 
  حسادت تو؟ای گرفتن دوستات ستی ؟ بیچ-    

 
  حسادت کنم؟ی گفتھ من حسادت کردم؟ اصال بھ چیک: ھول شد    

 
 ی رو انکار کنیبھ ھر حال ھر چ:  را باال بردممی ابروھای تاکی    

و صد در صد منکر نخ و ...ی من بشی و جذابی منکر خوشگلیتونینم..
 بھت خوادیدختر جان استاد درس خودش اومده م.... دوستاتیطناب دادنا

 ؟یکنی بده چرا قبول نمینمره مفت
 

 رونی در چشمانم نگاه کرد بعد سرش را برگرداند و برهی خیچند لحظھ ا    
  جلو تر رفتمی گذاشتم و کمزی میدستم را رو...را نگاه کرد

 
 کھ حداقل پونزده رو نیبگو آقا برز... جاننی برزی بھم بگخوامیحاال نم-    

 ...!!بھت بدم
 

  نگاھم کردیبا دلخور    
 



 141 

 . بدمستی بھت بنی با آقا برز کھستمی اونقدرا ھم خوش انصاف نگھینھ د-    
 

 و باز سکوت اوردی نشیاما بھ رو... باز شدیلبانش بھ خنده کمرنگ    
 کردیھمچنان نگاھم نم...کرد

 
 واسھ دیکنی ناز مدی االن داریمیخانوم رح:  بم تر کردمی را کممیصدا    

 استاد؟
 

 .بھ ھدف زده بودم... نشست و با چشمان گرد شده نگاھم کردخیس    
 

 . دلخور بودمیمن فقط کم!ناز چرا؟...رینخ...ن-    
 

 ی چی دلخورنی الیبعد دل: دیباری مطنتیبر خالف لحنم از چشمانم ش    
 بود؟

 
 دختر شاد شده نی کردن اتیروانم بخاطر اذ...زدی میرنگش بھ زرد    
  کردممیلحنم را مال... دوختزیچشمان بھ رنگ شبش را بھ م...بود

 
اگھ حسادت ... نزدمی حرف؟منکھیشیدختر خوب چرا انقدر سرخ م-    
 اسم صدا زدن چھ ھی واسھ نیبب...کردمی من دق میشدی و دلخور نمیکردینم
 !!!نگاه کن منو... واست در آوردمیلمیف
 

 نیمن در ا... نگاھم کردیسرش را باال آورد و با لبخند کمرنگ و خجول    
 ی از اون روزیوا.. کنمتی محال است رھاگرید...چشم ھا عالقھ را خواندم

مطمئنم تو رو بھ عنوان عروس خودش قبول ...نھیکھ مھال تو رو بب
 !! مطمئنمدی آیاز تو خوشش م.. منیخواھر سخت پسند و جد...کنھیم
 

 ...منتظرما-    
 
 

 !!نی آقا برزنیکنی متی اذیلیخ: آب دھانش را قورت داد     
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  بود کھ بشود جمعش کردیلبخندم گشاد تر از آن    

 
 ..!!! مخلص شماست دربستنیآقا برز-    

 
 . انداختری و سرش را زدیبا متانت خند    

 
 یکی از خواستمیبھ جان خودم اگھ م...اووف از بلھ گرفتن سخت تر بودا-    

 . اتقدر دردسر نداشتمرمیاز دوستات بلھ سرعقد بگ
 

  بلند شدشی رفت و از جایچشم غره ا    
 

 . برم خوابگاه دور شددیبا... بابت قھوهیمرس-    
 

 ... از جا بلند شدم و کاپشنم را برداشتم    
 

 .میریبا ھم م...صبر کن -    
 

 کاپشنم را بھ یلبھ ھا....می رفترونیپول قھوه ھا را حساب کردم و ب    
 رو ادهیکنار ھم در پ...را در بغل گرفتم تر کردم و دستانم کی نزدگریکدی

 .میرفتیراه م
 

 .نیای تا اونجا بگھی شما دستیالزم ن-    
 

 خلوت ابونایزودتر خ...ِ زمستون بلندیشبا.. خانومھی چھ حرفنیا-    
 . راحت باشھالمی مواقع خنجوریبزار ا...ستمی کھ باھات نشھیھم...شھیم
 

 گرفتم و بھ سمت خوابگاه یدربست...  تکان دادمی تاکسیدستم را برا    
 .میرفت
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 اپن یرو...مھال در آشپزخانھ بود...در را باز کردم و داخل رفتم     
 کی نیدر ا... نجاستیفکر کنم امشب احسان ا..... شده بوددهی غذا چیظرفھا

 شدی میخانواده عمو و عمھ ھفت سال... بودنجای دو شب ایماه احسان ھفتھ ا
 در ی زندگبھ یاما احسان عالقھ ا... بھ تھران رفتھ بودندی زندگیبراکھ 

 را دعوت کرده نایدو بار ھم آرمان و س.... مانده بود نجایتھران نداشت و ا
 جمعمان ی و زھرا ھم آمده بودند و حسابمی و مھران و نسرضایعل... میبود

 !می داشتی خوبی ھاینیشب نش....جمع شده بود
 

 ا؟ی دنی آبجنیاحوال بھتر:دمی اپن پریت رو حرککیبا     
 

سالمت کو داداش :  بود جوابم را دادخچالیھمانطور کھ سرش در     
 کوچولو؟

 
 

 !! سالمھستی سرم بری بابا؟خھی چگھیکوچولو د-    
 
 

 لبخند بر لب گفت... بھ سمتم آمدی را بست و با ظرف ترشخچالیدر     
 
 

 !!ییتو صد سالتم باشھ واسھ من کوچولو-    
 
 

 واسم گھی دوسال دیکیانگار نھ انگار قراره : و گفتمدمی کشی لب پوفریز    
 !!رهی باال بزنھ بره زن بگنیآست

 
 

  سرش را بھ طرفم چرخاندعیسر...زشی تشھی ھمی گوش ھانیامان از ا    
 

 ؟ی گفتیزیجان؟ چ-    
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 ھول و دستپاچھ گفتم    
 

 . بگمیزیمن بنده غلط بکنم چ...نھ-    
 

 !!کال استاد گند زدنم.... و بھ اتاقم رفتم دمی پرنیی اپن پایاز رو    
.     
.     
.     
 ای ازدهیاحسان شب ھا تا ... ھم آمدندای ربع بعد احسان و بردکیحدود     

بعد از ...میکردیاکثر مواقع درباره موضوعات مختلف بحث م..ماندیدوازده م
 اما مھال و احسان ھمچنان با ھم بحث ای و بعد بردشدمی من ساکت مقھیچند دق

نشان از باھم  نیو ا.... آمدندی برمگری و خوب ھم از پس ھمدکردندیم
 اش حس ی خالی کھ مھال نبود واقعا جاییشب ھا...بزرگ شدنشان بود

 ی بھ سردگری بھتر شده بود دیی خای رفتار مھال و بردمیاز حق نگذر...شدیم
 . موثر بودیلیآمدن احسان خ...قبل نبودن 

 
 گفت و بھ اتاقش یری ھم شب بخایبرد..آخر شب بعد از رفتن احسان     

 مھال سرش را دمی کھ آمدم درونیب.. رفتم و مسواک زدمییبھ دستشو...رفت
 م شدکشینزد...کشدی چشمانش دست می داده و روھی کاناپھ تکیبھ پشت

 
 کنھ؟یحالت خوبھ؟چشمات درد م-    

 
 .چشمانش سرخ سرخ بودند...نگران شدم...نگاھم کرد    

 
 !!فقط خستھ ام...ستی نیزینھ چ-    

 
 یتو خستھ ا...ی موقع کنارمون بموننی تا ایستیخواھر من مجبور ن-    

 ..!!زودتر برو بخواب
 

 من ھنوزم سر یراست...نگران نباش عادت کردم..قربون داداش گلم برم-    
 !!ی پاھام بخوابی رویتونی میھر وقت خواست...حرفم ھستما
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 و سرم دمیگونھ اش را بوس...کنارش نشستم ...باز ھم بحث را عوض کرد    

 خودش ای ی بچھ اگفتندیاگر در کنار او بھ من م... گذاشتمشی پاھایرا رو
 بعد از مرگ مامان شیدوازده سال پ... منکر شومتوانستمی کوچولو نمگفتیم

 وقت چی کھ ھییمھال... کھ چشم انتظارش بودم مھال بود یتنھا کس...و بابا 
 گفتی مشھیاحسان ھم... سھ ماه بعد از مرگ آنھا کجا رفتکی تا نزددمینفھم

 ادی از سفر بعی مھال سری خدا تو دعا کن آبجشیحاال کھ مامان و بابا رفتن پ
 انگار فقط دل خوش کرده بودم بھ و آمد بعد از سھ ماه آمد اما...

 گرید... نبودای بردگری دکھ ایبرد... مثل قبل نبودگریخواھرم د..برگشتنش
 ی و آرمان با من و مھران بازنای او احسان و سیبھ جا... نبودیھمباز

 ..!!!کردندیم
 

دوازده سال است کھ ....دادی حرکت ممی موھاانی ممیانگشتانش را مال    
 نیچقدر بخاطر داشتن چن... باز استمی بھ روتشیآغوش پر محبت و پر امن

آرام دستش را گرفتم و .... گذشتھ بودی ساعتکی!! خدا را شکر گذارمیآغوش
در چشمانش نگاه ...بلند شدم... بردممیبھ سمت لبھا

 و دمی بوسھر دو دستش را گرفتم و دوباره....مھربان.قرمز.خستھ...کردم
 !!! مادرمیبو...در دلم غصھ نشت...دمییبو
 

اما حسش ... شدممیتی یدر ھشت سالگ.... خواھرنی کردن بود ایآخر مادر    
مثل ... کردیپدر. مثل پدر.. پر کردمی را براشانی ھر دویاو جا...نکردم
 را مثل بچھ ای ھنور من و بردیچرا ازدواج کند وقت... کردیمادر. مادر

 اش یلدر چشمان عس.ندازدی دوشش بی بار اضافھ بر روداند؟چرای مشیھا
 بی من و او عجگفتندیھمھ م.. و نمناک خواھرمیدر چشمان عسل... شدمرهیخ
 !!!می ھر دو بھ مادرمان رفتھ اندیگویراست م...میگری ھمدھیشب
 

 ی وابستگنی ازانیچقدر م... شانھ اش گذاشتمیجلو تر رفتم و سرم را رو    
 :کنار گوشش زمزمھ کردم...دی کشمی موھاانیدوباره دستش را م... بودادیز
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 روز ھیاگھ ....شھی غصھ ام میلی خیاگھ بر...ی روز شوھر کنھیاگھ -    
اخھ تو ....کنمی می بھشون حسودیلیخ...یمادر بش. یبچھ دار بش

 !!!یمادرشون
 

 !!میآرام و مال... دیخند    
 

 واسشون ای دنیی دانی بھتردمیقول م... خدا قسمیاما بھ خداوند-    
 !!قول مردونھ...باشم

 
 ....ساکت بود    

 
 ی کردن مادری خواھریمادرشون بھ جا...ونمیاخھ بھ مادرشون مد-    
 سرم ی اون باالسوختمی کھ تو تب مییشبا..بزرگم کرد... کردیپدر.کرد
 قدرشو دیبا... جواھرهی خواھرنیھمچ....ذاشتیاون لقمھ دھنم م...بود

 !!!دونست
 

 اوقات تشکر از ی بدانند گاھدیآدم ھا با...نفس آسوده اش لبخند بر لبم آورد    
 شھی ھمیدانیاز کجا م...استی کار دننی تری ضرورشانی افراد زندگنیمھمتر

 شانھ یسرم را از رو!؟ییای دننی فردا ھم در ایدانی از کجا م؟یآنھا را دار
 ...دی ام را بوسیشانی پاش بلند کرد و

 
من اگھ تو رو !! دل خواھرزی عزی بردنی ھامو از بیآخ کھ تموم خستگ-    

 !!یشی می خوبییمطمئنم دا... یممنونم داداش...کردمینداشتم دق م
 

 ن؟یبرز: کرد و گفتزیچشمانش را ر.. آمده باشدادشی یزیبعد انگار چ    
 

 !جانم؟-    
 

 ؟یشی بابا نمی بشیی دانکھی قبل از ایمطمئن-    
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 ھا؟: جا خوردم     
 
 

  کلک؟ھیاسمش چ:دی خندطنتیبا ش    
 

 ھ؟ی چ؟منظورتیاسم ک-    
 

 !!بو برده... شدمچارهیرسما ب    
 

حواست ...ایکنی منی بھ ھوش خواھرت توھیدار: رفتیچشم غره ا    
 !!یھست؟تو آشپزخونھ لو داد

 
 !! وحشتناکمیای سوتنی با ارمیبم... دادیا...دستپاچھ شدم    

 
 

 !! زدمی حرفھی ینجوریبابا اون موقع ھم-    
 

 ... زدیلبخند مھربان    
 

اما اگھ من نوع نگاه ...کنمی اصرار نمی بگیخوای نمیزیباشھ اگھ فعال چ-    
 !!ستمی مھال نگھیداداشمو نشناسم د

 
  شانھ ام زدیبلند شد و رو    

 
بھ احساساتت احترام ...کھی سرم بزرگت کردم داداش کوچریخ-    

 !!ریشب بخ... بذارونی باھام در میھر موقع دونست...ذارمیم
 

 مانی پشمی بگوشی برانی بزنم و از نازنیھنوز ھم مطمئنم اگر حرف    
 !!!شدمی مطمئن منی از احساس نازنشتری بدیاما با..نخواھم شد 
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 :ایبرد    

 
 
 

 کفش یبا صدا... رفتمیاسی خانوم قزی را بستم و بھ سمت مدر شرکت    
 . سر بلند کرد و از جا بلند شدمیھا
 
 
 

 !!ریصبحتون بخ.. مھندسیسالم آقا-    
 

 بخش یبچھ ھا.نیھمچن.سالم خانوم: سرم را بھ نشانھ ادب تکان دادم    
 محاسبات اومدن؟

 
 !!ومدنی و دکتر شمس نییفقط دکتر رضا...بلھ ھمھ ھستند-    

 
 زبونشون ری شرکت رفتھ زی و معاونی عاملری مدیمزه : لبخند زدم    

 !! تعجب دارهی جاانی زود بگھید
 

 وقت ری تا دشبی ددیدونیخودتون کھ م... دکتردینگ: لبخندم را جواب داد    
 !! شرکت مشغول بودنیتو
 

  نداد؟لی بھ شما تحوی نقشھ ایخانوم قاسم:  کردم و گفتمدییبا سر تا    
 

 !! ھنوز کار محاسبھ تموم نشدهایگو... دکتررینخ-    
 

 یاحسان از وقت.. کردم و بھ سمت اتاقم رفتمی ھم فشردم و تشکریلب رو    
ھر سھ در بخش ... شرکت را بھ دستش داده بودی حکم معاوننیام.برگشت 

 از گری دیبخش ھا...میشدی و جمعا شش نفر ممیکردی شرکت کار میمھندس
 !! چھارنفره بودندایلھ بخش محاسبات شرکت سھ جم
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 کار ی شان داشتن منشیکی داشت و یادی مثبت زی شرکت پوئن ھانیا    
متشخص و با ..افتاده.. چھل سالھ یزن... بودیاسی مثل خانم قیبلد
 پزشک یکردی گمان میدیدی از شرکت مری بھ غییاگر او را در جا...کتیات

 را باز ششین.کردیگمان بد نم. یزدی لبخند مشیاگر بھ رو...است 
 نیداشتن چن... آمدی طرف قرار داد بر می از پس شرکت ھابخو.کردینم

 !! بودی نعمت بزرگی ایمنش
 

 پروژه شیسھ روز پ... گذاشتم و بھ طرف پنجره رفتمزی می را روفمیک    
 انیاقول داده بودن کھ تا پ...شرکت گسترش را بھ بخش محاسبھ داده بودم

 !اما؟.... دھندشی تحولروزی دیوقت ادار
 

 ی دختره؟نھ تنھا زبونش درازه بلکھ عرضھ نیاووف نکنھ دادن دست ا-    
 !! رو ھم ندارهیکار

 
 شرکت رفتم کھ یبھ سمت راھرو.. رفتم رونی و بدمی کشمی بھ موھایدست    

ارنفر با ورودم ھر چھ...در زدم و وارد شدم ... در آن بودگری دیبخش ھا
 ی قھوه الھی توجھ بھ آن دو تیجوابشان را دادم و ب...بلند شدند و سالم کردند

  رفتمی خانم قاسمزیبھ سمت م
 

 د؟ی شرکت گسترش رو آماده کردی نقشھ ھایخانوم قاسم-    
 

 . آماده استگھی ساعت دھیاما تا ... خوامیمعذرت م-    
 

 را بھ نی ادب بودند و قوانی آمد ھمھ مبادایاز افراد شرکت خوشم م    
بھ جز دو ... ھا را انتخاب کرده بودنی بھترنیام...کردندی متی رعایخوب

 مھندس تازه ی پناھدی امیکی زبان دراز و ی دختره نی ایکی...مورد آخر
 ! عار ودردی و باشی عیپسره ...وارد شرکت
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 ساعت ھی نی ادوارمیاما ام...ستی نیمشکل..باشھ: سرم را تکان دادم    
 !!دوساعت نشھ

 
 چھ ی صدادمیبدون برگشتن ھم فھم...دمی را شنی گفتن کسشی ایصدا    
 کی و دمی پاشنھ پا چرخی بود روبمی دستم در جکیھمانطور کھ .. بودیکس
 . را باال بردممی ابروھایتا
 

  خانوم رادفر؟دی زدیحرف-    
 

 اوردی مبارک نیبھ رو    
 

  بزنم؟ی حرفنیانتظار داشت... دکتررینخ-    
 

 بار ھزارم در دلم تکرار یبرا..شدمی می لحن حرف زدنش کفرنیاز ا    
تا ... زدی بد حرف مای.. آوردی در می جلف بازیاگر کم!! یاستیکردم با س

ھنوز جواب آن سقوط !! فی کرده بودم اما حرونشیحاال صد بار از شرکت ب
 .داختم باال انییابرو.. گفتن را نداده اموابی پلھ ھا و ان یجانانھ رو

 
 .نیفکر کردم شما بود... دونمینم-    

 
 . چرخاندمیسرم را بھ سمت خانم قاسم    

 
 یزی چی موشای ی از بچھ ھا گربھ خونگیکی نکنھ یخانوم قاسم-    

 .شنومی مییویم... شی ای اوقات صدایآورده؟؟من گاھ
 

 ی تو شرکت کسییزای چنیواال ھمچ:  باال رفتھ گفتی با ابروھایقاسم    
 ..!!نی حتما اشتباه کردارهینم
 

 زدمی حدس مدهیرنگ کبود صورتش را ند... ھم فشردمیلب رو    
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 !!پس منتظر نقشھ ھا ھستم...میبگذر-    

 
 !!چشم حتما-    

 
 
 

 کوفت گفتن رادفر را ی خنده سھ زن و صدایدر را کھ بستم صدا    
در را کھ باز کردم احسان کھ ... زدم و بھ سمت اتاقم رفتمیشخندین...دمیشن

 میبھ طرفش رفتم و دست داد... بود بھ سمتم برگشتستادهیکنار پنجره ا
 

 !!نیسالم چھ عجب اومد-    
 

 نی از بس با امیمرد...می شھرک بودی تونی سحر با امیاز کلھ ... کیعل-    
 .می بحث کردمانکارایپ
 

 اش ی صندلیرو..تلفن را برداشتم و بھ مش رجب سفارش دو قھوه دادم    
  در آمدی بعد صداقھیچند دق... ولو شد

 
 ..نییبفرما-    

 
 
 

 قھوه داخل آمد و بعد از سالم و احوال ینیدر باز شد و مش رجب با س    
 مشغول زمی می رویبا نقشھ ھا... گذشتھ بود ی ساعتکی.. رفترونی بیپرس
بھ سمت ....دیای خودش بکردمی اومده؟فکر نمی کنیاوه بب..م کھ در زدندبود

  گذاشتشی احسان رفت و نقشھ ھا را جلوزیم
 

محاسبھ اش .. شرکت گسترشی نقشھ ھانمی ادییبفرما... دکتریسالم آقا-    
 !!تموم شد
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 . جوابش را دادیاحسان جد    
 

 !گھ؟ی نقصھ دیب..ممنون خانوم..سالم-    
 

 .بلھ-    
 

 دادی ملی بھ من تحودیانگار نھ انگار کھ با...حرصم گرفتھ بود    
 

 خانوم رادفر؟-    
 
 
 

 با اکراه بھ سمتم برگشت    
 

 بلھ؟-    
 

 .. من باشھزی می رودیفکر کنم اون نقشھ ھا با-    
 

  تر شدمیحرص... زدیحیلبخند مل    
 

 حاال چھ دادمی ملی تحوی بھ بخش مھندسدیواال من با...کنھی میچھ فرق-    
 !!با اجازه...شونی بخش چھ معاون اریمد
 

 کتک زدن را بدجور در خودم لیپتانس.... را در دستم فشردمیدستھ صندل    
 لب باز کرد... نقشھ ھا بودخیاحسان م...دمیدیباال م

 
 ...!!ھیدختر زرنگ-    

 
 .و صد البتھ زبون دراز-    

 
 .باھوشھ-    
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 .بخوره تو سرش-    

 
 !بھینج...پاکھ-    

 
 ...استشونھی از سنایھھ ا-    

 
 !! باشھاستی با سدیخوبھ با-    

 
 ؟یواسھ چ-    

 
 جامعھ از خودشون نی تو ااستشونی با سدی دخترا بانجوریا: نگاھم کرد    

 .مراقبت کنن
 

  واسھ پسرا تور پھن کنن؟ایمراقبت کنن -    
 

  دادھی تکی صندلیاخم کرد و بھ پشت    
 

 مگھ تور پھن کرده؟-    
 

 .دمی منکھ نددونمیچھ م-    
 

 ؟یگیپس چرا م-    
 

 گذاشت زشی میدستش را رو... دادم و شانھ باال انداختمھی تکیبھ صندل    
  شدلیبھ سمتم متما

 
 دختر ھی تھمت زدن بھ ؟یگی پس چرا میدیتو کھ ند...ایجوابمو بده برد-    
 شھی نملی دلنی اما اادی ازش خوشت نمادی زدمیفھم...ستی درست نبینج

 !!ی بزنی حرفنیھمچ
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 دختر کی حرص خورد؟آنھمیاالن داشت حرص م... باال رفتند میابروھا    
 را؟

 
 . ندارمیتھمت کجا بود بابا؟فقط بھش حس خوب-    

 
 .یرف بزن حنجوری دربارش انمی نبگھیباشھ د-    

 
 نطوری ای دختری بودم برادهیتا حاال ند..شدی مشیزی چھی امروز نینھ ا    

 .جلز ولز کند
 

 احسان حالت خوبھ؟-    
 

 دیقھوه اش را تا تھ سر کش    
 

 آره چطور؟-    
 

 ؟ی کرددای پارتنر پنمیبب: مشکوک گفتم    
 

 .نھ-    
 

 ؟یکنی کھ نگاش نمدمی پارتنر جدھیخب بھ عنوان -    
 

 دی را درھم کششیاخم ھا    
 

  بھ عنوان پارتنرم بھش نگاه کنم؟امی اونوقت ببھی دختر نجنی اگمیمن م-    
 

 !!دهی از تو بعبھی دختر غرھی لحن حرف زدن اونم درباره نیاخھ ا-    
 

 فتمی می کسادی نمیبی دخترو منیا... نکنخودیفکر ب... ندارهیلحنم مشکل-    
 !!نیھم...
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 او دانستمیاما نم... عالقمند بودهی اش بھ دختری در زندگدانستمیم    
 کھ حس یزی کرده ام تنھا چی کھ کنارش زندگیی سالھانی از تمام است؟بعدیک

 چرا دمی وقت نفھمچیھ... است کھ درباره آن دختر داردیقیکردم حسرت عم
 نی کھ احسان اهاما ھر کھ بوده آنقدر خوب وکامل بود... انددهی نرسگریکدیبھ 

 !!کشدی آه مادشیھمھ سال باز ھم بھ 
 
   
 
 

 :مھال    
 

 نیامروز کارم سنگ... گذشتھ بود قھی اخرم تنھا پنج دقماری بتیزیاز و    
 ھفتھ ھم دو عمل نیو ا...  داده بودمگری ھفتھ دیدو نوبت عمل برا...بود

ه بودم  نخوندی داخلای ی عمومیاووف چقدر خوب بود کھ جراح..داشتم 
زم زنگ ی میتلفن رو..واقعا کارشان سخت بود مدام عمل و مدام سرپابودن

 خورد جواب دادم
 

 !بلھ؟-    
 

 !! از اقوام ھستنای بھ نام دکتر احسان شمس اومدن گوییخانوم دکتر اقا-    
 

 !!بفرستش داخل..... بلھ-    
 

  بعد در بھ صدا درامدی اھیتان    
 

 .دییبفرما-    
 

 سالم خانوم دکتر حال شما؟-    
 

  بلند شدمزمیاز پشت م    
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 شما حالتون چطوره؟...من خوبم... مھندس یسالم اقا-    
 

  کردی مصنوعیاخم    
 

 ؟ی قبول نداریدختر ھنوزم مارو بھ دکتر-    
 

  را باال انداختممیابرو ھا    
 

 !!فقط پزشکا...بھ جان تو راه نداره-    
 

 مبل نشست تلفن را برداشتم و بھ یرو.. نثارم کرد یی و بچھ پررودیخند    
 !! سفارش دو قھوه دادمالیل

 
 

 !!!دمی رو دنایامروز س-    
 

 !خب؟-    
 

  نشستشی ابرو ھاانی میاخم    
 

 کھ خونھ شما ی دوباریکی نی ایتو!!دلخور شدم...دمی ازش شنییزایچ-    
 !! نزده بودی حرفدمشید
 

 ت طالقشھ؟منظور-    
 

 سرش را تکان داد    
 

 انقدر زود بھ بن بست شی شخصی زندگی توکردمیاره فکر نم-    
 !!ھمش دوسالھ کھ ازدواج کرده...بخوره

 
 !!از اولم بھش گفتھ بودم!! و مناسب نبودحیازدواجش صح-    
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 با در گھی دی سالگکی و ی سن سی توکردمیفکر م... تعجب دارهیجا-    

 !! ھا باچشم باز انتخاب کنھارینظر گرفتن ھمھ مع
 

 !!!تب تند بود زود عرق کرد    _
 

  با دو فنجان قھوه وارد شد بلند شدم و بھ سمتش رفتمالیدر زده شد و ل    
 

 !! زمیممنون عز-    
 

 لبخند زد    
 

 !!!!کنمیخواھش م-    
 

 !! رفترونی گفت و بیبا اجازه ا    
 

 دکتر ی ھم براکردی منکاروی من ای دختر شدم ھم برانی شرمنده ایحساب    
 .فنجان را مقابلش گذاشتم!!  من استی کھ روبرویعیرف
 

 !!دستت درد نکنھ-    
 

 !!کنمیخواھش م-    
 

گفت موضوع طالقش رو تو ام ... ناراحت شدمنای سیواقعا برا-    
 اومده ھی پرداخت مھری کارایرا بدمشی دلمی دفتر وکیامروز تو...یدونیم

 !! از ھم جدا بشنی توافقخوانی مایگو...بود
 

 !!درستھ-    
 

 بھ اون فکر کسالھ؟چرای بچھ؟اونم ھیمشکل از کدومشونھ؟اخھ با وجود -    
 !نکردن؟
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 لبخند زدم    

 
 مردمو برات شرح بدم؟مشکلشون ی زندگیخوای پسر عمو نکنھ میاھا-    

 ادامھ نطوری ای زندگنی کھ اگھ انھیمھم ا.. ندارهیبھ ماربط.. کھ بوده یھرچ
 !کردی بچھ بد تر می فقط جو خونھ رو براکردی مدایپ
 

  طالقش بده؟دی کھ بادی رسجھی نتنی دفعھ بھ اھیحاال چطور -    
 

 !! رو دادمشنھادشیخودم -    
 

  زده نگاھم کردرتیح    
 

 شونوی تا زندگی کمکشون کننکھی ای جا؟بھی چیعنیفھمم؟ی؟نمیچ    _
 ؟ی طالق دادشنھادیدرست کنن پ

 
  را صاف کردممیصدا    

 
 دو نفر قرار بود با اومدن بچھ حل نی ایاگھ مشکالت زندگ.. احساننیبب-    
...  تا حاال حل شده بودشدیاگھ با مشاور رفتن حل م...تا حاال شده بود..بشھ

 ازدواج ھیباور کن اگھ جدا بشھ و .اما نشد کردم کمکشون کنم ی سعیلیمن خ
 ادامھ ی اون زندگبھ  احمقانھنطوری کھ انھیموفق داشتھ باشھ بھتر از ا

 !! بچش ھم بھترهیواسھ ...بده
 

تا جو خونھ واسھ ... نشدهشتریتا سنش ب... درستی حرفات تا حدودنیبب-    
 ازدواج دوباره اخھ کدوم یگیاما تو م....شدندی جدا مدیبچھ مسموم تر نشده با

 یمگھ دست رو ھر ک....ھیھان؟ مگھ الک...کنھی بچھ رو قبول منی ایزن
 یکنی مفکرکنھ؟ی رو قبول مطشی ھم از خدا خواستھ شراارویگذاشت اون 

 ! بھتره؟ینامادر
 

  زدمیلبخند کج    
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 و بھتر از ادی کنار مطی شرانی با تمام ادشیمطمئن باش ھمسر جد-    

 !!کنھی میبراش مادرمادرش 
 

  زدی گرد شد و بعد مثل خودم لبخند کجشیاول چشم ھا    
 

 ی کرددی پس اول ھمسر کاندیزنی گدار بھ اب نمی مارمولک گفتم بیا-    
 قبول کرده؟اصال از نقشھ نای ھست حاال؟سیک...ی طالق دادشنھادیبعد پ

  خبر داره؟یجنابعال
 

  تکان دادمیسرم را بھ عالمت نف    
 

 ذھنش ارومتر کمی...رهیفعال بزار طالقش رو بگ..دونھی نمیزینھ چ-    
 !!بشھ

 
  کرد و گفتدییبا سر تا    

 
 شناسمش؟ی مھ؟منی کینگفت-    

 
 اره-    

 
 ؟!خب-    

 
 !زدی درونش موج می شدم کنجکاورهی خشیدر چشم ھا    

 
  باال انداختمیالی خی را با بمیشانھ ھا    

 
 .خودم-    

 
 پلھ یرو.... پلھ ھانی ایرو... نشستھ امنجای است کھ اقھی چند دقدانمینم    
 کی سرد یپلھ ھا.... دارندی متفاوتی ھر فرد معنای کھ براییھا
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 با یکی...رودی منیی با اشک پایکی...دی آی با دلھره باال میکی....مارستانیب
 یمن با حس پوچ  مثلیکیو من؟....یدی با نا امیکی.... با ترسیکی...انتظار

 پلھ نشستھ و نی ای رونجای است کھ اقھی چند دقدانمینم.... نشستھنجایو خلع ا
 رونی است بھ بینیی کھ در پاگرد پای چانھ ام زدم و از پنجره اریدستم را ز

 .کنمینگاه م
 

  بھ اتاقماری دادن بھ خانواده بیدواری امی کھ با کلی است ھنگامیحس بد    
 ی برق خوشحالینتوان...ی دستت را نجات دھری فرد زی اما نتوانیعمل برو

 شاھد یگری بار دیامروز برا...یرا بھ چشمان ھمراھانش برگردان
 ی رواتیشاھد صاف شدن خطوط ح....گری انسان دکیشاھد مرگ ....بودم
 و سھ سالھ ستی دختر بکی... دخترکی یشاھد تمام شدن آرزو ھا....توریمان

 کی ختنیمن امروز شاھد فرو ر....کھ تنھا شش ماه از ازدواجش گذشتھ بود
 !!!مرد بودم

 
 ییای برونیسخت است ب...امروز پوچ بودن را با تمام وجود حس کردم    

 ناخوداگاه تمام خورمیشکست کھ م"  گذشتریبھ خ" یی بگویاما نتوان
 ی زبانم از کار میا ھچھی و ماھشوندی گردنم منبسط می ھاچھیماھ
"  کی ی حتمی ندارم بگوچی افتاده کھ ھری بھ زی و سرمانمیمن م....افتند
 "فممتاس

 
 کھ یدختر.... دختر بودکی ی کھ تمام آرزو ھاستادی مقابلم ایامروز مرد    

َدر لحظات آخر قبل از عمل چشمان ترش را بھ سقف دوخت و زمزمھ کرد َ "
 چشم باز گری کھ ددانستینگار خودش ھم ما"  خودت بھشون صبر بدهایخدا
 .کندینم
 

خانوم "  دی پر از التماس پرسی و با چشمانستادی مقابلم ایامروز مادر    
 ی حال ھستنیبگ"  و گفتستادی مقابلم ایمرد"  من چطوره؟یدکتر حال ھست

 زدم ادی کھ در دل فریو من"  کھ عملش خوب بودنیبگ...شھیمن خوب م
 !!نپرس، نھ خوب نبود.....
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 بھ آسمان ی مادرینالھ ھا.... افتادنی او بھ زمیزانو ھا.با افتادن سر من     
 کی ی ھای و زارونیشاھد ش.... بودمزھای چیلیامروز من شاھد خ....رفت
 کی یاھایشاھد تمام شدن رو.... پدرکیشکستن کمر ....مادر

  بریکی یکی بودم کھ یسف ھمکاران پر تایامروز شاھد نگاه ھا.....ھمسر
 بی غریامروز بغض"...متاسفم دکتر" گفتند زی چکی و ھمھ دندی ام کوبشانھ

 ...!!!بی غریلیخ....دارم 
 

 گرفتم و بھ صاحبش رونینگاھم را از ب.... شانھ ام را لمس کردیدست    
 !نگاھش غم دارد ھمانند من....دوختم

 
 !!پاشو عوضش کن..ھنوز کھ لباس اتاق عمل تنتھ-    

 
 کنمی توجھ بھ حرفش لب باز میب    

 
 حالشون چطوره؟-    

 
 . سوال ممکننیمسخره تر    

 
 بھوش اومده فقط زل ی از وقتچارشمیشوھر ب....ھوشھیمادرش ھنوز ب-    

 !!از پدرشم کھ نگم بھتره...زنھی کالمم حرف نمھی واریزده بھ د
 
 .یپر از شرمندگ..پراز غم..کشمیمن ھم آه م    
 

تمام ... عملنی کرده بودم بھ ادوارشونیمن ام.... شرمنده شدم آرامیلیخ-    
 !!درست وسط عمل قلبش کم آورد.... ھام غلط از آب در اومدینی بشیپ
 

 کردن ھنوز یدختر خوب بعد از چھارده سال پزشک: فشاردیشانھ ام را م    
 زنده دی کھ رفت داخل اون اتاق بای ھر کس؟مگھی الھی وسھیفقط  کھ یدینفھم

 واسھ نجات دادن خلق ی الھی وسھیتوام فقط ... دست خداستاد؟عمری برونیب
 ..!!خدا
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 چشمانم ی کھ ناگھان لحظھ اشومی و بلند مکشمی مرونیکالھم را از سرم ب    
 .ردیگی را ممی و بازوفھمدی معیآرام سر. روندی میاھیس
 

 حالت خوبھ مھال؟-    
 

 مالمی چشمانم را میکم...دارمی را برمنکمی و عکشمیدستم را م    
 

 !!ھیبخاطر خستگ...اره خوبم-    
 

تمام بخش ساکت ....دی آی و تا اتاقم ھمراھم مشودی راحت نمالشیخ    
 اندازد و ی مری سرش را بھ زشودیھر کس از مقابلم رد م....است

ھر بار .... بودندمی شاھد شکست تمام آموختھ ھایادیاد زامروز افر....رودیم
 کردهیم ِ سالھا گل لگدنی در تمام اکنمی را نجات دھم حس می فردتوانمیکھ نم

 ...!!ام
 
 

 گفتھ بود با دوستانش نیبرز. زدمرونی بمارستانی رمق و خستھ از بیب    
سھ .... بھ مادر جون بزندی ھم قول داده بود سرایبرد. است رونیامشب ب

سھ روز است کھ ... بھ تھران رفتھیشی ھمایروز است کھ بھراد رادفر برا
 یزیانگ  دلی ماه من و او کنار ھم عصر ھاکی نیدر طول ا... ھم زبانم یب

 و مینی نشی ممارستانی باطی حیتو...مکتی نکی یرو...می کرده ایرا سپر
 رونمی باری اختی بمیر ھم نخواھم پاھا چطور، اما اگدانمینم...میخوریقھوه م

 آشناتر از قبل می کھ ھر روز برای و مردکمتی و در آخر منم و نکشانندیم
خواھر و برادرش  او از.. میزنیاز ھمھ جا و ھمھ کس حرف م...شودیم
 چھارده سال در نبود نی کھ در ایی ھایاز سخت...مارشیاز مادر ب.. دیگویم

 یاز ب... وابستھ پدر بودند دی کھ شدیاز برادر و خواھر....دهیپدرش کش
 در آوردن یاز سخت.... کردنشانتیاز مشکالت ترب.... بعدشان ی ھایقرار

 شوھر خالھ اش کار ت کنار دسی کھ در نجارییاز روزھا...خرج خانھ
 !!یآنھم پزشک. درس خواندن یی ھایاز سخت....کردهیم
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 تشی و شخصی از زندگیدی مرد با بعد جدنیا ابا ھر بار ھمکالم شدن ب    
 یگاھ... را دارد کھ من دارمی مرد ھم ھمان مشکالتنی انکھیا....شدمیآشنا م

 طنتیاز ش.دیگوی بھنام و باران می ھایاز لجباز....کندیاوقات غر غر م
درست ...دازد انی بھ خنده ام مشیغرغر ھا....ستی کھ مطابق سنشان نییھا

 ی شاکمیاز خنده ھا.... زندی حوصلھ غر می پسر بچھ کم طاقت و بکیمثل 
از .. میگوی دختر مکی از نحوه برخورد با شی برایھر بار کم....شودیم

 با برادرش ی بھ خرج دھد تا مشکلشتری بدی کھ بایاز تحمل... شانی ذاتینازھا
 !!نداشتھ باشد

 
 ھمانند توانستمیو من م...کردیسکوت م...شدی منکھ میھنگام درد ودل ھا    

 دمی کشمی بزرگ کردن برادرھای کھ برایی ھایخودش از تمام سخت
 !م؟یکردی را درک مگری ھمدنھمھی بد کھ ما اای خوب بود نیا...میبگو

 
 شی دادن ھای االن بھ دلدارنی ھمقای و من دقستیاالن سھ روز است کھ ن    

 نیا...می بھ خود دروغ بگوتوانمینم....بھ آرامش نھفتھ در چشمانش....محتاجم
 !!! ببندمشی چشم بھ روی بھ راحتتوانمی دارد کھ نمیمرد آرامش

 
بھ ..می وقت بود با ھم حرف نزده بودیلیخ. آرمان را کرده بودیدلم ھوا    

 وزنگ ستادمیبھ سمت خانھ اش رفتم مقابل در ا... بود٧ساعتم نگاه کردم 
 .خودش جواب داد منتظر ماندم کھ ی اقھیزدم چند دق

 
 !! باال خانوم دکترایب..نجاستی ای کنیبھ بھ بب-    

 
 در خانھ دمی امدم درونی از اسانسور بیوقت..در را باز کرد و داخل رفتم    

  بھ در زدمیتقھ ا..اش باز است
 

 !!صاحب خونھ...ای-    
 

  امدشیصدا    
 

 !!ھمھ چادر سرشونھ..ی حاجایب-    
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 اخل رفتم وددمیخند    

 
 ستن؟یخانوم بچھ ھا ن-    

 
  از اشپزخانھ امدشیصدا    

 
درست ...باالخره نامحرم تو خونھ ست ...ادی زنگ بزنم بدیاما با...نھ-    

 !! مراقبم باشھادی بدی باستین
 

 خنده ام بلند تر شد    
 

 تو دوباره جو گرفتت؟....برو گم شو آرمان-    
 

 !! ندارمیمن بھ تو اعتماد...واال-    
 

  زدی لبخند پر مھردنمی امد و با درونیب...  مبل ولو شدمیرو    
 

  خستھ چطوره؟شھیخانوم دکتر ھم-    
 

  زدمیلبخند خستھ ا    
 

 !!امشب کتلتم-    
 

 دیبلند خند    
 

 ...!!ختمی ری داخل اشپزخونھ واست چاایپاشو ب-    
 

  زدم وگفتمشی بھ عصای ضربھ امی بھ سمتش رفتم با پابلند شدم و    
 

 !!رمیگی جون مییحواستم بھ خودت باشھ من با چا..برو کنار    _
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 دی خندزیر    

 
 !!ی ھم نداریعرضھ ا..یستی نمید عدد... جانی جان ایا-    

 
 چپ چپ نگاھش کردم.. رو بھ دست گرفتممی نشستم وچای صندلیرو    

 
 !!میکنی کھ باھم نمی خرکای ما چھ شوخنھی ببادی کھ بیبانو خال سارا یجا-    

 
  نشستمیارام بھ سمتم امد وروبھ رو    

 
 !!رمتی بگخوامی زن دوم مینگران نباش بھش گفتم بھ جا-    

 
 !!!کوفت-    

 
 !!دی خندطنتیبا ش    

 
 !!شھی مداشونی پگھی ساعت دمیتان... کنھدی خرکمیراستش رفتھ با سوگل -    

 
 ؟یپس چرا باھاشون نرفت-    

 
  خاموش شد و پوزخند زدکبارهی ھیبرق چشماش     

 
 !رم؟ی پا؟وبال گردنشون بشم؟وقتشونو بگنیکجا برم با ا-    

 
 گذاشتم و بھ زی میبا حرص دستانم را رو... حرف زدنمنیگند زدم با ا    

  شدملیطرفش متما
 

 کھ بھ غرورت بر ییتو.... نھچرت نگو چالغ خان اونا از خداشو-    
 !!اونارو بھونھ نکن...خورهیم
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 زی میبا حرص دستانش را رو.... متنفر بودتی نھایاز کلمھ چالغ ب    
  گرفتمی جلودیگذاشت و انگشت اشاره اش را با تھد

 
بھ خودت ...چھار چشم... چالغی بھ من گفتیدیتو بھ گور خودت خند-    

 چالغ ی گفتگھیدفعھ د... ی بزنی تھ استکاننکی تاحاال؟کم مونده عینگاه کرد
 !! تو جفت چشماتکنمی عصا رو منیھم
 

 بلند شدم و گفتم    
 

 !! چالقِی زپرتکنھی مدمیتھد... بابامینی بنیبش-    
 

 با حرص گفت    
 

 ؟یری می دارری زی سرتو انداختابویکجا؟مثل -    
 

بھ خاطر ....شتمی بھ زنت زنگ بزنم بگم پخوامیم.... شعوری بی خودتابوی-    
 !!ادی تموم نکنھ بدشوی تحفھ زود خریتو
 

 بچھ واسھ ھفت ھی نیبھ خدا من ھم...یدی گفتم واسم نقشھ کشیدید...اخدای-    
 !!پشتم بسھ

 
  خودتن؟نی ھمھ عیفکر کرد...ببند دھنتو-    

 
 دی خندنباریا    

 
 از زنھیم.... ی اگھی با وجو سارا رفت طرف دختر دشھیجون تو نم-    

 ...!! کنھی ساقطم میزندگ
 

 تی کامال شخصمیدیرسیکنار ھم کھ م...  نشستمی لبھایلبخند رو    
 بدو گریکدی بھ یزی سر ھر چی و مثل بچگمیکردی را فراموش مرونمانیب



 167 

 دمیکشی مرونشی بابت حرفم بیامشب ھم خواستم از ناراحت...میگفتی مراهیب
 .دیچی پی در گوششیصدا...کردمی حواسش را پرت می بھ نحودیبا
 

 بلھ؟-    
 

 .سالم سارا بانو-    
 

  حالت خوبھ؟بچھ ھا خوبن؟زمیسالم عز-    
 

االنم ... راستش زنگ زدم بگم من امشب خونتونممی ما ھم خوبزمیاره عز-    
 ..!! برسدتیراحت بھ خر.... اقا نباش من ھستمنینگران ا... آرمانمشیپ
 

 !!زشتھ... کھ شھی؟اخھ نم..یجد-    
 

 !! خبرت کرده باشمخواستمیفقط م....زمی عزیھر جور راحت-    
 

 گھی ساعت دھیمنو سوگلم تا ...  کنییرایاز خودت پذ...زیممنون عز-    
 ..!!میخونھ ا

 
 باشھ فعال-    

 
 فعال-    

 
  تازه کرد و گفتینفس.. آمدرونیاز آشپزخانھ ب...تماس را قطع کردم    

 
 ؟ی از من کردیادی...نورایاز ا-    

 
 !!دلم برات تنگ شده بود-    

 
  استیلبخندش پر از مھربان    
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 ...!!ی واسمون نداری کھ وقتییاما شما..شھیمنم دلم تنگ م-    
 

 گرندی می رنگ نگرانشیچشم ھا... کشمیاه م    
 

 . چشمات گود رفتھی؟پای استراحت بدھی بھ خودت یخواینم-    
 

 .کشمی بھ صورتم میدست    
 

از خودم ... ی تموم نشونی خستگھی...ھیشگی من ھمھیخستگ-    
 ی زندگیواسھ ...دونمیواقعا نم.... تحمل دارمی تا کدونمینم..کارم...میزندگ...

 بھم بگھ ستی نیکیاما ...کنمی کمک متونمی میبھ ھر ک...ھمھ برنامھ دارم
 .ی داریپس واسھ خودت چھ برنامھ ا

 
 . اندازدی مری و سرش را بھ زکشدیاخم درھم م    

 
قبول ....ھی حس بدیسردرگم.... دختری خودت بستیدرھا رو بھ رو-    

 اصرار بھ ازدواجت نی ھمی واسھ یشی خوشبخت نمیدارم کھ با ھر مرد
اما .... بھت بدهتونھی مرد مھی فقط ی دارازیکھ تو ن یاما آرامش...ندارم

 ..!!ی مھم رو از دست دادزی چھی کھ تو نھیموضوع ا
 

 اوردی بر زبان بخواھدی کھ می از کلمھ اترسمیم...ردیگیسرش را باال م    
 
 
 

 کھ ی قبول کنیتونی نمگھید....ی مرد رو ندارھیتو توان اعتماد کردن بھ -    
 طول یلی خنیبب... ھمدل باشھ..ھمراه باشھ... گاه باشھ ھی تکتونھی مرد مھی

 دی طول کشیلیخ...می تو رو از اون بحران نجات بدمی تونستنای تا منو سدیکش
 نیبدتر.... رو ندارهارت قصد آزشھی مکی بھت نزدی ھر کسمیتا بھت بفھمون

 ھر نیمواسھ ھ....میدیذره ذره آب شدنت رو ما با چشم د...روزا بود واسمون
 اما.. ی ازدواج کنمیکنیبھت اصرار نم... میدی بھت حق میری کھ بگیمیتصم
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  در چشمانم ادامھ دادرهی شد و خلی بھ سمت جلو متمایکم    
 

 ما رو بھ یتو دار... از اون روزا گذشتھیلیخ.... گذشتھیلیاما مھال خ-    
 نیبابا ا... نھ؟ای ببره نی رو از بیزی چتونھی کھ واقعا زمان میندازیشک م

 کھ یخوای خودتم نمی حتنجاسیمشکل ا..... کمرنگم نشدنی تو حتیحسا
 ؟ی بمونب منجالنی تو ایخوای م؟چرایکنیچرا خودتو راحت نم....تموم شھ

 
 جملھ در ذھنم مدام تکرار کی نداشتم فقط شی بھ حرف ھای توجھگرید    

 .ناخوداگاه بھ حرف آمدم" یکنیچرا خودتو راحت نم..."شدیم
 

 جھنم نجات نی خودمو از ادیمن با... خودمو راحت کنمدیبا...آره آره-    
 گھی من درنیاگھ اونا سرو سامون بگ...  اندنی وبرزایمشکلم برد....بدم
... من فقط بھ خاطر اون دوتا سرپا شدم...شھی تموم مای دننی ای توفمیوظ

 کردمیراحت م اول خودمو یوگرنھ ھمون ماه ھا
 

 با وحشت نگاھم کرد...  گشاد شدندشیچشمھا    
 

 ؟ییھ؟کجای تو ؟منظورت چیگی میچ-    
 

 و منگ جی گیبا نگاھ...دیلرزیم.. را برداشت شیعصا.. خواست بلند شود    
 ری زیاما لحظھ ا... بھ طرفم برداشتیقدم...  نظر گرفتمریحرکاتش را ز

 کردم ی برداشتم و سعزیھ طرفش خبھ خودم آمدم وب..  شدی خالشیپا
  دردستانم بودشیبازو ھا.. می نشستنی زمی ھم روکینزد...  رمشیبگ
 

 ؟ی تعادلتو از دست دادنطوری دفعھ اھی شد؟چرایچت شد ارمان؟چ-    
 

 باره سرخ شده بودند دستانم را با استرس و خشم کی بھ شیچشم ھا    
  گفتزدی درونش موج متی کھ عصبانییگرفت و با صدا

 
 ! ؟تکرار کن؟ی گفتیاالن چ-    
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 !!فراموش کن!!لعنت بھ من... ارمان ولش کنستیمھم ن:بغض کردم     
 

 با خشم تکانم داد    
 

  االن؟ی زدی چھ زرنمیبنال بب...یبنال لعنت-    
 

 اشک در چشمانم جمع شد    
 

 شدیاگھ م...اگھ چاره داشتم...یدی ھمون کھ شن؟اره؟ی بدونیخوایم    _
 نیمن ا...کردمی خودمو راحت می زندگنیازدست ا....کردمیخودمو راحت م

 ھی نکنم؟باور کن ی نفس بکش و زندگدهیچھ فا...خوامی رو نمیمدل زندگ
 ...من.کنمیروز خودمو خالص م

 
با اشک نگاھش ... شوکھ شدم... کھ بر دھانم خورد یبا ضربھ ا    

 را محکم در دست گرفت و تکانم داد میبازوھا...دادیدھان طعم خون م...کردم
  گفتی نسبتا بلندیو با صدا

 
 ؟خودتیی؟تنھای کم داریتو چ...ی بکنی غلطنی ھمچیکنیتو غلط م-    

 ی زندگنی اھیاز چ...یذاریخودت نم...می کمکت کنیخودت نذاشت..ینخواست
 تو رو تیموقع....  تو باشن ی جاخوانی و ادم م؟ھان؟عالمی ھستیناراض

اونم ...یمال دار...اونم از نوع موفقش..یپزشک..داشتھ باشن
  س..یستی؟نیضی؟مریقچال...خوبش

 
 
 
 

 سوختندیم... ھم فشردمی را رومیلب بھ دندان گرفتم و چشم ھا    
 

 دھن باز کنھ نی زمخوادی دلم منمیبی مھران رو میوقت... ارمانیدونینم-    
از باباش ...زنھی حرف میزی چھیھر وقت با حسرت از .......برم توش

من دلم ... نی دوستاش چطوری کھ بابانیاز ا....ستشی ننکھیاز ا...گھیم
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 یا...رفتممن باباشو ازش گ...من بھ مھران ظلم کردم...رمی ھمونجا بمخوادیم
من روح از تو بدنم ....یدی مامانو می بوگھی باحسرت منیزھر وقت بر...خدا

ھر ....زمیری اون اشک می من بھ جانھیبی کابوس مایھر وقت برد....ادیدر م
 خدا ازت نگذره گمیکھ چطور شکستھ شده م..نمیبی رو مییوقت زندا

 یتو.... شوھرش رفت اونم بھ خاطر توی تو اوج جووننیبب....مھال
 ھیسا... تویایبخاطر ندونم کار.... ھم زبونش بخاطر تو مردنیبب...احمق

بابا بزرگتو چطور دق ...ی کردمیتیسھ تا بچھ رو .... یسرشو گرفت
 یی آبروی بابات بھ خاطرت چطور کمرش شکست و آخر از بنیبب..یداد

 دی بایاھ بھ چھ گندونمیاما نم.... گناه کردم ارمانیلیمن خ...دخترش دق کرد
من فقط بچھ ..... کرده بودم؟کاریمگھ من چ!ومدی سرم م سرنوشتنیا

 .دمیمن خودم کم زجر نکش..من نفھم بودم....بودم
 

 . اش گذاشتنھی سیمحکم در اغوشم گرفت و سرم را رو    
 

فکر .. با خودتنکاروینکن ا...اروم باش ... دمیفھم... باشھ...باشھ... سیھ-    
چطور داره اب ...می بچگیھم باز.... خواھرمنمی من برام راحت بود ببیکرد

 ی چقدر دربھ درمی ذره خوبت کنھی نکھی واسھ ایدونیالمصب م...شھیم
 کز شھ گوھی چطور دمی دی می وقتیدونیم؟می کردھی گرم؟چقدریدیکش

 بود شدم؟سختی می چھ حالیزنیخدا رو صدا م...یزیریاشک م...یکنیم
تموم کن ....تمومش کن بھ خدا...ی بکنی کاری و نتونینیسخت بود بب... مھال

 .یبھ واله تو از برگ گلم پاک تر...توی ذھننیا
 

گل کجا و ... زدمیپوزخند پر رنگ" یتو از برگ گل پاک تر"بھ جملھ     
 چوب خدا صدا ندیگوی من باخودم چھ کردم؟میمن کجا؟بھ راست

 ی کھ جااالن دوازده سالھ...چوبش کھ بھ بدن من خورد...راست گفتند...ندارد
 کم کم سرم را از... در اغوشش بودمی اقھیچند دق..کندی گز گز مشیھایکبود
 شھیدر چشمان ھم.... را پاک کردممی اش برداشتم و اشک ھانھی سیرو

 اوردم فقط ی اه و نالھ مشیفقط برا....شرمنده اش شدم...مھربانش زل زدم
  انداختمریسرم را ز....کردمیغصھ دارش م
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 وقتا واقعا یبعض.... ناراحتت کنمخواستمی ارمان بخدا نمخوامیمعذرت م-    
 !!شھیکنترلم از دستم خارج م

 
  زدیلبخند مھربان    

 
 نیاما بدونم تھش تو باالخره از ا... غصھ بخورمنای تر از اشیحاضرم ب-    

 یشاک..ستی از تو دلخور نیمھال باور کن کس...یشیعذاب وجدان راحت م
 خودتو یتونی کھ نمی خودتنیو بر نگردونده اخدا ازت ر...ستین

 باور...شھی کابوسا تموم منی ھمھ ایباور کن اگھ خودت رو ببخش....یببخش
 !!شھی درست متیکن زندگ

 
  و ادامھ داددی کشیاھ    

 
 !!نتتیپاشو دست و صورتت رو بشور دوست ندارم سوگل ناراحت بب-    

 
  امدم زنگ را زدند رو بھ ارمان گفتمرونی کھ بییاز دسشو    

 
 !!کنمی خودم باز منیتو بش-    

 
     

 
 بود نشانم دهی راکھ خریلیسوگل کنارم نشستھ بود و با ذوق وسا    

 مین....ونیزی تلویسارا در اشپزخانھ مشغول بود و ارمان ھم پا....دادیم
 گذاشت میامد جلو رونی بوهی میسارا با بشقاب ھا...  بودنددهی بود رسیساعت

 :با اخم گفت
 

 یی چاھیفقط .. کنییرای نگفتم از خودت پذ؟مگھی ابھیمگھ تو غر    _
 ؟یخورد

 
 لبخند زدم    
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  دکتر؟نی رفتدای جدیراست.... سارا بانوالیخیب-    
 

 ؟ی چیواسھ -    
 

 !!کھی آرمان نزددیفکر کنم عمل جد-    
 

  خود آرمان بھ حرف امدنباریا    
 

 عمل مشخص خی بعدم تارشمی منھیمعا..... نوبت دارمگھیچند روز د-    
 !!شھیم
 

 سوگل با ذوق دستانش را بھم زد    
 

 بدون عصا گھی عمل رو بکنھ دنی اگھ بابا اگھی میمامان.خالھ....آخ جون-    
  اره؟شھی راحت راحت مگھید.....رهیراه م

 
 . بچھنی داشت ایچھ حسرت...دمی پاششی بھ رویلبخند مھربان    

 
 !!شھیبابات خوب خوب م....گھی راست می مامانزمیاره عز-    

 
امروز ھم روز ... تخت افتادمی را عوض کردم و رومی لباسھایبا خستگ    

 زنگ مارستانیخدا کند از ب... فقط خوابخواستمیفقط خواب م... بودیپر کار
 را ماساژ می کنار تخت گذاشتم و چشمھای عسلی را رونکمیع...نزنند
  کم کمکردمی خودم مرور می فردا را برایھمانطور کھ کارھا...دادم

 شدم و بھ ساعت نگاه داری بستھ شدن در بیباصدا.. گرم شدندمیچشمھا
 در ھم میاخم ھا.. بھ خودم آمدم ای بلند بردیبا صدا... شب بودازدهی...کردم
  شده؟یچ...رفت

 
 ..!!سایوا...یری می داریکجا راتو گرفت-    
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 نی برزی شدم و بھ سمت در رفتم اما با صدازد؟بلندی حرف میبا چھ کس    
  شدمنی زمخیم
 

 !! نگویزی ارواح خاک مامان بابا فقط بھ مھال چایبرد-    
 

در نور ... بھ در بستھ زل زدمد؟ناباوری را بھ من نگوی چد؟یبھ من نگو    
 پوزخند بلند یصدا....م و فقط گوش دادستادمیکمرنگ چراغ خواب اتاق ا

 دمی را شنایبرد
 

 ! نھ؟ی آوردی بار بدشانسنیا...ھھ-    
 

 از خواھدی را مزی چکار کرده؟چھ چنیبرز....آب دھانم خشک شده بود    
 ! کند؟یمن مخف

 
 ....بھ ارواح خــ: لرزدی مشیصدا    

 
 زندی مادی فرایبرد    

 
 ..!!زی ھمھ چیخفھ شو خاک اونا رو قسم نخور ب-    

 
  آوردی تر منیی را پاشیصدا..ایخدا..کنمی بند مواریدستم را بھ د    

 
 ! بار چندمتھ؟نیا-    

 
 ...من-    

 
 تو اون ی بار چندمتھ رفتی افتادری بار اولھ گدونمیم!  نگو؟یچی ھـسیھ-    

 خراب شده؟
 

  عجز داردنی برزی چھ؟ صدای افتاده؟ کجا؟براریگ    
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 !! بکننخوانی میی غلطانی ھمچکردمیفکر نم.... برمخواستمینم-    
 

 !؟ی کجا رفتدیجانم بھ لبم رس! نم؟ی برزیکجا رفت....یوا    
 

  غردی مایبرد    
 

  مھال؟ایمن اھلش بودم ! ِ تو؟ی جایمگھ پارت... احمقیرفتی مدیبازم نبا-    
 

 نی زمیرو...تحمل وزنم را ندارند...شوندی سست ممیزانوھا    
 نھ امکان ندارد!  رفتھ؟ی پارتنی؟برزیپارت...نمینشیم
 

 ؟ی چرا رفتگمی م؟یچرا ساکت: ایبرد    
 
   
 

 اھل یاز ک...  حواس جمعشنی بھ مھال و اکالیبار...نیخوبھ آفر...ھھ-    
 نھ؟منم کھ خبر یچونی پی ممارستانھی کھ بییوقتا!  ھان؟ی رفتن شدیپارت

 . مرگم آلمان بودم
 
 

درس ...گفتی بودم مگر خانھ نبود؟بود؟خودش ممارستانی کھ بییوقت ھا    
بگو ...رفتمی نمییبگو جا... حرف بزن بگو بودمیخواند؟لعنتینم...خواندیم

 !!مھال خاک بر سر نشده
 

ِمن من م      ... ھمشکردیآرش اصرار م:کندیِ
 

 ...یوا    
 

 ... وقت برمچی ھخواستمیمن نم-    
 

 ...خدا    
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 بار نیا... حدم نبودنیبھ ا... بودشیبار قبل چند ماه پ... بار دومھنیبخدا ا-    

 !!خودمم شوکھ شدم
 

 باز ھم ایبرد.. خودم بپرسمدیبا.. خودم بفھممدیبا!! یبگو اصال نرفت...نھ    
 !! رفتمانیآبرو...دندی ھا فھمھینزن ھمسا....زندیداد م

 
 م؟غلطی بار آوردیطورنی عالمھ خوک مستھ؟ما تو رو اھی تو وسط یجا-    
 یاون پسره ....ی ھمون بارم رفتیکرد
 بھ اون پتیاخھ خر احمق تو ت....انیآھا ک!  بود؟یآشغال اسمش چ    

 ! ھمھ کاره؟ی بھ اون پسره خوره؟یم
 

 کھ یھمان...شناسمشیان؟میک... شودی در خشک مرهی دستگیدستم رو    
آوازه ....ستی نی پسر سر بھ راھگفتمیم.. کن ی ازش دورگفتمی مشھیھم

 ! من؟نی با او بوده؟برزنی کل اصفھان را پر کرده؟برزشیکارھا
 

 در ھر دو بھ سمتم بر یبا صدا...رومی مرونی آورم و بیطاقت نم    
 را چنگ شی موھاایبرد... افتدی مبل می رودنمی با دنیبرز...گردنندیم
 نفس ندارم...دی آیھ چاه در م از تمیصدا...دارمی بھ جلو بر میقدم...زندیم
 

 !گھ؟ی می چاین؟بردی برزیکجا بود-    
 

 !! االن است کھ خم شوندمیزانوھا....رومیجلوتر م    
 

  عالم آدم مست؟ھی ھ؟وسطی پارتی تو توی مگھ جا؟ی رفتیپارت-    
 

 .رودی اش فرو مقھیسرش در     
 

 !!ی بودیبگو کھ تا االن تو کالنتر!  بگو؟بنالیپ چرا ساکت: ایبرد    
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 افتاده؟ ریگفتھ بود گ...رمیگی را بھ لبھ مبل م؟دستمیکالنتر...زندیخشکم م    
 !؟یکالنتر

 
 دوازده سال ازدهی جھی و نتی حواس جمعجھی نتنمیا... مھال خانومایب-    
  اقا رو ھم بنده بھ زور آزادنیا...گرفتھ بودنشون...ی جنابعالتیترب

 !! لب نزدهیزیشانس آورده بھ چ...کردم
 

 اندازم و ی مبل میبھ زور خودم را رو...زنمیچنگش م...کشدی مریقلبم ت    
 یادی کھ فردی آی مادشی بھ زی دوباره چھ چای برددانمینم..دھمیماساژش م

 و از جا کنمی مدای پی چھ جاندامینم....داردی بر مزی خنی و بھ سمت برززندیم
  غردی مایردب...شودی ھم بلند منی برزستمی ای مانشانی و مپرمیم
 

 ..برو کنار مھال-    
 

 گذارمی اش منھی سیدستم را رو    
 

 !!ولش کن...جون من... ایتو رو خدا برد-    
 

 خورمیتکان نم...کشدی و مردیگی را ممیبازو    
 

 ی درست و حسابی گوشمالھی نویمن تا ا...جونتو قسم نخور..برو کنار-    
 .ی بھ الالش گذاشتی لی لیبسھ ھر چ...کنمیندم ول نم

 
 زنمی مغی جبایتقر    

 
 !!ایتو رو خدا برد... شدھی تنبیبھ اندازه کاف-    

 
 رودی و عقب تر مزندی را چنگ مشیموھا    
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 ی من امشب تو اون کالنتریدونیتو کھ نم...ی تو کھ اونجا نبودید لعنت-    
 گنیزنگ زدن بھ من م... شدمی من چھ حالیدونیتو کھ نم...دمیچقد حرف شن

 . گلھ دختر پسر مست و معتاد بودهھی وسط گنیم.... داداشتو بردار ببرایب
 

 زندیداد م    
 

 !تھ؟یحال-    
 

 ی عادری کھ کوبشش نامنظم و غفھممیم... گذاشتھیقلبم سر ناسازگار    
 !!است

 
 رونی بزنم بخواستمی مھی چھ مدلدمیدا تا دبھ خ:  لرزدی مشی صدانیبرز    

 ... توختنیکھ مامورا ر
 

 کرد منو؟ چقد گفت حتی چقد اون سروان نصیدونیم.... خفھ شو-    
 اتاق بودن پچ پچ ی کھ توی امشب اون دوتا زنیدونیم!!نیحواستونو جمع کن

 گفتن؟ی گوش ھم مری زیچ
 

 دھمی خشکم را تکان میلب ھا... تحمل ندارمگرید    
 

 !گفتن؟ی میچ-    
 

 پدر و مادر ی بابا و مامانمون فوت کردن گفتن از آدم بدنیتا فھم...ھھ-    
 !!ستی ننمی از اشیانتظار ب

 
 یب..." زنمی مخیبھ کل ...ستدی ای و مداردی دست از زدن برمنباریقلبم ا    

 سال  ھمھنی ایعنی پدر و مادر؟ی من گفتھ اند بنیبھ برز!"...پدر و مادر؟
 نباری شدم نھ؟ااهی مادرم را؟آخر روسای پدرم را پر کنم؟ی خالینتوانستم جا

توانم کھ تکان ی نمیعنی...خورمیتکان نم...کندیکھ بھ سمتش حملھ م
 نمیبیم...کوبدشی مواری کھ بھ دنمیبیم...ردیگی اش را مقھی کھ نمیبیم...بخورم

 جملھ نی ھمھ سال با انیزحمت ا....خوردیُاما مرده کھ تکان نم...زندیکھ داد م
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چشمانم ...خورندی منی بھ زممیزانوھا!! ی راحتنیبھ ھم...دود شد و رفت ھوا
 ...!!نندی بی ھم نمندیبیھم م

 
 بھ سمتم بر ای کھ بردنمیبیم" مھال"  دیگوی منی کھ برزنمیبیم    

 و رودی بھ سمت آشپزخانھ منی کھ برزنمیبیم...دوندی کھ منمیبیم...گرددیم
 .زندی با ھول بھ صورتم مایبرد

 
 !!اید..ر...بـــ-    

 
 ! دفعھ؟ھی؟چت شد ..جونم-    

 
 زنمیھق م    

 
 ! پدر و مادر؟یگفت ب-    

 
 زندی را چنگ مشیبازو..شوندیچشمانش پر از اشک م    

 
 عمرمو صرف شما دوتا کردم تا یھمھ ....خدا شاھده حواسم بھش بود-    

 !!نیباش نداشتھ یکمبود
 

 !!دونمیم...دونمیباشھ م-    
 

 زدیریاشک م... ندینشی با شربت آب قند کنارم منیبرز    
 

  رفتن نبودمیبخدا من اھل پارت...غلط کردم-    
 

 !! استیگری دزیغصھ ام چ... منزیعز...ھھ    
 

شما ھا رو ... و درس خوندمدمی رو بھ جون خری عمر خفت و خوارھی-    
نزاشتم ...رهی بگمی واستون تصمینذاشتم کس... کس نفرستادمچی دست ھریز

 امی و گفتم خودم از پس شما برمسادمی ھمھ وایجلو... سرتون باشھیمنت کس
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 ی ھمھ ی تنھ پاھیخودم ...امی بدون بابا و مامان برمی زندگنیاز پس ا...
خودتون ... پدر و مادرنی نگھ بی کھ کسسادمیمشکالت بزرگ کردنتون وا

 تا سادمی وای ھمھ چی خودم پایاز نوزده سالگ... نی کم داریزی چنیکنحس ن
اما االن ....  نی کھ شما بفھمدمی نفھممی از جوونیزیچ... سالمھیاالن کھ س

 یپسر کار آسون  دوتاتی تربگفتی عمو می وقتفھممی مشنوم؟حاالی میچ
 مھال اگھ بزرگ بشن کنترلشون گفتی می وقتفھممیحاال م... چھیعنی ستین

 قد بکشن ی ھر چگفتی می وقتفھممیحاال م...ی چیعنی شھیسخت م
 .ی چیعنی کشھیدردسراشونم باھاشون قد م

 
خودم را از حصار ... انداختھ و سکوت کرده بودندریھر دو سرشان را ز    

ھم  کھ در را بستم باز نیھم... آزاد کردم و بھ سمت اتاقم رفتمایدستان برد
اما ... از مرگ ندارمی سکتھ نکنم؟ترسایخدا.... کردمی و نالھ ادی کشریقلبم ت

پدرم آنھا را دست من ....شم باز ھم کنارشان بادیبا... باز ھم سرپا بمانمدیبا
 !!ی پاکیصدا...دی آی شر شر باران میصدا...رومیبھ سمت تختم م....سپرده

 
 " بابایایتو از پسش برم    " 

 
 !شھ؟ی کھ نمینیبیاما م....کنمی رو ممیآره تموم سع-    

 
 " دارممانیمن بھت ا    " 

 
 . کردمدتی نا امی بار چجورھی کھ یدید-    

 
 " بابازی بھ خودت عزریسخت نگ    " 

 
 ! نھ؟یبازم حرفو عوض کرد: خندمیتلخ م    

 
 بھ خودم  رازیباز ھم ھمھ چ...باز ھم سکوت کرده...زندی حرف نمگرید    

 !!!سپرد
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 رهی خشگرشی نگاھم را از پرونده گرفتم و بھ نمالمی زنگ موبایبا صدا    
  باال انداختم و جواب دادمییابرو" دکتر رادفر" شدم 

 
 !بلھ؟-    

 
  اش لبخند بر لبم آوردی گرم و پر انرژیصدا    

 
 .کنمیسالم عرض م... حوصلھیبھ بھ خانوم دکتر ب-    

 
 ! حوصلھ ام؟یمعلومھ ب..ری بخدنیرس...سالم-    

 
 دیخند    

 
 زیچ...ی حوصلھ ای ساعتشو بستی و چھارساعت بستیشما کھ در ب-    
 !!ستی نیبیعج

 
 !!دکتـر: معترض گفتم    

 
 بھ نام استراحت و یزیدختر تو اصال چ...واال بخدا: حق بھ جانب گفت    
 ! بھ گوشت خورده؟حیتفر

 
 .حوصلھ ھم ندارم... خبشھیوقت نم-    

 
  از خنده داشتیی رگھ ھاشیصدا...خودم ھم خنده ام گرفت از جملھ آخرم    

 
 !!ید خودتم کھ اعتراف کرد....ایب-    

 
 ن؟ی داشتی کارمیبگذر-    

 
 م؟ی بگردمی دنبالت برمیای مگھیاره زنگ زدم بگم دوساعت د-    
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  باال رفتندمیابروھا    
 

 م؟یایم-    
 
 خوب کھ مخصوص خانوم ی جاھی ببرمتون خوامیم...اره با بچھ ھا-    

 !! حوصلھ استی بیدکترا
 

 گھ؟ی وقت دھی نی نھ دکتر بزاری اند؟ وانی و افشاینکنھ منظورتون در-    
 

 . کنھ صبر کنی راضتونھی نفر مھیتو رو فقط ...اوف-    
 

 نی اداندیم...دهی کھ از قبل نقشھ اش را کشدمی فھمای شاد دری صدادنیبا شن    
 کندیدختر خلع سالحم م

 
 .سالم خالھ-    

 
 حالت چطوره؟.... خالھزیسالم عز-    

 
 !؟یای با ما بیخوایخالھ مگھ تو نم...خوبم-    

 
امشب واقعا حوصلھ .. اش کنمی کردم راضیلبخند زدم و سع    

  شدم؟ری نکند پشومیچقدر زود بھ زود خستھ م...نداشتم
 

 گھ؟ی وقت دھی شھیخالھ جون نم-    
 

  نھ؟یای با ما بیدوست ندار -    
 

 و چشمان نمناکش را تصور دهی ورچی لب ھاتوانستمی جا ھم منیاز ا    
 دمیخند...کنم

 
 !!َ خوشگل تر بشنی آبی اون چشمانمیا؟نبی نکردیبغض کرد-    
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  لرزان شدشیصدا    

 
 ؟یمن کجا با دو تا مرد گنده پاشم برم شھرباز یخب تو نباش-    

 
 سالھ نزدهیبھ برادر س.. خنده ام را باال بردی صدانیاعتراض دکتر و افش    

 مھلتم نداد!... مرد گنده؟دیویگیاش م
 

 ؟اخھیای و نی دوتا تنھا بزارنی منو با اادی تو اصال دلت میخالھ جون-    
 !!دهی نمفیبدون تو ک

 
 ی من بود کلیپس تا حاال عمھ ... نامردیا: دی رادفر بھ گوشم رسیصدا    

 ! کرد؟فی خورد و کیی تنھایخوارک
 

 خودت حرف ای بی بلدیلیخ...کنمای مشی عمو مثال دارم راضسیھ-    
 !!بزن

 
  بودیعجب بچھ ا...دمی کنترلم را از دست دادم و بلند خندنباریا    

 
 طرز حرف زدنت دلم واست ضعف نیبا ا...باشھ خانوم خانوما-    

 ...!!محالھ امشب نخورمت..رفت
 

 ختی رشیناز در صدا    
 

 ناراحت شم یخوایپس اگھ نم...می خوشگل و خوردنیلی خدونمیخودمم م-    
 !!بگو چشم دختر خوب...ایبرو آماده شو با ما ب

 
 عاشق بچھ ام خدا؟با نقدریچرا ا... ھم فشار دادمی را رومیبا حرص لبھا    

  گفتمیفی ضعیصدا
 

 ..!!چشم-    
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 ھی ام تکی و بھ صندلدمی کشیقینفس عم..دیچی دکتر کھ در گوشم پیصدا    
 ...دادم

 
 ! نھ ؟ھیزیعروسک وسوسھ انگ-    

 
  زدمیلبخند تلخ...لحن او ھم حسرت داشت    

 
 ..!!یلیخ-    

 
 ھیپس تا ..ینی عروسکا ببنی ا ازی ببرمت تا حسابیی جاھی باشھ ادمی-    

 !! خداحافظگھیساعت د
 

 پرونده مقابلم پرت ی را روی کردم و گوشیمن ھم آرام خداحافظ    
 مرا جمع گری را کنار گذاشتھ و دیسی بود کھ رودروایچند وقت...کردم

 جمع و جور کردم ی کھ بھ در خورد خودم را کمی تقھ ایبا صدا..ستیبینم
 و جواب دادم

 
 .دییبفرما-    

 
 یحاتی چند پرونده مقابلم گذاشت و توضالیل.... و آرام باھم داخل امدندالیل    

 داد و در آخر گفت
 

...  مشغول بودلتونی موباایگو...تماس گرفتند(....) خانوم دکتر از پاساژ -    
  صحبت درباره اموری پاساژ گفتند براسیرئ

 . اونجادی ببرفی حتما تشرگھی دو روز دیکی پدرتون بھتره تا یمغازه ھا    
 

 سر تکان دادم    
 

 !ست؟ی نی اگھیمورد د...باشھ-    
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 . با اجازهرینخ-    
 
 

 رو بھ آرام گفتم...در را کھ بست    
 

  طرفا؟نی ا؟یتو چطور..خب-    
 

 شی پکمی امی بابا امروز گالره نبود حوصلم سر رفت گفتم بیچیھ-    
  خبر؟تو چھ...یجنابعال

 
 .رونی با رادفر و بچھ ھا برم بخوامی مگھی ساعت دھی-    

 
  اندازدیابرو باال م    

 
 دکتره تو نیخوشم اومد ا...شھی کھ روابط داره حسنھ تر منمیبیم..بھ بھ-    

 !!ستی بھم ثابت کرده شلغم نی ماه و خورده اھی نیا
 

 چپ چپ نگاھش کردم    
 

  ادب؟ی بی چیعنیشلغم ..درست حرف بزن-    
 

 ات ندهی درباره شوھر آی کھ؟ناراحت شدیشی ممیرتیغ....اوه اوه-    
  حرف زدم؟ینجوریا

 
  دادیبا خنده خودکار را بھ سمتش پرت کردم کھ جاخال    

 
 !! قبول کردمایفقط بخاطر در... نکناخودیفکر ب... مزهیب...کوفت-    

 
  جا بھ جا شدی و در مبل کمدیخند    
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 مارمولک نی ایدی نفھمیعنی... کجھتی دوزارشھیخاک تو سرت کھ ھم-    
  شدن بھ تو دست بھ دامن دوتا بچھ شده؟کیواسھ نزد

 
  چھ؟یعنی مارمولک ؟ی ادبید چرا تو انقدر ب-    

 
 . انداختنی اش را چینیب    

 
 رفتن رونیحاال با چھارتا گپ و ب...یدی بددیمرده شورتو ببرن کھ انقد ند-    

 فقط اون مارمولکو کنھ؟توی باد مرتتی کھ راه بھ راه رگ غیصاحابش شد
 ؟یدیاز تو دھن من شن

 
 رونی ببرتشون بکننیبچھ ھا ھمش اصرار م... نکنخودیفکر ب...رینخ-    

 !! مشغلھ دارهیوگرنھ اون خودشم کل
 

ا  دردسرنی ای مشغلھ ھا رو حاضره ببوسھ بزاره کنار و حسابنیتمام ا-    
 !!نی نھ؟ حاال ببیگیم... نفھمو عاشق خودش کنھیرو بھ جون بخره تا تو

 
  زدمیپوزخند تلخ... آشنا بودختنی فرو رنیا...ختی در دلم فرو ریزیچ    

 
 ؟ی حرفو بھم زدنی ھم ھمکھی اون مرتی درباره ادتھی-    

 
 .. کبود شدکبارهیرنگ صورتش بھ     

 
 کجا و لحن اون موقع نبارمیاما لحن ا...مھادیخوبم ... گفتمادمھیاره -    

اما االن از ....ی نگرفتی احمق جدیکجا؟اون بار ھشدار بھت دادم و تو
 ..!!ی مرد بشنیخدامھ عاشق ا

 
 من زخم ؟آرامی ازش مطمئنھ؟مگھی بھراد چجور آدمیدونیمگھ تو م-    

 تو گوشت نویپس ا... بشمدهی سوراخ گزھی دوبار از خوامی نم؟یفھمیخوردم م
 !!دمی خط قرمز کشھی رو یمن دور عشق و عاشق...فرو کن
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 کردی و خونسرد بھ حرص خوردنم نگاه منھیدست بھ س    
 

 .خورهیمنکھ چشمم اب نم-    
 

 .خفھ-    
 

  زدشخندین    
 

 ..مارستانی بی تو محوطھ پشتی عصرا برنمی بھ بعد نبنیاز ا-    
 

  نگاھش کردم کھ گوشھ لبش باالتر رفتجیگ    
 

 ی و اخر وقتی ساعت درد ودل کنھی ینی دکتر بشی ور دل اقای برنمینب-    
 !!ی چشمات داد بزنھ کھ آروم شدیگردیبر م

 
 دلخور شیصدا.. را با زبان تر کردشیلب ھا... ام وا رفتمی صندلیرو    
 بود

 
تو غم و ...دانشگاه رفتم..درس خوندم... باھات بزرگ شدم یاز بچگ-    
 طی شرانیتو بدتر...دمی ھاتو دھیگر..دمیخنده ھاتو د... باھات بودمیشاد

 رنگ نگاھتو بخونم؟ عاشق تونمی من نمیفکر کرد...کنارت بودم
 آروم ی کنارشیاما وقت...ی عاشقش بشی زوده کھ بخوایلی خیعنی...ینشد

 خدا واسھ نجاتت از یعنی نیو ا...خوب بلده آرومت کنھ اون یعنی...یشیم
 یدی امھی یعنی ھست کھ آرومت کنھ یکی یوقت... فرستادهویکی منجالب نیا

 چشمات آرومھ نمی بی و میای مششی از پی وقتیدونینم... ھستتیواسھ زندگ
 مشمھال من بعد از دوازده سال تو چشمات آرا...کنمیچقدر خدا رو شکر م

 ؟ی حفظش کنیخوایچرا نم...دمید
 

 زار و افھی بھ قدھدی و فشار مردیگیدستم را در دست م... دی ایبھ سمتم م    
 زندیچشمان نمناکم لبخند م
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 ی نگفتکنھ؟مگھی می خواھر و برادر داره کھ واسشون پدرھی یمگھ نگفت-    
مثل تو ... آدم مثل تو خستھ استنی اگھ؟مھالیچقدر با عشق از مادرش م

 روز دو روز ھیتو رو واسھ ...ستی راه نمھی نقیرف...دهی کشیسخت
 حرف دلشو تونھیانقدر چشماش صاف و صادقھ کھ ادم راحت م...خوادینم

 حرفاست؟اونم دلش نی سن دنبال دوست دختر و انیبھ نظرت با ا...نھبخو
 .خوادیآرامش م

 
 شودیلبخندش مطمئن تر م    

 
 بھ نظرت واسھ بچھ نی انقدر واسھ برادر و خواھراتون دلسوزیوقت-    

 خودت داشتھ ی رو براای مثل دریکی خوادی تو دلت نمن؟مھالیھاتون چطور
 ؟منینی خودش ببی پدرانھ بھرادو واسھ بچھ ھای لبخنداخوادی دلت نم؟یباش
 رت چقدر حسدمی فھمدمی دنی و افشای تو و بھرادو بھ دری لبخندایوقت
 کھ حق ی ایزندگ...ی زندگھیبلکھ حسرت ... بچھھینھ فقط حسرت ....نیدار

 !!ھر دوتاتونھ
 

 دی از اشکم را بوسسیخم شد و گونھ خ    
 

 !!ی بھ فکر خودت باشکمی وقتشھ کھ گھید...یفدات بشم خواھر-    
 

  گوشم زمزمھ کردریز    
 

 ...!!مطمئنم...دوستت داره-    
 

 و ای بود نشستم و با لبخند محو دری کھ خالیمکتی ننی ترکی نزدیرو    
 اخم نیافش... شده بودندی برقنی شدم تازه نوبتشان شده بود و سوار ماشنیافش

 کھ محکم یگری دی کند اما بچھ ھای با دقت رانندگکردی میکرده و سع
 ی ھاخنده با ذوق بھ...بردی را باال مای قھقھ دری صدادندیکوبیبھشان م

من از .... کوچک و رنگارنگشانیایبھ دن....تھ بودم چشم دوخنشانیریش
 ام در یاما بھ ھمان اندازه جوان... داشتم ی ام خاطرات خوبیدوران کودک
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 بستھ بزرگ پاپ کرن بھ خودم آمدم و سرم را باال دنیبا د....گذردی میکیتار
  تکان دادمی جلوابستھ ر....کردی در ھم نگاھم میبا اخم ھا....گرفتم

 
 ..!!نی و برو اون طرف تر بشریبگ-    

 
 .دی غرشی دندان ھای نگاھش کردم کھ از الیسوال    

 
 . برو اونورگمیِد م-    

 
 مکتی بستھ را گرفتم و آن طرف نعیناخوداگاه بھ حرفش گوش دادم و سر    

 معذب یکم.. ام نشستی وجبکی در فاصلھ ظی غلیبا ھمان اخم ھا...نشستم
 ی دادم بھ روحی زشت بود پس ترجگرفتمیفاصلھ م شتریشدم اما اگر ھم ب

از پشت   نگذشتھ بود کھ دست راستش را باال آورد وی اھیثان...اورمیخودم ن
آب دھانم را قورت دادم و خواستم عقب بکشم کھ ... گذاشتکمتی نیسرم رو

 .دیچی اش در گوشم پی عصبیصدا
 

 . بچھ ھا تموم بشھی سرجات و تحمل کن تا بازنیبش-    
 

 در بای تقرمی بودکی نزدگریکدی بھ یادیز.... نگاه کردممرخشیمعذب بھ ن    
 در ھم جذاب تر ی و مردانھ اش با آن اخم ھادهیصورت کش....آغوشش بودم

فاصلھ " میدوست داشتم داد بزنم و بگو...رفتی اعصابم رژه میشده و رو
با .... فتاد انیکم کم گوشھ چشمش چ"...رقصدی دل من نزده ھم منیا... ریبگ

 سرم را عقب یمن ھم کم....مکث سرش را بھ سمتم چرخاند و نگاھم کرد
 . بودی بدتیواقعا موقع..بردم

 
 ! شد؟رتی دستگیزیچ-    

 
  نگاھش کردم و گفتمیسوال    

 
 ؟یاز چ-    
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 ... منیاز بررس-    
 

 تابلو بودم، یادیز... را بھ وضوح حس کردممیرنگ گرفتن گونھ ھا    
 دی خندزیر!بودم؟ن
 

 .اینگفت-    
 

 چپ چپ نگاھش کردم    
 

 !!دکتــر-    
 

 اعصاب شیانگار نھ انگار کھ تا چند لحظھ پ.... تا بناگوش باز شدششین    
 . در ھم بودشینداشت و اخم ھا

 
 ی از اون موقع کھ اخماتون حسابن؟اونیکنی مینجوریچرا شما امشب ا-    

 . از االننمیدر ھم بود ا
 

  در ھم رفتشیدوباره اخم ھا    
 

 ی بفھمنکھی بدون اینیبی تا ذوق و شوق دوتا بچھ رو میتو عادت دار-    
 !؟ی تا بناگوش باز کنشتوی نیکجا ھست

 
  در ھم رفتمی من ھم اخم ھانی ھمی برادمیمنظورش را نفھم    

 
 ھ؟یمنظورتون چ-    

 
 وحشتناک تر نگاھم کرد    

 
 گلھ پسر ھی کھ ستیحواستم ن.. یزنی و لبخند دندون نما منجای اینشست-    

 .زوم کردن روت
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 آمد و نی ھمیپس برا... متوجھ نشده بودمقتایحق... باال رفتند میابروھا    
 تھ تھ دلم از کارش خوشم آمده بود و متاسفانھ نکھیبا ا... بھ من نشستدهیچسب

م و نگاھم را دوباره  نازک کردشی برای انکارش کنم پشت چشمتوانستمینم
 بھ بچھ ھا دادم

 
 نینیبب...مارستانی بپی لبخند بود اونم با تھی نکھیا... دکترگھی دمینیما ا-    

 ...!!شھی می زده چھ اوضاعپیت
 

 یچھ جسارت.... خودم یی ھمھ پررونی ھم فشردم مبادا بخندم بھ ایلب رو    
 پوست یعصب...از گوشھ چشم نگاھش کردم... مردنی کرده بود مقابل ادایپ

 ...دیجویلبش را م
 

 !؟..وگرنھ... بھ بعد حواست بھ خنده ھات باشھنیبھتره از ا-    
 

 طنتی و شیی ھمھ پررونی ادانمینم.... مھم بودیلیخ" و گرنھ"  نیآھا ا    
 ی وجبکی ھیامشب از کجا و چگونھ بھ سراغم امده بود کھ درست در 

 خودش را نشان خواستی روزھا منبع آرامشم شده بود و منیھ ا کیمرد
 ابرو باال انداختم...دھد

 
 ! دکتر؟یوگرنھ چ-    

 
 چشمان خندان و ی تورودی و فرو مشودی مخی رنگش مینگاه نافذ قھوه ا    
 ی بزند اما صدایلب باز کرد کھ حرف...دی آی تر منیی بارم و کم کم پاطنتیش

 شی موھای توی نگاھش را گرفت و دستعیسر... مجالش ندادلمیزنگ موبا
 ...من ھم خودم را جمع و جور کردم... دیکش
 بغض را مھمان نیچھره خندان برز... زل زدملمی موبانیریبھ صفحھ اسک    
چھار شب از ....کنمی مجکتشی و ردھمیآب دھانم را قورت م...کندی ممیگلو

 دھمیمحل نم...کنمیست کھ نگاھش نمچھارشب ا...آن شب پر کابوس گذشتھ 
 شب بعد آمد کی نکھیبا ا...گذرمی تفاوت از کنار نگاه نادم و کالفھ اش میب...

از دستش ... کرد اما دلم باز ھم باھاش صاف نشدی عذر خواھیو حساب
 انیکم نگفتھ بودم با آرش و ک... را نداده بودمانیکم ھشدار ک...دلخور بودم
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 را ای کھ دنی و آن جملھ اای بردی اش شد سرزنش ھاجھیاما نت....دمخور نشو
 آورم نگاھم در یکھ باال م سرم را... بر سرم خراب کرداتشیبا تمام واقع

 زندی میلبخند...شودینگاه مھربانش قفل م
 

 ! نھ؟یباھاش قھر-    
 

 ردیگیلبخندش عمق م! د؟یاز کجا فھم...شوندیچشمانم گرد م    
 

 ....نطورهی ھمافمی قشھی با بھنام و باران بحثم میمنم وقت-    
 

 می زندگی از مسائل خصوصخواھدیدلم نم.... اندازمی مریسرم را ز    
 باز ھم خودم مشکالتم ھایری درگیسالھاست کھ با وجود ھمھ ... بزنمیحرف

 ...!!زدمی نمی حرفی کسشی و پکردمیرا حل م
 

 !! بحث کوچولو بودھی....ستی نیزیچ-    
 

 شنھادیاما بھت پ... بغض نگات معلومھنی کوچولو بودنش از ازانیآره م-    
 ...!!نزار ازت دور بشھ... کشش نده نی از اشتری بگھی دکنمیم
 

 وگرنھ رمیجرات ندارم سرم را باال بگ.... نگاه نافذنیامان از دست ا    
 را در فمیدستھ ک... کھ بتواند خود موضوع بحث را ھم بفھمدستیمعلوم ن
 کھ بھ نی و افشای دری بزنم صدای کھ حرفکنمی تا لب باز مفشارمیدستم م

 ....کشاندی نگاه ھر دومان را بھ سمت خود مندی ایسمتمان م
 

 کندیزمزمھ اش کنار گوشم تمام بدنم را داغ م    
 

 ...!!!میزنیبعدا حرف م-    
 

 شان یکی... امدیتم م آب انار بھ سموانیبا لبخند نگاھش کردم کھ با دو ل    
 کردینگاھم نم....را با اخم بھ سمتم گرفت و کنارم نشست
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 ...!!من عاشق آب انارم...گھیاخم نکن د-    
 

 جا شی لب ھایلبخند رو..دی در صورت مظلوم شده ام چرخشیچشم ھا    
  بودمشی خنده ھاماریب..خوش کرد

 
 !! دختر خوبستیآخھ االن واست خوب ن-    

 
مظلوم تر نگاھش کردم ... آب انارم را بزنمدی وجھ حاظر نبودم قچیبھ ھ    

  تر شدقیکھ لبخندش عم
 

 ...!!خورمتایچشماتو انقدر گرد نکن م...باشھ بابا-    
 

بدجنس .. صورتم حس کردمیھجوم خون را بھ تک تک سلول ھا    
  زدمشی بھ بازویمشت آرام...کشمی چقدر خجالت مدانستیم
 

 !!تی تربیب-    
 

سرخ ... کنار گوشم تپش قلبم را باال بردنباریخنده مرموز و مردانھ اش ا    
 !!تر شدم

 
 ..!!ی چشم عسلیشیعاشقتم پ-    

 
 ... خنده بلنده اش گم شدی من در صداغی جیصدا    

 
 !!ــــدینــو-    

 
 عرق سیخ... زدمینفس نفس م.... نشستممی و سر جادمیاز چا پر    

 می گوشھای را رومیدستھا... دیچی پی خنده اش مدام در گوشم میصدا..بودم
 و دمی در از جا پری باز شدن ناگھانیبا صدا!!یلعنت...گذاشتم و فشار دادم 

  زدمغیج
 .شدی مکمی نزدی مردھیسا    
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 ...!!مھال منم-    

 
 دمی تخت چسبیبا ترس بھ پشت    

 
 !!دی نواین...ایجلو ن-    

 
 . را بستممیچشمھا...با روشن شدن چراغ     

 
 !! رفت چراغ خوابتو روشن کنمادمی..لعنت بھ من -    

 
با ترس و وحشت نگاھش ... نشست از جا پراندممی بازوی کھ رویدست    

 بغض کردم و خودم را در شی و آشنااهی سی چشم ھادنیاما با د...کردم
 او ھم یصدا.... محکمش را دورم حلقھ کردیبازوھا!!اغوشش انداختم

 !!گرفتھ بود
 

 !!فقط خواب بود...زمی عزیدیخواب د-    
 

سرم را در .. شکستی مای...داشتی دست بر مای ی بغض لعنتنیکاش ا    
  اش فشار دادم و زمزمھ کردمنھیس
 

 !!کاش...ای بردمردمیکاش م-    
 

 !! در گوشم گفتی بلندسیبا حرص ھ    
 

 !!اری آب بوانی لھی ؟برویکنی بر بر نگاه میستادی چرا انیبرز-    
 

 دمی کشرونی بایخودم را از آغوش برد... دمی را شننی برزی بعد صدایکم    
 ... انداختمنی بھ صورت ناراحت برزی نگاھمین..

 . را از دستش گرفتموانی لی لبری زیبا تشکر    
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  من چطور اومدم تو اتاقم؟ا؟یِساعت چند برد-    
 

  در ھم رفتشیاخم ھا    
 

 دی رسیوقت...ِ اون دکتر خوابت برده بودنی ماشیتو... صبحھ٣ساعت -    
 !!زنگ زد و من اومدم آوردمت باال

 
 موقع برگشت از یوا....دکتر رادفر. بچھ ھا.یشھر باز... آمدادمیتازه     

 !! کرده بوددارمیکاش ب... خوابم بردیخستگ
 کردی چپ چپ نگاھم میکم... و خجالت زده نگاھش کردمدمیلب گز    

 
 ..!! زشت شدیلیخ-    

 
 ... کھیچقدر بھش اعتماد دار-    

 
 در حضور خواستینم... انداختنی بھ برزی نگاھمیحرفش را خورد و ن    

 ستادی تخت بلند شد و کنارش ایاو حرف بزند از رو
 

 ؟ی نداراجی احتیزیچ-    
 

در کھ بستھ شد بلند شدم و بھ سمت ....تکان دادم" نھ" سرم را بھ نشانھ     
 پنجره اتاقم رفتم

 
 ..."خواستیدلم نگاه آرامش را م    " 

 
    
 

مجبور بودم .... مانده بودمارستانی بنگی پارکی تونمی ماشروزیاز د    
ھ سمت  ببستمی را ممی مانتویھمانطور کھ دکمھ ھا...رمیامروز آژانس بگ

 در چارچوب ای کھ بردرمی را برداشتم و خواستم شماره بگیگوش...تلفن رفتم
 کردیاخمو نگاھم م..ستادیاتاقش ا
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 ؟یزنی زنگ می بھ کیاول صبح-    

 
 !!مارستانی برم بدیبا...آژانس: لبخند زدم     

 
  افتدی راه میی کشان بھ سمت دستشوازهیخم    

 
 ! خرابھ؟نتیچرا؟ مگھ ماش-    

 
 !! موندهمارستانی بنگی تو پارکروزینھ از د-    

 
 لبش ی پوزخند رولیدل...گرددیبا مکث بھ سمتم برم..ستدی ای راه مانھیم    

 فھممیرا نم
 

ِ دکتر کھ ھست با نی ا؟ی نرنی با ماشگھی دیخوایاصال م...پس بگو...آھا-    
 !!ای برو و بنیھم
 

 مبل یرو... رودی و مردیگیبا حرص رو از من م...کنمیناباور نگاھش م    
 ...!! خدایوا...کشمی بھ صورتم می و دستنمینشیم

 چھره ام دنینگاھش با د...می آی بھ خودم منی برزری صبح بخیبا صدا    
 شودینگران م

 
 ؟یحالت خوبھ آبج-    

 
بلند شدم و بھ !! دارمی کھ چھ حالداندیاما فقط خدا م... دھمیسرم را تکان م    

ھمزمان با خروج ... را برداشتمفمی مقنعھ ام را سر کردم و کعیاتاقم رفتم سر
  آمدرونی بیی ھم از دستشوایمن از اتاق برد

 
 !!رسونمتیصبر کن حاضر شم ، م-    
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 و بھ سمت فشارمی ھم میلب رو... فھممی را نمشی کارھا و حرفھالیدل    
 رومیدر م

 
 !!رمیخودم م...الزم نکرده -    

 
 کندی منمی زمخی بلندش میصدا    

 
 !ستم؟ی نصف اون ھمکار محترمتم نیعنی؟یفھمی مرسونمتی مگمیم-    

 
 

 دی آی مرونی از آشپزخانھ بنیبرز    
 

 ا؟یچتھ برد-    
 

 یو من ھنوز ناباور نگاھم گره خورده در نگاه برادر...دھدیجوابش را نم    
 تر شده اند اهی چشمانش سیاھیس...کندی ناعادالنھ قضاوت ماست کھ

 گذاردی بھ جلو می قدمنیرزی!!انگار
 

 !د؟ی ؟ نوھی آوردش؟اسمش چشبی کھ دیمنظورت کدوم ھمکارشھ؟ھمون-    
 

 ھمھ نی خدا ایوا..می کنی شوکھ نگاھش مایھمزمان من و برد    
بدنم لرزش .خوردی کمرم سر مرهی تی رویشوک،چرا؟عرق سرد

 از دنشی شنای از شوک امدن اسم اوست دانمینم... گرفتھ استینامحسوس
 خودم را از عیسر... از من نداردی ھم دست کمایحال برد.....نیدھان برز

 کھ نیھم...رومی منیی و تمام شش طبقھ را از پلھ ھا پازم اندای مرونیخانھ ب
 دی آی مرونی بنگیک ھم از پارای برد٣ مزدازنمی مرونیاز در مجتمع ب

 
 !!رسونمتیگفتم کھ م.... سوار شو ایب-    

 
 نی اولیبرا.... زدم ادی اسمش را فرشبید...کنمیپا تند م....دھمیمحل نم    
حاال جوابش را چھ ... دهی شننیحتما برز... سالنھمھیآنھم بعد از ا...بار
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اما من ....کندی بگذرد صبرش تمام شده و بازخواستم مگری دی کمدانمیبدھم؟م
 حواسم می شدن بازودهیبا کش!! ندارمایخدا.... را ندارمیگریتحمل دادگاه د

 . زده استرونی اش بی راحتیبا ھمان لباسھا....شودیجمع م
 

 ! با من اومدن انقدر واست سختھ؟یعنیحواست کجاست؟ -    
 

 و خودم را رومی منیبھ طرف ماش....کشمی میقی و نفس عمبندمیچشم م    
 ھی تکشھیسرم را بھ ش... افتد ی کھ راه منیھم...کنمی جلو رھا می صندلیرو

 ! چکار کنم؟نیبا برز...دھمیم
 

 !!چونمشی پی می جورھیخودم ...بھش فکر نکن -    
 

 !؟یتاک:  زنمیپوزخند م    
 

 ....کندی نگاھم میسوال    
 

 ش؟یچونی بپیخوای میتا ک-    
 

 شودیدستش دور فرمان مشت م    
 

 یکس... ادامھ اش بدم ی منم مجبور کردی رو تو شروع کردی بازنیا-    
اگھ ... طلبکار باشھ منم نھ تودی کھ بایکس.... بزنھ منم نھ توھی کنادیکھ با

 !! رو گفتھ بودمی ھمھ چشی ھمون سھ سال پیزاشتیم
 

 کنکور نی کھ برزیھمان سال.... دی بگوخواستی مشیسھ سال پ    
ھمان ..یی و سر بھ ھواطنتیپر بود از ش...تازه ھفده سالھ شده بود...داشت

 !!موقع ھا کھ کنترلش سخت بود
 

 .دادی دستمون می کارھی کھ یاگھ اون موقع گفتھ بود-    
 

 چرخدی و بھ سمتم مداردی نگھ ممارستانی بیجلو    
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 ھم بفھمھ مطمئنا یوقت... حقشھ کھ بدونھیعنی... بفھمھ مھالدیآخرش کھ با-    

اون ...ی باھاش رو بھ رو بشدیباالخره با... منو تو داره ی برای عواقبھی
 !!یپس بھتره خودتو اماده کن...ستیروز دور ن

 
 بھ دستم یدستمال.. ردیگی از اشکم مسی و خدهیچشم از صورت رنگ پر    

 دھدیم
 

 ...!!شھ ذره منطقش خوھیفقط دلم بھ اون -    
 

 بالھا حق من نیتمام ا...حق است....شومی مادهی و پکنمی را پاک ممیاشکھا    
 ...!! تنم بلرزددیتا اخر عمرم با...است
 ستدی ای ممی کنار پاینیماش    

 
 .بھ بھ خانوم دکتر خوش اخالق-    

 
آنھم مقابل ... لحظھ کم داشتمنیفقط بھراد رادفر را ھم...دھانم خشک شده     
 دھمی جوابش را می جدیکم..ایبرد

 
 . دکترریصبح بخ-    

 
 رودی ام درھم مدهی پری رنگ و رودنی با دشیاخم ھا    

 
 !حالت خوبھ مھال ؟-    

 
 بار است کھ اسمم را صدا نیاول...بندمی و چشم مستمی ای ممیسرجا    

 شودی زھر مای بردنی در ماشی با صدادنشی شنینیریاما ش...زندیم
 

 ...!! دکتریسالم آقا-    
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 یھرگاه احساس خطر کند ب.... داردیی چھ خصلت ھاای رفتھ بود بردادمی    
 مقابل ی کھ با راحتستی مھم نشیبرا....شودی و ظاھرش مپی تالیخ
 عی اما سرشودی شوکھ می کمدنشیرادفر با د....ستادهی کنار من امارستانیب
 ستدی ای شده و بھ مقابلمان مادهیپ
 

 . خانایسالم برد-    
 

 .اما رادفر چھارشانھ تر است...ھر دو ھم قد اند... دھندیدست م    
 

 . درست ازتون تشکر کنمنی کھ کردی بابت لطفشبیشرمنده نشد د-    
 

 دھدیرادفر با لبخند جوابش را م    
 

 !! بودفھیوظ-    
 

 شنومی را مشی دندان ھادنیی سایصدا    
 

 ...!!می مزاحم شما نشمیکنی می بھ بعد سعنیاز ا...بھ ھر حال ممنون-    
 

 بدجور جبھھ ایبرد..شودیمردمک چشمان او ھم ھمانند من ثابت م    
 و بعد از فھمدی مرد حساس است؟رادفر ھم منی ای ھمھ رونیچرا ا...گرفتھ

 .رودی داخل معیتعارفات معمول سر
 

 !! بشھکی بھت نزدخوادیاما دلم نم...ھی آدم خوبنمدویھر چند م-    
 

 !! افتمی جوابش را بدھم راه منکھی و بدون اکشمی میقینفس عم    
 
 

 ...مھال-    
 

 .زندی نفس نفس مرسدیکنارم کھ م.. تا بھ من برسدستمی ایم....آرام است    
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 !؟یچطور-    

 
 !!افتضاح-    

 
  افتدیکنارم راه م    

 
 خانواده یی تو کار آشنانی کھ زدنمیبیم...ی باشی عالدیچرا؟ اتفاقا االن با-    
 !!ھا
 

 خوردی کھ خنده اش را مکنمیبا حرص نگاھش م    
 

 !ھ؟یھا؟ چ-    
 

 اونو از من دور کنھی میبھ شدت داره سع... چش شدهای برددونمینم-    
 ..!!کنھ

 
 ستدی ای مشی مات سر جایلحظھ ا    

 
 ؟ی چیعنی-    

 
 !!ھیی مخالف صد در صد ھر گونھ آشنانکھی ایعنی-    

 
 رساندیخودش را بھ من م    

 
 !ھ؟یخب چرا؟ حرفش چ-    

 
 !! شھکی بھت نزدخوامی نمگھیفقط م... دونمینم: شانھ باال انداختم     

 
 از خداشم بشھ کھ تو دی شما دو تا رو بچھ فرض کرده؟اون باایبچھ شده -    
 !!یای مرونی از اون الک سفت و سختت بیدار
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 مستاصل نگاھش کردم    

 
 !!خوادی نمنوی اایانگار برد-    

 
 و امروز شبی از اتفاقات دشی برامیرفتی کھ بھ سمت بخش منطوریھم    

 میاو ھم نگران شده و مدام دلدار...صبح گفتم 
نم را مشغول  انقدر مخالف است بدجور ذھای چرا بردنکھیاما ا...دادیم    

 .کرده بود
 
 

 میتمام مدت لبخند بھ لب بھ تماشا...کردمیبا اخم بھ پرونده اش نگاه م    
 و طلبکار در نھیدست بھ س...پرونده را بستم و بھ دست گلسا دادم..نشستھ بود

  تر شدقیچشمانش زل زدم کھ لبخندش عم
 
 

 !!مزی عزمونھی متیشونی پیخط اخم رو...اخم نکن دختر جان-    
 

  کنار تختش نشستمی صندلیبا تاسقف سر تکان دادم و رو    
 

 !ن؟یری گی نمی رو جدتونیماریچرا ب-    
 

  شدرهی دستش خی توحی و بھ تسبدیآه کش    
 

 ! مھال جان؟خوامیمگھ چقدر از خدا عمر م-    
 

 کردمی نگاھش میعصب    
 

صد . پنجاه و دوسال ی انگار بھ جایزنی حرف می جورھی خانوم بایز-    
 !؟یستیچرا بھ فکر بچھ ھات ن!! سالتھ
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  گوشھ لبش نشستیپوزخند تلخ    
 

 ..!! کننی زندگتوننیاونا بدون منم م-    
 

  لرزانش گذاشتمی دستھایدستم را رو    
 

 آدم ارزشمند ی کردن،وقتی زندگنی کنن؟باور کنی خوب زندگتوننیم-    
 از ھیزی چھی.... ندارهی ارزشچیاشتھ باشھ ھ رو ندشی زندگی داشتھ ھانیتر

 !!مرگ بدتر
 
 

 دی لرزشی ھم مثل دستھاشیصدا    
 

 بھشون سخت ی باشم کھ بدون من زندگزیفکر نکنم اونقدر عز-    
 !؟ی بھ درد و دلم گوش کنی وقت دارقھیچند دق...بگذره

 
 بود کھ نی بخاطر ادیشا... دوستش داشتمیلیخ...با محبت دستش را فشردم    

 نگاه رونیاز پنجره بھ ب... سن بودنیمادر خودم ھم اگر زنده بود االن در ھم
 کرد

 
 

 ھی اومد خونھ و خبر اومدن امرزمی شب پدر خدا بھیھجده سالم بود کھ -    
 ی چراغونامرزمی خدا بی اقایچشما...خواستگار رو بھ من و مادرم داد

 با اصل و نصب گفتیم...گفتیمدام از پسره و خونوادش خوب م...بود
 کھ خوشبختت ھیکس... ھی مرد زندگی علنی اگفتیم...آبرو دارن...اند
 یلیمنم خ...زدی نمیبخاطر آقام حرف... بود و نبودیمادرم ھم راض....کنھیم

 .دی رسی شب خواستگارنکھیتا ا....نمی پدرمو ببیفیِ پسر تعرنیدوست داشتم ا
 

  گوشھ لبش نشستیلبخند تلخ    
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 دمشیھمون لحظھ اول کھ د... شد شب عاشق شدنممیشب خواستگار-    
 نھ تنھا از ظاھرش بلکھ از رفتار و یعل...گفتیاقام راست م...عاشقش شدم 

 بشی نصی دومادنیآقا کھ از خداش بود ھمچ...دیباری میمنشش ھم مردونگ
 روز اام...رفتی لبخند از رو لباش نمگھی بودش ددهی دیمادرمم از وقت...بشھ

 یلی پسر خنی اباینشست کنارم و گفت ز... آقام رفت دم حجرهیبعدش وقت
 ی مرد بشنی زن ایوقت...ابونھیراننده ب...ھی کھ گفت شغلش چیدیآقاست اما د

 دو ابونھی بی پنج روزش رو توایاز ھفت روز ھفتھ چھار ...یشیتنھا م
 ادی شام بو  کھ مثل بابات واس ناھارستی نی مردنیا... خونھیروزش تو

 ؟یتحملشو دار...ارتی شھی میی تنھای زن شدیوقت....خونھ
 

 . اش را ماساژ دادنھی قفسھ سیبا دست کم    
 

 . خانومبای زنی بکشقی عمینفسا-    
 

 نجای اما ذھنش اکردیبا محبت نگاھم م...بلند شدم و تختش را خواباندم    
 نبود

 
 دمی خونش فھمی رفتم تویوقت....گفتیراست م.نور بھ قبر مادرم بباره-    
 ازش ی خبرگھی و تا دو سھ روز دشدی میآفتاب نزده راھ...گھی میچ

 شھیمادرش ھم...میکردی می مادر شوھر و پدر شوھرم زندگشیپ...نداشتم
کھ   دلنیاما ا..یکنی سختھ اما بعدا عادت ملشی اواگفتی و مدادی ممیدلدار

 کھ از ییوقتا...رفتی دل عاشق بود و ھزار راه منیا...شدیعادت سرش نم
مثل پروانھ دورش ..شناختمیمن سر از پا نم... خستھ بودیلی خدیرسیراه م

 چی کھ ھفیاما ح... مرد بودیلیخ....کردی و اون با نگاش دلگرمم مدمیچرخیم
 !!وقت کنارم نبود

 
 دیاشکش چک    

 
 مانمیدرست دو روز قبل از زا... نبود ی اومد بازم علای محمد بھ دنیوقت-    

 ی بجانکھیبخاطر ا.. غصھ خوردم یلیخ... بار ببره بوشھرھیمجبور شد 
 ھنوز بھ اون دوران زمیمھال عز...مارستانیشوھرم داداشش منو رسوند ب
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 ی ھمھ باالینی ببیوقت... زن حاملھ و پا بھ ماه چقدر حساسھھی ی بفھمیدینرس
 یکیسھ تا پسرام .... تو دلتزهیریسرت ھستن جز شوھرت، غم عالم م

من و ....یرضا اومد و بعدش مھد.بعد محمد... دارنیدوسال با ھم تفاوت سن
 .می نبودقی اما انگار المی دختر دوست داشتیلی خیعل
 

 از یکی شده بود فقط ی دو ھفتھ کھ بسترنیدر ا... در ھم رفتھ بودمیاخم ھا    
 دی دست کشحشی و بھ تسبدیبا بغض خند... بودمدهی را دشیپسرھا

 
محمد چھارسالھ کھ رفتھ ... رضاستنجای اادی پسرم کھ اکثر مواقع منیا-    

 بھ ی سرادی دوبار میکی یماھ... ھم کھ مدام با دوستاش سفرهیمھد...فرانسھ
 کنترل گھی بھ رحمت خدا رفت دی کھ علشیده سال پ!! رهی و مزنھیمادرش م

 ازش یلیخ  پدرشون بودیتا وقت... سخت شدیلی سھ تا پسر خنیکردن ا
 !! رفت انگار خدا رو ھم بنده نبودنی اما وقتبردنیحساب م

 
 .. را پاک کردشی اشکھایبا روسر    

 
پس ... ندارهیبود و نبود من واسشون فرق...انگار نھ انگار مادر دارن-    

 !! من عمرمو کردم دخترجون؟یدی بمونم ؟بھ چھ امیواسھ چ
 

 !؟یدی با چھ امیبھ راست...کردمی نگاه ممرخشی بھ نی ناراحتبا    
 

    
 

 چی داشت بدون ھیتمام مدت سع...دادمی ترنم گوش میبا دقت بھ حرفھا    
  در ھم رفتمی کھ بر زبان آورد اخم ھایاما با جملھ ا... دھد حی توضینقص

 
 .نمیصبر کن بب-    

 
 ! شده؟یزیچ-    
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 درد رو کمی کھ فقط ی دادی بعد از عمل درد داشتھ و تو بھش مسکنیگفت-    
 ! داده؟نیتسک

 
 یعصب.... ھا انداختدنتی رزھی بھ بقیآب دھانش را قورت داد و نگاھ    
 دمیغر

 
 ..!! دکتر محتشمنیبھ من نگاه کن-    

 
 ..!!بلھ خانوم دکتر:با ترس نگاھم کرد و سر تکان داد     

 
  بخش قلب استنجایکھ بھ خودم بفھمانم ا... بود کھ داد نزنمنیتمام تالشم ا    

 
 ھم یرستانی دانش آموز دبھی نویفکر کنم ا.  سادهیلی سوال خھی-    

 !ھ؟ی بدن در مقابل درد چی از واکنش ھایکی....بدونھ
 

 کنجکاو نگاھمان ھیبق... در چشمانم نگاه کرد و سپس لب باز کردی اقھیدق    
 کردندیم
 

 . فشارهشیخب دو موردش باال رفتن ضربان قلب و افزا-    
 

 .رو کردم سمت مرد کنار دستم    
 

 درد دی کھ از قضا عمل قلب داشتھ بایماریب. نیخب دکتر راد شما بگ-    
 ! فشار و ضربان داشتھ باشھ؟شی افزادی داشتھ باشھ؟باادیز
 

 درد ی بخاطر جراحمی بزاردینبا... خانوم دکترریخ: راد سر باال اندخت     
 !! خطرناکھیلی ضربان قلب خشی حس کنھ چون افزایادیز
 

 حوالھ ترنم یزی نگاه تفشردمی ھم می رومیھمانطور کھ لب ھا    
 دمیبس بود ھر چھ د... گرفتم شیراه خروج را در پ. بوددهیرنگش پر...کردم

 و سکوت کردم
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 !! اتاقم منتظرتون ھستمی با دکتر راد توگھی دقھیدکتر محتشم ده دق-    

 
 .کردمی را روشن مفشانیامروز تکل    

 
 

 . در اتاق بھ خودم آمدم و نگاھم را از قطرات باران گرفتمیبا صدا    
 

 !؟یبندی تو منو کھ بھ توپ نمامیب-    
 

 . اش خنده ام گرفتافھی قدنیاز د    
 

 ..!!خودتو لوس نکن آرام -    
 

  مبل لم دادی گذاشت و روزی می قھوه را روینیداخل آمد و س    
 

 !! دختری کردیعجب گرد و خاک-    
 

  از فنجان ھا را برداشتمیکی نشستم و شیروبھ رو    
 

 !چطور مگھ؟-    
 

 قھوه اش را مزه کرد    
 

 کرد کم مونده بود از حال ھیترنم از بس گر!  چطور مگھ؟یپرسیم-    
 ..!!بره

 
  باال انداختمیھ ا شانیالی خیبا ب    

 
 ..!! بھ دلش نشستھمییحتما نوحھ سرا-    
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 پرونده واست ھی نجایمن ھمون موقع اومدم ا... بخدای اونھی دیلیخ: دیخند    
 کھ از ترس چارهی و شبنم بالیل... خشکم زددمی دادتو کھ شنیآورده بودم صدا

 !!دندیلرزیم
 

 ..!! لحظھ از کوره در رفتمھی-    
 

ترنم با راد ... کف دستشونی دوتا رو گذاشتنیخوب حساب ا...بھتر-    
  بھشون تذکر دادیعی بارم رفھی...زدی مکی تیلیخ

 ...!! کارشون اثر گذاشتھ بودیرو...اما انگار نھ انگار    
 

حواسشون ...کردندیدرست کار نم... زدنشون ندارمکی با تیمن کار-    
 !!ماری با جون بی بازیعنیکار  نی ای توی دقتیب...جمع نبود

 
 گذشت کھ سرش را ی اقھیچند دق... نگفتیزی چگری تکان داد و دیسر    

 ای دی بزند اما مانده بود بگوی حرفخواستیانگار م...باال آورد و نگاھم کرد
 !!نھ
 

 ! آرام؟ی بگیخوای میزیچ-    
 

 شوکھ دنشی لحظھ از دھی...دمی نفرو بعد چند سال دھی روزید...زهیچ-    
 !!شدم

 
 ! بود؟یخب؟ک-    

 
  شد و با مکث لب زدرهیدر چشمانم خ    

 
 !!یفرشتھ مراد...فرشتھ-    

 
متفکر بھ ... متوقف شدبردی کھ فنجان قھوه را بھ سمت دھانم میدست    

 !! باشمی کردم عادیآب دھانم را قورت دادم و سع...کردیچشمانم نگاه م
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 !! برگشتھیمتپس بھ سال-    
 

 .دی بھ لبھ فنجانش کشی زد و دستیپوزخند    
 

 .فتھی اتفاقا نیلی اگھ نرفتھ بود ممکن بود خکنمی وقتا فکر میبعض-    
 

 کھ با ترس سرش را بلند کرد و نگاھم کرد..دمی کوبزی میفنجانم را رو    
 

 بحث رو نیدوباره ا... نداشت آرامی فرقچیبود و نبود اون دختر ھ-    
 !!شروع نکن

 
 .ستادمیاز جا بلند شدم و پشت پنجره ا    

 
 !!دیاتفاقا بھتر کھ نبود و ند-    

 
 . ترم کردی پوزخند بلندش عصبیصدا    

 
 ! افتاده؟ی بفھمھ چھ اتفاقای از اون سر دنتونستی بعد نمدیاھا ببخش-    

 
 با خشم بھ سمتش برگشتم    

 
 ! گذار باشھ؟ھان؟ری چقدر تاثتونستید م بھ نظرت اگھ بو؟یکھ چ-    

 
 .ستادیبلند شد و مقابلم ا    

 
 اون یاری بال رو سر خودت ننی کھ ارهی بگتونستی تو رو میحداقل جلو-    

 بد گرفتیبد حالتو م...کردی و پند و موعظھ نمی دلسوزیکھ مثل من ھ
 ..!! اما آخرش بھ نفع خودت بودکردیداغونت م

 
 بوجود ی تویری تاثچی بود و نبود فرشتھ ھیفھمیرام چرا نمتمومش کن آ-    

 !!اومدن اون فاجعھ نداشت
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 . ھم فشار دادی را روشیدندان ھا    

 
 ..!!یبستی بود کھ تو دل نمنیحداقلش ا-    

 
 آرامتر گفت...دمی صورتم کشی ام نشستم و دستم را روی صندلیرو    

 
 دشمن ھی وقتا داشتن ی بعضیدونیم... چشماتو باز کنھتونستیحداقلش م-    
 !! دوستھھی بھتر از داشتن یلیخ
 

 یبا صدا..!!می گفتن نداشتی برای حرفچیھ....سکوت کردم و سکوت کرد    
 . دادمرونی بھ خودم آمدم و نفسم را محکم بلمیزنگ موبا

 
 ا؟یبلھ برد-    

 
 .سالم-    

 
 ! شده؟یزیسالم چ-    

 
 ..!! دنبالتادی منیزنگ زدم بگم امشب برز-    

 
 . در ھم رفتمیاخم ھا    

 
 ! شده؟یزیچطور؟ چ-    

 
 . سرد بودشیصدا    

 
 .متیاری و ممیبری منی برزای بھ بعد من نینھ فقط از ا-    

 
  باال رفتی کممیصدا.. گشاد شدمی حرفش چشم ھانیبا ا    

 



 211 

 ا؟ی حرف؟مگھ من بچم بردنی ای چیعنی-    
 

 کی بھت نزداروی لحظھ ام اون ھی واسھ خوامیفقط نم...یستینھ تو بچھ ن-    
 !!بشھ

 
 کردی نگاھم میآرام با نگران..دیلرزی از خشم ممیدست ھا    

 
 دی بایدی تازه فھمیبعد شش سال برگشت...ای بردفھممی کاراتو نمیمعن-    

 حواست بھ من باشھ؟
 

 . فوت کردی گوشی با حرص تونفسش را    
 

 . کھ گفتم مھال با من بحث نکننیھم-    
 

 . بچھ امیکنی م؟فکریبھ من اعتماد ندار: رفتلی تحلمیصدا    
 

  باال رفتی او کمیصدا    
 

 ..!!فتھی واست بی اتفاقخوامیفقط نم...من بھت اعتماد دارم-    
 

 !!من حواسم بھ خودم ھست... بس کنایبرد-    
 

  داد زدنباریا    
 

 دونمی نمیمنتھ... حواست بودشمیدوازده سال پ.... حواست ھستیلیاره خ-    
 ..!!می تو رو ما دادیچرا تاوان حواس جمع

 
 اش در ی عصبی نفس ھایصدا... خشکم زدمیشوکھ و بھت زده سر جا    

 .دیچیگوشم پ
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 کھ چپ و راست ستمیمن مثل بابا ن.. خوب تو گوشت فرو کننویمھال ا-    
 . تو رو بھ امان خدا ول کنمستمیمن بابا ن.ِبرم بگم دخترم حواسش جمع 

 
  بھ سمتم آمدیآرام با نگران....بغض کردم    

 
 .ی بگنوی ایتو حق ندار-    

 
 ...!!نمی نابود شدنتو ببگھی بار دھی خوامیچون نم...حق دارم-    

 
  گذاشتمزی میسرم را رو    

 
 !نم؟ی آرامش ببی ھمھ سال دل ببندم؟رنگ و رونی بعد استی ن حقمیعنی-    

 
خودم ھم در عجب مانده ...دمیشنی نفص نفس زدنش را ھم نمی صداگرید    

و ...  بغضم را رھا کردمی بوق ممتد گوشیبا صدا... کھ زدمیبودم از حرف
 .بھ آغوش آرام پناه بردم

 
 ..ایبرد    

 
 کھ ییھنوز ھم حرفھا...کردمی می طول و عرض اتاق را طیبا کالفگ    

 خودم را چھ یچھ حرفھا...کردمی رد و بدل شده بود را باور نمنمانیب
 !!مخصوصا جمالت آخرش را... او رایحرفھا

 
 و اوردیآخر سرھم طاقت ن...داشتی بر نممیاحسان نگاھش را از رو    

 دیپرس
 

  چرا؟یچتھ تو؟از صبح کالفھ ا-    
 

دوباره تا ...دمشانی فرو بردم و بھ عقب کشمی موھایبا حرص دستم را تو    
  شانھ ام نشستیدستش رو...دم در رفتم و برگشتم
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 ! چتھ؟یگینم-    
 

  ھم فشار دادمی را رومیدندان ھا    
 

 ! کنم احسان؟کاریمن چ...دهیدوباره داره کار دست خودش م-    
 

 ..!!شدهی چمنی کن ببفی و تعرنی بشایب-    
 

 می کاناپھ کنار اتاق نشستیرو    
 

 !خب؟-    
 

  متوقف کردمشینگاھم را از رو بھ رو گرفتم و رو    
 

 !؟یچ-    
 

  نگاھم کردیبا کالفگ    
 

 ! اومده؟شی پی مشکل؟ی شدینجوریتو چرا امروز ا-    
 

 خواھمی نمگفتمی خواھرم دل داده و عاشق شده؟مگفتمیم....گفتم؟یچھ م    
 ی واقعی حرف بھ معنانی سال انھمھیبعد از ا...عاشق شود؟ خب چرت بود

 !!چرت بود
 

 !!ستی حالت خوب نینھ انگار: را گرفت دمی دی جلویدست    
 

  کردم و سرم را در دست گرفتمیپوف    
 

 ..!!کالفھ ام احسان-    
 

 !؟یعاشق شد-    
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 .چپ چپ نگاھش کردم کھ خنده اش گرفت    

 
  خانوم خوشبخت؟نی ھست ایحاال ک-    
 

چشم گرد کردم و ...زدی را باال برده و بود و با لبخند حرف مشی صدایکم    
 گفتم

 
 !!دنیکل شرکت فھم...کھی مرتنیی پااریصداتو ب-    

 
  زد و بھ سمت در رفتیچشمک    

 
 ! شرکتھ؟یاز بچھ ھا...ی عاشق شدی جدیپس جد-    

 
 نیی را پامیصدا!!  شدهوانھیرسما د...رفتھ نگاھش کردم باال یبا ابروھا    

 آوردم
 

 ! کجا بوده؟ی عشق و عاشقونھید-    
 

  را متعجب کردشیصدا    
 

 !!ی دختره بشنی عاشق اکردمیواقعا؟ فکر نم-    
 

باز شدن در ھمانا و پرت شدن .. را گفت و ناگھان در اتاق را باز کردنیا    
 انداختھ و ری کھ سرش را زیشوکھ بھ دختر!! بھ داخل اتاق ھمانایدختر

با ھول سرش را باال ... نگاه کردمداشتی برمنی زمی را از رویپرونده ا
 گرفت و مقنعھ اش را مرتب کرد کھ با من چشم در چشم شد

 
 !سالم مھندس حالتون خوبھ؟:  زدیلبخند پر استرس    
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 ھم ی سالم خشک و خالکی روزش روز... باال رفتند میابروھا    
 یدر واقع ھنوز تو... بوددهیحاال حالم را ھم پرس...کردینم

  گفتمکردمیھمانطور کھ با تعجب نگاھش م...شوک بودم    
 

 !!ممنون...سالم خانوم -    
 

 !! بود و از خنده در مرز انفجارستادهیاحسان پشت سرش ا    
 

 !!سالم خانوم رادفر-    
 

 دوباره مرا نگاه کرد و گفت...ھ سمتش برگشت و جوابش را داد بعیسر    
 

 یخواستم در بزنم کھ آقا.. پرونده رو بدم برم نیاومده بودم ا. زهیچ-    
 !!شمس زودتر در رو باز کردن

 
نگاه من مات ... زدرونی در بغلم انداخت و از اتاق ببایپرونده را تقر    

 .اق را گرفت قھقھ احسان کل اتیپرونده شد و صدا
 

 !شد؟یچ-    
 

 خودش ی اش نشست و کمی صندلیرو...با حرف من قھقھ اش بلندتر شد    
 را کنترل کرد

 
 ..!!!شھی میی اتفاقاھی داره باعث ی اخالق سگ جنابعالنی فقط ایچیھ-    

 
لبخند بھ لب ... گذاشتم و با اخم نگاھش کردمزمی می کشویپرونده را تو    
 .کردی را جمع ملشیوسا

 
  کرد؟نی دختره چرا ھمچنی ا؟ی چیعنی-    

 
  چشم نگاھم کردیاز باال    
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 ؟یدینفھم-    

 
 !و؟یچ.نھ-    

 
 . را جمع کرد کھ نخنددشیلب ھا    

 
 !!رهیفکر کنم دختر مردم داره از دست م-    

 
 !چرا؟-    

 
 جیچرا انقد گ...تو چتھ امروز:  تشر زدبایچپ چپ نگاھم کرد و تقر    

 !؟یزنیم
 

 !!می بریچیھ:  دمی کشمی موھای البھ الی را برداشتم و دستفمیک    
 

تمام فکر و ذھنم ... زدمرونی درھمش از اتاق بیبدون توجھ بھ اخم ھا    
 یموقع... کھ بر زبان آورده بودمیی بودم از حرفھامانیپش.. مھال بودریدرگ

 از یزی چنی ھمی احسان در اتاق نبود برامیکردی جرو بحث میکھ تلفن
 !!دانستیماجرا نم

 یچند روز... و سوار شددی منتظرش نشستم کھ باالخره رسنی ماشیتو    
 رد انمانی میحرف..  آمدی و مرفتی گاه بود و با من مری تعمنشیبود کھ ماش

  گفتمیدی رسابانی کھ بھ سر خنیو بدل نشد اما ھم
 

 ..!!نگھ دار-    
 

 چرا؟-    
 

 !!ینگھ دار تا بفھم: با اخم نگاھم کرد     
 

 . دادنیی را پاشھی حرف ترمز گرفتم و او شیب    
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 !! باالنییبفرما. روقتھیخانوم رادفر د-    

 
 رو ادهیسرم را کج کردم و نگاھش کردم کھ در پ.. باال رفتندمیابروھا    

ھھ بعد از ...دانستمی بود کھ ھنوز اسمش را نمبیعج... بودستادهیمنتظر ا
 !!می دو ماه کھ ھمکار بودبایتقر

 
 !!رمیخودم م...دستتون درد نکنھ-    

 
 دانمینم!! ھھ...تعارف ھم بلد بود.. حوصلھ نگاھم را بھ روبھ رو دوختمیب    

 !!ستیچرا احسان ول کن ن
 

 !!رهیخب خودش م..الیخیاحسان ب-    
 

 وقتا بھ یبعض... نگو خواھشایچیتو ھ: برگشت و چپ چپ نگاھم کرد     
 !!کنمیمرد بودنت شک م

 
 با حرص فرمان را در دست فشار دادم    

 
 !تون؟ی بشم راننده شخصدیمن با... گرفتھنویتو چشمت ا-    

 
 گرفت و رادفر سوار نباری توجھ بھ حرفم باز ھم تعارف زد کھ ایب    
 دینم نشناما فکر ک... لب سالم کرد کھ جوابش را دادمریز...شد
 

 ...!!! پسر ما از دست رفتھ خانوم رادفرنیا-    
 

 یلبخند مرموز... حرف را زده بود نگاه کردم نیبا تعجب بھ احسان کھ ا    
 زد و بھ عقب برگشت

 
 ...!!از صبح تا حاال ھمش تو فکره-    
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 معذب بود و مدام خودش را ی کمنکھیبا ا... بھ او انداختمی نگاھنھیاز آ    
  را ازی کنجکاوتوانستی اما نمکردیع و جور مجم
تعجب ... انداختریمتوجھ نگاھم شد و سرش را ز...نگاھش پنھان کند    

 ! را ھم بلد بود؟دنیمگر خجالت کش...کردم
 یینگاھم را بھ احسان دوختم کھ لبخند مرموزش ھنوز خودنما    

چھ ...فتخنده ام گر... شدمکردی خودش مشی کھ پیمتوجھ فکر...کردیم
 !! از من داشتییجایتوقعات ب

 
 یی شدن چشم و ابروادهیموقع پ...اول احسان را دم آپارتمانش رساندم    
 بھ نھی شدن او نگاھم را از آادهیبا پ... خنده ام گرفتشتری آمد کھ بمیبرا

  رنگ و معذبش دوختمیچشمان قھوه ا
 

 ؟ی شادهی پیخواینم-    
 

 نجا؟ی ا؟یچ: با تعجب نگاھم کرد     
 

 من ی شادهی پنجای ایدوست دار:  دوختم رونی حوصلھ نگاھم را بھ بیب    
 !! ندارمیمشکل

 
  کھ زودتر گفتمدی در را کشرهی شد و دستگلیتعجبش بھ خشم تبد    

 
 !!نی جلو بشایب -    

 
 چپ چپ نگاھم کرد    

 
 !بھ چھ منظور؟-    

 
 چسباند و با ترس نگاھم کرد بھ عقب برگشتم کھ خودش را بھ در زیت    

 
 و نییبپر پا..ستمی سرکار خانوم نی منظور کھ من راننده شخصنیبھ ا-    

 !!زود...نیجلو بش
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  حرف جلو نشستیآب دھانش را قورت داد و ب    

 
 !! خبنیگفتی ھمون اول منویا-    

 
بغض کالمش را درک ... را باال دادم و نگاھش کردممی ابروھای تاکی    
حرفم اخرم !داد؟ی افتاده بود کھ مثل قبل جوابم را نمشی برایاتفاق!!کردمینم

  حواس بر زبان آوردمیرا ب
 

 !؟یدی شده کھ جوابمو نمیزیچ-    
 

 !؟یچ:  چشمانش را پر کرد یتعجب لحظھ ا    
 

 !! ندارمدنتیاخھ عادت بھ مظلوم د: راه افتادم و گفتم     
 

 !!!میدیتا بوده مثل سگ و گربھ بھم پر:  زد کھ ادامھ دادم یلبخند محو    
 

 باشما بحث قھی دو دقشھینم...واقعا کھ:  داد و گفت لمی تحویچشم غره ا    
 !!نداشتھ باشم

 
 اولمونو سرت داری دیمن ھنوز تالف.... ی دارییجایتوقع ب:  زدم شخندین    

 !!اوردمیدر ن
 

 ھنوز؟ تو کھ ھر وقت بھ من یاوردیدر ن:دستش را مقابل دھانش گرفت     
 !!یزنی قلنبھ سلمبھ حرف میرسیم
 

 کنھ؟ی مریی نوع حرف زدنتم تغیشی می عصبانیگفتھ بودم وقت-    
 

  کھ گذشت گفتمیکم... نزدی داد و حرفھی تکی صندلیبا حرص بھ پشت    
 

 ؟یای با من مای یدیآدرس م-    



 220 

 
 کجا؟:  نگاھم کرد دهیترس    

 
 .... نگاھم کرد کھ انگار منی خودم را گرفتم کھ قھقھ نزنم طوریجلو    

 
 ..!!خونم-    

 
 کنترل خنده ام را از دست دادم... دی چسبشھی بھ شدهیترس    

 
 !!آدرس خونتونو بده...خوشگل تر از تو دور و برم ھستن...نترس بابا-    

 
 !!!ا گفتبا حرص در چشمانم نگاه کرد و باالخره آدرس ر    

 
 و داد و خنده غی جیمتعجب از صدا..کردمی نگاه میبا تعجب بھ در ورود    

با داخل ! خبر؟یاما ب..میحتما مھمان داش.. انداختمدیکل... امدیکھ از داخل م
 کشان غی جیدختر بچھ ا...ستادمی امی صحنھ مقابل شوکھ سر جادنیشدنم و د

 ی بود باال نمدهیندنفسش از بس خ...و پشت سرم پناه گرفت...دیبھ سمتم دو
 محکم شلوارم را گرفتھ بود...آمد
 

 .!! آقا غولھ نجات بدهنیتو رو خدا منو از دست ا...عمو..عمو-    
 

او ... بود نگاه کردمستادهی کھ حاال مقابلم انی باال رفتھ بھ برزیبا ابروھا    
 زدیھم نفس نفس م

 
 !ای شو درمی زبون خوش تسلخودت با-    

 
 !ن؟ی جا چھ خبره برزنیا:  و گفتم اوردمیطاقت ن    

 
 !؟یاومد...ِا سالم: انگار تازه متوجھ من شده باشد     

 
 ! چھ خبره؟نجای اگمیم..کیعل-    
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 !!دهی منو کش رفتھ و بھم پسش نمی وروجک گوشنیا... بابایچیھ: دیخند    

 
 !ھ؟ی وروجک کنیخب ا:  باال رفتند میابروھا    

 
 تر زی وروجک تنیاما انگار ا...ای گرفتن دری برداشت برازیبھ سمتم خ    
با اخم ..آخر ھم جواب مرا نداد.... و فرار کرددی کشغی حرفھا بود کھ جنیاز ا
 مھال جوابم را دیشا... درھم و طلبکار بھ سمت آشپزخانھ رفتمیھا

 !!! امشبشدیم  جقجقھ مانع استراحتمنیاما وجود ا.. خستھ بودمیلیخ...بدھد
 

 ریمشغول ش...دمی را بچھ بھ بغل کنار مھال دنایبا ورودم بھ آشپزخانھ س    
 . نورست امشبینور عل...درست کردن بودند

 
  چھ خبره؟نجایا-    

 
 ھمانطور کھ پسرش نایس... نسبتا بلندم ھر دو بھ سمتم برگشتندیبا صدا    

  و گفتدی خنددادیرا تکان م
 

 !! امشب اونم دوقلودهییداداش گاوت زا-    
 

 امشب ھی دختر کنیا...اره معلومھ: دست بھ کمر و با اخم نگاھش کردم    
 !نجا؟یاومده ا

 
 !! تا برات بگمنی بشایب! شھی ناراحت مشنوهی وقت مھی...ایآروم برد: مھال    

 
 !! چقدر خستھ امینیبیمگھ نم...خوامینم: لج کرده بودم انگار    

 
اما او خندان بھ سمتم آمد و فربد را در ... اشاره کردنای و بھ سدیلب گز    

  رفترونیمقابل چشمان گرد شده ام در بغلم گذاشت و ب
 

 !!ییمنم برم دستشو!! کن تا صبر و حوصلت باال برهی بچھ دارکمیفعال -    
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 تکانش دادم یکم... فربد منصرفم کردھی گریآمدم اعتراض کنم کھ صدا    

 و رو بھ مھال گفتم
 

 ! بچھ گشنشھ؟نیا-    
 

 نیاره ا: را در دھان فربد فرو کرد ری ششھیلبخند بھ لب بھ سمتم امد و ش    
 !! کچل کردهچارشوی بیبابا
 

نگاھم را بھ صورت ... رفتخچالی را بھ دستم داد و بھ سمت ری ششھیش    
 یبا صدا... بودیدوست داشتن..خوردی مریگرد و تپل فربد دوختم کھ با ولع ش

  را باال بردممی صدانی و داد برزای درغیج
 

 !! رو سرتوننیخونھ رو گذاشت...د خفھ-    
 

اما انگار با خودم بودم کھ آن دو بدون توجھ بھ حرفم باز ھم دنبال ھم     
 ی ھم بر نمی وجبمی نکی از پس نی برزیعنی...دندیپریم مبل ھا یرو
  برنج بوددنیکالفھ رو بھ مھال کردم کھ مشغول کش...آمد
 

 ..!!ینگفت-    
 

 شش استی کھ خونھ رو گذاشتھ رو سرش دریی کوچولونیا-    
 !! بابا بودهی از کارگرایکیپدرش ...سالشھ

 
 با تعجب نگاھش کردم    

 
 کردنوی کھ واسھ بابا کار میی مگھ تو کساکنھ؟ی مکاریچ نجایخب االن ا-    

 !؟ینیبیم
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 سالھ بھ زدهی پسر سھی...دمشونی دشیچند وقت پ... نفرهھی نینھ فقط ھم-    
 تا نجای رو آوردم اایرفتم در.... آبلھ مرغون گرفتھنیافش... دارهنمیاسم افش

 !! نشھضی بمون کھ مرشمونی پیچند روز
 

 ! موندگار بشھ؟نجای زلزلھ قراره انی ایعنی یوا-    
 

 !!ای حرف؟تو خودتم بچھ بودنی ای چیعنی:  مھمانم کردیچشم غره ا    
 

 خوردی ھم نمری شگرید.. فربد بلند شدیخواستم حرف بزنم کھ باز صدا    
 

 !!ری بچھ رو بگنی اای کو؟ مھال بنای سنیپس ا-    
 

 !!ونت آروم بزن پشت کمرشسرشو بزار رو ش: لبخند بھ لب نگاھم کرد    
 

 ی توغی با جایدر... کردمگفتی را کھ می کردم و کاریبا حرص پووف    
 ی کھ نفسنیچپ چپ بھ برز... و بازھم پشت من سنگر گرفتدیآشپزخانھ پر

  نمانده بود نگاه کردمشیبرا
 

 !؟یای بچم بر نمھیاز پس ...ی تو نوبریعنی-    
 

 !! شدفشی حرشھیاصن نم... دنبالش فتی تو بی زرنگیلیخ-    
 

  کننده بودندرهی خشی ھایآب...دی غش غش خندایدر    
 

 توی گوشدی قدیوگرنھ با...یای دنبالم نگھی بھ نفعتھ دنیعمو برز-    
 .اونوقت اون خانوم...ایبزن

 
 غی بھ سمتش گرفت حرفش را ناتمام گذاشت و با جنی کھ برزیزیبا خ    

 ی جلونای بھ دنبالش رفت کھ سنیبرز... دی پررونی از اشپزخانھ بیگرید
 راھش را گرفت
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 !! دنبالشمیفتیبزار بعد باھم م...ولش کن بچھ رو-    
 

 کالتونی نگاه بھ ھھی نیبر:  بھ تاسف تکان دادم و گفتمیسر    
 !!نیشی نمی وجبمی نھی فیحر...نیبنداز

 
شوکھ شده ... شدن شانھ امسی بزنم کھ با حس خیگریخواستم حرف د    

تازه ... لباسم چشمانم گرد شدی رویدی سفدنیفربد را عقب گرفتم و با د
 برداشتم و پسرش را در بغلش انداختم و زی خنایبھ سمت س... چھ شدهدمیفھم

 اما مدیشنی خنده ھر سھ نفرشان را میصدا.... رفتمرجھی شییبھ سمت دستشو
 زدی حالم را بھم مشتری بخوردی کھ دماغم مییبو... زدمیفقط عق م

 
 !!گندت بزنن..یاخھ منو چھ بھ بچھ دار...نای سسیدھنت سرو-    

 
بعد از حدود ... رفتم و خودم را در حمام اتاقم انداختمرونی بییاز دستشو    

وارد ... بد رقمھ درھم بودمیاخم ھا... رفتمرونی دادم و بتی ساعت رضامین
 صورتشان نشان یسرخ...ھ کھ شدم غذا خوردنشان را متوقف کردندآشپزخان

 خوردی غذا مالیخی بھ ھم کیتنھا کس... از فربد نبودیاثر... بودادیاز خنده ز
 . بودایدر
 

 فربد روت ایعمو برد:  گفت گذاشتی در دھانش میھمانطور کھ قاشق    
 ! باال آورد؟ریش
 

با اخم نگاھش کردم کھ مظلوم سرش ... افتاد و معده ام بھ تقالنیدماغم چ    
  انداخت و گفتریرا ز

 
 !!ماست شده بود... نبودرمی شگھیاخھ د-    

 
 را در دھانش گذاشتھ بود خشک ی کھ قاشق ماستنی حرف برزنیبا ا    
با منفجر ...می چھره اش نخنددنی با دمی نتوانستمی کھ داشتیبا تمام حس بد...شد

 !! پناه ببردیی بود کھ بھ دستشونی نوبت برزنباریشدن ما ا
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 !خب مگھ ماست بده؟: کردی نگاه منی بھ رفتن برزدهی لب ورچایدر    
 

 .دیخندی مشتری از ھمھ بنایس    
 

 !!نی کنی بچھ دارنیخوای می چجورگھیدو روز د... بابانیخجالت بکش-    
 

 ! تو خونھ؟کارستیپس زن چ:  زدم شخندین    
 

 !!بوسھی بچھ رو می دست بابانکارایداداش جون ا:  ام زد  شانھیمھال رو    
 

 ...!!!!بـــــرو: چشمانم گرد شد    
 

 می کداممان نتوانستچیآن شب ھ... خندهری زدند زشانی حرفم ھردونیبا ا    
 ی رونیکنار برز!! بودای دردی کھ طعم غذا را فھمیتنھا کس..میشام بخور

 لی ھنوز قصد پس دادن موباایدر...کردمی نگاه مونیزیمبل نشستھ بودم بھ تلو
 مھال ی پایکھ رو  را دستش گرفتھ بود و با فربدلیموبا... را نداشتنیبرز

 ای ھمھ نگاھمان بھ سمت درنی برزلی زنگ موبایباصدا...کردی میبود باز
 کردی بھ صفحھ اش نگاه می شد کھ با کنجکاودهیکش
 

 بدش بھ من قربونت ایب...خورهیه زنگ م کھ دارینیبی عمو مایدر: نیبرز    
 !!برم

 
از برق چشمانش ... نگاھمان کردجانی سرش را بلند کرد و با ھایدر    

  داردیگریمعلوم بود کھ نقشھ د
 

 !! خانومھ چھ خوشگلھنیعمو ا-    
 

 چشمانمان گرد شد    
 

 !کدوم خانومھ؟: نایس    
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 !!نھی عمو برزی خانومھ کھ رو صفحھ گوشنیھم-    
 

 ی بالشنایس...می کھ آب دھانش را قورت داد نگاه کردنیبا تعجب بھ برز    
  پرت کردنی دستش بود را باال برد بھ سمت برزریرا کھ ز

 
 !!! خاننیچشممون روشن برز-    

 
 !! جانای درنمی رو بده من ببیگوش: مھال    

 
 ھم ایھ در برداشت کزی خایبھ سمت در... سرخ شده بودنیصورت برز    
من و .... و بھ دنبالشان رفتدی با خنده از جا پرنایس... و فرار کرددی کشیغیج

 .دمی و من ھم از جا پرمی بھ ھم انداختیمھال متعجب نگاھ
 

 ...!!!ی وجبمی نیبده من اونو دختره : نیبرز    
 

 !!!مینی خانوم خوشگلھ رو ببنی رو بده من ای گوش نکن گوشایدر:  نایس    
 
 زرنگ تر بود تر و ای اما دردی پری مبلی باال رفت و از رونیداد برز    

 کھ نیبھ سمت برز...خنده ام گرفتھ بود.... دستش فرار کرد ریفرز از ز
 با تعجب نگاھم کرد... رفتم و گرفتمشدیکشی خط و نشان مای دریبرا
 

 !؟یپ چرا منو گرفت-    
 

 !!!یی کرده تویطونی کھ شیآخھ کس: خونسرد نگاھش کرد    
 

 !!نمی بده من بباری رو بی خالھ اون گوشایدر: مھال     
 

 !!! کھیفاتحھ ات خوندست داداش کوچ:  پچ پچ کردم نیدم گوش برز    
 

 ..ـنیبرز    
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دستم چپم را آزاد کردم و ...بھ زور در اتاقم را باز کردم و داخل رفتم    
 بالش گذاشتم و آھستھ و ی و سر کوچکش را رودمی تخت را عقب کشیپتو

 و دی دماغش کشیخوابالود دستش را محکم رو... تخت خواباندمشینرم رو
 ع اش را جمیشمی بور و ابریلبخند زدم و موھا.. را عقب دادییتار مو

 !!ی و دوست داشتننیری بود شنیری شیلیخ...کردم
 

 رونی را محکم بقمینفس عم.دمی گردنش باال کشیپتو را تا رو    
 وقت بود یلیخ... بودمشی ھاطنتی شونیآرامش امشب خانمان را مد...دادم

 دختر نی بود ایبمب انژر...می نکرده بودیشاد...می بوددهیدور ھم نخند
 بھ ا بعد از مدتھا ما سھ نفر رنجای کھ منفجر شدنش آنھم امشب و ایبمب...بچھ

 ...!! کرده بودکی نزدگریکدی
 

وروجک آخر کار خودش را کرد ... و خنده ام گرفت افتادلمیچشمم بھ موبا    
 نی عکس نازندنی تعجب کرد از دیمھال اول کم... را بھ مھال دادلیو موبا

 بودم ستادهی اری کھ عرق کرده و سر بھ زیاما در آخر خونسرد از کنار من
 نداد نشان ی کھ عکس العملنیھم... را در دستم گذاشتلیرد شد و موبا

 کینزد... ھنوز ھم قصد ندارد با من حرف بزندیعنی نیا...ناراحت ترم کرد
و انگار ... ھفتھ است کھ تمام توجھش بھ من در حد سالم و خداحافظ استکی

 فقط او را دارم چقدر ی کھ از ھشت سالگی منی برایھی تنبنی چنداندیخوب م
 ...!!سخت است

 
 دمی اش را بوسیشانیخم شدم و پ.  لبخند زدم ایبھ چھره مظلوم در    

 
حاال من چکار ...نگاھشم ازم گرفت...یفسقل امشب کارمو سخت تر کرد-    

 !کنم؟
 

 چانھ اش گذاشت کھ ریدست راستش را ز..دی زد و بھ پھلو خوابیغلت    
 یچقدر از دستش عصبان... صورتش پخش شدی مواجش باز ھم رویموھا
مظلوم ...دیال را کھ درفتار مھ...مخصوصا بعد از عکس العمل مھال...بودم
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  مبل نشستھ بودم و سرم را در دست گرفتھ بودم آمد و روی کھ رویکنار من
 ستادی امی روبھ
 

 .دی ببخشیعمو جون...خوامی من معذرت منیعمو برز:آنقدر مظلوم گفت     
 

...  نم چشمانشدنیمخصوصا با د... اش کنمی محلی بشتری بامدیکھ دلم ن    
در آخر ھم منت ...ختی شد و زبان رزانیاز گردنم آو دیلبخندم را کھ د

 تو شی غصھ ات نشھ پشتری بنکھیمن امشب واسھ ا: گذاشت و گفت 
 !!خوابمیم
 

بعد از ...ای و بردنای سدنی حرفش گرد شدن چشمان من بود و خندجھینت    
 شروع شده بود و اصرار داشت در بغل من دنشی کشازهی خمنایرفتن س

 قھی دقستیآخر ھم ب... لذت برده بودمشی ھای تخس بازدنیچقدر از د...بخواد
 ز شد و دست انیبغلش کرده بودم و دور سالن راه رفتم تا خوابش سنگ

 !! برداشتشی ھاطنتیش
 

 ھم ایچراغ اتاق برد...بردیخوابم نم... رفتمرونی و از اتاق بدمی کشیپووف    
 نی ایکنواختیاز ... و بھ سقف زل زدمدمی کاناپھ دراز کشیرو....روشن بود

 شارژم کرده ی و خنده امشب حسابی آنقدر خستھ شده بودم کھ شلوغیزندگ
بد شدن حال ...قلقلک دادنش... وروجک ھی دنبال دنی ساعت دوکی...بود

 سرم مرتب ریلبخند زدم و کوسن را ز... عنقشھی ھمای بردیفربد آنھم رو
 از موضعش کناره یامشب او ھم کم... بوددهی ھم خندایامشب برد...کردم

 ...!! کھ اخر دست بھ ضرر من تمام شدفیاما ح... کرده بودیریگ
 

 مھال آنھم با مانتو و دنیبا د.... نگاھم را از سقف گرفتمی در اتاقیبا صدا    
  نشستممیسرجا خیس... برودمارستانی بھ بخواھدی کھ مدمیمقنعھ فھم

 
 !مارستان؟ی بیریم-    

 
 !؟یداریب:  بھ سمتم برگشت و نگاھم کرد عیسر    
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 !! را بزنممی امشب حرفھانی ھمتوانستمیکاش م...بھ سمتش رفتم    
 

 ....بخاطر.آره خوابم نبرد-    
 

 !! شدهرمید. دارمی اورژانسضیمن مر-    
 

 تفاوتش آزارم ی لحن خونسرد و بنیھم...لحنش...مات نگاھش کردم    
 ..!!دادیم
 

 ...!!رسونمتیمن م-    
 

 !!ستیالزم ن: نگاھم نکرد     
 

 آزارم نطوریوگرنھ ا... چقدر وابستھ اش ھستمدانستیکاش م    
 !!کردیانقدر غرورم را لھ نم...دادینم
 

 !!گھیبسمھ د..ی بشنودیبا... باھات حرف بزنمخوامیچون م..الزمھ-    
 

:  در چشمانم نگاه کرد و آخر سرش را برگراند و بھ سمت در رفتیکم    
 !! منتظرتمنی ماشیتو
 

سرش را ... در را باز کردم ی رفتم و با تقھ اایبا لبخند بھ سمت اتاق برد    
 ! شده؟یزیچ:  نگاھم کردی باال آورد و سوالشی نقشھ ھایاز تو

 
 ایحواست بھ در...مارستانی بسونمری بگم دارم مھال رو مخواستمیم...نھ-    

 !!تو اتاق من خوابھ..باشھ
 

 !!یاوک: سرش را تکان داد    
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 یو او حت...میزنی نمی حرفچکدامیھ...گذردی در سکوت ممارستانیتا ب    
 دارمی اورژانس نگھ میدرست رو بھ رو.. اندازدی سمتم نمینگاھ

 
 ...!!مونمیمنتظر م-    

 
 !!چشمانش گرم و لحنش سرد است...کندی شدن نگاھم مادهیھنگام پ    

 
 !!گردمی برمگھی ساعت دمیتا ن..باشھ-    

 
 ھی تکی صندلیسرم را بھ پشت...کنمی پارک می و گوشھ اکشمی میپووف    

 عکس العملش دانمیدھد؟نمیچطور حرف بزنم؟مجال حرف زدن م..دھمیم
 کھ قرار است باز ھم ادامھ دار یی صدایچگونھ است اما واھمھ دارم از سرد

 !!شود
 

 نفسم را حبس کردی حرکت ممی موھاانی کھ آرام می دستیبا احساس گرما    
 جا خوش کند را می لبھای بود روکی کھ نزدی لبخندیجلو...کردم
 یاز گرما.. دستانشی بود کھ محروم شده بودم از گرمای ھفتھ اکی...گرفتم
از  شتری کھ بییگرما... دستان مادرم بودندی آور گرماادی دای کھ شدیدستان

 !! محبت مادرم شده اندی گرمانیگزی سال است جاازدهی
 

 ادیاو ھم ز... کھ او ھم دل تنگ بودهدمی فھمقشی عمی نفس ھایاز صدا    
 ی کھ حتییروز ھا...میتا بوده من و او کنار ھم بوده ا...بھ من عادت کرده

 دیدو نفره خر...میگذراندی کھ دو نفره خوش مییروزھا... ھم نبودایبرد
چقدر کمکم ...میخواندیدو نفره درس م....میرفتیدو نفره گردش م...میرفتیم

دستم را باال بردم و مچ دستش را ... قبول شومیکرد تا دندان پزشک
 دمی نفس کشقی نبض مچش گذاشتم و بعد عمی را رومیلبھا...گرفتم

 
 .ی رحمی بیلیخ-    

 
 سکوتش آزار دھنده است... شدرهی و بھ رو بھ رو خدیتش را عقب کشدس    
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 !!ی توجھی نسبت بھم بگھیکھ د...ی کھ محبتتو ازم گرفتی رحمی بیلیخ-    
 

 !؟یفتی راه بیخواینم-    
 

 مارستانی زدن از برونی را بھ دندان گرفتم و راه افتادم بھ محض بمیلبھا    
  نگھ داشتمابانیگوشھ خ

 
 !مھال؟-    

 
 .یبا دلخور... گفتمتیبا حرص و عصبان    

 
 بگو ست؟پسی بس ننایا...منکھ گفتم غلط کردم ... کردمیمنکھ عذر خواھ-    
 ! کنم؟کاریچ
 

  نگاھش خشکم کردیسرد... بھ سمتم برگشتزیت    
 

 تو بھ درد یعذر خواھ...کنھی از من دوا نمیبھ غلط کردن افتادن تو درد-    
 واسش ی مرھمچی کھ ھی رو دلم گذاشتی دردتیبا ندونم کار...خورهیمن نم

 ...!!ستین
 

 دھمی خشکم را تکان میلبھا    
 

مگھ من چکار کردم اخھ؟ چند بار بھت بگم من اھل ...مگھ من...مھال-    
 .. نبودم؟اھل مست کردنویپارت

 
 بردی را باال مشیصدا    

 
مگھ صد دفعھ بھت نگفتم ... نگو اقااتی کارنیریاز ش...بسھ...نیبسھ برز-    

 ی کارھی صد دفعھ بھت نگفتم اخر ستن؟مگھی نی درستی پسراانیآرش و ک
 ھی تا ؟ی کردی چھ غلطی تا بفھمدیکشی می کارت بھ کالنتردیدن؟بایدستت م
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 شھ؟ تیتا حال یفتی بی اتفاقھی تو حلقت و زنی بریزی چھی ای بھت بدن یقرص
 حاتھ؟ی تفرنجوریمگھ خانواده ما اھل ا

 
 ری را زتمیتمام شعور و شخص...کردمی درک نمی را کمشیحرف ھا    

 چسباندی بھ من میسوال برده بود و انگ نفھم
 

 ی طورھی... سالمھ ھاستی حرف مھال؟مگھ من بچم؟بنی ای چیعنی-    
 من حق یعنی!! تو مملکت چھ خبرهستی نمی انگار خرم و حالیزنیحرف م

 ی کگھی جنبھ ام؟خواھر من دی من بیگی میعنی رفتنو ندارم؟یدوتا مھمون
 کھ بھم گفتن تو... بھم گفتن بچھ ننھی من بزرگ شدم؟بسھ ھر چینی ببیخوایم

 ی رفتنو کافیکھ تا مھمون....رهی بگمی کھ برات تصمیگوش بھ حرف خواھرت
 .... نظر اونھریشاپ رفتنو و دانشگاه رفتنت ز

 
 صحبت ی با چھ لحندانستمیاال برده بودم و نم را بمیتمام مدت صدا    

  را باال بردشی کھ خواستم باز ھم حرف بزنم مھال صدانیھم....کنمیم
 

 کھ یکنیمثال ادعا م...می باھم برسای بزرگ وای سالھ ستی بی آقایآھا-    
 ی جنبھ بودن بھ عقل و درک تو مھمون؟بای باجنبھ ایلی ختھ؟کھی حالیلیخ

 فرھنگ و کالسشون گوش فلکو ی کھ ادعایی با آدماھ؟گشتنینجوری ایرفتنا
 الخمر ائم دشھی شبونھ جمعشون کرد؟کھ ھمیای از پارتشھیکر کرده اما نم

 بھ چھارتا دنی رو با دوتا قرص روان گردان می اون زھر ماریاند؟ کھ وقت
کھ از امل بودن درشون ...  کھ لطف کردن در حقشونکننیبچھ نادون ادعا م

 آوردن؟
 

  را باال بردممیصدا.... و من ھمزدینفس نفس م    
 

 ...!! نکردم مھالی غلطنی وقت ھمچچیمن ھ-    
 

 با یھ؟وقتی غلط اضافنای ای بشھ تا بفھمیزی چھی دیحتما با... و بکناینھ ب-    
 ی کاریفکر کرد... ی مھمونکشنتی بچھ ننھ بودن و مسخره کردنت منیھم

 کمی چھارتا پیواسشون داره تا وسوسھ ات کنن تو بزمشون شرکت کن
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 ھی  بعدش بشھ؟کھی دست خودت بدی کارھی و ی بعدش حالتو نفھم؟کھیبزن
 نیھر دفعھ با ھم...نی برزدنی نقطھ ضعف تو رو فھمنای ا؟یمونیعمر پش
 ی رنگ و وارنگ از ھمھ چی جا و با ھزار جور مھمونھی کشنتیحرفا م
 ...!!یشیساقط م

 
 را قبول شیمتاسفانھ حرف ھا... را برگرداندممیبا حرص رو    

اما ....می بگوتوانستمی خودم کھ دروغ نمشیاما پ... قبول کنمخواستمینم..داشتم
 ..!!یامان از لجباز

 
 کھ حواست بھ رفت و آمد من ھست ؟انقدریکنیچرا ھمش رو من زوم م-    

 ! ھست؟ای بردیبھ کارھا
 

 .دی بھ صورتش کشیکالفھ دست    
 

 ..!!یگی می تو چگمی میمن چ-    
 

 بھ سمتش برگشتم و با لج گفتم    
 

 شش سال رفت آلمان ؟ھھی بدینجوری اری گای شده بھ بردیلینھ خداوک-    
 غمبره؟کھی خان داداشت پسر پی کردکنھ؟فکری می چھ غلطیدونستیمگھ م

 اونجا فقط نشستھ و سرشو کرده تو دفتر و کتابشو کنھ؟کھیدست از پا خطا نم
 خونھ؟یو مثال درس م

 
 ...!!نی مطمئنم برزایمن از برد-    

 
 از ھر ای تو قران اومده برد؟یچرا؟ چرا ازش مطمئن: با حرص گفتم    

 نمونھ برادرت کنھ؟خواھری وقت دست از پا خطا نمچی مبراست؟کھ ھیگناھ
 کھ آوازه یاحسان... مثل احسانی آدمھی شیپ... کردهیشش سال اونور زندگ

 یگ داداشت عابد و زاھد اونور زندی بگیخوایم... زبون زدهاشیدختر باز
 ...کرده و
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 ...!!نیبــــرز-    
 

 .... کھ زد قطع کردیحرفم را با داد    
 

ھزار ... دادمدونی بھت میادی ھم زنجایتا ا...نیحرف دھتنو بفھم برز-    
 یوقت...شھی بھ خودشون مربوط مگرانی دی شخصیدفعھ بھت گفتم زندگ

 !!گمی کھ مدونمی میزی چھی یعنی مطمئنم ای از بردگمیم
 

 تونھی کھ مھیلی چھ دلنیست؟ای مرد نای برد؟مگھی انقدر مطمئنیواسھ چ-    
 طنتیمگھ تو اھل ش! ست؟یتو رو مطمئن کنھ داداشت اھل خطا رفتن ن

 نی نبود؟ پس اتی تو زندگی بشری بنچی ھی مگھ ھمسن من بود؟یودنب
 ییای و صبحش بردیزنی نفرو توش صدا مھی کھ ھی چھ خوابنی اھ؟یخوابا چ

راستشو بگو تو ... بدهری بھ رفت و امدت گدی باھی تفاوتی و بیالیخیعند ب کھ
 .... نگو کھ؟فقطی کردکاریچ
 

شوکھ چشمانم .... کھ در طرف راست صورتم حس کردمیبا حس سوزش    
بھ صورت و چشمان ... اشیبھ صورت عصبان...را بھ صورتش دوختم

 ...سرخش
 

 ....حرف دھنت رو بفھم-    
 

 دیاشکش چک    
 

  کردم؟می تو زندگی من چھ غلطی بگیخوایم-    
 

 دی چکیقطره بعد    
 

 حق حرف زدن داشتھ دی کردن و نبای غلطھی ھمھ ی ثابت کنیخوایم-    
 باشن؟
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 ھی روز ھی کھ رو بھ روت نشستھ ینیا...آره:  اش زدنھیانگشتش را بھ س    
 !! کرد کھ تاوانشو خانوادش پس دادنیغلط

 
 اش ی من فرو کرد و من مبھوت چشمان طوفاننھی انگشتش را در سنباریا    

 بودم
 

 بازم زارمی نمتھ؟ی حالزارمینم....ی توام ھمون غلطو بکنزارمی نمیول-    
 نی بزنن با اشمیکھ آت.... پدر و مادری برسھ کھ بھ برادرام بگن بیاون روز

 ی پسرشھی زنگ بزنھ و بگھ باورم نمی سرھنگ اون کالنترذارمینم....حرف
 ....!!ھی سختار کردن پسر کتیکھ بگھ ترب.... برادر شما باشھمشیکھ گرفت

 
 اشکش فوران زد نباریداد زد و ا    

 
 تا اخر عمر زارمینم.... تا اخر عمر تنم بلرزه بخاطر حماقتامزارمینم-    
  بشنومنیتوھ

 
  و داد زدختیاشک ر    

 
کھ خواستم ...کھ برگشتم...غلط کردم کھ خوب شدم....اره من غلط کردم-    

 !! شماھا باشمشیپ
 

 کردمیبھت زده نگاھش م    
 

 !مھال؟-    
 

 !!نییبرو پا:داد زد    
 

 ؟یچ: شوکھ شدم    
 

 !!نیی بپر پاگمیم-    
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 !!!تو رو خدا آروم باش...باشھ باشھ داد نزن -    
 

 !!نمتی ببخوامینم...نیی برو پاگمیم-    
 

 . رانندهی شدم و او خودش را کشاند رو صندلادهیپ    
 

 !مھال؟:  دمی کوبشھیبھ ش    
 

 داد زدم... را روشن کرد نیماش    
 

 . روی لعنتنیوا کن در ا-    
 

 از جا کنده نی گاز گذاشت و ماشی را روشی نگاھم کند پانکھیبدون ا    
پنج صبح بود و ..رفتھ بود.... نداشتی ادهی اما فادمیداد زدم و دنبالش دو...شد

 انیمانگشتانم را .... کھ کرده ام را جبران کنمی چطور غلطدانستمیمن نم
 !! زدمییچھ حرف ھا.... زانو زدمنی زمی فرو بردم و رومیموھا

 
 

 ..مھال
 
 

 بھ پوزخند شباھت شتری کھ بیلبخند... لبش بودمی محو لبخند روگنگ
 دختر ی فرو برده بود و تنھا بھ حرفھاشیبھای را درون جشیدستھا...داشت

 .دیخندیم و گاه زدی حرف مشیدختر ھم با عشوه ذات...دادیمقابلش گوش م
 

 پر رنگ شدن دنیبا د... بھ جلو گذاشتمی قلبم گذاشتم و قدمی را رودستم
 را گرفتھ میبغض گلو... برگرداندمشیلبخند پسر قدم جلو گذاشتھ را بھ سر جا

 !خواست؟ی دختر چھ از جانم منی اایخدا...بود و توان حرکت نداشتم
 
 ینگاھش رو... شانھ ام نشست سرم را برگرداندمی کھ روی حس دستبا

 .صورتم خشک شد و لحنش نگران
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 !؟یکنی مھیمھال؟چتھ؟چرا گر-
 
 سیخ...دمی صورتم کشیدستم را باال آوردم و رو... نگاھش کردمجیگ

  بار لحنش نگران تر بودنیا... تکانم داد یدست...بود
 
 !!د حرف بزن! ؟یمھال خوب-
 
 !آرام؟-
 

  کردتمی ھدایمکتی و او بھ سمت ندمیلرزان نفس کش...دی چکاشکم
 
 جونم؟ چت شده اخھ؟-
 

  فرستادمرونی لرزانم را بی ھانفس
 
 ...!!با. داشت با اون دخترهدینو...دینو-
 
اخم ..بھ پشت سرم نگاه کرد... ھق ھق افتادم و او با تعجب نگاھم کردبھ
  درھم رفتشیھا
 
 !!زنھیالس م بابا اون با ھمھ ؟یگیفرشتھ رو م-
 

 ... منو اون باھمدونھی مگھ نمد؟یچرا با نو:  باال بردمی را کممی صدایعصب
 

 دوست دیاگھ نو.ستی نیزیچ...آروم باش...سیھ:  را گرفت و فشار داددستم
 !!رهی نمیی دخترانی طرف ھمچاهیداشتھ باشھ مطمئن باش صد سال س

 
 ...اما-
 
 ! حرف بزن باشھ؟دیبعدا با نو... دانشگاھھ مھالنجایا...سیھ-
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 یبا قدم ھا... انداختمی دھانم را قورت دادم و بھ پشت سرم دوباره نگاھآب

 ..شی ابروھانی بیبا اخم...محکمش
 عیسرم را سر... آمدی بھ سمتم می کنجکاو و عصبی با نگاھو

 . پر کرده بوددی را نوشی جانباریآرام نبود و ا...برگرداندم
 
 . انداختمری و من سر بھ زکردی اخم بھ صورتم نگاه مبا
 
 ..!!نمی باال بباریسرتو ب-
 

نگاھم در چشمان ..  خش دار و محکمش وادار بھ اطاعتم کردیصدا
 . ام زدینی نوک بیرو.. دندیخندی کھ میچشمان..خوشرنگ قفل شد

 
 ..!!! کوچولوی خریلیخ-
 
 
 و گنگ بھ او جی چشمانم را باز کردم و گدادی کھ مدام تکانم می حس دستبا

 می بودگریکدی رهی حرف خی بھیچند ثان... چشم دوختمکردیکھ با اخم نگاھم م
  نشستممی دفعھ سر جاکیو من 

 
 !من کجام؟-
 

  درھم رفتشتری بشی ھااخم
 
 .الیو-
 
 نشستھ مانیالی کاناپھ وی آوردم کھ روادی ھمھ جا را نگاه کردم و تازه بھ جیگ

 ... کھی دانشگاه نھ مقابل آدممکتی نینھ روام 
 
 !حالت خوبھ؟-
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بھ چشمانش زل .. کاناپھ جمع کردمی و خودم را رودمی بھ صورتم کشیدست
 خواندمیحسش را نم...زدم

 
 !دم؟یخواب د-
 
  کردم کھ در خواب حرف زدمنیقی حس تر نگاھم کرد و من یب
 
 !؟یاریواسم آب م-
 

با ... حرف از جا بلند شد و بھ آشپزخانھ رفتیب...دمی شدن دستش را دمشت
ساعت ...بھ ساعت سالن نگاه انداختم... رفتنش را دنبال کردم رینگاھم مس

 میزانوھا...  را اطالع ھم نداده بودممارستانی بود و من نرفتنم بھ بمی و نازدهی
 یشتری شدت بمی ھابوسکا.. گذاشتمشانیرا در بغل گرفتم و چانھ ام را رو

بعد از ...دانستمی تک تک خاطراتم را نمیادآوری بودند و من علت گرفتھ
 !م؟ینجای ادی مرد از کجا فھمنی ادانمی آمدم و نمنجای انی صبحم با برزیدعوا

 
 آزارم شتری بشیاو و اخم ھا... مقابلم نگاھم را بھ باال کشاندیی پاھاستادنیا
 منقبض نطوریو ھم... ام را حس کردمینشستنش آنھم در چند سانت...دادندیم

 .دستش را پشت کاناپھ گذاشت و بھ طرفم خم شد...شدن بدنم را
 
 !مھال؟-
 

 دادم رونی بقینفسم را عم.... صاف نشستمشی فرار از ھرم نفس ھایبرا
 .مبادا کنترل حرکاتم از دستم در برود

 
 .خوبم-
 
 !!یومدی نمنجای ایاگھ خوب بود...یستیخوب ن-
 

اما آرامشم را ...اما... فرستادم و در چشمانش نگاه کردمرونی را لرزان بنفسم
حس حلقھ شدن ...سرم را برگداندم و بھ گوشھ کاناپھ پناه بردم...افتمین
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 شی لبھادنی بھ دور شانھ ام ضربان قلبم را باال برد اما حس چسبشیدستھا
 طرفش برگشتم  بھنلرزا... تعداش را بھ صفر رساندکبارهی ام بھ قھی شقیرو

 . ام چسباندیشانی اش را بھ پیشانی اش پنھی سی رومیبا نشستن دستھا
 
 !؟یکنی مکاریچ-
 
 !مھال؟-
 

  آمدینفسم باال نم..کردی بدنم را کم نمی از سرمای کالمش تنھا ذره ایگرم
 
 !!برو عقب...احسان-

 اما حلقھ دستش شل نشد... سرش را عقب بردیکم
 
 جونم؟-
 
 !!تو رو خدا...برو عقب-
 

 یلرزش... دمی گره دستانش را تنگ تر کرد و من لرزچی نرفت کھ ھعقب
 داندی نمی کھ دوازده سال است دچارش شده ام و کسکیستریھ
 
 .بزار حرف بزنم مھال-
 

 بھم میدندان ھا... نشان ندھمی بود کھ عکس العملنی و تالشم ای سعتمام
  زدمغیج...من تقال کردم و دیگونھ ام را بوس...خوردند

 
 !!تو رو خدا برو عقب...برو عقب احسان-
 

  را بزندشی او انگار تمام تالشش را بھ کار گرفتھ بود تا حرفھااما
 
 !!بزار بگم کھ چقدر دوست دارم...بزار حرف بزنم-
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 یمشتم را باال بردم و ب...دمی لرزشتری شد و بی از گوشھ چشمم جاراشک
 دمی اش کوبنھیجان بھ س

 
 ...مھال-
 

  زنگ در آمدیصدا... و او محکم در آغوشم گرفتدمیلرز
 
 .باشھ غلط کردم-
 

 تکانم داد...خورندی بھم ممی ھادندان
 
 .مھال-
 

  در زدن ھا شدت گرفتھ بودیصدا... زدعربده
 
 !!غلط کردم... آروم باشیپرستی میتو رو بھ ھر ک...آروم باش-
 

 رونمیاز آغوشش ب... لرزشم را کنترل کنمتوانستمی آغوشش بودم و نمدر
 دادی داد و بی بعد تنھا صدایلحظھ ا...دیکشاند و مستاصل بھ سمت در دو

خودم را بغل گرفتھ بودم و .. آشنا بودادی کھ زییصدا...دمیشنیم
  آمد وی کسدنی دویصدا...کردی بدنم لحظھ بھ لحظھ افت میدما...دمیلرزیم

  زدمی در دست گرفت و صداسرم را.... زدنش مقابلمزانو
 
 !زم؟یعز-
 
 و باز ختمیاشک ر...ختمی رنگ و آشفتھ اش اشکم ری در چشمان قھوه ارهیخ

  و لرزان بودی عصبشیصدا...دی مرا در آغوشش کشعیسر...دمیھم لرز
 
 آروم باش! من؟زی عزشدهیچ-
 
  زدمشیلرزان صدا... چنگ زدم و خودم را در آغوشش فشردمشی بازوبھ
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 ..!!!بھراد....بھــ-
 
 !!!فقط آروم باش...ـــسیھ-
 
 
 

بدنم ضعف ... را باز کردممی پلک ھای تکان دادم و الی را کمسرم
 ھودهی بیمتعجب از تقال... دادم یبھ بدنم تکان...ِاما گرم بود گرم گرم...داشت

 ھم یکت... محکم بھ دورم حلقھ شده بودندیدستان... نگاه کردمتمیام بھ وضع
 دست ھا صاحب سرم را باال گرفتم و بھ... گرم بودیبھ تن داشتم کھ حساب

 نجایبھراد ا... شوکھ شدمتی وضعنی و در انجای او،آنھم ادنیبا د...نگاه کردم
 !چکار داشت؟

 
اما بھ محض عقب ..می خودم را عقب کشیکم...تمانی بودم از وضعمعذب

 خورد و یدن من او ھم تکانبا تکان خور... آغوشش را کردیرفتن دلم ھوا
چشمانش ... در چشمانش نگاه کردمدمیکشیخجالت م...چشمانش را باز کرد

 !!خستھ و نگران..خستھ بودند
 
 !؟یخوب-
 

نگاھش بھ فاصلھ ... عقب تر رفتمیلبخند زد و من کم... را تکان دادمسرم
 . افتاد و لبخندش عمق گرفتنمانیب
 
 !دکتر؟-
 

  کرد را در چشمانم ثابتنگاھش
 
 !!ی کھ اسممو صدا زدشی ساعت پھیشد؟یچ-
 

 . آب دھانم را قورت دادممعذب
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 !د؟یینجای ایشما واسھ چ...زهیچ-
 

 !!ی طلبکار شد و عصبیلحنش کم... در ھم رفتشی ھااخم
 
 سراغتو گرفتم کھ خانوم سماوات گفت ھنوز مارستانی بیصبح تو-
 تمی و گوشی اطالع ندادمارستانیگفت بھ ب... ھم نگران بودیکل...یومدین

 ھام دارن در بھ چارهی و اون بیبرادراتم خبر ندارن کھ کجا رفت...خاموشھ
 ھی...تافتاده بودم تو شھر دنبال... دختریمنم نگران کرد...گردنیدر دنبالت م

 یای می و داغونستی کھ حالت خوب نیی وقتای بار گفتھی افتاد ادمیدفعھ 
 !! چادگانیالیو
 

 دانستیاو ھم م! پس احسان کجا رفتھ بود؟...ف نگاه انداختم بھ اطراخستھ
 رونیکالفھ نفسم را ب...می آی منجای بھ استی کھ حالم خوب نییوقتھا

 را نداشتم میباز ھم مقابل او توان کنترل کردن عکس العمل ھا...فرستادم
نجا آمده ی فکر تا ای نگرانم شده بودند و من بنی و برزایآرام و برد....

 زی شدم چرهی کھ در چشمانش خنباریا... چانھ ام نشستری زیدست...بودم
 . بودرتی از سر غ،کھینگران...یآشفتگ..زدی ھم درونشان قل میگرید
 
 !! بود کھ تو رو بھ اون حال کشوندی چ؟اونی داغون بودیبگو از چ-
 
ر دست  در اثدانستمی کھ مییموھا... نامرتبشیمحو موھا... اش بودمرهیخ

 . روز افتاده اندنی بھ اانشانی مداوم می ھادنیکش
 
 مھال؟-
 
 دمیلب گز...دی پوستم دوری زینیری اسمم از دھانش حس شدنی شنبا
 
 .دکتر-
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 اسممو صدا گھی بار دھیفقط ...گھی بار دھی!؟یخستھ نشد...انقدر نگو دکتر-
 !!بزن

 
پس !  بزنم؟شی صداگری دکباری خواستی فقط میعنی.. نگاھش کردمجیگ

 . بخواھم حرفم را بھ زبان آوردمنکھیبدون ا...بعدا
 
 ! بار؟ھیچرا فقط -
 
 مرا بھ سمت یمچ دستم را گرفت و کم... حالتم خنده اش گرفتدنی دبا

 خودش کشاند
 
 !!شھی واست راحت تر مگھی دی دفعھ ھای بگگھی بار دھیاگھ -
 

 را بھ جسمم حس وجود محکمش آرامش... اش متوقف شدمی چند سانتدر
 ی لذت گرمایو فکرم در پ... اش بودنھینگاھم بھ س...کردی مریسراز

 نگاھم را معطوف نگاه نافذش می فرار از حس ھایبرا...آغوشش
 .ردی مچ بگخواستی کھ مینگاھ...کردم

 
 ..!! بدهحیتوض-
 
 !؟یحیچھ توض:  نگاھش کردم جیگ
 

  اما محکم دھان باز کردخونسرد
 
 دی بنی عنکھی الیدل... بودن پسرعموتنجای الیدل... اومدنت رونجای الیدل-
 .یزدی مغی جنکھی الیدل...یختیری و اشک میدیلرزیم
 

 آن لحظات ی آورادیمعلوم بود کھ با ...گرفتی داشت اوج مشی کم صداکم
 یپشت چشم... دادن نبودمحیاما من ھم آدم توض...شودیاعصابش خورد م

خواستم از جا بلند شوم کھ دستش ...ا برگرداندم رمی نازک کردم و روشیبرا



 245 

 او با و با تعجب سرم را باال آوردم.. و در آغوشش فرو رفتمدی را کشمیبازو
 اخم تشر زد

 
 !!زنمیدارم باھات حرف م!؟یری می داریکجا راتو گرفت-
 

 با می دعوالیاز دل...گفتمیاز کدام قسمتش م... نگاھم نشستی توبغض
 گرشیدست د... شدن احسانکی آنھم با نزدکمیستری لرزش ھلی دلای...نیبرز

 !کھ چرا دلم آرام گرفت؟...لرزمیو من ماندم کھ چرا نم...دور کتفم حلقھ شد
 
 !!بزار کمکت کنم... منزیحرف بزن عز-
 

 یب... توجھ بھ سن و سالمیب... سرم را باال گرفتمشی صدای از گرمامنقلب
 بخاطر حس کردن دیشا..گاھش کردم بغض کرده نانمانیتوجھ بھ نسبت م

 زنانھ ی کھ حس ھایآغوش.. کرده بودمدای بود کھ بعد از سالھا پیآغوش امن
 رنگ و ی در چشمان قھوه ارهیخ... استیشگی ھمشی گرماگفتندیام م

 دی لرزمی صداھربانشم
 
 !بھراد؟-
 

 !! خداای:  دی و خنددیلب گز...دندی درخششی ھای اقھوه
 
 .... صورتم خم شد وی لبخند روبا
 
 کھ سراسر آرامش ییگرما...دیچی در تمام تنم پیی گرماشی لبھای لمس نرمبا

 کھ بر جا یاما اثر...دی طول نکشھی از چند ثانشیھر چند ب...بود و لذت
 ...ماندیگذاشت تا ابد در خاطرم م

 
 بوسھ اش اما ھر چھ بود داشت تمام ی از گرماای کتش بود ی از گرمادانمینم

 ی ھمراھنکھی با ادمیکشیخجالت م...گر گرفتھ بودم...کردیوجودم را ذوب م
 می نشده بودیمی ھم صمادی زیحت..می نداشتیمن و او نسبت....اش نکرده بودم

 عقب برد یبھ آرام سرش را کھ...  ھضم کنمنمانی را بی حالتنیکھ بتوانم چن
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 اش پنھان نھی سیسرم را تو... در آغوشش جمع کردمعیخودم را سر
 یامان از تپش ھا... آزاد کردنش را نداشتمالینفسم حبس شده بود و خ...کردم

 بھ شی کھ بفھمد چقدر لمس لبھادمیترسیم... کندمی آخر رسوادمیترسیم..قلبم
امان ...لب بھ دندان گرفتم....د اننیری کاشتھ شده در وجودم شیدور از ترسھا

 بھ بعد با نی از ادانستمیم کھ م مزاحی حس ھانیامان از ا...میاز حس ھا
 ...!!کنندی مرد فوران منی شدن اکینزد

 
 آزاد کنم دوباره حبس خواستمی را کھ می پشت گردنم نفسی حس نشستن دستبا

 را کنار گوشم آورد و پچ پچ شیدستش را پشت گردنم گذاشت و لبھا...کردم
 .کرد

 
 ...!!ببخش-
 

 آرامش نیامان از ا... کردری کالمش تمام عضالتم را درگیگرما
 ! شالم از سرم افتاده بود؟یک... گذاشتمی موھایچانھ اش را رو...وجودش

 
 !! چطور آرومت کنمدونستمینم...ببخش منو-
 
 چرا قدرت حرف دانمی اصال خود وجودش آرامش بخش است؟نمدانستینم

 !! خبشدیشرمم م...زدن نداشتم
 
 !؟ی بگیزی چیخواینم-
 

 عقب رفت تا خوب نگاھم یکم...سرم را باال گرفتم... نگران بودی کملحنش
 دنیبا د... شدم کھ سرم را باال آوردممانینگاھمان کھ درھم قفل شد پش...کند

 یشانی مھر داغش را بھ پنباری آورد و انییسرش را پا... زدیچھره ام لبخند
 نھیھ سر در س کنباریا و.... ام زدیشانی بر پتیانگار مھر مالک...ام چسباند

 و او ھم دمیکشی نفس مقیعم...دمیاش فرو بردم با لذت عطر تنش را نفس کش
 !! از من نداشتیانگار حالش دست کم
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 و من دستانم را دور کمرش حلقھ دیکشی ممی موھاانی را مدستش
 آرامش را از نی اخواستمی وجھ نمچیبھ ھ.خجالت را کنار گذاشتھ بودم...کردم

 یبا حرکتم کم... بھ اندازه دوازده سال گمش کرده بودمانگار...دست بدھم
 .مکث کرد اما بعد باز ھم کارش را ادامھ داد

 
 !!نمتی ببشی ساعت پکی مثل خوامی وقت نمچی ھگھید-
 
 ..!!!دست خودم نبود-
 
 یدیلرزیبدجور م... مھالدمیاما واقعا ترس...ی کھ حرف بزنکنمیمجبورت نم-

 ...انگار کھ... باشنکیستریانگارکھ ھ...رفتارات...یختیریو اشک م
 

  بھ دندان گرفتم و حرفش را کامل کردملب
 
 !!! تو گذشتھ داشتھ باشنشھیانگار ر-
 

 ی را گرفت و کممیبازو... گوشم حس کردمری شدن ضربان قلبش را زتند
 زدندیچشمانش دو دو م...دمیعقب کش

 
 !گذشتھ؟-
 

 دی ندادم کھ باز پرسیجواب
 
 ! کرد؟تتیپسر عموت اذ-
 

 زیقصھ من و احسان چ...آب دھانم را قورت دادم...دی را بگونی کند تا اجان
 !!از درد احسان... از دل احساندانستیاو چھ م... بودیگرید
 
 !!نیھم. آرومم کنھ کھ نتونستخواستیاون فقط م...حالم خوب نبود...نھ-
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 نگاه نا آرامش دنی فرار از دیبرا... کھ باور نکردهزدندی داد مچشمانش
شالم را ... خوشم آمده بود انگاریلیخ...گریبس بود د...دمیکامال عقب کش

  بودمی سرم انداختم و او محو موھایرو
 
 !؟یای منجای حالت خرابھ ای تو وقتدونستیاونم م-
 
 انگار کھ با خودم حرف زده باشم... مکث کردممی حرفش سر جابا
 
 !!دونھی منو میاون ھمھ چ...نھدوی مزای چیلیاون خ-
 
 بود کھ مانی دانستھ ھانیھم... دانستن ھانیھم... کردرانمانی بود کھ ونی ھمو

 دم یبھ آشپزخانھ رفتم و چا...بھ اندازه ده سال از ھم دورمان کرد
 آغوش او کار خودشان را یگرما...دندیلرزی نمگری دمیدست و پا...کردم

 اعصابم ی گرما از داروھانیم کھ چطور او من در عجب بود...کرده بودند
 مقابلش تیسکوی و بی چای محتوینیبا س.. تر عمل کرده اندعیبھتر و سر

 .زدی حرف ملشیبا موبا... نشستمی مبل تک نفره ایرو
 
باھاش حرف .ششمیمن االن پ.. خانوم سماواتدینگران نباش...بلھ بلھ-

خواھش ...نیبلھ بھ برادراشم اطالع بد...حالش خوبھ.زدم
 !!خدانگھدار...کنمیم
 
  را بھ دستش دادم و گفتمی گذاشتم و خودم فنجان چازی می را روینیس
 
 !!چسبھی سرد می ھوانی ایتو-
 

 !! لب فنجان را از دستم گرفتری زی زد و با تشکری محولبخند
 
 !!ستی سرد نادمیز-
 
 زیبر انگ ھم تعجب ادیخب ز... شددهی کششی و شانھ ھانھی من نگاھم بھ سو

  زدینگاھم را شکار کرد و چشمک.. کوره آتشنی اینبود برا
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 !مگھ نھ؟-
 
 ابرو و چشمان ی فکر بنیامان از ا... انداختمری من سرخ شدم و سر بھ زو
 غرق شی ھایقھوه ا... دادم ونگاھش کردمرونی بقینفسم را عم!! آبروترمیب

 کردی را مزه مشیآرام چا... بودندیمھربان
 
 ..!! دعوام شدنی با برزمارستانی بیامروز صبح رو بھ رو-
 
  شروع کرده بودماری اختیب... نشان نداد و فقط نگاھم کردی عکس العملچیھ
 
 یکی بھ اصرار شیده روز پ...شھی می وقتا متقاعد کردنش کار سختیبعض-

 فقط بخاطر ستی نای مھموننجوریاھل ا...یدوتا از دوستاش رفتھ بود پارت
 دی شادونمینم... مسخرش کرده بودن و گفتھ بودن بچھ ننھ ست رفتھ بودکھنیا

 رو  و ھمھرسنی مامورا می مھمونلیخدا دوستمون داشت کھ ھمون اوا
 کھ ییآدما... مست بودن و معتادایلی خیآخھ تو اون مھمون...ی کالنتربرنیم
 و اون پسرا دنیخوب شد کھ مامورا رس... از اطرافشون ندارنی درکچیھ

 چند وقت نیا... بھ خوردش ندادنیزی چیمشروب.ی بھونھ قرصھیبازم بھ 
 دفعھ ھیامروز صبح ... بودمنی موضوع باھاش سروسنگنیبخاطر ھم

 ...!!دی کشنجایمن دوباره کارم بھ ا... شد و منحثمونب
 

 دادی گوش می کرده بود و متفکر و در سکوت بھ حرف ھازی را رچشمانش
 
باالخره طبق ... حدس بزنم چقدر واست سخت بودهتونمیم...نطوریپس کھ ا-

 نیمخصوصا برز...یگفتھ ھات از بعد فوت مادر و پدرت تو بزرگشون کرد
ھم حس ... بودهتشی موقع شکل گرفتن شخصقای دقی وقتیکھ از ھشت سالگ

 ...!!تو واسم قابل درکھ ھم حس اون
 

  شدرهی لبخند زد و در چشمان مستاصل خمحو
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 بره و یی جاھانی ھمچی رو کھ بزرگش کردی بوده کھ کسنیتو واست سنگ-
 باز یاز اون بدتر پاش بھ کالنتر... دست خودش بدهی نکرده کارییخدا
 گھید... بوده کھ بھش بگن بچھ ننھنی سنگنیاز اون طرفم واسھ برز...بشھ

 میاز طرف... حساسھیلی ختشیشخص... سالش شده و تو اوج غرورهستیب
 دی قتونھینھ م...شھی بھت وابستھ است کھ حرفات واسش گرون تموم مرانقد

 ...!!غرورشو بزنھ نھ دلش
 
  دادھی تکشی را بھ زانو ھاشی شد و آرنج ھالی سمتم متمابھ
 
 ..!! تو رو داشتمطی شراشی چھار سال پقایمنم دق-
 

  نگاھش کردم و گفتممتعجب
 
 !؟یجد-
 

  تکان دادسر
 
 ری درگیلی کھ خیاونوقت... تو اوج درسمقایمنم دق... لندن بودمیوقت...آره-

 ...!!درسام بودم دچار مشکالت بھنام شدم
 

  رفتی قدی بھ دست بھ سمت پنجره ھافنجان
 
منم ... افتاد رو دوش منمونی زندگیتایراستش بعد از مرگ بابا ھمھ مسئول-

مجبور ... چندان خوب نبودمونی مالتیوضع.. سالم بودستیاون موقع فقط ب
خرج و مخارج خونھ ... بودنی سنگیلی درسام خنکھیبودم کار کنم با وجود ا

 تمام اون یتو...ی نجارمیی داشی و منم پکردی میاطیمادرم خ... بودنیھم سنگ
 بھ پدرم یلیبھنام و باران خ...خوندمی و درس مکردمی سخت کار میلیساال خ

 از دی بانی ھمیبرا... کرده بودنھیھ من تکوابستھ بودن و بعد از مرگش ب
 و ستیب...بماند کھ چقدر سخت گذشت...کردمی منشونی ھم تامیلحاظ عاطف

 خواستمیم. سینگل تخصص بورس شدم ای واسھ یھفت سالم کھ بود وقت
اما بھ اصرار مادرم و استادام ... خانوادمو رھا کنمتونستمینم... رو بزنمدشیق
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 فروختم و دست خانوادمو نجای اموییقبول کردم اما تمام دارا...قبول کردم
 !!گرفتم و رفتم

 
 کردمی را گوش مشی اش بودم و حرف ھارهی و بھ من کھ خدی کشیقی عمنفس

 نگاه کرد
 
 می شخصیندگ وقت نتونستم بھ فکر زچیمن خودم بخاطر کار و درس ھ-

غافل از .. بودم بھ درسدهیچسب... خودم و دلمو زده بودمدی قیی جوراھی...باشم
 یاون دوتا تو. بھنام و باران اثر گذاشتھ بودی رویلی خسی انگلطی محنکھیا
 از دوسال.. بزرگ شده بودن اما حاال وضع فرق کرده بودی مذھبی فضاھی

 بھنام و باران گذرهی می ھرچدمی شب دھیاومدنمون بھ لندن گذشتھ بود کھ 
 حواسشو بھ تونستی شده بود و نمضی قلبش مریمادرم بھ تازگ..انیخونھ نم
مدام بھ ... بودمی نگران و عصبیلیاون شب خ...ریمنم کھ درگ...اونا بده

 کھ خودم زدم بود ساعت دوازده...دادنی و جواب نمزدمیھمراھشون زنگ م
 از تماسام باران یکی ی تونکھیتا ا...تا سھ صبح دنبالشون بودم...رونیب

 اون شروع کرد بھ زار دادی من شروع کنم بھ داد وبنکھیقبل از ا...جواب داد
 سکوی دھی کجاست و اون آدرس دمیپرسی ھاش با داد مھیوسط گر...زدن
 دنیبا د...دمی رسی وقتماا... خودمو رسوندم اونجای چطوردونمینم...داد
 ...!!! قلبم رو حس کردمستادنی چند لحظھ ای کھ رو بھ روم بود واسھ یزیچ
 

  اش مشھود بودیکالفگ.... را بھ چشمانم دوختنشی ناراحت و غمگچشمان
 
از بس مشروب خورده ... مشت آدم مست بود و باران کنارشھیبھنام وسط -

 فکر یحت...دمزی فقط خدا رو صدا ممارستانیتا ب...بود حالش بھم خورده بود
 دیانگار خدا صدامو شن...رسوندمی لحظھ بھنام نباشھ بھ مرز جنون مھی نکھیا

 بود و من اغون دی کرد اما از لحاظ روحداینجات پ...و بھ بھنام رحم کرد
منم ..گفتی نمیزی وجھ چچیخود بھنام بھ ھ...ھی اتفاقات چنی علت ادونستمینم

 باز سکوی بودم کھ پاش بھ داوردهی بار نیمن اونو جور..داغون بودم
بھم .. باالخره بھ حرف اومدتشی وضعدنیباران با د...مشروب خور بشھ..بشھ

 و بعد از شھی آشنا می دختراگفت چند ماه بعد از اومدنمون بھ لندن بھنام ب
 ینجوری کھ بھنام ایصبح اون روز... کھ عاشقش شدهفھمھی میچند ماه دوست
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 بود کھ بھنام رو ییتو اون بستھ عکس ھا...رسھی بستھ بھ دستش مھی شھیم
 !!کنھیداغون م

 
 چقدر سخت یی دردھانیواقعا تحمل چن...کردمی نگاھش می کنجکاوبا

 مبل رو بھ ی و رودی بھ صورتش کشیدست!  آب شدن برادرتدنید...بود
  نشستمییرو
 
 رابطش با دوست لمی پست باشھ کھ عکس و فتونھی آدم چقدر مھیفکر کن -

 !! کھ عاشقشھ بفرستھی کسی رو برادشیپسر جد
 

 !!چقدر وحشتناک... منی خدایوا:  دستم را مقابل دھانم گذاشتم شوکھ
 

 مرد ھی آدم عاشق نیحاال فرض کن ا.. وحشتناکھیلیآره خ:  تکان دادسر
بھنام داغون شد و من حاال غصھ !! و تعصباتشرتیبا تمام غ.. بودهیرونیا

 مشاور و اون نی اشی و پدمیکشی دستش رو مبھ زور.. اونو داشتمیافسردگ
شک افتاده بود تو ...اما بھنام عوض شده بود...بردمیروانشناس م

 ی کامل خوب شد خون باران رو کرده بود توی تا وقتدونھیخدا م...ودشوج
 ھی از دسش فقط گرگھی و باران ددادی مریمدام بھ رفت و آمدش گ...شھیش
 ی دعواھی تا شدی باعث منی و اکردی پرخاش مزدمیتا من حرف م...کردیم

 دن لنشدی نمگھید...دی طول کشکسالی رفع مشکلش قایدق...فتھی راه بیحساب
 خانواده شی سھ سال نبودن ما پی و اونم تورانینگھش دارم پس فرستادمش ا

 !! کردی زندگمییدا
 
نکند او ... آشنا بودی ھم با دخترنیبرز.. دلشوره بھ جانم افتادشی حرف ھابا

 ھم؟با استرس نگاھش کردم و گفتم
 
 ...نکنھ.ی دختر دوست شده بھ تازگھی با نمیبرز..یوا-
 

  نشستنی زمی از جا بلند شد و مقابلم روعیسر
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تا ...دادمی مری گادیمن بھ بھنام و باران ز...ی رو نگفتم کھ بترسنایا... نیبب-
 نشده فی تعرزی چھیقبل از رفتنمون داشتن دوس دختر واسمون 

 برادر و ومدیخوشم نم... مرداھی بود و منم مثل بقیخانوادمون مذھب...بود
 دمونیکم دی اگھ دمی اتفاق فھمنیاما با ا... برنی مسائلنیخواھرم طرف چن

 گول ی آگاه تر بود و بھ راحتکمیاگھ بھنام ... روابط باز تر بودنینسبت بھ ا
 گرفتم کھ بھشون اعتماد ادی...فتادی نمی اتفاقنی ھمچبستی و دل نمخوردینم

 رنی بگشونی واسھ زندگیمیباھاشون اتمام حجت کردم و گفتم ھر تصم...کنم
 رو یچی و قشیر... جا باشھھ درست و بنکھی بھ شرط اکنمی متشونیمن حما

 شتری بی بھ فنر ھر چزمیعز... محدودشون نکردمگھید...دست خودشون دادم
 نی برزی ھیاگھ بخوا...شھی مشتری بیلی قدرتش واسھ در رفتن خیاریفشار ب

 دی کھ خودش فھمنیھم...شھی کنترل کردنش محال مگھی دیرو سرزنش کن
 ی جفتشون پسرای کردفی تعرام کھ برنجوریا...ھیکارش اشتباه بوده کاف

 . ھستنیمعقول
 
 ...اما-
 

  شدشی گرماری حواس من باز درگی فشار داد و فکر بی را بھ نرمدستم
 
 !باشھ؟...بھم اعتماد کن... امایاما ب-
 
 حرفش نھ ی روشدیمگر م... تکان دادم ی مطمئنش سری در چشم ھارهیخ

 آورد؟ لبخند زد
 
ھمھ نگرانت ...میخوری راه ناھار میتو...میفتیاالنم پاشو آماده شو تا راه ب-

 !!شدن
 جر و بحث کوچک کی دانستمیم..دمی کشیقی داخل شوم نفس عمنکھی از اقبل

 کھ در سالن ی افراددنیاما با د... را چرخاندم و داخل رفتمدیکل...در راه است
مھران ...آرمان و ھمسرش..می و خواھرش نسنایس...نشستھ بودند تعجب کردم

 کالفھ راه ھم ای و بردنیبرز...مادر بزرگم و آرام... و زھرارضایو عل
 ھم یکس... و بھ سمتم برگشتندتادندسی اشانی کھ با باز شدن در سرجارفتندیم

 !مانده بود تا خبرش نکرده باشند؟
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  داد زدبای برداشت وتقرزی بھ سمتم خای از جا بلند شدند و برددنمی با دھمھ
 
 ! تا حاال؟ی بودیکدوم گور-
 

 سکوت کل سالن را دربرگرفت و مادر جون تشر زد... در ھم رفتمی ھااخم
 
 !ر بزرگتره پسرجون؟ چھ طرز حرف زدن با خواھنیا-
 

 ..!! را بلند کرد بھ عالمت سکوتدستش
 
 !!مادرجون خواھشا بزار حرفامو بزنم-
 

 . بھ جلو گذاشتی و قدمدی کوبنی را بھ زمشی جون عصامادر
 
اما احترام ... جلوتو نگرفتھیکس... درست بزنی بزنیخوایحرف م-

 ھیبھ اندازه ... خواھرهھی از شتریتازه احترامش ب...یکنیخواھرتو حفظ م
 نیحاال بحث ا...دهیکم واست زحمت نکش...کم غصتو نخورده...مادره

 !؟یکنی ممشی جنی جلوش سیسادیجداست مگھ بچھ ست کھ وا
 

  و گفتدی بھ صورتش کشی کالفھ دستایبرد
 
 !!ی شما بگیھرچ...میمن تسل..یاوک-
 
 ھم نشستند و ھیبق... نشستشی از مبل ھا رفت و بغ کرده رویکی سمت بھ

 !! قصد حرف زدن نداشتی کسچیھنوز ھ
 
 !!ی بدحی رو توضییزای چھیوقتشھ ...نی بشایمھال توام ب-
 

 دوازده ساعت خلوت کردن یبرا..  انعطافی مادر جون محکم بود و بلحن
 یکی را جمع کردم و بھ سمت میلبھا..کم مانده بود محاکمھ شوم کھ انگار شدم
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 و نایمادر جون ھمھ را جز من و س... نشستمنایاز مبل ھا رفتم و کنار س
 . فرستادرونی بنی و برزایآرمان و برد

 
 پچ پچ کرد.. شدلی بھ سمتم متمانایس
 
توقع دفاع نداشتھ باش کھ ...برمی تو دارم از مادرجون حساب میمن جا-

 !! سررهی خیخودمم از دستت شکارم دختره 
 

  کردم و گفتمیپووف...مخصوصا قسمت آخرش.. بودی جدلحنش
 
 !! دادنتیواقعا ممنون از دلدار-
 
 . مادرجون نگاھم را معطوفش کردمی صدابا
 
 !؟یدخترجون تو تا حاال کجا بود.خب-
 
 ! بگم تا حاال کجا بودم؟دیمن واقعا با!جلسھ دادگاه مادرجون؟-
 
از ساعت پنج صبح  ی بگدیبا...ی بگدیآره با:  باال رفتای بردی صدانباریا

 مارستانی اطالع بھ بھیچرا ... چرا خاموشھتیگوش... زدهبتیکجا غ
 !!ی نگفتی خدا بھ کسیچرا محض رضا....ینداد

 
 را قبول شیحرف ھا...ختھی بھم رشی سرخ بود و تمام موھاچشمانش

 را ی کستوانستمی بود کھ نمختھی آنقدر بھم رتمیاما من آن موقع وضع...داشتم
 .خبر کنم

 
انقدر داد و ھوار راه ...خدا رو شکر کھ سالمھ...ایآروم باش برد: آرمان
 !!  داشتھیلیحتما دل...ننداز

 
  را برگرداندشی نگاھش کردم کھ با اخم روقدرشناسانھ
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 !! چادگانیالیرفتم و-
 

  دادمھی تکی و بھ پشتدمی کشی و من پووفدی از جا پرایبرد
 
 !تنھا؟!؟ی چادگان؟ تو تا اونجا رفتیالی؟ویچ-
 
  باال رفتمی حرفش از جا بلند شدم و صدابا
 
 ی شش سال زندگکردمی فکر م؟یکنیتو چرا درک نم...ایحالم خوب نبود برد-

 دی بارمی مییمگھ من بچم کھ ھر جا... روشنفکرت کرده باشھکمی آلمان یتو
 ی برادر من کسرم؟ی از تو اجازه بگکنمی معاشرت می بدم؟با ھرکسحیتوض

 ی سالگدهاز نوز....چھارسال از تو بزرگتره... سالشھی سستادهیکھ جلوت وا
 من الیخی بی بودرانیتا ا....مرد خودش و دوتا برادراش...مرد خودش بوده

 بود ی خونھ بودم کافی کھ شب بھ شب ساعت ھشت تونیھم...یو کارام بود
 بار ھی یسال...ین درس بخون آلمای سالت کھ شد فرستادمت برستیب...واست

 ی کنی برزیدیھم وقت فچیتو ھ...رانی ایای بسمسی کرھی کردمیالتماست م
 درس خوندم؟کھ چطور دوسال ی بزرگ شد؟ من چطوریبزرگ شد؟ چطور

 پول نی اکنم؟کھی بابا رو اداره میطرحمو گذروندم؟کھ چطور مغازه ھا
 !؟یدی ھان؟ فھمرسھ؟ی میواست چطور

 
چشمانش ناباور ...میزدی بودم و ھر دو نفس نفس مستادهی اشی بھ رورو

 سوختی و چشمانم مدیکشی مری ام تنھیقفسھ س...بودند
 
 کھ وقف یمن... کارتون شده سرزنش کردن مننیدی سن رسنیحاال کھ بھ ا-

 کھ بار عذاب نیدی وقت نفھمچیھ...زنده موندم بھ عشق شما دوتا...شماھا بودم
 کنمی کھ من می زندگنی کھ انیدی وقت نفھمچیھ...وجدانم کمرمو خم کرد

 دنیکش  قددنید...یجی مرگ تدرھی.. مرگھھی...دنھینفس کش..ستی نیزندگ
پا گذاشتم رو دل ...بردی ملمیشماھا بدون وجود مامان و بابا ھر روز تحل

 بخاطر چند ساعت نیبب...نیاما حاال بب...مونمیخودم و گفتم فقط بخاطر شما م
اره داداشم عادت ! ؟ی بھ پا کردیکھ خواستم واسھ خودم باشم چھ الم شنگھ ا

 . واست سختھمن کم آوردن...ینی صحنھ ببی کھ فقط منو تویکرد
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 ی افتاد و کبودنینگاھم بھ چشمان سرخ برز... و عقب عقب رفتمختمی راشک

 !! چشمشیپا
 
 باھاش کنار ی و نتونستنیچشم برز ی پایزد.... ھمش چند ساعت نبودمنیبب-
 و یکھ بعد از چند سال برگشت...ی کنترل کنطوی شراقھی دو دقینتونست...یایب
 یرونی مرد اھی و تعصب رتیغ..ی ثابت کنتوی فقط مردونگیخوایم

 ادی بودنشون رو ی بودن و منطقنی واقع بایی اروپانی بکمیکاش ..رو
 ...!!یگرفتیم
 

  و عقب تر رفتمختمی راشک
 
قبال تحملم ... انگارشمی مریدارم پ...گھیکم آوردم د...خستھ...خستم داداشم-

انقد ...ومدی انقد زود اشکم در نمنی برزی تو و حرفایقبال با دادا...باالتر بود
 کھ رفت و آمدم با نیبھ بودنم انقدر عادت کرد...رفتمیزود از کوره در نم

کھ کنترلم ...جرمھ ھاش آشنا شم واست باخوامی کھ میھمکارم با کس
 .یریگی ازم مزویکھ حق ھمھ چ...یکنیم
 

  را باز کردم و گفتمدستانم
 
 کھ صبور می مقاوم باشم ھرچمیمن ھر چ...ای زنم بردھی منو؟ من نیبب...نیبب-

 ھیآخرش ...خوامی سنگ صبور مھیآخرش ...ارمی کم میی جاھیباشم آخرش 
 المیببندم و خ... کھ سرمو بزارم روش و چشمامو ببندمخوامیشونھ امن م

 وچرا ت... ھستیکھ اون حواسش بھ ھمھ چ...راحت باشھ کھ اون ھست
 دلش از غصھ پر بشھ ی خواھرم وقتی بار نگفتھی چرا ست؟یحواست بھ من ن

 !؟یتو چ...ای ھستم بردشھیمن ھم!  پناه ببره؟ی بھ کدیبا
 

 یکم...ضعف داشتم انگار...ھ سمت تخت رفتم را در اتاقم انداختم و بخودم
انگار با خودم لج ... تخت رھا شدم و بھ سقف چشم دوختمیرو...دمیلرزیم

 صورتم ی رومیاشک ھا... چراغ خواب را روشن نکردمنباریداشتم چون ا
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  بھ حرفخواستمی نمیحت... بودزی از ھر چیذھن خال...خشک شده بودند
 . دو برادرمنی بھ چھره غمگیتح... کھ زده بودم فکر کنمییھا
 

 خودخواه ی کمخواستمیامشب م...نمشانی مقصر ببخواستی دلم مامشب
 کھ از نور چراغ خواب ییمھال...خواستی دلم خودم را میامشب کم...باشم

 کھ ھجده سال بدون کابوس ییمھال...عاشق گرما...عاشق پتو بود...متنفر بود
 . چھ بد گذشتندمی بعد از ھجده سالگیسال ھا...اما حاال...دیخواب

 
 یمن.. کھ غم نداشتمیمن.. بودمی کھ غرق در خوشی منی سخت بود براچقدر

چھ بد بزرگ شدم با از دست دادن پدر و ... در رفاه بودمشھیکھ ھم
 !! بدیلیخ... بزرگ شومدی گرفتم باادی بد یلیخ...مادرم

 
 
 
 گفتم و در ینی حسای لب ریز...دمی نفس سر کشکی پر کردم و ی آبوانیل

 بھ دلم سر یزی خانھ بھ سمت اتاقم راه افتادم اما با حس چنگ زدن چیکیتار
 کھ در یحس دلشوره ا... چرخاندم ایسرم را بھ سمت اتاق برد...ستادمیجا ا

 . بھ طرف اتاقش پا تند کنمی باعث شد بدون معطلدیچیوجودم پ
 

باز ھم خواب ...س زده بودمدرست حد... را باز کردم و چراغ را روشندر
 سی رفتم کھ تنش خی پر درد بھ سمت برادری و دلدهی خمیبا شانھ ھا...دیدیم

 یدستم را رو...دیلرزی و بدنش گاه مزدی لب حرف مریمدام ز...عرق بود
 و نفس رخ سیبا چشمان... و داد زددی از جا پری گذاشتم و او بھ آنشیبازو

 . منقطع نگاھم کردیھا
 
 ...نجایتو ا...تو-
 
 !! بازیدیخواب د...ـــسیھ-
 

 یاز پارچ رو...دی کششی صورت و موھای را روشی کرد و دستھایپووف
  و بھ دستش دادمختمی رشی برای آبوانی لیعسل
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 ...!! آب رو بخوروانی لنی اایب-
 
 !شده؟یچ-
 
 .می بود بھ سمتش برگشتستادهی کھ در چھارچوب در انی برزی صدابا
 
 !! بوددهیخواب د...ستی نیزیچ-
 

 دیتا نگاھم را د... چشمش افتادی پای تکان داد و من باز نگاھم بھ کبودیسر
  زد و بھ سمتم آمدیلبخند

 
 
 ...گھی حرفش گوش نکردنھ دجھینت-
 
کنارم نشست و دستم را ... بس بودی و دورھی تنبگرید.. لبخند زدمشی روبھ

 . گونھ اش گذاشتمیرو
 
 !درد داره؟-
 
  جوابم را دادای او بردی جابھ
 
 !! دادهتیِ صبح کھ اومد و گفت فرارروزیمال د..نھ بابا فکر نکنم-
 

 خودش را بھ لبھ تخت کشاند و طرف شخندی چپ نگاھش کردم کھ با نچپ
 و من ھنوز چپ دی برداشت و پوشنی زمی را از روشرتشیت... نشستگرمید

اھم گره خورد چشمانش را  در نگنبارینگاھش کھ ا...کردمیچپ نگاھش م
 گرد کرد و گفت

 
 !! بودمیعصبان!  خب؟ھیچ-
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 بره ی فردا چطورنی چشم داداشت؟االن ای پای بزندی بای بشیعصبان-
 !دانشگاه؟

 
 . کج کرد تا نگاھش کندنی زد و سرش را بھ طرف برزیشخندین
 
 جواب دوست نی برز،یچیحاال دانشگاه رو ھ... کبود شدهیلیاوخ آره خ-

 !؟یدی میدخترتو چ
 

 دستش را از پشت من رد نیبرز... شدهزی گرد و چشمان من رنی برزچشمان
 در ھم رفت و ای بردیکھ اخم ھا... گرفتای بردی از پھلویشگونیکرد و ن

 !! من نفھممخواستیمثال م.. بازش بستھ شدشین
 
 !!دونمی مزویخودم ھمھ چ..ستی ننکارای بھ ایازی خان ننیبرز-
 
 .دی لب گزنی شد و برزطنتی غرق شای حرف من چشمان بردبا
 
 .دمی محیتوض-
 

من ...کھی داداش کوچستی نحی بھ توضیازین:  را دور کمرش انداختم دستم
 !!بھت اعتماد دارم

 
  شانھ ام گذاشتی و سرش را رودی کشیقی عمنفس

 
 .دیببخش-
 
 !؟ی چیبرا-
 
 کھ شدی دفعھ چھی دمیبخدا نفھم...یلیناراحتت کردم خ... صبحروزی دیبرا-

 !!اون چرت و پرتا رو بھت گفتم
 
 !!ستیمھم ن-
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 !!یبخاطر ھمھ چ...ممنونم-
 
 شانھ راستم سرم را ینی دور کمرم و سنگیگری حس حلقھ شدن دست دبا

 .دمی را رو شانھ ام دایچرخاندم کھ سر برد
 

 !!منم ببخش: ایبرد
 

 . از تعجب باال رفتندمیابروھا
 
اما بخدا ..تمام حرفات حق بود... ناراحتت کردمیلیمنم خ...ببخش منو-

 وونھی دی اومد و گفت باھات بحث کرده و تو رفتنی برزیوقت...نگرانت بودم
 !!ی رفتشھی واسھ ھمکردمیھمش فکر م...تمام اصفھانو دنبالت گشتم...شدم

 
 قیعم بردم و شی موھای و سرم را البھ الدمی کشیقی لبخند نفس عمبا

 حلقھ دستانم بھ دور کمرشان را تنگ تر دمی را ھم بوسنیسر برز...دمشیبوس
 !د؟ی دو نفر نفس کشنی بدون اشدیمگر م...کردم

 
 کھ انتخاب خود آدم بودن کار ییزایمنت گذاشتن بخاطر چ...دیمنم ببخش-

بھ عشق شما ...تاشی راھو انتخاب کردم با تمام مسئولنیمن خودم ا...ھیاشتباھ
اما ...گفتمی رو منای امشب ادینبا....ا ھم تا حاال سر پا موندم و ادامھ دادمدوت
 کنھی مینیشونھ ھام سنگ ی رویتا خستگ...دل نازک شدم... دلم پر بودیلیخ

 !! منفجر شدنمیآماده 
 
 !!یلیخ...میدوستت دار-
 
 گونھ ام نشاند لبخند ی کھ روی آنھم با بوسھ اای برددیی و تانی جملھ برزنی ابا

 !ن؟ی تر از ابای زیچھ تشکر... لبم آمد و دلم آرام گرفتیرو
 

 !!نی خونھ ھم با برزیکارا... بابا با منی مغازه ھای بھ کارانیاز ا: ایبرد
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 !؟یچ: نیبرز
 
 زودتر از دوس دخترت دل قھیاگھ دو دق...یدی کھ شننیھم....ینخود چ-

 مھال ی کارای و دوتا دونھ ظرف بشوری جارو بزنھی خونھ و یای و بیبکن
 !!شھیکمتر م

 
 !!یتو خستھ نش:نیبرز

 
 !!کنمی تو مبی افتخارو دارم نصنینھ داداش ا-
 
 !!ای نکن بردتشیاذ-
 
 !!دهی مفی است زور گفتن بھش ککھیداداش کوچ-
 

 !؟ی آوردریمظلوم گ:نیبرز
 

 مظلومو خوب ییخدا:  با مزه نگاھش کردای خنده زدم و بردری زمن
 ...!!یاومد

 
 ...!!!خوامیمنم بغل م-
 
 دنشیبا د... متعجب سرم را بھ طرف در چرخاندمدمی کھ شنیفی ظری صدابا

 روز بھ کل فراموشش کرده کی نیدر ا.. منیخدا...شوکھ شدم
 . نامرتبشی بودند و لباسھاختھی ھمھ بھم رشیموھا...بودم

 
 !ا؟یدر-
 
 دیمالی چشمانش را می بدخلقبا
 
 !ھ؟یچ-
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  برداشتم و بھ سمتش دراز کردمای و بردنی را از کمر برزدستانم
 
 ! خالھ؟زی عزیتو کجا بود-
 
 !!نی تو اتاق عمو برزنجایھم: طرفم آمد و در آغوشم گم شدبھ
 

 جمع ی را کمشی و موھادمی سرش را بوسیرو.. کردی تک خنده اایبرد
 کردم

 
 !! کردھی بھونتو گرفت و گریلی خانوم خانوما خنیا: نیبرز

 
 ! من چقدر دوستش دارم؟دونھی خانوم خانوما منیا-
 

 را باز کرد و من دلم شی پلکھای ام بود النھی سی کھ سرش روھمانطور
 خواب آلود جوابم را داد.. شی ھای آبیضعف رفت برا

 
 ..!!باھات قھرم-
 

 دمیخند... در آمدغشی کھ جدمشی شدم و محکم بوسخم
 
 !اد؟یدلت م-
 
 شھی ھمادی من بدم میدونیتو م!؟ی بریچطور تو دلت اومد منو ول کن...اره-

 !!دو تا نره غول دورم باشن
 

 .دمی فشار دادم و خندشتری در آمد و من او را بنی و برزای داد بردیصدا
 
 ..!!شھی تکرار نمگھید-
 
 !! بھتره از تویلی عمو بھراد خیتو بدقول...خوامینم-
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 آرامش ی ھای قھوه ای آورادی فرو بردم و از بھ شیوھا را داخل مسرم
 .بخش غرق لذت شدم

 
 ! حاال؟یکجا رفتھ بود-
 
 !! خوبیلی خی جاھی:  نگاھش کردم طنتی شبا
 
 چشم شی ھای زباننیری با لبخند بھ شنی و برزایبرد... حرص نگاھم کردبا

 دوختھ بودند
 
 . ببرتمگمیبھ عمو م-
 
 !ام؟یمنم ب-
 

 !!شما سرتون شلوغھ...رینخ:  نازک کردمی برای چشمپشت
 
 چشمانم گرد شد و او با لذت دادی خودم را بھ خودم پس می حرف ھانکھی ااز

 دیخند
 ..ایبرد

 
 

 ..باشدی مشترک مورد نظر خاموش مدستگاه
 
 بار بود نی ھفتمنیا... کاناپھ گوشھ اتاق پرت کردمی را رولی حرص موبابا

 ستیمعلوم ن....دمی جملھ را شننیگرفتھ بودم و اکھ امروز با احسان تماس 
ساعت ... انداختممینگاھم را بھ ساعت مچ.. افتادهشی برایکجا رفتھ و چھ اتفاق

 ...بودند حتما تمام کارمندان تا االن رفتھ.... بودمیپنج و ن
 
 بھ آپارتمانش ی سردیبا... را برداشتم و بھ سمت در رفتملمی و موبافیک

 مجتمع کھ نییپا... بزندبشی خبر دو روز غی بنطوریداشت اسابقھ ن...بزنم
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شماه آژانس را نداشتم و از شانس .... ندارمنی آمد امروز ماشادمی تازه دمیرس
 ... رو نبودی تاکسادی زری مسنیگند من ا

 
شروع کردم بھ قدم زدن تا سر ... بوددهی فای منتظر ماندم اما بی اقھی دقده
 را از لمیموبا...دمی را از پشت سر شنینی روشن شدن ماشیصدا...ابانیخ
 ...دیای تا دنبالم برمی تماس بگنی خارج کردم تا با برزبمیج
 
 !ا؟یجونم برد-
 
 ....ی رو بھ روای بنیبرز-
 

 اسمم را خواند باعث شد حرف در غی کھ با جی دختری آشنای با صدااما
 دھانم بماند

 
 ..مواظب باش-
 
 را کھ بھ ینیرگشتم اما بھ محض برگشتنم تنھا توانستم ماش شدت بھ عقب ببھ

 نی داد برزی و صدانمی امد ببیسرعت بھ سمتم م
 
 .ای بردشدهیچ-
 
 .دیچی کھ در تمام تنم پی بعد دردو
 

 ...مھال
 
  نشد واقعا؟یزیجون من چ-
 

 .... پرونده را بستم و بھ دستش دادمکالفھ
 
 ...!!نھ-
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  دختر امروز دست بردار نبودنیا... بودندطنتی غرق ششی ھاچشم
 
 ی حرکتھی جناب مارمولک خان دونمیمنکھ م...ارواح عمت خانوم دکتر-

 !!اومده
 
  را باال فرستادشی نگاھش کردم کھ ابروھازیت
 
 !؟ی شدیرتیچتھ؟غ...اوه اوه-
 

 دمیی ھم سای را رومی ھادندن
 
 .ایکنی صداش مینطوریدفعھ آخرت باشھ ا-
 

 !! بچم چقدرم روش حساس شدهنیبب... اومدهی حرکتھیپس  :دی گزلب
 
 ...!!آرام-
 
 !!ی بھراد جونگمی بھ بعد منیاز ا...باشھ بابا-
 
-..... 
 
 !!ھی صدا زدن در انحصار جنابعالینجوری نبود اادمیاھان ! نگم؟-
 
  زدمرونی بشنی بلند شدم و از استی صندلی رواز
 
 !!نیی پااریاون صداتم ب...چرت نگو-
 

  راه افتاددنبالم
 
 !!یکنی می رو مخفیزی چھی یتو دار-
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  فرستادمرونی را کالفھ بنفسم
 
 ! نکردم؟ی قسم بخورم کھ مخفیبھ ک-
 
 !!بھ جون بھراد جونت-
 

  را تا بناگوش باز کردششی چپ نگاھش کردم کھ نچپ
 
 ...!!منتظرما-
 
-..... 
 

  زد و ذوق زده گقتیبشکن
 
 !! اومدهی حرکتھیس پ... رو عشقھی دکولیا-
 
 نجایا... سررهی خی دختره ریآروم بگ: چاندمی حرص گوشتش را پبا
 !! ھامارستانھیب
 
در اتاقم را باز کردم و داخل ...دیمالی را مشی درد چشمانش را بست و بازوبا

 .رفتم
 
 ..!!بوس و بغلش مال آقا...آه و نالھ ھات مال منھ... خبریبم-
 

  نگاھش کردمثی دادم و خبھی ام تکی بھ صندلخونسرد
 
 !!صد البتھ-
 

 !آره؟:  گرد شد چشمانش
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 یحرص دادنش لذت خاص... حوالھ چشمان بھت زده اش کردمیچشمک
 را بھ سمتم بشی جی چشمکم حرصش گرفت و خودکار تودنیبا د...داشت

  دادمیپرت کرد کھ جاخال
 
 از بوس و  حرفیتا حاال ھرچ...یرو نکرده بود...ای حی بیدختر...یریبم-

 ! واسھ من؟یزنی حاال چشمک مشدی چندشت مزدمی حرفا منیبغل و ا
 

 . زدمقھقھ
 
 !! بعدم بھ توچھ...ی نکنی فوضولیتا تو باش...حقتھ-
 

  را باال فرستاد و مبھوت زمزمھ کردشی ھاابرو
 
 !!نگران شدم برات خواھر-
 
 !؟یواسھ چ-
 
 شکم جلو ھی با گھی دو روز دترسمیم...ی شدنی ای بودلومتریتو کھ صفر ک-

 ...!! بشھ ھا ما شدنجوری امیخواستی آرام بخدا نمی بگشمی پیایاومده ب
 
  دادی من با حرص خودکارم را بھ سمتش پرتاب کردم و او جا خالنباریا

 
 !!!!امای نکن کھ پنج شنبھ لج کنم تولدت نیکار...ای حیب-
 

  دادھی بھ مبل تکخندان
 
 ...!!زمی عزیکنیغلط م-
 

  لم دادمی صندلی از عوض کردن بحث روخوشحال
 
 ! سال؟کی و ی سی تویری مگھی دو روز دیعنیآرام  -
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  دادرونی را با آه بنفسش

 
 با دکتر ی دارگھیتو کھ د...خاک تو مخ من...یری تو مگمیدو ماه د...آره-
 ! کنم؟یمن چھ غلط...یپریم
 

 شی چھ نقشھ ھا برادانستینم... دوستم بودنیبھتر... نگاھش کردممھربان
 داشتم

 
 ...!!کنمی مدای رو برات پی کور و کچلھیخودم ...حاال غصھ نخور-
 
 !!میمنکھ بھ ھمونم راض... کندایآره پ-
 

  ابرو باال انداختمطنتی و با شدمیخند
 
 !!ی واسھ جنابعالدی آماده شم برم خرخوامی مرونیپاشو برو ب-
 
 !! خودم باشھقھی با سلگھی دامی ب خودممیخوایخب م-
 
 دمی خندزیر
 
 !! با بھراد برمخوامیم...رینخ-
 

 راهی لب شروع کرد بد و بریز....دمی خندشتری گرد شدند و من بچشمانش
 اگر گریمخصوصا دوشب د.... اشافھی قدنی از دبردمیگفتن و من لذت م

 !! دارمشی چھ نقشھ ھا برادیفھمیم
 
 ...!! چھ نقشھ ھا واست دارم آرام خانومیاگھ بدون-
 
  حرص جوابم را دادبا
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 !!یفتی چھ نقشھ ھا واست دارم پس میآره توام اگھ بفھم-
 

  در زدی جوابش را بدھم کھ کسخواستم
 
 !!دییبفرما-
 

 کھ بھ داخل آمد تعجب ی دست گل بزرگدنی باز شد و من با ددر
 ... بودمارستانی بی از مستخدم ھایکی....کردم

 
 آورد و گفت حتما بھ دست شما کی دستھ گل رو پنیا... خانوم دکتردیخشیبب-

 !!برسھ
 

 آرام ھم متعجب بود... گذاشتزی می گل را رودست
 
 !؟ینگفتن از طرف ک-
 
 !!رینخ-
 
 !!دی بردیتونی ممنون شما میلیخ-
 
دلم بھ ...کردی می قراری بنھیقلبم در س... رفترونی گفت و بی اجازه ابا

 قھی آرام بعد از چند دقیصدا... و قدرت تکان خورد نداشتمزدیشدت شور م
 دیبھ گوشم رس

 
 !؟یاونم با روبان مشک!  آوردن؟لیچرا گال...چرا-
 
نگاھم بھ کارت کنار گل ھا افتاد !  گل؟نیچرا ا.... بودنی دلشوره ام ھملیدل

 ستادی قلبم از تپش اشی جملھ رودنیاما با د...لرزان دستم را بھ سمتش بردم
 
 " خانوم دکترتیبا عرض تسل"
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 ... نگران آرام ھم نتوانست نگاھم را از نوشتھ جدا کندیصدا
 
 !زم؟یمھال چت عز! مھال؟-
 

با دست بھ کارت اشاره کردم ... آمدینفسم باال نم... قلبم گذاشتمی را رودستم
 دی کشیفی خفغیبا خواندن کارت ج... کنارم آمدعیو آرام سر

 
 !؟ی چیعنی نیا...نیا-
 
 کارت کھ اشک در چشمانم ی نوشتھ روای بود فمی از اعصاب ضعدانمینم

 .حلقھ زد
 
 !!ستی نیزیچ...مھال آروم باش-
 

 .دی ناخواستھ از چشمم چکی ھم فشردم و قطره اشکی را رومیپلکھا
 
 !!ارمی نکن االن واست آب متیخودتو اذ.... کنھی خواستھ شوخیکیبخدا -
 
 بد یدلم گواھ"نیبرز" دوختم شگرشی نگاھم را بھ نمالمی زنگ موبای صدابا
 . را برداشتم و تماس را وصل کردملیموبا...دادیم
 
 !الو؟-
 

  حد گشاد کردنی چشمانم را تا آخرنی برزھی گریصدا
 
 .مھال-
 

 ....خدا
 
 !شده؟ی چنمیبرز-
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 ...نجای اایمھال ب-
 

  زدمغی جبایتقر
 
 !شده؟ی چگمیم-
 
  شکستشی او ھق زد و صداو
 
 ....ایبرد-
 

 . آرامغی حس شدن بدنم بود و جی بدمی کھ بعد از آن فھمیزی چتنھا
  را باز کردممی پلک ھای الی بھ سختی حس نوازش دستبا
 
 ..!!!خدا روشکر بھوش اومد-
 

و ... در بدن نداشتمیجان... ھم افتادی رومی کھ دوباره پلک ھادی نکشی طولاما
 گفتمی کلمھ مدام ورد زبانم بود کھ با نالھ مھیفقط 

 
 ا؟یبرد-
 
 جونم-
 

 تب یانگار تو...می معجزه بود براھی شبشتری بشی صدادنیشن
 انگار کھ با خودم حرف بزنم...سوختمیم
 
 !داداشم؟... جانایبرد-
 

 . شددهی سرم کشی روی دستدوباره
 
 .!!!جون داداش-
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حس .... بھ ھق ھق افتادمشی صدادنیباز ھم با شن...ابودمی خواب و روانیم
 .بردی ملمی تحلشتری ھر لحظھ بی کسیب
 
 ! خدا من چھ کنم؟یوا-
 
 !!نجامی کھ انیبب... من چشماتو باز کنزیعز-
 
 دمی را دیو من مرد.... ناخودآگاه چشمانم باز شدندشی دوباره صدادنی شنبا

 کھ با بانداژ بستھ شده ی و سری زخمیکھ کنارم نشستھ بود با صورت
 اشک در چشمانم حلقھ زد....بود

 
 ...!!ایبرد-
 
 ی ھق ھق ھای من صداشودیمگر م...ای روکی... کھ خواب باشددمیترسیم

 آن شدیمگر م... را صدا زدای کھ اسم بردی را فراموش کنم ھنگامنیبرز
 سمت دستان لرزانم را بھ... فراموش کردتی تسلامی را با آن پبیدستھ گل عج

 و او چشم شی زخم ھایرو...شی چشم ھای رودمیدست کش...صورتش بردم
با شتاب ... منیخدا... ھق ھقم بلند شدیدوباره صدا.... را از درد بستشیاھ

 را دور گردنش حلقھ کردم و بوسھ بارانش می شدم و دستھازی خمی نمیدر جا
 و ھق دمشیبوسیم... راشیزخم ھا...سرش را .. راشی چشم ھایرو....کردم

 زدمیم
 
 !؟یتو زنده ا...تو حالت خوبھ.... منزی عزیوا...ای بردیوا-
 
  شانھ ام گذاشتیسرش را رو.... دور کمرم حلقھ شدشی از دستھایکی
 
 !رم؟یمگھ قرار بود بم....حالم خوبھ...من زندم...آره-
 
کھ مراقبش ...یشکرت کھ بھم رحم کرد....شکرت خدا... شکرتایخدا-

 !!یبود
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 تمام اجزاء صورتش را از دمی عقب کشیکم... کھ باور نکرده باشمارانگ
 ....و دست چپش گچ گرفتھ.. بودیسر و صورتش زخم...نظر گذراندم

 
 !؟ی شدینجوریچرا ا! شده؟یچ-
 

 ...!!تصادف کردم:  زدلبخند
 

 .ی پر شد از نگرانچشمانم
 
 !دستت شکستھ؟-
 

  ھم گذاشتی روچشم
 
 ! ترسوندت؟نیبرز...نیفقط ھم...ھم دستم ھم سرم...آره-
 

 نیآرام و برز... بودممارستانی را دور تا دور اتاق چرخاندم ھنوز در بنگاھم
 نی اما برزکردی نگاھمان میآرام با نگران.... مبل نشستھ بودندیناراحت رو

با .... از ان دستھ گل نبودی خبرگرید....سرش را در دست گرفتھ بود
  دادمای نگاھم را بھ بردیراحتنا
 
بعدشم ... واسم فرستاده بودنتی تسلامیپ... اون دستھ گل منو ترسوندشتریب-

 !!کردمیداشتم سکتھ م.... اشھی گری زنگ زد و صدانیکھ برز
 
 !!کثافتا: دی لب غرریز
 
 ! بود تصادفت؟یعمد-
 
 دمی حرفش پرانی در چشمانم نگاه کرد و خواست جواب دھد کھ مرهیخ
 
 تونھی می او دستھ گل چیپس معنا.. بودهیحتما عمد...ی نکن انکار کنیسع-

 !! نفر قصد آزارمون رو کردهھی نکھیباشھ جز ا
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 آرام بلند شد و بھ سمتم آمد... و از کنارم بلند شددی کشیآھ
 
 !؟ی بودھوشی چند ساعتھ کھ بیدونیم... دراز بکشگھی دکمی-
 

  و گفتمدمی کشدراز
 
 !اون دستھ گل کجاست؟-
 
 ھی یعنی دستھ گل نی بوده و اومدن ایتصادف عمد...یدستھ مامور کالنتر-

 !! توی برادیتھد
 

 رنگ و توانمی می کایخدا... سرم گذاشتم و چشمانم را بستمی را رودستم
 دنیبا د... شدمزی خمی نمی در دوباره در جایبا صدا...نمی آرامش را ببیرو

 شیاخم ھا.. چنگ زدمی بود بغض بھ گلوستادهی کھ در چارچوب ایقامت مرد
 شدند و لند از جا بدنشی با دنی و برزایبرد...در ھم بود و چشمانش نگران

  گذاشتای شانھ بردیدستش را رو...دست دادند
 
 !حالت چطوره مرد؟-
 

  فرستادرونی نفسش را بایبرد
 
 ..!!حداقل بھتر از خواھرم...خوبم-
 

 . زد و نگاھم کردلبخند
 
 ...!! امروزنیخانوم دکتر حال شما بھتره؟ھمھ رو نگران کرد-
 
 !!منم خوبم...ممنون دکتر-
 



 276 

 خودش را گرفتھ ی جلونی و برزای بردی جلودانستمیم... ھم نگران بودلحنش
 نیمبادا آنھا را حساس تر از ا.. اش را نشان ندھدی نگرانیتا درست و حساب

 را صدا زد و گفت نی و برزای بردالی لنباریو ا....ر آمد دیباز ھم صدا...کند
آرام ھم لبخند بھ لب ...ھا رفتن آنرونیبعد از ب...ندشانی ببخواھدیکھ سروان م

و او ھنوز ھم نگاھش را از نگاھم جدا .... رفترونیبھ بھانھ کار از اتاق ب
 .کردینم
 

 مملو میھ برا کیعطر تلخ...دمی نفس کشقی را بستم و عطرش را عمچشمانم
نشستش کنارم ....بردی تپش قلبم را باال مشی قدم ھایصدا...از آرامش بود

 باعث شد چشمانم را باز کنم
 

 خم می رویدو دستش را کنار سرم گذاشت و کم... براق بودندشی ھای اقھوه
 شد
 
 ...!! دخترینگرانم کرد-
 

 !!دست خودم نبود:  دھانم را قورت دادمآب
 

  تکان داد و گفتیسر
 
 کمی دیاما با.... مجازات کردنت گذشتم خانوم دکترری از خنی ھمیواسھ -

 ..!!ی بشھیتنب
 

 .. شدشتری و او برق نگاھش بدمی خندزی رناخواستھ
 
 !؟یخندیم-
 
 !؟یکنی مدیتھد-
 
 !!ی بشھی تنبدیاما شما با...ستی تو مرامم ندیتھد...نچ-
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 !آخھ چرا؟: نگاھش کردممظلوم
 

متعجب در چشمانش نگاه ...داغ شدم... قلبش گذاشتی را گرفت و رودستم
 زدیقلبش تند م...کردم

 
 واسھ ی کارھیخانوم دکتر تو کھ تخصصت قلبھ !؟یکنی باھاش چکار منیبب-
 !! قلب ما بکننیا

 
  غرق لذتم کردمشی مستقری ابراز عالقھ غیاز طرف... تر شدمداغ

 
 !چکار کنم؟-
 

  بودندطنتی غرق شچشمانش
 
 ! کنم؟ھتی تنبی کھ بھم دادی نگراننیخودت بگو چطور بخاطر ا-
 

چشمانم لحظھ بھ لحظھ گرد تر شدند و او لحظھ بھ ... خم شدمی و او رودمیخند
  اش گذاشتمنھی سیدستم را رو....نگاھم بھ سمت در رفت... ترکیلحظھ نزد

 
 ...!!بھراد-
 
آرامش را ذره ذره بھ جانم ...چسباند ام یشانی را بھ پشی و لبھادی او نرم خندو
 انگشتانم ریضربان قلبش ز... اش بود بھ آرامش رساندنمفھیانگار وظ.ختیر

 ....گرفتیلحظھ بھ لحظھ ھمراه با ضربان من آرام م
 

 یگرما... را عقب برد و دستانم را در دستان بزرگ و گرمش گرفتسرش
 دانمی تمام تنم را گرم گرد و من نمشیگرما... داغ بودیبوسھ اش ھمانند مھر

  را باز نگھ داشتھ بودممی پلک ھایچرا بھ زور ال
 

 ...!! خانوم خانوماھتی تنبنمیا:  دی انگشتانم را بوسنوک
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 !ست؟ی چقشی باشد تشوھشی تنبنی من فکر کردم کھ اگر او
 امدهی ندی بود خریچند وقت...کردمی مغازه ھا نگاه منیتری لبخند بھ وبا

 ی کسنکھیا... بوددهی خوشحال بودم اما دلشوره امانم را برنکھیبا ا...بودم
 و چند ای بردی طبق گفتھ ھایاز طرف...ترساندمیقصد جانمان را کرده بود م

و ... نداشتھرا ای کھ شاھد تصادف بودند آن شخص قصد کشتن بردگھینفر د
 آن دستھ یادآوری باز ھم با.... کردم کھ قصدشان آزار دادن من استنیقیمن 

 . بھ تنم افتادیگل لرز
 
 !مھال جان؟-
 

 !بلھ؟:  زدم ی را چرخاندم و لبخند محوسرم
 

 !؟ی انتخاب کردیزیچ:  را جواب دادلبخندم
 
 !!!ھنوز نھ...نھ!...ھان؟:  گفتمجیگ
 

 . در ھم رفتی کمشی ھااخم
 
 !؟یکنی فکر مروزی بھ دیھنوزم دار-
 
 !!درکم کن...ستیدست خودم ن: دمی کشآه
 

 .ی نگران بودند و البتھ عصبشی ھاشی ھاچشم
 
 . از تو فکرم مشغولھشتریمن ب-
 

 دی کششی موھای توی دستکالفھ
 
 ..!!!کنھی موونمید.  نفر قصد آزار دادنت رو دارهھی نکھیفکر ا-
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 شی از سر و رویخستگ... دادمنیتری پشت وی نگاھم را بھ مجسمھ ھاکالفھ
 کھ سر ای گرفتھ بودم و در خانھ کنار بردیمن امروز را مرخص...دیباریم

 را شبیاما او معلوم بود تمام د... داشت مانده بودمیدرد وحشتناک
عصر ھم کھ .... داشتی عمل طوالنکیمخصوصا کھ امروز ...دهینخواب
 دی تولد آرام بھ خری براخواھمی بود و سراغم را گرفت و گفتم مگرفتھ تماس

من مخالفت کرده بودم و او با تحکم گفتھ بود ...دی آیبروم گفت کھ ھمراھم م
 .. برومرونی وجھ تنھا بچی بھ ھدی اوضاع نبانیبا ا
 

 تولد را زده بود اما بھ اصرار من کوتاه دی قتمانی وضعدنی آرام ھم با دیحت
 نجوریآرام عاشق ا... لبم آمدی روی مجسمھ دختر لبخندکی دنیبا د...آمد

 با ذوق بھ سمت بھراد برگشتم...مجسمھ ھا بود
 
 ! داخل؟میبر-
 

 !؟یدی پسندیزیچ:  را باال فرستاد شیابروھا
 

مجسمھ مورد نظرم را بھ فروشنده نشان .... داخل رفتمعی تکان دادم و سرسر
نگاھم را بھ بھراد دوختم کھ با لبخند بھ ...اوردی بمیدادم و منتظر شدم تا برا

 نگاھم را حس کرد سرش را بھ طرفم ینیتا سنگ...کردی نگاه میقفسھ ا
 .چرخاند و با دست اشاره کرد تا بھ طرفش بروم

 
 دستش ریمس... از مجسمھ ھا را نشانم دادیکی و او با دست ستادمی اکنارش

 کنار مکتی نکی ی افتاد کھ رویرا دنبال کردم کھ چشمم بھ دختر و پسر
شکل مجسمھ و حالت ... شانھ پسر بودی نشستھ بودند و سر دختر روگریھمد

و مجسمھ  دستش را جلو برد.... بود کھ من ھم محوشان شدمبای زیآنھا بھ قدر
 با تعجب نگاھش کردم....را برداشت

 
 !؟ی بخریخوایم-
 
 !! خوشم اومدیلیخ! ؟یپس چ-
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  گذاشتشخوانی پی من روی را کنار مجسمھ انتخابمجسمھ
 
 !!دی کنچی رو ھم کادو پنیآقا ا-
 

 و قصد کردیاما او فقط با لبخند بھ قفسھ ھا نگاه م.. نگاھش کردمیسوال
بعد ھم چھ ...او کھ دعوت نبود... حرصم گرفتھ بودگرید...جواب دادن نداشت

 سبد گل ی گل فروشکیاز ! مدل مجسمھ ھا بخرد؟نی داشت کھ از ایلیدل
نداشت   قصد و او در تمام آن مدتمی زدرونی و از پاساژ بمی ھم گرفتیخشک

 دی آن مجسمھ را بگودی خرلیدل
 
 کھ با ذوق شوق یی زدم و نگاھم را بھ بچھ ھاجمی ساندوی بی گازلی میب

 و بھ دهی خرجی بھ اصرار من ساندودمانیبعد از خر... دوختمکردندی میباز
 مرد مقابلم را دانستمی کامال آشکار بود و ممی حوصلگیب...میپارک آمده بود

 .کندی میعصب
 
 !مھال؟-
 

 را شیاما تمام سع... بود و کالفھیعصب... را بھ سمتش چرخاندمنگاھم
  آرام زمزمھ کرددیتا نگاھم را د... تا نشانش ندھدکردیم
 
 !زم؟ی عزیخوری نمیزیچرا چ-
 

 شتریدو لقمھ ب... افتادجمینگاھم بھ ساندو.. فرستادمرونی را با اه بنفسم
 نخورده بودم

 
 ...!!اشتھا ندارم-
 

 . دادھی تکمکتی و بھ ندی کشیپووف
 
 !؟یکنی متی فقط خودت و منو اذینجوریا-
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  زدی استفھام نگاھش کردم کھ لبخند محوبا
 
 .نگرانتم-
 

 !! ندارم بھرای دشمنیمن با کس:  چنگ زد می بغض بھ گلوناخواستھ
 

  آرام از پشتم آمد و دور کتفم حلقھ شددستش
 
 ...!! منزی عزدونمیم-
 
 ! رو با من شروع کرده؟یفی کثی بازنی نفر ھمچھیپس چرا -
 

 . منقبض شد و فشار دستانش دو برابرفکش
 
 ..!!زارمیمن نم-
 

  گوشم زمزمھ کردری جلو آورد و زی را کمسرش
 
 کھ قصد آزارت ی اون کسکنھیغلط م... کنھتتی اذی احدچی ھزارمیمن نم-

 !!کنمی مداشیمطمئن باش پ...رو داشتھ باشھ
 

 در می کھ مثل نسیحس خوب... محکم و خشنش تھ دلم را قرص کردیصدا
 شانھ یسرم را خم کردم و رو... سرم را خم کنمی باعث شد تا کمدیچیدلم پ

از ...شیاز گرما...از محکم بودنش...پارک خلوت تر شده بود...اش گذاشتم
 لبم آمد و من باز ھم عطرش را نفس ی رویلمس وجودش لبخند کوچک

 ھمھ نیا...کردی دماغم را نوازش میشتری کھ حاال با شدت بیعطر...دمیکش
 ! نبود؟دی از من بعیی پروایب
 
دست چپش دور کتف من بود و من ... او ھم کشدار شده بودی و بازدم ھادم

 لحظھ دارم را دوازده سال است نی را کھ در ایآرامش... شانھ اشیسرم رو
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 یرابطھ ا... نشده بودفی مرد تعرنیرابطھ من و ا....گردمیکھ بھ دنبالش م
 ...!!نھ من نھ او...می نداشتشی برایحی توضچیکھ ھ

 
 ترسمیم...ترسمیاما چرا دروغ م... بھت بگمخوامی رو می موضوعھیمھال -

 !!یکھ باھاش مخالفت کن
 

  شانھ اش برداشتم و نگاھش کردمی را از روسرم
 
 ! شده؟یزیچ-
 

 . بودیعصب... شدهمانی جملھ ھم پشنی معلوم بود کھ از گفتن ھمکامال
 
اونم فقط و فقط بخاطر ...مدام دلشوره دارم...کالفم...من نگرانم...نیبب-

 و بم ری از زی کھ کمیاز وقت... باھات آشنا شدمشتری کھ بیاز وقت....تو
 و شمینگران م...شمینگرانت م...رمیگی باخبر شدم مدام دلشوره متیزندگ

 بتی دفعھ غھی  کھشیدو سھ روز پ... کنم اما دستم بستھ استی کارھی خوامیم
 تو دمی خودمو آواره دیوقت... کنمداتیزد و تا چند ساعت بعدش نتونستم پ

 تی اون وضعی کردم اونم توداتی بھ زور پیوقت... کردنتدای پی براابونایخ
 .میتیاعتراف کردم آدم کم ظرف...شدمی موونھیداشتم د

 
کالفھ از .... و ھم نھمیدیفھمیمنظورش را ھم م...کردمی تعجب نگاھش مبا

 .ستادی بلند شد و مقابلم امکتی نیرو
 
 وونھی دفتھی واست بی اتفاقھیکھ اگھ ...تمی کھ کم ظرفکنمیاعتراف م...آره-
 . تا مرز سکتھ کردن رفتمدمی ماجرا رو فھمی وقتروزید...شمیم
 

 گرمش ی دستھاانی سردم را می چشمان متعجبم زانو زد و دستھامقابل
 گرفت
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 داغونم شتری بی چیدونیاما م..دختر من تا مرز سکتھ کردن رفتم-
چون ... بزنمی حرفتونستمی نمنکھیا... بکنمی کارتونستمی نمنکھیکرد؟ایم

 !؟یشناسی تو چند وقتھ منو منمیبب.... ندارمتی تو زندگیگاھیجا
 

 ..!! سالھکی کینزد:  خشکم را تکان دادمیلبھا
 

  را فشردمی زد و دستھالبخند
 
 ما نیبب...میزنی و حرف ممی دو ماھھ کھ مدام با ھم رفت و امد دارکیو نزد-

 ستیپس بھتر ن...می ھم با خبریاز ھمھ چ...میدونی مگروی ھمدطیجفتمون شرا
 ...کھ
 
 دمی حرفش پرانی معیسر...اوردی بر زبان بخواھدی کھ می از کلمھ ادمیترسیم
 
 ..!!تو رو خدا...نھ بھراد-
 

  ناباور بودندچشمانش
 
 !چرا؟-
 
 !!تونمیمن نم...مــ-
 
 !بخاطر برادرات؟-
 
 !! اندھی طرف قضھیاونام ...ھم آره ھم نھ-
 
 دی بایی جاھیباالخره ...می تا اخر عمر وقف اونا باشمیتونی ما کھ نمزمیعز-

 !!می کنی خودمونم زندگیبرا
 
 ...اما-
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  نشودی عصبکردی میانگار سع... را فشرددستانم
 
 !!میشی وقت غافل نمچیما از اونا ھ-
 

 "چھ سخت بود خواستن و نتوانستن...." حلقھ زدمی در چشم ھااشک
 
 ..!!تونمیمن نم-
 

  نگاھم کردمصمم
 
 ...!!یتونیپس م...یخوای کھ مدونمیمن م-
 

  وار جواب دادمنالھ
 
 .نھ-
 
  او محکم تر جوابم را دادو
 
 !!میمونیپس باھم م... ھم توخوامیھم من م-
 

 ... پر محبتش را در چشمانم دوختنگاه
 
فکر !  من دنبال دوست دخترم؟یکنیفکر م.... سالتھیس... و چھار سالمھیس-
  نبودن؟نی بودن در عنی از اشمی من خستھ نمیکنیم
 

 زمزمھ کرد... شدشتری و او حس در نگاھش بختمی راشک
 
کم ...غرورت.تتیبخاطر شخص...ی بھ چشمم اومددمتی داز ھمون اول کھ-

 !!خوامتی کھ چقدر مدمیکم کم فھم...کم ظاھرت بھ چشمم اومد
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 کنمی من از تھ دل آرزو مدانستی و نمکردی و او زمزمھ مختمیری اشک ممن
 ی روزدمیترسیکھ م.... را کھ سراسر درد بودی کاش نداشتم گذشتھ ایکھ ا

 با ھق ھق سرم را تکان دادم.... بگذاردمی تنھادنشیاو با شن
 
 !! بمونھنجوریبذار ھم....تو رو خدا نگو...شھینم...شھینم...نھ-
 

 لحنش نرم گرید... تکانم دادی نشست و کممی بازوھای روشیدستھا
 !!سخت بود و بدون انعطاف...نبود

 
 !!میکنیما ازدواج م-
 
 .نھ-
 
 !! خانوم خونمیشیتو م-
 

 یسرم را رو... فرار از خودش بھ خودش پناه آوردمی و براختمی راشک
  اش گذاشتمنھیس
 
 !!ادامھ نده-
 

  نرم شددوباره
 
 مرد کھ ھمھ ھی! ؟ی گاه داشتھ باشھی تکھی یخوایمگھ تو نم...وونھیآخھ د-
 !؟ی کھ کنارش آروم باش؟ی بھش و غم نداشتھ باشی رو بسپارزیچ
 
 وقت است کھ بھ دنبالش یلیخ...خواھمیم.... زدم کھ چراادی من در دل فرو
 !!گردمیم
 
 از شھیتوام مثل من وجودت پر م...یشیفقط دروغ نگو کھ کنار من آروم نم-

 !!می نکنغی آرامشو از خومون درنی ھمھ سال انی بعد از اایمھال ب...آرامش
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 و من دیکشی نفس مقیعم... سکوت کردی کردم و او ھم چند لحظھ اسکوت
 .گرفتی مرد آرام منی کھ کنار ایقلب بر فرستادمیلعنت م

 
 ی تفاوتچیمن و تو ھ...یکنی می مخفی ھست کھ تو داریزیبھ چ-

پس بگو چتھ ...انیبرادر وخواھرامونم کھ اصال مشکل بھ حساب نم...میندار
 !؟یزنی ام منھی دست رد بھ سیبگو چتھ کھ دار... منزیعز

 
 دی سرم را بوسیرو
 
 یوقت.... بھ جزء ازدواج سراغ ندارم کھ بتونم مراقبت باشمی راھچیبخدا ھ-
تنھا با ...شمی موونھی بکنم دی کارتونمی و من نمادی مشی مشکالت پنجوریا

بگو من ... ھست بگویاگھ مشکل... ھر لحظھ کنارت باشمتونمی راه منیھم
 !! دلمزی عزکنمیحلش م

 
 ی از ھر زمانشیا ھیقھوه ا... نگاھش کردمرهی را باال گرفتم و خسرم

 می چطور راضدانستینم... درمانده بودیکم...روشن تر بودند و پر حس تر
 .کردمیکند و من درکش م

 
 .خرابش نکن مھال-
 
 ....بھراد-
 
 !! دوستت دارمیلیخ...دوستت دارم-
 

 .لبخند زد...شدیباورم نم... نگاھش کردممات
 
 کھ یی وقتاخوامیم... اره دوستت دارم؟ی بشنویخواستی منویھم-
بدونم کھ ...ی بدونم کھ زنمکنمیبھت محبت م...رمیگیدستتو م...بوسمتیم

 !!ِ سرخ مال خود خودمھبی سنیبدونم کھ ا....ھیتمامش شرع
 

 ....دی با صدا خندنباری و او ادی خشک شود دوباره چکخواستی کھ میاشک
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 زیانقدر اشک نر... شدمکنمی کھ بھت مییعاشق جواب ابراز عالقھ ھا-

 !! بسپار بھ منزویفقط ھمھ چ....زمیعز
 
 ی طاقت طوفاندانستمی دل خودم کھ میبرا... دل او ی براختمی من اشک رو

 .کھ در راه است را ندارد
 !؟یمھال ھنوز آماده نشد-
 
 آدمو دنیدکتر مملکتم کھ باشن بازم تو لباس پوش... خانومانیامان از دست ا-

 !!دنیدق م
 

 ی مای و درای بردزی خنده ریصدا... چپ بھ در بستھ اتاق نگاه کردمچپ
 و دمی کشیکالفھ پووف...کردی مادی زی ھم امشب خوشمزگنی برزنیا...آمد

 را کھ یرنگ... تخت انداختمی سرم برداشتم و روی رنگم را از رودیشال سف
 ...!! نداشتیا دهیاما فا...تمام اتاقم را گشتھ بودم...ردمی نمکدای پخواستمیم
 
 !؟یخالھ آماده نشد-
 

 .دمی را در چارچوب در دای را بھ طرف در چرخاندم و درسرم
 
 ...!!کنمی نمدای ھامو پی کدوم از شال آبچی ھای دریوا-
 

 . بھ سمت کمدم رفت و مشغول گشتن شدمتفکر
 
 دای پیتونی رو نمیخوای کھ می باشھ اونختھی کمد بھم ری وقتگھیمامانم م-

 !!یکن
 

 حوصلھ بودم و فکرم یب... تخت نشستم و سرم را در دست گرفتمی روکالفھ
 جملھ ورد کی بودم و مدام شبی دریدرگ... بودشبی دریتمامش درگ...مشغول

 " کنم؟یحاال چھ غلط" زبانم بود
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 !! کردمداشی خالھ پایب...آھا-
 
 کھ دستش بود نگاه ی رنگی تعجب سرم را باال گرفتم و بھ شال آببا

ھمان ... انتخاب کرده بودمی بود کھ خود وروجکش برایھمان شال...مکرد
بھ ...بلند شدم و شال را از دستش گرفتم... کھ بھراد ھم دوستش داشتیشال

 نیا با... شانھ ام انداختمی را روگرشی گذاشتم و طرف دمی موھای رویآرام
 . کرده بودمریی تغی حسابحی ملشیآرا
 
 ...!! خالھی ماه شدیوا-
 

 دمیگونھ اش را بوس... و خم شدمدمی خندنرم
 
 ...!!! خوشگلھشتریتو ب-
 
 می بھ طرف در برگشتنی برزی صدابا
 
 دارن نجای دوتا خانوم انی پامون علف سبز اری سالن زیاووف ما دوتا تو-

 !!ترکوننیالو م
 

 خندان نی با اخم و برزایبرد... بودستادهی در چارچوب در اای بردکنار
 نیشلوار ج...ست کرده بودند... شدمشانیمحو لباسھا...کردندینگاھمان م

 ای تفاوت کھ دست بردنیبا ا... بودندری نظیب.... و لباس چھارخانھیبادمجان
 شانیقد و باال محو...با لبخند قد راست کردم و بھ سمتشان رفتم...در گچ بود

 انیاخم م را در دست گرفتم و ایسر برد....شدم و در دل قربان صدقشان رفتم
 .دمی را بوسشیدو ابرو

 
 ..!!!پیاخم نکن خوشت-
 
 ..!! نھیگی میذاری فرق منمونی بگمی میوقت-
 



 289 

با ....کردیدست بھ کمر با اخم نگاھمان م.... برگشتمنی خنده بھ طرف برزبا
 . و بوسھ بارانش کردمدمیحرص در آغوشش کش

 
 ...!!کھی داداش کوچی حسود بودیاز بچگ-
 
 . کھ دادش در آمدختمی ژل زده اش را بھم ری و من موھادی خندزیر
 
 !!کردمی دوساعت داشتم درستشون میوا!؟یکنی منیچرا ھمچ-
 
 باز نگاھش شی با نای و درایبرد... بھ سمت اتاقش رفتعی غر غر سربا
 .کردندیم
 
 !؟یدی موش موشک منو حرص منیخالھ چرا ا-
 
  باال رفتھ بھ سمتش برگشتمی ابروھابا
 
 !؟ی جنابعالی چیچ! بلھ بلھ؟-
 

 موھاشو خراب نمی نبگھید...موش موشک من:  نازک کردمی برای چشمپشت
 ..!!ایکن
 
 دخترا افھی و قپی تنی موش موشکت رو با ایوقت:  دمی حرص لپش را کشبا

 !!!یزنی مغی خودت موھاشو از دم تدنیدزد
 

 !آره؟:  را گرد کردچشمانش
 
 ..!!!گھیبلھ د-
 
حاال ...دهی ورپریدخترا...خاک بھ سرم:  بھ گونھ اش چنگ زدیشی نمایلیخ

 !ست؟ی نیامشب کھ دزد تو مھمون
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 !!! و من غش کردم از خندهکردی با لبخند نگاھش مبی دست بھ جایبرد
 

 داداش نیانگار قبال صاحابش شدن ا... دور شدهی واسھ نگرانگھینھ د: ایبرد
 ..!!مارو

 
 . امد چشم دوخترونی کھ از اتاقش بنیبرز درھم رفت و بھ ای دری ھااخم

 
 !خانوم خوشگلم چرا اخماش تو ھمھ؟:نیبرز

 
 بھ نھی از آنیدر راه برز.... با خنده بغلش کردنی رو برگرداند و برزایدر
  چشم دوختکردی را نگاه مرونی کھ بایدر
 
 !! خانومم قھر باشھنمینب-
 
 انگار قصد جواب دادن نداشت... نگاه کردمای لبخند بھ دربا
 

 منو تو رو خراب نی بخوادی دوباره مای بردنی ادونمیمنکھ م: نیبرز
 !؟ی بش گفتی چایبرد...کنھ

 
  لب گفتری زنی زد کھ برزیاری فقط لبخند حرص دربای در جوابش بردو
 
 ...!! تو اون روح فتنھ اتیا-
 
 

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

 و می مالشیآرا... شده بودبای زی رنگش حسابیاسی در کت و شلوار آرام
مادر و پدرش بھ سفر رفتھ ...دادی کمتر نشان میلیدخترانھ اش سنش را خ

دستم را دور ... اش حضور داشتندیبودند و تنھا برادر و ھمسرش در مھمان
 دمیشانھ اش حلقھ کردم و نرم گونھ اش را بوس
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 !!زمی عزی خوشگل شدیلیخ-
 
 .یمرس: لبخند جوابم را دادبا
 
  کھ سالم کرده بودند برگشتنی و برزای ھمان لبخند بھ سمت بردبا
 
 !!نییبفرما...دی خوش اومدیلیخ..سالم-
 

 و الھام سالم و مانی و من با برادر و زن برادرش،پمی رفتییرای بھ پذیھمگ
 ریی را تغشانی ھافتی کھ امشب شنوی کردم و بھ سمت گالره و میاحوال پرس

 کنار سالن یزی می کادو ھا را رونیبرز....داده بودند رفتم و کنارشان نشستم
 در من و آرام نگ زی نگذشتھ بود کھ با صدای اقھیھنوز چند دق...گذاشت
 .می زدی معنا داریلبخندھا

 
 یآرام ھم مگر منتظر کس.... اما آرامستی کھ فرد پشت در کدانستمی ممن

 !بود؟
 

 نگاه رفتی مفونی کھ با ھمان لبخند بھ سمت آی با تعجب بھ آرامحاال
 شدن دی و ناپدفونیاما بھ محض خشک شدنش مقابل آ....کردمیم

با .... و بھ چشمان بھت زده اش چشمک زدمدمیمن معنا دار خند...لبخندش
مھمان .... و با حرص در را باز کرددی را فھمزیھمھ چ... چشمکمدنید

 من چھ در دانستیو آرام ھنوز ھم نم....من دعوت کرده بودمرا  ناخوانده اش
 !!!سر دارم

 
 بود چشم ستادهی کھ با دستھ گل مقابل آرام ای بعد بھ قامت مردی اقھی من دقو

 اش را پاک کرد و نگاه ماتش را از یشانیمرد با دستمال عرق پ.... دوختم
لند شد و بھ سمتش  از جا بعی سردنشی کھ با دمانیچشمان آرام گرفت و بھ پ

 د با لبخند دستش را فشرمانیدست دادند و پ...دوخت.رفت
 
 ...!!! خاننای سنیخوش اومد-
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 . لبخند من در مقابل چشمان غبار گرفتھ آرام پھن تر شدو
 
آنھا ھم ... نشستنی و برزای کنار بردی بعد از سالم و احوال پرسنایس

 دادم و ھیمن اما خونسرد بھ مبل تک...کردندی نگاھم میمتعجب بودن و سوال
الھام لبخند بھ لب .. برداشتمیوانی کھ الھام مقابلم گرفت لی شربتینیاز س

  زدمی برایچشمک
 
 !! نکن مھال جانری خواھر شوھر مارو انقدر غافلگنیا-
 

  ھم جواب چشمکش را دادممن
 
 !!زمی عزستی واسھ قلب آدم بد نجانی ھکمی ثابت کرده قاتیتحق-
 
 !کم؟ی یگی منیبھ ا-
 
 گره نای سی و از مقابلم کنار رفت و من نگاھم در چشمان عصبدی خندزیر

 ی اقھیدق... کردن شدپی در اورد و مشغول تابشی را از جلشیموبا...خورد
 . زنگ اس ام اسم لبخندم را پھن تر کردینگذشت کھ صدا

 
 ! از ھمکاراتھ آره؟یکیکھ تولد -
 
 ..!!!گھیآرامم ھمکارمھ د..ھوم-
 
  نوشتمشیبرا...دیجوی حرص گوشھ لبش را مبا
 
 .حرص نخور پسرخالھ-
 
 یجا...ی داری نقشھ اھی تو دونمیمنکھ م... نکنیمھال با اعصاب من باز-

 !!ستی ننجایمن ا
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 لنتی سای را رولمی باال انداختم و موبای شانھ اشترشی حرص دادن بیبرا
 کردمیھمانطور کھ شربتم را مزه م... پرتش کردمفمیگذاشتم و داخل ک

 ینی سگریبھ الھام نگاه کردم د...صورتش سرخ بود...خونسرد نگاھش کردم
 ا نگاھش رریمس... اشاره کردییشربت دستش نبود و با چشم و ابرو بھ جا

 شربت را بھ دست گرفتھ بود و مقابل ینی کھ سدمیدنبال کردم و بھ آرام رس
 مبل یرو... بودی الھام ھم عجوبھ انیخنده ام گرفت ا...بود ستادهی انیبرز

 ... نشستھ بودنایس.نیکنار دست برز
 
 گذاشت نای مقابل سزی می را روینی زنگ در آرام از خدا خواستھ سی صدابا

 می و من شانھ ھادی دوبای تقرفونی بھ سمت آنایو در برابر چشمان بھت زده س
 ..!!دیلرزی منای سیاز خنده در برابر چشم غره ھا

 
 آرام کنجکاو سرم را بھ طرف ی سالم و احوال پرسی باز شدن در و صدابا

 یلبخند از رو... کھ داخل آمدند خشکم زدی افراددنیدر چرخاندم و با د
 ی ابرو باال ممی رفت و با بھت بھ آرام نگاه کردم کھ خندان برامیلبھا

 ...انداخت
 

بھ احترام مقابل بھراد و خواھر و ... را حفظ کنممی کردم خونسردیسع
آنھم بعد ... مردنی تفاوت بودن مقابل ایچقدر سخت بود ب...ستادمیبرادرش ا

 !! و نابنیری شیبعد از لمس آن حس ھا....شبشی دیاز حرف ھا
 
 ...!!سالم دکتر-
 

چھ ... سالم خانوم دکترکیعل:  زد و زمزمھ وار جوابم را دادی محولبخند
 !!میدیب ما شما رو خوشگل کرده دعج

 
 بخاطر سالم ی حسابییرایپذ... گرد شدند و او خندان از کنارم رد شدچشمانم

 جمع شلوغ شده بود و من نگاھم بھ چشمان گرد شده ی ھایو احوال پرس
ظاھرا او ھم با ...دمی نگاھش را دنبال کردم و بھ باران رسریمس... افتادایبرد

 و بعد بھ باران اد بھ بھری با اخم نگاھایبرد... تعجب کرده بودای برددنید
 ستادیبھ سمتم آمد و کنارم ا... سرش را بھ طرف من چرخاندنباریانداخت و ا
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 ...ی دختره کھ ھمراه دکتر رادفر اومد چھ نسبتنی اگمیم-
 
  دفعھ حرفش را قطع کرد و متعجب بھ آنھا نگاه کردکی
 
 !؟یدونستیِاھر دکتر مگھ نمخب خو! ؟یگیباران رو م-
 
 ..!!!بھراد رادفر....باران رادفر: کردی چشمان گرد شده بھ باران نگاه مبا
 

  و بھ طرفم برگشتدی کششی موھای تویدست
 
منکھ ...کنھی شرکت ما کار میخواھرش تو...یعجب تصادف...اوپس-

 !دونستم؟ی مدیبعد ھم از کجا با... خواھر اونھدونستمینم
 
 !! من فرستادمش شرکت شمانکھی اخب بخاطر-
 
 !؟یچ-
 
منم کھ ...گردهی و دنبال کار مھیخب دکتر گفتھ بود خواھرش رشتش معمار-

 !!کارت شرکت رو دادم بھش...خوادی مروی شرکتتون ندونستمی تو مقیاز طر
 
 ...!!شھیباورم نم...ھھ-
 
 !! بگھی موقع معرفکردمیفکر م-
 
 ..!! کھ بفھممستمی شرکت نسیمنکھ رئ...الیخیب-
 

 از باران گرفت و بھ ی تفاوتینگاھش را با ب... حرص در کالمش بودینوع
 یرفتارش کم...کردمیکنجکاو نگاھش م... رفت و کنارش نشستنایسمت س

 ی کنجکاوی درباره دخترای تر آنکھ محال بود بردبیعج... بودبیعج
 ...!!کند
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 مرا بھ دنبال خودش ینع تصیبا لبخند...آرام بود...دی را کشمی بازویدست
  و بھ آشپزخانھ برددیکش
 
 ! آرام؟یکنیچکار م-
 
 !!ارمیمن حال تو رو جا م...خفھ-
 
دست بھ کمر ... دادم و خونسرد نگاھش کردمھی پشت سرم تکی ھانتی کاببھ

 !!ستادیمقابلم ا
 
 !؟ی بود تو کردی چھ کارنیا-
 
 !کدوم کار؟-
 

 .. در آمد انگارحرصش
 
 !؟ی رو دعوت کردنایچرا س...مھال خودتو بھ اون راه نزن-
 

  را گرد کردممی ھاچشم
 
 نیحاال اگھ ا!  داره؟یبیچھ ع... ھم پسر خالمھنایخب تولده دوستمھ و س-

 !! با پسرخالم داره بحثش جداستیدوست من مشکل
 

  در چشمان متفکرم لب زدرهی و خدی گزلب
 
 ! کھ؟یدونیمگھ تو نم...ھی چھ کارنیا...مھال اون زن داره-
 

  را بستشی کرد و چشم ھاسکوت
 
 ! بدونم؟دی رو بایمن چ-
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  نگاھم کردمستاصل

 
 !اصال زن و بچھ اش کجان؟...یدی کارات آزارم منیبا ا-
 

  زدمشخندین...دی تا سوال آخرش را پرسدی کشزجر
 
 ...!!بچشم دست خالم... عشقشھشیزنش پ-
 

 ناباور زمزمھ کرد.. گرد شدندچشمانش
 
 !؟ی چیعنی عشقشھ شیزنش پ-
 
 !!کننی می خالم زندگشی و پسرش پنایس... کھ طالق گرفتننی ایعنی-
 

 بھ آشپزخانھ مانیالھام بھ ھمراه پ... نشستزی پشت می صندلی رومبھوت
 سکوت لب باز قھیبعد از چند دق... بردندرونی را بییرای پذلیآمدند و وسا

 کرد
 
 !!آخھ اونا ھمش دوسال بود کھ ازدواج کرده بودن! چند وقتھ طالق گرفتن؟-
 

  در دھانم گذاشتمزی می از بشقاب روینیری شکی نشستم و کنارش
 
 کھ خستھ شده یدونی ھم منایس...ساغر انتخاب خالم بود... دو ماھھکینزد-

ر انگار ساغرم واسھ د... مداوم با خالم و شوھرشیبود از جر و بحث ھا
 ...!! رو قبول کردنایآوردن لج پسرعموش س

 
 . بھ دھانم زل زده بودناباور

 
 رو ول کرد و رفت شی بچھ زندگھی بعد دو سال با وجود ؟حاالی چیعنی-

 !دنبال پسرعموش؟
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  زدمشخندین
 
 !!گنی مشونیمادر نمونھ بھ ا...گھیآره د-
 
 ...!! بچھنیبا وجود ا!  چکار کنھ؟خوادیحاال م-
 
 کھ متفکر نایجز س... انداختم ھمھ مشغول بگو و بخند بودندی نگاھییرای پذبھ

  شده بودرهی خییبھ جا
 
 !! ازدواج بودمنیمن از اولم مخالف ا... دارمنای واسھ سیی نقشھ ھاھی-
 

  زدمشی برایچشمک
 
 ..!! کھیدونیم-
 

 .دی صورتش پررنگ
 
 !؟ی چکار کنیخوایم-
 
 !؟یکنی فکر میتو چ-
 
 !! کردهریی تغیبعدم حاال ھمھ چ...ذارهیبابا نم....مھال تونمیمن نم-
 
 !! خنده افتادم و او چشمانش پر شد از تعجببھ
 
 !!یریگی رو بھ خودت میزود ھمھ چ... آرام یندازی احسان مادیتو منو -
 

  گذاشتم و بھ طرفش خم شدمزی می را رودستانم
 
 . ازدواج دوبارش ندارهھی بھ تو و قضی ربطنای اومدن سنجایا-
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 !ھ؟ی چنکارای ایپس معن-
 
 ! درستھ؟یدونی منو مطیتو شرا-
 

  در چشمان گنگ و پر سوالش زمزمھ کردمرهی را جلو بردم و خسرم
 
 !!! کردیبھراد ازم خواستگار-
 

 ... بزنندرونی کم مانده بود از کاسھ بچشمانش
 
 !؟..یچـــــ-
 
 !!ھیاما من جوابم منف...شبید-
 

 دھانش را قورت داد و صاف نشست آب
 
 !؟یکنی ناز میحاال تو چرا دار...پس باالخره حرف زد... دکترولیا-
 
 !!ستیازدواج من و اون درست ن-
 
 !!خر نشو مھال-
 
اون ...ادیکھ بتونھ باھاش کنار ب...َ کھ گذشتمو از بر باشھمونمی میمن با کس-

 !!!  آرامستیمرد بھراد ن
 

 زدندیچشمانش دو دو م... نظر گرفتمری ز حرکاتش راموشکافانھ
 
 !! بگذرونمنای عمرم رو کنار سھی بقخوامیمن م-
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 شیو من راه خروج را در پ.... دادھی تکیبا بھت بھ صندل... در چشمانمرهیخ
 گرفتم

 
 !!مھمونا منتظرند...گھیدل از آشپزخونھ بکن د...آرام خانوم-
 

 جمع کی..نی بھنام و برزی ھاطنتیمخصوصا با وجود ش... بودی خوبشب
 ی آرام را با حس ھاجی و چشمان گنایاما اگر چھره درھم س...دوستانھ و شاد

 ری زی ھاطنتیبا ش. بودیباران دختر آرام...میگرفتیمختلفش فاکتور م
 و ه گای نگاه ھاکرد،ی کھ من را نسبت بھ او کنجکاو میزیتنھا چ...یپوست

 و سر ای بھ دست در گچ بردی نگران کھ بادمیدیم... بودای بھ بردگاھشیب
 ...!!کردیبانداژ شده اش نگاه م

 
 کردندی مطنتی کھ مدام شنی کج بھ بھنام و برزی اما تمام مدت با لبخندایبرد

 ...!!کردی انداختند نگاه می را بھ خنده مھیو با انواع و اقسام جک بق
 نشستھ بود دلم را قرص می کھ رو بھ روی و محکم مردی اما نگاه جدو
 و نای با سشی بحث ھایاما ال بھ ال...کردی نمینگاھش را طوالن...کردیم
 ...!!! من ھستشی کھ حواسش پدمیفھمی مدادی کھ نشانم می با توجھمانیپ
 
 نشستھ ام کھ کالفھ و ی مردنی نصفھ شب من در ماشکی حاال ساعت و

 و با کجخند نھیبھ سدست ...زندی اصفھان را دور می ھاابانی خیعصب
 ی با دلتنگی چشمری زی تمام طول مھماندھمیبھ آرام حق م....کنمینگاھش م

 ی درھم حسابی مردانھ و چھره جا افتاده اش با آن اخم ھاکلیھ...نگاھش کند
 !!بردیدل م

 
 غردی لب مری و زکوبدی فرمان می رویمشت

 
 ..!!!رو اعصاب من راه نرو مھال-
 

لبخندم مرموز و حرص ... ترنی و نگاھم را سنگدھمی مشھی ام را بھ شھیتک
 ...ردیگی میشتری عمق بارمیدر ب
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 ! کارا ھم بلدم پسر خالھ؟نیمن مگھ از ا-
 

تالشش را در کنترل کردن ...گرددی و بھ سمتم بر مکندی پارک می اگوشھ
 کنمی منی تحستشیعصبان

 
 ...کار امشبت اصال درست نبود-
 
 !؟ی چیبرا-
 
 ...ِ تولددونستمیمن اگھ م-
 

  وار حرفش را کامل کردمزمزم
 
 !؟ی کھ عاشقشیتولد آرام؟کس-
 
  اندازمی را باال ممی ابروھای تاکی کھ کندی نگاھم مزیت
 
 !؟یستین-
 

 !مھال؟: زندی متشر
 
 !جونم پسرخالھ؟: خندمی من مو
 
 ...!!ای رسوندمی مستقریغ: کنمی زمزمھ مطنتی شبا
 
 دھدیاما بروز نم... کھ خنده اش گرفتھفھممیم
 
 ...!!رونی بزی رو بریدی سرت کشی کھ توییمھال اون نقشھ ھا-
 
 ..!!شنومی می تکراریاه امشب فقط حرفا-
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  است کھ منظورم را نفھمدیباھوش تر از آن...کندی کنجکاو نگاھم میکم
 
 ...!!زدی حرفا رو منیآخھ آرامم ھم-
 
 !کدوم حرفا؟-
 

 !مھمھ؟:ھش کردم نگاری گمچ
 
 ...!!نھ اصال:  او بھ خودش آمدو
 

 ... نشان دادمالیخی را بخودم
 
 !!فھممی دور زدنت رو نملی خونھ؟ دلی منو برسونشھیپس م-
 
  فرمان ضرب گرفتی انگشتش روبا
 
 !ھ؟ی ذھن جنابعالی توی نقشھ ھادنی فھملشیدل-
 
  حرص بھ سمتش برگشتمی کمبا
 
 از دعوت ی قصدچیمن امشب ھ! نا؟ی سیزنی حرف از نقشھ میچرا ھ-

 !!کردن تو نداشتم
 

 یمن رو امشب تولد کس... جالبھیلیخ!؟یجد: زندی می صدا دارپوزخند
 پناه گھی دیکی فرار از فکرش از عشقش بھ ی برایدونستی کھ میبرد

کھ خودمو ... شدمی داشتھ باشمش روانتونستمی نمنکھیکھ بخاطر ا....بردم
 !!ردم بدبخت کی دستیدست

 
خانواده ...دانستمی ھا را منی ایمن ھم ھمھ ...ندینشی لبم می روینی غمگلبخند

 را ی خالھ ام آب پاکی وقتشیچھارسال پ.... داشتندیمی قدی و آرام مشکلنایس
 شکست و نایس.کنندی و گفت با خانواده سماوات وصلت نمختی دستش ریرو
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 نایس... گذراندیم  و روز شبش را در اتاقشختیریآرام مظلومانھ فقط اشک م
 آرام کمرش دنی اما با پاپس کشدی و زمان جنگنیدوسال تمام با زم

 ..!!آرام زار زده بود و خواستھ بود فراموشش کند...شکست
 

  حوالھ اش کردمی ھم پوزخندمن
 
از خودت از خانوادت ...یری انتقام بگیخواستیتو م...اشتباه نکن پسرخالھ-

 ی حماقت تو شد کی کھ قربانی تنھا کسیدونیاما م...یموفقم شد...اماز آر
 !بود؟

 
  ادامھ دادمتی شدم و با عصبانلی سمتش متمابھ
 
 یکردی وقت فکرش رو نمچیھھ ھ... شدیآره پسرت قربان... طفل معصومھی-

آره بد جور رو دست !  مثل ساغر رو بندازه تو دامنت نھ ؟یکیکھ خدا 
 تو با فکر یوقت... حساب و کتاب دارهیھمھ چ... دار مکافاتھایدن...یخورد

 .... کنار تو بودگھی دیکیاونم با فکر ...یآرام کنار زنت بود
 
 ....خفـــھ شو-
 
 نیی پانیبا صورت کبود از ماش... حرفم را خوردمیادامھ ... کھ زدی دادبا

 نیا....م رھا شدی صندلی فرستادم و رورونی و من نفسم را با شدت بدیپر
 ....!! آوردمی بھ خودش مدیمرد را با

 
 حرف یب... آمد و سوار شدنی ربع قدم زدن باالخره بھ سمت ماشکی از بعد
 . را روشن کرد و راه افتادنیماش

 
 !نا؟یس-
 
 . نگویچیمھال ھ-
 

 کردمیو من درکش م... درمانده بودلحنش
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 !! بخاطر خودت و آرام بجنگگھی بار دھی و ای بنایس-
 

  و پوزخند زددی فرمان کوبیرو
 
 . بزرگترهی حماقت از قبلنیا-
 
 !!یتونیتو ھم نم... فراموشت کنھتونھیآرام نم-
 
 کدوم کوتاه چی بچھ نبودم ھھی نشده بود و پدر اهیاون موقع کھ شناسنامم س-
 !!یچی ھگھیحاال کھ د...ومدنین
 
 یتونیخره تو ھم نمباال... بزرگ کنھگھی بچھ دھی سن نی با اتونھیخالھ کھ نم-

 باور کن وجود نایس... و سھ سالتھیھمش س. کھیتا آخر عمرت مجرد بمون
 ...!!!اوردی عالقھ آرام بوجود نی تویریی تغچیفربد و ازدواجت با ساغر ھ

 
  جوابم بود و من ادامھ دادمسکوت

 
 . تو رو فراموش کنھ تا حاال ازدواج کرده بودتونستیآرام اگھ م-
 

 ز کرد لب باکالفھ
 
اون موقع کھ من ...دی داشتم کنار کشتشی بھ حمااجی کھ احتیاون موقع...مھال-

 . اومد و گفت فراموشش کنمدمی جنگیداشتم با ھمھ بخاطرش م
 
 طرف مادر و پدر ھیاز ...دونستمی مطشویمن شرا...گھیخب کم اورده بود د-

 کھ طرف تو و مانیپ...اوردنیھمھ بھش فشار م. طرف مامان توھیخودش از 
 نھیبی میوقت... دارهرتیغ.ِباالخره اونم مرد... کرد نشدیھرکار...آرام بود

 ی وقتآرامم....کنھی خودشو کوچک نمگھید.خوانیخانواده طرف خواھرشو نم
 !!دی کنار کشدیرفتار خالھ رو د
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 یلی من از نگاه مادر و پدر اون خیکنیتو فکر م:  زد و گفت یشخندین
 !شدم؟ی نمتی من اذیکنیفکر م! ومد؟یخوشم م

 
  فرستاد و ادامھ دادرونی را با شدت بنفسش

 
 نی حق آرام ایعنی...تونمیاما من نم... حرفات درستیھمھ ...مھال-
 کھ طالق ینھ با مرد... پسره مجرد ازدواج کنھھیاون حق داره با ...ستین

من اصال روم ... حرفش رو نزنگھیخانوادشم کھ د... بچھ دارهھیگرفتھ و 
 !! پاشم برم دم خونشونشھینم
 

  کھ دنده را مشت کرده بود گذاشتمی دستی را رودستم
 
 غم چشماتونو خوامیبخدا نم...دهیدل بھ دلت م...با آرام حرف بزن...تو بخواه-
 ھیمن امشب تالشمو کردم کھ آرام ...نمی رو توشون ببی دلتنگخوامینم...نمیبب

 !!!نھی جز خودش ببی تو رو با کسگھی دتونھیاون نم...خودش بده بھ یتکون
 
 !! کنمی بازشی با زندگتونمیمن نم...شھیمھال جان نم-
 

  در آمدحرصم
 
 بھ یحق ندار...ی رو بفھمزای چنی کھ ایستیتو زن ن...تو رو خدا بس کن-

 دیحاال اون با...یدی بار بخاطر اون جنگھیتو ...یری بگمی اون تصمیجا
 !! تو بجنگھیبرا
 

  سمتم انداختی نگاھمی نمشکوک
 
راستشو بگو امشب تو اون آشپزخونھ ...رمی برم بمدیمن تو رو نشناسم با-
 ! رنگش شده بود مثل گچ؟رونی اومد بی کھ وقتیگفتی بھ دختر مردم میچ
 

 دی را سخاوتمندانھ نشانش دادم و او با حرص دماغم را کشمی ھادندان
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 !ھ؟ینقشت چ-
 
 !؟ی اھیپس پا:  زدم و با ذوق گفتمشمکچ
 

 ...!!امان از دست تو:  و گفتدیخند
 
 خوب نوی اتونی مدت دورنی ایتو...نیشیشما فقط باھم خوشبخت م -

 باشھ بھ یھرچ..نای سکنمی می تو و آرام ھر کاریمن واسھ خوشبخت...دمیفھم
 !! ھستمونتونی مددنموی رسنجایا

 
 !!ممنونم بخاطر بودنت....ممنون مھال:  نثارم کردی او لبخند مھربانو
 

  و او ادامھ داددمی کشیقی نفس عممن
 
 !؟ی بھش گفتیحاال چ-
 
  باال انداختمی شانھ ایالی خی ببا
 
 !!گھی دیکی بدمت بھ خوادیاگھ تو رو نم... بھش گفتمیچیھ-
 

 کھ ی و بھش گفتی سر داشتری نفرم زھیحتما ...دستت درد نکنھ: دی خندبلند
 ! نھ؟فتھیپس ب

 
  وار گفتمطنتی زدم و شیچشمک

 
 بھ گھی بوده دی کیحاال اگھ حدس بزن.... دارم منیچھ پسرخالھ باھوش-

 !!ارمی ممانیھوش باالت ا
 

ھمون ...گمیدختر عمھ آرامو م!مھرنوش؟..اومم: خنده اش باالتر رفتیصدا
 !زد؟ی ناز و عشوه حرف می با کلدیدیکھ ھر وقت منو م
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بعدم اون ...شھی کھ حالم بد ماریاه اه حرف از اون ن:  دادمنی را چدماغم
 اعتماد بھ نفست زانیتوام م... غالب کردی اچارهی بھیپارسال خودشو بھ 

 !بدجور باالستا؟
 

  و گفتدیچیدر کوچھ مجتمع ما پ...دیلرزی از خنده مشی ھاشانھ
 
 ...!!خودت بگو-
 

 !!یریمھال ام: گفتم زل زدم و پچ پچ وار شی چشماھادر
 

  را گرد کردچشمانش
 
 !؟یگی نوار ضبط شده برام منیاسم خودت رو چرا ع-
 
  حوصلھ گفتمیب
 
 !! زنت بشمخوامیبھش گفتم من م...وانھید-
 
  امدی سرم میی کھ گرفت اگر کمربند نبستھ بودم حتما بالی ترمزبا
 
 !؟ی گفتیچ-
 

  ابرو باال انداختم و با خنده گفتمشی را باز کردم و براکمربندم
 
 !! پسرخالھتی خواستگارامی بخوامیاگھ خدا بخواد م-
 
 شد و با خنده ادهیاو ھم پ... دمی پرنیی پانی برداشت و من از ماشزی سمتم خبھ

 گفت
 
تو کھ سکتھ ...پس بگو آرام چرا رنگش شده بود مثل گچ...کشمتیبخدا م-

 !! دختریاش داد
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 تو ی برادی دفعھ بانیاون ا... بھ خودش بدهی تکونھی دیبا...گفتم کھ-

 ...!!ی کھ با خودش حرف بزننھی ای بکندی کھ بایتو تنھا کار...بجنگھ
 
 !!کننیآخھ خانواده ش قبول نم...وونھید-
 
خالھ خودش خوب ... ھم خالھکننیھم اونا قبول م..مطمئن باش..کننیقبول م-
 نبود از اولم خودش آرامو نشونیر ب قھنیاگھ ا... آرام چقدر ماھھدونھیم

 !!کردیواست انتخاب م
 

 یتو بش...فکر کن...اوه اوه...ی کردکشی تحرمیبا چھ حرف:  کرد و گفتاخم
 !!بال بھ دور...زن من

 
 .شی چشمک زدم براخندان

 
 مجرد نجوری ھمیپی خوشتنیتو فکر کن من بزارم پسرخالھ بھ ا-

 ...!!گھیحاال آرام نھ خودم ھستم د..خودم ھواتو دارم...بمونھ
 
 دیبا حرص غر...نی ماشگری طرف ددمی برداشت کھ دوزی سمتم خبھ
 
 ...!!! سررهی دختره خرمیگیحالتو م-
 
ھر دو ...میانگار نھ انگار بزرگ شده بود... از خنده اشکم در آمده بودگرید

 سر بھ سر ھم مانی ھای توجھ بھ سن و سالمان مثل نوجوانی و بمیدکتر بود
 ی ھوانیدر ا...می دنبال ھم کرده بودابانی وسط خنیدور ماش...می گذاشتیم

 !! بھمن ماهیدر سوز ھوا...سرد
 
 بود ی نگاھا چنیامشب ا! ست؟ی من حواسم بھ تو نیکنیفکر م...مھال خانوم-

 !؟ینداختی دکتره منیبھ ا
 
  و متعجب نگاھش کردمستادمی حرکت ااز
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 !؟یگی رو میک-
 

 کردی نگاھم مری گمچ
 
 رو یلی شما دوتا امشب خیرکی زری زی نگاھانیا...دکتر رادفر منظورمھ-

 !ھ؟یخبر...اعصاب من بود
 

 انقدر تابلو یعنی! دند؟ی ھم فھمھینکند بق...ستادی قلبم از حرکت ای الحظھ
 !م؟یبود

 
 !!دمیفقط من فھم..نترس-
 

 و نگاھش دمی کشیقینفس عم... دادھی تکنی امد و دست بھ سنھ بھ ماشرمکنا
 کردم

 
 !! کردهیازم خواستگار-
 

  برداشتنی اش را از ماشھیتک... برق زدندچشمانش
 
 !؟یجد-
 

  دادمسرتکان
 
 ! نھ؟یدوسش دار-
 
  زدمی معنا دارشخندین
 
وجود بھراد بھم آرامش ... ندارمی تو دروغشیمنکھ پ...چرادروغ...آره-
 رو بسپارم ی عمر کنارم داشتھ باشمش و ھمھ چھی تونمی مکنمیحس م...دهیم

 !!بھش و غم نداشتھ باشم
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 حرفش انیخواست لب باز کند کھ م... باز شده بودندی بھ لبخندشی ھالب
  و پوزخند زدمدمیپر
 
 ..!!ھیاما من جوابم منف-
 

 ادامھ دادم را بستم و با زجر می ھاچشم
 
باالخره ...دونھی از گذشتھ من نمیچیاون ھنوز ھ...نای سستمیمن حق اون ن-

 رو کھ اعتراف کردم و اون ی تحمل کنم روزتونمینم... بگم بھشدیکھ با
 ...!!ستیحق اون ن...کھ تنھام گذاشتھ...رفتھ

 
 دی کشی کالفھ پووفنایس
 
 !از نظرت چقدر دوست داره؟-
 
  زدمی بغض لبخندبا
 
 ...!!یلی خکنمیحس م-
 
  دستش را کنار صورتم گذاشت و بھ طرفم خم شدی مھربانبا
 
 اما گاهی گاه و بیمن مردم و اون نگاه ھا... دوستت دارهیلیمن مطمئنم خ-

زودتر ...بزار بفھمھ... مھالری نگمی اون تصمیبھ جا...خونمیپرمحبت رو م
اما ...رهی کلنجار میلیبا خودش خ...شھیداغون م...شھی موونھید...بھش بگو

اخھ چند بار بگم ...ادی کنار بیمطمئن باش اون قدر دوستت داره کھ با ھمھ چ
 ! من؟زی عزیستی کھ افتاد نیتو مقصر اتفاقات

 
 دی گونھ کشی دستش را روی و او با مھرباندی چکاشکم

 
 !! بشھرینزار د...بھ حرفام فکر کن-
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  را بھ سمت مجتمع برداشتممی من قدم ھاو
 
 !!کنمیفکر م-
 
 استی امروز چھ شده بود کھ ردانمینم...داشتمی سمت دفتر دکتر زند قدم برمبھ
 دهیآرام را ھم ند... داده بودبی از پزشکان ترتی با بعضی جلسھ امارستانیب

 از ی اش خبریبعد از گذشت دو روز از شب مھمان...بودم کھ از او بپرسم
 ...زند داخل رفتم  دکتری صدادنی بھ در زدم و با شنیتقھ ا....او نداشتم

 
 یی سالم کردم کھ با خوشرویبھ ھمگ... متعجب شدمی کمدمی اساتدنی داز

با ... از بھراد نبودیخبر.. نشستمیعیکنار دست دکتر رف...جوابم را دادند
 نی چرا جو اتاق غمگدانمینم... دکتر زند ھمھ سر ھا بھ سمتش برگشتندیصدا

 ..درھمبود و 
 
 . آوردنفی ھم تشرشونی کھ امیخب منتظر خانوم دکتر بود-
 

 . زدم و دکتر رو بھ من ادامھ دادیلبخند
 
 رو بھ یماری بشی کھ حدود ده روز پدی ھستانی در جریریدکتر ام-
 ! شد؟ی منتقل کردن کھ دچار مرگ مغزمارستانیب
 

 د بونی چھره ھا ھمیپس علت گرفتگ.... دھانم را قورت دادآب
 
 !! بودمدهی نشنیزی چدیتا االن کھ شما گفت...متاسفم-
 

  او را ادامھ دادی از پزشکھا حرف ھاگری دیکی تکان داد و یسر
 
از ... آوردنمارستانی تصادف بھ بلی رو بھ دلی مردشیدرست ده روز پ-

متاسفانھ بعد ....دکتر رادفر عملش کردند... بوددهی دبی سر بھ شدت آسھیناح
 دچار می بود کھ ما مطمئن بودنیی پای بھ قدرماری بیاریاز عمل سطح ھوش
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 دیشا می صبر کندی بای چند روزمی گفتشونیبھ ھمسر ا... شدهیمرگ مغز
پس ما با ھمسرشون عمل ... لحظھ نشد کھ نشدنیاما تا ا... بشھدای پیعالئم

 ..!! دادندتی ھم رضاشونی و امی گذاشتونیدرم اعضا رو وندیپ
 

 ھمونطور کھ خودتون بھتر مارستانی بنی ھمیراستش دکتر، تو:  زند دکتر
 ھم شاتیطبق آزما... قلب دارهوندی بھ عمل پاجی ھست کھ احتیماری بدیدونیم

 می ھا رو ھم دارھی کبد و کلوندیعمل پ... باھم مچ ھستزی کھ ھمھ چمیدیفھم
 قلبھ کھ وندیتنھا پ... فرستاده بشنگھی دی ھامارستانی اعضا بھ بنیکھ قراره ا

 ....!!دی زحمتش رو بکشیعی شما و دکتر رفمیخوایما م
 

 ی عملنی روز چننیتا ا...شدیباورم نم... مات نگاھشان کردمی الحظھ
 را یمن از اول ھم پزشک... بکنمی کارنی چنتوانمی نمکردمیحس م....نداشتم

چون ... تخصص ھم قلب رایبرا...ان انسان ھا انتخاب کردمبھ قصد نجات ج
از من  حاال...ی بھ جان آدماتی برگرداندن حی باشم برای الھی وسخواستمیم
 ! بکشم؟رونی اش بنھی را از سی قلب انسانخواھندیم
 

 یپس با دادن قلبش بھ انسان...گشتی برنمگریآن مرد د... را بستممی ھاچشم
 را باز می چشم ھایقیبا نفس عم... باز ھم زنده بماندتوانستی مگرید

 . تر شده بودنیجو اتاق سنگ....کردم
 
 ...!!!کنمیقبول م-
 

 از پسش دی تونی و نمدیشی متی اذدیکنیخانوم دکتر اگھ فکر م:  زند دکتر
 !!ستی نی مشکلدیایبرب

 
  لب نشاندمی روی محولبخند

 
 چیراستش من ھ...شونی ای ناراحت شدم برایلیخ... دکترستی نیمشکل-

 را اتشی بکشم و ضربان حرونی بنشی رو از سیوقت دوست نداشتم قلب آدم
 ی رو نجات بده و بھ زندگگھی نفر دکی جون تونھی قلب منیاما ھم...قطع کنم
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 !! اون مرد ھم باشمی براری تا سبب خکنمیپس قبول م....برش گردونھ
 
 

 نی ھا ھم زده شد و قرار بر اھی کبد و کلیمل ھا درباره عی بعدی ھاحرف
 . بزنمژهی وی بھ بخش مراقب ھای سرماری چک کردن بیشد کھ من ھم برا

 
 

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

 کھ در قلبم یحس... داشتمیبی و عجنیحس سنگ... لرزان بودندی کممی ھاقدم
 آماده شدنم بیترتوارد بخش شدم و مسئوالنش ... تربی عجکردمیاحساس م

 لب ری مورد نظر را بھ دستم دادند و من زشاتیپرونده ھا و آزما....را دادند
مورد نظر را باز  در اتاق... او آرامم کندادی ی کمدیگفتم تا شا" بسم هللا"

 . کھ در دستم بود گرفتم و سرم را باال آوردمیشاتیچشم از آزما.کردم
 

نگاھم بھ چھره اش افتاد و .... ھمان دم خشکم زدیی قامت آشنادنی با داما
 بھ عقب یقدم... از دستم رھا شدندشاتی بھ بدنم افتاد و آزمایلرز...دیپلکم پر

 . دادمھیگذاشتم و بھ در تک
 
 تک کیستری گذشت کھ حس سوزش چشمانم باعث شد تا ھقھی چند دقدانمینم

 لب ری و زدمیلب گز.... کھ فقط درد بود و غمیخنده ا... کنمیخنده کوتاھ
 گفتم

 
 !؟..ـدینــو-
 
 ....لحظھ ھا رو با تو بودن"
 

 ...." نگاه تو شکفتندر
 
 ...!!!جونم عســلم-
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 ! جان؟ـدینو:  ام را از در گرفتم ھی آمد و من تکنیی اجازه پای بی اشکقطره
 
 !جونم عشق من؟-
 
 ...دنیحس عشق رو در تو د"
 

 ...." تو خوابھیای رومثل
 

 !؟یی آقایتا حاال کجا بود: بھ سمت تخت برداشتمی و قدمدمی خندتلخ
 
اخم نکن خوشگلم ببخش ...رونی بمی با رفقا رفتھ بوددیجون نو...آخ اخ-

 ...!!!منو
 
 ...با تــو رفتـن" 
 
 ... تــو موندنبا
 

 ...." قصھ تو رو خوندنمثل
 
 . زشتھ بخدادینو-
 

 ...!! داد بزنم و بگم دوستت دارمنکھی عشقم؟ایچ:  زدقھقھ
 
 ... تورو خواستنشھیتا ھم"

 " آبھی تشنگمثل
 
 . نکن من آب انار دوست دارمتی اذدینو-
 
 !!یفردا امتحان دار...ی خانومخودیب-
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 وقت چی بعد از اون روز ھگھی ددینو:  برداشتمیگری و قدم ددی چکاشکم
 !!نتونستم لب بھ آب انار بزنم

 
 ...اگھ دستات مال من بود"

 ..."سپردمی بھ دستات مجون
 

 !ست؟ی سرد نادی زنجایا...رومی جلو میگری دقدم
 
 ! چرا؟یدونیم-
 
 ! من؟زیچرا عز-
 

چون اون روز طعم لباتو : باز ھم ھق زدم... و تنم سرد بودسوختی مصورتم
 ...!!مزه کردم

 
 ...یخوندیاگھ اسمم رو م"
 ...."بردمی نمادی از گھید
 
 !مھال خانوم؟-
 

 !جونم؟:  زدمھق
 
 ...!!دوستت دارم-
 
 ...یموندیاگھ با من تو م"

 ...."بردمی ماروی دنھمھ
 

 شی لب براریز..کندی نگاھم مکردمیحس م....ستادمی کنار تختش الرزان
 خواندم

 
 .مردمیتو نگاه تو م..خواستیاگھ چشمات من رو م-
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  و زمزمھ کردمدمی دست پر زخمش کشی را رودستم

 
 .سپردمیجون بھ دستات م..اگھ دستات مال من بود-
 
 دمی خندنی کبودش زل زدم و غمگی لب ھابھ
 
 
 .بردمی نمادی از گھید...یخوندیاگھ اسمم رو م-
 

 ...!!! کارو نکننی تو رو خدا با من ادینو: چدیپی در گوشم ممی ھاغی جیصدا
 
 .بردمی مارویھمھ دن...یموندیاگھ با من تو م-
 
 ....!!! باھاتمایتا تھ دن-
 
 ...!!منم عشقم-
 
 . تو اما سرسپردنیب"
 " تو و عشق تو بودنیب
 
 ...!!! کردرونمینبود عشقت و-
 
 ...تو غبار جاده موندن"
 ..." تو خوب من محالھیب
 
 ... رفتادمیزمان و مکان بعد از اون شب -
 

  زدم و التماس کردمغی چقدر جادتھی!ادتھ؟ی:  بردمشی را سمت چشم ھادستم
 
 ... زنده بوندنی تو حتیب"
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 ...."دنی ھدف نفس کشیب
 
 !! از رفتنت داغونم کردشتری بودن عشقت بیدروغ-
 
 ...دنیتا ابد تورو ند"

 ..." من رنج و عذابھواسھ
 
آره من بعد ....ھی کردن چی فرق زنده بودن با زندگدمیبعد از اون شب فھم-

 ..!!دمی رو فھمزای چیلیاز تو خ
 

 دی صورتش چکی روی خم شدم و قطره اشکشیرو
 
 !ادتھ؟ی! خوندم؟ی می ھر شب واست چادتھیتا قبل از اون -
 

 خوانمی مشی وار برازمزمھ
 
 ... آسمون عشقمیتو
 ...ستی نی تو پرنده اریغ
 

 ... لبھامی خاموشیرو
 ...ستی نی اگھی تو اسم دجز

 
 ...زمی قلب من عزیتو
 ... ندارهیی جای کسچیھ
 

 ... عاشقم بجز تودل
 .... رو دوست ندارهی کسچیھ
 

 قفل ی سرخی ھاینگاه پر اشکم در قھوه ا...گردانمی را بھ طرف در برمسرم
 شودیم
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 !؟یتوام اومد:  خندمی منیغمگ
 
 .دھدی مھی تکواری او سرش را بھ دو
 
 !؟یشناسی مرد رو منیبھراد ا-
 

 !! عمر من بودی روزھی مرد نیا:خندمی و مزنمی مھق
 
 ...!!خینگاھش مات ست و ...خوردی سر مواری دی او روو
 
 !!ارمی رو در باھامی قلب مرد رودیحاال من با: کنمی اشاره مدی نوبھ
 

 زنمی تر ھق مبلند
 
 !! روز جونم بھ جونش بستھ بودھی کھ ارمی رو دربی قلب کسدیمن با-
 

 زندی میدی و او رنگش بھ سفزنمی مھق
 
 روز فکر ھی کھ یقلب کس...رونی اش بکشم بنھی قلبش رو از سدیمن با-
 ...!! مال منھکردمیم
 
 شومی مرهی ختوری مانی نوسانات ضربان قلبش روبھ
 
 !! منو کشتی روزھی رو بکشم کھ ی کسدیمن با-
 
 نالمی و مچرخمی سمت مرد کنار اتاق مبھ
 
 ...!! سختیلیخ... بھرادھیکار سخت-
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نگاھش لحظھ بھ .... اندازمی کنار تخت می صندلی رمق خودم را رویب
 دانمیو من نم.... شودی تر مخی...شودی و سرد تر مدی ای در میلحظھ از مات

 . دارمیچرا حس سبک
 
 یی دستھاینگاھم پ....و مرتب کردن لباسش را...نمیبی جا بلند شدنش را ماز
 یلحظھ ا...رودیبھ سمت در م...کندی را مرتب مشی کھ لرزان موھارودیم

 گرددی و بھ سمتم برمکندیمکث م
 

نگاھش ...کندی من مکث می بعد روی و لحظھ ھادی نوی روی لحظھ انگاھش
 !! حسمی چرا من بدانمیاما نم....فھممیو من دردش را بدجور م...درد دارد

 
چشمانم را بھ صورت ... آوردی ممی لبھای روی در لبخند کمرنگیصدا
 دوزمی تخت میرو و غرق در خواب مرد یزخم

 
 ..!!!ھیمثل تو مثل بق...اونم رفت-
 
 گری از پرستاران دیکیآرام ست و ...گردمی دوباره در برمی صدادنی شنبا

 !کند؟یچرا نگران نگاھم م...دهی چرا ترسدانمینم...ھم ھمراھش آمده
 
 .مھال-
 

 ! آرام؟یاومد:  ردیگی لبم عمق می رولبخند
 
 را می بازوری و زدی ایبھ سمتم م....شودی مشتری لبخندم ترس نگاھش بدنی دبا
  چرا تعادل ندارمدانمی و نمخندمیم..ردیگیم
 
 . بوددیاون نو! آرام؟یبنیم-
 

 لرزدی چرا او ھم مدانمینم... درد داردشیصدا
 
 !!دمیآره د-
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 . بردرونمی بخش بنی چشمان متعجب و پرسوال مسئولمقابل

 
 !!دشیبھراد ھم د-
 

 شودیم شتری کالمش ببغض
 
 !!لعنت بھ من کھ حواسم نبود-
 
 !نجا؟ی من اومده ادی نویدونستیتو م-
 

 ردیگی اوج مشی و بغض صداترس
 
 ! مھال؟ستیحالت خوب ن-
 

خوب کھ نگاه ...کشاندیمرا دنبال خودش م...زنمی بھ حال خودم میپوزخند
 حرف لشیآرام تند تند با موبا... استمارستانی بی پشتاطی حنمیبی مکنمیم
 یبا نگران... را اوردهمانیفھای کھ کنمیبی بعد گالره را می و لحظاتزندیم

 دھدی محی توضشی را برایی ھازی چعی اندازد و آرام سری بھ من مینگاھ
 
حاال ... کھ حال من خوب استداندیاو نم...کنمی و سر بھ آسمان بلند مخندمیم

 !! ستیمن عال
 
 !!میمھال جان بلند شو بر-
 
 کمکم کند خواھدیم...رمیگی را از دستش مفمی حرف کی و بشومی جا بلند ماز

 میگویکھ م
 
 !! خوبیلیخ....حالم خوبھ آرام-
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 از تک تک حرکاتش ینگران...نشاندمی منشی و در ماشردیگی را ممیبازو
 ندی بی من و نگاھم را کھ مزی ریخنده ھا.... افتمی و من بھ خنده مباردیم

 شودی مریاشکش سراز
 
 !! بھمون رحم کنایخدا-
 
  من چقدر سبک شده امداندیاو کھ نم...خندمی مشتری من بو
 
 !!کنھی مینی شدش رو قلبم سنگروونیرفت و غم نگاه و...بھراد رفت-
 

 رندیگی اوج ممی و من خنده ھاچکندی مشتری بشیاشکھا
 
 !!! سالم بمونمدیمن با... باشھ آرامتیحواست بھ رانندگ-
 

 دی آی منیی پای اشکقطره
 
 . بکشمرونی اش بنھی قراره قلب عشقم رو از سگھیآخھ دو روز د-
 

 ندی آی منیی زودتر پای بعدی ھاقطره
 
 !!کی کوچیلیخ... آرامھیکی کوچیایدن-
 

 دھمی مھی تکشھی را بھ شسرم
 
 !! ازدواج کرده؟ امروز بھم گفتن ھمسرش اجازه عمل رو دادهیخبر دار-
 
 !! ھم افتادی رومیا آخر پلک ھا لب گفتم و گفتم تری زنطوری ھمو
 
 

****************************** 
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 ی آبوانی گرفتھ بود را از دستش گرفتم و با لمی کھ آرام جلویمسکن
 از شوک در یشب شده بود و من کم...کردیسرم بھ شدت درد م...خوردم

مرا بھ خانھ شان آورده بود و تمام مدت نگران کنارم بود و ...امده بودم
  ومیدر سکوت کنار ھم نشستھ بود...من ھم سکوت کرده بودم...زدی نمیحرف
 تماس گرفتند کھ نی و برزای بردیچند بار... کدام در فکر اتفاقات امروزھر
 . آرام جوابشان را چھ داده بوددانمینم
 
 .رانی کھ برگرده اکردمینمفکر -
 

 ...!!اونم اصفھان:  زدم پوزخند
 
 !؟ی بھش فکر نکنگھی دشھیمھال م-
 
  چھره درھم و درمانده اش نگاه کردم و پوزخندم عمق گرفتبھ
 
 وندی پگھی نفر دھی قلبش رو بھ خوامی مگھی دو روز دشھ؟منیمگھ م-

 روز ھی کھ یقلب کس... کھ منو کشتیقلب کس... روی آدم جانھیقلب ...بزنم
 !!دیتپیقلبم واسھ قلبش واسھ وجودش م

 
از جا ...شتری وجود من ھر لحظھ بی و سرماشودی باز پر از اشک منگاھش

 پوشمی و مقنعھ ام را مشومیبلند م
 
 !؟ی بریخوایکجا م-
 
 .کندیاز جا بلند شده و نگران نگاھم م... کنمی نگاھش منھی آاز
 
 ..!!آپارتمان بھراد-
 

 !؟ی شدوونھید:  گردی را ممیبازو
 
 !! آرهیراستشو بخوا: رومی مفمی سمت کبھ
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 !مھال؟: دیگوی ممستاصل

 
 !شود؟ی وجودم می حسی و بیاو ھم متوجھ سرد...کنمی منگاھش

 
 !!رسونمتیم-
 

 ..شودی اماده معی و او سردھمی مسرتکان
. 
. 
. 

 در را رهی و دستگکنمی میلب تشکر ری زکندی مجتمع کھ ترمز ممقابل
 کنمی و من نگاھش مردیگی را ممیبازو...کشمیم
 
 !ھ؟ی جدمتیتصم-
 

 !!کنھی مینی بار رو شونھ ھام سنگنیا...آره: زنمی ملبخند
 

 بردی را عقب مدستش
 
 !!مراقب خودت و اون باش...مراقب باش-
 
 ی و بستمی ای درب واحدش میجلو....شومی مادهی و پزنمی من باز لبخند مو

من آب از !  چھ؟یعنی دیدانیآب از سر گذشتن م...زنمی زنگ در را میمعطل
 !! امشب خودم را خالص کنمنی ھمخواھمیم...سرم گذشتھ

 
 از تعجب ھم دارد یی سرخ کھ رگھ ھای و من نگاھم در نگاھشودی باز مدر

 ...شودیقفل م
 
 !اجازه ھست؟-
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 و من پا در خانھ اش رودی کنار میکم... او ھنوز ھم در بھت استو
 بھ سمت پنجره عی اندازد و او سری دود بھ سرفھ ام میبو...گذارمیم
 یگریچراغ د.... خانھ را روشن نگھ داشتھییراینور لوستر کنار پذ...رودیم

 ستدی ای و کالفھ و مستاصل مقابلم مکندیروشن م
 
 !نم؟یبش-
 

 ام را ی خونسردلی ھم دل اودیشا... و نگرانشوندی متعجب تر مچشمانش
 کندیدرک نم

 
 می و او ھم رو بھ روکنمی خودم جا باز می دو نفره برای از مبل ھایکی یرو

 بخاطر شومی و من ممنون مگذردی میقیدقا...ندینشیبھ ناچار م
 ی ھنوز حرفنکھیبخاطر ا... نکردهی برخورد بدنکھیبخاطر ا...سکوتش

 !!نزده
 
 !!ی نبودی شاھد صحنھ خوبمارستانی بیامروز تو...امروز-
 

 کندی و باالخره لب باز مزنندی میرگی چشمانش بھ ترنگ
 
 !! ھستتی زندگی توی اگھی مرد ددونستمینم-
 
 ..!!بود-
 

سھم اون ...ستی نمی زندگی توگھید: زنمی و من پوزخند مکندی نگاھم میسوال
 کھ اون برام ی سرنوشتھی کابوس و ای دنھی... شبانمھی من کابوسایاز زندگ
 !! رقم زد

 
 دھمی نگاھش ادامھ می توجھ بھ سوال ھایب
 
از ...یاز شونزده سالگ... شدمی بود کھ وارد زندگی پسرنیاول....یازی ندینو-

شش سال از من بزرگتر بود و دانشجو ... کھ وارد دانشگاه شدمیوقت
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 چیو من از اون بھ بعد ھ...می برخورد باھم آشنا شده بودھی یتو...یپزشک
 کھ وز چرا ھر ردونمینم....وقت نتونستم رنگ چشماش رو از خاطرم ببرم

 نگاھم یفتگی و من ششدی مشتری منو اون بی برخورداگذشتیم
 شتری بخوادی از دانشگاھم گذشتھ بود کھ اومد و بھم گفت کھ مکسالی...شتریب

اما ...ادی پسره خوشش نمنیا از گفتیم....آرام مخالف بود...باھام آشنا شھ
 ...!!پس قبول کردم.... فراموشش کنمتونستمیمنکھ نم

 
  تر نگاھم کردقی اش را بھ مبل داد و عمھی و او تکدمی کشیقی عمنفس

 
 یبھ معنا...می خاطره ھا باھم ساختیلی خمی کھ آشنا بودیکسالی تمام اون یتو-

 تو اوج احساساتم ھجده سالم شده بود و من... عاشقش شده بودمیواقع
 گرفتھ بود تابستون اون سال با میسال دومم تموم شده بود و بابا تصم...بودم

 ....!!! بره پابوس آقا مشھدمییخانواده دا
 
ھوا سرد ... دوختمرونینگاھم را بھ ب... سمت پنجره رفتم و لبھ اش نشستمبھ

 !!ھمانند درونم....سرد بود
 
 
بھش گفتم و اون ..ادی دوست داشتم اونم بیلیخ... گفتمدیقبل از رفتن بھ نو-

سھ روز از اومدنمون بھ مشھد ... بھم خبر بدهدیقول داد ھر وقت رس
 از بازار ھا یکی ی توخوادی بھم تلفن زد و گفت کھ مدی کھ نوگذشتیم
 بھ زن صر اون روز عادمھی....اما بعد قبول کردم...اولش مردد بودم...نتمیبب
 ھی مییدا...اما خب بچھ ھا ھم دنبالمون بودن...می بازار بر گفتم کھ باھم بھمییدا

مامانم بھ .... کوچک ترهنیپسر بھ اسم مھران داشت کھ دوسال از برز
 کھ اون موقع فقط ییایبرد.... ھم دنبالمون باشھای کھ بردمی گذاشت بریشرط

 ...چھارده سالش بود
 
 

 جا بھ نیاز ا...ردکیمنتظر نگاھم م....  و نگاھش کردمدمی کشقی عمینفس
 !! سختیلیخ....بعدش سخت بود
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 کھ چرا کردمیمن واقعا درک نم.... شلوغ بودیلیاون موقع از روز بازار خ-

 کار دستمون داد و ی شلوغنیھم... رو انتخاب کنھیی جانی ھمچدی بادینو
 اشکمون در مییمن و زن دا... رفتھ بود دنبالشایبرد....می رو گم کردنیبرز

 گشتم و گشتم انقدر... و خودمم راه افتادماوردمیآخر سرم طاقت ن...اومده بود
ھوا ھم داشت ... سر از اون کوچھ پس کوچھ ھا در آوردمی کدمیکھ نفھم

 و زدمی رو صدا منیمدام اسم برز.... بودمدهی و من ترسشدی مکی تارگھید
 وونمی نکنم داشت ددای پگھی برادر ھشت سالم رو دنکھیفکر ا...ختمیریاشک م

 اونجا بود گھید... ترسونده بودترشی خاموش شده بود و منو بلممیموبا...کردیم
 ! خودمم راه رو گم کردمدمیکھ فھم

 
 
 دانستمیم... بھ تنم افتاد و اشک در چشمانم نشستی آن روز لرزی آورادی از

 را کھ یی از جا بلند شد و پتوعیبھراد سر...زندی موج ممیکھ بغض در صدا
 در چشمان بھ اشک نشستھ ام رهیخ... کاناپھ افتاده بود را بھ سمتم اوردیرو

 لب زد
 
 
 !! ادامھ ندهگھی دیتونیاگھ نم...ستیحالت خوب ن...نی نشنجایا-
 
 

  شدم و ھمراھش بھ سمت کاناپھ رفتمبلند
 
 
 .... بگمزوی ھمھ چخوامینھ م-
 
 
 !!نجای انیپس بش...باشھ-
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 ھی چطور بقدانستمینم.... فاصلھ کنارم نشستی کاناپھ نشستم و او با کمیرو
  نداده بودمحی کس اتفاقات آن شب را توضچی ھیتا حاال برا...میاش را بگو

 
 
 بودن و کیکوچھ ھا بار... از کدوم طرف برمدونستمیشب شده بود و من نم-

 شتریمن ب...د اومد چندتا مری خنده ھای کھ گذشت صداکمی...ترسناک
 دارن بھ سمتم زنندی دوتا مرد کھ تعادل ندارن و بلند قھقھ مدمید...دمیترس

داره از اون  گھی مرد دھی دمی برگشتم کھ از اونجا دور شم اما دعیسر....انیم
 ...ادیطرف م

 
 
  آمدنیی از گوشھ چشمم پای و قطره اشکدمی خودم لرزبھ
 
 
 و التماس زدمی مغی رسما جگھید.... کھ مست انددمیدورم کردن و من فھم-
 کھ دونستمی خودم مگھید... برداشتزی نفرشون بھ سمتم خھی ی وقتکردمیم

منو کشون ....ختمیری و اشک مزدمیفقط خدا رو صدا م...فاتحھ ام خوندست
 م نفرشون اون دو نفرھی داد ی کھ با صدابردنیکشون دنبال خودشون م

 ــدینو...شدیباورم نم... رو بھم دادنایگردوندم انگار دنسرمو کھ بر...ستادنیا
بعد ...زدنشی مخوردی از اونا و تا میکی افتادن بودن بھ جون گھی پسر دھیو 
 نشستھ بودم و واریمن گوشھ د... اوردنگھی دی بال رو سر اون دو تانیھم

 جون گھیر بازوم رو گرفت دی اومد سمتم و زیوقت....کردمی مھیبلند بلند گر
 بھ من و راهی لب بد و بری و زبردیمنو دنبال خودش م....تو پاھام نمونده بود

 نشوند و گفت نی ماشھی یدنبالش رفتم و اون منو تو....گفتی و زمان منیزم
 تنم ی ھم توی جونگھید...منم کھ از خدام بود.... خانوادمشی پبرتمیم

 لب حرف زدم کھ ریانقدر ز...کردمی مشکر  لب خدا روریفقط ز...نداشتم
 !! خوابم بردی کدمینفھم

 
 

 زانو می پایبھراد جلو.... دو برابرمی شد و شدت اشکھاشتری بدنم بلرزش
  و مقابلم گرفتختی رمی برای آبوانیل...چشمانش سرخ بودند...زد



 327 

 
 
 ! من؟زی عزیکنی با خودت چکار میدار...ادامھ نده...بسھ-
 
 

 باز ھم می حرف ھاانی بعد از پادانستمینم... ھم فشردمی را رومیچشمھا
 ! نھ؟ای ماندمی مزشیعز

 
 
 دوستش ی کھ ادعا کردی آدمی بدوندیبا...ی رو بشنوی امشب ھمھ چدیبا-

 !! چھ گذشتھ اش داشتھیدار
 
 
 مقابلم نشست و من زی می بھ دست رووانی حرفم کالفھ از جا بلند شد و لبا

 با زجر دوباره شروع کردم
 
 
 ھتل یروبھ رو... اطراف نا آشناستطی محدمی چشمام رو باز کردم دیوقت-

 ھی یرو بھ رو.... ھم نھی خاصی جاای ی کالنتریرو بھ رو...مینبود
 ی اثرچیھ... بودابونی بکردی و اطرافم تا چشم کار ممیساختمون مخروبھ بود

 اون  داره بھرهی خدمی برگشتم کھ ددیبا ترس بھ سمت نو...از نور نبود
 سرش رو بھ ی کجاست؟ وقتنجای ادی و گفتم نودمیترس...کنھیساختمون نگاه م
 ... جز تنفردمی نگاھش ندی رو توی حسچیطرفم چرخوند ھ

 
 

  ھق ھقم باال رفتیصدا
 
 
 داشت تنفر ی عاشقی کھ ھر روز و ھر لحظھ ادعای نگاه کسیآره من تو-
 داد و بھ لمیوزخند تحو جوابم رو بده پنکھی ایبھ جا...قی تنفر عمھی...دمید

 ھی کردمیمن فکر م... کنھادهیدوستش کھ عقب نشستھ بود گفت کھ منو پ
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 بھ ی لحظھ انی وقت چنچی بود کھ ھقیانقدر عشقم نسبت بھش عم...ھیشوخ
 کارش لی و دلشدهی چگفتمیمن مدام با ترس و التماس م...فکرم خطور نکرد

دوستشم ...دادی نمی جوابچی و ھرفتی اما اون جلوتر از من راه مدمیپرسیرو م
 داره ی چھ اتفاقدونستمینم...وحشت داشتم...کشوندیمنو دنبال خودش م

اون پسر ...بود  اتاقکھی بزرگ کھ گوشش ی انبارھی یمنو بردن تو...فتھیم
 !! اتاقک و در رو بستیمنو انداخت تو

 
 

 ی ھالھیاز ت... ھق ھقم باال نرودی را محکم رو دھانم گذاشتم تا صدادستم
 کردی نمیخشکش زده بود و حرکت...دیباری رنگ مقابلم وحشت میقھوه ا

 
 
 ! بود؟یبھت گفتھ بودم شغل اول پدرم چ-
 
 

 دھدی تکان می سرش را بھ عالمت نفناباور
 
 
 یوقت.... اداره مبارزه با مواد مخدر مشغول بودیتو...پدرم اول سرگرد بود-

 کار یکھ من ده سالم بود استعفا داد و مثل عمو و پدر بزرگم رفت تو
 باند بزرگ مواد مخدر رو منحل کرده ھی اخرش تی ماموریتو....فرش
 تیوربعد از اون مام... دوستاش رو از دست دادنیاما دوتا از بھتر...بودن

تاقک  ای اومد تودی نویاون شب وقت.... نتونست تحمل کنھ و استعفا دادگھید
اون خونسرد نشست رو بھ روم و با ... دمی کارش رو پرسیمن با التماس معن

... عموھاش.برادراش.پدرش...تنفر گفت کھ پدرم خانوادش رو نابود کرده
 تنھا بازمانده و  ھمون باند کشتھ شده بودنی توشی اونا ھشت سال پیھمھ 

 پدرم و انتقام  شدن بھکی نزدی سالھا برانیگفت تمام ا... بوددیازشون نو
اون گفت ... نقطھ ضعف ھر مرد دخترشھنی و بھتردهیگرفتن ازش نقشھ کش

 روابطمون رو کردی می سعشھیاون ھم... من جلو اومدهیبھ قصد نابود
تمام تالشش رو  یوقت...گرفتمی از حد مجاز کنھ و من جلوش رو مشتریب
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 گرفتھ میکرده و نتونستھ با حرف از دوست داشتن و عشق رامم کنھ تصم
 ....رهی و با زور انتقامش رو بگنجایا

 
 

 ھق ھق بلندم کل خانھ را فرا گرفتھ و نگاھم تنھا چشمان مرد مقابلم یصدا
 تر و ناباور تر رهی کھ ھر لحظھ نگاھش تیمرد...را ھدف گرفتھ بود

 ....شدیم
 
 
 شدم کھ از اول ی مردی چنگاالری اون اتاقک اسیاون شب من تو...آره-

من اون ...من اون شب پر پر شدم... منو کل خانوادم رو داشتی نابودیقصد
 رو از دست زمی وار عاشقش بودم ھمھ چوونھی کھ دی مردی دستانیشب ب

 !! رحمانھ منو قصاص کرد بھ جرم گناه نکردمی بیلیخ...دادم
 
 

 و او ناباور دمیباریمثل ابر م... آب کل خانھ را گرفتوانی شکستن لیصدا
 دادیسرش را تکان م

 
 
 !!دروغـــھ-
 
 
 ی رفت کھ رویی پاھایمقابلم زانو زد و من نگاھم پ....ختمی من اشک رو

  ھا بودشھیخرده ش
 
 
 !!بگو کھ دروغھ...بگو... نکننکارویبا من ا-
 
 

 ....ستیدروغ ن:  زدم زار
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 ....خفھ شو:  زدنعره

 
 
  دل اویبرا...ودم دل خی براختمی من مظلومانھ اشک رو
 
 

 !!آرام و محتاط.... آرام شدشیصدا
 
 
اگھ منو ...ی رو دوست دارگھی دیکی دونمیم....نی ببزمیمھال عز...نیبب-

 ...ی دروغ بگستی الزم نیخواینم
 
 

 !!ی از سرت بازم کنیخوایبگو کھ م: شکستشی و او صداختمی راشک
 
 

 سرت یی بالنیبگو کھ ھمچ:  بغض دارش را بلند کردی زدم و او صداھق
 !!اوردنین
 
 
 !! منھی از دردای تنھا بخشنیو ا... راستھزیھمھ چ...نھ-
 

 لجوجانھ ی کھ قطره ای در چشمانرهی اشک داشت و بغض و من خنگاھش
  بھ حرف آمدمدیاز گوشھ اش چک

 
 
 گوشم ی تویی آشنایادای داد و فریصدا... چشمام رو باز کردمیوقت-
لباس عطر تن خودش ... لباس مردونھ تنم بودھی و کردیتمام تنم درد م...دیچیپ

 ی صدادمیخوب کھ بھ صداھا گوش کردم د...وضعم افتضاح بود...دادیرو م
اما با ....دی لحظھ تمام وجودم پر شد از امھی....ھیی و داایداد بابا و برد
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 ھی و گرردمی مغیج....ھی گرری کھ سرم اومده بلند بلند زدم زیی بالیادآوری
 دفعھ در ھی...زدنی اسمم رو صدا مادی صدام با فردنیاونا با شن...کردمیم

 ... بردرونی نفر اومد منو بلند کرد و دنبال خودش بھیاتاقک باز شد و 
 
 
  را پاک کرممی و اشکھادمی کشیآھ
 
 
 زیچھمھ .. نی و مھران و برزمییاون شب ھمھ اونجا بودن بھ جز زن دا-

 یوقت...اون شب اون مارو جمع کرده بود تا زجرمون بده... بوددینقشھ نو
 سر یی و گفت چھ بالستادی اای و از اون بدتر بردمیی پدرم و دای جلوشرمانھیب

 غی کھ جاشتم جون ندی حتگھید... از شرمرمی بمخواستیمن آورده من دلم م
 مادرم دل سنگ رو آب ی ھق ھق ھایصدا...پدرم نابود شد...بزنم

 ... چشمامون پدرم رو تا سر حد مرگ کتک زدی کھ جلودمید...کردیم
 
 
 نیمن چطور با ا....شکندی تک تک آن لحظات سد اشکم باز ھم میادآوری با

 !غم زنده ماندم؟
 
 
 من ی زندگدی کھ فھمیخرد شد وقت...نھ از اون شکنجھ ھا...پدرم خرد شد-

اون .... کھ اون پست فطرت بھ سمت مادرم رفتینابود شد وقت....تباه شده
 ... کنھی بھ مادرمم دست درازخواستیم
 
 

 ام باال رفت و بھراد دستپاچھ بھ سمتم آمد و در آغوشم ھی گری صدادوباره
 دیچی خش دارش در گوشم پیصدا....گرفت

 
 
 ! مھال؟یکنی با خودت چکار میدار....بس کن...آروم باش-
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  اش گذاشتم و زار زدمنھی سی را روسرم

 
 
 کیقدم بھ قدم بھ مادرم نزد.... مادرم رو باز کننی گفت تا دستایاون عوض-
 واسھ رمیبم...رفتی باالتر مدی مجیی و داای بردادی داد و فری و صداشدیم
 از تونستیھمھ دستامون بستھ بود و بابامم نم.... قلب داشتی ناراحتمییدا

 ....جاش بلند شھ
 
 
  لباسش چنگ انداختمبھ
 
 
 شھی شکھی تھی نی زمی کرد از روری کھ گواریمادرم گوشھ د-

 ضامن دار ی چاقوھی برگشت طرفشو دی از بس داد زد نوایبرد....برداشت
 برادرم نھی سی با اون چاقو روشھی باورت مشھ؟ی بھراد باورت میوا...دیکش
 ھ مامانم کھ گوشھ اون واسرمیبم....ای واسھ بردرمیبم! د؟ی بار خط کشنیچند

 .... زدشھی رگشو با اون ششی واسھ حفظ پاکیانبار
 
 

 ی کنترلگری و من ددیلرزیاو ھم م.... زدم و او گره دستانش تنگ تر شدھق
  خودم نداشتمیرو
 
 
 پرپر دنی با دچارمی بییدا....زدمی مغی وار جوونھینگاھم مات مامانم شد و د-

 یچشما....ھمونجا سکتھ زد و تموم کرد....اوردی دووم نگھیزدن خواھرش د
 کیستری ھی اون انباری بودم کھ توی بھ مادرم بود و من تنھا کسرهیبابام خ

 .....دمیکشی مغیج
 
 

 ... کھ رفت او محکم تکانم دادنفسم
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 ....مھال نفس بکش-
 
 

 !!ینفس بکش لعنت:  زدداد
 
 
 و دیمقنعھ ام را از سرم کش.... بھ تقال افتادمژنی اکسی ذره ای من براو

  گذاشت و ماساژ دادمی کتف ھانیدستش را ب
 
 
 ...!!ھمراه من نفس بکش...زمی منو عزنیبب...نیبب-
 
 
 اش نھیانقدر حرکات منظم س.... تالش کردمسشی خی در چشم ھارهی من خو

 کھ توانستم نفس نیھم.... کنمیرا دنبال کردم تا توانستم دم و بازدمم را عاد
 فرو می موھاانیبکشم بازھم بھ ھق ھق افتادم و بھراد درمانده سرش را م

 ...برد
 
 
 دمیبعدھا فھم.... نداشتمطی محی روی شناختچی چشمام رو باز کردم ھیوقت-

 کھ بلد بوده یی برسھ بھ روش ھای پاش بھ اون انبارنکھیکھ پدرم قبل از ا
منم ... فرار کرده بوددینو... بودندهیور رساما اونھا د... رو خبر کردهسیپل

 و چھار م شدی و مادرم دچار شوک عصبیی صحنھ مرگ دادنیبعد از د
 ...!! نداشتمی ھم کھ بھوش اومدم روان سالمیاما وقت... بودمھوشیروز ب

 
 

  را باال گرفتم و در چشمان سرخش زل زدمسرم
 
 



 334 

 و التماس زدمی مغیجمدام ... روحم سالم نبودگھیبعد از اون د...آره-
 ی بسترنی ھمیو برا... از اطرافم نداشتمی درک درستچیھ....کردمیم

 و نجاتم دنیکھ زود رس... زدمی دست بھ خودکشکبارمی یحت....شدم
 کھ دونستمیاما خودم خوب م..... زنده بمونمخواستمی وجھ نمچیبھ ھ...دادن

 از شغل زھای چیلی خدی با نومییمن در طول آشنا.... شدم بھ موندنممحکو
 پدرم و ھمکاراش حرف زده بودم و یاز دوستھا...پدرم و خانوادم گفتھ بودم

 ھا یلیمن باعث نابود شدن خ... ھا شده بودیلی خی باعث دردسر برانیا
 .... بودم بھ اون گفتمدهی رو کھ از پدرم شنییچون حرفا...بودم

 
 

  بستم رامی اش گذاشتم و با درد چشم ھانھی سی را روسرم
 
 
 یاما با ضربھ بعد...چھارماه گذشت کھ باالخره خوب شدم و مرخصم کردن-

من حاال حاالھا ... بودی کھ مردن من تاوان کمدمیکھ بھ روحم وارد شد فھم
مدت ھا بعد ... بودیآره خبر فوت پدرم ضربھ بعد...دادمی تاوان پس مدیبا

 تونست اجعھاز اون ف پدرم دو ماه بعد دمی زن عموم فھمی حرف ھایالبھ ال
 بود دهیسرپا بشھ و دل از قبرستون و سنگ قبر مادرم کھ کنار بردارش خواب

 یلی حالش ختی اون وضعی من تودنیاما با د... بھ من بزنھیبکشھ و سر
و من موندم ....آره بابام از غصھ من دق کرد و مرد...کنھی و دق مشھیبدتر م

 .... رحمی بیای دنھیو 
 

  امدنیی از گوشھ چشمم پایاشک
 
 
 یتا مدت ھا بعد نتونستم تو...ی شرمندگای دنھیمن موندم و دوتا برادر و -

من .... کنار اونھا روینتونستم تحمل کنم زندگ... نگاه کنممیی زن دایچشما
 وهی بی اوج جوونی رو تومییمن زن دا...پدر مھران رو ازش گرفتھ بودم

 ھشت ی تون منیبرز....رو بھ کشتن دادممن پدر و مادرم ....کرده بودم
چون ...زدی بغل من اسم مامانم رو صدا می شد و تا مدتھا شبھا تومیتی یسالگ

 االن دوازده سالھ ایبرد...دمی اون رو میچون من بو... مامانمھی شببیمن عج
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 ی تنش کھ نشونھ شب نابودی رویادگاری ھیبا ... کابوسھریکھ اس
 یدگیبھ برادرام رس...درس خوندم...ستادمی سر پا ایمن بھ سخت...خانوادشھ

 ھم ایبرد... وقت مثل قبل نشدمچیھ.... رسوندمشوننجایکردم و بھ ا
 و ھر دومون عذاب می بودتیما تنھا بازماندگان اون جنا...نطوریھم
 بود اما بی تا مدتھا تحت تعقنکھیبا ا... زدبشی کجا غدی نودونمینم....دمیکشیم
 .... نشددایپ ازش ی اثرچیھ
 
 

دستانم ... و مقنعھ ام را از کنارم برداشتم و سر کردمدمی را عقب کشخودم
 دندیلرزیم
 
 
 کھی تھیمثل ...مارستانی تخت بیاونم رو...دمشی امروز کھ دنیتا ھم-

و بدتر .... بھم وارد شددنشی بود کھ با دی از شوکیتمام حرکاتم ناش...گوشت
 کھ یمن... حاال وقت انتقام گرفتن تو شدهزدی مادی درونم فریزی چھی نکھیا

 ... قلبش رو دارموندی پتیاالن مسئول
 
 

 برداشت و از جا بلند می از روقھی را بعد از چند دققشی و عمرهی نگاه خبھراد
 نیی بلند شد و من نگاھم بھ پافشی اخ ضعی بھ جلو رفت کھ صدایشد و قدم

 کردی میی خود نماشیو خون ری کھ رگھ ھادی رسیی شد و بھ پادهیکش
 
 

 ...!!بھراد:  زدم شی صداناباور
 
 

 انداخت و من از جا بلند شدم ی مبلی منظورم شد با درد خودش را رومتوجھ
 را می نشستم و دستھاشی پاھانییپا.... گذشتمشھی خرده شیو با دقت از رو

 شدی کرده بودم چشمانم باز نمھیاز بس گر...دمی چشمانم کشیمحکم رو
 
 



 336 

 !حالت خوبھ؟-
 
 

  زدمنشی بھ صورت غمگی محولبخند
 
 
 !!ی با پات چکار کردنیبب....حداقل بھتر از توام-
 
 
 ...من خوبم-
 
 

 !! بخوادھی بخدیشا:  بودمنگران
 
 
 آشپزخونھ ی توھی اولیجعبھ کمک ھا...ستی نیزیچ...ھینھ پانسمان کاف-

 ؟یکشیزحمتش رو م...ست
 
 

 ی از رونکمی برداشتن عی را تکان دادم و دست دراز کردم براسرم
 و دی رفت و او خودش را جلو کشجی کھ از جا بلند شدم سرم گنیھم...زیم

 ... دستانش را حصار تنم کردعیسر
 
 
 !!رمی خودم منیتو بش... فشارت افتادهی کردھیاز بس گر-
 
 

 کھ دانستمیم... داشتمیدیسر درد شد...دمی عقب کشی و خودم را کمدمی گزلب
 آغوش حالم را بھتر نی ای کھ گرمادانستمی ھم میبھ خوب...فشارم افتاده

 بلند شی پاھای و از رودمی فرار از لذتش خودم را عقب کشیاما برا...کندیم
 ...!!شدم و بھ آشپزخانھ پناه بردم
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 ...نیبرز
 

 انیدستم را م...دادی انداختم کھ عدد دوازده را نشان می بھ ساعت نگاھکالفھ
 بار ھزارم شماره اش را گرفتم و یبرا....دمشانی کشی بردم و عصبمیموھا

 اعصابم رژه یرو... خاموش استگفتی ضبط شده کھ میباز ھم آن صدا
 !!رفت

 
 جا خوردم و ای بردی داد ناگھانیاما با صدا.... در سکوت فرو رفتھ بودخانھ

باز ...کردم و بھ طرف تختش رفتمدر را بھ شدت باز ...دمیبھ سمت اتاقش دو
 !! کابوس ھانیلعنت بھ ا....دیدیھم خواب م

 
  نشستم و تکانش دادمکنارش

 
 ...!!! بلند شوایبرد...ایبرد-
 
 .... عرق بودسیتمام تنش خ...دیشنی اما انگار کھ نماو
 
 ...مــامـــــــان-
 
باز ھم مادرمان ... و وحشت زده مرا نگاه کرددی اش از جا پری بعدادی فربا

 !د؟یدیمگر چھ م...کردیرا صدا م
 
 !؟یخوب-
 

 انداخت و دوباره یبھ اطرافش نگاھ... آمدی در می کم نگاھش از ماتکم
 نگاھم کرد

 
 !؟یکنی چکار منجایتو ا...تو-
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 ...!!ی راه انداختھ بوددادیباز تو خواب داد و ب: دمی کشآه
 
او اما .. تنش بودی کھنھ رویمن نگاھم بھ زخم ھا...می بودگری ھمدرهیخ

 درھم رفت و دست شیاخم ھا... من برداشتینگاھش را با مکث از رو
 یبھ راست...دی اش کشنھی شی روی رد خط ھایسالمش را رو

 ! سرش آمده بود؟یی بالچھ
 
 !؟یکنی نگاه میبھ چ-
 

 دمیپرسی مده؟اگریچھ فا... اش گرفتم و بھ چشمانش دوختمنھی را از سنگاھم
 !!گرفتمی نمیھم جواب

 
 ...!!یچیھ-
 

 ... را بھ لبھ تخت کشاندخودش
 
 !؟یدیقرصمو بھم م...دی سر درد امونم رو برنیا-
 

 دی بھ دستش دادم پرسوانی را کھ با لقرص
 
 !ِساعت چند؟-
 
 ..!!دوازده-
 

  کرد را قورت داد و با اخم نگاھمقرص
 
 !مھال اومد؟-
 

  چنگ انداختممی بھ موھاکالفھ
 
 ..!!!نھ ھنوز-
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  کور تر شدشی ابروھاگره

 
 !! حاال سابقھ نداشتھاد؟تای چرا نمنی زنگ بزن ببھیپاشو ! ؟ی چیعنی-
 
 بعدم کھ خاموش دادیاولش کھ جواب نم.... از صد بارشتریب...زنگ زدم-

 ...!!کرد
 
 !؟یبھ دوستش زنگ زد-
 
اما االن ... ھستن و حالش خوبھگھی ھمدشی گفت پشیآرام چند ساعت پ...آره-

  رو جوابشیاونم گوش
 !!دهینم
 
ھنوز ھم ...چھره اش از درد در ھم رفتھ بود... لباسش چنگ زد تا بپوشتشبھ

 !! بوددهیاز سر شب ھم با مسکن خواب....دیشکی مریسردرد داشت و دستش ت
 
 !؟ی چکار کنیخوایم-
 
 !مارستان؟ی بیزنگ زد-
 
 !! ازش نداشتنی و آرمانم خبرنایس...اونجام نبود...آره-
 
 دیسابی ھم می روشی حرص دنداھابا
 
 زنگ الی وداریبھ سرا!  دوباره کجا رفتھ؟ستیمعلوم ن... سررهیدختره خ-

 !؟یزد
 
 !!اونجام نبود...اره بابا-
 

 کردی میبا حرص طول و عرض سالن را ط...می بھ سالن رفتکالفھ
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 کھ انقدر بھم شھی می ھر دفعھ چستیمعلوم ن...شدهی چستیمعلوم ن-
 !اد؟ی بھ روزمون می دوباره داره چایخدا...زهیریم
 

 ! شده؟نجوریمگھ قبال ھم ا:  نگاھش مکردمکنجکاو
 

 کند یانگار بخواھد ماست مال... سکوت کردیکم...ستادی سر جاش ای الحظھ
 ..!!حرفش را

 
 ...!!!گھی چادگان دیالیمثل ھمون دفعھ کھ رفتھ بود و-
 

 مدام یفکر... نزدی حرفگریاو ھم د.... گفتمی را باال فرستادم و آھانمیابروھا
 ترساندمی فکر کردن بھش ھم میحت...دادی و آزارم مرفتیدر سرم رژه م

 
  دھنم را قورت دادم و محتاط گفتمآب
 
 !ا؟یبرد-
 

 گوشش برداشت و دوباره مشغول شماره گرفتن ی را کالفھ از رولشیموبا
 شد
 
 !ھ؟یچ-
 
 ! شده؟شیزی چھی نکرده یی وقت خداھینکنھ ...نکنھ...گمیم-
 

  جا خشک شد و بھ طرفم برگشتسر
 
 !ھ؟یمنظورت چ-
 

  دھانم را قورت دادمآب
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!  رفت؟ادتی خودتو ھیقض... نفر باھامون مشکل دارهھی... نرفتھ کھادتی-
 ! مھال؟یاون تصادف و بعدم فرستادن اون دستھ گل برا

 
 یکم کم ترس در نگاه ھر دومان نشست اما با صدا...کردی نگاھم ممات

 من از جا دنشیبا د.... در ھر دو نگاھمان بھ در خشک شدی تودیچرخش کل
  باال رفتشی برداشت و صدازی بھ سمتش خای و برددمیپر
 
 ! تو؟یکجا بود-
 

 ینگاه ب.. شدم و سر جا خشکم زدتشیا زودتر متوجھ وضع اممن
 اتفاق کیھمھ و ھمھ خبر از وقوع ...تشی ھمچون میرنگ و رو..روحش

 بود
 

 خودم را جمع عیمن سر.... از مقابلش گذشت ای توجھ بھ بردی را بست و بدر
 کردم و بھ طرفش رفتم

 
 !ست؟ی حالت خوب نیآبج! مھال؟-
 

 برگشت و با دست سالمش شانھ مھال را گرفت و بھ عی حرفم سرنی با اایبرد
 چرا در دانمی بودند و من نمرهی خگریھر دو بھ ھمد...طرف خودش برگرداند

  ترس نشستایچشمان برد
 
 !چرا دوباره نگات انقد رنگ باختھ؟...چرا! شده؟یچ-
 

 کردی نگاه مایمات بھ برد... انگار در خواب باشدمھال
 
 !! باختمچی رو سھ ھی زندگنی وقتھ ایلیمن خ.. وقتھ باختمیلیمن خ-
 

 افتاده کھ چشمان ی من چھ اتفاقیخدا...کردمی را درک نمشی ھاحرف
 !دند؟یمگر چھ در نگاه ھم د...لرزدی منگونھی خونسرد اشھی ھمیایبرد
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 تلنگر باشد نی را دور شانھ اش حلقھ کرد و مھال انگار منتظر ھمدستش
 رهیخ... بار مات و مبھوتنی اولی اش گذاشت و من برانھی سیسرش را رو

جلوتر رفتم و ... گاه مقابلم نشکستھ بودندچی بودم کھ ھیبھ خواھر و برادر
  مظلومانھ خواھرم دلم را آتش زدی ھق ھق ھایصدا

 
 کوه بود و در حاال دوبار شھیھم... سنگ صبور بودشھی کھ ھمیخواھر

 حرف ی براکردی لب التماسش مریاما انگار ز ایبرد... بودختھیمقابلم اشک ر
چون چشمان او ... بوددهی چرا او حرف نگاه مھال را خوب فھمدانمینم...زدن

 ...ھم رنگ باختھ بودند
 

  زدمشی صدانباری تر رفتم و اکینزد
 !؟یآبج-
 
 ی ھای عسلی فاصلھ گرفت و آتش گرفتم براای از آغوش بردمی صدادنی شنبا

 نبود ای دننیدر ا....زدندی مادی کھ درد را فری چشمانیبرا...داغدارش
 !! بود و سر درگمجیگ... من نبودیچون نگاھش رو...انگار

 
 ..!!باختم بابا-
 
وحشت نگاھم را پر ...دمی دستش را گرفتم و از حرارتش لرزی نگرانبا

 ! بود؟دهی نفھمایچرا برد...کرد
 
 ! مھال؟یتب دار-
 

 ... ھم فشردی را روشی ھاچشم
 
 ....خوبم-
 

نگران ... بودستادهیچطور سرپا ا.. گذاشتمشی و گونھ ھایشانی را روش پدستم
 ... را باال بردممیصدا
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 ...یستیخوب ن...یستین-
 

  گفتمای بھ بردرو
 
 ... دکترمشی ببردیبا-
 

 وحشت زده ایبرد... در آغوشم گرفتمشعی مھال خم شد و من سری ھازانو
 کنارمان نشست

 
 !؟یمھال آبج-
 

  دادمتکانش
 
 !مھال؟-
 
 ...دی بگوانی انگار کھ ھذو
 
 ! نشد؟یدید..بابا-
 

 انداختم و بلندش کردم و بھ سمت در شی پاھاری زده دستم را زوحشت
 ... خودش را در آسانسور انداختچی با سووایبرد... دمیدو
 
 !!بابا دلم برات تنگ شده-
 
 واری سرش را بھ دایبرد... حرفش اشک در چشمان من ھم حلقھ زدنی ابا

  دادھیآسانسور تک
 
 !!!خدا تمومش کن....خدا بسھ-
 
 خون ای بردیاما با جملھ بعد... خواھرم چسباندمیشانی ام را بھ پیشانی من پو

  زدخیدر تمام تنم 
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 ...!! خدایکردیکاش راحتش م-

 ...ایبرد
 
 رهی خشی رو بھ روواری حس بھ دیھنوز ھم ب...کنمی نگاھش می درماندگبا

 نی ای چھ کار کنم برادانمیو من نم... استرانینگاھش ھنوز ھم و...شده
 ھمھ سال باز ھم آن نگاه رنگ باختھ نی چکار کنم تا بعد از ادانمینم...حالش
 کس بھ چیھ...کن  خدا راحتشمی و نگونمیکھ باز ھم حال بدش را بب...نمیرا نب

 پر پر زدن مادرت آنھم ندی دفھمدی کس نمچیھ... دردش رافھمدیاندازه من نم
آن ...یعنی عفت شدن خواھر ی بفھمدی کس نمچیھ... چھیعنی چشمانت یجلو

 فروغ ی پدرم افتاد و نگاھش بی شانھ ھای اما وقتدمیفھمیزمان گرچھ نم
خوب ...میی دای ھاادیفر  مادرم باال رفت وی ھق ھق ھای صدایوقت...شد
 ماه ھا بعد از یوقت... خواھرم رقم خوردهی برای کھ سرنوشت شومدمیفھم

 بعد از مرگ پدرم مرخص نشد خوب درک کردم کھ ای...ییمرگ مادرم و دا
 ...!!! او تمام شدهی از من براشتری ھزار برابر بیزندگ

 
  لب باز کردم و زمزمھ وار گفتمناخودگاه

 
 ! انداخت؟ی کادی شبت منو ی نگاه پریدونیم-
 
 

 سکوت ی شب گذشتھ و جوابش مقابل ھر حرفدو... سکوت استجوابم
 !!ست

 
 
 ..!! نگاه باباھینگاھت شده شب-
 
 

 عکس العمل تواندی ھنوز ھم میعنی مردمک چشمانش بعد از دو روز لرزش
 !!نشان دھد
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 کھ داغون بود از مرگ یی مردمک اون چشماھینگاھت شده شب-

 اما...از نابود شدن روان دختر و پسرش...زاشیعز
 سرپا دی کھ باگفتیاون نگاه با تمام داغون بودنش بازم م...یدونیم

بازم بھش ... رو باختھ بودیزی چھیاگھ دخترش ...چون اگھ زنش نبود...باشم
 اجی از قبل بھش احتشتری بیلی بچھ ھاش خدونستیم.. داشتاجیاحت

 نیمھ...توکل بخدا" و گفت دی منو بوسیشونی پدنتی دادی بنکھیقبل از ا...دارن
 "کھ ھنوز شما سھ تا رو دارم شکر

 
 
 شتری از گوشھ چشمش سوزش چشمان من را ھم بی امدن قطره اشکنییپا

 ...کرد
 
 
ِ حس ینگاھش منھ ب... بعد از چھارساعت برگشت خونھی؟وقتیدونیاما م-

 کھ یمن... کھ بعد از تحمل اون فاجعھ ساکت شدمیمن..طوفان زده رو ترسوند
 داغون ترش نطوری کھ ایزی چدنی فھمیستم براتا صبح پشت در اتاقش نش

ھمش ...د برگشتھ بونطوری تو اشیبابا از پ... بودم مھالدهیراستش ترس...کرد
 ی ھق ھق مردی پشت اون در صدایوقت... افتادهی تو اتفاقی براکردمیفکر م

 نکرده بود وحشت ھی گرنطوری سر قبر زنش ھم ای کھ حتدمیرو شن
 ...!!کردم

 
  را پس زدمدیای بنیی پاخواستی کھ می اشکقطره

 
 صبح ی وقتفھمھی رو از دست داده نمنشیزتری کھ عزی کس جز اونچیھ-

 یعنی ینی جون ببی جسم بھی تی باال سر بابات و از اون کوه محکم زندگیبر
کمرشو ...نابود شدن تو نابودش کرد...آره بابا دق کرده بود...یچ

  از ھمھشتری بکنمی کھ اعتراف مییتو.... کردھی تو گریتا صبح برا...شکست
 ....!!یتو اون فاجعھ نابود شد
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 نیی پای ھق ھقش سد مقاوم را شکست و باالخره قطره اشکی صدادنیشن
 ...دمیدستم را دور شانھ اش حلقھ کردم و بدن لرزانش را در اغوشم کش...آمد
 
 
 کنمیحاال کھ بھش فکر م...یخوردی انقدر ضربھ نمیاگھ دوستش نداشت-
اون بھ خواھرم ... رو نابودش کنمزی ھمھ چی اون بخوادی چقدر دلم مفھممیم

 ...!!! شد تا آبروش رو ببرهکی نزدی نقطھ ضعف ھر مردنیبھ بزرگتر
 

 .. شده بودسی خشیلباسم از اشک ھا... دستانم را تنگ تر کردمحلقھ
 
 
 !!!کنمی کردم بخدا قسم نابودش مداشی روز پھیاگھ -
 
 
 

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

 لبم ی رویلبخند تلخ... نشاندمشانی روی و بوسھ آرامدمی کششی بھ موھایدست
 ! بود؟دهی دردانھ پدرم بھ کجا رسزیعز...نشست

 
 و او کردی آغوش پدرم خودش را لوس می اش توی کھ تا ھجده سالگیھمان

 افتخارش  کھ باعثیتک دختر...کردی را بوسھ باران مشیھم با عشق موھا
 !! کھ ھنوز ھم ھستدانستمیو م...شھیبود ھم

 
 کنار ری دیلی خراتیی با تغشھیمھال ھم... چھ بد کھ دخترش زود بزرگ شدو
 ی برای مرگ پدرم فرصتدنی کھ بعد از فھمدمیاما من بھ چشم د... آمدیم

 بھ سرش نازل شده بودند و حاال تک دختر کدفعھیبالھا ... نداشتیعزادار
  تنھ ھمھ مشکالت را بھ دوشکی بدون حضور پدرش دی بایری امیمھد

 را بھ شی اشک ھاشدی مری کھ ھر وقت از ھمھ کس دلگرودی نمادمی...دیکشیم
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سجاده ...کردی می سجاده اش خالی نبود روگری کھ دی پدری شانھ ھایجا
 ....!!!دادیپدرم الحق کھ آرامش م

 
 ام نھی سیمدت سرش روتمام ... تختش جا بھ جا کردمی خودم را رویکم

با تکان ... ستداری کھ بدانستمیم... داده بودمھیبود و من بھ تاج تختش تک
 ...!!چشمانش سرخ بودند...خوردنم سرش را برداشت

 
 !؟یمھال خوب-
 

 !!یرانی عمق ویعنی جانش ی بلبخند
 
 !ا؟یبرد-
 

 !جانم؟:  از بھ حرف آمدنش گفتممشتاق
 

  جانش عمق گرفتی و ببی غرلبخند
 
 ....!!کنھی مینی دردام رو دلم سنگھی از بقشتری بیزی چھی-
 
 !؟یچ-
 

  را بھ چشمانم دوختنگاھش
 
 !؟ی آبجیحواست ھست کھ دوازده سالھ بھم نگفت-
 

 نباری و ادیچک....دی چکیمات ماندم و از چشمانش باز قطره ا.... شدمخشک
نفسم حبس ... نشست کھ ھنوز لبخند تلخش را حفظ کرده بودیی لبھایرو
 !!شد
 
 !! نگفتنت بعد از اون فاجعھ داغون ترم کردیدرد آبج-
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 ...خدا
 
 ی خرم کنیخواستی گفتنت بودم اخھ ھر وقت می من عاشق ابجیدونیآخھ م-
 ...یگفتیم
 

 !!! منی خدایوا..... خنده پر دردش قلبم را فشردتک
 
 بابا نی دردونھ بابا ببیگفتی و میخوردی بودم کھ حرص مییعاشق وقتا-

 دختره یگفتنی و میخوردیحرص م....دمیخندی مافتیچکارت داره و من بھ ق
 !!!  جمع کردشھی افاده ھاش رو نمگھی شده دشمییلوس حاال پزشک بابا

 
  فوران زدندشی ھق زد اشک ھانباریا

 
 منو نمی برزتیمظلوم...وداداشم عذاب وجدان داغون شدن روح و روان ت-
 کس درد منو چیھ... از نابود شدن دخترونھ ھام داغون کردشتریب

 لحن سرد اونم از طرف ھی با ی وقتفھممیفقط منھ خواھر م....فھمھینم
 یسادی کھ وایاون روز.... چھیعنی یشی خطاب مکیبرادرت بھ اسم کوچ

 و من ی فرار کنیخواستیتو م... برم آلمان داغون شدمخوامی میجلوم و گفت
 بگم بمون من ھنوز سرپا تونستمینم...رمی جلوت رو بگتونستمینم

 یدونیاما تو کھ نم...ی فضا دور شنی از اکمی خواستمیم... نگفتمیچیھ...نشدم
 ی حتگھی دی برگردی وقتنکھیا...ترس دور شدنت از من چقدر عذابم داد

 !!یصدا نزن اسمم رو
 
 بود و ادیچقدر عمق فاجعھ ز....با وحشت در اغوشم گرفتمش... ترسبا
 دانستمینم
 
 !!ببخش منو...من غلط کردم...زمیباشھ عز...باشھ-
 

 چھ باعث شده بود تا ایخدا... در ھمان حالت ماندم تا ارام شودی اقھی دقچند
م و بغضم را قورت داد!... افتاده بود؟یچھ اتفاق!  سرباز کند؟نی دمل چرکنیا

 لب باز کردم
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 !؟یآبج-
 

ناخواستھ ...رمی را بگمی دندان ھاانی شدن بدنش باعث شد تا لبم را ممنقبض
 دو دستم گرفتم و انیسرش را م...دانستمی در حقش کرده بودم و نمیچھ ظلم

 دمی اش را بوسیشانیپ
 
 ی چھ ظلمدمیخودم نفھم... شدنطوری چرا ادونمینم...یببخش آبج...ببخش منو-

 ی بود کھ تونستایتو دلت در...اخھ خودمم داغون بودم...کنمیدارم در حقت م
 مردم در ھی کھ ی از منشتری رو بیتو مرد...یخودتو بخاطر ما جمع کن

بھت ...یدر ھم مای کردی ھم پدریتو عالوه بر خواھر...یحقمون تموم کرد
 ...!!!میونیمد
 
  را پاک کردمشی و اشک ھادمی کشآه
 
 یی چرا وقتای کھ بفھمگمی رو منایا... رو بزار بھ حساب درد و دلنایتمام ا-

من ...دادمی مری و بھت گاودمی جوش مدمیدی نگاه روت مھیکھ 
اون ...چشم ترس شدم... نباشھقتی کھ الی بدی باز دل بھ کسترسمیم...ترسمیم

 اما...ارهی اون بال رو سرت بتونستی عاشقت کنھ منکھی بدون ایعوض
 بھ بابا بفھمونھ دخترش با خواستیم... روحت رو داغون کنھخواستیم

 بھت نشون بدم می مستقتونمیمن نم... خودش بھ خطا رفتھ کھ نتونستیپاھا
 ....!!کھ ھنوزم دوستت دارم...کھ ھنوزم قبولت دارم

 
 را ای خواھر دننی بھترشدیمگر م...شی چشم ھافی زدم بھ برق ضعلبخند

 !! دو برادرش بودیرمان زندگ دختر قھنیا...دوست نداشت
 
 ھست کھ ی کسھی یعنی...کنھی ھست کھ دلم رو داره خوش میزی چھیاما -

 !!ھم بھ من ھم بھ خواھرم...کنھیداره خودشو رو بھ من ثابت م
 

  رنگ گرفتی اش کمدهی رنگ پرصورت
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 !! دلت رو خوش نکن بھشادمیز-
 

  را باال فرستادممیابرو
 
 !چرا؟-
 
من ھمھ ... اون مردهی برامی کردن تمام زندگفی حالمھ بخاطر تعرنیاگھ ا-
 ... باتونھی نمادیبا عشق غلطم کنار ب... رو بھش گفتمزیچ
 
 دمی حرفش پرانیم
 
 دو روز نی ای کھ تویانقدر... کنار گذاشتنتی براادی با دلش کنار بتونھینم-

 خونھ نیر ا مدام دم دای آرام رو کالفھ کرده با زنگ زدناش ایو دوشب 
 ...!!بود

 
  چشمانش را پر کردتعجب

 
 !؟یچ-
 

  تخت بلند شدمی زدم و از رولبخند
 
 ...!!! باال سرتادی نشون بدم و بزارم بیرتی غیمنم مجبور شدم ب-
 

 !!یکنی میشوخ:  دھانش گذاشتی را رودستش
 
اما ...ادی محال بود بزارم بی سوختی تو تب نمشبیاگھ د...ی ام ابجیجد-

 !! اون موقع شبکردمی نمدای تر پکیخب دکتر از اون نزد
 

  بھ عقب گذاشتمی کردم و قدمی نچنچ
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 نی عدتیتا دو روز ند...ھی ارثدمیفھم... دکتر مثل خواھرش ھولھیآقا-
 !!مجنون شده بود

 
 !خواھرش؟:  گردتر شدچشمانش

 
  لبخند سرتکان دادمبا
 
 ینبود... تو شرکتکنھی ھول منطوری من ھمدنی دی دختره ھم برانیا...آره-
 !! اشافھی شده بود قی تصادف کردم چھ شکلی وقتینیبب
 

  زدم و در اتاق را باز کردمشی برایچشمک
 
 !!چون ما دوتا رو انتخاب کردن... حرف ندارهقشونیسل-
 
 تنفسم را بعد از دو روز آسوده زشی خنده ری امدم و صدارونی خنده ببا

 ...کرد
 
 

 ...مھال
 

با ... برسرش آوردندیی چھ بالدانمیو من نم... گذشتھدی نودنی روز از دسھ
 عملش یعنی... کس درموردش حرف نزدم و آرام ھم سکوت کردهچیھ

 و گذارمی مشیدستم را رو...ستدی ای قلبم از تپش میلحظھ ا!...کردند؟
 کھ ھست حتما او یعیمن کھ نباشم دکتر رف...معلوم است....دھمیماساژشش م

 کھ چکدی ناخوداگاه از چشمم میقطره اشک... راوندی پتی گرفتھ مسئولرعھدهب
 برگ ی و نگاھم را از درختان بکشمی مشی دست روعی در اتاق سریبا صدا

 دوزمی مستادهی امی کھ رو بھ روی و بھ مردرمیگیم
 
 
 !؟یبھتر-
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 زنمی می اجبار لبخند محوبھ
 
 
 !!یفکر کنم تو بھتر باش-
 

 ...ندینشی تختم می و روزندی می جانی بلبخند
 
 !!نمی ببنجای اایب-
 
 فکرم را از کنمی میسع...رومی و بھ سمتش مرمیگی پنجره اتاقم فاصلھ ماز

 و او نمینشیکنارش م... بزنمیمبادا حرف... منحرف کنممیمرد کابوس ھا
 میگوی می اندازد و من بھ شوخیدستش را دور شانھ ام م

 
 نھی ببتوی وضعنیدرو باز کنھ و ا..نجاستیآرام ا..پسر خالھ حفظ فاصلھ کن-

 !!شمی ممونیمن نگران دوست
 

 دھدی و مرا بھ خودش فشار مکندی می خنده اتک
 
 الیخیمن تو رو ب!!  عادت کنھزای چنی بھ ادی االن بانیدوست شما از ھم-

 !!شمینم
 
 ...کنمی نگاھش مشخندی نبا
 
 ؟ی از رو بسترویاز االن شمش-
 

 توی وضعنیا...یشی بجنبھ زنم مری اگھ دیمگھ بھش نگفت: زندی میچشمک
 !!ادی زودتر بھ خودش منھیبب
 
 گذارمی شانھ اش می و سرم را روخندمیم
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 !! نکن دوست منوتشیاذ-
 
 با خودش مشخص نشھ فشی تکلیاما تا وقت...دوست شما رو سر من جا داره-

 !! اوضاعموننھیھم
 
  بود گفتمکی جنگل تارکی از ی کھ منظره امانی بھ قاب رو بھ رورهیخ
 
 !فربد کجاست؟ حالش خوبھ؟-
 

 !! عمھ اشھشیپسربابا پ...خوبھ...اوھوم:کشدی میقی عمنفس
 

 زندی ممی و او بعد از چند لحظھ سکوت صدازنمی نمیحرف
 
 !مھال جان؟-
 
 !بلھ؟-
 
 !؟ی اختھیچرا انقدر بھم ر!  دو سھ روز؟نی اشدیچ-
 

 دارمی برمتگرشی حمای شانھ ھای را از روسرم
 
 !کدومش رو بگم؟... افتادهادیاتفاق کھ ز-
 

 خی و نگاھش را مگذاردی چانھ ام مریدست ز... لرزش داردی کممیصدا
 چشمان گرم و نی از اگری بار دکی تواندیآرام مگر م..کندیچشمانم م

 !!ردن را بلد بود کی ھم مردانگی کھ در بچگیاز مرد!  بگذرد؟تگریحما
 
 خونھ نی نصفھ شب دم در اکی مرد رو ھی رو بگو کھ باعث شد یاون اتفاق-

 !! اومده بودنجای کھ دلش گواه بد داده بود و بخاطرش تا ایمرد...بکشھ
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 سوال بود ی جامی را کھ برای عطر مردکشمی اش بازھم نفس می اورادی با
 !!چرا در اتاقم حس کرده بودم حضورش را

 
 ..!!از اول... رو براش گفتمزیھمھ چ... ات گوش کردمھیھ توصب-
 
 ! واقعا؟ی در سرم گفت ھمھ را گفتیی صداو
 
 ! کھ نزد بھت؟یحرف...نطوریپس کھ ا-
 

  عقل و وجدانم را خفھ کردندی دلم زمزمھ ھایصدا
 
 !!کاش حرف زده بود-
 

 چرخدی غمبرک زده ام می مردمک ھاانی مشی ھامردمک
 
 راهیکاش بھم بد و ب...دیپرسی می سوالھیکاش ... گفتھ بود بھمیزی چھیکاش -
 بخاطر حالم دی شادونمینم... رو نداشتممتشی من انتظار مالیدونیم...گفتیم

 نکھی بھ اکردی بود متھمم می اگھی ھر مرد دکنمیاما فکر م... نگفتیزیبھم چ
 !! مدتنی دستم کردمش اچھیباز
 

 ...رودی در ھم مشی ھااخم
 
 ! بشھ؟ی کھ بخواد بخاطرش شاکی بھش داده بودی مدت قولنیتو مگھ ا-
 

 دیگوی و او مدھمی تکان می را بھ عالمت نفسرم
 
 ھی نبود کھ تو با ی موضوعنیا... مربوط بزنھیپس حق نداره حرف ب-

 شناختمیمنم اگھ جنس نگاھشو نم...ی بدحی ساده دربارش بھ اون توضییآشنا
 !! واسشی کنفیر تا تعدادمی نمشنھادیپ
 

 کشمی و اه مرمیگی را در بغل ممی ھازانو



 355 

 
 ....ھیحقشھ با ... کھنھی منظورم ایدونیم... انتخاب منستیحق اون ن-
 

 دزدمی از نگاھش مچشم
 
 ...!! دختر ازدواج کنھھیبا -
 
 شتریسکوتش ب!!  پروا شده بودم منیچھ ب... از خجالتشومی حرفم آب مبا

 کندی و باالخره لب باز مداردی من برمینگاھش را از رو...کندیمعذبم م
 
 !!منم حس تو رو دارم...رینگاه ازم نگ-
 

 دھدی و او ادامھ مکنمی نگاھش مگنگ
 
 بچھ ھی کھ پدر یکی... مرد مجرد ازدواج کنھھی کھ با نھیحق آرام ھم ا-

 یکی کھ قبال محبتش رو خرج یکی... نبودهی کسنی کھ قبال ھم بالیکی...نباشھ
 !! نکرده باشھگھید
 
 گرددی سمتم برمبھ
 
 !!ھی چیدونی خودتم خوب ممیترسی مزی چھیمنو تو ھر دومون از -
 
 کندی نفر حسم را درک مکیو خوشحالم کھ ...دانمیم
 
 بجنگم نی با زمان و زمترسمیمن م! نا؟ی سیترسیتوام مثل من از بعدش م-

 گذشتم ارهی برسھ و اون بھ روم بمونی روز تو زندگھی... روزھیبخاطرش اما 
من عاشق ... کھ دعوامون بشھ و سرکوفت بشنومی از روزترسمیمن م...رو

 بھ ِدن شکی نداشت اون نزدی ثابت کنم لذتتونمیچطور م...اون مرد بودم
 پر فراز و ی روزارسھیم...ستی نی کھ ھمش عشق و عاشقیزندگ! اجبار؟

 !!ارمی ھا کم بی و بلندی اون پستی کھ تومترسیو من م...بشینش
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 ری دلگبی بھمن ماه عجیعصر روز ھا... تمام اتاق را فرا گرفتھسکوت
 ....اند
 
 !! تو از منم بھترهتی حال وضعنیبا ا-
 

 کشدی مشی موھاانی و او کالفھ دست مکنمی منگاھش
 
 و میاومد!  برم بگم؟ییاصال با چھ رو!  بگم؟ی بچھ برم در خونشون چھیبا -

اونا ! ام؟یمن با خودم و خونواش چطور کنار ب... کنار اومدزیآرام با ھمھ چ
 ...!! بھ حال االنیوا.. نشدنیاون موقع کھ مجرد بودم و خودم بودم راض

 
 کشدی و او آه مبرمی و باز بھ پنجره پناه مشومی کنارش بلند ماز
 
 ...!! رو مھالی زندگنیمن خودم انتخاب کردم ا-
 
 !!نای ارزه بھ تمام ای می کھ دوستش داری کنار کسیزندگ-
 
 را بھ نی کھ استی نیکیو ... نوبت اوست کھ با جواب من سکوت کندنباری او

 ...!!ستیگری دزیاما من مشکلم چ...دیخودم بگو
 

 ینی سکی کھ با کشاندی را بھ سمت آرام ممانی در اتاق نگاه ھر دویصدا
 صورتش سرخ است و نگاھش من را یکم...ستادهی در چارچوب در ایچا

 ..!!نشانھ گرفتھ فقط
 
 !! آوردم واستونیچا-
 

 ی با انگشتانش بازری کھ سر بھ زکنمی نگاه منای بھ سی چشمری کھ زھمانطور
 میگوی بھ آرام می با لبخند محوکندیم
 
 ..!!نجای اارشیب...یممنون خواھر-
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 آرامش بھ سمتش ی و او با قدم ھاکنمی گوشھ اتاقم اشاره مزی مبھ
 را ینی کھ سنیھم... لرزانشی پاھادنی با دردیگی عمق میلبخندم کم...رودیم

 ستمی ای و کنارش مرومی مگذاردی مزمی میرو
 
 !!دستت درد نکنھ-
 
 !!خواھش-
 

 برمیسر در گوشش فرو م... استینی بھ سنگاھش
 
 ! شده؟یزیچ-
 

 دھدی راتکان مسرش
 
 !چطور؟.. نھ-
 

 !؟یلرزیپس چرا م: شودی مشتری بلبخندم
 

 شودی قفل مرمی در نگاه مچ گنگاھش
 
 !!! بھت بدمنویمن االن اومدم ا...میزنیبزار بعد حرف م... مھالستی نیزیچ-
 
 اورد و در دستم ی مرونی سارافونش ببی را از جی ھمزمان پاکت نامھ او
 گذاردیم
 
 !ھ؟ی چنیا-
 

 و نگاه کنمی خودمان حس می را روناینگاه س...دھدی دھانش را قورت مآب
انگار کھ مردد باشد و بخواھد کھ ...شودی مدهی بھ سمتش کشیآرام کھ لحظھ ا

 کندی مجی مرا گنیو ا....ردیاجازه بگ
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 دی رو باییزای چھی کھ اصرار داشت حتما تو یاز طرف کس... نامھ استھی-
 ...!!یبفھم

 
 ی و کنارمان مدی ای منای و سشودی مرهینگاھم بھ پاکت خ...شومی تر مجیگ
 ستدیا

 
 !رون؟ی بمی برشھیم...آرام من باھات حرف دارم-
 

 اما کندی نگاھم می کھ آرام با نگراننمیبیو م... اورمی سرم را باال ممتعجب
 ی مرا براخواستندی منکھی ادنی فھمستیسخت ن....رودی مرونی بنایھمراه س
 !! نامھ تنھا بگذارندنیخواندن ا

 
 لرزانم یانگشت ھا...رومیھمانطور کھ بھ سمت تختم م... بستھ شدن دربا

 ...کنندیگوشھ پاکت را پاره م
 
 
 

 تاک ساعت را کی تی صدای است کھ بھ راحتی در اتاق جاری طورسکوت
 محض یکی بار در دوازده سال گذشتھ توانستھ ام در تارنی اولیبرا...شنومیم

 ی عادت کرده اند و مدت ھاست بھ قاب رو بھ رویکیشمانم بھ تارچ. نمیبنش
در  اما من ھمچنان نگاھم...گذردیم...گذردیزمان م....تختم زل زده ام

 در ھم یصدا... کھ خوانده امی خطوطی بھ قاب ست و فکرم پرهی خیکیتار
  نگاھم را جدا کندتواندینم
 
 ...مھال-
 

 کوبدی ھم بھ در مباز
 
 
 !! درونی باز کن ایخواھر...مھالجان-
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 بھ سمت کمد زندینور چشمم را م...کنمی و چراغ را روشن مشومی مبلند

 رومی ممیلباسھا
 
 
 !!شکنمشی میمھال بخدا باز نکن-
 
 

 شومی لباس مضی آورم و مشغول تعوی مرونی از داخلش بی و شلوارمانتو
 
 
 !! تنھا باشھکمی بزار نیبرز-
 
 
 دھدی جواب منای بھ سی لحن تندبا
 
 
 !کم؟ی یگی بھ سھ روز و سھ شب تنھا بودن مکم؟؟ی یگی منیبھ ا-
 
 

 رودی باالتر مشیصدا
 
 
 !شده؟ی چنیگی نمن؟چرایزنی نمی حرفچکدومی چرا ھاید لعنت-
 
 

 یرد اشک رو....رودی در ھم ممی اخم ھاکنمی بھ صورتم نگاه کھ منھی ادر
  اتاقم رفتمسیبھ سمت سرو...صورتم خشک شده بود

 
 
 ...!! آروم باشنیبرز-
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 !!شدهی امشب بفھمم چنی ھمخوامیم! ا؟ی آروم باشم بردیواسھ چ-
 
 
 کوبدی بھ در می مشت محکمنباریا

 
 
 !! بشکنمای یکنیباز م... روی لعنتنی باز کن اگمیم-
 
 
 ی مچالھ شده رویکاغذ ھا... اندازمی سرم می و شالم را رومی ای مرونیب

 ...گذارمی مفمیتخت را داخل ک
 
 
 ....مھال-
 
 
 نیبرز...چرخندیھمھ بھ طرفم م...کنمی دادش من ھم در را باز می صدابا

 لباس دنیاما با د...چرخاندی تمام تنم مینفس زنان نگاھش را رو
 دی نگاھم کرد و پرسیسوال.رونیب
 
 
 !؟ی بریخوایکجا م-
 
 

 ای بردی با صدانباریاما ا... جوابش را بدھم از کنارش گذشتمنکھی ابدون
 متوقف شدم

 
 
 !؟یریمھال کجا م-
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  فرستادمرونی را پر شدت بنفسم
 
 
 !!خونھ مادرجون-
 
 

بھ سمت در رفتم و کفش ... خش دار و گرفتھ ام جاخوردمی ھم از صداخودم
 دمیپوش

 
 
 !!بزار برسمونمت-
 
 
 !!خوادینم-
 
 

 آرام کنارم آمد... سالن را فراگرفتھ بودسکوت
 
 
 !مھال؟-
 
 

 کندی و درکم مداندی را مزی کھ ھمھ چدانستمیم... کردمنگاھش
 
 
 !!حالم خوبھ آرام-
 
 

 دیگوی و زمزمھ وار مردیگی را ممیبازو
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 ...!!یاما فکر کردم حقت بود کھ بفھم...ببخش-
 
 

 زنمی می جانیلبخند ب... غصھ دارند و لحنش نگران و ناراحتچشمانش
 
 
 !! سوال ازت دارمھیفقط ...ی خواھریخوب کرد-
 
 

 دھمی را تکان ممی و من بھ زور لبھاکندی نگاھم ممنتظر
 
 
 ! انجام شد؟وندی پروزید-
 
 

 دھدی تکان می و سرش را بھ عالمت نفدھدی دھانش را قورت مآب
 
 
 !! رو ھم نداشتی بزرگنی ثواب بھ ااقتیمھال اون ل-
 
 

 کندی مری گمی گلوانی میی اندارد و من نفسم جای مری بھ زسر
 
 
 ...!! تموم کردوندیدو ساعت قبل از پ -
 
 

 نی بار در انی چندمیبرا... داردھی گری ھوابیدلم عج...دی آی باال نمنفسم
 ستادهیھ کالفھ ا کنی و برزای و بردنایبھ سمت س...کشدی مریچند ساعت قلبم ت
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 نی ایک...سوزدی شان می آشفتگیدلم برا...گردمی برمکنندیاند و نگاھم م
 !شوند؟یعذابھا تمام م

 
 
 !!نینگرانم نباش-
 
 دی ای نفسم باال می سختبھ
 
 ...!!گردمیبرم-
 

 کنمی و در را باز مرومی معقب
 
 کھ یھمون... ھنوزم من ھمون مھال ھستمفتھی کھ بیھر اتفاق...ھرچھ کھ بشھ-
 !!امی طوفانم بربنی از پس ادیمن با...ستادی خودش ای پای ھمھ سال رونیا

 
 کنمی را روشن منیماش...زنمی مرونی بیگری و بدون حرف دمیگوی را منیا

 است و نی زمی کھ او رویشب اخر...امشب شب اخر است... افتمیو راه م
 !! دلمنی از من و ایوا....من
 
 "دی سالھا درد کشنی تمام ایتو" 
 

 !!دروغ محض...دروغھ: را در دست فشردمفرمان
 
 !!"اونم با تو... شدمسھی مقاشھیھم"
 

 !چھ؟ی بازھی بودم جز یمگھ من چ: زدمپوزخند
 
 !"ی چشماش بودی جلوشھیھم...کابوس پشت کابوس"
 

 !!متقابل بوده پس:  کردمبغض
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 ..."عذاب وجدان داشت"
 

 !؟یزی چنیمگھ داشت ھمچ:  را رھا کردممبغض
 

  بلند شدمی ھق ھق ھایصدا...عذاب...درد...وجدان... دو برابر شدسرعتم
 
 ...!!دروغھ-
 
 ...."با من بود اما" 
 

  تر شدادیسرعت ز.... امدی مینی کرکننده بوق ماشیصدا
 
 !!"با من بود اما اسم تو ورد زبونش بود"
 

 و ستدی ای می لحظھ اایدن...شودی تار مدمید... افتدی در چشمم مینی ماشنور
 چرخانمیفرمان را بھ شدت بھ سمت راست م...چدیپی مغمی جیتنھا صدا...من

مثل ....شنومی را میزمزمھ ا...انمی اطرافی ھای دود و صداانیدر م... و بعد
 !!می نسکی

 .. رو خواستن اشتباه بودتو
 ...  گناه بودھی دنی رو دتو
 ... دی از گناه نترسدلم
 ... وجودت چون پناه بودکھ
 

 ..زندی محکم بھ صورتم ضربھ میدست
 
 !خانوم؟-
 
 و من از شدت درد نالھ سوزدی مبیعج...کشدی مریسرم ت...منگم...جمیگ
 کنمیم
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 ...آخ-
 

 .. و بعدشودی سکوت می الحظھ
 
 !خانوم؟ خانوم حالتون خوبھ؟... فکر کنم بھوش اومدریام-
 

 سرم ی و دستم را روکنمی بلندتر نالھ منباری و اردیگیت م شددرد
و چشم باز ...شومی خون میسیمتوجھ خ...شومی مارتریھوش...گذارمیم
 !! تار استدمید....کنمیم
 
 !من کجام؟! شده؟یچ-
 

 دیگوی کھ با شوق مشنومی را می زنیصدا
 
 !د؟ی آمبوالنس نرسریام....خدا رو شکر بھوش اومد-
 

چھ ! نم؟ی واضح ببتوانمی و چرا من نمدی آی ام میکی ھم از نزدی مردیصدا
 ! افتاده؟یاتفاق

 
 !!نھ ھنوز...اووف-
 
 !شده؟یچ! چرا انقدر من درد دارم؟-
 

 !!چھره اش محو است... ھمان زنی صداباز
 
 کینزد...ابونی خی گھی طرف دنی دفعھ منحرف شدھیست؟ی نادتونیخانوم -

 از یکی خورد بھ نی رو ماشادهی طرف پنی کھ رفتمیبود بھتون بزن
 ...!!میمن و شوھرم آمبوالنس خبر کرد...درختا

 
 را واضح زی چچیھ...کنمی درھم بھ اطراف نگاه می ھمان اخم ھابا
 ام یشانی پیچرا انقد اطراف صورت و باال!  کجاست پس؟نکمیع.نمیبینم
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دستم را ....نمی زمی روفھممی کھ نشستھ ام میی جایاز سخت!...سوزند؟یم
 می ھاھیگر... امیرانندگ...نامھ..دی آی مادمی زی و ھمھ چدھمی سرم فشار میرو

 .... فرشتھیو حرف ھا
 
 !! خدایوا....اخ-
 
فکر کنم سرتون شکستھ ...ادیاالن آمبوالنس م...نی تحمل کنکمیخانوم -

 !!باشھ
 

 ندارم ی مشکلچی کھ ھفھممیاما خودم م...ردیگیدرد م...دھمی را تکان مبدنم
 ...جز سرم

 
 ! کجاست؟نکمیع-
 
 ...رسدی مرد بھ گوشم می صدانباریا

 
سرتونم ... نرفتشھی چشمتون خرده شیخدا رحم کرد تو...شکستھ بود-

 !! محکم بھ فرمون خورده
 
 نمی را بھ بدنھ ماشگرمی و دست ددھمی فشار منی را بھ زممی از دست ھایکی
 ندینشی ممی بازوری زیدست....ستمی بامی پاھای روکنمی می و سعرمیگیم
 
 !!دیتو رو خدا تکون نخور! ن؟یشیخانوم چرا بلند م-
 
 جلو ی صندلی و رورومی و بھ کمکش جلو مبندمی را ممی درد چشم ھابا
 نمینشیم
 
 ...!!ستی نمیزیچ-
 
 ...اما سرتون-
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با دستمال ...دارمی را برمی داشبورد جعبھ دستمال کاغذی و از روشومی مخم
سر دردم ھر ...کنمی اند را پاک مختھی گونھ ام ری کھ روییآرام خون ھا

 داشبورد بود ی ھم داشتم کھ توگری دنکی عکی......شودی مشتریلحظھ ب
 و گردمیبھ دنبال جعبھ اش م...کنمی و داشبورد را باز مشومیخم م...شھیھم

 تر اطراف را نگاه قی و دقزنمی را بھ چشم منکیع...کنمی مشیدایپ
 یاما نفس...شودی افتد آه از نھادم بلند می منی ماشیچشمم کھ بھ جلو...کنمیم

 میگوی و مکشمی میاز سر آسودگ
 
 ...!! نزدمی شکرت کھ بھ کسایخدا-
 

 میگوی مکنندی نگاھم می کھ با نگرانی و بھ زن و مرد جوانگردمیبرم
 
 !ن؟یدی ندیشما کھ صدمھ ا-
 

 دھدی جواب ممرد
 
 !!مارستانی بنی بردیاما شما حتما با..نھ خانوم-
 
 ...شومی مادهی و پدارمی افتاده برمنی را کھ کف ماشفمی نالھ کبا
 
 !؟"......"مارستانی بنیرسونی واستون نداره منو میاگھ زحمت-
 

 دیگوی نگران مزن
 
 ترھم کی نزدمارستانیاما ب... ما ھم ھمون اطرافھریاتفاقا مس-

 ...تتونی وضعنیمخصوصا با ا...ھست
 
 پرمی حرفش مانیم
 
 رفتمی موقع ھم داشتم منیا...مارستانمی اون بی از پزشکایکیخانوم من -

 !!اونجا
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 !!میالھھ پس کمک کن خانوم دکتر رو زودتر برسون-
 
 ربع بعد ھمانطور کھ دستم را بھ کی....رومی منشانی کمکش بھ سمت ماشبا

 قدم مارستانی بھ کمک زن بھ سمت اورژانس بسرم گرفتھ ام
 شنومی از پرستار ھا را میکی یصدا....دارمیبرم

 
 !شده؟یخانوم چ-
 

 کشدی مینی انگار مرا بشناسد ھبعد
 
 !ھ؟ی چرا سر و صورتتون زخمشده؟یچ!  خانوم دکتر؟یوا-
 

 دھمی مرونی و من نفسم را با درد بردیگی را ممیبازو
 
 !! تصادف کوچولو بودھی...ی خانوم عباسستی نیزیچ-
 

 رودی باال می کمشیصدا
 
 ...!! رو خبر کنی بدو دکتر سبحاننویم...نویم-
 

 دیگوی و با ھول مدی ای کنارم منویم...کنندی تخت درازم میرو
 
 !ھ؟یتی چھ وضعنیخانوم دکتر ا... خدا مرگم بدهیوا-
 

 و ھر دو ستادهی کنار ھمسرش ای عقب تر با نگرانی کھ کمنمیبی را مالھھ
 میگوی منویرو بھ م...کنندینگاھم م

 
 !! کشتمتیبھ آرام خبر بد..شلوغش نکن...فقط سرم شکستھ...ستی نمیزیچ-
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 ی را تومینالھ ھا...کندی و زخمم را نگاه مکشدی شالم را عقب تر می نگرانبا
.  کنمی را کنارم حس می بعد حضوریکم...بندمی و چشم مکنمی خفھ ممیگلو

  حد باز شوندنی چشمانم تا اخرشودی کھ باعث میعطر
 
 ..!! دکتردیخستھ نباش-
 

 سرم شده جدا ی را کھ قفل چشمان مرد باالی نگاھتواندی ھم نمنوی میصدا
 آب دھانم کنندی نگاھم مرهی خی نگرانی کھ با کمی در چشمان سخترهیخ...کند

اما مثل ... خوشبوشھیمثل ھم.... مرتب استشھیمثل ھم...دھمیرا قورت م
 رندیگی قلبم ھر لحظھ شدت میتپش ھا...ستی نگاھش گرم و خندان نشھیھم
 
 !خدا بد نده؟... خانوم دکترشدهیچ-
 

 ی کھ ھر پزشکنی روتیسوال...ی جدیادی است و تا حد زی معمولشیصدا
 ... استادی زبیبزاق دھانم عج...پرسدی ھمکارش مدنی دماریموقع ب

 
 ...!!تن انگار تصادف کوچک داشھی-
 
 و بھ زن و مرد جوان کندینگاھش را از زخمم جدا م...دھدی جوابش را منویم
!  جمع با قربان صدقھ حالم را بپرسد؟نی اینکند توقع داشتم جلو...دوزدیم

 ..!! بودم منییعجب پررو
 
 نباری و ادھمیباز اب دھانم را قورت م...دانمی قلب را نمنی ای قراری بلیدل

 میگوی منویرو بھ م
 
 ...!!! خانوم و آقا تشکر کن و بگو برننی جان از انویم-
 

 ....شنومی مشی او را بھ جایصدا
 
 ... بمونند تا جواب بدندیبا...رینخ-
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 پرمی حرفش مانیم
 
 و اونا لطف کردن و منو ابونیمن زدم بھ درخت کنار خ...ستنیاونا مقصر ن-

 !!مارستانیرسوندن ب
 

 ...رودی و بھ سمت آنھا مدھدی سرتکان معی سرنویم...رودی درھم مشی ھااخم
 
 ! باشھ؟تی حواست بھ رانندگینیشی منی پشت ماشیبھ شما نگفتن وقت-
 

 چند ی نگرانیحت... سخت و بدون انعطاف شدهشی ھمانند صداچشمانش
 سرم ی و رودی ای و او دستش باال مزنمی نمیحرف.. را نداردشیلحظھ پ

 و من ناخوداگاه رودی ممی موھای زخمم ال بھ الی بررسیدستش برا...ندینشیم
 شودی و بدنم منقبض مرمیگیلب دندان م

 
 و بھ میگوی می کھ آخ بلندکشدی مری چنان سرم تکشدی زخم کھ می رودست

 شوندیچشمانم پر از اشک م...زنمیمچ دستش چنگ م
 
 ...!!بھراد-
 

 و ردیگیدستم را م...و او کھ ھنوز سخت است و محکم...لرزدی ھم ممیصدا
 !!شی ازگرماشومیگرم م...دھدی فشار میکم
 
 !! بھت مسکن بزننگمیاالن م..آروم باش-
 

 دھدی کھ بھ دستم میگریبا فشار د... نرمش نداردگری کھ دی لحننی بھ العنت
مچم را ...رودی بلند و محکمش می قدم ھای و من نگاھم پشودیاز من دور م

 ی ترکی تنش را از فاصلھ نزدی عطر و بونباریو ا...رمیگیمقابل دماغم م
 ورش تر از حس کردن حضی قوی مسکنچی کھ ھداندیو نم...کشمینفس م

 !!!ستین
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 و با ستدی ای سرم می باالنویم....شومی جا بھ جا می و کمکشمی میقی عمنفس
 ...زندی چشمان بازم لبخند مدنید
 
 !د؟یدیخوب خواب-
 

 ...دھمی تکان مسر
 
 !ِساعت چند؟.... داشتمازی مسکن ھا ننیا بھ اواقع...آره-
 
 ...!!چھار صبح-
 

 یدست...نمینشی و بعد با کمکش رو تخت مکشدی مرونی را از دستم بِسرم
 کشمی بانداژم میرو
 
 ! خورد؟ھیسرم چندتا بخ-
 
 ...!! نبودتونیشونی پی زخم رونی ادیشانس اورد...شش تا-
 
 !! بھم بدهنھی آھی فمی کی جان از تونویم-
 

 بھ نھیدر ا... را بھ دستم دادنھی را مقابلم گذاشت و آفمی گفت و کیچشم
 سمت چپم و ی ابرویباال... در ھم رفتمی اخم ھایصورتم نگاه کردم و کم

 فمی را داخل کنھیآ... خون مرده شده بود و چھره ام نزار بودیکنار چشمم کم
  اخر گفت پا و آن پا کرد و درنی ای کمنویم...انداختم

 
 ..!!!خانوم دکتر-
 
 !بلھ؟-
 
 !! زنگ زدتونیاز سر شب چند بار آرام بھ گوش-
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 !؟ی کھ بھش نگفتیزیچ: کنمی مزی را رچشمانم
 

 ...کندی می اخنده
 
 آرامو گفتم؟خودتونی می چدادمیجواب م... اصال جواب ندادمدیراستشو بخوا-

 کھ من یچھ برسھ بھ وقت... مشکوکھزی بھ ھمھ چی در حالت عاددیشناسیکھ م
 ...!! شما جواب بدمیجا
 

 ی بھ جانوی چرا مدیفھمیآرام تا نم...دیگویراست م...ردیگی ھم خنده ام ممن
 !!من جواب داده ول کن نبود

 
 دور تا در اورژانس ینگاھ...دمی را پوشمی آمدم و کفش ھانیی تخت پااز

 داشتھ ی ھم حتما مورد اورژانسشیچند ساعت پ... بھراد رفتھدیشا...انداختم
 ...کھ مانده بود

 
 ...!!نی استراحت کندی شما ھنوز ھم بان؟یدکتر چرا بلند شد-
 
 ...دارمی را برمفمیک
 
 ... جاننوی اتاق خودم مرمیم-
 
 ... حالتوننی اخھ با اامی ھمراھتون بدیپس بزار-
 

 میگوی و مبرمی را باال مدستم
 
 !!رمیخودم م..نگران نباش...خوبم-
 
مورد ...نی گرفتھ بودی مرخصی ھفتھ کی خانوم دکتر شما کھ یراست-

 !ن؟یپس چرا اومد...نی ھم نداشتیاورژانس
 

  نگاھش کردمکالفھ
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 !!گھی وقت دھی ی سواالتو بزار برانی جان تو رو خدا انویم-
 

بخاطر ...یبدنم کوفتھ شده بود کم... گذاشتمی تنھایدی و با ببخشدی گزلب
 ...!! آرام و محتاط راه افتادمکردمی کھ احساس می درد کم وجھیسرگ

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

 
 ! افتاده؟یاتفاق...خدا بد نده دکتر-
 

  دادمھی تکی را ھم دست کردم و بھ صندلدستکشم
 
 ...!! تصادف کوچولو کردمھی امی بنکھیقبل از ا...ی کمالینھ آقا-
 

 ... گان شددنی پوشمشغول
 
 ! امشب؟نیھم-
 
 ..!!بلھ-
 
 کردی تعجب نگاھم مبا
 
 نیا... سردخونھی موقع اومدنیچرا ا...دختر جان پاشو برو استراحت کن-

 !!!کنھیمرده کھ فرار نم
 

  مشت شدمی زانویدستم رو... درھم رفتمی ھااخم
 
 !ست؟یحالت خوب ن-
 

 ... بلند شدم و بھ سمت در رفتمیبھ سخت... گرفتھ شده بودنجای ای از ھوانفسم
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 ھی دی من ھم باشھ؟ی خانوادش داده نملی مرده ھم مگھ فردا تحونیا...خوبم-
 ! نھ؟ای بکنم نھیمعا

 
بدون توجھ بھ نگاه مشکوکش گوشھ ... امدرونی تکان داد و پشت سرم بیسر

 مقابلم قرار ی بعد تختقھیچند دق... تا کارش را انجام دھدستادمی ایا
 ی بھ من میگریمسئول سردخانھ نگاه د...درست وسط سردخانھ...ردیگیم

 ..گذاردی ممیاندازد و تنھا
 

 ی صحنھ انی تصور چنیحت...لرزدیبدنم نا محسوس م... کرده اندخی میدستھا
آرام ...دیلرزی مبیعج...دستم را جلو بردم.. بھ ذھنم خطور نکردیروز

 ...دمی کشنییگوشھ مالفھ را در دست گرفتم و پا
 

چشمھ اشکم خشک شده ... رفتادمی دنی نفس کشیلحظھ ا... قلبم نزدی الحظھ
دوباره بغض ...زمی اشک نرگری ددنشیبا خودم عھد کرده بودم با د...بود

 شدم کھ گرچھ االن ی سرم را کج کردم و محو صورتبی غریبا حال...نکنم
 بیج عاهی سی برنزه و نگاھی درونش پوستیاما روز... روحی بود و بدیسف

 کس بھ چیھ...کردی حالم را درک نمی کس عمق خرابچیھ...کردی مییخودنما
 عقب رفتم و از گوشھ یکم...کردی عاشق ضربھ خورده درک نمکیاندازه 

 ... تحمل وزنم را نداشتندمیپاھا... برداشتم و مقابل تخت گذاشتمی صندلوارید
 

الء را با تمام خ...کردمی نگاھش می از ھر حسی عاری سکوت با نگاھدر
 کھ ی سردخانھ مقابل جسم مردنیچھار صبح در ا...کردمیوجود حس م

 ...آنھم بعد از دوازده سال... نشستھ بودمدیکشی مدکیرا " عشقم" لقب یروز
 
 ...!!دی نوھیعجب صحنھ محشر-
 
 محو سکوت یشتری تخت گذاشتم و با دقت بی را گفتم و آرنج دستم را رونیا

 ...خاموشش شدم
 
 ...!!دینو...دیون-
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 ... لب تکرار کردمری وار اسمش را ززمزمھ
 
 بعد از دوازده سال کردی فکرش رو میک... کوچکیلیخ...کھی کوچیایدن-

 قلبت رو وندی پتی کھ مسئولیاونم در حال...نمتی ببمارستانی بنی ایتو
 !!برعھدم گذاشتن

 
 شوم تمام یو در شب..  کھ حاال کبود استییبھ لبھا...شی بھ لبھادوزمی مچشم
 ... بوددهی ام را بھ آتش کشیھست

 
 ...ِ عشق ظالم منی قبل از عمل تموم کرددمیشن-
 

 ردیگی تنفسم مراه
 
 !! بھ والهی نبودقیال...ی نبودقیال-
 

 !! است حالمبیعج...زمیریاما اشک نم...سوزندی مچشمانم
 
از طرف !  بود؟ی از طرف کیدونیم...دی نامھ بھ دستم رسھیامشب -

 ! نھ؟گھی دشیشناسیم...فرشتھ
 

 ... آرام ماندنی براکنمی متالش
 
 بھ دل نھی چرا از من کدونمی کھ نمیدختر... دانشگاهیتو... بودمیھمکالس-

 !! رو برام گفتزیاون امشب نامھ فرستاد و ھمھ چ...شھیداشت ھم
 

  لبم نقش بستی روی محولبخند
 
!  ھمسرش؟ی ھلند و شدیشش؟رفتی پی رفتیر من اورد اون بال رو سیوقت-
 بھم زد کھ تعجب یی حرفایدونیم!  برات؟کردی اون با من فرق میعنی

 شب خواب راحت ھی دوازده سال نی ای کھ توگفتیم...کردم
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 زجر گفتیم...کردهی شب ھم رھات نمکی کابوس من گفتیم...ینداشت
 ...!! من گرفتتنی آه و نفرگفتیفرشتھ م!  کنم؟ر باودی بایعنی...یدیکشیم
 

 !!دی آی مرگ میبو... اندازمی اطراف می بھ فضاینگاھ...کنمی می تلخخنده
 
 بخاطر قلبم دمی کشیاگھ اھ... نکردمنتی وقت نفرچیمن ھ...کنھیاما اشتباه م-

 ی قراری شده بود و ھنوزم با اوردن اسمت خودشو با بوونھی کھ دیقلب...بود
 ...دیکوبی ام منھیبھ س

 
نھ بغض دارم ....شومی در خودم جمع میکم...دھمی مرونی نفسم را بی سختبھ

 !!ستی نیبی عجزی چنکھیا...کنمیکنارش نشستھ ام و درد و دل م...و نھ اشک
 
 عمر کابوس کیتو ...می حساب شدیاگھ حرفاش راست باشھ فکر کنم ب-

 کردمی فکر مشھیھم... خدا عادلھبیعج...و منم کابوس تو...یشبانھ من بود
 !! مجازاتت کنھ حاال کھ من سپردمت بھ خودشی چطورخوادیم
 
 ...شکمی مآه
 
 قلب نیمن ا...شدی ماهی روز بھ روز قلبم سکردمی منیاگھ نفر..یدونیآخھ م-

 دل شکستھ نیاما من ا...شی شکستی رحمیدرستھ کھ تو با ب...خواستمیرو م
اومدم ... خانوادمیبرا... داداشامیبرا...مارامی بیبرا...خواستمی مدیرو سف

 نھ اما کنمیم  فراموشگمینم...با تمام وجود برو... کھ بگم برونجایا
 شدن وهیبخاطر ب...میی شدن پسردامیتی لحظھ بخاطر نیتا ا...بخشمیم

اما االن ...دمتینبخش... شدن خودم و برادراممیتیبخاطر ...زنش
 ھیاما فقط ...بخشمیم... وجب جاھی تو اون ی بریخوایحاال کھ م...بخشمیم
 !!خوامی ازت مزیچ
 

  در چشمانم فرود امدیریباز اشک مانند ت... ھم راه تنفس بستھ شدباز
 
کابوسم نباش ...دیاز خوابام برو نو...یبا تمام وجود بر...ی بریخوایازت م-
بخاطر خودت ...دمتیبخش... و بگو مھال ببخشای نگھید...گھید
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برو و ... انصافی راحت بخوابم بکمیبزار ...سرپا باشمبزار من ...دمتیبخش
 ...برو و خاطراتتو ببر... بخوابھایبزار برد

 
  بلند شدمی صندلیاز رو... امدنیی لجوجانھ پای اشکقطره

 
برو بزار ...اتیادگاریپس برو با تمام ...ی نبوداری...ی نبودیھمسفر خوب-

 ...!!کمتر درد بکشم
 راه رو قفل نگاه ی و روشنکی و نگاھم در تاربندمی اتاق را پشت سرم مدر

 را نگاه می داده و سر تا پاھی تکواری بھ دبیدست در ج...شودی می حسیب
 کھ از جانبش متصاعد ی سردیروین...دھمیآب دھانم را قورت م...کندیم
سر دردم ... تعادلمی بیکم...گذارمی بھ جلو میقدم...  را دوست ندارمشودیم

 ..!!باز شروع شده
 
 

 ...دی آی و بھ سمتم مردیگی مواری از دھیتک
 
 !حالت خوبھ؟-
 
 
 نگونھی تو ای نھ تا وقتمی داد بزنم و بگوخواستی سردش دلم می صدادنی شنبا

 !!یدینھ حاال کھ مقابلت شکستم و انگار کھ پا پس کش! ؟یکنیبا من تا م
 
 !!خوبم-
 
طاقت حس ...شکمی کھ نا محسوس خودم را عقب مردی را بگمی بازوخواھدیم

 دنشیو کنار کش...نمیبیمشت شدن دستش را م... را ندارمشیکردن گرما
 ...!!دی آی مرومی کھ آرام راه میپشت سر من...را
 
 !؟ی کردیخداحافظ-
 

 !!از حس انزجار داخلش...نھ از سوالش...رودی قلبم باال متپش
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 ..!!آره-
 

 عزا گرفتن را تمام کنم و بشوم ھمان نیوقتش بود ا...مثل او...دی نلرزمیصدا
 !!شدی اخر بھمن ماه تمام می دم روز ھادهی سپنی در ھمدی بازیھمھ چ...مھال

 
 !! برومارستانی بیاز در پشت-
 

 بھ میدی کھ رسمارستانیبھ محوطھ پشت ب... دادمریی را تغری حرف مسبدون
 تر کردم و راه کی نزدگریکدی را بھ می پالتویلبھ ھا...دمیخودم لرز

 خواستیانگار م... امدی راه میھنوز ھم پشت سرم با فاصلھ کم...افتادم
 ..مراقبم باشد

 
 !!ارمی رو بنی تا ماشنی بشنجای اایب-
 

 جا ی کمشی ھای قھوه ادنی گرفت و من برگشتم و با دی را بھ نرممیبازو
 یدی بودند و سفرهیت... روشن نبودی ھای از ان قھوه ایاثر...خوردم

 !! از خونیچشمانش کاسھ ا
 
 ..!!بھراد-
 

 دیآرام پرس... تنھا گذاشتنم برداشتھ بود را برگشتی را کھ برایقدم
 
 !بلھ؟-
 

 را قورت دادم" جانم" دنی نشنبغض
 
 !حالت خوبھ؟-
 

پشتش را بھ من کرد و ...دندی نگرانم چرخی مردمک ھاانی مشی ھاچشم
 زمزمھ وار گفت
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 !!شمی نمنیبھتر از ا-
 
دستانم را مقابل ...نمینشی ممکتی نی و با آه روکنمی کالمش را حس مشخندین

 بود کھ بدنم یچند روز... گرم شوندی کمدیتا شا...کنمی و ھا مرمیگیدھانم م
 شتری ھوا بنی وزد از سوز ای کھ داخلش میسوز...شدیگرم نم

 سوار ی و من بھ آرامکندیباز مدر را ...ستدی ای ممی رو بھ رونشیماش...است
 ...شومیم
 
سرد و ...شومی و من جمع تر مخوردی از گرما بھ بدنم می سوار شدنم موجبا

 کھ ھر یی و گرمانیحرکت ماش... اوردیگرم شدن بدنم مفاصلم را درد م
 در شی تنم از انقباض چند لحظھ پشودی باعث مکندی مشتریلحظھ آرامشم را ب

 ...دیایب
 
 !!ی استرحت کندیتو حاال حاال با... بده و چشمات رو ببندھیسرت رو تک-
 

 لحنش یمن بھ گرما... است متنفرمی کھ ھمراه سردیی توجھ ھانی از امن
 ...!! داشتم تا بھ نوع کلماتشازین
 

 کنمی لب زمزمھ مریو ز... دھمی را انجام مدیگوی کھ میکار
 
 !! ھوا متنفرمنیاز ا-
 
 !چرا؟-
 

 !! اندازدی سمتم می نگاھمین!...د؟یشن...کنمیچشم باز م متعجب
 
 !؟ی جواب بدیخواینم-
 
 کنمی زمزمھ مباردی از تمام وجناتش می کھ خستگیمرخی بھ نرهیخ
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 بار نی دومی کھ براھی اور روزادی... رو دوست ندارمشی گرگ و میھوا-
 !! کسمی چقدر بدمیفھم

 
 داردی خش برمشیصدا...کندی نگاھم مگنگ

 
 ! واست افتاده بعد از اون ماجرا؟یبازم اتفاق-
 

 ...بندمی و چشم مگزمی ملب
 
 بھت خودش رو ی شدن آدمکی با نزدی کسی بستی نیازی وقت ھا نیبعض-

 شھی میلیس... نگاه چپھی... قضاوتھی... حرفھی وقت ھا یبعض...نشون بده
 ...!! تو صورتتخورهیو م

 
 ...کنمی ام خفھ منھی س و من آھم را دررودی درھم مشی ھااخم

 
 !!رمیمن خونھ نم-
 

 کندی را مشت مفرمان
 
 !پس کجا؟-
 
 ...ھیراھش طوالن...خونھ مادربزرگم-
 
 !!رسونمتیم-
 

و من ... گذردیتمام طول راه در سکوت م...میگوی و آدرس را مزنمی ملبخند
و منقبض شدن ھر ... نشستھ اممرخشی نی پروا تمام مدت را بھ تماشایب

 و من با اخم قورتشان نشاندی ممی لب ھای رویقیلحظھ فکش لبخند عم
 ...دھمیم
 

 شنومی شده اش مدی کلی دندان ھاانی را از مشی از چند لحظھ صدابعد
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 !؟یخستھ نشد-
 
 ...شودی مانی لبخندم نمانباری بھ حرف آمدنش ااز
 
 !؟یاز چ-
 

 اما بھ کندی بسنده می نگاھمیبھ ن... انگاردفھمی را ممی کمرنگ صداذوق
  آوردی نمشیرو
 
 !! زدن مندیاز د-
 

 کنمی خشکم را با زبانم تر می ھالب
 
 !!اما کنجکاوم...خستھ کھ نھ-
 

 دیگوی ممشکوک
 
 !در مورده؟-
 
 !مارستان؟ی بپی دکتر خوشتی رو نزدنایتو چند روزه ا...شتیتھ ر-
 
 ....کندی مشی ھاشی بھ ری نگاھنھی گرد اول بھ من و بعد در آی چشمانبا
 
 ..!!دونمینم-
 

 ...کشدی مشی در موھای دستی و او با کالفگخندمی منرم
 
 ...!! خانوم دکتریکنی میزیناپرھ-
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 گرما و حسرت تواندیاما نم... سخت باشد و سردخواھدی گرچھ مشیصدا
 !!نھفتھ اش را پنھان کند

 
 اندازه نی ھمی رو بزار توشاتی رشھیھم...درضمن... دکتری آقاگھید-

 !!بمونن
 

 چشمانم غرق دانمیم...بردی را باال مزمی خنده ری شدن چشمانش صداگرد
  اندیخوش

 
 !!زنھی نمی درباره کوتاه کردنشون حرفی کھ کسانیانقدر بھت م-
 
را ده چھره اش ... رنگ و کوتاهیی خرماشیآن تھ ر... ھم بودنی درواقع ھمو

 !! تر کرده بودیبرابر افتاده تر و خواستن
 

 افتد توان جدا ینگاھش کھ بھ چشمانم م....نمیبی را مشی گلوبی سحرکت
 خالص ی مدت با مھرباننیدر تمام ا....دھدیکردنش را انگار از دست م

 !!! مرد تنگ شده بودنی ایمن دلم برا...کردمینگاھش م
 

 کنمیرو اشاره م و با انگشت بھ رو بھ خندمی منرم
 
 !!تونی دکتر رانندگیآقا-
 

 دھمی ادامھ مطنتیو من با ش...دزددی نگاه معیسر
 
 حواست ی موقع رانندگگھی بھت می دکترھی... بشھیزی نکرده چییاگھ خدا-

 !!!کجا بود
 

 و با اخم نگاھش را از جاده جدا کندی میتک سرفھ ا...ردیگی اش مخنده
 کندینم
 
 ! اون موقع؟ھیجوابت بھ دکتر چ-
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 !کنھ؟یتو مگھ سرت درد نم... سرجاتنیآروم بش... نکنطنتیش-
 
  را باال فرستادممی ناشناختھ ابروھایحی ھا را با تشر گفت و من غرق تفرنیا

 
 ھمکارم نگاه ی داشتم تو چشمای بگیخوای؟می بگی چیخوایم...گمی میجد-
 !کردم؟یم
 

  افتدی منی چشمش چگوشھ
 
 ی بوده کھ موقع رانندگی چھ نوع ھمکارنیا... مردای زن بود پرسنیبعد م-

 !؟یکردیتو چشماش نگاه م
 
 !!ساکت باش-
 

 نمی تا چشمانش را ببکنمی را کج مسرم
 
 ناجور یلی زن بود کھ خنیاگھ بگ.... تابلوهیادی مرد بود کھ خب زنیاگھ بگ-
 ... نــتیثیاصن ح...شھیم
 
 دیگویا تشر م بزندی کھ خنده درش موج میی صدابا
 
 !!!مھال-
 
 نفس قیو او عم...چدیپی منی ماشی خنده ام بلند تر در فضای صدانباریا
 ...خودم را کشتم تا باز ھم اسمم را از دھانش بشنوم...کشدیم
 
 !؟ی کنار نگھ دارنی ھمشھیم-
 
 کندینگاھم م...پرسمی دفعھ مکی کھ ی سوالبا
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 !چرا؟-
 
 ..!!گمینگھ دار م-
 

 ردیگی را ممیبازو...کنمی و من در را باز مکندی پارک می اگوشھ
 
 !کجا؟-
 
 کنمی اشاره می فروشمی سر بھ آش و حلبا
 
 !! صبحونھ ببرمھی واسھ مادر جون و بقخوامیم... معروفھماشی حلنجایا-
 

 !!رمیگی خودم منیبش: کندی ماخم
 

 !!امیخب بزار خودمم ب: کنمی نگاھش ممھربان
 

 است کھ ھر لحظھ نگران ترم ادی اش آنقدر زیخستگ...شودی مادهی پکالفھ
 فضا لبخندم را عمق ی و گرممی حلیبو...رومیھمراھش داخل م...کندیم
 ی خستگنی با اخواستمینم... ستدی ای اش میدر صف نھ چندان طوالن...دھدیم

 ... اش ادامھ دھدیباز ھم بھ رانندگ
 

 لی بزنم کھ بھ طرفم متمای حرفخواھمی کھ مکندیحس م...ستمی ای مکشینزد
 شودیم
 
 ! شده؟یزیچ-
 
 صبحونمو نجای ھمخوادی قشنگھ دلم میلی کھ خستی ننجایا...زهیچ-

 ! واسھ جفتمون؟ی سفارش بدشھیم...بخورم
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 سرتکان یو بھ آرام...چرخدی صورت ملتمسم می رونگاھش
 و بھ اطراف نمینشی میزی دادن نقشھ ام پشت مجھیخوشحال از نت...دھدیم

 ...کنمینگاه م
 

با لذت ... آوردی کوتاه قد سفارشمان را می و مردندی نشی بعد مقابلم میکم
 اطی در حیی چھ روز ھاری بخادشی....فرستمی ممی ھاھی را بھ رنی دارچیبو

 ...میشدی معروفش می ھامی و آرمان منتظر حلنایخانھ مادر جون با س
 

آرام ...شودی کھ لبخند محو کنار لبش پاک منمیبی آورم و می را باال منگاھم
 زندیلب م

 
 !ره؟ی نمجیسرت کھ گ! ؟یخوب-
 

 لحظھ ھا را نیاما نھ بھ آن شدت کھ لذت ا...کندی و درد مرودی مجی کھ گسرم
 !!بھ جانم زھر کند

 
 !م؟ی شروع کنشھیم...خوبم..نھ-
 

لقمھ ششم را کھ در دھانم ... بعدیکم...میشوی و مشغول مدھدی تکان مسر
 ..!! از چند لقمھ کوچک نخورده استشتری کھ در تمام مدت بنمیبی مگذارمیم
 
 !؟یدوست ندار! ؟یخوریچرا نم-
 

 ...ردیگی را از کاسھ منگاھش
 
 !! ندارملیاما م...چرا اتفاقا-
 

  گرفتمشی برایدستم را بھ سمت نان بردم و لقمھ ا...زنمی ملبخند
 
 !؟یخوری صبحونھ نمی وقت درست و حسابچی ھای یار ندلیم-
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 زنمی و من چشمک مکندی نگاھم ممتعجب
 
 !! دکتری آقادیھنوز ما خانوما رو نشناخت-
 

 یاز بچھ ھا... گذاردی و لقمھ را در دھانش مدھدی مرونی را با شدت بنفسش
حاال ھم ... اند کھ درست صبحانھ بخورددهی وقت ندچی بودم کھ ھدهیبخش شن

 و درست و خوابدی کھ اگر خانھ ھم برود فقط مدانستمیم...خستھ بود و گرسنھ
 ...رسدی بھ معده اش نمیحساب

 
 بھ خوردش شی مختلف در مقابل غرغر ھای را با ترفند ھامی حلتمام
 شیاگر اخم و تخم ھا... نخواھدگری اگر من را دیحت...دوستش داشتم...دادم

کنار امدن با ...گذارمیبھ انتخابش احترام م... کردن از من باشدیبخاطر دور
گاه  ھیتک...در ھر صورت دوستش دارم...اما من... من دشوار استیزندگ

 !!نیھم...ی فقط سالم باشخواھمیم...کوتاه مدتم
 کنمیدر را باز مو من با تشکر ...داردی مادرجون نگھ می خانھ ی روروبھ

 زندی ممیکھ صدا
 
 
 !مھال؟-
 
 
 چرخمی سمتش مبھ
 
 !جانم؟-
 

و من لبخند مرموزم را قورت ...شودی مات ممی نگاھش روی الحظھ
 لونیاز داشبورد نا...شودی و خم مردیگی تفاوت نگاه می و بعیسر...دھمیم

  آوردی مرونی بییدارو
 
 ھم ھیبق... تا زودتر خوب شنیزنی ھات می کبودیرو...کھی پماد درجھ نیا-

 ...!!مسکنھ
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 !چرا خودم حواسم نبود؟...زنمی ملبخند

 
 !فم؟ی کی توشونی بزارشھیم... دستم جا ندارهگھیفقط من د...ممنون-
 

 دونان گرمی بود و دست دمی دستم ظرف حلکی...کندی بھ دستانم مینگاھ
 را فمی کپیز...تیمی ھمھ صمنی بخاطر ادیشا...زندی میلبخند محو...سنگک

 ...گذاردی و دارو ھا را داخلش مکشدیم
 
 !! استراحت کنی مونده رو حسابتی کھ از مرخصی سھ روزنیا-
 
 !!چشم-
 
 کندی شده نگاھم مزی چشمان ربا
 
 !؟ی تو حرف گوش کن شدشدهیچ-
 

 کنمی گرد مچشم
 
 !!یدیدیحتما شما نم..بودم-
 
 بندمی و در را مشومی مادهیباالخره پ... اشیبا تمام خستگ...خنددیم
 
 !!یخجالتم داد...ممنون بابت صبحونھ-
 

 کندی نگاھم مقیعم
 
 !! بودی اگھی دزی بھونت چدونمیمنکھ م-
 

 !! صبحانھ اش را کامل خوردهکباری نکھیخوشحالم از ا...خندمی منرم
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 !!خداحافظ... راه مواظب باشیتو...برو استراحت کن-
 
 !! افتدی راه می و با تک بوقدھدی لبخند سرتکان مبا
 
 نگاھم شودی مدی کوچھ ناپدچی در پنکھیھم...دوزمی رفتنش چشم مری مسبھ
 ی و نالھ اشودیچشمانم گرد م... افتدی ممی ظرف حلی و رودی ای منییپا
 کنمیم
 
 ...!!از دھن افتاد... خاک بھ سرمیوا-
 

  رفتم و زنگ در را زدمفنی بھ سمت آعیسر
 
آخرشم ...یبافی تو ذھنت قصھ می الکی ازش دل بکنیتونی نمی وقتگھیآره د-
 !!نی ھمشھیم
 
 !ھ؟یک-
 
 ... لبم آمدی روی خواب آلود مھران لبخندی صدابا
 
 !!یباز کن بچھ کنکور-
 

  شداری ھوشعی سرشیصدا
 
 !شما؟-
 

 !!وتی کی آنی با ایشی نمیزی چدمی من قول میعنیمھران : دمیخند
 
 !؟ییمھال تو-
 
 !! کردمخیخب باز کن بچھ ...نھ داداششم-
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 ...!! توایب... توایب-
 

اما با ....دمی کشیقی بھ باغ نفس عمیبا نگاھ... باز شد و با خنده داخل رفتمدر
مھران و زن ... بھ سمت ساختمان راه افتادمعی کھ درتنم نشست سریلرز

  آمدندرونی را باز کردند و با تعجب بی درب ورودییدا
 
 ...!!ریخصبح ب-
 

  آمدنیی از پلھ ھا پاعی و نان سرمی ظرف حلدنی با دمھران
 
 !!دمت گرم دختر عمھ-
 

 دمی در ھم کشاخم
 
 !؟ی سالمت رو خوردیدی دمیتا حل-
 
  آمدکی خنده نزدبا
 
 .... ھسـمیتا حل-
 
  خشکش زدشی صورتم در جادنی دبا
 
 ...صورتت-
 
  گفتی دو قدم بلند خودش را بھ من رساند و با نگرانبا
 
 ! تو؟ی شدیچی پاند پشده؟چرایصورتت چ-
 
 !! نبودی مھمیزیچ... بابایچیھ: نوع حرف زدنش خنده ام گرفتاز
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قبل از ... بھ صورتش چنگ انداختدنمی و با ددی ھم ھمان موقع رسیی دازن
 دمیبوس جلو رفتم و گونھ اش را عی سردی بگویزی چنکھیا

 
 دست گھی دیاگھ شما شروع کن.. بھ جون مھال شما شروع نکنییزن دا-

 ...!! قربونت برمیستیبردار ن
 

برگشت و بھ ... چپ چپ نگاھش کردیی کرد و زن دای تک خنده امھران
 کمرم گذاشت و یدستش را رو... نگاه کردکردمی کھ با لبخند نگاھش میمن

  کردتمیبھ جلو ھدا
 
 !!شدهیپس خودت بگو چ-
 
 !!زی خوردم کھ سرم خورد بھ لبھ مزی دفعھ لھی...یچیھ-
 

  نگاھم کرد و مھران کنارم امدمشکوک
 
 ! نشد؟تیزیحاال کھ چ-
 
 ..سالم سالمم..نھ-
 

 ..!!خداروشکر: ییزندا
 

  ظرف را با نان از دستم گرفتمھران
 
 !! خودت کونیماش-
 
 االنم با آزانس اومدم... گاهریخراب شده دادم تعم-
 

 ! کجان؟نی و برزایپس برد: مھران
 
 !! اومدم مھران جانمارستانیمنم از ب...خونھ-
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 دمی کھ پرسمیرفتی پلھ ھا باال ماز
 
 !مادرجون کجاست؟-
 

  نان داخل دھانش گذاشت و با دھان پر جواب دادی تکھ امھران
 
 !!خونھی اتاقش داره قرآن میتو-
 

*********************** 
 
 نی زمیرو...دی لغزدشی چادر سفی در را باز کردم و نگاھم روی آرامبھ

 و رفتی منیی باال و پاحی تسبی دستش دانھ ھاکی در شھینشستھ بود و مثل ھم
 آرام خودش را بھ عقب و شھی قرآن کوچکش بود مثل ھمگرشیدر دست د
 ھی آلب ری مطالعھ اش را بھ چشم زده بود و آرام و زنکی و عدادیجلو تکان م

 ...!!خواندیم" واقعھ" و من حتم داشتم کردیھا را زمزمھ م
 

 شی ساعت پکی نی ای کھ با تمام لبخند ھایلبخند... لبم نشتی رویلبخند
 نی ادنی شده بود با دری بھ قلبم سرازشی از پشیآرامش ب...فرق داشت

 ....ی محمدیبا حس بو...حضور
 
 !! جلویای بیخواینم-
 

کنارش زانو زدم و لبھ چادرش ... ام را از چارچوب گرفتم و جلو رفتمھیتک
 دمیرا باال بردم و نرم بوس

 
 !!قبول باشھ-
 

 دی سرم کشی رودست
 
 ...زمیقبول حق عز-
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 ینگاھش کھ رو... باال بردی چانھ ام نشست و سرم را بھ آرامری زدستش

 دی ام رنگش پریشانی پی ھای کبودی شد و رودهیبانداژم کش
 
 ...مھال-
 

بھ سمتم ... تختش گذاشتی و رودی قرآن را بوسعیسر...دی ھم لرزشیصدا
  را برداشتنکشی و عدیچرخ

 
 ! سر و صورتت؟شدهی دلم؟ چزی عزشدهیچ-
 

 عیسر...ردی اش بگھی و من حس کردم االن است کھ گردی لرزشتری بشیصدا
 رامش گفتمصورتش را قاب گرفتم و با آ

 
 !!نیخوردم زم... مادرجونستی نیزیچ-
 

 دمشی آمد و من بوسنیی از گوشھ چشمانش پای اقطره
 
 شد نجوری کردم ای دقتی بھی...حالم خوبھ... مادرجونستی نیزیبخدا چ-
 !!گھید
 

 ختی ھم اشک رباز
 
 گاه ھی تکی ھستری منادگاریتو ...مواظب خودت باش...مواظب باش مادر-

 یتو نور چشم من... حواست بھ خودت باشھیلی خدیبا...ینی و برزایبرد
 ...!!!مادر

 
 دمی شانھ اش را بوسی بغلش کردم و رومحکم

 
من ...تو فقط آروم باش... بھ بعد حواسم ھستنیاز ا... چشمزمیچشم عز-

 ...!!رمی آرامش بگنجایاومدم ا
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  گذاشتمشی پای کردم و سرم را روشی رھاآرام

 
 ...شھیمثل ھم...اومدم واسھ آرامش... مادرجونیتو منبع آرامش-
 

  و خنده اش گوشم را نوازش کرددی سرم کشی رودست
 
 !! طرفانیوگرنھ خانوم دکترو چھ بھ ا...ی کھ اومدیپس بھ فکر خودت بود-
 

 ... خنده ام ھمراه با اعتراض بودیصدا
 
 ...مادرجون-
 
 ...دی ھم خنداو
 
 
 راحت شھی بزار و مثل ھمنجایسرت رو ھم... کردمیشوخ...زمیباشھ عز-

 !!ِراحت راحت...بخواب
 

  الالیي مھربونمی آالالیي
  ھمزبونمی الوفرمی نگل

  غنچھ آرامش منالالیي
  بھونھ نوازش منییتو

  چشمھ ساره ھق ھق منی ابخواب
  بودن منلھی تو دلی ابخواب
 رهی تا قلب من آروم بگبخواب

 رهیشق تو بم امشب بھ عبذار
  کن الالیي کن دوبارهالالیي

  دارهھی گری امشب ھوادلم
 زمی کن الالیي کن عزالالیي

 زمی دستات گل برونی مبذار
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  تا من بھ نازت مبتال شمبذار
  عاشقا شمنی عاشق تربذار

  کن الالیي کن الالیيالالیي
  مھربون من الالیيی ابخواب
   مھربون من الالیيی ابخواب

 
 می ھای سھ روز کبودنیدر ا...خوب بود.. بھ صورتم انداختمی نگاھنھی آدر
 گری دو روز دیکی مانده بود کھ آن ھم یتنھا ھالھ ا.. بھتر شده بودندیلیخ

عقب ... برداشتھ بودمروزی سرم را ھم دیبانداژ رو...شدیکامال خوب م
رون ی بکی کرم ضد آفتابم را ھمراه پورد پنکفمی و از داخل کدمیکش
 و دمی کشمی ابروھای رویدست...ماندی نمی برجای اثرگری دنھایبا ا...دمآور

 داده یی آمده بود و بھ قول خودش بھ صورتم صفامی نسروزید...لبخند زدم
 ظاھرم نکھیبا ا... جمعھ بود و ھمھ بھ خانھ مادرجون امده بودندروزید...بود
 بھ گونھ اش انداختھ یچنگ خالھ... را متوجھ کردھی بھتر شده بود اما بقیلیخ

 ھم با اخم یگاھ.دیپرسی کھ اشک درش جمع شده بود حالم را میبود با چشمان
 یمگھ کور بود!...حواست کجا بود دختر؟"  گفتی و مدیکوبی دستم میرو

 ی کھ مقابل نگرانیکار...دمیخندیو من تنھا در جوابش م!" ؟یدی پاتو ندیجلو
 ...!! درست مثل مادرم بودشی ھایان نگرلمد...کردمی مادرم میھا و تشر ھا

 
 
انقدر "  کھزدی بود و مدام بھ خالھ تشر مدهی ناراحت سرم را بوسدی حمییدا

خالھ تا لحظھ رفتنش ...اما کو گوش شنوا" یسرش را درد آورد...غر نزن
 کھ آمدم بعد از شرکت و دانشگاه ی عصر روزنی و برزایبرد... نکردمیرھا

 بپوشانم پودر  رامی ھای کرده بودم کبودیسع...ودندبھ خانھ مادرجون امده ب
بھ آنھا ھم گفتم ... دم در خشکشان زددنمیھر دو با د... نداشتی ادهی فاچیاما ھ

 و تمام مدت دهی و ناراحت زخمم را بوسی عصبنیبرز... خورده امنیزم
 خودش را یجلو... معلوم بود کھ باور نکردهایاما برد...سکوت کرده بود

 کند خودش را،دستش را گرفتم جر منفنکھیقبل از ا... نزندادیگرفتھ بود تا فر
 گفتھ زدی درش موج متی کھ عصبانییاما با صدا...داد نزند... بردمرونشیو ب

 دیای را گرفتھ تا نشی جلونایگفتھ بود س...دانندی منای را او و سزیبود کھ ھمھ چ
 و مشتش را ھر لحظھ محکم تر کرده گفتیم...اندازدیداد و ھوار راه ب
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 کھ یچشمان...شدی بودم کھ ھر لحظھ متورم تر میرگ  و نگرانگفتیم...بود
 ...شدیھر لحظھ سرخ تر م

 
دست ...دمیبھ سمتش رفتم و در آغوشش کش...اوردمی اخر من طاقت ندر
دستانش را ... باشدنیو او انگار منتظر ھم... بودمدهی رگ گردنش کشیرو

در کمال ... مرا متعجب کردقیمحکم دورم حلقھ کرده و بعد از چند نفس عم
 کھ مراقب خودم خواستی مزدی کھ التماس درش موج می من،با لحنرتیح

کھ بعد از ... بوده سکتھ کندکی نزددهی خبر تصادفم را شنیکھ وقت...مباش
 و من آرام گفتیم...ارد لحظھ نداشتن من را ندکیمرگ پدر و مادرم تحمل 

من متعلق بھ دو ...من مال خودم نبودم...دمیکشی کمرش میدستم را رو
 ...کردمی مرگ می آرزوی با خودخواھدیپس نبا...برادرم بودم

 
 !مھال؟-
 
 !!دییبفرما:  سمت در برگشتمبھ
 

 ؟کسالتیاحوال دختر عمھ؟خوب:  باز شد و مھران سرش را داخل آورددر
 !برطرف شد؟

 
 دمیخندیم... نگاھش کردمنھی سرم مرتب کردم و از داخل آی ام را روعھمقن

 شدیپررو م
 
 !؟ی داریکار...خوبم-
 
 برو ایب... سھ روزه تموم شدیمھمون...دی رسنیماش: دادھی چارچوب تکبھ

 !!خونتون
 
 دمی را برداشتم و با خنده در شکمش کوبفمیک
 
 !!روتو کم کن بچھ پررو-
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  امدییرای تا پذدنبالم
 
 نیخوبھ خونتون تو ھم...ی شما شورشو در آوردیمنتھ...زمیکم ھست عز-

 انگار از کدوم کشور یای می وقت،یزنی بار سرمھی یاصفھانھ و سال
 ھی یایتازه تا م... اومدهبھیانگار مھمون غر...رنیگی ملتیانقدر تحو...یاومد

شما و  نداختن لنگر انیجور ا... ھستی خونھ مادرجونفتھی مادشونی آدم لیا
 ...مھران بدو اونور...نوری مھران بدو ایھ... بکشمدی رو من باھیبق
 

 دی مھران خندی و غر غر کردن ھادنمانی با دمادرجون
 
 !!یزنیچقدر غر م...یمادر خستش کرد-
 

 کھ مھال کنھی کارا رو منی ھمتی تربیب:کردی چپ چپ نگاھش مبیی دازن
 ...!!زنھی بار سر مھی یماھ

 
  با حرص چشم گرد کردمھران

 
 !! دست کھ نمک ندارهنیبشکنھ ا... منھدنی ھمھ دوئنی جواب انمیا...ایب-
 
برگشتم ... کردمی و خداحافظدمی را بوسیی خنده صورت مادرجون و زن دابا

 و بھ سمت در رفتم
 
 !!انقدرم غر نزن... کھ ھستنھیھم...آش کشک خالتھ-
 
سر بھ سرش ... کردمی دم در باغ ھمراھتا... آمدی و دنبالم مدیخندی حرص مبا
 از حرص دادنش فوریدر آخر ھم ک...خوردی حرص مشتری و او بگذاشتمیم

 ... زدم و سوار آژانس شدمشی برایچشمک
 

 مارستانی مضاعف بھ بی اھی با روحی ھفتھ مرخصکی از بعد
البتھ بھ جز ... خط بزنمممی از تقوخواستمی را مشیسھ روز پ...گشتمیبرم

 ھمان شدمی مدی ماجراھا بانیمن بعد از ا... خوردن دو نفرهمیخاطره آن حل
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 ام  با اسکباری سھ روز تنھا نیدر ا... بدون اوایحال با بھراد ...مھال گذشتھ
او بود ... بھ خودش داشتی نبودنش بستگایبودن ... بوددهیاس حالم را پرس

اما قابل تحمل ...ی زندگنی اشدیون او سخت تر مبد...گرفتی ممی تصمدیکھ با
 کھ دانستمیاما م...دادمی و شغلم ادامھ ممیباز با عشق بھ برادر ھا...بود

 ... ندارمگری داشتھ باشم را دتوانستمی را کھ میآرامش
 
 ادهی را حساب کردم و پھیکرا... نگاه کردممارستانی آه بھ سردر ببا

 ی و لبھ ھادیچیسرما در تنم پ...دمی اطراف را نفس کشطی محیھوا...شدم
 باور کنم ممکن است تا اخر عمر تنھا دی بایعنی... را بھم چسباندممیپالتو

 !بمانم؟
 

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

تا باالخره تمام ... گوش دادمشی بھ حرفانوشتمی کھ نسخھ اش را مھمانطور
 شود

 
 ! ھمھ رو؟نیقربون دستت خانوم دکتر نوشت-
 

  تکان دادم و نگاھش کردمسر
 
 ...!! حاج خانومنیُمھرتون رو بد-
 

  زن با خس و خس گفتری ھر سھ نفرشان گرد شد و پچشم
 
 ! ؟یمھر؟ مھر چ-
 

  را مقابل صورتش تکان دادمدستم
 
 من نی دارو ھا رو کھ شما خودتون گفتنیواال تمام ا...تونیمھر نظام پزشک-

 ....گھی دفترچھ دی بزنم پانیرو ھم بدمھرتون ...فقط نوشتم
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 اش ی قبلیھفتاد سالش بود و طبق نسخھ ھا.... بھ خنده افتادندالی و لآرام
برگھ دفترچھ را پاره ... دکتر آمدنش چھ بوددانستمینم...ردی دارو بگخواستیم

 ...کردم
 
بعد انتظار ... نوار قلب گرفتھ بشھنیزارینم... تون کنمنھی معانیزارینم-

 تی دفترچھ مسئولنی ای پاخورهی بدم؟مھر من میی دارو ھانیچی ھمنیدار
 ...!!داره

 
 غر غر یآخر سر ھم با کل.... اش کنمنھی و گذاشت تا باالخره معادی کشیپووف

  گفتمرفتی مرونی کھ ھمراھش بالیبا خنده بھ ل... رفترونیب
 
 ...خل رو بفرست دایدکتر بعد-
 

  اش بلند تر شدخنده
 
 !!! بود خانوم دکترشیاخر-
 

 ...دمی کھ بستھ شد بھ سمت آرام چرخدر
 
 !خب آرام خانوم چھ خبرا؟-
 

 ختی رشی در صداتی جدی پاک شد و کمشی کم کم از لبھاخنده
 
 ...!!یسالمت...یچیھ-
 

  باال انداختمابرو
 
 ! مثال؟یاالن شما قھر-
 

 !! شدمبھی انقدر غردونستمیفقط نم....مگھ بچھ ام: باال انداختسر
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  نشستمشیی مبل رو بھ روی شدم و روبلند
 
 !؟یای ناز و عشوه مینجوری ھم ھمنای سیبرا-
 

خودکارش را با حرص بھ سمتم انداخت و من ... گرد شدکباری بھ چشمانش
  دادمیجاخال

 
 ھمش بھ امی و عشوه مامیمن ناز م...بھ تو چھ... پررودی چش سفیدختره -

 !؟ی جواب دادن در برری از زیخوایتو دوباره م...خودم ربط داره
 
 دمی خندزی رزیر
 
 !پس باھات حرف زد نھ؟-
 

 نی باور کنم زمستمیمن خر ن...بحثو عوض نکنا...شتویببند ن:  زدتشر
 ! خبرم کنھ ھان؟نوی میچرا نذاشت...یخورد

 
 ذت ابرو باال انداختم لبا
 
 واقعا حرف زد؟از اون بوفالو نایحاال س...یکنی بحث رو عوض میتو دار-

 ... گرم شھی آبکردمیکھ فکر نم
 
 دمی برداشت کھ از جا پرزی سمتم خبھ
 
 ؟؟ی گفتی االن چ؟یچ-
 

 ... داره ھا، پسرخالمکلی ھییخدا...بوفالو:  را نشانش دادممی ھادندان
 

 ...ارمیاون چشماتو من در م...کوفت دختره پررو: دی جولب
 

  و عقب رفتمدمیخند
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 باھاش ازدواج کنم خوامی میدی تا فھمدونمیمنکھ م... جون آرامگمیراست م-

 ! نھ؟ی واسش اومدی ناز و عشوه ھا خرکنیباز از ھم...ی مخ زنیرفت
 
 دی کشی خفھ اغیج
 
 ...کنمیآدمت م رونی بمی بزارمارستانی بنیبخدا پامونو از ا-
 
 دی ما بالی تو فامیاومد...یدیتاره کجاشو د...زمیجوون حرص بخور عز-

 پسرخالمو دمی من پریدی دھوی...می دارفی تشرندی کھ ما کال اپن مایعادت کن
 ...ماچ کردم و

 
 ستادی ازمی مگری برداشت و طرف دیگری دزیخ
 
 یری می ھی چیعنی!...زارم؟ی من میفکر کرد... باھمتونی ھمگنیغلط کرد-

 ! حرفا؟نی و ایتو بغلش بھ بھونھ دلدار
 
  را باال فرستادممی خنده ابروھابا
 
 .... بغلش و ماچ ماچیدی پردونمیپس حرف زده؟ توام کھ از خدا خواستھ م-
 

  چشمم پاک کردمی و من اشکم را از پادی کشی خفھ اغی جباز
 
 ...سایمھال وا-
 
 ...ستی جون حرص واسھ قلبت خوب نواشی-
 

 ...دیی ھم سای رودندان
 
 ... و زھر ھالھلواشی و مرض واشی-
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 ... خنده دلم درد گرفتھ بوداز
 
 دمی می من پسرخالمو دو دستیفکر کرد... آرام خانومی بکشدیحاال حاالھا با-

ِبھت؟؟ا ا د  ...ــیاصال اون قد و ھ....رمشای بگخواستمی من م؟یدیِ
 
  کردم و گفتمیتک سرفھ ا...میستادی امانی در سر جای صدابا
 
 ...دییبفرما-
 
  سرش را داخل کرد و با لبخند گفتالیل

 
 !! ھم ھستیفور...نی احضار شدیاتاق دکتر زند...خانوم دکتر-
 
 الیسرم را بھ طرف ل...کردی نگاھمان می انداختم کھ سوالی آرام نگاھبھ

 چرخاندم
 
 ! ھست؟ی در مورد چیدونینم-
 
 !!! شما رو بفرستھخوادیفکر کنم دکتر م...شھد باشھ مناری بخاطر سمدیشا-
 

  خشک شدم و آرام زمزمھ کردمی جاسر
 
 ! ھمھ سال؟نی ھم بعد از ا؟مشھد؟اونیچ-
 !! قربونت برمیالھ...رمی تا اندازتو بگسایمادر صاف وا-
 

  و با اخم گفتمدمی گزلب
 
 ! شما؟یزنی مھی حرفا چنیا...خدا نکنھ-
 
  پلکش را پاک کرد و با ذوق گفتری اشک زنم
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 ...!!باالخره دعاھام مستجاب شد-
 

  مھران بلند شدی لبم نشست و صدای رولبخند
 
 براش اندازه ی عروس بشھ کھ پارچھ چادرخوادیمادرجون حاال مگھ م-
 !؟یریگیم
 

 نشستم و او نیکنار برز... سرم برداشتی و پارچھ را از روستادی امادرجون
 دیچیستش را دور شانھ ام پھم با لبخند د

 
گفتم اگھ ... مھال از مشھد گرفتمتی بھ نشی پارچھ رو چندسال پنینھ مادر،ا-

 پارچھ رو براش بدوزم تا باھاش نیقسمتش شد دوباره بره پابوس آقا خودم ا
 ....!!! حرم بذارهیپا تو

 
 کھ حسرت یو لبخند من... چشمم نشستی پای را گفت و باز قطره اشکنیا

 اما ایبرد... بھ سمتمان امدی چاینی با سییزن دا... کھ غم داشتھیبود و بق
 .... و سکوتدمی را دشی بود تنھا اخم ھادهی فھمیاز وقت...ھنوز ھم اخم داشت

 
  نشستمی را گرداند و رو بھ روی چایی دازن

 
 !؟ی طلسم دوازده سالھ رو بشکننی ایخوایپس باالخره م-
 

 زمزمھ کردم... تماما درد بود امروزلبخندم
 
 اون یبرا... پنجره فوالدیبرا... اون گنبد طالی براکشھیدلم پر م-

 ...!! اون ھوایدلم تنگ شده برا... نقارخونھ موقع اذانی صدایبرا...کبوترا
 

 فرش ی نگاھشان بھ گل ھای تلخی سکوت کرده بودند و با لبخند ھاھمھ
 ...راانگار کھ تصور کنند آن فضا ...بود
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 ی نشستن رو بھ رویبرا... صحنشیدلم تنگ شده واسھ نماز خوندن تو-
 ...!!! طالشوونیا

 
 دھمی مرونی را با آه بنفسم

 
 و باالخره ی طلسم رو شکستنی اشی چھ خوب شد کھ شما دو سال پییزن دا-

منم مادرمو از دست ...ی کھ توش ھمسرتو از دست دادی بھ شھریرفت
 بغض ھیھنوز ...اما نرفتم...ای گفت بادیز...دی منو طلبادیامام رضا ز...دادم

خواستم ... کردمی عجب کاردمیبعد چند وقت د... گلھھی... دلمیمونده بود تو
 ...!!تا بھ امروز... شده بودمدیناام..دی نطلبگھید...برم اما نشد

 
  لرزان گفتیی سکوت مادرجون با صداقھی از چند دقبعد

 
 باھات خوامیم...ارهیاما دلم طاقت نم... رفتھ بودمشیدرستھ کھ چند ماه پ-
 ...!!امیب
 

  باز شدششی نمھران
 
 !!ی زرنگگنی منی بھ اولیا...کنھی استفاده میمادرجون از ھر فرصت-
 

 ... چپ چپ نگاھش کردیی مادرجون درھم رفت و زن دای ھااخم
 
پاشو ... بسھی؟خوشمزگی نشستنجای ا؟چرایمھران مگھ تو فردا امتحان ندار-
 !!نمیبب
 

 !! درس و مشقتیبدو برو پا:  کردی تک خنده انیبرز
 

  اشاره کردای باال انداخت و بھ بردیی ابرومھران
 
 ھی... بکنھخوادی داداش شما چرا امروز اخمات تو ھمھ؟شوھر کھ نمایبرد-

 ...ادی بره و بخوادیمشھد م
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 باال می بھ عالمت تسل راشی و مھران دستھادی چرخشی با اخم روای بردنگاه
 برد

 
 !! نگاه نکنینجوری انیجون برز...میمن تسل-
 

 گوشھ لبش نشست و نگاھش ی لبخند کجایبرد...کردندی با لبخند نگاھش مھمھ
 را بھ من داد

 
 !؟یی چند روز اونجایگفت-
 

  فرستادمرونی را با لبخند بنفسم
 
 !!سھ روز-
 

 یی در دلش چھ بلوادانستمیو من م... نگفتیزی چگری تکان داد و دسر
 سکوتش را نی ای واقعلی و مھران دلنی جمع تنھا برزنیدر ا...است

 کھ مادر دانستندی مشھد نرفتن ھا فقط منیآنھا از ا...حق داشتند...دانستندینم
  کھ بعد از مرگ مادرمیی از خواب بلند نشد و دایمن در آن شھر روز

 نی مرگ مادرم الیاما دل...ود بنی ھممیی فوت دالی دلدیشا...سکتھ کرد
 و می کرده بودفی و مھران تعرنی برزی بود کھ سالھا برای قصھ انیا...نبود

 ... چھ بودهی اصلی آنھا بفھمند ماجرای کس دوست نداشت روزچیھ
 

*********** 
 

  دادھیبھ چارچوب تک... داخل آمدای بھ در اتاقم خورد و بردی اتقھ
 
 !!!ست آمادگھی سھ روز دنتیماش-
 

 دمی را مرتب کردم و بھ سمتش چرخزمی می روی ھابرگھ
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 !!زحمتت شد...ممنون-
 
 شی رھا کرد و دست ھاشیخودش را رو.. زد و بھ سمت تخت رفتشخندین

 کھ بھ سقف دوختھ شده ی نگاھی آشفتگی سرش گذاشت و من دلم براریرا ز
 بود گرفت

 
 !؟ی بریخوای مگھی دی ھفتھ ھی-
 
 !!آره-
 
 !د؟یچند نفر-
 
 ...!!می ده نفره امی تھی-
 
  کھ چقدر نگران استدانستمی من مو
 
 ...!!خوبھ کھ مادرجون ھست-
 

  و بھ نگاه خستھ اش لبخند زدمدیبھ پھلو چرخ... شدم و بھ سمتش رفتمبلند
 
 !اد؟یِاون دکتر ھم م-
 
  بارش شدم و او با مکث لب زدطنتی محو نگاه شجیگ
 
 !!گمی مجنون رو میجناب آقا-
 

  را باال انداختشی زدم کھ ابروھاشی و بھ بازودمی در ھم کشاخم
 
 !ھ؟ی اغھی چھ صگھیمجنون د-
 
  گوشھ لبش نشستیشخندین
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 ...!! ناجورهیلی ھست خیھر نوع... واالدونمینم-
 

 !! نکنتیاذ: ختمی را بھم رشی و موھادمیخند
 

 !!دهی رو از دست نمی مسافرتنی ھمچبندمی شرط میعنی: کردی نگاھم متخس
 

 مانی مجنون انگار پشی آقانی ھمدانستی کھ نمایبرد... زدمی کمرنگلبخند
 ... مراخواھدی نمگریانگار کھ د...شده

 
 ! نھ؟یبھش گفت-
 

 شی سرجادیسکوت تلخم را کھ د.. و نگاھش کردمدمی اش را شنزمزمھ
 نشست

 
 ! چند روز حالت بد بود؟نی انی ھمی بھش نھ؟برای رو گفتیھمھ چ-
 

  را تر کردممیلبھا... او بود کھ سکوت کردنباری تکان دادم و اسر
 
از خودش و ...از گذشتش... گفتندهیاز آ...حرف زد... کردیخواستگار-

 دیبا... بشمکی و باھاش شرندشویخواست کھ حال و آ...خانوادش
 ...گفتمی از خودمو گذشتم مدیمنم با....گفتمیم
 

 لخ شد تشیصدا
 
 ! بود؟یواکنشش چ-
 

 دمی ام کشنھی قفسھ سی را رودستم
 
 ..!!کنھی منو داره داغون منی نگفت و ایچیھ...سکوت-
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 ! بزنھ؟دی بایاصال چھ حرف...بھ درک:دی لب جویعصب
 
بعد از چند لحظھ ... غم نگاھش کردم کھ دستش را مشت کرد و چشم بستبا

 لب باز کرد
 
 ! نھ؟یدوستش دار-
 

 ...سکوت
 
 !؟یبھش دل بست-
 

 ...سکوت
 
 !؟یعاشق شد-
 

  باز کرد و پچ پچ کردچشم
 
 ...ی خریلیخ-
 

 دی کردم و با حرص توپی خنده آرامتک
 
 ...احمق-
 

  شانھ اش چسباندمی پھن تر شد و سر رولبخندم
 
 !حماقت کردم بھ نظرت؟-
 

  دور شانھ ام حلقھ شددستش
 
 !؟ی اوانھید!  تو؟یدوباره عاشق شد-
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 نیتا خودش عاشق نشود ھم... شانھ اش فشار دادمی و سرم را رودمی خندنرم
 ...میبساط را دار

 
 ...!!یریگی خودت جوابتو میداداشم ھر وقت عاشق شد-
 

  پر از انزجار شدشیصدا
 
 ...!! موندهنمی؟ھمیعشق و عاشق-
 

  باال انداختمیی و ابرودمی کشعقب
 
 ... دور باشھادمی زکنمیفکر نم-
 

 ... کرد گردچشم
 
 !؟یکنی میشوخ-
 

 ...دیشا:دمی خندمرموز
 

  گفتزدی کھ خنده درش موج میی را بھ شانھ اش چسباند و با صداسرم
 
 ...یگی پرت و پال می مشھد از ذوقت داری بریخوایم-
 

 گری تفاوتم دی بودم کھ برادر سرد و بدهیو من فھم... خنده ام بلند شدیصدا
 ...ستیمثل قبل ن

 
 

 بود و مارستانی در بمی پاکی... بودممی ھفتھ مشغول انجام کارھاکی نی اتمام
 اسفند ماه بود و خانھ لیاوا... کار عقب افتاده داشتمیکل... در خانھمی پاکی

 ھم از سفر برگردم وقت انجام ی کھ وقتدانستمیم... ھا شروع شده بودیتکان
م طول ھفتھ بھ تما...بودمی ممارستانی در بدیتماما با... را ندارمی کارچیھ
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 افتادم بھ جان خانھ ی می اقھی استراحت چند دقکی بھ خانھ و دنیمحض رس
 نفر کی ام بودم ی ذھنی ھایری مدت کھ مشغول درگنیا...کردمیو نظافت م

 ... خانھ نسوختھ بودنیھم دلش بھ حال ا
 
 
 

و ... ھنر کرده بودند و نظافت اتاق خودشان را برعھده داشتندنی و برزایبرد
 عیسر... کھ فردا صبح پرواز داشتم و وقت نکرده بودم چمدانم را ببندمیمن

 دور تا دور خانھ انداختم و بھ سمت ینگاھ... انداختم و وارد شدمدیبھ در کل
لباس چرک ھا  رفتم و سبد م بھ حمامی لباسھاضیبعد از تعو...اتاقم راه افتادم

 ... انداختمیی لباسشونیرا بھ آشپزخانھ بردم و ھمھ را در ماش
 
 
  را بلند کردممی صدای در ورودی صدادنی شنبا
 
 !؟یی تونیبرز-
 
 ...!!یآره آبج-
 

 شدی مکی کھ بھ آشپزخانھ نزددمی را شنشی قدم ھایصدا
 
 !؟یکنیچکار م...سالم-
 

 دو سھ نی تو اترسمیم...شورمیدارم لباس م:  راست کردم و نگاھش کردمکمر
 !!نی خودتون بھ فکر شستنشون نباشستمی کھ نیروز

 
  زدمشیباز صدا... تکان داد و بھ سمت اتاقش رفتسر

 
 !ن؟یبرز-
 
 !جانم؟:  سمتم برگشتبھ



 410 

 
 ... کمکایلباس عوض کن ب-
 
 !؟یچھ کمک-
 
 ... بدمریی خونھ رو تغدمانی چکمی خوامیم-
 
 .... اش شد نالھافھیق
 
 یبزار برا...یگردی برمگھیتوام چند روز د.... موندهدی روز تا ع٢٤بابا -

 !!ی کردچارمی کردن اتاقم بزی سر تمنیجون برز...بعد
 
  و طلبکار گفتمدمی را در ھم کشمی خنده ام گرفتھ اخم ھانکھی ابا
 
غر غر ... اقافتھی کنم؟بعدم وظزیرو من تم اون بازار شام ینکنھ توقع داشت-

 رییچھ برسھ بھ تغ...من بعد از سفرم وقت سرخاروندن ندارم...نکن
 ...!! خونھونیدکوراس

 
 بھ تاسف تکان دادم و پشت ی غر غر بھ سمت اتاقش راه افتاد و من سربا
 امروز را بخاطر کی...می صبحانھ را بشوی تا ظرف ھاستادمی انکیس

 رفتھ رتری دی دو پسر کھ کمنیا... زده بودمرونی زودتر از خانھ بمیکارھا
بعد غر غر ھم ...بودند زحمت شست چند ظرف را ھم بھ خودشان ندادند

 ...انگار کوه کنده اند...کردندیم
 
 !؟ی چکار کنیخوایم...من حاضرم-
 
از ... خشک کردمنکی را با حولھ کنار سمی اب را بستم و دستھاریش

 ... انداختمییرای بھ دور تا دور پذی رفتم و نگاھرونیاشپزخانھ ب
 
 اون قاب یجا... طرف سالن بھترهنی امیاریخب اگھ اون گلدون رو ب...اووم-

 ...می عوض کندیھا رو با
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  بھ دور خانھ نگاه انداختمیشتری را بھ کمرم زدم و با دقت بدستم

 
 نی مدل ادی بایراست...یی فرش شودمی اومدم می دوتا فرش رو ھم وقتنیا

 ...می بدرییمبال رو ھم تغ
 
  بھ سمتش رفتنیو برز...می نگاه کردگریکدی ھر دو بھ فونی آی صدابا
 
 ...استیبرد-
 
 ! نداره؟دیمگھ کل-
 

 ... باال انداخت و در را باز کردی اشانھ
 
 !! روی ھمھ چمیکنی زودتر جا بھ جا مادیحاال اونم م...حتما جا گذاشتھ-
 
 را شیھرچند تا اخرش غر غر ھا... کارھا زودتر انجام شدای آمدن بردبا

 بھتر یلی کرد خریی کھ تغدمانیچ..اما ارزشش را داشت...تحمل کردم
 نصب کردم و نگاھم را دور خانھ واری دی را ھم رویقاب اخر...شد

 دمی کشرونی بنیلباس ھا را از ماش...  ھم کھ کرده بودمیریگردگ...چرخاندم
 افتاد نی و برزاینگاھم بھ برد... نمانده بودیفعال کار... بردمشانی اتاق ھابھ و

 دنیبا د...کردندیو اخبار نگاه م... کاناپھ کنار ھم نشستھ بودندیکھ خستھ رو
اخبار ساعت چند بود؟؟سرم را بھ سمت ساعت ... گرد شدمیاخبار چشم ھا

 و من ھنوز چمدانم را ودساعت ده و ربع ب...چرخاندم و آه از نھادم بلند شد
 ...نبستھ بودم

 
و ...دمی کشرونی تختم بریچمدان کوچکم را از ز...دمی بھ سمت اتاقم دوعیسر

 ی لباسھادنی مشغول چکی بھ کی و دمی کشرونی توالتم را بزی میکشوھا
 کھ شکوفھ ی رنگدیقبل از بستن چمدان نگاھم بھ چادر سف.... شدممیضرور

 و ش دوختھ بدوروزیمادر جون د...اشت افتاد رنگ دی نقش صورتزی ریھا
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 ھمھ سال اگر باز قسمتم شد نینذر کرده بود بعد از ا... فرستاده بودمیبرا
 ... بدوزدمی پارچھ را برانیھم
 
 و دمی کشفشی پارچھ لطی رویدست... سمت تخت رفتم و چادرم را برداشتمبھ

 را  حرمیبو...اشک در چشمانم نشست...دمی را نفس کششیبھ بو
 پلکم را پاک کردم و چادر ری زیتر...شک نداشتم کار مادرجون باشد...دادیم

 ام کمدم برداشتم و بھ سمت حمی از تویحولھ ا...را داخل چمدانم را گذاشتم
 ...رفتم

 
 بھ سمت آشپزخانھ می لباسھاضیبعد از تعو... امدمرونی ربع بعد کھ بکی

  خم شده بودخچالی ی تا کمر توایبرد...رفتم
 
 !؟یگردی میدنبال چ-
 
  کمر راست کرد و غر زدی بدخلقبا
 
 بھ حال شکممون ی فکرھی صاحب کار میکارگرم بود...گشنمونھ بابا-
 !!ی دونھ نون خشک بھمون ندادھی شد و تو ازدهیساعت ...کردیم
 

 ختمی را بھم ری و موھادمیخند
 
 !املت چطوره؟-
 
 ...میخوری جلومون میسنگم بزار-
 
 ...!!رونی باریپس اون گوجھ ھا رو با تخم مرغ ب...یاوک-
 

 دست بھ عیسر... زدرونی و تخم مرغ را بھ دستم داد و از آشپزخانھ بگوجھ
موقع غذا خوردن ھم ...پسرھا واقھا گرسنھ بودند...کار شدم و آماده اش کردم

 ...کردندیغرغر م
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  دھانش گذاشت و گفتی لقمھ انیبرز
 
اخھ بگو مبل جا بھ جا ...تا عصرم کالس بودم.. کنفرانس داشتمھیامروز -

 ...!! بودیکردنت چ
 

 و کردی با اخم و تخم نگاھم مایبرد... بودند و خستھ ترشان کرده بودمخستھ
 زیفقط پشت م...دی شما کار نکرده اگفتمی و مدمیخندی کھ با خباثت تمام میمن

 ھم نی سنگی اوقات کارھایھ گاستیبد ن...دی و کتاب خوانده ادینشستھ ا
 کشان ازهی خمکھ  ھمانطورایظرف ھا را کھ جمع کردم و شستم برد...دیبکن

  گفترفتیبھ سمت اتاقش م
 
سرما ...یموھاتم کھ خشک نکرد...یدی کھ نپوشمیلباس درست و حساب-

 !!یامروز خستھ شد...زود بخواب...ای بردیفردا صبح با!  حاال؟ینخور
 

 باز نانی اطمیاز رو... در اتاقش را بستیریو با شب بخ تکان دادم و ایسر
بھ ... بھ اطراف انداختم و بعد از خاموش کردن چراغ ھا بھ اتاقم رفتمینگاھ

آه از ... مرا متوجھ خودش کردلمیمحض داخل شدن چراغ چشمک زدن موبا
 نھادم بلند شد

 
 !! رفت بھش زنگ بزنمادمی یوا-
 

 شماره اش عیسر.... داشتم و چند تماس از دست رفتھغامیچند پ... بوددرست
 ... استداری ھنوز ھم بدانستمیم...را گرفتم

 
 !الو؟-
 
 !! جانالیسالم ل-
 
 !! نگران شدمدیتماس نگرفت...سالم خانوم دکتر-
 

 !؟ینگران واسھ چ:  تختم نشستملبھ
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 نکرده ییگفتم خدا...شمی اوضاع من روز بھ روز دارم نگران منیواال با ا-

 ...!!ارهی سرتون نیی بالی راه کسیتو
 

 !ھ؟ی کار کیدینفھم:  فرستادمرونی را بھ شدت بنفسم
 
 گل ھا کنھی مکی پیی جاھی ھست ھر دفعھ از یھر ک...نھ متاسفانھ-

 دوباره کارش رو شروع مارستانی بنی کھ شما برگشتی از روزقایدق...رو
 ...!!کرده

 
  ام را ماساژ دادمقھیشق
 
 !ده؟ی مکی بھ پی اون گل ھا رو کیدی نفھمچطور-
 
 گل رو ی خودمون حتمی از ھمشون سوال کردم گفتن ما موظف بودیوقت-

 بھ من نی از اشتریمتاسفانھ اونا ب... اشنھی ھزشدیبعد حساب م...میریبگ
 ...جواب ندادن

 
 ... تخت خودم را رھا کردمی روکالفھ

 
 !!مزاحم تو ھم شدم... جانالیممنون ل-
 
 سی بھتره دوباره با پلگمیاما من ھنوزم م... خانوم دکترنی داراریاخت-

 !!من نگرانم...دی بھ خانوادتون بگای..نی بذارونیدرم
 

 !؟ی نداریفعال کار...باشھ: محو کنج لب نشاندمیلبخند
 
 !!خدانگھدار...درضمن بازھم التماس دعا...دیبھ ھرحال مراقب باش...نھ-
 
 !!زمیخدانگھدار عز-
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 یری ھمھ درگنی اانیم...خستھ بودم و کالفھ... گذاشتمی عسلی را رولمیوبام
 ی بازکی... را کم داشتمنی تنھا ھمی مسافرتنی چننیو درست در زمان ا

 !!گرید
 را کم نیھم... و دماغم را پاک کردمدمی کشرونی بفمی از کیدستمال
و ...کردی را تار مدمیچشمانم پر از اب بود و د....سرما خورده بودم...داشتم

 و کردی چپ چپ نگاھم مایبرد... نکرده بودمی روبوسی کسچیاز صبح با ھ
 ...تی ھم آخر و عاقبت خشک نکردن موھانی اگفتیم
 

 ...!!گھی مسافرت سھ روزه است دھی... دختر عمھزی اشک نرادیز: مھران
 

 پسر ھم نیا... بھ خنده افتادندھی کردم و بقی چپ نگاھش کردم و عطسھ اچپ
 بدرقمان آمده ی براھی و بقمیدر فرودگاه بود... امروزکردی می خوشمزگادیز

 جلو امد و ییدا... مسافرت داشتندنی ای برایشتریانگار آنھا ذوق ب...بودند
 دی ام را بوسیشانی نشدنش پکی نزدیبر خالف اصرارم برا

 
 !؟یترسونی می دخترجان، منو از سرماخوردگستی نیزیچ-
 

 کردی زدم و او مھربان نگاھم می محولبخند
 
 یھر ک... کنی رفع دلتنگیبرو و حساب...مراقب خودت و مادرجون باش-

 ..!!یی تو چقدر دلتنگ اون فضادونمیندونھ من م
 

 یقی انداختم و نفس عمریسر بھ ز... بغض داشتی کمنباری البخندم
 نی برزیا صداب...کردمی خودم حس می را ھم با لبخند روھینگاه بق...دمیکش

  باال آوردمعیسرم را سر
 
 ..!!آرمان و احسانم اومدن-
 

 قامت بلند یباالتر امد و رو... آرمانلچری وی شده رودهی ابتدا کشنگاھم
 نیا... بھ قلبم چنگ زدشی اخم ھادنی با دبی قریحس...احسان مکث کرد
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 یمرد... ابراز عالقھ کرده بودی درھم و باجذبھ روزی اخم ھانیبا ا...مرد
 ...کھ من دوستش داشتم،اما

 
 مانده ی زدم و دو قدم باقی شد لبخنددهی سارا و دخترش سوگل کشی رونگاھم

  در آغوشم گرفتعیسارا سر...را بھ سمتشان برداشتم
 
 !! خوشحالیلیخ... دختریخوشحالم کرد-
 

 ی دورنھمھی اونم از اانگار کھ...دیباالخره طلب:  را پشت کمرش گذاشتمدستم
 !!خستھ شده

 
 رهی خھیو نگاه بق... بودگریکدی ی دستھای رومانی اما ھنوز دستھادی کشعقب

 یدر اوج جوان... نگاه شکستھنیبا ا.... زننیا... کھ حرف دارددانستمیم...ما
 من و آرمان بود و بعد شد ھمسر یھای بچگی ھمبازیروز...شدی مریداشت پ

 مھربان شھیھم... عقب رفتم و بھ آرمان نگاه کردمیکم...و عشق پسرعمھ ام
 ... کردنی مھربانی مرد انگار بوجود امده بود برانیا...بود

 
 دهی ماه دکیبعد از ...کردی مینی سنگینگاه احسان کم... سمتش رفتمبھ

 سالم کردم و آرمان با لبخند شانی دوبھ ھر...الیبعد از اتفاقات آن و...بودمش
 دیپرس

 
 !؟یری باالخره میدار-
 

 ... دستشیدستم را گذاشتم رو...لچرشی وی شدم روخم
 
 !لچر؟ی وی رویچرا نشست-
 

 ! نھ؟یدیاالن تا جواب ندم جواب نم: کردی خنده اتک
 

 ...لبخندش عمق گرفت...باال انداختم" نھ"ی را بھ معنمیابروھا
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 نیدکتر گفتھ ا... با عصا بھ خودم فشار اوردمشیچند روز پ...ستی نیزیچ-
 !! جا بھ جا بشملچری استراحت کنم و با ودی روز قبل از عملو باستیب
 

از دوست و ھمراھم ...می ھای بچگیمن از ھمباز... در ھم رفتمی ھااخم
 غافل مانده بودم

 
 ! عملت مشخص شد؟خیمگھ تار-
 

 ینگاه سارا برا..قد راست کردم...دمی کشیپوف ی تکان داد و من با کالفگسر
ھمھ مشغول حرف زدن ... از اتفاقات بعد از عملدیترسیم... غم داشتنیھم

 آن طرف تر منتظرم ی بھ سمت سارا رفتم کھ کمیبودند و من با عذر خواھ
 ...ی لعنت بھ سرماخوردگستادمی کردم و مقابلش ایعطسھ ا...بود

 
 !!مشخص شده عملش خی تاردونستمیمن نم-
 

 شیچند روز پ...خودشم استرس داره...نگرانم مھال: تر شدندشی ھاچشم
 دکتر و اون گفت داره بھ خودش میرفت... کھ گرفتمشنی زمخوردیداشت م
 مھم و یلی عمل خنیگفت ا...ستیگفت استرس براش خوب ن...ارهیفشار م

 ...!!ھیاتیح
 
 توانستی کھ میعمل... کھ چقدر مھم بوددانستمیبھتر از خودشان م...دانستمیم

 شی بازویدست رو... بدتر از قبلی حتای را مثل روز اول سالم کند شیپاھا
 ختیگذاشتم و او اشک ر

 
دعا کن خدا بھ دل من و دخترش ...ستھیدعا کن سرپا با...براش دعا کن مھال-

 !!رحم کنھ
 

 ... من ھم تر شدندی ھاچشم
 
تو فقط ...میکنیھمھ دعا م...کنمیمنم دعا م...ھخدا باھاش..آروم باش سارا-

 ..!!شھیاسترسش کمتر م... اونم ارومھیتو آروم باش...آروم باش
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 کھ ھیسرم را بھ طرف بق... تکان داد و شماره پروازمان اعالم شدسر

 را پاک کرد و من با شی اشک ھاعیسارا سر... چرخاندمکردندینگاھمان م
 بار اخر ی و برامیبھ سمتشان راه افتاد...ردم را پاک کمیدستمال نم چشم ھا

  جلو امد و دستم را فشردایبرد... کردمیبا ھمھ خداحافظ
 
 ...!!مراقب باش-
 

 ھم ی داشتند پلک روی از نگرانی را کھ تمیی چشم ھانی دوست داشتم امن
 گذاشتم و با لبخند گفتم

 
 ...!!ھستم-
 

 و دستش را جلو آورد و من عالوه بر دستش تنش را ستادی کنارمان انیبرز
 دمیھم در اغوش کش

 
 !!التماس دعا-
 
 دونمی کھ میھم تو رو ھم اون خانوم خوشگل...کھی داداش کوچکنمیدعات م-

 !!یچقدر دوستش دار
 

  و مبھوتش لبخند زدمجی گی رفتم و چشم ھاعقب
 
 ! دوتا داداشم؟ی برایری بھتر از عاقبت بخییو چھ دعا-
 
 اعالم شد مانی شمارھاگریبار د... بودندستادهی نگاه کردم کھ عقب تر اھی بقبھ

عقب رفتم و .. بود گذاشتمستادمیو من دست پشت کمر مادرجون کھ منتظرم ا
 ی نگاه را بھ خوبنیمن حرف ا...نگاھم در نگاه پر حرف احسان گره خورد

 می و راه افتادمی ھمھ تکان دادی برایدست...خواندمیم
 

************** 
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 و گذشتندی کھ از مقابلم می و من بھ ھمکارانمی نشستمانی ھای صندلیرو

 و سر تکان زدمی نشستند لبخند می مشانی ھای صندلیاطرافم رو
 و کردی را نگاه مرونیسرم را بھ طرف مادرجون چرخاندم کھ ب...دادمیم

 ...خواندی می الکرستیا... شدمشیمتوجھ زمزمھ ھا
 

 نیا...شدیباورم نم... افتاد ماتم بردمینگاھم کھ بھ رو بھ رو... کھ چرخاندمسر
 امد ی سرد و رو بھ جلو بھ سمتمان می محکمش با نگاھی کھ با قدم ھایمرد

 میچشم ھا...ی نگاھمی نیآنھم بدون حت...خودش بود؟ از کنارم کھ گذشت
 دیچی پنمذھ  درای بردیو صدا...با تعجب با بھت... شددهیدنبالش کش

 
 !!"دهی رو از دست نمی مسافرتنی ھمچبندمیشرط م"
 

 سرم را ندی دورتر از ما بود بنشی اش کھ کمی صندلی کھ خواست رونیھم
  لب زمزم کردمریبرگرداندم و با بھت ز

 
 ..!!بھــراد-
 

! پس چرا؟... مسافرت باشدنیاو کھ قرار نبود در ا... انداختمھی بھ بقینگاھ
 سرم بگذارم کھ متوجھ ی را در کمد باالفمی باال انداختم و خواستم کیشانھ ا

دو اس ام اس ...دمی کشرونشیب... کھ داخلش بود شدملمی موبافیلرزش خف
 ...خوانده نشده

 
  در ھم رفتمی اخم ھای شماره ناشناس کمدنی را باز کردم و با دیاول
 
ھر وقت آماده ... ھستمی کیفھمیتا خودم نخوام نم...ی دنبالم نگردادیبھتره ز"

 "میزنی باھم حرف میبود
 

 متن مات ماند وقلبم بھ تپش ینگاھم رو.... را چنگ زدمی چپ لبھ مانتودست
  را باز کردمی لرزان دومیبا دست....افتاد
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 " خوش بگذرهی و دوست داشتنزی سفر خاطره انگنی ادوارمیدرضمن ام"
 

 لمیبا ترس موبا...شد و من با ھولضربان قلبم نا منظم ... دو برابر شدلرزش
 حس می کھ از صبح در گلویفیدرد خف... انداختمفمیر ا خاموش کرده داخل ک

 ... انگار صد برابر شده و راه تنفسم را بستھ بودکردمیم
 
 !؟یمھال مادر خوب-
 

 بودمی می عاددیاما با... امدی باال نمنفسم
 
 !!خوبم...خـ-
 
  را گرفتمی دست ھای نگرانبا
 
 !د؟ی دفعھ پرھی رنگ و روت ؟چرایخیخاک بھ سرم پس چرا انقدر -
 

  حرف بزنم کھ مھلت ندادخواستم
 
 !! لحظھھیخانوم ...خانوم-
 

 مانی ھا را رویلی نگاه ختوانستمی و من مستادی مقابلمان اعی سریمھماندار
 حس کنم

 
 ... خانومدییبفرما-
 

 َ آرامش کنمخواستمی کھ می و مندیلرزی مادرجون میصدا
 
 !!ستینوه ام حالش خوب ن-
 

 !فشارتون افتاده خانوم؟: دی چرخمی روعی مھمان دار سرنگاه
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 .... زحمتی شربت قند بھی:  سر تکان دادمی حالی ببا
 
 ..!!ارمیاالن م...بلھ-
 

 کھ تا سر حد مرگ دیفھمی میچشم بستم اما چھ کس... و من چشم بستمرفت
 ...!!!ندمی بھ ظاھر خوشاامکی پنی پشت ادهینگران منظور خواب

 
بھ اطراف نگاه ... دادمی را بھ راننده تاکسمانی زدم و چمدان ھای اعطسھ
کنار مادرجون نشستم و ...دمی بھراد را ندگری پرواز نشست دیاز وقت...کردم

 بھ عالمت تاسف تکان داد و یسر... نگاھم کردگفتیاو ھمانطور کھ ذکر م
 گفت

 
 ...!!شھیھر لحظھ حالت داره بدتر م...یخودت چکار کرد با نیدخترجون بب-
 

راننده سوار شد و من اسم ... را بغل زدممی و دست ھادمی دماغم را باال کشآب
 ... رزرو شده بود را گفتم و او راه افتادمانی کھ برایھتل
 
بعداظھر از ...میکنی استراحت مکمی میریاالن م... مادرجونستی نیزیچ-

 تر ی قوی کھ برگشتم اگھ حالم بھتر نشد از داروخونھ داروناریسم
 ...!!!رمیگیم
 

 !!امان از دست تو:  چپ چپ نگاھم کردی زدم و او کمی عطسھ اباز
 

گلو دردم ... دادمھی تکی صندلیو سرم را بھ پشت...دمی پاششی بھ رویلبخند
 ستمیس...شودی کھ حالم بدتر مدانستمیو من م...کردی مدایھر لحظھ شدت پ

 رشی درگی طوالنی مدتخوردمی سرما می شده بود و وقتفی بدنم ضعیمنیا
 ...کردی نممی رھای کھ بھ جانم افتاده بود لحظھ ای استرسنیو حاال ا....بودم

 
. 
 
. 
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 داشت یادی زبایھتل تا حرم فاصلھ تقر... را دور تا دور اتاق چرخاندمنگاھم

 رفتن بھ حرم را ی و سر درد نایو من از فرط خستگ
 و ی خستگنی کھ ادانستمیو م...کردی حالم می داشت بمیسرماخوردگ...نداشتم
 ... استنی بخاطر ھمیکوفتگ

 
از ده .. انداختمیبھ ساعت نگاھ... پالتو و روپوشم را باز کردمی ھادکمھ

 یخودم را رو... و با آب خوردمدمی کشرونی بی مسکنفمیاز ک..گذشتھ بود
 ... از تخت ھا انداختم و چشم بستمیکی
 
 !مھال مادر؟-
 

 !بلھ مادرجون؟:  و ھمانطور چشم بستھ جواب دادمدمی دماغم را باال کشآب
 

  ام نشستیشانی پی کھ رویو دست... را کنارم حس کردمنشستنش
 
 از ھمکارات یکیبرم بھ ...ستیحالت خوب ن... مادریشی داغ میکم کم دار-

 !اد؟یبگم ب
 

 ...و مچ دستش را نوازش کردم...زدم لبخند
 
 یما دکترا چون تو..گفتم کھ نگران نباش...خودمم دکترم حاج خانوم-
 خودشو ادی ساده ھم زی سرماخوردگھی شھی مفی ضعکمی بدنمون میمارستانیب

 !!دهینشون م
 

 خوادیاالنم دلم م...شمی تو کھ نمفیواال من حر: کردی و نگران نگاه مکالفھ
 !! بمونم بھترهنجای حال تو ھمنیاما با ا...برم حرم

 
 تنھا تی وضعنی با اخواستیاصال دلم نم...دمی کشی از سر آسودگینفس

چھ خوب کھ ... چطور متقاعدش کنم بھ نرفتندانستمی نمی برود از طرفرونیب
 ...خود بھ خود بھانھ اش جور شد
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. 
 
. 
 

با کرم و پودر ...کردمی سرفھ ھم مارنبیا... مقنعھ ام را مرتب کردمنھی آمقابل
 و بھ اخم دمیبھ سمت مادر جون چرخ... صورتم را پوشانده بودمی سرخیکم
 ...دمی درھمش خندیھا
 
 ..!!قھر نکن خوشگلھ-
 

 گفتی توجھ بھ من ذکر میب...بھ سمتش رفتم و کنارش نشستم... را ندادجوابم
 
 ...!!ادهی زکمی نجایفاصلھ حرم تا ا... دلمزیعز-
 
 !! اومدم مشھدستیبار اولمم ن...ستمیمنم بچھ ن-
 

 بوجود می در زندگی باز خطردانستیاو کھ نم... بودمنگرانش
 ... شھر تنھا اوستنی من در ایی تنھا دارادانستینم...امده

 
اصال تو ...می نماز مغرب و عشاء حرم باشی برادمیقربونت برم من قول م-

 ...!! ذوق دارمی حرم؟اونم االن کھ من کلی بدون من برادیدلت م
 

 ... زدم و او باالخره دلش رحم امد و نگاھم کردی اسرفھ
 
 ...!!ایباشھ مادر پس زود ب-
 

 ...!!!دمتیبوسی می وگرنھ حسابیخوری سرما مفیح:  زدمی پھنلبخند
 

 !!بدو...گھی شد درتیبرو د:  دی درھم کشاخم
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 !!خداحافظ:رفتم از جا بلند شدم و بھ سمت در عیسر
 
 !!مراقب خودت باش مادر-
 
. 
 
. 
 
 راه رو باز ی درست در انتھایگری محض باز کردن در اتاق در دبھ

بھ محض باال گرفتن ... زدم و با دستمال دماغم را پاک کردمیسرفھ ا..شد
 یبا کت... امدی بھ سمتم میالی خی با ببیدست در ج....سرم خشک شدم

از ... آرامش را دوست داشتمی ھایو من قھوه ا...اسپورت و شلوار کتان
 ....کردی بود کھ آرامم مینوع ھمان

 
 !؟یخوب-
 

 شده بود کی نزدی بود؟کستادهی مقابلم ایک... تکان خوردمی کممیسرجا
 از ی زدم و ناخوداگاه اشکی عطسھ ادیچی عطرش کھ در مشام پینقدر؟بویا

 ... امدنییگوشھ چشمم پا
 
 !مھال؟-
 

 ی سرماخوردگنی بار لعنت بھ انی ھزارمیبرا....دمی دماغم را باال کشآب
 
 ..!!سالم-
 

 دیچرخی صورتم می اجزای روشی ھاچشم
 
 !؟یسرماخورد...ستیحالت خوب ن...سالم-
 

 .... تکان دادمسر
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 !؟یتب دار...معلومھ صورتت سرخ شده-
 

 جا ی ام گذاشت و من کمیشانی پیدستش را رو.... را ندادی جوابفرصت
 خبر یبعد از کل... بودمدهی مرد را بعد از ده روز دنیا...خوردم
 ام یشانی پی و دست روستادهی ھتل مقابلم انی ایحاال در راھرو....نگرفتن

 ...دیپرسیگذاشتھ و حالم را م
 
 !؟یدارو مصرف کرد...ی استراحت کندیبا...رهیتبت کم کم داره باال م-
 

 دارو ی بودشتری بیاگر کم... نرم بودی اگر لحنت کممی بگواستخوی مدلم
 ...فیح... گفتشدی کھ نمفی چکار؟ اما حخواستمیم
 
 ...!!اره مسکن خوردم-
 
 و او پشت سرم آمد... افتادم بھ سمت آسانسوررا
 
 ...ناری سمی برخوادی اتاقت نمی برو توای ب؟ی فقط مسکن خورد؟یچ-
 

 ....دکمھ ھمکف را زدم... کرده بودم انگارلج
 
 !نجا؟ی ای داشتناری توام سمیراست...خوبم-
 
 نگاھش ی کھ با لج و دلخورییچشم ھا...می اخم زل زد در چشم ھابا
کنار دستم ...ناریمحل سم...ی تاکسیتو...دنبالم ھمھ جا امد... آمد...کردندیم

 گاردمیانگار باد... حرفیساکت و ب... دو ساعت جلسھ رایھمھ ...نشست
  دادهی بھ او مرخصی چھ کسطی شرانی در ادانستمیو من نم...شده بود

 سر زدن بھ یبھ اصرارش برا...میبا ھم و کنار ھم بھ ھتل برگشت...بود
 امد و گھ گاه غر ی کردم و او تمام مدت با اخم دنبالم می توجھیدرمانگاه ب

 ....کردیغر م
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 ساعت مین... حالم بدتر شده بودمیستادی در ھتل کھ ا اتاق من و مادرجونمقابل
 و دمیبھ سمتش چرخ....می و ما ھنوز بھ حرم نرفتھ بودشدی اذان مگرید

  باال فرستادمییابرو
 
 ... دکتر؟ اتاقمھ ھای اقانیای دنبالم بنییخوای ھم منجایا-
 
 ..!!!امی دلم خواست بدیشا:  زدیشخندین
 

  متعجب نگاھش کردمی ام گرفت و کمخنده
 
 ..!!ستمیتنھا ن...متاسفم اما مادرجونمم ھست-
 

 !!امی مادرجونت مدنی دیاتفاقا برا:  افتادنی چشمش چگوشھ
 

 در چشمانم با رهی گرد شد و او دستش را از کنارم رد کرد و خچشمانم
 بعد ی و لحظھ ادمی کنار کشعیسر... کنترل شده در اتاق را زدیلبخند

 بزند اما تا چشمش بھ ی خواست کھ حرفدنمیبا د...از کردمادرجون در ب
  زود گل از گلش شکفتیلیاما خ... متعجب شدیبھراد افتاد اول کم

 
 !؟یکنی چکار منجایتو ا...سالم پسرم-
 

 ...دمی گرد عقب کشی بھ سمتش رفت و من با چشمانی کمبھراد
 
 ... داشتمناری سمنجای مادرجون؟منم ادیخوب-
 
 را ول کن نھای کجا بود؟؟ انارشیسم.... گرد شدن نداشتی جا چشمانمگرید

ھر دو ...سوالم را کھ بر زبانم آوردم! شناختند؟ی را مگری دو ھمدنیمگر ا
 ..ثی خبی با لبخندیگری مھربان و دی با لبخندیکینگاھم کردند 

 
 میخوای رو نشناخت؟مادر منو و نوه ام می دستھ گلنی پسر بھ اشھیمگھ م-

 !؟یای حرم ممیبر
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 ..!! برمخواستمیمنم م...بلھ مادرجون:  ھم سرتکان دادبھراد

 
 و سمت در رفت... چادر بھ سر زدعی سرمادرجون

 
 !!! داخلش چادر و جانمازمونھ...اری منو بفیمھال مادر اون ک-
 

 از ی نفر ھم کھ نظرکی... بودمستادهی و من مات و مبھوت وسط اتاق ارفتند
 !!من نخواست

 
 صحن نی ساعت از نمازمان در امین...دمی چشمانم کشی تری را رومدست

 را در بغل گرفتھ و در میپاھا...باشکوه گذشتھ بود و من ھنوز دل نکنده بودم
 روح پدر یبرا...کردمی اش دعا مییصحن نشستھ بودم و با نگاه بھ گنبد طال

 ی ماندنادیبھ  ی ساعت از نمازمین...زانمی تک تک عزیبرا...ییو مادرم و دا
 کھ با چشمان تر ی بود و منختھی اشک رمیمادرجون پا بھ پا...گذشتھ بودم

 ... نمازم را زمزمھ کرده بودمیتک تک ذکر ھا
 ... و سرچرخاندم و بھ مادرجون نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس

 
 ...!!شھی سرد میلی داره خم؟ھوایمادرجون بر-
 
 ...دی صورتم چرخیش روو نگاھ... را پاک کردشی ھم اشک ھااو
 
 ...!!!ستیباشھ مادر توام حالت خوب ن-
 
 ..کندی کھ مادرجون مدام اطراف را نگاه مدمی و دمی جا بلند شداز
 
 !شده؟یمادرجون چ-
 
 !! ھمکارتنیھم...گردمیدنبال پسرم م-
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 را از کجا گری ھمدنھای ادمیمن آخر ھم نفھم! پسرش؟...دندی باال پرمیابروھا
 ...شناسندیم
 
 !د؟یشناسی مگروی از کجا ھمدی مادرجون نگفتگمیم-
 

 لب باز کرد...گشتی دنبالش متی جمعنی کھ با چشم بھمانطور
 
 !؟یشناسی رو مھی خانوم ھمسایفخر-
 

 !کنھ؟ی ما کار ممارستانی بیھمون کھ دخترش تو:  دادمسرتکان
 
 کرده دای پی بدی سر درداشی خانوم چند ماه پیفخر...اره مادر-

  کرده بود و ازی ھمکارتو معرفنیدخترش ھم...بود
من ... بره دکترشدی نمی کھ راضی فخرنیاما ا... خوب گفتھ بودیلی خکارش

  بعد ھمکردمی اصرار میھر دفعھ کل
 خانوم ی پسر دکتر فخرنیا...مارستانی بارمشی کھ بدادمی دخترش قول مبھ

با ... نبودشیزی ھم چیخداروشکر فخر...میدی دگروی چند بار ھمدگھیبود و د
 !! پسر داد حالش کامل خوب شدنی کھ اییدارو ھا

 
 ... امدی گفتم و چشمم بھ بھراد افتاد کھ بھ سمتمان میاھان

 
 !!ی باشدهی ندی باز خوابدوارمیفقط ام...پسرتونم اومد... مادرجونایب-
 

راست ...م گرفت چپ چپ نگاھم کرد و من خنده ایکم... ام شدھی کنامتوجھ
 مرد سربھ راه و مثال آقا کیتا ...مادرجون پسر دوست بود... خبگفتمیم
 ی پسرم پسرم از دھانش نمگری دکندی ھم بھ من توجھ می کھ کمدیدیم

 نی با ای جورھیمادرجون "  گفتی و مزدی وقتھا غر می بعضمینس...افتاد
 آقا لطف کرده و اومده نی بودم و ادهی انگار من ترشزنھی من حرف منامزد

 ...گفتی و الحق کھ راست مدمیخندیو چقدر ما م...." منو گرفتھ
 



 429 

 یتو... کرد و کنارمان راه افتادی بھ ما عذرخواھدنی بھ محض رسبھراد
 می و درد گلوکردمیمن گھ گاه سرفھ م... آدرس ھتل را دادمی کھ نشستیتاکس

من و ...ه گفت نگھ دارد قبل از ھتل بھ رانندابانی خکی...کردی متمیاذ
 با عد بی رفت و کمی کھ بھ داروخانھ امیکردیمادرجون با تعجب نگاھش م

 ... پر از قرص و شربت و امپول برگشتلونی ناکی
 
 !؟ی دارو واسھ چنھمھیا...خدا بد نده پسرم-
 
  عقب برگشت و نگاھمان کردبھ
 
نکنھ حالش  رو مصرف نایاگھ امشب ا... نوه تون گرفتم حاج خانومیبرا-
 ...!!شھی بھتر میلیخ
 

 مرد نیو ا...دمی کشیو من پووف... شدی مادر جون پر از قدر دانچشمان
 انگار رگ خواب مادرجون را

 را باال انداختم و نگاه بھ امپول می ابروھای تاکی...نیریخودش...دانستیم
 ھیچون نھ من بھ بق... اش گرفتھ بود فکر کنمیشوخ... افتادسھی درون کیھا

و نھ ...نھ مادرجون بلد بود...نھای اقی تزری انداختم برایھمکارانم رو م
 مورد کی نیا....مانش چشزی آمطنتینگاھم باال امد و افتاد بھ برق ش....بھــ

 نگاھت طنتی خباثت و شنیعمرا من بگذارم با ا... حرفش را نزنگریرا د
 ...دستت بھ بدنم بخورد

 
فکر کن من ...ییاونم چھ جا...چھ پررو:  را بھ طرف پنجره چرخاندمسرم

 !مگھ ھمھ دکترا محرم اند؟... کھ باشیدکتر...بذارم
. 
 
. 
 

  گفتمری و از ھمان زدمی سرم کشی پتو را روکالفھ
 
 !!انقدر اصرار نکن... مادرجونزنمیمن امپول نم-
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خجالت بکش دختره :  پر حرص مادرجون بال فاصلھ بلند شدی صداو

 !؟یترسی تا حاال از آمپول میتو از ک...گنده
 
 ...!!بابا زشتھ... کنھقشی آقا بھم تزرنی اخوامیاما نم...ترسمینم-
 

 ... شددهی سرم کشی از روپتو
 
 رفت یدیًدوما د...دکترا ھم محرم اند...اوال دکتره...پاشو خودتو لوس نکن-

 اخالقا نیسوما تو از ا... کدوم نبودنچی خانومت اما ھیدنبال ھمکارا
 !؟ی افتادشی و خوشگلی دفعھ بھ فکر زشتھیحاال ...ینداشت

 
 نی امدم از پس ای برمیمن از پس ھر کس... امدی کم اشکم داشت در مکم

  نالھ کردمیبا درماندگ...شدیزن نم
 
 !!شمی قرصا خوب منیبا ھم-
 

  سرش انداخت و با تحکم گفتی را روچادرش
 
 ...!!! صداش کنمرمیمن م-
 

 !!مادرجون: دمی نالصالیت نشستم و با است تخیرو
 
 !!دختره لوس...کوفت-
 

 تخت رھا کردم و یبا حرص خودم را رو... باز گذاشتھی و در را نمرفت
 آمپول ھا نی کھ بھ ادانستمی ھم لرز داشتم و میکم...دمیچیپتو را دور خودم پ

 بھ در ی بعد تقھ ایو کم... سرم مرتب کردمیشالم را رو... دارمازین
 ...خورد

 
 ..!!ای-
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 و کردمیچپ چپ نگاھش م... داخل امدی تخت نشستم و او با لبخند کجیرو

  را باالشی ابروھادنمیاو با د
 ...انداخت

 
 !ھ؟یچ-
 

سوالم را کھ بر زبان !...پس مادرجون کجاست؟... را پشت سرش بستدر
 ی باال انداخت و جدیاوردم شانھ ا

  دادجواب
 
 ..!! چکار داشتدونمینم...یرفت الب-
 
 یکم... کنار تخت گذاشت و کنارم نشستی عسلی را رومی دارو ھاسھیک

 محال بود...خودم را جمع کردم
 ...بگذارم

 
 ..!!بخواب-
 
بھ چشمانش نگاه ... و سردش خودم را جمع تر کردمی جدی صدابا

 یمارھای از بیکی خواھدی کھ مییمثل ھمان وقتھا... بودندیعاد...کردم
 ... کندنھی را معاگرشید
 
 ..!!بھــراد-
 

شما !  خنده داره؟کمی کارتون نیکنی فکر نمیریدکتر ام:  باال انداختابرو
 ..!!نیھم.نیماری بھی من فقط یباالن برا

 
 ... انگارشدیاما خب نم...کردمی مییمن چھ فکر ھا...دمی گزلب
 
 ...گھی دی از ھمکارایکی شھینم-
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 ...ستنی خانوم نی کدوم از ھمکاراچی کھ ھیدید:  لب باز کردکالفھ

 
 ...ونیخب از اقا-
 

دستش را بند شانھ ام کرد و ... و برنده اش در نطفھ خفھ شدزی با نگاه تحرفم
 ... تخت درازم کردیرو
 
 !زه؟ی من جی نداره نھ؟ برای باشھ مشکلگھی دونیپس آقا-
 

 .... بوددی ھا از من بعی بچھ بازنیا... را از داخل بھ دندان گرفتملپم
 
 ..؟خبیدونیم...ستیدست خودم ن-
 

 صورتم خم شد و من نرمش را ی رویکم.. گذاشتمی لب ھای را روانگشتش
 در کالمش حس کردم

 
 ی دکتر عادھیقرار شد منو ...ستمیاما من دلھ ن...ی داری چھ حسدونمیم-

 ...!!یبدون
 

 یکم... و اماده شدمدمیبھ پشت چرخ... ھم گذاشتم و سر تکان دادمی روچشم
دوباره بھ حالت ....دمی کھ حس کردم نفسم حبس شد و لب گزیبعد با سوزش
 توان یو حت... را نداشتممی توان باز کردن چشم ھای حتنباریا...اولم برگشتم

 ...تازه کردن نفسم را
 

 رو دوست اتیشرم و ح: دمی را از کنار گوشم شنمشی آرام و مالیصدا
 ...!!دارم

 
  نشستمی بازوی گره خورد و دست او روشتری بنفسم

 
 !!زمیآروم باش عز-
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بلکھ ...نھ بخاطر حجم شرم و خجالت... امدنیی از گوشھ چشمم پای اشکقطره

 چشم باز یبھ آرام... پر محبتشیصدا... گرمشی صدادنیاز سر ذوق شن
 نشینگاھم در نگاه غمگ.... دادمرونی بدهی بردهی برینفسم را با آسودگ...کردم

 ... صورتم بودی کھ در چند سانتینگاھ...گره خورد
 
 !؟یخوب-
 

چشم ... ام از بوسھ اش تر شدیشانیپ... تر شدکی زدم و او با لبخند نزدپلک
  خطوطی باز ماند رومیھا

 یشانی پی اش رویبوسھ طوالن...دمیو با لذت عطرش را نفس کش...صورتش
 داشتم بھ اجیو من چھ احت.... بھ بدنمکردی مقیم حس ارامش خالص را تزرا
 ! حضور را ھر چند کم اما دارم؟نی ای آمپول و قرص ھا وقتنیا

 
 !!یخوریسرما م:  شانھ اش گذاشتم و بھ عقب ھلش دادمی را رودستم

 
 ...!!دلم برات تنگ شده بود...بھ جھنم: لبخند لب زدبا
 

حاج خانوم اشتباه کرد : دیو او خند.... گرد شدحشی از اعتراف صرچشمانم
 !! رو کنار ھم گذاشت و رفتشیپنبھ و آت

 
 میھنوز ھم رو... و او ھنوز دستش را از کنار سرم برنداشتھ بوددمی گزلب
 ... زده بودمھیخ
 
 !بھــراد؟-
 
 !جونم؟-
 
!  انقدر سرد؟؟چرای مدت ساکت بودنیچرا ا:  نگاھش کردمی گلھ و دلخوربا

 !!یدی پا پس کش؟کھی بریخوای مکردمیچرا حس م
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 دی کشمی ابروی روگرشی انگشت دست دبا
 
 با خودم کمیھر وقت ...مونمی میمن ھروقت سر دوراھ...دست خودم نبود-

 !خب؟...دمی محی رو واست توضیبھ وقتش ھمھ چ...شمی مینطوری ارمیدرگ
 

 !!ھمانند نگاھش... خندان بودارنبی اشیصدا...ستادی دادم و او اسرتکان
 
 ...شھیفقط دعا کن سرما نخورم کھ تابلو م...من برم-
 

 وقت ھی ترسمیم...زهی تیادی مادر جونت زھ؟ی چیدونیاخھ م: باال انداختابرو
 ... ناجور کنھیفکرا

 
  حرص نگاھش کردم کھ عقب عقب بھ سمت در رفتبا
 
 .... آش نخورده و دھن سوختھشمیاونوقت م-
 

  زد و در را باز کردیچشمک
 
 ... نکردمیطونی شخواستی اونجور کھ دلم مدونھی نمگھید-
 
 رونی و بالشت را بھ سمتش پرت کردم کھ با خنده بدمی کشی خفھ اغیج
 !!ای حی بیپررو ....زدمیبا حرص نفس نفس م....دیپر
 
 

 ایصبح ھا تا ظھر ...میفردا صبح زود پرواز داشت... بھتر شده بودی کمحالم
 ی بچھ ھا سوغاتی بازار برای ھمراه مادرجون توای میحرم بود

 داده بود و مادرجون از خدا خواستھ با ی ھمراھشنھادیبھراد پ...میگرفتیم
خواست ی نداشتم و دلم میھر چند کھ خودم اعتراض... بودرفتھی پذیلبخند پھن

 اعصابم ی و فاتح بھراد بد روثیاما نگاه خب... ھمراھمان باشدیمرد
 ...!!! داشتیمادرجون واقعا خصلت بد...بود
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 یبرا... ضربھ خورده بودمکباری... بازار آمدن ھانی ترس داشتم از امن
 مادرجون ی اجناس باشد پی حواسم پنکھی از اشتری تمام مدت بنیھم
 حواسش را جمع شتری بود کھ بدهیبھراد انگار ترسم را فھم...بود

 مرد دنی با دیو من ھر از گاھ...خوردی از کنارم تکان نمیلحظھ ا...کردیم
و چھ خوب ...دیپری ممی امدند رنگ و روی کھ بھ ستمان میکلی ھدرشت یھا

 کی فاصلھ نزدنی را در اشیمن اخم ھا... نزنندیکھ بھراد مراقب بود تا تنھ ا
 منقبض شده اش  و نگاھم بھ چانھگرفتمی سر باال منکھیاز ا...دوست داشتم

 قیزر چشمانم آرامش تی و توشدی مدهی کشنیی کھ پای افتاد و نگاھیم
 ...!!کردیم
 

 کمرم ی روتگرانھی کھ حمایو دست مرد....بازار ھا شلوغ... بوددی عکینزد
 دور از چشم مادرجون یھر از گاھ... و مراقبم بود را دوست داشتمنشستیم

 ی اتفاقگرید...ستی نیزیچ...آرام باشم" کردی و در گوشم زمزمھ مشدیخم م
 می براگونھ  کھ ھشداریی ھاامی کھ من از پدانستیو نم" فتدی بستیقرار ن

 ...!!دمی ترسیارسال شده بودند م
 

  گفتمی نشستم و با خستگی تاکسی توکنارش
 
 !! ھم تموم شدی جلسھ آخرنیچھ خوب کھ ا-
 
 !م؟ی حرم نرگھی دیخوایم! ؟یخستھ ا: دی لبخند سر تکان داد و پرسبا
 

 !!ی برم خداحافظخوامی کھ از دست بدم؟ موونمیمگھ د:  گرد کردمچشم
 

 !!دی باشنیی پاعیپس با مادرجون سر...یاوک:  عمق گرفتلبخندش
 
 از یوقت...می ھتل منتظرش بودی البیمن و مادرجون تو... ربع بعدکی

افتخار کردم کھ  امد و با لبخند سمتمان قدم برداشت من رونیآسانسور ب
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 ی کھ ھر از چند گاه میدی تردنیاما امان از ا... را کنارم دارمی مردنیھمچ
 ...!!ترساندم از رفتنش

 
 سر حال تر یامشب انگار کم... جلوتر از ما راه افتادی کرد و کمسالم
 مادرجون را یزمزمھ ھا... چرا نگاه مادرجون برق داشتدانمیو نم...بود

 تی آدنیبا شن...دیگویسر کج کردم تا بشنوم چھ م دمیکنار گوشم کھ شن
 تسر راس...دندی باال پرمی و فوت کردنش بھ سمت بھــراد ابروھایالکرس

 ی الکرستی انطوری من ایتا حاال برا... خودم تاسف خوردمیکردم و بر
 ... مادرجون ھم شورش را در آوردهنیا! خوانده بود؟

 
 سمتم خم شد و پچ پچ ی بھ قصد حرم مادرجون کممی کھ نشستی تاکسیتو

 کرد
 
 ! آقاست نھ؟یلیخ-
 
 لج پچ چ یبا کم...کردمی ذوق مادرجون را درک نمنیاما من ا... کھ ھستآقا

 وار جوابش را دادم
 
شما چرا انقدر ...خدا نگھ داره واسھ مامانش و ببخشھ بھ خاطر خواھاش-

 !؟یکنیذوق م
 

  ابرو باال انداختمشی براطانی چپ نگاھم کرد کھ شچپ
 
 اون امرزمی آقاجون خدابیگی نمی و ھواشو داریکنیدرضمن انقدر ذوق م-
 !شھ؟ی میرتی غایدن
 

 می گفتم و با صورت جمع شده ران پایآرام" آخ"  چاندی را کھ پمی پاگوشت
  زمزمھ کرددهی بردهیو مادرجون با حرص و بر...را ماساژ دادم

 
 تو ھمون اقتیاصال ل!...؟یشی پررو مخندمیدوبار بھت م...ای حی بیدختره -
 ..!!گھی بھ ھم دنی بپرای مثل خروس جنگیکھ ھ...ناستیس
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  زدم و گفتمشی برایچشمک... ام گرفتخنده

 
 اصفھان گل و میپس برگشت!  عالقھ ست؟ی ھمش از رونای ایدیشمام فھم-
 ...!! پسر خالھی خواستگارمیری ممیریگی مینیریش
 
 گرفتن جلو امد شگونی نی رفت و باز دستش برای بازم چشم غره اشین بھ

 مچش را گرفتم و بھ راننده و بھراد اشاره کردم و با نگاه گفتم کھ عیکھ سر
 و او ھم با حرص گفت...زشت است

 
 کھ انقد دادمی شوھرت منای زودتر از ادیبا...اگھ من تو رو درستت نکردم-

 ...!! ھم دارمدهی ورپرینای اون سیبرا...یشدی نمدیچشم سف
 
 نای سیو برا...دمی کشرونی بمی پالتوبی را از جلمی و موبادمی خندزی رزیر

 نوشتم
 
 "ارهی حالتو جا ممی مادرجون؟تنت رو چرب کن اومدی جلوی دادیسوت" 
 

 با ی حسابشیاما بھ جا... نبودی مشکوک خبری ھاامی سھ روز از پنی ادر
 ..!!نایبھ خصوص آرام و س...بچھ ھا حرف زده بودم

 دونمیمنکھ م... تو اون روحتیا"  جواب داد نای سمیدی حرم کھ رسکینزد
 "شھی سر تو بلند مری از زشای آتنیا

 
 و من می شدادهیپ...ستادی کھ ایتاکس... انداختمفمی را در کلمی و موبادمیخند
 سرم ی را رودمیمقابل نگاه گرم بھــراد چادر سف... حرمی ورودیجلو

 ....انداختم
 
 ی رنگش رویی طالوانی ای آمده و روبھ رورونی بود از حرم بی ربعکی

 یبا حس حضور...دمی بلعیفرش ھا نشستھ بودم و نقطھ نقطھ را با نگاه م
 توجھش بھ کردیو وانمود م...نگاھش بھ روبھ رو بود...کنارم سر چرخاندم



 438 

! د؟کری ممی مھمان لبھاوجودش چھ بود کھ ناخوداگاه لبخند....رو بھ روست
 ! بود و گاه پر از غم و حسرت؟ی کھ گاه پر از شادیلبخند

 
 !؟ی زل زدی ندارم بھ چشی کھ تھ رنباریا-
 
 ری زی ھاھی طعنھ ھا و کنانی ھمیعنی....نی ھمیعنیآرامش ...خندمیم

چند ...تنھا چند لحظھ...چرخاندی نگاھش را بھ سمتم میبا لبخند کج....کانھ
مردمکش ... ترقیو نگاھمان عم..گذشت و من لبخندم محو شد...گذشت...ھیثان

 خجول یلبخند با... دادمی ام را فراررهیمن ھم نگاه خ...کھ بھ لرزش در آمد
 کھ یقی عقحی چادرم دادم و بھ تسبی انداختم و نگاھم را بھ گلھاریسر بھ ز

 ... انگشتانم بودانیم
 
 ... امشب باھات حرف بزنمخوامیم-
 

اما ... شدهسی اش خقھی کنار شقی کمدانستمیو من م... خش داشتشیداص
بھ ...کندی مداری لذت کوتاه را بنی بھ خواب رفتھ بخاطر ایجملھ اش حس ھا
 دوزمیچشمانش چشم م

 
 !؟ییچھ حرفا-
 

لبھ ...دھدی سر مشی موھاانیو او کھ کالفھ دست م....می کندم تا بگوجان
 ...ستی نی االن موقع دلبریلعنت...کنمیچادرم را مشت م

 
 ...!! تموم کنمزوی ھمھ چخوامیم... آخریحرفا-
 

آب دھانم را ...رمیگینگاھم را م... افتند و نگاھمی ممیشانھ ھا...زندی مخی تنم
 ...دیگوی مکث ارام میو او با کم...دھمیقورت م

 
 !؟ی بگیخوای نمیزیچ-
 

 !گذاشت؟ی بغض منیمگر ا! گفتم؟ی مچھ
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 !مھال؟-
 

 ...!!ی نزن لعنتمیاصد
 
 !خانوم دکتر؟-
 

 کھ یبخاطر کس...ی پختگنیبا ا... سننیمن با ا... در چشمانم جمع شداشک
 ادیانگار ...ھنوز ھم پوستم کلفت نشده بود...قسمت نبود بغض کرده بودم

 ... زددی عشق و آرامش را بادینگرفتھ بودم ق
 
 !خانوم دکتر متخصص قلب؟-
 
 کھ قلب خودش از ھمھ یمتخصص قلب.... ھمھ بغض خنده ام گرفتنی اانیم
 شاد شی ام را دارد چرا صدایرانی مرد کھ قصد ونیحاال ا... تر استماریب

 !است؟
 
 !زم؟ی عزیچرا ساکت-
 

اما نگاه خندانش شوکھ ام .... بلند کردم و با اعتراض نگاھش کردمسر
و من ....ش عمق گرفت و لبخنددی چرخسمی نگاه خانی مشیچشم ھا....کرد

 ... کنترل شده گفتیسر تکان داد و با خنده ا....کردمیمات نگاھش م
 
 با چشماش چکار نیبب.... سر بحثو درست باز کنمستمی من کھ بلد نرمی بمیا-

 ...!!کردم
 

 شد و زی رمیچشم ھا!  دستم انداختھ بود؟یعنی...یعنی... گرد شدمی ھاچشم
 ...!!!دی پر تھدمیصدا

 
 ...!!ینگو کھ مسخرم کرد-
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 !!!خدا نرسونھ اون روز رو: دی لبش را گزیشینما
 

 در فیح.... حوالھ چشمش کنمی مشتخواستمی حرصم گرفتھ بود کھ مآنقدر
پر حرص ...دیخندی مزی رزی و او ردیلرزیبدنم از خشم م...فیح...میحرم بود

 زمزمھ کردم
 
 ...!! بھرادکنمی مچارتیب-
 

 ....دیلرز شتری بشی ھاشانھ
 
 ...!!!ارتمیتمام و کمال در اخت...زمیمن از خدامھ عز-
 

 ی خوشمزگی دستم بستھ است و حسابدانستیم... را مشت کردمدستم
 "مارمولک.."  در نظر گرفتھ بودشی را برایالحق آرام لقب خوب...کردیم
 
 ی از دورزمی عزی آخ؟یکردی می جملھ ام رو معنگھی نظر دھی از یداشت-

 !!!ختیری ممیمن چھ اشک
 

و او ....با حرص رو برگرداندم.... جنبھ بودی بھ من و ھر چھ آدم بلعنت
 ...!! جنبھ و پررویب... کرباس اندکیمردھا ھمھ سر و تھ ....دیخندیھنوز م

 
آرام و ... ھم کھ بھ فک مبارک استراحت دادیکم... را کھ کردشی ھاخنده

 ... لب باز کردیجد
 
 دو ھفتھ فکر جھی کھ نتییحرفا... آخرو بھت بزنمی حرفاخوامیم... گفتمیجد-

بعد از ... توی بعد از حرفاممیاز تصم... بگمممی از تصمخوامیم...و کلنجاره
فکر کردم بھ ...از اون شب بھ بعد... کھ پسندم بودی گذشتھ دختردنیشن

زجر ...د دردناک بویلیخ...ی کھ پشت سر گذاشتیبھ گذشتھ ا...حرفات
 عشق درست فھمھیدختر شونزده سالھ چھ م...یدی کھ کشیی از زجرامدیکش

اون آدم با نقشھ !  چھ؟یعنی و معقول حی انتخاب صحفھمھی چھ؟چھ میعنی
 دختر ی روتونھی مرد چھ راحت مھی دونمیو من خوب م... شدتیوارد زندگ
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اما ...ی کرداهاشتب...یتو بچھ بود.... دو سالی بذاره اونم توریمد نظرش تاث
خانوادتو از دست ...ی بودی قربانھیخودتم ... تو نبودری تقصتیاون جنا

 کھ دونمیم... تو رو مقصر جلوه بدهتونھی نمیکس... روتیسالمت...یداد
 ...!!!یحق ھم دار...ی از ھمھ خودت رو مجازات کردشتریخودت ب

 
 ی طال ھایھر دو نگاھمان بھ رو.... ام را لمس کردنھی سمت چپ سدستم

 ...زدی حرف ممیو او کھ زمزمھ وار برا... بودوانشیا
 
 یزای چی سرھیچون ...زدی رو مدتی قدیشا... بودی اگھیاگھ ھر مرد د-

 با تو ندشوی کھ فقط و فقط آی بدون مردنویاما ا... براش مھم بودیعرف
 ھی کھ الزمھ دخترونگیزی اون چی حتی رو ھمھ چزارهیپا م...خوادیم

 تی ھرچند واسش اھمزای چنی نشستھ و انجای کھ ای مردنیپس ا...ھیجسم
 ینجوریمن تو رو ا...یھر جور کھ ھست...خوادیفقط خودتو م داره

 مدت بھ خودم و خدا نیتو ا...و عاشقت شدم.... ھم شناختمینطوریھم...دمید
تو از ھر ...دمی ندیمن از تو بد... دست بکشم ازتتونمیاعتراف کردم کھ نم

 !؟یمونیم...ی باھام بمونخوامیپس م...ی تربی نجیبینج
 

 بای مرد بلد بود انقدر زنیا.... تحرکیخشک و ب... خشک شده بودنگاھم
من را .... قلبم را چنگ زده امنطوریبلد بود و من ا...بلد بود!...حرف بزند؟

 کھ سمت یو نگاه پر آرامش....  را کھ حس کردممی گونھ ھایتر....خواستیم
 کردم  و نگاھشدمی اشک ھا کشیدست رو.... زاندسویچپ صورتم را م

 
 !عروس خانوم بلھ؟-
 

 لوده ی بھ صدادمیخند...حسرت...غم... ھمھ بغضنی اانیم...دمیخند
 .... کردیمی خودش ھم خنده مالدیخنده ام را کھ د...اش

 
 !!خوندمیمگھ نوحھ م...نشونیاریاز کجا م...ھی اشکا چنیآخھ ا-
 

 ھ پنجره فوالدش با مکث زمزمھ کردم و رو بدمی کشیقی عمنفس
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بعد از دوازده سال امشب ...ی شھر ازم گرفتنی ھمیاگھ سھ نفر رو تو-
اما ...کنھی اونا رو پر نمی نفر کھ ھر چند جاھی...ی نفرو بھم دادھی ھم نجایھم
 !!کنھی خودشو محکم محکم می جادونمیم
 

 !!نجایاونم ا: قلبم گذاشتمی را رودستم
 

 دمی را کنار گوشم شنی پر محبتیصدا
 
 !!گھی بدونم دمی مستقری ابراز عالقھ غنویاالن ا-
 
 نیمن ا!  ھا را دوست نداشت؟ی قھوه انی اشدیمگر م... لبخند نگاھش کردمبا

و بھ ...با لبخند چشم گرفت... دوست داشتمشی ھاطنتی شنیمرد را با ھم
 شانھ نیمن ا...دمی بلعیو من حضور گرمش را با نگاه م...اطراف نگاه کرد

 کھ ی آرامشن بازگرداندیبرا...تا آخر عمر...خواستمی پھن و محکم را میھا
 ...!!!یاز دست رفتھ بود روز

 
 ... شده و نافذ سر چرخاند بھ سمتمزی ری چشمانبا
 
 !؟ی خواستگارمیای بیک...خب خانوم دکتر-
 
 !!!یلیخ...دوستت دارم:  گرفتم و زمزمھ وار لب زدمی من در جوابش نفسو
 

 بھ یبا نگاھ...شومی تخت جا بھ جا می و رودھمی بھ بدنم می و قوسکش
 ی و نگاھشکمی می اازهیخم...نمینشی تخت می و رومی ایاطراف بھ خودم م

 یعنی! از دوازده ھم گذشتھ بود؟...پرندی باال ممیابرو ھا... اندازمیبھ ساعت م
 ی مرونیب  ازھی بقیسرو صدا! دم؟ی از سھ ساعت است کھ خوابشتریمن ب

 بھ استقبالمان امده و قرار بود نای و سای بردمایبھ محض نشستن ھواپ...آمد
 ...می ناھار خانھ مادرجون جمع باشی برایھمگ

 
 رونیحولھ ام را ب... تخت بلند شدم و بھ سمت چمدانم رفتمی رواز

 بھ اطراف ینگاھ... سرم انداختم و در اتاق را باز کردمیشالم را رو...آوردم
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 پسر ھا از ی امد و صدای خانم ھا از آشپزخانھ میصدا...سالن انداختم
 یکباب یو از ھمھ مھم تر بو.. اسفند پخش بودیھنوز ھم در خانھ بو...اطیح

 کھ شوھر خالھ ام امروز ھنرش را نشان دانستمیم... امدی ماطیکھ از ح
 داری از خواب بنطوری ھمشھیکاش ھم...دمیا لذت بوھا را نفس کشب..دھدیم
 دوش درست و کی بھ اجیاحت....بھ سمت حمام داخل راه رو رفتم...شدمیم

 ...!! داشتمیحساب
 
. 
 
. 
 

 طرف سرم کی را می نکردم موھادای پشواری اطراف را گشتم و سیوقت
ان گرفتھ  کوچک گوشھ اتاق خم شدم تا نمشی بخاری روی و کمختمیر

 می موھاانیدستم را م... از تنم رفتھ بود و سر حال شده بودمیخستگ...شود
 نی پوست سرم و بی کھ آرام روییگرما....فرو بردم و آرام شانھ شان زدم

 ... لذت بخش بودی حسابشدی پخش ممیاموھ
 
تا چھار صبح بھراد .... در ھتل تنھا توانستھ بودم دو ساعت بخوابمشبید

و من ....زدی حرف مییاز ھرجا... برنداشتھ بودیدست از اس ام اس باز
 یاز خواستگار... مردنی قلبم را دوست داشتم از ذوق و شوق ایحس سبک

 خودش ھمھ... افتاده بودیشروع کرده بود و کم کم بھ فکر تدارکات عروس
 کھ اگر مادرجون در اتاق نبود بلند بھ یو من...ختیریامھ ھا را داشت مبرن

 ....دمیخندی مشیحرف ھا
 

 ...دمی سرم را عقب کشمی نسیباصدا
 
 ..!!مھال جان-
 
 ... بھ در زدی بعد تقھ آرامو
 
 !!می تو نسایب-
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 داری بیک....بھ بھ احوال دختر خالھ:  زدی لبخنددنمیبا د... را باز کرددر
 !؟یشد
 

 ستیب: سرم بستم و لبخند بھ لب نگاھش کردمی باالی ارهی را با گمیموھا
 !!شھی می اقھیدق
 
 ...!! بنده چکار کردهی بابانی ببایب... ناھاریاومدم صدات کنم برا-
 

 ... را با دست مرتب کردمکمی سرم انداختم و تونی را روشالم
 
 !! عمو رضا خوردن دارهیکبابا-
 
. 
 
. 
 
 لچرشی وی ورودم بھ سالن نگاھم بھ آرمان افتاد کھ از کنار پنجره روبا

 !مگر او ھم بود؟...کردی را نگاه ماطینشستھ بود و ح
 
 !آرمان؟-
 
 ...و من از کنار سفره گذشتم...دی بھ سمتم چرخمی صدادنی شنبا
 
 ....!!ری بخدنیرس-
 
 !!ی توام ھستدونستمینم...ممنون-
 
 !!... اومد دنبالموننایس-
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 گرفتھ تا یاز سبز... لبخند سرتکان دادم و نگاھم بھ سفره وسط سالن افتادبا
 ینیس...مرد ھا ھم با سر و صدا داخل امدند....ی ترشیدوغ و ماست و حت

و من بلند شدم و بھ تک تکشان سالم ...بزرگ را عمو وسط سفره گذاشت
 سر سفره مھعد ھ بقھیو چند دق... امدندرونی ھم از آشپزخانھ بھیبق...کردم
 نایو س...کردی می زباننیریدختر ارمان کنارم نشستھ بود و ش.سوگل...بودند

  نشست و با خنده گفتمیرو بھ رو
 
 ...!! کباب خوردن دارهنیآقا ا-
 
 فربد بلند ھی گری بھ دھانش ببرد کھ صدای را گفت و خواست لقمھ انیا

 ری ھمھ زدنشیبا د... اش شد نالھافھیو ق... راه متوقف شدانیلقمھ اش م....شد
 شی خواست سراغ فربد برود کھ مادرجون با تحکم صدامینس....میخنده زد

 ...زد
 
 ..!!مینس-
 

 !بلھ مادرجون؟:  گفتاطی متوقف شد و با احتمینس
 
 ..!!کنھی بچھ شو آروم مشھیبلند م... بچھ کھ ھستیبابا... سر جاتنیبش-
 

 یو من سع... ماندرهی خنای سیشان روو نگاھ...دندی دست از غذا کشھمھ
از جا بلند ... درھم رفتشی منقبض شد و اخم ھانایفک س... کھ نخندمکردمیم

 رفتن پسرش را یخالھ با ناراحت... راه رو رفتیشد و بھ سمت اتاق انتھا
  و مادرجون کھ باز با تحکم گفتکردینگاه م

 
 !!نیشماھا ادامھ بد-
 

 لبخندم را کھ کردمی میھمانطور کھ سع!  بزند؟ی حرفتوانستی می کسمگر
 فربد ھم یصدا... کباب نگھ داشتمی امده ناجور بود پنھان کنم کمشیبا جو پ

 کھ تنھا ییبا کوچولو...دیای گرفتھ بود چطور با پسرش کنار بادی...امدی نگرید
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 یحرف ھا...امدی نه سر سفرگرید.. اش گذشتھ بودیکسالگیچھار ماه از تولد 
 ... کھ مسببش بودمیو من... گران تمام شده بودشیرجون براماد
 
. 
 
. 
 

 نفره کنار پسرش دراز کی تخت یرو...و داخل رفتم... بھ در زدمی اتقھ
 کھ یبا ورودم دست... گذاشتھ بودشی بازوی بود و سر کوچکش را رودهیکش
 ینیس...  زدم و جلو رفتمیلبخند.... گذاشتھ بود را برداشتشی چشم ھایرو

 ... گذاشتم و نشستمنی زمیکوچک کباب را رو
 
 ...!!ایپاشو ب-
 

 .... فرستادرونی را بنفسش
 
 ...!! ندارملیم-
 

 ...میزدی فربد آرام حرف مبخاطر
 
 !!پاشو گرمش کردم... کباب خوردن دارهنی ایگفتی میتو کھ داشت-
 
 ...!!خوامینم-
 
 !؟یکنی می لجبازای یقھر کرد-
 
-..... 
 
 حالتو ی بھانھ اھی بھ یری زن نگی کھ مادرجون تا وقتیدونیخودتم خوب م-
 بچھ ھیاالن ... بودی کھ چقدر از ازدواجت با ساغر ناراضیدونیم...رهیگیم

 ...!! پا در ھوای زندگھی و یدار
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 .... نشستمی تخت بلند شد و آمد و رو بھ روی از روکالفھ

 
 !م؟ی وضع راضنی خودم از ایکنیفکر م...خستھ شدم-
 

  گرفتمشی گرفتم و جلوشی برایلقمھ ا...شدیوضع بدتر ھم م... بودمناراحت
 
 ! افتاده؟ی اتفاقدایجد-
 

  را از دستم گرفتلقمھ
 
 ! مثال؟یچھ اتفاق-
 

اخھ !  گفتھ؟یزیحرفت شده با آرام؟مادرجون چ....دونمینم:  باال انداختمشانھ
 ...!! بود انگاری از دستت شاکمی مشھدم بودیتو
 
 ما یاتفاق...می تا حرف بزنرونی بمی قبل از رفتنتون با آرام رفتھ بوددو روز-

 آرام رو رسوندم زنگ زد چقدر بحث کرد یبماند کھ وقت...دهیرو د
 ....!!باھام

 
  بھ دستش دادمگری دیلقمھ ا..بایخب فاجعھ بوده تقر...دمی گزلب
 
 ! گفت؟یچ...خب-
 
اولش کھ انگ خراب بودن بھم زد و گفت !  بگھ؟یخواستی میچ...یچیھ-

 رو نگھ میگفت بخاطر فکر آرام نتونستم زندگ...ممیافتادم دنبال عشق قد
اخھ کم کم ... با آرام ازدواج کنمخوامیاخر دست مجبور شدم بگم من م....دارم

 ...!!کردی درباره آرام می بدیداشت فکرا
 

 ...!! کھیقرار شد حاال نگ... گفتی چی کھ گفتنویا...خب:  گرد شدچشمانم
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 ... کنج لبش جا خوش کردیپوزخند
 
 ی بود کھ دستش رفت باال بزنھ تونی انشی چکار کنھ؟بدتریخواستیم-

 اقتیمن ل... گفت مخالفھدادیبعدشم با داد و ب.... شد انگارمونیاما پش...گوشم
 بچھ داره ھی مرد کھ ھی با تونھی دختره و نمھیگفت اون ...آرام رو ندارم

 !!!گنی میگفت مردم چ... کنھیزندگ
 

با غم نگاھش کردم و او با ... دستم خشک شدگرفتمی را کھ می بعدلقمھ
 ... از جا بلند شد و بھ سمت پنجره رفتیکالفگ

 
 شد نمیا... مردم باشھلی باب مدی من بای؟زندگیفھمیم...ھھ حرف مردم-

 گھیحاال مادرجون م...نھ گفتی مجرد بودم مامانم میتا وقت... منیزندگ
 ...!!میستیانگار منو آرام قسمت ھم ن...نھ
 

دلش ....شودی می کھ مادرجون راضدانستمی اما مگفتم؟یچھ م.... کردمسکوت
 یلقمھ ا...شدی می طدی و خم باچی راه پر پنیاما ا...ستیاز سنگ کھ ن

 و واری داده بود بھ دھی طرف بدنش را تککی...برداشتم و بھ سمتش رفتم
رگ ...می رودی گرفتم و نگاھش چرخشیلقمھ را جلو...کردی را نگاه ماطیح
 اما لبخند زدم و گفتم... سرخش را دوست نداشتمیھا
 
 ...ی الساقھای اایاال ....اومم!  اولش؟ھیچ.... ھستی معروفتی بھی-
 
 .... زد و لقمھ را گرفتیشخندین
 
 !! افتاد مشکل ھایکھ عشق آسان نمود اول ول-
 

 ! دکتر چھ خبر؟ی از اقایراست:  کردزی را رشی ھامچش
 

  را باال انداختشی کھ عمق گرفت ابروھالبخندم
 
 ...!!! ساختھ بھ جفتتونیمشھد انگار...بھ بھ-
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 ... تعجب نگاھش کردم کھ چشمک زدبا
 
 !!! دختر خالھیدونی ھست کھ نمییزای چھی-
 

 ...دھمی ممای و پرونده را بھ دست شزنمی برگھ می آخر را پایامضا
 
 رو انجام صشی ترخی ھمراھش کارادیبگ... امروز مرخصھماری بنیا-

 ...!!بده
 
 ..!!چشم-
 
 !!فعال... اتاقمرمیمن م-
 

 بخش و درب آسانسور را باز کردم و دکمھ ی افتادم بھ سمت در ورودراه
 ستادمیمقابلش او من ... از جا بلند شددنمی با دالیل....طبقھ دو را زدم

 
 ! نشد؟ی جان امروز کھ از اون دستھ گال خبرالیل-
 
 ...!! نشدهی خبردی مشھد و امروزم کھ برگشتدی کھ رفتیاز وقت...نھ-
 

 کردم و ی لب تشکرریز... فرستاده شده بودمی کھ برایی ھاامی پی رفت پفکرم
  زدمی صداالیبھ سمت در اتاقم رفتم کھ ل

 
 !خانوم دکتر؟-
 
 !بلھ؟: دمی سمتش چرخبھ
 
 !! باھاتون داشتنی کار واجبایگو.. زنگ زدنشی ساعت پمیمادربزرگتون ن-
 

 ... در ھم رفتمی اخم ھایکم
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 ! زنگ نزد؟لمیپس چرا بھ موبا-
 

 ی پاسخ پوف کالفھ ای سھ تماس بدنی و با ددمی کشرونی را بلمی موباھمزمان
و شماره اش ...در اتاقم را باز کردم و داخل رفتم... بودهلنتی سایرو...دمیکش

 را گرفتم
 
 !الو؟-
 
 !ن؟ی داشتیکار...سالم مادرجون-
 
  باال رفتمیپر ذوق جواب داد و من ابروھا. می صدادنی شنبا
 
 !؟یدادی جواب نمزدمیچرا زنگ م...سالم قربونت برم-
 

 !! شده بودی خبرکی.... کردمزی را رمی چشم ھامشکوک
 
 !چطور؟... بودلنتی سای روممیگوش...یرفتھ بودم سرکش-
 
 !نجا؟ی ایایامروز نم...فدات بشم مادر-
 
 ...!!! ھستی خبرکی مطمئن شدم گری دنھ
 
عمل ھم ... بمونممارستانی بشتری بدیبا...ادهی کارام زکمیامروز ...نھ متاسفانھ-

 ...!!!دارم
 

 !!اما ھنوز ذوق داشت... محتاط شدی کمشیصدا
 
 یالبتھ اگھ عصب.. باھات حرف بزنمی موضوعھی درباره خواستمیم...اھان-

 ..!!یاری بھانھ بی نداره بخوایلیھرچند کھ دل..یاری و دوباره بھانھ نمیشینم
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 !؟یچھ موضوع:  شدمکنجکاو
 
 !؟ی تا تھش من حرفامو بزنم و خوب گوش کنیزاریم-
 

 ..!!بلھ:  شدمکالفھ
 
 ی پسرش خواستگاری زنگ زد و تو رو برای خانومھیمادر امروز -

 ...!!کرد
 

 لم می صندلی فرستادم و رورونینفسم را بھ شدت ب...دی پرمی حس کنجکاوتمام
 دادم

 
 !خب؟-
 
 کوتاه کباروی نیبھ خدا ا...ی رد کنیخوایدوباره معلومھ م...زھر مار و خب-

 !!امینم
 

!  خواستگار؟کی یود برا شده بیتا بھ حال انقدر عصب...دندی باال پرمیابروھا
 من ھم ی برانای سی نھ تنھا براشیبای زینھ انگار از آن نسخھ ھا

 ...دادی را سر و سامان ممانیامسال ھر دو...دهیچیپ
 
 ! ردش کنم؟دی ھست کھ نبای آقا کنیحاال ا... نزدم مادرجونیمنکھ حرف-
 

 واسھ شھی نمدای پسر آقا تر پنیبعدم از ا...اری درنیمسخره باز:  زدتشر
 ....!!تو
 

امان از .... بودشیاستاد دادن اعتماد بھ نفس بھ نوه ھا... ام گرفتخنده
 !!خصلت داماد دوستش

 
 ری زی کھ ھر مردیطی نھ؟ھمون شراگھی دنی منو واسش گفتطیبعد شما شرا-

 ....!!رهیبارش نم



 452 

 
 رد ی بھانھ اکی بھ دی را ھم بایکی نیباالخره ا... را دلخور کرده بودممیصدا
 ! نھ؟ایکرد 

 
 ..!!دهیاز خودتم شن...دونھی رو مزیھمھ چ-
 

  نشستممی سر جاخی کھ سی مرموز بود و منی کمشیصدا
 
 !ھ؟ی آقا کنی شما؟ایگی رو می خودم؟ک؟ازیچ-
 

 ...!!دکتر رادفر... ھمکارتنیھم: شادش باز برگشتیصدا
 
  دادم و مادرجون ادمھ دادھی ام تکی صندلی بھت بھ پشتبا
 
 و ازت شمی ھتل اومد پی تومی مشھد بودی کھ تویواال خودش روز دوم-

اومد و اجازه خواست کھ ...استیانقدر پسرم با حجب و ح... کردیخواستگار
شماره تلفن خونم رو گرفت و آدرس ...ی خواستگاریمادرش زنگ بزنھ برا

 منم کھ... ھست باھات آشنا شدهیکسالیگفت کھ .... خودشون رو دادیخونھ 
 ھم بھم زیدرباره ھمھ چ.شک کرده بودم گفتم با تو حرف زده کھ گفت آره

منم قبول کردم و ... پا جلو گذاشتمزی داده و من با دونستن ھمھ چحیتوض
 خوانیزنگ زدم بھت بگم م....تا امروز کھ مادرش زنگ زد...شماره دادم

 ! مادر؟ھینظر خودت چ...انی پنج شنبھ شب بیبرا
 

 اگر یوا.... و دوختھ بودنددهی مانده بود؟خودشان کھ بر ھمی نظرنظر؟مگر
چرا انقدر عجلھ داشت؟چرا بھ خودم نگفت کھ با مادرجون ...دمیدیبھراد را م
  گفتممی دندان ھاانیاز م!...حرف زده؟

 
 ..!!گھی دنیذاشتی رو ھم میقرار عقد و عروس!  بدم واال؟یچھ نظر-
 
 از یگفتی بھش نمیزی چیخواستیاخھ اگھ خودت نم... حرص نخورخودیب-

 مشھد ناز و ادا ی و اخم کردناتم تودنای ھمھ پاپس کشدمیمنکھ فھم...گذشتت
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 محکم ی اول زندگنی خودشو ھمدیآدم با...یالبتھ خوب کرد....بود
 ....!!!رهیبگ
 

 بچسباند؟ نـاز و شمی ھم بود بھ ریگریحرف د...دندی باال پرمی ھاابرو
 رجون گفتادا؟خنده ام گرفت و ماد

 
 تیی فردا داایکھ امروز ... و خالتیی مادر؟من زنگ بزنم بھ دای نداریحرف-

 ...!!! رو بزارمی و من قرار خواستگارقیبا شوھر خالت برن تحق
 

  گرفتم و آرام گفتمینفس
 
 ...!!! ندارمیمن حرف... مادرجوندیدونیھر جور خودتون صالح م-
 

  زدمینیند غمگ و من لبخدیچی گوشم پی پربغض توشیصدا
 
 دی سفیالھ...نھی کجاست کھ عروس شدن دخترشو ببریمن... فدات بشمیالھ-

 دونمیم.... پسر از اولم بدجور بھ دلم نشستنیمھر ا...زمی عزیبخت بش
 !؟ی نداریفعال کار...کنھیخوشبختت م

 
 ...!!فعال خدانگھدار...نھ مادرجون-
 
 !!خداحافظ مادر-
 

 ھی تککی مرا بھ دی شدازیو ن...خواستیبھراد آرامش م...دمی کشیقی عمنفس
 بھ سرعت اتفاق زی انقدر ھمھ چشدیباورم نم... حس کرده بودیگاه و حام

 شده دی نا اممی زندگی بود کھ از بودنش توشی چند روز پنیھم...فتدیب
 زنگ یدا بعد صقھیچند دق.... آن روز ھادی رسیو االن چقدر دور م....بودم

 .... و نام بھراد توجھم را جلب کردلمیس موبااس ام ا
 

 ... اسارت استکی تو بودن کنار
 ... را دوست دارمنیری اسارت شنی من او
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 را بھ لیصفحھ موبا... چشمم نشست را پاک کردمی کھ پای و اشکدمی گزلب

بھ طرف پنجره رفتم و بھ ...دمی اسمش را بوسیلبم چسباندم و نرم رو
 ی ھادی با عدی عنیا... چشم دوختمدادی گرم را می روز ھادی کھ نویدیخورش

 تولد د سالگرنی امی پنج شنبھ سنی ادانستیو بھراد کھ م... فرق داشتگرید
 ...من است

 
 !گھ؟مطمئن؟یخوبم د-
 

 نیده بار ا...ی ماه شدکھی تھیمثل :کردی بھ زور لبخندش را جمع میی دازن
 ..!! دختریدیسوالو پرس

 
 باسن ری رنگم کھ تا زیاسی برگشتم و دوباره بھ کت نھی استرس بھ سمت آبا

 میکار نس... بود نگاه کردمدهی شلوار ھمرنگش خوابی رویبود و بھ خوب
 رنگش بھ قول خالھ یاسی درشت ی رنگم با گل ھادی سفیروسر... بودیعال

 !!یعروس گونھ بود و دوست داشتن
 

 را از نظر کلمی و او با لبخند کل ھدمیرخ کھ داخل اتاق آمد بھ سمتش چخالھ
 ...گذراند

 
 !رون؟ی بیایچرا نم..یماه شد... قربونت برمیالھ-
 

 ظاھرم خودش را ی روتی است کھ با حساسی چھ استرسنی ادانستمی نممن
 ...دھدینشان م

 
 ! وقت؟ھیبد نباشھ !گھ؟یخالھ وضع من خوبھ د-
 
 کم سن وسال یرست مثل دخترھاد. دمیلب گز...دندی حرفم ھر دو خندنی ابا

و خالھ .. رفترونی با خنده بییزن دا... زن بالغھینھ مثل ...کردمی مینگران
  کردی مصنوعیاخم
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 ... ھول شدنات معلومھ تو دلت چھ خبرهنیاز ا.. پدرسوختھیا-
 
 ..!!! ست خالھتھی فرمالمی خواستگارنیا-
 

 تکان داد و یخالھ سر... داد بودھی بھ چارچوب تکی بود کھ با لبخند کجایبرد
 !!ری بخادتی کھ یی کجای جوونیا:  رفترونیب
 

 جلوش ینجوری ازارمیبھ من باشھ نم:  اش را گرفت و بھ سمتم آمدھیتک
 !!یایب
 
 اش را مرتب قھی.. و دست باال بردمدمی اش خندی شاکی در چشم ھارهیخ

 کردم
 
 !بدم؟-
 
 ..!!ی خوبیادیز-
 

  پھن شد و او غر غر کردلبخندم
 
گفتھ .... بشھ ھای حرف از عقد و عروسی زرتیمن مخالفم بعد نامزد-

 !!باشم
 

 !فکرش کجاھا بود؟.... امشبخنداندی ممرا
 
 !!ومدی و مادرش از من خوشش نمیاومد.. کھ ھنوزستی معلوم نیزیچ-
 

 !! بھترهیتو حرف نزن:  سمتم انداختی چپنگاه
 
 ھمان میانگار شده بود...دی من با حرص نگاھش کردم و او مرموز خندنباریا

ھمان ... کھ ھنوز پدر و مادرشان کنارشان بودندیی ھمان ھاا،یمھال و برد
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 کھ ییھمان ھا...شدی مشانی و دعواکردندی کھ مدام باھم بحث مییھا
 ..!!مثل آن روز ھا...خواستی مطنتی شیدلم کم... زبانزد بودطنتشانیش
 
 ! مگھ دست توئھ؟نمی ببسایوا-
 
 !بلھ؟:  باال رفتشی ابرو ھای تاکی
 
 ... با خودمونھی عقد و عروسمیتصم: نخندمخواستمیم
 
 !ن؟یمگھ شما دوتا بزرگ تر ندار...چھ غلطا: و تشر زددی حرفم پرانیم
 

 !!یحتما تو از ما بزرگ تر: ام را رھا کردمخنده
 
 !!خوب تو رو رام خودش کرده...نھ خوشم اومد: کندی حرص نگاھم مبا
 

 ...زارمیمن نم...کورخونده:دھدی وار مقابلم تکان مدی را تھددستش
 

 ...فشارمی ممی دستم ھاانی می را با مھرباندستش
 
 می سالھ استی من؟مگھ من و بھراد دختر و پسر بزی عزیشی میچرا عصب-

بھ من نگاه !  و بعدم مکافات دوران عقد؟می ماه نامزد باشنیکھ چند
 طرف دونمی ھنوز نمایبھ نظرت من بچھ ام؟..مھی سالگیامشب تولد س...کن

 ! بھ شناخت دارم؟ازیمقابلم چکارست و ن
 

 ... اش کم کم کالفھ شدی عصبنگاه
 
 ..اما...دونمی رو مزای چنیخودم ا...ستی ننیحرف من ا-
 

 !؟یاما چ: کردمی نگاھش منگران
 
 ...اما رفتنت سختھ-
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 ستادی اایجلو امد و کنار برد... برگشتم کھ حاال داخل اتاق بودنی سمت برزبھ
 
 ..!!! بھ بعد سختھنینبودنت از ا-
 
و ...دیچرخی اتاق می کھ کالفھ توایو برد...کردمیناباور نگاھشان م... رفتموا

 گریدمن با رفتنم ... برده بودمی پانمانی میمن تازه بھ عمق وابستگ
 کھ از صبح دچارش ی استرسلیو حاال دل... باشمششانی مثل قبل پتوانستمینم

 میگوی و منمینشی توالت مزی می صندلیرو...فھممیشده ام را م
 
 ..!!نی شھرم برزنی ھمیمن تو-
 
 !!یستی ما نشی پشھیاما ھم-
 

 ..!!!نیبرز: نالمی ممستاصل
 
 ...!!خجالت بکش خرس گنده:دھدی ھلش مرونی بھ بی عصبای بردو
 

بھ سمتم ...شودی راه متوقف مانھی بزند کھ مرونی از اتاق بخواھدی ھم مخودش
 دیگوی و مچرخدیم
 
 شی ھر لحظھ پیاز ھشت سالگ...شتری بنی برزیبرا... ما دوتایسختھ برا-

تو تمام ...ی درسا کمکش کردیتو تو..یتو بزرگش کرد...تو بوده
 ششی پشھیبعد از ازدواجت ھم...ی سن بھ عھده گرفتنی تا اتاشویمسئول

 ...!!!کنھیاما عادت م...سختھ براش...یستین
 

  چشمانم اشک نشستی گرفت و من پاینفس
 
بھ نفعمونم ...خواست مادرجونھ...نجای امیای بعد از ازدواجت ما بدیشا-

 !!!ھست
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 امدند یم!فروختند؟یخانھ را م... قلبم گذاشتمی دستم را رودی را کھ بھم کوبدر
  بھ در خوردی امد و تقھ افونی آی بعد صداقھیچند دق! نجا؟یا

 
 !!مھمونا اومدن...زمی عزایب...مھال جان-
 
 پلکم را پاک ری زی برداشتم تا ترزی می از روی جا بلند شدم و دستمالاز

 رونیبعد از مرتب کردن لباسم از اتاق ب... را دوست داشتمحمی ملشیآرا...کنم
 مزد

. 

. 

. 
مادرجون و ...ایمن و برد...میستادی باغ منتظرشان ایتو..وانی ای پلھ ھانییپا

 کھ بدون ھمسرش آمده بود آنھم بخاطره سفر چند دی حمییدا...می مرییزن دا
 ھم کھ رفتھ بود تا در باغ را نیبرز...خالھ و عمو رضا... ھمسرشیروزه 
 ...باز کند

 
 بعد جلوتر رفتم یو من لحظھ ا... شدندادهیپ تا اواسط باغ امد و بعد نشیماش

 بود ھمسن و سال یزن... ام بودندهی کھ مادر ھمسر آیبھ استقبال زن
 میدی رسگریکدیتا بھ ...کردیبا شوق نگاھم م... بزرگ تریکم...خالھ

 و مسالم کرد...دی آورد و در اغوشم کشرونی چادرش بری را از زشیدستھا
 او گفت

 
 !!ماشا...انتخاب بھرادم حرف نداره...یدختر تو واقعا مثل گل-
 

 شی و بھ صورت دوست داشتندمی عقب کشیکم... نشستمی لبھای رولبخند
 ..!!نظر لطفتونھ خانوم رادفر:نگاه کردم

 
 ..!!بھم بگو مامان....زمیمنو مادر خودت بدون عز: را گرفتمی لبخند دستھابا
 
 را از مادرش بھ ارث برده شیلحن گرم و دوست داشتنبھراد ...دمی خندنباریا

 ....بود انگار
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 !!چشم مامان-
 
و نگاھم بھ بھراد ... رفتھی سرتکان داد و بھ سمت مادرجون و بقتی رضابا

 بود بھ ھمراه خواھر و ستادهی ای بزرگ کنار مرد بلند قدیافتاد کھ با دستھ گل
 یھمھ در حال سالم و احوال پرس..ندی ای مشیگفتھ بود کھ با عمو...برادرش

 بھ ھمراه نی و برزایدبر... را بھ داخل دعوت کردھیمادرجون کھ بق...بودند
 ....بھنام و باران خواستند تا در باغ بمانند

 
 نفر کھ داخل رفت نیآخر... کردمی پلھ ھا ھمراھی ،مادر بھراد را تا باالمن

 ی رنگش حسابیدر کت و شلوار مشک... و نگاھش کردمدمیبھ عقب چرخ
  بودری بود و با دستھ گلش درگستادهی عقب تر ایکم... شده بودکیش
 
 دونمی بھنام کھ منیامان از دست ا...صد بار گفتم دستھ گل بزرگ دردسره-

 !!!نھی پاشو ببی جلوتونھیاصال آدم نم...ھمش نقشھ اونھ
 

انگار تازه متوجھم شده ..اھم کرد ام گرفت و او با تعجب نگخنده
و با وسواس رو بھ باال ژل زده ... را کوتاه تر کرده بودشیموھا...باشد
 ...نمیبی مدی جدی ھاپیبھ بھ ت...بود

 
 !چطورم خانوم خوشگل؟-
 
 عقب رفتم و با چشم غره بھ باغ اشاره ی شده بود؟کمکی ھمھ نزدنی ایک

 ... خبشدی زشت مدندیدیاگر بچھ ھا م...کردم
 
 !! خانوم دکتر خوشگل و باکالسھی در حد یتازه شد..یستیبدن-
 

 ....دی گرد شد و خندشی ھاچشم
 
معجزه .. سوادمی و بکاری مرد بھی کھ بنده ستین...نییفرمایدرست م...بلھ بلھ-

 !! رسوندهنجایعشق مارو بھ ا
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  نگاھم کردی را بھ دستم داد و با مھربانگل
 
 !! منزیتولدت مبارک عز-
 

 !!ممنون: و لبخند زدمدمی قرمز کشی رز ھای رودست
 

 ... کردتمی کمرم گذاشت و بھ داخل ھدای رودست
 
 خانوم ی بشگھی رو بکنم کھ دھی من قال قضمی برایب... خستھ شدمگھیآقا من د-

 !! نفس راحت بکشمھیمنم ...رادفر
 
 !جانم؟:  باال رفتھ نگاھش کردمی ابروھابا
 

 !!یشیامشب م: دی خندمرمز
 

 !! مطمئن نباشادمیز:  نازک کردمشی چشم براپشت
 

 ...یشی امشب مال من منیھم:  داغ تر شدندشی دستھاکف
 

 ناز کردناتم بھ موقعش نیجواب ا: را کنار گوشم آورد و با تحکم گفتسرش
 !!دمیم
 
 ... تر از من بود انگاریو او شاک... اخم نگاھش کردمبا
 
 ! دکتر؟ی آقایمطمئن-
 

ِ گفتن حساب حساب میاز قد:  زدی شلوارش فرو برد و چشمکبی در جدست
 ...می باھم داریی خورده حساباھیمنو شما ...کاکا برادر
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کھ : لبخندش مرموز تر بود...دی گونھ ام کشی را جلو آورد و نرم رودستش
 !!کنمیمن خودم صافش م

 
  از کنارم رد شدی بھ تنم افتاد و او با لبخند کنترل شده ایلرز

 
 !!! داشتھ باشنازیخانوم دکتر فکر کنم ھمسرم بھ آب قند ن-
 
 مرد نی فشردم و من مھال نبودم اگر حال امی حرص دستھ گل را در دستھابا

 !!!گرفتمیرا نم
 
 
 

 ..نیبرز
 
 

  لم دادمشتری و بقی وسط آالچزی می را باال بردم و گذاشتم رومیپاھا
 
 ..!!ھی خالیلی بچھ ھا جات خنیامشب ب-
 

 !!درست نبود...بودمی منجای ادیامشب با: زدملبخند
 

 خواھرت ی و واقعا براکنمیدرک م: پر شد از ذوقشیصدا
 !! خوشبخت بشھدوارمیام...خوشحالم

 
اما ..شدیھوا روزھا ھرچند گرم م... سردم شدیکم...دمی کشیقی عمنفس
 ... ھنوز سرد بودشیشبھا

 
 ...!!دوارمیام-
 
 !ن؟یبرز-
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  جواب دادمچرخاندمیھم را اطرفم م کھ نگاھمانطور
 
 !جونم؟-
 
 ...ی شدی جورھی-
 

 !؟یچجور: باال انداختمابرو
 
 یزیچ...یکنی نمطنتیش..یچند روزه کھ کم حرف شد. یی جوراھی..دونمینم-

 !شده؟
 

 .. پر شد از خندهمیصدا
 
 !؟ی دوست دارامویطونیش-
 
 ھی بودن دهی و سحرم فھمریام...شبیبحثو عوض نکن مثل د: دی حرص توپبا
 !؟یستیخوش حال ن... ھستتیزیچ
 
 !خوش حال؟-
 
 !! خواھرتیبرا...اره-
 

  بودستادهیکنار خواھر بھراد ا.ای افتاد بھ بردنگاھم
 
 ...!!معلومھ کھ خوشحالم...ھی چھ حرفنیا-
 
 دختر حرف کی ساعت دارد با کی نی در اای بود کھ بردبی عجو
 ...ی سالم و احوال پرسکی از شتری بیزیچ...زندیم
 
 !؟یپس چرا گرفتھ ا-
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 !!باور کن...ستی نمیزیمن چ:دمی ام کشیشانی بھ پیدست
 
 !!و اصال فکر نکنم بخاطر ازدواج خواھرتھ-
 

  در ھم رفتمی ھااخم
 
 !؟ی کردی فکرنی ھمچی چیبرا-
 

 رو یزی چیتونی وقت نمچی تو ھنیبرز: نرم شد بود و گرما داشتلحنش
 طرف ی زود حست رو برایلیچشمات انقدر صادق اند کھ خ...یپنھان کن

 ...کننیمقابلت فاش م
 

 ... گرفتممی دندان ھاانی را ملبم
 
 !!نینازن-
 
 کھ از ھر دمی فھمی وقتنویا... رفتن خواھرت سختھ براتدونمی من منیبرز-

از وجود ...ی کردفی برام تعرتیاز زندگ...ده کلمھ نھ تاش مھال بود
 !!یاری بعد از رفتنش تو کم بترسمی من مو...پررنگش

 
نگاھم ھنوز ھم ... دادمھی تکقی از جا بلند شدم و بھ چھارچوب آالچیعصب

 ! اسمش چھ بود؟یراست... بود و آن دخترای بردیرو
 
 ..!!نیبرز-
 
 شی سر زندگنی زودتر از ادیمھال با..ستمیمن بچھ ن...نی نازنالیخیب-
باالخره دوازده سالھ کھ شب و ...کنمی بھش وابستم رو انکار نمنکھیا...رفتیم

 ی سرھی ومدی بار مھی یسال.. نبودایشش سال برد...روزمو باھاش سر کردم
 راحتم با مھال  کھ بای اونقدرتونستمینم...سرد بود و خشک...رفتی و مزدیم

 و کنھی میاالن چھارتا شوخ... االن خوب شدهایبرد...اون راحت باشم
گفت ...می بمونی کسشیمھال بعد از فوت مامان و بابا حاضر نشد پ...طنتیش
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 شی شغلتیاما بعد بخاطر درس و وضع...میای برممونی از پس زندگییسھ تا
 چی خونھ کھ ھھیو  پس من بودم... بھ خوانواده سر بزنھادی زکردیوقت نم

 چی ما بھ ھخواستی مھال نمدمی کھ من فھمگمی منی ای برانویا...کس توش نبود
 !!ی سربار کسنطوری و ھممیکس وابستھ بش

 
  زدمرونی بقی گرفتم و از آالچینفس

 
 سفارش یمھال ھر بار کل... خونھ تنھا باشمی عادت کردم تویاز نھ سالگ-
 خونھ ی بار توھی...رونی بزدی مراقب خودم باشم و بعد از خونھ مکردیم

لن و  گلدون کنار سای کھ توپم خورد توکردمی میباز
 از تمیمن ذھن...دمیترسی چرا؟چون از مھال میدونیم...دمیترس...شکست

 ی کھ بھ شدت روی خواھرھی... از فوت پدر و مادرمقبل  بودیخواھرم کس
 مامان گھیاما د...کنھیبحث م...کنھیدعوا م...زنھیغر م... خونھ حساسھلیوسا

 کردم خودم تکھ یسع... کنھھمی و تنبادی بدمیترسیم... کھ آرومش کنھستین
 دی بعد رسقھیاز شانسم مھال چند دق..اما دستم زخم شد... گلدونو جمع کنمیھا

 یدونیاما م... کردنی دادن و عذرخواھحی شروع کردم توضعیسر...خونھ
 ! بود؟یواکنش مھال چ

 
 ! بود؟یچ:دیچی داخل گوشم پنی غمگشیصدا

 
 ! اوضاع االن چطور بود؟یعنی... و بھ ساختمان زل زدمدمی کشقی عمینفس

 
 دنیو من پر... رد خون بودینگاھش رو... خشکش زددنمیمھال اومد و با د-

 دستاش گرفت و با اشک و نالھ نی و سرمو بدییبھ سمتم دو...دمیرنگش رو د
دستمو کھ ...بعدم تمام بدنمو چک کرد...ھی چی خون برانیا...شدهی چگفتیم

 ...ختیری اشک مکردیپانسمان م
 

  کردمینیخنده غمگ تک
 
 سمتم دستمو باال دیی دوی وقتشھیباورت م...ادمھی یھنوز اون صحنھ بھ خوب-

مھال ...کردمیاما اشتباه م... کنھھمی تنبخوادی االن مکردمیگرفتم تا نزنتم؟فکر م
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 با شکستن اون گلدون و دمیاون شب د... تا آسمون عوض شده بودنیزم
 نبود یگھ وقتیپس د...وبرابر بشھ دشی کردن خودم باعث شدم خستگیزخم

 خستش ادی زنکھی ایبرا...دادمیبھ حرفاش گوش م...کردمیکار خطرناک نم
 ییدرسامو تا اونجا...شستمی ظرفش رو مخوردمی مداشتمی برمیزینکنم ھر چ

 ھم ایبرد... کردمی نبودنش تنبلی تونھی و ببادی تا نخوندمی خودم متونستمیکھ م
 یلیخ...می بزرگ شدیلی خونما سھ تا بعد پدر و مادرم...کردیمراعات م

پس ...ھیبدون کمک بق...میستی خودمون بای پای رومی گرفتادی...می کردرییتغ
حضورش رو ھر ...می ادامھ بدمیتونی بدون مھال ھم مای بدون من و بردنویا

محتاج ...ستادنوی داد سر پا اادمونیاما اون خودش ...می ندارشھی ھمیچند برا
 !!نبودن رو

 
.. شدی مدهی شنمانی نفس ھایو تنھا صدا.... سکوت شدانمانی می لحظھ اچند

 ی ھابیھر دو دستش را درون ج... خودم حس کردمی را رواینگاه برد
 آن دختر ی براکردیشلوار کتانش فرو برده بود و ھمانطور کھ مرا نگاه م

 !!شدی پھن م صورت دخترکی کھ گھ گاه روی و لبخندزدیحرف م
 
 بزرگ تر دووم ھی بدون ی برام سوال بود شما چطورشھیھم...جالبھ-

و واقعا ...ی خواھرنی بخاطر داشتن ھمچخورمیواقعا بھت غبطھ م...نیآورد
 !ن؟ییحاال بعد از ازدواجش بازم با برادرت تنھا...حقشھ کھ خوشبخت بشھ

 
دوست داره کنارش ...نجای امیای بمیخوای بھ اصرار مادرجون منباریا...نھ-

 ...!!ومدی ھم بدمون نایمنو برد...میباش
 
خواھرت درست کھ بعد از ازدواجش بازم ھواتونو ... بھترهیلی خینجوریا-

 ھم ییتنھا...گستی دزی چھی تشیری خونھ و مدی زن توھیاما وجود ...داره
 !! واالستی خوب نادیز
 

  خنده ام انداخت بھی ناز و دلخوری اخرش کھ مخلوط بود با کمجملھ
 
 ! گفتھ من تنھام؟یک-
 



 466 

 !؟یستین-
 

 کردی را بھتر ممی سر بھ سر گذاشتنش حال و ھوایکم
 
 ! اون خونھ؟ی توھی چایپس برد...ستمینھ کھ ن-
 

  خنده ام را بلند تر کردی خفھ اش صداغی سکوت شد و بعد جیکم
 
 ...!!ی لوسیلی خنیبرز-
 

 یی توگمی مشھی کھ ھمیمن!  واسھ من؟یکنیناز م:دندیلرزی ممی شانھ ھاھنوز
 !ارم؟ی
 

 ... لذت بخش بوددنشی شدن نفس کشقطع
 
 !!دتتیخواھرم د-
 

 !؟کجا؟یچ: ھول گفت...دیچی پر صدا در گوشم پنباری انفسش
 
 ی چشم آبیھمون دختر کوچولو... بودایمسببش ھم در...می صفحھ گوشیرو-

 ...!!شیدی بار دھیکھ 
 
حاال ! گفت؟یخواھرت چ... واقعا زلزلھ ستایدر.. خدایوا: استرس گفتبا

 !! بکنھی و فکر بدادیاز من بدش ن
 

  پھن شدلبخندم
 
اولش فقط ... نگفتیچیھ!  خوشگلھ؟ی فکر کردیتو درباره خواھر من چ-
 بار گفت ھی یحت...اما بعد گفت کھ بھم اعتماد داره... اخم و تخم کردکمی

 جفتمون و یقبل از مسافرتشم گفت کھ برا...نتتی ببکیدوست داره از نزد
 !!کنھی دعا ممونیریعاقبت بخ
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  را فوت کردنفسش

 
 ...!!فرشتھ است بخدا-
 
 ...!!یشی باھاش آشنا مکی ھم از نزدیبلھ و بھ زود-
 

 ...می کرد تا داخل برومانی امد و صدارونی کھ از ساختمان بدمی را دیی دازن
 
 ! فعال؟ی نداریکار... برمدی من بانینازن-
 
 !!شبت خوش..یینھ آقا-
 

 میدی کھ رسییبھ زن دا... از پلھ ھا باال رفتمھی را قطع کردم و ھمراه بقتماس
بھنام ... رفتھشی پی بھ خوبزی کھ ھمھ چدمی لبش فھمی روقیاز لبخند عم
 دی پرسھیزودتر از بق

 
 ! نھ؟ای داداش مامخ ھمھ رو زد نی اشد؟باالخرهیچ-
 

  بھ طعنھ گفتایو برد...دمی خندای مان بھ جزء بردھمھ
 
 !! دارنفی مورد استاد تشرھی نیداداش شما کال تو ا-
 

 دو یکی دمی فھممشیدیبار قبل کھ خانھ آرام د... خنده اش بلند شدی صدابھنام
 ... بزرگتر استای از بردیسال

 
 !!کنھیحاال کم کم ھنراشو رو م...گھیبلھ د-
 

 کھ با لبخند نگاھشان ییو زن دا... نشستشیپھلو خواھرش در سقلمھ
 ... ھم خنده اش گرفتھ بودایبرد...کردیم
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 !شد؟ی چییزن دا-
 
 نیایاومدم بگم ب... آدم حرف بزنھنیزاریشماھا کھ نم:  تکان دادی خنده سربا

 خونده نشونی بتی محرمغھی صھی امشب نیمھال بلھ داد و قراره ھم...داخل
 !!بشھ

 
 قھقھ بھنام ی گشاد شدن ندشت و صدای برایی جاگری دای من و بردچشمان

 فضا را پر کرد
 
 !!ھیداداشمون مخ زن قھار.. نگفتم باران؟؟بفرما-
 

  و باران با خنده گفتمی چپ چپ نگاھش کردی کمای و بردمن
 
 !ن؟ی بگگھی بھم دکی تبرھی نیخوای کارا نمنی ایبھ جا-
 

 واز کرد پری با شوق بھ سمت در ورودبعد
 
 !! عروسمونشیمن رفتم پ-

 ...مھال
 
 کھ کنج یو لبخند...کیساده و ش... شدمرهی خدی کھ در دستم لغزی انگشتربھ

 خالھ و یقربان صدقھ رفتن ھا...ھی دست زدن بقیلبم نشست و صدا
 را می کھ گلویاما بغض...دی حمیی گرم عمو رضا و داینگاه ھا...مادرجون

 حبت نگاه گرم و پر میحت...گرفتھ بود مسبب توجھ نکردن بھ تمام آنھا بود
 ... قبل محرمم شده بودقھی ام نشستھ بود و چند دقی کھ در چند سانتیمرد

 
 نگاھم یبا لبخند محو...می برادرھاینگاھم نشست رو... کھ باال امدسرم

 ی فضانیا...اما... گفتھ بودندکی بودند و تبردهیصورتم را بوس...کردندیم
 ی شد رودهی کشنی و برزاینگاھم از برد!  امشب؟ستی قلبم چانی میخال

 ی دھن کجبی درونشان عجی کھ چھرھای سھ قاب عکسیرو...طاقچھ
 ...دادی عذابم مشانی خالیجا...قلبم بغض داشت... بھ حال االن منندکردیم
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 !؟ی بس کنشھیمامان م-"
 
 !! ندارمی اونوقت من حرفاریده ب قانع کننلی دلھیتو ...رینھ خ-
 
 دارم درس نکھی قانع کننده تر از الیاخھ دل... بھش بگویزی چھی تو ییبابا-
 !خونم؟یم
 
 از مشھد گھیبزار چند روز د...می نداری کھ عجلھ ا؟مایدی مریخانوم چرا گ-

 !!زنمی دوباره با داداش دربارش حرف ممیکھ اومد
 
 یمگر کس... حرف بابا خاکستر شدنی شده بود اما با ادواری نگاھم کھ امو

 !شد؟ی عمو و بابابزرگ مفیحر
 
 مگھ شما گھی مادی راست مرهیداداشت چپ م... منم حرف ندارمیمھد-

 نی نوه ھاتونو نداردنی دی آرزواین؟ینی دخترتونو ببی عروسنیدوست ندار
 حرفھ؟مگھ دختر من چند نیاخھ ا...!!! نیکنی امروز و فردا میکھ ھ

 !م؟یری و بمنی زممی فردا سرمونو بذارنی قراره من و تو ھمایسالشھ؟
 
 صد سال شایا...دور از جون مامان گلم:شودی من کھ با نالھ بلند می صداو

 !!!نینیبی منمی برزی من کھ سھلھ بچھ ھا یعروس.. باال سرم باشھتونیسا
 
 !!""امان از زبون تو وروجک: بابا ی خنده ھای صداو
 
 نی بودن پدر و مادرش را آنھم در چنی نکند آرزوی دخترچی ھبی خدا نصو

 کھ تکانم یو دست...بغض دو برابر شد...اشک درون چشمانم حلقھ زد...یشب
 دادیم
 
 !زم؟یمھال؟عز-
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و زن ... خالھ را باال بردی ھق ھق ھای پلکم نشست صدای کھ پای اشکقطره
و ...نگاھم را با بھت از قاب عکسشان جدا کردم...کردی مشی کھ ھمراھییدا

 چھ مدت بھ پدر و یعنی... انداختھ بودندری دوختم کھ متاثر سر بھ زیبھ جمع
 ! جدا؟ای دننی شده بودم و از ارهیمادرم خ

 
کالفھ ...زدی مادیغم درون چشمانش فر... بھ سمت بھراد برگشتمیجی گبا

 از جا بلند می گفت و با گرفتن بازوی و با اجازه ادی کششی بھ موھایدست
دستش ...می زدرونیاز ساختمان کھ ب...دنبالش راه افتادم...گنگ...جیگ...شد

بھ خودم   سرد و تازه کھ بھ صورتم خورد تازهیدور شانھ ام نشست و ھوا
 . دادمھیو سرم کج شد و بھ بدنش تک...حلقھ محکم تر شد..دمیلرز..آمدم

 
 ام را برداشتم و او ھیتک...میداخلش کھ رفت... در سکوت گذشتقیچ آالتا

 کھ دو ییو دستھا... گره کرواتش بودینگاھم غم زده رو....ستادیمقابلم ا
 ...طرف صورتم نشست

 
 ..!!نگام کن-
 
 را شی ھایو من تا بحال قھوه ا... نگاھم باال آمدشی دستھاتی اجبار و ھدابھ

کالفھ ...کردی شدت سرما را کم مشی کھ داغیو نفس... بودمدهیانقدر براق ند
 ... جا بھ جا شدشی سکوت سر جانیاز نگاھم و ا

 
 !!یکنی موونمی دیدار-
 

 را کھ دور میدستھا... حرکاتم راکردیو نگاھش دنبال م... باال امدمیدستھا
نش دستا... شده بودمانیفاصلھ مان قد نفس ھا... انداختم جلوتر امدشیشانھ ھا

 ...و من سر بھ کتفش چسباندم... آمد و دور کمرم حلقھ شدنییپا
 
 !بھراد؟-
 

 !؟یجونم؟چرا انقدر بغض دار: تنگ تر شدحلقھ
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و بابام کھ با ! ؟ینی نوه ھاتو ببی بار عموم بھ بابام گفت تو دوست ندارھی-
 چشماش مثل قای کھ دقیدختر... دختر منھدنیذوق نگام کرد و گفت عاشق د

 ...!! باشھیمن عسل
 

 ... آمدنیی کھ پایو قطره اشک...سکوت
 
 !!ستین... االنستیاون ن... دوست داشتمیلیمن بابامو خ-
 

 و من ھق زدم... تنگ تر شدحلقھ
 
 یبعدم من واسھ عروس... دخترم درس بخونھخوامی من مگفتیمامانم م-

 !!دخترم ھزار آرزو دارم
 

 ...کردی کمرم را نوازش میدست...دمیلرز
 
 عروس خوادیاخھ دخترش م...ی داشتیی از مادرم بپرسھ چھ آرزو ھایکی-

 ...!!بشھ
 
 زدیو او کھ بوسھ م... پھنشیچنگ زدم بھ شانھ ھا... را گفتم و زاز زدمنیا

 !!چیھ...گفتی نمچیاما ھ...می ھاقھی شقیرو
 
 کھ ستی کنارم نیمادر...بھ دل خودم و مامان و بابام...حسرت بھ دلم موند-

 رو اتیغر غر کنھ و بگھ شرم و ح... نشونم بدهیراه و رسم شوھر دارمدام 
 نوه ھاش دنی کھ بازم از ذوقش بخاطر دستی نیپدر...حفظ کن

 ی آرزوھایبخاطر منو حماقتام رفتن و حسرت شد ھمھ ...رفتن...بگھ
 !!ی و دشمننھیاون ک...حسرت شد بخاطر اون عشق اشتباه...مامانم

 
 و کنارم گوشم پچ زد... سرمانیدر ا... داغ بودندشیدستھا

 
 !!زمیآروم عز...آروم...سسیھ-
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 ھق خوردی کھ ھمانند گھواره تکان می آغوشانیو من م...دادی متکانم
و گاه عقب ...نشستی سرم می کھ روییو بوسھ ھا...ختمیاشک ر...زدم

 ... آن حجم گرم ھق زدم تا آرام شدمانیآنقدر م...شدی ام تر میشانی و پرفتیم
 

 ی بعد کنار ھم رویو کم....دادمی حرکت مشی شانھ ھای را رومی دستھاکف
دلم آتش گفت بخاطر ...چشم در چشمش کھ دوختم...می نشستیمکتین

 را پاک می اشک ھایفی کھ با لرزش خفییو دستھا...شانیسرخ
 خنده یو صدا...بردم کھ کنار رفت باز بھ آغوشش پناه شیدستھا...کردیم

 ...تمنرمش را دوست داش
 
 !!دستم بستھ است... دل نلرزونیامشب ھ..نکن-
 

 ... کردمی گردنش خالی فضاانی ام را مخنده
 
 ..!!یھمش بھ فکر سو استفاده کردن-
 

  باال انداختییابرو... و نگاھم کرددی عقب کشیکم... گرفتھ بودمیصدا
 
ھر چند کھ ...کردی مھی داشت تو بغلم گرگھی دی پرھیتا االن ..معذرت بانو-
 !! کردن بندهوونھی ناز بود اونم بھ قصد دشترشیب
 
 شانھ اش گذاشت و یسرم را دوباره رو...دی حرص نگاھش کردم کھ خندبا

 یچھ خوب کھ گذاشتھ بود تا خودم را خال...دمی عطرش را نفس کشیمن بو
 .. امدمی راه م بھ دلشی فقط کمیو االن بد نبود اگر کم...کنم

 
 ..!!ناز نبود بخدا-
 
و زھرش کرده ...خواستی مطنتی کھ چقدر دلش امشب شدانستمی من مو

 ...بودم
 
 !؟ی چھی آخرنیا... ناز نبودای قبلمیریحاال گ-
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 ... تا نگاھم کنددیو او با حرص کنار کش...دمیخند

 
 !!رسمیاما من حساب تو رو م...زشتھ...می موندرونی بادیز-
 

.. دمی بھ کتم کشیبلند شدم و دست... را از حصار دستانش آزاد کردمخودم
  باال انداختم و گفتمیشانھ ا

 
 !!!گھی خانومتون دمیشد... دکتری آقادیلیھر جور ما-
 

 بودم کھ یو من عاشق نفس... متوقف شدنددندیچرخی ممی کھ روچشمانش
 ! مرد آنھم حاال؟نی نبود مبھوت کردن ایو بدجنس... اش حبس شدنھیدرون س

 
 تبدار یکم... متعجب بودی کھ کمی درون چشمانرهی خم شدم و خی کمشیرو
 گفتم... کالفھشتریو ب
 
 ..!!دوستت دارم-
 

 قھی بھ یدست... کردن را کنارشطنتی ششتری شدنش را دوست داشتم و بمات
  و کنار گوشش پچ زدمدمیکتش کش

 
 طنتی بھ اون شنیا... رادفری آقای وقت سر بھ سر من نذارچی باشھ ھادتی-

 ...!!َاول ورودت در
 

 بھ جلو آمد و من با لبخند یقدم... بلند شدشی از سر جازی و او تستادمی اصاف
 دیدستش را با تھد... چشمانش باال گرفتمدنی دی سرم را برایکنترل شده ا

  تکان دادمیجلو
 
 ..!!میکنی نشده عقد مدیتا ع-
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 ری اش نزنم زی چشمان عصبی افتاد و نتوانستم جلونی چشمانم چگوشھ
 و من با خنده گفتم... و راه افتاد طرف ساختماندیو دستم را کش...خنده

 
 !!زمیحرص نخور عز-
 
  کھ کنار گوشم پچ زدی کھ با حرص دور کمرم حلقھ شد و نفس داغی دستو
 
 !!دارم برات-
 
 

 ساعت سالن  بھینگاھ... آمدمرونی بیی کشان از دستشوازهیخم
 و من ھنوز دندیرسی بچھ ھا مگری ساعت دمین... صبح بودمیشش و ن...انداختم

 دم کنم و داخل ی بھ سمت آشپزخانھ رفتم تا چاعیسر... نکرده بودمی کارچیھ
 ...زمیفالسک بر

از ... از بزرگترھاریبھ غ...می برورونی بی دستھ جمعی بود امروز ھمگقرار
 ی خان منایآرام ھم کھ بھ دعوت س... و نامزدش گرفتھ تا آرمان و سارامینس
از بس ... تالش کرده بودم تا آرام را آرام کنمشبیو من چقدر د...آمد

 ی و باران مامبھراد ھم با بھن... نشدهینی بشی پی بود بخاطر نامزدیعصبان
 ... دلھره داشتم از آمدن احسانیو من کم...امد
 
 

 یلیامروز جمعھ بود و فردا ھم تعط... را جمع کردملیمام وسا تعی و سرتند
 چادگان با یالی امروز را تا فردا ظھر در ومیخواستیم...اعالم کرده بودند
اما ...ی موقع از سال چادگان سرد بود حسابنیھر چند ا...میبچھ ھا خوش باش

 ...می از دست بدھمیخواستی فرصت در کنار ھم بودن را نمنیا
 

 دی باری ھم نان و پنیکم... گذاشتمیرا گوشھ سبد کوچکفالسک 
 ری را کھ باز کردم نھ از پنخچالیدر ...می تا برسشدیگرسنمان م...بردمیم

 بھ سمت اتاقم عیسر...آه از نھادم بلند شد... عسلی بود و نھ کره و حتیخبر
 نھ بعد از برگشتن از خاشبی مورد نظرم را دلیوسا...رفتم و آماده شدم

 ...مادرجون جمع کرده بودم
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 ی رنگ روی اروزهی فیشال... صورتم نشاندمی روی محوشی آرافرز

 یلبخند پر آرامش... افتادنمی نگاھم بھ حلقھ تک نگنھیدرون آ... انداختممیموھا
 از می و پالتوفی زدم و با برداشتن کشی رویبوسھ ا... نشستمی لبھایرو

  و در زدمستادمی انیمقابل اتاق برز... زدمرونیاتاق ب
 
 ...نیبرز-
 

 و غرق دهیپتو را تا گردنش باال کش...آرام در را باز کردم...امدی نییصدا
  بلند ترنباری ادمیباز بھ در کوب..خواب بود

 
 ... جاننیبرز-
 
  نگاھم کردجی و گدی از خواب پرعی سرمی صدادنی شنبا
 
 !ھ؟یچ-
 
 رو لیوسا... کنداری رو ھم بایبرد...رسنیاالن بچھ ھا م...زود...بلند شو-

 ..!!نی ماشی تونشونیبزار...یگذاشتم کنار در ورود
 

 و با مکث از جا بلند شد... را باز و بستھ کرد دوبارهشی ھاچشم
 
 !؟یری کجا میتو دار...یاوک-
 
 !!رمی مخلفات بگکمی رمیم...می نداریچی راه ھیواسھ صبحونھ تو-
 

  رفتیی دستشو آلود از کنارم گذشت و بھ سمتخواب
 
 ! بازه؟ی موقع صبح مگھ کسنیا-
 
 ...من رفتم... سر کوچھیسوپر..اره-
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 ..!! شوداریب...ایبرد:  را باال بردممیصدا

 
 و از مجتمع دمی را پوشمیکفش ھا... ھمزمان چند ضربھ بھ در اتاقش زدمو
 دادمیو من جان م.. امدی مدی عیاما بو...یھوا سرد بود حساب... زدمرونیب

 و تییسکوی و کره و عسل بھ ھمراه چند بستھ بریپن...مشی مالی گرمایبرا
 حساب ه گذاشتم تا فروشندشخوانی پی در سبد گذاشتم و روریدو پاکت ش

  بلند شد و من کنجکاو بازش کردملمی اس ام اس موبایصدا...کند
 
 !! بھ نفع ھردومونھنیکھ البتھ ا... باھات حرف بزنمخوامیم-
 

ناشناس ... درھم رفتمیاخم ھا...تن بھ فرستنده نگاه کردم از ممتعجب
تا .. نشدملیآن قدر کھ متوجھ اماده شدن وسا.. شدری درگیفکرم حساب...بود

  فروشنده بھ خودم آمدمیبا صدا
 
 !؟یریخانوم دکتر؟خانوم ام-
 
 بمی را داخل جلمی و موبادمیبا حرص لب گز...دمی بھ سمتش چرخیجی گبا

 بمی داخل جلمیموبا... کھ زدمرونیب...گذاشتم و پولش را حساب کردم
 بھ اس ی نگاھگرمی دستم دادم و با دست دکی ھا را بھ لونی نایھمھ ...دیلرز

  انداختمیام اس بعد
 
 تو ی ھست کھ برایزی چھی یعنی بھ نفع ھردومونھ گمی میوقت-

 !!شھیو حرف زدن باعث حل شدنش م...ندهیناخوشا
 
  کردمپی تاشیبدوت تعلل برا...دیبدنم لرز...ستادمی امی سر جاخیم
 
 !؟ی ھستیک-
 
 ... بعد جوابش امدی اھی ثانو
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 !!ھوا سرده...اما االن برو خونھ...یفھمیم-
 
 خلوت خلوت ابانی ترس سرم را باال آوردم و بھ ھمھ جا نگاه کردم خبا

اما زوج ...کردندی می روادهی کھ کنار ھم پی دو رھگذریکیجز ..بود
 کھ امد بھ سمت یاس ام اس بعد...یلعنت..یلعنت...بھ نفس نفس افتادم...بودند

 مجتمع پا تند کردم
 
 ستیاصال جالب ن... خلوتابونی خنیا.. سرد ی ھوانیا...بدو خانوم کوچولو-

 !!پی تنیاونم با ا...برات
 
شم خوب بود کھ کف... در دستانم مشت کردمیشتری ھا را با شدت بلونینا

ھق ...زدمی و ھق مدمیدویم.. بھ سمت مجتمعدمیدوی مبایتقر...اسپورت بود
 ...!!!از سر عجر..از سر ترس...خشک بود... کھ اشک نداشتییھا
 
با سرعت ...شدی مکمی کھ از پشت سر نزدینی ماشی بود صدای اوج بدشانسو

 یبوق زد و صدا... شدکمینزد... ھدفش منمکردمیحس م... امدیبھ طرفم م
 چطور تنم دمیو نفھم....دمی کشی بلندغیو من از ترس ج.. امدیخنده بلند
 !! را لمس کردابانیآسفالت خ

 
  گذاشتممی زانویو دستم را رو... را بستممی درد چشم ھابا
 
 ...آخ-
 
  کھ آمدی دادی صداو
 
 !!احمق-
 

  بلند شدنی باعث شد با ترس چشم باز کنم و تقال کنم براینی در ماشیصدا
 
 !زم؟یعز..مھال-
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 زانو میکنار پا.. تعجب و ترس نگاھش کردم کھ با دو خودش را رساندبا
 ...یعصب...زد
 
 !؟ی کھ نشد؟خوبتیزیچ-
 
و دو نفر ... نگاه کردمنیبھ ماش... نگاه نگرانش بودی نگاھم پجی من ھنوز گو
  و مقابلم زانو زدنددندی پرنیی کھ با ترس پایگرید
 
 ...!! بترسونمتاستمخویزن داداش بخدا نم-
 
 !بھراد؟: زمزمھ کردمی من سوالو
 

 را گرفت می توجھ بھ من بازویب... را داشتم جز آنھای ھر شخصدنی دانتظار
 دی غرستادمی کھ سر پا انیھم... داشتیفی سوزش خفمیپا...و بلندم کرد

 
 ھی ترسھی منکارویمگھ نگفتم نکن ا...برو کنار بھنام تا لھت نکردم-

 !!اتوی بچھ بازجھی نتنیبب..وقت
 

 چنگ زدم و نگاه کالفھ شی و بھ بازودمیلبم را گز... بودی شوخکی فقط پس
  برگشتمیاش رو

 
 !! فقطدمیترس... بخداستی نمیزیچ-
 

 ... جلو نشاندمی صندلیرو
 
 !کنھ؟ی کھ درد نمتییجا-
 
 ..!! آب بخور مھال جوننی اایب-
 
 یو بھراد بطر.. زدمیلبخند محو کردی و نگران نگاھم مدهی باران کھ ترسبھ

 را از دستش گرفت
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 !!دیببخش...شرمندتم.. زن داداشیترسی انقدر مدونستمینم-
 
 شی صدایو بھراد کھ عصب... لبم نشستی رویِ لفظ زن داداش بھنام لبخنداز

 را باال برد
 
 ... بھنامقھیخفھ باش دو دق-
 

 زدیبا اخم نگاھش کردم و او نفس نفس م... دستش را گرفتم و فشار دادممچ
 
 ..!!بھراد بسھ-
 
...  حرف برادرش فاصلھ گرفتھ بودنی رفت کھ با ای باران کنار بھنامدمید

  و گفتدی بھ صورتش کشیدست
 
 ! االن؟یخوب-
 
 ؟کوچکشیزنی من حرف می با برادرت جلوینطوریتو چرا ا...خوبم-

 ..!!نکن
 
  فرستادرونی را با شدت بفسشن
 
بازم ..ترسھیم... موقع صبحنیاونم ا.. خلوتھابونی خنیاخھ بھش گفتم ا-

 !! احمقیپسره ...زنھیبعدم بوق م...سرعت گرفت اومد طرفت
 
نھ آن ... من چقدر خوشحال بودم کھ بھراد بود و خواھر و برادرشو

 ...مزاحم
 
 !؟ی خوردیزیچ..دهیرنگت پر-
 

 !! بخرملیاومده بودم واسھ صبحونھ وسا: تکان دادمیمت نف را بھ عالسرم



 480 

 
 لمیبرگشت و وسا... کندشان آخری مشھیاز ر...دی کششی موھای توی دستباز

 نگران نگاھم شانیھر دو.... گذاشتنی ماشیرا از دست باران گرفت و تو
 نیدوست نداشتم ا...زدی درون چشمانش موج میمانیو بھنام پش...کردندیم

 !! با بھراد حرف بزنمدیبا...مسافرت زھرش شود
 

 دنیاما با د...دمشی کشرونی ببمی از جدهی کھ بلند شد ترسلمی زنگ موبایصدا
خواستم جواب بدھم کھ ... فرستادمرونی بی نفسم را با آسودگنیشماره برز

 تماس را قطع دنشانیو با د... امدرونی بنگی از پارکای بردنیھمزمان ماش
دست دادند و باران  یھمگ... شدند و بھ طرفمان آمدندادهی پدنمانی دای...کردم

 کنارم امد
 
 ! مھالجون؟یخوب-
 
 !!کنھی داداشت داره شلوغش منیا...اره بخدا-
 

  نگاھمان را بھ سمتش چرخاندای بردی زد و صدایلبخند
 
 ! شده مھال؟یزیچ-
 

 ستادمی امی پای کھ داشتم روی توجھ بھ سوزش کمی را عمق دادم و بلبخندم
 
 خوش و میداشت...دمی کھ بچھ ھا رو دگشتمی برمیداشتم از سوپر...نھ بابا-

 !ن؟ی ماشی تونی گذاشتلوی وسایھمھ ...میکردیبش م
 

 راحت شده باشد کھ سرتکان داد و من کنار بھنام رمی بابت تاخالشی خانگار
 شیو من دلم برا.. شده بودرهی خنی بھ زمبیدست در ج...ستادمیا

 ... بودندگری ھمدھی دو برادر شبنی ابیعج...سوخت
 
 !آقا بھنام؟-
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 ... را بلند کردسرش
 
 !جونم زن داداش؟-
 

 زدی ممی صدابای زبیعج... لفظش را دوست داشتمبیعج
 
 ھی بود یعصبان...از دست داداشت ناراحت نشو...دمغ نباش بھنام جان-
 ...!!ستمیمھم منم کھ ازت دلخور ن.. گفتیزیچ
 
 ...اخھ-
 
 االن نی مسافرت از ھمنی اخوامینم... حرف نباشھگھید:دمی حرفش پرانیم

 ...!!برات زھر شھ
 

 چیھ... افتاد کھ از کنارمان گذشتیجی تکان داد و من نگاھم بھ اسپورتیسر
 تکان داد و بھ می برای راننده کھ دستدنیو من لبخندم با د...کس حواسش نبود

 رفتنش ریو چشمم بھ مس... بند رفتینفسم لحظھ ا...سرعت رد شد محو شد
 خشک شد

 
 !مھال؟-
 
 !بلھ؟: خودم امدم و بھ بھراد نگاه کردمبھ
 

 ... بردنشی را گرفت و بھ سمت ماشدستم
 
 !؟یموافق-
 
  نشستند نگاه کردمای بردنی کھ داخل ماشھی بھ بقجیگ
 
 ... ھا چرا؟بچھیموافق چ-
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 !م؟ی منو تو تنھا باشنکھیا: حرفم آمدانی نشاندم و می صندلیرو
 

 !؟یچ: گرد شدندچشمانم
 

 در را بست و خودش ھم سوار شد... راه افتاد ایبرد
 
 ...!! منو توام باھمانیبچھ ھا باھم م-
 

  کھ گذشت دوباره بھ حرف امدیکم... گفتم و او بھ راه افتادیاھان
 
 !ست؟ی نتیزی؟چیواقعا خوب-
 

 .. را بھ عالمت نھ باال انداختمسرم
 
 !؟یگی نمیزیپس چتھ؟چرا چ-
 
 مشکوک ی ھاامکی پنی گلھا را با ای ماجرادیبا... بودمجی من ھنوز ھم گو
 !گفتم؟یم
 
 !!ستی نممیزیچ...ینطوریھم-
 
 !!دوارمیام: فرستادرونی نفسش را بی او کھ با کالفگو
 

 بردم و اس ام اس بمیدستم را بھ سمت ج... اش دادی را کھ بھ رانندگحواسش
 دوختم و در دل رونی نگاھم را بھ بیبا کالفگ...ھا را دوباره از نو خواندم

 زمزمھ کردم
 
 !؟یخوای از جونم میچ-
 

 ....دی اس ام اس جدی نشست رونگاھم
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 بھیانقدر غر... سر و صدایچھ ب... بگمکی رفت بھت تبرادمی یراست"
 !"شدم؟

 
 ... انداختمفمی را با حرص خاموش کردم و داخل کلمیاموب

 
 !!!لعنت بھت...لعنت بھ تو بابک-
 

 !؟ی گفتیزیچ: سرش را بھ سمتم چرخاندبھراد
 

 ... زده نگاھش کردمغم
 
 ..!!نھ-
 

 !! چتھستیتو معلوم ن: دنده گذاشتی چپم را گرفت و رودست
 
 یاد چھ عواقب فکر کردم کھ گفتنش بھ بھرنی غم چشم بستم و بھ ابا

 اش را نابود ی آرامش و خوشخواستیدلم نم...دارد؟مسلما جنگ اعصاب
 خودم دیشا...گرفتمی میمی تصمکیحاال بعد ... دو روزنیحداقل در ا...کنم

 !! حلش کنمییبتوانم بھ تنھا
 
 
 رمی دیکم... زدمرونی را باز کردم و با سرعت بنگی درب پارکموتی ربا

 دو نیا...می بوددهی رسدیباری از تنمان می کھ خستگی در حالشبید...شده بود
 بھنام ی و خنده ھایشوخ..بھ جز من و بھراد...روز بھ ھمھ خوش گذشتھ بود

بحث ...ی دستھ جمعی ھایباز...نای شاھکار سیدستپخت ھا...نیو برز
ھمھ و ھمھ باعث شده بود تا دو روز بھ دور .. بر سر مسائل مختلفمانیھا

 ...!!دیای و نبود احسان کمتر بھ چشم بمی استراحت کنی کممانیاز مشغلھ ھا
 

کم صحبت ... شدهری است گوشھ گی چند وقتای گفتھ برداحسان،بھ
 ایبرد...و ھمش سرش بھ کارش گرم است...خوردیکمتر غذا م...کندیم

 گری کرده را دی کھ شش سال کنارش زندگیقی رفگفتی و مخوردیحرص م
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 ری احسان درگدانستمیو من م... چھ مرگش شدهداندی نمگفتیم...شناسدینم
 بود بھ یدر قلب احسان،احساس... استریھمھ کس درگ با خودش و...است

 دهی دکی را از نزدنیمن ا...جنون بود انگار...اما فراتر از عشق...من
نابودم " دوستت دارم" گفتی می و ھولش وقتدهی ترسیبرق چشم ھا...بودم

 توانستمیچطور م...می بگوشی را براقتی چطور حقمدانستیو من نم...کرده بود
 ...!!ستی احساست عشق نمی خودش نابود کنم و بگوی روبلخودش را مقا

 
 نشستم،ی مھی کھ در جمع بقی از مواقعریبھ غ.. مسافرت دو روزهنی ادر
بھراد کنارم ...کردی نممی رھایفکر بابک لحظھ ا... دمغ بودمبیعج
 بود چرا دهی پرسی دوباریکیدر راه ...َمردم صبور بود ومھربان...بود

فقط ...دی نپرسیزی چگریاز بعد از آن د...اما سکوت جوابش بود...دمغم
دست در ... دوستکیمثل ... آمدی قدم بزنم ھمراھم مخواستمی کھ مییاوقتھ

سکوتم .. رد و بدل شودیف آنکھ حریب...میزدیقدم م...شانھ بھ شانھ ھم...بیج
 !گفتم؟یاما چھ م..میایمنتظر بود خودم بھ حرف ب..ساکتش کرده بود

 
 یبرا... ھوای توجھ بھ سرمایب...می نشستی ماطی حی تاب توی رویگاھ

 ی کھ حسش فرای کھ حسش ھوس بود و احسانیفرار از فکر کردن بھ بابک
کھ آرام و صبور  یمرد...گذاشتمی ام می مرد زندگی شانھ یعشق،سر رو
نھ مثل احسان ... حرف زده بودصانھینھ مثل بابک حر...جلو امده بود

 تیحما...مرد من خودش را در دلم جا کرده بود... عرضھی بو دستپاچھ
 خواستی کھ کنارم می اندهیاز آ...بعد حرف از عشق زده بود...کرده بود

آه ...شدیدستش دور کمرم حلقھ م...نشستی شانھ اش میسرم کھ رو...بسازد
من ... بھ خندمان انداختھ بودمی کھ داشتی ھمزمانمان بھ دور از غمدنیکش
 ھا را ی قھوه انی وقت اچیو ھ... رنگشی بودم در چشمان قھوه اشده رهیخ

 ...!! بودمدهیانقدر براق ند
 
 نمدنمویآه کش... تفاھم و حس مشترکگنی منیبھ ا: خندمان گفتھ بود انیم

 !!ھمزمانھ
 

سرش را ...دمشی و بوساوردمیطاقت ن... چشمانش ضعف رفتھ بودی برادلم
 بوسھ بعد از محرم نیاول..دمشی گرفتم و از تھ دل بوسمی دستھاانیم
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سر کھ عقب بردم ... بودفتادهی بھ کار نشی ھارندهیو او کھ ھنوز گ...شدنمان
 دورم تدستانش با قدر... امدرونیاز بھت ب...دمیاز تھ دل بھ چھره اش خند

 اش فرو برده بودم و با خنده و تقال مانع قھی یو من سرم را تو... شدهدهیچیپ
و او با حرص و ...کردمی مطنتی اغوشش شانیم...شدمی میاز بوسھ بعد

 ....!!تا صورتم را بوسھ باران نکرد جدا نشد... آخر کار خودش را کرددیتھد
 
 بزرگ یایاز پسر ناخلف آر...دمیترسی مایک آرمن از باب...دمیترسی من مو
 قلب پدرش شی ھایبا کثافت کار...شی ھای مرد با خودخواھنیا...دمیترسیم

و من چطور بھ ... بودزی کھ مثل پدر خودم عزیپدر... کرده بودماریرا ب
 بابک را فیث کینگاه ھا... کار کرده امای در شرکت آری دوره اگفتمیبھراد م

 ام در ختھی ریو حاال بعد از گذشت ھفت سال از آبرو...ام دهیبھ جان خر
 مرد ھوسران دست بردارم نیھنوز ھم ا... آنھم توسط بابکایشرکت آر

 ونیو تا مرا ھم بھ کلکس... شکی است بماری بدانستمی کھ میمرد...ستین
 !!ستیدست بردار ن. کھ ھمخوابشان بوده اضاف نکندیدختران

 
قرار بود فردا ... کارت زدم و بھ سمت دفترم رفتمعی سردنی محض رسبھ

 یعیو خب طب... بوددهی ھنوز نرسالیل...می را اعالم کنمانینامزد
در اتاقم را کھ باز ... امدی مرتری دکردمی نمتیزی وماری کھ بییروزھا...بود

با ... بودمرهی کھ دست مستخدم بود خیبھ دستھ گل...ھمان دم خشکم زد.کردم
  گذاشت و گفتشی و گل را سر جادی وسط اتاق کشزی می رویل دستمادنمید
 
 !!ریصبح بخ...سالم خانوم دکتر-
 

 ... پرت کردمزی می را روفمی رفتم و کداخل
 
 !ھ؟ی چی گل برانیا...سالم-
 

 براتون کیصبح پ.. خانوم دکتردونمیواال نم: باال انداخت و گفتی اشانھ
 ی از خدمھ ھا گذاشتش توگھی دیکی دمی نظافت دیمنم االن اومدم برا..آورد

 !!اتاقتونو و رفت
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 ...!!گری بود ددهی تحملم بھ صفر رسزانیم... تکان دادمسر
 
 !!ممنون...دی بردیتونی مگھیشما د...باشھ-
 

 را روشن فشی تکلدیبا...دمی کشرونی بفمی را از کلمی موبارفتنش
 یبا بوق دوم... داشتم را گرفتمشی را کھ از چند ماه پیشماره ا...کردمیم

 جواب داد
 
 !جانم؟-
 
 ! شرف؟یتو چھ مرگتھ ب...یکنی رو چرا تموم نمی بازنیبابک ا-
 

 ...کردی ترم می عصبقشی نفس عمیصدا
 
 !حال شما؟...ی سالم خانومکیعل-
 
 !!دینبا...نجای ارفتی باال ممی صدادینبا
 
 از جون من؟چرا تمومش یخوای می تو چ؟بابکی ام واسم گذاشتیمگھ حال-

 !؟یکنینم
 

 دیچی آرام و خونسرد داخل گوشم پشیصدا
 
 !!یحرص خوردنتم دوست دارم چش عسل-
 

  بود را نثارش کنم ادامھ دادقشی کھ الیزی داد بزنم و ھر چنکھی از اقبل
 
 !؟ی اوکیدی لمی حرف بزنای بیحاال کھ آماده ا-
 

 !! از حرصزدمینفس نفس م... گرفتم و فشردمشزمی را لبھ مدستم
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 !!یخوای می تو چدونمیِد من کھ م.. االننیبنال ھم...بنال-
 

  قھقھ اش منزجرم کردیصدا
 
 حرف میتونیم...امروز سرم خلوتھ... شرکتایپس ب...اوه چھ خوب-

 ...!!میبزن
 

  شدی جدی کمشیصدا
 
 ...بدون دعوا... دوستانھیلیخ..میزنیحرف م-
 

 ...ستی بدون برام مھم ننویاما ا...ی نامزد کرددونمیم: تر شدیجد
 

 ...ایخدا
 
 ی باعث نابودی خانواده شوھرت بفھمن چھ عاملخوادیمطمئنا تو دلت نم-

 .. رادفر شدهیخانواده ھمسر آقا
 

 !روند؟ی چرا ضعف ممیپاھا...میپاھا
 
 ...!!ی جنابعالی رفتن دخترونگنی از بنطوریھم-
 

و اخر ... بوق ممتد بھ خودم آوردمیصدا! چرخد؟ی اتاق دور سرم مچرا
 مقابلم واری برداشتم و با داد بھ دزیبھ سمت گل خ...نتوانستم تحمل کنم

 دمشیکوب
 
 !!یکثافت عوض-
 

 با وحشت بھ الیل...سرم را بھ طرف در چرخاندم... اتاق بھ شدت باز شددر
 کردیود نگاه م ازش نمانده بیزی چگری کھ دیمن و دستھ گل
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 ! خانوم دکتر؟شدهیچ-
 

 ...دمی بھ صورتم کشی زنان دستنفس
 
 ...شورش رو درآورده-
 

 ! خبر بدم؟سیبھ پل: جلو آمدمحتاط
 

 باز الیل!چکار کنم خدا؟...بھراد بود.. بلند شدلمی زنگ موبای صداھمزمان
  زدمیصدا

 
 !خانوم دکتر؟-
 
 بھ طرف در رفتم...تماس بھراد قطع شد... را برداشتمفمیک
 
 دو ساعتھ ی مرخصھی...رمیمن دارم م...کنمی خودم حلش مستی نیاجیاحت-

 !!برام رد کن
 
 را روشن فشی تکلدیمن امروز با... زد گوش ندادممی ھر چھ صداگرید
 !!کردمیم
 
 
اما ...استرس داشتم...دمی کوبگرمی بھ طبقھ دھم مشتم را کف دست ددنی رستا
 ھمھ نی بعد از انکھیاز ا.. ھمھ کشمکشنیخستھ بودم از ا... خستھ بودمشتریب

آسانسور کھ بھ ...نمی آرامش را ببی رنگ و روستی باز ھم قرار نیریدرگ
 رونیب...شد  بار بلندنی صدمی ھم برالمی زنگ موبایصدا...دیمقصدش رس

  تماس را وصل کردمنباریرفتم و ا
 
 
 !نم؟جا-
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 ! تو؟ییکجا-
 

 ...!!ی عصببای بلند بود و تقرشیصدا
 
 ! تو؟ی ھستیچرا عصب-
 

 طلبکار شد... تر شدی عصبشیصدا
 
 ...!! من بھ عمھ ام صد بار زنگ زدم و جواب نداددیببخش-
 
  جواب دادمای بھ در شرکت آررهیخ
 
 !!پشت فرمون بودم...نتونستم...زمی عزخوامیمعذرت م-
 

 !؟ی برماستانی قرار نبود ب؟مگھییکجا:دی کشیقی نفس عمکالفھ
 

 چھ یگفتنش جز اعصاب خورد! گفتم؟ینم! گفتم؟یم... پا و آن پا شدمنی ایکم
 ! داشت؟ی اجھینت
 
 بزنم رمی بگیمجبور شدم مرخص... اومدشی برام پی کارھیچرا اما -
 !!رونیب
 

 ! افتاده؟ی اتفاقیواسھ کس: نگران شدیکم
 

 !گفتم؟ی دروغ می اول زندگنیھم...نگاه کردم واری بھ در و دمستاصل
 
 ..اما... اتفاق کھ نھیعنی...یدونیم...نھ-
 

  اش اوج گرفتینگران
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 یمن االن راه م! شده؟ی چنمیِ افتاده؟د درست بگو ببیجون من اتفاق...مھال-
 !!افتم

 
 ھول شدم...دمیچرخیدور خودم م...مستاصل...جیگ
 
 !!کنمی مشکلھ کھ خودم حلش مھی... کھ نشدهیزی؟چیایکجا ب..نھ-
 

  واقعا خراب کرده امکردمیو من حس م... سکوت شدی الحظھ
 
 !؟یمشکل؟چھ مشکل-
 
 از پس بابک توانمیاما نم..ھر چھ ھم کھ محکم باشم... نبودی چاره اگرید

 !!میایبرب
 
 ..!!از گذشتم!  رو بھت نگفتم؟یزی چھیخب من -
 

 انگار مبھوت باشد...کردی نگرانم مشی آرام صداتن
 
 ...از گذشتت-
 

 !گفت؟ی مدهی بردهی برچرا
 
 !؟ی امروز حلش کنیخوای مشکل بھ گذشتت ربط داره و تو منیا-
 

مقابل ...آب دھانم را قورت دادم...ردیگی کم کم اوج مشی صداکردمی ماحساس
 ! حرف زدن بود؟ی ھم جاایشرکت آر

 
 ...!! حلش کنمخوامیاره خودم م-
 

 !گھ؟ی دییتنھا: زدشخندی کردم ناحساس
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 !!گند زدن کھ شاخ و دم ندارد... خدایوا
 
 ...خب-
 
 ! ھست؟یمشکلت چ:دی حرفم پرانیم
 

و طبقھ ھمکف را ...داخل آسانسور برگشتم...احمق نباش... تر نکنخراب
 زدم

 
 !!دی برام رسای کھ روز تصادف بردھی ھمون دستھ گلانیجر...خب-
 
 !خب؟-
 

 !!یو ترسناک حرف نزن لعنت خونسرد انقدر
 
 ...خب راستش-
 

 ... جا بھ جا شدممی سر جامستاصل
 
 ...!! کرددای از بعدش بازم ادامھ پیراستشو بخوا-
 

 امدی ندنشی نفس کشی چند لحظھ صدایبرا
 
 !! کھ بگممی نبودیطیبھراد بخدا در شرا-
 

 ...دیچی نفسش با شدت در گوشم پیصدا
 
 !آدرس؟-
 

 !! ارامش قبل از طوفانیعنی نیا... شکی بکردی ام موانھی اش دیخونسرد
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 ...بھراد-
 

 ...!!آدرس اون خراب شده رو بده: زدداد
 

  بلند بھ سمت در رفتمی آسانسور را باز کردم و با قدم ھادر
 
 کھ امیم... رو زدمدشیق...شتی پامیخودم م..آروم تو رو خدا...آروم باش-

 !!میحرف بزن
 

  بغض داشتمیمن کم...زدیاو نفس نفس م... کھ شستمنمی ماشداخل
 
 !شش؟ی پی و رفتیدونی نھ؟میدونیم! شھ؟ی داره مزاحمت میک-
 

 فرود امد یزی چی کھ روی مشت محکمی باال رفت باز و من صداشیصدا
 دمیرا شن

 
 و گذشتت ی کھ قبال ھم تو زندگھی ک؟اونی مھال؟چرا بھ من نگفتھیاون ک-

 ...بوده
 
 من داد زدم... من جوش اوردمنباریا

 
 !!! من نبودهی زندگی کجاچیھ... من نبودهی وقت تو زندگچیبابک ھ-
 

 ... و اودمی با دست در دھانم کوبعیسر
 
 ...بھراد-
 
 !؟ییکجا-
 

 !لرزد؟ی چرا مشیصدا...شیصدا
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 !!امیمن دارم م..بھراد-
 

 حرف امیم... آپارتمانتامیم... خبامیمن م: حرف زدن ندادممجال
 !!آروم باش خب...گمی رو میھمھ چ...میزنیم
 
 ! باھاش؟ی اون؟حرف زدشی پیرفت-
 

 ..!! کس حرف نزدمچیمن با ھ...بھراد تو رو خدا: در امده بوداشکم
 
 ..!!ایب...نجای اایب-
 
 !!تو فقط آروم باش...باشھ-
 

 !!بلند... زدپوزخند
 
 ...!!!باشھ آرومم..ھھ-
 

 از گوشھ چشمم ی فرمان گذاشتم و قطره اشکیسرم را رو... کھ کردقطع
 یصدا!  الزم ندانستم؟ای می بابک را بگویفرصت نشد ماجرا... امدنییپا

  شماره بابک خونم را بھ جوش آورددنی و دلمیزنگ موبا
 
 !ھ؟یچ-
 
 !؟یایپس چرا نم... خانوم دکتری ادب شدیامروز چھ ب...اوه اوه-
 
 !!گھی روز دھیبزار ...امروز حوصلتو ندارم: حوصلھ جابش را دادمیب
 

 !چرا آخھ؟: شدکالفھ
 

 !! روادهی پگرمی و طرف دنمیبھ جھنم کھ داخل ماش... زدمداد
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 افتم دنبال ی و مدام نمستمیچون من ھرزه ن...ستمی نکاریچون من مثل تو ب-
 !!! کف دستتارمزیبعدا بھ موقعش حسابتو م...پس خفھ شو...ناموس مردم

 
 کمک ی صندلی را رولیقطع کردم و موبا. مجالش دھمنکھی ھم بدون ابعد

استارت زدم و راه آپارتمان ...قیبعد از چند نفس عم...راننده پرت کردم
 کھ وضع خراب تر دادمی محیچطور توض... گرفتمشیبھراد را در پ

آنھم ... نزدمی و من حرفشدهی مزاحمم می کسمینشود؟اصال چطور بگو
 ی بدیفھمیاگر قصد بابک را م!  چھ؟ندشی اگر بخواھد ببیوا...؟بابکیک

 ی بی سال سن ھنوز ھم گاھی چکار کنم؟چرا با سایخدا....شدی موانھیشک د
 !کنم؟ی میفکر

 
ھنوز ھم ...مردد بودم...ستادمی در واحدش ای روبھ روی نگران و عصبدل
 را زی ھمھ چدیاما ھر طور کھ شده با...می چطور بگودانستمینم
اما ...ماندی می باقییزھای از موضوع بابک ھنوز ھم چریگرچھ غ...گفتمیم
 ایباالخره دل بھ در...قرار نبود دردسر ساز شوند.. شدت نبودنی بھ اگرید
 مقابلم قرار گرفت آشفتھ و ی بعد مردھیچند ثان... و زنگ را فشردمدمز

 ... تر از منیعصب
 
 ..!!المس-
 

 ضعف کردی می وجب بھ وجب تنم را بررسی کھ با نگرانی نگاھی برادلم
 ... رحم باشد و زود قضاوت کندی بتوانستی مرد نمنیا...رفتیم
 
 !! داخلایب..سالم-
 
 دادمی را در مشتم فشار مفمیھمانطور کھ دستھ ک... تا وارد شومدی کنار کشو

 کردم کھ تا چند یو من نگاه بھ خانھ ا...در را بست... بھ داخل گذاشتمیقدم
  کمرم گذاشتیدستش را رو..ماه بعد قرار بود خانھ من ھم شود

 
 !؟یخوب...نی بشایب-
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 !!خوبم: زمزمھ کردمآرام
 

بھ طرفش برگشتم کھ تنھا در چند ... رھا کردمنی زمی را روفمی کدستھ
 زدن رونی کھ قصد بدمی فھمشیاز لباسھا... بودستادهی ام ای متریسانت

 کھ درھم ییو نگاه کردم بھ اخم ھا... را باالتر کشاندممیچشم ھا...داشتھ
 ھنوز و... بزندادی فرخواستیانگار دلش م... کھ منقبض بودیبھ صورت...بود

 دستانش کمرم را در برگرفتھ بود
 
 !؟ی ھستی اگھ بپرسم عصبانھیسوال مسخره ا-
 

 ... نگاھش کردمدیلبش کج شد و من نا ام گوشھ
 
 !نباشم؟-
 
 کھ االن حکم زندان را داشت ی آغوشانی می را با حرص گفت و من کمنیا

 مبل دو نفره یکنار ھم رو.. انگاریی بازجویآمده بودم برا...جا بھ جا شدم
 ...در آغوشش بوم ھنوز.. تر بھ خودش نشاندکیو او مرا نزد...می نشستیا

 
 ...خب-
 
اما ...احمق کھ نبودم... باال نرفتھمی بده تا صداحی خودت توضیعنی خب نیا

 ...!!ادیآنھم ز...کردمیناخواستھ حماقت م
 
 ی دو روز بعدش دوباره ماجرایکی...ی کردی خواستگاریخب وقت...خب-

 یبا متن ھا...شدی فرستاده می مختلفیھر روز برام گل ھا...گل شروع شد
 !! ھستندی از طرف شخص خاصشدمی م کھ متوجھیطور...مختلف

 
 ...کردندی شرمنده ام رفت و آمد می مردمک ھاانی می عصبش،ی ھای اقھوه

 
 ! نھ؟ی اطالع بدی بھ کسیو الزم ندونست-
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 !!میمنش...دونھی مالیفقط ل: انداختمنیی بھ پاسر
 

 دستش یو نگاھم نشست رو... فرو بردشی موھاانی و دستش را مدی کشیپوف
 ...دادیکھ سرش را ماساژ م

 
 !کنھ؟یسرت درد م-
 

 دی جواب دادن ناگھان پرسی نگاھم کرد و بھ جاکالفھ
 
 !ھ؟یبابک ک-
 

 لب باز قی عمیبا نفس...میدی سختش رسیبھ جاھا...  دھانم را قورت دادمآب
 کردم

 
 ی شرکتھانی از بزرگ تریکی سیرئ... بزرگھیایپسر دکتر آر.ایبابک آر-

 دی از پروژھام بایکی ی بود کھ براشی ھفت سال پقایدق...یداروساز
دکتر ...کردمی جمع میعروق.ی قلبی ھایماری بی از دارو ھایقیاطالعات دق

 البتھ روابطش با دوست... با پدرم داشتی کوچکی دوستھی گفت شھی مایآر
 با دوست پدرم درباره رشتم یوقت... تر بودعی سرھنگھ وسکی کھ االن پدرم

 اومد و اون ھم شرکت ونی موضوع پروژه بھ مزدمی حرف ماشیو سخت
 خوشحال یلی خای اونجا رفتم دکتر آریوقت... کردشنھادی رو پامھریآر
 یقرار شد بھ جا...دوست داشت مثل پدرم بدونمش...ھی خوبیلیمرد خ...شد

 لی کار کنم پروژمم تکمیماھ دو یکی کھ تازه از اونجا رفتھ بود یمی قدیمنش
 کنارم بود و تایب...زدنیدختر کوچکش و خانمش گھ گاه بھ شرکت سر م...کنم

اون ... رو اعصاب بودیلی بابک خی وسط نگاھانیا...کردیباھام صحبت م
 ...!!ومدیاما اکثرا اونجا م...رشتش عمران بود

 
 ی سر رونباریو ا... تر رفتمکی دورم حلقھ شد و من نزدشتری بی کمدستش

 شانھ اش گذاشتم
 
 ! سالھا کجا بود؟نی ایپس از اون موقع نظرش بھت جلب شده؟تو-
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کجاشو . از کشور خارج شدهیزی بعد از اون آبروردمیفقط شن...دونمینم-

 !!اما حاال برگشتھ...دونمینم
 

 !؟یزیکدوم آبرور: در چشمانم نگاه کردی و سوالدی عقب کشیکم
 
 ...دمی کشآه
 
 یبابک پسر درست..یدونیم..خب...نجاستیع اصل موضوع ھمدر واق-

 منو گرفت و گفت کھ ی ھم جلویچند بار... زدهادی بودم کھ گند زدهیشن..نبود
نوع ... خودم بودمی مشکالت روحریمن ھنوز درگ...ادیازم خوشش م

 بار زدم تو ھی یوقت...کردی موونمی و داوردی مادمینگاھاش خاطراتمو بھ 
 ی کرد کھ سزادی شد و تھدی نشھ عصبداشی جلوم پگھیو خواستم د گوشش

 !!نمیبی کارمو منیا
 

 ... درھم رفتشی ھااخم
 
 !چکار کرد؟-
 
از .. ھمھ جا پخش شده بودبای خانوادم افتاده بود تقری کھ برایخب اتفاق-

 و ھمسرش گفتھ ایسرھنگ بھ دکتر آر... ھا خبر داشتنی فقط خوداتیجزئ
 ای بار اول خانم آری برای وقتنکھیمثل ا... بوددهیسرش منو ندفقط ھم...بود

 داده  کھ خانوادشو از دستی دکتر بھش گفتھ بود اون دختردیمنو د
 ھی... رو خوردیلی اون سیوقت... از ماجرا خبردار شده بودایبابکم گو...منم

 کارکنان شروع کرد بھ داد ھی خواھرش و بقیروز کھ دکتر شرکت نبود جلو
 ... رو زد کھیی و حرفادادیو ب
 

بھراد کنارم خشک شده ... انداختمری و سر بھ زدمیچی را در ھم پدستانم
نگاھمان کھ درھم گره ... چانھ ام نشستری زیبعد از چند لحظھ دست...بود

  آمدنیی از گوشھ چشمم پایخورد اشک
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 ! کارمندا آبروت رو برد؟یجلو-
 

دستش دور شانھ ام حلقھ شد و سرم ...دی چکیگری زدم و قطره اشک دپلک
  فرو رفتیی حجم گرم و خوش بوانیم
 
 !!زی ھمھ چیرذل ب-
 

 شی بلند تر صدانباریا...دیلرزی بود و تنش از شدت حرص می عصبشیصدا
 دمیرا شن

 
 !!شرفیکثافت ب-
 
 دی مقنعھ بوسیسرم را از رو... من دستانم را دور کمرش حلقھ کردمو
 
 ...ی تو نگفتحاال مزاحمت شده و-
 

 دنیھمون موقع بخاطر شن...یسرد بود: اش فشردمنھی بھ سشتری را بسرم
 کس از اون ماجرا چیھ...منم حالم خوب نبود...ی سرد شده بودمی زندگقتیحق

 خودش رو می نامزد کردیمخصوصا کھ بابک از وقت... آرامیحت...خبر نداره
 !! فرستادن گلھا کار اونھدمیاون موقع بود کھ فھم...نشون داد

 
 کھ یگفتی مدیبا..منم کھ نبودم..یگفتی نفر مھی بھ دیبا:دی و با اخم توپدی کشعقب

 ...دردسر برات درست شده
 

  و او از جا بلند شددمی چشمانم کشی پایدست
 
 ...!!آدرس شرکت رو بده-
 
  نگاھش کردم و او تشر زددهی متعجب و ترسی چشمانبا
 
 ...!!یکنی رو از من پنھون میزی دفعھ آخرتم باشھ چ ویدیآدرس رو م-
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 !!کنمیخودم حلش م:ستادمی جا بلند شدم و مقابلش ااز
 

  بھ جلو گذاشتی زد و قدمی عصبیپوزخند... گرد شدچشمانش
 
 !؟یکنیچکار م-
 

 سرم را باال دی چشمانش بادنی دیو من برا... تنم افتادی اش تماما روھیسا
 گرفتمیم
 
 ماتیخودم تصم... کردمی سن مستقل زندگنیمن تا ا...من مستقلم بھراد-

 ...و خودم مشکالتم رو حل کردم... رو گرفتممیزندگ
 
 رو ھم اضافھ کن گھی دزی چھیو : تمام صورتش را در برگرفتشخندین

 ...یخانوم
 

 بھ گھیاز چند وقت د...ی خانوم متاھلھی گھیشما د: تکان دادمی را جلوانگشتش
و ھمسر من مشکالتش ... من؟ھمسریمتوجھ...یشی زن من میرت رسمصو

 ...حل کردنشم بامنھ... مشکالت منیعنی
 

 زدی می دھانم را قورت دادم و چشمانش بھ سرخآب
 
 زن ھیحاال ...یستی مال خودت نگھی دی باور کندی لحظھ بھ بعد بانیا...مھال-

و دفعھ اخرت باشھ ...ی بذارونی مشکالتت رو با شوھرت درمدیبا...یمتاھل
 ...یکنی رو پنھان می موضوعنیکھ ھمچ

 
 ...من-
 
 ... ھستمی از دستت عصبیبھ اندازه کاف...حرف نباشھ...سیھ-
 

  اپن برداشتی را از روشی گرفت و پالتوفاصلھ
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شما ھم راه ... ندارهی اوردن آدرسش کارریگ...شناسمی رو مامھریشرکت آر-
 !!مارستانی برسونمت بفتیب
 
 !!بھراد:دمی من مستاصل نالو
 
 !!میزنیبعدا حرف م: منقبض شده جملھ اخر را گفتی او چشم بست و با فکو
 

  درھم رفت و من غر زدمشی گل را بھ دستش دادم و او باز اخم ھاسبد
 
 !ام؟ی کھ تنھا بیتوقع نداشت...اخمو نباش جناب-
 

  انداختمی بدخالقش را از ساختمان مقابلمان گرفت و رونگاه
 
 !! برسھنی اگھ دستم بھ برزیآ...من کار داشتم-
 

 ی اقھیزنگ را زدم و دق... می بھ سمت در راه افتادمیزدی کھ حرف مھمانطور
 ... در را بھ عقب ھل دادمکی تیبعد با صدا

 
 یاز بس غر غر کرد...ای بردشھی برسھ کھ زن تو میخدا بھ داد اون دختر-

 !!سردرد گرفتم
 
 ..!!دلشم بخواد:  او با اخم غرغر کردو
 

 باران دنیبا د. کھ باز شدیدر ورود... خانھ کردم و لبخند زدماطی بھ حینگاھ
نگاھش ... نگاه کردمایبھ برد... شدقی آمد لبخندم عمرونیکھ بھ ھمراه بھراد ب

 دمی ابرو باال انداخت و من مرموز خندمیرا از باران گرفت و برا
 
 !!خوادیدلشم م-
 

 دمی کھ گوشھ لبش نشست را شکار کردم و بلند خندی کج و ناخواستھ البخند
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 !! زن داداشی خوش خنده باششھیھم-
 
 میاز خدا... و ھر دو خوش امد گفتندستادیکنار بھراد ا...دمی سمتش چرخبھ

دست دراز شده ... بودی دختر غرق مھرباننینگاه ا... باشدایبود انتخاب برد
 دمیم و گونھ اش را بوساش را در دست فشرد

 
 ... مفصلھانشیجر. زمی عزیمرس-
 

 انداختم و کردی درھم نگاھم ممی کھ باز با اخم ھاای بار بھ بردطنتی شینگاھ
 گفتم

 
 !! رو بگمانشی بنداز جرادمیحتما -
 

 !! و با تکان سر قبول کرددی چرخای من و بردنی شده بزی رچشمانش
 
. 
 
. 
 

 و با لبخند بھ دی ام را بوسیشانیپ... باز بھ استقبالمان آمدی بھراد با رومادر
  نگاه کردایبرد

 
 ... پسرمیخوش اومد-
 
  کھ حاال دست بھراد بود اشاره کردی سر بھ سبد گلبا
 
 نی آقا برزیراست...نیدی چرا زحمت کشگھید...نی بابا خودتون گلیا-

 !کجاست؟
 
  نشستمای کنار بردی مبلی روشیی راھنمابا
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انگار ...ادی بتونھی کرد و گفت کھ نمیعذرخواھ.. اومدشی براش پی کارھی-

 !ست؟یآقا بھنامم ن
 

  گذاشت و خونسرد گفتزی می سبد گل را روبھراد
 
 مدت ھی..می تنظی براموندی مدیبا... از خواننده ھایکی بستھ با دیقرار داد جد-

 !!سرش شلوغھ
 

 ینی و دلنشی سنتدمانیچ.. تکان دادم و بھ اطراف خانھ نگاه کردمیسر
فاطمھ خانوم بھ ...کردی مقی بھ روح تزریقیناخوداگاه آرامش عم...داشت

 یمقابلم کھ خم شد لبخند... آمدرونی بی چاینیآشپزخانھ رفت و باران با س
 فیف لرزش خدنی با دمیابرو ھا... برداشتم و تشکر کردمیفنجان...زدم 

 برداشت و تشکر ی فنجانعی سرایبرد...دی باال پرایدستانش مقابل برد
لبخند ... کنار بھراد نشستمانیرو بھ رو... باز شده بودنباری اشیاخم ھا..کرد

 کھ از یاما من عالقھ و مھر...شدی متوجھ نمی ھر کسدیشا... زدیدستپاچھ ا
 ..کردمی را حس مشدی ساطع مایچشمانش بھ سمت برد

 
 یدو روز از وقت...کردی نگاھم میبا خونسرد... بھرادی شد رودهی کشنگاھم

بھ جز سالم و احوال .. گذشتھ بودمیکھ در خانھ اش از بابک حرف زده بود
خودش ...ھنوز دلخور بود.. رد و بدل نشده بودنمانی بی ساده حرفیپرس

ث  باعداما ھر چھ بو... چھ گذشتنشانی بدانستمینم...سراغ بابک رفتھ بود
 زنگ یصدا...یبعد از تمام شدن چا...َشد شر بابک از سرم کنده شود

من ھم بلند ...ردی از جمع فاصلھ بگی بھراد باعث شد تا با عذرخواھلیموبا
  و باران گفتمایشدم و رو بھ برد

 
 ...!! مامانشی پرمیمن م-
 
. 
 
. 
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 ! انجام بدم؟نی نداریمامان کار-
 

نھ ... من بھ قربون مامان گفتنتیا: نشستشی لبھای رویقی عملبخند
 !؟یچرا بلند شد...زمیعز

 
بھراد کھ : برداشتمیبی سزی می روی وهی نشستم و از ظرف می صندلیرو

 !!ی کاری ھم کھ فکر کنم رفتن سر بحثاایباران و برد... اتاقشیرفت تو
 
 یقابلمھ خورشت را چک کرد و رو... فسنجان کل خانھ را گرفتھ بودیبو

  نشستمی کناریصندل
 
 ... گفت کھ با برادرت ھمکارهشی چند روز پنیباران ھم-
 

 بود کھ یبی سخینگاھم م.. داشتمیبیحس عج. نشستمی لبھای روی نرملبخند
 سر باال گرفتم... مقابلم قرار گرفتی دستشیپ...چرخاندمیدر دستم م

 
 !!تو ھم مشغول شو... بچھ ھا ببرمی ھا رو براوهی منی ارمیمادر من م-
 
 !!برمیخودم م...دیحمت نکشز-
 

 زی جا باش عزنیتو ھم: شانھ ام گذاشتی از جا بلند شوم کھ دست روخواستم
 !! باھات حرف بزنمخوامیم...من
 

 ینکند بھراد حرف.. رفترونی تکان دادم و او با فشار بھ شانھ ام بی سرعیمط
 ! داشت؟ی مادرش چھ حرفیعنیزده بود؟

 
 !؟ی فکریدخترجان چرا انقدر تو-
 

مستاصل لبخند زدم و او کنارم !  برگشتھ بود؟یک... نگاھش کردممتعجب
 نشست
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 !گھ؟ی دیدونی منویا... مھال جانیتو درست مثل دخترم-
 
 محال بود رکی نگاه نافذ و زنی زن با انیا... نگاه کردمشی در چشم ھاجیگ

 ... نبرده باشدیی بویزیخودش از چ
 
 و نی مثل دخترتون دوستم دارنی گفتیار خواستگنی کھ اومدیشب..بلھ مامان-

 !! باور کردمنویمن ا
 
 دی دستم کشی را روشی ھمان لبخند انگشت ھابا
 
 بھراد انتخابت یتو رو شناختم وقت...شناسھی مادر دخترش رو خوب مھیو -

 ی انتخاب چی برااراشی معدونمیم...شناسمیچون بھراد رو خوب م..کرد
 !!ی دختر کامال مستقل ھستھی دمی اومد و از تو گفت من فھمیوقت...بوده

 
 دستم یو او با لبخند مطمئن..سراپا گوش شده بودم.. دھانم را قورت دادمآب

 را فشرد
 
 نکھیاز ا...ی خانوادتو از دست دادنکھیاز ا... گفتتی زندگطیبھراد از شرا-

رادرات رو  و بیستادی خودت ای پای رونی سنگی رشتھ درسنیبا وجود ا
 از مستقل نکھیا!  بود؟ی پسرم چی حرفای تھ تھ ھمھ یدونیم...یدیباال کش
 ظاھر چون  کردمدییانتخابش رو تا...از محکم بودنت خوشش اومده...بودنت

 رو کرد نود درصد حرفاش از فتیھر بار کھ تعر... قرار ندادتیرو اولو
 !!تخابش بابت انکنمیو من چقدر خدا رو شکر م... تو بودتیشخص

 
 بی عجتگرشی گرم و حمایو فشار دستھا... انداختمری زده سر بھ زخجالت

  انداختی پسرش می دستھاادیمرا 
 
 !! وسط ھست کھ مشکل ساز شدهنی ایزی چھیاما -
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 یلیخ.. بودبی نگاه عجنیا...دمیو لب گز... باال اوردمعی را سرسرم
 دمی را صاف کردم و پرسمیگلو...بیعج

 
 !؟یچھ مشکل-
 
 خانواده ھی یھر دو حام...اما بھراد ھم مستقلھ... درستیتو مستقل-

 کھ ی کسشھیاما ھم... بچھ ھام بودمی تو زندگشھیدرستھ کھ منم ھم...نیھست
 کنھی کھ مشکالت رو حل میکس... بھرادرهیگی رو میی نھامیتصم
 رو اتی خصوصنیتو ھم ھم... اونھنھیشی درد و دل ھمھ می کھ پایکس...اونھ
 ماتی تصمنی خودشون مھم ترشھی کھ ھمیحاال فرض کن دوتا آدم...یدار

شدن انتخاب و عشق ھم ... رو گرفتن سر راه ھم قرار گرفتنشونیزندگ
 اومد ھر کدوم شی مشکل پھی روز اگھ ھی... سقف برنھی ری زخوانیم...گھید
 یبھ نظرت مشکل... با عقل و منطق خودشون اون مشکل رو حل کننخوانیم
 !اد؟ی نمشیپ
 

 ...کردمی نگاھش ممتفکر
 
 ...!!ھی مشکل بزرگنیا..چرا خب-
 
با تمام مسقل .. کوتاه اومد دخترجاندی بای مشترک گاھی زندگیتو..قایدق-

 تی زندگکی بھ دست شرزای چی و بعضینی عقب بشدی بایبودن گاھ
 وقتا زن،من بشھ و یگاھ... منمی مرد،من باشھ و زن ندی بایگاھ...یبسپار

 چون ھرکدوم... کننی زندگتوننی نمگھیدوتا من کنار ھم د... منمیشوھرش ن
 توننیبعد از چند وقت مرد و زن نم... خودشون مسائل رو حل کننخوانیم

 میاگھ ھر دو ن... ندارناجیچون بھم احت...ننیبی نمیلیچون دل..کنار ھم بمونن
 مسائل دی بایگاھ...کننی مال میا ھمھ حقشون رو پشونی زندگیمن باشن تو

مردا ھم ...مرده ھیبھراد ...نیری رو بگی زندگونھیم...نیرو بھم واگذار کن
 کوتاه شھی مقابلش ھمگمیمن نم... کننھیذاتا دوست دارن ھمھ بھشون تک

 تو کنار ادی از پسشون بربتونھی کھ اون بھتر میاما سر مسائل...ایب
 از دستش ی کنیاگھ سر موضعت پافشار...بذار اون حل کنھ...نیبش
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 دلخور اگھ...یبری سوال مری مردونش رو زرتیاعتماد بھ نفس و غ...یدیم
 !! زنونھ استی ھااستی سکمی چارش یاگھ ناراحت شد...یشد
 
 چشمانم گرد کردمی درھم و متفکر نگاھش می کھ با اخم ھای حرفش مننی ابا

 ..شد
 
 !ھ؟ زنوناستیس-
 

 کھ از دست ییوقتا...ارهی کھ حرصت رو درمییوقتا...آره دختر جان:دیخند
اون وقت ...دنھی اخم درھم کشکمی... نازهکمی چارش ادیکاراش کفرت در م

 !!ی منت کشی براادی چطور میفھمیخودت م
 

 انداختم و ری سر بھ زیبا لبخند خجول... پوستم حس کردمری شرم را زیداغ
  خنده اش بلند شدیاو صدا

 
 شھینکنھ ھم...امی مسئلھ کنار بنی با اینطوری کھ استمی نیاما مامان من آدم-

 !بخواد حرف خودش باشھ؟
 

  بخشش دستم را فشردنانی با ھمان لبخند اطمباز
 
فقط برخورد باھاشون ..ستنی نی ادهیچیدخترجون باور کن مردا موجودات پ-

 بھ عھده ی زندگیمای و تمام تصمینی کھ بشنمیمن مخالف ا...قلق داره
 بھ مرور زمان فقط حرف حرف مرد ینطوریا...یشوھرت بذار

 نیبب...یشی مریگوشھ گ...یشیناخوداگاه افسرده م...ی مردساالرشھیم...شھیم
پس صد در صد ...بھراد مستقل بودن و محکم بودنت رو دوست داره من گفتم

 افتخار ھیمحکم باشھ ما کھ یزن...ی محکم باشنطوری ھمشھی ھمخوادیم
 ی خودت جوری ھااستیبا س... اجتماع محکم باشیتو تو...شوھرشھ

ھم خودت ... بودن داشتھ باشھی رو اداره کن کھ شوھرت حس حامتیزندگ
بھ دور از تمام ... خونھیاون تو...تونھی نمو تی کھ اون بیبدون

 کھ از زن بودنت دارهی نازت رو خریجور... خلوت خودتونیتو...تایمسئول
 ...!!یبری لذت رو متی کوتاه اومدنات نھای کردنت از گاھیاز خانوم
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از ...ی پھن شده بود سرشار بود از قدرشانسمی لبھای کھ رویلبخند
 شانی رونی کھ زمانھ چییدستھا... من دستش را محکم فشردمنباریا...تشکر

 ...!!تی زندگ بزرگ تر درکیبودن ... استیو چھ حس ناب...انداختھ بود
 
 ...!!نیخدا رو شکر کھ شما ھست-
 

  بھ دستم دادی اوهی کانتر بشقاب می و از رودی کشیقی عمنفس
 
 وقتا از صدتا بحث باھاشون بھتر ی دھن شوھر گذاشتن بعضوهی منیا-

 ...!!دهیجواب م
 

 دی گرد کردم و او خندچشم
 
 !! نره دخترجونادتیحرفام .. اتاقشھیتو...ششیبرو پ-
 
 !! زنونھ استاستیس: ھا اشاره کردوهی بھ می چشمکبا
 
 
 و باران کھ نقشھ اینگاھم افتاد بھ برد... زدمرونی از آشپزخانھ بوهی بشقاب مبا
 خم شده بودند و باران شی پھن کرده و روی ناھار خورزی می را رویا

و من بھ سمت ..متوجھم نشدند... زدمیلبخند.. بودیحاتیمشغول دادن توض
 نفس ستادمیا مقابل در کھ...فتم کھ فاطمھ خانم با دست نشانش داد ریاتاق
 ... بھ در زدمی و بعد با مکث تقھ ادمی کشیقیعم
 
 !!نییبفرما-
 
 

  و سرم را داخل بردمدمی کشنیی را پارهیدستگ
 
 !؟یخوای نمگذره؟مزاحمی معرفت خوش میصاحبخونھ ب-
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 !! توایب: بلند شدزشی زد و از پشت می محولبخند

 
 ی و در را بست و من بستادی ام ایدر چند سانت.. شدکمی رفتم و او نزدداخل

 کردمیحرف نگاھش م
 
 !! دارمونیسی کمھیفردا صبح ...کردمی گزارش اماده مھی دیبا..شرمندتم-
 

 یکم... بود و پروندهشی برگھ آزمای خروارشی کھ رویزی افتاد بھ منگاھم
  پا و آن پا شدمنیا

 
 !!ت آوردم واسوهیم-
 

 واسھ یعنی: زد و دستش دور شانھ ام حلقھ شد و من ادامھ دادمی محولبخند
 !!جفتمون

 
  باز گفتمری و من سر بھ زمی نفره اش نشستکی ھم لبھ تخت با
 
 !!ی بھونھ ست واسھ آشتھی-
 

  گذاشتی عسلی را از دستم گرفت و روبشقاب
 
 ! باھم؟میمگھ قھر بود-
 

 !! تو رونمیبب: چانھ ام نشستری زدستش
 

 گفتیدروغ ھم م..ھنوز دلخور بود...شی چشمھای باال آمد و نشست تونگاھم
 
 .خونمیمن رنگ چشماتو م...دروغ نگو-
 

  کمتر شدشی ھای در قھوه ایدلخور
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 !!شتریمن ب-
 
 ! رو؟یچ: بھ چشمانش زمزمھ کردمرهیخ
 

 .خونمی مشتری تو رو من بیحرف چشما: تر آمدکی نزدسرش
 

 !! برق داشت انگاری کمشی ھایو قھوه ا... صورتمی پھن شد رولبخند
 
 .یگیدروغ م-
 
 ..!!من کال با دروغ مخالفم-
 
 پخش گری صورت ھمدی رومانی نفس ھایداغ... سرم را جلو بردمی سرتقبا
 شدیم
 
 !گذره؟ی می بگو االن تو دلم چیگیاگھ راست م-
 

 دی با خباثت خندیمرموز و کم... افتادنی چشمانش چگوشھ
 
 !! ببخشمتکنھیداره التماس م-
 
  گفتممی دندان ھاانی و من از مدیخند...دمی در شکمش کوبی حرص مشتبا
 
 !!عمرا-
 
 دستش را محکم تر دور کمرم حلقھ کرد...دی ترم کشکی نزدنباریا

 
 !!گذرهی میتو بگو تو دل من چ..خب-
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 و روننی چرا چند نفر اون بخورهیداره حسرت م:دمی مرموز خندنباری من او
 !! کنھیطونی راحت شالی با ختونھینم
 

 ی با برق خاصنباری کھ ای زدم بھ چشمانیلبخند مھربان.. زدی آرامقھقھ
 کردندینگاھم م

 
 ...!!میخونی حرف نگاه ھمو خوب مادیخوشم م-
 

  را باال آوردم و دور گردنش انداختم و او ابرو باال انداختدستانم
 
 ! کنھ؟یطونی شخوادی دلش میحاال ک-
 

 !!یکنی کھ حالمو عوض مییتو...فقط تو..تو: لب زدمقی و عمنرم
 

 ..!!پر شد از آرامش... کردریی تغطنتی نگاھش از آن حالت پرشرنگ
 
 !کنم؟یحالتو عوض م-
 

 !!اوھوم: شانھ اش گذاشتمی برداشت و من سر رومی موھای را از روشالم
 

 ! بد؟ای شھیحالت خوب م:دیش اللھ گوشم کی را روشی ھالب
 

 !! ضربان کوبندهنیو لعنت بھ ا...قیعم...دمی کشنفس
 
 !! فراتر از خوبیزی چھی...خوب-
 

  کمرم حس کردمی نوازشگر رونباری دستانش را ایگرما
 
 !!یتو خود آرامش..ھیعال...شترهیحس من ب-
 

 دمی سر عقب کشدیچی کھ با حرفش دوبرابر در تنم پیی از گرمایراض
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 !؟یبخشیم-
 

 قھی شقی موھایانگشتانم را آرام رو...دیی ھم گذاشت بھ عالمت تای روچشم
 اش حرکت دادم

 
 تی کھ تازه وارد زندگی با کسی ھر مسئلھ ایکنار اومدن تو...اولش سختھ-

 یاما کم کم جا م...بحث داره... دارهیدلخور... کھ بمونھ سختھخوادیشده و م
 یلیفوق فوقش اگھ خ.. رو خودم حل کردمی مشکلبھراد من تا حاال ھر...افتھ

 ی با وجودامیکنار ب بزار...دلخور نشو... گفتم تا کمک کنھنایسخت بوده بھ س
 !باشھ؟..نرنج ازم...وارد قلبم شده... شدهمی و پر نفوذ وارد زندگیکھ قو

 
  نشستشی لبھایو بعد لبخند رو... ام بودرهی در سکوت خی لحظھ اچند

 
 ..!!! رفتادمیحرفات -
 

 !؟یچ: گرد شدندچشمانم
 
 ...!! رفتادمی ی کھ گفتی اخرکھیھمھ حرفات با اون ت: اش را خاراندیشانیپ
 
 !من با نفوذ اومدم تو قلبت؟:دی حرص نگاھش کردم کھ لب گزبا
 

 !!قربون اون قلبت برم: و چشمک زددی حوالھ اش کردم کھ خندی غره اچشم
 

در ... از حرص بزنم کھ با حرکتش حرف در دھانم ماندیغی جخواستم
 در رهیخ...می فاصلھ دادم از لبھای را کمشیو او لبھا...آغوشش جمع شدم

 چشمانم لب زد
 
 !؟آره؟یدوستم دار-
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 من دست دور گردنش نباریا..محکم تر در آغوشم گرفت... جمع شدمشتریب
ضربان قلب ...بود دستانش دو برابر شده یگرما...دمشیانداختھ و بوس

 !!شتری بمانیھا
 
 ...!!دوستت دارم-
 
 ..!!شتریمن ب: شدری درگمی اتمام حرفم باز لبھابا
 
. 
 
. 
 

 برداشتم و بھ سمت دھانش یبا دست تکھ ا.. را با کارد تکھ تکھ کردمموز
موز را ... برداشت و دھانش را باز کردمیدست از مرتب کردن موھا...بردم

 ...دی را بوسمیکھ در دھانش گذاشتم نوک انگشتھا
 
 !!ی چشم عسلیمرس-
 

 نشدن و عی ضای برامی دادحیترج.. پرتمنایبعد از آن بوسھ ھا...دمیخند
 بشقاب پوست کی ،حداقل با ھی بقی برای از ھرگونھ فکر نامربوطیریجلوگ

 ...می برورونی بوهیم
 
 ! عسل از دستت بخورم؟شھی میک-
 
 ...شینیری بذارم دھنت کھ شی عسلھی:دمی خندطانیش
 

نگاه کردم بھ چشمان ...دی بوسقیگوشھ لبم را عم... راه خفھ شدانی ام مخنده
 !!خمارش

 
 !!یبسھ لعنت...گھی نکن دیطونیش-
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 ... بھ در خوردی لبش را با انگشتم پاک کردم و تقھ اگوشھ
 
 !!شام ی برانیایداداش ب-
 

 ... گذاشتمی عسلی خم شدم و بشقاب را روعیسر
 
 !!میایاالن م..باشھ-
 
 توالت زی برداشتم و مقابل منی زمیشالم را از رو... آمدمرونی آغوشش باز
 ستادمیا

 
 !! رو بگوای بردیوا... مامانتی زشت شد جلویوا-
 

 !!کننیدرک م:ستادی سرم اپشت
 
 

  کردی چپ نگاھش کردم کھ خنده اچپ
 
 !!نانیھمشون روشنفکرتر از ا... منزیحساس نباش عز-
 

دست پشت کمرش ... سرم مرتب کردم و او بشقاب را برداشتی را روشال
 گذاشتم و بھ سمت در ھلش دادم

 
 !!یذاریدست تو باشھ آبرو واسم نم... خواھشامی برایب-
 
  زدمرونی خنده در را باز کرد و من زودتر ببا
 
 !!ارمی مرتیو تنھا گمنکھ آخر تو ر...باشھ-

 دھدی را بھ دست گالره مینیری جعبھ شنی آخرآرام
 
 !! بکشنمیزحمت ا..قربونت گالره جون-



 514 

 
 مایش..روندی مرونی و بندیگوی مکی ھا تک تک تبردنتی پرستارھا و رزھیبق

 .گذاردی دستم میدست رو
 
 !!نیانشا خوشبخت بش.. خوشحال شدم خانوم دکتریلیخ-
 

 ..!!زمیممنون عز:زنمی ملبخند
 

 رو خبر ھی و بقکوی نی آقایخانوم محمد:میگوی و رو بھ ترنم مشومی مبلند
 !!ی سرکشی برامی تا بردیکن
 
 زی رزی رمایآرام و ش..زندی مرونی بشنی و از استدیگوی می لب چشمریز
 خندندیم
 
 !! قربون او جذبت برمیعنی-
 

 پرسمی اندازم و می اما ابرو باال مرمیگی را ممنظورش
 
 !چرا؟-
 
  آوردی منیی را پاشی و با صداخنددی ممایش
 
 رو با خونھ مارستانی بگھی دنی و راد گرفتی زھر چشم از محمدیاز وقت-

 !!رنیگیخالھ اشتباه نم
 

 روپوشم بی از جلمی زنگ موبای صدادنیبا شن...شودی خنده ام بلند میصدا
 رونی از جمعشان بید و با ببخششومیاز جا بلند م" سارا" کشمی مرونشیب
 !!کنمی و تماس را وصل ممی آیم
 
 جانم؟-
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 !!سالم مھالجان-
 
 رودی درھم ممی اخم ھای خستھ اش کمی صدادنی شناز
 
 !حالت خوبھ؟..سالم سارا بانو-
 

 !! استرس دارمیلیخ...ھم خوب ھم بد:شنومی را مقشی نفس عمیصدا
 

 نمینشی راه رو می ھای از صندلیکی یرو
 
 ! واست افتاده؟آرمان خوبھ؟یچرا؟اتفاق-
 
خودت کھ .. ھمھ استرسنیخستم از ا... خستمیاما راستشو بخوا..آره خوبھ-
 .رمیگی چقدر استرس مشھی عمال منی موعد ای وقتیدونیم
 

 موعد عمل گریچھار روز د..کشمی بھ صورتم می دستی ھم با کالفگمن
 عمل نی بھ ای بستگزیھمھ چ..یاتیھمان عمل سرنوشت ساز و ح..آرمان بود

 .داشت
 
 آدم ی جراحغی تری بره زخوادی آدم منیزتری عزیوقت..زمی عزھیعیطب-

 ییمارای خانواده تمام بنویا...دهیدلش گواه بد م..دلھره داره..رهیگیاسترس م
استرست رو کنترل ..تو فقط بھ خدا توکل کن...گنیکھ عملشون کردم م

 !!مینیبی خودش می پاھای آرمان رو روگھیانشا چند ماه د...کن
 

 !! زننی خفھ شده بود ایپر از بغض ھا... لرزان بلند شدشیصدا
 
 کھ آرمان داره دنبال سوگل نمی رو ببی من روزشھیشھ؟می میعنیمھال -
 !اد؟یکنار من راه م..دوهیم
 

 . من ھم ھجوم آوردی حرفش بھ گلونی با ابغض
 



 516 

 و بھش ی آروم باشدی چند روز بانیفقط اتو ...شھی خدا مدیبھ ام...شھیم-
 داشتھ دی نبامیادیتحرک ز... کھ چقدر استرس براش سمھیدونیم..یآرامش بد

 !!باشھ
 

 زنگ ی چی رفت براادمیاصال : و بعد با مکث گفتدی کشقی نفس عمچند
 !!زده بودم

 
 ! آرمان کجاست؟یراست... اومد بگوادتیھر وقت :دمیخند

 
 لحظ ھی...کنھی کمکش مشیاضی رینای تمریداره تو.. اتاق سوگلھیتو-

 !!سایوا
 

 آمد و بعد دوباره کی نزدی از فاصلھ ای دریصدا.. سکوت شدی الحظھ
 . بستھ شدنشیصدا

 
 شنی استی اون اتاق و دارن پلی تودنی چپیاضی تو رو خدا؟بھ بھونھ ریبنیم-

 !!! اتاقی من رفتم تودنیاصال نفھم...کننی میباز
 
نگاھم ..شی آرمان و دودر کردن ھانیامان از دست ا...دمی با صدا خندنباریا

 . بودندستادهی اشنی استی ھا کھ منتظرم رو بھ رودنتیافتاد بھ رز
 
 !؟ی نداریفعال کار...من برم سارا جون..سالم منو بھ جفتشون برسون-
 

  امده باشد کھ با ھول گفتادشی یزی چانگار
 
 عمت شی دو ساعت پنیھم.. زنگ زدم بھتی چی اومد براادمی...اھا..اھا-

 !! اصفھانرسنیزنگ زد گفت امروز عصر م
 
 دمی چرخمیسر جا... بچھ ھا رفتم متوقف شدمکی کھ تا نزدی حرف مننی ابا
 
 !ان؟ی م؟امروزیچ-
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 عمل گھی چند روز دیناسالمت..گھیآره د: آمدنیی پای کمشیصدا

 !! پسرششی پادی بخوادیم...آرمانھ
 

 !!یحاال خوبھ مادر شوھره منھ نھ جنابعال...اوو:دی و او خنددمی کشیپوف
 

 !!انینگو کھ عمو و زنش ھم م:دمی خندمستاصل
 

  خنده بلندش آمدی سکوت شد و بعد صدای الحظھ
 
 !نھ؟ی قبل از عمل خواھرزادشو ببادی عموت نیعنی-
 
 !!ایخدا..دمی حرص لب گزبا
 
 !!رهی بمخوادیحاال انگار آرمان م...خب توام-
 
 !!ی سرت دکترریخ.. دختریالل بش:دی کشغیج
 

  خفھ کردممی ام را در گلوخنده
 
 ...! دری کھ با خبرت بھم زدی بھ ضد حالنیا-
 
 زن عموت توپش پره یراست..عمو و زن عموتن...ستنی کھ ننیقوم الظالم-

 !!انگار
 
 . ام شد نالھافھیق
 
 !چرا اخھ؟-
 

 . بھ دورره؟بالی احسان خان نگیریتو سروسامون بگ:دیخندی ممرموز
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 دی خندشتری حرص خوردم و او بمن
 
 !!پروننشی بچسب کھ مینامزدتو دو دست-
 

و من ... بود را نثارش کنم با خنده قطع کردقشی کھ الی ھر حرفنکھی از اقبل
 !! داشتی ناخوشی بعد از ھر خوششھی کھ ھمیماندم در بخت

 
 چرخمی و بھ سمتش مبندمیحض سوار شدنم در را م مبھ
 
 !!یخستھ نباش..سالم آقا-
 
 دھدیھمانند خودم جوابم را م..کندی لبخند نگاھم مبا
 
 !!نیھمچن...سالم خانوم-
 
 کشمی لپش را می ساختگیبا حرص..ردیگی اش خنده ام می بدجنساز
 
 !!زمی عزیبا نمک شد-
 
 میی آی مرونی کھ بنگیاز پارک..زندی و استارت مدھدی تکان می خنده سربا

 کندیلب باز م
 
 !چھ خبرا؟.خب-
 

 دیناچار با.. نبودزمی داغ تر از آمدن بستگان عزی خبرچیامروز ھ.خب
 گفتمیم
 
 !کنھ؟ی پسر عمم عمل مگھی کھ چھار روز دیدونیم-
 

 ! کھ نداره؟یچطور؟خوبھ حالش؟مشکل.آره:دھدی تکان مسر
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 !! بگم عمھ و عموم امروز اومدن اصفھانخواستمیم.نھ-
 

 و امی فرصت بنیپس واجب شد در اول..ی سالمت؟بھیجد: کردنگاھم
 !نمشونیبب
 

 حرف زدن ھم نداد م؟فرصتیچطور بگو.. را خاراندممی ابروی باالمستاصل
 دیو پرس

 
 !دن؟ی رسی چھ ساعتیراست-
 

  حواس راستش را گفتمی بھ منکھ بلعنت
 
 !!شیسھ ساعت پ-
 
 و من می امشب برشھیپس م..خب االن ساعت ششھ: نگاه کردنی ساعت ماشبھ
 !! بکنمی عرض ادبھی
 
 !! را گرفتشی جلودیبا.. رفتموا
 
 نجای ماه اھیاونا ھم کھ قراره کم کمش .. فعالی تو کھ خستھ اگمیم..زهیچ-

 !!یبزار ھر وقت تونست...باشن
 

 !!ب بودمتعج... و بھ سمتم برگشتستادی چراغ قرمز اپشت
 
بعد زشت ..ی بردیتو کھ با...ومدمی من؟حاال من امشب نزی عزیگی میچ-
 !!دنی خانوادم و اونا منو ھنوز ندنی من داماد ای تنھا؟بدون من؟ناسالمتستین
 

 خودیب..بلد کھ نبودم..ی منصرف کردن کسی سوزاندم برای من فسفر نمکاش
 ھم ی نھ؟کسای شدی با آنھا رو بھ رو مدیباالخره بھراد با..کردمیتالش ھم م

 !!گری وقت دکیچھ حاال چھ .. حتماختیریم.زدی بری زھرخواستیاگر م
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 !!میریبا ھم م..یاوک-
 

  سبز شد و راه افتادچراغ
 
 !!می و آماده شم بعد از اون طرف بررمی دوش بگھی..پس من برم آپارتمانم-
 
 !!چھ بھ فکر خودش بود.. را باال انداختممی ابروکی
 
 ! ھمسر؟ی جناب آقایجان؟پس من چ-
 
  باال دادیی سمتم انداخت و مثل خودم ابروی نگاھمین
 
 !؟یای بیخوای؟میتو چ-
 

لباس .. خونھ مامیمنتھا اول بر...امی بدی معلومھ کھ با؟یپس چ: کردمیپوف
 !!میرسی زودتر بھ کارامون مینجوریا...بردارم

 
 !! حالت ممکنش رانیآنھم مرموز تر... کردی خنده اتک

 
 ...!! بھ نفع منھشھیقربون خانومم برم کھ افکارش ھم-
 

 دمیفھمی مرموز بودنش را نمنی الیاما دل... ام گرفتخنده
 
 !شد؟ی وقتت تلف نم؟خبی خودت تنھا بریخواستی میجد-
 

 نھمھی الین دلو م...دی چرخمیباز چشمانش رو...دی بھ پشت گردنش کشیدست
 کردمی را درونشان درک نمطنتیش
 
اما حاال کھ ...ی تو مخالفت کندمیترسیم... فکرش بودمیبھ جان خودم تو-

اما وقتمون تلف ...رمیگی دوش ممیریجفتمون باھم م... منم از خدامھیموافق
 !! ندارهیرادی اچیکھ اونم ھ.شھیم
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 باشم چھ دهیانگار نشن.. در ھم رفتمی اخم ھایکم.. پر از بھت شدنگاھم
 دمیبا شک پرس...گفتھ

 
 !؟ی گفتیچ-
 

  نشستشی لبھای روی پھنلبخند
 
 خونھ لباس ی بریخوای و خودتم می حاال کھ بھ فکر تنھا بودنمگمیم..یچیھ-

 ..چطوره باھم.یبردار
 

قبل از ... آمدمی و کم کم از بھت در مشدندی با ھر کلمھ اش گردتر مچشمانم
 شی بھ بازوی و مشت محکمدمی کشیغی جملھ آخرش را تمام کند جنکھیا

 دمیکوب
 
 !!بھراد-
 

من نفس نفس ...شدی سرخوشش گم می خنده ھای در صدامی ھاغی جیصدا
آخرش ھم گوشھ ... و خندهی از خوشزدی از حرص و او نفس نفس مزدمیم
 پنجھ انیدستانم را م... من واکنش نشان دادی نگھ داشت و مقابل ضربھ ھایا

 بھ اطراف انداخت و ینگاھ. را کردشیخوب کھ خنده ھا... کردری اسشیھا
 دی جلو کشی را کمشخود

 
 !! دارهی اگھی دفی کھیاصال حرص دادنت .. جانیا-
 
 یب... دارهیفی ولم کن تا بھت بگم چھ کیجرات دار:دمی حرص لب گزبا
 و نیجون تو جونتون کنن مرد...ی چھ فکریتو تو.میمن تو چھ فکر..ایح

 !!ھیفکرتون منف
 

 دوستت گھیاونوقت د.شھیپوستت خراب م..زمیحرص نخور عز:دیخند
 !!ندارما
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 اش را بھ یشانیپ.. دور شانھ ام حلقھ شدگرشی بزنم دست دی خواستم حرفتا
 یامان از بو..دمی کشقی عمیمن ھم نفس.. ام چسباند و چشم بستیشانیپ

 حس نی ای روتوانستمی بود کھ می اسمنی و عشق کمتریوابستگ..تنش
 دی خش دار بھ گوشم رسی با مکث و کمشیصدا...بگذارم

 
 رو یکنار تو ھمھ نوع حس... نکرده بودمیطونی شینطوریبھ عمرم ا..آخ-
 !! حالت ممکننی تربایبھ ز.. تجربھ کردشھیم
 

 تپش قلبم باال کبارهی  حس کردم بھمی گونھ ھای را کھ روشی لبھایتر
اما فکرم ..زدی و پر محبتش پر مزی ری بوسھ ھانی ایتمام دلم برا...رفت

اما ...میای برونی خلسھ بنی از اخواستیدلم نم..دادی را متمانیمدام تذکر موقع
 محبتش خودش انگار حواسش بود کھ عقب رفت و با چشمان خندان و پر

 ... ام شدرهیخ
 
 !!دی چسبشتری بمی ھتل بودی کھ تویکال اون شب-
 

 کی را سر طنتشی آمد شادمیو من ... دستانش گرفتانی دو دستم را مھر
 . چپ چپ نگاھش کردمیکم..آمپول

 
 !!موندی مادمی تا آخر عمر کردمی میطونی شیمنم بودم اونجور..بلھ-
 

  و دوباره راه افتاددیخند
 
 !!میلباساتو بردار بر... خونھ شمامیخب بر-
 

نخود نخود ھر کھ رود خانھ ..من نظرم عوض شد: ابرو باال انداختمتخس
 !!خود

 
 !!یایتو با من م..خودیب: خودم جواب دادمثل
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 ..!!امینم-
 
 !! شد تمامبیتصو.یایم-
 

 !! نکندطنتی شاری وگری بپزم تا دشی برای آشکی... و نگاھش کردمدمیخند
 
 !!امیم..یاوک-
 
چشمانش ... نگاھم کرددیبا ترد...زدی موج ممی و خباثت درون صداطنتیش
 دی کششی لبھایبامکث زبانش را رو...زدی دو دو ممی مردمک ھاانیم
 
 قدم از ھی امشب یزاری نگاھت معلومھ نمنیبا ا...برمتینم..نظرم عوض شد-

 !!خونم دور تر بشم
 

  باال انداختمی اشانھ
 
 !!امیاما من م-
 
 !!برمتینم-
 
 .امیم-
 
 !!نھ-
 
 !اره-
 
 !!نھ-
 
دستم را دراز کردم و چراغ ھا ... قفل انداختم و وارد خانھ شدمی را تودیکل

 بھ یبا لبخند نگاھ... پشتش نمانددی رسیدر را نبستم تا وقت...را روشن کردم
در .. کھ اتاق ھا درونش بود رفتمیاطراف انداختم و بھ سمت راه رو کوچک
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 خرت و پرت یمفرش و ک کی تنھا دنی اتاق را کھ باز کردم با دنیاول
 ...شودی استفاده نمدمیفھم

 
 اتاق نی بود ھمدای را کھ باز کردم از تخت دو نفره اش پی اتاق بعددر

 کھ در اتاق بود ی تختش گذاشتم و بھ سمت در کوچکی را رولمیوسا..است
 را باز می سرم برداشتم و کش موھایمقنعھ ام را از رو..حمام بود...رفتم
بلند شده ...دمی کشمی موھای توی و دستستادمی توالتش ازی میرو بھ رو...کردم
اما چند ...نشاندمی ممی موھای روی آرام رنگ فندقشنھادی بھ پشھیھم...بودند

 . برومشگاهی باشد ھفتھ بعد آراادمی... بھشان نداده بودمیتی اھمچی بود ھیوقت
 

 دمشی کشرونیاز تنم ب...و بازشان کردم روپوشم گرفتم ی را بھ دکمھ ھادستم
 لونی کھ از خانھ برداشتھ بودم را از درون ناییلباسھا...و بھ سمت تخت رفتم

 . تخت گذاشتمی و مرتب رودمی کشرونیب
 

حولھ ام را برداشتم و بھ سمت در .. بستھ شدن در خانھ کھ آمدیصدا
 کانتر ی را روچشی کھ سوودنشی بردم و با درونیسرم را از اتاق ب...رفتم

 آسوده خودم را یالی با خدی کشرونیانداخت و کت اسپورتش را از تنش ب
  بھ در خوردی گذشت کھ تقھ ای اقھیچند دق...درون حمام اتاقش انداختم

 
 !مھال جان؟-
 
 !جونم؟: آب را بستم ریش
 
 !!رمی دوش بگدیمنم با.. ترعی سرکمی-
 

 !!چشم: کردمی اخنده
 

 کھ بھ در یگری دیظھ فکر کردم رفتھ اما با تقھ ا لحکی نزد کھ یحرف
  اشتباه کردمدمیخورد فھم

 



 525 

 سرم من ی توستمشی بکی کھ تو سر توئھ عمرا ییاون نقشھ ھا..نیبب-
 !!باشھ

 
 . خنده ام باالتر رفتیصدا

 
 !!خدا از دلت بشنوه-
 
 قھی آب را باز کردم و بعد از ده دقریش.. خنده خودش ھم بلند شدی صدانباریا

 رونی بھ بینگاھ... و در حمام را باز کردمدمیچیحولھ ام را دور خودم پ
بلوز و ... شدممی لباسھاضی رفتم و مشغول تعورونی بعیسر..نبودش..انداختم

 قدم یصدا...اشتم گذمی را درون چشم ھامی و لنز ھادمی را پوشنمیشلوار ج
خشکشان  انداختم و می موھایحولھ ام را باز رو...دمی را شنشیھا

 . چارچوب قرار گرفت نگاھش کردمی کھ توکلشیھ...کردم
 
 !! باشھتیعاف-
 
 ..!!ممنون-
 

 زی میرو بھ رو..وجب بھ وجب..کردی و با لبخند نگاھم منھی بھ سدست
 اش را از در گرفت ھیتک... برداشتممی موھای و حولھ را از روستادمیتوالت ا

 . آورد و بھ برق زدرونی را ب از کشوھا سشواریکی یاز تو..و بھ سمتم آمد
 
 . تا موھاتو خشک کنمنیبش-
 

 .دمی توالت نشستم و بھ سمتش چرخزی کوچک می صندلیرو
 
 ..!!ریتو برو دوش بگ..کنمیخودم خشک م-
 

  گذاشتمی شانھ ھای زد و دستانش را رومی بھ رویلبخند
 
 !!امیتا ب.. خودت برام لباس آماده کنقھیپس بھ سل..یاوک-
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 کردن پر بود از حس یزنانگ.. صورتم پھن شدی روشتری پر آرامشم بلبخند

 کردمی لباس انتخاب ممی برادر ھایبعد از دوازده سال کھ برا.. خوبیھا
 کھ ھمسرم شده بود لباس انتخاب ی مردی بود برادهیحاال نوبت آن رس

ن  آمدھ بیدی امچی کھ ھیمن..زن بودن را تجربھ کنم... بھ خرج دھمقھیسل..کنم
 محو یشتری بی و با انرژدمی کشیقی نفس عمنباریا... نداشتمیی روز ھانیچن

 .چھره ام شدم
 
 کمد ی تخت گذاشتم و دوباره رو بھ روی روشی برای رنگیری شراھنیپ
 دانستمیم.. از ھم فاصلھ گرفتندمی سوختھ لبھای کت تک قھوه ادنیبا د..ستادمیا

 ی و رودمی کشرونی بشی ھم برای رنگیشلوار کتان مشک..شودیکھ محشر م
 شی بھ کشوھای توالت برگشتم و نگاھزیبھ سمت م...تخت گذاشتم

 ! ھم انتخاب کنم؟ری لباس زشیتوقع نداشت کھ برا..اختماند
 

 ی اقھیبھتر بود چند دق... انداختمرونی آب کھ بستھ شد خودم را از اتاق بدوش
 بھ زمان واگذار دیبا مسائل را یکنار آمدن با بعض...داخل اتاق نباشم

 قھیبعد از پنج دق...ختمی خودم ری برای آبوانیبھ آشپزخانھ رفتم و ل...کردمیم
 کیتنھا ...کردیم  را خشکشیپشتش بھ من بود و موھا..بھ اتاق برگشتم

 . بوددهی پوشیشلوار راحت
 
 !! بپوشیزی چھی.. باشھتیعاف-
 
 صورتش سرخ شده بود.. سمتم برگشتبھ
 
 !!راحتم..ممنون-
 

آب ..رمی ھم موفق نبودم نگاھم را از عضالتش بگادی تخت نشست و من زلبھ
 دھانم را قورت دادم و گفتم

 
 ! پوشات کجاست؟ری زیکشو-
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 را یی با دست کشوکردی را خشک مشی گوشھای کھ با لبھ حولھ توھمانطور
 ستادمیارش اکن.. انتخاب کردمشی برایکی و دمی کشرونیکشو را ب...نشان داد

 و حولھ را از دستش گرفتم
 
 !! خورده بودمی درست و حسابی سرماھیمن بودم تا حاال -
 

  زد و من خودم لباس را تنش کردملبخند
 
 !!بدن من مقاومتش باالست..یخوشگلھ من مردم و تو زن-
 

 !!قانع شدم..بلھ:دمیخند
 
 ی را رولمیوسا... نشستمزی را برداشتم و دوباره پشت مشمی آرالی وسافیک
خط چشم ... کارم را شروع کردمی و با کرم مرطوب کننده ادمی چزیم

 ی صورتنی از بدینوبت بھ رژ لبم کھ رس... زدمملی ری و کمدمی کشیکیبار
 ی دفعھ اکیبا حضور .. و قرمز ماندم کدامش را انتخاب کنمیو کالباس

م اما او متفکر و با چشم  نگاھش کردنھیاز آ.. مقابل صورتم جا خوردمیدست
 نشانیانگشت اشاره اش را ب...کردی نگاه ممی شده بھ رژ ھازی ریھا
  گذاشتمیبرداشتش و جلو.. مکث کردی کالباسی و در آخر روچرخاندیم
 
 . خوبھنیا-
 

 !! کھ کمرنگ باشھیبھ شرط: وار مقابلم تکان داددی را تھددستش
 

 لبخند کج دنی نگاھش کردم کھ با دنھیدر آ... خفھ کردممی ام را درون گلوخنده
بھ ... و از جا بلند شدماوردمی ام بود طاقت نرهیو چشمان خونسردش کھ خ

 از دستانش یکی..دیخند...سمتش برگشتم و دستانم را دور گردنش حلقھ کردم
 را کھ با نفسش... فرو رفتمی درون موھاگرشیدور کمرم حلقھ شد و دست د

تپش قلبم باز نامنظم شد و با ... گردنم پخش کرد مورمورم شدی توطنتیش
  گفتمی خفھ ایصدا
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 !! نکنتیاذ-
 

 زمزمھ اش کنار گوشم نفسم را حبس کرد.. دستش محکم تر شدحلقھ
 
 غرغر دنمی و سر لباس پوشی باشنکھیا..آرزوم بود.. اتاقمیتو..نجایبودنت ا-

 شیآرا...ی و موھاتو شونھ کنینیجلوم بش..ی برام بھ خرج بدقھیسل..یکن
 ! خود آرامش؟یعنی نای افھمھی میک...یکن
 
 ی حس ھای برازدیدلم پر م... اش برداشتمنھی سی لبخند سرم را از روبا

با لبخند دستم را ... ھا فکر کرده بودمنی بھ ھمقای من ھم دقنکھیا...مشترکمان
 دمی کششی موھایباال بردم و تو

 
 یزای چنیھم... برامشھی حسرت منای اکردمی بود کھ فکر میی روزاھی-

 من و تو یاما برا...تھی اھمی بگھی دی از زوجایلی خیکوچک کھ برا
 ...!! لحظھ ھانی و دلمون خوش باشھ بھ ھممی آروم باششھیکاش ھم...آرامشھ

 
 چی ھی محبت را خالص و بگری بار دشی آمدند و لبھاکی خندانش نزدچشمان

 چشم چی ھی بودم و بری بازوانش اسانیم... کردندقیجودم تزر بھ ویمنت
 برق نکھیاما ھم...یگریمثل ھر وقت د..کردی مرابمی از محبتش سیداشت

 و سرم را عقب دمی کشینی محض فرو رفت ھیکیرفت و ھمھ جا در تار
 ..بردم

 
 !!یوا-
 

  خنده اش بلند شدیصدا.. محکم تر شدنددستانش
 
 !!دی دلمو شنی خدا ندانکھیمثل ا-
 
بدنم ..دی قلبم لرزیلحظھ ا.. گردنم نشستی پر تمنا روشی مکث بوسھ ھایب

و .. ثابت نبودندنباری دستانش ایگرم...دی رسمیلرزشش بھ لبھا..دیلرز
 . کنار گوشمشی زمزمھ ھای صدانطوریھم
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 !؟یخوب-
 

  آشنا بودشیصدا..شیصدا..دی لرزفکم
 
 "؟یخوشگلم خوب"
 

  تکانم دادیدست...دیز ستون بدنم لرچھار
 
 !زم؟یعز..مھال-
 

 "ی اخرش مال من شدیدید" شدی در سرم اکو مصدا
 

 دندی اش کوبنھی سیمشت شدند و رو..دستانم مشت شدند..ــدینو..دمیلرز
 
 !!برو عقب-
 

 .. واروانھی دیی خنده ھاانی پر از بھت گم شد مییصدا
 
 "یری امیتک دختر سرگرد مھد..یمال خودم شد"
 
 دمیمشت کوب...دمیلرز... زدمغیج
 
 !!ولم کن..یبرو عقب روان..برو عقب-
 

 دمی شنیادیفر.... شدندری اسمی ھامچ
 
 !مھال-
 

  محکم تکانم دادندیدستان
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 !!مھال آروم باش-
 

 خنده یصدا... خدادمیترسی میکیمن از تار.. بودکی جا تارھمھ
 .می زجھ ھایصدا..شیھا
 

 !!غلط کردم کھ عاشقت شدم...دیغلط کردم نو: کردمنالھ
 

 التماس کردم... افول کردندکبارهی دور دستانم بھ ی ھاری زنجیگرما
 
 !تو رو خدا..بھم دست نزن..خوامتی نمگھیمن د.. برودینو..ولم کن-
 

 جا را چیھ...ھق ھقم باال رفت..رھا شدند... ھا شل شدندریزنج
 دمیخودم را عقب کش...دمیدینم
 
 ..!!تو رو خدا-
 

 خم میزانو ھا... آخم باال رفتیصدا... خوردی محکم بھ جسمکمرم
 بود کھ ییبعد روشنا...و بعد... را حس کردندنی زمیدستانم سرما...شدند

صدا ھا دور ...ھق ھقم قطع شد..چشمانم بازتر شدند..ھمھ جا را گرفت
  کھ مقابلمیبھ فرد... نبودیانبار...بھ اطراف نگاه کردم...سرما کم شد...شد
 شده رانیو... نبوددهینگاھش در... نبوددینو... شدمرهی زانو نشستھ بود خیرو
 میھق ھق ھا...دی جوشمی دستانش گرفت و من اشک ھاانیسرش را م...بود

 باال رفتند
 
 ..!!بھراد-
 

 .کردینگاھم نم... شدشتری کردم و او فشار دستانش بنالھ
 

 !!بھراد: زدمھق
 

  دستانش گذاشتمیدست رو..مقابلش نشستم...دمی را بھ سمتش کشخودم
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 !!بھرادم-
 

 کھ شکستھ بود را ییصدا...نفسم بند آمد.. ام شدرهی خزی سرخ و تچشمانش
  مرد باشدنیباور نداشتم مال ا

 
 ...دینو..دینو-
 

 ! عذاب روح جفتمون باشھ؟ی لعنتنی اخوادی میتا ک: زدنعره
 

 دندی جوشیشتری ھا با شدت باشک
 
 یحالتا...ندازهی اون مادی منو یکیتار...ترسمی میکیارمن از ت-
 . کنترلشون کنمتونمیکھ نم...یکیستریھ
 

 نباری زد ارونیاز اتاق کھ ب... زدم و او بھ ضرب از مقابلم برخواستھق
 . بلند شدی از ھر زمانشتری بمی ھق ھق ھایصدا

 
 صورتم پخش شده ی روشمیتمام آرا.. بھ صورتم انداختمی نگاھنھی آدر
 آب را باز کردم و مشت مشت آب بھ صورتم ریبا حرص ش..بود
 ی چشمانم خبری پایاھی از سگریسرم را کھ باال آوردم د...دمیپاش
 رهی گذاشتم و بھ چھره ام خییدستانم را دو طرف سنگ روشو...نبود
 یکی مشترکم کھ ترس از تاریزندگ...رمی سر بگز درمانم را ادیبا..شدم

 .شناسدیکابوس نم...ناسدشینم
 

 حالت ممکن بھ لحظات نیگند زدن آنھم بھ بدتر...نی ھمشودی مآخرش
 چشمانم گذاشتم و در ی را رونکمیع...بھ تمام احساساتمان...خوبمان
 شک از دست ی مرد را بنیاگر درمان نشوم ا... را باز کردمییدستشو

 کاناپھ رو بھ ی روی حرکتچی ھی ساعت است بمی کھ نی مردنیھم...دھمیم
 من یای مرد دننیا..کندی تماشا ملمیو بھ ظاھر ف... لم دادهونیزی تلویرو
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 یعنی در آغوشش بودم ی از زبانم آنھم وقتدی اسم نودنی شندانمیو م..است
 !!ی نابودیعنی..زجر

 
 می ننیدر ا..می کدام قصد حرف زدن ندارچیھ... بھ اتاقش پناه بردمدوباره

 دنی تختش و نفس کشی رودنی و حالت تھوعم را با دراز کشجھیساعت سرگ
 و دیای بتواندی نمی است کھ حتختھی انقدر بھم ردانمیم... تنش بھبود دادمیبو

حتما " نیبرز"  رفتمفمی بھ طرف کلمی زنگ موبایبا صدا...حالم را بپرسد
  بپرسدامدنمی بخاطر نخواھدیم
 
 ن؟یجانم برز-
 
 ! ھنوز؟نیومدیچرا ن..یسالم آج-
 

  رفتشدی نمگرید... تخت نشستملب
 
 زنگ مارستانیاما وسط راه از ب..میایمن اومدم خونھ آماده شدم کھ ب-

از ...اونم رفت خونھ...ومدیبھراد ھم کھ بدون من نم..امی نشد کھ بگھید..زدن
 !! کنی عذرخواھھیطرف جفتمون از بق

 
 دیضح تر بھ گوشم رس وانباری اشی بود از جمع فاصلھ گرفتھ کھ صدامعلوم

 
 ! خونھ پس؟یایامشب نم..باشھ..اھان-
 

چھ خبر؟ھمھ حالشون خوبھ؟عمھ ..زمینھ عز: گرفتمی را بھ بازی رو تختلبھ
 !بچھ ھا؟.عمو.
 
خب من ... کھ بلند شدم و زنگ زدم بھتگرفتنی سراغتو میھ..یخوبن ھمگ-

 !؟ی نداریکار.فعال برم
 
 !!نھ فعال-
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با مکث از جا بلند شدم ... تخت انداختمی را رولمیبا را قطع کردم و موتماس
 بھم ی برداشتم و موھایبرس... توالت نشستمزی می صندلیو دوباره رو

 تمی اذی حسابشی پقھی را کھ چند دقمیلنز ھا... ام را باز شانھ زدمختھیر
 گذاشتمی نممن... کردمشی آرای چشمانم گذاشتم و باز کمی دوباره توکردندیم
رژ ... کنددای کش پنی از اشتری بای...ندازدی فاصلھ بنمانی بی دلخورنیا

 پنھان کردن یبرا...دمی کشمی لبھای رنگم را با سخاوت چند بار رویکالباس
 چھره ام کردم و ی لبخند چاشنیو در آخر کم... رژ گونھ زدممیدگیرنگ پر

 از جا بلند شدم
 

 زی دستم را لبھ معیسر... رفتن چشمانم ھمانایاھی ھمانا و سبرخواستن
 ھم فشار دادم یچشمانم را رو... داشتمجھی ھم سرگیکم... دادمھیگذاشتم و تک

چھ خوب کھ فردا نوبت چشم ... را ماساژ دادممی ھاقھیو با انگشتانم شق
 قھیاز چند دق بعد...شدمی حالت ھا منی دچار اادی اواخر زنیا... داشتمیپزشک

 مچ ی عطر روی گرفتم و کمزی ام را از مھیکھ حس کردم بھتر شده ام تک
  زدمرونی گردنم زدم و با مرتب کردن لباسم از اتاق بری و زمیھا
 

 را از مکث کوتاھش در عوض کردن کانال ھا نیا...دی را شنمی قدم ھامیصدا
 و نگاه نکردنش ی توجھیدلم از ب...اما بالفاصلھ بھ کارش ادامھ داد..دمیفھم

خودم را در آشپزخانھ اش انداختم و در آخر ...نشست میبغض در گلو...گرفت
 را کنار زدم و ضپس بغ..شدی ھا تمام می دلخوردیبا... رفتمخچالیبھ سمت 

  باال بردمی را کممیصدا
 
 درست یخوری میشام چ..میای گفتم نمنیبھ برز..قرارمون کھ کنسل شد-

 !کنم؟
 

 خم شدم و قی عمیبا نفس... پخش باالتر رفتیاما بالفاصلھ صدا... نزدیحرف
 !کرد؟ی درکم نمیعنی...دمی کشرونی بخچالی از وهی میکم
 
 !ارم؟ی بوهیم..بھراد-
 

  مقابلش گذاشتزی را محکم رو مکنترل
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 !!خورهی بھ دردم مشتریاون فعال ب..اری مسکن بھی...ستیالزم ن-
 

 !!باز خفھ کردن بغض..قی نفس عمباز
 
 !شن؟ی انصاف می وقتا انقدر بیمردا بعضچرا ...ایخدا-
 
 رونی ھا بنتی از کابیکی ی از توی گفتم و بشقابیبی را با درد عجنیا

 ی توی دستشی چاقو و پکی و در اخر با دمی ھا را داخلش چوهیم...آوردم
 دای چک کردم و ظرف دارو ھا را پیکی یکیکشو ھا را ... گذاشتمینیس

 رونی از آشپزخانھ بینی آب برداشتم و با سوانی لکی ھمراه با یمسکن...کردم
 .زدم

 
 لحظھ یبرا... گذاشتمشی رو بھ روزی می را روینی کاناپھ خم شدم و سکنار

 شیاز حالت دراز کش خارج شد و سرجا... نگاھش را حس کردمینی سنگیا
اخم ... کنارش نشستمیخودم با فاصلھ کم...نمیاجازه داد کنارش بنش...نشست

  کردمی دستشیخم شد تا مسکن را بردارد کھ پ...بود درھم شیھا
 
 !!وهیاول م..ھیمعدت خال..نھ-
 

 !!الیخیب..کنھیسرم درد م: در ھم رفتشتری بشی ھااخم
 

 شدی تا جو آرام مکردمی آرامشم را حفظ مدیبا.. را برداشتموهی مبشقاب
 
 ..!! بخور بعد مسکنوهی مکمی...دهی حرفا از شما بعنی دکتر ایآقا-
 

 کھ در ی ھمان شبادیبھ ... از موز را با دست بھ طرف دھانش بردمی اتکھ
 قیدق... چشمانم نشستینگاھش باالخره تو... دھانش گذاشتموهیاتاقش م

موز را مقابل ... مکث کردمی لبھای روشتری بی ام کرد و آخر فقط کمیبررس
 نگشتانم اینفسم حبس شد وقت... از ھم فاصلھ گرفتندشیدھانش گرفتم و لبھا
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 انداختم و او آرام ری و سر بھ زدمیدستم را عقب کش... گرفتشی لبھاانیرا م
 زمزمھ کرد

 
 !؟یخوب-
 

 !!خوبم: خودش زمزمھ کردممثل
 

 مقابل دھانم یوقت.. بشقاب برداشتی موز از توی جلو آمد و تکھ ادستش
 چی مرد ھنیا.. بودشانینگاھش نادم و پر...قرار گرفت سرم را باال گرفتم

  باشدری دلگقھی از چند دقشتری بتوانستیوقت نم
 
 !!اما داغون بودم... تنھات بذارمخواستمینم-
 

 را گرشیانگشتش دست د... را باز کردم و او موز را درونش گذاشتدھانم
  ام فرو بردقھی شقی موھاانیم.نرم

 
 ! حالتات؟نی بخاطر ایدکتر رفت-
 

 روان ھی تحت نظر شیسال پتا سھ ..آره: قورت دادمدهی جومھی را نموز
 .شناس بودم

 
  کاناپھ گذاشتی جلو امد و دستش را پشت سرم رویکم
 
 !خب؟پس چرا حل نشد؟-
 

  پوست گرفتن پرتقال شدممشغول
 
 نکھیتا ا... دکترم برمشی پکردمی کمتر وقت مشدنی مادتری درسام زیھر چ-

 !! ھم نداشتی ادهیفا..اما خب...دارمونی کامال قطع شد دشیسھ سال پ
 

 !چرا؟: دستم نشستی رودستش
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 !ھ؟ی چنم؟منظورتینگام کن بب: زدمی نکردم و او صدانگاھش

 
  شرمنده نگاھش کردمی را باال گرفتم و کمسرم

 
 نذارم ونی ازدواج نکنم و مشکالتمو با ھمسرم درمیدکتر معتقد بود تا وقت-

 !!مونندی می از حالتام بھ قوه خودشون باقیبعض
 

  و من ادامھ دادمکردیپا گوش نگاھم م تا سر
 
 کمی مرد ھمون موقع نزدھیمخصوصا اگھ ...یکی ترس از تارنیمثل ھم-

 نی اتاقم دچار ھمی اومدن تونی برزای ای بردیبارھا موقع کابوس وقت..بشھ
 شبا موقع خواب در اتاقم ترسمیم..ترسمی منی سنگیمن از پتو..واکنشھا شدم

 یکی بدونم کھنیا... خونھ باشھی نفر توھی موقع خوابم نکھیمگھ ا...بستھ باشھ
وگرنھ ... حتما چراغ خواب روشن باشھدیشبا با.. اونجاستکانمیاز نزد

 اگھ ازدواج کنم با گفتیدکتر م.. کھ درمان نشدنھیی حالتانایا...نمیبیکابوس م
 .شنی حاالت رفع منی از ایلی خقی مناسب و دقیراه حل ھا

 
 ! چکار کنم؟دی باقای نداد تا من بدونم دقیراه حل..خب: متفکر بلند شدشیصدا

 
 دمیچی گذاشتم و دستانم را با استرس درھم پزی می را روبشقاب

 
 ی روزنکھیمنم با علم ا... رو گفتنای کرد اتمیزی کھ وی بارنیآخر..دونمینم-

 گھید.ادی مسئلھ کنار بنی کھ با اشھی نمدای پی کھ ازدواج کنم و مردرسھینم
 ی گفت اگھ بتونم حضور ھمسرم رو شبا اونم توادمھیفقط ... نرفتمششیپ

 .شھی حل مزیھمھ چ  بھ مرور زمانامی اتاق تحمل کنم و باھاش کنار بیکیتار
 
  دست بھ اتاقش اشاره کردمبا
 
 .کال فضا رو فراموش کردم... رفتادمیتا برق رفت وجود تو رو .. کھیدید-
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 .می اون انباریفکر کردم دوباره تو: خنجر زدمیبھ گلو بغض
 
  انگشت بھ سرم اشاره کردمبا
 
 !!ستیدست خودم ن...رمی تفکراتو بگنی ای جلوتونمینم-
 

چشم کھ در چشمش دوختم ... نشستندمی بازوھای جلو آمدند و رودستانش
 د لبخند زدنمی و مھربانش بھ رونیچشمان غمگ...دی چکنیی اشک پایقطره ا

 
 !! از ماجرا طالقتو بزارم کف دستتکھی تھی نیحقتھ واسھ نگفتن ا-
 

 اش نشست نھی سیسرم کھ رو...دی و او مرا بھ طرف خودش کشدمیخند
 دستانم را دور کمرش حلقھ کردم و پچ زدم.
 
 !!ی رو بزنی ھمھ چدی قیتونیم.کار از کار نگذشتھ... ھنوزمینامزد-
 

  از خنده داشتیی رگھ ھاشی صدانباری دستانش دو برابر شد و افشار
 
 ؟یکنی ناز می دارکنمی نمنکاروی ایدونیم...برو بچھ پررو-
 

با لبخند در چشمان خندانش نگاه ...دی را فشرد و خودش را عقب کشمی ھابازو
  صورتم خم شد و دماغم را گاز گرفتیکردم کھ ناگھان رو

 
 ! رو بزنم آره؟دتیکھ ق-
 
 دمی و خنددمی کشیفی خفغیج
 
 .دردم گرفت..نامرد...آخ-
 
  گرفتشی دندان ھاانی گردنم فرو برد و پوستم را می حرص سرش را توبا
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 دهی کھ فای منو تو اتاق خوابمون تحمل کنی بدم؟ھان؟اگھ نتونتیطالق عاطف-
 .نداره

 
 دمی بھ کتفش کوبیمشت... گرفتممی دندان ھاانی را ممی شرم لبھابا
 
 !! نشوای حیب-
 

  در چشمانم نگاه کردطنتی را باال گرفت و با شسرش
 
 !! بانومیکنی درمان شما رو شروع میاز امشب پروسھ نھ چندان طوالن-
 

 سھ سوتھ با ھمھ کنمی میبھ جون بھراد کار: دادلمی تحوطنتی پر شیچشمک
 !!یای کنار بیچ
 
 دمی خفھ کردم و با حرص بھ کتفش کوبمی را درون گلوغمیج
 
 !! تو سرت باشھیاگھ نقشھ ا کشمتیبخدا م-
 

 نطوریھم... کردمی در چشمانم نگاه کرد و در اخر از جا بلند شد و رھایکم
  رفت گفتلشیکھ بھ سمت موبا

 
 دکترو ی آقای راه حل ھابیبعد مفصل ترت...بذار شام سفارش بدم..مینیبیم-

 !!دمیبرات شرح م
 
 کھ دست نخورده یو نگاھم افتاد بھ مسکن... با دست بھ خودش اشاره کردو

  مانده بودیباق
 دنده یدستم را گرفت و رو... را بستم و او استارت زد و راه افتادنی ماشدر

 گذاشت
 
 !کمرت بازم درد داره؟-
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  گفتم و بھراد باز با لبخند جوابم را دادی را با شرمندگنیا
 
 !!دوشم گرفتم بھتر شد...دی چسبی حسابی کھ دادی ماساژنیا-
 
 ..من.یدیخوابی منی زمی رودینبا-
 

 ی بھت چشبی نھ؟دای ی خوب شیخوایشما م..خانومم: را قطع کردحرفم
 !!ی تکرار کن من بدونم متوجھ شدگھی بار دھیگفتم؟ 

 
  گفتمکردمی کھ چپ چپ نگاھش مھمانطور

 
کھ چراغ خوابش ..میابخوی اتاق مھی ی شروع ھر دومون توی برایگفت-

 تخت یبعد جفتمون رو...نی زمی تخت و تو رویمن رو..روشن باشھ
 خواب اونم ی باشم و بھ صورتت توداری بدی و اما تا صبح بنده بامیخوابیم

 کھ کنارم خوابھ یتا باورم بشھ مرد... اتاق نگاه کنمیی روشنایتو
 . خودمم راحت بخوابمتونمی و بعد مامی با وجودت کنار مینجوریا..ھمسرمھ

 
 دی فرمان کوبی جمع شده از خنده رویی لب ھابا
 
 .. ویکی تاریبعدشم کھ تو...بلھ-
 

  آخش را باال بردی فرود آمد صداشی پھلوی کھ تویمشت
 
 .ی حرفاتو دوباره تکرار کنھی بقخوادینم-
 
 عمل یتو..نیشما خانوما جنبھ حرف ندار.. بابایاوک:دیخندی مزی رزیر

 !!نیایباھاش کنار مزودتر 
 

  را پر کردم تا سمتش ببرم کھ مچم را گرفتی بعدمشت
 
 . ابراز عالقھ ھاتمنی عاشق ایعنی-
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 ! داره؟فی کیلیحرص دادن من خ-
 

 !!یشی کھ چقدر خوشگل میدونیآخ نم: خنده اش باالتر رفتیصدا
 

 تکان دادم و دستم را شی بھ تاسف برایسر.. ھم خنده ام گرفتھ بودخودم
 .دمیعقب کش

 
 !نوبت دکترت امروزه؟-
 
 !!ساعت پنج..آره-
 
 !ام؟یباھات ب-
 

 کباریھر دو ماه ...ھی چکاپ معمولھی...نھ بابا:  نھ تکان دادمی را بھ معنادستم
 !!دمیانجامش م

 
 ندی ناخوشازی چکی دانستمیاما من م... نگفتیزی چگری راحت شد و دالشیخ

 !!ھست
 
 !؟مھال-
 

 !جونم؟: کردمنگاھش
 
 یزی ازشون چادی؟زی برام بگشتری بتی از خانواده پدریخواینم-

 !!ی کلیزای چھیجز ..دونمینم
 

 ی عادری غیی ھازی چکی بود دهی مرد فھمنیا... تکان خوردندمی ھاشاخک
 است

 
 !چطور؟-
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 سر حرف را خواستیم..شناختمیاما من حاالتش را م.. باال انداختی اشانھ

 خودش نکھی را قبل از ازیتا خودم ھمھ چ..باز کند تا من خودم حرف بزنم
  را با زبان تر کردممیلبھا.. دھمحیبفھمد توض

 
 تی انگار با خانواده پدری دارتی کھ با خانواده مادریتیمیصم..خب-

 !!یندار
 

  اشاره کردی و او با دست بھ پارکدمی لب کشری زیپوف
 
 !!شھی نمریم؟دیبزننگھ دارم حرف -
 

 یمکتی نی بعد کنار ھم روی بھ عالمت توافق تکان دادم و کمی سرناچار
آخر دل .. بودم کھ از کجا شروع کنمریو من مدام با خودم درگ..مینشستھ بود

  متعجبش کردممی زدم و با سوال ناگھانایبھ در
 
 !درستھ؟..ی از پسر عموم بدونیخوای مزنمیحدس م-
 
 و با دمی کشقی عمینفس... و سرش را تکان داددی را جوشی حرص لبھابا

  بھ اطراف لب باز کردمینگاھ
 
اون از ھمسر اول ...ستی نمی واقعیپسر عمو.خب بھت گفتھ بودم کھ احسان-

 با مادر احسان ازدواج یوقت...شدی من بچھ دار نمیعمو...زن عمومھ
 .احسان فقط چھارسالش بود..کرد

 
 

  واضح تر ادامھ دادمیی با صدانباری ا ودمی بھ طرفش چرخیکم
 
 کمکم ی ھر مرحلھ ای توشھیپنج نفر بودن کھ ھم.. منی زندگیتو-

 راحت یلی و آرمان خنایمن با س...آرام و سارا.احسان.آرمان.نایس..کردن
 احترام براش قائل ھی شھیھم..اما احسان..مثل برادرام بودن..بودم
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  بخاطردی شادونمینم... راحت بودم با احسان نبودمھی کھ با بقیاونقدر...بودم
 از ما ادی زن عموم زنکھی بخاطر اای... داشتی اخالق بخصوصنکھیا

 .میگرفتی فاصلھ مکمی و ما ھم ناخوداگاه از احسان ومدیخوشش نم
 

 کردی را با زبان تر کردم و او کھ ھمچنان متفکر نگاھم ممی لبھاباز
 
من ... گرفتگھی دی شکل و بوھیمون ھم کم کم احساسات..میبزرگ تر کھ شد-

 ھمون یتو... آرمان و سارانطوری و آرام شدم و ھمنای سنیمتوجھ عالقھ ب
 یتنھا کس... شدریاحساس منم درگ... آشنا شدمدی دانشگاه با نویدوران من تو

 سفر از  چند ماه قبلادمھیدرست ..کھ از ماجرا خبر داشت آرام بود
 کھ ییحرف از خواستگارا...بابابزرگم حرف از ازدواج من زد..مشھدمون

و بابا ...خوندمی میپزشک... بودملیدختر بزرگ فام.. بھتر بودنیکی از یکی
 ... داشتنییبزرگ و عموم انگار نقشھ ھا

 
 !؟ی با احسان ازدواج کنخواستنیم: حرفم آمدانیم
 

 ان دادم و او کوتاه گفتسر تک.. ھم نبودیحدس زدنش کار سخت..خب
 
 !!ادامھ بده-
 
 سالش بود و ستیاحسان فقط ب.. خودشون کرده بودنشی پی چھ فکردونمینم-

 خواب ھم بھ احسان و ازدواج باھاش فکر ی تویمن حت..من ھجده سالم
 ھی سالھا نی ایزن عموم تو..احسان اخالقش بخصوص بود...نکرده بودم

 مادر و پدرم.. بودمدی نوریمن درگ.. بوجود آورده بودنمونی بی نامرئوارید
 نھ اما بابا بزرگ و عموم اصرار میگفتیما م...قصد شوھر دادنم رو نداشتن

 دیعالقم بھ نو... بودیمن جوابم قطع...کردنیمدام باھام صحبت م...کردنیم
 ی بود برای خوبحیھمھ و ھمھ توج...می سنطی شرای رفتارم و حتیو سرد

 . نھ گفتنیبرا..فکر نکردن
 
 !! بود؟حتما خود اون مطرح کرده با اونایواکنش احسان چ..خب-
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  زدمشخندین
 
اون خودش مخالفت منو ... حرفاستنی دست و پا تر از ایاحسان ب-
 باعث شده بود بابا نیو ا...گفتی نمیچیھ..جوابم قاطع بود و اون...دیدیم

 ازدواج نی ای و اصرارشون رو برداشت کننگھی دزی چھیبزرگ و عمو 
 چند روز قبل از ادمھی...دی وسط زن عموم مخالف بود شدنیا... بشھشتریب

 وجود نداره ی عالقھ ایاحسان باالخره دھن باز کرد و گفت وقت..ونسفرم
 !! نزدی حرفی کسگھی شد کھ دنیا...ستیازدواج ما درست ن

 
 !!پس اون بھت عالقھ داشتھ-
 

 !گفتم؟یچھ م... درھم رفتمی ھااخم
 
 ! بوده؟نی ای باھاشون نداریتیمی صمنکھیپس علت ا-
 

 سکوت شیاما بھ جا... نبودی مسئلھ انکھیا... دلم پوزخند زدمدر
 در زھای چیبگذار بعض... من و احسان و خدانی اش بماند بھیبگذار بق...کردم

 اش گناه بود و ھیگفتن بق...قبرستان دلت بمانند و سر از خاکش بلند نکنند
 . ھمسر و بستگانمنی بی دلخورجادیا

 
 !! بودنیھمش ھم..آره: زمزمھ کردمکوتاه

 
  عقب رفتی و کمدی ام را بوسیشانیپ
 
 ! عمو جان؟یچطور-
 

  شده بودشتری صورتش بی و چروک ھانیچ.. زدمی محولبخند
 
 !ن؟یشما چطور..می شما خوبھی ساریز-
 

 دی ام را بوسیشانی و باز پدیخند
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 ی و خودت کھ از دردامی شدریباالخره پ..ستمیبد ن.. زبون تونیامان از ا-

 !!ی خبر داریریزمان پ
 

 دمیمنظورش را فھم... درھم رفتمی اخم ھایکم
 
 !! عمونی سالمت باششھیانشا کھ ھم-
 

 رهی بود خستادهی اای را دور شانھ ام حلقھ کرد و بھ بھراد کھ کنار برددستش
 ی رویلبخند محو...شدی و آشنا مکردی می سالم و احوال پرسھیبا بق..شد

سرش را خم کرد ...کردی مییصورت عمو از ھمان بدو ورود بھراد خودنما
 و در گوشم زمزمھ کرد

 
 
 کھ ی مطمئن بودم کسیکنی ازدواج می کھ داری و خبر دادی زنگ زدیوقت-

 . مرد مطمئنھھی یانتخابش کرد
 

 ر کھ نگاھش بھ بھراد بود گفت و ھمانطودی را عقب کشسرش
 
 .یآقا و مرد زندگ-
 
 مرد نگاھش ھم نیا...عمو ھم مجذوبش شده بود... لبخندم پھن بودنباریا

 از عمو جدا یبا عذر خواھ..کردی را بھ مخاطبش القا می و استوارتیامن
کنارش ...کردی نشستھ بود و نگاھم می مبل دونفره ایبھراد حاال رو..شدم

 ی اسفندانمیعمھ برا...ھی بقرهی انداختم و مقابل نگاه خرینشستم و سر بھ ز
  آمدرونیدود کرد و از آشپزخانھ ب

 
 
 .چشم حسود کور بشھ..ماشا..ماشا-
 

 دی را دور سرمان چرخاند و خم شد و سرم را بوساسفند
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 !!یشی عروس میقربونت برم کھ دار-
 

 دمی انداختم و گونھ اش را بوسدست دور گردنش..دمیخند
 
 
 !!تونی مھربوننی شما با ایمن بھ فدا...خدا نکنھ عمھ جون-
 

با خنده رو بھ سارا کھ کنار _دخترعمھ ام_ خنده جمع بلند شد و نغمھیصدا
 آرمان نشستھ بود کرد

 
 انقدر مامانم یاگھ نصف زبون مھال رو داشت..ری بگلیسارا خانوم تحو-

 !!اوردی درنمیبرات مادر شوھر باز
 
 
سارا ...ی بود تا شوخھیھر چند حرف نغمھ کنا...دمی من ھم با صدا خندنباریا

مگر ... حوالھ من کردی داد و چشم غره اتی رضای خشکیتنھا بھ لبخند
 نشستھ ی مبل تککی یزن عمو رو!..داشت؟ی برمشی ھاھینغمھ دست از کنا

 کم کم بھراد دمیفھمیم..بود و از ھمان ابتدا نگاھش بھراد را نشانھ گرفتھ بود
 ی سالم و احوال پرسکی بود بھ دهی زن عمو را دیاز وقت...شودیمعذب م

 میعمو بود کھ معذب بودنش را حس کرد و با ن... اکتفا کرده بودیرسم
  بھ ھمسرش سر صحبت را باز کردینگاھ

 
 
حال مادر و خواھر و بردارت چطوره؟انشا سر فرصت ..نبھراد جا..خب-
 !!میکنی مارتشونیز
 
 

 اش لب باز ی صاف نشست و با ھمان نگاه خونسرد و لبخند رسمی کمبھراد
 کرد
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مادرم کھ امروز فردا حتما ..رسوننیخوبن و سالم م..نیشما لطف دار-

 .رسنیخدمت م
 
 

  ھم استرس داشتمی چرا کمدانمی سکوت کرده بودند و من نمھمھ
 
 ی فرصتھیحاال ...می حاضر بشی مراسم خواستگارمیما کھ سعادت نداشت-
 کھ دمیشن... از خودت و خانواده بگوکمی...می آشنا ششتری اومده تا باھم بشیپ

 !ستن؟ی ناتی حدیپدرتون در ق
 
 
 سالم بود و ستیمن اون موقع ب... فوت کردنشیپدرم چھارده سال پ..بلھ-

از اون بھ بعد کنار درس ... دوشم افتادی رومونی زندگی ھاتیتمام مسئول
 لندن ھی گرفتن تخصصم بورسیچند سال بعد برا...کردمیخوندن کار ھم م

 از شتریب االن... تنھاشون بزارمتونستمینم...کھ ھمراه خانوادم رفتم...گرفتم
وز در دو ر...با مھال جان ھمکارم(...) مارستانی بیو تو... کھ برگشتمکسالھی

 !!کنمی مسیھفتھ ھم دانشگاه تدر
 
 

 لحن نی اشدیمگر م...کردندی نگاھش می ناخوداگاه با لبخند پر احترامھمھ
!  اش کرده بود دوست نداشت؟ی کھ چاشنیقاطع و استوار را ھمراه با اخم

  بھ حرف آمدنباریعمھ بود کھ ا
 
 ھمھ نی کھ ایپسر...یدی رسنجای تا بھ ایدیپس معلومھ زحمت کش...ماشا-

 و درسشم بخونھ معلومھ مرد ادی خانواده بربھی ی ھاتیسال از پس مسئول
 !! شدهبتی کھ نصی خانوم گلنیخوشا بھ حال مادرت و ا...ھیزندگ

 
 

 لبخند کج نگاھمان کی خونسرد با ایبرد... ھمھ پھن شده بودی لبھای رولبخند
  زدیعمھ لبخندبھراد نگاھم کرد و در جواب ... و آرمان با لذتکردیم
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 !!مھال کھ با قبول کردنم منت گذاشت-
 
 

  کردی بلندی تک خنده اآرمان
 نیاگھ از ھم.. تویِ مرد بردی ھرچیآبرو...یشورشو در آورد..بسھ بابا-

 .گمی خودت میبرا...شنی پررو می حرفا بزننیاالن از ا
 
 

  زددیلرزی مشی بھ بھراد کھ شانھ ھایچشمک
 
 !! من جنبھ ندارهیی دا دخترنیمخصوصا کھ ا-
 
 

 سارا رو نکھی بود بخاطر ای رفتھ آرمان خان؟کادتی: چپ نگاھش کردمچپ
 ی چندبار رفتادتھی بود؟ختھی رو بھم رای و دنکردیاز دست نده مدام التماس م

 !؟یخواستگار
 

 کردم ی بار خواستگارھی ؟منیگی چرا م؟من؟دروغیک: گرد شدچشمانش
 !!خانواده خانومم از خدا خواستھ قبول کردن

 
  نگاھش کرد و آرمان آب دھانش را قورت دادزی تسارا

 
 ...!! رفتمی ده دوازده بارکنمیحاال کھ فکر م-
 

  تکان داد و گفتیشوھر عمھ ام با سر.. جمع بلند شدی خنده ھایصدا
 
 . امان از عشقیا-
 

  شباھت بھ پوزخند نبود گفتی کھ بی عمو با ھمان لبخندزن
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 نی بی آبکیعشقا...شنی ختم نمیھمھ ازدواجا کھ بھ خوشبخت..ونسیآقا -

 و شناخت نی باھم بزرگ شدیآرمان جان شما از بچگ.. شدهعیجوونا شا
 ایلیاالن خ... کنار ھم بموننیطی کھ با ھر شراستنی مثل شما نھی بقنیداشت

 !!ادی و بعد ازدواج گندش در مکننی پنھان مگھی رو از ھمدیھمھ چ
 
 

آب دھانم را قورت ... کھ سالن را فرا گرفت دوست نداشتمیسکوت
 ھم یآرمان دندان رو.. از من داردی انھی زن چھ کنی ادانستمینم..دادم

  حالت ممکن درھم بودنیدتری بھ شدشی و عمو اخم ھادیسابیم
 
 !!نی شما متیحرف ھا-
 
 ی بخشنانینگاھش کردم کھ با نگاه اطم...خورد جملھ بھراد نفسم گره نی ابا

  گرفت و رو بھ زن عمو گفتشی دست ھاانیدستانم سردم را م
 
 ازدواج گھی با ھمدی از زوج ھا ھستن کھ بدون شناخت کافیلیاالن خ-
 . رو ندارنیتحمل ھر مشکل...کننی میبچگ..ناپختھ ھستن..کننیم
 

چرا ... بودی عادریم تپشش غ چرا قلبدانمی را در دستانش فشرد و نمدستم
 چشمانم بھ دھانش دوختھ شده بود

 
 گھی از ھمدی بھ شناخت خوبکسالی نی ایخدا روشکر من و مھال کھ تو-

 مشترکمون رو ی کھ زندگشھی مقی کامل و دقیالبتھ شناخت وقت...میدیرس
 !!میشروع کن

 
  در نگاه پرحرص زن عمو ادامھ دادرهیخ
 
و ...میزنی گدار بھ آب نمیب...می خانواده بودکی گاه ھیمن و مھال ھرکدوم تک-

 وارد خوادی کھ می شخصتی کھ ھمھ جوره از صالحمیاونقدر محتاط ھست
 !!می بشھ مطمئن بشمونیزندگ
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 کھ یقیو نفس عم...دمی را در چشمان ھمھ دنیبرق تحس... اتمام جملھ اشبا

  شده بود اش حبسنھی سال در سانیعمو در فضار رھا کرد انگار سال
 
 ی زنده باششھیھم...شھی خوشبخت می راحتھ کھ دختر مھدالمی خگھیحاال د-

 !!پسرم
 

 کنمی در را باز می و من با تشکرداردی مطب نگھ می بھ رورو
 
 !ام؟یمن ن-
 
تو برو بھ ... آرامشی برم پخوامیمن بعد م...زمینھ عز:چرخمی سمتش مبھ

 !!کارات برس
 

 از نی ماشیبا تک بوق...شومی مادهی پی و من با خداحافظدھدی تکان میسر
 بھ تابلو دکتر ی و با نگاھدمیبھ سمت ساختمان چرخ...کندی حرکت مشیجا

 از جا بلند شد و لبخند زنان دستش را جلو دنمی با دیمنش...احتشام داخل رفتم
 آورد

 
 دنتونی دکتر چقدر از دنیدونیم.. طرفانیاز ا..چھ عجب..سالم خانوم دکتر-

 !شھ؟یخوشحال م
 

ماه قبل .. از دستم شکارهی دکتر حسابدونمیم: و دستش را فشردم دمیخند
 !!ومدمین
 

  کھ در دستم بودینیری افتاد بھ جعبھ شنگاھش
 
 !؟ی واسھ چینیریش...قربونتون برم-
 

 !! بھتگمیبعد م...ریبگ: را بھ دستش دادمجعبھ
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  ھوا تکان دادی دستش را توی حالت با مزه ابا
 
انقدر از دستتون حرص ...نی رفع کنی دلخورنیخوای مینیری کھ با شنینگ-

 ی نظمی بنی با ادهی دختره آخرش منو دق منی اگفتیھمش م...خورده
 !!ھاش

 
  ھا اشاره کردی از صندلیکی و با دستش بھ دی من خندی بھ پاپا
 
 !!ست اومد نوبت شمارونی مراجع کھ بنیا..نینی بشنییبفرما-
 
  آوردرونی بی کمد پشت سرش ھم پرونده ای تواز
 
 . پرونده و عکساتوننمیا-
 
 بعد خانم قھیحدود ده دق.. نشستمی صندلی روی دستش گرفتم و با تشکراز
 باز ترانھ و شی آمد و من از جا بلند شدم و مقابل نرونی از اتاق بیانسالیم

 طنتی دختر و شنیامان از دست ا... داخل رفتمخواندی ممی کھ برایفاتحھ ا
 !!شیھا
 
 !!سالم دکتر-
 

 درھم شی اخم ھادنمیبھ محض د.. دستش گرفتری زی را از برگھ ھانگاھش
 رفت

 
 !!سالم دخترجان-
 

 !! دکتر؟من بازم مزاحمتون شدمنیخوب: نشستم مقابلش
 
 دمی چشمانش برداشت و چپ چپ نگاھم کرد کھ خندی را از رونکشیع
 
 !!امی بشیواقعا وقت نشد ماه پ..نیکنی متی اذنیاستاد دار-
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دختر ... نھ ھر دو ماهیای بود ھر ماه ب؟قراری ندادتی بازم اھمایوقت نشد و -

 !ست؟ی نی ھم عادادی زتشونیمگھ نگفتم چشمات وضع
 

 ..!!بادمجون بم آفت نداره: دستگاه صاف نشستمپشت
 

 نده تا کور تیانقدر اھم.. بگم بھتیچ: کردمی چشمانم تنظی را رودستگاه
 !!یش
 
  عقب رفتمنھیبعد از معا...دمی حرفش خندنی ابا
 
 می زندگی بزرگ توریی تغھی تازه شم؟منی کور منی بگادیدکتر دلتون م-

 !! آرزو دارمیکل...دادم
 
  حلقھ امینگاھش افتاد رو.. تعجب نگاھم کردبا
 
 !؟ی ازدواج کنی گرفتمی تصمباالخره...شھیباورم نم... باباجانی؟وایجد-
 

 !!با اجازتون:دمی خندنرم
 

دکتر با ... داخل آمدینیری و شی چاینی سکی بھ در خورد و ترانھ با ی اتقھ
  زد و رو بھ من گفتی لبخنددنشید
 
 شازده پسر؟از نی ھست ایک...یخوشحالم کرد... دخترمیدیزحمت کش-

 !ھمکاراتھ؟
 

  گذاشتزی می را روینی گرد سی با چشمانترانھ
 
 !!نمی ببنی واضح بگیی پسر؟دا؟کجا؟کدومیچ-
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 غیچشمانش گرد شد و ج... بودی باال بردن دستم و نشان دادن حلقھ ام کافتنھا
 دی کشیفیخف
 
 ازدواج ینو؟کی ادمی چرا ند؟منی حلقھ است؟ازدواج کردنیا..یوا-

 میدزدی می تنھا؟نکنھ فکر کرد؟تنھای چرا ما رو خبر نکرد؟نامردیکرد
 !ھ؟ی ھست؟چجوریشوھرتو؟حاال ک

 
 دمی حرفش پرانی خنده مبا
 
 !! دختریخفھ شد...ترانھ بس کن...ترانھ-
 
 چشمانش را گرفت ی پایدکتر تر... حرفم بھ خودش امد و آرام نشستنی ابا

 . خنده اش مسلط شدی رویو کم
 
 !!زنمی حرف می دفعھ رگبارھی شمی زده مجانیھر وقت ھ..دی ببخشیوا-
 

  و دستش را فشردمدمیخند
 
 !!متخصص مغر و اعصابھ.. بلھ از ھمکارامھنکھیاوال ا-
 

 !ھ؟یخب؟اسمش چ... کالسولیا: زدیسوت
 
 و دی درھم کشی را مصنوعشیدکتر اخم ھا...شدیاما نم... نخندمخواستمیم

 تشر زد
 
 ! چھ وضع حرف زدنھ؟نیترانھ ا-
 

زود باش ..خب تو بگو..قول..یی داشمی ادب نمی بگھید: را مظلوم کردخودش
 !! برمخوامیم
 

 .گری در آمده بود داشکم
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 .می دوھفتھ ست کھ باھم نامزد کردیکیتازه ..اسمش بھراد رادفر-
 

  بلند شدرونی زنگ تلفن از بیصدا
 
 !!من رفتم فعال...بخشمتیم..نی نگرفتیپس ھنوز عروس...یاوک-
 
 بھ یاز جا بلند شد و نگاھ بھ تاسف تکان داد و ی سریی رفتنش دارونی ببا

 دیبھ سمتم چرخ... درھم رفتشی اخم ھایکم... انداختمیعکس ھا
 
 !د؟ی دی تارای؟ی اواخر ضعف نداشتنیبھ خصوص ا.. دو ماهیکی نی ایتو-
 

  درھم رفتمی ھم اخم ھامن
 
 ! ھست؟یچطور؟مشکل... شدنشتریاما االن ب... کم بودنیلیخ..چرا-
 

  را بھ چشمش زدنکشی نشست و عزشی مپشت
 
 !! ات کنمنھی معاگھی بار دھی تا نجای انیدوباره بش-
 

 . بھ دستورش عقب رفتمقھیبعد از چند دق... نشستمی صندلیرو
 
 یی وقتاھ؟چھی از چی ناشدی دی ضعف و تارنی ایکنیخودت فکر م...خب-
 !اد؟ی مشیپ
 

 اما بھ ھرحال گفتم..کردی نگرانم می کمشی ھاحرف
 
 عمل تموم ری زمارامی از بیکی یمثال وقت...وفتھی میفاق بد کھ اتیمواقع-
 و ھی گریوقت... دوشمی رووفتھی چند ماه کار کردن میانگار خستگ...کنھیم

 و ناراحت کنمی از تھ دل واقعا درکشون منمیبی خانواده ھاشونو میزار
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 ی خبر بدیوقت ای...ننیبیچشمام تار م..رهی مجی سرم گکمیاونوقتھ کھ ..شمیم
 ..!!شھیبھم داده م

 
  زدی ضربھ آرامزشی می خودکار روبا
 
 ادی زتی فشار روحیوقت...یشی شوکھ میوقت...بزار بھتر بگم دخترجان-
 !درستھ؟...دهی بدنت واکنش نشون منطوری اشھیم
 

 دی تکان دادم با خودکار دور چند عکس خط کشدیی تای را بھ معناسرم
 
 بھ دینبا...رک و پوست کنده بھت بگم...ستی چشمات چندان جالب نتیوضع-

 نیا...یخوری نمیحرص و جوش الک...یشی نمیعصب..یاریخودت فشار ب
 تی خودت رعادیاما با...مصرف کن...سمینویدارو ھا رو برات م

 !گھ؟ی دیمتوجھ...یکن
 
 در آخر لب باز کردم...کردمی و مات نگاھش مجیگ
 
 !فتھ؟ی ممکنھ بی اتفاق؟چھیتھش چ...فتھی اتفاق بنیگی کھ میینایاگھ تمام ا-
 
 

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

 دمی پاششی دستش گذاشتم و لبخند بھ روی رودست
 
 !! قھرمانمیمنتظرت-
 

 دی بھ شانھ اش کوبی و ضربھ آرامدی خندنایس.. را فشرددستم
 
 خونھ با ما اطی تو حی دارگھی ماه دھی نمی ببخوامیجون داداش م.. آرمان-

 !!یکنیفوتبال م
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  تر در دستش چرخاندعی را سرحشی حرف تسبنی با امادرجون
 
 !! مادرنمتیسالم و سالمت بب...خدا خودش نگھدارش باشھ...انشا-
 

 شده ی بسترمارستانی بی توروزیاز د... بوددهی عمل آرمان فرا رسروز
 چشمشان خون بود و در کیسارا و عمھ ...میکردی دعا مشیھمھ برا...بود

 بھ زدمی و من غر مکردندی و دعا مختندیریاشک م...حیان قران و مفاتدستاش
 میدامروز ھم ھمھ دور ھم جمع شده و آمده بو... دادنشانھی ھمھ روحنیا
 دنی بھ دروزیزن عمو کھ سردردش را بھانھ کرده بود و ھمان د...مارستانیب

ارا  بودمشان و از زبان سدهیالبتھ من ند...ھمراه احسان...آرمان آمد
 رونی بعد پرستار ھا داخل آمدند و تخت آرمان را بقھیچند دق....دمیشن

 میرفتیھمھ بھ دنبالش م...بردند
 

 !!منتظرتم مامان...تحمل کن.. باشیپسرم قو:عمھ
 

  آرمان نشاندی لبھای پربغضش لبخند رویصدا
 
حاال برنگشتمم ... ندارهی و زارھی عمل ساده کھ انقدر گرھیبابا ... مامانامیم-

 !!کھ خب عمر دست خداست
 
 حوالھ یچشم غره ا... سارا و عمھ و نغمھ بلند شدھی گری حرف صدانی ابا

  کردمطانشیچشمان ش
 
 !!حرف نزن اصال...ی بدی دلدارخوادیتو نم-
 

 !! بھ خدالمشھیف... از ھمھ ما سالم ترهنیا:دی خندنیبرز
 
 ی آرزوشی و برازدندی بھ شانھ اش میست ھمھ دمیدی در اتاق عمل کھ رسبھ

 و من و بھراد دندی سرش را بوسییپدرش و عمو و دا...کردندی میسالمت
 میپشت سر تختش وارد اتاق شد
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 ..نیبرز

 
 

  آمدرونی بعد مھال از اتاق عمل بقھی دقچند
 
ما ...ھی طوالنبای عملھ تقرھی نیراستش ا... برهشی پیانشا کھ عمل بھ خوب-

 اما جز خوامیعذر م...کننی بخش اعتراض منیمسئول...ادهی زتمونیھم جمع
 . بمونھنجای اتونھی نمیدو سھ نفر کس

 
ھمھ موافقت ....میرفتی مدی باھیپس بق...ماندندی و عمھ و سارا کھ بھ حتم منغمھ

 بھ بخش خودشان رفت و ما ھم یمھال با خداحافظ..می رفترونیکردند و ب
شوھر عمھ و عمو ...می قبل از اتمام عمل برگردکساعتی بایتقرقرار شد کھ 

 . پس در محوطھ ماندندندیاینتوانستند ب
 
 !ن؟یبرز-
 
 دمی بھ عقب چرخای بردی صدابا
 
 بلھ؟-
 

  را بھ سمتم گرفتیچیسوو
 
 نی ای توادی زدی خونشون؟نبایبریمادرجون رو م... مھالستچی سوونیا-

 !! بمونھطیمح
 

 !یاوک: را گرفتمچی تکان دادم و سووسر
 
 رفت ادمی کھ خونھ بابابزرگ رفتم چندتا نقشھ ھمراھم بود شبی من دیراست-
نقشھ ھا رو ... شھررونی ساختمون بھی سر رمیاالنم دارم م... با خودمارمیب

 !!اریبرام ب
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  انداختمی ساعتم نگاھبھ
 
 کالس دارم ھی گھید برسونمشون؟اخھ من دو سھ ساعت عیالزمھ سر...باشھ-

 تو شی پارمی کھ تا برم و بیدونی میاز طرف... ھستمیطوالن... مھمھیلیکھ خ
 .شھی مریو بعد برم دانشگاه د

 
مھال ... بزارشون و خودت بھ کارات برسنی ماشیتو...ستیمھم ن...نھ بابا-

 . ندارهاجی احتنشیکھ فعال بھ ماش
 

 !!نامزد محترمش ھست: زدی کجلبخند
 

 !!من رفتم...یاوک:دمی و بھ شانھ اش کوبدمیخند
 

  رفتنگی و من بھ ھمراه مادرجون بھ سمت پارکمی داددست
 
. 
 
. 
 

 مادر و پدرم یبھ عبارت... کوچھ بودکی در می و پدری پدربزرگ مادرخانھ
 کردم بھ سمت خانھ ادهیمادرجون را کھ مقابل خانشان پ... بودندھیھمسا

خودم را راحت کردم و ... نھای خانھ ھست ی کسدانستمینم...بابابزرگ رفتم
 را لمی موباامش نداشتم پس در کمال آری عجلھ اادیز... در را باز کردمدیبا کل
  گذاشتمنی نازنی برایغامی و در واتس آپ پدمی کشرونی ببمیاز ج

 
 " دانشگاهمیری دنبالت بعد مامی ساعت زودتر آماده شو ممین"
 

 ی کتانی بندھاگرمی خم شدم و با دست ددمی رسی کھ بھ در ورودھمانطور
  را باز کردممیھا
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 !"؟ی دارنیمگھ ماش"
 
 دمی کشرونشی چپم گذاشتم و بی راستم را پشت کفش پایپا
 
 خوابگاه ابونیسر خ...می دور بزنکمی خوامیم... مھال دستمھ امروزنیماش"

 "منتظرم
 

 ذاشت گیشکلک خنده ا... باز کردم و داخل رفتمی را بھ آرامدر
 
 " کھ رانندش پسر جوونھ نشمینیبابام گفتھ سوار ماش"
 

خواستم جواب ... پھن شدمی لبھایلبخند رو...ی بندش شکلک زبان درازپشت
 از اتاق ھا یکی از داخل ی جر و بحثی دھم کھ صدالشی تحویمانیپر و پ

 زن یصدا… بھ راه رو اتاق ھا نگاه کردمیبا کنجکاو...حواسم را پرت کرد
 زن عمو و احسان ی صدادمی تر کھ رفتم فھمکینزد... بودیو مرد

خواستم عقب گرد کنم و .. اندامدهی نمارستانی آمد امروز آنھا بادمیتازه ...است
  خشکم کردمیبروم کھ حرف زن عمو سرجا

 
 !؟یکنی داره کھ ازش دل نمیمگھ مھال چ... احسانیدیتو آخر منو دق م-
 
تمام وجودم گوش ... باشم و گوش نکنمبندیپا اتی اخالقی نتوانستم رونباریا

 داره کھ ازش یمھال چ"  جملھکی یآنھم برا. زدیتمام وجود قل م...شده بود
 !"؟یکنیدل نم

 
 !!کنمی بھ مھال فکر نمگھیمن د...گمیمامان ھزار بھت گفتم االنم م-
 

  بھ عقب برداشتمی زده قدمبھت
 
 میرا خودتو مدام ازش قاپس چ...شناسمیمن رنگ چشماتو م...یگیدروغ م-
 !!نیستی کن شما قسمت ھم ن؟قبولیکنیم
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 !مھال؟احسان؟عشق و عالقھ؟...شودی از از شدت بھت باز مدھانم
 
 اگھ تو اونروز اون حرفا رو شدیمھال مال من م...بس کن مامان-

 ی تویدیکوبی و نمیکردی نمیلی ھمھ سی جلوشوی زندگقتیاگھ حق...یزدینم
 یاز زخم زبون زدنا... تو دق کردیبابابزرگ از حرفا...صورت بابابزرگ

 !! بشمکی بھ مھال نزدی قدمگھی نزاره من دیتو باعث شد...تو
 
مھال قرار بود مال او شود؟چرا من خبر ...زندی داد مبای ھا را تقرنیا

 پوزخند بلند مادرش قلبم را یزنند؟صدای حرف مقتینداشتم؟اصال از کدام حق
  اندازدیبھ تپش م

 
 نی اشھی انگار واقعا از رگ و ریکنی بابابزرگ بابابزرگ می جورھی-

 بود کھ بشھ زن تو؟اون قبال یمھال مگھ چھ تحفھ ا...خوب کردم...ی افھیطا
 !! خانوادش بودی کھ دشمن خونیزن کس... شده بودگھی دیکیزن 

 
پشتم بھ جسم ...زنندی مرونی از حدقھ بمیچشمھا...ستدی ای از تپش مقلبم

 احسان ھم از شوک ادی فریصدا....خورمیُ سر مشیرو...خوردی میمحکم
 کشدی نمرونمیب
 
 !! نکنوونمید...ساکت شو...بسھ-
 

 !!تھمت نزن...نگفت دروغ نگو.... را رد نکردشیحرف ھا... نکردرد
 
حتما ... نھای بھ پسره گفتھ  گذشتشوستیمعلوم ن... دقنھی آی ھستونھیتو د-

 تا ستیوگرنھ خر کھ ن... دکتره بشھنی زن اخوادی منانیعمل کرده کھ با اطم
 ...!!ادیبعد گندش در ب

 
 بھ قلب از تپش زدیسکوت احسان خنجر م...شودی ماهی سایدن...رودی منفس

  امستادهیا
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 بود کھ آخرش خانوادشو یچشمش دنبال ھمون پسر...از اولم عاشقت نبود-
 !!کشت

 
 . ھا قصد بازگشت ندارندنفس

 
 . و مادرش رو کشتیی عفتش کرد ھم دایاون قاتل ھم ب-
 

از شدت شوک ضربان باال ...تپش ھا برگشت... برگشتنفس
 ! عفتش کرده بود؟ی کھ عشق مھال بود؟کھ بیقاتل...؟ییمادرم؟دا...رفت

 
 
 بخاطر حماقتش یدید و مرد؟ند از دستش دق کرامرزی خدابی مھدیدیند-

!  کرد؟میتی رو گھی لو رفت؟کھ آخرش خودش و سھ تا بچھ دسیاطالعات پل
 !! جواب شکستن دل تو بودنیا

 
 خودم و یمیتی...پدرم...زندیاحسان باز داد م...گذارمی قلبم می را رودستم

 بھ شدت باز می رو بھ رویدر...یمھران آنھم در ھشت و شش سالگ
 !!شناسمشیانگار نم...دی ای مرونیان باحس...شودیم
 
 ...!! خداای-
 

 !؟یینجای ای تو از کنیبرز...یوا:کشدی منی ھیزن
 

  بلند نشدگری و ددی خوابی مشھد شبی مادرم توگفتند
 
 !!نیبرز-
 

 اوردی بود و با مرگ خواھرش طاقت نفی ام قلبش ضعیی داگفتند
 
 !! جوابمو بدهنیبرز...می خدا بدبخت شدیوا-
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مھال سھ ماه ... باشدی بستردی بای مھال از شدت شوک چند روزگفتند
 !فقط بخاطر مرگ مادرم؟!  بود؟یسھ ماه بستر...نبود

 
 !م؟یاحسان حاال چکار کن-
 

 می ھادهیمحو شن...ستمی ننجایا...دی آی صورتم فرود می توی اضربھ
 .ای بدن بردی رویزخم ھا...کمر خم شده پدرم...میدھایمحو د...ھستم

 
 !!نیبرز:شنومی می دادیصدا

 
 عفت شده بود؟آنھم بدست عشقش؟دشمن ی گفتند بھ من؟خواھرم بدروغ

 !مان؟ی خانوادگیخون
 
 !! آبو بھ بزن بھ صورتشنی اایب-
 
نگاھم ...کندی منظم مکبارهی را بھ میاتی تمام عالئم حپاشدی کھ بھ صورتم میآب

! د؟یبود و جواب رد شناحسان عاشق خواھرم ...شودی قفل میدر نگاه سرخ
 ! داشت؟یگریمھال عشق د

 
 !دروغھ مگھ نھ؟-
 
 دھدی سرش را تکان معی سرمی صدابا
 
 !!اره دروغھ...اره-
 
 .شودیعربده م...شودی از کجا آزاد ممی صدادانمینم
 
 !!خفھ شو احسان-
 

 کھ خواھرم را یھمان...زندی مغیمادرش ج...کنندی اش را مشت مقھی میدستھا
 دی آیبھ جوش م...کندیخونم قل قل م...بدنام خوانده بود
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 و مادرت خواھرمو ی کھ تو اتاق بودیدروغھ؟اگھ دروغھ چرا ھمون موقع-

 !آره؟.  تو دھنش؟خواھر من عاشق دشمن خانوادم بودیخراب صدا زد نزد
 

بھ عقب ھلش ...زنمینعره م...زندی مدیی و مھر تابنددی را مچشمانش
 و بھ زنمی مرونیاز خانھ ب... دومیاما م... کرده امدای پی چھ جاندانمینم...دھمیم

 را قتی حقنی اشیوجودم گنجا... از خودش بپرسمدیبا...رومی منیسمت ماش
 !! امکردهی می زندگی سالھا کنار چھ کسنی بفھمم تمام ادیبا...ندارد
 ..مھال

 
 

 نیدر ا... عمل تمام شدهستمدانیم... رفتمشنی بخش شدم و بھ سمت استوارد
  از پرستارھا گفتمیکیروبھ ... آمدمی منجایچھارساعت بار سوم بود کھ بھ ا

 
 !!دیخستھ نباش-
 
 !!نیھمچن..ممنون خانوم دکتر-
 
 ! عملشون تموم شد؟ی آرمان قاسمیآقا-
 

 ...!! ھستنی و سستیاالن اتاق دو...شی پقھی دقستی بنیھم..بلھ: تکان دادسر
 
 !عمل چطور بود؟-
 
 ...!! بودنی راضیدکتر مجد حساب-
 

 فاصلھ گرفتم و بھ سمت شنی از استیبا تشکر... پھن شدمی لبھای رولبخند
 گوشھ گوشھ اتاق پچ پچ ھی بود و بقھوشیآرمان ھنوز ب...اتاقش رفتم

 .کردندیم
 
 !!سالم-
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 یانگار رو... و با لبخند جواب دادنددندی ھمھ بھ سمتم چرخمی صدادنی شنبا

 دست ختنی و از اشک رخواندیعمھ ھنوز دعا م... حک شده بودشانیلبھا
کنارش ...فرستادیسارا اما کنار تخت نشستھ بود و صلوات م... بوددهیکش

 ستادمیا
 
 ! گفت؟ی چگھیدکترش د... بودهزی آمتی موفقدمیشن...خداروشکر-
 
 فراوون حداکثر تا چھل روز یدگی و رسدیگفت با مراقبت شد:دی ذوق خندبا
 .رهی خودش راه می پاھای ما روھی مثل بقگھید
 

  آمدنیی از گوشھ چشمش پایاشک
 
 !!شھیمھال باورم نم...بدون کمک...ی الھی وسچیبدون ھ-
 

 . شانھ اش را فشردمیبا لبخند محو...کردندی نگاھمان مھمھ
 
 . بھت دادوتیخدا پاداش عشق و صبور-
 

 بھ توانستی بھ بعد منیاز ا... بستھ اش نگاه کردمی بھ آرمان و چشمھادوباره
 بھ در خورد و ھمھ یتقھ ا... خوشحالمشیچقدر برا... برسدشی آرزوھاھیبق

 پھن تر شد و در دلم می لبھایلبخند رو... دستھ گلکی بود با ایبرد...میبرگشت
 .چھ بھ فکر ھم بود... رفتمشیقربان صدقھ قد و باال

 
 !!سالم-
 

ھمھ ... جوابش را دادند و عمھ علنا قربان صدقھ اش رفتیی با خوشروھمھ
گل را بھ ... دوستش داشتندی جور خاصکی بھ پدرم بشیبخاطر شباھت عج

 ستادیدست سارا داد و کنارم ا
 
 ! تموم شد؟یعملش ک-
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 .شرفتیخوبم پ...شھی می ساعتمین-
 
 !!خداروشکر-
 
 ! کجاست؟نی برزیراست-
 
 . انداختی ساعتش نگاھبھ
 
 تموم شده و داره گھیفکر کنم االنا د... دارهی کالس مھم و طوالنھیگفت -
 !!ادیم
 

 لشی موبایعمو با بلند شدن صدا... نگفتمیزی چگری تکان دادم و دیسر
 دیعمھ رو بھ من پرس.. اتاق را ترک کردی با عذرخواھعیسر

 
 !؟یدونیتو م...شھی مرخص میمھال جان دکترش نگفت ک-
 

  بھ دستگاھا و عالئم آرمان انداختمی کلینگاھ
 
 و عکس گرفتھ شی آزمای سرھی بھوش اومده یوقت...ومدهیھنوز کھ بھوش ن-
البتھ موفق بودن ...کننی مرخصش مشی و بعد از مطمئن شدن از سالمتشھیم

 !! بمونھنجای ده روز اای ھفتھ کیحداکثر ... کمک کردهیلیعمل خ
 

 سوال ھی: کنار گوشم گفتی با لبخند کجای گفتند و بردی خداروشکرھمھ
 !؟ی دادلی مقالھ تحودیپرس

 
 بود و واری اش بھ دھی افتاد کھ تکناینگاھم بھ س...دمی خنده در شکمش کوببا

نم  کردجیبا پ...زدیبھ احتمال صد در صد با آرام حرف م...لشیسرش در موبا
در لحظھ آخر برگشتم و ... کردم و بھ سمت در رفتمی خداحافظھی از بقعیسر

  گفتمایرو بھ برد
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 !م؟ی تا باھم بریمونیم...شھی تموم مفتمی شگھی ساعت دمیمن ن-
 
 !! محوطھ منتظرتمیتو...یاوک-
 
 ی بھ سمتم مدهی پری کھ با رنگدمی زدم عمو را درونی اتاق کھ باز
  و نگاھش کردمستادمینگران ا...دیآ

 
 !ست؟ی شده عمو؟حالتون خوب نیزیچ-
 

 شدمی و من نگران تر مزدندی دو دو مشیچشمھا
 
 !! برمدیبا...خوبم..نھ نھ-
 

 نتوانستم بمانم گری کردند دجمی کھ پگریبار د... از کنارم گذشتعی ھم سربعد
 ! داد؟ی زنگ زد و چھ خبری فکر کنم کھ مگر چھ کسنیتا بھ ا

 
. 
 
. 
 

 یبھراد ھم عمل داشت و نتوانستم خداحافظ... را بستم و او راه افتادنی ماشدر
 .شدی مکیھوا ھم کم کم تار...کنم

 
 ! آرمان موند؟شی امشب پیک-
 
  زدرونی بمارستانی باز
 
 ھم یکل...مونھی مقشی رفشیھمھ رو فرستاد خونھ و گفت خودش پ...نایس-

 !! حتمازنھیقسم خورد کھ اگھ آرمان بھوش اومد زنگ م
 



 566 

 شیھم پ... دونشان زدری تکیبا ... موزمارنای سیا... کردمی خنده اتک
 .ندی ببتوانستی ھم آرام را مدام مماندیآرمان م

 
 ! دفعھ کجا رفت؟ھی عمو یراست-
 

 گفت کھ ی بھش زنگ و چیمعلوم نشد ک..دونمینم: باال انداختمی اشانھ
 زد مارستانی نکرده از بی بود و خداحافظدهیرنگش پر

 !!دهیزنگ ھم زدم جواب نم...نگرانشم...رونیب
 

 !رفت؟ی نمنگیمگر داخل پارک... نگاھش کردمی سوالستادی مجتمع کھ امقابل
 
 ! خونھ؟یای بیخواینم-
 
 کردی اخم بھ رو بھ رو نگاه مبا
 
 !!شناسمی پسره رو منیمن ا-
 

 نی ھمسن برزخوردی کھ میپسر جوان... نگاھش را دنبال کردم ری مسکنجکاو
 ری امدمی کھ دقت کردم فھمیکم...رفتیباشد مقابل مجتمع رژه م

 !!نی برزیدوست و ھم دانشگاھ...است
 

  شدمادهی شد و من ھم ھمراھش پادهی در را باز کرد و پایبرد
 
 !ر؟یام-
 
  زدی و لبخند دستپاچھ ادی بھ سمتمان چرخای بردی صدادنی شنبا
 
 !!نیدرست شناخت..سالم-
 

 دمی دادند و من کنجکاو پرسدست
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 !ر؟ی شده آقا امیزیچ-
 

 رو جواب شیگوش..نیراستش من اومدم دنبال برز: پا و آن پا کردنی ایکم
 !!دهینم
 

 دی با شک پرسای و بردمی نگاه کردگریکدی با تعجب بھ ای و بردمن
 
 !ن؟یمگھ امروز باھم نبود-
 
  کھ گفتمی خبر نداریزی ماھم از چدی انگار فھماو
 
 کھ دستش می داشتقی ھم تحقیکل.ومدین...می کالس مھم داشتھیراستش امروز -

 .بود
 
  درھم بودشی ھم اخم ھاایبرد... عالوه بر تعجب نگران ھم شدمنباریا

 
 !گھ؟ی می چری بره؟پس امدی خودش گفتھ کالسش مھمھ و بایمگھ نگفت-
 
 شد ی شاکیلی خومد؟استادمیبھ شما ھم گفتھ بود؟پس چرا ن: متعجب شدریام

 !!از دستش
 

 دی کشرونی ببشی را از جلشی موباای ضربان گرفت و بردقلبم
 
 !چرا خاموشھ؟...یلعنت-
 

من ... حالش خوب نبوده اومده خونھ استراحت کنھدیشا: دوبرابر شدمینگران
 !! اونجاستنمی باال ببرمیم
 

در واحدمان را کھ باز کردم آه از نھادم بلند ... بھ سمت مجتمع رفتمعیسر
 یی بردم و روشنادیدستم را بھ سمت کل...ھمھ چراغ ھا خاموش بودند...شد

 زدیدلم شور م...کل خانھ را فرا گرفت
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 !ن؟یبرز-
 

 اصال خانھ دی فھمشدی ھم مشی کفش ھای خالیاز جا...امدی نییصدا
سابقھ نداشتھ ... شدیتھ دلم خال... بودیخال... رفتمبھ سمت اتاقش...امدهین
 آوردم و رونی بفمی را کلمیموبا.. برودیی خبر جای چند ساعت بنطوریا

 دوم  باری کاناپھ ولو شدم و برایرو...خاموش بود....شماره اش را گرفتم
 اشک درون چشمانم جمع شد...شماره اش را گرفتم

 
 ! خاموشھ؟تی گوش؟چرای دانشگاه نرفتنم؟چرای برزییکجا-
 
 یاما بھ جا... نگاه کردمشگرشی بھ نماجانی با ھلمی زنگ موبای صدابا

 ! دارد؟ینکند او خبر... با احسان رو بھ رو شدمنیبرز
 
 !الو؟-
 

 امدی نییصدا
 
 !احسان؟-
 
 !!سالم-
 

 خش دار بود... گرفتھ بودشیصدا
 
 ! شده؟یزیچ...سالم-
 

 ! اونجاست؟نیبرز: آب دھانش را قورت دادانگار
 
 .دلشوره ده برابر شد...ختی حرفش قلبم رنی ابا
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 ی کجاست؟از صبح کسیدونیاحسان تو م...ستی نداشیاصال پ...ستینھ ن-
 !!ازش خبر نداره

 
 . انگاردی ھم نکشنفس

 
 !؟یتو ازش خبر دار... بگویزی چھیالو؟احسان؟تو رو خدا -
 
 .نھ-
 
  سرم گذاشتمی دستم را روی کالفگبا
 
 !!یزنی حرف مینجوری توچتھ؟چرا ا؟اصالیپس چرا سراغش رو گرفت-
 
 !! غلط عمرم رو کردمنیمھال امروز بزرگتر-
 

 !شده؟یچ: زمزمھ کردمگنگ
 

کھ ...غلط کردم کھ رفتم خونھ بابابزرگ: خفھ اش کندخواستی انگار مبغض
 !!ادی بونیکھ بازم حرف از تو بھ م...با مامانم بحثم بشھ

 
  باال رفتمیصدا...دی را بر امانمدلشوره

 
 ! احسان؟شدهیچ-
 

 ی اونجا چدونمینم...دی رسنیوسط بحثمون برز: شکستشیصدا
 !!دی و ناخواستھ حرفامون رو شندیرس...خواستیم
 

 دمی را انگار خودم نشنمیصدا...نفس رفت... شدممات
 
 د؟ی شنی؟چییچھ حرفا-
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  ھق زدن مردانھ اش مھم نبودی صدایحت
 
 .گذشتھ-
 

 . گاه باشدھی گشت کھ تکیی بھ دنبال جادستم
 
 !!دیبد ھم شن...دیھمھ رو شن...ازاون اتفاقات-
 

 . تحمل نداشتندمیپاھا... تاج مبل را چنگ زددستم
 
 !!رونی شد و از خونھ زد بوونھید-
 

 شی کھ قصد نداشت بھ سلولھایژنی از اکسدی کشریت...دی کشری تسرم
چھ ... فقطدمیدی را مشیتکان خوردن لبھا... مقابلم قرار گرفتندییپاھا...برسد

 !گفت؟یم
 
 .کنمی مداشیخودم پ-
 
 را تکان می کھ بازوھایو دست... کھ مات ماندمیو من.... بوق ممتدی صداو
 دادیم
 
 !مھال چتھ؟-
 
 ! بود پشت خط؟یمھال ک: ادی فری صداو
 

 دهی کششیان رو کھ نگران و لرزی را حس کرد و دستمی گونھ ھایتر
  شکستکبارهی کھ راه نفسم را بستھ بود بھ یحجم دردناک...شدیم
 
 !چرا؟-
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 کی تاری لحظھ اایدن... تار شدندمیچشمھا... حلقھ شدندمی دور شانھ ھادستانش
 با ھول نگھم داشت... شدندی خالمی پاھاریز...شد
 
 ! بھت گفتن؟یھو؟چی چرا؟د چت شد یچ-
 

 !!دی رو فھمیھمھ چ...دیفھم: زدمھق
 
 !؟ی؟چیک-
 

 دی زدم و اشک جوشھق
 
تمام اون گذشتھ نحس رو ..دی رو فھمی ھمھ چنیبرز... بدبخت شدمایبرد-

 !!دیفھم
 

 عضالتش را حس کردم و با اشک در چشمان مبھوتش ی شدن ناگھانمنقبض
 نگاه کردم

 
 !! ندارهتشویداداشم ظرف...تحملش رو نداره-
 

 بھ زور ای کاناپھ نشستھ بودم و بردیرو...د آرام شده بوی کممی ھق ھاھق
 و کردی میمدام طول و عرض سالن را ط... بھ خوردم داده بودیشربت قند

 نی بی ماجرا را اتفاقنی بود برزدی فھمیوقت...گفتی مراهی و بد و بزدیغر م
 شیجلو  خواست کھ سراغشان برود امادهی زن و عمو احسان فھمیبحث ھا

 فی تعرشی مجبور شدم بحث ازدواج خودم و احسان را برایوقت...را گرفتم
 برنامھ ریدرآن سالھا آنقدر درگ... مات و مبھوت مانده بودقھیکنم تا چند دق

 در خانواده ی بحثنی اش بود کھ متوجھ بوجود آمدن چنیحی و تفری درسیھا
 .نشد

 
 !!من چقدر احمق بود-
 
 دم ھم فشری روشتری پر حرصش چشمانم را بی صدابا
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 نی ادونستمی رو نملشی کھ دلی انھی ھمھ کنی الی دلدم؟پسیمن چطور نفھم-

 !!بود
 

  کردی خالگرشی را کف دست دمشتش
 
 !! عالقھ دارهی دخترھی بھ دونستمی ھمھ سال کنارش بودم و منیا-
 

  رمق نگاھش کردمی را باال گرفتم و بسرم
 
 !؟یاون تو بود-
 

در حال حاضر ...کردمی فکر منیمن فقط بھ برز... بوددنی تنھا آه کشجوابم
 !!فقط او مھم بود و مکانش

 
  فرو بردشی موھانیکالفھ دستش را م... نشستی مبلیرو
 
 .گردهی میی کھ با چھ دخترادمیشش سال د....شش سال ھمخونش بودم-
 

  خشن شدشیصدا
 
 !! تو بودنھی کھ شبییبا کسا-
 
 ن تر زمزمھ کردو او خش.... بھت نگاھش کردمبا
 
 !! کاراش رونی الی دلفھممیحاال م-
 

 دادش جا یبا صدا.... صورتم را حس کردمیسرخ... باال رفتی کمضربانم
 خوردم
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 تو ادآوریکھ ... تو بودنھی کھ شبدی خوابیی ھمھ سال با کسانیا-
کھ من ...دی ھرزه خوابی خواھر من با اون دختراادیاون با ...اون...بودن

 !!ھی چلشی دلدمی و نفھمدمیجنونش رو د
 

 سرخ شده سر بھ ییبا گونھ ھا...دمیبر خودم لرز.. گردنش باال زده بودرگ
 .زدی انداختم و او نفس نفس مریز
 
 !ھ؟ی چھ سرنوشتنی اایخدا-
 
در آخر نفس ... حاکم بودیسکوت بد... نزدی حرفچی ھگری دقھی چند دقتا

 شیچشم ھا... را برداشت و شماره گرفتلشیوبا و دوباره مدی کشیقیعم
  و از جا بلند شددندیدرخش

 
 !!خورهیزنگ م-
 

 بعد از چند لحظھ گفت... بلند شدم و بھ سمتش رفتمدواری ھم اممن
 
 !ن؟یالو؟برز-
 
-... 
 
 !! خونھای تو؟بییکجا-
 

 !! آرامشش را حفظ کندکردی میسع
 
 !!دمی محی رو واست توضیھمھ چ... خونھایتو فقط ب...باشھ..باشھ-
 
-.... 
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 ایب... ندارهقتیحق.. از اون حرفا دروغھیلیخ...یدی شنای چدونمیم...داد نزن-
 یوونگی دنیبرز...میکنی مفیخودمون برات تعر

 !!میگی امشب منیھم...ایب...یاوک...باشھ؟...نکن
 
  قطع کردن تماس با ھول گفتمبا
 
 ! شد؟حالش خوب بود؟یراض-
 

 دی کششی موھاانی می دستکالفھ
 
 !!!می رو بگی و خودمون ھمھ چادی شد بیراض...صداش داغون بود-
 
 در راه گری دادگاه دکی کھ دانستمیم...دمیچی استرس دستانم را درھم پبا

 .است
 
 !؟یتو خوب-
 
 !بھ نظرت خوبم؟: نگاھش کردمی درماندگبا
 
 ! اطراف بود؟نیمگھ ا: متعجب نگاھش کردمفونی آی صدابا
 

  و بھ سمت در برددی را کشمیبازو
 
 !!ی بموننجای ادیاما تو نبا...نھ-
 

 می رفترونی کرد و در را باز کرد و بفونی بھ آنگاھب
 
 !؟یبری کجا منو مایبرد-
 
 !! شوھرتشیپ-
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 !؟ی خبرش کردینجاست؟کی مگھ ا؟بھرادیچ: گرد شدندچشمانم
 

  و من تقال کردممی آسانسور رفتداخل
 
 !ا؟یبرد-
 

 ھم کرد نگایعصب
 
 نی رو واسھ برزی شوھرت تا من ھمھ چشی پیریم...یمونی نمنجایتو ا-

 ھمھ رو یاگھ تو باش... دادحی توضدی جاھا رو نبایلیخ... بدمحیتوض
 !! بھراد تا خودم درستش کنمشیبمون پ...یکنی داغونش مشتریب...یگیم
 

 باز ھم تقال کردم... گرد شدچشمانم
 
 .تو رو خدا...بزار باشم...اینھ برد-
 

 داده بھ ھیبھراد تک...می رفتی آسانسور را باز کرد و بھ سمت در اصلدر
 اش را ھی تکدنمانیبھ محض د... بودستادهی اابانی خگری طرف دنشیماش

 حرف دست ی کھ بدانستی را مزیانگار ھمھ چ...برداشت و بھ سمتمان آمد
 بھ جره خم شد و از پنایبرد...نشاند نیدور شانھ ام انداخت و مرا داخل ماش

  زدیصورت نگرانم لبخند
 
 حرمت خوامینم...ی از حال بردخوامینم... بھت شوک وارد شھخوامینم-
بزار خودم ... قانع کنندستالمیدل... بشکنھنی برزتی بخاطر عصباننتونیب

 . بدمحیبراش توض
 

بھ طرف بھراد رفت و ... را پاک کردمدی کھ از گوشھ چشمم چکی اشکقطره
 !! بھ سمت مجتمع رفتایبد از رد و بدل کردن چند جملھ دست دادند و برد

 
. 
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. 
 
 !کنھ؟ی مفی براش تعری چجوریعنی-
 

 !! از من نداشتیحال خودش ھم دست کم... را نرم فشرددستم
 
عا کن د...دیفھمی روز مھیباالخره ... منزی عزدونستنی مایلی راز رو خنیا-

 !!ادیبتونھ باھاش کنار ب
 

  ھم درد داشتدنی کشنفس
 
 نی نتونھ با انیاگھ برز.. ما شکستھ بشھنی اگھ حرمت ببخشمشونینم-

 .ادیموضوع کنار ب
 

 شدی نمری وجودش اسی گرماشی حواسم پی فشرده شد و من حتشتری بدستم
 
 !! بود کھ بفھمھنیحق برز....دعا کن فقط..آروم باش...مھال-
 
 کجا نجایا... مقابل مجتمع نماندیحت... بھ اطراف انداختمی نگاھی صبری ببا

 !بود؟
 
 مھال؟-
 
بھ حتم تازه عملش تمام شده بود ... خستھ بودندشیچشمھا...دمی سمتش چرخبھ

و حاال من ھم بھ ... کھ چند ساعت سرپا بودهدانستمیم... خبرش کردهایکھ برد
 .زدمی اش دامن میخستگ

 
 !!شھی متعادل می کدونمینم... رو ھواستمیزندگ...تسیدست خودم ن-
 
 !! تا کمکت کنمنجامیمن ا-
 



 577 

 مرد سراسر نی با امی داشتم زندگنیقیو من ... شدمرهی خشی در چشمھایکم
 باعث شد تا بھ خودمان ای و نام بردلشی زنگ موبایصدا...شودیآرامش م

 میایب
 
 !شد؟یا؟چیالو؟جانم برد-
 
-.... 
 
 ! نزد؟یخب؟چرا؟کجا رفت حاال؟حرف-
 
-..... 
 
 !!میای االن میاوک-
 
  گفتمعی چشم بھ دھانش دوختھ بودم سری کھ با نگرانی قطع شدن تماس منبا
 
 ! رو گفت؟ی ھمھ چنی برزشد؟بھیچ-
 

  زد و راه افتاداستارت
 
 شتریو تو ھم ب... اون شخص بودهیبھش گفتھ ھمھ اتفاقات بخاطر دشم...اره-

 بی آسینطوری کھ خانوادت و خودتون انیاما ھم..ی بودشیمھ قرباناز ھ
 . داغونش کردهنیدید
 

 دیجوشی چشمھ اشکم داشت مباز
 
 !خب؟حاال کجاست؟-
 
 !! خونھ دوستشی جمع کرد بره چند روزلشوی وساگفتی مایبرد-
 
 !اد؟ی نگھی لج نکنھ دی وا؟ی واسھ چ؟کجا؟اخھیچ-
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  و نگاھم کرددی خندنرم

 
نگران ..ادیم... خونھ دوستشی چند روزرهی آروم شھ منکھیاتفاقا بخاطر ا-

 !!نباش
 

مستاصل ...دادی عقلم قد نمگریبھ قول معروف د..می چھ بگودانستمی نمواقعا
 بودم

 
 ! بھراد؟ی خستھ ایلیخ-
 
 !!کنمی استراحت مکمی-
 
 عمل چطور بود؟-
 
 !!شرفتی خوب پیھمھ چ... نبوددهیچیپ-
 
امشب خونھ ما ..بارهی داره از سر و روت می خستگگمیم...خداروشکر-

 !!بمون
 

  دستان گرمش گرفتانی را دوباره مدستم
 
 !! دادشتیزشتھ جلو-
 

 دمی دستش کشی زدم و انگشت شصتم را رولبخند
 
 !! ستین-
 
 

 ..نیبرز
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  بلند شدرتی ھم با حشی باز شدن در و ظاھر شدنش در چارچوب صدابا
 
 ! پسر؟یکنی چکار منجای ان؟تویبرز-
 

 توانستی نمدیی کھ بگویھر کلمھ ا...ی و عصبجیگ...خستھ...کالفھ...درمانده
  کندفیحالم را توص

 
 !؟یخوایمھمون نم-
 
 !ھ؟ی چھ حرفنیا.. تو داداشایب: مقابل در کنار رفتاز
 
  را از پا درآوردممی کفش ھاحالی کنارش گذشتم و باز
 
 !؟یخوب-
 

  دور خانھ اش را رصد کردکی تفاوت ی بنگاھم
 
 !ن؟یبرز-
 

 !؟ی کنیی بازجویخوای االن منیچتھ؟ھم:دمی بھ سمتش چرخکالفھ
 

بھ ھمراه کولھ ام خودم را ...باز تعجب کرد... باال رفتشی ھم ابروھاباز
 ام یشانی پی و ساعدم را رودمیدراز کش... پرت کردم ی مبل سھ نفره ایرو

 گذاشتم
 
 بود ی شاکیدریاستاد ح...یومدیده؟امروز کھ دانشگاه نخو خبرت چت ش-

 !!ومدی خونش در نمیزدی کھ کارد مرمیام...یاساس
 
 .جھنم: لب غر زدمریز
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 !ارم؟ی بیزی چی مسکنیخوایست؟میحالت خوب ن-
 

  را باال بردممی صدایعصب
 
بزار ... اعصابنی گند زدن بھ ایامروز بھ اندازه کاف... خفھقھیآرش دو دق-
 !!رهی سر آروم بگنی اکمی
 
. 
 
. 
 
 شتری کھ ھر لحظھ بی بود و حس خفھ شدندهیچی کھ دور گردنم پی حس طناببا
  خوردم و نالھ ام بلند شدی تکانشدیم
 
 .آخ-
 

 می بھ گلویدست... نشستممی سرجای و بھ سختدمی بھ گردنم کشی کنان دستنالھ
 تنفس بستھ شده یانگار تمام راه ھا... نفس بکشمقی کردم عمی و سعدمیکش
 بھ اطراف نگاه کردم و در آخر بلند جیچند لحظھ گ.. بودکیھمھ جا تار...بود
 کھ روشن شد تازه جا ھمھ... را زدمیدی رساندم و کلواریخودم را بھ د...شدم
 . کجا ھستمدمیفھم

 
 !!ترکمی سر درد دارم میوا-
 

خودم را بھ ... بودمدهی ھم خوابیبا چھ وضع... بھ شلوار کتانم افتادنگاھم
 وانی کردم و با لدای پیبھ ھزار زحمت مسکن...آشپزخانھ کوچکش رساندم

 دمی سر کشیآب
 
 !داداش؟.نیبرز-
 

 . چرخاندم و نگاھش کردمسر
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  کردم؟دارتیب...خوامیمعذرت م-
 

  نشستزی مگری ھا نشستم و آرش ھم طرف دی از صندلیکی یرو
 
 !!یای بنجایسابقھ نداشت ا-
 

  ماساژ دادن سر و گردنم شدم مشغولکالفھ
 
 !!کشتن منو.. روز عمرم بودنیامروز بدتر-
 
  کھ نداره؟یمشکل..مونمی منجای ایچند روز:دمی کشآه
 

  شانھ باال انداختمتفکر
 
 !!خونھ خودتھ-
 

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

 زن عمو و یحرف ھا...رفتمی در خودم فرو مشتریب...گذشتی روز کھ مھر
 نکھیفکر ا...رساندندیھمھ و ھمھ بھ جنونم م...ای بردیحرف ھا...احسان

 ی مادر و پدرم با چھ زجرنکھیفکر ا.. انددهی کشیخواھر و برادرم چھ زجر
 .کردی ام موانھیمرده اند د

 
و من ...شدمی مرهی خمی روبھ روواری و بھ دنشستمی گوشھ اتاق آرش مساعتھا

 و بھ دیای بی فردنکھیا... رای فاجعھ انیھضم کنم چن توانستمیھنوز ھم نم
نابودش کند ... دھدبشی فرنکھیا..قصد ضربھ زدن خواھرم را عاشق کند

 نی ااشتمھال عذاب وجدان د.ردینفسش را بگ...و بعد...مقابل خانواده اش
 نی کھ بحثمان شد و او رفت منظورش بھ اشتباھاتش ھمیھمھ سال؟زمان

 فاجعھ بود؟
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 گرفتیتنم درد م...شدندی خشک ممی کھ تمام دست و پاھانشستمی منجای اآنقدر
 شانیسالھا شاھد کابوس ھا...و دردش در مقابل درد قلبم صفر بود

 اش کجاست؟چطور شھی ردمیو من چطور نفھم...دنشانیشاھد درد کش...بودم
 ! مرگ خانواده ام مشکوک است؟دمینفھم

 
 دی چرخشیاھم رو شدن قامتش نگدای باز شدن در و پبا
 
 ن؟یبرز-
 

 کم حرف تر گذردیھر ساعت کھ م... ھم حوصلھ جواب دادن ندارمباز
 شومیم
 
 ی نشستنجایسھ روزه ا...یکنی موونھی منو دی ھم داری شدوونھیھم خودت د-

 !؟یینجایبگم ا...گردهی داره دنبالت مایبرد...یزنی کلمھ ھم حرف نمھیو 
 

  دستانم فشردمانی دردناکم را مسر
 
 !!حوصلتو ندارم... آرشرونیبرو ب-
 

 زدیری بھم مشتری اعصابم را بدیگوی کھ می بلند و محکمنچ
 
 !نجا؟ی برم از ایناراحت-
 
 می بری تر نشدیپاشو تا روان..؟پاشویگی مھی چای وری درنی ایمرد حساب-
 !! بھ سروکلت بخورهی بادھی رونیب
 

 ی مسکنچیھ...کنھی درد مگم؟سرمی می چسی نتیحال: باال رفتمیصدا
 !رون؟ی بامیاونوقت ب...کنھیآرومش نم

 
  را کنارم حس کردمحضورش
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 ییزای چھی المصب انی کنیا.. کھ حالت خوب شھیی جاھی میپس بلند شو بر-
 !!کنھیآورده کھ آدم باش پرواز م

 
 ریدستش کھ ز...دیگوی چھ مدمیفھمی نمیحت...شدی مشتری درد ھر لحظھ بسر

 دمی لباس پوشی با چھ حالدمینفھم... نشست و بلندم کرد مقاومت نکردممیبازو
 مداوم گنگ یاز شدت سردردھا... رفتمرونیو آماده شده ھمراھش ب

 .کردمی حس بھ اطرافم نگاه می و بجیگ...بودم
 

تنھا حرکت ...دانستمی را نممیکجا بود... شدمادهی پنی و از ماشدی را کشدستم
 داده بودم تا بھ ھی اش تکی فلزواری و سرم را کھ بھ ددمیمآسانسور را فھ

 میمقصد برس
 
 !م؟یریآرش کجا م-
 
 ! سرت آوردن؟ییچھ بال...یمونی مست میمثل آدما... چتھ پسرستیمعلوم ن-
 
 ! االغ؟میری کجا مگمیم:دمی لب غرریز
 

 !!انی کیمھمون: کردی لب چھ غرولندری زدمینفھم
 

 مانی بود کھ بھ رویدر... بعدھیچند ثان.... کھ بودانی اوردم کی نمادی بھ یحت
 .باز شد

 
 !!بفرما...بھ بھ داش آرش-
 

 !م؟یمن کجا... شوماری ھوشی امد باعث شد کمی کھ می بلندیصدا
 
 ! طرفا؟نی از انیداش برز... بچھ خرخون دانشگاسنکھیِا ا...ھی کنیا-
 
 !!یگی می چفھمھینم...سی حالش خوب ننیا...دیبرو اونور فرش-
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 .شدی مشتریصدا ھر لحظھ ب...می شد و انگار داخل رفتدهی کشدستم
 
سرم داره منفجر ... کھ بدترهنجای منو؟ایکجا آورد...آرش تو اون روحت-
 !!شھیم
 
 دادی و با داد جوابم را مزدمی داد حرف مبا
 
 !! دفعھ اومدننی ای ھاکھیچھ ت...اووف...یشی خوب مایب-
 
 رھا شی ھای از صندلیکی ی من خودم را رو را نشانم داد ویزیم

مھم ...دمیفھمی کھ نوعشان را نمییقھقھ ھا..اھنگ...سرو صدا...کردم
  شانھ ام نشستی رویدست... بود کھ دچارش شده بودمیسردرد

 
 !!نی داش برزیخوش اومد-
 

 .آشنا بود انگار... را باال گجرفتم و بھ صاحب دستھا نگاه کردمسرم
 
 !!ممنون-
 
 نی تو اشی آوردمارستانیبھ جا ب... خرابھ انگاریلی بچھ حالش خنیآرش ا-
 ! خونھ؟وونھید
 

 شدندی کم کم گنگ مصداھا
 
 بده بزنھ بھ بدنش حالش زی چھی...بابا سھ روزه فاز غم و غصش منو کشتھ-

 !!ادیجا ب
 

  آمدی خنده بلندیصدا
 
 !جونش در نره؟-
 



 585 

 باشھ؟از اون جنس ی مردنادی پسر منی اکلیجون آرش بھ ھ...ن باوو-
 !!اریخوباش ب

 
 !!ستی چدانستمی کھ نمی در دستم قرار گرفت و قرصیجام... بعدی لحظھ او
 
 ! آرش؟ھی چنیا-
 
آروم ...برهی منی تمام درد و غماتو از بھویازاونا کھ ...اون مسکنھ داداش-

 آب انار نی ھم کھ بھت دادم عیکی پنیا... داشتماجیمنم بش احت...یشیآروم م
 !!المصب حرف نداره...مونھیم
 
 دیجامش را بھ جامم کوب....کردمی نگاھش مجیگ
 
 !!نی داش برزیبھ سالمت-
 
 رنگ بودم کھ کف دستم یمحو قرص صورت...جیو من گ... باال رفتکشیپ

 چطور قرص از دمینفھم...رفتی مادمی زی چشد؟ھمھیسر دردم آرام م...بود
 دھد؟ی آن بھ قول آرش آب انار چرا مزه زھر ممدیو نفھم... رفتنیی پامیگلو

 
 ... بعدی لحظاتو
 

 ... بودم انگارمعلق
 

 ... آرشی ھاخنده
 
 ... منی زدن ھاجیگ
 

 ...کی بلند موزیصدا
 

 ... مستانھ اطرافمی ھاخنده
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 ... قزمز و زردخطوط
 

 ...دود
 

 !!رمیمیآرش من دارم م: بند کردمیی را لبھ جادستم
 

 ... قھقھیصدا
 

 !!!آرش:ادمی فریصدا
 
 !!نمیبرز-
 
  سرعت بھ سمت صدا برگشتمبھ
 

 ...مادرم
 
 !! مامانی کوچولونیبرز-
 

  کردمیتک خنده ا... ھم فشردمی را رومی ھاپلک
 
 !مامان؟-
 

 کھ بھ مھال ارث ی آرامش بخشیھمان صدا... بلند شدشی خنده ھایصدا
  بوددهیرس

 
 !! مامانایب-
 

 محکم پلک زدم... دستانم گرفمانی را مسرم
 
 ! مامان؟رمیمیدارم م-
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 !! مننیبرز-
 
  ھق ھقش تا آخر چشم باز کردمی صدادنی شنبا
 
 !مھال؟-
 

 دمیشنی را نمکی بلند موزی آن صداگرید... گشاد شدندچشمانم
 
 !؟یآبج-
 

 !نم؟یبرز:زدی مزار
 

و ...کردی مییخون در چھره اش خونما... چھره اشدنی کردم از دوحشت
 !!کاسھ خون بود انگار... کھیچشمان

 
 ! اشک؟ی بھ جاادیمھال چتھ؟چرا از چشمات خون م-
 

 زدی چشمانش بود و زار میدستانش رو... انگارکردی مھی گرخون
 
 !!ایب...نمیبرز-
 
 .کردی مھی زانو زده بود و گرنی زمیرو...دمی سمتش دوبھ
 

 !!نجامیمھال من ا: زدمادیفر
 
 ...دمیرسی اما نمدمیدویم
 
 مھال؟:  زدمددا
 
 ... قھقھی صداو
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 ... آھنگیصدا
 

 ...ی رنگینورھا
 

 ...ادیفر
 

 ... مستانھیخندھا
 
 ... نشستنی کھ بھ زمیی زانو ھاو
 

 ..مھال
 
 
  خونھ کدوم دوستش رفتھ؟یدینفھم-
 
 .کنمی مداشیاما پ...نھ-
 

 میگویاما باالخره م... حدسم درست باشدخواھدی نمدلم
 
 ! سراغ آرش؟یرفت-
 

 کوبدی فرمان می روی مشت آرامیعصب
 
 !! آرش برهشی قبل بازم پی خر باشھ کھ با اتفاقایلی خدیبا-
 

و ... داشتمفتیامشب ش... نگاه کردمرونی گفتم و بھ بی از سر درماندگینچ
 رفتھ و ما نیسھ روز است کھ برز... داده بود خودش مرا برساندحی ترجایبرد

 با ھمھ نطوری چرا ادانستمینم...بودمنگرانش ... از محلشمی نداری خبرچیھ
 .مان لج کرده

 
 !!میدیرس-
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 .می بودمارستانی بیروبھ رو... تر نگاه کردمقی خوردم و بھ اطراف دقیتکان

 
 !!دستت درد نکنھ-
 

 . بلند شدلشی زنگ موبای گذاشتم صدارونی بنی را از ماشمی کھ پانیھم
 
 !!ِریام-
 
  گذاشتھ را برگرداندم و در را بستم و او جواب دادرونی بیپا
 
 بلھ؟.ریام-
 
-.... 
 
 ؟ی انقدر ھولشده؟چرایچ-
 

 رخت شستن ی چرا دلم بنادانمینم...دمی شدن عضالت صورتش را دمنقبض
 !!انی منیداشت ھم

 
 !خب؟کجا؟-
 
 مگر کھ گفتی چھ مریو ام... آب دھانش را قورت دادی کھ بھ سختدمید

 !لند شد؟ دادش بیصدا
 
 مارستان؟یکدوم ب...ی لعنتری ذره نفس بگھید -
 

 من نی بھ برزمارستانیمارستان؟بیب... وار رفتمی صندلی و مبھوت رومات
 شد؟یھم مربوط م

 
 !!رسونمیاالن خودمو م...باشھ-
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 ... یدرماندگ...صالیاست...دی را قطع کرد و بھ سمتم چرختماس

 
 
  کردمی در ھم رفت و نالھ امیاخم ھا.. سرمدنی کشری حس تبا
 
 !مھال جان؟-
 

 را می پلک ھای آرام و زمزمھ وارش کنار گوشم باعث شد تا بھ سختیصدا
  فاصلھ بدھمگریکدیاز 
 
 !! سرمیوا-
 
نگاھم گره ... تر شدمقیدق... چشم باز کردمشتریب..می داغ شدن گونھ ھابا

 . خستھ و نگرانی ھای قھوه انیخورد در آشناتر
 
 بھراد؟-
 

 !من کجام؟: از اطراف نداشتمی درکچی ھم ھھنوز
 

  را عقب فرستادیی ام گذاشت و چند تارمویشانی پی را رودستش
 
 !!مارستانیب-
 
 آخ بلندم ھمزمان شد یبھ شدت از جا بلند شدم کھ صدا... حرفنی ادنی شنبا

 ...او" مواظب باش" یبا صدا
 
 ! مھال؟یکنیچکار م-
 

 ی پنبھ اعیسر... کھ از ساعدم جدا شده بودی خونوکتی آنژی افتاد رونگاھم
  دستم گذاشتیرو
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 !! دختری بود رگت رو پاره کنکینزد-
 
  را بند شانھ اش کردمگرمی توجھ دست دی من بو
 
 !شد؟ی چنیبرز..بھراد-
 
  را با التماس گفتم و او نگاھش با اخم رو صورتم نشستنیا

 
 !!خوبھ-
 
لحظھ آخر داد زدند کھ برگشتھ و من از بعدش ... نگران شدمشتری من بو
 . نبودادمی زی چچی ھگرید
 
 مغز خطر ی برانیا... برگشتری دکمی باشھ؟یتا خوب بھ نظر تو چ-

 ! تا چھ حد حالش خوبھ؟گمیم...داره
 

 دیخودم با...ھی از بقدنی نداشت پرسدهیو انگار فا... چشم بستکالفھ
 دستانش ری اسمی و ھنوز بازوھادمی تخت جلو کشیخودم را رو...دمیفھمیم

 بود
 
 !؟یفھمیم...یھوشیسھ ساعتھ ب...ی بازم استراحت کندیکجا؟تو با-
 

 من داشت نیبرز... دارمی من چھ حالیفھمینھ انگار تو نم: را پس زدمدستش
 !نو؟ی ایفھمیم... کنھچارهی منو بخواستیم...مردیم
 

 شد اهی ھمھ جا سیلحظھ ا... تار شدایره دندوبا... آمدمنیی کھ از تخت پانیھم
 . انگاردیو بھراد زودتر از من فھم

 
 !!برمتیخودم م...ستی حالت خوب ننیبب...لجباز-
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 . بر بدنش بھ سمت در اتاق رفتمھی تکبا
 
 !کجاست؟-
 
 !!وی ی سیآ: لب زمزمھ کردری او زو
 
. 
 
. 
 

 زد بھ جانم و ریت...دی مغر درد کشنیباز ا...ستادمی کھ اوی ی سی آشھی شپشت
 کھ ی اشھیش... سرد مقابلمشھی دادم بھ شھیسر تک... حفظ تعادلمیمن برا
 کالفھ شی چند روز پنی بود کھ تا ھمیبرادر... تختکی ی روگرشیطرف د

 عالم کی ری بود زدهی کھ االن خوابیبرادر...شی ھاطنتیبودم از دست ش
 وجود ی ھق ھقچیروان اند و ھ اشک ھا نی چطور ادانمیو نم...میدستگاه و س

 .ندارد
 
 ھست بھ دیھشتاد درصد ام...ستی ھم نگران کننده نادیسطح کماش ز-

 !!برگشتنش
 
 ی ھای آن عسلدنی دگری دکباری ی برازدیو من دلم پر م...ختمی من اشک رو

 !!شاد
 
 !! بزنی حرفھی... خونش نکنشتریتو ب...ِدلم خون دختر-
 
 گرفتم و شی رعنای از قد و باالینگاھم را بھ سخت... آمدی من حرفم نمو

 کرده بود دی را سفشی کھ روزگار تار تار موھایچشم دوختم بھ زن...برگشتم
بھ کمک بھراد کنارش ...رفتی ملی تحلشتری ھر روز بشیو از درد نوه ھا

  گرفتشی را از کتابچھ دعاسشینشستم و او چشمان خ
 
 !! مادررمی من برات بمیالھ-
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 گاه ھیسر خم کردم و تک... بھ کاسھ پر آب چشمانمزدی مشی ھق ھقش نو
 چھ نیو ا... کرده بودی مادرمانی کھ سالھا برای زنی شد شانھ ھانباریا

 ! ھمھ سال دوباره بر سرم نازل شد؟نی بود کھ بعد از ایبتیمص
 
 چند ساعت انگار آب نیدر ا... مقابلم نگاھم را باال کشاندیی جفت پاھاستادنیا

 . کورتر شده بودشی و گره اخم ھاختھی بھم رشیموھا...شده بود
 
 کھ ھی اوضاعنیدرباره ھم...می حرفاشونو بشنودیبا... اومدنیاز کالنتر-
 !!ینیبیم
 
 انداخت و بلند می بازوری بزنم باز دست زی حرفنکھی بھراد قبل از او

 من تازه بھ خودم آمدم و میاشتدی برمی کھ قدم بھ سمت اتاقنطوریھم...کرد
 ! روز افتاده؟نی چھ بھ ای برانی ام برزدهی آمد اصال نپرسادمی
 
 ا؟یبرد: زدمشی حال صدایب
 
 بلھ؟: سمتم برگشتبھ
 
 ! حال افتاده بود؟نی بھ ای بخاطر چنی بود؟اصال برزشدهیچ-
 

اما از ... کھ اسمشون دوستھوونی مشت حھیبخاطر :دیی ھم سای رودندان
 !! بھ آدمزننیھزار تا دشمن بدتر خنجر م

 
 بعد مقابل دومامور ی کھ گشاد شده بود نگاھش کردم و لحظاتیی با چشم ھاو
  بودمستادهیا

 
 !!دییبفرما.. ھستمیسروان ھاشم...یریسالم خانوم ام-
 

  و او باز ادامھ دادمی سھ مقابلشان نشستھر
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انشا کھ ھرچھ زودتر ... برادرتون افتادی کھ برای بخاطر اتفاقمیمتاسف-
 ...!! کنندایبھبود پ

 
  تا تشکر کنمدی زبانم نمچرخی من حتو
 
 شما چند روز از برادرتون خبر قایدق...راستش چند تا سوال ازتون داشتم-

 !ن؟ینداشت
 

 دادی قلبم آزارم مینیسنگ
 
 .سھ روز-
 
 بحث کوچک خواستھ بود چند ھی گفتن بخاطر  خان ھمای کھ بردنطوریو ا-

 !درستھ؟.. خونھ دوستش برهیروز
 

 !! اونجا باشھ تا آروم بشھی چند روزخوادیگفتھ بود م...بلھ: تکان دادمسر
 

  شدلی بھ طرفم متمای گذاشت و کمزی می را رودستانش
 
 کھ برادرتون گفتن شما نطوریشناسد؟ای رو می آرش طاھریشما چقدر آقا-
 !!دی آگاھشتریب
 
  چند لحظھ چشمانم را بستمی و برادمی کشی اسم آرش پوف بلنددنی شنبا
 
 ی جالبادیآرش آدم ز...ی اون؟واشی رفتھ بود پنی؟برزیآرش طاھر-

 اھل ھمھ نوع خوش کردی میخودش تنھا زندگ... نداشتیخانواده خوب...نبود
 .و خط بکشھ دوستش ریکی نی گفتم دور انیبارھا بھ برز... بودیگذرون

 
 !د؟یشناسی فاتح رو تا چھ مانی کیآقا: تکان دادیسر

 
  بھ شماره افتادندمینفس ھا... گشاد شدچشمانم
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 یکیاون ... پسر خالھ آرشھن؟اونی فاتح؟نکنھ دوباره اومده سراغ برزانیک-

 !!ادی از دستش برمی ھمھ کارگھیکھ د
 

  ھم فشردی رولب
 
 شده ری دستگی پارتھی ی شرکت تولی بھ دلشی حدود دو ماه پنیبرز...قایدق-

 !درستھ؟...بود
 
 !!بلھ: گفترلبی زنباری اای بردو
 
 گوشش کرده زهی کھ ھمکاران ما بھش کرده بودن رو آویی ھاھیکاش توص-

 در جنوب ی پارتھی... ھول و ھوش ساعت ھشت شبشبید...بود
برگزار ...شھی داره برگزار می کمیلی کھ سکنھ خی مجتمعھی یتو...اصفھان

طبق گفتھ ...رنی می باھم بھ مھموننیآرش و برز... فاتح بودهانیکنندش ک
 انی کھ با کدنید... نداشتی از ھمون ورود حال مساعدنی برزپسرا چندتا از
 عده از ھی نی بییقرص ھا...یبا اوج شاد... بعدقھیچند دق...زنھیحرف م

 رو بی آسنیدتری کھ متاسفانھ شدی روانگردانیقرص ھا...شھیمھمونا پخش م
 !! ھم مصرف کردهنیمتاسفانھ برز...رسوننیبھ مغز و کبد م

 
 ... ام وار رفتمی صندلیرو
 
 !! ادامھ ندمستیخانم حالتون اگھ خوب ن-
 
  آب دھانم را قورت دادم و لرزان گفتمو
 
 !!خوبم...نیادامھ بد-
 
 با درصد باال یلکمشروب ا...عالوه برمصرف قرص...گفتمیداشتم م..بلھ-

بھ ھمراه خانم ... صولتری امیآقا....ساعت ده شب...ھم مصرف کردن
 نی از قبل دنبال برزایکھ گو...ی و دوستشون سحر اکبریمی رحنینازن
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 حدس ریام... دارهی مھمونھی..انی کھ پسرخالھ آرش،کفھمنیم...گشتنیم
 و بھ رهیخودش تنھا داخل م...رسنی میپس وقت... اونجا باشھدی شاھ کزنھیم

 یتو...ارهی مرونی داشتھ بی بدیلی رو کھ حال خنی برزگھی نفر دھیکمک 
 و شما اطالع ادی ممارستانی بھ بنیبرز...دهی اطالع مسی بھ پلمارستانیراه ب

 !!نیکنی مدایپ
 

  از خشم بلند شدیی بھراد با رگھ ھایصدا
 
 !شد؟ی چھی و بقانی کفیتکل-
 

  بھ تاسف تکان دادی سرسروان
 
 انیک.. فوت شدنادی بھ علت مصرف زگھیمتاسفانھ آرش بھ ھمراه دو نفر د-

 !! شدریدستگ
 
 و دستانم را مقابل دھانم دمی کشینی گرد شده از وحشت ھی من با چشمانو

 گرفت
 
 !اور دوز؟-
 
خداروشکر کھ ... فوت شدنمارستانی بعد از انتقالشون بھ بقھیچند دق...بلھ-

 !! رو زودتر رسوندنی و برزدی رسریام
 
 

 افتمی ی بخورم کھ خودم را در محاصره دستانی تکانخواستم
 
 !!زتیتکون نخور جون عز-
 

 ! مرد؟نی ای روز بود من لبخندم پھن نشده بود براچند
 
 !! منی شو آقاداریب-
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 گول گھیجون خودت د...خر نکن منو با حرفات: زد مثل بچھ ھانق
 !!خورمینم
 
 واضح تر کیاز فاصلھ نزد...دمی با صدا خندی کمنباریا من و
 دمی کشششی تھ ری رویدست...دمشیدیم
 
 ! رو؟نای ایچند روزه نزد-
 

  خواب زمزمھ کردغرق
 
 .ده روزه-
 

 !! دوست ندارمیمن شوھر ھپل: کردمی نچنچ
 

 !!شی امروز برارفتی درھم بود و من دلم ضعف مشیاخم ھا... زد بازنق
 
 و واسھ من یکنی مدابی و چھارساعت سرخاب سفستی خودت بستیحاال ن-

 !!یپوشیلباس خواب م
 

  باال رفتن نداشتندی برایی جاگری دمی گرد شدند و ابروھاچشمانم
 
 !؟ی چگھید...ی تحمل کنی نتونستگھینھ انگار د-
 

 کھ با خنده ینفس... دستانش تنگ تر شد و سرش در گردنم فرو رفتحلقھ
 م داغم کرد پوستیآزاد شد رو

 
 !!ستی اش نھیپا...خوادی میطونیدلم ش...اومم...نکھی اگھید-
 

 چشمانش را باز کند و خواستی و او ھنوز ھم نمدمی از حرص لب گزمن
 !!خداروشکر بابتش
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 !!من حال و حوصلشو ندارم-
 
 یمفت و مجان... کھ تو فکر دوست دخترمنھیواسھ ھم: زدیشخندی او ھم نو

 !! زن گرفتنم ندارنی دردسراکنمیحال م
 

 !!کنمیتو ھم دودر م: زدی مرموزلبخند
 

 چاندمی را پشی را بھ زور آزاد کردم و با حرص گوشت بازودستم
 
 !! آره؟ارواح عمتیکھ مفت و مجان-
 

 ی را باز کرد و من دلم سوخت براشی پلک ھای النباری گفت و ایآخ
 !! چشمانشیقرمز

 
  چشمات قرمزه؟؟چرایدیمگھ تو نخواب-
 

 دی را از دورم باز کرد و بھ پشت خوابدستانش
 
شوھر ...زن کھ نگرفتم...کردمی مھی داشتم بھ حال خودم گریخواب کھ بود-

 !!کردم
 
بلند شدم و دستانم را دو طرفش گذاشتم و ...دمی بلندتر خندی کمنباری من او

  زدممھی خشیرو
 
 ھیاالنم پاشو ...ی بردیخوبھ کھ خودت پ...زمیدوره زمونھ عوض شده عز-

 !!مارستانی بره بخوادیصبحونھ واسھ ھمسرت آماده کن کھ م
 

 !!فھیپاشو ضع:دمی بھ پشت کتفش کوبیدست
 

  ھم فشرد و سرش را داخل بالش فرو بردی را با حرص روشی ھاپلک
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 !!کنمای می تالفگھی جور دھیبزار بخوابم وگرنھ ...برو بچھ پررو-
 

  بردمکیسرم را نزد... شدم خمشی زدم و روی مرموزلبخند
 
 !؟یاگھ نزارم بخواب-
 

  بالش دلم را بردانی از مزشی خنده ریصدا
 
 !! بخداخارهیتنت م-
 
  گرفتممی دندان ھاانی من اللھ گوشش را محکم مو
 
 !!ول کن نامرد...ول کن...آخ-
 

 برگشت و دستانش را دور عی سررفتمی و عقب مدمیخندی کھ با خباثت منیھم
 ھ کردکمرم حلق

 
 !!طونی دختره شینیبی کارتو منی ایسزا-
 
 سوزندمی نمی کھ من انقد کالریشدی با حرف خر مدی؟بایدی کردم ددارتیب-

 !! کردنتداریبخاطر ب
 

  شده بودزی و چشمانش رکردی نگاھم مقیعم
 
 !دم؟ی چند روزه خنده ھاتو ندیدونیم-
 

 دمی کششی رو ابروھادست
 
 .نھ-
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 !!ده روزه-
 
قدرمو بدون ...یرسی کھ بھ خودت نمنھیپس بخاطر ا: من ابرو باال انداختمو

 !!یری بگی انرژشھیچون خندم باعث م
 

 چانھ ری و زدمیخند...دی اش چسبنھی سی شد سرم روادی دستانش کھ زفشار
 دمیاش را بوس

 
 ! چقدر دوست دارم؟یدونیم-
 

 دی بھ گوشم رسمی موھای از البھ الشیصدا
 
 !!نھ-
 

 !! بدجنسیا...دمی ھم خندباز
 
 !!ای دنھیقد -
 

  ام نشستیشانی پی را باال گرفت و بوسھ دلچسبش روسرم
 
 !! تنگ شده بوداتیطونی شیدلم برا...قربونت برم-
 
  خودم را از حصار دستانش آزاد کردمیقی من با نفس عمو
 
 نمیبرم بب... بھتر شدهتشی وضعنی ھفتھ برزھی نی ای تومارستانی برمیمن م-

 !!ی دارفتی شگھی استراحت کن چند ساعت دکمیتو ھم ...امروز چطوره
 

 . تختگری تکان داد و غلت خورد طرف دسر
 
 ی نی تو خونھ نینیشی و ممارستانی از بکننی کھ اخراجت می روزنمیبیم-

 .یکنیبابا رو بزرگ م
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بھ سمتش ... آمده بودم خشک شدهنیی کھ از تخت پای حرفش منبا

 . از خندهدیلرزی مشیشانھ ھا...برگشتم
 
 !!یچھ اسم باحال...خانوم دکتر خونھ دار...یآخ-
 

 شدند از بستھ بودن چشمانش استفاده کردم و لی متمانیی بھ سمت پامیلبھا
 دمی صورتش کوبی تخت را محکم توگریبالش د

 
 .آخ-
 

 با حرص جواب دادم... آخ بلندش را با آن تھ خندهیصدا
 
 .حقتھ-
 

  لب غر زدمری شدم و زمی لباسھاضی تعومشغول
 
 !!واسھ من زبون در آورده-
 
 !!بخدا حقتھ سھ طالقت کنم-
 
 ستادمی انھی در آوردم و مقابل آشی برای من شکلکو
 
 !! بکننکارمیحتما ا-
 
 میاخم ھا... چشمانم گذاشتمی توالت برداشتم و روزی می را از رونکمیع

 عیسر...ختیقلبم ر... چشمانم گذاشتمیدوباره رو...برداشتمش...درھم رفت
 ... خوردم وی عقب رفتم کھ محکم بھ جسمیبرگشتم و کم

 
 !!پام.آخ-
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 !شد؟یچ-
 

 !دم؟ی را ندیمن چرا صندل... را چند بار باز کردم و بستمچشمانم
 
 ! شد؟تیزیست؟چی حواست ن؟چرای صندلیمھال؟پات خورد تو-
 
 ... بودمجی من گو
 
 !! رو بزن دخترنکتیع-
 
زمزمھ ... آمدیاشکم داشت در م... چشمانم گذاشتمی را رونکمی من باز عو

 کردم
 
 !!نمیبینم-
 
 !؟یگی میچ-
 

 دمیدی می اھیسرم را باال گرفتم و من از ھمسرم تنھا سا...دی چکنیی پایاشک
 
 !!نمیبی نمنکی با عیحت-
 

 . تنش را مقابلم حس کردمحجم
 
 . کردهرییحتما نمره چشمات تغ-
 
 گرفتیو با فکر بھ آن تنم رعشھ م...فتدی بی قرار است چھ اتفاقدانستمی من مو
 

 تی اذیلی؟خیکنی مھی من چرا گرزید آخھ عز:دی صورتم کشی رودست
 !؟ینی ببی نتونستیچی؟ھیشیم
 
  چکار کنم؟یگیحاال م..نھ-
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 ! نگفت؟یزی چشیدفعھ پ.. دکترتشی پمیریم-
 

 !!چرا: دھانم را قورت دادمآب
 
 !خب؟-
 
 ! اونجا؟بعد من بگم؟میبر-
 

 دانستمیم...اوردمی اش را تاب نی و جدنی مکث کرد و من نگاه سنگی الحظھ
 !!دھمی را ھم از دست مکمی نزددی دگریکھ تا چند روز د

 
. 
 
. 
 

 دی اش را عقب کشی صندلنھی احتشام بعد از معادکتر
 
 !؟ینی ببیتونیاالن تا چھ حد م-
 

  فرستادمرونی را تکھ تکھ بنفسم
 
 !!ستی واضح نادیکھ اونم ز.. روکیفقط اجسام نزد-
 

  حس کردمی صندلی شدنش را از روبلند
 
 ! بدم؟حیواضح توض-
 

 !!واضح و کامل...شمیممنون م: محکم جوابش را دادیی با صدابھراد
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 کھ یبھ عالئم...  مھال جانی کھ بھم مراجعھ کردشی پکسالی قایدق...خب-
 یینایاختالالت مبھم ب..یکردی رو مدام عوض منکتیع... شک کردمیگفت

برات ...ادهی کردم و متوجھ شدم فشار آب داخل چشمت زنتیمعا...یداشت
 نیا متاسفانھ... کم بشھدی بای کھ گفتم فشار عصبادتھی کردم و زیدارو تجو

 رو از دست دتی ددانی میو دار... روش اثر گذاشتھیادیمدت عوامل ز
 !یدیم
 

 !؟ی چیعنی: با بھت گفتبھراد
 
  نفس بکشمتوانستمی نمی من حتو
 
 یتار... چشم شدناهی آب سای دکتر ھمسرتون دچار گلوکوما یآقا-
 نیعالئم ا....بوجود اومدن چند نقطھ کور و ...فی خفیسردرد ھا..دید
 !! کردم درمان نشد متاسفانھزی کھ براشون تجوییبا قطرھا... ھستنیماریب
 

 ! را حس کردم و من چرا الل شده ام؟مانی شدن تن ھردومنقبض
 
 ! ھم وجود داره؟ی اگھیدرمان د..خب-
 
وگرنھ تا چند وقت ...نی کنیدگی تر رسعی ھرچھ سرکنمی مشنھادیو من پ...بلھ-
 !!رهی کامال از دست میینای بگھید
 

  او سخت تر شدی گره خورد و صدانفسم
 
 ..ی؟وایینایناب-
 
 شناسمی اونجا می گروه جراحھی... تخصص گرفتمایتالی ایمن تو... دکتریآقا-

 یلی ختشیمھال جان کھ وضع... رو ھم درمان کردننای افراد نابیکھ حت
 یشما ھم بھتره دنبال کارھا... براشونکنمی ملیمیمن پرونده رو ا...بھتره

 !!نیرسفرتون ب
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  من گرد شدی چشم ھاو
 
 !! االن برمتونمیمن نم..ت؟نھی وضعنی ای؟االن؟تویچ-
 
  کھ از کنار گوشم بلند شد بدنم را لرزاندینی خشمگی صداو
 
 پرونده رو عی دکتر سرشمیممنون م...زای وی دنبال کارارمی فردا منیھم-

 !!نیبفرست
 
 
 
 .. ماه بعدکی
 
 
 !ن؟یبھ اون قوم عجوج مجوج بگو مگھ خودتون خونھ ندار-
 
 !!شنونیم... بلندگو گذاشتمیرو-
 
  بلند شدنای سی جا بھ جا شدم و صدامی در جای من خندان کمو
 
 دور ھم؟ اون شوھر ھفت خط گذرهی ما بھمون خوش مینی ببیچشم ندار-

بعد دو ھفتھ مادر ما  و ایتالیشما کھ خوب بلد بود بھ بھونھ دکتر و دوا ببرتت ا
 اونجا عشق نی داریی دوتانیمامان منو برگردوند...رانیرو بفرستھ ا

 !ن؟یکنیم
 

 !!یساحل آمالف...اونم کجا:  خنده آرمان بلند شدیصدا
 
 .دمیخندی من فقط مو
 
 .دمیخندی و مکردمی بودم حال مای لب دری آمالفیمنم تو... کوفتیا-
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 . خنده خودش و آرمان بلند تر از ھمھ بودیصدا
 
 نای سنی اونجا حواست بھ ای خانوم نشستگذره؟آرامی کھ بھ تو بد مستین-
 با بھراد راه انداختھ؟شب بھ ھی چھی اس ام اس بازنی اانی بگو جرست؟بھشین

 !! آقا بازهنی اشیشب ن
 
  آرام کھ بلند شدفی خفغی جی صداو
 
 !!ھی بحث کاریگفتی تو کھ منایس-
 
 . را در کاسھ چرخاندممی من کھ چشمھاو
 
 !!جون خودش-
 
 !! جون بھرادگھیدروغ م-
 
تا ..شناسمیمنکھ تو رو م...جون خودتو قسم بخور بچھ پررو: من تشر زدمو

 !!یستی کھ ول کن نیبھرادم از راه بھ در نکن
 

 انگار از جمعشان فاصلھ گرفت...دیچی در گوشم پشی صدانباری اایبرد
 
 ! چشمات بھتره؟تی؟وضعیتو خوب-
 

  بودم گفتمدهی کھ تا بحال دی غروبنیباتری بھ زرهی و خدمی کشیقی عمنفس
 
 .شمی روز بھ روز بھترم مگفتیدکترم م..خوبم-
 
 ! گرفت؟طیبھراد بل...خداروشکر-
 
 ! چطوره؟نیبرز...گھی چھار روز دیبرا..اوھوم-
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 .کنھی متشیفقط سردرداش اذ...ھاونم خوب-
 

  گرفتطنتی شی کملحنش
 
خودشو تو اتاقش انداخت و ...برهی بھ سر میاالنم کھ تو فاز غم و افسردگ-

 !!دیخواب
 

 ! مگھ؟شدهیچ: شدمنگران
 
  حدس زدمدهی را ندشخندشین
 
 مھم یزی آقا واسشون چنی کھ جزء زنده بودن استنیھمھ کھ مثل منو ن-

انگار قھر ...کردی می و زارھی دختره کھ مدام گرنیھم..دوس دخترش...نباشھ
 !!یکرده باھاش کھ چرا رفتھ پارت

 ! ناراحتھ؟نیبرز-
 
 !!شھی خوب مگھیدو روز د-
 

 !!اوردی آقا قھوه ننیسھ ساعت گذشت و ا... بھ اطراف انداختمینگاھ
 
 .ه بازم دعواتون شدنمی ببامین...ایسر بھ سرش نزار-
 
 !!دمی اما قول نمکنمی میسع-
 

 . ھم فشردم تا نخندمی را رومی ھالب
 
 ی شما دوتا چطورمی رفتم سر خونھ زندگیمن موندم وقت...امان از دست تو-

 !!نیایباھم کنار م
 
بھ شوھرت ...من برم فعال...میکنی می فکرھیخودمون ...تو نگران ما نباش-

 !!سالم برسون
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 !؟یر ندایکار...زمیحتما عز-
 
 !!مراقب خودت باش-
 
 !!خداحافظ...تو ھم-
 
 !!خداحافظ-
 

 اطراف ھتل چشم دوختم و درختان یبھ صخره ھا... را قطع کردمتماس
 بعد از شیسھ روز پ... خودشی بود برایبھشت... اشدهیسربھ فلک کش

و من باور ...می آمده بودی آمالفیبای ام از فلورانس بھ ساحل زنھی معانیآخر
 . بودمشیو من عاشق غروبھا... باشدبای حد زنی شھر تا بھ انی اکردمینم
 
 !! قھوهنمیا...بفرما-
 
 بھم ی رنگ و موھادی سفشرتی تنیبا ا... و نگاھش کردمدمی چرخشی صدابا
مقابلم کھ نشست و لبخند جذابش را ... شده بودی اش دوست داشتنختھیر

ردم بخاطر  بار خدا را شکر کنی ھزارمیبرا.پرمحبت نثارم کرد
 .دیلرزی مشی دل ھر لحظھ برانیا...وجودش

 
 !!دستت درد نکنھ آقا: ام کردمرهی نگاه خی ناز چاشنیکم
 

  شد و کنارم نشستبلند
 
 !! ندارهییفاصلھ معنا-
 

  قھوه را با خنده از دستش گرفتم و او دستش را دور کمرم حلقھ کردماگ
 
 !؟یبا بچھ ھا حرف زد-
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 .اوھوم: داغم را مزه کردمقھوه
 

 نای اسم سدنیبا د... بلند شدلشی اس ام اس موبای بزند کھ صدای حرفخواست
 خنده یبا خواندن اس ام اس صدا....من اخم کردم و او باز لبخندش پھن شد

 !!اش سکوت اطراف را شکست
 
 !!نای تو اون روحت سیا-
 

 را جمع کرد خودش ی کمدی را دمی بھ سمتم برگشت و اخم ھایوقت
 
 !!خب المصب جوکاش باحالھ-
 
 . ھاکنھی تو رو از راه بھ در منای سنیا-
 
 کامال در نباری کرد و من اشتری فشار دستانش را بمی توجھ بھ اخم ھایب

 آغوشش بودم
 
 !؟یقطره رو استفاده کرد...اخم نکن... خوشگلھالیخیب-
 

 !!نھ:  باال انداختمشانھ
 
 دی کشرونی قطره ام را بفمی تکان داد و از داخل کی تاسف سربا
 
 !! باالریسرتو بگ-
 

  چکاندمی داخل ھر کدام از چشم ھای سرم را باال گرفتم و او آرام قطره ایکم
 
 !؟یبھتر-
 
 .اوھوم-
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 ی بھ خوباشی مدت با تمام سختنی چقدر خداروشکر کردم کھ ایدونینم-
 . تموم شدی تو بھ خوبیجراح... بھوش اومدنیبرز...گذشت

 
 نی کھ سجده شکر کمتریبراست... صورتم شده بودنفکی من لبخند جزء الو

 بود کھ یدی مرد ھمان نور امنیو ا... ھمھ لطفنی بود در مقابل ایسپاسگذار
 !!دمیکشی انتظارش را مشھیھم
 

  را بھ شانھ اش چسباندم و زمزمھ کردمسرم
 
 .خدا رو شکر بخاطر بودنت-
 

 . ھستندشھی و مشکالت ھم ھایسخت
 . کمرنگیگاھ... پر رنگیگاھ

 
باالخره از کما ...شی دو ھفتھ پنیبرز...یری ھمھ تنش و درگنی بعد از انکھیا
 . آمدرونیب
 

 انی درمی انجام شد و دوباره مشکالتم را با روان شناسی من بھ خوبعمل
 گذاشتم

 
 .دھندی بھراد زودتر جواب می با صبورشی چھ خوب کھ راه حل ھاو
 

 باالخره شی ھفتھ پکی... و کشمکشی ھمھ سال سختنیپس ا..نای و سآرام
 .باھم نامزد کردند

 
 زی و گفت ھمھ بھ عنوان سوپرااوردی تاب نشی حرفھاانی مشبی دآرام

 . ما را آماده کرده اندیمقدمات جشن عروس
 

 ی ھشت سال رو اش باالخره بعد ازیوتراپیزی پس از جلسات فآرمان
 . راه رفتشیپاھا
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 عالقھ اش را را بھ باران ای بردی حرف ھاانی از مشی من دو روز پو
 و احساساتش را با ی زندگخواھدی کھ برادرم منی تر از ایو عال...دمیفھم
 ! شود؟کی شریکس
 
 شالم چسباند ی را روشیلبھا... نام دکتر زنددنی و دلشی زنگ موبای صدابا

 مقابلم زی می و لپ تاپم را از رودمی کشقی عمینفس...و از جا بلند شد
 نیدر ا... جا خوردمی نام احسان کمدنیبا د... را کھ باز کردملمیمیا...برداشتم
 !!لیمی امتن ی ماند رورهینگاھم خ.... از او نداشتمی خبرچیمدت ھ

 
 . مھال جانسالم

 
 تا پروازم کساعتی فرستمیبرات م رو لیمی انی کھ دارم ااالن

 چند روز نیخوشحالم کھ برز... بودزی آمتیخوشحالم عملت موفق...مونده
 تا آخر عمر ومدی سرش مییکھ اگھ بال... باالخره چشماش رو باز کردشیپ

قبل از .بھ حرفات...گرفتی طناب دار کھ کم کم نفسم رو مھیمن بودم و 
 رو از می نشستم گوشھ اتاقم و ھمھ زندگ ساعتھادیشا... فکر کردمیلیرفتنت خ
کھ اسم احساسم عشق ... چقدر خودخواه بودمدمیفھم.  مرور کردمنجایاول تا ا

کھ فکر ... ھا نبودمی کھ موقع سختاوردمی وقتھا کم میکھ چطور بعض...نبود
 !!ی مال من باشدی فقط باکردمیم
 
 ری برم و مسدی بادونمیاما م... و قراره چکار کنمرمی کجا دارم مدونمینم

 . کنمدای رو پمیزندگ
 
 غرق ینھ بھ معنا...دارهی پای خوشی نھ بھ معنای کھ زندگدمی خوب فھمنویا

 . مشکالتیشدن تو
 
 .ھیقی حقی بازھی مونیو زندگ...مونھی چرخ و فلک مھی مثل ای دننیا

 
 فقط میکنی و فکر ممیزاری چرخ و فلک منی ای خودمون پا تواری اختبھ

 .می دارشی در پیخوش
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 ما داره و ی برایادی زی ھایریغافلگ... گردونھ روزگارنکھیغافل از ا...اما
 .مونھی چرخ و فلک ثابت نمنی ای توگاھمونیجا
 
 .شھی میادی زی ھاینیی دچار باال پامونی و زندگچرخھی چرخ و فلک منیا

 
 نیی پایو وقت...میشی می از لذت صعود غرق خوشمیریگی ارتفاع میوقت

 بھ می داردی و دوباه اممینی اولمون غمگگاهی از برگشتن بھ جادیناام...میایم
 !!یبھ خوشبخت...صعود

 
 اونقدر ای...می کننیری رو بھ انتخاب خودمون مثل عسل شی زندگمیتونی مما

 . تا زھر بشھمی کنیناسازگار
 
 ...می انتخاب کنمیتونی مما
 

 ...می و مقاومت کنمیباش
 
 !!مینی بشانیانتظار پا و بھ میا،نباشی
 
 
 
 انیپا
 

 ی باقرمھسا
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