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 مقدمه:

 ها و سوز استخوان سوزش! یدلتنگ ز،ییپا زانیشد. برگ ر ينگاه تو سپر يسرد زمستان با معجزه گرما يروزاها"

 ...یبافتیعشق م انِیکه از تب، هذ ییات ! روزها یشانیپ دیشد با هزار شعله اتش، گرم تر ازخورش يتو خانه ا رحم

 کدام اندازه روزگارمان نشد! چیو ه یکه بافت ییها یچه دلتنگ و

زخمِ رفتنت را تازه نگه  شهی. من همياما فقط بود يدیپاشی! ميدیپاشینمک به زخمم م یو کم ي. کاش بود يبود کاش

 ساره من! هیسا دارمیم

 :میجمله بگو کیروزگار؟ بگذار  دهیدردکش يبانو میبهار چه بگو از

 "رودیضعف م تیشکوفه لبخندها يدلِ من هنوزهم برا "

 کنم دایصبر تو مرا وادار کرد که عشق را در دلِ خود پ فروختندیم ییلویکه عشق را ک ییدرِ تمام پارك ها سر

 تمام آفات روح من بود! يتو سپر بال بیعج دستان

 .زنمی، بلکه زانو م ستمیاینم تیروبه رو  کنم،ینگاه نم بتیحاال در چشمان نج و

 .کنمیا با نبضِ دستان زحمت کشت هماهنگ مبلکه احساسم ر رم،یگیرا نم دستانت

 بلرزاند! ییخدا یعشق يبماند. بگذار لحنِ دلسوز نگاهت قلبم را برا رمیرنگ چشمانت در ضم بگذار

 !یمحل ی...دوستانم بکندیروزگار دهن کج م زنم،یم لگد

بود  یکه گاه يوسعت اغوشِ پدر به ياز وجودم لبخند زد.لبخند يکه لگدش زدم و از شوق لمسه تکه ا یهست یتنها کس تو

 ...ی. اما فقط گاهکندینم یو نبودش تفاوت

 .شومیو بزرگ م کنم،یچشمانت نوشِ جان م یرا با عسل رمیش

به خاطره درد احساس تو  میزندگ يروز فهممیو م رم،یگیم ییرپایاحساسات پاکت ز يدستت باشم برا يعصا نکهیا يجا به

 فلج خواهد شد!

 آورده ام!!  مانیبه معجزه نگاهت ا من

 نادرِ توام! ي...من هنوزهم مومن لبخند هامن

 "تنها قبله من، کعبه قلب توست ،ینیزم يآستانه دردها نیبلندتر يتو ...و تو ا و

  

 اول: ماه قلب     ماه

در رحم مادر  دهیجو ید تکه گوشتهمانن دیبه گفته قرآن مج نی. جنشودیم لیکه تشک ستیزیچ نیاول نیماه قلب جن نی(در ا

 )کندیرا آغاز م یزندگ

 !کشدیگوشه چشمانم سرك م نی. اشک ازچنمینشیم شگاهیرنگ ازما یآب یصندل يو رو خورمیآرام سر م آرام

 روزگارم... دهی! من زن غم دنمیبیرا به چشم م یمرگ جوان یو هشت سالگ ستیب در
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  یلبخند معطر نشده است تا به امروز، وقت حهیلبانم به را یمنحن کنند،یبا حسرت نگاهم م میلبخند ها خط

ندینشیم نیزم يهمراه عالمت + رو شیازما برگ! 

 .کنندیم یمن اند که دانه دانه با سقوط از ناودان نگاهم خودکش ياشکها نیا و

 شک! یب کندیصورتم تعجب م زنم،یباران نگاهم لبخند م نِی.بکنمیشکمم را لمس م رِیلرزان ز یدست با

 .دهمیم هیتک واریسرم را به سنگ سرد د دهم،یهم فشار م يرا رو میچشمها

اما من تنها جنسِ خنده  شوندیاز کنارم رد م ي. با لبخند، با شادفتدیکهنه ام م ریج ي. نگاهم به کفشها کنمیچشم باز م کالفه

 از درد است. لبخند درداور. میها

 .  کنمیم یبلند را ط ي!! راهروشومیم بلند

 من باشد.  يباعث صلب آزاد يباردار کردمیوقت فکر نم چی! هيدر آستانه طالق هستم. آستانه آزاد من

 .شومیو سوار م دومیرا م یمسافت ادیدر حال حرکت است، با داد و فر اتوبوس

 !ستین ییکه چه؟ درد که تماشا کنند،یم نگاهم

 .نندیندارند بنش ستادنیا ییکه توانا ییرزنهایتا پ کردیمادرم بلندم م شهیبچه بودم هم یوقت دیایم ادمیها همه پر اند.  یصندل

 ! مادرش کنارش.کندی، دختر بچه به چشمانم نگاه م دهمیسرم فشار م يباال لهیرا محکم تر به م دستم

 :میگویم يا انهیصلح جو یبا لحن زنم،یبه شانه مادر م يا ضربه

 ؟من... نهیپا بش يدخترتون رو شهیم -

 .فشاردیو دسته دخترش را در دستانش م گرداندیرا برم شیحرفم به فعل برسد، رو گذاردینم یحت

 .دیپایاندازم. هنوزهم با نگاه گستاخش نگاه خسته ام را م یم نییو سرم را پا رمیگیخجالت چادرم را به دندان م با

 ؟يبه من ذل زده ا نگونهیکه ا یکنیاشتباهش افتخار م تیمادرت، به ترب یادب یبه ب ه؟؟یچ

گم شده است، واژه  یبردارند. محبت و مهربان یقدم گریهم د يبرا ستندیحاضر ن یشده اند، حت نهیروزها آدمها از جنسِ ک نیا

 تماما از لغتنامه ذهن مردم پاك شده . "گذشت"

 !رودیاما م ستمیایمنتظر م دهم،یو به دست راننده م اورمیدرم فمیرا از ک ي.  پانصدشومیم ادهیپ

 ندارند... هیروزها پولها هم بق نیا نکهیا مثلِ

که مالِ مردم  میکنیفکر م م؟یبریم مانیمشکالت جامعه ماست...معلوم هست چگونه نان بر سر سفره ها نیاز بدتر یکی نیوا

 م؟یو بچه هامان را حرام خوار نکن میرا نخور

 .کنمیم یرا ط یشگیو راه هم دهمیتکان م يسر

ست که در  یدرد من اتفاق  ست،یبچه ن تیترب یمردم و نااگاه یفرهنگ یپول و ب هیو بق یتاکس هیمن کرا یحال معضل زندگ 

پشت سر گذاشتن  يبرا یهم جهش دیشا ایبوجود اورده  مییرها يِقدمِ بعد يمکث برا يکه لحظه ا یوجودم رخ داده. اتفاق

 روزها. نیبحران ا
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 ینیب ریز زندیمادر م ي. ناگاه بويخم شو تیتا نوك انگشتان پا دیوارد شدن با يکه برا یو کوتاه یمی! درِ قدرسمیخانه م به

 ام.

افکارم  يجلو یکاش بود و راه حل د،یچیپیروزگارم م ینیب رهینگاهش ز اسی حهیهنوز هم مادرم بود.کاش هنوز هم را کاش

 !گذاشتیم

 .رسدیه گوش نمب ییصدا چیداخل و ه رومیکشم،میبه صورتم م یدست

بلندم بهم  يمژه ها اندازم،یگبره بسته م نهیبه آ ینگاه زنم،یرا کنار م یی. پرده دستشودودیدنبال مواد روزانه اش م نیقی...به هه

 اند!  دهیچسب

 است! "دیام"جور  کیاسمش  نهمیا م،یشویم شتریرا ب میکک و مکها يجا شهیهم

 ! زنمیم يشخندی! نروندیم نیمداوم از ب يبا شستشو دیشا کنمیم فکر

 يدردها نی!! مثلِ همدیشماهم باش خورد؟یمن برم يپر غوغا يایدن يبه کجا میاستخوان يگونه ها ي...چهار تا لکه روهه

 که ماندگارند.  میشگیهم

 . دارمیبرم اطیح دهیبند پوس يو چادرم را از رو زنمیبه دست و صورتم م یآب

 .دهندیخود را از دست م يچشمانم کم کم سو کنمیحس م دهم،یهم فشار م يچشمانم را رو شود،یاطرافم تار م يا لحظه

زود  یلینه خ یزود است، کم یکم کندیرا درك م یمادرانگ يو نوپا نیریکه حسِ ش يو هشت ساله ا ستیمن ، زن ب يبرا

 است!

 خودم را.  کشمی.در آغوش مکشمیرا در آغوش م وار،خودمیکنجِ د نمینشیم

روزگار  یِلیس يمن جا یِکس. زندگ چیه م،یکس بگو چیبه ه خواهمی! نماوردمیرا همانجا انداخته ام و با خود ن شیآزما جوابِ

 هستم.  شیهایو بداقبال هایاز کبود ياست، من تکه ا

از دست دادم، مادرم را اما فقط از دست نداده ام. بعد از او خود  یسانحه رانندگ کیسال داشتم ، پدر را در  کیو  ستیب یوقت 

 رفت. غمایاز سرنوشتم بود که به  يتکه ا نیاول نیاز دست رفته ام. و ا یکم

 را که سرم نازل کردند از کجا اوردند؟ ییهمه بال نیدلِ ا دانمیکه نم یبرادر دارم! برادران دو

زدند اما بازهم  میزندگ شهیکه به ر یزخم نهمهیبا ا ،يمهر یب نهمهیندارم، با ا دوستشان میبازهم دروغ است که بگو اما

 . بخشمیرا نه در گفتار بلکه در نگاهشان بخوانم ، م یمانیپش يدوسشان دارم. اگر روز

 . من گذشت را از مادر آموخته ام.کنمیم دهم،عملیاز حسِ برادرانه در دلشان زنده است.شعار نم یکه هنوز هم کم کنمیم باور

دراوردند که سنِ پدرم  يپدر مرا به اجبار به عقد مرد تیتوجه به وص یسال! ب کیو  ستینداشتم ، ب شتریسال ب کیو  ستیب

 نگاهش مثل آقاجان من نبود. چیرا داشت. اما ه
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که داشتم،  یودم. چقدر خوشحال بودم از حسکه از نعمت مادر شدن محروم ب دمیشیاندیهفت سالِ رنج را با خود م نیا تمام

 يفهماندم که از من ثمره ا میمرده زندگ نیتر فیات کور باشد. به او فهماندم... به کث یاجاقِ زندگ یچقدر خوب است گاه

 . ستین

 لیمسا يه روزک اورندیخود نم ي، به رو یداشته باش یوخدا نکند اگر نفع فهمندیرا که به نفعشان باشد خوب م ییزهایچ آدمها

 !کردندیسخت هندسه را هم از بر م

 یقدمِ اشتباه گرانیناخواسته هم به نفع د یبه نفع من تمام شد. بگذار اصالح کنم آدمها گاه نباریزن گرفت زنه دوم، اما ا 

 . دارندیبرم

گرم  يگرید يخوب که سرش جا گذارد،چقدریخراب شده پا م نیبه ا رید یارزش ندارد، چه بهتر که گاه يمن ذره ا يبرا 

 است.  

شبانه اش  يو لذتها هیمهر يبرا یحت دانمیشد. درخواست طالق داده ام. م نگونهیچرا ا دانمیچرا نم دانمیدفعه اخر، نم نیا اما

 .دهدینم يهم مرا به دست آزاد

چه کنم؟  دیبا دانستمیجا به بعد نم نیا رفته بودم، اما از شیپ ییتا جاها کردم،یاعصابش را خورد م زدم،یم کردم،غریم یقلق بد

ندارم چه  یزندگ يبرا ییجا یینگهداشتن  رازِ شکمم گرفته ام. اما ...من خود به تنها یو مخف يرا بابت پنهان کار ممیتصم

 محبت! شهیاز هم شتریو ب یدگیبه رس ازیبه مراقبت دارد، ن ازیکه ن يبچه...بچه ا کیبرسد با 

برادرانم، هرچند مرا از خودشان رانده اند اما هرچه باشد از گوشت و خونه هم  شِیبرگردم کردستان! برگردم پ خواستمیم

 .ندیبگشا میرا به رو يهم در راه است اغوشِ برادر ياگر بفهمند خواهر زاده ا دی. شامیگرید

 برادرانم انتخاب کرد.  يبودند که پدر برا یی! اسمهاروانیوس ساکو

 شوکه شده ام. یاز ناراحت شتریام باردارم ب دهیفهم نکهیبگذار با احساسم روراست باشم، ازا کشم،یم میشانیپبه  یدست

بچه ام. چگونه  نی. من تنها به فکرِ  استین رتیغ یب کهیمرت نی، ا یمرتض یِمنف يِکه مغزِ مرا مشغول کرده ، انرژ یاتفاق تنها

 کند؟ دایپرورش پ دیبزرگ شود؟ چگونه با دیبا

 دهیژول یِجو گندم يو د مده، موها فیکث ي، با آن لباسها شومیبلند م می. از جالرزاندیتنم را م شیدر پ یپ يسرفه ها يصدا

و با  گذاردیدستش م رِیرا ز يلوله ا ياش پهن است. متکا ینشئگ يخدا برا شهیکه هم اندازدیم یتشک ياش خودش را رو

 : دیگویم یهیخنده کر

 .میبده بخور یچ هی! رمیمیم یگشنگدارم از  -

 ... ردیبم کاش

 . اورمیم رونیدرست کرده بودم را ب سیو ف سیکه با هزار اوغ و اَه و پ یکتلت عی. مارومیآشپزخانه م به

که  یگاه دهم،یست! غرق فکر ،دانه دانه کتلتها را در دستم تاب م یبه خاطره حاملگ سهایو ف سیپ نیکه همه ا دانستمینم

 .کنمیو لبم را جمع م چرخانمیسرم را م زندیدماغم م رِیتند ز شیبو
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چهره  کی! من مادرت! کشمیبه شکمم م یکه حاال در رحمِ من خانه کرده . ناخداگاه با لبخند دست فتمیم یتکه گوشت ادی

که اغراق  یدگیبه ژول شیموها م،یگویکه م یبه کراهت شیکه خنده ها يمرد  م؟یپدرت چه بگو بهیاز چهره غر ،یشگیهم

 يزیمرد که نه، نامرد چ نیوجوده ا يبرا هیجز واژه کر فتم،یانداخته م میزندگکه به تنه  ییزخمها ادی یاما وقت ست،ین کنمیم

 .ابمینم

 یکته اشپزخانه روغن گرفته است. نگاه يکه رو يسمت گاز سه شعله ا پرمیم عیسر روند،یم ادمیاول به کل از  يسر يکتلتها

 یسیرو خ گذارمی. مکنمیاما تحمل م سوزدیدستم م دارم،یتابه را برم یاندازم ، خداکند متوجه نشده باشد. دسته ماه یبه او م

 تابهیکتلتهارا از ته ماه عیحس کند! سر ییمبادا بو اندازم،یم رونیبه ب یبازهم نگاه د،یایجلز و ولزش درم يو صدا نکیس

 .کنمیم زشیتم یو به هر جان کندن کنمیم

 :دیایدرم شی.باالخره صدا اندازمیرا در روغن م يبعد يگاز،  کتلتها يرو گذارمیم دوباره

 غذا؟ نیشد ا یپس چ -

 :زنمیداد م دهمیکه تند تند کتلتهارا فرم م ی. در حالدهمیرا فشار م میدرد دندانها با

 !ارمیاالن م -

طلسم شده سرخ  يتا کتلتها دهمیلفتش م شتری. بکنمیو با حوصله پهنش م نیزم يرو نمینشیم برم،یم رونیرا ب يسفره ا جا

. دارمیرا تک تک برم شیخرابها  کنمیم یکه مسافت اشپزخانه تا سفره را ط یدر حال زمیریخوردن را در ظرف م يشوند! سبز

 کیاما حاال اوضاع فرق کرده و  نداشت، یبیبشود چه؟ اگر خودم بودم و خودم ع گخدا اگر س ي. اکنمیآنرو م نرویکتلتهارا ا

سرِ سفره،   برمیدر ظرف وم گذارمیسرخ شده ، م یی. چندتاکشمیبه شکمم م یدست ادشیبچه در وجودم نشسته است. دوباره با 

 :میگویلب م رهیز

 !ارمیسرخ شد م شیبق -

 :زدیریم يدلم هر رد،یگیبرگردم که مچم را محکم م خواهمیم

 ؟يامروز صبح کجا بود -

 را راحت تر انکار کنم: تیکه واقع کنمی. نگاهش نمدیکوبیم قلبم

 واسه خونه کردم. يدیخر هیرفتم  -

 دت؟یکو خر -

 سمتش: گردمیو برم کنمیم ینچ

 !رمینتونستم بگ يزیپول نداشتم چ -

 .رمیگیاز دام به آشپزخانه پناه م يدیص زیو من همانند گر دهدیتکان م يسر

 : زنمیبار حسِ مادرانه ام را صدا م نیاول يو برا گذارمیشکمم م يرا رودستم  کنم،یرا فوت م نفسم

 تو نترس! باشه خوبِ من؟ -
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سمت  دومیم کنمیگاز را کم م رِی. زلرزاندیدر قلبم را م يصدا اندازم،یبه پشت سر م ی. نگاهچکدیاز چشمانم م یاشک ناغافل

 !کنمیو در را باز م دهمیم یجلو، مانتو را تکان کشمیرا م میدر، روسر

 به مشامم. رسدیشهر م يکردستان، بو ي. بوشیکج رو شونه ها فهیقد بلند و چهارشانه با لبخند آرامش بخش و ک يپسر

 :کندیلب زمزمه م رهیو ز زنمیناخداگاه لبخند م 

 ان؟یخانم پو -

 و گردنم را کج: کنمیرا تنگ م میچشمها

 !دییبله...بفرما -

 :دیایتر م کینزد دشویپررنگ ترم لبخندش

 !رویساناز....منم...ه -

 کیشدم  دیتبع نجایکه من به ا ی...وقتکنمینگاهش م يبا ناباور رو؟ی..هکنمی....چندبار در ذهنم تکرار مشودیرو م رویز حسم

 سبز شده بود... لیبیبلوغ و چندتارِ س يسالِ با جوشها 17پسر بچه 

 منو؟؟ یساناز نشناخت -

 ...تو...رویه -

 :شودیو داخل م رومیم کنار

 !يچقدر شکسته شد ؟؟یخوب -

پسر  هی نیگذشته ها و هم يکه دلم چقدر برا فهممیخوب...تازه م کنمیاز گذشته تباه شده ام...نگاهش م ي...نشانه امیعمو پسر

 تازه وارد تنگ شده بود! يعمو

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 : شودیجمع تر م شینشایپ نِی...چاندازدیبه اطراف خانه م ینگاه

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ...رمیگی...گوشه لبم را گازمکشمیم خجالت

 .؟؟يکرد دایمنو از کجا پ -

 گرفتم ادرستو... روانیاز س -

 :زنمیم يشخندین

 بهت داد... نجارویکه ادرسِ ا يدیپرسیم یجوابِ سوالتم از همون کس دیهه...با -

 : دیگویاخم م با

 یمرد زندگ ریپ نیکه با ا يفنا کرد توی...جوونتویاز زبونِ خودت بشنوم...ساناز زندگ خواستمیم نباریاما ا دونستمیاره جوابشو م -

 ؟؟یکن
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 :گذارمیم نمیس يدستم را رو کنمیدهان باز نگاهش م با

 من؟ من خواستم؟ -

 :شودیبلند م یمرتض يصدا

 تو خونه... دهیچیگند پ يتو ؟؟؟ بو یکجا رفت -

 هیسرشکستگ هیتو ما نقدری...چرا اشومیتازه وارد خجول م يپسر عمو ي..جلوبندمیاما لب م دهمیهم فشار م يرا رو میدندانها

 ؟يشویمن م

 کمیسالم عل ی...حترودیوداخل م اندازدیبه من م یبینگاه عج رویداخل...ه میکه برو کنمیو با دست اشاره م زنمیم یالک لبخند

 : دیگویم يبلند يوبا صدا کشدی...لباسم را مدیآ یه پشت سرم مدر آشپزخانه ک رومی...مکنندینم

   ....کهیمرت نیا -

 :میگویو با بغض م دارمیرا جلو دهانش نگهم دستم

 !کنمیردش م سسی...ه نتمی...پسر عمومه اومده ببرهیآبروم م س،یتورو به خدا...ه -

 یبه بشقاب شیبا پا اندازم،یم یو نگاه شومی...دوال م رودیم رونیالتماس لحنم را....با غر غر ب ای ندیبیاشک چشمانم را م دانمینم

 !رودیو م زندیم يسفره ست ضربه ا يکه رو

 ستین يو روزمره ا يکه جنسِ نگاهش همان نگاه عاد دانمیرا خوب م نی...اکندینشسته و به دور و بر نگاه م خیس خیس رویه

 !!کشمیباشد....چقدر خجالت م دیکه با

 دهیروبه رو از بار خم شده است....چهار تا رس وارِیپر بار درست کنج د ي...درخت خرمالورومیم اطیو به ح دارمیبرم يکاسه ا 

 ...شودی...رنگشان تازه مکشمیخاك گرفته م يبه خرمالو ها ی...در آبِ سرد حوض دستنمیچیاش را م

 نییپا نهیبلند سرم را تا س يو من با نفسها کندینگاهم م رهیخ رهی...خشومیآشنا چهار زانو م يا لبخندو ب گذارمیم نیرا زم کاسه

 !کشمیم

 که مونده بود برات مهم بود؟  ياز خانواده ا ییرها نقدریا یعنیداره؟  یچ نجایا ؟يعشقه تهران بود نقدریا یعنیساناز... -

 : دیگویسمتم و حرص آلود م شودیآهسته تر خم م يصدا با

 هان؟ ؟یاشغال دون نیتو ا يایب یخواست یچ يبرا -

 .ندیبیشکستم را در بغض نگاهم م نیدور بعد از سالها اول يروزها ي! آشناچکدیقطره اشک از گوشه چشمانم م کنمیم نگاهش

 گفتن؟ یاونا بهت چ -

 ؟یچ يبرا یبهم بگ شهی...حاال ميدیکه شن یینایهم -

 :لرزدیم ام چانه
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...حاال تو  وونیح نیسالم بود منو به زور دادن به ا کیو  ستی! من فقط برویداداشام؟؟ ه يایبگم؟ از پست فطرت یاز چ -

 نیتو ا ادیبشه ب یراحتشو از دست بده و راض هیکه زندگ هیکودوم دختر ؟یکنیخوندن؟؟ هان؟؟ تو باور م یگوشِ تو چ

 اد؟یقبرستون؟؟ اصال با عقل جور درم

 ؟یچ یعنی -

 که تو گوشت خوندن همش دروغه!!  یی...اون چرت و پرتانیهم یعنی -

 :میگویبه شکمم باچانه جمع شده م يو با اشاره ا کنمی...اشکم را با زور کنترل مکندیهم تعجب نم ادیز

 ...باردار...رویمن باردارم ه -

 شودینداشته متاثر م يکدام خاطره  يبرا دانمی!! نمدهدیهم فشار م ي...آرام آرام چشمانش را رواندازدیرا عقب م سرش

 ساناز! -

 :کنمیرا پاك م اشکم

بچم تو  خوامی..نمتونمینم گهی...د رمیطالق بگ دیبگم...درخواست طالق دادم! با خوامینم یکس چیبهش بگم...به ه خوامینم -

 !!نهیمحو بشه!!! تنها خواسته من هم میشومش از زندگ هیسا خوامیخونه بزرگ شه!! م نیا

 به جا مانده ، درمانده: قتیتو شوك است...شوك که نه سوگوار حق هنوزهم

 ششون؟یپ يبرگرد يخوایم ؟؟يکجا بر يخوایهضمش کنم...م تونمیساناز...اصن نم -

 برگردم! دیندارم..شا یی...جادونمینم -

 :میگویم یمکث طوالن با

 نجا؟؟یا ياومد یچ يبرا -

با  سادمیخودم وا ينکرد....خودم رو پاها میبانیکه بابام پشت یدونی...منجایساناز من...من دانشگاه تهران قبول شدم...اومدم ا -

 رفته  شی...چندوقت پنجاستیکارمم هم گهی..د کنمیم یزندگ نجایخونه گرفتم...االن مدتهاست ا نجایاز دوستام ا یکیکمک

..ساناز! اونجا به همه گفتن تو به خاطره دمیازدواج کرده...رفتم مغازش...از تو پرس روانی!! سنمیبب وناریبودم سقز...رفتم مامان ا

 یتیتو چه وضع نمی...اومدم بب نمتی....اومدم ببيچرت و پرتا به زور ازدواج کرد نیو ا تختیرفتن از کردستان و عشقه پا

 ..یهست

فشارشان  زیسرزنش آم نگونهیکدام حس، ا يبرا دانمیو نم رمیگی...لبم را به دندان مکنمیرا به عقب پرت م سرم

 :میگویلب م رهیو ازدرون متشنجم.. مظلومانه ز چکندیوقف م یب می...اشکهادهمیم

!! دونمیرو نم يمهر یب نهمهیتنفر..ا نهمهیا لیبرادرام شدم!! دل يایدروغگو چهیوقته باز یلیندارم بگم...من خ يزیچ -

 برام نمونده! ییآبرو گهی!! دگردمیبرنم گهی...دگردمیبرنم

 بِیرا از ج لشیکه موبا ندینشیم ي...جورخوردیزنگ م لشی.... موباترسمیم اهویپر ه يسکوت ها نی...از هم دیگوینم يزیچ

 ...اوردیرنگش درب یشلوارِ تنگ مشک
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 ...رودیم اطیبه ح یخصوص یحرف دیرد و بدل شا يبرا انیگو دیو ببخش زندیم يلبخند محو یصفحه گوش دنِید با

خود  يبرا ییها یواشکی يسر  کی...همه ینیرا تنها بب ياست پسر بیروزها عج نیپسرك کرد است...ا یِلی...حتما لهه

 است که در دلم النه کرده!! يدیمن ام یِواشکی..ستیبه جنسِ مخالف ن یمن عشق یواشکیدارند...و 

 بیشده ام، س وانهیشک د یاست... ب زی...چقدر هوس انگفتدی!! برق مکشمیم میو به مانتوئه مشک دارمیاز خرمالوهارا برم یکی

 جی...خرمالو مثلِ هوفتمیاحوالم م ادیگاز بزنم  که  خواهمیاشتباه گرفته ام...م يخانه دختر اجبار اطیح يسرخ حوا را با خرمالو

 بچه مضر است... يدر سه ماه اول براخوانده بودم که  یی....جاردآ دا نیتامیو و نیبتاکار

 ي...آثار صداگرددیجلوتر! باالخره برم گذارمیو م کنمیچهار قاچ م رویه ي..برا گرید يکناره خرمالوها گردانمیحسرت برش م با

 :میگویو م زنمی..من هم محو لبخند مرودیسرخ صورتش نم یمنحن ادهیکه خنده از  چدیپیهنوز در گوشه لبانش م شیلیل

 ؟يهنوز مجرد یبه سالمت -

 : کشدیم شیشانیبه پ یدست يلبخند خجالت آلود با

 آره فعال... -

 :اندازمیباال م ییابرو

 آهان فعال... -

 بشیرا از ج ی..کارتمانمی...من هم ساکت مدیگوینم يزی...چگذاردیاز خرمالورا دهانش م يدر راه است .. تکه ا يخبر یعنی

 عاشق! يپسر عمو نیباکالس شده است ا چقدر کنمی..حس مکشدیم رونیب

. فک کنم بتونه کمکت  لِیاز دوستام وک یکی..دمیطالقتو انجام م يشماره منه بهم زنگ بزن.خوب؟؟ خودم کارا نیساناز ا -

 کنه!

 ...من هم: شودی...بلند مکنمیم تشکر

 ..نیکجا؟ بش -

 بهم زنگ بزن خوب؟ يجور هیبرم...ساناز حتما  دیبا گهینه د -

 :دهمیتکان م يسر ياعتماد یب با

 ...يدیزحمت کش یمرس -

 : دیگویاز جنس همان نگاه آشنا م يدوشش و با لبخند يرو اندازدیرا کج م فشیک

 !دمینجاتت م کهیمرت نیخودم از دسته ا يجور هیکردم.... داتیخوشحالم که پ -

 ...بندمیو در را م کندیم یلب خداحافظ رهیو ز دهمیتکان م يسر

 باز شده است... میرو به آزاد دیجد یراه کنمی..حس مکشمیم یقی...نفس عمنمینشیم نیزم يرو همانجا

 !!ونیتلوز يروبه رو نمینشیو م خوانمی....چهار بعد از ظهر ، نمازم را مافتادیبه ساعت م نگاهم
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مچاله شده است نگاه  یکه پشت پشت یمی! به مجله قدفمیپشت ک بهیدر ج گذارمیرا م رویندارد...کارت ه يا برنامه

 ست ... یمی...قدکنمیم

 لرزاندیمهمان ناخوانده ام م يبار برا نیهزارم يجلدش دلم را برا يرو یموبور و چشم رنگ ي..عکس دختر بچه ادارمیم برش

 کیکه قرار است ازش لذت ببرم ...چقدر دلم  فتمیم يدرد ادیو  دهمیهم فشار م ي...چشمم را با لذت رورودی...دلم ضعف م

هم  دی..شادمیکه تا به حال اسمش را نفهم يعطر مادر...عطر ي...بوخواهدیام م ذشتهگ ياز جنسِ روزها ایر ینگاه معصوم و ب

را  متیرانقعطر گ کیعاشق من حکم  يها هیر يبرا نیرا فرا گرفته بود و ا شیسراپا یمادرانگ يندارد... بو یاصال نام و نشان

 دلم.... يرو گذارمیداشت.... دستم را م

 : کنمیکوچکم پچ پچ م يبایلب با ز رِیو ز دهمی...شکمم را مالش مزنمیاز ته دل لبخند م دهمیهم فشار م يرا رو میچشمها

که  کردمیخداروشکر م روزید نیتا هم دیتو کاره خدا موندم شا ؟؟یبه دلم نشست ينجوریا ومدهیدلم....چطور هنوز ن زهیعز -

 !!کنهیم دایمن پرورش پ دهیتو وجوده دردکش گهیوجوده د هی...اما حاال خوشحالم..خوشحالم که شمیبچه دار نم

 يزیکه دلم به چ فهممیرا م نی!! واستمیتنها ن کنمیدردناك...حس م یی...آن تنهایشگی...آن غمِ همستمیتنها ن کنمیم حس

 من! ارِیتمام ع زِیت خوش است عزا ندهیخوش شده است...دلم به آ

شکمم...خدا ازت  رهیز گذارمیباال...دوتا دستم را م پرمی..مترسمیبهم و من به شدت م شودیم دهی..محکم کوبدیایدر م يصدا

 نگذرد!!

 باشه! یباشه پدرته!! هرچ یاما....هرچ زارمیکه اسمش پدره!! من ازش ب يدوباره! نترس از مرد هیآروم باش زندگ -

 دیخر يجمع کرده بودم که برا ییهم با پولها نیتومان است...همه اش! تازه ا 75پولم  ي...تتمه  دارمیرا برم فمی...کشومیم بلند

 !کنمیتمام خرج جگر گوشه ام م ي...حاال همه اش را با دست و دلبازماندیاضافه م يزیو چ گرفتمیخانه م

 !ست؟ینو پا مقو یتکه گوشت يبرا يزیکه چه چ شمیاندی...ماندازمیسرم م يرا رو چادر

 بسته خرما... کی...ییساقه طال تییسکویپر چرب بزرگ....دوعدد ب ریش کی....يداخل سوپر رومیم

 : دیگویم یتفاوت یو اکبر آقا با ب شخوانیپ يرو  گذارمی...م اندازمینم یکدام نگاه چیه متیبار به ق نیاول يبرا

 .ستین يخبر میمس هیاز نس گهیبه حسابت ....د زنمینم گهید -

! ری...تحقکردیتمام درست م يکه مادرم با نابلد یی..چقدر حقارت تلخ است...همانند قهوه هادهمیهم فشار م يرا رو میدندانها

 آنهم به خاطره نداشتن پول!

 ...ی...دوتا ده توماناورمیدرم فمیدست شده را از ک يپولها

 شه؟؟یچقدر م -

 دوازده و هفتصد... -

پول را در صندوق صدقات  هیدوتومان از بق رومیم رونی... از در مغازه که بدارمیرا برم دمیو خر شخوانیپ يرو گذارمیم

 ...اندازمیم
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 :کنمیلبخند زمزمه م با

 !تیتو و سالمت يبرا نباریا -

 یی....حاضر بودم گدادمیرسیاو مبه  یلیاول خ يدر ماهها دیخوش است...مطمئنا به خاطرِ وجود توست.... دوهفتم بود....با حالم

 !!اورمیب ایکنم اما بچه ام را سالم و پروار به دن

مخصوص هر ماه  یداخل کتاب رومی، م  اندازمیکتابها  م فیبه رد ی..نگاهکنمی...عقب گرد مشومیرد م يریکناره لوازم تحر از

 !کنمینه ماه بخوانمش. در راه خانه چندبار باز و بسته اش م نیدر طول تمام ا دیکه با دانمیو م خرمیم ،يباردار

 ...نتیدر کاب گذارمیرا م تییسکویو ب خچالیو خرما رادر  ریرنگ رو رفته...ش یِالک یپشت يرو ندازمیرا م میروسر 

 به خواندن کتاب.... کنمیو شروع م کنمیرا در شکمم جمع م میلبِ پنجره کوتاه و پاها نمینشیم

مسئله فکر نکرده  نی! تا به حال به ادمیخری...کاش نمی...لعــــنت دهمیهم فشار م يخط کتاب چشمانم را رو نیاول همان

 نکند حالل نباشد؟؟ د؟؟یایپولها از کجا م نیبودم...اصال ا

 ...سوره نور.رسمیم ي. به خط بعددهمیتکان م يست..پس ..حتما حالل است.. اره...سر یحقوق بازنشستگ نینه ا نه

 ي....خواندن سوره نور، آنهم هرروز برادارمیبه تک تکشان عمل کنم! قرآن را بر م خواهمی..مگذارمیم يکتاب را نشانه ا يال

 ست! البته در ماه اول... يزنان باردار ضرور

و  اشک  کشمیه شکمم مدستم را ب خوانمیکه قرآن م یازش بفهمم ..تمام مدت يزیتا چ خوانمیرا م شیاز قسمت ها معن یبعض

در  یی....حس خدايشنویکه م یو نه آن صالح میگویکه م یکند..نه آن صالح بمیبچه صالح نص خواهمی...از خدا مزمیریم

خوش  يبچه ا ،یگوشزد و اشارت چیه ی، ب ردیبخش از گناه فاصله بگ لذتباشد و هر لحظه به احترام آن دمِ  دهیروحش دم

 .اندازمیبه ساعت م ی،نگاه کنمیرا پاك م چکدیصفحه قرآن م يکه رو ی! اشککندیم تیمنِ تنها کفا نیا يبرا نی...همرتیس

 ای!! خداگذارمی..با ترس در دهانم مدارمیدانه خرما برم کی...زمیریم ریش وانیل کیبخورد... سیتا خ گذارمی...برنج را مشومیم بلند

 خودت حاللش کن!

خوانده بودم که خوردن کندر بچه را پاکدل و پر تحمل و  ي!! در مجله ا اندازدیکندر م ادیا .. شباهتش مر فتدیبه نبات م چشمم

 مصرف کنم! نهارایاز ا یلیخ توانمیکه چرا نم خورمی... افسوس مکندیمحکم و باهوش م

و نوازشش  گذارمی...اکثرا دستم رو شکمم مخوانمیلب سبحان اهللا و استغفراهللا م رهیکه هستم تماما ز یدر هر حالت گرید

 ....شومیکه خودم هم خسته م زنمی...آنقدر بااو حرف مکنمیم

را تازه  نیو زم دارمیرا برم لنگیو ش کنمی...آب را باز مرومیم اطیندارم...به ح يکاریجز ب ي..کارکنمیرا دم م برنج

 :میگویلب م رِیاسم... زنقطه احس يرو گذارمیلبِ حوض...دستم را م نمینشی...مکنمیم

 یزندگ يکه توش دار ییایدن نیاما...ا میدسته زندگ رهی...من اسي...تو آزاديتوئه...آزاد کهیمن قلبه من خونه کوچ يکوچولو -

بکن...لگد بزن...بازم بزن ....و  يدوست دار ي...هرکاريکوچکم ازاد يبایجا بهت بگم ز نیمن خداشم...بذار از هم یکنیم

 هنوزم بزن!!
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...هر وقت از شمینم یخال هیرو تو گلوم بغض کردم...با اشک و گر يتوئه....من عقده ازاد کهینشونه کوچ نیلذته من از هم تمام

، تو تنفس  يزادسره دلت بمونه...تو ا زایچ یلیمثه مادرت گره خ خوامیاون موقع ازادم...تو اما ...نم رونیقفس زدم ب نیا

 !!!تپهیتو م يبرا ایبه وسعت در یدل نجای...انک ادیفر يکن...هرچقدر دوست دار

 باشه!! میوجود هیهمه دردهام...اونم اگر از طرفه همسا داریتوام...من خر يتمام نازها داریخر من

 نقطه دلم!!  نیتر ییطال ریز دهمیفشار م شتریرا ب دستم

....قدرمو يریبگ رپایلنگ لنگونم ز هیزندگ ي....نکنه براریدستم رو بگ یگذاشت ایچشم دن يقدم رو یمن ! وقت هیعطر خوشبخت -

 ..یکنیرو شرمنده م يبد يتا اخره عمر رو یعنی نیخودت...خوب باش!! ا هیسعادتمند یعنی نیبدون...بهم احترام بذار...ا

 رهیزنج گرفتیم دهی!!! نادگذشتیم ای...از بدکردیشت مبگذر...مادر بزرگت گذ ایاشنا کن...بگذر از بد میو با نس دلت

 !یدله مردم ش رهیزنج يروز هیمن نکنه  يکوچولو یپاهاشو....ه

 رهیبال بزن...درگ يخوایتوام..هرچقدر م يای...من مسئوله تمام بلند پروازتهیمسول هی... ستینعمت ن هی يازاد دونمیخودم م من

کنه رو گردن  انیاز حد غل يادیرو که بخواد ز ی...راه برو...پرواز کن ...من احساسیستیقطور زندان افکارم ن يها لهیم

 !میداشتن ت...تو راحت باش مستاجره دوسزنمیم

...کاش بگذارد با دیای..کاش امشب نکنمی. برنج را خاموش مخوانمیو نمازم را م رمیگیشده است...همانجا وضو م کیتار هوا

 تنها باشم! دمیمهمانِ جد

 :کشمیبه شکمم م ی. دوباره دستردیگیارتفاع پست نم نیدستم را در ا یو کس افتمی..مافتمیمردك م يها ییزورگو ادی

به سره همه  نجایاما دم نزن...ا يدیزور نگو! نذار ازت متنفر بشن! زور شن یکس چیتو زور نگو...به ه میکوچک دوست داشتن  - 

 گَلوها صدا خفه کن نصب کردن!!!

 ...به من چکار دارند؟کنمی...با لبخند نگاه مشوندی..مورچه ها جمع مگذارمیلبه پنجره م يرا رو تمییوسکیب ادامه

 دلرحم و خوش اخالق شده ام؟ نقدریروزِ ا کیاز خودم... حاال چرا  ردیگیام م خنده

 ریتاث يمادر در دوران باردار یاخالق اتیکه خصوص دانمی....مکنمی..آرام رفتار مکنمیخوب نگاه م زیاز قصد به همه چ البته

 بچه دارد!!  يخلق و خو يرو میمستق

  کردمینم الیوقت به اسمش فکر نکرده بودم...چون خ چیپسر؟؟ هان؟؟؟ تابه حال ه ای يتو دختر یعنی...دهمیم هیتک وارید به

 وقت به اسم دختر فکر نکرده ام! چیبودم! اما ه یعل ریعاشق اسمِ ام یبچه دار شوم! از بچگ يروز

.... یعل ریاسمش  مثل خودش باشد، اگر دختر شد آرام و اگر پسر شد ام خواهمیو آرام...هه آره آرام....م یعل ریو.....ام یعل ریام

با رنگش ندارد بگذار بچه ام  یبیام! ع دهیرنگش را هم ند میکه در زندگ ي...واژه ادیایآرام را دوست دارم چون از آرامش م

 کند! یزندگ

معروف  ییو الال کنمیقرار نباشم تا قراره بچه ام شوم! نوازشش م یب کنمیم ی...سعشودیچشمانم جمع م يدر گوشه  اشک

 :خوانمیرا م يکرد
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 و له دل دهیالوه گه م له د الوه

 دار گل يپاره گه د بنه م له سا گا

 الوه گه م الوه م دوانه  الوه

 زوانه نیکورپه گه م شر ئرا

  وشمیالوه گه م خوه م ئراد ب الوه

  شمیقاقول ئوور يمروار دگان

  يالوه گه م الوه م بار بار الوه

 يکورم ژن بار ویم بووم وه پاو خوه

  يلگ له النه په لنگ له ده ر که

  يله سه ر ویگه م وه سه وار پره ت ب کوره

 که ل نو به ن  هیگه م کشت  کوره

 وه ن ولیبرشان وه ت یزگه گ ناو

 

**** 

 

است آدم  لیکه وک یداد. گفت که پدر دوستش همان حیتوض مینرفته را برا يها یرآبیمسائل و ز يزنگ زده ام، همه  رویه به

 . شودیسپرده م یاضطراب هم به دست فراموش ریرا راحت کرد. آن صغ المیخودش! خ يبرا ستیکله گنده و کار درست کن

 رویماندن ندارم..تا قبل از آمدن ه يبرا ییجا دانستمینکرده ام چون م ی!! اگر تا االن اقدامامدیبه خانه ن شبیکه د خوشحالم

مو به تنم راست  کنندیبه من نگاه م يدیکه آنجا با چه د کنمیفکر م یرا گرفته بودم که به کردستان برگردم...وقت ممیتصم

 ندهم!! نیاز ا شیب یحقارتبه تنم بمالم اما تن به  را یسخت هیپ دهمیم حیو ترج شودیم

 ...گذارمیم میو در ساك دست کنمیرا هم جمع م لهیچهارتا وس همان

 ...دیای... هه.. احتمال نود و نه درصد نم دیای...اگر نانهی دیایم دانمیو نم میدادگاه دار فردا

به اطراف انبار هم  یمن است! نگاه دیزنگ بزنم! االن او تنها ام رویسر کنم تا بعد به ه ییتا فردا صبح جا دیبا

اما ...ساناز  خواهدی..دلم مفتدیم ینارنج ي...چشمانم به خرمالوهااندازمیبه خانه م يشکرت...نگاه سرسر ای...خداستی...ناندازمیم

ته نداش میهم برا يچشمک زن چنان ضرر يهایعدد از نارنج کیخوردن  دی!! شاستین ببچه ام خو ياما و اگر ندارد...برا

 انجام دهم!! دیاما با یمنطق ریمو به مو هرچند بچگانه و غ دیبا شناسمیباشد اما خودم  را خوب م

 :میگویلب م رهیز

 خدافظ اسارت!! -
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اقدام نکرده  يآزاد يها برا نیکه چرا زودتر از ا خورمی! حسرت مبندمیو در را محکم م کنمیرا با گوشه چادرم پاك م اشکم

 !! شومیدور م ییمحله کذا نیاز ا کنمیکه م يکار نیکجا بروم اما اول خواهمیم دانمیدارد!!! نم یام...حتما حکمت

بروم؟  خواهمی! واقعا کجا مکنمیتازه م ی!! نفسستیآدم تنها جا ن يجا هم برا نیمتاهل پارك...هه... ا يمکتهاین يرو نمینشیم

 !شناسمیرا نم یرا ندارم!! کس ییجا بیشهرِ غر نی...من در ا

من  ارهیتمام ع زهی...عزدهمیگوش م شانیخنده ها ي...به صدابندمیرا م میبچه ها!!! چشمها يباز يها لهیسمت وس رومیم

 ...يقهققه ازاد ؟؟یزنیمادر قهقه م يبرا نگونهیا يتوهم روز یعنی

حسرت الودم؟؟ ذوقِ مادر شدن از نگاه  ؟ی...از چه متعجبکندیکه با چشمان متعجب نگاهم م يبه پسر بچه ا زنمیم لبخند

 را از چهره ام پنهان کنم! میشاد توانمی...نمراستیوصف ناپذ

باشه  ادتیتا  خرمینم" دیگویو م زندیسرش داد م یرحمی...مادر با بکندیرا م شی...موهازدیریو اشک م کوبدیم نیپا به زم بچه

 ادمی دیست که با یاز نکات یکی نی...اکندیم شیآشنا ی...چه خوب که با سختزنمیلبخند م "...رنیگیرو بازور نم يزیهرچ

 !یبه اجبار بچشان یرا هم حت دنیشن "نه"طعمه  دیبا ی....گاهستین "آره"که بچه خواست  يزیبماند...هرچ

...تا به حال کندیتخت ..قژ قژ م يرو نمینشیاما خوب ....بسوزد پدره پول... م شومیمسافر خانه...مجبور م کیسمت  رومیم

حال مسخره و  نیاز ا خواهمیم گری..دردیگی. خودم از حرفم خنده ام ممیرویهتل م شهیبودم! هه.. نکه هم امدهیسافرخانه نم

 بچه م را پرورش بدهم!! يا هیروح نیباهمچ خواهمیم...نمیایب رونیو افسرده خود ب دهیتک

هماهنگ کرده ام...همان دوست  شیدر مورد برگه آزما رویشده است...با ه دهیچسب ي....درش با چسب نواراورمیرا درم لمیموبا

وابسته  شگاهیچون آزما ستیاصال نشدن کنمیچگونه و هرچه فکر م دانمیفراهم کند...نم یجعل يبرگه ا میبرا خواهدیم لشیوک

 به آن باال باال ها وصل است...خداراشکر... دیگوی...مکندیبخواهد م يهرکار يدیام دیگویاست...اما م يبه دادگستر

و   بندمیرا م می..چشمهاکنمیمزه مزه م یو کم رمیگیم ی... لقمه کوچکاورمیدر م فمیکه از خانه آورده بودم را از ک يریو پن نان

 :میگویلب م رهیز

 نوشه جونت... -

را بخورم...بسته خرما رو  تمییسکویو ب رینان و پن نیهم دهمیم حیو نهار و صبحانه هم در مسافر خانه هست  اما من ترج شام

 در ساکم گذاشته ام!

 

 !دهمیدلم م زهیبه عز یخودم که نه استراحت يبرا يرو ادهیو خسته ازپ خوانمیرا م میمغرب عشا نماز

 میپنج و ن اندازمیم ی!! به ساعت نگاه کنمیاست..با انگشت اشاره پاکش م سی..کناره لبم خشومیم داریگرفته از خواب ب گر

راه  نِیچرا اما در ب دانمی...نمشومیبلند م دیگویصالة را که م یعل ی.. ح چدیپیاذان در اتاق م ي....صدادهدیصبح را نشان م

کردن  داریب ادیعهد ساعت شش.... يدعا ادیپر دردسرش ... ينماز صبح ها ادی...افتمیممادر  ادی..ناخداگاه  ستمیایم

همان  ي....دوباره بویده رییرا تغ زیجنسِ همه چ دیبه خود آمدن با يبرا یهمه از جنسِ محبت بود اما گاه دانمی...مشیها
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چشمانم  ی!!! اشک در گستاخدهمیچپم فشار م دست ي!! کف دست راستم را به بازوچدیمپ مینیب رهیز شناسمشیکه نم يعطر

که تا عمقِ دلت را  يبرگرد ییبه روزها ییآشنا يبا صدا نکهی...ایکن يرا سپر يعمر يبا خاطره ا نکهی...اشودیجمع م

 ....يشویموضوع روزگار من م نیموضوع ، مهم تر نیو با ربط تر نیربط تر یبا ب نکهی...اسوزاندیم

خودم  يجلو نکهیا ياما برا دیای...از دستم برنمخواهدیم یرحم یب ی...حرفش کممیای....با همه کنار ممیرك و راست بگو بگذار

 ام!!! اوردهیبه زبان ن یزمان چیکه انگار ه کنمیرا اعالم م یتفاوت یآنقدر آهسته و آرام ب "به درك " میگویم اورمیکم ن

و جزء به جزء که نه تماما خاطرات را روشن  اوردیکه ناجوانمردانه به سمتم حجوم م يا حهینگو راحت بگذرم....نگو از را اما

 راحت بگذرم... کندیم

 ....شناسمیحال نم نیو در ع شناسمیکه م ي...از عطرگذرمیمادر نم يادگاریمن از سجاده  يکنار بگذار نهارمیا ي همه

هنجره  يخوش دمه غروب...با هر تکان تارها يبو نیدمه ظهر...ا يبو نیدمه صبح..ا يبو نیبه خدا اعتراف کن که ا تورا

 نیزم يرو يمذکر چیه ییبه خاطرات دل داده ام که گو نگونهیخودت بوده و من درست و به جا، ا یمادرانگ يبرا یلیاردب

 وجود ندارد...

 ی...کاش بعضاوردیرا درم هیاز حد گنده قض شیهمه خاطرات....عطره صفا و توجه ب رهیز زندیبابا م ي...بودارمیبه جلو برم یقدم

که از  نطوریهم ی..از ظلم ها...آدمها گاه هایگذشته است...از بد شیاز همه زندگ انمدیکه م يخوب نبودند...مثلِ مادر نقدریها ا

 !!!ندیبیرا هم نم یو چشمشان خوب ستیحواسشان ن کنندیکناره فساد عبور م

 شتریرا ب یهزار بار فکر کنم و هزاران بار خوب يهر بد يرو یداد حت ادی...مادر اما به من دهندیاز حد وسواس به خرج م يادیز

 !!!نمیبب

 رنگ.... ي...سجاده سرمه اکنمیاز وضو سجاده را پهن م قبل

 !یزده لعنت یبا تمام وجود....عجب عطره خوب کشمیم نفس

 ای!! خداخوانمی.... همان جا سوره نور امروز را مدانمیرا نم ندیایم ادمیهوا به  یکه ب ییلحظه ها نیو حکمت ا خوانمیرا م نمازم

 تمام کنم! زرایهمه چ خواهمیروز مخودت کمکم کن...ام

بودم  یبماند چ ادمیبکنمو  یبا گذشته دال یگاه نکهیبچه ام فکر کنم..ا ندهیناب آ يبه لحظه ها نکهی...اکنمیموردش فکر نم در

 ....کنمی...کتاب را باز مبردیخوابم نم گریتخت...د يرو کشمی...دراز مکندیم تیکفا میهستم برا یو چ

 قلب است.... لیماه تشک ياولِ باردار ماه

 قلبم را پاك نگهدارم!! شهیاز هم شتریب دیبا زکم؟یعز شودیم لیماه قلبِ کوچکت تشک نیدر اول پس

نورش را از تو  یآنقدر که منظومه شمس یبمان یماه و آسمان شهیتو هم خواهمیو دلم را صاف کنم...م میهارا بشو نهیک دیبا

 دلم ! یینقطه طال یباشتو  میخوبِ فردا خواهمیطلب کند..م

 کنم .... يا نهییتو آ ندهیآ یقلبم را به خاطره زندگ کنمیم یسع



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ١٨ 

نداشته  یبچه سقط شود و نام يبر بچه باشد... اگر روز ینام دیفرمودن: حتما قبل از تولد با امبرینوشته ست...پ ینکته جالب 

 !!دهدیرا مورد مواخذه قرار م نیباشد خدا والد

 هست!! یشکر که اسم خدارا

 نجای...تا اشوندیم جهیشدن سردرد سر گ نینفس ، سنگ ی، تنگ یحوصلگ یو ب یو تنبل یزنان با باردار شدن دچار افسردگ اکثر

 نداشته ام جز عشق و دوست داشتن!! یحس چیکه گذشته است ه يدو هفته و چاهار روز نیتا هم

 !رساندیمنو به اوجِ لذت م نی!! و انیهم

 ....افتدی...چشمم به ساعت م خوانمیم يپنجاه صفحه ا حدود

 خداااا يتخت صدا دار...ا يرو نمینشیسرعت م به

را بر  میو ساك دست پوشمیم یلباس  شهیتر از هم عیاست....سر قهیو پنج دق یو س 9دادگاه دارم و االن ساعت  10 ساعت

 !!!دارمیم

به  رومی.... مرمیگی.. دربست مکنمیم یولخرج دیرا با نباریا هی....کنمیو پولِ مسافر خانه را حساب م  رمیگیام را م شناسنامه

 سرنوشت... يسو

 و البته خودش پشتم هستند... رویمعروف ه لیوک دانمیندارم...م یاسترس

و داد  چسبندی...خرَم را ماورندیم ریگ مرا تنها گرید یعالمِ بدبخت کیو بعد  شومیتنها من آزاد م فتدیب ستیقرار ن یخاص اتفاق

 "یبدبخت"است   شیبدبخت کنند..اسم رو یدست یمرا دست خواهندی...مزنندیم

 يخنده ها یپوست مادر بعد از وضو....و گاه يدیپدر ...سف نکیبدون ع يچشمها ادی...خوردیبازهم زنده زنده مرا م گذشته

 .... ستین يو افتخار لرزانندیباهم دلم را م نهای...همه اکشمیم دمیجد تیبه هو ی...دستلرزاندیبرادرانم دلم را م

 ...یکنیآمدنت نوچ م ینیریو سه بندم را با ش یاحساس....دل که نه س کی...فقط با امدهیتنه...هنوز ن کی....دهیند تو

 کوچکم...  زهیخودت افتخار کن عز به

 رونیجعل اشتباه است...خطا است...اما من به خطا از راه خطا ب دانمی...مدیایکه ب کردمیفکرش را هم نم ی...حتکنمیم بغض

 !!میایم

 :میگوینداره...به دروغ اما م یکنارش...تعادل روان نمیبینم یتیمرد معتاده....من امن نیحاج آقا ا -

 ...زنهیمنو کتک م -

 :میگوی...در دل م زنمیبه شکمم م یدست

 دیرو با ییزایچ هی ندهینجات آ ياوقات برا یمجبورم که دروغ بگم...گاه تیبه خاطره خودتو زندگ دی...ببخشیببخش مامان -

 اضافه گفت!

 :دهمی..من اما ادامه مزندینم یحرف

 ..خوامیاقا..برادرام منو مجبور کردن...و من فقط طالق م نیدادن به ا يو زور يمنو اجبار -
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 :کندی....باالخره لب باز مکندیبراندازم م یهی...با لبخند کرکنمیم نگاهش

 ...دمیمن طالقش نم -

 !!ستیدردش چ دانمی...مکوبدیم شتریب قلبم

 من... -

 :میگوینه اما م ایدرست است  دانمینم

 !خوامیم موی...فقط ازادبخشمیم مویمهر -

 باشم نه؟ زاریازت ب نقدریکه ا يکردی...هه فکر نمشودیجمع م لبخندش

 !دیرس انیبه پا م،یانجام بدهم... باالخره با وجود نبضِ زندگ خواستمیبود م یکسالیرا که  ي...کارشودیم تمام باالخره

 !!کنمینگاه م ندهیو به ا زنمیبه پشت سر م ي...لگداندازمیگذشتم م یبه زندگ يآخر نگاه

 راحت بتوانم از دستش خالص شوم!! نقدریکه ا کردمیفکرش را هم نم ی...حتهه

توانسته با  زدیازش حرف م رویکه ه ياصال اما انگار با آن کله گنده ا نمیبیرا نم لشی...هزاران بار...وککنمیتشکر م رویه ازز

 را به نفع من برگرداند... زیهمه چ یاشارت

 ندارم... رویه يبرا ی...و من جوابکندیام سرزنش م  هیبخشش مهر يرا برگشت  برا در

 منو؟ يبریم کجا يول کن تورو خدا....دار -

 خونه خودم... -

 به خدا.... امینم رویخونه خودت؟؟نه نه ه ؟یچ -

 هان؟ يبر يخوایکجا م يساناز؟ خونه من نر یگیم یچ -

 ...تو.. ستیاصال درست ن کنمیخواهش م -

تورو  یداشته باشه...هرک یمشکل نیا کنمیتازه  فک نم يساله...تو باردار 24پسره  هیو من  يساله ا 28زنه  هیساناز تو  نیبب -

 ...اریدرن يلوس باز گهیمسائل د نیدر مورد ا روی...پس جونه هیخواهر بزرگترم کنهیفکر م نهیبب

 !میگوینم يزیچ

 تو باشم.. شهیپ تونمیکه ...تا ابد که نم شهینم -

 خونه خودت... يریشد م ادهیم پکوچولوت شاالیا یوقت یکنی! کم کم پوالتو جمع مکنمیم دای...برات کار پیباش ستیقرارم ن -

 ....ارمیکار کنمو پول درب يجوریمن با بارم چ رویه -

 ...یتونیچند ماه اولو که م هی -

 بدم! تونمیاجاره خونرم نم هیبا دوسه ماه کار کردن پوله  یاره ول -

 ساناز تو غمت نباشه! -

 !میا دهیرس نکهی..مثلِ استدیا ی! ممیگوینم يزیو چ کنمیرا فوت م نفسم
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 ...اندازمیم میبه اپارتمان روبه رو ی!! نگاهکندیم یدست شیساکم را بردارم که پ خواهمی...مشومیم ادهیپ

 : دیگویو با لبخند م کندیدر را باز م دیکل با

 !!دییبفرما -

پسره مجرد الزم  هی يکه برا یلیست همه وسا ی!ٌ! خانه قشنگشومیبودنش مشهود است داخل م یکه آبک يبا لبخند همراه

 هست! نجایاست ا

 !اندازمیبه اطراف م یو نگاه معذب یمبل راحت يرو نمینشیم

 !داردینگهم خچالیابسرد کن  رهیو ز ردیگیدستش م وانیل کندیاش را باز م یلباس طوس يکه دگمه ها یدرحال رویه

 !! کشمیجواب با عطش اب را سرم ی....بدهدیرا به دستم م وانیل

 ؟؟يشویم زیزود عز نقدری...اما چرا ايا دهیتکه گوشت جو کی...هنوز همان  ينشده ا لیهنوز تشک کشمیم مشکم يرو یدست

 !!يشویم یزود دوست داشتن نقدریچرا ا

 : ندینشی...مبل روبه رو م دیایم رونیبا لباس خانه ب رویه

 ....یبذار اونجا...کال جابه جا شو درست و حساب التویساناز تو برو تو اتاق وسا -

 پس؟ یخودت چ -

...کال من اکثره شبا خوابمی...تو حال مگهیکه موقعِ خوابِ د امیشب م هیاز صبح تا غروب که سره کارم  ستمیمن اصن خونه ن -

 تو نگران نباش.. خوابمی...تا صبح تخت مبرهیخوابم م ونیجلو تلوز

که  نجاستیا ی.....بدبختزمیریم رونیرا ب میها لیو وسا کنمیرا باز م ی... ساك دسترمیگیم شی...راه اتاق را پدهمیتکان م يسر

 کنم تا چروك نشود... زانیهم ندارم که بخواهم در کمد آو یدست لباس درست و حساب کیخدا  يمحضِ رضا

 دهم! شانیتوالت جا زیم يهمانگونه در کشو دهمیم حیترج

 رونیو ب دارمیرا برم تمییسکویست و حجابم کامل...خرما و ب...مانتوام گشاد ازانیو چادرم را هم آو کنمیرا درست م میروسر

 !!!نمینشیو کنارش م کنمیرا جابه جا م لی... وساکنمیرا باز م خچالشیو درِ  میگویم ي..با اجازه ا رومیم

لبانش را  يرنگش و لبخند لحظه ا یمشک یگوش يفوتبال است.... درواقع سرش تو يو در حال تماشا دهیدراز کش نیزم يرو

 !دیکشیم نییرا که باال رفته است را پا یو لباس ندینشیو م شودیبلند م عیسر شودی...تا متوجه حضورم مکندیترك نم

 ه؟؟یاسمش چ -

 : دیگویلبش م يهمان لبخندرو با

 ؟یک -

 لبات کوك شده... یبا منحن جاشیکه مس یهمون -

 :اندازدیم نییرا پا سرش

 لوفریهه....ن -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٢١ 

 ...یچه اسمِ قشنگ...لوفرین -

 : دیگویم یفتگیش با

 خودشم قشنگه... -

 ....اندازمیباال م ییابرو

 اهان...بعـــله! -

 : زنمیدوباره سمت اشپزخانه از همان جا داد م رومیمردانه...م يتک خنده ا خنددیم

 درست کنم؟ يزیچ هیبنده  دیدیاجازه م -

 ...کنمی...خواهش م کنمیخواهش م -

 ها هستم... لهیساعت فقط دنبال وس کیکنم... دایپ یبست ماکاران کیتا  گردمیرا م نتهای...کابزنمیم لبخند

 ...اندازمیو دسته دسته در آب درحال جوش م شکنمیهارا م ی...ماکارونکنمیرا درست م عشیما

 بلند دو سمت اپن گذاشته است... هیپا یندارد....اما سه تا صندل زیم

 

فارق شده ام...البته اگر  یزندگ ياز کشمکشها عی!! چقدر سر رومیو به فکر فرو م گذارمیچانه م رِیم را ز...دستنمینشیم همانجا

 !عیبه هفت سال بشود گفت سر

پسنده دلِ کوچکش  ی...چه رنگ برگمیبچه ام از جنس کدام باد است...از جنس کدام نس نمیتا بب شمرمیانگشتانم ماه ها رو م با

 ....شودیم

 ..........نی، بهمن ، اسفند، فرورد ي، مهر ، ابان ، اذر ، د وری، شهر مرداد

 ها صبورند...پرتحملند!! یماه نیخوشگله من از جنسِ بهار است!!! خوشحالم...اکثر فرورد پس

 :ندینشیو م دیایبه سمتم م رویه

 ؟يبذار يخوایم یاسمشو چ -

 :اندازمیباال م يا شانه

 اگرم که دختر شد احتماال آرام!!! یعل ریپسر شد ام اما اگه ستمیهنوز مطمئن ن -

 :زندیم لبخند

 ...یلیقشنگ..خ -

 ...یمرس -

 ؟یمرده بفهمه چ يروز هیاگه  -

 براش مهمه؟؟ نه... یکنیبفهمه؟ تازه بفهمه فکر م خوادیاز کجا م -

 ...دهدیکهنه ام قرض م يرا به لباسها نشیو نگاه چرک کندیکج و کوله م لبشو
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 کهنه شده... گهید نایچند دست لباس بخر...ا هیفردا برو  -

 ...دهمی...چندبار سرم را تکان مکشمیم خجالت

 ازدواج کرده؟ روانیس یگفت -

 هست! یسال کی هیاره...فک کنم  -

 !!زنمیم يشخندین

 ؟؟یهه ساکو چ -

 ...هیعسلو رهیفک نکنم...واسه کار م -

 :زنمیم یتلخ لبخند

 يایدن يکار کنه؟؟ مگه من کجا هیبره عسلو یکیاون  رهیمغازه بگ هیجا برسن؟ اون  نیبه هم خواستنیبدون من م -

 تیوضع نینبودم..اونم تو ا نجایمن االن ا کردنینم نکاروی...اگه باهام اکردمیپرغوغاشونو تنگ م

 ...یکنیرو با خودت حمل م ییایدن هیهم  یساناز..االن خدارو شکر هم حالت خوبه..سالمت یتیچه وضع -

 !هییجایبا جمله تو از دلم بره؟ توقع ب یغصه هفت سال سخت ياالن توقع دار -

 ...يدیناام یلیتو خ -

دارم؟  یشوهره خوب نکهیبه ا کردم؟یم دایپ دیام یکه سبز بشه؟؟ به چ کاشتمیاون خونه م يو تو کجا دی...من امرویه يوا -

چه  دونمی...چون می..البته فقط گاهخوردمیغصه م شدمیبچه دار نم نکهیاوقات به خاطره ا یگاه یخوشبختم؟ هه...من حت

 داشت نازا بودنم!! يدیفوا

 مطمئن باش خواست خدا بوده.. -

 ...مطمئنم!!!ستین نمیجز ا -

 ...نجایا ادیمهر م لیبابام احتماال اوا -

 نجا؟یا ادیم ؟؟یچ -

 بهم بزنه.... يسر هی خوادیاره...م -

 کار کنم؟ هان؟ یحاال من چ -

 ؟یبکن يکار دیمگه با -

 اره خوب... -

 :زندیم یارامش پلک با

 ادیاز تو  يوسط با بد ومدیساال هروقت حرفت م نیاطرافو نداشت...تو ا يبسته ادما دهیوقت اون د چیمن ه يبابا -

و  ي...خوب تک دختر بوديپدر مادرت بود زهیعز يادیو برادراش...تو ز وسفیقصه تو شده قصه  گفتی..برعکس مکردینم

 ...يتهتقار
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 شدن؟ کیاز توجه بابا مامانم برادرام تحر یگیم یعنیهه  -

 ...کنهیفکر م نجوریبابام ا -

 !دونمینم -

 : دهدیبه قابلمه تفلونِ نواش م نگاهشو

 حاضر نشد؟؟ -

 :ستدیای...کنارم مسید يتو کشمیسمتش...آماده شده است...م رومیم

 رنگ نداره؟؟ نی.چرا اا.. -

 اپن: يرو گذارمیخنده م با

 روش... زمیریاخرش م عشویکم باکالس بپزم...ما هیگفتم  -

 :دیگویم ياندازد و با لحن خنده دار یباال م ییابرو

 ...یگولیژ وِرِتیف ياُه.. ما -

 !خندمیگمگشته ام م يپسر عمو یزبان نیریاز ته دل از ش نگونهیبار ا نیاول يبرا دی! شاخندمیبلند م يصدا با

 يابداع انواع غذاها دمیسالها تنها کار مف نی!! دستپختم خوب است...قابله خوردن ...در انمینشیو م اورمیدرم خچالیرا از  آب

 بود! يتکرار ییمختلف باهمان چندتا مواد غذا

 است!! دهیجا نرس چیبه ه شیتهایم محدوکه با تما یادم نادان و تنبل...کس کیمصداق  شدمیهم بلد نبودم م ياشپز اگر

 نمک است! ی..پس واقعا بزنمی..لبخند مشیغذا يرو پاشدیهم م رویه اورمی...نمکدان را که مشودیکم م نمکش

که چنگالو در دهان  ی..اما بهترِ کمتر مصرف کنم! تمام مدتانهینمک مضراست  دانمی..نمشومیم مانی...پش زمیتا بر دارمیبرم

 ندارد.... یتیکه هنوز موجود ستیسره بچه ا ياز دستانم رو یکی گذارمیم

 یوقت فهمدی! مکندی...ابراز احساساتم را هم درك مفهمدیاو هم تعلق خاطره مرا م کنمی..حس مکنمیواقعا لمسش م کنمیم حس

 ناشناس! حهیهمان را يآب خورده...بو يها یشمعدان يبو ادهی...افتمیمادر م ادهی

 ...يدار يکه مادر خوشبحالت

 !کندیبشقابش را پر م گریباره د کیاما  روی...هخورمیاز حده معمول م کمتر

 ...زنندیدره ذهنم را م یخاطرات لعنت نیبازهم ا رمیگی...وضو که مرومیم ییسمته دستشو میشویرا م ظرفم

 تق.. تق

 زانیآو يزینکنم با چه دست آو یشما تداع..با شما نباشم...با میگشایم شانیقبل در را به رو يبارهم مثل تمام دفعه ها نیا

 اشنا کنم؟ نیمیرا با  ثاریدست راست بکشم و  يدست چپ را به رو يشوم به گذشته ؟ به چه بهانه ا

 فتم؟یپدر ن يقرص و دواها ادهیقرص صورت را لمس کنم و  چگونه

 ...رندیگیو خاطرات باز دست مرا م افتمی...مافتمیم
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...تا  کشمیبرود؟؟ دستم را م میاز خاطره موها یبافتیرا م میکه مو یانگشتان تو ، وقت ادهیفرق سرم را لمس کنم و  چگونه

 !!!میپاها یبرامدگ

 نبار؟یاست ا زانیآو ي...از مسح افکارم چه خاطره ا میادگارهایاز شاخه  اورمیمغزم فشار م به

 از گذشته... یمتیغن دنیاز چ مانیهرچه بازمانده...پش دنیاز چ مانمی...پشرسدیخاطرات نم ی...دستم اما به خوبکنمیبلند م دست

 خانه اش چادر نماز باشد؟ ددریبا یچ ي..پسر مجرد براخوانمینماز م میاست...با چادر مشک زیم يرو یمهره تک کی

 است سهوا از مغزم فرار کنند!!! الیتا هرچه فکر و خ کوبمیم شیمهر را سره جا مغرضانه

سهو جواب  ياز رو کباریعمد انجام دهم و  يبار از رو کیپروو بچربد....بگذار  يالهایزورم به خاطرات و فکر و خ دی...شاهه

 ...رمیبگ

 ...ستیاز لطف ن یاول خواندنش خال ي....تو ماه ها خوانمینماز سوره ملک را م بعده

 !کنمیرا باز م یبهشت حانهیتخت...ر يرو کشمیم دراز

 !!!دهدیرا کاهش م يو حالت تهوع و سردرده سه ماه اول باردار جهیموز سرگ..خوردن موز

 اورم؟؟ی...من موز از کجا بخورمیافسوس م بازهم

 یلیکه خوب خ هایموبه مو انجام بدهم...تو خوراک دیکتاب نوشته است با نیحاال هرچه که در ا کنمیبچه ها شده ام فکر م مثل

 !!گذارمیخواند و تالوت کرد را کم نم شودیکه م يزیاما هر چ ستیها در دسترسم ن

 کم کسر!! یو ب قی...دقخواندمیکرده بودند را و م هیرا که هرروز توص ییها سوره

 دوتا خرما همراه با سوره قدر.... ای کیماه اول هرروز  در

 ...کنمیو به شکمم فوت م خوانمیو الصافات م سیو جمعه ها سوره  پنجشنبه

 است... زشی...صفحات اول درمورد خود آمزنمیدمیصفحات اول را د ياول شروع کرده ام... لحظه ا ياز هفته ها من

 ...نوشته بهتره هنگام بسته شدنِ نطفه پدر و مادر وضو داشته باشند...وضو؟هه

 بود.... یسگ ي...اه ..چه روزهاادشی..شودیدر چشمانم جمع م اشک

 :کشمیبه شکمم م یدست

 شد!! یاز طرفه من کوتاه یاگر حت دین ...ببخشم یِزندگ دیببخش -

 غلط خود من است... يهرچه شود به خاطره رفتارها ندهیبچه من در ا دانمیم

چشم من دروغ  ينبود...جلو میزنِ معتقد و انچنان نی..اما مادرِ من همچستمیهم ن یالک يحتهای...ادمِ نصستمیآدمِ شعار ن من

 ...دیاز خاطرِ مرا به چالش کش يتکه ا یمن...حت یِبودنش اما زندگ زی...با همه عزگفتیم

پرورش بدهد که فقط  يسالست که حاال عزمش را جزم کرده ، بچه ا 28زنِ  کی هیجد ي..حرفهاستیکلمات ن يِباز نیا

 تر از جرمش باشد.... نیفکرش سنگ خواهمیپرورده نشود نه...م

من مردم..د ستیمن خوردن و پروار کردن ن درد من!! هیخرابت کنند تک گله زندگ ندهیهستند که ممکنِ در آ یرد 
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 ...اری!! نه با جبر بلکه با اختکنمیبزرگت م فی..نه با تحکم و زور ...لطستمیای...باالسرت ممانمیم باالسرت

 کن! ریتعب تیرا به ترب میشگیهم ي هیاست ...سا تیفکر نکن قصه محدود زکمی...عزستمیایم باالسرت

که  یمثلِ من!! نشو من یکیتورا به خدا نشو  یعنی نی....انیمن!! التماسِ نگاهم را بب هیریگاه پ هیکن تک هیمن تک به

 گنگ دارم... رهیتصو کیفقط  "ندمیآ"که از  یندارد....نشو من میو روزه خوب "حال"تباه شد... "گذشتش"

ندارم...من  يتو کار افهی...من با قیاو باش هیندارد شب یبی...عکنمیم زیچهره پدرت را آنال ي....لحظه ابندمیرا م میچشمها

 !!نیکنم...هم يبا دلِ بچم عشق باز خواهمیم

 کیگذشته ام که  یِاجبار تو زندگ نیاما هم زنمیبه دل نم یچنگ نکهی...من خودمم با انیبه او نرود..فقط هم رتتیس کاش

 است! زینطقه ممتاز و متما

 :میگویلب م رِیز گذارمیرا کنار م کتاب

 مامانِ چشم انتظارت لذتبخش تره! يبرا يزیعشق کوچولو فعال فکر کردن به تو از هرچ -

که هنوز  یمن ياست برا ی...حس لذتبخشستیشکمم تضاد لذتبخش ينوك انگشتانم با گرما يلباسم...سرما رِیز برمیم دستمو

 !!رمیگیگر م قهینشده دم به دق نیسنگ

تو که کودکانه تاب برداشتن!!  هیها هیمسموم و ر ي...گوره پدره هواستیتو خوب ن يشهره شلوغ و پر دود برا نیتو ا یزندگ -

 و انتظاره کالفه کننده ... یگوره پدره شلوغ

 !کننیاعتبارت م ی...بکننی...مردم خرابت میخدا بزرگ بش لهیبر خالف م نجایا خوامیفقط نم من

 کردن... یزندگ ایر یب تیخاص نهی...اره اکننیخارتم م يندار یبراشون منفعت ننیکه بب یگاه

 :گذارمیدلم م رِیدوتا دستم را ز حاال

 عطره بهار نارنجم! -

 نکن!!! یی، خدا ییخدا یب چیاعتبار نکن!!! با حرف ه ياعتبار یب چیحرف ه به

با روزگار...انگشت  دنیرقص يباش! به جا یبودنت راض نیفکره گل شدن به سرت نزنه....به بودنت ..به هم یحرف هر پوچ با

 من راه برو!!! يو با ساز خنده ها ریکوچک منو بگ

 !ینیباش شکوفه فرورد ی!! با منم نه ...طرفداره خوبتازهیباهات چاهار نعل م یزندگ يروز هیکن  باور

 مذهبت... ختَنی...الک کردن افکارت....بدتیبه فکره بعدتم ...به فکره سانسوره عقا من

 نگاه ننداز... بکارایفر بیبکن...اما به ظاهر دلفر یکنینگاه م یهرچ به

با  يبود نمینظر نده.. اگر زشت تر گرانیحقارت به د دگاهیبا د یچهره هم داشت نیباتریاگر ز یمن حت هیدوست داشتن کوچکه

 به تاج!!! دیاز چاه رس وسفیبه خودت پست تر نشو!!  ياعتماد یب

 :میگویلبخند م با

 ...يدلم شد زهیتو دل منو عز يمصر شد...تو افتاد زهیتو چاه افتاد و عز وسفی -
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 خانه کرده است!!! میخوب...چقدر ارامش پشت پلکها یلی!! حالم خوب است...خبندمیرابا لذت م میچشمها

ن عاشق شده دارم ...حالم خوب است چو ی!! حالم خوب است چون حسِ دلبستگشودیم نیدارد ته نش میهایکم خستگ کم

 از وجوده خودم! يام...عاشقِ تکه ا

 حالت خوب باشد*... یعنیخوب است...و عشق  حالم

 

به اندازه من  يزنِ باردار چیه کنمیگرفته ام آنقدر عاشقم که حس م هیهستم!! آنقدر روح رویروز است که خانه ه نیچهارم

 ! ستیحالش خوب ن

 زنمیاخبار ...م شهی...مثله همکیشبکه  زنمیماهواره است...م يرو شهی...همنمینشیم ونیتلوز يروبه رو خوانمیظهرم را م نماز

 ...دهدینشان م میگردیشبکه پنج...به خانه برم

 چه خوب...چه به موقع! زنمی...لبخند ميباردار يها هیتوص

 شود... مایبخورند که بچشان خوش س دیبا یبدانند چ خواهندیم ایلیخ دیگویم دکتر

 :میگویخنده و در دل م رِیز زنمیم یپق

 ی..هرچخوانیم ایبپرسن چ یدر مورده حال روان ای رهیبگ يبچه انرژ میبخور یبپرسن چ نکهیا ي...به جانایا کارنیچقدر ب -

 ...گهید شهیبخواد بشه م

 !شودیپوسته نوزاد م ییپرز دار باعث روشنا يها وهی....و خوردن هلو و مییابتدا يدر ماه ها یو گالب بیبِه و س خوردن

 ...کنمیم شتریرا ب ونیتلوز ي...صدا دیگویم ییابتدا يها هی...در مورد تغذردیگیخنده ام م يخودیب

 !!شودینم هیوجه خوردنِ جگر توص چیماه اول به ه در

 دیچه بخور ندیبگو نکهیا يدغدغه نداشتنش را داشته باشم...اصال کاش به جا ستی..چه بهتر...الزم ن شودیم قتریعم لبخندم

و اشعه  يدر مورد غربالگر زندیکم حرف م هیچکار بکنم..  دیبا دانستمیهم م شدینم فیام تضع هی...هم روحمیچه نخور گفتندیم

 !!ارمحوصله ند گری...ديمضر سه بعد يها

 اپن است... يرو ي...روزنامه اشومیو بلند م کنمیرا موت م شیصدا

هم ندارم..فقط  التی... من تحصیمن هم باشد ...بدبخت يبرا يکار دیاندازم شا یم یارد.. نگاههاهم د يمند ازی!! ندارمیبرم

 !پلمید

 !شودی..سرآشپز...هه..حتما...لبخندم صدادار م ستین ي..خبرکنمیو رو م ریها را ز صفحه

 مصاحبه... يکه اصال ...فقط نشستند من بروم برا نی...ایشرکت خصوص یکن مرا سرآشپز کنند! منش فکر

 !!يبا سابقه پرستار حای!! ترجستیمراقبت و پرستار یآگه خوردیکه به چشمم م يزیچ نیصفحه بعد....اول زنمیم

 !شودیعزت نفسم خدشه دار م کنمیاما حس م اورمیب ریگ یکار خوب توانمیندارم و نم یالتیتحص نکهی...با اگردانمیم چشم

 شماره اولش معلوم است که باال شهرست ! شی...از پاندازمیبه شماره تلفن م یههم صفحه بعد اما...کالفه دوباره نگا باز
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 !مالمیرا چندبار م میشانیرو دسته مبل و پ گذارمی..دستم را میبه راحت دهمیام را م هیو تک زیم يرو دهمیرا ول م روزنامه

 را ندارم!! یتیمسئول نیهمچ طیاالن شرا یو از طرف نهیزم نیندارم در ا يمن؟ من تجربه ا ؟يپرستار

 دانمی...بتوانم..نمدی! شاکنمیشغل فکر م نیها و مضرات ا یو خوب عتمیشب کالفه به موق تا

به اشتباه بودنش آگاه  يرا بکنم و تا حدود يکار خواستمیاصال بروم قبولم نکنند! من تفکرات خاص خودم را دارم...اگر م دیشا

باشم که کارم درست  دیام نیبه ا شتریآن کار را انجام بدهم و ب گرفتمیم می، تصم دادینم ینیبودم اما نفسم اجازه عقب نش

 شود که بعدا حسرت کار نکرده را نخورم... احسم ارض خواهمی...فقط م شودینم

کاش استخدام کرده باشند  يا میگوی...با خودم مرمیگی!! با دقت شماره را مدارمیرا  برم یمیس یب یِسمتش...گوش رومیم دوباره

 نباشد!! يازیو به پرستار ن

 :رسدیپخته به گوشم م يبم و کلفت مرد ي...صدادارندی!!! بعد از چند بوق باالخره برمفشارمیدگمه تماس را م یبسم الله با

 د؟؟ییبفرما -

 :میگویو م زنمیبه شکمم م یلرزش دست با

 مزاحم شدم!! تونیواسه آگه دیسالم....ببخش -

 : دیگویم ریتاخ با

 بله ... بله... -

 :میگویم یبا مکث طوالن دوباره

 ...يمصاحبه حضور يبرا نیایم نیو قبولش دار دیتونیاگه م گمیم طویاز شرا يسر هیمن  دینیبب -

 ...دییبله بفرما -

 یجسم ییام اس...توانا مارانیدر مورد ب یو متاهل! اطالعات کاف یبا سابقه قبل حایو پنج سال...ترج ستیب يپرستاره باال -

 !!میپرستار در نظر دار يرو برا يخودمون خونه ا نجای...ایخاص يماریباال...بدون ب

 :میگویاسترس م با

 ؟یبعد حقوقش چ -

 هفتصد تومن در نظر گرفتم... یحقوقم ماه -

 شیعالمه لباس بچه برا کی توانمیماه آنجا کار کنم م کیمن  یعنی...کردمی...اصال فکرش را هم نمرودیباال م میابروها

 ماندگار شوم! توانمی...تازه آنجاهم خوب مياولم در هرکار تیاول يحاال شد ینیبی..مزنمیلبخند م تمیبخرم...از ذهن

 خانم... -

 ...میایخودم م به

 د؟یآدرسو لطف کن شهی..مدیببخش -
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مطمئن باشم که  خوامیبرم خارج از کشور و م یطوالنمدت  يمن قراره برا د؟یایاز پسش برم دیدونیم د؟یدار طویشرا نیا -

 ....شهیازش مراقبت م

 نه... ایمن هست  ییدر حده توانا نمیبب شهیدارم....اگه م یطیخوب راسش من شرا م؟یایب يمصاحبه حضور يبرا شهیم -

 يهر لحظه پرستار نکهیمن نه وقت دارم نه حوصله ا ستین یکه حرف دیتونیماست...اگه م هیاصل طیشرا نیخانم محترم ا -

 من ...اما... دییکارنو منتظر تا نیهستن که االن دنباله ا ایلیبهش نشون بدم...خ مارمویو بخوام پدره ب نجایا ادیب

 وسط حرفش: پرمیم

 ن؟؟یادرسو بد شهینه منظورمو بد رسوندم...من ...حاال م -

 ...دو و ربع است ....اندازمیمبه ساعت  ی...نگاهدهدیرا م آدرس

 ام؟؟یامروز ب نیهم شهیم -

 ...دیباش نجایبله ساعت چاهار ا -

 ...چه بد اخالق....چدیپیبوق ممتد در گوشم م يکنم صدا یخداحافظ میایم تا

 بود تا بخورم... دهیبسته دل مرغ خر کی شبید روی...همیایاز پسش برن ترسمیندارم...م یچرا اما حس خوب دانمینم لرزدیم دستم

 ...گذارمیشعله گاز م ي...و روکشمیم خیتا از دل هارا به س شش

 که راه انداختم نجاتم دهد! ییایمرا از در خواهدیم یچه کس دانمیو نم شومیغرق م دمیافکار پر ترد در

 ...خواهندیاز من نم يزیکه جز خواستن چ یاز دستان زارمیب

 بودند که حاال.... ي...تنها حسرت من پدر و مادرخورمیاز دست رفته ها نم يبرا یو من حسرت سوزدیم یطرف کشمیرا م خیس

 اول و آخر ندارند... میها یچارگیمن سر و ته ندارد...ب يها ی...بدبختستندی...نهه

 رندیگیرا م یاهخویاست که آنچه م نیو خوب تر ا یخواهیچه م دانندیو سرت خراب شوند...خوب م ندیایکجا ب دانندیم خوب

 !رندیگیرا هم ازت م یو قانعش هست ياست که آنچه دار نیخوبتر ها ا نی...بدتر از ا

 !یدنیباهم دارند بس د یها جدال يو بد یخوب نجایا خالصه

 ندارد! یتیاهم می....براسوزدیو دستم م کشمیم رونیب خیهارا دانه دانه از س دل

 !!فهممیرا نم یو تشنگ یباشد گرسنگ گرید ينان!! فکرم که جا يال گذارمیو م زنمیم ینمک

 ....ندازمیبه ساعت م یو با دلهره نگاه گذارمیدهانم م یخال ی...دوتا آخر را هم خالخورمیکه چه م فهممینم

 !شومیم رهیو به مستند شبکه پنج خ گذارمیگونم م رهیو دستم را ز کشمیمبل دراز م يپهلو رو به

 ست؟؟یچ يحس بد برا نیاما ا دوارمیماندن دارد!! چقدر ام يهم برا يخانه ا یحت

متناقض آن در من  یحس کی دیانجام دهم حتما با خواهمیکه م يندارد من عادت کرده ام هرکار یبی..ع زنمیم کنارش

 کند! یسرکش

 ! شومیو بلند م کنمیمعروف به درك را زمزمه م جمله
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 !کنمیم يریرا گردگ ونیتلوز زیم شهیها و ش زیو م دارمیبرم یدستمال يکاریب از

 به اتاق... رومیو م کنمیپرتاب م نکیاُپن تا س نی....دستمال را از فاصله بقهی!! سه و هفت دقکنمیرا چک م قیدقا بازهم

 هیتنگ شود! روسر میهم برا میساده ..هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که مانتوها یمشک ییتر تنم کنم..مانتو زیتر تم یلباس دیبا

 !!!کنمیهم سرم م یرنگ یمشک

 !اندازمیروحم م یبه چهره ب یو نگاه اندازمیو کفشه واکس خورده ....چادرم را سرم م یمشک شلوار

 یکه به آب و آتش هم بزن یهستم که از دست رفت...از دست رفتن میاز جوان يو عمر ی...من هنوز عزادار زندگیمشک سراپا

 !ستین یبدست اوردن

 ي..فقط برازنمیبغلم م رهیز سی!! با تمام مردانه بودنش اما دو پروستیه ي..براکنمینگاه م زیم يرو يندارم!! به اسپر يعطر

 !!!نیبد ندهم هم يبو نکهیا

مردانه  هیروح یزندگ نیبزرگ ا لیدست و پنجه نرم کردن با مسا یطیشرا نیکردن در همچ ی....زندگدانمیمردانست...م هه

 شود؟؟یهم بدهم مگر چه م یمردانگ ي...حاال بو دیطلبیرا م يتر

 !کنمینم تیکس شکا چیو از ه دهمیگونه بهتر ثابت شود که مروت به خرج م نیا بگذار

به سقوط  یکه حت يپشته هر حادثه ا دانمیم کنمیخداست که همه کس من است! گله نم نیهم میگویکه م یکس چیه نیا

 سد شده اند! یخوب یو کوه مانیاز ا یکوه شودیم یمنته میاشکها

 :میگویلب م رهیو ز کشمیبه دلم م ی...هنوز چشم در چشم خودم دوخته ام! دستزندیدر چشمانم حلقه م اشک

خودتو فشار بده ...برو باالتر ..درست کنار گوشش ...زمزمه کن...بگو  شتری...بیکیکه بهش نزد یی...توییتو که در آغوش خدا -

هم شده  یمدت يبد و ببنده ...بگو برا يدارم به اسمه من! بگو به مادرم که نه به خودت رحم کنه...بگو فعال دره اتفاقا يمادر

 ...يو پا به جهانه کوچک ما بگذار یتا تو قدم رنجه کن رهیناگوارو بگ يدسته اتفاقا

 :کنمیتر با فرود اشکم زمزمه م اهسته

 !نیبگو کمکم کنه هم -

 ستین ي!! چاره اکشمیم هیبه ر شیفی!! نفس پر دود تهران را با تمام کثرومیم رونیو ب کنمیر اشکم را پاك مگوشه چاد با

 !دیکش قینفس عم دیبا يدواریام يبرا یگاه

و دستم را به  شومیاز درد خم م يلحظه ا ي...براابانیسمت خ رومیو م زنمی!! کنارش ممینیب رهیز زندیناشناس مادر باز م يبو

 !شومیخوب م کنمیکه حس م يتر از درد ی...آنرمیگیدلم م

 چه بود؟؟ گرید نی!! اکنمیرا باز م میو ابروها شومیم بلند

 !!رسدیاتوبوس م نمیبنش میای!! تا مرومیم ادهیاتوبوس پ ستگاهیا تا

 !!نمینشی!! چهار صد تومن ! مکنمیبا پول خورد حساب م نباریو ا شومیم سوار

 ...اندازدیمادر م اقوتی ادهیمرا  شی!! قرمزکنمینگاه م میکنار رزنیشده و الك زده پ کوریمان يناخن ها به
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 !!دمیدینم میهم بودند و من به خاطره عاشق دیشدت چروك نبودند...شا نیمادر...به ا ياما به دستها نباریا

 کردیدسته مادرم نوازششان م یاما وقت ستندین بایپهن..ز يو تا حد زیکوتاه و ر ي! ناخنهاکنمیعقب و نگاه م رمیگیرا م دستم

 که من چقدر عاشق مادرم!!! یدانی...آخر مامدیفقط به نظر م دمیشا ای...شدندیم بایز بیعج

و نگاه غره اش را به پنجره  زندیم يو پوزخند کندیاست...نگاهشان م می...دستانم هنوز همانگونه روبه روکندینگاهم م میکنار

 !سپاردیم

 تیو افکاره هرچند اشتباهت را به رو یکه حواس پرت یی...از آدمهااندازمیم نییو سرم را پا جومیخجالت گوشه چادرم را م با

 ...دیایبدم م اورندیم

دت پروار شدن به خور يباش...اونقدرا ندارم که برا ریس ی...با عطره عاشقاریبه روم ن مویو ندار یپول ی!! بکتریبه خدا نز يا -

 ...نباریا هیخدا رو شود... شیخدا روحت را پروار کن!! بگذار دسته دلت پ يخوش نفسها حهیبدم!! با را

و  نیندارد جز ....جز...اول یکن!! بگو ...بگو گناه فیهم آغوشت تعر شهیکن..از من پ يباز یمن پارت يبرا نباریا هی زکمیعز

 !! بگو منو ببخشه....دمیدزد هیاز زن همسا یپنج هزار تومن یاز بچگ شتریو ب يکه از ندار يبار نیآخر

!! چندبار اوردیعقل ناقصم ن يو به رو دی! فهماوردیام ن یبچگ يو به رو دی...فهمدیکه فهم دمی..فهمدیخانم فهم نیپرو دانمیم

 یپول گرید يکه بار کردیادارم مو کردیو شرمنده ام م نشستیم میشانیکه به پ یهمان قدر را در صدقات انداختم..اما هربار عرق

 !!ندازمیدر صدقات ب

خدا همان  يمحض رضا یکنیثواب م کبارهیچرا  دانمی!! نمشودیوجدانت م ریگ بانیگناه کردن هزار باره گر کبارهیتاوان  ینیبیم

 !ینیبیهم پاداشش را نم کبارهی

اتفاق مسئول  نهمهی....مسئول امیگویم یبه چه کس میمستق ریغ یلیخ دانمیو م میگویم نهارای...ازنمیبه افکارم لبخند م هه

 ست؟؟یپاداش و جزا دست ک

 ...فکرکن!ندازمیب ادشیتو را  يلحظه ا خواهمی...ممینگو بگذار

 !!بافمیخودم م يبرا ییایکاش زودتر ب تریکه با ت ییبرام از قصه کناره او بودن بگو! از داستانها نباریا هی -

 مملکت گران نشده باشد! نیا زیببافم...کاش کامواها به اندازه همه چ یلباس شیبرا خواهدی!! دلم مبافمیگفتم م یراست

 ها به لباس دردانه من رحم کنند...کاش! میتحر کاش

تومان به راننده  صدی...با تعجب سنمشیبی! بازهم مشومیرها م بایزن ز زیآم ریمهر و تحق یو من از نگاه ب ستدیایم اتوبوس

 اعتراض ندارم.... يبرا ییو من جا دهدیم

 ...دارندیکه هست برم يزیاز آن چ شتریاز ساده بودنت ب چیندارند ه هی...از همان اول فکرم درست بود...پولها که بقهه

 ثابتشان چقدر است؟ متیق دانمیکه هنوز است نم هنوزم

 :میگویچقدر است م هیکرا پرسدیکه ازم م یپوزخند به خانوم با

 ... یتومن...هرچ صدیس دهیبه خودش رس شتریکه ب یبهتره ...من چاهار صد دادم...خانم يبد شتریب یهرچ نجایا -
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 !! هه...شومیم رهیخ میروبه رو ابانیحرفم را بزنم...سرخورده به خ نگذاشت

 شتریب یبه خودت برس شتریو ب یباش باتری..هرچقدر زیجلب توجه کن شتریهرچقدر ب ست؟؟یچه فرهنگ نیا دانمینم

 جنس مخالف! کی لیبه خاطره شما کنندیم غیاما منفعت را هم در زنندی..جالب است به خودشان ضرر نمخواهنتیم

 یعنی نیدور است! و ا روی!! چقدر از خانه هنمیبیکنم...اطراف را خوب م یط ادهیرا پ يریمس دی...بااندازمیبه آدرس م ینگاه

 چقدر باال شهر است!

کننده تهران داد غدد  دادیب ي!! اواسط مرداد ماه و گرمادهمیم هیتک ابانیو دستم را به درخت کنار خ مستیایم ینفس تنگ با

 ...اوردیرا در م قیتعر

...کاش کندیخانه ها رفاه چکه م يمدل باال و بلند يها نی...از ماشزیبلند و تم يدر کوچه ا چمیپی...مدهمیراهم ادامه م به

 ...کردندیدامنم سقوط م يبا مادر، رفاه همانند توتها دانه دانه بر گلها ینیدامنم را نگهدارم مثله توت چ توانستمیم

 نیکه دست مادر در جدال ب یچوب ایدامنم بند بود و  يراحت بود...کاش سرنوشتم به گلها نقدریا دنینفس آسوده کش کاش

 ...کردیم يلجباز شیدرخت و لغزش پا

 ....ندهیفس راحت بود..هرچند پر دود و آالن کی یخوشبخت کاش

 در چشم منِ ساده دل نرود! یفقط کم ینگاه مردم کم ندهیآال کاش

 چهار! قایدرست است و ساعت دق اندازمیبه آدرس م ینگاه گرید کباری!! ستمیایم کریدرِ غول پ يرو روبه

 !!شودیدر باز م "هیک"کلمه معروف  دنی.بدون پرس فشارمیدر را م زنگ

چرا؟آخر من از اول هم در رفاه کامل نبودم  یدانی...ماوردیرا به خاطرم نم يزیچ چیه اطیح نی..و اشومیپر گل رد م اطی...از حهه

 ها ندارم! یاز سرخوش يو خاطره ا

 !!دهمیخودش را حفظ کرده سالم م تیکه هنوزم جذاب یانسالیو با اعتماد به نفس به مرد م زنمیم لبخند

...اما  ستیکننده ن رهیهم خ یلیخ کلشیو ه ستیبلند ن یلیصورت برق انداخته و نگاه جذابش...قدش خ و یجو گندم يمو

 !ردیگیمعلوم است که در خوردن به خودش سخت م

 زیم يرا از رو ي...برگه ادیایم ادشی يزیکه انگار چ ندیبش خواهدی!! منمیتا بنش کندیو با دست اشاره م دهدیتکان م يسر

 !داردیبرم يو جثه نهار خور میعظ

 عطرش چه خوش بوست...کاش نفهمد که مردانه زده ام! میگوی! با خودم مندینشیو م میجلو دهدیم پرش

 دارد: یکلفت يصدا

 ...میدیرس یالبته اگر به نظره قطع دیپر کن دیکه روبه روتون گذاشتم رو با یفرم نیخوب...ا -

 :کنمیو من کالفه گوش م دهدیادامه م کالفه

رو قبول کنم...وسواس خودم تو انتخاب  یزودتر کس دیبا کنمیندارم چون پس فردا پرواز دارم و فکر م يادیمن وقت ز دینیبب -

 کرده! تمیاذ نقدریپرستار ا هی
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 :ندازدیبه پشت سرم م ینگاه

 خوده ساختمون!! يروبه رو قایکه در نظر گرفتم اونجاست...دق يخونه ا -

 !اندازدیپا م يو او پا رو دهمی! سر تکان مدهمیخودش گوش م يو به احترامش به حرفها گردمیبرنم

 از پا دراومد... کدفعهی ينجوریداشت و ا يماریب نیپرستار...البته از قبل از ا هیبه  ازیپدر من ام اس داره...و به شدت ن -

 حداقل تا االن!! ومدین ریوقت کم گ نیپرستار مرد بودم اونم تو ا هیدنبال  شتریمن ب راسش

 :میگویم يآهسته ا يصدا با

 ..امیو بهتون بگم...من باردارم اما از پس همه کارا برم نیهم خواستمیراسش من ...من باردارم و م -

 :دهمیو در مقابل نگاه متعجبش ادامه م زنمیبه چادرم م یچنگ

و  يضرور يو مراقبتا يو آشپز ضیقرص دادن دسته مر هیاز  شتریب يپرستار دونمیکه نه اما م يدروغ چرا هرکار -

 !!دمیو بهترم به کارم ادامه م ذارمیم نیبار و زم نی...من استین نهایلباس و ا يشستشو

 :دیگویم لرزاندیکه دلم را م يپوزخند با

 ...ضیمر کیو حمام کردن  -

 :میگویم يشتریب دی...با لرزش و تردزدیریم يلرزش که نه هر نباریا دلم

 خوب ....حمام کردن هم هست! -

 :دیگویو آرام تر م دهدیم هی...تکشودیم یبه لبخند خاص لیتبد پوزخندش

 نه؟ نیاریکارو بدست ب نیهرجور شده ا دیخوایم -

 :رمیگیرا باال م سرم

 يبرا یو پول یزندگ يبرا ییدارم چون جا ازیکار ن نیا زیدارم...به همه چ اجیدارم....من به مسکنش احت اجیمن به پولش احت -

هوش و حواس از من طلب خواسته  یتو دلِ من لونه کرده که ب ينبود...بچه ا یالیخوردن ندارم...اگر خودم بودم و خودم خ

 بره! ادشیاز  ازهاشیبگم تا ن یچ دینفهم با زبون نیجن هیبه  دونمیو نم کنهیهاشو م

 نخواد سنگ جلو پام بندازه... یکنه اگر کس جادینخواد برام مشکل ا ی...اگه کسامیاز پسش برم من

 !!امیاز پسش برم مطمئنم

 آرام تر از قبل است... حاال

 خانمِ ... -

 :میگویم عیسر

 هستم.. انیپو -

 :رودیم يغره ا چشم

 ...دینگهدار پدرم باش خوامیشما باشم...من هر لحظه م تیهمش نگران وضع تونمیمن نم انیخانم پو -
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 بچه...من... ری..قطعا درگنیخودتون هست ریرو درگ ي...قطعا دو روزادیب این به دنکه بچتو يروز مثال

 وسط حرفش: پرمیم

 يمنظور چیه امیاز پسش برم گمیو م دمیقول م ی...وقتامیاز پس کارام برم يجوریچ دونمی...م ستمین یمن زنه نازك نارنج -

 ندارم! امیجز از پسش برم

 :خوانمیرا از نگاهش م نیدارد و ا دی...ترددهدیتکان م يسر

به پسرم  میحواس هی میاز طرف خوامی...خوب مخونهیو چاهار سالشه و درس م ستیب نی...حسکنهیم یزندگ نجایپسره من ا -

 ....دیجمع کن

 اما لب بستم! "کنمینم قیتفر تونویاعتماد دیمطمئن باش " میکنم و بگو یزبان نیریش خواستیم دلم

 قبولم کرده است!! یعنی "دیجمع کن" دیگویم نکهیا

 :میگویو در دل م گذارمیدلم م رهیرا ز دستم

 از طرفه من گونه خدا رو محکم ببوس! -

...فرم را پر اورمیو خودکارم را درم زیم يرو گذارمی...دوباره ماندازمیم یو نگاه دارمیبرم زیم ي...برگ را از روزنمیم يمحو لبخند

 !کنمیم

 !!ممی...نکند ناراحت شود از تصمفتمیم رویه ادی! لرزدیم یخوشحالاز  نباریا دستم

 : زندیم بی...دستش را به جشودیسمتش..بلند م دهمیو م کنمیم امضاء

 د؟ینیپدر و بب نیخوایم -

باال  يچشم بسته راهم را انتخاب کرده ام... شانه ا یعنی نینه!! و ا یعنی دهمیتکان م ياما سر دانمینه نم ایست  یخوشحال از

 ...دوزدیاندازد و چشم به فرم م یم

 :رونیب کنمیفکر پرتش م از

 مرخص شم... دیندار ياگر با من کار -

 ...کندیم نگاهم

 ...نجایا دیایب دیتونیپس از فردا م -

گذاشته باشد  ی...نکه منتمیایب رونیب رویه نِید رِیکه زودتر از ز شومی...چه بهتر اصال بگو امروز خوشحال مدهمیتکان م يسر

 دارد! ازیخودش ن يهایواشکیبه  ینه ....خودم معذبم...باالخره آدم گاه

 !پاشندیم مینیب رهیرا ز قینفس عم کی يبا حال خوش گل ها بو نباری..افتمیو راه م کنمیم یخداحافظ

همان  زنمیجوان که حدس م يحامل پسر ییو مدل باال یآنچنان نیو ماش شودیباز م هم نگیهمزمان در پارک کنمیرا باز م در

 ...شودیباشد وارد م نیحس

 نند؟یمرا بب دیچه با يمرفه ها برا نی...هه...اندیبینم مرا
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 ...کنمیم کیشر می...بچه ام را هم در خوشحالرودیتازه ضعف م ينان ها ي..دلم با بوشومیرد م يکناره نان فانتز از

 !!زنمیبچه م تیبه ن يو با لذت گاز رمیگیرا م ییکاکائو کیک کاپ

 ...آهسته تر...با قرار تر!دارمیاما آرامتر قدم برم نباری...ا رمیگیم شیرا پ رویخانه ه راه

 شده!! قیاست که به عروقم تزر میمکان زندگ فهیآرام و قرار به خاطره روشن شدن تکل یکم کنمیم حس

هم ندارد من به حرف او راه  یتیاهم میکه گرفته ام مخالفت نکند...اما خوب برا یمیبا تصم رویکه ه خوانمیلب دعا م رهیز

 !کندیم تیکه مطلع باشد کفا نی..هم بانمیتنها پشت کنمیست حس م می.باالخره پسر عمو رومینم

 !یخبر دار کن ریمنو د دیبا شهی...هميتو عادت دار -

 :میگویم یو با کالفگ دهمیشار مهم ف يرو یرا طوالن چشمانم

 سرباره تو باشم.... تونمیتا آخرِ عمر که نم رفتمیم نجایاز ا دی...باالخره که بارویه -

 :میگویم افتهیتکامل  يخنده ا با

 ...یبش مونیکردنم پش دایاز پ خوامیدر ضمن نم -

 :کشدیپرپشتش م يبه موها یدست

ساخته  يکار نیهمچ يخدمتکار؟؟ تو برا ؟؟یکن يپرستار ي...تو برستیمشکل من اصال رفتنتم ن ه؟یحرفا چ نیساناز ا -

 ...ينشد

 :میگویم گذارمیو داخل ساکم م کنمیکه لباسم را تا م یحال در

 ...استیر ای يپرستار ای...حاال گهی..کارِ کاره درویبابا ول کن توام ه يا -

 :کنمی... نگاهش مستیکار ن یکسهر  يهم برا يهر کار دانمیخودم م اما

 کنم! دایپ نیندارم که بخوام کار بهتراز ا یالتیدر ضمن من تحص -

 :مالدیمنقبض شده اش را م فک

 ...یرفتیراه خودتو م یبا کله شق ينطوریهم ادیم ادمی ی..از وقتيبود نیهم شهیساناز...هم يلجباز یلیخ -

 : ستمیایم شیرو به رو بندمیساك را م پیز

گاه من خوده  هیتنها تک طیشرا نیاالن تو ا کنمیچون حس م نمتیناراحت بب خوامی...نمرویه رهیدلت بگ خوامیمن نم -

....دست رو دست  ستمیبگم که من آدم نشستن ن خوامیم نمیجز وجوده تو! اما ا خورهیبه دردم نم یچیه گهی...االن دییتو

 ...شمینم یو سربارِ کس ذارمینم

 ...ستین یساناز منت -

تنها  يدوست دار يروز هیباشه باالخره توام  ينجوریا خوامی....نم تونمیوقتم نبوده اما من نم چیه رویه دونمی..م دونمیم -

 بچه .... نیو خودت ... من و ا یخودت باش یباش

 :میگویم يو با لحن آرام تر کنمیرا فوت م نفسم
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 یکم جلوخودشون واسه خودشون قپ هیرن مستقل باشن...دوست دارن که دوست دا رسنیم ییجا هیآدما به  ی!گاه رویه -

 خوامی...مخوامیباشم که م یاون تونمیباال و بگم م رمیدلِ خودم سرمو بگ يکم واسه خودم...برا هی...و من االن دوست دارم انیب

 که دوست دارم ! یو بشم اون امیوجودم درب یو ب فیقالب ضع نیاز ا

کار  هیهرچند  کنمیمن کار م شه؟یم یواقعا آخرش چ رو؟یبشه ه یآخرش چ خوادی...مگه مجنگهیبچش م يکه برا يمادر بشم

 بشه؟ یچ خوادیمگه م نمیبیم کنمیاما هرچقدرم به آخرش فکر م نییخجالت آور ..هرچند با حقوق پا

که  ي...اونجوردمی...پرورشش مکنمیگوشه و آرومش م هی رمیاطرافم...م ي..دور از گرگاکنمیمادر و بچه مو بزرگ م شمیم

که با خاطره شغلم خجالت زده بشم...هرچند از نظره من کار  شناسهیمنو م ی..نه کس شناسمیرو م ینه کس نجایدوست دارم...ا

 !کردمیهفتصد تومن!! فکر نم یبا حقوق ماه ارمیب ریگ يکار کردمی..فکر نمرویداشتم ه نارویتر از ا نیی...من توقع پا ستیعار ن

 ساناز باور کن دنبالشم...خودم برات سفارش... -

 :دارمیسرم و ساکم را برم يرو اندازمی...چادرم را مدیبگو يزیچ نیاز ا شتریب گرید خواستمینم

 ...مطمئن باش اونجا حاله من بهتره...قرار دارم...آرامش دارم...رویه -

 ؟يندار نجایا -

که دارم  يزیندارم...تنها چ نارویکودوم از ا چیه کنمیه خودمو بچم فکر منامعلوم ندهیبه آ ینه ...چرا دروغ بگم وقت -

 !نی...همدهیام

 اونجا معلومه؟ ندتیآ -

 :کشمیبه چشمانم م یدست کالفه

 ...یدونیم موی..خودت منظوره اصلروینکن ه تیاذ -

 :میگویو با لبخند م کنمی..نگاهش مزندینم یحرف

 ...ماینیخانومو بب لوفرین نیآخرم نشد ا -

 : خنددینم

 حاال... ینیبیم -

 ...شاالیا -

 :دیگویم ي...با نگاه شماتت بارکنمی....کفشم را پا م دیایهم پشت بندم م رویسمت در و ه رومیم

 آخر... يکه نکرد دمیخر -

 :میگویچهره جمع شده م با

 !ستیحاال...مهم ن خرمیم -

 :کنمیم نگاهش

 بهت زحمت دادم...حالل کن تورو خدا! نقدریمدت ا نیتو ا دیببخش -
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 ...هیحرفا چ نیا -

 :گشتیبرم داشت

 کجا؟؟ -

 رفت... ادمی ارمیب چوییبرم سو -

 کنم! یبه بعد کجا زندگ نیاز ا خواهمی...بگذار بفهمد مکنمینم یمخالفت

عالم و  نی...من اما در اندزیو حرف م زندیحرف م دانمیاش را نم یکه هنوز نام خانوادگ يبند تا خوده خانه مرد کی رویه

 !!ستمیاثرش ن یب يها حتینص

 يگونه ها خواهدی.؟ چقدر دلم مکنندینم میرها نهایپدر....چرا چرا چرا همه ا يسرخ مادر ....به فکرِ دستان قو يفکرِ گونه ها به

....اما از چشمان دیتپیم شینهان برا یلیخ یلیکه دل پدر خ یبیمادر شود..همان س زیهوس انگ بِیس یبه سرخ میبچه نو پا

 !ماندیمن پنهان نم نیخوشب

 از حد ساده بودم! يادیخواهانش بود! من ز يکه در صدا یبود...همان نجابت يکه در دستان پدر جار یقدرت همان

که دردانه پدر  زیکشاند؟؟ چه چ نجایمرا تا به ا يزیچه چ دمیفهمی!! مدمیفهمیبرادرانم را م بیعج ينگاه ها یمعن یکم کاش

 اش! شهیو رفت وروب....آنهم با باره ش يپرستار يبه خانه مردم برود آنهم برا

 !شومیرنگ چشم تو چشم م يبا دره گنده قهوه ا بندمیرا که روبه خاطرات م چشمانم

 !گذارمیپا م میبه مامن فعل رویه یتمام نشدن ياز دست حرفها یتشکر و البته کالفگ یکل با

بودنش شک  متیکه به اصل و گرانق یگاربرگیو س بیدست در ج کیبا همان ژست خاص خودش ،  یچ یچ دانمینم يآقا

 !دیایطاقت به نظر م یب یو کم ستادهیندارم ا

وقت  چی..هستمیوقت آدم شناس نبودم و ن چی...من هامدی.. همان، فقط به نظر مستیطاقت ن یاصال هم ب شومیم کترینزد

 کنم! زیآنال یرا نتوانستم بدرست انمیاطراف يحاالت و رفتارها

 !دهمیام سالم م یشگیبا همان نجابت هم کنمیو چادرم را مرتب م میکنار پا گذارمیرا م ساکم

من به سقوط از  ؟؟یهل ده میمرد...نکند مرا از دلخوش یمانی...نکند پشکندینگاهم م روزیتر از د قی..اما دقدهدیجوابم را م اوهم

 دارم اما ... ناودانِ افکارم عادت

 :کندیم یرا متالش میمنف افکار

 بهتون بگم... دیهست که با ییزایچ هیداخل.... نیایبعد ب نیمستقرش نیاول بر دیتونیم -

 :میگویلب م رهیناخداگاه ز کنمیتازه م یو نفس دهمیتکان م يسر

 چشم) یعنی يچاو (به زبان کرد -

 ؟؟یچ -

 : زنمیم يلبخند
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 گفتم چشم! -

 چشم و اطاعت گفتم چاو؟؟ ينااگاهانه به جا یلیشد که خ یافتادم؟؟ چ میزبان پدر ادیشد که من  یچ

!!! با ستیادیاز سرم هم ز نجایخدارا شکر....ا میگوی...فقط مکنمینم يکنجکاو ادی...زکنمی...در اتاقک را باز مردیگیام م خنده

 :میگویو م کشمیبه شکمم م یدست يخنده بلند

 اهل بوهارم !!! خوشک؟؟ (اهل بهارم خوشت امد؟) -

 !!رومیم رونیو ب کنمیجا به جا م یرا با خوشحال لمی!! وساخندمیبلند م يو با صدا زنمیبه شکمم م یدست

 :کنمیم شی..صداستین ی..کسکنمیسالن را باز م دره

 آقا.... -

 !زنمیم شیصدا نگونهیفقط به خاطر ندانستن نامش ا متنفر بودم...و شهیخودم هم یباال دست يکلمه آقا آن هم برا از

 !یاما مخف ردیگی...از حرفم خنده ام مدیایم نیی، پا"کردنش آرزوست نییباال پا"که  یچیمارپ يپله ها از

 : کنمیمعطل نم استدیم میرو روبه

 !دونمینم تونویلیمن فام دیببخش -

 معتمد هستم خانوم!! صالح معتمد! -

 باکالس تر حرف بزنم: یمثل خودش کم کنمیم یو سع اندازمیباال م ییابرو

 !دیآشنا کن شتریکنم؟؟ خوب ...منو با خونه ب کاریچ قایدق دیمن از امروز با نیبگ شهیمعتمد م يبله...آقا -

 عجله ام در شروع کار! يبرا ای اندازدیروزه گل کرده است ابرو باال م کیکه  یاز اعتماد به نفس دانمینم

 :دیگویو م دهدین متکا يسر

 ...نیایدنبالم ب -

 !ردیگیاز لبخندم حرصم م شتریباال!! ازافکارم ب رومی...واقعا مستیآرزو ن گرید

 بزرگ با چهار اتاق خواب در بسته!! بایتقر سالن

 !!شومیقدم م شیو زودتر پ نمیبینم زیتا اول وارد شوم...تعلل را جا ستدیایو م کندیاتاق را باز م نیاخر در

 ...کندیم یدهن کج یتخت بزرگ و سلطنت يرو فی، الغر و ضع دهیتک يمرد

 :دهدیفشار م شیلبها يبه رو یو دست راستش را با ناراحت بیچپش در ج دست

 !!دیکن يازشون پرستار دیکه با یپدرم هستن!! همون کس شونیا -

 !ترسمیدوشم افتاده م يکه رو یتی...از مسئولدهی...استرس امانم را برکندیم نگاهم

 ام اس دارن... -

 شدن؟؟ رشیدرگ يجوریچ -
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 دیخودش مواد مضر تول ياجزا هیفرد مبتال شه....بدن بر عل یبه علت خاص ایباشه  يکه مسر ستین يماریام اس ب -

 !ستیکامل ن نانیکنن اما هنوز با اطم جادیرو ا یمشکل نیهمچ توننیم روسهامی..البته وکنهیم

 ....ستین کمی شیینایبگم در صد ب تونمی... م ارهیآدمو از پا درب تونهیبدجور م يرمایب نیهمچ

 نیکردن و با ا يگذشته...قبل از مبتال شدن به ام اس پدره من سکته بد نایحضورو بتونه حس کنه...از همه ا هی دیشا فقط

 اوضاع به مراتب بدتر شدن!!

 ...دهمیتکان م يسر

 ن؟یشما پزشک -

 :خنددیم

 پزشکم... شهیدکتر مکترا بودم که خودمم داره باورم م شیپدر پ يبرا نقدریا ینه...ول -

 :پرسمیم یاروم يو با صدا زنمیم لبخند

 درمان داره؟ -

 :شودیاش درهم تر م چهره

 نداره... ینه..درمان قطع -

اتاق ها... آشپزخانه...ساعت  یبهداشت سی...من هم پشت سرش...سروشودیو زودتر خارج م ندازدیبه معتمد بزرگ م یطوالن نگاه

 ...کندیم يادآوریمربوط به من را  يزیمعتمد و همه چ ياقا يقرصها

 شیدعا دارمی..هر قدم که برمکنمیباال آنهم زمان استراحت بمانم!! چقدر خدارا شکر م ياز اتاق ها یکیکه در  دهدیاجازه م تازه

 !!کنمیم

 !اوردیم میتلخ را برا يو خاطره ها شودی...و باد مزندیاو حرف م هیشب ی...کماندازدیساکو م ادیمرا  حرکاتش

 

 ...خوادیحواستون به پسرمم باشه...دلم نم خوامی..مخوامیم ستمیکه من ن یمدت -

 :دهدیادامه م کالفه

 !ادین نجایا يا بهیدر کل حواستون باشه غر -

 !!نمیبیمعتمد را م يشاخ شمشاد اقا دانمگری! سرم را که برمستی..پس از پسرش مطمئن ندهمیتکان م يسر

و  یگوشت ي...لبهاامدیبدم م یاتیلبن ياست و چقدر از پسرها دیاز حد سف شی...پوستش بشودینگاهش مرکز توجهم م یآب

 کرده... یرا دستمال يکه معلوم است چندتار ییمردانه و ابروها

 !کاهدیبودنش م یو مردانه اش از سوسول دهیورز لی! استاامدیسن و سالش نم یمردانه اش به بچگ شیر ته

پدرش  کیو نزد دهدی...جوابم را با تکان سر مکنمی... من ابتدا سالم مدهدینم یسالم یادب یو در کمال ب دیایاخم جلوتر م با

 :زندی...گستاخانه داد مشودیم
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 ؟یکنیمنو عالف م ينجوریپوله اتومنم  هی...یبابا؟؟ از صبح تاحاال قراره پول کارت به کارت کن يمنو اسکل کرد -

 :دیگویم يمعتمد با نگاه شماتت بار يآقا

 نرفتم..نشد... رونیب -

 مینداشته ها یبه بزرگ ياتوبوس به من زور هیمانده کرا یکه باق یمن يناقابل است..برا شیتومان برا کیداراست که  چقدر

 !!نشاندیم

به دلت  یمعروف را هم به پدرت نگو...وگرنا داغ "اوف"که همان  می...بگومیبگو شیبرا میزندگ یاز سخت خواستیم دلم

 !!یپاك نشدن یو خاطرات ماندیم ی...داغستیکه جبران نشدن ماندیم

 ...میتمام نداشته ها ي..براکنمیم بغض

 !ییای...با همان نگاه درینیمتفاوت است..تو همان اهل زم يادمها يبرا ی...نه ! آسمانی...با همان نگاه آسمانکندیم نگاهم

 :دیگوی..با پرخاش مکنمیهم نگاهش م من

 ه؟یچ -

قدرنشناس  نیا بیکه نص ییبایز فی...ح دیایپسر بدم م نیچقدر از ا کنمیو من فکر م شودیار کنارم رد م ظی...با غخورمیم جا

 شده!!

 دی...باستیخبرها ن نیاز ا نجایکنم اما...ا یبه خاطره رفتار بد پسرش عذر خواه خواهدی..حس کردم مکندی...نگاهم مدیایم جلوتر

 ...امدیدرنم تیصدا يخوردیهم م يتو سر

 چقدر عطرش خوشبوست و چقدر من بدبختم!! کنمیو من باز فکر م شودیکنارم رد م از

 :اوردیو انگشت اشاره اش را باال م گرددیبرم یبا حواس پرت دهیبه پله دوم نرس شیپا

 نره!! ادتونی.... گفتم شیتا وقت بعد رهیمن قرص پدرو دادم...م یراس -

 دست به کار شوم... دیاالن وقت نهار است و با دانمی! مسپارمیمحکمش م يو چشم به قدم ها دهمیتکان م يسر

 !کنمیعادت کنم...اما م شانیها و جاها لیبه وسا کشدیم طول

و خدارا شکر که  ستمین نجایکه فقط من ا فهممیخدمت جوان م شی...با آمدن پ ذارمگیمعتمد بزرگ م يبرا ریسوپ ش یکم

 !!ستمیتنها ن

انگار از من و وجودم با خبر بود! خوشحالم که فقط من به عنوان پرستار  دهدیم دی...جواب سالمم را با تردیخیاست و  خشک

 دارم! يو از همه مهمتر خانه ا کنمیکار م نجایا

 !!فهممیم کندیم شیمعتمد صدا یاست...وقت هیسام اسمش

دوش من  يکارها رو نی!!! چه خوب که اچهیپلو با ماه یبه پخت نهار...باقال کندیو شروع م گرددیبه آشپرخانه برم دوباره

 !ستین

 !حیو چقدر مل باستی...چقدر زاندازمیبه چهره عبوسش م ینگاه
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 برجسته... ي...و گونه هایوسکعر ینیدرشت ب ي...لبهایو وحش یمشک ییو ابرو چشم

 !!یتا شرق دهدیها نشان م ییاروپا هیصورتم را شب بیترک شتریست و ب یمن استخوان يها گونه

 :میگوی....مزمیریرنگ م ينقره ا يکه سوپ را درون کاسه ا یست اما واقعا جذبه دارد!! در حال یخی نگاهش

 نه؟ ستیاسمت سام -

 :دهدیتکان م يسر

 چند سالته؟ -

 :کندینگاهمم نم یحت

 ...ستیب -

 ؟یینجایوقت ا یلیخ -

 ...دهدیبه نشانه مثبت تکان م هیسر

 ؟؟ییتنها -

 :کندیجانش نگاهم م یوب یخیهمان چشمان  با

 بدم؟ حیبه شما توض زویهمه چ دیبا یچ يبرا -

 اریاخت ی...بستین یرانیلهجه اش از اقوام ا اورمیکه به مغزم فشار م ییچقدر لهجه دارد..تا جا فهممیتازه م زندیکه حرف م یوقت

 :پرسمیباز م

 ؟یتو عرب -

 :شودیاو شوکه م نباریا

 ؟یچ -

 ؟یتو عرب گمیم -

 ؟یدونیاز کجا م -

 ...خورهیچهرتم م یآخه لهجت...اسمت...حت -

 ...ندیرا بچ زیم خواهدی...مکشدیپر م میو از روبه رو کندیحرفم به فعل برسد...کارش را تمام م نگذاشت

 معتمد بروم! يبه اتاق آقا دهمیم حیو ترج کنمینم يکنجکاو گرید

 !زنمیاما م ستیبه در زدن ن یلزوم

 : زنمیم شیو آرام صدا نمینشیم کنارش

 لطفا... نیمعتمد...بلند ش يآقا -

حرف بزند...و چقدر  تواندینم ی..درست و حسابندیتا باالتر بنش کنمی! کمکش مندیبینم يزیکه چ دانمیو م کندیرا باز م چشمانش

 !!ادیهمان حرف روزانه چه رسد به فر ينباشد برا یاست که نگاه نی...و سختتر اینداشته باش ادیفر يبرا یسخت است که زبان
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 !!!دانمی..هرچند تار و کم سو...نمکندی...هرچند دست و پا شکسته..نگاهمم نمزندینم یحرف

که قاشق به قاشق مهر به خورده احساسش  ی..من و کودکم...وقتندهیبه آ رومی...م.گذارمیرا قاشق به قاشق بر دهانش م سوپش

 !!دهمیم

و  کشمیم رونیقسمتش را ب نیتر يروزانه معنو يانجام ها نیتر ياز ماد یمن حت ؟ینیبی...متیو معنو یبه قاشق خوب قاشق

 !!!زنمیرقم م شیبرا نگونهیرا ا زمیعز ندهیآ

 را از دست داده باشم! شیاز قسمت ها یلیکه خ ترسمیروز است کتابم را نخوانده ام و م دو

بخورم و اما خودم را  نیاست زم کی...نزدشودیبازهم چشمانم تار م بندمی!! در اتاق را که مشومیبلند م دهمیرا هم م شیداروها

 ...دارمینگهم

 یبتیضعف چشمم هم مص نی...ادهمی! دوباره به راهم ادامه مکنمینگاه م و تنگتر اطراف را گذارمیهم م يچشمانم را رو چندبار

 شده ...

 روم!! رونیبدون حرف ب دهمیم حیو ترج ستمی...روشن کردنش را بلد نگذاشتیم هیکه سام نمیچیم ینیها را درون ماش ظرف

 !!شی!! تا وعده قرص بعدستیمن ن يبرا ي....فعال کارگردمیو به سالن برم دارمیرا برم کتابم

آخر هستم که دوباره ضعف به  يپله ها ي..رو رومیتر از حد معمول باال م عیرا عوض نکرده ام...سر شیملحفه ها دیایم ادمی

بچه گانه  ینگاهم در آب کنمی....چشم که باز مرمیگیاست که از پشت پرت شوم دستانم را به نرده ها م کی...نزددودیچشمانم م

ضعف مرا و سالمت خود را  خواهدیم شی...انگار با کوبش پارودیم نییو پا اندازدیم يسرسر اه...از ضعفم خبر دارد...نگفتدیاش م

 به رخ بکشد..

..انگار همان حضور را هم احساس رومیو به سمت تخت م دارمیرا برم زیتم ي...از داخل کمد ملحفه ها دهمیراهم ادامه م به

 ...کندینم

 ...دهدیتکان خوردن به خود نم يبرا ی.. خودش هم زحمتکنمیم شیبه جا زور و بال جا هی

 ...دیایم ادمیکه سفارشش کرده اند تازه به  یی...انگار تک تک کارهاکنمیم ضیرا هم تعو ی...رو بالشکنمیرا درست م ملحفه

 ....دیکن زیصورتشو با آب و دستمال تم خورهیبعد هر وعده که م شهیهم -

 چیه يمادر چیبدون ه ییسه مرد تنها شودیفکرم مگر م نی...در اگاهمیبه جا گردمیبرم بندمی! در را مکنمیم کار را هم نیهم

 سر کنند؟ يهمسر

 بدون زن یخانه بدون زن ...زندگ اصال

 ..یعنیبدون آب.... یماه یعنیبو...  یگل ب یعنیبدن بدون روح.... یعنی

 منم!!!  می!! نستمیمن ن گریکه بدون مادر د یمن یعنی

 ...چیه گری...بو که ددهدیرا از دست م تشانیهو اسی يبوته ها یستیکه ن یوقت

 !!کندیخدا هم نگاهم نم گری...بعد از تو ديبود بیچقدر عج نی...ببيچقدر مهم بود نیبب
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 !دهمیام م هیپرورش همسا دیجد يو دل به راهها زنمیرا کنار م گذشته

 !هیتمام طول روز...تمام لحظات...در هر ثان یعنیمن  يبرا ی..کمکنمینوازشش م یکم

 که درش خرما نباشد اهل آن خانه گرسنه اند!! يخانه ا امبریپ ریدارد ، که سوخت مغز است و به تعب یعیقند طب خرما

خداوند بزرگ به حضرت  رایرطب باشد...ز خوردیکه زن پس از وضع حمل م يزیچ نیاول دی: باندیفرمایهم م یحضرت عل و

 .دیفرمود: درخت خرما را تکان ده تا رطب تازه بر تو فرود آ میمر

 خرما نوش جان کرده ام! یاندازه کاف به

 و ندارمش... خواهمیم يزیچ فهممیم یکنم وقت هیگر خواهدیندارمش...دلم م اریو در اخت خواهدیحوصله ام ...دلم موز م یب

 رومیو به اشپزخانه م بندمی...کتاب را مبردیم نیرا از ب اری...مصرف رب انار وکندیاندازه شادم م یکه ب فتدیم يبه سطر چشمم

 :زنمیم شی...صداکشدیدارد نهار را م هی...سام

 رب انار دارن؟ نجایخانم...ا هیا...سام -

 :کندیم ینگاهم کند تکه پران نکهیا بدون

 ؟يکرد اریهه و -

 :زنمیو لبخند م کنمیرد م یلیسب ریز

 ...برهیم نیاز ب اروینه راسش...تو کتاب خوندم و -

 ....ای...دلش سوخته ستیچ دانمی...نمکندیلحن نگاهش فرق م نباری...اکندیم نگاهم

 ..رمیگیبگو برات م يخوایم يزیچ -

 :میگویبا کدام رو اما م دانمیو نم شومیم خوشحال

 ن؟یاا...موز دار -

 ...زندیم يمحو لبخند

 اره ... -

 چگونه شاکر باشم اما... دانمی...نمزنمی...لبخند مکندیپوست م میو برا اوردیدرم خچالیاز  يموز

 !کنمیو بازهم خداراشکر م گذارمیاز موز را در دهان م يا تکه

باشد...چشمانم را  ایبرسم و هرچه که دلم بخواهد مه نجایبه ا يکه روز کردمی. فکرش را نمشودیدر چشمانم جمع م اشک

متوقع را دوست  يکم توقع باش...خدا آدمها نگونهیهم میبگو خواهدیباتو حرف بزنم!! چقدر دلم م خواهدی...چقدر دلم مبندمیم

 ..يشویتر هم م ازین یب یباش رندارد..تجربه کرده ام که هرچقدر قانع ت

حس طاقچه بودن بهم دست  زنمیدست م یتا وقت یکنی...چرا زودتر رشد نميشوی..چرا زودتر بزرگ نمکشمیبه شکمم م یدست

حرفم را  شتریب کنمی...حس مکنمیراحت تر لمست م کنمیشکمم بزرگتر شود حس م ی...اما وقتردیگیدهد...از فکرم خنده ام م

 ..یفهمیم
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 ! زنمیم ارمیبه و یو در راه برگشت نوک کنمی....منهم کمکش مدهیرا چ زیم

 ... زنمیبه معتمد اکبر م يباال...سر رومی!! مدانمیرا نم یمعتمد حتما در اتاقش هست ....پسرك چشم آب يآقا

معتمد حساب  گری...هه..دمیچه بگو نیمعتمد اصغر پس به حس میمعتمد اکبر به اون بگو میکه بگو نی...به اردیگیام م خنده

 گفت نامطمئن! دیبا ياعتماد یب نهمهی...با اشودینم

 ...دیایدرم شی...چندبار ...باالخره صدازنمیاتاقش را مخبر...در  یدلِ ب ی...سرخوشی..هگردیام م خنده

 :کندیو نگاهم م بنددی...در چمدانش را مبرمیرا داخل م سرم

 ... نهار امادست...دیببخش -

 :کندیم میببندم صدا خواهمیدررا که م دهدیتکان م يسر

 به بعد... نیاز ا ادیب هیباال... بگو خود سام يایوضعت ب نیبا ا ستیالزم ن -

 ...شومی...خوشحال مکنمیبه فکرم نبوده ...ذوق م نقدریا یاز ته دل...تا به حال کس زنمیم لبخند

 دمیبد دیناگفته را بزرگ کرده ام...خوب ند نیاز حد ا شینگفت اما ب يزیمعتمد چ يخوب است حس مهم بودن...اقا چقدر

 ...گرید

اشتها غذا  یب نقدری..ازندینم ی...حرفنمینشی...من هم کنارش مخوردیرا در آشپزخانه م شیغذا هی! سامرومیم نییخنده پا با

 !!شومیکه من هم زده م خوردیم

 !!!کنمیو نگاهش م گذارمیرا م قاشقم

 ؟يجا سر دراورد نیچطور شد از ا -

 :کندی...نگاهم مستدیایراه م نیکه به مقصد دهانش پر کرده ب یاست..قاشق نییپا سرش

 چطور ؟تو  -

 :اندازمیباال م يا شانه

 و حاالم مشغول کارم... نجایبود منم اومدم ا يپرستار یخوب...دنبال کار بودم...تو روزنامه آگه -

 :دیگوینفرت م با

 ..يخودت اومد اریاخت هیخوبِ که  -

 مگه تورو به زور.... -

 چرا... یشهر لعنت نیرو نه...اما تو ا نجاینه...نه...ا -

 ی...بدیشویم کندویرا پاك م شیظرف غذا شودی...بلند مکندینم شیبر رساندن مفهوم حرفا ي..اوهم اصرارفهممیرا نم منظورش

 نداشته ام... یلیغذاها اما...م نی...خوشمزه بود...اصال من و چه به اخورمیغذا را م لیم

 !!! شومیهم بلند م من
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 ییایمیمواد ش نیا دیبا کباریدارد که هر چندساعت  ازیچقدر به قرص نآدم  کیمگر  میگوی..در دل ماندازمیبه ساعت م ینگاه

 !ختیرا در حلقومش ر

 :شودی...از کنارم رد منمیبیرا م نیحس نباریو ا دهمیقرصش را م بازهم

 !نمیبب سایوا -

 :گردمیبرم

 د؟یبا من -

 ام هست؟ یکس نجایتو ا ریغ -

 ...مسخرهدهمیتکان م يسر

 ؟ يدی...فهمگمیدخترم م نی...به ادمیآقاجونم خودم م ي...قرصايایب نجایالزم نکرده ا ستیکه پدرم ن یمدت نیتو ا -

 :دیگوی..دوباره مکنمیو فقط نگاهش م میگوینم يزیچ

 ..يدی... متعاقبا خونتم از دست مچیه يدی...خوب؟؟ چون اونوقت کارتو از دست میگینم يزیبه پدرمم چ -

 به پدرتون بگم... دیبا -.. لرزدیم تنم

 :کندیو چشمانش را تنگ م زندیم يشخندین گرددیرفته را برم راه

 ...گفتم ...يدینفهم نکهینچ...مثه ا -

 ادامه دهد: نگذاشتم

 ...دیشما متوجه نشد کنمیبه پدرتون خبر بدم...فکر م دیمنم گفتم با -

 :ستدیایم میو روبه رو کندیشلوارش م بی...دستش را در جرودیدر هم م شیاخمها

 دوس... نکهیخونه..مثه ا نیتوا يکه اومد ستیروزم ن هیخانم کوچولو هنوز  -

 :میگویام م نهیوسط حرفش و با همه ک پرمیم

 و هشت سالمِ و ...و... ستیمحترم...بنده ب يآقا ستمیمن خانوم کوچولو ن -

 : اندازمیم يا روزمندانهی...نگاه پخوردیاز تعجب خشم را م چشمانش

 به پدرتون بگم! دیکارمو از دست ندم با خوامی...اما شما چرا....اتفاقا برعکس چون مستمیمحترم...من دنبال دردسر ن يآقا -

 :ستدیایم میپله اول نگذاشته مضطرب رو به رو ي..پاروگردمیبرم

 نگو.. اما...فقط به پدرم يانجام بد یتونیروزانتم م ي...کارانجایا يایب یتونیباشه...باشه...م -

 :زندیداد م نباری....اگردمیو برم اندازمیبهش م یهی...نگاه عاقل اندر سفترسدیدست و پا چقدر از پدرش م ی...گربه بهه

 قبول؟ -

 باشد! یترسو و دست و پا چلفت نقدریا دیای...به هارت و پورتش نمرمیگیجواب رد کارم را م یو ب زنمیم يشخندین
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 دانستیم نکهیو ا هیجالب است با وجود سام میمعتمد... برا يآقا يتا ساعت داروها رومیانجام ندارم...به خانه ام م يبرا يکار

 زهر چشم بود! یهم نوع نیو شستشو را ندارم بازهم مطرحش کرد...ا يآشپز فهیمن وظ

 ....یدهیامرار معاش انجام م يو برا يندار يکه عالقه ا يروز است...کار کیتکرار  نیبدتر نی...و ارودیام سر م حوصله

...به چه یهست یچه شکل نمیبب خواهدی...دلم مییایزودتر بزرگ شدن شکمم است...کاش زودتر ب می....حاال ارزوکشمیم دراز

 شبِ درونت را کاوش کنم! کیبه کنار دوست دارم  نهای...همه ايرفته ا یکس

 !ینجاتم ده ییکرده ام را جبران کنم!! کاش زودتر از تنها یدر هر دوران يکه اگر کم کار آنقدر

 !!!کنمیم يو شکوفه ا کنمی..دستم را دراز مرومیکناره اتاقک من است...کناره پنجره م اطیح اسی ياز بوته ها یکی

 باشد و من خودم را بردارم و به گذشته بروم!! مینیب رهیدارم تا ابد ز دوست

 دایو خودم جسدشان را پ رفتمی...مگرفتمیتصادف را م يو جلو رفتمی...مدانستمیرا م و قدر لحظه لحظه اش رفتمیم 

 !!کردمیو بد تا نم رفتمی....مکردمیم

 !کندیچقدر خوشحالم م زیحجم ر نیکم شکمم باال آمده...و هم یلیخ یلیکم ...خ یلی....خزنمیرا باال م لباسم

 !! نمیچیشکم گرمم م يرو اسهارایاز  چندتا

 بو بکش اهل بوهارم... -

لوس و ننر بار  يمند رتیکرد و غ چی...نه ! هخندمی...بازهم مشودیکه چقدر بچه ام لوس م شمیاندیم نیو به ا کنمیم نوازشش

 !دیاینم

 "شد که دل دادم نی....هميو جوونمرد رتیبرام رو نکرد جز غ يزیپدرت چ"...افتمیحرف مادرم م ادی

 ....گذارمیشکم گرمم جا م رِیدستم را ز ي...سرماچکدیماشک از گوشه چشمانم  قطره

 منظورم به خود توست... نباریتو کودك درونم...ا يبرا

 "گمیم یچ یبفهم یستیمادر ن"

 !فهممیرا م تیمادر شده ام و حاال تکتک حرفا ینیکه بب یی...مادرم حاال کجاشودیتر م نیسنگ بغضم

بار  نیهزارم يو قرص آن صورت توتک وارت دلم را برا ينفهم!! کاش بود ی... حت شدمیو بازهم من بچه م يبود کاش

 قلبم تنگ است! یضربان آن شکل يچقدر دلم برا فهممیم یستیاما حاال که ن لرزاندیقبل ها نم میگوی...دروغ نملرزاندیم

 لهجه نداشته تورا داشت! میو صدا ي....کاش بوددادیو ضربان قلبم طعم تورا م يبود کاش

 ... کنهیمن و تو فاصله غوغا م نیب

 دهمیدست نم نباریومن ا ییای...کاش بيو هرچه زودتر با خودت ببر يریدستم را بگ یخواهیاحساست کرده ام...انگار م شهیهم

 !!دهمیبا تو بودن بلکه دل م يبرا

 ! کنهیقشنگت منو رها نم يحرفا ادی
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وقت ذهنم  یسر و ته که وقت و ب یهمه خاطره ب نیرا ننوشتم...چرا به ا تیکه چرا صدا اندازدیم مینادان ادیمرا  تیصدا پژواك

 خودم را که نگاهت را ثبت نکرده ام... کنمینسپرده ام...چقدر سرزنش م کنندیرا مشغول م

.... رمیس ستین يوقت ابد چیکه ه ییبودن ها نیو من چقدر از ا یپر رنگ شده است...چقدر هست ادتیامروز  چقدر

 !اورمینبودنت درب ياز عزا یدل یو درست و حساب ییایکالفم...!! کاش ب....رمیاس

 ...ینگشت یغربت دنبالم حت يکوچه ها ي.تو یروزگار وحش يتو یرفت یمنو گذاشت تو

 !گردمیم زیچ کیگذشته، تنها به دنبال  انیخاطرات..در م انیو من فقط در م ینگشت

 "!!!دمتیکه بوس ینه! تکرار لحظات تیتکرار بوسه ها "

 زبانم بود...کاش!! رِیطعم خوشمزه ات هنوز ز کاش

 قدر.. يو بعد نمازم را....دوعدد خرما و سوره ا خوانمیسوره نور را م کنمیرا پاك م میاشکها

 !!دهیرا بدان نو رس قدرم

نداشته تابستان به اتاق  ي!! دره پنجره باز مانده و سرمازنمیم ينشده اما سر شی....هنوز وقت قرصها اندازمیبه ساعت م ینگاه

 مثل او طوفان نوح است! یفیضع ماریب ي...براکندینفوذ م

 !کندیها را پاك م شهیگرفته و ش یهنوز هم در حال کار است...دستمال هیسام

ول  یمبل راحت ي...خودش را رو کندیم یپله ها را ط تیمعتمد با عصبان يو پدرش کلِ خانه را برداشته...آقا نیبلند حس يصدا

 !!!ستیعاد شیدعواها برا نیو چقدر ا اندازدیهم نم ینگاه مین یحت هی...سامدهدیم

 :زندیتشر داد م با

 د؟؟یخانم به پدرم سرزد -

 :گذارمیشکمم م ي..ناخداگاه دستم را روترسمیم

 بله...تازه سر زدم.. -

 !!گرداندیو رو برم دهدیتکان م ي...کالفه سراندازدیبه دستانم م ینگاه

 :شودیرها م رهی...دستم از دستگدیایبا غضب سمتم م نیچشمانشان نباشم بهتر است! حس ي...هرچه جلورومیم باال

 احمق نه؟؟ یبهش گفت -

 ...دهدیرا هل م میکه با دو دست شانه ها میبگو يزیچ خواهمی...او به من فحش داد؟؟ مشومیم مات

و دستم را به پهلو  شومیم يزیخ می...نرودیتکه گوشتم ضعف م يراخودم که نه ب يو دلم برا خوردیدر م رهیبه دستگ میپهلو

 !!چدیپی...اشک درد در چشمانم مرمیگیم

 :شودیدوال م نگران

 ؟يشد یچ نمیشد...پاشو بب یچ -

 بکوبم!  يزیچ یسنگ يدر يواریسرش را به د خواهدیم دلم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 :زندیداد م کندی...نگاهم مدیایباال م عیمعتمد سر يآقا

 هان؟ ؟؟يکرد کارشیپسره احمق چ  -

 است: دهیترس

 به من چه خودش.... -

 ....وانهیخفه شو...حاملست د -

 یدانیو تعجب و هرچه اسمش را م یبا ترس و نگران نیاست...حس می...دستم هنوز به پهلوستمیای..مشنومینم ییصدا گرید

 !!کندینگاهم م

 من... -

 :دیگوی..با حرص مگذارمیکه نم ردیدستم را بگ خواهدیمعتمد م ياقا

 !!مارستانیب يبر دی...بانمیبب ایپدرتم ب يدختر جون من جا -

 ...کشمیدستم را م بازهم

 ..شمی...خوب مدینشده.نگران نباش يزینه چ -

و دم نزنم..چقدر؟ هفت  نمیحد ضربه بب نیتا ا دیبا نکهی...از اردیگیام م هی...از درد که نه از ضعف گرگذارمیم شانیحرف تنها یب

 شود؟یپر م یمن ک مانهیسال؟؟ پ

مرتبش...با آن همه تجربه ...نه نه امکان  شیو ر دیسف ي....او سن پدرِ مرا داشت؟؟؟ آقا جان من با آن موهاکنمیم تعجب

 ته تهش چهل و خورده دارد. دانمیندارد...م

 :دمینرا ش شیصدا اسهای نیتا شب چندبار پشت اتاقک آمد از ب نیحس

 :دهدیمن اطالع نداشتم شما...کالفه ادامه م دیخانم...ببخش -

 ....نیایدوباره ب خوادیخودم قرص آقاجونو دادم نم -

 :کنمی...با خشم نگاهش مکنمینطق کند که زودتر دررا باز م خواهدی...مگرددیغذا برم ینیبا س دوباره

 ....نیالزم نبود زحمت بکش -

 :فهممیرنگ نگاهش را نم یکیو در آن تار دیایپله باال م دو

  ن؟یخوب -

 ...انهیکه جوابش را داده ام  فهمدیم دانمی..نم دهمیتکان م يسر

 ...کوبمیدر را به هم م یحرف چیه یو ب رمیگیسمتم...به شدت گرسنه ام...م ردیگیو م داردیپله برم يرا از رو ینیس

و  زانهی...هکندی...وچقدر بد نگاهش مکندینگاهش م نی...حسگرددیو برم کندیم یمعتمد خال يکاسه آب را پشت سر اقا هیسام

 ....فیکث

 ...شودیو از کنارم رد م رودیم ياش شده ام تا خجالت بکشد...چشم غره ا رهیکه خ فتدیبه من م نگاهش
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 ...شنومیو من نم زندیم یحرف شودیکه رد م هیکنارِ سام از

 ...رودیم نیدنبال حس ياصله او با ف اندازدیبه من م ینگاه هیسام

 !کنمیم تعجب

 !!میشویو با دستمال مخصوص و ظرف اب صورتش را م زنمیم يمعتمد سر ياقا به

 بر من غلبه کرده.... یرا ندارم...تنبل يکار چیه حوصله

 !ستی...اما ذهنم در اتاق بغلخوانمیو نجواگونه دعا م کشمیشکم تختم م يرا به رو دستم

 !نیحس يجز پچ پچ ها دیاینم یی...صدارومیو آرام آرام به سمت اتاق م کنمیرا باز م در

 ...اندازدیتنم را به لرزه م نیو خنده حس هیخفه سام غیکه ج رمیگیم شی...راه پله را در پشومیاستراق سمع موفق نم در

 !!چسبانمی...گوشم را به دره اتاق مگردمیبرم

 !شومیو زودتر از آنجا دور م کشمیم ی...دستندینشیم میشانیپ يرو يسرد عرق

هم  نکارهیباشد ...ا يهرچقدرم آدم بد نیحس کردمیفکرش را هم نم شود؟یو چهره سردش ....مگر م یخیبا آن قلب  ه؟؟یسام

 باشد!

 ...رومیبا سرعت باال م شودیچکار کنم؟؟؟ طاقتم طاق م دیبا دانمیدارم و نم يبد حس

که به  کردندی...حتما فکر منمیبیو عکس العملش را نم کشدیم غیج هی!!! بازهم سامدوزمیم نیو نگاهم را به زم کنمیرا باز م در

 خانه ام رفته ام!

 :رودیباال م نیحس يصدا

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 ...ستیسام يچشمانم پاها درسیکه فقط در د میبگو يزیچ خواهمیو م دهمیهم فشار م يرا رو میدندانها

 : دهمیدر را در دستانم فشار م رهیدستگ

 منتظرتم! نییپا هیسام -

 ...حتینص د؟یتهد م؟یچه بگو دیبا دانمی...اهسته اهسته ...حالم بد است و نم رومیم

 !کنمیم دشیهم که شده تهد رهیبازداشتنش از گناه کب يبرا

 ...ستدیایم میرو روبه دهدیجلوه اش م باتریسرخ شده اش که ز يو با گونه ها کندیرا سفت م شیروسر

 به صورتش بزنم! يجانانه ا یلیس خواهدیم دلم

 :کنمیم نگاهش

 ....یباش یآدم نیهمچ کردمیکه ازت داشتم فکر نم ی..با شناختنجامیکه ا يدو روز نیتو هم -

 ...گمیمعتمد م ي...به خدا که به آقانمیازهردوتون بب يرفتار گهید کباریاگر  هی..اگر...سامهیمعتمد آدم معتقد يآقا

 به اون پسره... نویا
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 :دیایدرم هیاز پشت سام بیدست در ج يشخندیبا ن نیحس

 ..بگو...حاال بگو...یبه منم بگ یخواستیم ویچ ؟؟یگفت یچ دمینفهم ؟؟یچ -

 :ستمیایم شیو روبه رو کنمیسپر م نهیاز عاقبت کارم بترسم...س دیمن با کردیفکر م هه

دارم به پدرتون اطالع  فهیکه وظ يهمونجور نمیازتون بب گهیام گفتم اگر رفتار د هیبه سام نوی...انیخوبه که اومد -

 ن؟؟یدی...فهمدمیم

 و چشمانش را تنگ: کندیرا کج م سرش

 یکس نیاول یلب باز کن يخانوم بزرگ بخوا نیچه خبره؟...بب ؟؟یگرد و خاك راه انداخت ده؟یتو هنوز از راه نرس یگیم یچ -

 ؟؟يدی...فهمییتو دهیاز دست م وزشیکه همه چ

 که با اذن شما برم... ومدین نجایمن با اجازه شما ا -

 وسطه حرفم: دیپر

 رو کولتو  يذاریکه من اگه بخوام راحتتر از اومدنت دمتو م یدونیخوب م نویاما ا -

 :دیگویم زندیم یکه بشکن یحال در

 د فرار!! -

 :زنمیم يشخندین

خونه...سره  نی..تو همنجایدستم اومد... ا گمید يزایچ هیهوا و گرد و خاك کردن  یبه عالوه آلودگ ومده،یدو روز ن نیتو هم -

 بهتون اعتماد ندارن... یسوزن

پسره گربه  نیست که مرا در مقابل ا یبود اما حس دهیقدرت در من چگونه سرك کش نهمهیاعتماد به نفس و ا نیا دانمینم

 ... دهدیصفت مهاجم نشان م

 :دیایدر م شیصدا هیبرگردم که سام همخوایم

 ...یبگ يزیاگر..اگر چ -

 ...رونیب زندیو م داردیرا برم شیلهایوسا رودیحرف به اشپزخانه م ی...بکنمیم نگاهش

 :دیگویم يشتریو با تنفر ب کشدیم شیبه لبها ی...دستنیگستاخ حس يو نگاه ها مانمیم من

 خونه! نیتو ا کنمیم یداره که من چه غلط یاصن به تو چه ربط نمیبب -

 :گردمیو برم کنمیحوصله صحبتش را قطع م یب

 ندارم! دتونویفا یب يمن حرفامو زدم و حوصله بحثها -

 !ستیدر چه فکر دانمیو نم ستادهیهنوز در سالن ا نی...هه حسبرمیمعتمد را به اتاقش م يآقا يو غذا کنمیرا فوت م نفسم

 یزندگ نگونهی.چقدر سخت است ادهی...نمازِ خواب ي...هه..چه نمازخواندی...نمازش را با کمک من م دهمیرا م شیو غذا داروها

 کردن!
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 بندمی...چشمانم را مدهمیم هیتک واریو سرم را به د نمینشی...همانجا مخوانمیگذاشته اند...نمازم را م ارمیکه در اخت رومیم یاتاق به

 !کشمیم یقیبار نفس عم نیهزارم يو برا

 !!کندیکنم ...اومرا ماخذه م خیمن اورا توب نکهیا ي!هه به جاشودیاز ذهنم پاك نم نیحس یزورک يو خنده ها هیسام يصداها

 !رمیگیعزا م یهر بلند شدن ي...براکنمیرا حس م یو کرخت یکم تنبل کم

سه روز  نیدر ا نیو حس گذردیمعتمد م ياما بزور و با مسامحه..سه روز از رفتن آقا رومی...راه م کنمی...غذا درست مکنمیم کار

 ...شدیم دهیاو چ يفقط برا زهمیحاضر شد...م زینهار سره م يفقط دوبار برا

 ...اندازدینم یهم نگاه نی...به حسکندیسالمم نم گرید ی..حترودیو زودهم م کندیو نهار را درست م دیآیروزها م هیسام

 خودم و بچه ام بود... يبرا يخانه ا چنی..چقدر آروز داشتم همرومیم اطیح به

تاب  يچند روز رو نیبار در ا نیاول ي...براستندیدرهم کناره اتاقکم ن ياسهای ییو خوشبو ییبایبه ز میرز باغچه عظ يگلها

 تا آفتاب را گرمتر حس کنم!! زنمیبانش را باال م هی....سانمینشیم يفلز

 :کشمیدلم م رهیبه ز یو دست دهمیم هیکرا ت سرم

 من! هیکوچک دوست داشتن -

 هیبود...فرار و زندگ یدرست می...تصمخوردمینداشته پدرت غصه م هیسا رهیکه ز ي...اما نه به اندازه ا گذرهیروزا سخت م نیا

 تمام نبودن ها... يایمجدد...اح

 ....آرامم...یآرامش داشته باش نقدریهم یشیبزرگتر م ی...کاش وقتیآروم نقدریکه ا خوبه

 یاگر معلوم بشه مونث شمی...ناراحت نميدختر کنمیدوست داشتم پسر دار شم...اما حاال حس م شهی..هميدختر کنمیم حس

 ...یهمون آرام جانِ مادر باش خواهمی...میکنیتازه خوشحالم م

 يایاح يخوایو م يدیچیروح مادرم و در خودت پ...راستش رو بگو نکنه ادیعطره مادرهم م يبو کنمیوقت به تو فکر م هر

 ؟یخاطرات کن

 ...نمیچیاز باغچه م يو رز شومی! دوال مدانمیکه اسمش را نم یناشناس يهمان بو بازهم

 ...زندیپسش نم يا حهیرا چیکه ه ستیبو قو نیا نقدری...اهی...از عمق رکشمیم بو

 بابا... ریدبه هارو بگ نیا ایساناز!! ب -

 ...برمیبه اشپزخانه م اطیرا از ح یماست محل ي....دبه هارومیشوق به سمتش م با

 ...زندیبه آب م ی...کناره حوض نشسته و دستگردمیبرم دوباره

 ...کندیقناعت م میموها يو به بو چرخاندی...سرش را مگذارمیپدرانه اش م يشانه ها يرا رو سرم

....هنوز کنمیماه را خراب م ریو تصو زنمیبه آب م ی....دستردیگی...خنده ام مداردیبرنم شیبای...چشم از دختر زنمینشیم کنارش

 ...کندی...هنوز پدر اما نگاه مکنمیخودم را هم خراب م ری...تصوکندیهم پدر نگاهم م

 :میگویدخترانه م یشرم با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٥١ 

 ...دینگام نکن ينجوریآقاجون تورو خدا ا -

 ...کندیانگشتانش فرار م نیهمراهش از ب شهیهم يِا هروزیف حیو تسب شودی....بلند مزندیم قهقه

و با لذت بوسه  کنمی...با دامنم خشکش مرودی...پدر اما مدارمیبرش م یدر حوض.....به سخت شومیو دوال م زنمیرا باال م نمیآست

 ....اندازمیو دوره گردنم م زنمیاز روح پدرانه اش م يبه تکه ا يا

 ...رودیاحوالم نم ادهیاست که از  حیتسب نیهم يهم بو دیشا دانمی...نمبرمیرا به سمته گردنم م دستم

چه مدت  دانمیزده و نم بی...دستش را به جکندیگستاخ نگاهم م یاز دودمان خشم با چشمان يو مرد کنمیرا باز م چشمانم

 ...ستادهیا نجایاست ا

 یشینما یلیخ يبه طور ندیبیرا که م ارمی...نگاه هوشکندیخاص نگاهم م یبار با لحن نیپسر، پسرِِ خشم و نزاع است اما ا نیا

 ...کندیم ریدوباره ظرف خشم را در چشمانش سراز

 :دیگویم یمکث طوالن با

 اد؟یم رهیراحته که دست و پا شکسته م التی...هه..حاال خيدیبر نجایاز ا رویسام يخوب پا -

 :شودیسبز م میاز کجا دانمی...نمزنمیم لبخند

 به اذنِ من؟؟ دم؟؟یمن پاشو بر -

 ...برمیقصد کلمه اذن را بکارم از

 ...خوننیحرفم رو م نقدریا دونستمیهه...نم -

زده اش  یسونام یآب يچشمانش از خروشِ موج ها یاز وحش یکم می...دروغ نگودیایو جلوتر م فشاردیهم م يرا رو شیدندانها

 !ترسمیم

 دمه من نذار خانوم ك..... يپا رو -

 ..بردیدلهارا م شیطنتهایکه ش ستمیمعروف داستان ها ن يکه من آن خانم کوچولو دیایم ادشی خودش

 توانمی...نمبرمیاژدهانما لذت م نیبازهم از دهن به دهن کردن با ا لیچرا همگام با همان ترسِ قل دانمی..نماندازمیباال م ابرو

 :ستمیایم شی...روبه روشومیلبخندم را پنهان کنم...بلند م

 ....يخودآزار یعنی ه؟یچ یدونیم سمی....مازوخکهیمعتمد کوچ دیبریرنج م سمیمازوخ يماریشما از ب ن؟؟یدونیم -

 گنیم نی...به ایکنیهم اعصاب خودتو خورد م يریگیو هم وقت منو م يجلو خاطرات من سد معبر کرد ياومد يخودی... بهه

 حاد... سمیمازوخ

 :گردمیاما برنم ستمیایم شی...با صداشومیکنارش رد م از

 چندسالته؟ -

 :میگویو م زنمیم يشخندین

 ازت بزرگترم ... یچاهار سال هی -
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 :دیایم سمتم

 اد؟یکردن آدما خوشت م ریاز تحق -

 :خندمیم بازهم

 پس موفق شدم... -

طوفانک فکر  نیو به هم خورمی..لبخندم را مکندیطوفان از کنارم عبور م کیو مثل  رودیلبش از حرص و نفرت باال م گوشه

 مرا ببلعد چه ؟ ي...اگر روزکنمیم

 ؟یکنند چ رونمیب نجایکند که از ا ي...اگر کارکنمیم يباز میها با زندگ وانهید مثل

 به ضرر خودم است! نگونهینداشته باشم...ا ياست به کارش کار بهتر

و شام را هم آماده  زی....اشپزخانه را تمندازدایرا برق م نییسالن پا ي...تماما پارکت هادیآیم هیغروب است که سام يها کینزد

 ....کندیم

 ...زندیم شیاز باال صدا نیکه حس کندیو قصد رفتن م داردیرا برم لشی...وساگذاردیپله اول هم نم يپا رو اما

 ...ردیگینگاه از من م ي...با چشم غره اکنمیو نگاهش م رمیگیرا باال م سرم

 :دیگویم يبلند يو با صدا کندینگاهش نم هیسام

 ...کنمیدارم...خواهش م اجیمن به کارم احت -

 قیو چند نفس عم گذارمیشکمم م ي..دستم را به روافتدی....لرزه به اندامم مکوبدیو در را به شدت بهم م دهدیادامه نم گرید

 !کشمیم

 ...کندیا به من القا مر نیآدم خبر چ ایآنتن بودن و  کیاز قبل حس  شتریو ب ردیگیم شیحرص راه اتاق را پ با

 ....گفتمیاز معتمد و اعتمادش به خودم نم یبه من و زبانم....کاش اصال حرف لعنت

 ينبود که باهم رابطه ا يبار نیاول نی....قطعا ادهیدارد و سفت کالهش را چسب ازیبه کارش ن یعنی هیسام يدور نیا دانمیم

 معتمد خبردار نشده!! يداشتند و من متعجبم که چطور آقا

 يبرا یاتفاق ترسمیو م کندینگران م شترینداشته و مرا ب يدو روز اصال حال مساعد نی...ازنمیبار به معتمد سر م نیهزارم يبرا

 !فتدیتازه به دوش افتاده ام ب تیمسئول

 شده... کردمیکه فکرش را م يزیتر از آن چ جانیه یب می...زندگنمینشیمبل وسط سالن م يرو

 ...ییرها يبرا ي...نقشه ایبود...نگران يبود...غصه ا یندار غم یچیه يواری...حداقل در آن چهار دردیگیام م خنده

مرا ورق  گهیبرگ زند يباد چی...هکندینم يآب راکد افکار مرا جار یاتفاق چی...هدهمیدست م ییاما...من تنها با تنها نجایا

 ...زندینم

 چی...هي..اما ندارخواهدیم دیجد هیزندگ کیاتفاق نو... کیخبر... هیدلت  ی...گاهیکنیسقوط م یاز اوج آرامش به روزمرگ یگاه

 ...يوقت ندار
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 داشته باشم... یاساس دیخر دیبا کنمیگذاشته و حس م میپول برا يمعتمد مقدار ي...آقااندازمیبه سر و لباسم م ینگاه

 ...زنمیمعتمد سر م يبار با وسواس به آقا نیآخر يو برا پوشمیرا م چادرم

و  نیماش نیا بتی....تو کجا هشودیم دایمعتمد سرکله اش پ يو جوجه آقا شودیهم باز م نگیکیدرِ پار بندمیرا که م در

 سرووضعت کجا؟؟

 ....کندیم میو صدا گذاردیموهاش م يرا رو کشیش یآفتاب نکیع دنمید با

 ؟يریم يکجا دار -

 :کنمیزمزمه م بانیو با آن نگاه سر در در گر رومیم کتری...نزد کنمینم نگاهش

 دارم... دیکم خر هی -

 ...رسونمتیم ایب -

 ...دیایمواقع ازش بدم م نی....و چقدر در اشودیمربوط به من اخمو و بداخالق م لیمن و مسا ي...چقدر برا کنمیم نگاهش

 :کنمیرا کج م راهم

 ...رمینه ممنون ..خودم م -

 :کندیحرص زمزمه م ای

 به جهنم... -

 را تا ران در گاز فرود آورده... شیکه انگار پا کندی...آنقدر با سرعت از کنارم عبور م گردیم حرصم

 درهم بر هم بگذارم؟ يوانفسا نیا يکجا گریتو را د زنم،یم يشخندین

گذشته است و من دست و پا بسته ام  اری...فکر و ذکرم تماما در اخت ستیبرگشت ن يبرا ي...عجله ادارمیآرام قدم برم آرام

 همه خاطره ... نیمقابل ا

 فکر بودم که با هر بهونه  نیتوا

 تو خونه... ارمیبار آسمونو ب هی

 میکه مادر برا یدر موزه خاطراتم ثبتش کنم...با پول دی...بایمیو چقدر قد زندیکفشها عز نی...چقدر اکنمینگاه م میکفشها به

 ...دمشیگذاشته بود خر یباق

با تو فکر  خواهمیبه وسعت نگاه گرمت...م يدیو روزها خورش یکنیکه شبانه مرا جغد عاشق م ییمادرم...تو کنمیتو فکر م به

 ....شودیمهر و محبت نم میمن پدر و مادر ، برا يبرا نهایا گریکنم و اشتباهاتم را جبران...اما غافلم حاال د

 است.... تیتاوان خوب بودن ها نیدر جوان....اما یتو فکر کردن و جبران گذشته...غافل به

 نبود به تو فکر کردن حواسم

 اسمونه....خوده آسمونه خوده
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 یدر سنجش عشق من تفاوت یعنی...یعنی.... یعنی نی...چقدر دوستت دارم و ایستیچقدر ن یعنی نیو ا خواهدتیدلم م چقدر

 و من هنوزهم دوستت دارم... ستین

 سردم به تو فکر کردم يایدن تو

 تو باغچه چهیو بپ ادیعطرت ب که

حضوره روزگار من  نیگرم تر ي...و تو ایزنیم خیحضوره گرم  کینبوده  يبرا یعنی نیسرد است...و ا ای..دندیگویراست م شاعر

توانستن را که  یعنینبودنت را باورکنم؟؟  توانمی...چرا نميکردیفراق را پاك م يهمه اشکها نیو خودت ا يکاش بود ي...ا

 یعنی...مادر نباشد پکاندیبه جا مانده م قتیرا از حق میتو هنوز هم استخوان ها يابد قبولرا باور کنم اما  یمرگ هرکس توانمیم

 !ستین گرید یمن

شده  دیزجدیرنگ و وارنگ است چقدر همه چ زی....طراحان کجان و من کجا؟ چقدر همه چاندازمیمغازه ها م نیتریبه و ینگاه

.... 

 ...ستیکفش فروش ينکرده ام...مغازه  دیاندازه خوده همان هفت سال به خدا که خر به

 پول... یاست و چقدر من ب کیزشی...چقدر همه چاندازمیبه اطراف م ی...نگاهشومیم داخل

 بزرگتر از دهان دستم!! یفی...کدیایو ساده...خوشم م باستی...زرمیگیم یمشک ریکف تخت ج یکفش

که  کنمیدر ذهنم حساب و کتاب م يا قهیاما خوب هم مد است و هم جادار...هرچند دق ستیمثل ساك دست ردیگیام م خنده

 مانده است... یچقدر خرج کرده و چقدر باق

 شودیکه شکمم بزرگ م یبودم...مدل پانچو...به شدت راحت و گشاد است و چقدر زمان دهیکه نامش را تا به حال نشن ییمانتو

 ....خوردیم مبه درد

 نیاز ا شتری...بشومی...نو نوارِ نو نوار مخرمیهم م يساده ا یدارد....شلوار مشک یو مشک دیو سف يسرمه ا يها چاهارخانه

 را دارم اما خوب.... نهایاز ا شیب دانمی...مکنمینم یولخرج

 نی...و همنمیبیبا غش و ضعف لباسها را م کندی...اما دلم گذر نمکنمیگذر م یفروش یسمونیبه فکرِ بعد ها هم باشم... از س دیبا

 ...کندیضعف م شتریاز حد لباس بچه ب شیب یطور مغزم به خاطرِ گران

 !دانمیرا نم ستیگران تر باشد؟ حکمتش چ دیاز لباس ما آدم بزرگها هم با یعنی

اش خود  نهیس يرو هم یرنگ ی....خرس کوچک مشک ینازك مشک يبا خطها دیساده سف ی....لباس سرهمشومیم داخل

 ...کندیم یینما

 !کنمی... فقط غش مچیشود؟هیلمس کنم؟؟ چه م نیرا در ا فتی....فرشته من تجسم کن تنِ لطکنمیم لمسش

 ...یتعامل اجتماع یعنی نی...و ادهدیبا شکم برامده به لبخندم جواب م ی....دختره جوانردیگیام م خنده

 ...دادندیم يساده ات جواب ساده تر يتکلف به خنده ها یبودند...ساده و ب نگونهیهمه هم کاش

 بپوشد... یرنگ نیا زدلمیعز دیرا دوست دارم با یمشک دی...حاال چه پسر باشد چه دختر من سفخرمشیم باالخره
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از هوس دلم ..بعدش هم  کنمیگذر م نباری..اافتدیپسرانه م ی...بازهم نگاهم به کفشرمشیگیاست...م هیمناسب تر از بق متشیق

 :کنمیو سرخوش زمزمه م کشمیبه شکمم م ی...دستخندمیافکارم م تیبچه من دختر است نه پسر...از قطع

 با تو! تشیخواست خدا باشه...فقط مالِ من باشه...فقط خوبِ من باشه...پاك دل باشه..سالم باشه..انتخاب جنس یهرچ -

 ....خواهدیم نیریش يزهایروزها دلم چ نیچقدر ا دانمی....نمخورمیو م خرمیم یراشکیراه پ در

 ..ییتر...شکالت کاکائو ینیری...شکیک

موثر  اریبس نیهوش و ذکاوت جن يام...کندر برا دهیخرما و کندر نخر دیایم ادمیبروم که  یبرگشت را با تاکس خواهمیم

 ...اندازمیم يادگاریبه ساعت  یو نگاه خرمیکوچک م سهیک کیاست...

 آمده... نی....حساندازمیم نگیبه پارک ینگاه یواشکیو  کنمیباز م دی..در را با کلگردمیو زودتر برم رمیگیم ی...تاکسکنمیم عجله

که  زندیدماغم م رهیز اسی يچنان بو شومی...داخل که مرومی! به اتاقک معطرم مکردیم یکاش اصال جدا زندگ شودیام م غصه

 ...شوندیذبح م میپا يخاطرات با همان شدت جلو کنمیحس م

ناشناس قدرت و شدت دارد که بازهم در همه جا ...همه لحظات حسش  يکه همانقدر آن بو رمیگیخدارا شاهد م اما

 !نجاستیا کنمیو چقدر حس م کندی...چقدر حسِ مادر را به من القا مکنمیم

 معتمد سربزنم و قرصش را بدهم.... يبه آقا دیبا گریربع د کی...اندازمیبه ساعت م یو نگاه نمینشیتخت م يرو

کار متداول پس چرا هر موقع که  يچه کاره است...اگر استخدامش کرده اند برا ستی..معلوم ناورمیسردر نم هیسام يکارها از

 ...دیایم خواهدیو هرموقع که م رودیدوست دارد م

 به ذکر گفتن... نمکیو شروع م اورمیپدر را از گردنم در م حی....تسباندازمیباال م يا شانه

 ....رومیم رونیو ب پوشمیرا م دمیجد يتنم است اما مانتو رونیلباس ب هنوز

آن قلبم  کی...شودیسره راهم سبز م نی....حسمیایم رونیو ب دارمیرا برم شی...قرصهادیاینم یی...صدا رومیآشپزخانه م به

 ...دیایبدم م رندیگیسره راهت را م کدفعهیکه  یطوفان يها ایدر نی...چقدر از ازدیریم

 :کندیدر بزرگ نشان دادنش را دارد راهم را سد م یکه سع یرد شوم...با همان لحن خواهمیتوجه م یب

 شوهرت کجاست؟ -

 دوباره همان اعتماد بنفس نجات دهنده: اندازمیباالم ییابرو

 د؟یببخش -

 ه؟یپدره بچت ک گمی....مدمیبخش - 

 درهم: کشمیم را میبار ابروها نیا

 بهش مربوط باشه... یباشه و از طرف يکه کاره ا دمیم حیتوض یبدم....به کس حیشما توض يبرا زویهمه چ نمیبینم یلزوم -

که کامال صورتم و عکس  اوردیجلو م ي...صورتش را طورستدیایم کتریو نزد بردیشلوار تنگ و جذبش فرو م بِیرا در ج دستش

 :ندیالعملم را با چشم بب
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 کرد... یچیرو ق یکیدمِ تو  دیبا يجد يجد نکهینه...مثه ا -

 کندیصحبت م نگونهیمثل من که ازش بزرگترم ا یبا زن نکهیادبانه صحبتش هم که بگذرم از ا یهمه لحن بد و طرز ب از

 :کردیم يو جر یمرا عصب شتریبگذرم... ب توانستمینم

 ....نیاریدرب يشاخ باز ای دیمنو بترسون نیخوای....دفعه آخرتون باشه منیمراقب حرف زدنتون باش -

 :دهمیادامه م يلحن آرامتر با

به کار من نداشته  ي...کارستیبچه ام خوب ن يبرا دیبه من وارد کن نیخوایکه م یتن لرزه و استرس نهمهیمن باردارم و ا -

 ندارم.... یبه کس يمنم کار دیباش

بدم...من  ينتونستم با بد میبد نیبگم تو تمام عمرم جواب هم دیاولم نداشتم...اما اگر بخوام، ذاتنم خودمو بهتون بشناسونم با از

که دست از  یتا زمان گمینم يزیچ ی...من به کسنیخانم هم بگ هیبه اون سام نوی..استمی...بد نکنمینم ی...تالفرمیگیانتقام نم

 !نی...همنیگناه بردار

و  دهمیسر م یهر وقت نطق شناسمیلرز دارم...خودم را خوب م ی...از درون کمکنمیم یو پله ها را ط شومیکنارش رد م از

 !اورمیخودم هم نم ي...اما...به رودیایم نییبدنم پا يبلندتر بزنم اعتماد به نفسم مثل دما یحرف کوتاه را کم کی خواهمیم

 است و در حال افتادن... زانیاز تخت آو شیدست و پا يبد لیمعتمد با شما ي...آقامیکف پا فتدیو قلبم م کنمیاتاق را باز م درِ

 ...شودیم نیخودش را ول کند بدتر سنگ یکس نکهی...اکنمیبلندش م یکنارش...با زور و سخت دومیو م بندمیترس در را م با

 کینکنم...و چقدر زور دارد  ي...بدنمیبب يبکشم...بد يو بخت بدم بکشم...بد یاز زندگ دی...چرا در همه مراحل باردیگیم بغضم

 کردن... یو مجبور به بد زندگ یعمر خوب باش

 ....زمیریو هم اشک م زنمیهم غر م کنمیم شیکه جابه جا همانگونه

 ...اَه....نهیهان؟؟ چقدر سنگ ن؟یتکون خورد يجوریاخه شما چ -

و بر اعصابم مسلط  شکمیم یقی...نفس عمکنمینگاهش م رهیخ رهیو خ دهمی...قرصش را منمکیرا با پشت دست پاك م اشکم

 !شومیم

 ...شودیباز م شیمنفذ ها کنمیحس م دهمیصورتم را تکان م ياجزا یدلمه بسته و وقت میگونه ها ياشک خشک شده رو رده

 آقا جان کرد من کجا؟ يرعنا ي...تو کجا و آن قد و باالياندازیپدر نم ادی....تو اصال مرا کنمینگاهش م بازهم

 کجا؟ الیتخت و  نیمن کجا و ا ستیمند وکرد جنگ جو....آقاجان ساده ز رتیغ کرد

تنِ لش مانند را چگونه  نیا ردیگیبه حمام برود...غصه ام م دیکه فردا جمعه است و قطعا با دیایم ادمیدرامده ... شیها شیر

 شستشو دهم؟

 ...دانمی....نمایکرده  هیگر دانمی...نمفتدیمرطوب م ترانهیو باز نگاهم به آن مد چرخمی...مشومیم بلند

 ياز بادها یو عالم مانمیو من م کندینگاهم فرار م زِیکرده است...با لحنِ سوال برانگ هیبه چاهارچوب در تک نهیبه س دست

 ...یموسم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 مشفقانه کجا؟ يکجا؟؟ تو کجا و نگاه ها ي...تو کجاو دلسوزشودیپررنگ تر م سوالم

 ...کنمیم ضیزبان غرغر تعو کیو ملحفه را با هزار و  گردمیبرم یحواس ی...با باندازمیباال م يا شانه

ملحفه  نیدوبار ا يروز دیاما با خوردیتکان هم نم رمردیپ نی..ادانمیاز حد را نم شیها و بهداشت ب يسوسول باز نیا لیدل واقعا

 شسته شوند.... يخودیو ب ضیتعو زیو تم دیسف يها

 ....خوردی...حالم بهم مکنمیم ضیرا تعو سند

 ...رومیو به آشپزخانه م کنمیاست...بازهم غرغر م امدهین هیکال امروز سام کنمیم فکر

 چه درست کنم ... دیبا دانمینم

 ...رسدینگاهش سر م یشرج يکه دوباره دما رونیبروم ب خواهمیو م فتمیم رویه ادی

 :دیگویم شخندیو با ن ردیگیم میرا رو به رو یمیس یب یگوش

 ...گرفتیسراغتو م نجایپسره زنگ زد ا هی -

 :کنمیم تعجب

 ؟یک -

 گفت پسرعموته... -

 تماس نگرفت.. لمیچرا با موبا -

 :دیگویو م دهدیحوصله تلفن را تکان م یب

 بابا... ری..بگدونمیچه م -

 !کنمیکه افتاده تلفن م يو به همان شماره ا رمیگیرا م تلفن

 ...یدهینم يخاموش است و چرا از خودت خبر لتی....که چرا موبادیایسمتم م تیاز گله و شکا یموج شنومیرا م شیصدا تا

...خنده ام کنمیدرست م رویه یگولیبه همان شکل ژ یهمان روز...ماکارون ادی...به افتمیم رویخانه ه ادهیو  کنمیرا قطع م تلفن

 معتمد... يآقا يهم برا یفرن ي....مقدارردیگیم

 خورد و خوراکش ندارم! يبرا یاطالعات کاف هنوز

چسبش باز  قهیخراب است و دم به دق لمیدر موبا نکهی....به خاطره اکنمیرا باز م فمیو ک رومیدم بکشد به اتاقم م یماکارون تا

 ست!اش خارج شده و باز خاموش شده ا يباطر شودیم

 !ندیبیم لمیو ف شکندیلم داده و تخمه م یمبل بزرگ راحت يرو نی...حسگردمیمعتمد برم يخانه آقا به

 ستیپسر بچه ب کی يبرا دیچه با يجثه برا نی... با ااندازمیزمیبه م ی...نگاهگذارمیم زیو در آخر آب را هم سرِ م نمیچیرا م زیم

 ساله پهن و جمع شود؟ يو اَند

 !شوندیدرد هم دارند بزرگ م یب يمرفه ها نیهم بزرگ شده ام و ا من

 :ستمیایم کنارش
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 غذاتون آمادست.. -

 :زندیم می...در راه آشپزخانه ام که صدازیپشت م ندینشیو م دهدیتکان م يسر

 جا بخور... نیهم ایب يخوایم -

 :کنمینم نگاهش

 نه ممنون... -

 ! برمیمعتمد را هم م يآقا ی...فرنمرویو راهم را م نمیبیالعملش را نم عکس

 را خورده بود... یماکارون سید شترینصف ب بایکنم....تقر زیتم دیجمع نشده را با زیو م گردمیبرم

که هنوز نحوه روشن خاموشش را  نمیچیم ییظرفشو نیو طبق عادت ظرفها را در ماش کنمیرا جمع م زیخوشش آمده...م پس

 نگرفته ام! ادی

 !برمیمورد عالقه ام لذت نم يبار از طعم غذا نیاول ي...براخورمیم یهم ماکارون یو کم کنمیم زیرا تم آشپزخانه

 روزانست! يتر از وعده ها يمقو کنمی...حس مخورمیگردو و خرما و بادام م چندتا

همان فاصله  نباریکه ا ترسمیهمه اش م دمشیتخت د يبا آن وضع رو ی...وقتزندیمعتمد شور م يآقا يمدت دلم برا تمام

 هم پر شود! نیکوتاهش با زم

 چهارخانه.... يو بلوز یشمیشلوار تنگ  کی...دیایم نییپا یحاضر و آماده و با لباس مهمان نیو حس رومیم رونیب

 در دست راستش خانه کرده... شهیپولش هم فیو ک یگوش

 ي...انگشت اشاره اش را روبه رواستدیم می....با کفش آنهم در خانه....روبه روشودیو از کنارم رد م اندازدیبهم م ینگاه مین

 :دهدیصورتم تکان م

 دارم... یمهمون نجای...چون فرداشب ای..بهتره خونرو مرتب کن امیامشب نم -

 :رودیلبانم نم ادهیاز  نیحس يآن هم روبه رو یپوزخند لعنت نیچرا ا دانمینم

 نه کمتر! شتریمعتمدم....نه ب يمن پرستار آقا يادآوری...محض ستمیخدمتکار ن نجایمتاسفم من ا -

 :بازدیوقت خودش را نم چی....هاندازدیباال م ییابرو

 ...ادیبگوب هیباشه پس به سام -

 ...کندیرا باز م در

 نداره؟ يمورد ی...مهمان ستنیکه ن یتا زمان ادین نجایا يا بهی...در ضمن پدرتون گفتن غرنیخودتون بهش اطالع بد دیتونیم -

 :گرددیبرم کالفه

 نداره..خودم بهش گفتم.. یبیع رینخ -

 بچه فوفول معتمد مانند... نیاز حرص دادن ا برمیو چقدر لذت م اندازمیباال م يا شانه

 کجا و پدر پر صالبتت کجا؟؟ تو
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 :نالدیو م زندیبه در م ي.....ضربه اکنمیم شیدر چاهارچوب در است که باز صدا نباریا

 ه؟یچ گهید -

 :کنمیو با چشم به کفشش اشاره م کنمی...لبخندم را جمع مردیگیچهره اش خنده ام م از

 ...نطوری...منم همخونهیخونه نماز م نیپدرتون تو ا کنمیفکر م -

 :دهدیهم فشار م يرا رو شیدندانها

 ...کردمی...وگرنا بدجور ناقصت ميکه باردار فیح -

و در را محکم  کندینثارم م یلب فحش رِیو ز دیایحرصش درم شتری..بردیگیجا م میلبها يرو يودلبخند مشه نباریا

 ...ی...من هم کملرزندیم يدر ورود زیر يها شهی...شکوبدیم

جواب دردانه اش را  نگونهیا توانمیمعتمد هم باشد م ي...با خودم فکر کردم اگر خود آقاینکن یبلبل زبان نقدریا یتو باش تا

 بدهم؟؟

 دردانه که چه عرض کنم؟ درد دانه!!! البته

که با کودکم درد و دل نکرده ام...دلم  ستیدراز انهیسال کنمی..حس مرومیو بازهم به اتاقکم م زنمیمعتمد م يبه آقا يسر بازهم

 ...برمیهم با خودم م اسی يگلها نباری....اشودیتنگ م يتاب فلز نیهم يبرا

حس شب بودن را به من  شتریب يملود نی...دوستش دارم..ادهندیها آرامش را وام م رِكیرجیج ي...صدادهمیم هیرا تک سرم

 !دهدیم

 نیازت دورم و چقدر از ا شهیاز هم شتریب کنمیداستان نم تیدرد روزانه ام را برا ی...وقتیستیو انگار قرنهاست که ن یکنارم تو

 زارم... یدور بودن ها...چقدر ب نی....از اییحس تنها

را  یفیمثل ضربان خف ی...نه در حده وول خوردن اما حالتزندیدلم نبض م رهیز کنمی...حس مدهمیفشار م شتریشکمم را ب رهیز

 ...رودیزدن ها قنج م زیر نیا ي!!! و چقدر دلم براکنمیحس م

که لغلغه دهان همه پسر و  ییو نه از آنها میگویکه م ییمها..نه از آن دوستت دار ستین یدوستت دارم...آنقدر که گفتن چقدر

 !!يشنویکه م یدختراهاست و آن دوستت دارم

در کت  نهایکدام از ا چیه ی....نخواستن...نداشتن....هیلیم ی...ب ی...دلزدگستیعشق مادر به فرزند عشق تمام نشدن نی...ا نه

 در عالم احساس دو دلداده.... ستیبی....اصال دوست نداشتن واژه غررودینگاه عاشقانه مادر نم

 منم...دلداده منم.... "داده"از  ی...قطب یکوچک دوست داشتن ییتو "دل"از  یقطب

 هنوزم تورو دوست دارم! زمیداشتم با تمام وجودم عز دوست

 کنارم! یبمون شهیهم یکناره تو باشم اله شهیهم یاله

غدد  يتابستان حرف را در گلو هیپرپر زدن ي....اواخر مرداد ماه و گرمادوزمیچشم م مهیبه ماه) نصفه و ن هیقاصد چرخ (کنا به

 ...پزدیم قیتعر
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 دلِ مادر! دهیپد يشد دارینقطه دلم تو پد نیتر یکه در جنوب ستییشهر هوا خنکتر از جا نیا ي...باالنجایا اما

 !!دهمیفشار م شیبه پشت شتریرا ب سرم

 تنگ است...به همان اندازه تنگ است که از خودم و افکارم حرص دارم... مینداشته ها يدلم برا چقدر

مادر و نگاه دوست  يبایز يکنم خاطرات....صدا ییمنِ خلوت پرست را دوتا خواهمیو م اورمیم ریکه گ یهر خلوت چرا

 !!!کوبندیبلندش را بر سرم م یشانیپدر و پ حی...تسبشیداشتن

 ..رومیو سراغ خوده کوچکم م مزنیم پسشان

 ...چدیپیدلم م رهیز ی...دوباره همان درد آن شومیم خم

 يرو دهمی! دستم را فشار مستین نمیجن يدرد برا نیا کنمی! حس مکشمیم یقیو نفس عم دهمیم هی...سرم را تکشومیم خوب

 هم....

 گلکم چرا گزند؟؟  -

 :برمیرا باال م میصدا شیدوباره برا یمکث با

 !!هاتییمثل دا یبش مخوامیبرادرام..ن یبش خوامیمادر..نم زهیعز یداشته باش يفقدان فکر خوامینم -

 ...کننیرو بارت م ياما بد ارمی...بارت نميایکه جاهل و نادون بار ب ياز روز ترسمیم

از  هیتنها پدرت باشد(کنا کبارتیهفت سال  يدرآمد همه  خوامی...نمزندی...چقدر شور مخوردیات چنگ م ندهیآ يدلم برا چقدر

 )دنیکش یپدر درآمدن.سخت

 همه تحمل باشم! نیشرمساره ا شهیو من مثلِ هم یمثلِ پدرت بش یکی ترسمیم

 رو از دست بده اما.... زتیفکر نشو...همه چ یبه کنار...جگر گوشه ب نهای...فقدان مسکن...همه اییپول...فقدان جدا فقدان

 به دل گفته!! شوندیم لی...تبدشوندیمغزم خشک م يا در گلوه حتی...نص دهمینم ادامه

 !کنمیو به اطراف فوت م خوانمی...چند بار مکنمیو به شکمم فوت م خوانمیم یالکرس تیچرا..چندبار آ دانمیقرار ندارد...نم دلم

 !!دهمیهل م يشتریرا با سرعت ب تاب

انکار  ی...آرامشخواهدیشب پردلشوره دلم فقط و فقط قوس قزح نگاهت را م نی...در ادوزمیچشم در نگاه گستاخ ماه م بازهم

 ...يابد دیو شا ریناپذ

با چه  کنندینم دنمیرس يبرا یکدام تالش چیه یاست...وقت نیچرک اهیو س دیسپ یو دلدادگ دیاز ماه و شب و روز و خورش دلم

 طلوعشان کنم؟ يا زهیانگ

 کنم؟ یسالم و احوال پرس یچگونه با خوش گذارندیر نمکدام دستم را در دست ماد چیه یوقت

 دست افکار منند!!! چهیکلماتند که باز نیتنها ا یفیبال تکل يوانفسا نیدر ا ؟؟ینیبیم

 ریچشمانم گ يست در گلو ییقرارِ کذا نیهم کنمیو حس م کنمیم هیابا گر ی...بیباران یو نگاهم تا قسمت ستیام ابر حوصله

 کرده بود...
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 ...کندیمادر را م يدلم هوا شهیاز هم شیحد و اندازه ...ب یسد معابر کرده...ب یلعنت نیهم

 :میگویم بازهم

 ...ینیبیکه م ییهوا نیو نه ا میگویکه م ییهوا نیا نه

 

که مادر  یشده است...از وقت رهیبر من چ شتریو ب شتریحس ب نیکه مادر شده ام...ا ی...از وقت دانمیم یرا بهتر از هر زمان نیا و

 !کندیناشناس و غلط انداز مرا رها نم يشده ام همان بو

که  شودیم زی...آنقدر دوست داشتنت لبریرسیم يبه نقطه ا ی!!! گاهدانمیرا نم زهایچ یلیخ یمن هنوز معن یعنی...یعنی نیا و

 نه، فقط به سرت زده است!!! ای یواقعا عاشق یدانینم

 ....لرزاندینم را که ییبه سر زدن ها چه دلها نیا و

 :میگوی...با خنده و اشک مگذارمیم میچشمها ي...رودارمیهارا از کنارم برم اسی

 هات...فقط خوب باش.... یتو و همه خوب ي...جایزندگ ریدلپذ حهیرا نجاستیتو ا ي...جا اسیعطره  نجاستیتو ا يجا -

 یمالحظگ یو چندبار به خاطره ب نیکه چند داندی...خدا مپرمی... از جا منیحس نیاز حد ماش شیو سرعت ب نگیدر پارک يصدا

 خانواده لرزه به تنم افتاده!! نیا يها

*** 

 ...کنمیم سی... اثاث صبحانه را راست و ررومیو به آشپزخانه م کنمیم یدگیمعتمد رس يآقا به

 ..شودیداخل م دهیژول ییدردناك با مو یآب کشمیکه اپن را دستمال م یحال در

 سردرد دارد!! یعنی ردیگیبه سرش م یکه گاه یقرمز دارد و از دست يچشمانش رگه ها يدیسف

 ...دهمیو کارم را ادامه م دهمیتکان م ي..سرکندیم یدست شیبار او پ نیاول ي...براکندیم سالم

 :دیگویم یبیو با لحن عج اوردیم کمیپشت سرش را نزد از

 سالم کردما.... -

 مهم شده ؟؟ شیتا به حال جواب دادن من برا یک از

 منم جوابتونو دادم... -

 :رودیم زیسمت م به

 ...دمیمن نشن -

 به درك... -

 اما حاال...جواب خودش را به خودش برگرداندم... چمیبپ شیبه پر و پا خواستمینم گری...درمیگیرا گاز م لبم

 باشد! دهی...کاش نشندهمیهم فشار م يرا رو چشمانم

 :کندینگاهش زمزمه م يرینظرم دارد....خشک تر از لحنِ کو ری...خشک و سرد با همان نگاه مخمور زگردمیبرم
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 ...اریبرام ب ییچا هی -

 !خورمیچاکم حرص م یکه نه از دهان ب نیاز حس نباریو ا رودیم رونیب

 موجود است ..  طیشرا نیسم اما حاال بدتربپر هیسام بتیاز غ خواهدی....دلم مرومیم رونیو ب گذارمیم ینیرا درون س فنجان

 :رسدیآرامش به گوشم م يبروم که دوباره صدا خواهمیم

 !نوریا يایب ستی....واسه امشب شمام الزم ن ادیم گهیساعت د هیتا  هیسام -

 :غرمیم

 يجوریچ دونمیلبه تخت..نم انیندارن...همش م یحال درست هیمدت هیمعتمد سر بزنم.. يبه آقا دیمن که بهتون گفتم با -

 !!فتنیبود ب کیاما چندبار نزد خورنیتکون م

 :زندیلب صدا م رهی...اسمم را زشودیحد گشوده م نیتا آخر چشمانش

 ساناز.... -

 ...چندبار:کندیبورش گم م يموها نیمردانه اش را ب يها پنجه

 ؟؟؟ینگفت نیچرا زودتر از ا -

 :اندازمیباال م شانه

 ه؟؟یخوب...مگه چ -

 :زندیو منم همراهش ..همانگونه حرف م رودیسمته پله ها م به

 بدنشو بکشه.... دادیبه خودش زحمت نم یتکون بخوره....حت تونستینم یآقاجون حت -

 سمتم: گرددیبرم چندبار

 ...یلیخوبه...خ یلیخ نیا -

 !ندازدیبه من م یخوشحال...بعدهم نگاه قی...دق کندی....نگاهش مرودی...جلوتر مکندیرا با شدت باز م در

 :خورمیاز حد جا م شیحرفش ب با

 ...دیبه خاطرِ وجود توئه شا -

 !دیگویاما...باالخره م ستیدر حال خودش ن دهمی...شايجد دیبه تمسخر...شا دی..شایبه شوخ دیشا

 قبل! يا هیثان ی...بازهم با طعم همان شگفتزندی! لبخند مکندیم رتیو مرا غرق ح دیگویم

 !کنمیکه فکرش را م ستیزیچ نیآخر نیبودن با حس خوب

 است!! نی...هه...ته ته احساساتشان همکشدیمعتمد م يآقا يبه مو یدست

 :دیگویو با خودش م اوردیرا درم لشی...موباشودیم بلند

 به بابا بگم!! دیبا -

 آرام باشد... نقدریا شهی!!! کاش همگذارمیم شیو تنها رومیم رونیحرف ب یب
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 ...شودی...خودم دست به کار م دستیفا ینهار درست کند اما ب يبرا يزیو چ دیایب هیسام منتظرم

 !گرید کنمیوقت فسنجان دوست نداشتم اما خوب درست م چیو فسنجان...ه یزعفران برنج

 !! رومیم ییبه سمت دستشو عی...سردیایمعده ام باال م اتیمحتو کنمیکه حس م کشمیم یقی...نفس عم کنمیغذاهارا کم م ریز

 ...شوندیم دیو انگشتانم از زور فشار سف گذارمیم ییرا به دو سمت روشو دستم

لحظه  کی..چقدر فتمیمادر م ادهی...گونه ام سرخ ...شودی! آب در چشمانم جمع ممیشویو دور دهانم را م کنمیرا باز م رآبیش

 !شومیم هشیشب

 ؟یتجربه ام باش یتجربگ یدوران سخت و ب نیکه در ا یی! کجاگذارمیملتهبم م يگونه ها يو سردم را به رو سیخ دست

 :زندی! در مشودینجاتم م قیغر نیحس يصدا نباریاست...اما ا میشگی...مستغرق شدن کارِ همکنندیمرا غرق م خاطرات

 ساناز خانوم... ؟؟؟یخوب -

 :دهمیهم فشار م يرومدت  یو چشمم را طوالن کنمی...با مچ دستم دور دهانم را خشک مکنمیرا باز م در

 ! ستین يزیخوبم..چ -

 ینسوخته نفس نکهی...از اکنمیگاز را خاموش م رهیسمته آشپزخانه...ز دومیم عیسر فتمیغذا م ادهی...رودیو م دهدیتکان م يسر

 ...کنمیتازه م

...حالوت گذارمیحبه انگور دهانم م کی!! نمینشیآشپزخانه م یصندل ي....رو دارمیبرم خچالیاز  يا وهی... مکنمیضعف م حس

 ...کندیرا در دلم به پا م یاز م ییایانگور دن

 ! شودیمادرهم م ریش ادیباعث ازد نیبه بدن مادر و جن یعالوه بر رساندن مواد معدن انگور

کنارش نهار  خواهمیاگرم دیگویتفاوت م یب نی...حسنمیچیرا م زی... مشومیبلند م یو بعد از مکث طوالن دهمیم هیرا تک سرم

 نخورم... يزیچ دمیم حیبخورم چون تنهام...حالم خراب است و ترج

 ! چدیپیمستانه اش در گوشم م ي...هنوز پژواك عربده هانمیدوست نداشتم بنش میرا بگو راستش

 !!برمیمعتمد م يآقا يبار همان غذا را برا نیاول ي...براکشمیو راهم را م اندازمیباال م يا شانه

 به حمام ببرمش!! دیبا گرید ی....ساعتکنمیرا پاك نم صورتش

 !نمیبیرا مقابلم م نیحس دهمی...سالم را که مخوانمیو نمازم را م کنمیم زیرا تم آشپزخانه

 :میگویم يا انهی...با لحن صلح جوشودیم نهیاست!! دست به س بیو چقدر جنس نگاهش عج کندیم نگاهم

 شده؟ يزیچ -

 :اندازدیباال م يا شانه

 پدره بچت.... یآخرم به من نگفت -

 :کنمیادامه دهد کالفه جوابش م نگذاشتم

 طالق گرفتم .... -
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 چرا؟ -

 : کنمیرا تا م چادرم

 پول بود... یبود...چون ب یچون معتاد بود...چون مفنگ -

 :شومیم رهیخ شیچشمها در

 سال ازم بزرگتر بود....تمومه؟ ستیتر از ب شیچون ب -

 نبود! شیب يساده و تکان سر ياما نه...عکس العملش همان پلکها کندیم تعجب کردمیم فکر

 ؟يا هیحامل دونهینم -

 :ستمیایم شیو روبه رو زنمیبغلم م ریرا ز سجاده

 ...دونهینه نم -

 ندارد: یتمام شی...اما انگار کنجکاوشومیم رد

 ؟يباهاش ازدواج کرد یچ ياصن برا -

 :برنگشتم

 اجبار... -

 مجبورت کرد... یک -

 :میگویپاسخش را م کنمیکه چشمانم را تنگ م یو درحال گردمیبرم

 نداره... یتیشما جذاب يو خونه و مردم اطرافت برا یخانوداگ لیمسا کردمیمن فکر م -

 :شودیم کترینزد

 بدونم خوامینداره اما م یتی...جذاب نهیاالنم هم -

 اونوقت؟ یچ يبرا -

 که.. هیکه معتمد پدرم شده...ک هیک نمیبب خوامیخوب م -

 وسط حرفش: پرمیم

  ن؟یشناختیرو چقدر م هیسام -

 :دهمیهم دارد؟ ادامه م ی...جوابپردیم شیباال لب

 نش؟یبشناس نیکرد یاصال سع -

 :کشمیم یقیعم نفس

مهم  یو به اجباره ک یچ يچرا طالق گرفتم و برا نکهی...اکنهیم تیکفا ستمیها ن هیو سام هیاز جنس سام دیکه بدون نقدریهم -

 ...مهم همون سرشت پاکه..  ستین

 !زندیری...اعصابم را بهم مشودی...دوباره چشمانم تار مگردمیبرم
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 گاه سرش کرده!! هیمبل نشسته و دستش را تک يرو نیحس نباری...ازنمیمعتمد سرم يبه آقا نانیاطم يبرا

 :کشمیم نییدر را پا رهیدستگ

 ومد؟ین هیچطور سام -

 :کندینم نگاهم

 ...دونمینم -

 د؟یکمک کن شهی...مستمیوارد ن ادیحمام کنن...من ز دیمعتمد با ي...آقا امیم گهیساعت د کی هیمن  -

 در را ببندم : خواهمی...کالفه م شودیم ی...نگاهش طوالنکندیم نگاهم

 ...امی..از پسش برم خوادیپر توقعم ...نم يادیز دیببخش -

 :شنومیرا م شیدر را کامال ببندم که صدا خواهمیم

 ...ایب گهیساعت د هی -

 ...چه خوب...ندیبیو او نم زنمیم لبخند

 !کشمیبهشان م یو دست دهمیم اسهایبه  ی...آبلرزدی...تنم مفتدیبه استخر م نگاهم

 وقت خشک نشوند!  چیه کاش

 ه ام...مطالعه نکرد یوقت است که درست و حساب یلیخ کشمیتخت دراز م يرو

 ...کنمیرا باز م کتاب

به  يباردار يدر ماه ها یدوران قاعدگ نکهیکاهش حالت تهوع...به خاطره ا ي...بِه برازنمی...لبخند مخواهمیکه م يزیچ همان

موضوع  نی.و همشودیدهانه معده م ایو  يمر چهیدر کیو به مرور باعث تحر ماندیم یمواد زائد در بدن باق شودیکل قطع م

 !شودیم یگوارش يها تیندهند و در آخر باعث بروز اذ انجام یخود را به خوب فهیکه وظ شودیباعث م

 !کندیم دایابتال به تهوع کاهش پ جهیو در نت شودیدستگاه گوارش م تیوعده بِه موجب تقو کیهرروز  خوردن

 ستیرا ل ازمیمورد ن ییها و مواد غذا وهیبه بعد م نیاز ا خواهمی...مسمینویم شیو نام به را رو دارمیبرم یمربع کوچک يکاغذ

 کنم و زودتر بخرم!!

 !کنمینام موز راهم وارد م یاز خواندن پاراگراف بعد

 !!خوردیبه درد من و دردم م یبهشت وهیم نی...و چقدر ابیس

 یهنوزهم کمشد... لیمن هم با نقص تشک هیو ر یدستگاه تنفس نیآمدم و به خاطره هم ایماه زودتر از موعد به دن کی من

 زانیم بیحاال به فکرش باشم!!! س نیاز هم دیبچه ام هم مبتال نشود با نکهیا يبرا يجد یلیمشکل در تنفس دارم ...اما نه خ

 يماریاز ابتال به آسم و ب وهیم نیموجود در ا يها دی...و به خاطره وجود فالونوئدهدینفس را کاهش م یو تنگ یاختالل تنفس

 !کندیم يریجلوگ ابتید یوحت يو آلرژ یتنفس يها
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کنم ...ناغافل خواب  یتا استراحت گذارمیپلکم را روهم م ي! لحظه اشودی!!! چشمانم خسته مسمینویم یرا هم با خط خوش بیس

 !بردیمرا با خود م

حس را  نیهم رمپیاز خواب م یوقت شهی...همزندی..قلبم تند مشومیو بلند م کنمیرا صاف م ي....روسرپرمیدر از خواب م يصدا با

 دارم...

! به نیهم گذاشتم هم يرا فقط پلک رو يا قهی... چهل و پنج دقاندازمیهم به ساعت م ینگاه چرخانمیدر را که م رهیدستگ

 ...خندمیو م زنمیم هیخودم کنا

 ن؟یخواب بود -

 :کنمیرا صاف م لباسم

 چشمم رفت! گهید خوندمیآره ...داشتم کتاب م یعنینه... -

 :خنددیم

 کجا رفت؟ -

 ... زنمیهم لبخند م من

 ن؟یخوش اخالق شد -

 :شودیکمرنگ تر م لبخندش

 ...يحالم خوش باشه ...اگه شما بذار خوامیدارم م یامشب مهمون -

 اندازمیباال م ییابرو

 ن؟یایب نیخوایآقاجونو بردم تو حموم...نم -

 :کشمیهم م يرا به رو دستم

 !میچرا چرا بر -

و باال  دهمینگاه من!! نرده هارا محکمتر فشار م يپله ها و دوباره جدال تارها نی...دوباره اافتمیلو راه مو جلوج بندمیرا م در

 !شودیمعتمد غصه ام م يآقا لیشما دنیو با د کنمی! در حمام را باز مرومیم

 !!!دهیپوش یشرت بلند آب کیحوصله اش را ندارم! لباس و شلوارش را درآورده... اصال

 تجربه من است!! نیاول نیاز کجا شروع کنم و ا دانمی...نمنهیهم در چاهارچوب دست به س نی...حسستمیایم شیرو روبه

 :میگویم نی!! با تشر به حسکنمیرا مشت م دستم

 ...يبر یتونی...ميسادیوا نجایچرا ا -

 :میگویم..با حرص کندی...بازهم نگاهم مداردیاش را برم هیو تک دهدیهم فشار م يرا رو شیدندانها

 !دیشما بر تونمیخودم م -

 ...کشدیاش و با خرخر نفس م نهیس يمعتمد خم شده رو ي...سره آقابنددیو دررا محکم م دهدیتکان م يسر شخندین با
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 !!!کنمیمصرف را هم دستم م کباری ي...دستکش هازنمیرا به پشت سرم گره م میروسر

 م؟یرا بشو رمردیپ هیاما...من  دانمیدانستن را که م یعنیچگونه انجامش دهم... دیبا دانمی...نماورمیم نییآب را پا دوش

اشک  دهدویرا نوازش م می...آب گرم پادهدیهم فشار م يرا رو میو چشمها نمینشی...لبه وان مزندیدر چشمانم حلقه م اشک

 را .... میگونه ها

 !!شومیم ریو حق دیبه شدت ناام يلحظه ا ي...براردیگیو دوش را مقابل صورتم م کشمیم یقیعم نفس

 زیچ ستادنشیاز ا نیحس یقصد اصل دی!!! شاسوزاندیو شکسته شدن استخوان غروره زنانه ام بدجور دلم را م نینگاه حس ادی

 شده بودم! نیبود اما من آن لحظه به خودم هم بدب يگرید

معتمد  ي..خدانکند آقارمیگی...لبم را گاز مانهیزنده است  دانمیاست؟ اصال نم داریخواب است...ب دانمی...نمدارمیرا برم شامپو

 شود آنوقت من کجا بروم؟ شیزیچ

کار  نیبه ا ی...قبل از من چه کسشیبه چنگ زدن موها کنمیو با آه شروع م زمیریسرش م ياز شامپو را رو يمقدار

  پرداخت؟یم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...دهدیعذابم م يگرید يشستشو ستیکه غصه ن نهای...ا میشویرا دوبار خوب م سرش

 به حمام نداشته باشد! ازهیهفته هم ن نیتا ا کشمیزبر را محکم م فی...آنقدر لمیشویو صابون م فیرا با ل تنش

 ....اورمیرا درم رشیو شلوار ز بندمی!!! چشمانم را مکنمیرا پاك م اشکم

 :کندی..نگاهم نمکشدیرا م می...مانتوشودیداخل م نیو حس شودیم درباز

 ...خوادیبرو نم -

 :کندیو بداخالق تر تکرار م کشدیرا درهم م شی..اخمهاشودیم میو اون تازه متوجه اشکها کنمیتعجب نگاهش م با

 !کنمی..خودم مخوادینم گهیبرو..د گمیم -

 آخه... -

 :دیگویم زندویبه پدربزرگش م یدست کالفه

 انه؟ی يریم -

 :میگویو آهسته م کنمی..دوباره باز مبندمی.در را م..کشمیرا آب م میو دست و پا دهمیتکان م يسر

 ...یمرس -

 :دیگویم دهدیکه پشتش به من است و کارش را انجام م یحال در

 ...به خاطر بچته...ستیتو ن يبرا -
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 کرد...گستاخ اما طعمش شوخ بود: نگاهم

 برات الزمه هایتنب نیو ا یسرکش يادیتو ز -

 : دهدیو ادامه م زندیم يخنده مردانه ا تک…

 نکرده... ی...بچت که گناه دارمیبرنم یتو قدم يشک نکن من برا -

 ..اندازمیمعتمد بزرگ م يتخت بزرگ آقا يبار خودم را رو نیاول ي...برارومیم رونیو ب زنمیلبخند م يخود یب

 !شودیتخت بخوابد سالم م نیا يباشد و رو ضیمر آدم

 مرحله را رحمانه از دست داده ام!!! نیکه سختتر...خوشحالم ردیگیفکرم خنده ام م از

 گذرندیاز کناره مشروب هم م یکه حت ییاز آدمها نکهیاش هنوز زنده است! با ا یاز مردانگ یکم نیخوب که حس چقدر

 دارد! یدرونِ متفاوت نیمتنفـــــــــرم اما حس

چرك  دهی...سفستین رونشیب یاهیاما داخلش تازه و مزه دار است...دورنش به س کندیم اهیگردو، پوست سبزش دست را س مثل

 مرد!

خوب بودن به دلم  نی..اکندیام را لکه دار م ی..اما خوب...پاکیآنهم مرحله به آن سخت رمردیپ ينباشد شستشو یگناه دیشا

 !!!چسبدینم

 !دانمیرا مباح نم یپاک نیا

 !شومی!! شرمنده و معذب مدیایم نجایتا ا شیزدن هاو غر نیحس ي...سر و صدامیایم نییپا

 بزند... گرید یحرف ترسمیبروم کمکش، اما م خواهمیم

 ،چهار است... می...ساعت حدودا سه و ناندازمیمبل م ي...خودم را رویلیخسته ام...خ یلینکرده ام اما خ يکار

 !دیایصدا م یاز حد ب شیب دایآمده...جد هیکه سام فهممیو م دیایو صدا از آشپزخانه م سر

 !اندازدیهم به من نم ینگاه می...نرومیآشپزخانه م به

 :دیگوینگاهم کند م نکهی...بدون ااورمیم رونی...سرم را از اپن آشپزخانه بدیایم نییتند تند از پله ها پا نیحس

 ...یآقاجونو بپوش يلباسا يبر یتونیم -

 :کندینگاهم م نباریا

 !ست؟؟یمن ن فهیکه وظ یکی نیا -

صالبت و قدرت نداشته اش را  خواهدیمن پررو نشوم...م خواهدیم الشی...به خرمیگیم شیو راه اتاق را پ دهمیرا نم جوابش

 حفظ کند!

 !پوشانمیاست! لباس را به تنِ لَختش م شیپا دیهمان شکل شورت، با رنگ سف نباریا

 !!دیایزود به زود سراغم م یاس گرسنگ...احسدهمیو کم کم به خوردش م برمیم شیآب پرتغال برا یوانیل

 !دهدیبه حضورم نم یتیو اهم رسدیبه کارش م هی....سامرومیم نییپا
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 !کنمیرا ارضا م ارمیمعتمد و يباشد که از خانه آقا يبار نیکه آخر دهمیو به خودم قول م دارمیبرم خچالیاز  یبیس

 ...شودیزنگ در بلند م يکمک کنم هرچند کمکم را نخواهد... صدا هیبه سام دی...بازنمیم بیبه س يلذت گاز با

 :دارمیرا برم ی...گوشدهدیرا نشان م بهیغر يچهره دختر يریتصو فونیآ

 بله؟ -

 لطفا... دیوا کن -

 نیبه حس یدست مانهیو صم شودی...دختر ناشناس وارد مکنمیرا نگاه م رونیبکنم...از پشت پنجره ب یسوال توانمی...نمکنمیم باز

 ...دهدیم

 !رومیو به آشپزخانه م اندازمیپرده را م عیکه سر ندیایسمت خانه م به

حرف خودش  یکمکش کنم که ب خواهمی...مندیچیکنار اپن م کیبار زیم يشسته شده را دانه به دانه رو يها یالسیگ هیسام

 !ستیبه تو مربوط ن یعنی نیو ا دهدیقرار م کیبار زیرا مقابل م

 به خورد کردنشان... کنمیو شروع م کشمی...آب مرومیم نکیخورده در س سیخ ي...به سمت کاهوهادیایته شدن در مبس يصدا

 !ندینشیبه لبم م يلبخند رویه یلیل ادی...به زندیم شیصدا لوفرین نی...حسشنومیدختر را م يبه وضوح صدا حاال

 !!!چرخانمیو دسته اش را با قدرت م زمیریخورد شده را درون خشک کن م يها کاهو

 به تن دارد.... يا دهیو پوش کیرا درآورده ...لباس ش شیمانتو لوفری...ناندازمیم رونیبه ب ینگاه

 ..  یسراسر مشک یراهنیپ

 زانیآو ای نیرا در آغوش حس لوفرین ی..برعکس تصورم نسبت به دختران بازِ آنچناندهدیاز خودش نشان نم یجلف و سبک رفتار

 ...کنمینم دایپ شیاز سر و رو

 همرنگ  شی...چشمهادهدیگوش م نیحس يبه صحبتها رشینظ ینشسته و با لبخند ب شیروبه رو مبل

 به هم!! هیشب یبود...حالتش هم کم نیحس

ادا و جلب  ي...نه از رویذات شیاست و عشوه ها فی! ظرکندیدختر بودنش را ثابت م لوفریقلب مانند ن يو لبها یقلم ینیاما ب 

 کرده ام... زیهم دوباره اشتباه آنال دیشا دانمیتوجه...نم

 ... دیاشتباه از آب درآ لوفریتمام افکار مثبت و درستم نسبت به ن دیبشناسم...شا توانمیوقت آدمهارا نم چیکه من ه دیدانیم

 ....کتریرا نزد شیباینازك و ز ي...و صداشنومیرا م شیقدها ي...صدادهمیکارم ادامه م به

 سر و صدا... یچه ب ؟؟یینجایا هیسام -

لبخند هم به  یحت هیو سام دهندیبهم م یام...دست دهیند یمیصم نقدریا يخدمت خانه ا شیرا با پ یمرفه چیبه حال رفتار ه تا

 ...کندینم یتعجب هیقض نیاز ا لوفرین اوردویلب نم

 عادت دارد! هیفلج سام يبه لبها اوهم

 :کندیزمزمه م یبا لبخند آرام دیای...سمتم مشودیمتوجه حضور من م تازه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 ؟ییمعتمد جناب معتمد شما نیآهان پس ا -

باشد ....اسناد و  نیمعتمد فقط از من خواست که حواسم به رفتار حس يبزرگش کرده است...آقا نقدریا نیحس یچ يبرا دانمینم

 برداشت کرده اند! نگونهیرا به من نسپرده بود که ا شیمدارك و زندگ

 :ردیگیآشنا کنج لبم جا م يلبخند

 سالم... -

 تر است! یمیصم هیبا سام یعنی نیو ا کندیرا دراز نم دستش

 :دهدیبا لبخند جوابم را م اوهم

 ...يگفت باردار نیحس -

 :شومیکارم مشغول م به

 بله... -

 ...ياریبه خودت فشار ب ادیز خوادینم -

 تنها... زنمیم يلبخد

 نجا؟یا يوقت اومد یلیخ -

 :کنمینم نگاهش

 !شهیم يچند هفته ا هی -

 ..يریازم کمک بگ یتونیم یداشت يزیچ ی..اگه سوالخونمیدرسشو م یعنیمن پزشکم .. -

 حتما...ممنون -

 :پرسدیم یمکث طوالن با

 ه؟یچ التتیتحص -

 :دیایسوال بدم م نیازا چقدر

 ...پلممید -

 ؟یرفت يآهان...غربالگر -

 :کشمیام...ابرو در هم م دهیاسمش را هم نشن یحت

 نه نرفتم... -

 چند ماهته؟ -

 ماه اول... شهیم گهیچندروز د -

 :گذاردیم زیم يرا رو دستش

 ...يغربالگر يبر دیسه ماه اول و سه ماه آخر با -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٧١ 

 هست؟ یچ يبرا -

 ؟ي...داديبد یسونو گراف يبر دیاول با نیبب -

 نه هنوز... -

 ؟؟يکرد کاریبابا پس چ يا -

 :دیگویو نرم تر م دهمینم یازش...جواب ردیگیم حرصم

 يغربالگر يتا چهاردهم بر ازدهمیهفته  نیو ب يسونو بد دیسه ماه آخر....با یکیسه ماه اول  یکیدو دوره داره  يغربالگر -

آزاد  یانسان یجفت نیو گنادوتروپ ییپالسما نیخون پروتئ شیخونم داره..تو آزما شیآزما هی کننیم یبررس تمیبرگه سونو گراف

 ایکه بچه سندروم داون  فهمنی....و آخرش مشهیم یبررس نیگردن جن یترانس لوسنس یفو تو سونو گرا شهیم يریاندازه گ

 از سالمت بچست نانیاطم ي.... غربال براستمهیپانزدهم تا ب يهفته ها نیدوره دومم ب ي...برا انهیداره  سمیهمون مونگل

 نداشته باشه! یو عقب موندگ یجسمان يبچه مشکال نکهیمهمه! ا میلیخ یلیخ

حرص  ياز تکنولوژ میاز خودم و عقب ماندگ شتری...و بشومیکالفه م فهممیو نم کندیکه استفاده م یاصطالحات از

 :میگوی...کالفه تر مخورمیم

 ه؟یسندوم چ -

 و مرا خجالت زده: کندیلبخند اشتباهم را اصالح م با

 ...همون مونگل شدن خودمون...یکیسندروم داون...اختالل ژنت -

 :میگویم ینگران با

 بخورم؟ یچ دیبا شه؟؟یم ينجوریا یواسه چ -

 :اوردیم میبه رو شتریو اطالعات کم مرا ب زندیلبخند م بازهم

غلط کروموزم هاست که رخ  میبه خاطره جدا نشدن و تقس ایباشه  یارث تونهیم ای يماریب نی...ازمیعز يبخور دینبا يزیچ -

 نه... ای نیداره جن یکه مشکل شهیمعلوم م يغربالگر ي....نگران نباش اگه بردهیم

 :پرسمیتر م نگران

 ؟یاگه داشته باشه چ -

 :گذاردیشانه ام م يرا رو دستش

 ...شیبنداز یتونیم ای يفعال رو نگهدار شیبچه پ هی یتونیم يخوب...اگه دوست دار -

 ...نه!!!کشدیم ریت قلبم

 داشته باشه! يمورد کنمیفکر نم يندار ی...خودت که مشکلانهیداشته باشه  یمشکل ستیحاال معلوم ن زمیعز -

 ي...با لبخند و لحن بچگانه ازندینباشد اشک در چشمانم حلقه م گرید میزندگ یینقطه طال نکهیبا فکرِ ا دهمیرا تکان م سرم

 :دیگویم
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 يفقط برا نیا ؟؟یکنیم هیباشه...چرا گر یمشکل کنمی...اصن فکر نمستین يزیکه چ شاالی...ایکنی...چرا بغض مزمیاوخ عز -

 ...نانِیاطم

اما دست خودم  کنمیم هیگر مینگران خودهیو حسِ ب یاز سادگ دانمی! مرومیو عقبتر م گذارمیبغلم کند اما نم خواهدیم

اما زنده  نباریا ردیمی...لرزش نه صدبار ملرزدیو خلوت خلود خود فرو روم دلم م یینباشد و من دوباره در تنها نکهی..فکره استین

 !شودینم

 :میگویلرزان م يصدا با

 ؟؟یبرم سونو گراف دیبا یک -

 :ردیگیرا م دستم

و دوم و  ستیبارم هفته دوازدهم و ب هیخارجش... ایداخل رحمه  يباردار یبفهم دیتو سونو اول با یرفتیم نهایزودتر از ا دیبا -

 م؟یدنبالت و بر امیخودم فردا ب يخوایو دو....چهار تا سونو استاندارده...اصن م یس

 :کشدیدر من سرك م ینیهمان حس اندك ب دوباره

 ...رمیزحمت بدم ..خودم م یبه کس خوامینه نه نم -

 ...ایم ستین یزحمت -

 وسط حرفش: پرمیم

 د؟یبه آدرس به من بد شهیفقط م رمی..خودم مینه نه مرس -

 ...زمیآره عز -

 :ردیگیرا طرفم م ی..کارتاوردیرا م فشیو ک رودیسالن م به

 مطب دوستمه... نی...اایب -

 :دهدیمکث ادامه م با

 ...يبد خوادینم تیزی...ویمن يبگو از آشناها -

 :کنمیم اخم

 ...ستینه نه الزم ن -

 :اندازدیشانه اش را باال م انیدرم یکیو  کندیرا کج م سرش

 !نیاست از طرف من به کوچولوت...هم هیهد هیفقط  نیا -

 به خانه بروم... کندیمجبورم م لوفریو ن کنمیم يبه ذهن و اعصابم فشار آمده که قدرت لبخند زدن را هم ندارم...تشکر آنقدر

 مانده... رهیخ يتاب نشسته و به نقطه ا يرو نیحس

 ...کندیم ستادنیمرا وادار به ا جانیب يو پاها دیایاز ته چاه درم شی...صدانمکیکنارش عبور م از

 به آقاجون برسه!!! گمیتا آخره شب هست م هی...سامنوریا يایب گهید خوادینم -
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 ....دیایم ادمیمعتمد  ياما...حرف آقا داردیدوشم برم يرا از رو تیسمتش...چه بهتر که مسئول گردمیبرم

 یمانع نیآزادانه حس يکارها يکه بود و نبود من برا دیایهم به ذهنم م يگرید زیمراقب پسر و اعمالش باشم....اما چ نکهیا

 ...چه من باشم و چه نباشم همچنان بساط گناهش پهن است!کندینم جادیا

 ترسمیو فکرم مشغول...م ! البته به نفع خودم هم هست...حالم خراب است ستیاز من ساخته ن يلحاظ کار نیاز ا دانمیم و

 بروم : خواهمیو م اندازمیباال م يدرآورده باشد تنها ترم کند...شانه ا ییکه تازه مرا از تنها یکس ترسمی..م

 ...نیپس خودتون به پدرتون جواب بد -

 :دهدیم هیتاب تک یو سرش را به پشت گذاردیهم م يحوصله تر از من چشمانش را رو یب

 !يجواب بد يکه بخوا کردیازت نم یبابام از اولم سوال -

 :زندیم میبروم که دوباره صدا خواهمی...ماندازمیباال م يشانه ا بازهم

 !رهیبرات بگ هیبگو سام یداشت ازیواسه بچت ن يزیچ -

بچه ات که ثابت کند من  دیگوی...از قصد هم منیاز توجه حس یلبخند و اظهار خوشحال یعنی نی..اکنمیرا کج و کوله م لبم

 کردن... ی...تورا چه به مردانگیشگی...همان سرکش همروزمید تیاهم یهنوز هم همان ب

 :میگوی...در دل مرومیحرف به اتاقم م یب

 !هیمردونگ یخودش کل يرو انجام بد یکه اومد تو حمام و نذاشت کار به اون سخت نیانصاف نباش...هم یب -

 يشدن از دردها یو من به خاطره خال ستی...سر و تهش گرکندیمورد عالقه ام را پخش م الی! سرکنمیرا روشن م ونیتلوز

 !زمیریو اشک م کنمیروزانه نگاه م

 خودم!  یبانگیبه بهانه غر یحت

 ...نمیرا تا ته بب الیقرار تر از آنم که سر یب

 ...زمیریقرار اشک م ی..بکنمیم هی...گرخوانمیقرار م ی...بخوانمیم نماز

 قرار اما... ی...بکشمیم دراز

 ادهیتوت ها... ادهی...سوانمیگ ادهی...شیلبخندها ادهی...گذارمیمادر م الی...دست در دست خرمیگیگردنم م حیرا به تسب دستم

 ...میدل ضعفه ها ادهیپدر... شیته ر ادهی...مینجابتها

 ... ای...دست چپ در کوچه رومیاما با قرار...قرارِ من و ، پدر و مادر درست اول خواب ها نباری....ا خوابمیم

 ...شودیهم باز نم يخنده ا یو حت ینماز و دعا و پرچونگ چیشب...دلم گرفته و با ه می....ده و ناندازمیبه ساعت م ینگاه

 بچه ام نگران.... یسالمت ي...هم برااست شانی...هم پرزندیهم شور م یعنیدلم گرفته است  میگویم نکهیا

 !کندیخبر خوب از سالمتش مرا آزاد م کیقفل فقط با  نی....و اشودیباز نم يدیکل چیدلم گرفته و با ه یعنی نهایا همه

 مادر....چشم در چشم گذشته! يروبه رو قای...دقاسهای يروبه رو قای..دقنمینشیکنارِ اتاقک م یمیقد یِصندل يرو

 خودم... يروبه رو قایدق
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ات  هیهم گر یقیموس نیشادتر ي...با صدایمضطرب باش یحالت خراب باشد...وقت یدلت گرفته باشد...وقت یوقت ؟یدانیم

 ....اما فقط گرفته باشد...ردیگیم

 من...بازتر و پربو تر.... يشده اند...مثلِ دلهره ها ادیز اسهای

 مادر عادت دارم! ابینا حهی...آنهم راحهیرا یب خمود خمول و یمثل من نه....من به زندگ اما

 شده باشد... دهیکش رونیکه به اجبار از رحم ب يکه به اجبار طالق گرفته باشد...مثلِ بچه ا یکه...مثل زن عادت

 دستش را از جگرگوشه اش پنهان کرده باشد... يرا....چروك ها یکه به اجبار شرمندگ يپدر مثل

 ...ستین شیب يمن اجبار يبرا یزندگ

 :کنمیو آرام زمزمه م کشمیبه شکمم م یدست

 ...ارهیرو طاقت م وارید دنیکه د ی...مثل قاب عکسکنمیو تحمل م یکه زندگ یزانیتو به روزگار آو -

 تحمل کرد!! شودیاست که جهان را م زانی....روزگار بر تو آومیگوینه اشتباه م نه

 ....گذارمیو پشت دستم م نمیچیم یاسی...خواهدیاما م دیآینم دلم

 !!افتمیحلقه نداشته ام م ادهیمانده به آخر ...آنهم دست چپ... یکیانگشت  ي...درست رو دهمیم هلش

 !داشتمی...اگر مدیایم دمیبه دستان سپ چقدر

 ...يا روزهیوض فح ادهی...با  اطیح يمن با مادر...با بو وندیحلقه من است...حلقه من با گذشته...پ اسی...کنمینگاهش م شتریب

 ...دیایبلند بدم م يو صداها ی!! و چقدر از شلوغلرزاندیدارشان پرده گوش را م سیآهنگ ب يصدا

 ندارم..با نجوا اما چرا... یرابطه خوب یهم...اما با حس سمع یهستم...لمس يآدم بصر کی من

 و ندارمش...سخت است نه؟ دهمیم حی...ترجدهمیم حیترج يزیرا به هر چ آرامش

 ...کندیم جادیا میبرا یرا با صندل يمتر یلیم يکوتاهشان فاصله ا غیج يصدا یقیموس يترَك ها ضیتعو با

را  زیچ چیحوصله ه کنمیو حس م دهیامانم را بر یرا هم ندارم...اضطراب و نگران میحس حرف زدن و درد دل با زندگ یحت

 خودم را ... ی...حت یندارم...حت

 ...شودیچرا تمام نم دانمی... اما نمزدیریو بازهم م زدیریو م زدیری.... مزدیریم ينباشد دلم هر ایبدهم از دستش  نکهیفکرِ ا از

 !لرزدیکه تنم از درون م ادی...آنقدر زرودی...گرسنه هستم و دلم ضعف مدیایم يدرِ ورود يصدا دوبار

 ...نتشیز شودیرنگم...م یدامن آب يرو افتدی...مافتدیدستانم م ياز رو اسی...دهمیم هیرا تک سرم

ندارد...دلم  دنیشن يبرا یگوش فیبو دارد ...عطر دارد...رشد دارد...جان هم دارد...اما ح ؟ینیبی. مستیعیدامنم هم طب ي..گلهاهه

 ... خواندمیرا م ی...کسگفتمیم يزیچ خواستیم

که مرا  یاسی...همان اندازدیم اسی ادهیکه مرا  ی...همانکنمیم شیکه تمنا يهمان همه کسم است..همان مادر "یکس" آن

 ...اندازدیمادر م ادهی

 آمده؟ دنمیو همه خاك ها را کنار زده و به د دهیرا شن می..نکند صداکنمیرا حس م یکس حضوره
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 ...یلیمطالطم است که از قضا امروز...امشب آرام است..خ ینگاه همان آب نیو ...نه...ا کنمیوحشت نگاه باز م با

با  کنمیجنس خودش.. تا نگاهش م کندبایشده ...نگاهم م يانگار باز شی...براکندیم ضیوباره رنگ نگاهش را تعود دنمید با

 ناجنس... شودیجنس خودم م

 ...یخودم را به رخ بکش یمردانگ ایجذبه نداشته ات را  یخواهیخودت باش...م خوب

 :دیگوی...آرام مرودیفرو م شیقالب زمستان در

 درو باز کن... -

 ...نمیبیرا بهتر م ای..حاال درستدیایم میو رو به رو زندی...اتاقک را دور مکنمی..در را باز مشومیبلند م یتنبل با

 ...اندازمیبه سر و وضعش م ی...نگاهرمیگی...مردیگیم میغذا را روبه رو ینیس

 ردیگی...ردش را مماندیکالجش باز شده...نگاهم ثابت م ونیبه پا دارد...پاپ زندیبودنش را داد م متیکه گرانق یچرم یمشک کالج

 ..رسدینقطه خودش م نیتر ییبه انتها

 :دیگویم یاما با لحن آرام نباری...اگذاردیپله آخر م يرا رو شی...پازندیچرا اما لبخند م دانمینم

 ؟یتونیبزنم...م ونیپاپ ستمیمن بلد ن -

 :دیگویم ی...با خنده مقطعاندازمیباال م ییابرو

 من دستور بدم و تو اطاعت... نکهیا ي...به جاشهیانگار جامون باهم عوض م میزنیما که باهم حرف م ه؟یچ یدونیهه...م -

 وسط حرفش: پرمیم

 ن؟؟یجز امر عرض داشت یشما ک نه؟؟؟یاز ا ریمگه غ -

 ... ردیگیم زیلبش را به باران ر ییاما با خنده دندان نما شودیم یعصب کردمیم فکر

 :دیگویو آرامتر م گذاردیروهم م یرا طوالن چشمانش

 انصــاف.... یب -

 ...دیایم ادمیرفته...اما نه... ادمی..با صدا...انگار دلهره ام از خندمیاما م نباریا

 :اندازدیباال م یی...انگار قصده رفتن ندارد....ابروگذارمیتخت م يرا رو ینیس

 ؟یزنیگره نم -

 :زماندایباال م ییهم ابرو من

 نه... -

 االن عرض بودا... نیا -

 :میگویخنده م با

 ..هیجوریعرض بود پس امرتون چ نیا -

 ...خنددیبلند م يصدا با
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 ....نیهه...خوشحال -

 :کندی...نگاهم مخنددیو آرام آرام م دهدیتکان م يسر

 ....گهیببند د -

 !کندیرا خشک م دمی...اما همانجا برودت خاطرات رودی...دستم به بندش مشومی...دوال مدهمیتکان م يسر

 ...زندیدر چشمانم حلقه م اشک

 ""زانو نزده ام.... ياحد چیه يبه کفش پدر روبه رو دنیدستمال کش يمادر...جز برا يپا دنیبوس يمن تا به حال جز برا""

 !چکدی...اشک از چشمانم مگذارمیم نیزم يهر دو دستم را رو کف

 :شودیخم م میو روبه رو کشدیرا عقب م شیپا

 اصن... خوادیخوب حاال...نم ؟يشد؟؟؟ ساناز خانوم؟ ناراحت شد یچ -

 ...شودینگاه ترم انگار مردك چشمانش بزرگ و کوچک م دنی...با دکنمیم نگاهش

 ...خوردیآنکارد شده اش بهم م ي...موهازندیم شیبه مو یچنگ کالفه

 ...اخر...دکننیخاطرات لهم م نی...آخر اشومیم بلند

 ...بندمیتوجه در را م ی...ب دهی...با کمر خمزندیم میصدا

 ي...همانگونه که عمراندازمیم یصندل يو خودم را رو بندمی..من اما...چشمانم را م زندیم میسمت پنجره...بازهم صدا دیایم

 چشم بسته خوب بودم...

 هم ندارم... يازی...و من نخواهدیاما بازهم عذر نم کندیم میصدا

 : نالمیلب م رهی...زبردیبازهم مرا نم ایمانده ام....رو تیدست واقع يلحظه من رو نی...در ا االن

 برو.... -

 !نیبا خاطرات...با گذشته...با خودم تنها باشم...هم خواهمیم

 یبار پشت اتاقک راه رفتم...حتهم نگذاشتم...چند ي...تا خود الهه صبح پلک روستیگذار ن ریمن تاث یناراحت يصدا هم رو موج

 ..دیشنیرا نم میصدا یبلند زار زدم...کس يگذاشتم و با صدا اسهایبوته  يدوبار سرم را رو

 !کردینم يو کار دیشنیاما خدا م چرا

 ...اندازمی...چادرم را سرم مکنمیو شلوار نو و کفش تازه ام را هم به پا م دیجد مانتو

 گفت! نیکرده...خوده حس یدگیمعتمد رس يبه آقا هیسام دانمیبدهم...م ياجازه..اجازه که نه خبر نیاز حس دیبا

 برپا بود... يپر شور یمهمان شبیاست...انگار نه انگار د زیتم زهی...همه جا تمکنمیسالن را باز م در

 را نپرسد! شبمیحال د لیدل نی...کاش حسرومیم باال

 !!زنمی...در مرومیم نی....به اتاق حساستیمه زشیه چ...همزنمیمعتمد سر م يآقا به
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...نا رمیرا بگ شیجلو توانمیکه نم ردیگیاست...حرصم م لوفری...نشناسمی..مخوردیبه گوشم م نینازکتر از حس ي...صداچندبار

 ...از همان فاصله... زنمیبا حرص در م نباری! ارمیگیاز در فاصله م یخداگاه قدم

را محکم  شیشانیو پ دهدیهم فشار م ياست...چشمانش را رو ختهیبدجور بهم ر شی...موهادیایم رونی...بکندیرا باز م در

 :پرسمیاما م ستیو فضول ی...پرروگمالدیم

 ن؟یتنها بود -

و  یمیصم يجور است...لحظه ا کیهر لحظه  ستی...بازهم سرد و خشک...چرا اوضاع نگاهش معلوم نکندیم نگاهم

 ...تیو عصبانشوخ..خشک و سرد...خشم 

 ؟يخوایم یچ -

 ..رونیب رمیبهتون خبر بدم...دارم م خواستمیم -

 است! باتریز یشکل نیچشمانش پف دارد و چقدر ا رِی...زاندازدیباال م ییابرو

 خبر؟؟ منظورت همون اذن خودمون بود.. -

 :دیگویو م رومیم يبود! چشم غره ا هیکنا هیشب شترینه....ب یلحن شوخ نیا دمیفهمیبود م سرد

 کجا؟ -

 :کنمینگاهش م گستاخ

 برم دکتر... دیبا -

 :کندیاش را تنگ م یپف چشمان

 ؟؟یواسه چ -

 مانده به تو گزارش روزانه بدهم...چسقل بچه! نی...همیچی..هکندیام م کالفه

 ...دختر خالتون نگفتن؟یبرم سنو گراف دیبا -

 ...کشدیرا درهم م شی...اخم هامیگویرا م لوفری...نچرخانمیجمله ام چشمم را به سمت در م يبا ادا همگام

 ...يبر یتونیم -

نگاهش  یثیبا لبخند خب گردمیبرم مهیحرصش دهم...دستم به نرده است و نصفه ن خواهمی..مستمیایپله اول م يرو

 :ستادهی..هنوز اکنمیم

 عرض؟ ایامر بود  نیا -

 شومیم رهیو من به جدال انگشتان دست و لبانش خ اندازدیم نییرا پاخنده...سرش  رِیز زندیم یاما پق يو سرد یهمان خشک با

 !ستیکه شده خنده را پنهان کنند...اما موفق ن یقیبه هر طر خواهندیکه م

 :دیگویم یاست و با لحن خاص نیی...سرش پاکندی...نگاهم نممیگویخنده نم ياما برا من

 ...يبرو... برو صبحمو شاد کرد -
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 :کنمی...چشمانم را تنگ مگذارمیپله باال م يراستم را رو يپا

 ...تک تک حرفاتون امره...دیعرض کن نیتونیکال نم ینیبیم -

 :دیگویم دهیلبانش پر يتر...حاال که کامال لبخند از رو یطوالن یلیتر...مودبانه تر...اما خ ي..جدکندینگاهم م نباریا

 دل شادم نکن... نیاز ا شتریلطفا برو و ب -

 :گردمیتر برم ثانهیبا لبخند خب نباریروم اما اب خواهمیم

 ن؟؟یاالن مطمئن باشم حرص خورد -

بار نگاهش  نیآخر ي...برارسدیبه گوشم م لوفرین ي...صدازندیبلند قهقه م يو با صدا کندیرا به عقب پرت م سرش

 شیتنها لوفرین يو با صدا کنمیصدا ترکش م ی...بخنددیبغل دسته چپش گرفته و هنوز م ری...دست راستش را به زکنمیم

 ...گذارمیم

دلخور  گذاردی...نگاه کودکانه اش نمشیخشک و سرد باشم اما بچه باز خواستمیبا او رفتار کنم...م نهایبدتر از ا خواستمیم

ه پنجه، دندان نشان دهد...آن زمان است ک يپلنگ جلوه کند و به جا خواهدیکه م يکه مثل گربه ا ی...به جز زمانیبمان

 !ستیصفت یب ی...گاهستین یاز سره کودک فهممیگذشت...چون م شیهایاز بد شودیسر به سرش بگذارم...و نم ترسمیم

 روزیکه از د یتلخ قیاز حقا ترسمی...م تیواقع دنیاز شن ترسمی...و من مکندیم میخود مطب دکتر ترس و اضطراب همراه تا

 ...کندیتنها ترم م

 ...از صدقه متنفرم!کنمیرا کامل پرداخت م تیزیو و زنمینم یو پول حرف یو پارت لوفرین از

 !ابمیو خودم را تنها تر م نگرمی..منگرمیهمراه م ينشسته ام و به زوجها یصندل يرو

همان تکه گوشت  تیدر انبوه جمع نکهیخوشحال کننده است اما ا اوردیدرم تیتو را از تنها یدر انبوه وجودت تکه گوشت نکهیا

 به حالم! ي...وامی....بگذار از حالم نگو کندیتنهاترت م

 ...کنمیم نهیخوش را به حالم وصله پ ندهیو من آ دهی....دلهره امانم را برشودینوبتم م باالخره

را به مهمان ناخوانده....خودم را به  میی...داشته هارا به نداشته....تنهايدیرا به ناام دیکال دوخت و دوزم خوب است...ام من

 ندارم! یمادر...بازهم خودم را به مادر...من از مادر و گذشته راه برگشت

 ..ستین یو آنچنان دهیو اتو کش کیاما مثل همه پزشکها ش ستییخوشرو دکتر

 ...کشمیتخت دراز م ياش رو یطوالن ياز صحبتها بعد

 !بندمیهمه مجهوالت م يقط اما چشمانم را به رو...فکنمیرا حس نم ی....حرکتنمیبینم يزیچ

 ...نیهم شنومی...فقط مشنومی...مشنومیرا که م شیصدا

...همان حس ی...همان مادرانگستین زیچ چی....هیدنیشن ،ی، نوشتن یرا در خود گنجانده اند که گفتن یلحظات ، احساسات نیا و

 مخصوص به خود!!!!!

 هماهنگ است.... میاحساساتم....با جرم تمام اشکها انیقلبش با غل نیطن
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 ...گذارمیقلبم م ياشک سبک کننده آرام آرام بچکد....دستم را رو گذارمیهنوز بسته است و م چشمانم

 داشتم!! هیکه به پسره همسا یهمان هوس نوجوان یکه تا به حال تجربه اش نکرده ام...حت ی...حس یو باور نکردن بیعج حس

 ...چقدر ملموس و چقدر ...ستیحس واقع نی...چقدر ازندیم ادیبودنش را فر یکه با تجربه حاال،  قالب یقلب طپش همان

 ؟ مینگو م؟یبگو دانمیچه اندازه...نم میبگو دانمیچقدر..نم میبگو دانمینم

رو  شیام را بشکافم و هرچه در دل دارم برا نهیکه در رحمم خانه کرده س یقلب کوچک نیهم يکه دوست دارم برا میبگو

 تا....تا تمام خودم را! ریو ارزو و احساس و عشق و لبخند بگ یکنم...از غصه و دلتنگ

 ...زنمیو به دکتر لبخند م کنمی....پاکش م شودیم سیخ میاشکها یکجک زشی...داخل گوشم به خاطر رشومیم بلند

 !کندیدست و پا م قرارمیمن و دل ب يبرا یآرامش نصب کی نیاست...و ا که سالم یدر سونو گراف یعنیاست... سالم

 ...دمیفهمیرا نم شیدلم روشن است را معنا ندیگویکه م نیا

قلبت رضا دهد که خدا دلش  يا هیثان يلحظه ا یگاه نکهی...افهممیم میگوینبود...خاموش تر از خاموش ...اما حاال م روشن

 خاموش دلت را زده... دیکل یعنیبشود  خواهدیآنچه دلت م خواهدیم

 ...یهست تیزندگ کیتار ي...تو اما خودت مسئول تمام منفذ هاکندیدلت را روشن م خودش

 و فکر و ذکرم کناره سالمت توست.... میو من دلم و هوا کندی...خانم دکتر بازهم صحبت مکنمیرا درست م چادرم

 :میگویخنده در دل م با

 ؟یحواسمو پرت کن شهیم -

 قرارم نشسته... یقرار بر وجوده ب ي...تا حدودکنمیدر را باز م دیکل با

 ستییکاخ آرزو کینوزاد خود  نی...همستیمحفل کودك من واژه غلط يبرا "محقر"که  یبه اتاقک خودم...اتاقک رومیم اول

 فنا شده من! یزندگ يبرا

 پر از معتمد ها... یکاخ

 کرده ام... رید کنمیحس م خواهدامایحمام داغ م کی..دلم زنمیبه سر و صورت عرق کرده ام م ی...آبکنمیم ضیرا تعو میمانتو

 ...شومیو خارج م کنمیام را صاف م مقنعه

 !ستیمحقر تمام کاخ را دربرگرفته...حاال جمله درست سکوت

 میشانیمحکم به پ یبیآشغال س ندی...با داندازمیم نکیبه س ی...خداراشکر...نگاهستین يخبر هیاز سام رومیآشپزخانه م به

 :پرمیآشنا، م ایدر يکنم...با صدا هیمورد نظرم را ته ستیل رودیم ادمی...زنمیم

 داد... ییتوش؟ چه صدا هیخال -

 :کنمی..سرم را کج مفهممیرا نم منظورش

 ؟یچ -

 :رودیساز م يو به سمت چا اندازدیبهم م ینگاه می...نداردیبرم زیم ياز رو یفنجان
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 اول سالم کرد.... دیزبون دراز با ينبود به تو ادمی -

 :ردیگیو فنجان را به طرفم م اندازدیباال م یی...اوهم ابرودهمیفحش م شیو در دلم به پرروگ اندازمیباال م ییابرو

 وقت بهتون بربخوره.... هی...امر نباشه "کنمیعرض م"البته....سالم  -

 از حد پررو و گستاخ است! يادی...زخندمیاما نم ردیگیام م خنده

..تمام کنمیرا هم آماده م لیروشن است...وسا یی...چازمیریمعتمد را درون سبد کوچک مخصوص به خودش م يآقا يها قرص

 :پرسمیاما م کنمینشسته است...نگاهش نم یصندل ي....روپلکدیدر آشپزخانه م یمدت الک

  کنن؟ینم لیخانوم کوشن...صبحانه م لوفرین -

 دانمیاما نم ستی...لحن چشمانش خنده است شوخکندیآنهم از پشت...نگاهم م گذاردیاپن م ي...دستش را روزنمیم يشخندین

 بود؟ هیحرف من جز طعنه و کنا

 :اندازدیباال م يا شانه

 دانشگاه داشت زودتر رفت... -

 :میگویم زمیریکه عسل را درون ظرف م ی..در حالدهمیتکان م يسر

 ؟ییشمام دانشجو -

 عمران... ياره...دانشجو -

 :پرسمیاما م خواهمی...نمنمیچیرا م زای...مدهمیسر تکان م بازهم

 ش؟یخوایم لوفروین -

 :کنمیتنگ م یام شده...چشم رهیخ نهی..دست به سگردمی...برمدیاینم شیصدا

 هوم؟؟ -

 :کندیمتمرکز م یرا آرام آرام به نقطه نا معلوم نگاهش

 ...هیوب....خوبه...دختر خدونمینم -

 اره خوبه... -

 ...انهیکنم  شیصدا دانمیو نم دهیمعتمد خواب ي...آقارومیبه دست باال م ینیو س شومیدوباره اش نم دییتا منتظر

 دارو نخورد... یتا شکم خال رمیگیم شیبرا رینان و پن ی... اول کمکنمیم دارشیو ب زنمیم ایبه در دل

 ...اندازدیو دوباره خودش را م دهمیرا م قرصش

 ! ستیکامال خواب ن یعنی نیوا خوردی! پلکش تکان مکنمیرنگ داخل کشو مرتبش م یاست ...با شانه آب ختهیبهم ر شیموها

اما حس آرامش و  کنمیسکوت م نباریو ا کشمیبه شکمم م ی..دستزنمی! لبخند مکندی...نور به داخل حمله مزنمیهارا کنار م پرده

 ....کنمیحاال را به او هم منتقل م نیحس خوب هم
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پر  مهیبا دهان نصف و ن مالدینان م يرا رو ریکه پن یدر حال کندی...نگاهم نمخوردیبا اشتها صبحانه م نی...حسرومیم نییپا

 :دیگویم

 ....دی...نازم نکندیصبحانه بخور دیایب دییبفرما دیکنیاگه امر حسابش نم -

 :اندازدیآخرش را هم م کهیت يتک خنده مردانه ا با

 امر بود... حایترج هیآخر نیا -

 !بای! زخنددی...مباستیواقعا ز شی..خنده هاکندی...نگاهم مستی..اما خنده چشمانم پنهان نکنمیو نگاهش م زنمیبه کمر م دست

 ...يمادر فوالدزره ا هیشب -

اشتها دل من  نهمهیخوردنش آنهم با ا دنی...گرسنه ام و با دکنمینشستن دست دست م ي...براکنمیمهار نم گریام را د خنده

 ...خواهدیهم م

 :دیگویتر از قبل م يو جد کندیاش را جمع م چهره

 ..نیبش ای..خودتو لوس نکن برام ب ییاسنثنا يدار یحاال تو توراه کشمایکسو نم چیمن منت ه -

 :ي....جدکنمی...نگاهش منمینشیو م زنمیرا کنار م دیترد

 هست... یچ دونمی...اصن نمکنمیناز نم يا گهیکس د چیشما نه ه ين نه برام -

 :رمیگیخجالت م يا لقمه

 ...دیحتما به منم بگ يدیشما فهم -

 چه... يبرا دانمیاما نم زندیرا بر طرف کنم...او هم لبخند م یتا سوء تفاهم احتمال زنمی...لبخند مکندی..نگاهم مکنمیم نگاهش

 :دیایدر م شیصدا

 ؟يکرد یگفت -

 :کنمینم نگاهش

 به شما که نه به پدرتون گفتم.... -

 :دیگویم يزیآم طنتیخنده ش با

 ...ستین یعرض دیکنیبله شمابه بنده فقط امر م -

 :میگویم کالفه

 د؟؟؟یبه کل واژه عرض و امر و از لغتنامه ذهنتون پاك کن شهیاصال م -

 :اندازدیباال م ییابرو

 با تو کلکل کنه؟ یاونوقت ک -

 واا... -

 واال... -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٨٢ 

 ...شودیبلند نم کندیاش را که تمام م صبحانه

 احتماال... ادیبابام فردا م -

 ...یبه سالمت -

 بردارم! ینیتا س برمی...من هم..ظرف هارا روهم روهم به آشپزخانه مشودیم بلند

 :میگویم هی...با کناکنمی...تعجب مدیایدر دست دارد و به آشپزخانه م یهم ظرف نیحس

 شونه هاتونو بمالم... نیای...بنیآقا حس نیشیخسته م -

 ...ردیگیبه خود م يتر بیو نگاه عج بی...اما کمکم لبخند عجستی...نگاهش جددیایم جلو

 ...بنددیم مانیو پش کندی....دهانش را نصفه باز مکندیکه دست دست م دیبگو يزیچ خواهدیو م اوردیاشاره اش را باال م انگشت

 :دیگویم یبا کالفگ اخرسر

 ؟یکنیم يباز تیراحت با زندگ نقدریکردا همشون نترس و شجاعن ....اما احمق نه....تو چرا ا -

 سمتش: گردمیبرم

 کردم؟ ياحمقانه ا يباز ی؟ من ک يباز -

 :ستیاما بداخالق ن کندی...چشمانش را تنگ مکینزد یلی...خشودیم کترینزد

 ممکنه... یدونیترست...م یب يدهن به دهن کردنا نی...هماتیبلبل زبون نیهم -

 اعتماد به نفس... نگذاشتم ادامه دهد: هیترس اما چاشن با

 ...رمیجا برم.؟؟ نه نم نیممکنه من از ا -

 گفته؟ یک -

 گفته؟  یک واقعا

 ...گهیدلم م -

 :شودیم يجد نگاهش

 ؟یگیم یچ گهیدلت د -

 :شومیم يجد منهم

 تورو ببلعه... یطوفان يایدر نیاالنه که ا گهیم -

 ...شودیم انینما شیلبها يآثار لبخند رو کمکم

 ؟يمدار نشد استیتو چرا س -

 مدار؟ استیس -

... يرو خوب بلد زایچ یلی...کال خی...هم از حق خودت دفاع کنی...هم نظره ادمارو برگردونی..هه هم خر کن ياره..خوب بلد -

 ....يکردیم یدرصد اگه با زبونت زندگ کیکه نگهت داشته.... نهیو هم يدار استیس
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 ...يبود بدبخت

 ن؟یبدبخت تر از ا -

 برده است! یاوهم به عمق فاجعه پ یعنی نی...و ادیگوینم يزیچ

 ...کنمی...نگاهش مردیگیرا م میپا شی...اما با صداکنمیکنارش عبور م از

 بدبخت تر از من؟ -

 :کنمی..چشمانم را تنگ مگردمیبرم

 باشه... نتیتنها دغدغت عوض کردن مدل ماش کنمیفکر م ؟يدار یچه مشکل یهه...بدبخت؟ تو جز رفاه افراط -

 ...یپس بهتره همون، فقط فکر کن -

 ؟؟یچ یعنی -

 ... یعنی -

 :دهدیادامه م کالفه

 مشکل تو پولِ؟ -

 بود؟ يمشکل من فقط ماد واقعا

 ؟؟يتا حدود -

 ؟؟يچه محدوده ا -

 اکثر مشکالتم اره... -

 ...دهدیتکان م يسر

 ؟؟یشما چ -

 :کندیم نگاهم

 کنم؟ کاریبا خودم چ دیبا دونمی...دغدغه من خودمم...نمینه دل هیدغدغه من نه مال -

 :کنمیو سرم را کج م زنمیم لبخند

 ؟یچ یعنی -

 :ردیگیم یرا به پشت صندل دستش

 ..مونهیبرات نم ی...حالگهیکرده باشه...د یباهم تبان ندتیگذشته و آ ی...وقتینداشته باش تیزندگ يبرا یهدف یوقت -

 ؟يدار يگذشته؟ تو گذشته ا -

 ؟يتو ندار -

 کنه... ریکس به اندازه من تو گذشته س چیه کنمیهمه دارن اما...فکر نم -

 نه به اندازه من... -
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 :اندازمیباال م ییابرو

 ...یداشتن...حادثه خاص یکه گذشته خاص فتهیم ییکسا ياتفاق برا نیمعموال ا -

 خاص تر؟ نیپرمعنا تر ؟ حادثه از ا نیمامانم...گذشته از ا -

 یکه نام مقدس مادر را م ی...آنهم درست زمانشودیبار جذاب م نیاول ي..انهم برانیحس يآن حرف ها کی...چقدر لرزدیم قلبم

 اورد..

 ؟؟یفهمیکلمست...پس م هی نی...فقط با همندمیآ یگذشته من..حال من ...حت -

 ...دهدیتکان م يسر

 فوت کردن؟ -

 ...رودیم رونیشده اما ب یبپرسم چ خواهمیآره...م یعنی...کندیم نییرا باال پا سرش

 !مانمیم نیدل و گذشته حس يدر دست ...در خمار یفیمن با فنجان کث و

 نداشته ام را...نداشته و حاال گرفتنش را!! تیاز آن روحان ی...کمخواهدیخودم را م یدلم کم 

 ...ستیمعلوم ن قای...حالم اما دقنگرمیبامداد...به خودم م قهیو پنج دق ی...دو و ساندازمیبه ساعت م ینگاه

و  ام دهینماز نخر يبرا ی...هنوز چادر روشناندازمیام را سرم م ی...چادر مشکاندازمی...مهره کوچک را رو به قبله مرمیگیم وضو

 ....اورمیرفته بود تا چادرم را ب ادمیبود .... یاشتباه بزرگ

 ...هرچه باشد مکروه است....دیچسبیاصال به دلم نم ی...آن هم با چادر مشکمینمازها

 ...زمیری...اطراف مهرم مدهدیبه خاطراتم م یاش نکند...اما حس خاص يمعنو دی...بازهم...شاکنمیم یاسی

 نافله شب! تی...دو رکعت به نبندمی...قامت مرمیگیرا به دست م حیتسب

از دست  يتمام گذشته  ي....بوستین اسیخوش  يفقط بو اسی ي...بوفرستمیم میها هیسجده هرچه هوا است به عمق ر در

 رفته من است!!! البته از دست رفته که....من از دست داده ام...

 ...نیهم خواهدیآرامش م ی...دلم اندکداندی...اما نه مخواهدیمچه  داندی...دلم نمنمینشیو م خوانمیتا دو رکعت م چهار

 ندارم...ندارم و هنوز هم ندارم... قرار

شفع  نی...و اخوانمی...دو رکعت شفع مشومیو بلند م دهمیم هیتک نیدوخته ام. کف دستانم را به زم ییدلم را به قرار خدا چشم

 تنگ دوخته است! يادیپوسته دلم را ز دیایب ادشیعز وجل...تا  يخدا يهمان نمازش نه ...بلکه به معنا ينه به معنا

 !کنمینم یطوفان يایدر نیآرامش ا يکه برا ییها هیو در قنوتش چه گر خوانمیوتر را م نماز

 !رمیگیاش را نشان م یکه سالمت یکه خدا را نشانه گرفته ام...همان ی....بلکه همان زه و کمانخوانمیکه م ينه همان نماز وتر

 شده) ریبه زه و کمان تعب گرید يخداعزوجل و وتر در معنا ي( شفع به معنا

 ...میگویجز دوست داشتن معبودم العــــفو م ياز گناه ناکرده ا مانیلب نادم و پش رهیز
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و بغض  خوانمیفقط م میگوینم يزیو ....چ خوانمی...العفو مکنمیام م یاستخوان يگونه ها همانیو اشک را م خوانمیم العفو

 ست... ی...روند دوست داشتنستییبایز ری...سکنمیم

 کنمی...پاکشان مزمیرینه ! اشک نم نباریو ا کشمیجگر گوشه ام زانو در شکم م ندهی...دراز که نه همانند آکشمیدراز م همانجا

 اما.

 ستم؟یپر بودن اندك ن نهمهیا يمن برا ستم؟؟یدرد کم ن نهمهیا يبرا من

 ...شودیم میپشت پا یی...اشک به اشک روشناکنمیبغض تا م يبه سفر بروم.... بغض رو خواهمیم انگار

و دست و پا زدن گذشته  ادیخاطرات...فر ادی...ازدشودیساکم بسته نم پی....زنمیچیو در ساك افکارم م کنمیرا اتو م خاطرات

درد تحمل دارم؟ مرا چه به تحمل و  نهمهیا يبرا...من لیچقدر کمم...چقدر قل میگویاست م نیهم يو ...برا دهیامانم را بر

 ...يغمخوار

و  گذارمیخانه و مراقبتها را م نیها و ا یو همه دلبستگ شانیو پر نیساك سنگ نیو من آخر از همه ا شودیشروع م سفرم

 ...دیخودم را هم قال گذارم..شا دی...و شا رومیم

بوسه  یباشد به داغ یغم، بهشت يهمه جمع و جور و توشه ها نیا انیپا دی...شامیگویرا م يابد یهجرت ؟؟یدانیکوچم را م نام

 مادر.... يها

 هیبلند و سا يروان....تخت ها يها ي. ..آب کوثر و جوتی...بهشتت...آغوشت...صدامیگوش خدا بگو رهیبگذار آرام آرام ز اما

 ...شودیمن نم یشگیهم يواو...همان ا یهمان بوسه هلهلک میکدام برا چیانگور مست کننده ...ه يها

صرف  نیبا ا ی...گاهکنمیصرف م شیفعل حال را بدجور برا ستیبود...هنوزهم که ن میگویست...نم یبهشت کوچک مادرم

 ...کنندیم یسالم و احوالپرس میبا غم با کک و مک ها ییچه قطره ها يبرا دانمیکردن ها نم

 ام...تنها من... دهیها...بهشت را من د نیاز بهتر یو تجل یدوست داشتن برزخ

 هستم! دارشید قراریکه امروز ب ی..هماندانستمیقدرش را نم یکه گاه ی...همان"همه کس"همان  "او"بهشت اما  نیا

 ...يشنویو تو مادر م میگوی...من مادر میشناسی....اما فقط میشناسیرا که م مادر

 رودی...دلم ضعف ماورمینفس کم م هی....از شدت گرزندیمادر و نبودنش آتشم م دای...رمیگیم شگونیسمت چپم را با حرص ن رانه

 ...ردیمیم شیبکشم...به واهللا که دلم برا ادیداد بزنم...فر خواهدی...دلم مشیخنده ها يبرا

 ...دمشیدی....کاش مشودی...به خدا مشودیمرگ م شیپ شیشده است..دلم برا یمیقد دنیکش پر

 ....کندی...دارد خاکسترم مکندیام م یام دارد روان نهیس يحسرت و داغ بزرگ رو نی.....اکاش

 :زنمیگوشه اتاق و داد م کنمیاما تحمل را پرت م نباری...اکندیو بازهم عمق نبودنت است که مرا غرق م زنمیچنگ م نیزم به

 ؟؟؟ییآخـــــ خــــــدا...مامانم کـــجا -

دارم مادر  شهیتا از دختره نازگلش مراقبت کند..بارِ ش ستین نکهی... ا ازاردینبودنش مرا م يور...امشب بدجزنمیم نیبه زم یمشت

 :زنمیاما زجه م نباری...ايخاطرات گمشده ا يکجا ستیو تو معلوم ن
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 ....معتاده توام...قرارمینکن...من ب يموشک بسه....با من باز میقا -

 تیهپات یستیتو ن ی...حوصله بهداشت را هم ندارم..وقترمیگیام را م ینی...بکنمیرا پاك م میام اشکها ي...با روسرشومیم بلند

 ....دهدیرا تکان نم میهم زندگ

و  لرزاندیبچه ام هم دلم را نم ادیخودم را در گذشته جا گذاشته ام  کنمیلحظه احساس م نی...در هماندازمیتخت م يرا رو خودم

 ..کندینم يبا احساسم باز

 ....کندیانگشتانم چکه م يدر دستان من است...خاطرات از البه ال زی....همه چکنمیاست...مشتم را باز م زانیاز تخت آو دستم

از خودم هم  یاند..حق دارند من گاه دهی...گلها از خشمم درد گرفته اند...ترسافتدیشده و پژمرده دانه دانه م يقهوه ا ياسهای

 !ندهی...از آترسمیم

مرگ حق است..حق هم  ندیگویم شهیهم ":دینبود...شاعر راست مگو رهی...کاش گناه کبدوزمیشاهرگم م را به نگاهم

 "گناه است پس؟؟ ی...چرا خودکشیگرفتن

 چی....همه گوشه کنارش پزندیکه لنگ نم شیجا کیمن که مادر را کم دارد و  هی...مثل زندگلنگدیم ایدن نیا يجا کی شهیهم

 :یفاالچ انایاما به قول اور خوردیعملش ندارم...خود به خود جوش م يبرا ی....من اما دلشودیم یو دچار شکستگ خوردیم

 "فرق دارد یلی..اما خوب شدن با مثل روز اول شدن خشوندیزخم ها خوب م"

 قلب المذهبم! نیا ينبود..حداقل برا یعاشقانه الزام هیسا کیچه بد که فرق دارد... کاش بود و نبود  و

 مادر... ایان...بساناز ج -

 نه حاال... رفتیمادر جان گفتنش ضعف م ي..کاش آن موقع ها دلم برافشارمیشکم م يرا رو دستم

 اَه...مامان درس دارم.. -

 ...گهید ایمامان جان..ب قهیدق هی -

 ...ییاما بگو "يهو" ییساناز..اصال بگو ییبگو گرید کباری...کاش دهدیاز گوشه چشمانم سالم م اشک

 است.... دهیترک يدر حال کندن انارها وارید ي...دوباره باالشومیبلند م سیه و فاَ با

 ...اوهم...زنمیم لبخند

 ..لعنت به همه کاشها!شدیتکرار م تیکاش لبخندها میخودم را بزنم و بگو خواهدیکاش کاش...دلم م کاش

 توش... زمیبر نارویا اریب يزیچ یظرف هیمادر جون  -

 از دهان معده ... کنندیدانه ها فرار م ی...بعضاندازدیانارها را م اطی..با احتستمیایو نوك پا م اورمیم یظرف

امدنش چنگ  نییپا يمانده دلم برا رونیو حاال که دستم از خاطرات ب دیایب نییپا خواهدی...مادر مگذارمیتخت م يرا رو ظرف

 ....زندیم

 !زنمیدلم را چنگ م شتریب تی...در واقعنباریو ا دیایم نیینردبان پا از

 است! امدهی..من هم کنارش...آقاجان هنوز نندینشیتخت م ي...روردیگیخاکش را م يآب حوض سرسر در



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 دستبافش اعتبار داشت... يازحجره فرش ها شتریمن خودش ب يبازار آقاجان

 ..کندیانار را دون م مادر

 سرخش هم... ي...گونه هاچکدی..خون مکنمینگاه م شی...به لبهاچکدی...خون مکنمیدستانش نگاه م به

 لبان مادر.... يخداداد ییبایدستان مادر...ز یسرخ لیدل انار

 مادر بود !! يگونه ها یسرخ لیپدر دل يکردستان نه..... نگاه ها يخنکا

 ...کنمیتا بخورم...نگاهش م کندی...با چشمانش اشاره مگذاردیم میرا رو به رو ظرف

 جز فرشته؟ يبود یچ تو

 .شدیمادر نم هیوقت شب چی...دستان من اما هرمیگیاز علت خون دستان مادر را م یمشت

 

 ...کندیبا عشق قرص صورت مرا نوش جان م نگونهیمادر ا دانستمیو نم کردمیبا لذت نوش جان م من

 

 قدر خوب نبود...فقط کاش! نی...کاش اکردینم کاش

 

 ..گهید يخانوم شد -

 

 .اوهم:..زنمیم لبخند

 

 ...میفردا شب مهمان دار -

 

 ؟یک -

 

 شاگرده بابات...با خانوادش... -

 

 :دیگویو م زندی..لبخند ماندازمیباال م يا شانه

 

 ...يخواستگار انیم -

 

 ..اوهمزنمی...لبخند نمکنمی...نگاهش مکندیچند دانه هم از دستانم چکه م همان

 

 مامان...مامان من... -
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 مادر ؟ هیچ -

 

 ..خوامیمن نم -

 

 آقاجان... يموقع ها عشق خام همان پسرك کرد را بر دل داشتم نه پا دو آن

 

 چرا ساناز جان؟ -

 

 من دوسش ندارم... -

 

 ...نشیبب يخوایخوب م -

 

 شدم... بلند

 

 نه مامان تورو خدا... -

 

 شد...دستم را گرفت: بلند

 

 ...انیب ذارمی نماصال کنهیم تتیاذ نمیبب کنمینم یزندگ یکس يما برا -

 

 ...انینذار ب -

 

 هم گذاشت... يرو پلک

 

 شد؟یم خواستیکه دلم م زیهر چ یزمان کی ینیبیم کرد؟یچقدر راحت مرا از نخواستن ها رها م ینیبیم

 

 ...کاش...کنمی..اشکم را پاك مدادندینم رینبودم..اگر بود مرا به زور به پ نجایبود من ا اگر

 

 را نشانم دهد! شیروزها نیجرات نکند ا یتا زندگ دادمینشان م يدل پاك رو يبه همان پا دو کاش
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 ...گذارندیماه را م کی میروزها ییاست و نقطه طال وریاول شهر فردا

 

 ...دیها هم باشم..با نیخوبتر از ا دیو من با تمام وجود خوب بودم...با شودیقلبش تمام م ماه

 

 

 

 دوم: ماه چهره روح ماه

 

 ...دیسررسد ..با يزودتر موعد غربالگر دی...بايقرار یب يروزها نی..مثل تمام اپرمیاز خواب م نباریا

 

 !دانمیرا نم لشی...خودم هم دلدهدیفشار م شتریرا ب میکک و مکها يرو شهی...مثل هم شومیرا م صورتم

 

 !رومیو به سمت معتمد نامها م کنمیرا مرتب م لباسم

 

 !نمیبیخانه م نیاز احساس در ا يبار نشانه ا نیاول ي..برادیایم یقیموس ي...صداکنمیسالن را باز م در

 

 

 دمیدشت ام یوحش يپونه ها گل

 سحر شد وقت

 دگر شد ییشب رفت فردا یخاموش

 تنها يمانده ام تنها من

 غمها لیس انیمانده ام تنها م من

 

 ...شودیتنگ م شبیگذشته و د يو چقدر دلم برا افتمیپدر م ادهی چقدر

 

 و آرامش بخش؟ امکان ندارد... یسنت يها یقیو موس نیحس

 

 !کندی...جوابم مدهمی...صبحانه را آماده کرده است... سالمش منمیبیرا م هیسام
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 ي...سکندرشومیتار که نه انگار کور م نباری...ارومی...به سمت پله ها مدارمیاش برم یشگیهم گاهیمعتمد را از جا يآقا يقرصها

 ...دهمیهم فشار م يرا رو میو چندبار چشمها کنمی....خودم را جمع مخورمیم

 

 ...گردانمی...رو برمشنومیرا م يباز شدن در يصدا کشمیم نییدر را که پا رهی...دستگرسمیبه اتاق م باالخره

 

 ...پس برگشته است...نمیبیمعتمد را م يکمال تعجب رخ آقا در

 

 ...دهدیو جوابم را م دیای...جلو مزندی...او اما لبخند نمکنمیو سالم م زنمیم لبخند

 

 ؟؟یخوش گذشت به سالمت -

 

 است! امدهیبه من ن ي...هه ...زبان بازدهدیتکان م يسر

 

 ...ستدیایتخت م يو جنتلمن وارانه روبه رو بی....دست در جگذاردیاتاق معتمد بزرگ پا م به

 

 بهم گفت بابا تکون خورده.... نیحس -

 

 گفتم: کردمیکه داشتم قرص را در آب حل م ینکردم در حال هشنگا

 

 !دنیآخه دوبار که اومدم تو اتاق لبه تخت بودن...مطمئن بودم که سره جاشون خواب دونمیبله ...البته ...نم -

 

 :دهدیتکان م يسر

 

 کجاست؟ نیحس -

 

 :اندازمیباال م يشانه ا انیدرم یکی

 

 ندارم... یاطالع -

 

 : دیگویم يآهسته ا يسمتم و با صدا گرددیبرود که دوباره برم رونیب خواهدیم
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 اومد رفت داشت؟؟ یلیکه نبودم خ یمدت نیتو ا هیسام -

 

 :دهمیتکان م ي....سردانستیم دانستمیم

 

 ...گهید رفتیو م کردیکاراشو م ومدیم شهیخوب مثه هم -

 

 بود؟؟ یکارش چ -

 

 م؟؟یچه بگو دی..باکنمیسرعت نگاهش م به

 

 ؟؟یچ یعنی -

 

 :دهدیتکان م يسر

 

 آره؟؟ گهیفقط تو آشپزخونه و نظافت د -

 

و چشمان و لبانش ساخته  ینیکوچک ب يکه حفره ها يبچه ام؟؟ روز یچهره روح يریروز شکلگ نیآنهم در اول دروغ؟؟

 شود؟یم

 

 پسر؟ کی ندهیآ يپدر و دروغ برا کیبه  دروغ

 

 ....گهیحتما د -

 

 ...کوبدیو در را بهم م رودیم رونیحرف ب ی...ببنددیاما لب فرو م دیبگو يزیچ خواهدی...مستمیایم شی...روبه رودیایم کترینزد

 

 ...چقدر...زارمیب بیعج ياز آدمها چقدر

 

 آتشم زد آتشم زد یپونه ها نا مهربان گل

 آتشم زد یهمزبان یپونه ها ب گل
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 خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم یم

 ام آزرده جانم وانهیام د افسرده

 اوردیبه ارمغان م میرا برا يقراریآرامش نه...ب نباریا یقیموس يصدا

 ...زنمیبه صورتش م ی! آبنمینشیخانه م نیموجود ا نیحرکت تر یب کناره

 ...دشیسف يبه مو يا شانه

 ....ندینشیاما بر دلم م غصه

 ...اتفاق بد است نی...و چقدر اشودیزود به زود حمام الزم م چقدر

 ....خوردیبدجور به حال و روزم م "تنها يمن مانده ام تنها"...همان ستین ینیحس گرید نباریا

 د؟یمعتمد از وجودش پرس ي...اگر در اتاقش بود پس چرا آقانمیبیرا م نیحس میایم رونیدر اتاق که ب از

 در اتاقش قفل است.... شهیکه هم دیایم ادمی

 ...دهدیجوابم را م کندیتر م ختهیشلخته اش را بهم ر يکه مو ی...در حالدهمیم سالم

 است! باتریز یشکل نیچقدر ا کنمیفکر م نیمن به ا و

 هنوز خواب دارد... شییایدر نگاه

 پدرتون اومدن... -

 ...دونمیم -

پله  يو از پشت رو خوردیسر م میکه کونه پا رسدیبه پله دوم نم می...من هم پشت سرش...پاکندیکنارم عبور م از

 :رمیگیو دستم را به کمر م شومیبلند م میاز جا ي...با لبخند احمقانه ادیای..سمتم مگرددیبرم نی...حسخورمیرا م می...صداافتمیم

 نشد... يزیچ -

 در هم است: شیابروها

 ؟؟یخوب -

 ...او اما با دو...رومیم نیی...آرام آرام پادهمیتکان م يسر

 اما هنوز ناراحت است.... زندیمعتمد باالخره لبخند م ي...آقادهدیپدرش دست م با

 ...کنمیم تیهدا میها هیرا به عمق ر نیخوب عطره مانده حس يو بو کنمیکنارشان عبور م از

 داشت..خودش که نه عطرش! یخوش حهیرا چه

در کار  ی....دعوا و جدلکنندیاما بلند صحبت م میکه مال شنومیپدر و پسر بلند است و م يحرفها ي....صدارومیآشپزخانه م به

 يزیآرام چ یو گاه دهدی...گوش مدیگوینم يزیاما چ نیکارش...حس يها یو خستگ دیگویمعتمد از سفرش م ي...آقاستین

 ...شنومیکه من نم کندیزمزمه م

 :ستمیای...کنارش مکوبدیدر و تخت را بهم م هیسام
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 شده؟ يزیچ -

 در خوردن صدا ندهم.... کنمیم ی...سعزنمیو گاز م دارمیبرم زیم ياز رو ياری...خدهدیرا نم جوابم

 خانم... هیسام -

 :ستمیای...کنارش مکشدیرا به رخم م یتفاوت یاما دوباره ب ستدیایاز کار م يا لحظه

 ؟؟یهست ينجوریچرا ا -

 :گرددیخشم برم با

 ندارم.. ينداشته باش...منم بهت کار يبه کارِ من کار -

 ...کنمیهنوز هم با پدرش در حال گفتگوست..از کنارشان عبور م نی...حسرومیم رونیآنجا ندارم...ب ي...کارلرزدی..تنم مگرددیبرم

 :گردمی...با لبخند برمزندیم میصدا نیدر است که حس رهیدستگ يرو دستم

 ن؟یالزم دار يزیچ -

اش  یشگیتنگش فرو کرده است...از ژست هم یشلوار ل بیرا به زور در ج شیاز دستها یکی....دیایم کتریو نزد شودیم بلند

 ...ردیگیخنده ام م

 :دیگویم یآرام ي...با صداستدیایم می....رو به رو کندیرا کج م سرش

 من خنده دارم؟؟  -

 ...ندینشیکنج لبانش م ی...لبخندکجدهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 ن؟؟یداشت يکار -

 پسر عموتون زنگ زده بودن طبق معمول... -

 ...زدیزنگ نم لمیچرا به موبا دانمی....نمکنمیفوت م یفسن

 :دهمیتکان م يسر

 شما؟ يندار لیموبا -

 چرا... -

 که.. نجایبه بعد به خودتون زنگ بزنن....ا نیاز ا نیبهش بگ -

 . شومیم رهیخ شیمو یب يو من به دستها گرددی...برمزندیم شیمعتمد صدا يآقا

 :کندیپسرش نگاهم م يو از کنار شانه ها کندیسرش را کج م معتمد

 حمام؟ نیبرد یپدرو ک انیخانم پو -

 :داندیو دردم را انگار م کندینگاهم م نی...حسشودیاز درد در هم م میاخمها ناخداگاه

 جمعه... -

 :دیگویو م دهدیفرو م شیو با همان منش خاص خودش دستش را در مو دهدیرا تکان م سرش
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 تا جا.... نینشد نیکه سنگ یتا زمان دینک یوقته...سع یلیخ -

 :دیگویو چشم در چشم من م پردیحرف پدرش م انیم نیحس

 بابا بهتره واسه آقاجون .... -

 :میگویوسط حرفش و با استرس م پرمیم عیمرد؟؟ سر يپرستار گر؟؟ید يپرستار دیبگو خواهدی...ملرزدیم دلم

 کم... هی...فقط  تونمی...من منینه آقا حس -

 :زندیم یثیو خنده خب کندیرا کج م سرش

 انجام بده؟؟ نکارویا تونهیمرد راحت تر م هیحمام آقاجون  يبگم برا خواستمیم -

 است... دهی...دلم ، نگاهم ترسرودیو باال م دهدیتکان م يمعتمد سر ي...آقاکشمیآسوده م ینفس

 :دیگویم یطانیو با خنده ش دیای..جلوتر مرمیگیرا در دست م رهیو از پشت دستگ دهمیم هیدر تک به

 ....میدیموش شدن شمارم ما د نینه؟؟؟ باالخره ا يدیترس -

 :میگویم يتر ظیو با اخم غل دارمیام را برم هیتک "نیساناز مقابل حس"همان  شومیو دوباره م کنمیم یاخم

 ....نیخوایو م دیکنیم یمگه من همسن شمام که شوخ -

 :پردیحرفم م انیم

 ندارم... یوخمن با تو ش -

 :میگویو م اندازمیباال م يشانه ا انیدر م یکی...دهمیومن اما اعتماد به نفسم را از دست نم کندیم عمیضا

 نره که من از شما... ادتونی...دیرفتار کن یمیصم ينجوری...دوست ندارم ایحاال هرچ -

 :دیگویو م دهدیسرش را قر م يشخندیو با ن کالفه

 مادر بزرگ... نیشما از بنده بزرگتر دونمیبله بله م -

 :دیگویو سرد م کندینگاهم م يجد

 ...یرفتار کن دیبا يجوریرفته چ ادتیشما  نکهیاما مثه ا -

 :شودیم کتریو نزد کندیرا تنگ م چشمانش

 حرف نزنم...مفهوم شد؟ يجوریحرف بزنم چ يجوریچ یبه من بگ یتونیتو نم -

 ...دیایموجود خودخواه و مسخره بدم م نیاز ا ي...چقدر لحظه افشارمیهم م يرا رو میها دندان

 :دیگویم يبلندتر يبا صدا ردیگیو سرش را عقب م دهدیهم فشار م يبروم که چشمانش را رو خواهمی...مکنمیم بغض

 ...یکن دییحرفمو تا دمینشن -

....از چکدی....اشکم مدوزمیدر چشمان مغرورش م و نگاه گستاخم را فشارمیرا در دستم م رهی...دستگ کندیم انیخشمم غل نباریا

 ....من از او بزرگتر بودم:ندی....کاش اشکم را ، ضعفم را نبخورمیخودم حرص م

 دلِ منو نسوزون اونو.... -
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  یلیخ رودیم ادمیو  کنمی....ترکش مکنمیادامه دهم....ترکش م توانمیو نم فشارمیهم م يرا رو لبم

 دشیرفت تهد ادمی..کنمیاستفادشان نم نگونهیدارم و اما ا اریکه من از تو آتو ها بس میبگو رودیم ادمی...میرا به او بگو زهایچ

 ....نمیرفت دمش را بچ ادمی...کنمیکنم...که نم

 ....نمیمعتمد...آن مرد با جذبِ و پولدار را بچ يباشم که بخواهم دمِ پسرِ آقا ی....اصال من کنمینشیاتاق م کف

 نگاه نکن... میدتهاست که کند شده است....به هارت و پورت هازبان من م یچیق

 : میگویلب م رهیو با غم ز دهمیم اسهایبه  ی...آبشومیم بلند

ماه رمضان بود و من از  شوازی! افسوس پشت افسوس....امروز پنیدارم..هم نیغمگ ياسهای دنیچ يبرا یهه...من فقط دست -

 ...خبریهمه جا ب

 و روزهاهم از دستم دررفته است... خیو تار نمیبینم ونیتلوز گریوقت است که د یلیخ

 نیاگر حس یکه در ماه رمضان نهار درست نکند..حت دیگویم هیرو به سام يو با اخم و دلخور دیایمعتمد به آشپزخانه م يآقا

 روزه نباشد..

و  دهدیهم فشار م يچشمانش را رو یبا حواس پرت گرددیبرم بیواقعا.... دست در ج دیبه فکر نقدریهم که....ممنونم ا من

 :دیگویم

 حواسم به شما نبود.... -

روزه را دارم و از فردا اول ماه  هیکه بن دانمیامروز روزه گرفته است...و م دانمی...مرودیم رونی...ب دهمیتکان م يتواضع سر با

 !رمیگیمبارك روزه م

 !کنمیام را تن م یمیقد ي...لباسهارومیبه حمام ببرم! به خانه ام م معتمد بزرگ را يامروز آقا نیهم رمیگیم میتصم

 ...گذارمیرا کامال داخل م می..موهااندازمیسرم م يرا به رو یرنگ و رو رفته طوس یشال

 کجا! دانمیمعتمد رفته است. نم ي...آقارومیم باال

 دارم و بازهم غصه دارم و هنوزهم غصه دارم. غصه

 ...گذارمشیم لچریف يو به رو کنمیبغلش م یسخت به

 است!!  نیاست و بازهم سنگ نیاست و هنوز هم سنگ نیسنگ

 !کنمیم تشیو به سمت حمام هدا کنمیم یپوف

 !کنمیو با درد نگاهش م زنمی...دست به کمر مکنمیتازه م یو نفس بندمی! در را مبرمشیو داخل تر م کنمیرا باز م در

 ...و چه بد ....ستی...و چه بد نگاهمکنیو هنوز هم نگاهش م کنمیم نگاهش

 ...کندیلب خر خر م ری!!! چشمانش باز است و زدهمیم یآشت یسی...بدنش را با آب و خ اورمیم نییآب را پا دوش

 از ام اس بهش غلبه کرده است! شتریب گرید يها يماریب

 !زنمیاز مو شکل پرز است م شتریکه ب يهم به چند تار ي...شانه امیشویم یو سرش را به خوب دارمیرا برم شامپو
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 ...دهمیو به کارم ادامه م کشمیرا باال م مینی...بشودی...اشک در چشمانم جمع ممیشویرا با دقت م بدنش

 :کنمیلب با حرص زمزمه م رهیز

 ...اگر بود....نیمن ا ذاشتیاگر آقاجانم بود..اگر بود نم -

 ! کنمیپشت دست اشکم را پاك م با

 ....نیش دست به اساناز شدیمگه م -

 ی...همان قسمتری...همان قسمت سخت و نفسگاورمیرا درم رشیو لباس ز دهمی...نگاهم را به صورتش مبلعمیرا م میبغض نفس

 عزادار شده بودم.... شیکه برا

نفس نفس زنان و اخم آلود نگاهم  نی....حسمانمیم رهیاما به چهارچوب در خ نباری! اشودیو در با شدت باز م کنمینم نگاهش

 :دیگویم ي...با لحن بدکشدیو دوش را با حرص از دستم م دیای....با تشر سمتم مکندیم

 !نمیبب رونیبرو ب -

 ...کشدیکناره لبش م قیانگشت اشاره اش را سخت به زخم عم ی...با کالفگکنمی...چشمم را پاك م کنمیم نگاهش

 چانه اش ادامه دارد!!! نییکه کناره لبش خانه کرده...از چاك دهانش تا پا ستیرازد انی...انگار سالستیکهنه ا زخم

 !االی...رونیبرو ب گمید م -

 :دیگویم ي...با لحن بدتررومیم رونیو ب کشمیدستم را آب م مظلومانه

 درم ببند پشت سرت!!! -

معتمد برگشته  ي... آقااوردینا محسوسش لبخند را بر لبم م ی...برآمدگکشمیبه شکمم م ی...با سوز دست شودیتر م نیسنگ بغضم

 !رومیم اطیوبه ح شومیاست...در سالن نشسته ...با دو از کنارش رد م

 ...اندازمیباغچه بزرگ م يچمنها يو خود را رو کشمیم یقیعم نفس

 وز هم بد است!اما هن ی...حالم بد است ...بازهم بد است....لعنتندیبیام...چشمانم هم تار م گرگرفته

 .شودیفرشته نجات من م ،یطانیظاهر ش نیکه ا ستیبار نیدوم

...ناخداگاه لبخند کندی...اشک از گوشه چشمانم سقوط مکنمی! ناخداگاه سبزه ها را مشت مشت مکشمیچمنها دراز م يابا رو یب

 .. زنمیم

 نیحس یافراط یخشم کم نیو ا ستیچ يبرا هیگر نیا کنمی...اما فکر م دیایام بند م هی! گرکنمیم نینثار حس یبزرگ يدعا

 چه؟ يبرا

 .کندیخانه م میپشت پلها ینور قرمز رنگ ،یاهیس ي.نگاهم خاموش است اما به جابندمیرا م چشمانم

 !دانمیرا نم لشیکه دل ییاز همان خنده ها زنمیآفتاب است..بازهم لبخند م هیاز ارث نیا و

من " کنمیبار فکر م نیاول ي. براشودیم قتری. لبخندم عمشهیاز هم شتریب یکم دهم،ی...فشار م گذارمیشکمم م يرا رو دستم

 "هستم یآدم خوش شانس
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 میگویمن افتاده ...در دل م يبا همان ژست خاصش رو نیحس هی.ساکنمی.چشمانم را باز مندینشیم میپشت پلکها یاهیس نباریا

 "شد هم قسمت نیبود که ا فتادهیما ن يرو نیحس هیسا نیهم "

 :یخشن است و عصبان کندی...طلبکارانه نگاهم مشومیم بلند

 من باشه! فهیوظ شیبق کنمیبرو باال ...فکر نم -

 :پرسمیو آرام م دهمیتکان م يسر

 ن؟یدیانجام م نکارویا یچ يبرا -

 :زندیم شخندین

 پدر بزرگ منو.... ادیزن باردار ب هیدو تا مرد تو خونه هستن  ینشدم..وقت رتیغ یهنوز اونقدرام ب -

 .زندیم شیبه مو ی..چنگخوردیو حرفش را م دهدیم رونیرا کالفه ب نفسش

 ...یمرس -

 ...یگیکه م هیبار نیچندم نیا -

 نگم؟ -

 :پرسمیاوست. ناخداگاه، اما م هیشب شی..لبخند هاافتمیم لوفرین ادهی...کندیکنج لبش کز م یو لبخند کج کندیرا کج م سرش

 ؟يدوسش دار -

 :خوردیو لبخند کوچکش را م کندیرا تنگ م چشمانش

 و؟ی؟ ک یچ -

 :کندیرد شوم که راهم را سد م خواهمیو اشتباه است! م دهیاز ابتدا نسنج سوالم

 ؟یک گمی...منمیبب سایوا -

 :کنمیو نگاهش نم گزمیرا م لبم

 !دمیپرسیم دیاشتباه کردم...نبا -

 و؟ی...کیبگ دیاشتباه با ایدرست  ایحاال  -

 خانم.... لوفرین -

 .دهدینشان نم ی...اما عکس العمل خاصشومیم رهیخ شیصورتش...به چشمانش ...به لبها به

 ؟یخودش گفته ازم بپرس -

 ...دمیپرس يطور نینه ...هم -

 :پرسدیم يمزه ا یلبخند ب با

 ؟یبپرس يهمون طور شهیحاال نم -

 کند: يرفتار نیسرگرمش کنم...من از او بزرگتر بودم...حق نداشت چن خواهدی...مدهدیقرار م چهیکه مرا باز ردیگیم حرصم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٩٨ 

 گفتم که از اول اشتباه بود سوالم... -

 :کندیمتوقفم م شیاما باز صدا شومیکنارش رد م از

 دی...شادونمینم -

 ...او هم...گردمیبرم

 ازش.. ادیبدم نم -

 :شودیمانع م شیبرگردم که صدا خواهمی...ماندازمیباال م يا شانه

 بد؟ ایحاال به نظرت خوبه  -

 ؟یچ -

 :شودیم کینزد

 ...لوفریدوست داشتن ن -

 ... اندازمیباال م شانه

 ...دیکه ازدواج کن نیموظف ییجورا هیو  نیبهش متعهد کردمیفکر م -

 :کندی...سرش را خم مشودیم کتری...نزدرودیدر هم م اخمش

 گفته؟ ی؟ ک فهیوظ -

 :کنمی..نگاهش م شومیم هل

 ...يجد دیآخه گفتم شا -

 برگردم: خواهمی...م کنمینفسم را فوت م کالفه

 ...دیاصال ولش کن -

 :کشدینمدارم را م لباس

 ...نمیبب سایوا -

 :دیگویو شمرده شمرده م کنمی...نگاهش نمزندیتند م قلبم

 وادار کنه... خوامیکه ن يمنو به کار تونهیکس نم چیه -

 موقع باز شود... یکه ب ی... لعنت به دهانکنمیم نگاهش

 اعمال خودتون؟ یحت -

 ...لعنت...شودیباز هم م که

 :شودیابروانش باز م گره

 نکردم که مجبور به ازدواج شم... يمن کار -

 منظوره من... -
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 منظورتو خوب گرفتم... -

 اما.... -

 ...يبر یتونیم -

 :کنمیحرص نگاهش م با

 من از شما.... -

 :کشدیکنار و عربده م کندیحرفم را پرت م یعصب نباریو ا کندیرا باز و بسته م چشمانش

 ...يبر یتونیحاالم م ته؟؟؟ینداره...حال یفرق ریو کب ریمن صغ ي...برايبه درك که بزرگتر -

 ...زنمیشکستن غرورم...تنها نفس نفس م ياز صدا ر،ی، از خشم، از استرس، از تحق یناراحت از

 باز هم چشمانم سد شده است : دانمی...مکنمیم بغض

 ؟یسوزونیکه دله منو م هیبار نیچندم نیا یدونیم -

 ...شودی...خشم نگاه من اما پررنگ تر مبازدیچشمانش رنگ م ناگهان

لب  ری...زگذارمیخودش تنها م یرا با اعمال و رفتار و کم نی...حسکنمی...ترکش مدهدیبه افکارم م يگریرنگ د يروزیپ

 ...کندیآب خوردن زائلش م یبه راحت کندیهم م يریکار خ....دهمیفحشش م

 !!!میستودن ينبود من در دست و دلباز ادمیاما  رمیگیپسشان م میبگو خواستمیرا پس ...هه..م میدعاها تمام

هم  یخوب يدروغگو ي...به عالوه خباثت وجود رومیکه مادر را از من گرفت... باال م ییبه همان خدا کنمیم واگذارش

 .... دهیتخت خواب يمعتمد تنش است و آرام رو يهست...لباس آقا

 ....میگویلب شکر م رِیو ز زنمیخودم م یِبه خوش اقبال يلبخند یهمان گرفتگ يالبه ال از

 ...دهدیرا نشان م ي....دوازده و خورده ااندازمیبه ساعت م ینگاه

 !دهمیها را به خوردش م یخوردن ...آرام آرامرومیو باال م کنمیم ینیصبحانه را س لیوسا

 ....بندمیپرده و باد در را م نیتراس باز مانده....با جدال ب ي.... درهاکشمیگردن باال م رهی...پتو را تا زکنمیم زیلبش را تم دوره

 !!!رومیم نییو پا اندازمیبه اتاق م یاجمال نگاه

 است... زیم يصبحانه دست خورده رو زیو م ستیدر سالن ن یکس

 قی... دقاستین یکم نیهم میگویکه م یکم نیهم کره و مربا....ا ی...کمدارمیبرم رینان و پن ي...لقمه ارومیم زیم سمت

معتمد  يآقا گردانمی...سرم را که برمگذارمیانگشتم را با ولع به دهان م ينشسته و مشغول خوردن بودم....عسلِ رو یطوالن

دست  وانی...لردیگی...خنده اش مافتمی...به سرفه مکندیاعصاب نگاهم م یب یمتعجب و کم یو کم ستادهیا بیدست در ج

 ...زنمیرا پس م وانیو ل کنمیم گری...چشمانم آب افتاده...چند سرفه دگردی... دلم مردیگیدهانم م يخورده آب پرتقال را روبه رو

 ترش رفته.... بیبه پدرِ عج نیحس بیعج يلبخندها فهممی..همان لبخند کمرنگ کنج لبانش مانده...حاال مشومیم بلند
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... ماندیم یمعتمد با دست منتظر باق ي...و آقارومیو به آشپزخانه م دارمیسبد نان را برم يحرف اما با خجالت و دلخور بدون

 ...ریشده ام و س نیسنگ ی...حسابدهمیدر آشپزخانه طولش م یکم

....کف دستم را کندیحمله برده ام خجالت زده ام م يزیتبر ریبه نان و پن یسومال يزده ها یکه همانند قحط ییلحظه ها ادی

 ...گرمم شده است....گذارمیم میگونه ها يرو

 ...رومیم رونیو ب کشمیم ي...نفس آسوده استی...ناندازمیم رونیبه ب ینگاه

هم از  یهم خجولم و شرمنده...و کم ....هنوزاندازمیتخت م ي...خود را رورومیو به اتاقکم م کنمیعبور م اطیسرعت از ح به

 خودم حرص دارم!

 :میگویو کوتاه و آرام م زنمیرا چنگ م یتخت رو

 ...یلعنت -

مشامم را نوازش  اسی ي...بو کنمیاکتفا م قینفس عم کیفقط به  نباری...اکنمی....پنجره کوچک را باز مشومیم بلند

خاموشش  ستین يبرنامه ا نمیبیم یو وقت گذرانمی...همان روبه رو پنج تا کانال را از نظر مکنمیرا روشن م ونی...تلوزدهدیم

 !!!کنمیم

 !!نمینشیخانه ام م یتنها صندل يو رو دارمی... برش مافتدیبه کتاب م چشمم

 ...ماه دوم...کنمیصد را باز م صفحه

و عجل "به و روز جمعه صد مرتبه صلوات همراه با ...روز پنجشنبه صد و چهل مرت "ملک"پنجشنبه و جمعه سوره  يروزها

 "فرجهم

 :میبخوان ریو صلوات کب میشکم گذار يرا رو دست

و  نیمحمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و العن اعدائهم من الجن و االنس من االول یاللهم صل عل "

 "نیاالخر

 ....میکن لیخوانده و آن را ناشتا م دیدد عناب سوره توحترش ....هرروز بر دو ع بیو س ریش يهفته گوشت با قدر هر

 ترش...گوشت.... بی...عناب...سبندمیحوصله ام...کتاب را م یب

 ....کنمیترش هم اضافه م کی بیکنارِ س دارمیرا برم ستمیو من ندارم...ل میترش هم...دار بیاست ...س زییعناب که پا فصل

 ..نی...هميمقو يها هی...فقط اغذاندازمیم ستمیبه ل یاجمال ینگاه

 ...رودی...دلم ضعف مکنمی....نگاهشان مبایدخترانه ز ي...همان لباسهادارمیرا برم شیها لباس

 

 هیشب یعنی...کندیم ری!!! چهره اش ذهنم را درگکنمیو باز بازشان م کنمیبارهم تا م نیو چندبار...چند نی...چندبوسمشیم چندبار

 مادر باشد...کاش... هیکاش شب ست؟؟یک

 !دانمیاز دختر بودنش مطمئنم..نم نقدریچرا ا دانمینم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ١٠١ 

و در کشو  کنمی..خشک شده اند..تا مدارمیپنجره برم يحفاظ ها يشسته ام را از رو ي...لباسهاکنمیاز لباسها دل م باالخره

 ...گذارمیم

 خسته... یده ام و حسابعرق کر ی...حسابرومیو بعد از سه روز به حمام م دارمیام را برم حوله

 ...ستیحس خوب يدیق یب ی...گاهکنمیو گوشه حمام پرت م کنمیهارا م لباس

خشک و  يمو يشامپو ها دیجد ياز ورژن ها تشیفیست اما هنوزهم ک یمیقد نکهی...با ادارمیرا برم یتخم مرغ شامپو

 بهتر است... هایباز یقرت نیچرب و همه ا يمخصوص شوره و مو

 داده! يآپشن هارا درخورد جا نیشامپو تمام ا نی...همزنمیم لبخند

دوسشان  یکه گاه ییکک و مکها نیمخصوصا ا کشمیم فی...سه بار ...صورتم را محکم و سخت لمیشویرا خوب م سرم

 دارم...

 شده است!! شهیبرق افتاده و پوست صورتم چرب تر از هم مینینوك ب میایب رونیاز در حمام که ب دانمیم

 معلوم شوم... اطیو از ح میایب رونیاگر ب ترسمی...مکنمیو همان داخل حمام لباسم را تن م بندمیمرا  ریش

 خورده ام اما بازهم گرسنه ام...استحمام خسته ام کرده!!! نهمهیا نکهی! با امیایم رونیو ب بندمیرا دوره سرم م حوله

 ...هنوز اذان نشدهاندازمیهم به ساعت م یاست...نگاه شهیاز هم شی...تتمه پولم بدارمیرا برم فمیک

ساده اما  يکه طرحها یمشک ینخ يو روسر یساده مشک يو مانتو ی...شلوار مشککنمیو شسته شده ام را تن م زیتم يلباسها

 !نی..همرمیگیازش قرض م یمال مادر است...هنوزهم مال اوست من فقط گاه نیدارد...ا یخطم يگل ها یبزرگ و آبرنگ

 و مهم؟؟ ستین لیدخ تیاز مسائل زندگ کیخودت بگو در کدام  یی...خداستیمن انکار ناشدن يمادر برا وجود

 اشتباه بوده است؟ شیها ییاز راهنما کیرا کج؟ کدام  رتیکه راهت را اشتباه کند و مس کجاست

 کدام.... چیه

 ...خورمی...هنوز هم نمخوردمینخور نم ادینمک ز گفتیم یهم به حرفش هستم...وقت هنوز

 !دهمی...هنوز هم نمدادمیندهم نم یو بزرگش را نپوشم و در اتاقم قر خشک یمحل يلباسها گفتیم یوقت

 !خورمی...هنوز هم نمخوردمیآب نخور نم شهیبا ش گفتیم یوقت

 ...اندازمی...هنوزهم مانداختمی...مندازمیب نینگاهم را زم ابانیدر خ گفتیم یوقت

 از حد وابسته نباش.......... شیب گفتیم یوقت

 ...شومیاما خواسته و ناخواسته وابسته م نباریا

 یکن یتلق تیدوست داشتن ياز هشدار ها یچیحد و حصرم را سرپ ی...نکه دوست داشتنِ بشومیخوده خودش هم وابسته م به

 ...کن ریکه خدا در دلم انداخته تعب يبه مهر يرا به عشق وجود ینا فرمان تینه...حکا

 وابسته نباش و من وابسته ام...هنوز هم وابسته ام!! ییگویم تو
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....مادر پسم نزد اما يداریدوستش م شتریب يخوریاز جانب عشق پس م ی...قبول کن...وقتستیقشنگ یچی....سرپینافرمان نیا

 بد بود... میاضیر شهی..هم شهیگفت حساب شده دوست داشته باشم....من اما حساب و کتاب از دستم در رفته است...هم

کار  نی...دوست نداشتن تو سخت تريمن هم سخت تر رستانیدب يمادرم...تو از فرمولها و معادله ، همان مضل روزها یه

 عادت کردن به نبودنت! ی....حتاستیدن

 ...همانند دوست داشتنت! همانند نگاهت...دهیچیو پ یسخت تو

 ...گشاد است و راحت...بندمیمانتوام را م يها دگمه

 کباریام...چرا چرا  دهیرژ لب هم ند کیخود را با  یوقت حت چی...تا به حال ....هزنمیم ي...لبخند دردآورستمیایم نهیآ يبه رو رو

جز  دندی...همه ددمیکرد...اما خودم را ند یصورت یرا کم میبه زور و بال لبها میها یاز همکالس یکی رستانیدوم دب

 !دمیرا ند رییوقت تغ چیاما خودم ه کنمیم رییو تغ دیایبهم م گفتندیبود...م يا نهیش آخودم...کا

 و مادر و نجابت و سن و سال کم... کردستان

 !!دادیاذن نم یپول یو حال و حوصله و ب ياجبار یبعد از آن زندگ و

 !نیهم خواهدینکرده م يدلم کارها یفقط کم یبر دادنش نداشتم ...اما حاال کم يو من اصرار دادینم

 ...کندیافکارم را نوازش م یلیاردب يهمزمان صدا اندازمیبه ساعت م ی...دوباره نگاهکنمیرا مرتب م میروسر

...با همان خاطرات پدر و حوض کوچک رمیگی..وضو مزنمیرا باال م نمیو است دارمیرا برم ي...روسربندمیرا نا خداگاه م چشمانم

خسته ماه  يروزها ادیمرا  کردیچادر بر سر م یکه وقت ییسرخ مادر....گونه ها يو گونه ها قیغر حیو تسب یآب

و هنوزهم نشسته است...فقط  نشستی!! منشستیآسمان م یبر کرس شیو مادر به جا دادیکه استعفا م یی....روزهاانداختیم

 !نیهم کیاز اعمال ن خواهمیم یلمسش نردبان يو برا رسدی...دستم بهش نمکنمیدستم را دراز م انهیدور تر ....ناش یکم

 ...شودیقاب چشمانم م نیچرخش نگاهم حس نی...در سوم گردانمیو سرم را برم کوبمیم میران ها يبار دستم را رو سه

...جنس نگاهش را نمشیبیام شده است...لحظه تار م رهیعامدانه خ اسهایو او از پنجره کوچکم...از پس  کنمیم نگاهش

 ....گردانمی...با انزجار رو برمفهممینم

 یاوقات اصال دوستش ندارم...درواقع موجود دوست داشتن ی...بعضکندیعبور م مینس کیو او مثل  کنمیدوباره نگاه م اطیاحت با

 !نیاوقات است که دوسش دارم ...هم یفقط بعض کنمی....اصالح م ستین

 !کنمیاضافه م ستمیرا به لچادر و جانماز  یو با حواس پرت کنمیم زانیرا آو چادر

 ...رمیرفتن اجازه بگ رونیب يمعتمد برا ياز آقا دی...بارومیم رونیو ب کنمیرا سر م میروسر دوباره

 ...رسدیبه گوشم م "تو ایب"همانند  يخفه ا ي...صدازنمی..دوباره مدیاینم یی...صدازنمیاتاقش را م در

 !سدینویم يزیکارش نشسته و چ زِی...پشت مبرمی...سرم را داخل مکشمیم نییپا اطیرا با احت رهیدستگ

 :دیگویو م کندیرا جا به جا م نکشینگاهم کند ع نکهی..بدون اکنمیم ي...سرفه اشومیداخل م کامل

 ؟یداشت يکار -
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 ...گردمیدارم اگه امکان داشته باشه برم برم دیچندتا خر هیبگم بهتون...من... خواستمیراسش...م -

نگاهم  ییایتالیکلفت ا یشکل با آن فرم مشک لیمستط نکیو از پس ع اوردیباال م یکرد....دست چپش را با ژست خاص نگاهم

 ...کندیم

 بعد... نیاالن که موقع نهاره پدره..بذار -

 نداشت تازه بعد از نهار هم دلشوره کار نکرده را ندارم.... یبی...عرومیم رونیو ب دهمیتکان م ي...سرشودیم یخال بادم

 نباشد... نی....کاش حسشودیکه در باز م گذارمیبر هانش م ی...قاشقبرمیمعتمد را م يآقا سوپ

 !کردیاش زده و پدرش را عبادت م یشلوار مردانه طوس بیهردودستش را در ج نباریمعتمد ا ي...آقاگردمیم بر

 دارد و فقط در مقابل پدرش! ی...نگاه مهربانکنمیسوپ را در دهانش بگذارم...نگاهش م يشتریب طایکردم با احت یسع

 :دیگویم یل رهی...زردیگیحرف قاشق را از دستم م یو ب دیایم جلو

 بهش بدم! خوامی...خودم مدیبر دیتونیشما م -

 ...دارمیرا هم برم ستمیو ل فی...ککنمیو چادرم را سر م رومیبه سمت اتاقکم م عی...سررومیم رونی...بنمیبیلبخندش را م حاال

 مدل باال و بازهم باران رفاه و بازهم ....بازهم خودم! يها نیخاطرات و بازهم ماش ینیمن و بازهم سنگ بازهم

و  لرزدیو چقدر دلم م افتمیم لوفرین يحرفها ادی...گذارمیبرآمده م بایشکمم تقر ي...دست راستم را رودارمیآرام قدم برم آرام

 !شومیچقدر نگران م

 بروم! يبه غربالگر توانستمیو من م گذشتیچند هفته هم م نیا دی..باگذشتیزمان زودتر م دیبا

 و در آخر خودم! دیو بازهم خر ضیزن الك زده و بازهم تبع کیاتوبوس و بازهم  بازهم

 بیس یحت کنمیم يداریاست را خر ازی...هرچه نکنمیگز م نییاال تا پارا از ب افتهی نتیکه با مغازه ز ییها ابانیوخ شومیم ادهیپ

 ترش...

 !شودیبسته کوچک هم دل مرغ....آسان و راحت درست م کیگوشت قلوه گاه... يمقدار یحت

 یصورت زیر يکه گلها دیپاپوش سف کی...با خرمیمخمل م دیسف یسره هم کیو  رومیم یفروش یسمونیبه همان س بازهم

 کرده اند.... باترشیز

کس حال و حوصله  چیه نروزهایچرا ا دانمی...نمماندیاز نگاه کسل فروشنده پنهان نم نیو ا رومیقربان صدقه اش م چندبار

 کس... چیندارد...ه

 خسته تر... نباریاما ا دارمی...بازهم آرام قدم برمرمیگیم شیخانه را پ راه

خوان دوست  یمیاز خواننده قد یحت میگویمورد عالقه ام م ياز علما...کنمیم حتشی...نصکنمیخودم با طفلم صحبت م با

 گرگ نباشد اما بره هم نباشد... نکهیرفتار با مردم و از ا ی...حتیحت یاز آداب غذا خوردن...حت یام....حت یداشتن

را از پدر بزرگش ...صبر و بازهم صبر و هنوز هم صبر را از مادرش ارث ببرد....ارث  تیتواضع را از مادر بزرگش ...درا نکهیازا

 ها باشد... یببرد و وارث تمام خوب
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 دلرحم شود.... شیتا به جا کنمی...نوازشش مدیایتا ناز پرورده باز ن دهمیم فشارش

 ...دهدیش مکه گو دانمیاما خوب م میستیرو در رو ن نکهی...با ازنمیحرف م یاو منطق با

 ...دهندیو به خورد خودت م کنندیرا اضافه م گرشید ياما هزار تا دهندیاطرافمان گوش م يآدمها

...اما در ينه ندار انیب يحرف بزند....تو آزاد تواندی...همه اش را هم قبول دارد...چون نمدهدیدارم که فقط گوش م نیقی اما

 ..تا دلت بخواهد...يدار اریاخت يآزاد ندهیآ

 ...شومی...زود به زود گرسنه مسپارمیو چشم به سوراخ قفل م رمیگیم زمیتم يرا از کفشها نگاهم

 ...رودیو دلم ضعف م لرزدینخورده ام...دستم م نهار

درست مثل  اندازمیو با لباسم برقش م دارمیاز جنس ترش برم یبیس ي...همان اول کارکنمیرا جا به جا م لمیوسا شومیم داخل

 خودم .... ینینوك ب

 ...شودیکه چشمانم از حال خوبم بسته م یبا لذت...آنقدر خوب و عال زنمیم گازش

 ی...دلم کمنمیمعتمد را من بچ يسفره افطار آقا خواهدیاذان مغرب بود...دلم م گریساعت د می...ناندازمیبه ساعت م ینگاه

 مورد دعا واقع شدن! یو کم خواهدیثواب م

 ...رومیم رونیو ب گذارمیم شیلباسها ونینفسم را کناره کلکس لباس

 ...دیگوینم يزیاوهم چ دهمی...بدون حرف کارهارا انجام مستییدر حال دم کردن چا هیسام

 ...دیایم رونیب ییاز دستشو سیمعتمد با دست و صورت خ ي...آقااندازمیرا کوچک و جمع و جود م زیم

 :میگوی...آرام مزندیم يو لبخند محو کندیم نگاهم

 التماس دعا... -

 و تنها به گفتن : دهدیرا نم جوابم

 ... کنمیبعد نماز افطار م -

 ...کندیم اکتفا

راه به خاطر عجله  نی...بگردمی...به سرعت هم برمخوانمشیم شهیتر از هم عی...سررومیو به اتاقک م رمیگیرا م میهم وضو من

 ...خوردمیم يدوبار سکندر مییو نگاه کم سو

 ثواب داره... یلیروزه دار کار کردن خ يبرا دانمیو م زمیریرا م شییچا عی...سرندینشیم زیپشت م شومیوارد م تا

 :میگویو بازهم م گذارمیم شیرا رو به رو فنجان

 ...دیبرام دعا کن -

 به شکمم: ی...بعد هم نگاهکندیم نگاهم

 ...ادیکه سالم م شاالیا -

 بهتر؟؟ نیاز ا ی....چ زنمیم لبخند
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 کنمیام...حس م دهیرس شیبه دعا عیچقدر سر کنمی..حالم خوب است و حس مزنمیمعتمد م يبه آقا يو سر زنمیم يلبخند

 سالم است...

گذشته  ادی يبروند...اگر بروند من با چه بهانه ا خواهمی... نمردیگی...و چقدر دلم مشوندیو کم کم، کم م زندیریکم کم م اسهای

 مادر را پخش کند؟ يبو يزیچه چ گریاگر بروند د فتم؟؟یهاب

 دانه باز شده.... کی...کنمیاما م دیاینم دلم

 ...گذارمینافم م يرا رو اسیو  زنمیآرامش بخشم...لباسم را باال م يها شهیهمان صحنه کل دوباره

 کرده است... باترمیشکمم...ز یبرامدگ باستیز چقدر

 هم نشسته ... دی...شاستادهیکه در دستان من است انگار مادر کناره من ا اسی

 !ستی...حس خوبشودیم خیتنم س يساقه اش مو مچهین يسرما از

 !بردیموقع هم م ی...ببردیخواب مرا م نباری...اکندیرا هم مچاله م فهیو وظ تیمسئول ی...خستگبندمیرا م چشمانم

 است... کیانه تار....خشومی...دوباره همان تن لرزه بعد از خواب...به سرعت بلند مپرمیدر از خواب م يصدا با

! بردیسوال م ریشب را ز یاهیس نیآسمان چشمان حس کنمی...در را که باز ماندازمیرا سرم م ي...روسررومیسمت در م به

 ....کندیم تمیاذ اطیح ي....نور چراغهابندمیچشمانم را م

 :دیگویم یآرام به

 ...هیبابا عصبان -

 :شودیباز م چشمانم

 شده؟؟ يزیچ -

 ساعت چنده؟؟ آقاجون.... نیدونیم -

 ..ستی...ده و خورده ااندازمیبه ساعت م ی...نگاهخوردیو او حرفش را م کوبمیم میشانیبه پ محکم

 :دیگویبا همان لحن مظلومانه اش م دوباره

 ..نیکرد رید دمی..ديدار یمشکل دیگفت شا سادیبابا وا یه -

 !کندیم جیمرا گ شیمفرد گفتن ها یجمع بستن ها و گاه یگاه نیا

 : میگویو م کنمیم ی...نگاهمیدست خودم عصبان از

 ...امیاالن م -

 ...رومیم رونیب عیو سر زنمیبه صورتم م ی...ابشودی...چشمانم تار مبندمی...در را مدهدیتکان م يسر

 !دیایکه پشت سرم م شنومیرا م شیقدمها يو صدا کنمی...از کنارش عبور مستادهیهنوز ا نیحس

 ...زندیم شهینشسته...قلبم تند تر از هم ونیتلوز يمعتمد روبه رو ي....آقاکنمیباز م اطیرابا احت در

 ...گرددیدر برم يلوال يصدا با
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 : کشدی..ابرو در هم مبشیدر ج شهی...با همان دست همشودیم بلند

 تیمسئول نیا ؟؟ شما گفتبه امون خد نیتاحاال پدرو ول کرد یاز ک دیدونیم د؟یکنیم کاریچ نیخانم معلوم هست شما دار -

...حاالم دونمیو چه م دیخر نیرفت نیدی....صبح که به کاره خودتون رسنیشیم ادهیاز حرفتون پ نیدار نمیبی...اما کم کم منیریپذ

 ...نیکه....اگه بخوا

 :خوردیبه گوشم م نیحس يصدا

 بابا .... -

 ..کندیمعتمد فقط نگاهش م يآقا

...کارم زندی...مضطربم...چشمانم دو دو مکندینگاهم م نی! حسشومیکه متوجه نم دیگویبه پدرش م يزیو آرام چ رودیم کترینزد

 ...یمعمول یاست نه خوشحال و نه حت نیدارد....نه خشمگ یتفاوت یچهره ب نی!! حسدانمیرا، خانه ام را از دست رفته م

 ..ستدیایم میبه رو رو

 قرصاشو بده...شامشم ببر... -

 ...رومیباال م عانهیو مط کنمیه و چه به پدرش گفته..تجسس نمچه شد دانمینم

امان  یلرزش ب نی..از الرزمی...ممیشویمعتمد را م ي...صورت آقامیکار و زندگ يبقا يبرا زنمیتر چنگ م يو قو دهیترس دلم

 !کشمیم یقیو نفس عم بندمیچشمانم را م يکالفه ام...لحظه ا

 !کندیم یاز گوشه چشمانم خودکش ی....ناغافل اشکگذارمیم میپاها يو رو دارمیرا برم شیغذا ینیس

 تنگ است!!! رویه ي! چقدر دلم براکشمیم یقی...نفس عمگذارمی...قاشق را بر دهانش مکنمیم پاکش

 !!ستی...هوا ابربندمشی...دوباره پنجره باز شده است...مدهمیرا م قرصش

است... نگاهش  ستادهیپشت سرم ا نی...برمگردم...حسبندمیو در را م اندازمیبه اتاق م ی...نگاه اجمال دارمیرا برم ینیس

 !دهدیم هیپله تک يو از پشت به نرده ها رودی...عقبتر مکنمیم

 شمال .... رمی...دارم مستمین يهفته ا هی هیمن  -

 :اندازمیباال م يا شانه

 ...یبه سالمت -

 :ردیگیم حرصش

 نگفت.... يزی....امروز من بودم بابا چيرینگ یگفتم که مثه امروز حواس پرت -

 !!کشدیرا با دندان به داخل دهانش م شی....مرکز لب باالخوردی....حرفش را مکنمیم نگاهش

 نگفتم.... يزیمنم چ -

 :شودیمانعم م شیاز کنارش رد شوم که صدا خواهمیم

 ؟؟يزنگ زد تییبه پسر دا -
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 :کنمیم نگاهش

 پسر عمومه ... -

 :داردیاش را برم هیتک

 ؟؟؟ي...زنگ زدیحاال هرچ -

 :اندازمیم نییرا پا سرم

 !زنمیم -

 !دهدیتکان م يسر

 جواب کرد.... رویبابا سام -

 ...کندیبراندازم م ياالن با حرص و غرض ورز کردمی...فکر مکندی...نگاهم مکنمیم نگاهش

 من نبود... ریکه تقص دیدونیمن ...خودتون م -

 :اندازدیباال م يا شانه

 ...ستیام مهم نبر -

 ست؟یمهم ن -

 نه چرا باشه؟؟ -

 :گذاردیبرگردم که ...نه نم خواهمی... دوباره ماندازمیباال م يهم شانه ا من

 بود؟؟ یاسمت چ -

 يپرسش و پاسخها رهیخواستن را ز نیا خواهندیو م یمهم شانیکه برا ییرهای..مدزندیمدرسه حرف م يرهایمد نیا مثل

 کنند. یمخف شانیالک

 ....انیپو -

 :کندیتعجب نگاهم م با

 ان؟؟یپو -

 ...دهمیتکان م يسر

 اسمِ پسرونست... کردمیفکر م -

 تر از تصوره من است... خنگ

 ...مهیلیفام انیپو -

 :اندازدیباال م ییابرو

 ....کتیبگو...اسمه کوچ یتیلیمن نگفتم فام -

 :میگوی...خسته مکندیام م کالفه
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 ساناز.... -

 :اندازدیباال م ییابرو دوباره

 نجا؟یا ادیبگم ب لوفرویچند روزه ن نیا يخوایم -

 ؟یچ يبرا -

 ....زایچ نیوارده به ا خونهیم یخوب...اون پزشک -

 :پرمیوسط حرفش م ییدوپا

 نه ممنون.... -

 دستم شده بود... يکه خودش بود عصا یانگار تا زمان ردیگیام م خنده

 برم؟ نیدیاجازه م -

 :دیگویو م اوردیاش در م یشلوار ورزش بی...دستش را از جکندی...نگاهم مخوردیو تکان نم هستادیا میرو روبه

 ؟؟یپدر بزرگو حموم کن يخوایم يجوریچ ستمیمن ن -

 ...شودیتفاوت باشم اما نم یب خواهمی...ملرزدیم تنم

 ...شهیمثه هم -

 !دانمیست...م یآخر پرروگ گرید نیا

 :دیگویتک خنده مردانه م با

 شه؟؟؟یمثه هم ؟؟یجان؟؟؟ چ -

 !داردیام را نگهدارد که نم یاما دوست دارم احترامه سن و تاهل و مادرانگ دیایبودنش بدم نم یمیصم از

 ....خرمیزحمتشو به جون م نبارمینکردم...ا ي...من اصرارنیدر نقش فرشته نجات حاضر بش نیداشت یسع شهیشما هم -

 به موال.... ییپررو یلیخ -

 :شودیکنم...اما نم رشیتحق خواهدی...دلم مکندی...اوهم گستاخانه نگاهم مکنمینگاهش م زیت

 شما؟ یکالس چندم -

 اما با خشم: شودیباز م اخمش

 ها؟؟ -

 د؟؟یرفتار کن يجوریندادن با بزرگترتون چ ادیتو مدرسه بهتون  -

 :کندیم نگاهم

بچه هان  شهی!!! آخه همننیبیشمارو بچه نم انمیاطراف ينجوری! استی...بد ننیبد زیاز هم تم رویو کب ریالزمه صغ ییجاها هی -

 !کننیمدل رفتار م هیدرك و فهم با همه  یکه ب

 ....ستادهیلبخند کج هم کنجه لبانش ا هی...تازه ستین ی...عصبانستین نیخشمگ
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 :کندینگاهم م رهی...خجودیرا م نشییمتعجب است...لب پا چشمانش

 ...يبر یتونیم -

 ...دونمیم -

 :اندازدیرا باال م شیابرو يتا کی

 برو... -

 ...رمیم -

 :شودیم قتریعم لبخندش

 ....ییمثه دختر بچه ها -

 ...يپسر بچه ا هیاما تو خوده  -

 ...خنددیصدا م با

 ؟؟يدرس خوند -

 دارم... پلمید -

 :دهدیتکان م يسر

 ؟يدراورد نجایچرا سر از ا -

 اقبت کنم!که از پدر بزرگ شما مر -

 :زندیو دوباره لبخند م کندیرا کج و م سرش

 !!فتهیبود که وظ یفعل طیمنظورم شرا -

 کلمه! نیاز ا ادی....بدم مفتیوظ

 ...هیطوالن -

 :دهدیم هیدوباره به نرده تک نهیبه س دست

 ...شنومیم -

 ؟؟يکنجکاو یچ يبگم؟ اصال برا یچ -

 !شنومیم -

ازدواج کنم....اومدم تهران...بعد هفت سال باردار شدم ..حاالم طالق گرفتم  رمردیپ هیبعد از مرگ پدر و مادرم مجبور شدم با  -

 دراوردم!! نجایسر از ا ينجوریاومدم کار کنم...ا

 :اندازدیباال م ییابرو

 ؟؟یخالصه نگفت يادیز -

 !!نیدیشما خالصه شن -
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 :زندیلبخند م دوباره

 !!شنومیم اتیبا جزئ -

 حوصله ندارم .... -

 !اندازدیابرو باال م یناگهان يبا خنده  نباریا

 ...ینترس یلیتو خ -

 کردم... هیمن  -

 ...میمنم تهران -

 مبارك باشه!! -

 : خنددیصدا م با

 نقدر؟؟یا میچونیپیچرا م -

 ...دیکنیم چیمنو سوال پ نیکه دار نییشما نیا یول -

 :دیگویو سرخوشانه م کندیرا باز م دستش

 ...يآزاد -

 از اولم بودم... -

 ...ردیگیخنده ام م میو بچه باز یاز گستاخ خودم

 دوست دارن؟؟ ییپدرتون چه غذا -

 مرغ... -

 :دهمیتکان م يسر

 د؟یخوریم يشمام سحر -

 است... زی..تمرومیحرف به سمت اشپزخانه م ینه...ب یعنی...اندازدیباال م ییابرو

 ...با حدس و گمان اما!!!کنمیرا روشن م ییظرفشو نیماش

 دیگوی....م کندی...بازهم گله مزنمیزنگ م روی... به هرومینمازم را خوانده ام...به خانه م دیایم ادمیکه  رمیوضو بگ خواهمیم

 معتمد غافل بمانم.... يبروم و از آقا ییجا یتا مدت خواهمینم گریاما د نتمیبب خواهدیم

 شده است.... ادیدوباره وبا ز نروزهای..امیشویم را خوب گوشت

 ...کنمیو ماست هم مخلوطش م ازیپ ی..کمکنمیو با گوشت کوب لهش م گذارمیم ینیس يرا رو گوشت

 رود.... رونیکه دود ب کنمی...پنجره و در را باز مدارمیشعله گاز نگهش م يو رو گذارمیم يتور نیب

هرچه  نکهیا ستیبی..حس عجگذارمی...با لذت لقمه لقمه بردهان منمینشیم ونیتلوز يو روبه رو گذارمشینان م يال البه

 ...شودیم میتقس یدانیم يخوریم
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...ما مادر ها ناخواسته سهم ضعفمان را  کندیم رییهم که مادر شود ناخداگاه نامش به دست و دلباز تغ یلیو بخ صیآدم حر هر

 !ستی...وچه شراکت قشنگمیشویم کیشر مانیبا کوچک دوست داشتن

 ...گذارمیآخر را هم به دهان م لقمه

 ...زنمیو با صدا گاز م دارمیبرم یترش بی...سکنمیاما نگاهش م دانمینم چیدر حال پخش است...از داستانش ه يدیجد الیسر

 شدنشان!! ریاز خوردن و س شتریب یحت برمیلذت م يخوب است ضرور میکه برا ییزهایداشتن چ از

است و نشسته بر کاناپه کنار  داریمعتمد ب ي...هنوز آقارومیو دوباره ساعت دو نصفه شب به خانشان م کنمیرا کوك م ساعت

 ...کندیدود م گاریپنجره س

 !کنمیدرست م یو مرغ را زعفران گذارمیگاز م يرا رو برنج

 بد تهران! يگرما يرفع عطش مناسب است آنهم برا يبرا کنمیهم خورد م اریو چند خ کنمیرا دم م يچا

 !ستین دنید يبرا يا لهی....چراغها خاموش است و به جز نور اشپزخانه وسنمیچیصدا م یرا ب زی....مکنمیقاچ م يا هندوانه

 ...:ستمیایم کنارش

 معتمد غذاتون امادست... ياقا -

رده ام بازهم جا دارم...از خودم و خودش هم که آخر شب خو ینان و کباب نهمهی...با اارومیاز عزا درم یهم در اشپزخانه دل خودم

 ! شکمو...زنمیو لبخند م کشمیبر شکمم م ی..دستکنمیتعجب م

...با صورت و دستان  رودیم ییحرف به سمت دستشو ی...بکندیبرنج را جابه جا م لیم یرا تمام کند...ب شیتا غذا شومیم منتظر

 ...رودیباال م ییصدا چیه یو ب شودیظاهر م سیخ

و  یشگیهم هی...سوره ملک را هم و ان آخوانمی....نمازم را مرومیو به اتاقکم م کنمی...جمع و جور مرمیگیاشپزخانه وضو م در

 ترش... یشگیصلوات هم

گونه کوچکم را نوازش  گرید ی..با دستکشمیدست مادر را دراغوش م هی...با رومی...به خواب مستیحس خوب یسبک حس

 با ترس و لرز.... ي...همان خوابهاپرمیقراضه ام از خواب م لیموبا ي! صبح با صداشیایرو ی..حت.ستییبای....خواب زدهمیم

 خاطرات گمشده ام.... يشده  دایجز پ ستین ی...کسدارمیم برش

 نه خواب نبودم... -

 :دیگویخنده م با

از صد  عشونیضا يکه صدا یخواب نبودن در صورت گنیم ی....چرا همه الکنهیهم دیاز زبونِ تو شن شهیکه م یتنها دروغ -

 ...زنهیم ادیداد که نه فر یفرسخ

 احترام است! ی.... نوعستیدروغ ن نیندارم...ا ی...جوابخندمیاش م مزهیب يها یپرچونگ به

 :پرسدیم يدرآورده...جد يباز مزهیب يادیز فهمدی...خودش ممیگوینم يزیچ

 ...رمیگیبرات خونه م یساناز به خدا لب تر کن ؟؟یاز جات؟ راحت یهست یاالن راض -
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 مهربانانه اش: يها یبه پرحرف نباری...ازنمیم لبخند

 بگم؟؟ یچ گهیخوبه....ادماش خوبن...د میخوبه...اوضاعم خوبه...بچمم خوبه..وضع مال یهمه چ نجایگرام .... ا يپسر عمو -

 ؟؟؟یخودت خوب ؟؟یخودت چ -

که  يشده....همان شانزدهم آبان نحس، همان روز نی...همان دوشنبه نفرییمان غروب کذاخوبم ؟؟؟ من درست از ه واقعا

 هی...گر خندمیمعروف نشده ام...م "خوب" نیمادر...تکه بزرگ سرنوشتم را از دست داده بودم بدم...و هنوز ا

 !ستمی...اما خوب ن نمی...شادم..غمگکنمیم

 .کندیاست که نابودم م نیام!!!!! و ا دهیبد چشرا  يمادر یاما ب چشمیبودن را کم کم م مادر

 خودمم خوبم.... -

 ...یستیخوب ن یعنی نیا -

 با خودت! رشیتعب -

 تنوعِ! هیتو  يمدت کسلم هم برا هی...هم من میبزن يدور هی...رونیب میدنبالت باهم بر امیبگم ب خواستمی...راسش مالیخیب -

 ...تونمیراسش االن که نم -

 ساناز؟؟ رنیگیسخت م یلیچرا؟؟ بهت خ -

نشدم به نحو  نیسنگ نِیکه سنگ یتا زمان خوامیم رویبه کارم باشه....ه شتریحواسم ب یمدت هی...بهتره ستین نینه...مسئله ا -

 شد شرمنده نشم! بدونم که قبل از اون تالشمو کردم!!  ریشکمه براومدم دست و پاگ يروز هیاحسنت کارامو انجام بدم که اگر 

 ...من هم!دیگوینم يزیو چ کندیرا فوت م نفسش

 ؟؟؟يندار يباوش....کار -

 ....ينه ممنون که زنگ زد -

 بود...فعال خدافظ... فمیوظ -

 خدافظ... -

 دن را ندارم....ست! امروز اصال حوصله کار کر يام...ساعت حدودا نه و خورده ا ستادهیوسط ا همان

باز  يصدا شنومیو م کنمیپرت م يتخت فلز يرا رو لی...موبامالمیبه صورت خواب آلود و نشسته ام م یو دست کنمیم ینچ

 را...بازهم خاموش شده است... شیشدن اجزا

 !!!کنمیخودم را....خودم را نگاه م کنمی...نگاه مکندینم میرها يا شهیکل يصحنه  نی..ارومیم ییدست شو به

 یب یدوستشان دارم و گاه یکه گاه ییکک و مکها نی...و ادیایدر سرکوبش دارم به چشمانم نم یکه سع یجز نگران يزیچ

 از ادمها!! یلیصورتم با خ زی....نقطه تماسابمشانیاعصاب م

 ...دی...شاکردیخود م ریرا درگ یخرفت نبود عاشق که نه دل ریاگر پ دانمیکه م يساده ا صورت
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...اگر میبرابر شهیدارد...ما هم شیکه کم و ب ستییبایز نی...ا ندیبایاما خود باور نداشتم و ندارم...همه ز م،ییبایکردك ز گفتندیم

 و اعتدال را برهم نزند که زده است!!!!! يبرابر نیا انیباور غلط اطراف

 که روزه ام... دیایم ادمی...تازه اندازمی....با لباسم برقش م دارمیبرم یبیس خچالیسرِ  رومیم

و من خود از همه  دیاینم شیپ یمشکل دهدیم ی...اما دلم گواهای رمیبا وجود بچه ام روزه بگ نکهینه ا ایدرست است  دانمینم

 !میراض شتریب

 !ترسمی...حوصله دکتر رفتن را هم ندارم...از خرجش مشودیافطار... دوباره نگاهم تار م يبرا گذارمیم خچالیرا به در  بیس

 يباشد و مشامم پر از هوا گرید ییجا ریشوم و فکرم درگ رهیو به کتاب خ نمیکهنه بنش یصندل نیا يرو دیق یب خواهدیم دلم

 ....اسی

چروك  ی...به خاطر شست و شو کمکنمیرا تن م ستیچندان نو هم ن گریرا که االن د یی...مانتو نو کنمیرا مرتب م میروسر

 ...شومیم رهیبه خودم خ ادیز ستی...چند وقترومیم نهیا يندارد...دوباره جلو یتیاست...اهم

 توقع و قانع باشم!!! ینکنم و همان ساناز ب رییاما بهتر است تغ دانمیرا نم لشیدل

 کنم و بخوانمش ... یوقت دیکه شا دارمیرا برم کتابم

 ...کندیهوا هم آرامم نم نیاما ا کشمیم قیچند نفس عم شومیکه رد م اطی...از حرومیم رونیب

صوت  ادی افتمیپدر م ادیاست...دوباره  دهیچیماه رمضان در فضا پ يها یقرآن خوان ي...صداکنمیسالن بزرگ را آرام باز م در

از گذشته دور  دیبا ی..کمشومیرد م شیاز رو چیکه ه دارمی....برش نمافتدیم میپا ي......خاطرات پدر درست جلوشیصدا يبایز

 ..شد...اگرخاطرات بگذارند.

 گوشخراش نه گوش نواز است! شیاز حد بلند است...قران اما صدا ادیز شی..صدااندازمیم ونیبه تلوز ینگاه

 ...زمیریآب پرتقال م ی...کمدارمیمعتمد را برم يآقا ي...سبد قرصهارومی...به آشپزخانه مستیدر سالن ن یکس

 ..رومیهم نان و مربا.... باال م يمقدار

 ...شومی...داخل مدیایهم نم ییو صدا ستین یکس کنمیباال را کنکاش م سالن

 ...خواب است...یافق شهیهم رمردیجز پ ستین یکس بازهم

 ...کنمیباز م نباریا شهی...پنجره را برخالف همدهمیکنم...چند بار پتو را تکان م دارشیب دیایقرصش گذشته ، اما دلم نم ساعت

 کند... دارشیقرآن ب يتا صدا گذارمیرا باز م در

..بلند شودینم داریام..ب دهی...چندبار...ترسزنمیم شی...صدادیایدلم م نباری...انگار نه انگار...انمینشیتخت م يرو کنارش

از دست دادن  يبرا یابهت گریسرزنشش کنم اما د خواهدی....دلم منمینشیو دوباره م لرزدی...دلم مکندی...چشمانش را باز مشومیم

 بماند! یاقب دیاحترام هم با نیندارد هم
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 نیهم شهی...همجودی...آرام آرام مگذارمینان و مربا دهنش م يو لقمه ا شومیم کتری...نزدگذارمیو متکارا پشتش م کنمیم بلندش

دهد  ییکه کنار گوشم با دهانش صدا یمرد...هر کس نیدهانش...نه ا ي....مخصوصا صداکندیاعصابم را خورد م نیاست..و ا

 ...کندیم میروان

افتادن  يصدا ینی...با گذاشتن س گذارمیم یپا تخت يرا رو ینی...سدهمیو آب پرتقال را به خوردش م گذارمیرا دهانش م قرص

 ست... ی..مهر کوچکشومی...دوال مرسدیبه گوشم م يزیچ

 !دهیخواب یهست که نمازش دهد...حت یاما کس خواندینماز نم ریپ کردمی..فکر مزنمیم لبخند

 دلهره ام تنگش بود... یقصه هر روز من است..امروز کم نی..ارومیم رونیو ب بندمی...پنجره را مکنمیرا مرتب م شیپتو

 را... نی...حسنمشیبیچهره خواب الود، حاضر و آماده م يبه جا نباریا

که چقدر از لباس  کنمیفکر م نیاست...به ا شهیتر از هم نیسنگ پشیدوبنده انداخته است..ت کیرنگ و ش یمشک يا کوله

 ...پوشدیکه مردانه تر م ی...اما فقط زماندیایخوشم م دنشیپوش

 "من از ازش بزرگترم" یجمله لعنت نیسالم مقدم تر هستم اما ....بازهم ا يبرا دانمیو من هم...م کندینم سالم

 :شودیم یلجبازمان طوالن نگاه

 سالم... کیعل -

 ریز کیوقت رابطه محترمانه  چیه نیچرا رابطه من و حس دانمی...نمرومیم نییپا و دهمیخوش است...جوابش را با سر م حالش

 ...يبلکه از لحاظ فکر ی..نه از لحاظ سننمیبیاو را بچه و کوچک تر م شهی...همشودیدست و باال دست نم

با  بیو دست در ج ستادهیدر دستش در سالن ا یچرم فیو ک یطوس یراهنیرنگ مات و پ یمعتمد با کت و شلوار مشک يآقا

 است..... نیمنتظر حس یشگیهمان ژست هم

 ..دهدیو او فقط سرش را تکان م کنمیو پدرش هم جوابش..من هم سالم م دهدیسالم م نیحس

تفاوت نسلها و  نیداشته ام...ا نیکه من مقابل حس کندیرا تکرار م ي...چرا که رفتارداندیاو مرا کوچک و بچه م یعنی نیا و

 ...کندیکه نمسنها چه ها 

 حوصله... یو ب زهیانگ ی...بکنمیو جابه جا م اورمیدرم نیمعتمد رفته است..ظرفهارا از ماش يآقا دانمیاما م شنومیرا نم شانیصدا

 ...دیایم تشیکه به شخص یخنک ي...بوکنمیحس م رسدیبه مشام م یکم عطرش که به سخت يرا از همان بو حضورش

 :کنمینم نگاهش

 م؟یصبحونه ندار -

 :اندازمیباال م شانه

 طبخ نشه... يزینه ...پدرتون گفتن ماه رمضون چ -

 :دیگویو آرام م رودیم خچالی سمت

 ؟یزنیحرف م ينجوریکه ا یکنیمگه تو مطبخ قاجار کار م -
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 ...ستیدنیشن کندیم یشوخ ی، آنهم وقت شی....حرفهازنمیم ي...خودم هم از لحن صحبتش لبخندخنددیم زیکوتاه و ر بعد

 ...گذاردیم شیرا سره جا ریپن یقوط فی...شلخته و کثمالدیم شیرا هم رو ریپن يادیو مقدار ز داردیبرم یتست نان

 :دیگویپر م مهی...با دهان نردیگیم میروبه رو یو هول هول زندیم يگاز

 ...بخور... ایب -

 :میگویو م رمیگیتفاوت ازش م یرا ب نگاهم

 روزه ام... -

 ؟یکنیم یروزه؟ شوخ -

 :کنمیم نگاهش

 دارم؟ یمن با شما شوخ -

 ؟؟يمهربان شد هی...چزندیم لبخند

 باش... يجد شهیکال هم -

 ...اندازمیباال م ییابرو

 ؟یچ یعنی -

 :دیگویو م دهدیم هیتک یوارانه دستش را به صندل لوده

 تصور کنم... تونمیتورو خوش اخالق و مهربون نم کنمیهرجور فکر م یعنی -

 :میگویاخم م با

 ...دیتصور کن ستیخوبه...چون اصال الزم ن یلیخ -

 ...داردیو دستش را برم زندیلبخند م بازهم

 ...میما رفت -

 ندارد.... شیهم برا یچندان تیو اهم دهمیرا نم جوابش

 ...گذارمیاماده م شیافطار را هم کم و ب لیوسا يکاریو از سرِ ب کنمیم زیرا تم آشپزخانه

 : کنمی....کتاب را باز منمینشیراحتشان م يمبل ها يبار رو نیدوم ي...برارومیسالن م به

 ... یانیسهم لبن "

 .. اتیلبن هیو بق ری...ماست...پنیبدون چرب ریمصرف ش شتریب ایچهار سهم  روزانه

 "...جاتیو سبز وهیسهم م شتریب ایتا نه سهم غالت..مثل نان سبوس دار...هفت  دو

 ندارد... يا دهیفا کنمیاش عمل نم هیاما فقط تغذ شیها یلیکه به خ یمن يبرا خواندنشان

 ؟يدی.....خدا را چه ددهمیبازهم ادامه م اما

*** 
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 "نیحس"

 ...نشیعاقالنه اش...بزرگانه اش...سنگ يها یحاضر جواب نی...از اردیگیام م خنده

به جنگ  یدوست دارم با او صحبت کنم حت نکهیمخاطب بودنم است...ا يمن برا دیشد لیم بتریدارد و عج یبیعج يخصلتها

 قابل هضم است... ریغ میو جدل برا

 ...دارمیسرم برم يرا از رو نکیو ع کنمیرا پارك م نیماش

 ...دهدیجواب نم شهی...مثل همدهمیم جیمس دی...به سعکنمیم یط ادهیرا پ يریو مس اندازمیام را م کوله

 ...خندمی...به فکرم مخواهدیرا م دیسع يها یسگ اخالق یشادم و دلم کم يخودیب امروز

 !دهدیتکان م میبرا يجذبه دانشگاه تنها سر نیو ا دهمیتکان م شیبرا ی..دستنمشیبیدور م از

 :میدهی...دست مستمیایچند قدم درست مقابلش م با

 ...حال و احوال؟دیبه...داش سع -

 ...ستمیقربونت...بد ن -

 ... متینیبگو اونموقع بب ؟؟؟یخوب یتو ک -

 ... می....بر نیحوصله ندارم حس -

 جذاب.... يادیو خوش پوش و ز نیاست...بد اخالق و سنگ نیهم شهی...همدهمیتکان م يسر

پسر  نیا زونیمرکز توجه هستند...من هم همان پسر شوخ و آو شهیهمان پسرِ موجود در همه دانشگاها ست که هم دیسع

 است! زانیاز من آو شتریب دی...سعمیبگو دیداستانش را وارونه با نباری...اکیش

 ...کندیمرا خوشحال م نیا و

تفاوت تر و با تکبر تر راه  ی...و او بپاشدیم دیسع يدرست شده به رو ي...از همان اول عشوه عروسک هامیشویکالس م وارد

 ...شودیم شتریموقع هاست که توجه اش به دوستان مذکرش ب نیو ا رودیم

 ...خوردیزنگ م میو گوش گذارمیم نیرا زم فمیهم کنارم...ک دیو سع کنمینشستن انتخاب م ياول را برا يها فیرد

را  لوفری...عکس ناندازدیام م یبه گوش ینگاه یچشم ریز دیبار....سع نیاول ياست...حوصله اش را ندارم...آنهم برا لوفرین

و  کشدیم شیدر موها یتفاوت باشد...عامدانه و مردانه دست یب خواهدی...مکندیکامل نگاهم م نباری...اکنمیم جکتشی...رندیبیم

 :دهدیش نشان میآفتاب نکیخودش را مشغول دسته ع

 بود؟؟ یک -

 که.. يدید -

 دمینه ند -

 ...لوفرین -
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 ؟؟يچرا جواب نداد -

هم خبر  مانی...از رابطه و احساس هردودیدیرا به وفور م لوفریها حضور داشت و ن یدر مهمان شهیهم دیسع گفتم؟؟یم چه

 ....دهمیم حشیاطرافم ترج ي...اما در حال حاضر به دخترا ستمین لوفریداشت..من عاشق ن

 :کندیم نگاهم

 هان؟؟ -

-... 

 ش؟یخواینم گهید -

 :کنمیدرهم م ییابرو

 مگه مال منه؟ -

 :غردیم

 ...نیحس -

 هان؟؟ -

 سره کاره نه؟ -

 ...نیه اما االن حوصلشو ندارم همدختر خالم ه؟؟یسرکار چ -

 حوصله تورو داره؟؟ شهیاون هم -

 داشت... تیاهم دیسع يبرا لوفری...نانهی زدمیرا م نانیمهر اطم دیبه شکم با دانمی...نمکنمیم نگاهش

 :میگویو سرد...اما رك و راست م خشک

 نه؟ يحوصلشو دار شهیتو اما هم -

 ام... دهیکه فهم فهمدیم

 رو ندارم... یچکینه...من حوصله ه -

 :میگویگوشش م رهی...زکشمیبه شانه اش م یدست

 باور کردم... -

 دهیبچه ها فهم ي...از صحبتهادهدیرا تکان م شیهم ندارد... پا شیقلم آرا کیالغر است... يادی...زکنمینگاه م میدختر کنار به

 :میگویم دی...با خنده به سعمیام که امتحان دار

 ...يواحد بردار یه یمشروط ش یکه ه يامتحان دار ی...ندون نهیدانشگاه به ا فیدانشجو....اصن همه ک گنیبه من م -

 :کندیاش را نثارم م یشگیلب فحش هم رهیو ز زندیم يخنده ا تک

 االغ... -

 :میگوی....با لبخند مدهمیم مینگاهم را به دختر بغل دست دوباره
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 ...دیببخش -

 :شومیم لیبه سمتش متما ی....کمکندیم نگاهم

 نه؟ گهید میامتحان دار -

 :میگویو م زنمیم ی....چشمکدهدیاره تکان م يبه معنا يسر

 گه؟؟؟ید ي...خوندیخر خونا باش نیاز ا خورهیم افتیق ؟؟یرسونیم گه؟؟یحله د -

 :گذارمیم زشیم يو رو کنمیاز دفترچه همراهم م يا برگه

مراقب  نیدوباره ا دونمی..منهینمب یپام...کس رهی....بنداز ز نیرو ا سیاروم تو جوابو بنو گمیخواستم بهت م یمن هر سوال نیبب -

 ..تو راحت باش...ستین شیحال یچی....اصن هادیکچله م

 :رودیم يغره ا چشم

 ...خوبه؟ فتمیباشه ن اریکه باالخره نمره ب یاوووو...خوب باشه همشو نرسون...چندتا سوال -

 :کندیبد نگاهم م دوباره

 نرسون ...چطوره؟؟ يخوایخوب اصن م -

 ...کشدیم رونیبرگه ب يو دسته ا داردیبرم یرا از کنار صندل فشی..کشودیو بلند م رودیم يغره ا چشم

 :دیگویم يبلند يصدا با

 سواال رو پخش کنم... خوامیلطفا...م دیخوب بچه ها...آماده باش -

 ...کندی...اصال نگاهمم نمکنمی.تنها نگاهش م...گرخمیم یقیحق يمعنا به

 :دیگویآرام م گذاردیم زمیم يرا که رو برگه

 کچله اومده وگرنا سره کارت با خوده استاد بود... نیبرو دعا کن که ا -

 کردن ندارم... يهم برا ينوشتن ندارم...کار يبرا يزی...چاورمیشده ام نافرم...خودکار را درم عیضا

 يو نامه بلند باال برا نمینشینم کاری..من هم بکندیسرش را هم بلند نم ی..حتکنمی...نگاهش مکندیتند و تند ورقه را پر م دیسع

 ...کندینمره کامل را رد م دهی...آنقدر خود را بدبخت نشان داده ام که به سطر آخر نرسسمینویاستاد م

 ...شومیبلند م دیاز سع بعد

 :زنمیبه کمرش م یم...ضربه محکمیرویم رونیب

 کاغذو.... يکردیم اهیاز رو برگه؟؟؟ تند تند س يکردیچرا اون کلتو بلند نم یعوض -

 :دیگویم شخندین با

 درس بخونم.... نمیبش کارمی....بکردمیم اهیهمون فقط س -

 :زنمیبه کمرش م ي..ضربه دوباره اشومیم خوشحال

 ....یخودم نیع -
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 ؟؟ياورد نیماش -

 اره..چطور؟؟ -

 قرار دارم.. ییجا هیمنو برسون تا  -

 ...امیجون منم م يا -

 :کندیم نگاهم

 دارم.. يشتر قرار کار -

 خنده: رهیز زنمیم

 ...گهیبرم مصاحبه د خوامیبابا بگو م نی...بشنهیانگار وارد کننده ماش يقراره کار گهیم نیاوووو همچ -

 :میگویخودش م يادا با

 ...يقرار کار -

 :دیو مگو کندیاش را پنهان م خنده

 ...میبر نیکمتر زر بزن...بش -

 ...ستیبچه بد دهن کال

 ....کنمیرا روشن م نیو ماش دهمیتکان م يخنده سر با

 ...میزنیبهش م میسر هی...ناسیا یمغازه عل ابونیخ يشرکت روبه رو نیا میبر ایب -

 برم خونه... خوامی...مگهینه د -

 ...حاال چپ و راست خونه؟؟ رونیب یبزن يدیتراشیم بهانه هیهرروز  ه؟؟یچ -

 مادرِ تنگ شده است... نیکلکل با ا يندارم...به خدا که دلم برا شیبرا یجواب

 کوچه... نیتو ا چیبپ -

 :دیگویو م داردیچرمش را برم فیک

 ...نجاستیدستت درد نکنه...هم -

 :شودیم ادهیو پ دهدیم دست

 ...منم هستم...ایامشب خونه بهنام ب -

 دارم: دی...ترد گذارمیهم م يرو یپلک

 ...شهیم یچ نمیبب -

 :کشدیدر هم م ابرو

 ؟؟؟ياندازیراه م شهیم یچ نمیبب شهیم یچ نمیرفتن بب یتاحاال واسه مهمون یاز ک -

 ؟؟يدیم ریبابا تو چقدر امروز به من گ يا -
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 شده... تیزیچ هیچون  -

 ...شهیم رید تونیبرو بابا ...برو قراره کار -

 :یشگیهمان لبخند کج و همان غرش هم بازهم

 االغ... -

 ...شومیرد م یخواهر عل یسمونی...از کنار مغازه سشومیو دور م دهمیتکان م یدست

 ....شومیم ادهی...پرمیگیدنده عقب م دوباره

خواهر و شوهر خواهرش نشسته  و میروی...داخل مکندیم یسالم احوال پرس ییاست....با خوشرو ستادهیمقابل در ا یعل

 :میگویبا خنده م یگوش عل رهیاند....ز

 شهیبزنه به خدا خوبه ها...گرمم م يگوشه سالن و غذاخور هی ادیمامانتم ب گمینه؟ م کننیکال خانواده شما فشرده کار م -

 ...نیکناره هم شتریمغازه...ب يفضا

 ...مینینشیاز مبلها م یکی ي...روکنمیخوش و بش م شانی.... با هردوزندیبه کمرم م يخنده ضربه ا با

 آن لباس و شرتک ست پسرانه است... یحواسم پ شتریو من ب زندیحرف م یعل

 ...اریاونو ب یعل -

 ...زنمیبه جنس پارچه م یو من هم دنبالش...دست شودی...بلند مدانمیرا قطع کرده ام م حرفش

 ؟؟يخوایواسه بچت م -

 ..اوهم ...خندمیم

 ن؟یچنده ا -

 :دیگویم يجد

 ش؟؟؟یخوایم -

 اوهوم... -

 ؟؟یواسه ک -

 :کنمینم نگاهش

 به تو چه؟؟ -

 بپرسم.. حهیبذار از مل -

 :مانمیم منتظر

 ...سهیبده من بذارم تو ک -

 ...رمیگیم لیرا تحو سهی...کدهمیم دستش

 چقد شد؟؟ -
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 باشه داداش باشه حاال... -

 نکن ... تی...بگو اذیعل ينه جد -

 گفت ...ببر داداش ببر مبارك صاحابش... حهی...خوده ملرمیگینم نیبه جونه حس -

 ...کنمیپهن م يکنار یصندل ي....با خنده لباس را رومیایم رونیو بعد از تشکر ب گذارمیعقب شلوارم م بیپولم را در ج فیک

 ...ییخوده لباس به تنها یو قلنبه است...حت ...گردکنمینگاهش م یوقت ردیگی...خنده ام میلی...خامدیپسر بچه ها خوشم م از

که دوست دارم تا  ستییتنها جا نیمتنفرم..ا نی...از آهنگ گوش دادن در ماشرانمیو به سمت خانه م کنمیرا روشن م نیماش

تمرکزم را بهم  یقیمادر.... موس یعنیبه گذشته... و آن همه گذشته  شتریو ب ندهیبه آ دیفکر کنم...فکر کنم...شا ایآخر دن

 ...زدیریم

و خدارا شکر  ستیبابا ن نی...ماشکنمیرا قفل م نیو ماش گذارمیم میموها يرا رو نکی...عشومیم ادهیو پ کنمیرا جمع م لباس

 ...کنمیم

 ...کردیم بمیپرحرفش را نص يبازهم از آن نگاه ها دیفهمیام و اگر م چاندهیدومم را پ کالس

مبل به  ياست که رو قشیعم يباز و نفسها مهیچشمان بسته و دهان ن دیایکه به چشمانم م يمنظره ا نی...اولرومیم داخل

 خواب رفته...

را هم مرتب...و من با  شی...روسرکندی..خودش را جمع مزنمیو ناخداگاه لبخند م کنمی...نگاهش مپردی...مدارمیدوم را که برم قدم

 !باستیزمادر بد اقبال و ساده  نیچقدر ا کنمیخودم فکر م

تکان  ياول من باشم...بازهم سر دیبا یشگی...سالم دهنده همستیا هودهیکه تالش ب فهممیو من م دهدیسالم نم هنوزهم

 ...دیایعاقالنه اش خوشم م ياز چشم غره ها یحت شی...از رفتار هادهدیم

 بلند شود : خواهدی...منمینشیروبه رو م مبل

 ...نیکجا بش -

 :شودیاما بلند م او

 معتمد بزنم... يبه آقا يسر هیخوابم برد ..برم  -

 حاال... نیبش -

 ...کنمی...با ابرو به لباس اشاره مدهمی....به سمتش هل مگذارمیم زیم يرا رو سهیک و

 ه؟یچ نیا -

 :گذارمیسر م ریو با لبخند دستم را به ز دهمیم هیمبل تک به

 خو... اریدرش ب -

عکس  خواهدیصورتش گرفته و من دلم م ي..روبه روکندی...بازش مردیگی...لباس را دستش مکندیرا باز م سهیو ک کندیم نگاهم

 ...یمخف یلیالعملش را بدانم....لبخند بر لب دارد اما خ
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 ...یممنون..مرس -

 ...زنمیو لبخند م میگوینم يزیچ

 پسره؟ دیدونیحاال از کجا م -

 از کجا معلوم دختره؟؟ -

 دختره... کنمیخودم حس م -

 پسره... کنمیمنم حس م -

 ...ابدیادامه  ریزنج نیطور ا نی...و همگرید ی..کاش جواب دهد...من هم جواباندازدیباال م ییابرو

 :زندیم لبخند

 ..ستیکه بهتون مربوط ن دیکنیم ییشما حسا -

 ...برمیجسارتش لذت م از

 ه؟؟ی..حرفدمیربط م یکه خودمو تو همه چ میمن کال ادم -

 جدل باشد... يبرود...کاش بازهم مسئله برا خواهدیو من دلم نم شودی...بلند مشودیمن هم لبخندم به خنده بدل م..زندیم لبخند

 دارم دختره.. نیقی نکهیپسر نشه..با ا کنمیهمه آرزو م نیقشنگه...با ا یلیدر هر حال ممنون خ -

 :میگویو م دهمی..از پشت کمربند شلوارم را تکان م شومیهم بلند م من

 م؟؟یشرط ببند يایم -

 حرامه.... يشرط بند -

 :اندازمیباال م ییابرو

 ..ستین ایمالِ ما که از اون شرط بند -

 :دیگویم کالفه

 ببازم.. خوامیاز اون..نم ای نیاز ا ایحاال  -

 :زنمیم يموز لبخند

 ...دمی..اگرم من بردم...هه..بازم خودم سورشو مدمیمن سورشو م يخوب اگه تو برد -

 :کندیم اخم

 ن؟؟یدیکار دارم...رخصت م -

 :اندازمیباال م ییابرو

 گه؟ید يبندینچ....م -

 ...ستیجالب زهیاش هم چ ی...اما کالفگکنمیکالفه اش م دانمی...مرودیو باال م دهدیجوابم را نم نباریا

 "ساناز"
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 ...کندینگاه بچه گانه اش کالفه ام م یگاه ی...حتشی...حرفها رفتارش

 است... قراری....دلم دوباره بانهیخسته ام  رمانیاخ يکه از کلکلها فهمدیم دانمیو نم کندیام م کالفه

 است دوباره دلم... قراریب

 يو به عنوان قار خواندمیدر مدرسه قرآن را با صوت م شهیدارم و هم یخوب ي...صداخوانمی...جزء اول راهم م خوانمیرا م نمازم

 .ستین دنیشن يبرا یشهرمان انتخاب شده بودم..اما حاال گوش

از عظمت  یکوه کنمیحس م چدیپیدر اتاقک کوچک م میانعکاس صدا ی...وقتخوانمی..بلند مخوانمیم شی...جز دخترکم...براجز

 گرفته است... يدر خانه ام جا

 ...ستیدست و پا زدن چه خوش ، حال یدر قعر بزرگ و

 بار نه دوبار... هزاران بار... کی...نه بوسمشیم...بندمیرا م قران

 ام؟؟ دهیرا نبوس یهفت سال است که کس یدانیم

 پرتاب نکرده ام؟ يموجود چیبه طرف گونه ه يهفت سال است که مهر یدانیم

 دارد؟؟  یتنها بودن چه حس یدانیم

 

 تنها گذاشتن! یحت ایتنها ماندن...تنها شدن...و  تیاست خاص نی...و ایرسیم یحس ی...در اوج خلوتت به بچیه

 ام... دهیگز عزلت

 کوچک را دوست دارم...من و فرزندم... ینیگوشه نش نیچقدر ا یکرده اند...و گاه ياجبار می...عزلت را براکنمیاصالح م نه

 منند!!!! یبزرگ زندگ يثمره  یکردند...آنها باعث و بان دمیرا که تبع ییکسا کنمیم دعا

 ...شودیکاسته م میقراریاز ب یخدا اندک تی...با تالوت آزنمیمعتمد سر م يبه آقا دوبار

 چندمتر آن طرف تر هم ارزشمند تر است!! متیگرانق یپر کن از مبل راحت ییتنها یصندل نی...همدهمیکهنه لم م یصندل يرو

..چه نانیلحظه اطم کی يتحمل...برا گریدوماه د یکیتخت.. يرو کنمیحوصله ام... پرتش م ی..اما برمیگیرا دستم م کتاب

 ...دانمیندارد...م یبچه ام مشکل دانمیسخت است...م

 ...دانمی..نه نماندازمیم نییپا يشانه ا یخستگ با

 اما حاال... مینبود و ما هم نمرد ي...زمان مادران ماهم غربالگرمیادا و اصول ها شاک نیا از

 مضطرب... یخوبم و گاه یچرا گاه دانمینمخورد است...دل نگرانم... اعصابم

 ...زنمی...لبخند مدارمیصورتم نگهم ي..لباسش را روبه رودارمیرا برم دهیخر نیرا که حس یلباس سهیک

 ...خواهدیدست م يکه پسر باشد...دلم عصا ستی...اما دلم رضا نقهیست..و چقدر خوش سل بایز چقدر

 ست؟؟؟یادی...توقع زیشگیهم آنهم
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 ...گذارمشیلباسها م هیکنار بق مرتب

ها  لهیاز پشت م شهی...همکنمیمتفاوت نوازششان م يا هیبا زاو نباری...ااسهاستیکناره  رومیکه م ییجا نی...اولرومیم رونیب

 !دانمینم ستی...حکمتش چ میمان آزاد ي...حاال هردویخاطره را مالقات ياسهایو  دمیدیم یخودم را زندان

...و ردیگیات م هیبا آواز گنجشکها هم گر دانمی...ميحوصله خودت را هم ندار یدلت گرفته است و وقت ی...وقتيکالفه ا یوقت

 يها هیگر دیگویم ی...چه کسدهمیدوباره م ی..راحت...به بغض سالمکنمیاست...خودم را آزاد م کیچقدر به حس من نزد

 ...یوانگیبد است و د لیدل یو ب موقعیب

 !نی...همرساندیاحساسم م انیت مرا در بفقط شدت صداق نیا

آن خرمن رنگ شده اش دلم را تاب  ادیمادر... يو تاب موها چیپ ادی..خورمیو تاب م دهمی...تاب منمینشیتاب م يرو

 باستی...چه بخواهم چه نخواهم....و چقدر زاندازندیتو م ایمرا  یکه فکرش را بکن ي...هرجور ینیبیکلمات را م ي...بازدهدیم

 خاطرات.... گاهیگاه و ب يزیسرر نیا

 !نی...همکندیاست که مرا آب م نیزود رفت...ا چقدر

 ...کَنَدی...سماجت گذشته قشنگست...مرا به زور هم که شده از حال مبندمیرا م چشمانم

 ...شومیم رهیخ هیبه همان پسرك همسا یچشم ریز

 ....خوردی...من دلم چنگ مزندی...مادر چادرش را چنگ مکندیهم نگاهم م او

 سرم دست از پا خطا کنم... يها هیبه خاطره سا خواهدی...دلم نمدوزدیم نیمادر نگاهم را به زم ياعتبار پدر و آبرو ادی

 مبل.... يو خودش را هم رو کندیهارا در هال رها م لهی...مادر وسمیرسیخانه م به

 ...رومیم رونیو ب کنمیاست...بدون صدا لباسم را عوض م دهی...خوابرومیاتاق مشترکم با ساکو م به

 ...بردیکارلذت م نیاز ا دانمی...ماورمی...جورابش را درمنمینشیم شیپا نیی...پاکندینگاهم م یچشم ریز مادر

 خواهمی..م رمیگی...دستش را م رومی....باال تر مدهمیرا مالش م شیرا گود کرده...پا شیکش محکم جوراب مچ پا يجا

 تواضع مادرانه ات.... يمن به فدا ي....اگذاردیببوسمش نم

 :دیگویدستش را ببوسم ....م گذاردینم

 نه دست بوس من.. یباش گهید یپابوس کس دیتو با -

 داندیکه م دانمی...مبوسمیصورتش را م نباری....ا کنمیطاها را او به من شناساند... حرفش را گوش نم یظهور را...تجل زمان

 ام... ینگاه چپ به هوس قلب کیبه خاطر  ی...حت مانمیپش

 

 کجا... یدلدادگ نیآن دوست داشتن کجا و ا فهممیدوستش داشتم و حاال م من

 ...نمینشیم کنارش

 تو زود مامان جان...فراموشش کن...فکرشو نکن..به درست بچسب... يفعال دوست داشتن و عاشق شدن برا -
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 مادر رو شده است دل نگرانم.... ينگاه برا کیبا  یست دلم به راحتد نکهی...از ازندیتند تند م قلبم

 مامان .... -

 ...شودیم بلند

 درست کنم؟ يخوریم یشام چ -

و ساکو با  خوردی...اشک از گوشه چشمانم غلت مکشمیتخت دراز م ي...رورومی...به اتاق مکشمی...خجالت مدهمیرا نم جوابش

 ...کندی...تنها نگاهم مکندینگاهم م شیا لهیت يبایآن چشمان ز

 ....دمیفهمیرحم بودند و من نم یهمان اول ب از

نشان  يبدون ذره ا دیاورا بنگرم...حسم را فهم نکهی...نگاهم را خواند بدون ادیفهمی...حس مرا مخواندیمرا م ينگاه ها مادر

 ست؟؟یچه خلقت نیدادن...ا

 نام مقدس... کینسان مقدس...انسان نه ا کیدر وجود  ستینشیچه آفر نیجواب مرا دهد...ا یکی

مرا  نگونهیتمام دلش را کتاب کرد و ا یبدون نگاه کردن به رنگ چشمان کس شودیچگونه م نکهی...ایجواب مرا ده يروز کاش

 ....يمادر...با اعجازت عاجزم کرد يرا به اعجاز نگاهش خمود....خمودم کرد نشیمبهوت...و آفر

 !"دانمینم"زندیم ادیفر مغزم

 ....شودیتو به کجا ختم م بینگاه عج انیکه پا دانمیمن هنوز هم نم و

که در  یدانه دانه ام از مرور خاطرات و عالمت سوال بزرگ ي...و گونه هادهدیهوا را تکان م يمولکولها يشتریبا شدت ب تاب

 ...شودیمانده گلگلون م میگلو

را داخل  می...خجالت زده ام...مودارمیحال....تاب را به سرعت نگهم به کندیمعتمد پرتم م يآقا ي...صداکنمیرا فوت م نفسم

 ...شومیم ادهیو پ دهمیم

دادم ...قرص و نهار ...ملحفرو عوض کردم....صورتشونم تر  زشونمیمعتمد سر زدم...همه چ ي..من تازه به آقا دیسالم ...ببخش -

 کم هوا عوض کنم... هیکردم...گفتم 

 :شودیم نیحس هی...و چقدر شبزندیم لبخند

 ....ي...شما کال هوارو عوض کردای دیهوا عوض کن -

 ...هنوزهم ملتهبم...زنمی...لبخند مرمیگیم شیو ب یرا کم منظورش

 ...ستیوضعتون اصال درست ن نی...با انیگفت روزه ا نیحس -

 :خورمیرا م لبخندم

 ...ستین شتریندارم...هنوز تازه دوماه ب ینه مشکل -

 ...رهیگی..باالخره داره شکل مدیکن یدگیبه بچتون رس دیاول با يماه ها نیباشه باالخره..از هم -

 ثواب است .... يصدا نی...ابرمیبلند معده ام لذت م يو قار و قور ها یگرسنگ نی...من از ارمیروزه ام را بگ خواهدیم دلم
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 نکرده! ییخدا دیشیم فی...ضعدیریبگ ونیروز درم هیحداقل  ای -

 ...کندیو مرا معذب م رودی...نمدهمیم یجان یرا تنها با لبخند ب پاسخش

 ... ندینشیتاب م يرو

 از مادرش گفته؟؟ يزیچ نیحس -

 ...کندیم رمیغافلگ

 نه ... -

 ...دهدیتکان م يسر

 ...دلش پره...بچست...بازم بچست...هنوزم بچست...نیبه حرفاش گوش بد -

 :شودیو بلند م دهدیتکان م يسر

 ...شهیبزرگ م یک دونمینم -

 هست؟؟؟ یشده ؟؟؟ مشکل يزیچ -

 وقته که هست... یلیهست و خ یمشکل که...آره مشکل -

 ...دهمیتکان م يسر

 خوبش کنم.. يجوریچ دیآرومش کنم..با يجوریچ دیبا دونمیمن مقصره رفتن مادرشم...نم -

 ...ستین شونیزیکه چ نیآقا حس -

که از  يظاهر شوخ و شاد نیبا ا خوادیحرفاست .م نی...از درون داغون تر از انیترشو نب یالک يها یو شوخ یالک يخنده ها -

به  یبه دلش نبره...پ یو پ نهیپدر پسرشو بب هی شهیمگه م تونه؟؟یخودش درست کرده باطن محزونشو پنهان کنه...اما مگه م

 ...نهیبه پدرو نب دهیحس تنفر خواب

دست احساس  تواندی...پدر هم مستیفقط مخصوص مادرها ن نی...پس ابنددیهمان عالمت سوال گنده باال سرم نقش م بازهم

 ...پدر هم از عالقه کوکورانه ام خبردار شده بود؟؟ شومیفرزند را رو کند...دل نگران م

گذشته را ...از دست  یکس شودی..مگر نمدل نگران گذشته ام.. نجایرفته است و من ا شهیهم يام ...او برا ینگران احمقانست

 شود؟؟ شانیو نگران و پر اوردیب ادیرفته ها را به 

 فرق دارم! ای....من با تمام دنشومی...اما من مشودینم دانمیم

 من مقصرم... -

خانواده  یطب اصلق نی...چرا هرچه سوال است از جانب همگذاردی...مرا با هزاران سوال تنها مرودیم شانی....دل پررودیم ناراحت

 ....دهدیدر ذهنم رخ م

 "مادر"
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به اذان  شتریساعت ب می....ناندازمیبه ساعت م ی...نگاه رسدیاز طبقه باال به گوش م یآهنگ پاپ میمال یی...صداشومیم داخل

 نمانده است...

 ظهورش را هم حفظ کرده ام... ي...به خاطره ارادتم به امامم دعاکنمیعهد را آرام آرام زمزمه م يدعا

 "دهیالطلعه الرش یاللهم ارن"

 ...مهربانم... دتی.....به قامت رشستیحس خوب چه

 !کنمیافطار را فراهم م نیافطار را ...اول لیو وسا زمیریم اشک

 "به عبادك یاللهم به بالدك و اح"

 ...نمیچیرا م زیم

 ...ستمیایم ونیتلوز يرو روبه

  "صاحب الزمان ای يموال ایالعجل العجل "

 ...کنمی...بازهم دعا مکشمیشکمم م ي...دستم را به روکنمی..دعا مبندمیرا م چشمانم

 ...کندیرها م مهیمرا نصف ن يو دعا دیچیپیدر خانه بزرگ م یلیاردب يصدا

 ...کشاندیو عظمت خانه را به حقارت م چدیپیاذان م يصدا

 ..نیحس کندیم ییبای...کار زشودیقطع م یقیو موس چدیپیاهللا و اکبر م يصدا

 

 نمیبیبار است که نماز خواندنش را آنهم وسط سالن م نی...اولستدیایبه نماز م سیخ يمعتمد با دست و رو ي....آقاگردانمیبرم رو

 ....شیروبه رو يبا تک مهر

 را دوست دارم.... شی...صوت صدارومیآشپزخانه م به

 چقدر گرسنه ام... فهممی..و تازه مبندمی..چشم مگذارمیبه دهان م ییخرما

 ...شودیو بلند م خواندی...تشهد را هم مرومیم رونیو ب زمیریم یی...چاگذارمیدوم را با گردو به دهان م يخرما

 :میگویو آرام م گذارمیم زیم يرا رو يچا

 قبول باشه...التماس دعا.. -

 :دیگویو م کشدیم رونیرا ب ی...صندلکندینم نگاهم

 افطار کن.... نجایشمام هم -

 ...مثل پسرش...ستی...امرستین ی....پرسشستین یسوال شیصدا لحن

 ...ینه ممنون...م -

 ...ستین ی...مشکلگمیم نیبش نجایهم -

 صدا... ی..بخورمیبخورم..اما م شهیآنطور با ولع و مثل هم توانمی! نمنمینشیو با اکراه م زمیریم ییچا
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 ...دیگوینم يزی...اما چاندازدیباال م ییمن ابرو دنی...با ددیایم نییبا سر و صدا پا نیحس

 :دیگویو با خنده م کشدیرا م یصندل

 ...يزیریواسه من م ییچا هی -

 ...گذارمیم شیو روبه رو زمیریم یی...چاشومیو من بلند م کندیم ينگاه تند پدرش

 ...کندیصدا روزه اش را باز م یمعتمد هم ب ي...آقازنمیصدا هم م ی...بکنمیم نیریرا ش ي...چانمینشیم دوباره

 ...یپسر بچه بزرگ ناشدن هی...او واقعا بچه است....دیگویامروزش م یو از دانشگاه و سوت زندیحرف م نیحس

 مراقب بوده... کیفرستاده استاد و خود  کردیتقلب م يکه از او تقاضا يدختر فهممیم یوقت ردیگیام م خنده

 :دیگوینگاهم کند م نکهیبدون ا یشگیمعتمد با همان صالبت هم ي...آقاشومیو بلند م دهمیباال م عیرا سر مییچا

 ...خورمیبه بعد، بعد افطار برنج نذار...سوپ م نیاز ا -

 ...کنمیرا هم باز م يو در زودپز قرمه سبز کنمیبرنج را خاموش م ری...زرومیو به آشپزخانه م دهمیتکان م يسر

 ...اوردیدوباره م ییبو بدجور مرا به اشتها نی.. وادهدیم یبیعج يبو

و  دهمیم شیرا رو ی..روغن کرمانشاهسی...برنج را هم در دزمیریم يخورشت را درون ظرف بزرگ خورشت خور اطیاحت با

 ....پاشمیم دیبرنج سف يبه رو یافق يرا به صورت عمود یبرنج زعفران

 ...رومیم رونیو ب دارمیآماده را برم يرا ببلعم...ظرف و قاشقها سی...دوست دارم کل ددهدیم یخوب يبو

 ...زنندیآرام و آهسته حرف م نیبا حس یداده به صندل هیمعتمد تک يخوردن و ماست را هم...آقا يو سبز نمکدان

 ...شنومیرا نم شانیصدا

 و در آخر برنج را ....  برمیرا م خورشت

 ..بده. یآنتراکت هیافطار تا شام  نیب -

 خانواده سه نفره مسلط نبودم... نیا يهنوز به خلق و خو من

 چشم... -

 :دیگویم نیبرگردم که حس خواهمیم

 ؟؟يخورینم -

 :گردمیبرم

 نه ممنون... -

 ...نمینشیکوچک وسط آشپزخانه م رهیجز يو روبه رو کشمیم رونیرا ب یصندل رومیسمت آشپزخانه م به

...قاشق کنمی...با اشتها و ولع شروع به خوردن مزمیریآب خورشت را م یو کم زمیریمانده است...داخل ظرف م گیته د یکم

 ...دیایبه آشپزخانه م نی....حسگذارمیآخر را هم به دهان م

 رفته است آب را ببرم... ادمی...کندیو پارچ آب را خارج م کندیرا باز م کریغول پ خچالی...در کندیم نگاهم
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 :دیگویو م ردیگیرا باال م پارچ

 ...خورهیلقمه هاش آب م نیب ونیدرم یکیرفته بود...بابا  ادتیآب  -

 هنوز... کندیاما ندادم...نگاهم م دادمیم یجواب دیبا

 چته شما؟؟؟ -

 پسرك؟ یخواهی...از من چه مکنمینگاهش م دوباره

 من چمه؟؟ -

 :دهدیتکان م يسر

 با من؟ يدعوا دار -

 :میگویام...کالفه م خسته

 تورو خدا... دیول کن -

 ...ندینشیو م کشدیم شیرا پ یصندل

 ...يبد یلیرو ول کنم...تو با من خ یچ -

 ...زندیهشت ساله حرف م يپسربچه ها نی...عيبچه ا یلیتو خ و

 ...ستمیبد ن یمن با کس -

 ..بگو خوب...دونمی...و مشکلمم نمیچرا هست -

 :دهمیرا درون ظرف ول م قاشق

 بگم؟؟؟ رویچ -

 ؟يبا من دعوا دار شهیچرا هم ؟؟يچرا حوصلمو ندار ؟؟يچرا با من بد -

 ....کشمیخودم را طرفش م شتریو ب گذارمیم رهیجز يدستم را رو دوتا

 د؟؟؟یمن چه کار دار يبه خلق و خو يدار ییایبدم...اصن شما که برا خودت برو ب يدعوا دارم..نه با احد یمن نه با کس -

 ؟؟يدار ایبرو و ب یگیتو م يسردچرا باهام  گمیمن م -

 : یلیام....کالفه ام کرده است...خ کالفه

 ندارم... مییدعوا چیلحظه به بعد من با شما خوبه خوبه خوبم...ه نیاصن از هم دینیبب -

 حله؟؟

 ...اما درد دارد...زندیم لبخند

 ...ستیاصال حل ن یعنی نیا -

 :یشگیهمان جواب هم دوباره

 با خودتون... رشیتعب -
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 :کندیم زمزمه

 با من بود... زیبا خودم..با خودم...کاش همه چ -

 ...يبچه ا یلیهنوز خ -

 :شودیم رهی...به چشمانم خشودیو سرد م خشک

 کلمه متنفرم؟؟ نیاز ا یدونیم -

 :اندازمیباال م يا شانه

 نه... -

 پس بدون.. -

 ...کندیپسر بچه سرتق هر لحظه رنگ عوض م نی...ازندیاست...من کالفه اش کرده ام...بزور لبخند م کالفه

 از لباس خوشت اومد؟؟؟ -

 قشنگه..بازم ممنون.. یلیگفتم که خ -

 ...ینگفتم که تشکر کن -

 ...هیجواب معمول هر محبت نیا -

 چند بار تشکر کرد؟؟؟ دیتو با يپس در برابر محبتا -

 ام .... دهیند نمانیب یجز جدل و بحث محبت نیلحظه با حس نی...محبت؟ من تا همرودیباال م میابرو

 محبت؟ کودوم محبت... -

 حمام... يبریوضعت ....آقاجونو م نیکه با ا نیهم -

 قدرم را دانست... یهفت سال کس نیبار در ا نیاول ي..برازنمی...لبخند مییحمام کذا نی..دوباره اهه

 ...نیهم فمهیوظ -

 يو شباشون تو آپارتمانا میو روزاشون تو سوالر کننیهمسن و سال تو االن رنگ به رنگ دوست پسر عوض م يهمه دخترا -

 خودش... نی...ایکنیور من مراقبت م هیاز پدر بزرگ  يبچه تو شکمت دار هی...تو اما با گذرهیم يمجرد

 :گذاردیم مهیمعتمد حرفش را نصفه ن يآقا يصدا با

 شد؟؟ یآب چ نیا نیحس -

 بابا... ارمیاالن م -

 ...رودیم رونیو ب زندیم ي...لبخند دوستانه اشودیم بلند

کند  یخود را خال يبه گونه ا خواهدیباشد ،م یباز کردن صحبت يبرا يبهانه ا کندیهم که م ییبحث ها ی..اگر حتفهممیم حاال

 گذشته برسد... یآرام آرام به بحث مورد نظرش آنهم تداع خواهدیم دیو شا

 بچه است... یلیخ نیکه چرا گفت حس فهممیمعتمد گفت به حرفش گوش کنم و بهتر از آن م يچرا آقا فهممیم حاال
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زن آنهم من درد و دل کند استخاره  کیبخواهد کنار  نکهی...استیبا احساسات سرکش خودش هم روراست ن یحت او

 ...ستیتجربگ یب لشی...و دلکندیپا و آن پا م نی...اما اخواهدینم

 زن چگونه و چطور رفتار کند.... کیبا  دیبا داندیهنوز نم يهمه دختر باز نیبا ا او

را  میروزه ها یو به شکر خدا من هم به راحت گذردیهفته از ماه رمضان م کیبه بعد....  نی..از انمینشیم شیحرفها يپا به

 ...رمیگیم

 ...کندیم يریگ جهیو نت رودیو آهسته م زندیحرف م دیایدوستانه آهسته م ي..هنوز هم با لبخندهازندیحرف م نیهم حس هنوز

 و هنوز هم دلهره دارم... خوانمی...هنوز هم کتاب مکنمیدرست م ي...هنوز هم سحرکنمیهم افطار م هنوز

خودش  یروان هیتخل لشیدل دینرم شده است و شا نی..حس ستین يخسته کننده و دل شکن خبر ياز آن کلکلها گرید اما

 بماند تا درد و دلش را بشنود... یباق شیبرا یکس خواهدیباشد...م

انهم  دیداد کش نیرا از خودش نشان نداد...سر حس یمعتمد اصال رفتار معقول يآمد اما آقا نجایبه ا لوفریهفته دوبار ن نیدرا

  در ماه رمضان... یحت داردیکرد که دست از گناه برنم رشی....تحقلوفریمقابل من و ن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...زدینبود...اما در چشمانش تنفر موج م یعصبان نیحس

 هم از خانه... لوفریحرص باال رفت و ن با

 ...ستیهم بد ن ییتنها کنمیفکر م یسر برد...گاه شیسه بار زنگ زد...هر سه بار حوصله مرا با حرفها رویه

 پدر و پسر گذشته ...وقتش را دانستم تا با او صحبت کنم... ياز دعوا ستیناراحت است...دو روز نیحس

 گوش کر کن است.. یقیبلند موس ي...صدادهدینم ی...جوابزنمی...در مرومیم باال

...نگاهم کنمیرا خاموش م کریاسپ ياجازه صدا یشده است..ب رهیو به سقف خ دهیتختش دراز کش ي...روشومیم داخل

 ..نی..تنها همکندیم

ام  رهیو خ گذاردیسرش م ری...دستش را زخوابدیو به پهلو م دیگوینم يزیرا باال ببرد....اما چ شیاالن است که صدا مکردیم فکر

 ...شودیم

 ...کندی...هنوز هم نگاهم مزنمیبه کمر م دست

 حالم بده... -

 را... شیمخف ماریب ي...رونمیبیرا م ضشیمر يرو

 بده... یلیخ -

 ...نمیبیکه اتاقش را م ستیبار نیدوم نی...انمینشیم یصندل يرو
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 ...ختهیریب یلیاتاقت خ -

 حرفاست... نیاما غم دار تر از ا دیایحال درب نیکه از ا میگویخنده م با

 ...دونمیم -

 ...خورمیام را م خنده

 اتاقت زشته؟؟؟ نکهی...ا رویچ -

 :ندینشی..لب تخت مشودیم بلند

 ...ختهیریحال و روزمم ب -

 چته؟ -

 رو بکشم.... یکی خوادیرو خفه کنم....واقعا دلم م یکی خوادیدلم م -

 ...ترسمیم یست... و من کم يجد

 ....بنددیبزرگش نقش م لیبک گراند موبا يرو لوفرین يبای...عکس زخوردیزنگ م لشیموبا

 :کندیهره اش را جمع م...چخواندیاما شماره را م ردیگی...نمدارمینگهم شیو روبه رو رمیگیم زیم يرا از رو لیموبا

 قطعش کن بابا...حوصلشو ندارم.... -

 :گذارمیم زیم يرا رو ی...گوششومی....بلند مکنمیم جکتشیر

 ...گهید يپس...حوصله منم ندار -

 :کندینم نگاهم

 ...نیبش -

 حوصله... -

 :دیگویتشر م با

 گفتم حوصله اونو ندارم نه تو... -

 من حوصله دارد...من همدم او هستم...سنگ صبورش.... ي...برازنمیم لبخند

 ...کنمیحرف بزند...درکش م خواهدی...منمینشیم دوباره

 ریتصو کیهارا فراموش کرده ام...فقط  نهیاز ک یلیرا بغض کرده ام...خ می...من هفت سال است که حرفهاکنمیدرکش نم نه

 ه است...گرفت يدر ذهنم جا ریاز هفت سال اخ يمبهم اما خاکستر

 ی...اونموقعذارهیمدت باهاش مدارا کنم اما خودش نم هی خواستمی...مکنهیم فیتکل نیی...حاالم واسم تعدیبه گند کش مویزندگ -

 ...دیبه گه کش مویزندگ اشیاشی....هه...با عکردیم يدار نیواسه من د دیکه با

 ؟؟یاشیمعتمد و ع يآقا د؟؟یگوی...پدرش را مفهممیرا نم حرفش

 ...نیحس -
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 برادر کوچکتر من است... ي...او جازنمیم شیصدا یمیصم نقدریبار است که ا نیاول يجور خاص...برا کی...کندیم نگاهم

 ؟یزنیحرف م یدر مورد ک -

 ...کنهیم یمردونگ يکه واسه من ادعا ینیهم -

 ...يریبه دل بگ نهیازش ک ينطوریباعث شده تو ا یخوب....چ -

 ؟؟یفهمیهه من ازش متنفرم...م نه؟؟؟یک -

 پدرانه اش درست گفته است...پسرش از اومتنفر است... حس

 ؟؟یچ يبرا -

 ...کندیم نگاهم

 به خاطره مادرم... -

 است ...  انیدرم "مادر" کی يپا شهی... همدهمیم رونیرا ب نفسم

 

 ...شهیهم

 زبان باز کند... خواستیم باالخره

 کرد؟؟یم کاریخونه چ نیا ي...تو نجایمادرم ا یدونیم -

 :دیگویم شخندی...با نکنمیرا تنگ م چشمانم

 ...کردیاز پدربزرگ که نه...از عمه ام مراقبت م نباری...انجایهه...پرستار بود ا -

 شده..هه...همشونو از پا درآورده...عممو...پدربزرگو... یخونواده ارث نیتو ا يماریب نیام ام اس داشت..ا عمه

 کاخ، پرستار بوده است؟؟ نی...مادرش...ملکه اشودینم باورم

 ....نجایا ومدیکار م يکه چه عرض کنم...برا ریبوده...فق ریخانواده فق هیمامانم از  -

 شتریب یواسه خودش داشت...ثروت ییمام برورو ي...بزور........هه...باباارهیمعتمد به زور مامانه منو به عقد خودش درم ي...آقاهه

 داشتن... یسال باهم اختالف سن ازدهی...از بر و رو.

 معتمد اما ...هه... ي...آقادهی...زود بهش دل مشهی...زود عاشقش مرهیگیزود بهش خو م مامانم

 :گهیاما با حرص م نییپا ارهیم صداشو

 ...خورمی...هنوزم نوك سوزن دلتنگش نشده..قسم میسال زندگ نهمهیباور کن...با ا -

 ..ستین میآن پسر بچه تقس روبه رو کنمیبار حس م نیاول يمتورم شده است...کبود شده...برا تیاز عصبان شیشانیپ رگ

بود که  یمتی...از همون اول از همون بدو تولد تنها از طرف بابام نامالامیم ایکه من به دن گذرهیم شونیدوسال از زندگ -

 من مامانم بود... هیو زندگ دی..تنها امدمیدیم

 ....کردیکلفت رفتار م هیاومدن من بازم با مامان مثل  ایو به دن یخدا که بابام بعد ازچندسال زندگ مامانم....به فقط
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باشه که با  یرتیغ یب هیکه پدرم  کردمی....باور نمدادیم ریگ ادی...مادر بزرگم بهش زکردنینم یو پدر بزرگم با ما زندگ مادربزرگ

 کنه... انتیبهش خ یوجود مادرم شبانه روز با هر آشغال

 هم بلد است؟ هیگر نی...حسلرزدی...قلبم مزندیدر چشمانش حلقه م اشک

 ...کندیام م ی...دارد روان کندیداستانش حالم را بد م با

به خودش برسه...بابام فقط گرفتش که از شر مادربزرگمو حرفاش راحت  يجورینبود...پولدار نبود...بلد نبود چ یزن قشنگ -

...هه...مادره منو با کنهیدوتا از کارخونه هاشو به نامش م رهیر...پدر بزرگم بهش قول داده بود اگر زن بگشه...و از همه مهمت

 ....زدبابابزرگ طاق  يثروت و وعده ها

 ...زندیم شیبه مو یچنگ

 را داشتم! یتصور غلط نیمادرش خارج از کشور است..چرا همچ کردمیم فکر

 ...رسهی...اصال نمرسهیم ریشده...بابام ....بابام د نینفر يپله ها نیز هم...انییپا فتهیمامانم از پله ها م -

 که به داد من و روحم برسه... ستیکه به دادش برسه...نبود...االنم ن ستی...نمارستانیکه ببرتش ب ستین بابام

که به حد مرگ  یاالن مادرم کنارم بود...کس کردیکم م اشیاشیخونه...اگر از ع ومدیکم زودتر م هیمتنفرم...متنفرم...اگه  ازش

 ....دمشیمپرست

 :کشدیحسرت آه م با

 اگر بود....که نبود... -

 !کنمیانتخاب م نیحس يکه نام مرد را برا ستیبار نیاول نیمرد را ندارم..ا کی ياشکها دنیو من طاقت د چکدیم اشکش

 دیام ينجوا شیبکشم و برا نهیبرادر سرش را به س کیمثل  خواهدی....دلم مدهمی...بغضم را قورت مگردانمیبرم رو

 است... دهیپسر بچه غم د نیبخوانم...چقدر ا

 نهای...اکردیم يبا پسرش بد رفتار نکهیآنهم به وفور...ا کردیم انتیخ نکهیپدرش بد بود...ا نکهیچقدر داغون است...چقدر....ا و

 ...شیدر برابر از دست دادن زندگ ستیهمه غم اندک

 ...دانمشیرا از دست داده است که من از دست رفته نم ی...او کسفهممشی...مکنمیم درکش

و هرروز با نوازش خودش است  رومی...هر شب با اغوش او به خواب مکنمیمادر را کنار خود تصور م اسی يهنوز هم با بو من

 !شومیم داریکه از خواب ب

 ....من...يت داداز دس ویک دونمی...مياز دست داد رویچ دونمیم -

 جمله ام به فعل برسد: گذاردینم

از دست دادنه  يجوریچ نی...استیاز دست دادنه سخت ن نیاز دست دادم...اما ا رویچ یدونیاز دست دادم..م ویک یدونیم -

 ....یدونینم نوی....ازنهیسخته....به تمام وجودم چنگ م

 ..نمفهممش...کنمی...درکش نمرمیگیحرفم را پس م ی...به آنکنمینم درکش
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 از دست داده است ....اما بد از دست داده... او

 ...شهینم دهیکه باالش چ هیمنم عاشقش بودم...عاشقش هستم...مادر تنها فرشته مونث -

 کنارته شک نکن... شهیهم

 ...کندیم نگاهم

و جواب  پرسمیعطرم م يدر مورد بو ی...وقتدهیو جواب نم پرسمیازش در مورد رنگ لباسام م یجوابمو نده....هه...وقت یوقت -

 ؟؟یدوره هم نیا خورهی....چه به درد مدهینم

 او از من هم عاشق تر بود... کرد؟؟یم یبود...هنوز هم از مادرش نظرخواه وانهیواقعا د او

 ندارم... شیبرا یجواب

 کنم... تییراهنما ستمیبدم..بلد ن يدلدار ستمیمن بلد ن -

 ...نیبشنو ...فقط هم -

 : زنمیم لبخند

 ....شنومیم -

آهسته  ياست...حرکت آرام لبش با صدا سیچشمانش خ يدارد هنوز پا یبی...نگاهش رنگ عجشودیام م رهی...خکندیم نگاهم

 :کندیو رو م ریدلم را ز شودیکه خارج م يا

 دوست دارم... -

 فته بود....به من دوستت دارم نگ ی...هفت سال است که کسزنمی...لبخند مزدیریم يهر دلم

 مرا دوست نداشته ....هفت سال... یقرار نگرفته بودم...هفت سال است که کس یکس يها یسال است که مخاطب لب زن هفت

احساسش به  انیغل نیا دانمی...مدهدیجواب لبخندم را هم نم ی...او حت زنمینم ی....حرفستیبیداشته شدن حس عج دوست

 ...دیکند....شا دایدر وجود من پ خواهدیحس مادر نداشته اش را م دی...و شادانمیاست...آزاد شده است...م شیحرفها دنِیخاطر شن

 :دیگویاما او م زنمینم ی...حرفکندینگاهم م رهیو سرد ...فقط خ خشک

 کن.. رشیتعب يخوایهرجور م -

 ...زندیند نم..و او هنوز هم لبخزنمی..بازهم لبخند م شومی...بلند مفهممیرا نم منظورش

 !نی...دوست دارم دوستت دارم را هضم کنم..هم رومیم رونیب

*** 

 "نیحس"

 دارم....دوسش دارم...دوسش دارم و به اوگفتم... دوسش

 متفاوت است... گرید يدوست داشتن با دوست داشتنها نیکه ا دینفهم دانمی...م دانمیدارم م دوستش

 چه.. یعنیدوست داشتن  نیا داندیکه نم دانمیدارم و م دوستش
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 است.... نیخوش ب يادی....ساناز زکندینم ریمقصد مرا تعب دانمیدارم و م دوستش

 را در احساسش بوجود آورد... یتیحساس چیهم نتوانست ه لوفریدارم و وجود ن دوسش

 ...میگویو رفتار بابا خورد نبود..راستش را م لوفریبه من ندارد...اعصابِ من به خاطره ن يعالقه ا او

 تو خورد است... یاحساس یبه خاطره ب اعصابم

 نیدر ا نکهیاعترافش را کنار بزنم...ا خواهمیهم نداشته ام...دوستت دارم و م لوفریبه ن یست که حت یحس نیدارم...و ا دوستت

 خو گرفته ام... تیو خوب یو قشنگ ییبایبه تو ز يزود نیدوماه به ا

 ...زنمیکه داد م ستیسرخط هر سطر نیدارم و ا دوست

 دارم... دوسش

 ...یکنیکه فکرش را م ستیزیحس ناشناخته مسخره تر از چ نیدارم و ا دوسش

 نداشته است.... یحس نیچن نیکس ا چیدارم و تا به حال ه دوستش

 کی...درد است نیزن است... و ا کیدر رحمش..مورد عالقه من  يو بچه ا یزن با چهار سال اختالف سن کیعالقه من  مورد

 نیگذشته مبهم...ا کیزن باردار با  کیزخم است... نیزن حامله است...ا

 ....ستیخوده بداقبال خوده

 ام پنهان کنم... يعاد يعالقه را پشت رفتارها نیرد ا توانمیدارم و نم دوسش

 یزارم...وقت یجز ساناز ب زیلحظه از همه کس و همه چ نی...از انتظار متنفرم....همکنمیدوست داشتن را زود اعتراف م من

 تنها حوصله تورا دارم.... یعنیحوصله ندارم ... میگویم

 :کنمیاعتراف م خودمیبه دل سرکش و ب نباریدارم و ا دوستش

 بار  نیاول يبرا یعنی نیدوستش دارم و ا -

 شده ام.... "عاشق"

**** 

 "ساناز"

 ...یلی...خباستیمهربان بودن ز نیحس با

 ....کنمیم دایگمشده را درش پ يو من ساکو کندیاما کوچک و تقس بامن رفتار م یداشتن برادر دوست کی مثل

 ....ابمیکردن خود را درش م ي....خواهرکنمیم دایگمشده را درش پ روانیس

 ....ستیحس خوب نی...خوب بودن با حسستیخوب حس

 "غالم حلقه به گوش" میگوی...با خنده مدهدیانجام م میگویکه م يکار هر

...اما  ستین يکننده خبر وانهید ياز آن کلکل ها گری...دکندیتر رفتار م یمیاز اعتراف به گذشته اش راحت شده است....صم بعد

 ...زندیتا دلت بخواهد لب م
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 ست... یدارم دوست دارم... و جواب من تنها مرس دوست

 ...را روانیس زندیلب م ی...وقتکنمیدوست دارم ساکو را تصور م دیگویم یوقت

 دانمیگرفته شود...ومن تنها م يجد خواهدیکه چقدر دلش م دانمیچقدر تنهاست و من م دانمیدوستم دارد و من م دیگویم ادیز

 گرفتن هاست... يجد نیهم نیدرمان حس

 دارند... ایمراسم اح گریهفته د دیگویم نی...حسگذردیدوم است و روزها به سرعت م ماه

 :کندی..با لبخند نگاهم منهی...دست به سستدیایم میو روبه رو دهدی.....تابم مردیگیرا فرا م میسراپا تعجب

 ...رهیگی...بابا هر سه شبو مراسم مایآره...اح -

 چقدر خووووووب... -

 ...شودیم قتریعم لبخندش

 ...داردیدست تاب را نگهم کیبا دیایو جلو م ندیبینگهداشتن تاب م يشوم ...تالشم را برا ادهیپ خواهمیم

 :میگویوم کنمیرا درست م میکه روسر ی...درحالشومیم ادهیپ

 دن؟؟یشامم م -

 ...دنیم يسحر رنیدارن م ی...آره آخره مراسم ....بعد قرآن به سر وقتيشام نه سحر -

 ...چقدر...خوشحالم

 ن؟؟یدیم یچ -

 غذا؟؟ -

 اوهوم... -

 ...دونمیبابا پارسال کباب داده بود ...امسالو نم -

 ...زنمیلبخند م بازهم

 ؟يدوست دار -

 ؟یچ -

 کباب... -

 ...دهدیتکان م ي...سردهمیبه نشونه آره تکان م يسر

 است... میو ن کی...حدودا اندازدیبه ساعت م ی...نگاهدیای...او هم پشت سرم مرومیم داخل

 برم.... دیبا -

 :دهمیتکان م يسر

 نهار درست کنم در.... تونمیکه نم دیدونیم -

 :دیگویم رودیباال م يکه از پله ها ی...در حال گذاردیکاره م مهیرا ن حرفم
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 روزم.. -

 است... بی...روزه...عجنی...حسشودیتعجب نگاهم م یچاشن يلبخند

 بار بگذارم... گریدو ساعت د یکیتا  کنمیسوپ را آماده م لی...وساکشمیبه آشپزخانه م یدست

 جز استحمام... الزم ندارد يزی..چزنمیمعتمد سر م يآقا به

 :شنومیرا م نیبلند حس يکه صدا رومی...به سمت اتاقکم مرومیم نییپا

 ساناز....... -

 ...گردمیبرم

 :دهمیتکان م يسر

 من رفتم... -

 :دهمیتکان م يسر بازهم

 به سالمت.... -

 ...رودیو م زندی...بازهم بوق مرودی...مکندیم ینگاهش را مخف یو آب گذاردیهم م يرو پلک

 ...رومیو داخل م دهمیتکان م يسر باخنده

 ...وانهید -

 و آن لحظه هاست که واقعا شادم... خندمیم شی...با وجود چرت و پرت هاکندیام را شاد م هیروح

 !نیحرف ترکم کرد...هم یکردم ...ب فیتعر شیرا گذشته ام را کامل برا میزندگ موضوع

 ....هنوز جوابش را نداده ام...نتمیبب خواهدیم دیگویهزاران بار زنگ زد...م رویه روزید

 :ندینشیو آنطرف تر م کندیرا کم م ونیتلوز دنمی...با دستمیای...کنارش مندیبیم ونیدر هال نشسته و تلوز نیحس

 ...نیبش -

 ...رمیبگ ياجازه ا هیممنون راحتم...راسش اومدم  -

 ...ستدیایم میرو روبه

 اجازه؟؟ ازمن؟ -

 ...کنمیبه بابات بگما...اما خوب...جرات نم دیبا دونمیراسش...م -

 :کندیاش م یشلوار ورزش بیو دستش را در ج کندیم یمقطع خنده

 خو؟؟ بگو... هیهه...چ -

 ...نتمیبب خوادیمن امروز ...راسش پسر عموم م شهیاگه م -

 ...کشدیاز لبانش پر م خنده

 ؟؟یک -
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 پسر عموم... -

 ...نتتیبب نجایا ادیخو...بگو ب -

 ..دلمم براش تنگ شده...دمشیوقته ند یلیعوض شه...راسش خ مونی...روحمیبگرد کمیبرم  گهینه آخه...م -

 ....یلی..خکندیرا بلند م ونیتلوز ي....صداندینشیمبل م يرو آرام

 ....رسمی....اما من به آقاجون نميبر یتونیم -

 :دیگویبرگردم که دوباره م خواهمی...مفتدایمن م ری....کار توهم گدهمیهم فشار م يرا رو میدندانها

 زود برگرد... یبرو...ول -

 :میگویلبخند م با

 ...یداداش خودم -

 !دانمیحرفم حرف بزند...م يرو دیایدلش نم نی...به سرعت..خوشحالم...حسکندی....نگاهم مگرددیبرم

 ...رومیم رونیب

 ...بندمی...دوباره از نو مکشمیرا برس م میموها ستمیایم نهیآ ي...روبه رومیشویرا م میو رو دست

 ....نیهم خواهدیم کیمات ی...فقط کمی..دلم کممالمیرا به هم م میلبها

 کنم؟ شیبخواهم آرا شیرا دارم که برا ی...من چه کسرمیگیرا گاز م لبم

 ...کنمیدر را باز م کنمیرا سرهم م لمیکه موبا یو در حال کنمیو در آخر چادرم را...کفشم را پا م پوشمیرا م میلباسها

داده و  هیاست...سرش را هم تک بشیداده و دستش در ج هیتک واریرا به د شیپا کی... شومیچشمانش روبه رو م یوحش یآب با

 ...کندینگاهم م

 ...کندی...تنها نگاهم مزنمیم لبخندش

 :کنمیرا جا به جا م فمیک

 من رفتم... -

 زود برگرد... -

 :زنمیم لبخند

 ...گردمیزود برم -

 خدافظ... -

 ...ردیگیاش را م هیو تک دهدیم رونیب ینفس

 ساناز.... -

 :گردمیبرم

 ...رسونمتیم -
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 تعارف کنم.. یکم دی...اما باالخره با شومیم خوشحال

 ...رمی...خودم مشمینه ممنون مزاحم نم -

 :کندینم نگاهم

 ...امی...م ارمیب چوییسو سایوا -

 ..!شومیدادن راحت م یپول تاکس يخودیو ب يرو ادهی...حداقل از پکشمیم یراحت نفس

 ...کندیباز م می... در را از داخل برادیایم رونیگنده اش ب نیو با آن ماش شودیباز م نگی....در پارک مانمیدر منتظر م دم

 شده است: رهی...به رو به رو خنمینشیم

 ...یشیم نمیباره که سوار ماش نیاول -

 : زنمیم لبخند

 اوهوم... -

 ن؟یبر نیخوایکجا م -

 ...دونمینم -

 که واسه بچت بد باشه... ينخور يزیمواظب باش...چ -

 ...برمیساکو وارانش لذت م یه یها و نگران حتینص از

 نه ...حواسم هست...ممنون! -

 راست لطفا... چیبپ -

 ...میپایرا م نرویشده است... من هم از پنجره ب رهیخ شی....به روبه روکندیم سکوت

گوش زد کند که  خواهدیهرلحظه م دانمیکه دوستم دارد...م دیگوی...مدیگویاحوال باز م نیو سرد است...و با تمام ا خشک

 دوستم دارد و تنها من را دارد...

 :کندی...نگاهم مخندمیخشک و خشن...با صدا م یحت کندیپسرك ساده...تکرارش م يغرور ....ا ی...پسرك بردیگیام م خنده

 خنده داشت؟ -

 اره... -

 ...کندیبا لبخند نگاهم م نباریا

 نه؟؟ هیساناز با خنده چه شکل یفهمیم گهیاالن د -

 :شودیم قتریعم لبخندش

 ...يخندی...خدارو شکر که مستیبه تصور ن ازیآره...ن -

 خانواده کنارم است.... ياز اعضا یکی کنمی..حس منیو آرام حس ی...و خدارو شکر که تو خوب زنمیلبخند م بازهم

 هم بچگانه... شیبچه است و حرفها یلیخ نیخورد...حس وندیپ یمیصم یدوست نیا عیو سر بیعج
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ان موقع چه بر سر افکارش  دانمی...نمیکنینم دایهم نوعش را پ لیاص يکه در کردها شودیاوقات آنقدر مرد م یگاه البته

 ...دیایم

 تنها... کندی....نگاهم مدهدیم هیتک میو به پشت صندل کندی...دستش را دراز مکنمی...تشکر مداردیرا نگهم نیماش

 خونش؟ يریم -

 ...رونیب میریبزنم بهش...بعد م يسر هی... گهیاره د -

 ..دهدیتکان م يسر

 ...نمیبخند...من عادت دارم شما رو با خنده بب -

 ...خورمی...من هم لبخندم را مشودیم يجد نقدریکه ا یاز مواقع دیای...بدم مخنددینم

 ...يدیممنون...زحمت کش -

 ...کندیو در را باز م زنمی....در مماندی...منتظر مدهمیتکان م ی...دستشومیم ادهی..پدهدیرا نم جوابم

 و او تنها سرش را... دهمیدست تکان م بازهم

 ...رودیو م زندیکوتاه م یبوق

 .کندینگاهم م نهی...دست به سنمیبیچهارچوب در م نیب را خندان رویو ه کنمیآسانسور را باز م در

 سالم... -

 سالم...... کیعل -

 بنددیاست....در را م نیحس ری...اوهم...فکرم درگخندمیم

 ؟؟ياومد یبا ک -

 معتمد.. يپسر آقا -

 :میگویو م نمینشی...با خنده ماندازدیباال م ییابرو

 و چاهار سالشه... ستیب -

 ..خنددیم اوهم

 ...يبخور ارمیب يزیچ هیبرات  نیبش -

 ممنون روزم... -

 تو؟؟ يا وونهید ؟؟؟يســـــــــاناز روزه ا -

 ...برنامتو بگو...نیبش ایاره...حاالم ب -

 برنامه؟ -

 ؟؟يمارو کجا ببر يخوای...م گهیاره د -

 : دیگویو م مالدیخنده دستانش را به هم م با
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 ...يخواستگار -

 :اندازمیباال م ابرو

 ؟یچ -

 ...رونیب میبر ییسه تا خوامیامشب م -

 ؟ییسه تا -

 ...لوفریاره من و تو و ....ن -

 ...زنمیم لبخند

 ؟يجد -

 ...دهدیرا تکان م سرش

 ه؟؟؟یچ يخواستگار هیحاال قض -

 برگشت... روزیبابا تازه پر -

به وجودم آگاه بود اما...اما نخواست  نکهیسال به تهران برگشته بود...با ا نهمهیبعد از ا میعمو یعنی...دمیرا نشن شیصدا گرید

 :میگوی.؟؟ مات مانده وسط حرفش مندیمرا بب

 نه؟؟یپس...نخواست منو بب -

 انداخت: ریرا ز سرش

 اومد مجبور شد زود برگرده... شیپ يببنتت اما کار خواستینه راسش...م -

 ندارد... یبیع اوریانه ببه می..توهم برادهمیرا قورت م بغضم

 :دیگویلبخند م با

 ...ادیدوباره م -

 ...زنمیم یزورک لبخند

 شد؟؟ یچ هیقض يدیفهم -

 نه... -

 ...نی...همیدر مورد ازدواج و قصده من حرف بزن لوفریبا ن ییجورا هیتو... خوامی..راسش من م نینچ...بب -

 ...رومیخودم فرو م یبانگیو در فکر غر دهمیتکان م يسر ستمیخودم ن يحال و هوا در

 

 "نیحس"

 ....یلعــــــــــــــنت

 همه اش را... ردیگیم یدوستت دارم و او شوخ میگویم يجد من
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 گرفته است... یمرا شوخ نگونهیو ساناز ا کنمینم یدوستت دارم هارا خرج کس نیتمام ا يخودیب من

 ...ردیگینم يرا جد میندارد....دوستت دارم ها باورم

 است... دی...سعزدیریحالم را بهم م لمیموبا يدارم نامرد....صدا دوستت

 هوم؟؟ -

 ؟ییکجا -

 ...دونمینم -

 گم؟یم ییمثه آدم جواب بده...کجا نیاه...حس -

 ...ابونیخ -

 ابون؟یشتر...کودوم خ -

 :میگویو نامش را م کنمیبه تابلو م ینگاه

 ..امنتظرمی...باری. خونه خشاانجیا ایتو؟؟ پاشو ب یکنیم کاریاونجا چ -

 !رانمیم اریاعصاب به سمت خانه خشا یو ناراحت و ب اندازمیباال م يتو خونهتنم است....شانه ا لباس

 شیاز روزها یکی یمن شده و من حت يروزها نیا يایکه دن ينفر کینفر است...همان  کیتنها  لشیخراب است و دل حالم

 !دهمینم لیرا هم تشک شیها هیثان چیکه ه

 ....بفهم...یبفهم یخواهیکه دوستت دارم و تو نم ستیچه درد بزرگ و

 ...بفهم

 ...کنندیسوال در را باز م یب زنمی...زنگ که مکنمیمحسن پارك م نیماش کنار

 ... شومیم مانیبرگردم ..اما...پش خواهمی.. مشومیم داخل

 ...رومیم داخل

 کدامشان را ندارم... چیه اعصاب

 ....میخوایداداش م ایب ای...بنیبه...داش حس -

 :نالمیلب م ری...زکنمینگاه م دیحوصله به سع یب

 ببند جونه مادرت... -

 ...کندیمورد عالقه ام را تعارف م یدنی...نوشنمینشیم دیو کنار سع کنمیضبط را کم م ي...صداشنودینم

...اگر ساناز بفهمد...اگر اوردیخودش نم يو به رو دهیفهم دانمی.که مممنوعه که پدر اگر بفهمد ... یدنیعالقه...همان نوش مورد

 مورد عالقه ام بفهمد....

 :گذارمیچشمانم م يو ساعدم را رو کنمیمبل پهن م يرا رو خودم

 ...خوامینم -
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 :زندیم میبه بازو يضربه ا شیبازو با

 چته تو؟؟ -

 ...یچیه -

 هان؟ -

 ...شنودیرا نم میصدا

 :کنمیم نگاهش

 ....یچیه گمیم -

 مسخره ام کند... خواهمیروزه ام...نم میبگو خواهمینم

 را داشت... يو خورده ا یحدود س اریسال از من بزرگتر است و خشا کی دیسع

 ...هنوزهم!امدیبدم م شیافراط يها يو کثافت کار اریاز خشا شهیهم

 بزنمش... خواهدیهمان ضربه اعصاب خورد کن..دلم م دوباره

 ...يته؟ هان؟ چندوقت اعصاب ندارچ گمیم -

...من بچه  دیگویدرست م دانمی...مدیگوینشده خسته ام...کالفه ام...ساناز راست م یچی...خسته ام...هنوز هکنمیم نگاهش

 فکر زبان آوردم... یام..بچه ام که حرف دلم را ب

 اغرارش کند.. کباریدوستش داشته باشد و هرچندساعت  یکه کس بردی...لذت مبردیکه لذت م دانمیم اما

 ...کندیم رشیتعب خواهدیدوستت دارم و او هرجور که م میگویابا م یب نکهیخود من لذتبخش تر است ا يبرا نیا و

 ...اطیتو ح ایب -

 !کشدیخن مبه اعصاب نداشته ام نا شتریب اریخشا یمصنوع يو قهقه ها اریخنده بلند ماز ي....صدارومیم رونیب

 ...ستدیایم نهیدست به س می...روبه رونمینشیم دیسف یسنگ يپله ها يرو

 خونه ما... میریب يایم -

ساناز  خواهمی..مشودی...اصال قبولش ندارد و حضورش را ممنوع کرده...اما االن نمدیایخوشش نم چیه دی...بابا از سعدانمیم دیاینم

 کند... داریمرا ب خواهمیرا نشانش دهم...م

 :اندازدیباال م ابرو

 ...دمیهان؟ من خونه شما شه -

 خونه..امروز کار داره... ادی...دم غروب مستیبابام ن -

 ...دهدیتکان م يسر

 شده ؟؟ یحاال چ ؟یواسه چ -

 اون پرستاره بود... -
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 :کندیرا تنگ م چشمانش

 که حامله بود؟؟ یهمون -

 :میگوی...با حرص ممیسایهم م يرا رو میدندانها

 آره..... -

 ؟یخوب...که چ -

به انتخابم بخندد.. به انگشتان دلم بخندد که  ترسمیمسخره ام کند...م ترسمی...م ترسمی...مانهی می...اصال بگومیچه بگو دانمینم

 دست گذاشته اند... یچه کس يرو

 ...زنمیم ایبه در دل

 فقط چاهار سال از من بزرگتره... -

 همه کسل کننده ام ..چرا؟؟ يروزها برا نی...من اکنمیاش کرده ام...ساناز را هم کالفه م کالفه

 ...نیبنال حس -

 اده؟یچهار سال ز -

 ...کندیو پا عوض م کشدیم شیبه مو یدست

  ؟؟یچ يبرا ادیز -

 :میگویم یطوالن ریتاخ کی با

 تر باشه... کیپسر از دختر مورد عالقش کوچ هی نکهیا يبرا -

 

 تعجب؟؟؟ نیچن نیو ا دی...سع شودیم زانی...دستش به دو طرف بدنش آوکندی...مات نگاهم مکندیم نگاهم

 :زندیلب نامم را صدا م ریز

 ...نیحس -

 ...چشمانم بسته بماند بهتر است!!!!!!!کشمیم یو نفس کنمیرا به عقب پرت م سرم

 : دیگویو با همان بهت نگاهش م زندیبه شانه ام م یدست

 ...یباک يتو؟؟ دوباره هوس کرد یخوب نیحس -

 و بلند مشوم: زنمیرا پس م دستش

 ....یمن ک د؟؟؟یسع یگیم یچ -

 :دیگویم يو خشک و جد زندیپلک م چندبار

 ه؟یقصدت چ ؟؟یکنیاصن بهش فکر م یواسه چ -

 ...دانمی...خودم هم نمکنمیم نگاهش
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 ؟؟یکنی...نمیکنیبه طبع بهش فکرم م يرو دوست دار یکس یرو....وقت یکی ی...وقت یوقت -

و اعصاب مرا خورد تر از قبل  خنددی...م لیو بدنش را به عقب ما کندیشلوار تنگش م بی...دستش را در جی...عصب خنددیم

 :کندیم

 ؟؟يخندیم یچ يبرا یبگ شهیم -

 :دیگویخنده منقطع م با

 رو بذار کنار... يبس کن...دلقک باز نی...حسنیحس -

 :کوبمیام م نهی...محکم به سستمیایم شیخشم روبه رو با

 ...به خدا..ستین لهی..حستی..نقشه نستین يدلقک باز نای...ارهیگینم يمنو جد ياحد چیه ایدن نیچرا تو ا دونمینم -

 :نمینشیدوباره م خسته

 ...نیمن فقط دوسش دارم...هم -

 ..عاجزانه:کنمیم نگاهش

 ......یچکینداشتم...ه یکس چیکه تا به حال به ه یحس -

 :شومیدر خود مچاله م شتری...و من بخوردیاش را م خنده

 ...یمرس گهیم شهی...همیو گفت مرس دیبهش گفتم..بهش گفتم دوسش دارم و اون فقط خند -

 ازت تشکر کنه؟؟ یعاشقش یبگ یتاحاال شده به کس ؟یفهمی...میمرس گهی...فقط مدیسع

 ...هیزیچ هی..هیجور هیمن فرق داره...ساناز  يساناز...ساناز با همه فرق داره...ساناز برا دیسع

 ...ایحس همون عشقه  نیکه ا کنمیشک م ی...گاه یبگم...حت تونمینم

 :رمیگیرا به دست م سرم

 !! نیهم خوامشیم یلی.....فقط خهیچ دونمینم -

 :دیگوی...آرام م ندینشیم کنارم

 ...شیخوای...با خودت روراست باش ...اگر میستیو دوست داشتن ن ی...تو آدم عشق و عاشقنیحس -

 :کندیرا فوت م نفس

 ش؟؟یخوایم یواسه چ -

 :کنمی..نگاهش مردیگیمنظورم را وارونه م یوقت کندیم میعصبان

 ن حاملست...فکر نکن...او هیاصال به اون بعد قض ؟یفهمی...مستین یکنیکه فکر م ياونجور دیسع نیبب -

 :کندیکه خوردم م ستیقی..حقااورمیمادرِ...از من بزرگتره... نفس کم م هی

 لوفری...با نفهممی..خودم مفهممی...مستیآلوده ن گهید يخواستن...به هوسها نینگو از کودوم لحاظ...چون ا نقدریپس ا -

 ؟؟یکنی....درکم مهیبا کلکل و دعوا...واسه من...واسه من زندگ یبود...اما کناره ساناز بودن ...حت حیمن تفر يبودن...برا
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 آره... -

 :کنمیم نگاهش

 ...یکنینه نم -

 دوخته است... اطیح فیاست و چشم به سنگ کث نیی...سرش پاکندیاما نگاهم نم او

 بده!!!! لوفرویشماره ن -

 ي...اوهم مرا جداوردی...حرصم را درمدزنینم یاست و حرف لوفریکه چشمش به ن دانستمیهم تعجب ندارد...م اصال

 یدوست خوب چی...کاش...هکردمیم میقلبم را با او تقس نیحس سنگ نی.....کاش مادر بود و افهمدی...اوهم...اوهم مرا نمگردینم

 حرفهاست.... نیمالحظه تر از ا یاما...او ب دی...سع ستیدختر دوستش ن ستبه فکره شماره گرفتن از دو ریو ب ریه نیدر ا

 یو ب دارمیبرم زیم يرا از رو لمیو موبا چیی...سودهمی...جوابش را نمزندیو نامم را صدا م دیایپشت سرم م دی...سعرومیم داخل

 ....زنمیم رونیب یخداحافظ

 ...دهمینم یتیاهم دیسع يها ادیو به فر دهمیپدال گاز فشار م يرا رو میپا

مادر کوچک به من  نیکه با فکر ا ستیحال نی..و ازندی...قلبم مکنمیرا باز م شرتمیت ي...سه دکمه ابتدادهمیم نییهارا پا شهیش

 !دهدیدست م

 ...ستیخانه باشد...کاش برگشته باشد...که ن کاش

*** 

 "ساناز"

 ...کندیش دکور ما ندهیخانوم آ يو خودش را برا زندیسوت م نهیآ يخوشحال روبه رو رویاش را ندارم ...ندارم و ه حوصله

،  اسیکه هنوز  ییکه هنوز معتمد ها نبودند و همان روزها یی..همان روزهاستیفیکننده چندروز بالتکل یتداع میخانه برا نیا

 ..شودیباز نم يخنده ا چی..دلم گرفته است و با هاوردیمادر را نم ادی

..دلم خاطره...دلم حهی...دلم را اسی...دلم خواهدی...دلم اتاقک محزونم را مخواهدیهمان کاخ بزرگ را م يآواز گنجشکها دلم

 ....خواهدیمادر م یمادر...کم ی...فقط کمیگذشته...دلم کم

 ....خواهدیشدن م یاشک....دلم خال ادیز ادیمادر و ز یاشک...فقط کم یبا چاشن خواهدیمادر م دلم

حرف  شیام را برا ندهیآ يهای..کمتر از تئورزنمیده ام کمتر با او حرف مکار ش ریکه درگ ی..از وقتکشمیبه شکمم م یدست

 !کنمیم

 ...کتری...نز دادتری..زودتر...زخواهدتیم دلم

 هفت سال درد... ادیروز دادگاه.. نیآخر ادی...اندازدیمردك م ادیخانه مرا  نی...اخوردیاز کنار چشمانم غلت م اشک

 تو... یب يهمان سالها ادی

 برجسته شده است... ی...فقط کمیکم شکمم
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 ...زنمیلبخند م روی..به لبخند هکنمیرا پاك م اشکم

 ..مردانه و جذاب است...ستدیایم میو آماده روبه رو حاضر

 ...میگوینم يزیعطرش چ ياست... از بو شهیاز هم باتریز شیموها

 است... نیتر از حس یکلی...مردانه تر...بلندتر...چهارشانه تر...هکنمی...نگاهش مشومیم بلند

 ...مخصوصا چشمانش..باستیز يادیفقط ز نیحس

 !نیبچه....هم يادیز و

 و بچه کجا؟ فیلط نیرحم...آنها کجا و حس یب روانیسرد و س ي! ساکوکنمیم ادشی ادی...زدیایم ادمی ادیز

 ...دلم .. خواهدیدلم م شتریاما به دلم نمچسبد....ب شودی...مشودیکننده برادر نم یتداع نیحس چرا

 بزرگش کنم... خواهدیم دلم

 او باشم! با

 ؟؟ میبر -

 ....دهمیتکان م يسر

 ...میشویم سوار

 م؟یریکجا م -

 ...لوفریشاپ مخصوص من و ن یکاف -

 رفته است!!!!!! ادشی...من روزه ام و او انگار زنمیم لبخند

 ...فهممشیکه نم خواندیخانه اش دور است...آهنگ مسخره در حال پخش است...آنقدر تند م از

 ...کردیگوش نم یقیموس نیتر...او در ماش میاما آرام تر...مال کردیآهنگ گوش م نی...حسنیحس

 ...کندیرا خاموش م نیماش

 ...میدیرس -

 :دیگویو م ستدیایشاپ م یدر کاف ي..روبه رومیشویم ادهیپ

 ساناز... يزیچ هیفقط  -

 هوم؟ -

 ...یکنیم ي..نگفتم تو پرستار ییو...جانگفتم که ت لوفریمن..راسش به ن -

 بکنم؟؟ او حق داشت.... دیبزنم؟؟ ناراحت شوم؟؟ چه کار با لبخند

 :دیگوی...با لبخند کنار گوشم مشومیو زودتر از او داخل م دهمیتکان م يسر

 ...شهی...همادیسر وقت م شهیهم -

 ..شلوغ است...فتمیراه م رویه دنبال
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 حوصله ..... ی...به دختر کالفه و بکنمیرا بلند م سرم

 سر کرده است... نیرا که با حس ی...شب تا صبحی...اطالعات پزشکنیاما...تعجب ...بهت...حس کنمیم نگاه

 ...چارهیب يروی...ه روی...هکندیم خی...تنم لوفرین

 گرفته است... يصورتش جا ي...تعجب در تکتک اعضاشودیبلند م دنمید با

 هنوز مبهوت است...من هم!...اما کندیم اخم

 ..دیگویم يزیگوشش چ رهیو با لبخند ز دهدیجا م لوفرین يپنجه ها يالبه ال یرا به نرم شیپنجه ها رویه

 !نمینشی...ومن هم خشک و سرد منشاندیبا فشار دستش اورا م روی...هدهدینم یتی...اهمکندیاما اصال نگاهش نم لوفرین

 به من.... لوفریو ن لوفریو من به ن کندینگاه م لوفرین هیبا لبخند  رویه

 گمشده...ساناز... يهمون دختر عمو نمیا -

 ....کندیلب باز م لوفرین

 ...رویه -

 جانم؟؟ -

 :زندی..لب مکنمی...نگاهش مزندیم میبه پا يضربه ا روی...هکندیباز و بسته م ی....چشمانش را طوالنماندیم ساکت

 بگو.. يزیچ هی -

 ندارم.... ی...حرفکندی...نگاهم مدهدیو سفارش م رودیم رویه

 ؟؟یبهش گفت -

 است: خیخشک است.. شیصدا

 ...لوفرهیهمون ن لوفرین نیا دونستمیشما..نم دونستمینم یمن حت -

 ...بگو...لوفرمیمن کودوم ن یپس بهتره بهش بگ -

 ...یلی...خوشحال است...خگرددی...برمدیایدختر است...دلم نم نیعاشق ا روی...هندیبیرا در چشمانم م عجز

 ...ستیبهش بگو براش خوب ن يروزه گرفته...تو که اطالعات دار تشیوضع نیبا ا ؟يبا ساناز آشنا شد لوفر؟یخوب چه خبر ن -

 است!! نیما بدجور سنگ يجو سه نفر ی...در آن شلوغکندیتنها مرا نگاه م لوفرین

 :کندینگاهم م رویه

 بگو... يزیچ هیساناز جان..خوب  -

 :نالمی..مکردینظر م دیتجد دی...باستیمنظورش چ دانمیو م دیایابرو م چشم

 ...رویه -

 ...کندیم نگاهم

 ..میبهتره بعدا در مورد اون موضوع صحبت کن -
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 نه... -

 است... ری..او بدجور اسکنمیم تعجب

 ...رویه -

 االن بگو... نیهم گهینه د -

 :کندینگاهش م لوفرین

 ؟یبگ يخوایم یچ رو؟؟یچ -

 ..توانیو متانت چشم بست..نم ییبایروبه آن همه ز شودی..واقعا هم نمبنددی...چشمانش را مزندیلبخند م رویه

 راسش ساناز و آوردم تا...تا ... -

 ...کندیاست..به ساعتش نگاه م کالفه

 برم... دیمن با رویه -

 ...کنمی...خواهش ملوفرین -

 بگو...پس زودتر... -

 :کشدیم یقیعم نفس

 کنه... يخانوادم ...خواستگار ندهیراسش من..من سانازو آوردم تا به عنوان نما -

 ...دانمی...مکندیم ریرا تحق روی...به حتم در دلش من و همیپایو عکس العمل و نگاهش را م لوفرین

 خانواده خواستگارش؟؟ ندهی...کارگر خانه خاله اش را به عنوان نماندهینما هه

 آور.... هیحال گر نیدار است و درع خنده

 :دیگویم رویفقط کالفه روبه ه کندیتعجب نم لوفرین

 ...من بهت گفته بودم...رویه -

..حله کنمیقول نامه م گهیدارم هم کار دارم..خونرم چندروز د نیمن هم ماش گهیفرق داره...االن د نباری..اما ادونمیم دونمیم -

 ؟ی...اوکلوفری....به خاطره تو نکردمیشب تا صبح کار م یراه هارو اومدم..من به خاطر تو مثه چ نیمن به خاطره تو تمام ا گه؟ید

 ...بنددیم یرا طوالن چشمانش

 ازدواج کنم... خوامیمن...من اصال نم روی...هرویه -

 :زندیم لبخند

 ..هیناز هر دختر نیا -

 :دهدیبه من ادامه م رو

 نه ساناز؟ -

 :شومیم نیسنگ لوفریبلند شوم اما با حرف ن خواهمیاضافه ام...م يادیندارم...من آنجا ز ی..حرفخندمینم
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 به تو ندارم.. يکنم.... و من عالقه ا یبا عالقه زندگ خوامیمن م رویمن ..ه -

 ...ستیتو ن يبرا لوفریکنم...ن دارشیو ب رمیدستش را بگ خواهدی..دلم مکنمیام نگاه م چارهیب ي..به پسر عمونمینشیم

 ...شودیبلند م داردیکنارش برم یاش را از صندل یدست فیک

 خواستمی...من فقط ممیستیباهم ن ي...منم بهت گفته بودم جدیدونستیکنم اما...خودتم م يباهات باز خواستمی...من نمرویه -

 ...من...نی..هممیباش يدوتا دوست عاد

 :کندیم نگاهم

 ...بگو..هیک شهیساناز خانوم بهش بگو..بهش بگو که من دلم پ -

 ...کندیترکمان م و

 :کنمیم شی...صداکنمیشده است...نگاهش م رهیخ شیخال يساکت به جا رویه

 ...اون اصال...ایجان غصه نخور روی...هرویرو دوست داره....ه يا گهی...اون...اون کس دستیتو ن قیاصال ال لوفری...نرویه -

 و خانوادش و دك پزش کجا و من و تو کردستان و خانوادت کجا؟  لوفرین

 

 یلیخ لوفری...تو در مقابل عشق ن نیبب نایباالتر از ا یلیخودتو خ رویمعتمد...ه يبچم شده...پسر آقا هیاون بچست..عاشق  رویه

 ..ي...بازم بهتري...بهتري...تو آقا تري...تو مرد تريسر تر

خواست خدا  نی..به خدا ...ایشیدختر خوشبخت نم نی...با ا رویه ؟يدی...فهمکنمیم يدختر پرستار نی..من خونه خاله همرویه

 ..رویبود...ه

صدا...پولش را حساب  یحرف ب ی...بشودیدر حالش نداد...بلند م يرییمن تغ يشوکزا بود که صحبتها شیبرا لوفریحرف ن آنقدر

 نکرده است جز... رییتغ يزی....چرودیم رونیو ب کندیم

 ...رویه دهیخم کمر

 ...رودیو م ردیگیو در کمال تعجب گازش را م شودیم نیماش سوار

 من چه؟؟ پس

 ..دمشیفهمی..مکردمیخراب بود...بد بود...شکست خورده بود..پس زده شده بود..درکش م حالش

 ...شیمعتمد...غذا ي..قرص آقاگزمی..لبم را ماندازمیبه ساعت م ینگاه

 ...شتریب یلی...خکنمیم شتریرا ب سرعتم

 کرده ام... ری...دي...وااااانی...سوپ...معتمد پرجذبه و حسافطار

 ...کنمیم شیدای..پستیوقت دم دست ن چی..هکنمیو رو م ریرا ز فمی...ککندیقراضه راهم را سد م یگوش يصدا

 :دهمیو جواب م دارمیناشناس است...درش را محکم نگهم شماره

 تو؟؟؟ هان؟؟ ییکجا -
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 است... نیحس يصدا

 ...امی...دارم مامیکردم..دارم م رید دونمی..م دیسالم ببخش -

 ؟؟ییکجا -

 میگویرا م ابانیخ نام

 ؟؟يایم يدار یبا ک -

 خودم... -

 :رودیباالتر م شیصدا

 پس اون پسر عموت کجاست؟؟ -

 خودش کرده... ریکه دل معشوقه کرد ساده دل مارا اس دیای...بدم مدیای...ازش بدم مکندیبد م میرا برا نیحس يلحظه ا رویه ادی

 اومد... شیبراش پ يکار -

 تورو تنها گذاشت؟؟ -

 ...یپرسیچقدر سوال م -

 ...رومیو در بست تا خانه م رمیگیم ی...تاکسکندیم قطع

 ...ترسمی...مکندیم یکیرا  اطیطول و عرض ح بیدست به ج نی...حس کنمیرا باز م در

 ...کندی...بازهم نگاهم مدیگوینم يزی...چکندیم نگاهم

 و چهار ساله من را.. ستیبچه ب نیراحت شود....ا الشیخ خواهدی...انگار فقط مرودیداخل م يدلخور با

 ...داندیو هشت ساله را بچه م ستیب زن

 ...گذارمیسالن م یمبل راحت يرا رو فمی...چادر و کرومیراست به خانه معتمد م کیهمان جا  از

 ...گذارمیو بار م کنمیم یکیسوپ آماده است...همه را  لی...وسادیآ ینم ییصدا

معتمد  ي...آقاشودیم دهیسالن خاص طبقه باال کش ی...نگاهم به سمت کاناپه راحترومیباال م عی...سردارمیرا برم شیقرصها سبد

 اش درحال خواندن روزنامه است... ینیرو ب یکیش نکیبا ع

 ..رومیبه اتاق م عیآورم و سر یخودم نم ي...من هم به روشودینممن  متوجه

 :دیایم رونیاز ته حلقش ب یی...صدادهدی...لبش خشک است...سرش را تکان مزنمیرا آب م صورتش

 آ.....ب -

..با دست دهمیآبش م د؟؟یایدرم شیصدا ماریور ب هیمرد  نیا زند؟؟یمرد حرف م نی..اکنمی...تعجب مشودیدرشت م چشمانم

 لرزان...

 ...رومیم رونیب عیسر

 معتمد... يآقا -
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 ...اوردیرا باال م سرش

 معتمد حرف زدن... يآقا -

 آرامش دارد...چقدر.. شی..چقدر لبخندهاشودی...با لبخند بلند مکندینم تعجب

 ن؟یدیتازه فهم -

 :شودیم قتریعم لبخندش

بهتر شده.در مورد اون حرکتشم با دکتر  یلیخوب بوده...بابا خ یلی...پا قدمتون خنیعوض کرد گمیکه م ییهمون هوا نیا -

 ...زنهیهست که حرف م یمدت هی...هیخوب یلیصحبت کردم..نشونه خ

 پس چرا من تاحاال... -

 ...اندازدیباال م يا شانه

 ...دیشما بابارو حمام کن ستیالزم ن گهید یراس -

 پس... -

 :گرددیسمت مبل برم به

 به شما نگم... گهیچطور ...اما گفت د دونمیکارو انجام بده...نم نیدوست داره اگفت خودش  نیحس -

 آور است! ياسمش هم شاد یگاه نی..حسزنمیآنهمه استرس لبخند م نی...بزنمیم لبخند

 ...انیخانم پو -

را در لحن  نیساناز..آن احترام دلنش دیگویم نیحس یدارم تا وقت يکنند....احساس بهتر میصدا نگونهیدارم..دوست دارم ا دوست

 !!!نیحس ي...نه در آقـــو کردن هاکنمیم دایمرد پ نیا

 ...زنمیم لبخند

 معتمد... يبله آقا -

 :زندی...اما لبخند مکندینم نگاهم

 که.. دیدونی...ماستیپس فردا شب مراسم اح -

 بله بله... -

 ...میبرنامه دار نجایهرسه شب ا -

 ..میوبه رو..رستدیایم دوباره

 ..تونیکار طهیاز ح رونیخواهش کنم ازتون....ب هی تونمیم -

 ....شمردیو محترم م ي...چقدر من و کارم را و جدزنمیم لبخند

 ...دییبفرما -
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 ي....کال کارامیکنی... خرما مغز م میکنیهم حلوا درست م ایشب اح ياما...برا کردیکارو م نیا هیراسش قبل از شما سام -

 ..اگه امکان داره...میدیرو انجام م يعزادار

 :زنمیم لبخند

 باالتر... نیاز ا ی...چه ثوابکنمیکارارو م نی...من با دل و جون ا ستین یمشکل -

 :شودیم رهیخ ي...به نقطه ادهدیتکان م يسر

 عوض شده... نیحال و روز حس کنمیاحساس م -

 موضوع.... نینداره ا یعوض شده؟؟ به من که ربط -

 :شودیم رهیبه من خ نباریا

 ..دونمینم -

 ...کنمیم اخم

 ... ایحاال بهتر شده  -

 ..دونمیبهتر که...نم -

 مرد؟ ستیچ حرفت

 ...دهید بی...به حسش...به روحش کمک کنم... اون آس نیمعتمد...من..من دوست دارم به حس يآقا -

 به حرفش گوش نکرده... یگرفته شده...کس ی...هه...بهتره بگم شوخيخورده...جد شکست

چند  يبا محبتها ی...حتشهیپر نم يزیچ چیداشته و داره...اون خالء مادرشه...با ه شیتو زندگ ینکرده...اون خالء بزرگ درکش

 برابر شما...

 ....ادیبه کارش نم گهیبگم..محبت االن شمام هرچقدر هم باشه د نمی...البته ااتی... نه با پول و ماديبا آزاد نه

 مونده که مادرش رو از دست داد... یهنوز تو سن نیدرست تر بگم...حس نی...بذارنیو بزرگ نکرد نی...شما حسشراس

اعتماد  زشیبه حرفاش به همه چ تشیداشت...به ترب مانیا شینفر تو زندگ هیبزرگ نشد..هنوز بچست...چون به  گهید نیحس

 یبه کس گهیکه ازش حرف زدم...با رفتن مادرش اونهم به اون شکل، د يداشت...با نگاه مادرش بزرگ شد...با همون اعتماد

 اعتماد نکرد...پس بزرگ هم نشد.....

 کنه و بدونِ حرفاش راسته.. هیکه بهش اعتماد کنه....تک گردهیم یکس هیهمونجا مونده...دنبال  هنوز

 ..دهیرو از دست نم يزیعز گهیست و تو نبودش ده شهیهست...هم شهی...بدونه همرسهینم ری...دکنهینم انتی...بدونه خ بدونه

 !نیکه بهش اعتماد کنه و بزرگ شه..هم یمادره..کس هیهنوزم منتظر  نیحس

 ...کندیم نگاهم

 کنم؟؟  کاریچ دیمن با -

 :دیگویم یطوالن ریتاخ با
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 د؟؟یمادر جد هی -

 ...ردیگیام م خنده

به  ی...خوب اون از شما حس خوبتشی..اما...اون از پدرش..واقعرمیگینم میتصم یکس یزندگ يمعلومه که نه...البته من برا -

 ...دیشا دونمیبه من اعتماد کرده...نم يتا حدود کنمیاعتماد کنه...و من حس م تونهی..نمدتونیدل نداره...چه برسه به انتخاب جد

 :کشدیم شیبه مو ی...دستشودیم بیعج نگاهش

 ؟؟یچ یعنی نیا -

 جمعش کنم... خواهمیتوجه منظورم شده است؟؟ نکند...م...نکند اشتباه مدمیترس

 بتونم کمکش کنم... کنمیبه من...فکر م دشیبسپار نکهیا یعنی -

 ؟یبزرگش کن يخوایم -

 ...زنمیم لبخند

خودش عاقل شه..خودش بزرگ  دیبا نیبهش کمک کنم فقط از دور هواشو دارم..حس خوامیخواهرشم...م يهه...نه ..من جا -

 ...کارمیشه...من چ

 ببرم باال تر نه؟ دیپس حقوقتون با -

 ..سنجنینه ...محبتو که با پول نم  -

 قبولش ندارم... -

 نظر من مهمتره.... نجایا کنمیاما حس م کنمیجسارت م دیببخش -

 ...شودیم نیحس هی...چقدر شبندینشیگوشه لبش م یکج لبخند

 ...گهید يجسارت؟؟ تازه نباشه...کرد -

 ..ندکیام م شرمنده

 :دیگویبرگردم که با خنده م خواهمیم

 ...دیخوندیم یروانشناس دیپرستار با يشما به جا -

 ...کندیم شتریبرگشت ب يزودپز عجله ام را برا ي...تو فکر هستم جناب معتمد...صدازنمیم لبخند

 است...  دهیدراز کش یمبل راحت يرو نیحس

 است و خوب بله گرم است.... وریشهر

 ...خواب است...زنمیصورتش انداخته ...با خنده چادر را کنار م يرا رو چادرم

 ...رومیو به آشپزخانه م رمیگیرا از صورت خاموشش م نگاهم

 ...کنمیرا کامل آماده م لیوسا

 نشود... داریب نیندهم که حس ییصدا کنمیم ی..سعنمیچیرا زودتر از هرروز م زیم
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 :دیایمعتمد م يآقا يکه صدا کنمیرا باز م نیدر اتاق حسمعتمد نشسته است... ي...هنوز آقارومیم باال

 اجازه... یتو اتاقش بره...مخصوصا ب یکس ادیبدش م یلیخ نی..حسانیخانم پو -

 :زنمیم لبخند

 براش پتو ببرم... خوامیم -

و دوباره به خواب  لرزدی..ماندازمیم شی...رورومیم نییو پا دارمیتختش برم يرا از رو ی...پتو مسافرتاندازدیباال م يا شانه

 تا... کندیم شیدخترها هیشب شتریبلندش ب يباز و مژه ها میکه دهان ن ي...وارودیم

 ...نمیبیرا م نی...دوباره با کراهت چهره حسندینشیو دوباره غم تلخ به وجودم م فتمیم لوفرین ادی

 ...اورمیرا هم م لیو چندتا از وسا رومیآشپزخانه م به

 اش کرده ام: یتلق تیاهم یکه ب ستی..چندوقتکنمی....نوازشش مکشمیشکمم م ي...دستم را رونمینشیآشپزخانه م یصندل يرو

 ...ی...تمام منی...تو خودت تمام خاطره منيایبه خاطرم ب ستیمامان جان...تو الزم ن یناراحت نش -

 نکن... يکس حسود چینکن...به ه يروزام حسود نیا يدغدغه ها به

که بلد بودن  ییبلد بود...به تمام کسا یسیکه زبان انگل یبه هرکس کردم؟؟یم يحسود ایبه ک میتو زندگ شهین همم یدونیم

که بلد بودن  ییکه بلد بودن لباس بدوزن...به همه اونا ییکنن...به همه اونا یکه بلد بودن رانندگ ییکمانچه بزنن..به همه اونا

 که بلد بودن برقصن... ییکنن...اونا يطناز دنکه بلد بو ییآواز بخونن...اونا

 دوست داشت... دینداشته هارو هم هم با یدوسشون داشتم...توام بدون، گاه شهیرو نداشتم و هم نایکودوم از ا چی...من ه من

 ...کنمیم يحسود زیچ هیدور فقط و فقط به  ختمیر نارویاالن همه ا اما

 ...ردیگیام شدت م هیگر

 ...ی...من حتکنمیم يدارن ...به همشون ...به همشون حسود "مادر"که  ییکسا تمام

 :میگویآرام م يصدا با

 !کنمیم ي..به خاطر داشتن خودم...به تو حسودکنمیم يبه توام حسود یمن حت -

 ...دهمی...دستم را به شکمم فشار مکوبمیم نیرا به زم می... پارمیگی...انگشتم را گاز مدیایبند م نفسم

 :میگویبا هقهق...با آه اما آرام م هیلب با گر ریز

 ...کنمیم ي...به بچه ام حسودخوامشی...من...من مخوامیمن مادرمو م -

 ست؟؟یبه خسران کودوم گناه ن -

 چرا؟؟ ؟؟یستین یچ يبرا -

به  دمیخندیاالن م نیتا هم ام را از دست داده ام...اگر یتعادل روان دانمی...مگذارمیم زیم يو سرم را رو کوبمیرا م میپا دوباره

 ...رمیگیمادر جنون م ادی..با ی...به اشارتيلحظه ا

 ...نی..همکشدیمرا م ی...فقط کمکندینم یتداع می...ماتم را براکندیام نم دهی...غمش غمدگریاست د مادر
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 ..!گری..مادر است دراندتیمی...هر لحظه مکشدتی...رفتنش...مستی...بودنش زندگگرید مادرست

 دیاعتماد کند با خواهدی..اگر مندیرا بب میاشکها گذارمیتازه اش...م پی...با همان تستادهیا میرو به رو نی...حسرمیگیرا باال م سرم

 هم اعتماد کند... میبه غمها

 ام آگاه شود... ی...به شکنندگاوردیب مانیهم ا میها و ضعفها هیگر به

 ...ترکدی...قلبم مکشدیم میگونه ها ي...پارچه را رولرزدی...دستش مردیگیرا م میاز روسر یقسمت

 است؟؟ دهیام را زنده ند هیگر یهفت سال است که کس یدانیرا پاك نکرده؟؟ م میاشکها یهفت سال است که کس یدانیم

 مرا درك نکرده است؟؟ يها هیگر یهفت سال است کس یدانیم

 ؟یدونیم -

 ...زندیچه...اما م يبرا دانمی...نمزندیم لبخند

 ...کنمیدانستن را بلند فکر م نباریا ومن

 ؟؟ دونمیم رویچ -

 ...کندیام را رها نم ي...روسردهمیتکان م سر

 :دیگوی...با زخم...آرام مکنمی...با درد ..نگاهش مکندیم نگاهم

 ه؟؟یکیما دردمون  -

 :زمیری...اشک مزنمیم لبخند

 ه؟یدرد تو چ -

 ...دهدی...خودش جواب خودش را مزندینم یحرف

 ...ستین یکینچ... -

 ...فهممتینم -

 ...رودیو عقبتر م کندیام را ول م يروسر

 نکن... هیگر -

 ؟؟؟یدانینخوانده است؟؟ م میجمله را برا نیا یهفت سال است که کس یدانینکن...م هیگر

 بد گذشت... نقدریکه به دل من هم ا گذشتیچه م شیدر لحن صدا دانمیبود ...اما نم يساده ا ي جمله

 نگونهیا ی....بچه...بچه...بچه...کدام مرد عاقلردیگی..خنده ام مکشدیدراز م رهیهمان جز ي...روکندی...نگاهم مندینشیم رهیجز رو

 خود را....

 وسط افکارم: پردیم

 ؟؟ینکن هیکنم گر کاریچ -

 ..خواهدیمادر را م اشکها دست نی...استیاشکها دست خودم ن نی...اچکدی..دوباره اشکم مزنمیم لبخند
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 ... يقراریب نیا انیو پا قرارمیب -

 :دیگویم او

 مادره.. -

...چون کندی...او مرا درك مفهمدیمادر است...او مرا خوب م يقرار یب نیا انی...پادیگوی...مادره...راست مرودیقلبم باال م ضربان

 !یندارتش...چون عشقش را از دست داده است و حاال شکست خورده ...شکست عشق

 ...شودیم رهیو به سقف آَشپزخانه خ گذاردیسرش م ریرا ز دستش

که اسمشو  بیعج يبو هی...با چادر...با اسیمن با نماز...با قرآن ...با مرکب و داوت...با انار...با دامن...با توت...با عطر  -

 ؟؟؟یافتیم ادشی یتو با چ افتمیمادرم م ادی..ونمدینم

 ...کندیم نگاهم

 دوماه که... یکیبود...االن  ادمی شهی...هم فتمیب ادشیترا...هه..الزم نبود به  میقد -

 :دیگویم ری...با تاخشودیام م رهیخ

 ...دترایجد -

 ...کندیام م وانهیمکث مکث.....د مکث

 ...ساناز!فتمیخوبم م يحسا ادی..فتمیم ادشی نمیبیرو که م"تو" -

 :شودیم کترینزد

 ...یحس خوب هیتو  -

 ...کندیم یگذشته اش را تداع بانهی....او با من و نگاه کردنم...او با من...حس غرزندیتند م قلبم

 ...بمیعج يبو هی...من اسیقرانم...نمازم...توتم و انار...من مرکبم و دوات...چادر و دامن و عطر  من

 ..مادرم. من

 "یحس خوب هیتو "

 حس خوبم! -

 :زندیلب م شهی...چرا همدشیگویآرام م نقدریا چرا

 دوست دارم!!! -

..او مرا ندیبی...او مرا مادر مرمیگی...از درون گر مکندیم انیتر...احساساتم غل دیشد میها هی...گرشوندیم شتریب میاشکها حاال

 ...ندیبیم یمیپرستار قد کی..اومرا ندیبیم اسیگذشته..او مرا عطر 

 ؟؟"من" یعنیهمه  نهای...اندیبیخلقت مقدس م هیمرا  او

 دای...او آن مقدس را در من پدیگویدوستت دارم به مادرش م دیگویم یمرا دوست دارد و انگار مادرش را دوست دارد...وقت او

 ...کندیم
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 شده ام... دایگمشده و پ من

 هاتم؟؟؟ يقراریب انیمن پا -

 :شودیام م رهیخ

 ...يقراریتو خود ب -

 ات... يقراریهم قرارت باشد هم ب یکس شودی...مادر هم درد است ..هم درمان..مگر مدیگویم راست

 ...شودیهم زخم باشد و هم رحم...مگر م یکس شودی..مگر مدیبه من بگو یکی

 ات کند؟؟ وانهید زتیعز شودیباشد ...مگر م زیعز نقدریا شودیم مگر

 ...شودیه نمخدا ک به

 ...رمیسرم را باال بگ دیبا دنشید ي...براندینشیم میرو روبه

 ...يقراری...هم بيتو هم قرار -

 خودم را... سازمی...از خاك نو مشومیخاك نم نباریا قیآوار حقا ریو من ز کندیبه من ثابت م شتریلحظه مادر بودن را ب لحظه

 کنم؟ يمادر شیبرا دی...من باداندیمرا مادرش م او

 ...نیحس -

 :بنددیرا م چشمانش

 ...یکنیمثل مامانم صدام م یتو حت -

 :دیگویم ریتاخ با

 ...يمادرانه دار يِای...تو سجارمیتوقع نداشته باش حس مادرمو ازت نگ -

 ...زنمیم لبخند

 من مادرت باشم؟؟ -

 است... دهی..نگاهش ترسعی...سرکندیرا باز م چشمانش

 ...سوالم از ابتدا اشتباه بود...گذاردیاز نگاهش مرا تنها م عتریو سر پردیم نییپا رهی...از جزدهدینم یجواب

 ندیبی...اشتباه کردم..اشتباه... او مادرش را مکردمیفاش م شیزود برا نقدریرا ا قتیحق نیا دی....نباندیبیکه مرا مادرش م داندینم او

که  دیفهمیم دینبا م؟؟یگویچه م یدانیم ؟؟یفهمی...منظورم را ماوردمیش ماز اشتباه در دیزود نبا نقدریو من ا ندیبیاما اشتباه م

 ...دیگویکه به عشقش...به مادرش م دانمینم کندیدوستت دارم و فکر م دیگویم اوام... دهیفهم

 ...اشتباه...کنمیم اشتباه

 !!!!!شهی..همکنمیآخر هر گفتگورا خراب م شهیهم من

 "نیحس"

 اشتباه است...اشتباه .... فکرش
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 هم بداند... خواهدیمرا....نم داندیمرا...نم فهمدینم

 ...فهمدی...نمستین یشگیکه احساس من همان احساس روزمره و همان حس هم کندینم درك

 بفهمد... خواهدینم

 ....ندینشیتاب م يرو شهی...ساناز هممینشیتاب م ي...رورومیم اطیح به

 توجهش را جلب کنم...به هر شکل... یبه هر شکل خواهمیشده ام...م بچه

 نیا یلعنت "ياو"...اما او ...همان  گرید ياز روزها زی...اخالقم متماپوشمیمتفاوت م يمتفاوت باشم...لباس ها شیبرا خواهمیم

 !ندیبیمن مرا همان بچه و حسم را هم همان حس بچگانه م يروزها

 ...یآسان نی....به همکندیردم م ت،یبرا می...بهتر بگوکندینم قبولم

 ....عادالنست نه؟؟يمهر یب نهمهیهمه تالش....او و ا نیو ا من

 ! ستیبگو عادالنست؟ نه ن ییدل نازك...خدا نیو ا نیچشمها و حس نیو ا ساناز

 ....ستین ستین ستین

 کند.... يمرا مادر خواهمیمرا بزرگ کند...نم خواهمی...حالم خرابتر از هرروز است...خراب....نمکنمیم شتریرا ب سرعتش

 کنم که بشنود؟؟ ها؟؟ ادیفر يرا با چه لهجه ا نخواستن

 ....يلحظه ا ردیگیاذان بلند است...دلم م يصدا

 شد و موذن هم لب باز کرد! کیها را سرزنش کردم تا هوا تار هیشده است؟ چقدر ثان کیگذشته است؟؟ چقدر هوا تار چقدر

 !دهمیم هیتاب تک ی...سرم را به پشتگذارمیهم م ي...چشمانم را رونمیبیرا م ساناز

 !!خواهمیاما م نمشیبب خواهمینم

 افطار ...اذان شده! ایب -

 . کاش با ما افطار کند..کاش! شومی...بلند مستین گریکه د کنمیباز م ی....وقتکنمیباز نم چشم

 که بماند... خواهمیبرود و من م خواهدی..مگذاردیم زیم يبزرگ سوپ را هم رو کاسه

 ...دی...منتظرم ..منتظرم تا بگودیگوینم يزیچ بابا

 ....دیافطار کن نجایهم انیخانم پو -

 !ستیدرش ن یحرف اندازدیمادر م ادی....او همه جوره مرا اندازدیمادر م يگره ابروها ادیکرده است...و چقدر مرا  اخم

 ...دیصدام کن نیداشت ازین يزیآشپزخونه چ رمینه ممنون م -

 !دیبگو خواهمیو من م دیگوینم يزیچ گرید پدر

 !کنمیو رفتنش را نظاره م نمینشیبابا دوباره م زی...با نگاه تشومیم زیخ مین یصندل يرو

 !نمیدور شدن را بب توانمیرفتن ها...از نبودن ها ....متنفرم...نم دنیاز د دهمیهم فشار م يو لبم را رو اندازمیم نییرا پا سرم

 ! نمیهم بب خواهمینم
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 !خوردمینگاهش م یرا با عسل رمی....کاش بازهم کنارم بود....تا شکنمی...روزه ام را با قرص صورت او باز مکنمیم افطار

 او جا مانده ... شیدر آشپزخانه جا مانده ...دلم پ دلم

 ...رومی...به سمت آشپزخانه مشومیم بلند

 ...اما...کندیم ریدلخورم که تماما احساسم را وارونه تعب ازش

 ؟؟يو دلخور ساناز

 !ینگاهش کنم!! طوالن خواهدی...و من دلم مخوردینشسته و با اشتها م یصندل يرو

 تر... یکه دوستش دارم ...طوالن همانطور

 ؟یفتیکه پس ن يریگیرا م شی...دست پردیگی...خنده ام مکندینم نگاهم

تفاوت...هرچند  یمن هر چند ب يکه تو روبه رو ییها هیثان نیها خوب است...هم هیثان نی..چقدر اگذارمیم رهیجز يرا رو دستم

 ...کنمیاما نگاهت م جهینت یو من هرچند ب ینینشیاحساس اما م یب

 "ه؟یچ" یعنی دهدیتکان م يسر

 هرچند ناراحتش ندارم... يدر مقابل نگاه ها یمن حرف و

 "یچیه" یعنی اندازمیباال م يهم کله ا من

 حرف دارد.... نباریاما ا او

 ؟؟يالزم دار يزیچ -

سمتش خم  یو کم گذارمیم رهیجز ي...دستم را روکشدیرا سر م شی...کالفه چااندازدی..دوباره شانه باال مزنمیم لبخند

 :شودیم قتری..ناخداگاه لبخندم عمشومیم

 قبول باشه! -

 ...کندیاما سرش را بلند نم ندینشیم شیلبها يرو يلبخند مچهین

 دوست دارم... شتریرا ب شیپنهان ي...خنده هاکندیبهتر که بلند نم همان

 نشانش دهد! خواهدینم چوقتیکه ه دیگنگ سع يلبخندها مثل

 !نیاز شمام همچن -

 !میشگیهم يچرا؟؟؟ من همون تو شما

 راس.... -

 :میگویم رومیم رونیکه از آشپزخانه ب یو در حال رمیگیباال م ستیبه حالت ادستم را  شود،ی...بلند مشکافدیدر کالمم را م زنگ

 !کنمیباز م نیبش -

 نجا؟یا د؟؟ی...سعکندی...کله ام دود ماندازمیم فونیآ توریبه مان ینگاه

 :دارمیرا برم یگوش
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 تو؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 وا کن االغ! -

 ...رومیم اطیبه ح عیاما سر زنمی...دکمه را م ردیگی...خنده ام مشیاالغ گفتن ها نیا يبرا دهمیم جان

...من دوان دوان سمتش کندی...نگاهم ماندازدیم "من ياو"به اتاقک  ی...نگاه طوالنکندیعبور م اطیآهسته از ح آهسته

 :کنمی...نگاهش مرومیم

 سالم.... کیعل -

 اش را فراموش نکرده ام! یقی...هنوز نارفدهمیتکان م يسر

 :زندیبه کتفم م يا ضربه

 ...نمشیاومدم بب -

 :کنمیم نگاهش

 رو؟؟ یک -

 :کندیرا کج م سرش

 کرده... کاریکه دلقک مارو از کار ب ارویرو به نظرت؟؟ همون  یک -

را  دیبلند شود و سع زیبابا زودتر از سر م دیطولش دهم تا شا خواهمی...مدومی...دنبالش مرودیتوجه به من از پله ها باال م یب

 !ندینب

 که دوستش دارم...من زخم هاراهم دوست دارم... ی..همان زخمکشمیبه گوشت اضافه کنار لبم م ی...دستکندیام م کالفه

 .کنمیم شیصدا

 ...ستی...بابا نکنمینگاه م زی...نفس نفس زنان به سمت مکندیانگار...در سالن را باز م شنودیرا نم میصدا اما

 !کنمینفسم را فوت م نباری...ا ستی...ناندازمیبه پله ها م ینگاه کشمیم یقیعم نفس

 ..دیایم رونیاز آشپزخانه ب ینیبا س ستیحواسش به ما ن ساناز

 ...درست مثل حواس من ...ستین شیسر جا زیچ چیهم که االن ه واقعا

 ...دهدیکوتاه م یو سالم دیایاما به خودش م کندیمکث م يلحظه ا دیسع دنید با

 ...دیبه عکس العمل سع دوزمیم چشم

 ...ندینشیگوشه لبش م دیایازش خوشم نم چیکه ه یو لبخند کج زندیم بشیرا در ج دستانش

 ...زیبه جمع کردن م کندی...شروع مکنمی...به ساناز نگاه مدهدیجوابش را م ییهمان خنده کذا با

و آرام  رمیگیرا در دست م ینیکنار س رومیم کشیو نزد کنمیکار کند...دستانم را مشت م دیمقابل سع خواهمی...نم خواهمینم

 :میگوینشنود کنار گوشش م دیکه سع يطور

 ...کنمیخودم جمع م خوادینم -
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 ...کشدیرا م ینیس

  فه؟یمطلع است که من مردم و او به قول روزگار ضع دانمینم

 :فشارمیهم م يرا رو میو دندانها رمیگیگشادش م يرا به لبه مانتو گرمی...دست ددارمیاما محکم تر نگهم من

 ...برو خونت...برویاالن کار کن خوامیبار به حرفم گوش کن...نم هیخدا.. يمحض رضا -

 !نمیات را نب یتیدلخور نگاهش خار مشود در چشمم...کاش کور باشم و نارضا رنگ

که  یهنوزهم با همان نگاه دیو سع رودیم رونی...باوردیمچاله شده اش را از دستم درم يو مانتو کندیرها م ظیرا با غ ینیس

 ...کندیدوستش ندارم دنبالش م

 ...اندازمیبه پله و سالن باال م ی...نگاهدیای..نگرانم که دوباره بابا بندینشیمبل م يرو

 ...با همان لبخند کج:شودیم نهی..دست به سنمینشیدسته مبل م يرو شیرو روبه

 باردار... يها يدی...نه ليکردیم ادهیدخترا پ يرو دیبانمک پسند رو با يها دهیا نیا ؟یدونیخوبه ..اما م قتینه ...نه سل -

 ...دیبا گفتن کلمه باردار دستانش را مدور مقابل شکمم کش همزمان

 نبود... نگونهیا مهای..قدکردیرا خورد م اعصابم

  ؟؟؟یحاال که چ -

 ...اندازدیباال م يا شانه

 ... یچیه -

 :ستدیایم میرو ...روبهشودیم بلند

 ...یدونستیکه تابه حال نم ي...رازگمیخودمو م هیمن راز وجود -

 تیبزورم که شده بدون رضا یحت ؟یدونی...مکنمیشهر و جا به جا م خوامشیکه م یبدست اوردن کس ي...برامیا لهیآدم پ من

 ...ارمیخودش بدستش م

 یدختر شهرستان هی خوادیباشه ، چه م یبنز سوار سوسول و مصنوع یِدختر آنچنان هی خوادی...منیتو مشتم باشه..هم خوامیم

 خوشگل و ساده..

 ...امیتموم ...کنار نم یزنِ هرچند همه چ هیبا  یکیمن  نی....اما حساما

 نویاما ا دونمینم ادیز شویهم کف هم باشن..معن دی...دختر پسر باگنیم ایمیکه؟ همه قد يدیکن اما به هم کفت...شن لهیپ توام

 که همون تفاهم نداشته توئه! دونمیخوب م

 :زنمیم ينامعتبر لبخند

 و البته ، لذت ببره منم نه تو.... ادیکه قراره کنار ب یکس دیهه..سع -

 باشه...چه ساناز... لوفریچه اون ن حاال

 ...دانمیرك بودنم...نم ای خوردیام جا م يقو ییرایاز گ دانمینم
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 که ارزششو داشته باشه... کنمیم لهیپ ی...به کسادیبدم م لیتحم ...اما ازمیا لهیمنم آدم بد پ -

 ساناز ارزششو داره؟ -

 :زنمیم لبخند

 مادرا ارزششو دارن... يهمه  -

مقدس قابش  میمثه مر نکهیا يتصاحبه نه برا يکنه...اسمش روشه، عشق..عشقم برا يواسه تو مادر ستیاالغ ساناز قرار ن -

 ت...اتاق واریبه د یو بزن یکن

 !یهمه نا آرام نیا انیحس است در م نیبدتر کی نیندارم و ا یشود.. .منقلبم. .دگرگونم .. جواب یگرفته م يا هیدر ثان حالم

گرفته  يا هی.... حالم در ثانزارتریبا خودم روراست باشم ب نکهی...از ازارمیساکت ماندن ...از جواب ندادن و جواب نداشتن ب از

 ! یهمه نا آرام نیا انیحس است در م نیبدتر کی نیندارم و ا ی... منقلبم.. دگرگونم.. جوابشودیم

 ....زارتریبا خودم روراست باشم ب نکهی... از ازارمیساکت ماندن ...از جواب ندادن و جواب نداشتن ب از

 

*** 

 

 "ساناز"

 

 بیو با حالت عج کندیمعتمد با لبخند نگاهش م ي... آقاکندیها را به همراه کارگران حمل م گی.. .دکندیسخت کار م نیحس

 لبانش به من...

 کردندیمعتمد هرسال نذر خودشان را درست م يکه به گفته آقا ییها هیحلوا درست کنم... اما چند تا از همسا ستمیبلد ن من

 ... کندیراحت م يرا تا حد المیخ

 : دیگویو او بدون لبخند م ستمیکه بلد ن میگویخجالت م با

 ... میریگینداره آماده م بیع -

 ...گذارمیم نشانیشکسته ام را ب شبیرا که د یی... گردوها کنمیها را هسته م خرما

 ... یلی.. عرق کرده است... خدیایبه آشپزخانه م هیبام ایزولب يبا چند تا از جعبه ها نیحس

و با لبخند مادرانه  کنمیم ي...دستمال کاغذرومی...کنارش ماردگذیاپن م ي...جعبه هارا روزنمیتالشش...به دل پاکش لبخند م به

 ..کندیو او مات مانده نگاهم م کنمی..نگاهش مکنمیرا پاك م سشیخ یشانیپ يا

 : کنمیم یبانمک ي خنده

 درسته؟؟ يمادرت افتاد ادی قای...االن دقیبگ يخوایم یچ دونمیم ه؟یچ -

 :کنمی..دستمال را در دستم مشت مکنمی...لبم را جمع مزندینم لبخند
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 ومد؟یخوشت ن میاز شوخ -

 ؟؟یدهیجواب نم چرا

 ...دیخو ...ببخش -

 باالخره... زندیم لبخند

 رو ببخشم؟؟ یچ -

 :دیگویو با همان لبخند م کشدیبه پشت گردنش م ی...دستشودیم ایمرده ام اح لبخند

 اد؟؟یدوست دارم...خوشت م گمیم یوقت -

 هم بچگانه است.... شیسوال ها یکه حت ي...واشودیپررنگ تر م لبخندم

 ؟؟یمهم باش یکس يبرا ادیتو بدت م -

 فرقِ... یلیخ یو هرکس یکس نیب -

 :کنمیو سرم را کج م رمیگیرا به دندان م لبم

 ؟یهرکس ای یتو کس ینیبب يخوایم -

 : خوردیخنده اش را م يصدا

 ....یال همه کسدست از سر ما بردار خانوم...شما اص -

 ..کندیوقت است خسته ام نم یلیخ گریمودبانه اش ...که د ي...از کلکل هاشیها ی...از حاضر جوابطنتشی...از شردیگیام م خنده

 ..یکنی...کارم که میروزه که هست ؟؟؟یکار نکن ادیز شهیم -

 ندارم... یمن مشکل -

 ...دهدیتکان م يسر

که دوستش به خانه آمد و همان مدل خاص خودش با من رفتار  ي..بعد از آن روزدهمی...من هم به کارم ادامه مرودیم رونیب

 ...کردمیسرد تر برخورد م یکرد کم

 !دمیرا نفهم لشیکرد...هنوزهم دل یحرفاست...زودتر از موعد انتظارم معذرت خواه نی...بچه تر از انیحس اما

 کودکانه اش دلبسته ام... يها يرا کمرنگ کردم...من هم به گفتگو يدلخور و دمشیمن هم بزرگانه بخش اما

 

پارچه کوب خانه معتمد...مثل روزگارم...مثل همان دوشنبه...چقدر از  واری...مثل دشومیپوش م اهی...تماما سرومیاتاقکم م به

 ...چقدردیایدوشنبه ها بدم م

 ... هیاز آن، گر شتری...بخواهدیم يعزادار دلم

 !نمیمعتمد گفته است که افطار را در آَشپزخانه بچ يآقا

 ...گذارمیداخل سبد م اورمی...نان را از سوالردم درمگذارمیم رهیجز يرا آماده رو لی...همه وساکندیمرا راحت تر م کار
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 و چقدر امروز گرسنه ام...چقدر... گذردیم ریها د هیثان چقدر

 خاطره ها... ي....همان ربناگذاردیش ربنا را مبا لب تاب نی...حسخوانمیعهدم را م يدعا

 ...برمیم ادیها را از  دهیشن شنومیکه تا م یهمان

 ...کندینم میسجاده مادر رها ادی شنومیکه تا م یهمان

 ...دهدیرا م مانیسل چهیحس قال نانشیاطم یکه گاه يسجاده ا همان

 ...تپدیام م نهیس يپدر رو ییاهدا حیتسب شنومیکه تا م یهمان

 ... ستییتنها تیخاص نهایهمه ا و

 ...يشویم وانهید ينشانه ا نیزتریکه با ر ستییتنها

 ...اندازدیدوباره نم یجز زندگ يزیچ چیه ادیکه مرا  یشکم نی...همگذارمیشکمم م يرا رو دستم

 دوباره ام... یزندگ يایاحساسم..اح يای...احيزیهمه چ يایاح یکوچکم تو معن يبایز اره

 ...یمقابلم گذاشت يادیز يو راهها ينبود تو زنده ام کرد دنیجز پوس یمرده بودم و راه ی...وقتیاتیح تو

 است... میمستق شهیکه با تو هم یصراط

 ...ي... تو مرا مرمت کرددهدیرا از دست م شیکنار تو معنا یدگیپوس

 گریگر خاطره ها د یتداع نیصدا...همچ نیهمچ دی...چرا؟؟ آخر چرا باشودیمو به تنم راست م انیشجر ياوج گرفتن صدا با

 گرسنه نباشد؟؟؟ يدلها نیب نشیطن

 ...کردندیرا سانسور نم مانیکه گوشها ییتنگ است..سالها يآزاد يسالها يبرا دلم

 مانده ام... رهیخ ونیتلوز يصدا ی..من اما از اپن آشپزخانه به صفحه بندینشیم میو روبه رو مالدیرا بهم م شیدستها نیحس

 ...من اما هنوز چشم در چشم مادر دوخته ام!کندیرا باز م ونیتلوز يو صدا بنددیرا م نیهوا لب تاب حس یمعتمد ب يآقا

 ترند... ياما چشمان مادر قو کنمیرا حس م نیحس نگاه

 ه؟؟یچ یدونیم -

 اعتنا باشم... یبه گذشته ب دیای..دلم نمدهمیتکان م يسر

 ؟؟ییکجا -

 ...دیاینم دلم

 ...نجایهم -

 ؟؟یکنیپس چرا نگاهم نم -

 ...دیایدلم نم هنوزهم

 ؟؟یبگ یخواستیم یچ -

 ...فیو چقدر ظر باستی...چقدر زشومیم رهیمادر خ ختنیر يبه چا يگریو من با آرامش د دیگوینم يزیچ
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 ....کندیم یقشنگ مادرانگ چقدر

 ...کندیکه نه تشنه ترم م ریکه سه وعده تمام س ستییآشنا يهمان صدا کندیکه مرا از خاطرات دور م يزیچ تنها

 روزیشکمم پ ينفسم در برابر قار وقور ها نباریو من ا ستدیایمعتمد به نماز م ي..آقاشومیو بلند م کنمیو اکبر را زمزمه م اهللا

 ...شودیم

را سر  ریو تند و تند ش خورمیم ...دو عدد خرماکنمیبا خرما روزه ام را باز م نیتر از حس عی...سرنمینشیو م زمیریم يچا دو

و  یاتیساعت هاو موذن زاده و کارخانه لبن یاما در دلم تا بخواه اورمیشکر را به زبان ب کنمیهر لقمه وقت نم نی....بکشمیم

 ...کنمیخدا را هم دعا م یو حت ونیو مخترع تلوز یینانوا

 اما... خورمیاز حد هول هول م يادیز دانمی...مکندینگاهم م یقیبا لبخند عم افتدیم نیبه حس نگاهم

و اگر همان کار را مقابل فرد کوچک تر  یکنیم یکه از تو بزرگتر باشد به شدت نف یرفتار غلط را مقابل کس یگاه يکرد دقت

 ..؟؟؟یکنیم دشییتا شهیو هم یدانیبه جا و درست م یاز خودت انجام ده

 ندارد... يریتاث خوردمان من يچندان بر روند روشها نیهم وجود حس حاال

 :شودی... آب در چشمانم جمع مکنمی... سرفه مپردیم میدر گلو يچا

 اروم خوب... -

 ...کنمینم نگاهش

 :گذاردیآب را مقابلم م وانیل

 کار... نیدرست باشه ا کنمی...من فکر نميریگیچرا خو روزه م -

 :کنمیم نگاهش

 ؟؟يشما دکتر -

 :زندیم لبخند

 نه اما... -

 نگو... يزیپس چ -

 :اندازدیباال م يا شانه

 ...یهرجور راحت -

 آمده است... شیاز ما ها پ یلیخ يکه برا يصادقه ا يایام... همان رو دهید گرید ییصحنه را انگار جا نیا

 ...کندیم نمیغمگ ادشی... اندازدیشانه باال م یهرجواب يبرا شهیهم رویه

 نرود... ادمیبهش زنگ بزنم اگر دوباره  خواهمیم

 اد؟یخانومم م لوفرین -

 :کندینگاهم م رهیخ
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 چطور؟؟ -

 ...ينجوریهم -

 اد؟ین يدوست دار -

 نداره... یمن فرق ينه برا -

 ؟یشیناراحت م ادیاون ب -

 : میگویم کالفه

 ...نیمن فقط سوال کردم هم یکس ومدنینداره اومدن و ن ینه.. اصن به من ربط گمیبابا م يا -

 ...ادیمراسما نم نجوریا نیوقت ا چیاون ه -

زودتر و تندتر  کنمیم یو من سع شودیمعتمد هم به جمعمان اضافه م يامدنش نبود... آقا يهم برا ی.. توقعدهمیتکان م يسر

 بخورم...

 ....زنمی...لبخند مکندیرا جمع م زیم نیو حس ستیمعتمد ن ي..آقاگردمیکامل نشده برم يو با ظرف ها رومیم رونیب

 نی...کالفه ام از اشودیبروم که دوباره چشمانم تار م خچالیبه سمت  خواهمی...مشومی...بلند مکندیسلفن ها کمکم م دنیکش در

 گاه.... یگاه و ب يها بیآس

 :ستدیایم میرو روبه

 شد؟؟ یچ -

 "یچیه" یعنی دهمیتکان م يسر

 :دیگویو م زندیم ی...لبخند کمرنگرومیم میدوباره سر جا بندمیرا م خچالی در

 کنن؟؟؟یم تتیدارن؟؟ اذ یچشمات مشکل -

 :دهمیتکان م يسر

 نه... -

 :ردیگیدگر م یو نگاهش رنگ شودیم قیعم لبخندش

 اما پدره منو که دراوردن..... -

واقعا خنده دار است...نکه هفت سال باشد...نه...من تا به  اورد؟یرا درم نیفروغ من، پدر حس یب يخنده...چشم ها رِیز زنمیم یپق

 لغات است! زیمادر که سرر یمادر..حت یبودم..حت دهینشن ياحد چیرا از ه يجمله ا نیامروز همچ

 :کندیم نگاهم

 ؟؟يخندیم هیچ -

 :میگویو با خنده م اندازمیشانه باال م انیدر م یکی

 ...یچی...هیچیه -
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 گرمتر است... نی...اما نگاه حسکنمی....سرم با به کارم گرم مزدیریرا بهم م شیو موها دهدیتکان م يتاسف اما خنده سر با

 ....کندیرها م میها یدلمشغول يو مرا در سرما رودیم رونیحرف ب ی...بزندیم شیمعتمد صدا يآقا

 آمده اند.... هیهم زودتر از بق ی...مداح و روحانشودیکم خانه شلوغ م کم

 ...رمیگی...وضو مرومیمشغول صحبت است....به اتاقکم م يبا پسر ابمیرا م نیحس تیجمع نیب از

 معتمد است... ي...آقاکنمی....نگاهش مپراندمیدر اتاقک م يصدا دهمی...سالم را که مخوانمیروز نماز قضا م دو

 :رومیم رونیو ب اندازمیام را سرم م یمشک چادر

 ن؟؟یکجا رفت -

 بکنم؟؟ دیبا کاریاومدم نماز بخونم...چ یچیه -

 ...دیبچه ها نذرارو پخش کن نیو چندتا از ا نی...هروقت همه اومدن، مجلس شروع شد شمام با حسیچیاالن که ه -

 ....کندیو او زودتر ترکم م دهمیتکان م يسر

به سالن باال برده اند و کف سالن را فرش کرده ...مبلها را کنمیخانم هارا لگد م ي...چندبار هم پای...اما نه به سادگرومیم داخل

 اند...

 که شباهت ندارند عزادار است... يزی...آدمها به تنها چاندازمیبه کل سالن م ياپن آشپزخانه نگاه سرسر از

 ؟؟ ایکرده اومده اح یجیخل شیعجب...آرا -

 ...خنددی...خودش هم مردیگیخنده ام هم م ی...از طرفپرمیم باال

 ...دمیترس -

 :دیگویتوجه به حرفم م یب

 تو کجا و اون کجا؟ يچشما -

 .ردیگیو خنده ام م افتمیو لحن کالمش م یجیکلمه خل ادی...دوباره ردیگیخنده ام م بازهم

 ...کنندی...بد نگاهمان م رمیگیرا باال م سرم

 ...کندیزادار نگاهمان مکه بدتر از زنان و مردان مثال ع نمیبیمعتمد را م يآقا کشمیرا که باالتر م چشمانم

 !کنمیم فیاپن رد يظرفهارا رو نیتوجه به حس یو ب رمیگیشرم لب به دندان م با

 دی....شاکندیجر و بحث م بایو تقر ستادهیکنار پدرش ا رونیب نی..حسنمینشیم یصندل ي...همانجا روشودیبلند م یروحان يصدا

 دلخور است! شانیها هیهمسا يجلو مانیپروا یب يبه خاطر خنده ها

 ...بردیام را با خودش م ندهیآ دیو ام یو همه زندگ وزدیم نیکالهم را محکم تر بچسبم...حس دیبا

 ...دهمیگوش م یروحان يو به صحبتها گذارمیم رهیجز يرا رو سرم

 "زمانم"...خودم را دلم را گذشته را همه باهم به کنمیرا فراموش م یروحان يحرف ها نباریو ا خواندیفرج م يدعا مداح

 ...سپارمیم
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 بکشمش و در اغوش کوچکم فشارش دهم.. رونیب میاز دعاها خواهدیدلم م یدارم ، بدجور ، نافرم، آنقدر که گاه دوستش

 ؟؟یکنیدوست داشتنم را تصور م حجم

 تو ییدر دالرا یشه دمیند

 تو ییقربان اخالق موال به

 ....زندیم شهی...قلبم تند تر از همشودیم و رو ریز دلم

 ینیو ذره پرورتر يدیخورش تو

 تو ییزهرا يایسجا يفدا

 نواتر یز من ب تیز کو يندار

 تو ییبه طاها یمیکر دمیند

 ....شودیچشمانم جمع م یدر گستاخ اشک

 لعنت فرستاد بر هرچه حافظه است.. دیبا ی...مادر مادر مادر...گاهدهمیبه دستانم فشار م شتریرا ب سرم

 من ییبه رسوا ییگدا يندار

 تو يبایبه ز ينگار دمیند

 من یبه بدحال یضیمر يندار

 تو ییحایچون مس یدم دمیند

 قایدق دانمی...نمکنمیم هی...گر زنمی...همانند دلم...چادرم را چنگ مکندی...اشک از ناودان نگاهم سقوط مي...ندارییگدا يندار

 ...خوانندیکه در وصفش م ستیهمان يته قلبم برا دانمیاما م میاز درد ها کیامکد يبرا

 من ییبه تنها یغالم يدیند

 تو ییبه تنها یبیغر دمیند

 من ییدایبه ش يریاس يندار

 تو ییرا به آقا یکس دمیند

 یپدر خود حضارت دیدارم...شا دی...تردکنمیپدر و امامم شک م نیب ینکرد؟؟ پدر آقا نبود؟ گاه یی..پدر آقادمی...نددمیند

 من بود... هیزندگ غمبریکه نه...پدر خود پ دیداشت...شا

 ؟ییتنها کجا بانهیغر دیام

 ؟؟ییسر قبر زهرا کجا چراغ

 کنمیم هیو بازهم گر زندی...قلبم مکنمیم هیو گر نالمی...مکنمیم هی...همراه با مداح گر نالمیم

 ؟؟ییکجا -

 طاها، گل اشک موال یتجل
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 آشفته داغ آن کوچه غم دل

 نیگودال خون گرفتار

 نبیز يافکار غمها دل

 پوش قاسم هیس

 الیاکبر گل باغ ل عزادار

 سقا ریدست علم گ شانیپر

 سجاد ينفسها

 باقر ينواها

 صادق يدعاها

 کاظم يها شبها یکس یب کس

 چه کنم؟؟ ابتی...تو بگو در غیستیکه هنوز ن یتو همان همه کس من ؟؟؟ییکجا ؟؟ییمن...کجا يشبها يها یکس یب کس

 جواد االئمه بیغر سیرضا و ان بیحب

 يدل عسکر زیعز يهاد يتمنا

 ؟؟؟یینگارا بفرما کجا پس

 ؟؟؟ییکجا

هزاران هزار بغض دارد..هزاران هزار اشک دارد....تو  شیاما صدا زدیری...اشک نمستادهیا میروبه رو نی...حسکنمیرا بلند م سرم

 ؟؟ییتو چقدر تنها ؟؟؟ینالیکدام دردت م يبرا

 ندارد ییهوا تیجز هوا دلم

 ندارد یینامت نوا ریغ لبم

 و اذان و نماز و قنوتم وضو

 ندارد ییبها تیوال بدون

 نرگس اسیکه نشد خانه  یدل

 ندارد ییصفا رانیاست و و خراب

 تا جوانم بده رخ نشانم ایب

 ندارد.... ییوفا یزندگان نیا که

 دهمیبا تاسف تکان م ياخرتم سر يبرا نیحال حس يحال امروز خودم..برا ي....برازمیریدارم و اشک م نیدر چشم حس چشم

 ...شتریب یلی...خکنمیم هیگر شتریو ب

 ...رودیم رونیو ب کشدیبه صورتش م یدست کالفه
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 ....ریبه خواندن...جوشن کب کندی...شروع مردیگیرا م کروفونیم یروحان بازهم

دلم  فهممیرا م شی..هرکجا که معندهمیم هیسرد آشپزخانه تک واریبخوانم...سرم را به د توانمیاز خودم هم م ستیآسان يدعا

 ...لرزدی....خنده دار است اما بازهم م فهممیاش را هم که نم ی...معنلرزدیم

 :پراندیرا از سرم م شیپ قیدقا یمعتمد مستانگ يآقا يصدا کنمیچادرم اشکم را پاك م با

 کم کم ... لویوسا نیاریب شهی...مانیپو خانم -

 هست: شیشک صدا یهمه جا هست..خودش نباشد ب نیحس

 من خودم هستم... ستینه بابا الزم ن -

 :کندیمعتمد نگاهم م يآقا يعرض شانه ها از

 کنم... کاریچ دونمیخودم م نجایهم نیتو بش -

 بروم... رونیب خواهدی..دلم نمشودیدست به کار م نی...حسرودیم رونیو ب کندیم یبینگاه عج معتمد

 کنم! هیترست گر ایدن ایمداح گوش بسپارم و تا دن يبه صدا استیدن ایتا دن خواهمیکار کنم..م خواهدینم دلم

 اد،یز یلی...خیلی..خزمیریم يچا

 يناراحت رو یالیو من با خ بردیرا هم م ینیس نیآخر نی...حسزنمیبه کمر م ی..دستشومیخسته م ستادنیکه از سرپا ا آنقدر

 !نمینشیم یصندل

 اما در دلم... نباری...ازنمی...با او حرف مگذارمیبرامده ام م بایشکم تقر يرا رو دستم

 طفلم بشکنم!! يسکوت امشب را برا یحت دیاینم دلم

 شب نوزدهم بدجور دلم را پر کرده! ینیسنگ

 دو روز دگر را دارم..کار و کار و کار و بازهم کار... غم

 ام را گرفته... قهیکه  ییها یکسل کننده و روزمرگ یدر زندگ دیموضوع جد کی...جانیه کی...خواهدیاتفاق م کی دلم

 ...لرزدی...بدجور هم ملرزدیمداح دلم م ياوج گرفتن صدا با

 موعد کودکم است......و آن اعجاز تولد زودتر از خواهدیمعجزه م دلم

 است... نیا يعاد ي...معجزه همه مادرهاکنندیفکر م تشیجنس نییمرحله به تع نیمادرها در ا همه

 هستم... ایدن يها يتر از همه عاد شیگام پ کی شهیاما هم من

 ....زودتر...دیایهرچه زودتر ب دیپر کن من با ییتنها زهیعز نی...استیهم مهم ن تشیجنس گرید حاال

 که مراسم قرآن به سر آغاز شده... فهممیخاموش شدن چراغها م با

 ....شودیتازه شروع م میهقهق ها و گله ها ی...قسمت اصل ارومیام را درم یبیکوچک ج قرآن

*** 

 "نیحس"
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 شادن... اری يها، همه از شاد یها، خوشحال ییبایاز لبخندها، ز همه

 کنمیهم مادر را حس م نمیبیاش را که م هی....گردارمشیدوست تر م نمیبیترش را که م ياما برعکس همه عشاق چشمها من

 هم...هم خودم را ....

 ...دانمی...من گم شده ام..خود خوب مابمیپاك نگاهش م يقطره ها يرا البه ال خودم

 خواهد کرد خوده خوده ساناز است... میدایکه پ یتنها کس کنمیحس م و

 ...اوردیاز لذت را به ارمغان م یکوه میهم برا شیاشکها دنیکه د یکس همان

 است...نو ، بکر و دست نخورده... دیجد میهمه جوره برا او

  "است زیمن عز ياو برا"

 

 يخوبت و از حسها يو در حضورت از بودن ها ی...چه برسد تو باشستیندیحس خوشا ییخود به تنها میجمله برا نیا تکرار

 !میبگو بتیعج

 ...کشدیاش م یاستخوان يگونه ها ياش چادر را رو يوجود تیبا مظلوم یبا غم وقت یوقت رودیضعف م دلم

را که هنوز لمس  یرا ، پوست تیگونه ها يتنها بار توانستمیمصرف، اما م کباری یدستمال بودم..کاش چادر بودم...حت کاش

 نکرده به لطافتش شک ندارم، نوازش کنم...

 ؟پارچه هم کمترم کیاز تار و پود  من

 آنها بودم... يجا کنمیدرونشان نهفته است که آرزو م يدر قهوه ا يچه راز دانمیکه نم مییآن لکه ها وانهید من

 ...يبه اندازه من ندار یاگر هم داشته باش ؟؟يدار دوستشان

 شک... یاز خودت دوست دارم...ب شتریتورا ب من

 !شمیاندیصدا تنها به تو م تیجمع نی...در ا تیانبوه جمع نی..در اکنمی...به تو فکر مکنمیرا بغل م می..پاهانمینشیسالن م گوشه

 که به تو دارم.... یتو و به حس گنگ به

 دارم؟؟ یچه حس کندیرشد م زمیکه درون عز یگناه یبه حال از خودم سوال نکرده ام ...که به آن موجود ب تا

 شود؟یرا دوست نداشته باشم؟ مگر م شیاز جنس وجود یرا دوست دارم. لطافت شیکک و مکها من

 ...مشیخودش باشد..بغلش کنم...ببوسمش...ببو هیو شب دیای...کاش زودتر ب دیایزودتر ب کاش

 ام... دهییام...بو دهیام...بوس دهیانگار ساناز را در آغوش کش و

زن نبود و  يامبریپ چی...درست است که هرانمیرا بر لب م میزندگ دیجد امبریو من تنها نام پ کنندیرا به سرعت ذکر م نامها

 اما... ستین

 هم دل بنده اش را؟؟ دیایکنم که هم خدا را خوش ب هیاش را به چه تشب یرا ، بزرگ ساناز

 مانا تر است! تینام برا نیدل من...ا زی...همان عزي..تو فقط سانازچیه
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 که فراموشت کنم! شودیهم باعث نم لمیموبا برهیو

 :دیتو بودن بگو یاست...حوصله اش را ندارم اگر بخواهد از ب دی...سعاندازمیبه صفحه م ینگاه

 بله؟ -

 ؟؟ییکجا -

 سالم... -

 ؟؟ییکجا گمیم -

 ؟یبار سالم کن هیتو  شهیم یچ -

 ؟يهمون دفعه اول جواب بد کنمیبار ازت سوال م هیتو  شهیم یچ -

 خونم... -

 .... صداها ...؟؟ نیا -

 شنوممیرا نم شیصدا

 ؟؟یچ -

 پس چقدر سر صداست؟ گمیم -

 هرسال... يها...خبر که دار ائهیاح -

 تو خونه! يدیآهان...توام که امسال به خاطر خانوم جونت تمرگ -

 ...خانم من...ساناز خانم من است؟زنمیم لبخند

 نجا؟؟یا ایب يخوای...مگهیاره د -

 ...ی...جات خالمیارینه داداش خونه ماز -

 جا. چی. ه ستین یجز کنار ساناز خال ایدن يجا چیمن ه يجا

 دانشگاه؟ يایفردا م -

 حوصله داره. ینه بابا..ک -

 ...یستیاز کالسام حاضر ن یکیخدا  يمحض رضا ؟یکنیپاس م يجوریچ نارویمن موندم، تو ا -

 ؟؟یشناسینم دتوی...داش سعگهیخوب د -

 نه...من هنوز تورو نشناختم... -

 :دیگوینم يزیچ

 ؟؟يندار يکار -

 ..نینه...حس -

 بله؟ -
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 اونجاست؟ لوفرمین -

 :میگویم ریتاخ با

 نه. -

 شمارشو بده... -

 هوم؟؟ -

 شمارشو بده... گمیم -

 :دیگویمکث م با

 لطفا... -

 کنم: تشیاذ خواهمیم

 فکرامو بکنم بعد -

 :غردیم

 به موال...آخه تو که... یاالغ یلیخ نیحس -

 :میگویخنده م با

 ...دمیمن شماره دختر خالمو به آدم بد دهن نم -

 :خنددیم اوهم

 االغ... -

 :دیگوی...دوباره مخندمیهم م من

 نکن! تیاذ نیجونِ حس -

 فعال! کنمیم جی...برات مسيا لهیالحق که پ -

 !کنمیم جیمس شیرا برا لوفرین شماره

مادرم  يو من در فکر دستها مالدی..دست پدرش را مکندیم يپدربزرگ را به سالن باال آورده..باال سرش نشسته و عزادار پدر،

 ...تابه حال نوازششان کرده بود؟؟

 بود که مورد لطف پدر قرار نگرفت! ی...نکرده بود...مادرم تنها کسنه

 تنها بود.. شهیهم مادر

...برنج را هرسال دهمیمصرف دستش م کباریظرف  کی رودیم رونیکه ب یو هرکس رومی...با پدر دم در مشودیروشن م چراغها

 برکت است...خوده خوده او..... غمبری...او پگردمیشد..از حرفم برم ي..امسال بهتر از هر سال دگرپزدیخود پدر م

 "ساناز"
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 قرارش بود... یرا که بدجور دلم ب یشب نی...هممیگویاش گذشت...همه اش گذشت...شب را م ینیسنگ

 ...میخوریرا در سکوت م يسحر

 ادامه دهم!!! گرید گذاردی....نمگذاردینم نیاما حس کنمیم زیامل تمرا ک سالن

 یام را هم سمت یمشک يو مانتو يو روسر ي...چادرم را گوشه ارومی...به اتاقکم مستمیبه خواب استراحت ن لیم یهم ب خودم

 تخت! ي....خودم را هم رواندازمیم گرید

 ...اما... نهیاز دو گز شتریخسته است...تنم خسته است..روحمم ب چشمانم

 ....شودینم شیحال یخستگ یخواب یبزرگ ب کابوس

 سبک شده ام ...و چقدر خوبم... چقدر

 ...کشمیبه شکمم م ی...دستزنمیکوتاه سبزم را باال م نیآست لباس

 شکرت... ایخدا -

 !اوردیها م اوردهیهمه به جا ن ادیکوچک مرا  يبایز نیو چه خوب که ا میکه شکرش را بگو رودیم ادمی...رودیم ادمی یگاه

 محبوبم قاب گرفته شده . يکه با گلها ی...به ماهشومیم رهیخ اسهایو به  کشمیرا باال م چشمانم

 !دیایقشنگ خوشم م يپارادوکسها نیکرده! و چقدر از ا جادیخانه کودکم ا يبا گرما يزیسردم تضاد دل انگ انگشتان

 انجام ندارم... يبرا ي. کاردیای...نم دیاینم خوابم

 .خورمیهرماه و هرروز را م ازیمورد ن یی. مواد غذااورمی، شکرم را به جا م خوانمیرا م نمازم

 ...خوانمیرا م میدعاها

 دارم..دوستش دارم، بازهم دوستش دارم دوستش

 هنوز هم دوستش دارم... و

 !شودیه ذوب نمگا چیکه ه ستی، برف دیایوقت بند نم چیکه ه ستیباران نیدارم و ا دوستش

 ندارم! یفیتوص شیکه برا ییها "نیا" نی...کالفه ام از هم نی....ا نیدارم و ا دوستش

 بهم دارند؟ ی...اما اصال شب کجا و خواب کجا ؟ چه ربطگذارمیهم م يرا رو چشمانم

 یب يبرا یحت روانیس يهاش، برا یبداخالق يبرا یساکو، حت يخونه، برا يمامان، بابا، برا يهمه تنگ شده...برا يدلم برا -

شده  دهیبه نخ کش يمهره ها نیا تیکه موجود نینه ا حش،یتسب يانار و توت و مغازه پدر، دلم برا يهاش، دلم برا یرحم

 .هیدنید ردر دستان پد رهیزنج نیمهم باشه نه....ا

 مادر فقط مادر تنها مادر تنگه... يبرا دلم

 کنم؟ ییش رو شناساعطر ناشناس شهیم گه،ید کباری فقط

 ببوسمش. مش،یببو گهید کباری فقط

 سقوط حاصل دستاش باز کنم... يدامنمو برا گهید کباری فقط
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 صداش کنم... گهید کباری فقط

 :دهمیهق هق ادامه م ای

 "جانم"بشنوم  گهید کباریفقط  "مامان"بگم...بگم  گهید کباریفقط  -

 ناممکن ها بدجور تنگه.... يبرا دلم

 :دهمیرا محکم تر فشار م دستم

هم  میبداقبال زندگ رِیپ يتنگه...دروغِ اما دلم برا يکه تو نبود ییروزا يبرا یاون سانازه کنار مامان تنگه...دلم حت يدلم برا -

 عطر آشنا... هی...خوادیآشنا م يجا هیتنگه... دلم 

 ..کنهیکه نقل م یهرک سه،ینویکه م یهرک گهیم دروغ

 "کردم تیمیزود احساس صم یلیخ " ایو  "آنجا خو گرفتم يزود با فضا یلیخ " گهیکه م یهرک گهیم دروغ

 ...گنیم دروغ

نداشته هام کنار  دنیبا در آغوش کش ییهارو تجربه نکردم...من هفت سالِ که با تنها "زود یلیخ" نیهفت ساله که ا من

 ...ومدمین

 ...رمی.. کنار مامیکنار نم من

 ..شک ندارم...زنهیروز منو کنار م هی یلعنت ییتنها نیا

 اما...تو کجا و مادر کجا؟ يتو هارو ندارم...تو همون عطر مادر نیاز ا یلیتورو داشته باشم بازم خ هرچقدرم

 ..شنودیرا نم میصدا گرید یکه کس دانمیرا خوبتر م نیباالتر است..و ا شهیاز هم میصدا دانمی..مکنمیرا پاك م اشکم

 :میگویشکسته شکسته م خوردی...دندانم بهم مکشمیگردن باال م ری..پتو را تا زکنمیروشن شده است...احساس سرما م هوا

 م ا د ر... -

 همه را سرهم بشنو... تو

 

 "صالح معتمد"

 

 .امدیم ری...درفتیم زود

 اما تا دلت بخواهد هست... رودیاصال نم حاال،

 . از دوست داشتن کورکورانه اش باخبرم.دانمی..حسش را مکرده. رشی...ساناز پاگمیگویرا م نیحس

 خانه مطلعم... نیا يو همه حس ها زیکنار او بودن ..از همه چ يبرا شی..از بال بال زدنهاشیهمه نگاه ها از

 "با ما باش "میگویو م سوزدیمظلومش م ينگاه ها يکنار ما غذا بخورد...اما من...دلم برا شهیکه هم زندیپر پر م دانمیم

 به او چرا... نیاما از حس حس دیایاو بدم نم از
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 دهینفهم نیحس عیضا يهم از رفتارها چارهیخوده زن ب دانمیکنم..م داریرا ب نیچگونه حس دانمی...نمدانمیرا چاهش را نم راهش

 است .

حس مادرانه نگاهش  دیگتر، و شاخواهر بزر کیپرستار جز به عنوان  کیکه او جز به عنوان  رسدیاش هم نم لهیبه مخ چون

 کند...

 حرفاست. نیکال تر از ا او

متنفر  شیاز پ شیب نگونهیرا آزار دهد...ا نیکه حس ي..فاصله اندازمیفاصله ب خواهمیکنم...نم داریتر ب عیرا سر نیحس دیبا

دوست نگاه کند  یحت ایاحساسات را جا به جا کنم..به او بفهمانم که به چشم همان خواهر  نیا لیدال خواهمیتنها م شود،یم

 ...کیبهتر است تا به عنوان 

 که به او تعلق خاطر دارد! یزن کی

وقت است که تمام شده و مزد کارگرها را هم  یلیمبل خ یی...کار جابه جارومیم نییو پا دارمیرا برم فی...ککنمیرا تنم م کتم

 ساب کرده ام...ح

 ...کنمیمانده به آخر نگاهش م یکی...از همان پله کشدیم یجارو برق ساناز

 !دهیکرد است. کرد زجر کش کیرفتارش...به ظرافت نداشته اش...او  به

زن کرد  کیدل به  یهمه دختر پر کرشمه و مصنوع نیا انیحق دارد که در م دیکه پسرم شا نی...به اشمیاندیمتانتش م به

هم  انی..همانگونست که بر وجوده اطرافستیو سر منشا همه حرکاتش وجود ستیذات شیکه همه رفتارها یبدهد...کس

 ...ندینشیم

عرق کرده اش  یشانیپ نی...با آستکشدیم نییرا پا زندیموقع رفت و روب به صورت م شهیکه هم یو ماسک کندیرا جمع م جارو

 ...کندیرا پاك م

 ...دهدی. سالم مندیبیمرا م تازه

...او اما از همان ابتدا دهندی...خود را مظلوم نشان م شوندیم دی. سرخ و سفشوندیعکس العمل دارند..هل م کجوریپرستار ها  همه

 متفاوت بود...

حس کرد اما معلوم است به  شودیهم خجالت را م شیدر گفتگوها یزبان و زبان دراز است نه.. حت نیریش میبخواهم بگو نکه

 پنهان کند... تواندیرا نم شیهرچند ضعف وجود کندیم انشیاعتقاد کامل دارد...محکم ب زندیکه م یحرف

 

 دوستش دارد! شیها یبا تمام بداخالق نیحس دانمیاز همه مرا وادار به نگهداشتنش کرده...و م شتریب نیا و

 که رفتارش بهتر شده . ستی... چند وقتدودیم نییو از پله ها پا کندیاش را جا به جا م کوله

 

 !خوشحالم
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 ؟یرسونیم ییجا هیمنو تا  برمینم نیبابا من امروز ماش -

 !کنمی...از همان جا رفتارش را کنترل مستمیایسالن م يقد نهیآ يو روبه رو دهمیتکان م يلبخند سر با

 !ستدیایم شیو روبه رو کندیفرو م دیایپشت شلوار تنگش که به شدت بدم م بیخنده دو دستش را در ج با

 ؟يروزه ا -

 "اره" یعنی دهدیتکان م يسر ساناز

 بزند...اما فقط.  یو من منتظرم که حرف دیگوینم يزیچ نیحس

 

 .کنمیچشمانش نگاه م به

 خانه. نیخودم در هم ایلباس... نیمادرش در هم ادیمادرش  ادی..افتمیخودم م ادی

 مکررم... يها انتیخ ادیم...احساسم احساس نداشته ا ادی

 ...کنندینم میفکر ها رها نیا

 نیبرق و ا نیتا به امروز ا يا هیثان چیه يروز چیگاه ...ه چیوقت ه چی..چشمان من اما هکاودیبا لذت ساناز را م نیحس چشمان

 نداده است! يلذت را در خود جا

 تنها تفاوت من و پسرم است! نیا

 زنگ بزن خوب؟ یخاص يزی...اگر چگردمیمن بعد کالس زود برم -

 "؟یدهیجوابش را م الیخیب نقدریو ا ینیبیپسر بچه م نیتوجه از ا نهمهیا "...دهدیتکان م يسر

 :ستمیای...کنارش مگردمیبرم

 ن؟یحس میبر -

 دوخته است! شیروزها نیهنوز هم چشم در چشم معجزه ا کندینم نگاهم

 اوهوم! -

 .کنمیخارج م نگیرا از پارک نی! ماشرومیم رونیزودتر از او ب کالفه

 

گذشته که خوشحال است! کنجکاوم  نشانیچه ب دانمیباال! نم ردیپیو م کندی...با عجله با خنده در را باز مزنمی..بوق مکندیم رید

 !میبار در زندگ نیاول يبرا

 :کندیمو درش را باز  اندازدیم شیبه پشت و رو ی...نگاهداردیداشبورد را برم يرو تیبل پاکت

 بازم سفر؟ -

 دهمیبه عالمت مثبت تکان م يسر

 کجا؟ -
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 ! هیبرم ترک دیبا یمدت هی -

 مثال چه مدت؟ -

 هروقت کارم تموم شد! ستیمعلوم ن -

 :دهدیتکان م يسر

 ؟یک -

 :کنمینگاهش م کوتاه

 پسرجان؟ يسواد دار -

 :کندیرا زمزمه م خیتار دهدویتکان م يسر

 و پنجم؟ ستیب -

 !دهمیسر تکان م بازهم

 مثال ممکنه چقدر طول بکشه! -

 :اندازمیبهش م یطوالن نگاه

 بشه! شتریهفته ب هی. اما فکر نکنم از  دونمیکه نم گمیم -

رانم  يآرام رو ي..با کف دست ضربه ازنمی...لبخند مکشدی...دستش را آرام مرمیگی...دستش را مشودیم رهیخ رونیپنجره به ب از

 :میگویو م زنمیم

 نداره! یبیع -

 ...دیگوینم يزیچ

 !نیحس -

 هوم؟ -

 !میحرف بزن دیخونه! با امیکم زودتر م هیامروز  -

 :دیگویو م کندیم ينگاهم کند خنده صدادار نکهیا بدون

 ؟یمزدوج بش يخوایم هیچ -

 :میگویهم خنده ندارد. خشک و سرد م اصال

 کم چرت و پرت بگو! -

 :کندیهمان خنده نگاهم م با

 ای "نداره  شتریب نهیدو گز میحرف بزن دیبا گهیتنها داستان تا به پسره سگ اخالقش م يبابا لمایآخه تو همه رمانا تو همه ف -

 "رمیزن بگ ای. ریزن بگ

 !ستمیایدانشگاه م يرو به رو دهمیتکان م يوقت است که لبخندش را خورده! سر یلیخ
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 ..میکنیصحبت م امی! مستین زایچ نیبحث ا -

 !شودیم ادهیپ دهدویتکان م يسر

 .. دیایکه ازش بدم م ي...همان پسردی...باز هم سعکنمیم بشینگاه تعق با

 است: نیترش هم یشگیهم هیو توج یشگیبا او بگردد...جواب هم خواهمیکه نم رودیحرف در کله اش نم نیحس

 ...يکرد شیکه تو برام اجبار خوامینم زارویچ یلیمنم خ -

 من هنوز هم جوابم را ندارم... و

 "کرده ام؟ ياجبار نیحس يرا برا يزیمن چه چ"

 "نیحس"

 ! ستیدر کار ن يدیسع نباری...اما اکنمیحس م یرا به خوب گرانی...نگاه دگذارمیم یام را کنار صندل کوله

 ...کنمیم تعجب

 !اوردیب شیرا به جا یکس خواهدیچه کارم دارد؟؟ در مورد...نکند موضوع بحثش ساناز باشد...نکند م بابا

 ....میبگو دی! بااورمیمن شده است دوام نم یپرستار که همه زندگ نیبدون ا م،یبه او بگو دیبا

 ... نیمن هستم..حوصله خودم را هم ندارم چه برسد به ا گذاردیکه احترام نم یو تنها کس شودیوارد م استاد

 !ترسمیکه ازش م یپدر است و حرف ریو من تمام افکارم درگ گذردیربع تمام م کی

 ...زندیبه رانم م يو ضربه ا ندینشیاست...کنارم م دی...سعشودیو با اجازه استاد وارد م زندیدر م یکس

 ...حوصله اورا هم ندارم! دیبود...نبا دینبا االن

 يایب کردمیفک نم -

 حاال که اومدم... -

 :دیگویلب م رینگاهم کند ز نکهیو بدون ا اندازدیباال م يسر "شده؟ یچ"که  پرسمیاست...سرد...با ابرو م خشک

 !میزنیبعد کالس حرف م -

*** 

 :کنمیم نگاهش

 ؟یشده؟؟ چرا ناراحت يزیچ -

 ..من هم پشت بندش!رودی. جلوتر مشودی...بلند مکندینگاهم م نباریا

 يو ضربه ا ردیگیام را محکم م قهی دهدیمهلت نم ستمیایکه م شی....روبه روستیخلوت ي...جارودیمحوطه م وارید پشت

 !!!!نشاندیچشمانم م ریمحکمتر ز

 ....جمیکه خورده ام گ یکتک یلیدل یاز آن از ب شتری..برودیم جی...سرم گ شومیپرت م يا گوشه

 ...شومیم بلند
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 احمق؟ یکنیم کاریچ -

 ...شودیم یگوشه لبم منته یبه پارگ گرید يو ضربه ا اوردیم ورشی دوباره

 :زنمیتا بلند شوم...داد م دهدینم امان

 آخ.... ؟؟یکنیم کاری...چدیسع -

 ...دهدیم هیپشتش تک واریو به د کندیشده است...گوشه لبش را پاك م وانهید

 :کنمیو فغان م دارمینگهم شیدوباره حمله ور شود که دستم را روبه رو خواهدی...مشومیبلند م یسخت به

 ؟هیتو؟؟ چته؟؟ دردت چ یکنیم یچه غلط -

 :ستدیایم کمی...نزدزندینفس م نفس

 هان؟؟ چمه؟؟ کثافت... هیدردم چ -

 :زنمیاش م نهیبه تخت س يا ضربه

 تو؟؟ یگیم یچ -

 ...نیتو...حس -

 :فشاردیهم م يرا رو شیدندانها

 هان؟؟ يخورد یتو چه گه -

 :کندیحرفها گنگ ترم م نیا با

 !مفهممی...منظورتو ندیدرست حرف بزن سع -

 :زندیم دیشخنین

 نه؟؟ یفهمیهه...نم -

 ...چسبمیم واریو از پشت به د گذاردیم میگلو ریدستش را ز مچ

 ...نیآخه...آخه بزمچه....تورو چه به ا ؟يآورد لوفریبه سره ن یچ -

 :زنمیرا پس م دستش

 داده؟؟ لتیتحو لوفریشر و ورارو ن نیا -

 نه من! يجواب بد دیفعال تو با -

 ....دهمیم فحشش

 گمشو بابا... -

 : ردیگیام را م قهیبرگردم که دوباره  خواهمیم

 نگو که... -

 :کشمیتر از او هستم...عربده م ی...من عصبانزنمیم پسش
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 نداره... یربط چیآره ...دوست داشتم...دوست داشت..خودش خواست...به توام ه -

 حاالم گمشو...گمشو... ؟؟يدیفهم

 !شومیلنگان دور م و من لنگ کندیو مبهوت نگاهم م مات

 ....رانمیو با خشم م دارمیرا برم نی...ماششومیم مانیاما...همان دم در پش رومیخانه م به

 : کنمیرا روشن م نی! ماشکنمیپرت م يام را کنار یخاک کوله

 به خدا.... کشمتیم لوفرین -

 :داردیبرم ری...با تاخرمیگیرا م لشی...موباکنمیو به سمت خانه خاله حرکت م رمیگیرا م گازش

 ...نیحس -

 ؟ییکجا -

 من... نیحس ؟؟یتو خوب -

 :زنمیم ادیفر

 ؟یهست يکودوم گور -

 :دیگویترس م با

 خونه...تو کوچکم دار... امیدارم م -

 :کنمیرا قطع م حرفش

 همونجا... سایوا -

 ..نیحس -

 ...شودیچشمانم دوباره تار م شومیکوچه شان که م کی! نزدکنمیپرتاب م يرا گوشه ا لیموبا

 !نمیبیم یچشمانم کاشته که به سخت ریز یمشت چنان

به  شتری..از ترس برومیم کشیو نزد شومیم ادهیداده است!! با حرص پ واریاش را به د هیو تک ستادهیا ي...گوشه اکندیم هیگر

 ...چسبدیم وارید

 :کندی...ناله مستمیایم شیرو روبه

 ..نیحس -

 قط خفه شو...خفه شو...ف -

 :شودیروان تر م شیاشکها

 من اشتباه... نی...حس نیحس -

 :چسبمیرا محکم م شالش

 ...يریگی..حرفتو پس ميخودتو همه جا جار زد هیکثافت کار یکه رفت ي...غلط کرديکه اشتباه کرد يتو گه خورد -
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 مردم اما... هی...هه...من ییکه باخته تو یکس

 :چسبمیرا محکم تر م شالش

 ته؟؟یبوده تموم شده...با خواست تو بوده....حال ی...هرچيریگیو حرفتو پس م يریم -

 !يرینم رونیدست من ب ریزنده از ز یدونی..میدونیم لوفریبه گوش بابام برسه...ن خوادیدلم م فقط

 : ردیگیرا م نمیبرگردم که آرام آست خواهمی..مکنمیرا رها م شالش

 ...نیحس -

 ...کشمیخشم دستم را م با

 لحظه گوش کن! هیتورو خدا  -

 ...مفهومه؟نمتیبب گهید یحت خوامی..نم خوامینم -

 :شودیم رشیگ بانیلحظه گر نی...آشفته است...هرچه حس بد است در اکندیم هی...گرزندی...نفس نفس مستدیایم میرو روبه

کارا  نیمن آدم ا یدونیعالقم بود...تو م من دوست دارم... فقط به خاطر نی...حسیدونیاگر گفتم..تو خودت م نی..حسنیحس -

 بارو به خاطر احساسم به خاطر دلم با تو بودم.. نیاما ا ستمین

 :زنمیم دیخشنین

چه  یدونیکه اسمشونو م یگرانیتو و د نیب کنن؟یم میتقد یخدا خودشونو دو دست يهه...واسه دلت؟؟؟ مگه همه محض رضا -

 ...هیفرق

 ...یانصاف یب یلیخ -

 ...رونیبکش ب یکیمنصف! از من  -

 :ردیگیام را م قهی...با التماس شودیم کالفه

 ؟ی؟ ک یچ ؟يدفعه سرد شد هی...چرا ؟ چرا هیدرده من چ یدونی...کالفم نکن...تو خودت ..خودت منی.حس نی..حس نیحس -

 که ... یهست ينفر نیو آخر نیکه تو اول یدونیتو خودت م نیدفعه برگردوند...؟ حس هیتورو  یک

 ...زندیم رونیب شیپلکها نیاز ب اهی...اشک سدهدیهم فشار م يرا رو چشمانش

 پاك بود... شهیساناز هم ي...اشکهاکردیاستفاده نم شیوقت از لوازم آرا چیه ساناز

 ي..خودتو زديبه کور يچرا...چرا خودتو زد دونمی...اما نمیبخون یتونی...از تک تک رفتارام میدونی..تو میتو برام مهم نیحس -

 باشه از سره عشقه... میمن دوست دارم...هرحماقت نی..حسيسوادیبه ب

 !کنمی...باورم کن...خواهش میلیخ قهیعم یلیدوست داشتم...عشق من خ یتو رو از همون بچگ من

 ...نه نه!میپدر را التماس کرد؟ نه..نه! ساناز...زندگ یعنی...مادر...فشارمیهم م يرا رو میچشمها

 برو کنار... -

 :کشدیام را محکم تر م قهی
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 تورو خدا...خرابش نکن... نی..حسنیحس -

 :شومیم آرامتر

 ...لوفرین -

 جمله ام به فعل برسد: گذاردینم

 منو قبول کن .. نیبه خدا ..حس نیحس -

 زایچ یلینگاهت کنم! قبح خ دیبا اون د تونمینم گهیکه بهت داشتم از دست دادم...د میکیحس کوچ هیهمون  گهید لوفرین -

 تمومش کن... گهی..حاالم دختهیما ر نیب

 :زندیم داد

 کنم؟ کاریکنم هان؟ چ کاریحاال من چ -

 ...با فقدان نبود ساناز چه کنم؟سوزدیدل خودم م ياز آن دلم برا شتری...اما ...بسوزدی..مردیگی....قلبم درد مکنمینگاهش م تنها

و بگو ...بگو که  یرابطه گذاشت نیما بود با خواست خودت بود...بگو که با عشق پا به ا نیب یهرچ ی..بگیبگ دیبه سع دیبا -

دوست  یکردم و سرخوردت کردم..اصال هرچ یمحل یکردم و نگهت نداشتم..بگو من ب يکردم بگو من نامرد يمن نامرد

لحظه به بعد نه  نیبگو..چون..از هم زویخودت بود..همه چ...به خواست ودبراش سرهم کن...اما بگو ..بگو با زور نب يدار

به محبت هوسانه تو و  يازی...نرهیکسارو دارم که براشون جونم درم یلی...خزایچ یلی..من االن خيدینه سع شناسمیم يلوفرین

 معرفت ندارم.. یب دیسع

 ...یگیبگو...بگو که دروغ م زهیبرات عز یک ؟یک -

 ...ستیدرکار ن ی؟؟ دروغ خورهیمن م افهیدروغ؟ به ق -

 :کشمی...دستم را مردیگی..دستم را مشودیم کترینزد

 ؟ی..کنیحس زهیبرات عز یک ؟یک -

 :کنمیاما لب باز م ی...به سختمیبگو خواهمینم

 مامانم... -

 :میبگو توانمیاست؟ نم زیعز میاو واقعا برا پدر؟؟

 بابام... -

 من است: یموجود زندگ نیزتری...او عزمیرا بگو قتیهم شده حق کباری يبرا بگذارد

 ساناز.. -

 :دیگویچه م دانمیاما نم نالدی...مترسدیم نگاهش

 ساناز؟؟ -

 :دهدیمکث اما با درد ادامه م با
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 ...زنیکسا واسه من عز یلیهه...منم دارم...خ -

 :دیگوی...با درد مزنمیم پوزخند

 ...می..با تمام حماقتت...با تمام بچگتینفره...با تمام بچگ هی...تو خودت..خودت ی...هم واسه من همه کسيزیتو...تو هم عز -

 ؟؟یقبولم کن يخوای...نميتنه...همه کس من شد هیتمام حمقاتم..  با

کند..آنهم  یی....گدافتدیبه التماس ب لوفریبا عزت نفس و غرور ن يدختر کردمیوقت فکر نم چی...هشودیقلبم فشرده م دوباره

 محبت... ییگدا

 من همساز است! ی..اما تا دلت بخواهد نام ساناز با تکتک زندگمیباهم ندار یوجه مشترک چیه ما

 کلمه است! کی نیجواب تمام سواالت ما...هم نیاست...اول "مادر"تشابهاتمان.. نیاز مهمتر یکی

 !ستین نیمن اصال دلنش يبرا نی...و ادهدیم حیاو من را به مادرش ترج اما

 يایشک نداشتم جواب رد دادم...اون به خاطر موش دوان يکه به عشقش ذره ا یبه کس ی...من به خاطره توئه لعنتنیحس -

 اما تو... دیجاهارس یلیمن به خ

 احساس جلو چشمامو گرفته بود... یب يرو با تموم عشقش پس زدم ...چون عشق تو رویساناز و من ه ي..من پسر عموهه

 ..کنمیتعجب م...شودیچهار تا م چشمانم

 ؟یگیم ی...چلوفرین -

کرد...من به  ياز من خواستگار رویه م؟یقرار گذاشته بود ییبهت نگفته؟ نگفت که با پسر عموش سه تا نتیزتریاره..هه..عز -

...تنها خالف بزرگش سادیمن وا ي..پالیکرد اص هیبود.. رتیکرد با غ هیمرد بودن ..به با جنم بودنش شک نداشتم ...اون 

 نحو...به خاطره تو...خوده تو! نیگرفتن دستم بود...مجبور شدم ردش کنم...دلشو بشکنم به بدتر

 ساناز؟؟ ي..پسرعمودهمیم هیتک نیماش به

 :دیایسمتم م عتریسر

 يزیاز چ ستیزم نبار به خاطره دل من...ال هیبه خاطر تو گذشتم..تو  زایچ یلیکم فکر کن..فکر کن که من از خ هی..نیحس -

 ...فقط قبولم کن!يبگذر

از  بتریو گنگتر و عج شومیحد امروز سوار م یتوجه به تشنج ب ی...بشیتوجه به کشمکش ها و التماس ها ی..ببمی..عجگنگم

 !رانمیبه سمت خانه م شیپ یلحظات

 !!نمیبیساناز را با سبد قرصها در پله اول م کنمیسالن را که باز م در

و ندانسته  يدلخور نهمهیا نی..بشودی..نگران مدیای...به سمتم مندیتا راحت تر بب کندی...چشمانش را تنگ مکندینگاهم م قتریدق

 !رودیتوجه کوچکش هم ضعف م کی يها اما هنوز هم دلم برا

 سرت اومده؟؟ ییچه بال -

 گفتن ندارم! يبرا ی! حرفنیتنها...هم کنمیم نگاهش
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 لیگاز استر نیآب و بتاد یبا ظرف رودی..به آشپزخانه ماندازدیمبل م يده متحرك روو مثل مر کشدیرا م نمیآست

 ساناز است! يکه تنها مخصوص به بودنها ی...حستپدیم یکینزد نهمهیا ي..و من قلبم براندینشی...کنارم مگرددیبرم

با حس در  کنمیم ی..و سعشومی...منقلب مرودیدلم ضغف م کشدیچشمم م ریکه به ز یو با هر بار نرمش کندیم زیرا تم زخمم

 !نیهم خواهمیآرامش از وجودش م یمن تنها کم زیهوس انگ يها دنیمقابله کنم! نه در آغوش کش دنشیآغوش کش

 ...چسباندیرا محکم م يو چسب کاغذ گذاردیام م یشانیپ ي...روکندیآغشته م نیو به بتاد بردیرا م لیاستر گاز

 ام.. کالفه

 ..رمیگیاز مبل م هیو تک زنمیم پسش

 تمومش کن! -

 ...کندیاعصابم را خورد م داردیکه پدر نگهم يمسخره ا يفنچها نیا ي...من هم...صداماندیم ساکت

 شده؟ یچ -

 ..منتظر بودم:کنمیم نگاهش

 باهم بودن؟ رویو ه لوفرین یچرا بهم نگفت -

 "آدم بزرگستاو "هه... دیایم ادمیاما نه مثل من... کندی...مکندینم تعجب

 :دهدیجواب م لکسیر یلیخ

 داشت که بگم؟؟ یهه...چه لزوم -

 ؟یگفتیبه من م دیداشت؟؟ نبا یچه لزوم -

 بهت جواب پس بدم! دیمن نبا -

 داشت که گزارشش کند... ی...چه لزومدیگویم راست

ول کرد و  زویبرگشت...کارشو درسشو همه چ تیدختر خاله لعنت نی...به خاطر همزدمیحرف م رویداشتم با ه شیساعت پ کی -

 برگشت کردستان!

 :شومیم کترینزد

 ..؟یدونیمن نم ریکه تقص نارویکه..ا رویقض نیساناز...ا -

 :کندینگاهم م تنها

 !ستمین ي...من کاره ایدونیساناز تو...تو که م -

 ز رفتاراش معلوم بود......اون دوست داره ...از حرفاش ایکنیم يباز يدار لوفرمیتو با احساسات ن -

 اره...دوسم داره...اما...من دوسش ندارم! -

 ؟يکرد دوارشیپس چرا ام -

 ندادم دیام یمن به کس -
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 !دیخوده خوده ام یعنیباهم بودن  نیادامه دادن ..هم نیچرا هم -

 غلط کردم خوبه؟ -

 ...ادیبه کار من نم زایچ نیا -

 ...نیساناز من تو ا -

 : اندازدیشانه باال م کالفه

 به من نداره! یمسائل دخل نی.. اصال استمین یمن باور کنم! من آدم مهم ستیالزم ن ؟؟یگیچرا به من م زارویچ نیاصال ا -

 :کندیو او رها نم رمیگیرا در دست م ینیو لبه س شومیبلند م عتریبلند شود....من سر خواهدیم

 ...یکنیدر موردم فکر م يورجی...برام مهمه که چیمن هیموجود زندگ نیتو مهم تر -

 ..کنمیمن اصال در مورد تو فکر نم -

 ...رومیم وا

 ساناز... -

 :زندیپلک م یو با کالفگ اوردیدستش را باال م عیسر

 جهیبه من نداره در نت یاتفاقات ربط نیاما همون در حد پسر صاحب کارم...ا کنمینبود...به تو فکر م نیمنظورم ا نینچ...حس -

 یرخواهیبه اشتباهات و خ نمیشیدغدغه دارم که نم می...من اونقدر تو زندگشهینحوه برخورد و طرز فکرم در مورد تو عوض نم

 فکر کنم... گرانید يها

هات باشه...تماما  شهیجنس خراب و خورده ش ينه از رو یهر عمل اشتباه دونمی..مدونمیعوض نشده...م يزیمورد تو چ در

 !رنیگیبچه خورده نم هی.از ..هیحماقته...بچگ

 ...کندیم ری...چقدر راحت ...ناخواسته مرا تحقکندیم ترکم

به من  بهیغر کیبه جز شغلت و  دیکه با ستیحس همان نیفاصله عربده بکشم که دوستت دارم...و ا نیاز هم خواستیم دلم

 ...اما لب فرو بستم!یفکر کن

 همان پسرِ صاحب کار بمانم بهتر است!! من

 "صالح معتمد"

 

 ...شهیمن بود..هست...هم "يهاد"همان  ي...هادسپارمیم يرا به هاد شیکردنها فیفردا شب و رد يکارها

داد...به مرد  یآشت بایز يای...مرا با دندیکش رونیکرده بودم ب ریکه گ ی...او مرا از باتالقکنمیخطابش م "کین"که من  یدوست

 کند... کسیسپردم تا کارهارا ف میمومن زندگ

 !کردمیصحبت م نیبا حس دی...بابندمیرا م شیو دگمه ها دهمیم نییرا پا رهنمیپ نیآست

 !کنمیم یخداحافظ کیو با ن دارمیرا برم فمیک
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 دوستش نداشته باش؟ میبگو م؟؟یبگو دی..اصال چه بامی...چگونه بگوکنمینشده ام فکر م نیتمر يراه خانه تنها به حرفها در

 ...یکنیرا م الشی...نه آنگونه که خکنمیداشته باش اما نه آنگونه که تصورش را م دوستش

 کالفه ام کرده! نیام ...کالفه ام کرده است.حس کالفه

 است... دنیکردن عاقبتش همان هرگز نرس یرانندگ الیکه با فکر و خ فهممیعبور کننده م ينهایبلند ماش يبوق ها با

 .دیای..و دوست دارم که بدیایساناز نم يجا سوت و کور است...صدا..همه کنمیسالن را باز م در

 مذکرمان بدهد. یبه زندگ یروح شیکارها يسرو صدا هیسام يغذا يکه دوست داشتم بو همانگونه

 !شومیبه در داخل م يو با تقه ا گذارمیمبل م يرا رو فمیباز است...ک مهین نی...در اتاق حسرومیپله باال م از

 ...شودی...زبانم الل مکندیم یو بچگ دهیو...دراز کش دهیو ...دراز کش دهیتخت دراز کش يرو

 اما مردانه..اما با نزاع! زدیریم اشک

 چشمش کبود است و کنار لبش پاره..پانسمان سرش باز شده! ری...زشومیم قتریدق

 محبت کنم... توانمی! نمستمیبلد ن ی...من پدرانگمالمی..کمرش را منمینشیم کنارش

 !کندیخودش را جمع و جور م عی! آنقدر غرور دارد که با اطالع از وجودم سرشکمیدراز م کنارش

 !نیحس -

-... 

 بابا... نیحس -

 ! گرددی...اما برمدیگوینم يزیچ

 شده؟ یصورتت چ -

 "یچیه" یعنی اندازدیباال م يدارد ...سر غم

 جان... نیحس -

  ؟؟یبگ یخواستیم یبگو..چ -

 ...نیبب -

بگو..اما درمورد ساناز  یگیم یبگو...جز...هرچ يکه دوست دار يزیامروزم پره پره...داغونه داغونم..بگو...بگو از هرچ مونهیپ -

 نباشه!

 اعتراف است! کیخود  نی.. ازندیم خشکم

 ..او هم!نمینشیم

 :گذارمیشانه اش م يرا رو دستم

 بگم! دی! اما...بادونمیپره م مونتیپ -

 بابا.. -
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 !یگوش کن دی...باشیه -

 !شنومیباشه..باشه..م -

 ...يای...باهاشون کنار بی...بفهمیحرفامو هضم کن دیاحتاج ندارم...با دنیتنها به شن -

 اش کرده ام.. کالفه

 

 بگو بابا بگو... -

 :ستمیایم شیرو روبه

 ...يشد یچه احساسات اشتباه رهیدرگ دونمیجان...بابا...من م نی..من..حسنیحس -

 دیاما...با شمیحس هست.. منکر به بودنش ، به وجودش نم نیا نیحس نیکه ...بب دونمی...مدونمی...ميدار یاالن چه حال دونمیم

 ..یعوض کن دی...بايبد ریاحساستو تغ هیزاو یکم هی

 :زندیرا چنگ م یروتخت

  ؟یزنیحرف م یکودوم احساس؟از چ ؟؟یگیم یبابا چ -

 از ساناز. -

 ...کندیرا رها م یروتخت

 ...یشیم چهی..بچه گانه بازيتو بچه ا نی...حسنیکنارش بودن...ا اقیاشت نی..ادونمیمن م نیحس -

 "زن" هیاون  میبگذر یزنِ حامله...از همه چ هیزنِ مطلقست... هی...ساناز ساناز

 ؟؟یفهمیم

 :شودیم بلند

 هان؟ ش؟یبه کجا رسوند ؟؟يدیبه کجا رس یزادرو گرفت بیدختر پاك و نج هیهه..زنِ؟؟ باشه...مگه تو که  -

که نه  یخال ی...خالهیناعادالنست! من دستم خال یلیخ نیا ؟؟یکوبیقابل جبرانم و تو سرم م ریگذشته هارو ؟؟ اشتباهات غ -

 لی...من دالنیحس...یکنیگرد و خاك م ي...هنوز شروع نشده داريو اومد يکرد نیمن دستم پر از مصلحته!! اما تو...اسبتو ز

 زاده! بینج هی يگرفتن مادرت! برا يخودمو داشتم برا

 ...نیحس

 :کشدی...عربده مکندیچندساله سرباز م نیدمله چرک نیو ا ستی...عصبانکندیرا سمتم پرت م دستش

 حال ول کن...دست از سرِ من و احساسم بردارد... نی...گذشتم مال تو...منو تو همری..بگای...بایب -

 ! کنمیکلفت باهاش رفتار نم هیدوست داشتنش دارم! من مثه  يخودمو برا لیدال منم

که بهش فشار  دمیمن انجام م فشویخونه...خانوم دلم... وظا نی! بااحترام...مثه خانوم اکنمیجواهر باهاش برخورد م هیمثه  من

 چون دوسش دارم.... کنمی....من ازش مراقبت م ادین
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 :دیایاما من دردم م کوبدیاش م نهیبه س محکم

 ! دیکن رشیتعب نیهرجور دوست دار نیتونیم يا گهیمن دوسش دارم...تو و ساناز و هرخره د -

 ...یسد احساسم بش نباریا ذارمی...نمیجلومو گرفت شهی...همیگرفت جلومو

 :کندیم انیداد غل میکه کار دست خودم و زندگ یشگی...همان خشم هم تیعصبان نباریا

 جلوتو گرفتم؟؟؟ یپدر من ک یآخه ب -

 ي...دختر بازيگردی...با نااهل مي...کثافت کار شديو جلوتو نگرفتم...نجس خوار شد دمیفهم يتو نبوده من کرد یهرغلط

 !نینبود؟ فقط مطمئن نبودم هم میحال یکنی...فک ميکرد یخواست یدر به در هر غلط هیسام نی..با همیکنیم

 

 :کشمیبلند تر عربده م نباریا

که  ی...اون رهیکه اس ی...اونی...آزاد هستيکجا جلوتو گرفتم؟؟تو آزاده آزاد بود شرفی....آخه باوردمیو به روت ن دمیفهم -

خفه  دیو با خورمیمن بودم...من دوسر سوخته از پدر و مادر خوردم و دم نزدم از بچمم م گرفتیرفتارشو م يجلو دیبا شهیهم

 شم....

 ...کوبمیجمله ناخداگاه به لبانم م نیا يبا ادا و

 

 :شودیعوض م يا هیدر ثان تشی....آرام ..مظلوم..شخصکندیو به کمد برخورد م رودی..عقب عقب مزندینفس م نفس

 ...يزدیحرف نم ينجوریوقت بود باهام ا یلیخ -

 ...گذشته خسته ام کرده!نی...خسته ام...خسته ام کرده است...نه حسندینشیو م خوردیم سر

 :کنمیرا باز م رهنمیپ ي..سه دگمه باالنمینشیم کنارش

 !کنمیاما تا دلت بخواد با خودم دعوا م -

 !دهمیم هی....سرم را تک بندمیرا م چشمانم

 نداره! یمن مفهمون يبرا ایمسخره باز نیو ازدواج و ا دنیمن دوسش دارم...اصال...اصال رس -

 کنم...با ساناز...اون درمون منه! ینامحرم...فقط زندگ یکنارش..تو آرامش ...حت خوامیفقط م من

 منم نه؟ تمیهه...درمونه...حتما درد زندگ -

...بهش گفتم...بهش گفتم که دوسش دارم..بهش ممیقرارینه...دردم خودشه...درمونم خودشه..قرارم خودشه ب -

 حسمو بچگانه تر! دونهیبابا..منو بچه م رهیگینم ي..اون منو جدکنهی...فکر مرهیگینم يگفتم...هزاربار...اون منو جد

 !زندیمادرش حرف م هی...چقدر شبشودیکباب م شیلحن سوزناك صدا يبرا دلم

 حرف بهت بزنم...فراموشش کن! مجبورم نکن... هی...تنها اومدم نیحس -

 :ردیگیم گارد
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که به دمه موشه بستست..هرجا بره باهاش  میی..من همون جارورمیبره منم م نجایاجبار؟ من تهشم پدره من...ساناز از ا -

 !رمیم یعنی رمیم گمیکه م یدونی...مرمی...مرمیم

به  نیدگر بکنم..حس يفکر دیمشورت کنم..با يبا هاد دیندارم...با زهیو انگ تیجد نیدر برابر ا یمصمم است و من حرف او

 ..گذردی...به من همه سخت مردیگیخودش سخت م

 تمامش کنم! دیبا

*** 

و بعد از این هفته ست که اکثر پزشکان سونوگرافی رو  زمیپیش از هفته چهارم تقریبا در سونوگرافی چیزي دیده نمیشه عز -  -

 براي زنان باردار تجویز میکنن.

و شروع به تپیدن میکنه اما توصیه نمیشه از هفته نهم به بعد  شهیپنجم تا نهم از همین هفته به بعد قلب رویان تشکیل م هفته

 تپش در دقیقه میرسه. 175و به حداکثر خودش یعنی  کنهیم دایه رویان، جنین میگن تو این هفته ضربان قلب جنین افزایش پب

. داشتن این اندازه تو تشخیص سن ادیسه ماهه اول بارداري، سونوگرافی به پزشک کمک میکنه برخی اندازهها دستش ب تو

. براي تعیین سن جنین با سونوگرافی حتما باید قبل از هفته بیست و چهارم و به جنین و حالت طبیعی یا غیرطبیعی نوزاد مهمه

 پزشک مراجعه کرد. هویژه اواخر ماه دوم و اوایل ماه سوم ب

 از قبل بدانم... دیگویکه م نهارایا کردمیفکر نم زنمینه به مشاور به اطالعاتم و به خودم لبخند م زنمیم يلبخند

 کمک است! نیخواندن هم خودش بزرگتر کتاب

*** 

 ...کندیگوش احساس را پاره م شی...صداشی...صداشیصدا

 کننده تمام نشود! یروان یقیموس نیوقت ا چیو کاش ه بندمی...مبندمیرا م چشمانم

 قلبش... يتپشها يبرا تپدیم قلبم

 ؟؟ يشنویم ؟؟ینیبیم

 رد؟یمیزنده زنده م تیمادر کوچک برا نیا که

 زند؟یچه کند م عتیسر ينبض ها ينبض احساسم را که برا یکنیم درك

 قبل از موت توام... يمرده  من

 ...کندیام م وانهیناشناس د ي...دوباره همان بو زنمیرا چنگ م دیسف یتخت رو

 ...کشمینفس م قیعم نباریا

 ...دهمیفشار م شتریو چشمانم را ب رمیگیمچ دستش را م صدایتمامش کند اما ب خواهدیم دکتر

 ...سپارمیم میتند زندگ تمیو دل به ر برمیم ادیاز  کبارهیرا به  مصائب
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و  عی...تند و سردیقلبم هم بچگانه تپ دیعشق به مشامم رس حهینوزاد شد...مثل من ...تا را بیاحساس عج کیبا  توانیم یگاه

 کوچکم... نیپر سر و صدا! ع

 پسر؟ ایدختر باشه  يدوست دار -

 را بشکنم ...دوست داشتم دختر باشد اما حاال... مانیسکوت عشق باز خواهدی...دلم نمکنمیرا باز م چشمانم

 یباشد ...فقط مال من باشد ...خوبِ من باشد...عشقِ ب خواهدیهرچه م میگویم شنوم،یقلبش را به سالمت م يکه صدا حاال

 باشد!!!! خواهدیکران من باشد..هرچه م

 صالحه! یقسمته! هرچ یهرچدختر دوست دارم اما  -

 :دیگویو با لبخند م اندازدیباال م يا شانه

 ن؟یدیاجازه م -

 ...دینور سف کیبا  یسالن خال کی...در رسدیقدم عشق به گوشم م ي....تنها صداشومیبلند م معضب

 !گفتمیکه م ستیهمان پا قدم مبارک نیا

اشتباه گرفته با لبخند نگاهش  یضرب گرفته...اتاق سونو را با بخش عمل جراح نیبه زم شیکالفه و دل نگران با پا نیحس

 :دیای...به طرفم مکنمیم

 شد؟ یچ -

 شد؟یم دیبا یچ -

 اه...کالفم نکن..بگو -

 ....تیاما خوب جنس يحتما برم غربالگر دینداره البته با ی...دکتر گفت سالمه مشکل رمیجوابو بگ دیبا -

 شد؟ پسره نه؟ یچ -

 :دیگویو م کوبدیبهم م لیدستانش را ما ي...با خنده صدادار دهمیرا نم وابشج

 پسره نه؟ شهی...حرف حرفه من م دونستمیم -

 ...ستیهنوز معلوم ن -

 ن؟یکردیساعت اونجا چکار م کیپس  -

 :میگویو م فتمیاز او راه م جلوتر

 ...يخاله باز -

 شنومیخنده اش را م يصدا تنها

 

*** 

 ...ردیگیمعتمد م يرا مقابل آقا ینیریبا ذوق ش نیحس
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که هست پر  نیدختر...چرا خوب مهم که بود اما هم ایمهم نبود...مهم نبود که پسر باشد  میاز ته دل...برا ی... شادم حتشادم

 موضوع روزگار من است.. نیتر تیاهم

 خودم.. یعل ری...همان امپسر

به کدام  دانمیدستم باد کرده و نم يکه رو ستیدخترانه ا يه بود...تنها فکرم لباسهاام کرد وانهید ششیدایکه انتظار پ یهمان

 بسپارمشان... یمینس

 و خوشحالم... شومیکام م نیری! ششومیکام م نیریو ش خورمیرا م ینیریش نیدوم

 ...یکنیحالم خوب است باور نم میها حال مرا ساخته اند...من هرچقدر بگو نی...هم نیکلمات ساده را ساده نب نیا

 !برمیکلمه را به کار م نیخوشحالم بدان چـــــقدر حالم خوب است که ا میگویتنها م یوقت

 در ظاهر خوبم و درونم متالطم! شهی...هم نمیغمگ شهیهم من

 ....داندینم "مادر"کس جز آشوبگر روزگارم  چیرا ه نیا و

 سوال ببرم... ریهرروز را ز يا شهیکل "خوبم" يکلمه  خواهمیخوشحالم م میگویم یوقت اما

 انه؟یچقدر شادم  يا دهیفهم دانمیحاال نم و

 نه.. ای يسوال را درك کرده ا ریز

 ...ردیاز من بگ تواندینم یکس چیحال خوش را ه نیمن شادم و ا ینکن ای یکن درکش

 : رودیبه سمت آشپزخانه م يبا خنده بلند نیکه حس اورمیب ییبلند شوم و چا خواهمیم

 امروز و استراحت کن.... هی نیبش نیبش -

 انه؟؟یکار من هست  یو الک یبه راحت يپرستار دانمی...نمردیگیام م خنده

من همان قرص  فیاما وظا رمیگیم شتریو خوب البته تر که حقوقم را هم ب کنمیمن اضافه بر سازمان کار م نکهیبا ا البته

 ملحفه ها بود... ضیوساعت به ساعت و تع

حکم  شهیهم يدست راستم و اسکاچ برا يداشتم...دستمال به سرببندم و جارو به جا يگریکلمه پرستار و کارگر خانه توقع د از

 دست چپم را داشته باشد...

 !ستین يو پرفشار خبر ادیاز کار ز نجایبا واقعا ا کنندیمراعات حالم را م دانمیحاال..نم اما

 .کندینگاهش را تابستان م یکه درونم روشن است برودت زمستان یآتش خوشحال نیاما ا کندیمعتمد سرد نگاهم م يآقا

 !میرعلیهمه از برکت وجوده توست ام نیکرده! و ا يفصلها حالم را بهار يباز

 ...کنمی...حاال نه فقط عاشقانه بلکه آگاهانه هم خطابت مخوشحالم

 ! همه طرف... یی! کوچکم! نقطه طالعشقم

 ...گرید یگفتن هم طرف یعل ریام
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 ...رودیات ضعف م امدهیبله گفتن ها و قان و قون ن يبرا دلم

 ...زودتر...عتریسر خواهدتیم دلم

 است...دوست داشت پسر باشد... روزی! پخندمیم نیمستانه حس يو به خنده ها کشمیرا سرم ییچا

 شد! پسر

 گرم! ي...بازهم سرما و بازهم لباسهاافتدیباز به معتمد م نگاهم

 :دیگوی...روبه من مندینشیخانه م یمیقد يانویپشت پ نیحس

 ...یمسخرم نکن ستمایاصال بلد ن -

 ...کندی..او شروع مزنمیم لبخند

 "...زندیافتضاح م زند،یبد نم"

 ...شودیم دیتنها حس خنده ام تشد شینابلد هم با صدا منِ

 !دهدیهارا مورد ضرب و شتم قرار م يا هیو کالو دخندیاز ته دل غشغش م خودش

 نگونهیا میعل ریام ي...کاش خنده هاباستیواقعا ز شی...خنده هاکندیو نگاهم م دهدیتکان م انویمسخره پ تمیرا با ر سرش

 باشد...

 و لذتبخش!  بایز

 :دیگوی! با خنده مشودیو بلند م کشدیم انویپ يکامل رو کدوریرا  دستش

 شه... لیتکم مونیخوش میزدیم یآب شنگول هینشسته وگرنا  یحاج فیح -

 زنگ در هم! ي...صداشودی...معتمد بلند مزندیحرف م هیو کنا شیمعلوم است با ن نیو حس خندمینم

 :دیگویو همزمان م رودی...باال مردیگیم شیاما راهش را پ معتمد

 ...رهیاومده چکشو بگ هی! احتماال صفرستمیبود با من کار داشت بگو ن یکس -

 ..دارمیرا برم یگوش کترمینزد فونیشکراب است...من به آ انشانیکه م شومیو حاال مطمئن م گذاردینم محلش

 ...کندیو با لبخند نگاهم م دهدیم هیتک واری..آرنجش را به دستدیایکنارم م نیحس

 ه؟؟یک -

 :دهدیجواب م ریتاخ با

 باز کن... -

 هم سرد تر است!سرما از نگاه معتمد  نیا

 :دیگویبا خنده م نی...حسزنمیرا م در

 بود خانــــوم؟؟ یک -

 ...باستیز زشیر دیسف ي...خال خالهاشومیم رهیخ رهنشیپ يسرمه ا قهیبه  اریاخت یب
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 خانوم! لوفرین -

 را کنترل کند: شیدارد صدا ی.. سعگرددیبرم هیثان به

 ؟يهان؟ باز کرد ؟؟یگیچرا به من نم ؟؟یچ -

 :ستدیایم میروبه رو دودیاما م نی...حسرومیبه سمت در م عی...سرردیگیدر سالن فرصت ماخذه را م يصدا

 کجا؟ -

 فطر! دیبرم نماز ع خوامیفردا صبح زود بلندشم...م دیبرم ...با خوامیم -

 :دیگویم ستادهیکه پشتش ا يلوفریاما خطاب به ن کندی...نگاهم م رودیو کنار نم زندیپلک م چندبار

 نجا؟یا يخوایم یچ -

 !نجایا ستیخبندانیو  خی....کندیهرچه سرماست را کم م يرو نیلحن حس نباریا

 :دیایجلو م لوفرین

 ...می...اومدم حرف بزننیحس -

 :گرددیبرم

 روشن کردم! زویهمه چ کنمینمونده...فکر م گهید یحرف -

 :داردیبرم یقدم

 ...از من نخوا...رهیتو تو کتم نم ی...فراموشکهیرد کنه هنوز تار دیاز احساس من که تورو با کهیت هی نیاما...ا نیحس -

 :زندیم رجهیبروم که دوباره به سمتم ش خواهمیمن آنجا نبود...م يجا

 ...گمیم سایوا -

 به من نداره بذار برم.... یربط لیمسا نیا -

 :کندیم لوفرین يتوجه دوباره سو یب

 مش کن....خوب؟...تمو لوفرین -

غم  یاسترس و ب یتنها روز ب خواهدیندارد.دلم م یکه به من ربط یی...کالفه ام از دعواهارندیگیهم قرارم يکامال روبه رو نباریا

سحر  نگونهیشبم را ا خواهمیحرف بزنم...م یعل ریبا ام استیدن ایبنوشم و تا دن يو چا نمیبنش یچوب یصندل يرا رو میزندگ

 کنم ...

 

 ! نیهم

 ...کنمینه تمومش نم -

 ...دودیو دنبالش م اندازدیبه من م يا رانهینگاه غافلگ نی...حسرودیدو به سمت پله ها م به

 !!!رسانمی...خودم را به باال مکندی...فغان مزندیداد م لوفری...نکشمیو گردن م کنمیم یپله اول را ط چند
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 :زندیم داد هیبا گر لوفریو ن ستادهیا شیمعتمد روبه رو يآقا

 من ...حاملم.... ی....حاجیحاج -

*** 

 "نیحس"

 ..کندی...و ...ذهن من تنها قفل مکندیبزرگ خانه را پر م يکه فضا ستیتنها واژه ا سکوت

 !ندینشیدسته مبل چرم م يو رو دهدیتعادلش را از دست م پدر

 ....چرخدی...و من...تنها نگاهم به سمت ساناز م زندینفس نفس م هیبا گر لوفرین

 ...کاش...رفتیم گذاشتمی...کاش مکنمیم نگاهش

گذشته ام  يبرا یو نه حت ندهیآ ينه برا کشندیکه انتظارم را م ییدردسرها يپدر نه برا ینیب شیقابل پ ریرفتار غ ينه برا قلبم

 ...تپدیساناز م ي، دلم برا

 درصد. کیدرصد که امکان داشت..همان  کی...کردیقبولم م دیشا

 دیپر

است....من  تیواقع نی...اما اشودیتمام م زیو همه چ کندیمثل همه داستان ها پسر خالف و خراب قصه توبه م کردمیم فکر

 ...تمیواقع

 جواب نماند.... یتاوان گذشته تباه شده من است...اشتباهات من ب نیا

 ...گرددیهم برنم گری...درودیاز دستم رفت...م ساناز

 شد تمام

 نی...نه اشدمیدر نگاه ساناز غرق م شهیهم ي..کاش برافهممشینم ی...حتردیگیاه ساناز را به سخره ممحکم پدر، درد نگ یلیس

 !اوردمیکم م ژنیاکس شهیهم يغرق شدن ها از سر عشق...نه کاش برا

 ....کاش

 ...کشمیرا م شی...دم اتاقکش مانتودومی....تنها دنبالش مدهدیو من مغزم فرمان نم رودیم نییبا سرعت پا ساناز

 اما مات زده چرا... ستین یعصبان

 اشتباه کردم اما من ... دونمیساناز به خدا من...ساناز م -

 ؟يدیم حیمن توض يچرا برا -

 ...کنمیکنم..چندبار پا عوض م هیگر خواهدیم دلم

 ...نیساناز...تورو خدا ا -

 :گذاردیتمام م مهیو سرد حرفم را ن خشک

 که بدجور خم شده... یو به کمر پدرت کمک کن يبر يگندکار نیااحمق االن بهتره با  يپسره  -
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 ....يبد حیبه من توض ستینه... الزم ن ایصافش کن  یتونیم نیبب

 ...شودیهمزمان بلند م يدر ورود ي...صدابنددیو در را محکم م رودیم داخل

 و پدر... مانمیمن م بازهم

 کنار در نشسته و آشفته سرش را بدست گرفته... نباری...پدر ارومیترس باال م با

 :دیایاز ته چاه درم می..صدادهمیهم فشار م يرا رو میدندانها

 بابا.... -

 :وارید خیب چسبانمی..محکم مشودیصدا ست...سمتم حمله ور م نیمنتظر هم فقط

 آبرو...... یکثافت ب -

 ...مجازاتش حال االن من است....شومیکرده ام ...منکرش نم ییآبرو یب من

 د؟یخریآبرو م لویک لویکرد...؟؟ او ک انتیچندبار به مادرم خ پدر

 مسخره من است: هیتنها توج نیا

 هم تاوان گذشته خرابمه... نیبد بودم...ا دونمی...م میمن پسر بد -

 گم؟؟ی...اشتباه مانتاتوی...تاوان خيدیتاوان م ي...شمام دارهه

 ...میگوینم يزی...چکوبدیبه راست صورتم م یمحکم یلیس

از دستم  شهیهم يبرا هیبار ....به خاطره همون خطا اول نیدوم نیبار به هوسم گفتم آره...به دستش آوردم...ا هیمن  -

 رفت...ساناز پر ...

 ؟؟يتعداد بله هاتو بشمار یتونی...ماما

 ام! دهیرس یسح ی...از درد به اوج بخواباندیرا چپ صورتم م يبعد یلیس

 بزن... -

 :خندمی...مزندیم

 هه...بزن... -

 ..ی...چه پدر حرف گوش کنزندیم

 ...يبشمر انتاتیبه اندازه خ اتیلیحواست باشه تعدا س نیب نیبزن اما ا -

 ...شمردیدارد م دی...شازندینم گرید

 پسر...خورد... يخوردم کرد -

 ...اندازمی...خودم را از تک و تا نمدهمیخونسرد خود را نشان م نگونهیام و ا وانهیدرون د از

 اندازم؟؟یچه نم يبرا

 نه؟ يسادی...توام واسمیمیکه کردم وا يکار يمن پا -
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 ...کندیبزند اما..دستش را مشت م خواهدیم

مونث  هی دی...مادرم...بایگذاشت یخال شهیهم يکه تو برا ییهمش به خاطره خالء ها نای...ايدیپولشو م یعنی...دمیپولشو م -

 ...حاالم ....یالک ینشم حاج رتیدست و پاگ ينجوریخونه بود ...بود تا من ...تا من ا نیا يتو

 خفه شو.... -

 ...زنمیم شخندین

 ...یکن يپدر کنمی...مجبورت مکنمی! مجبورت مچارهیب ؟؟يدیهه...پولشو م -

 کنم؟ ي..پدرزنمیم خیدر چشمم... شودیخار م حرفش

 :دیگویم روزینفرت اما پ با

 !!!!گردهیدوباره برم لوفریهه...ساناز پر...زودتر خودتو جمع و جور کن...ن -

 ساناز پر نمینشی...همانجا مکوبدیاتاق را محکم م در

*** 

 یصوت ي....... ماه سوم: ماه تارها

بطور  یجنس يماه سوم،اعضا ي.در ابتداستیصوت ن يقادر به ادا نیجن یند،ولیآ یبه وجود م یصوت يماه تارها نی(در ا 

 شوند) یم دهیمشخص د

 

 "ساناز"

 

 ...امروز چهاردهم مهرماه است...دهدیو پر شتاب رخ م عیسر بیعج اتفاقا

 دوماه نه روزش است!!!!  قایمن دق یِعل ریام و

 ...ستیبیخانه اتفاق عج نیا ياما عروس اجبار ستیاتفاق ن کی نیا

 شروع شود... زییپا زانیهم از برگ ر دیباشد با يکه اجبار ی..زندگندیایو خزان...بهم م عروس

 کرده است.... هی..دو بار هم گرزندی...حرف م ندینشیبا ترس انکار....کنارم م نیو حس کندیاصرار م معتمد

 ..یهم ندارد حت یچاه ،ی، راه ياست..کار درمانده

 ...شودیبه ذهن من ختم نم یراه یعنی دهمیاواخر سر تکان م نیو من سرد تر از ا خواهدیمن راه حل م از

 که حاال گند کارش درآمده... يچگونه برخورد کنم با پسر زنا کار دیبا دانمیانجام داده است...و ...نم رهیگناه کب او

 هم داشته باشم! يبرخورد بهتر توانمینم

 ساناز باتوام... -

 :میگویش کنم منگاه نکهی...بدون امیشویرا م ینیزم بیس



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

 بگو... شنومیم -

 ...يشنوینه نم -

 :شودیخم م می..روبه رودهمیرا نم جوابش

 ...نباریا هیبزن...بابامو منصرف کن...ساناز...دلت به حالم بسوزه...فقط  یحرف هیکن... يکار هیساناز... -

 به من نداره.... یمسائل ربط نیپرستار سادم..ا هیمن فقط  -

 :زندیم شخندین

 ؟یپرستار ساده؟؟؟ مطمئن هیهه... -

 :کنمینگاهش م خشک

 ؟یکنیفکر م يا گهید زیتو چ -

 ..شودیم رهیو درمانده در چشمانم خ خسته

 ؟يشد ينجوریساناز تو چرا ا -

 ..کندیام م یعصبان

 ...هه..ازت تشکرکنم؟؟يکه کرد ییکارا نیبا ا يتوقع دار -

 :کوبدیم نتیبه کاب یمشت

 وسط... نیتنها ترم نکن ا گهیافتادم ، تو د ریساناز تنها شدم..گ -

 نرود... ادمیتا  گذارمیم نتیکاب يمعتمد را رو يآقا يو قرصها میشوی...دستم را مدهمیرا نم جوابش

 ...کندیدنبالم م نی..حساورمیدرم ییلباس شو نیشسته را از ماش يها ملحفه

 ! ساناز...کنهیم نکارارویا یچ يبرا دونمیدواج کنم! ساناز بابام منو گذاشته تو منگنه..ماز خوامی...نم خوامیساناز...من نم -

باال و  نیا گری...هنوز سه ماه پر نشده اما درومی...آرام آرام از پله ها باال مدارمیو سبد قرص را هم برم زنمیبغل م ریرا ز ملحفه

 ..کندیکردن ها خسته ام م نییپا

 !شودیم نیریدلم ش اندازمیم یبرآمده تر شده و با هر نگاه شکمم

 :شودی...پشت سرم وارد مکنمیاتاق را باز م در

 جوابمو بده...بابا.غلط کردم... یخو لعنت -

 نکن بامن... ينجوریا ساناز

 :نمینشیتخت م يرو

 ؟يریبگ ییراهنما یاز ک یخواستیخونه نبودم ...م نیا يفکر کن من اصال تو -

 :زندیم شیبه موها یچنگ هکالف

 ...یحاال که هست -
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 ... انهی کندیم خیاز برودت نگاهم  دانمی..نمکنمینگاهش م رهیو خ خشک

دوتا دوتا عروس  دی...اگر ...اگر نبودم...فک کنم االن باانهیهست  ادتی دونمیبهت کردم ..نم نایکمک بزرگتر از ا هیمن  -

 نبود برات!! یسیبد ک هیخونه....سام نیتو ا ياوردیم

 من است! ونیهم مد نجایکه تا ا فهمدی...مشودیم مات

 ساناز... -

 !داردیقدم از قدم برنم یحت نیو حس کنمیم ضیرا به زحمت تعو ملحفه

 خونه... نیتو ا ادیساناز ...به خدا اگر بخواد ب -

 سمتش: گردمیبرم

 ...يردخونه باز ک نیبه ا لوفروین يپا شیوقت پ یلیبخواد؟ هه...تو خ -

 ...فشاردیهم م ي...دندانش را روکندی...در دستش مچاله مردیگیمانتوام را م قهی لب

 ...یلی...خينامرد یلیخ -

 بکشد! رونیباتالق ب نیخودش را از ا خواهدیچگونه م دانمیو نم رودی...و...مرودی...مکندیم میحرص رها با

*** 

 "معتمد"

 چه کنم؟ دانمی..نمگردمیاز برگشت از سفر هنوز دور خودم م بعد

 ...سوزدیخودم هم م ي..دلم براسوزدیدلش م ي..دلم براسوزدیحماقت پسرم م يبرا دلم

 هم دارد! یساناز منافع يمن و هم برا يهم برا نیخود حس ياتفاقات هم برا نیا یطرف از

 دست بکشد! زندیکه ازش حرف م یقیاز ساناز و عشق عم گر،ید يو بچه ا لوفریبا آمدن ن دیشا

چقدر  یعنی ستادنیمدل ا نیانداخته...و ا نییدادم و سرش را پا هیتک شهیو کف دست راستش را به ش ستادهیپنجره ا يرو روبه

 حالش خراب است!

 !ستادهیا خراب

 زجرش دهم اما... خواهمیدر منگنه بگذارمش..نم مخواهمیبا او حرف بزنم ..ن یخیسرد و  نقدریا خواهمینم

 رخورد ها و طرد شدن ها ...با دور افتادن ها مجازات شود!با ب دیبا

 :دهمیرا دلخور نشان م میغم دارد اما صدا نگاهم

تموم  زیهمه چ خوامیچند هفته...گفتم خودتو جمع و جور کن تا من برگردم م نیتو ا یداشت یوقت به اندازه کاف کنمیفک م -

 شده باشه...

 ...کندی... نگاهم نمهانی...نه گستاخانه نه جنگجوگرددیبرم

 است! نیدرد دارد ...درمانده است...زخم دارد ...زخم خورده است! غم دارد ...غمگ نگاهش
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 ... شیها یمانیتمام پش ي...برادهیمدت کش نیدر ا گفتیکه ساناز م ییتمام زجرها يکباب است..برا شیبرا دلم

 !شودیپاك نم یدستمال چیلکه با ه نیچه کنم که ا اما

 :نالدیم

 بابا... -

 !سوزاندمیاز قبل م شتریب

 بود؟ نیجواب من ا -

 ...شودیم کترینزد

 ؟؟یفهمیبابا م ؟یکنیم کاریبا من چ يدار یدونیبابا خودت م -

 نیبه ا دی...بایکنیم یچه غلط يدار يدیفهمیم يکردیم ییآبرو یب یکه داشت یاونموقع دیتو با فهمم؟؟یهه من ؟ من م -

 ..يکردیروزات فکر م

 کنم! یزندگ لوفریبا ن تونمیبابا..اره اشتباه کردم..اره...اما...من نم -

 ...یدوسش داشت کردمیهه..فکر م -

 :کنمیاش م کالفه

 ادیخوشم نم لوفریکه نه تنها از ن یدونی...مهیتمام احساس من مال ک یدونی...میدونی...شما که مدونمیم يزجرم بد يخوایم -

 ش متنفر شدم!اتفاق از نهمهیبلکه بعد از ا

 ...یشکنجم کن يخوایو م یدونیم

 ...فشارمیهم م يرا رو چشمانم

 انه؟ی ينبود...خودتو جمع و جور کرد نی...جواب من انیحس گمیبازم م -

 ...ردیگیرا م دستم

 !تونمیبابا عذابم نده..من نم -

 پسر... يا چارهیکنه..ب تیکمکه...اگه بره شکا نیخودش بزرگتر نیبرات انجام بدم...ا يکار تونمیمن نم -

 !خواستی...من با زور باهاش نبودم...اون خودش منیا -

 !دانمیرا نم نی...حسدیایشرمم م من

 ...قرار بود خونه باغو بزنم به نامت...اونم بعد از تاهل...اما...گستید هیتنب هی نمیبرو دنبال خونه...ا -

 دنبالش...برو... يبر دیخودت با حاال

 :زندیم ادیفر برگردم خواهمیم

خونه تکون  نی...من از اادیب نجایا ادیب خوادیکه م میا گهی...هرخر دخورمیخونه تکون نم نی...من از اخوامی..نم خوامینم -

 ...خورمینم
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 :گردمیبرم

 ؟؟یعاشقانه با ساناز رد و بدل کن يکه مادر بچته...نگاه ها یبا وجود زن يخوایهه...م -

 ...لرزدیاش م چانه

از  یِدلم خال نهی...بب نهیتوشه بب یتا هرچ کنمیمجازات شه! دلمو سفره م دیبا لوفرمی...نشمی... من دارم مجازات مکنمیاره...م -

 ساناز...

 زجر بکشه! دی...اونم باریپرستار فق هیجز دوست داشتن  ستیتوش ن یچیه نهیبب

 اعتماد دارم! شیشنهادهایو پ يدهم اما...به هاد صیدرست را از غلط تشخ توانمی..نمکنمیرا مشت م دستم

 درست است! یعنیازدواج درست است  دیگویم نکهیا

*** 

بدون  لوفریتر ...ن يعقد عاد کیو  يشام عاد کیساده بدون سر و صدا... یدرکار هست اما جشن یعنی ستیدر کار ن یعروس

 !گذاردیخانه پا م نیطبق و تخت و تاج به هم

 خانه مخالف بود با ازدواج مخالف نبود! نیجواب نداد.....انقدر که با رفتن از ا نیحس يل انکارهادر مقاب اصرارم

 ریبود و فق ریمن فق یزندگ نهیک ی...ماه بانو...همان پرستار بدیایرا ندارم بدم م دنشیمادرش...از خاله پسرم که چشم د از

 گذاشت! شیها با تمام داشته ها تنها ییماند...خواهرش اما با تمام دارا

 !انهی اورمیب ییبال نیسر خواهر نداشته ام همچ توانمیوقت م چیه دانمینم و

 ...داندیرا تنها کرد..نم شیکه خاله اش مادر تنها داندینم نیحس

 اش تنها ماند... یگازاختالفات خانود یلیروزگار من به خاطر خ یآمد...ماه ادشیاز مرگ ماه بانو تازه حروف خواهر  بعد

 متنفرم! میقد ينا يگذشته هارا هم بزنم...از بو خواهمینم

 !شودیعروس خانه ام م شهیهم يبرا لوفریکه امشب ن میبگو فقط

*** 

 "نیحس"

 !نیدارد هم یچه حس نمیبب خواهمی...ممرگ

 ناراحتم چقدر ناراحتم! میگویم یوقت نی...و ببناراحتم

 نباشم... خواهدی.دلم مرمیبم خواهدی..از دست اعمالم...دلم ملوفریاز دست خودم، ن نمیخشمگ

 !کندیم ینیبدجور بر دلم سنگ دنشی...حسرت پر کش نمیساناز را نب خواهدیم دلم

 !نمینباشم و ساناز خندان را نب کاش

 ..کندیم جشیدوستشان ندارم و هر لحظه مس گریکه د ییجز فحش ها ستین يخبر دیسع از

 کنم! ضیامانش مجبورم کرد که خطم را تعو یب يد...گفت که باردار است...قبول کرد...درك کرد..اما ناسزاهابااو حرف ز لوفرین
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 ...خواهدیمرگ م ی...فقط کمیو کم یتابوت چوب کی...انوریفنجان س هیام...دلم  خسته

 ساناز.. ی...حتکندیکس درکم نم چیه

 ...ی...با او حرف زدم..بدون انتظار جوابکشمیمزارمادر....از او هم خجالت م سر

 !دهدیعمق فاجعه را نشان م نیکردم! و ا هیگر

 ....کنمیپرتابش م يو گوشه ا اورمیدرش م تی...با عصبانکندیم یبدجور دهن کج يو شلورا داماد کت

 !کشدیبر اعصابم خنج م میروزها نیا ییهمان مادر کذا لوفر،ین يلهایفام يصدا

 را تمام کنم اما...ساناز را چه کنم؟؟ میکار خودم و زندگ نجایهم خواهدیم دلم

 !نمیبه خواب روم و ساناز را در خواب نب ياما فکرش را بکن که عمر ستین یمشکل مردن

 درد دارد! نیا

 ...شودینگاهم م يایدر دیمروار فشیرد ي...دندانهاشودیدر باز م يتقه ا با

 يبرا لوفریهمه جوره من و ن گریتمام شده ...حاال که تا چند ساعت د زیاست..برعکس حال و روز من...حاال که همه چ خندان

 تر! یمیصم یرفتارش خوب شده ...حت میشویهم م

 ...اندازدیم میشانه ها ياز پشت رو داردیبرم يکت را از گوشه ا ي..بدون عکس العمل بدشودیم داخل

 ...لرزدیم تنم

 :زندیتخت زانو م نیی، پا میرو روبه

 ...بدجور بغض داره دلش شکسته ...یوقت اومده...دنبالشم که نرفت یلیخ لوفری...پاشو نی..چرا نشستنیحس -

 به جهنم! -

 مراسم مسخره شاد باشد: نیا يبرا خواهمی...و من دوست دارم بپرد...نمپردینم لبخندش

راه تو  نیتر یو منطق نیبهتر نیا ؟؟یکنیکارو م نیا تیتموم شده!!! چرا با زندگ زی...حاال که همه چ یکنی..چرا لج منیحس -

 ..یبه خودت افتخار کن يپدر دانا و روشن فکر نیبه خاطر همچ دی...با

 !شهیداره به نفعت تموم م زی..خدارو شکر کن که همه چکننیبرخورد م یلیمسا نیبا همچ نایهستن که بدتر از ا ایلیخ

 من که زمان ندارد: يها ییگو انیهذ

 گفتم دوست دارم...مگه نه؟ -

 ...کشدیپر م نباریا لبخندش

 ...یدوسش داشته باش دی...به خودت بقبولون که بایبگ لوفریبه ن دیاالن با نوی...انیحس -

 که تورو دوست دارم... یدونیتو م -

 :زندیم لبخند

 اما دوست دارم... همه مادرا بچه هاشونو دوست دارن... یعل ری...منم نه به اندازه امدونمیاره م -
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 .!دیایبه کار من نم يحس مادر و فرزند نیبه گوشش بزنم تا بفهمد ا یمحکم یلیس خواهدیم دلم

 ...توانمینم اما

 !رونیبرو ب -

 :شودیم بلند

 پاشو زشته! ؟یکنیکه ناز م ي..همه منتظرتن..مگه دختررمینم -

 !ستمیایم شی! روبه روشومیو بلند م کنمی...کت را تنم مکنمینگاهش م درمانده

 اول بهت بگم! نی...همخوامشی...نمتستیبشه...ساناز...به خدا که فرمال لیتشک خوادیکه م یساناز...زندگ -

 ...کشدیو لب کتم را م دیگوینم يزیچ

** 

 وقت است که گفته... یلیبله را گفته است...خ او

 هم بفهمد! خواهدی..نمسوزمیکه دارم م فهمدی...نمداندی..نمزمدویدر چشم شاد ساناز م چشم

 ساناز باشد! يهم تنها برا یالک يبله گفتنها نیا خواهمی..مشومیدر نگاهش حل م تنها

 من اما نه... کندینگاهم م نهیاز آ لوفرین

 :میگویم شنومیکه خودم هم نم ییصدا با

 بله! -

 ...دوزمیتمام شد...بازهم به ساناز چشم م یعنی نی..اکندیام م وانهیدست زدن ها د نیا يصدا

 ..لعنت به دلم ...لعنت!نتیو دلنش دهی...لعنت به تو و اون صورت زجر دتیبه تو و اون ذات دوست داشتن لعنت

 ...زنمیم رونیو ب دارمیبرم يدیجا کل يرا از رو چییسو تیتوجه به جمع یب

 ...کنمیتاب مرا پر اطیدرون ح يحرص دوتا از دسته گل ها با

 ...دودیپشت سرم م ساناز

 ...سایجان وا نی...حسنیحس -

 ...کندیدنبالم م نگیپارک تا

 ...قهیدق هی سایوا -

 ...ندیبیچشمانم را م یعصب یاز تمامم، فقط آب دانمی..مگردمیبرم

 ...زندینفس م نفس

 ؟؟یدونیمنو م یچ ينامرد برا -

 ؟يخوایم یچ -

 ؟يریم يکجا دار -
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 ؟یبپرس نویا ياومد -

 ؟يریم يکجا دار -

 قبرستون... -

 ...خنددیم

 فاتحم واسه خودت بخون! هی -

 ساناز است! نکهیبا ا یاست...حت مزهیب شیشوخ

 برو اونور... -

 ...ستدیایم لیدر اتومب يجلو

 نرو.. کنمیخواهش م -

 برو اونور ساناز...اعصاب ندارم.. -

 گناه داره.. لوفرین -

 تو اتاقش... رهیو م دهیامضا م هی ادی...گناه و من دارم که پدرم میگناه و من دارم نه اون لعنت -

 گرفته بشه! دهیناد زمیهمه چ شهیهم دی...ساناز...بدبخت منم...منم که با خوادینم ی..حتنتمیبب خوادینم یحت

 دهیتورو ناد تونهی! اون ته دلش بازم نمنیاز ا ری..نه غتوئه. هیتنب يمعتمد برا يآقا يمطمئن باش تمام کارا ه؟یحرفا چ نیا -

 ...رهیبگ

 :ستمیایم کترینزد

 ساناز...من -

مدت مورد  یبازهم در طوالن ترسمی...اما مي...وارونه درك کرده ايا دهیکه احساسم را اشتباه فهم میبه او بگو خواهمیم

 :رمیقرار بگ شیها يمهریب

 ساناز... -

 ام: کالفه

 تورو خدا برو تو! -

 ؟يمنو دوست دار یگی...مگه نمرمینم -

 ...تپدیم قلبم

 شام ساده تر... هیعقد ساده بود و  هی...قرار فقط رنیتو! به خدا االن مهمونا م میبر ایپس خواهشا به خاطر من ب -

 !رنیالن م...امیندار مبالمیدمبل و د نیکه باباتم گفت از ا يدی.د شهیخدا داره شامشون تموم م به

 تحمل کنم...از من نخوا... لوفروین تونمینم -

 اد؟؟ی...اون مادره بچته.چطور دلت منیحس -
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 :میگویحرص اما آهسته م با

 ...گور پدر من!!!!!لوفریگور پدر بچه...گور پدر ن -

 :ردیگیکتم را م لب

و  ایدخترو برسون تو اتاقش...ب نیا ایگور فاتحه بخون...ب نیا يباال ایب قهیدق هی...اما ی...گور پدر زندگنیباهات موافقم آقا حس -

 همه رفتن توام برو... یو وقت ایحفظ ظاهر کن...ب قهیدق هی

 گور پدر آبرو؟ یبگ يخوایم

 بود! يلذتها ابد نی..اما کاش ابرمی...لذت مردیگیاز دستم م دهدوی..مهلت نم اورمی...کتم را درم دهمیهم فشار م يرا رو چشمانم

 ..افتدیراه م ترجلو

 بچه بد قدم خودم؟ ای یعل ریاما با درد...ام زنمی..مدل راه رفتنش عوض شده...لبخند مکنمیپشت نگاهش م از

 کدامش؟؟

 ...یعل ریام

 ...هرجفتشان..دیای...دلم نماما

 پنهان کند! تواندیرا نم خوردیکه کنار چشمانش وول وول م یاما استرس کندینگاهم م اقی..با اشتنمینشیم لوفرین کنار

 ..کشمی...با حرص دستم را مگذاردیدستم م يرا رو دستش

 !نیحس -

 :میگویگوشش با حرص م ریز

 فقط ساکت باش...خوب؟؟ -

 ....شانی...به غذا خوردنشان...به نگاه هاکنمینگاه م تیجمع به

 !دهمیجوابشان را م افهیق کیو با هزار و  ندیایم یخداحافظ يبرا دهیها لباس پوش یلیزودتر بروند...خ کاش

 مردم! يخودم را هم ندارم چه برسد به جوابها حال

 "نیبش شاالخوشبختیا"

 ست؟؟یچ جوابش

 "نیش ریهم پ يبه پا"

 چه؟ یکی نیا

 "مبارکه"

 مبارك است...تو بگو..... شییکجا

 ...اندازدیزحمت م ..خودش را بهکندیآن ور م نوریاش ا یپسر الک يهمه اش در رفت و آمد است..هه...برا ساناز

 بگذارد... ادگاریرا هنوز در دست دارد...کاش عطر دستانش را  کتم
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 قهیکه ساناز با هزار سل یکه هنوز درش را هم باز نکرده ام...همان اتاق یرا به اتاق ببرم...اتاق لوفرین کندیاجبارم م ساناز

 .... دمی..هنوز نددشانیچ

 ...کنمیاز خانومش نگاه م شتری..من هم...به دکورش بشودیآرام داخل م لوفری...نکنمیرا باز م در

 ...دوسش دارم چون ساناز دوستش دارد!يو نقره ا يریش بیترک

 ...کنمیم دایخودم را پ ي..لباسهارومیسمت کمد م لوفریتوجه به ن ی...بندینشیتخت م يرو

و  کنمیم ضشیتعو یمشک ی..با شلوارکاورمی...شلوارم را درمکندیتنها نگاهم م لوفری...نکنمیرا تن م شرتمی...تاورمیرا درم راهنمیپ

 ...کندیهنوز نگاه م لوفرین

 ه؟؟یهان؟ چ -

 ...سوزدینم چیه تشیمظلوم ي...دلم برااندازدیم ریرا ز سرش

 ..شیها يلوس باز نیاز ا دیای..بدم متواندیلباسش را باز کند...نم پیز خواهدی..مستدیایم

 کتکش بزنم.باور کن! ریدل س کی خواهدی...دلم مکنمیم شیو رها کشمیم نییپا کبارهیرا به  پشیز گردانمیخشم برش م با

 ...کنمیرا باز م در

 !نیحس -

 :گذاردیکمرم م ي...کف دستش را رو ستادهی..پشت سرم استمیایاما م گردمیبرنم

 - کنمی...خواهش منیحس

 :گردمیبرم

 - هان؟ ؟یگیم یچ

 خوردیبهم م یکینزد نهمهیاز ا حالم

 ...گذاردیام م نهیس ي...سرش را آرام روکندی...با التماس نگاهم مردیگیرا محکم م میعقب تر روم که بازوها خواهمیم

 ...ساناز...ساناز

 ...رمشیگیبا خشم م دهیبه قول خودش بچگانه ام خواب ي نهیس يرو میزندگ يبایسر مقدس زن ز نکهیفکر ا ای

 :کنمیلب آرام زمزمه م ریز

 ..وونهیساناز...ساناز...د -

 ...شومیم داری..از خواب بدهمیم زیساناز تم بیرا با عطر عج لوفرین حهی...تازه رامیبویرا م شیموها

 ...رومیم رونیعقب و ب دهمیم هلش

 دانمیبرانم...نم میرا از زندگ لوفریچگونه ن دیبا دانمیو نم رومیم

 

 "ساناز"
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 .....چون تلخ شده است.گذردینم یزندگ

 بامن... یبا همه بداخالق است...حت نی..حسگذردیم لوفریهفته از سکونت ن کی

 لبخند معطر نشده .. حهیتا به امروز به را لبانش

 ...کندیمعتمد هم تنها سکوت م يگفتن ندارم..آقا يبرا ی..من که حرفزندیاست...غر م ریگ بهانه

 اعتراض ندارد! يبرا یهم که حق لوفرین

بعد از  ستیبیدختر نج کردمیفکر م دارمانید لی...اواستیبی! آدم عجخواهمیکند اما من نم کیخودش را به من نزد خواهدیم

 افتضاح.... نیا

 هم شده... نیباعث عذاب حس یدوست ندارم نگاهش کنم..از طرف حاال

 کاخ نشکست... نیا نیسکوت سنگ یخانه ...از همان شب عروس نیعذاب کل ا و

 يشاد ییهست..خودم تنها رفتم و تنها برگشتم و تنها شهیراحت تر از هم المیهم رفتم..خ ي...غربال گرمینرود بگو ادمی یراس

 کردم..

 ...دیهم نپرس بتمیدرمورد غ ياصال کلمه ا نیحس

 خواهمیوقت گرفت...اصرارش کردم که نم می...خودش برایکمک کند ...چه در کار خانه چه از لحاظ روان خواهدیم یلیخ لوفرین

 خانه انجام دهد! نیاهل ا يبرا ياما هرجور شده دوست دارد کار

 گذاشتم... فشیک يرا رو کردمیمصرف م ییابتدا يرا که در ماه ها ییمواد غذا ستیل

سال  نهمهیقه من! حداقل بعد او مورد عال شهی...جمله کلردیگی...اما من بزرگترم...خنده ام مداندیخودش بهتر از من م دانمیم

 در دلم! یخودم را باال تصور کنم..فقط تجسم کنم...حت یکم رمیبگ لیخودم را تحو یکم

 است... زیخوابشان درست کرده و اتاقشان تم تخت

 ...گذاردیم نیتنها سر به بال لوفریو هرشب ن خوابدیاتاق نم نیدر ا نیکه حس دانمیم

 .سوزدیم شیدلم برا ی...فقط کمیکم

 پا انداخته است... ينشسته و پا رو ونیتلوز يروبه رو یمبل راحت يرو نیحس

 ...دیایمعتمد زنگ زد و گفت امشب به خانه نم يآقا

 ...ستمیایم نیحس يدرست کرده ام...روبه رو ریسوپ ش یکم شی. برابردیهم..هه طبق معمول در اتاق خواب به سر م لوفرین

 ..تواندیاما نمتفاوت جلوه کند  یب خواهدیم

 را گرفته ام. دشی..دندیرا بب ونیتا صفحه تلوز کندی..خودش را چپ و راست مرمیگیم کشیرا نزد ینیس

 -... نیآقاحس

 :کندیم نگاهم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

 .-.. پاشو

 :کندینگاهم م طلبکارانه

 چرا اونوقت؟ -

 داره! اجیبچش که احت یچینخورده...حاال خودش ه يزیتاحاال چ شبیاز د چارهیزنت...ب يسوپو ببر برا نیپاشو ا-

 :کندینگاهم م خصمانه

 .-اونور..  برو

 .-...باتوامنیحس

 :اوردیم کی..صورتش را نزدستدیایم میرو روبه

 ...يدیبارت باشه که به من دستور م نیآخر نیا -

 ...دهدینم یو جواب زنمی...در مکندیام م وانهیکردنها د نییباال پا نی...واقعا ارومیباال م ی...و من با بهت، عصبانرودیم

 شده است... رهیتخت و به سقف خ يرو دهی...دراز کششومیم داخل

 ...گذارمی...سوپ را کنار تخت مشودیو بلند م زندیم يلبخند دنمید با

 مخلوط شود... شیتا دلمه خشک رو زنمیم همش

 ..دودیو م گذاردیاش م ینیب يدستش را رو بیغر بیو عج یطوالن ریاز تاخ بعد

 !ستیمن مصنوع يتنها برا دیام...رفتار و حرکاتش شا دهیاش را ند ینیچن نیا

 ...شودیو داخل م زندیکنارش م يمهر یبا ب نی...حسکندیمکث م لوفریو ن کندیبرخورد م لوفرین نهیبه س نهیدم در س نیحس

 :دیگویبروم که م رونیب خواهمیو م کنمیرا صاف و صوف م ی...روتختشودیم کیو نزد بنددیرا پشت سرش م در

 ...دیببخش -

 :زنمیم يشخندی..نستمیایم

 هه ..خدا ببخشه... -

 :کشدی...مانتوام را مکشمیم نییرا پا رهیدستگ

 ساناز... -

 :کنمیم نگاهش

 نه؟ رمیطالق بگ تونمینم ادین ایتا بچه به دن -

 ...طالق؟شودیاز حد باز م شیب چشمانم

 ن؟یحس یگیم یچ -

 :دیگویم کالفه

 ساناز جوابمو بده... -
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 ...یتونینه نم -

 ...کشدیبه پشت گردنش م یدست

 تو روحت بچه. -

سقف  هی ریقابل تحمل ز ریغ رمردیپ هیکه نشه تحملش کرد...من..من هفت سال با  ستین يواقعا دختر لوفری...ننیحس -

 ؟یتموم کن زویهمه چ يخوایهفته م هیکردم..بعد اونوقت تو سره  یزندگ

 :کندیتند نگاهم مو  رهیخ

 ؟؟يکردیم یعشق زندگ ی...بيکردیم ی...اما...اما فقط زندگيکرد یهفت سال زندگ -

 گرفت؟؟ی....مگرفتیاما دلت بهونه نم يکرد ی...زندگگهید يکنارشمو ...کنارشم و فکرم جا من

 را دوست دارد.. يگری...او کس دکندیم خی تنم

که  يکار تیمسئول دیبا ؟یکنیم یتو با گذشته پدرت چه فرق ؟یدونینداره؟؟ م یفرق چیه انتیکارت با خ نیا یدونیم -

 ...يریرو گردن بگ يکه مرتکب شد ی...اشتباهيکرد

 من به کودوم عشق وفادار بمونم؟ انت؟یساناز؟ خ یگیم یچ -

 !تی، به مردونگ چیبه عشق نه به بچت وفادار بمون...به بچت ه -

 !گمیم یچ یبفهم یتونی..نمیفهمینم -

 !بندمیو در را م رومیم رونیحرف ب ی...بشودیم انینما لوفرین دهیو چهره رنگ پر شودیباز م در

*** 

 "نیحس"

 ...کشمیتخت دراز م يرو

 !کشدی...آرام آرام دراز مندینشیم کنارم

 و من خود را دور تر ... کندیم کیرا نزد خودش

 ...نیحس -

 ...دهمیرا نم جوابش

 هان؟ یکنیم ينطوری..چرا االن اياز با من بودن خوشحال بود نقدری...پس چطور...چطور اونموقع ها اينبود ينجوریتو که ا -

 برو بابا... -

 !خوابمیتخت م نیا يکه رو ستیشب نیکه بخوابم...اول کنمیم یو سع گردانمیرا برم میرو

 :گذاردیم میبازو يرا رو دستش

 ؟يدوست دار وی...کنیحس -

 م؟ی...چه بگوگردمیاما برنم کنمیمرا باز  چشمانم
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 انه؟یبخوابم  يذاریم -

 ... نیحس -

 اَه... -

 : ردیگیرا محکم م میبلند شوم که بازو خواهمیم

 ...بخواب...دی...ببخشدیببخش -

 !اندازمیتخت م يو دوباره خودم را رو رومیم يغره ا چشم

 م؟؟یرا بگو حسم

 ..توانمی...بدون خوب بودن با او...نمشیکه بدون نگاه ها میبگو

 

 کرده! یدلش را سر راه ،یاما سادگ استمداریبه ظاهر س ي...پسر نمیحس شهیخودم نباشم...من هم توانمینم

 دست خورده اند... بهایکه بدون او...هه..همه س میبگو

 :خوانمی...اما من مانهی خواندیشش را محسرتم را ...پر دانمینم کنمینگاهش م یستیرودربا ی...بدوزمیم بشیدر چشم نج چشم

 چشمت چقدر آدمها داس ها را به باغ من زده اند يتو -

 تا ته باغ را دهن زده اند! ستیخوردن ن يبرا يبکر بیس

 ...زندینم لبخند

 چته؟؟ -

 را دوست دارم: نیغمگ يلبخندها

 را دچار آتش کن یعقرب یدانیحال مارا اگر نم میخانه شد ضیساکنان مر -

 ...یاست مرد آبان نیچن نیا

 :دیایبه مذاقم خوش نم چیکردن اما ه کالفه

 !نیتمومش کن حس ؟؟يایسره عقل ب يخوایم یک -

 من برگرد.. دیماد جغد سف -

 :کندیرا کور م احساسم

 ؟یچقدر گمراه -

 :میگویتر م بلند

 شدم خداشاهد.... تیمن هدا -

 ... یکج هم به منزلش گاه بار

 مگه نه؟ نهی...سنگکنهی...اما...بدجور کمرتو خم مرسهی...آره مرسهیبار کج به منزل م -
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 :زنمیم داد

 ناگهان که من باشم.... يبفهم احمق.... لحظه ا میمرد آبان -

 که من باشم! کرانیآن... کوچک ب کیدر  ضیضد و نق هرچه

 ...ي...تو مردينموند کی...نگو نه...تو کوچیکنی...با خودت لج مکنهیم وونتینداشته پدرت داره د نهیچشمات کور شدن... ک -

 :دهمیم هی...سرم را تکبندمیرا م چشمانم

 کفن بودم هیوسط سرد یکه قنداق میمرد آبان -

 بودم! رهنیپ يال يجسد دمیعمر تازه فهم کی بعد

 مورد عالقه من! يناگاه....بارانها چکدیم اشکش

 !نیهم

**** 

 

 

 مو شیروچهارم: ماه  ماه

دهد.پوست بدن شفاف و قرمز رنگ  یخود را از دست م یاز زشت يمقدار نیماه جن نیمو است.در ا شی(ماه چهارم،ماه رو

ماه  نیکنند. در ا یخود را آغاز م تیپوست،فعال ریو عرق در ز یپوشاند.غدد چرب یرا م نیبدن جن يسراپا یاست.کرك نازک

 شود) یم انینما نیسر جن يمو رو يتارها نینخست

 "ساناز"

 روزهاست! نیا زییپا یتولد مرد آبان امروز

 به او گفتم : روزید

 کودك! فردا زادروزته.... -

 در نگاهم گفت: رهیخ یحس چیه یب

 ...؟يکودك آزار هیتو  یدونستیم -

 خنده نگفته است! ياوهم برا دانمیو م ردیگی...خنده ام نمردیگیام نم خنده

 ...ستیبچه ن گرید شیچند هفته پ ياو بدجور مرد شده است...بچه "میگویاما م امروز

 جز... میچه بگو دانمیها...نم يسرد نیها....ا یخشک نیو رو شده!!! ا ریز "بله" کیشبِ با  کیکرده... رییتغ نیحس

 ...رسندیاستخوان م يها دنیکه زادروزش به وصال ترک ستیتنها سال نیا کنمیم فکر

 ..او به من لطف دارد...رمیگی...اما م انهی رمیبگ يزیچ شیابر دیبا دانستمینم

 .ی...گاهگذاردیمن احترام م به
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 :میگوی...با لبخند مدیقرمز و سف يبا چهارخانه ها يسرمه ا يمردانه ا راهنیپ

 فالن فالن شدش... ي...به چشماادیم نیبه حس -

باز و دو سه دگمه شلخته  قهیرنگ با  یطوس شرتیت کیاما...کنارش  انهی ستیپر توقع کاف نیپسر کاخ نش يبرا دانمینم

 !!!رمیگیم

 دوست دارد! نیحس دانمیاما م پسندمشینم ادیز خودم

 ...خوب چه کنم؟ مگر من دل ندارم..خواستیم دلم

 ...زدیمغازه چشمک م کیش نیتری...که پشت ومیگویعطر را م شهیش

 گونه!!! یعل ریام ياز لباسها ی...با عالم دمشیخر

 !ستینیری...حماقت شکنمیخرجش م کجایرا جمع کرده ام... ریشب ثروتمند شده ام...حقوق چند ماه اخ کینکن  فکر

 !!دانمیرا نم یهم..شمع هم...خوشحال کیپر به خانه برگشتم!!! ک دست

 شکسته شده! یکن کم...رنجور است و باور کندینشسته...نگاهم م میروبه رو نی...حسنمیچیم کیک يرا رو شمعها

 :کنمیم يشاعر شیمن برا نباریو با همان لبخند نا مطمئن ا نمیچیم قهی...شمعهارا با سلکنمینم نگاهش

  ....خواهدیاست مرد مفلوك و مرده م نیعشق در ا یِبینانج -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 چرا: ریاما غافلگ کندینم نگاهم

 ...خواهدیاست دامن دست خورده م نیعشق در ا یبینانج -

 !بیو غر بیشده است! عج بی...او عجشومیم رهیاش خ یتفاوت ی...به بکشمیاز کار م دست

 ن؟یحس یکنیم يکار دار یچ -

 .... ستیزیمن به رفتار عشق مشکوکم...در دل مشت بسته اش چ -

 ..ستیزیقشون چنگ شیاست...پشت رو رازیشکوه ش شیرو يرو

 :کوبمیم نتیبه کاب ی...مشتکندیام م یعصب

 نه من مفسرم نه تو شاعر.. ؟؟یگیحرف زدن شعر م يچند وقته به جا یدونی..منیبس کن حس -

 :شودیو قلب من هم فشرده م دهدی...فشار مگذاردیاش م نهیس ياما خسته دستش را رو کندیم نگاهم

 !!دمی...هم قلندر شدم در کشفت سربه راه تو سر تراش دمیاشراق و نور و غم د خیمنم.... که در چشمت ش يسهرود -

 ...رسدیبه آرامش م شتریو او ب کندیترم م یعصب
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 يخوایم یچ ؟؟؟یبه کجا برس يخوایهه بهتره بپرسم م ؟؟؟یکارا به نداشته هات برس نیبا ا يخوایم ؟؟یکن کاریچ يخوایم -

 ه؟یچ فتیتکل ن؟؟یحس

 :زندیرا چنگ م راهنشی...پکندیرا مشت م دستش

 ... خواهمیآنچه م دانمیهم نم یخواهیآنچه م دانمیناچارِ مانده در راهم... هم نم يهستم...پا يمرد از خود گذشته ا -

 !شودیآرامش کنم اما نم خواهدی...دلم مشیروزها نیدرد ا ي...براشیعمق بدبخت ي..برارودیضعف م شیبرا دلم

 شور کتاب و شعر و عشق و... ...مردهستین يزیتو سره تو جز شعر چ -

 گاو آهن شو... ياتاق خوابت، گاو مردا واریجرز د يزن شو...واسه من ال یزندگ يمنو ،برو بانو واسه مردا رنیهه ..گه بگ -

بار با زبان شعر نگاهش  نیاخر ي...برا دارمیرا برم کی...ککندیو مرا مغلوب م رسدیاست...شعر به داد افکارش م دهیفا یب

 :کنمیم

 تهران را... سیخوشنو یکشیم یمرد داستان باش نیچن نیرا... ا ابانیکن مرا، خ یخانه آبادت... زندگ يخانِ واال -

 ...اوردیب خواهدیچه بر سره احساس و خودش م دانمی..و نمرومیم

 مفهوم... یب يها الیسر یدر پ یدر دستش نه نگاه ينه روزنامه ا نباریمعتمد نشسته و ا يآقا

 ...کندیمعتمد به من نگاه م ي...آقاکنمی...شمعهارا روشن مگذارمیم زیم يرا رو کی...ککندیفکر م بشیعج یه زندگب تنها

 :رومی...با لبخند سمتش مشنومیرا م لوفرین يقدمها يهم از دور ... صدا نیحس

 ...چه عجب...امشب تولده شوهرته ها مثال...نیبش ایب -

 ...کندیشمع نگاه م ي...به شعله هاندینشیم یمبل تک يرو نی...حسدیگوینم يزیچ

 :کنمیبه همه نگاه م کنمی...دستم را گره مندینشیمعتمد م يپر استرس ...با تب کنار آقا لوفرین

 کنه؟؟ یشکل نیلباشو ا ستیبلد ن یجز من کس نجایا -

 ..خنددیهنوز هم نم نی...نه نه هرسه نه ...حسزننی...هرسه ناخداگاه لبخند مزنمی...لبخند معتریسر نی..حسکنندیم نگاهم

 ن؟ییپا ارمیمعتدم ب يآقا نیخوایم -

 :دیگویخودش م معتمد

 نه...نه خوابِ... -

 :میگوی...آرام مگذارمیم نیرا سمت حس کیک ینی...سدهمیتکان م يسر

 پسر جان... گمیمن شعر م نباری...ای..ه يخوایم دمی...آها...شاگهیفوت کن د -

 بزند: دیرا با رشیاز ته دل...اما ت نباری...ازندی...باالخره لبخند مگذاردی...چشم در چشمانم مکشدیرا م میرروس کنار

مسخره ام  یهمگ یگاه اوردندیدغدغه را تاب نم نی..ادندیفهمی...در شهر خودم مرا نمدندیفهمیمن عشق شدم مرا نم -

 ...کردندیم

 ؟؟ياوریشعرها را از کجا م نیحرفها...ا نی...ابتیاحساس عج نیلعنت به تو و ا ي...ارومیم عقب
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 ...شودیمرد م نگونهی...ادهدیم رونیاش را ب دهی...آه کشکندینم فوت

 :میگویگوشش م ریز دهمی...به دستش ماورمیرا از آشپزخانه م شی...تنها من...کادوزنمیم دست

 ...نیهم "مبارك تیمردونگ"بگم  خوامیتورو خدا شعر نگو..تنها م -

 :دیگوی...آرامتر از من مکندیتا متوجهم کند....نگاهم م کشدیرا م دستش

 مونده تا مرد مفلوك و مرده ... یلی...خی...فقط...هگمیخستت کردم...شعر نم -

 بزرگتر از من! دی...شادی....شاشودی...او هر لحظه بزرگتر مزنمینم لبخند

 !نیهم...تنها غم دارد...هم ینگاهش موج ندارد...طوفان ندارد...سونام يایمتولد...در... مثل چشمان شبنم زده ستیسرد تولد

 ...چشمانش هنوز سرد است...هنوز...کندی..باالخره بازش مکندیدستش م هیبه هد یطوالن نگاه

 ..کندیتشکر با لبخند نگاهم م ي...به جاردیگیم شیرا روبه رو شرتی...تزندیم لبخند

 :میگوی...با خنده مبردیفرو م شی...سرش را در گلوشودیم رهیخ لوفری...طلبکارانه به ناما

 ...مگه نه؟دنیکه نم هیگرفتش...جلو بق يدونفر دیکه با ییها هیاز اون هد نیخوب ا -

 ...کندیاما نگاهم مچگونه  دانمیو معتمد نم زندیم شخندین نیدارد...حس بانی....هنوز سر در گرکنمینگاه م لوفریلبخند به ن با

 ...گذارمیکنم...تکه تکه در بشقابها م مشیتا تقس کشمیرا سمت خودم م کیو ک نمینشیم نیفاصله از حس با

 :دیگویلب م ریز نیحس

 تمومش کن.... -

 !زنمی...اما مجاستی...بزنمیم لبخند

 ...کنمینم تمومش

 :میگویو م تکانمی...مانتوام را مشومی...بلند مخورمیم ینیاز س ي...خودم تکه اگذارمیرا جلو هرسه م بشقاب

 بود...خدانگهدار. یبازم تولدت مبارك....شب خوب -

 جانم! یرعلیام يخودم...حرفها دارم برا یبودن را تجربه کنند...راستش را بخواه ییسه تا یکم خواهمی...مرومیم و

 :دیگویببندم که معتمد آرام م خواهمیرا م در

 !!!انیممنون خانم پو -

 ...بندمیو در را م دهمیتکان م يسر

 را به اوج رساندم..حاال راحتم! تمیام را ، انسان فهی..من وظرومی...سمت تاب مکشمیم يبلند نفس

 ..بندمی...چشمانم را منمینشیم

 .. .یرعلی...امیرعلی...امیرعلیام -

 گمیاما م ستیبگم؟؟ الزم ن دیبا یچ گهی..من ديشنوی...خودت مینیبیم خودت

 از من گذشت... نیکه حس يکه...همونطور ي..هه..مرد گذشت باش...بگذر...همونطورنیحس
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 ...دونمینم کنهیفکر م دونم؟ینم یکنی..فکر مهه

 روشنش... يشعرا نیآشکارش به ا يها یدلدادگ نی! چون به عشقش آگاهم...به انی...فقط فکر کرده همهه

 داره... دوسم

 :چکدیم اشکم

 پسر جذاب و پولدارِ تازه مرد شده ...عاشق مادر مطلقه و حامله تو شده.. شه؟؟یباورت م یرعلیام -

 ؟یرعلیام شهیم باورت

 ..لستیبد پ نیخالء مادرشو پر کردم اما...نچ...حس کردمیفکر م لیاوا

شده...من خوب تو سرم الک  نیدارم...حس ی...من..هه...من زبان مضخرفارزهیکه ب یکس ي! تو مفلوك و مرد شو...اما براعشقم

 ...یناپاک نیپاك در ع نی...حسنی..حسستمیخوب ن نیحس ي...من براستمین

 در اوج حماقت... احمقه

 

 ...یرعلیام یکه دوست داره دلخواهم باشه...نه ...تو تنها مرد دلخواه من ينداشته باش اونجور توقع

 ..تنها!یمن یبعد پدر تنها فرشته مذکر زندگ تو

 کردستان!! رمی...مرمیهفت سال...م نی..مثله تمام ادمیم ي...تن به خاررمیم نجای..از ارمیم

 !دمیافتضاحم م یتن به رختخواب زندگ ارانهیو پت رمیم

 !یرعلیام

 .. يروز هیبگم دوست دارم...دوست دارم و دوست دارم  خواستمی...میچی...هه...ه کاش

 هم دوست دارم..........دوست دارم و بازنیبگم دوست دارم هم خواستمی..میچیه

 ...یمن ییتنها يشبها زیعز تو

*** 

 "نیحس"

 من... يروزها نی..مثل اندیایو سکوت ...بهم م سرد

تندش هم تنگ است...دلم داد و  ينگاه ها يبار دلم برا نیاول يتنگ شده باور کن...برا شی...دلم برارودیحرف باال م یب بابا

 !نی...همخواهدی..هرچه باشد فقط مخواهدیهوارش را م

 آرامتر شده ام... ی...هه...آرام شده ام...بعد از چند هفته کملوفری...نکنمیو من خوب براندازش م کندینم نگاهم

 ...دهدیسر م زیم يرا رو یمربع شکل و مشک ي...جعبه ااوردیرا درم يپشتش جعبه ا از

 :زنمیم شخندین

 ه؟یچ نیهه..ا -
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 واسه توئه! -

 ...شومیو دوباره بلند م زنمیم ي...پوزخندزیم يرو کنمیو پرتش م میایم ي...لب و لوچه انمیبیبه را مجع ي...رودارمیم برش

 :دیگویم هیو با گر ردیگیام را م قهی ستدیایم میسمتم...روبه رو دودیکه م رومیپله ها م سمت

 ؟ینباش ينطوریکنم که ا کاریکنم؟ بگو....بگو چ کاری...چنیحس -

 :کنمیرا م دستش

 ...نیمجازاتته...هم نیهه...مجازات..ا -

 نه؟ يریتقص یمن؟ فقط من؟ تو ب -

 :دهمیو فشار م رمیگیرا در دستم م فکش

 تحمل تو...تحمل اسم تاهل پشت اسمم...خودش مجازات...مجازات... -

 و حاال.. يکرد ریهه..منو اس -

 حرفش: نیب پرمیم

 ...يتو آزاد -

 من از آن روز که در بند توام آزادم... -

 شک... ی...او عاشق است...عاشق است بدیگوی...شعر...شعر...شعر مشعر

 احساسات احمقانه...کورکورانه! رهی...هه..زنجيگری..او عاشق من است و من عاشق ددانمیم

 من.. يو تو برا خونمیشعر م گهیکس د يمن برا -

 ...من همرودی...کنار مشودیم شل

 

 "ساناز"

 ...ستیدوست داشتن نهای..همه ایپنگوئن يقلمبه شدن، چاق شدن، راه رفتن ها حس

بهتر شده، سرد و خشک است  نی...حسمیدر آرامش ستیکم دارد! چند روز یگلدان شمعدان کیطاقچه شده...ترمه مادر و شکمم

 هنوز اما بهتر...خوبتر!

 ! بیو کم حرف و نامتعادل و بازهم عج بیعج لوفر،ین

 

از اتاق  ادیخدا مضطرب است .ز شهی...همکندیچشمانش چکه م واریدر دلش نهفته است که استرس از در و د يچه راز دانمینم

 ...دیاینم رونیب

 داشته ام!  يباردار يروزها نیکه من در نخست یعادات ی! حتخوردی...چهره اش اصال به حامله ها نمخوردینم يزیچ
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!! هه دانمیرا حق مسلمش م نهایو من همه ا کندیبه گوشه و کنار قلبش اصابت م نیحس يها يمهر یهم ترکش ب هنوز

 را! نیحس يعذابها نطوریهم

 !ندیاعمالش را بب يدجزایکار را کرد اما بازهم با نیاز سر حماقت نه از ذات خراب ا نکهیا با

انگار پر از مفهومند...و من عاجز از درك ..همه شیصدا ی...سکوتش، حتشیاست..نگاه ها بیاوهم مثل عروسش عج معتمد،

 رفتار ها! نیا

 ...کندیادا نم ی...اما اصوات را به درستزندیحرف م یبزرگ خوب است...گاه معتمد

 ...زندیبا او حرف م ادیکوچک هر لحظه کنارش است..ز معتمد

 !خوردیهم م یو کاف خوابدیرا هم...به موقع م شی...غذادهمیرا م شیداروها

 آزار است... یب

 !کنمیحسش م گریکه د شودی...باورم نمبردیسوال م ریمن آرامش را ز يروزها نیعشق ا م،یعل ریام

 !!خوردی...قلبم من هم تکان مخوردیتکان م یوقت

..به خدا که آرام خوانمیرسا م یی...قرآن را با صوت و صداکندیو خودش را لوس م خوردیبه خدا که وول م کنمیم نوازشش

 منند! یها، به خدا که زندگ نی...و همه اردیگیم

 ...جومیم ادی..کندر زرسمیبه خودم م شتریب

و  وهیو م بریشده ام...آنهم به خاطر کند شدن حرکات عضالت روده ام...خوانده ام با مصرف ف بوستیاما دچار  دیببخش

 ..ستیباردار بیهمه از خواص عج نیراحت تر دفع کنم و ا توانمیم ادیز عاتیو ما جاتیسبز

 در سه ماه اول است!!!  یماه هاست...تمام حال خراب و عالئم بد حاملگ نیو لذتبخش تر نیراحت تر يماه دوم باردار سه

 

 چپ... يپهلو حایترج خوابمیطاق باز بخوابم! به پهلو م توانمینم گریمن...د يعذاب شبها نیاز بدتر یکی و

 بعد پهلو به پهلو شوم!!! نمیبنش دی...که باآخر را بگو يکه عذاب است ماه ها شیحاال

 ندارم! میعل ریرا جز ام زیچ چیشده اند...حوصله دکتر رفتن را ندارم...حوصله ه فتریضع چشمانم

از خانه  ریدوباره آنهم غ يپرستار ایبرگردم کردستان و  دانمیبه فکر رفتن و روبه رو شدن با گذشته ام...نم شهیاز هم شتریب و

 معتمد ها!

 !ستیخوب حهیهم را نیمتفاوت است...ا نباریعطرش ا ي...بوکندیاز کنارم عبور م نیحس

 !نیکالفه ام نکند هم خواهدی...نکه وسعت عشقش کم شده باشد ، تنها مدیگویکمتر شعر م گرید

اش  یتفاوت یحواسش به من باشد هم ب هم خواهدیکه م دهدیکار را انجام م نیا ی...و درست زمانندینشیم ونیتلوز يرو روبه

 !ستی، ناش تیبلد نیبچه دختر باز در ع نیرا نشان دهد...و چقدر ا

 ...گذارمیاپن م يو رو کشمیم ی...دستمالاورمیدرم نی...ظرف هارا تک تک از ماشردیگیام م خنده
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 !دانمیم اوردینم طاقت

 است! یاز حد خنث ادی...او زینه جنگ ی...نه صلحینه اخم ي! نه لبخندستدیایم نهیدست به س میرو روبه

 ...دهمیانجام م ستیدرش موفق ن چیرا که ه اتشیو من بخش دوم عمل کندیهم نگاهم م هنوز

 !ستیکه او بلد ن يکار "یتفاوت یب"

 :دهدیم هیدستش را لبه اپن تک دو

 ؟یخوب -

 اوهوم.. -

 ...يغربالگر یرفت -

 ...هه

 !شهیم یسال هی کی -

 !ستی...چون خنده دار نخنددینم

 !دیببخش -

 :کنمیم نگاهش

 !ناستیاز ا شتریعزت نفست ب کردمیفک م ؟یکن ینکرده معذرت خواه يوقت به خاطره خطا یوقت و ب يچرا عادت دار -

 دوست داشتم خودم ببرمت! -

 حاال که نشد.. -

 ...زندیاپن م يرو يضربه ا آرم

 !شهیم يدفعه بعد -

 وجود داشته باشد! يدفعه بعد اگر

 زدن من! دیو اوهم به کارش...کار من نظافت و کار او د رسمی...اوهم...به کارم ممیگوینم يزیچ

سر و  یب خواهمی...ممیتر جمع و جور شوم و موضوع رفتن را به معتمد بگو عیسر دی..باکنمیکم کم دارم خودم را آماده م گرید

 صدا بروم...

 در رفت... نینگاه حس ریسر و صدا از ز یمحال است ب اما

 ...زنمی...در مرومی...با استرس به اتاق صالح معتمد مکنمیم یدگیمعتمد بزرگ رس يکارها به

 ..دییبفرما -

 را دوست دارم! ادبش

 !شودیم یو فرم کلفت، مرد سن باال اما جذاب کیش نکیسمتم...با آن ع گرددی..برمشومیم داخل
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در  شی..باالخره صدارومیور م میمانتو ها بی...با لب جکنمیباز کردن صحبت دست دست م يو برا زنمیم یپر اضطراب لبخند

 :دیایم

 نجا؟یا نیخوایم يزیچ -

 ...کنمیم نگاهش

 راسش... -

 ...کندینفره کنار اتاق اشاره م کی...با دست به مبل چرم شودیم بلند

 ...دینیبش -

 ...می! اوهم رو به رونمینشیم

 خوب... -

 ...شودیزبان المذهب باز نم نیو ا کنمینگاهش م بازهم

 بذارم! ونیرو باهاتون درم یموضوع هی خواستمیمعتمد م يآقا -

 ...کندیم شتریحرکت استرسم را ب نیو ا دهدیتکان م يسر

 برم... خوامی...راسش م نجاینکه بخوام اما بهتره...صالحِ که من ا یعنی...خوامیمن...راسش م -

 ....کندی...و او تنها شوکه نگاهم مکنمیرا فوت م نفسم

 ؟یچ -

 ...دهمیتکان م يسر مظلوم

 :کندیو باز م گذاردیروهم م یرا طوالن چشمانش

 ؟یچ يبرا -

 :میگویم ریتاخ با

 برگردم کردستان! خوامیبهتره با وجود ...خوب...م -

 زتونِ؟یگر لِیدل نیا -

 : زنمیم یالک لبخند

 که برم! رمی...من ناگزرینه...گز زیگر -

 رو بهم بگو.! يناچار نیا لیخوب...دل -

 خودم را مطلع نشان دهم: خواهمینم

 برادرام! شیبرگردم پ خوامیکردستان تنگ شده...م يخوب...دلم برا -

 :زندیم شخندین

 باشه! نیتنها بهونتون هم کنمیمن فکر نم -
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 ! عتری..اوهم سرشومی...بلند مکندیرا خورد م اعصابم

 :ستدیایم میرو روبه

 ...نیبر خوامینبود....من نم نیقرارمون ا -

 ه؟یشما چ لیدل -

 ...کندینگاهم م فقط

تنبل شدم و  دونمی..مدمیکه کارمو به نحو احسنت انجام نم دونمیهمه پرستار...م نیا ه؟یمن چ يموندگار يبرا لتونیهوم؟ دل -

 ...کنمیبلکه ضررم داره..اما...بهونه شمارو درك نم ستین دیه تنها مفن نجایکه االن وجود من ا دونمی..مدونمی...م نیسنگ

 !شهیم نایبدتر از ا ي! اگر بررهیم نیداره از ب نیمن هرروز جلو چشمات و داره...حس لِیدل -

 :دهمیو کماکان خودم را در غفلت نشان م کنمیرا کج م سرم

 !فهممیهه نم ن؟یحس -

 یبافیکه م ییدروغ ها نی...ادیگوی...به من که از همه مطلع ترم دروغ مدیگویو دروغ م کشدیبه گردنش م یاست...دست کالفه

 !یلیتنگ است...خ یلیافکار من خ يبرا

مادر و همراه به شما  هی یحت ایخواهر بزرگتر و  هیبه عنوان  کنمی...من حس مکنهیمادرشو با شما پر م یخال يجا نیحس -

 !دیوابسته شده ... تنهاش نذار

 د؟یمطمئن -

 ؟یازچ -

 !رمیگیاحساسش اما زبان به دهان م هیاز زاو میبگو خواهمیم

 و اگر برم... -

 ...دونمیم ادی...دنبالت م ادی...ممونهینم نیحس -

 از دستم بره! نمیحس خوامیخودم از دست رفتم...نم من

 دار است! خنده

 فتن؟یهمه پسرا دنبال پرستار پدر بزرگشون راه م -

 شده! زشیکه فعال همه چ يفقط پرستار...نه پرستارنه...نه  -

 ! دانمیو م داندیندارم...م یحرف

 :دیگویبرگردم...که دوباره م خواهمیم

....ندارمش...اما با رهیقرار بگ طیشرا نیتو ا نیحس خوامیو من نم کنهیم یساناز قاط نی..ببدونمیم ی...ولگمیم نیمن به حس -

 نرو! کنمیرفتن تو ..هه با حال خراب ندارمش! پس خواهش م

 !رودیم نییو پا اندازدیبهم م يدم در اتاقش است...نگاه گذار نی..حسرومیم رونیب
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 خدا حالم روبه راه شود... یو اندک یعل ریام یو کم يفنجان چا کیبا  کنمی...و فکر م ستیخوب ن حالم

 !داندیرا خودش مبه کدام راه  رو

 شده است! بینماز در من عج يشوق برا نیدوباره نماز شب را از سر گرفته ام و ا ستی...مدترومیاتاقکم م به

 !میبگو "کاش يا" هیومی يآمدن وقت نماز ها يبرا کندیخدا قسم که نماز شب مرا وادار م به

 همه از اثرات مستحاب بر واجبات است! نیو ا تپدیم شیاینماز و ن يبرا دلم

 ....خوانمیتنها م ،یچه وقت يبرا دانمینم خوانمیم نماز

 !دهدیرا به تن خسته ام م یتنها خواستن ها چه آرامش نیا و

 حروف هارا دوست دارم: نیا چقدر

 ....ي ين ه ا  ت

کنم...جز  ادشیندارم که فر یتیبرعکس من که هو ...درستزندیبودنش را جار م يزییو پا باردیوقفه م یباران که ب نیهم مثل

 مادرم... نکهیا

 !یعل ریتا ابد تنها بودم..تنها با مادر و ام کاش

 تنها، مادر بودم!!! کاش

 !شودیباز نم یدست چی..با ه یآه چی...با هیبغض چی...با هيخاطره ا چیبا ه يگذشته ا چیگرفته است و با ه دلم

 فقط و فقط در دستان مادر است! یاحساس لعنت نیگرفته است و گره ا دلم

 !کردیباز م میرا به رو یها راه یچند راه نیها که چه عرض کنم...بر سر ا یدوراه نیبود و بر سر ا کاش

 را داشت! میرا داشتم...هوا شیبود و آغوشش را داشتم...هوا کاش

 را... شیبود و نگاهش را داشتم! مهربان کاش

 !خوردیکاشها بهم م ...کاش...حالم ازکاش

 !شودیم میفاطمه زهرا حاتیجمالت تسب نیا مرور

 ...اندازمیو چادر را هم در سجاده ام م کنمینماز را م مقنعه

 !ستیکه نه...برف یام باران حوصله

کهنه  يها هیاز موهبت پا نیو ا شودیهم در خانه پخش م یمیمال یقیهمراه گذشته موس دای...جدنمینشیکهنه م یصندل يرو

 !ستیصندل

 !دمیدی..کاش آنقدر گرم بود که در بخارش خودم را مزمیریم یگرم مهین يچا

 .....دیرا شا مادر

 شتریها ب یرا ندارم! با بداقبال میها یحوصله مرور خوشبخت نروزهایا میو نام گذشته پشت بندش...راستش را بگو دیایمادر م اسم

 !کنمیحال م
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 ندارم...نه حوصله گذشته را نه حوصله مرورشان را... حوصله

 ....دهدیطولش م نقدری! چرا ا رید نقدری...کالفه ام که چرا ا میرعلیاز ام ی...و حتمی...کالفم از خودم از زندگکالفم

 ...نهایا شودیافکارت م يدلت گرفته باشد نام اجزا یوقت ؟؟یفهمیمرا م يروزها نیا حس

 ..کنمیم هی...گرکندی...جنس طلب مزندی...داد مدیایدور گرد م يصدا

 که : ندیگویم راست

 "ردیگیات م هیدوره گرد هم گر يدلت گرفته باشد با صدا یوقت "

 داغ و سوزانش را دوست دارم. شهی...سرد شده است و همخورمیرا نم يچا

نه  شودیم ختهیکه در حلقم ر ییها یداغ ادی...شودیم یمتجل میبرا ایدن نیدر ا یو جهنم کوچک زنمیلبخند م سوزمیکه م هربار

 !سوزاندیزبانم را بلکه دلم را م

 !ستیخوب یو آمادگ هیتنب

خاك باارن  يو من برعکس همه بو باردی...مطبوع است..باران مستی...هوا سرد نکنمی....پنجره را باز مگذارمیرا کنار م فنجان

 !نیندارم هم ...دوستگریندارد د لیخورده را دوست ندارم....دل

 

 ..دهدیم ندهیآ ينه ، بو دهدیخاطره نم يبو

 !کشمیدست م جانشانیب يگذاشته اند...من وفادارم اما ...به برگها میتنها اسهای

 ...سوره رعد..کنمی....استخاره مدارمی...قران را برمکنمیباران را حس م یسیخ

 ...کنندیم دمی...ناامرندیگیم ي...استخاره ازنمی...به مسجد محل زنگ مشودیسرم نم يزیچ ی..راستش را بخواهکنمیم رشیتفس

 بد!  یلیخ یلی...خدیایم بد

 بدتر از حال االنم؟ گریبدتر از گذشته و اتفاقاتش؟ د گرید

 !دانمیرا نم حکمتش

 است! میزندگ يها هیثان نیتر بیعج نی...و اکنمیفکر نم يزیچ چی...به هبندمی...چشمانم را منمینشیم یصندل يرو دوباره

 ! خواهدی...بگذار نگاهم کند...هرچقدر مگذارمی...آرام چشم مکندیها نگاهم م لهیاز پشت م نی...حسکنمیباز م چشم

 !شومینم "تو"او  يبرا من

 !يبر ذارمینم -

 ...لرزدی...پلکم مکنمیاما چشمانم را باز نم زدیریم قلبم

 مگه دست توئه؟ -

 ...يه نرک رمیگینه...اما دستتو م -

 !نیهم خندمی..مهه
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 ساناز... -

 :دهمیتکان م سر

 چشماتو باز کن! -

 !شنومیم -

 ساناز..نگام کن! -

 :ردیگیپنجره را م يها لهیم ی...دو دستچسباندیم واری...چقدر دردناك شده است! خودش را به دکنمیم نگاهش

 نرو! یعل رینرو...تورو به جون ام -

 !کشدیم ری...از قلبم که تی..نه از ناراحترودیدر هم م اخمم

 :ستمیایم شیو روبه رو شومیم بلند

کم  يزیکه با رفتنم چ ستیمن ن ياصال جا نجای...اخورهیاز آب تکون نم یآب چی! هافتهینم یاتفاق یچیبدون من ه نجایا -

 بشه!

 :چاندیپیها م لهیدوره م شتریرا ب انگشتانش

 کارو! نی..نکن اکنمیساناز...خواهش م -

 !گذاردیبار پا به اتاقک پر از عشقم م نیاول يو برا کنمی...باز مزندیو در م دیای..دم در مکنمیم نگاهش

 :یصندل ي...من هم روندینشیتخت م يرو

 رمیمنم م ياگه بر -

 هه کجا؟ -

 هرجا... -

 پس برو هرجا ! فقط قبلش خانومتم با خودت ببر.. -

 !دانمیجمله را نم نیا لیو من دل کندینگاهم م زیت

 بحث را عوض کنم: خواهمیم

...من فکر يخودشو که دوست دار يدکتر؟ به فکر باش..مامانشو دوست ندار شیبری...چرا نمیرسیاصال به زنت نم یراس -

 دونمیبچتون مرده...چه م دی...شاخورهینه حالتاش به حامله ها نم شیی...نه عادات غذانیریازش بگ شیآزما هیبهتره  کنمیم

 اگه بچه افتاده باشه... شهیخوب ...نه نم اما...لوفرین ادهیز یناراحت ایاز استرس  دیشا

 :کشدیم عربده

 ته؟؟یحال يبر ذارمیساناز...من نم -

 با غم: زنمیو داد م بندمی...چشمانم را م پرمیجا م از

 ...رینگ میتصم من ي...براانهینداره که بخوام برم  یربط می...به کسیسر من داد بزن يحق ندار -
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 !رومیو من عقب نم شودیم تری...نزدکشومی...من هم باحرص بلند مستدیایم میرو روبه

نه  ینه خواهرم یدور...تو نه مادرم زیمسخرم بر يها هیتوج نیعشقم از دستم بره...ا ایراحت نیبه ا ذارمیمن...من عاشقتم...نم -

 سنگ صبور... هی

 ؟يدیحرف رفتن نزن فهم گهی..من عاشقت شدم...دساناز

 !خوردینم چی...به کودك درونش که حاال به کودك بودنش شک دارم هزندی..چقدر مردانه حرف ملرزدیم تنم

 :کشمیرا م نشیرد شود که آست خواهدیم

 ...یکنیاشتباه م -

 :گرددیبرم

که گفتم دوست دارم  ی...من دوست دارم و از همون روز اولیگرفت یمنو به فرزند خوندگ يخودی...بستیدر کار ن ینه اشتباه -

 ...ستیدوست داشتم...اشتباه ن

 ...یکنیاشتباه م -

از خودم دوست  شتریاز خودم...تورو ب شتریاز اون بچه...ب شتری...بلوفریاز ن شتری...من دوست دارم..بکنمینه اشتباه نم -

 ..یمن به احساسم شک ندارم...تو در اشتباه ؟يخوایم یچ گهیدارم...د

 :کنمیقبل تکرار م متیمال به

 ....یکنیاشتباه م -

 :رودیباال م یکم شیصدا

 حس ثابت شدست... هی نی...استی...آزمون خطا نستینه..نه ساناز...اشتباه ن -

 :زندیاش م نهیس به

 ؟یچ یعنی نی..ازنهیتو تند تر از همه م يقلبم برا -

 ...یکنیتباهه..اشتباه مهه...اش -

 :شودی...و من قلبم از جا کنده مزندیم ادی...فرزندی...داد مکشدیم عربده

 !-؟؟يدینکن..من دوست دارم فهم نی...نه ...نه احمق ...به من تلق نه

 :زنمیو داد م کنمی...دستم را از هم باز مزنمی...و در آخر داد مکنمیم هی...گرکنمیم بغض

 شو..... کیمن نزد ی...به بعد جسمانيگذشتت کرد يرو بکن که با عشق روزا ي...کارای...بایب -

 ...دهدیو سرش را به چپ و راست تکان م رودی...عقب عقب منگردیوارم م وانهید يمانده به رفتار ها مات

 :کندیداده و هنوزهم نگاهم م هیتک واری...و او به دستمیایم شی...رو به روکنمیپرت م يدستم را گوشه ا خسته

روزا ازش دم  نیکه ا ی...عشق تو عشق مکملنی...؟؟ حسيخواینم یکنیکه فکر م يکه تو منو اونجور ینیبیم ؟؟ینیبیم -

 .....یتونستی...وگر نا مستین زننیم
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 ..یپر کرده....اما تو نتونست ضهیمکملو غر ياز عشقا یمی...اما...قسمت عظی، پاک یناپاک نی...در عیپاک تو

 ...با خودت روراست باش...یکنیکه فکر م ستین ینیاحساس تو ا یعنی نیا و

 ...يکردی...اشتباه منیحس

 ...از راز فاش شده ناراحتم..از خودم ناراحت تر! نمینشیم نیزم ياما مغلوب رو روزیو منِ پ دودیم رونی...بدودیم

 "معتمد"

 :کنمینگاه م يو به هاد کشمیبه پشت گردنم م یدست کالفه

 ...اگه بره..يکنم هاد کاریچ دونمینم -

 ؟يدار یتو با رفتنش مشکل -

 :شومیبلند م یعصب

 !وونستید نیکه حس یدونیکنم؟ م کارشیو چ نیمعلومه که مشکل دارم...ساناز بره حس -

 :نمینشیو با فشار انگشتانش م زندیبه شانه ام م یدست

 کرد... شهیم کاریچ نمینشو...بذار بب یحاال عصبان نیبش -

 :گذارمیچشمانم م يرا رو دستم

که کنارش  یی...االنم از اون بنبستارونیب زدیاز کنارش م نیحس هیداشتم  میکه تو زندگ یکرد؟ هر بنبست شهیم کاریهه..چ -

 واال! دونمیبچگانشو کنار بذاره...نم يحماقتا نیا خوادیم یک دونمی...نمنِینه، کلش حس

 راه در رو داره... هی ی...هر بنبستیکنیناراحت م یخودت يدار يخودیب -

 ...کنمیم نگاهش

 هست؟ یاز بنبست چه راه ؟يهاد یگیم یچ -

 :کندیفکر م یکم

 دور بزن.. -

 

 دور بزنم؟ -

 ....ردیگی..نگاه ازم م کندی....نگاهم مکشدیبه رانش م یدست

 اره دور بزن! -

 ..ي..درست صحبت کن هادفهممینم -

 م؟یفردا صحبت کن ستیاالن حالت خوش ن يخوایم -

 !نیتر حلش کنم...هم عیفقط سر خوامی...مخوامینه ..نه نم -

 :گذاردیهم م يرو یرا طوالن چشمانش
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 ساناز و... یتونی...اگر تو...م کنمیصالح! فکر م -

 ؟یحرف بزن...کجا دور بزنم؟ باک يبابا هاد يا -

 با ساناز... -

 خوب.... -

 !نیعقدش کن...هم -

 ...شودیمعروف هم دهانم باز نم "یچ"گفتن همان  يبرا یر که حت...آنقدشومیم خشک

 ...کاش نبود!ی...کاش نباشم...کاش نباشمیچه بگو دانمینم

 ...دیایاز پسم برنم يکار ينگاه کردن هاد رهیاست و جز خ بیعج حالم

 :دیگوی...آرام مشودیتر م کینزد

 بگو... يزیچ هیصالح...به خدا که ..صالح حداقل  -

 :میچه بگو دانمینم دانمی...نمکنمیرا فوت م نفسم

 امکان نداره! -

 ...هیخوب یلی..چرا امکان نداره...راه خیچ يصالح..برا -

 دور بزنم... دیبا یخودت گفت ست؟ین ادتی...ستیراه ن نیا -

 :دیگویم کالفه

 کلمه بگو ... هی...چونیهه..صالح حرف منو نپ -

 بگم؟ یچ -

 ...یکنیبگو که قبول م -

 ...کنهیم چارمیب نی..حسيهاد -

 کنه؟یحالتو خوب م ؟یبره چ -

- ... 

 ...موندن و....نیرفتن و از دست دادن حس ؟ینیبیم -

 با پسرم بجنگم؟ خوامیمگه م ي...هادنیهه بازم از دست رفتن حس -

 ...یزنیبا عقد ساناز چندتا نشون م گمی...من فقط مستیدر کار ن یبرادر من؟ جنگ هیجنگ چ -

 

 داره... ازیسرپناه ن هیداره که به  یتیساناز االن موقع نکهی...دوم ایکنیم يریاز رفتنش جلوگ نکهیا یکی

به چشم همون مادر ....به چشم همون ماه بانو بهش  ی...فقط کم یکم نیساناز، حس ینیچن نیبا وجود رابطه ا دی..شابعدشم

 نگاه کنه...
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 شم؟به گند بک مویزندگ دیبا شا د؟یهه...شا -

 ... شدیبگم...روم نم دمیترسیم ياما...راسشو بخوا خورهیفکر داره مخمو م نیوقت که ا یلی...خهیصالح...باور کن راه درست -

 جز رفتنه ساناز داشته باشه؟ تونهیم ي...مگه چه رفتار بدترکنهیم دییتا یبگ یبه هرکس کنمیفکر م حاالم

 ...باشه؟ کنمیباهاش صحبت م هان؟

-... 

 ..زنمی..با هردوشون حرف مزنمیصالح باتوام...باهاش حرف م -

 م؟ی...چه بگوکنمینگاهش م تنها

 "نیحس"

 اش... هیاز سا یاز رفتارش، حت ش،ی..از نگاهش ، از صداکشمیم خجالت

 ...کشمیم خجالت

 ...لرزدی...قلبم مکندیعبور م ازکنارم

 ...لرزدی...قلبم م زندیم پلک

 ...لرزدی...قلبم م کندیرا فوت م نفسش

 ...لرزدی..قلبم مکندیم نگاهم

 ...لرزدی...قلبم مدیگوینم يزیچ

 !کردمی...اگر اغرار نمگفتمیاست...اگر نم شیپ يشبها يها يفکر ی...بگذار بلرزد...تقاص بهه

 ..اگر

 ...لرزدیو ببخش اما بازهم قلبم م ندیچینهار را م زیم

 ...کنمیو نگاهش م زنمی...پرده را کنار مرودیم رونیو ب دیگوینم يزیچ

 ...رودیبشقاب مرغ و برنج به اتاقکش م کی با

 ..لرزدی...قلبم مبنددیرا م در

 !خوردیبه هم م شودیاز خودم ...حالم از عشق...حالم از دلم..حالم از هرچه به ساناز مربوط م حالم

 !خوردی...بهم مخوردیاز حس بچگانه دوست داشتنش بهم م حالم

 !فهممیم قشیعم يمات مانده و نفسها يرا از نگاه ها نی..و استی...حالش خوش نندینشیم بابا

 !فهممیرا از خودم م نیو ا ستیخوش ن حالش

 ...شمرمیبرنج را م ي...دانه هاخوردیساالد م ی...او تنها کمکشمیم برنج

 ...نجایا ادیم يفردا هاد -

 :دهمیکان مت ي...سردیگویرا م شیفرشته نجات زندگ همان
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 ادنه؟یتوکه ازش خوشت نم -

 ...شیازش...از دخالتها دیای...خوشم نمادیز نه

-.... 

 ...نیباتوام حس -

 :کندیم نگاهم

 بهشون بزنه... يسر هیببر  لوفروی...ننایفردا برو خونه خالت يخوایم -

 :دوزمیبه مرغ سرخ شده م چشم

 نه خونه خاله.. یول رمیم -

 کجا؟ -

 ..یببرمش سونوگراف خوامیم -

 ...دهدیتکان م يسر

 ؟یک -

 ..!برمیم ادیرا از  لوفریوجود ن ی...گاهکنمی...در اتاق را باز مرومیو باال م شومیحرف بلند م یرا ندارم...ب شیحرفها حوصله

 است! داری! پس بلرزدیبسته شدن در م ي! با صدادهیتخت خواب يرو

 ...دهدینم ییو صدا دهمی...تکانش مخوردی...تکان نمنمینشیتخت م يرو

 :زنمیم شیصدا

 ...لوفرین -

 : کندی...نگاهم مگرداندیرا برم سرش

 سالم... -

 :ندینشیم می..روبه رودهمیتکان م سر

 شده؟ يزیچ -

 کو؟ شتیبرگه آزما -

 ...کندیرا باز م پشی...زداردیرا از کنار تخت برم فشیو ک شودی...دوال مدهدیرا باال م شیابرو

 ؟يدیمگه ند ؟؟يخوایم یواسه چ -

 :دهمیتکان م شی...دستم را جلوزندیحرف م يادیز

 ...نمیبده بب -

 مثبت ها... نی...مثبت است...مثبت...لعنت به اکنمی...نگاه مدهدیرا دستم م برگه

 :اندازمیم شیپا ي...برگه را روکنمیرا لمس م می...با زبانم تمام دندانهادهمیتکان م سر
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 ..یسونو گراف میریفردا م -

 :دیگویم عیسر

تا  خوامی...اصن م تشیجنس نیی...تازه..زمان تعستیواردم..االن اصن موقعش ن زایچ نیسونو چرا؟ من خودم به ا ؟یواسه چ -

 که نداره...باشه هر موقع.. یبی...عهیاومدنش ندونم چ ایموقع دن

 :خوردیو حرفش را م رمیگیرا محکم م فکش

 ؟يدی...فردا نه صبح وقت گرفتم...فهمیزنیحرف م یلیخ -

 :کندیم بغض

 ...امیمن نم -

 :دهمیفشار م شتری...دستم را بکنمیرا تنگ م چشمانم

 جــــون؟؟ -

 !ستیخوب ن نیجن يبرا هیاول يتو ماهها یاصن سونو گراف -

 :يکنار کنمیرا پرتاب م فکش

 چرت نگو...فردا ساعت نه آماده باش... -

 :گرداندیم بروم که برم خواهمیم

 بعد! ي...بذار براکنمی..خواهش م ستیبچه خوب ن ياالن اصال برا گمی...بابا منیحس -

 :میگویگوشش آرام م ری...زچکدی..اشکش م چانمیپی...مرمیگیدستش را م مچ

 ...ینیبی...به واهللا که مرگو به چشمات مکنمیباشه که فکر م یاون خوادیفقط دلم م -

 :دهمیفشار م شتریرا ب دستش

 ساعت نه... -

 !لوفری...اه...لعنت به تو ن شیبرگه آزما ی...مشکوك است...از طرفکنمیم شیرها

 ..رومیم اطی! به حدیایاز آشپزخانه نم ییجمع شده...صدا زی...مرومیم نییپا

 ...ابمشیپنجره خانه در حال نماز م از

به عنوان  يمداد شی...ال به الاندازمی...نگاه به کتابش مرمیگیها م لهی! دستم را به منتمیبینم هیزاو نی..از اشومیتر م کینزد

 عالمت گذاشته است!

 :شیشده است...و صدا دهیپرده کش کنمی...باز که مبندمیرا م چشمانم

 خودم آزاد باشم... میحداقل تو حر نیبذار -

 ...دوزمیم یالانگشت يها یی...چشم به دمپااندازمیم نییو سرم را پا فشارمیم شتریها را ب لهیم

 !ستی...هنوز هم نستی...نرمیگی..سرم را باال مکشمیم آه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  –دستخط خدا                               

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 تا ...تا ... نمینشی...منمینشیم همانجا

 :کنمیرا در دست مچاله م ی... رو تختکشمی...دراز مرومیبه اتاق خودم م شومی...بلند م

 ..یساناز...ساناز...ه -

 ...فرستمی...به ساناز هم لعنت مکندیاعتبار م یمادر را ب ادی او

 یکه زن باش ياست به وجود امد نیا عتتیطب ياقتضا -

  یباش رهنیپشت پ یدوزخ یبسوزان يامد بوجود

 

 امدم که داغت را پشت دستان خود نگهدارم بوجود

 بعد از آوارم... دیبعد اسکندر، تخت جمش يایدن مثل

 !میتنها مادر آن روز ها نیمنم و ا نی...اچسبانمشیم نهی...به سبوسمشی...مدارمیمادر را برم عکس

 را ندارم چه برسد به دانشگاه! یکه دانشگاه نرفته ام...حوصله زندگ ستیهفته ا کی

 !!شومی...تا خوده شب سگ مکندی....کسلم مخوردیاز خواب ظهر بهم م حالم

تخت ولو  يو دوباره رو کنمیم ی...آهنگ را پلکنمیخارج م پیو لبتاپ را از حالت اسل کشمیتخت خودم را باال م يهمان رو از

 !شومیم

 سر به راه تر.... یه

 تر.... ریسر به ز یه

 ...رتریگوشه گ یه

 لحظه خسته تر.... هر

 لحظه تلخ تر... هر

 ...رتریلحظه پ هر

 زندون مومنِ... گنیم یول ای... دنییمن تو يایدن

 ممکنه! ریغ نیتو بگذرم ا ریاز خ يچجور آخه

 ..نهيگم شو تیسگ یِو زندگ گاریدر دود س ستین ی...مردانگزنمیو آتش م دارمیرا برم گاریس

 ...يشویحال کدر جدا م نیشفاف در ع يایدن نیاز ا یکم یکنیحس م اما

 که من از دست رفتم... يهمون روز ياز روز اول رفته بود درست

 عشق تو بنبست من بود...منم تا آخره بنبست رفتم!!!!!! زمیعز

 ...بندمیو چشمانم را سخت و سفت م زنندیاتاق را م در

 !نیباشد هم میروزها نیا يدوست دارم همان تنها تنها
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 ...کنمیرا بلند تر م یقیموس يو صدا زنندیدر م بازهم

 نبود که به تو فکر کردن خوده آسمونه خوده آسمونه!! حواسم

 ...شودیدر گم م يکه صدا کنمیم ادشیدوست دارم..آنقدر ز شتریرا ب يبعد آهنگ

 ...چدیپیتو در اتاقم م ریغ یکس نمیبب خواهمی...نمشودیباز م در

 ... یمیخدا که تو نس به

 .دهمیفشار م شتریو من چشمانم را ب شودیم کترینزد

 داره... یتو فکر کردم دوباره دوباره...به تو فکر کردن عجب حال به

 ...دیایتنها از خوده طوفان برم نی...و اشودیکم م یقیموس

 :لرزدی...قلبم مکندیم میصدا

 ...نیآقا حس -

 !نیکن! مهم مورد خطاب قرار گرفتن است...هم میصدا کشدیندارد هرچه عشقت م یبی...علرزاندیدلم را م شتریب شیآقا نیا

 :دهمیهمان چشمان بسته جوابش را م با

 بله؟ -

 هنوزم تورو دوست دارم... زمیداشتم با تمام وجودم...عز دوست

 ...میشام بخور میخوایم نیایب -

 کنارم! یبمون شهیهم یکنار تو باشم ...اله شهیهم یاله

 !خورمینم -

 ...خوردیباران خورده پنجره م شهی..نگاهم اول از همه به شکنمی...چشمانم را باز مرودیدر م سمت

 تو فکر کردم تا بارون بباره... به

 ساناز...خانوم.. -

 !!!گرددیا برمخنده ام ی...بمیگویرا با خنده م خانومش

 بله؟ -

 :زنمیموقع است اما دوست دارم م ی...بزنمیم لبخند

 د؟یبازم بگم ببخش شهیم -

 :کندیسرد و خشک نگاهم م همانگونه

 ؟یچ يبرا -

 :ستمیایم شی..روبه روشومیم بلند

 ...کنمیکارم اشتباه نبود...فکرمم اشتباه نبود...من اصال در مورد تو اشتباه نم -
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 گهیکه د دیببخش گمینباشه...م یرنگ نینگاهت ا گهیکه د دیببخش گمیکه بوجود اومد...م یبه خاطره تشنج دیببخش گمیم

 ...نیحس یکه فقط بگ دیببخش گمی...مینباش نیسرسنگ

 ...کردمیبهت نشون بدم اشتباه نم خوامیچون م دیببخش گمیم

 ...کنمی...اما باز حماقت م دانمیچه...نم يبرا دانمیچرا..نم دانمی...نمکنمیرا بلند م دستم

 یلیو با همان زمستان دستش س کشدی... خشن عقب مماندیانگشتانش در حافظه دستانم م خی... تنها تُن رمیگیرا م دستش

 !!نشاندیبه گونه ام م یداغ

 :دیگویلب م ریو ز رودیم عقب

اسمت اونم از  دنی...حسرت شنشهیعوض نم رنگ نگاه من گهی...دستیدر کار ن یبخشش گهی...دیاحمق هیاحمق...تو واقعا  -

 ایوقت طرف من ن چیه گهی...دیشیم کیبه من نزد بانهیتو نا نج یاز تو دور شدم...ول بانهی... من نجمونهیزبون من به دلت م

 وقت! چیبچه جون...ه

 ...حس ندارم...رودیم رونیب

 ...کندی...دارد خرابم مکندیم میاز داخل زخم شیکودك درونم دارد با خنجول ها اما

 را... رانهیو نیا کندی...خرابتر مکندیجون...داغونم م بچه

بفهمد...بفهمد جسارتش را دارم..بفهمد مرد  خواستمیثابت کنم...م خواستمی...من تنها منمینشیتخت م يرو دوباره

 عملم..بفهمد....

 ...بفهمد...خواهمشیچقدر م بفهمد

 را وارونه کرد! می...زندگدیارونه فهم...ودی...اشتباه فهمدینفهم اما

 هرروزه را ادامه دهم!! شهیکل نیو دوست ندارم ا شومیم داریب

 ...اندازمیتخت م ي...دوباره خودم را روکنمیرا مرور م شبی...اتفاقا دشومیم رهی....خنمینشی...مزمیریرا بهم م میموها

 هشت صبح است و اصال حس بلند شدن را ندارم... ساعت

 ...اه...یگراف سونو

 ها را .... هیو ساعت و ثان خیو تار میجر بدهم تقو خواهدیروزها...دلم م نیا زنندیرا بهم م حالم

 ... ستمیایم نهیآ ي...روبه روشومیو بلند م کنمیپرت م يرا گوشه ا پتو

 نگاه کنم؟ بشیاما به فکره چشمان سانازم..چگونه در چشمان نج کنمیخودم نگاه م به

 ...کنمیم ضیبود تعو دهیخر میکه برا يمردانه ا رهنیرا با پ شرتمیو ت زنمیم زیبه م یمآرا ضربه

 است! نیپوشش هم يانتخابم برا نیگرفتمش اول هیکه هد یموقع از

 !ستی...نکنمیرا باز م لوفریاتاق ن در

 :دیایو سمتم م شودیبلند م عی...سرکنمیمبل نشسته...از کنارش عبور م يرو رومیم نییپا
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 جان نی...حسنیحس -

 : گردمیبرم

 هوم؟ -

 ؟؟يریوقت بگ گهیموقع د هی شهینم م؟؟یامروز بر دیحاال حتما با -

 نچ... -

 :دهمی...سر تکان مکنمی..به چشمان منتظرش نگاه مکشمی...با همان پاکت سر م دارمیرا برم وهیو آبم رومیم خچالیسمت  به

 ؟یکنیهان؟؟ نگاه م -

 :زنمیم زیم يو چند بار آرام رو کنمی...چشمانم را تنگ مشودیدر چشمانش جمع م اشک

 ..رهیگیواسه من آبغوره م خورهیم یبه توق یتو از جون من؟ تق يخوایم یاَه اَه اَه...چ -

 :کنمیبه ساعتم م يا اشاره

 ...نیتو ماش رمی...مایحاضر گهید قهیتا پنج دق -

 :زندیم میو التماس گونه صدا ردیگیرا م نمیاست

 ...نیحس -

و سمت  دهمیهم فشار م ي...چشمم را محکم روشودیم دهی...نگاهم تنها به اتاقک ساناز کشرومیم رونیو ب کشمیرا م دستم

 ...رومیم نگیپارک

 ...دیایم رونی...با صورت قرمز و اشک بگذاردیدر منتظرم م يروبه رو یربع کی حدود

 ...کندیم هیهم گر هنوز

 سمتم: گرددی...برمکنمیرا نبسته حرکت م در

 ندارم...خوب؟؟ شویاصال االن آمادگ کنمی...خواهش منیحس نیبب -

 :کنمینم نگاهش

 ؟یفهمی!! متونمیجان االن نم نی...حسنیحس ؟؟یکنیخوب چرا درکم نم ؟يشنویم -

 :ردیگیرا م می...بازوخندمیم

 ؟یفهمیم یسونو گراف امیامروز ب خوامیبهت بگم؟ نم دیبا يجوری...چنیحس -

 :کنمیآرامش نگاهش م با

 ؟یدونیم ،یزنیزر م یلیخ -

 :بردیرا باال م شیصدا

 ...نیحس خوامی...نمامیب خوامی...نمدونمیاره اره اره م -
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و به  کنمی...در را باز مشودینم ادهیو پ ستمیای...منتظرش مشومیم ادهیتوجه پ ی...بکندیم هیو گر زندیبند فک م کیخود مطب  تا

 !کشمشیم نییزور پا

 ...برمشی...من اما مکشدیو پا م ردیگیرا چنگ م میبازو هیگر با

 شودیخوردتر م اعصابم

 "انیب توننیاومد نم شیپ یدکتر امروز براشون مشکل "

 :میگویم شخندی!!! با نخنددیاما به وضوح م لوفری..نمیایم رونیب ادیداد و فر با

 !!!گهیجا د هی میریخوشحال نباش...م ادیز -

 ...شودیم ریو اضطراب در چشمانش سراز یجام نگران دوباره

 تا دوباره ..... میسیمیبابا...خوب...خوب وا يا -

 :میگویم لکسیر بازهم

 ؟یتونیخفه شو... م قهیدق هی!!! ــــشیه -

 ...دهدیاستاد راهم هم نم گری...امروز کالس دارم و اگر نروم دکنمینم یو من توجه کوبدیم يپا

 ...کنمیم شتریو سرعتم را ب اندازمیبه ساعت م ینگاه

 !کنمیرنگ برخورد م یمشک دیبه پرا یکه به طرز وحشتناک شودیچه م دانمی.. نمچمیپیم يکوچه راز در

و به سمتم هجوم  کندی...کمربندش را باز مگردمیبرم لوفری...به سمت نشومیو به عقب پرتاب م کندیبرخورد م شهیبه ش سرم

 :شودیم ی...دستش خوناوردیم

 حالت خوبه؟؟ ؟یخوب نمیشد؟ حس ی...چیاله رمیبم -

 :ستادهیا نشیکنار ماش یانسالی... زن م شومیم ادهیو پ کنمیام را پاك م یشانیو با خشم خون پ دهمیرا تکان م سرم

 ...سیپل میزنگ بزن -

 ...مقصر منم و نافرم خسارت زده ام!!رومیم نیو به سمت ماش دهمیتکان م سر

 !!کشمیبار است که دستم را نم نی...اولردیگی...دستم را مدهمیو زمان فحش م نیو به زم بندمیرا محم م در

 ...نشاندیو با عشق مهر م گذاردیدستانم م يرا رو شی..آرام لبهاکندیم يوبا انگشتانم باز زندیم لبخند

 ...گردانمیو روبرم کنمی...اخم مدیایبه دستم نم یخاص حس

 داشته باشم؟ يخوایم یکه من ندارم؟ چ يخوایم ی...تو چنیحس -

 :ستیحرفها ن نیام و االن اصال موقع ا کالفه

 هوووووف... ول کن بچه جان... -

 ...بچه جان...هه...کشدیم ریقلبم ت خودم

 ؟یهمراهم باش يخوای...من زنتم...چرا نمستمیمن بچه ن -
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 ...یکنیاستفاده سوء م یهمراه؟ هه...تو از هر همراه -

 ؟یفهمیبدست آوردن تو بود...م يخطاها فقط و فقط برا نی...اشتباه کردم..اشتباه بود...انیحس -

 :میگویم یلبخند حرص با

 ...یبه همه چ يکه گند زد یمرس -

مفهمم که پدرش پشت خط  شی...از حرفهادهدی...جواب مخوردیزنگ م لشیهمزمان موبا گرددیبرم شهیبه سمت ش دیام نا

 :کندیو نگاهم م اندازدیم فشیرا در ک لیموبا نشایاست...نگران و پر

 تورو خدا منو برسون خونمون...مامانم حالش بده.. نی...حسنیحس -

 شده؟ یچ -

 ...نیبرم حس دی...باکنهیم يقراریکرده...درد داره ...ب دایدوباره قلبش مشکل پ گهیبابا م -

 ...ادیب سیتا پل یسیوا دیبا یباشه..ول -

 ...رمیگیدربست م نجایخودم هم خوادینه نه اصال نم -

 ....دهدیدست تکان م نیماش نیاول يو برا شودیم ادهیآنکه منتظر جوابم شود پ یب

 عالمه خسارت پرداخت کنم! کی دیو منِ خرِ خسته با دیایم سیکه پل کشدینم یطول لوفریاز رفتن ن بعد

*** 

 "معتمد"

 ...میرا بگو میحرفها ستین نیتا حس خواهمی...مشهی...تند تر از همزندیم قلبم

 صحبت کند... نیو او با حس زنمیگفتم که با ساناز حرف م يهاد به

 ...کندی...باالخره باز مزنمی...بازهم در مزنمیزرد شده...در م ي...به گلهااندازمیبه اتاقکش م ینگاه

 ...کندیتعجب نگاهم م با

 تو؟ امیب تونمینم -

 :زندیو چندبار پلک م رودیپاچه کنار م دست

 !!دییچرا..چرا بفرما -

اتاق  نی...با همچچپاندیکوچک م يواریو در کمد د کندیسجاده اش را جمع م عی...سراندازمیبه اطراف م ی...نگاهرومیم داخل

 ...زیو تم باستی...زخواهدیحس خوب ساختن دل م نیبا ا يخانه ا یکوچک

 :ندینشیم میروبه رو يکهنه  یچوب یصندل يو رو اوردیم یی...چانمینشیتخت م يرو

 خدمتتون! ومدمیخودم م نیگفتیم -

 :میگویو م اندازمیبه اطراف م یندارم...نگاه ی..جوابکنمیم نگاهش

 ...نیا قهیبا سل یلیخ -
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 :میگویدر چشمانش م رهیخ

 د؟یاداره کن یقشنگ نیبه هم نیتونیکاخ دوبلکسم م هی -

 :دیگویو با لبخند م اندازدیباال م يا شانه

 هی کنمیفکر م یمدت تمام تالشمو کردم...ول نیا يبگم که تو همه  دیاگر منظورتون به اون خونه چند قدم اونورتره با -

 ...ادیکاخ دوبلکس برب نیبهتر از پس ا دیپرستار جد

 !نوشمیم يچا ي...جرعه اشودیمنظور حرفم نم متوجه

 د...نبو لیدل یاومدنم ب نجایراسش...ا -

 :دهدیتکان م سر

 .... طشویو شرا نیاز حس -

 :دیگویحرفم م نی...برودیدر هم م اخمش

 تشویمن و شکا شیپ نیایبار م هیمدرسه که هرچند وقت  ریمد ایمگه من معلمشم  د؟یحرف بزن نیدر مورد حس نیاومد -

 ن؟یخوایو از من کمک م نیای...مدیکنیم

 ...کنمیچگونه اما آرامشم را حفط م دانمینم

 ...قهیدق هی ؟یگوش کن شهیم -

 :میگوی..مکندیرا فوت م نفسش

 ...ستین يدوست داشتن حس بد -

 :شودیم یعصبان بازهم

 بده... یلیاما اشتباه دوست داشتن خ -

 ...گهیاره اره ...حرفتو قبول دارم اما خوب...دلِ د -

 معتمد؟ يآقا نیبگ نیخوایم یچ -

 خانوم... ادهیحرفام ز -

 !ومشنیم -

 نبوده... یمنطق ریاشتباه و غ شنهادشیوقت پ چی...هکنهیدارم که توهمه مواقع کمکم م یدوست هیمن  -

 شدم... دهیکش نجایبه ا يهاد ي...االنم فقط و فقط با حرفهادادیبود که راه درست بهم نشون م يهاد شهیهم و

 :دهمی...ادامه مدهدیسر تکان م کالفه

 که حق با شماست... دونهی...مستیکه حق با اون ن دونهی...مکنهیاشتباه م نیکه حس دونهیخبر داره...م نیحس دیجد طیاز شرا -

 ...خوب؟دوننیم زایچ یلیبله بله...خ -

 :زنمیم لبخند
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 ...یعجول یلیخ -

 :کندی...ضربان قلبم لبخند احمقانه ام را پنهان مدیگوینم يزیچ

گفتم ...اونم گفت: تا  يصد بار بهت گفتم...به هاد نوی...امکان نداره که بمونه اشهیبند نم نجایاونم ا ياگر تو بر دونمیمن م -

 ...نهیهم یهمون حس عشقو به شما داره زندگ نیکه حس یزمان

 ...ستین نیهم یبشه و بفهمه زندگ هیتنب نیتا حس رمیهه...خوب منم م -

 ...لیبا تحم یداره...حت گهیحس د هیبه  ازین نی...حسستیراهش ن نینه نه نه ا -

 به من گفت که...اگر حس مادر بودن ... يهاد یعنی... نی...حسراسش

 نه عشقش... یحس کنه تو مادرش خوامیواقع م در

معتمد من مددکار  ي...آقاستیبا خودشم روراست ن یحت نیبکنم..اما حس خواستمیکارو م نیمدت هم نیهه..من تو تمام ا -

 بکنم.... یکمک تونمیشد....من نم دهیکش ییجاها نیاومدم که به همچ يپرستار ي..براستمین

 ساناز...خانوم! -

 ...دهدیتکان م سر

 پسرمو از دست بدم... خوامیمن نم -

 از هم بپاچونم... لوفرویمثه ن چارهیدختر ب هی یزندگ خوامیمنم نم -

 ؟یزندگ یگیم نیبه ا ؟یزندگ ؟؟یگیم یچ -

 ؟یزندگ شهیم یزندگ یحس مادرانگ يبا موندن من و القا -

 ...گهیجور د هیآره بمون اما...اما  -

 مثال؟ يچه جور -

 ؟یبزرگش کن یاگر بچت سرپرست داشته باشه راحت تر بتون یکنیبچه تو راه...حس نم هیو  ي...خوب تو االن باردارنیبب -

 :دیگویم محکم

 من...من خودم سرپرست تمام مشکالتشم... -

 مادر داشته باشه... نیحس خوامیمن م ؟یچ نی...حسنیخوب...حس -

 ...دیدونیخودتونم م نویمادرش باشم...ا تونمی! من نمنیرفته...هم شهیهم يمادر داره...فقط برا -

 :میگویو م کنمی...نفسم را فوت می...عصب کالفه

 ...خوامیمن که زن م ؟؟یمن...من چ -

 ...ستین يه خدا چاره ااما...ب دانمیروش را انتخاب کردم...م نیبدتر

 ...زندی...پلک نمافتدیاش م شانه

 معتمد... يآقا -
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 :کنمیفرو م بی...دستم را در جشومیم بلند

 کن... يبچم مادر ي...براشمیامن م هیسا هیبچت  يکن..برا یزندگ نجایبا من ازدواج کن...ا -

 دنبالش آواره هر ناکجا بشم! نکهیبجنگم بهتره..تا ا ينجوری..بمونه و ارهیم نمی...حسيبر اگر

 رفته ... نمیحس يکه بر دونمیعکس العمل وحشتناك باشم اما...م هیمنتظرِ  دیبا دونمیم

 لطفا..عاقالنه فکر کن... دی...فکر کنستینا عاقالنه ن کنمیفکر م يهرجور

 !یلی...امشب نحس است...خستین دنی...االن موقع خندزنمی...لبخند مکشمیم یقی..نفس عممیایم رونیب

 با او حرف بزند... خواهدیزنگ زده باشد..م نیبه حس يهاد دیاالن با تا

 !!! نیکند...هم ریبخ خدا

 "نیحس"

 

 چه... يبرا دانمیدر مورد چه..م دانمیحرف بزند...م خواهدی...منتمیبب خواهدیزنگ زده است...م يهاد عمو

 ... دانمیم

 دوستش خواهم داشت... مینداشته باش و من بگو ساناز را دوست دیبگو خواهدیم

 ...بندمیدل بکن...اما من همچنان دل م دیبگو خواهدیم

 ... دانمشیمن نباشد....من همچنان از خود م ينباشد...ساناز برا خواهدیم

 "نه"دارم... بیحاال در ج نیرا از هم شیتمام حرفها جواب

 نشسته ام... نی...دم در شرکت منتظر داخل ماشدمیهم به کالس نرس امروز

 :دهمیم نییرا پا شهیش دیایم نی...به سمت ماشدودیچرمش م فیمعروف بابا، با ک کیهمان ن نمیبیم گذردیم یربع کی

 اومده.... شیکار فرسماژور برام پ هیجان معطلت کردم...راسش  نیحس دیسالم...سالم...ببخش -

  ؟؟يوقت دار فردا

 :اندازمی مباال شانه

 ...يعالفم شد دی...ببخشزنمیپس بهت زنگ م -

 نداره... یبیع -

 ...رودیشرکت م نگیو به سمت پارک ماندی...او هم منتظر نمکنمیرا روشن م نیو ماش مانمینم منتظر

 بازهم تکرارش کند! خواستیپدر را که م يتکرار يبهتر...حوصله اش را نداشتم...حوصله حرفها چه

 ..ستیام حال خواهرش خوب ن دهی...از دوستانم شنداردیاما برنم زنمیزنگ م دیبه سع چندبار

 ...میباهم خورد ی..نان و نمکمیکه دوستم بود یزمان کیباشد  هرچه

 چقدر تلخ چقدر زهر شده اند... میروزها نیافکار درهم برهمم...ا ریخود خانه اس تا
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 روزها.... نی...امان از ای.هروزها.. نیروزها را...ا نیندارم ا دوستشان

 من است... يروزها نیا یخانه همان مادر بهشت نیا دوارانهی...تنها بت امگردمیو دوباره به غمکده برم زنمیرا م نگیپارک موتیر

 امان از دل خودم....... میبگو دیمادر با نی....با ایروزها..ه نیا

 ...ستین ی..کساندازمیبه آشپزخانه م ی...نگاه کوتاهرومیو داخل م گذارمیم بمیرا در ج چییسو

 با ساناز چگونه برخورد کنم؟؟ دیبا دانمینم

 از خود بدانمش؟ هنوزهم دوست داشتنش را نشان دهم... هنوزهم

 اول باشد! يروزها یتفاوت یعاشقانه نگاهش کنم؟؟ به خدا سخت است رنگ نگاهم همان ب هنوزهم

 وقت نباشد! چیه کاش

 ...ستین ي! اما چاره امیزندگ یبا مونث دوست داشتن ییارویاز رو ترسمیم

 ...کنمیفکرم ...در فکر توام ...که با جسم خودت برخورد م در

 ...شودیاز کنارم رد م ظیو با غ زندینم ی...حرفگذاردیهم م يرو یبغلش است و چشمانش را طوالن ریپدربزرگ ز يها ملحفه

 کار دستش دهد! ترسمیشده...م فیچشمانش ضع ستیکه مدت دانمیم

 ...کنمی...با حسرت بدرقه اش مکنمینگاهم بدرقه اش م با

 ....کنمیم ضیتعو یرنگ و شلوار گرمکن یطوس شرتی...لباسم را با ترومیاتاقم م به

 ...نمینشیم یشگیمبل هم ي...رورومیم نییپا

 :زندیسمتم و داد م گرددی...با حرص برمکندینگاهم را حس م ینیسنگ دانمی...مشومیم رهی...خکنمیم نگاهش

 ؟يدینشو...فهم رهیبه من خ نقدریا -

 یدل ب نی...لعنت به من و اتیاخالق سگ نیو چشمانم بسته...لعنت به تو و ا شودی...زبانم قفل مردیگی...دلم مخورمیم جا

 صاحاب...

 بود... نجایا لوفرین خواهدی..حرص دارم...دلم مکنمی...در اتاق تاهلم را باز مرومیم باال

 ...کردمیم یحرصم را بر سر اشتباهات او خال ی...کاش کمرمیبا وجودش آرامش بگ نکهیا نه

 :کنمیو با حرص پرتابش م کشمشیم رونی...بکندیم تیکمرم را اذ لوفرین پسی...کلاندازمیتخت م يرا رو خودم

 صاحاب... یب -

 ....شودیزده شود بابا وارد م يدر نکهیا بدون

 :کندیم بشی...دستش را در جشومیم بلند

 ...نیحس -

 :کندینگاهم م ی...مدل خاصکنمیم نگاهش

 بعله؟ -
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 ؟يحرف زد ي...با هاديهاد -

 :سپارمیم یو درشت رو تخت یآبرنگ يو نگاهم را به گلها مالمیرا م گردنم

 نه...امروز نتونست گفت فردا.... -

 بودم... دهیند نگونهیاست...پدر را ا بیغر می.رفتارش برا.دهدیم هیتک واریو به د کندیرا فوت م نفسش

 :دیگویم یسکوت طوالن کیاز  بعد

 کو؟ لوفرین -

 رفته خونشون... -

 دعواتون شد؟ -

 ...ستینه...خاله حالش خوب ن -

 ؟یتو چرا نرفت -

 حوصله ندارم... -

 ...يزدیسر م هی یرفتیم -

 ول کن... -

 ...شودیم نیی...تخت باال پاسپارمیم ریو پشت به او چشمانم را به حرکات پرده حر کشمیم دراز

 ....شومیم رهیرخش خ میچشمانش گذاشته ..به ن ياست...مچش را رو دهی...دراز کشگردمیبرم

 انتخاب...همه  نیا نیچرا مادر را انتخاب کرد...ب دانمی..نمدانمی...نمپیو خوش ت افهیاست..با جذبه است...خوش ق مرد

 ...دمشانیبار د نیاول يکه برا ستین بی..عج کندیم ییگردنش خودنما يرو یخال

 من دوسش داشتم... -

 :زنمیم پلک

 ؟یچ -

 :کشدیم یقیعم نفس

 ...نیمادرتو...دوسش داشتم...دوسش داشتم حس -

 :زنمیم شخندین

 ست؟ین نطوریبود...ا نجایدر کار بود اون االن ا یاگه دوست داشتن -

 :دهدیچشمانش فشار م يرو شتریرا ب دستش

محرمتو دوست نداشته  شهیمگه م ؟یزنتو دوست نداشته باش شهی...من دوسش داشتم...مگه ميخوای..نمیقبول کن يخواینم -

 ؟یمادرِ پسرتو دوست نداشته باش شهیمگه م ؟یباش

 کردم...اشتباه کردم..قبول دارم..اما  یخبط هی من
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 :شودیم رهیسمتم در چشمانم خ گرددیبرم

 ...نی...حسخواستیتو خونم باشه..خودش م ياونجور خواستمی...من نمدونستیکه دوسش دارم...م دونستیماه بانو م -

 ...ستین يا دهیچیمن ...گذشته تو مادرت گذشته پ گذشته

 گرفتمش... يسر ناچاربابا از  يبود...از اول تا آخرش...دوسش نداشتم...به خاطر قول و وعده ها اشتباه

 يمن عاشقش شده بودم...هاد ی...ولی...ولدونمیکردم...غلط کردم...م انتیدست دادم...خ امیکردم...به خوش گذرون ازدواج

شده بود...من با مادرت خوب  جادیدادن تو دل من ا تیاهم بیاون حس عج نایبود...اما قبل از همه ا تشیبود...هدا

 ؟؟ياریچرا به خاطر نم د؟اینم ادتیچرا  نیبودم..حس

 ....دادمیاز خونمو انجام م رونیب يتهایمثه همه پدرا داشتم مسئول دمیرس ریکه مادرت افتاد و من د يروز اون

 نقطه گذشته، ماه بانو بود و مقابل اون من... نیپاك تر ن،یحس

 اما.... مونهیم یو مادرت...خوب بود...خوب هست و خوب باق ینقطه زندگ نیفتریبرعکس شده...من تو ذهن تو کث حاال

 ....یدونیرو نم زایچ یلیخ تو

تو وجودش  یلعنت نهی..اما...اون کدونستمیبهش فهموندم باهام مقابله کرد..دوسم داشت م ی..وقتدمیفهم مویحس اصل یوقت

 کرده بود... شهیر

 نیحس ي..تو گذشت نداریمادرت نیبا تمام عشقش...تو ع لوفرویتباهات ن...اشیاشتباهات منو ببخش یتونی....نميگذشت ندار تو

 تنها خصلت بد ماه بانو بود... نیو ا

 یمعرف یمیهمه خودشو همون پرستار قد ي...جلوخواستی...من و وجودمو کنارش بودنو نمکردیم يمادرت از من دور نیحس

 ...کردیم

 اتهام رفع نشده... نهمهیاما...من موندم و تو و ا دونمینداره من بهت دروغ بگم...گذشته ها گذشته م یلزوم نیحس

 

 دختر؟ نهمهیچرا مامان ؟ ا -

 که قرار بود بهم برسه چشم داشتن...ماه بانو ماه بود....چشم پاك بود...پاك بود.. یبه ثروت ایلیخ -

 :ندینشیم

 جان...مالِ من باش... نی...خوبِ من باش...حسنی...با من مهربون باش...حسنیحس -

 بده... غمایرو به  یاشتباه زندگ يقسمتها يکن....همه  تمومش

 ..نیکن حس تمومش

 

 ..رودیم رونیو ب کندیم ی...فوتشودیم بلند

 اش...احساس مادر.... ی...مادرم..حس مادرانگکنمیم یپوچ احساس
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 !!!! رمیمیچند لحظه م ي...براشومیم وانهید

 پنجم : ماه حرکت ماه

 نیماه جن نی. در ادهدیحرکت م زیانگشتان را ن ي..عالوه بر حرکت ظاهرکندیدرون رحم حرکت م نیماه جن نیا ي( در ابتدا

 .)دهدیو واکنش نشان م دهیبلند را شن يصداها

 ...شودیبودنش دور م یبا تمام نحس بودنش...آبان با تمام بد بودنش ..با تمام طوالن آبان

 ...دهمیخاطرات بد ماه قبل دست تکان م يمن برا و

 ...ختهیر میخزان شده ام...کرك و پر که نه ...بدجور برگها هیشب

متناسب با ماه مد نظر را  يو دعاها و سوره ها گردمی...صفحه به صفحه م خوانمینکته به نکته کتاب را نم گرید

 .نی...همخوانمیم

و بر  کشمیتربت م يو بعد از نماز دستم را رو خوانمیم "نصر"نماز سوره  کی...در  "فتح"پنجشنبه و جمعه سوره  يروزها

 ..مالمیشکمم م

 ...خورمیخرما م يصبح مقدار هرروز

آنرا  عدد تخم مرغ سوره حمد را خوانده و کی...هروز بر میگویو اذان و اقامه م گذارمیوقت اذان دست بر شکم برآمده ام م در

 ...خورمیناشتا م

 است.. نیمادر بودنم هم يروزها نیا تیمسئول

افتادنش  ریباعث به تاخ یمشکل شهیبا او حرف بزند و هم خواهدیمعروف م يپدرش خبردار نشده...هاد شنهادیهنوز از پ نیحس

 ...شودیم

اعتماد  میزندگ يبه معتمد برا دانمیبا خودم چندچنم؟؟؟ نم دانمیو من نم گذردیمعتمد م بیاز طرح موضوع عج يهفته ا کی

 ...انهیکنم 

 تر از آنم که بخواهم به در خواستش فکر کنم! جیاز من جواب نخواسته است و من گ هنوز

خودم  یِتنها زندگ خواهمی...هرچقدر مشودیخودخواه باشم نم خواهمی...هر چقدر مشودیفکر نکنم نم یبه کس خواهمیم هرچقدر

 ...گذاردینجات دهم وجدانم نم نیب نیرا در ا

 !دیایجور در نم یزندگ يمن با مانع ها يهرچقدر ها نیا

 "بودم... يریچاك اون پ نهینکه س": دهمیجواب خودم را م شخندیبه او ندارم...با ن يتعلق خاطر چیه من

 اما... ادندیاش ..همه و همه از سر من هم ز یو وجودش ...مردانگ معتمد

 لج بکند چه؟ میبگذارم؟ او بچه است و لجباز...اگر با من و زندگ میزندگ يرا کجا نی..حستوانمینم

 ..کندیو پدرش را هم آواره م شودیآواره م دیایبروم دنبال من هم ن اگر

 ...دانمیمعتمد شوم...نم يبمانم و برا اگر
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 ...دهمیم هیتک یو به صندل کنمیرا فوت م نفسم

 ...کشدیسرك م ی...قطره اشککشمیبه شکمم م یدست

 دم؟یتاحاالست از ته دل نخند یک یدونی...خستم..نکه تنم خسته باشه نه...روحم خستست...میعل ریام -

 اومدنت دلتنگم؟ يچقدر برا یدونیم ؟یدونیم

  زنم؟یپر پر م تیاز دور یدونیم

 ...یمنو درك کن ییتو تنها، عمق تنها دیمن!شا يکوچولو یدونیکه م دونمی...میدونیم اره

 ..یستیتو که ن يبرا زنمیحرفهارو م نیبهتر

 خوشبخت اشتباه گرفتم... یدارم...اما خودمو با آدم نهیتو س يدی...نه خورشمیآدم مهم نه

 ..خورمی...غذا م زنمی...حرف مکشمی..نفس مرمیاون راه م يجا به

عبور  یجا بزنم و سر به هوا و سوت زنون از زندگ گهید یکس يخودمو جا نکهی...ايزی...چه اشتباه دل انگيریچه اشتباه دلپذ و

 کنم!

 ...یعل ری...ببخش منو اميبود یدر تشنج در ناآرام یپا گذاشت یکه به زندگ یکه از وقت دیببخش

 ...دمیبلند گوش نم يهایبه صدا گهی...دزنمینم ادیفر گهی...د خندمیبلند نم گهید

 آفتاب... ي...به صداایدر ي...به صدامینس يصدا به

 ...کنمیم یسر و صدا زندگ ی...برمیم نیپاورچ نیو پاورچ امیآسته م آسته

 "یتو در من خواب"،  دونمیم چون

 ...ییایچقدر دوست دارم ن کنمیفکر م یگاه

 ...زنمیشده ام...نه من در کمال صحت و سالمت با تو حرف م وانهید اینکن احمقم  فکر

انتظار به  نینگاه کنم..من خو کردم به ا زتیصفر سا يو لباسها اسهای..به دیو خورش ایبه به در اقیبا اشت تونمینم گهید يایب اگر

تو و  فیدلم...من خوکرده ام که شبها با فکر پوست لط يو خواست ها يقراریب نیها..به ا یطاقت یپرسه زدن ها و ب نیا

 بمانم؟ یراه چه کسمن چشم به  ییایآغوش مرموز مادر به خواب روم...اگر ب

مادربزرگ و قصه  يبایز يایدن نجای...ايو برگرد يببند يدوست دار یو چشمات و باز کن يایبده...اگر ب نجای...بدجور ایعل ریام

 ...ستیهاش ن

 ...ارمیرنگ چشم مادرم رو هم به خاطر نم ی..حتدمیند ییرو طال دی...من هرگز خورشدمیند یوقت آب چیآسمون رو ه نیا من

که  ی..کس انهیباشه  یفانوس کردیهم نم ی...فرقرونیاز خودم برم...دل به حادثه بزنم و از خودم بزنم ب خواستمیم ي...عمرهه

 ...ترسهیشده از گم شدن نم يکه فرار ی...کسکنهیفرار م

 دل به اقبال بدم سپردم...دل به حادثه نزدم  گری...ددمیترس دمیرا فهم بتیحرکات و رشد عج نیتو و ا ی..از وقتدمیمن ترس اما

 راه را با چراغ نگاه تو ادامه دادم.. نیبه تو دادم و ا دل
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آب  يکه خنکا دونهیماه چقدر روشنه..فقط خاك م دونهیم یکیسخته...همونطور که فقط تار یزندگ نیچقدر ا دونمیمن م فقط

 ....دوننیگرسنه م ينون آبو فقط آدما قیدق ی...معنزهیچقدر دل انگ

مدت کوتاه  نیدر هم قمیتنها احساس عم نیگله...ا هی یبود و نه حت حتینص هینه  نی...اییبایکه تو چقدر ز دونمیفقط من م و

 !نیبود هم

 مادر! دستخط

 پدر! دستخط

 روزگار!  دستخط

 ... میگویم آرام

 هردومون... يها یکس یب يشه برا دایپ یکس خوامی...می...تو در صلح باشیتو در آرامش بمون خوامیرا گرفته ام...م ممیتصم

 تو .... ندهیآ يخودم..اونم فقط و فقط برا اریبا اخت یی....اجبارا بله گفتم...حاال تا جا ياجبار یزندگ به

 ...گمیم "بله" میزندگ يحاال به

 خدا! دستخط

 را تو بزن دمیجد یزندگ يامضا

 

 "نیحس"

 من اما.... زندیو بازهم حرف م زندی...حرف مزندیو حرف م زندیحرف م يهاد عمو

 ....کندیام نم وانهیجز نام پدر کنار ساناز د يزیچ چیه

 شده ام... وانهیهم د دی...مبهوت...شاشانی...پررومیم راه

 ...شتریهم ب دیبا همان عمق...شا خوردی...دلم هم چنگ مزنمیم میبه موها قیعم یو چنگ رومیم راه

 ...فشارمیگاز م يکه هنوز نمرده است پارو يو همانند مرده ا شومیم نی..سوار ماشزنمیم رونیحال خراب از شرکت ب با

 !دمیشنیحرفهارا نم نیو ا مردمیمرده باشم...م خواهدیچقدر دلم م و

چشمان  يگرفته ام...برا نکیع شیفراخواند...برا یبیکه وعده بحثش را داده بودتازه مرا به شوك عج يهفته ا کیاز  بعد

 ...دادیم زیهرروزه تم يرنگ نگاهم را از نگاه ها دی...شادیدیتر م کیرا نزد يدور نهمهیا دیگرفتم...تاز شا کنی...عفشیضع

 ...گرفتمینم کاش

 ...دانستمیم "نه"را  دهیهفته است که جواب سوال نپرس کی

 ...نگردیبا خشم مرا م میروزها نیا یهفته است که زندگ کی

 ندارم.. ینشان لوفریهفته است که از ن کی

 ...گرددی..مشکوك برمرودیهفته است که پدر مشکوك م کی
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 داشتم! یاله یتوقع وح غمبرهایهفته مثل پ کی نیچرا در ا نمدانم

 که ساناز گفت.... یهمان احمقم

 که سرم را نه تمام وجودم را دربر گرفته فرار کنم.... یاز غم خواهمی...مرومیم اریخانه ماز به

 ..ی...با تمام بچگکردمیکه مست و خراب شبم را صبح م یی...روزهاگردمیدورم برم نچندان يگذشته ها به

 غم نبود مادر.. از

 از غم رفتن ساناز...آنهم از دست کوچک و بچگانه ام... حاال

 ...کنمیسمت خانه حرکت م به

 ...دیپرس دیبا روزمید يها رانهیرا از و نیام...خرابم..و ا وانهید

 را هم ندارم... ریتوان فشار دکمه دزدگ ی...حتبرمیم نگیرا به پارک نیماش

 ...مهم من بودم...مهم قلبم بود...انزندیرا باز بگذارم چه دره خانه را...دزد بزند  نیچه در ماش حاال

 ...دیقلب من بسته بود...اما دزد بدجور قلبم را دزد درِ

 ...ندازمیرا از اعتبار ب "کندینم بیع يکار از محکم کار"جمله  خواهمی...م میبگو راحت

 نی...حالم خرابتر از اکنمیاز ساناز باشد را نگاه نم یکه تجل يبه آَشپزخانه ...به هرگوشه ا گری...دشومیتلو خوران داخل م تلو

 حرفهاست...

 ...اورمیراه لباسم را درم نیاتاق دونفره مان باز است...ب در

 ...اندازمیتخت م ي...خودم را روکوبمیرا محکم بهم م در

 ندارد! ییمن جا ادی..اودر شودی...اما نماورمشیکه به خاطر ب کنمیم ی...چقدر سعلوفری...نلوفری...نشومیم لوفریمتوجه ن تازه

 ...ستین یعیکه حالم طب ابدیچشمان سرخ و نگاه خسته ام درم ایدهانم  ياز بو دانمی...نمکندیم نگاهم

 ....ستیک دانمیرا که هنوز نم ی....کسکشمشیآغوش م در

 که نامش شوهر است... شودیم يمرد يرایبهت پذ با

 "ساناز"

 تر از قبل کرد.... یگذاشت که دلم را راض ارمانیدر اخت یمعروف اطالعات يهاد

 ينبود...در ضمن تا حدود یقانون نیاما اصال حواسم به همچ دونستمی...در واقع من مگفتمیبعد از موافقتتون م دیراسش با -

 سوال رفته... ریخانواده ز يقانون تو دادگاه ها نیا

 ...دیعقد کن دیتونینم اوردهین ایکه ساناز خانوم بچه رو به دن یتا زمان شما

 :دیگویم ادی....با فرشودیم یاعصبان معتمد

خبر  نیحسکه  یهان؟ االن موقع گفتنش بود..؟ االن یکنیم يکار دار یچ ؟؟؟يحرفاست؟؟ آره هاد نیاالن موقع گفتنِ ا -

 بهم؟ ختهیداره و ر
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مثلِ قبل به ساناز  تونهیکه نم نهی...چرا چون ...حداقلش ا دهیفهم نیخوبه که زودتر از قرارش حس یلیخ نیآروم باش ... ا -

 نگاه کنِ...

 ...دیستیکه بهم محرم ن فهمهی...اون نمدیکه شما عقد نکرد فهمهینم اون

 :دیگویو م زندیم يشخندین صالح

 آره؟؟ گهیهه...اونم خره د -

 ؟؟یدونستیمگه تو م -

 نه اما خوب... -

 چطوره؟؟ میسیمیساناز خانوم وا مانیببره ....تا زمان زا ییماجرا بو هیاز بق ستیصالح ... الزم ن اریبهونه ن -

 :کنمیلب باز م باالخره

 زنشِ...مادر بچشه.. لوفری...نستین لوفریفقط ن لوفریکه ن رهیبپذ نیفرصت تا حس هی نی...اهیکار خوب یلیاتفاقا خ -

به  دیاما...نبا یمادر ناتن شهیپدرش اسمم م هیسا ریبه بعد ز نیبفهمه من...من از ا دی..باستیبفهمه که سانازم همون ساناز ن دیبا

 فرصت... هیاز  شتریب نیبهم نگاه کنه...ا یعشق کیشر هیعنوان 

 .......مطمئنمادیکنار ب تونهیم بهتر

 ...بنددیو معتمد لب فرو م زندیلبخند م يهاد

 را بر دوش دارم... ی...نقش سختکنمیرا جابجا م میها لیوسا

 ...یستیکه ن یباش یزن

 ...کنندیم یهمه و همه به من دهن کج شیخانه و اهال نی...اگذارمیکاخ بزرگ پا م کی به

 نشاطش... یتا جوان ب ریاز کار افتاده بگ رمردیهمان پ از

 ادامه دهم... توانمیچگونه م دانمیکردم...نم يجمع آور یرا با شک و دو دل میها لیوسا

 !ازمندمیاز دست رفته ام ن یجوان ياز گرما شتریمرد ب نیا هیبه سا االن

 ...بهانه اش را جور کرده ام....شومیدادند مستقر م لمیاول تحو يکه روزها ياتاق پرستار در

 :دیگویخاص م یبا حالت معتمد

 ؟ییاتاق جدا يپس چرا تو میاگر ازدواج کرد گهینم نیخوب...حس -

 :میگویو م اندازمیباال م شانه

 راحت و آزاد بخوابم... دی...باستیکنار هم بودن مساعد ن يبرا ادیاالنم ز تیخوب...وضع -

 ...رودیحرف م یو ب دهدیتکان م يسر

 گفت که با او بوده... لوفری...نمینگو يزیوارش چ وانهید ي...بگذار از رفتارهای...هنی...حس نی...حس نیحس

 بود... یهم شده او را همسر خود دانسته...خوشحال شدم..اما فرصت کوتاه کباری يبرا
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 ...ردیگی... با اکراه نگاه مکندیتنفر ...با کفر ...با جبر نگاهم م با

 ناراحت باشم؟ یاز دست چه کس گرید دانمینم

 ...دیایم ادمیبه  ریبه د ریهم مادر...مادر که چقدر د دیشا ایخدا؟  ن؟یمعتمد؟ حس خودم؟

 ...دهدیافکارم سامان م یشانیبه پر ریبه د رید چقدر

 گذشته هرچند گندم اما تنگ است... يبرا دلم

 تنگ است که ندارمشان! زایچ یلیخ يبرا دلم

 ...خودم تنگ است. ي...دلم براروزمینگاه شاداب د يخودم برا يبرا دلم

 مادر تنگ است! یتاب و توت و قلم و دامن و دستان خون يبرا دلم

 :کندیاز سخت بودنش کم نم يزیچ میروزها...شکسته شکسته هم بگو نیاز برودت ا خوردیبهم م میدندانها ؟یفهمی...متنگ

 ن گ... ت

 شودیتوست..اما نم هیاز روح یبودن جزئ يبقبوالنم که قو فیساناز ضع نیبه ا خواهمی...مکنمیپهن م نیزم يام را رو سجاده

 ...شودیکه نم

...روحم را کندیو تکه تکه ام م بردیچند تکه است که مرا به گذشته م نی..همگذارمیم یپاتخت يعکس مادر و پدر را رو قاب

 ...زندیم رونیتنها چهار حرف ب شیو از البه ال دردیم

 !یآسان نیبه هم یخوانیا م...ر....م...د...خودت سرهمش کن...تمام احساس مرا

 که معتمد است... ابمیو از حضور گرمش درم شودیباز و بسته م در

 ...دهدی...اوهم جواب لبخندم را مزنمیم ی...لبخند نامطمئنگردمیبرم

 :دیگویو آرام م کشدیم ی...نفسردیگیلبش م يو روبه رو زندی...کف دستانش را بهم مستدیایم میرو روبه

 ..یکمک کن دیقدم بود...با نیفقط اول نیساناز...ا -

پا  میبه زندگ خواستیکه م يمرد نیبار از دوم نیاول ينام خودم برا دنیبود شن بیساناز....و چه غر گفتیم بایز چقدر

 .سرم را کج:کنمیبگذارد...چشمانم را تنگ م

 ؟یچ يکمک؟؟ برا -

 ...نیحس -

...چون میگوی...بفهم...اما نمستیپسر ..آدم بشو ن نیبشر...ا نیتورا به خدا تمامش کن...ا میبگو خواهمی...مکنمیرا فوت م نفسم

 !فهمدینم دانمیم

 بکشد... میرعلیبه سر ام یدست خواهدیو چقدر دلم م دوزدی...چشم در چشمم ماندیمیم رهینگاهم خ در

 است به سر نوزادم... دهینگاهش هزار دست نکش اما

 باشم...نه ... فیو نح فیظر نکهیدل نازك باشم...نه ا نی...نه اشودیدلم پاره م بند
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 است... زیت يادیاو...رفتار او ز نگاه

 ..زندی...لبخند مخورمینم یو تکان دارمی...عامدانه خود را محکم نگهمکشدیم یرا به طرف صندل منمیآست لب

 :دیگویو آرام م ردیگیقرار م میروبه رو دوباره

 ؟یتونی...مفتهیبرقت از سر پسر من ب نیکن ا يکار هیدخترك کرد... -

 :اندازمیباال م ییابرو

 وصل نکردم که بخوام قطعش کنم... یمن برق -

 بازهم: زندیم لبخند

 نیصراف خونه حس يکن بفهمه...بفهمه که تو يکار هی..دونهیکه برق بزنرو مال خودش م ي...پسر من هر جواهردونمیم -

 ...يندار ییجا

 د؟یگویو نادر؟؟ من را م ابمیمن نا متم؟؟ین؟ من گرانق..مجواهر

با  دیکه با فهممیچاك و دهن چگونه است...تازه م یو ب یمرد سالم نه مفنگ کیکه اطاعت از  فهممیو من تازه م رودیم رونیب

 ...ردیبگ يتا تو را با تمام بچه بودنش جد یمرد بالغ چگونه باش کی

 یحت نیکه خوب است..حس دهدی..با سر جواب مپرسمیاست..حال مادرش را م دهیرنگ پر لوفری..نمیخوریرا در آرامش م شام

 باشد حضور دارد... ستیکه الزم ن ی...اما تا دلت بخواهد مواقعستیشام و نهار هم کنارمان ن يبرا

 !ستین یکه گفتن شیها یپران کهیو ت هیکنا

 ار معتمد...خودم...به اصر لی...اما نه به مرومیطبقه باال م به

 یاقی...من هم اشتکندی...نگاهم نمکندیدود م گاری..لبه تخت نشسته و سشومیاز جواب وارد م يو بدون انتظار کوبمیاتاق را م در

 :میگویجهت م یو ب گذارمیم زیم يغذارا رو ینیندارم...س دارشید يبرا

 ...نییپا ایبذار کنار...ب وی..بچه بازارهیکه قراره برات شام و نهار ب ستمیاز دفعه بعد من ن -

 ...رونیبرو ب -

 ..دیایکنار ب خواهدینم هیجور چیه یعنی نی...و ارومیم رونی..بزنمیم خیکه از برودت کالمش  دیگویخشک و سرد م آنقدر

 يزود نیمن مجبورم که کنار بروم...اما نه به ا و

.. 

 "نیحس"

 یدوست دارم از هست یاوقات دوست دارم هنوز هم دوستش داشته باشم و گاه یشده ام...بعض وانهید کنمیحس م یگاه

 که دلش را هم ندارم... فیساقتش کنم....اما ح

 ...شیراه پس دارم نه راه پ نه
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شک هم به جون من  نیا زدینم یشک دارم...اگر ساناز حرف لوفریو سونو وقت گرفتم...هنوز هم به ن شیآزما يبرا دوباره

 ...افتادینم

 ...مردانه تر....دهدیبزرگتر نشانم م کنمی..حس مکشمیم دمیجد شیبه ته ر یدست

 جمع و جور کردنشان ندارم... يبرا یاقیاشت چی...هکشمیآشفته ام م يهم به مو یدست

 : زنمیم داد

 ...رمایآماده؟؟ من دارم م لوفرین -

 ..میاره اره بر -

اما  میافتاده بود تا نرو می...به دست و پابرمینم ادیرا از  میسونو برو يبرا میخواستیکه م ي...روزبیعج یلیاست...خ بیعج

 ...بیو غر بیدارد عج یاقیحاال...اشت

  ن؟یاز دست داده اش را پس گرفته...هم هیاز رابطه ناخواسته مان روح بعد

 شود؟؟یخسته نم يمهر یب نهمهی...از ايسرد نهمهیچرا از ا خواهد؟یبا من م یرا از زندگ نیهم دانمینم

 را؟؟ هان؟ شهیکل نیا کندی..چرا تمامش نمکنمیو برود؟ چرا اعصابش را خورد نم گذاردینم چرا

 شده ... شهیاز هم باتریکرم بر تن دارد...ز ییو مانتو یکرده است...شال زرشک شیآرا

 خواب دمِ سحر است؟ يفقط و فقط برا نیا و

 نگاهش تنگ شده... بیلحن نج ي...دلم براخواندینشسته و قرآن م اطیو او هم دنبالم...ساناز در ح رومیم رونیب

 تنگ است... دهدیدستش م یکه از بزرگ ییحسها نیا يبرا دلم

 تنگ است... زشیهمه چ ي...براشیغرغرها يبرا دلم

 یحداقل از نظر منو خطا در ساناز راه ندارد... يبد دانمیاست...صد البته که م شیها یبدقلق یحت کیبه حال بابا که شر خوش

 !نمشیبینقصان م یب نقدریکه با عشق ا

 ...خوردیکنار داشبورد خاك م ستیکه انگار عمر افتمیم نکشیع ادی

 ...کشدیشکمش م ي..هنوز نشسته است و دستش را روگردمیبرم اطی...به حدارمیبرش م عیو من سر ندینشیم لوفرین

 ...فیکنم اما ح شیتماشا استیدن ایتا دن خواهدیم دلم

 :میگوینه...آرام م ای خوردیبه چشمش م دانمی...نمگذارمیرا کنارش م نکیحرف جعبه ع یب

 بگو برات عوض کنم!! ینیبیاگر خوب نم -

 !دیایحضور خوشم م یب يها یمهربان نیبه دکتر مراجعه کند اما از ا دیبا دانمیم

 ..رومیاش م یاستخوان يگونه ها يو در دلم قربان کک و مک ها رومیرا ندارم...م ییبایهمه ز نیو من تاب ا کندیم نگاهم

 ....يتو با من چه کرده ا نی...ببکندیم رییتغ هیاز ثان يدر کسر حالم

 ...گذاردیکه دوستش داشتم را م یی...روزها مانیدوست يآهنگ روزها لوفریو ن نمینشیم
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 شد... یمعمول ریساده ما غ یدوست

 شد... یمعمول ریغ ...واقعا هم زنمیم يشخندین

 :میگویم هیو با کنا کنمیرا کم م شیصدا

 ..کردمیخرکشت م دیبا شی...دفعه پیمشتاق نقدریا نباریچرا ا هیچ -

 ...ستیدختر با ادب و نزاکت میبود و هست...از هرچه بگذر نیهم شهیادبانه ام بدش آمده...هم یاز لحن ب دانمیم

 :دیگویو م زندیلبخند م اما

 نداشتم... شویگفتم که اونموقع آمادگ -

 ش؟یبود که االن دار یچ یبعد اون آمادگ -

 ...دیگوینم يزیو چ اندازدیباال م شانه

 ...فهممشیبه لب دارد...نم یحیو مل قیاست...لبخند عم شاد

 ...میگوینم يزی...چمیبه بازو دهدیم هیو با لذت سرش را تک کندیرا در انگشتانم قفل م انگشتانش

 ...خواندیگذشته ها شده ... بلند م مثل

 داره از تو دست بردارم؟؟ یلیکم دارم...چه دل یچ گهید شمیپ یتو که باش -

 ...توانمی...نمشودیکنارش بزنم اما نم خواهدی...دلم مشودیو رو م ریز دلم

 ...ستمیایم لوفریمطب دوست ن کی..نزدکنمیو سرعت را کم و کمتر م کشمیم یقیعم نفس

 ...شودیم ادهیو پ نشاندیبه گونه زبرم م یهوا بوسه کوتاه یو ب شودیم قتری...لبخندش عمکندیم نگاهم

 !شومیم ادهیو پ کنمیتا هضمش کنم...نفسم را فوت م خواهمیلحظه وقت م چند

 داخل.... پردیو م کندیدر اتاق را باز م ی...بدون اجازه از منششودیزودتر از من وارد مطب م خودش

را دوست  شیها طنتینه ش نیحس گریتفاوت که د نیبرگشته است...با ا یو شر اما دوست داشتن طونیش لوفریهمان ن دوباره

 ...ستیناز ن نهمهیا داریخر گریخودش را ....د یدارد و نه حت

 ...دهمیم یبا سر سالم یرسم یلیو من هم خ کندیرا بغل م رایدوستش سم يخنده بلند با

 :دیگویبا خنده م رایسم

 بگم... کیو تبر نمتونی...از اون روز تاحاال که متوجه شدم قسمت نشد ببگمیم کیتبر یراست -

 :دهمیو جوابش را م زنمیم یزورک لبخند

 ...میسونو بد هی میممنون ...اما خوب...اومد -

 :دیگویو م شودیبلند م رایسم

 ...ستیوب نخ اد،یز يسونو ییابتدا يحتما..چرا که نه..اما خوب بگم تو ماهها -

 هم پشت سرش... لوفریو من و ن رودیم رونیب
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 نباشد...کاش نباشد.. کاش

*** 

 ام کرده... حوصلهی...حوصله اش را ندارم و او بشودیم کمیو نزد پردیم نییباال و پا لوفرین

 ...کوبمیرا محکم م نیماش در

 کباره؟یسبز شد  میزندگ يبچه از کجا نیا

 ...ستیهم ن کبارهی نیهمچ

 

 !کنمیپرت م رونیرا از پنجره به ب يدیو س زنمیدکمه را م تی...با عصبانکندیآهنگ را بلند م يصدا دوباره

 !شودیمن زائل نم يو هار یبا سگ محل یخوش نیو ا خنددیم هنوزهم

 تو روحت... يا

 کاش... گفتی...کاش ساناز درست مزیر کی...زندیم حرف

 ...گهیادم مگه به عشقش دروغم م گم؟یمن دروغ نم يدید ؟؟يدید -

 هان؟ میبذار ی...اسمشو چنیحس -

 بذاره آرام اما بچش پسر شد... خواستیآرام؟؟ ساناز م میاگر دختر بود بذار -

 ...لرزدیم تنم

 دوست دارم.. نقدریباربد؟؟ ا میاگر پسر شد بذار -

 شه؟یاومد مثه همه پدربزرگا م ایبه دن یوقت یعنی...به نظرت بابات بچمونو دوست داره؟؟ نیحس -

 ...هیداره اما تا دلت بخواد احساسات یروح یپوسته خشک و ب نکهی...با اشهیم گمیمن که م -

 باور کن. -

 ...او با لبخند منتظر است...کنمیرمق نگاهش م ی...خسته و بدارمیرا نگهم نیماش

 ست؟یبس ن یمحل یب نهمهیا ؟؟یشیچرا خسته نم -

 ...ستیبس ن خوامتینم گمیصراحت م نیبه ا نکهیا

...اشک که در ماندیم رهیو در نگاه خسته ام خ دهدی...آب دهانش را قورت مدهدیکه لبخندش را پر م ستیتنها جمله ا نیا و

 ي..براسوزدیمادر بچه ام م يبار..دلم برا نیاول ي..براسوزدیم شی...دلم برالرزدیاما م خواهمی..دلم ...نمشودیچشمانش جمع م

 بار.. نیاول

 :میگویآرامتر م ي...اما خسته تر از قبل...با صداشمیپ يا هیچرا به فکر جبران حرف ثان دانمینم

 آرام خوبه...باربدم خوبه... -
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گند  يمن دکترا می...بهتر است بگوگرانمیاحساسات د دنی...من متخصص به گند کشمیکنیو حرکت م دیگوینم يزیچ گرید

 زدن به احساسات زنم را دارم...آره!

 یرا داشتم اما حاال...کال حس یمثل کالفگ یحداقل حس زدیحرف م یاز دوختن لبانش...وقت شومیم مانی...و پشزندینم یحرف

 ندارم!

 پسر؟؟ ایدختره  یکنیفک م -

 :ردیگیو رو از پنجره نم رودیفرو م یدر صندل شتریب

 !دونمینم -

مورد خطاب قرارش  شهیو هم لمیآدم حسابش کردم و برخالف م نکهیار داشتم با شوق به طرفم برگردد...ا...انتظخورمیم جا

 دادم!

 ...دیخر يبرا میبر دیروز با هی -

 :کنمی...نفسم را فوت مکندیام م یو عصب دیگوینم يزیچ

 ییهوا هیشمال..هه آخه تازه عروس و دوماد ماه عسلم که نرفتن...توام  میو همه باهم بر کنمیروز دست و پا م هیاگه بشه  -

 ...یکنیعوض م

 :دیگوینم يزیچ بازهم

 با تواما... -

 ...شنومیم -

 :کندیاش سردم م يخونسرد

 نگام کن.... زنمیباهات حرف م یوقت -

 و سرد: رهی...خکندیم نگاهم

 ...یحت ی...وقتینگاهت کنم وقت یچ يبرا -

 نرود... یاعصابم اسک يرو نیاز ا شتریآرامش کنم تا ب دیادا اصول هارا ندارم...با نیو من بازهم حوصله ا کندیم هیگر

 ...گذارمیرانم م يو رو رمیگی...با سماجت م کشدی...مرمیگیرا م دستش

 ...خوب حاال...تمومش کن!ششیه -

 ...شودیم رهیخ ابانیو دوباره به خ دیگوینم يزیچ

 ....میگردیتلخ کامم..! به خانه برم شهیاز هم شتریاما االن ب رمیبگ ینیریش خواهدیو دلم م میشویرد م يکنار قناد از

 ...ستیافتنی...و چه خوب ابمیم نکیرا با ع ساناز

 !دیای...چون ساناز است مدیای...چقدر خوب...بهش مبرمیفرم کلف لذت م ییایتالیا نکیبا آن ع دنشید از

 ...گرددیاش برم یبازهم به قالب اصل لوفرین
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 ...بوسدیو گونه اش را م کندیبغل م یرا با خوشحال ساناز

 !ادیچقدر بهت م -

 :دیگویو م زندیم يلبخند ساناز

 ...یمرس -

 :کندیم نگاهم

 چقدره؟ متشیق -

 به خود گرفته! یبیوقار عج کیهستم.. دشی! هنوز در کف چهره جددهمیو جوابش را نم کنمیم اخم

 مهندس ها شده! هیآنکاردش شب یمشک يآن روسر با

 !تینها یکرده و من چقدر جزء جزء صورتش را دوست دارم! چقدر؟؟ ب دایپ گرید ياش جلوه ا یاستخوان ینیب

 !نندینشیم یمبل راحت يو باهم رو کشدیدستش را م لوفرین

 ياقدام خودم را رو نیدر اول رسمیو به اتاق که م اورمیرا درم شرتمی...در راه اتاق ترومیو باال م رمیگیم یرا به سخت نگاهم

 ...اندازمیتخت م

 من زود است... يحس تعهد برا نیمسئول شدن...ا نیپدر شدن...ا نیدارم...ا یبیغر حال

 نشده پدر شوم! یچیهنوز ه نکهی...استین ندیخوشا میبرا

 به چه فکر کنم؟ قایدق دانمی...در فکرم و نمخارمیرا م میابرو پشت

است؟...درست  حیمل نقدریام؟ چرا او ا دهیخنده ساناز را نشن ي...چرا تابه حال صدالرزدی..تنم مشودیبلند م لوفریخنده ن يصدا

 مثل مادر!

 !کشمیم رومیتخت ب ریرا از ز یمی...آلبوم قدشومیم بلند

 !شودیمو رو  ریحسم ز رسمی...به عکس مادر که مزنمیکنار تخت ورق م همانجا

 قسمتش کردم! میکه کنار پدر بود و مدتهاست به دون یعکس همان

 ..!خوردیهنوز هم در آلبوم قلبم خاك م مین نیعاقبتش خاکستر بود و ا گرید یمین

 بروم؟؟ دیبکنم؟ کجا با دیچه با بمیحال عج نی...با اخواهمی...از او کمک مبوسمشیم

 ...ای یتفاوت یتعلق خاطرست...تنفر است...ب دانمینم

 ندارم! يمن شده عالقه ا يکه ناخواسته برا ياول نباشد...من نه به بچه و نه مادر بچه ا نهیخدا کند گز فقط

 گسسته!!!! يروز نیعج ياست...روز بی...اوهم عجزندیم میصدا ساناز

 ناهار... ای..بنی...آقا حسنیحس -

 را ندارم... دنشی..خدارا شکر..چشم دستی..امروز هم بابا نرومیم نییو پا کنمیتن م یراحت لباس

 ...نمینشیم زیم پشت
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 با تامل... شهی...ساناز مثل همخوردیبا اشتها م لوفرین

 :دیگویم یبا ذوق قبل لوفری...ندارمیرا برم یماکاران سید

 خونه! نیتو ا دمی...پوسخوادیدلم م یلیمن خ م؟؟یبر یمسافرتو به ساناز گفتم...ک هیقض یراس -

 !کنمیگرم م میحرف سرم را به غذا ی...بکنمیم نگاهش

 :دیگویآرام م ساناز

 ...يبابا شد يجد يجد نکهیمبارکه...مثه ا -

 ندارم... ی...جوابشومیاش م رهیدر قلبم...خ شودیم ریدر چشمم...ت شودیخوار م حرفش

 ...رومیم اطیو سمت ح شومی...بلند مدیگوی...اما مدیگویبا صلح م ای نهیبا ک دانمینم

 ...کندیحالم را دگرگون م يزیتبر يبرگها ی...نارنجزنمیم خیحوصله ام.. سرگردان..پا به آب  یب

 و همان تخت خواب... ی...هنوز همان صندلکنمی...درش را باز ماندازمیبه اتاقکش م چشم

 !کشمیعطرش را...عطرش را بو م کشمی...بو مکشمیتختش دراز م يعشق رو با

 ...کندیم ینیسنگ تیحاال بار سخت مسئول نیاز هم کنمیاما حس م امدهی...هنوز بچه ندکنیام م وانهیمادر د ادی

 مادرم؟ يا دهیچه کش میمن و بد بودن ها از

 ریبخورد ز یپدرانگ حهیرا خواهدی...دلم نمنمشیبب خواهدیکه پدر است...دلم نم ابمیحضورش درم ینی...از سنگشودیباز م در

 ..دهمیبالشت فشار م يدماغم...سرم را رو

 ...مالدیکمرم را م مشیو طبق عادات قد گذاردیکتفم م ي...دستش را روندینشیم کنارم

 است... بی...عجشومیآرام، آرام م آرام

 ؟يکه پدر شد يحاال مطمئن شد -

 ...زندیهر کس از پدر شدنم حرف م یبزنم وقت ادیفر خواهدیم دلم

 :دهمیرا نم جوابش

 !کشمیم یچ ی...مونده تا بفهمدمیکش یمن چ یزوده تا بفهم یلیهنوز خ -

 ...دهدیو به کارش ادامه م زندیکتفم م نیماب يا ضربه

که  یخودمه باشه... اگر هر اتفاق يبرا يخودته...اگر قبول ندار يفقط برا کنمیکردم و م يجان... به واهللا که هر کار نیحس -

زمونه.. اما دست من  نیا ي.. پاریتقد يقسمت...بذار پا ي.. بذار پا"حکمت" يچه خواسته و چه ناخواسته بذار پا فتهیم

 !ستینه...دست من ن

 ...میگذری..شبانه روز...اما راحت تر از آب خوردن از کنارشون مگنیم يهر پدر و مادر نوی...اتوی..راحتخوامیتو م یخوب

...هم حرفش...هم حسِ قِیبفهمه چقدر عم تونهیکس نم چی...و ههیهر فرزند يجمله برا نیتر يا شهیکل "گمیخودت م يبرا"

 ...ندشیگو
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 ؟؟يبریم یبه عمقش پ ش؟؟یفهمی...مگمیخودت م ي...برانیحس

 خودم گذشتم.. يبرا زایچ یلیوقته از خ یلی...خخوامیرو نم یکس چیه ي..بدخوامیتورو نم يبد من

 بگذرم... تونمیبگذرم...راحت نم تونمینم ندتیاز تو و آ اما

 ..دوسش داشته باش..زنتو بچتو دوست داشته باش...نیحس

مثل عشق...احساس...افکار  يزی..چرهیدر تو بم يزیچ يزنده ا یبترس که وقت نیفقط از مرگ نترس... از ا تیتو زندگ پسرجان

 خوب...

و رفتارمم دوست  تیربت يتو منو دوست ندار ؟؟یکن يبچت پدر يمثلِ من برا يخوایم ؟؟یعمر مثلِ من بش هی...قراره نیحس

 یاز قالب صالح بزن یتونیزن و بچرو نم نیا رهیکه قلبت نپذ ینشو...تا وقت گهیصالح د هیبچت  ي...پس برايندار

 االن خودت! شهیمن ...م یشی...مرونیب

 ...پس دوسش داشته باش..یش مونینکن که پش ي...تو کارستمین یرا ض تمیاز ترب من

..ارزش دوست داشتنو یچشم داشت چی...فقط عاشقه...باور کن عاشقته بدون هستی...دو دوزه باز نستین يآدم دورو و بد لوفرین

 داره..

 دور.. ختمیر زویدور...مثه من ...من همه چ زیهارو بر گذشته

 :میگوی..همان طور مخورمینم یتکان

 دور... ندازمیمن مادرمو نم -

 ...سه...چهار...پنج...شش...هفت... ...دو کی...شمرمی...مشودیکتفم خشک م يرو دستانش

 دلم را ندارد... ي...او هنوز هم طاقت حرفهارودیم رونیب هیهفت ثان سر

 !نیفکر کرد..هم میبه تمام حرفها هیفقط هفت ثان او

 "ساناز"

 !خوبم

 ...شتریاز همه ب لوفریهم خوب است! معتمد هم...ن یعل ریام

 !!!نِیاست حس زیبا همه متما شهیکه مثل هم یکس تنها

 ...عوضم کرده است...دیایبه نگاهم م نکیع

 هم خوب است...عوضش کرده است! لوفریدر راه ن کودك

...اما تا دلت خوابدینم ادی..زخوردیم ادیدارد...ز یشور خاص لوفری...نگذردیم يرفتند دو هفته ا یکه به سونو گراف يهمان روز از

 ...زندیبخواهد حرف م

 ...دیگویم ادیها ز می...خالصه از قدنیحس هیمی.از عشق قد..نیعشقش به حس از

 !شودیگذشته ام تنگ م ییتنها يدلم برا شیاز پر حرف یگاه یرا بخواه راستش
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 !شودیحنجره ها پاره تنگ م يبرا دلم

 اما از برودت نگاهش کم شده است! کنمیهم اشتباه م دیشا دانمی....نمدیایکنار م شتریب لوفریبا ن نیحس کنمیم حس

 :کندیرشته افکارم را پاره م لوفرین يصدا

 ؟يایم ه؟یهان؟ نظرت چ -

 کجا؟ ؟یچ -

 ...گهید دیخر -

 ؟یواسه چ دیخر -

 ...زنمیساعت دارم حرف م هیساناز  يوا -

 ...حاال بگو کجا؟دیحواسم نبود ببخش -

 ...گهید ای...واسه بچه...توام ب دیخر میبر نیفردا غروب با حس خوامیم -

 ...روندیم متیگرانق يبه جاها دیخر يبرا نهایاش را دارم و قطعا ا نهیهز یاما...نگران خواهدبرومیم دلم

 الزم ندارم... يزی...من چینه مرس -

 داره... ازیخودت که نه بچت که ن -

 :کنمیساالد را هم خورد م اریخ نیآخر

 خوشبگذره......نیبر یینه ممنون دوتا -

 :دیگویغم م با

 ...یزنیخوش بگذره؟ هه...حرفا م ه؟یچجور نیحس یدونیتو که م -

 ...شهیاونم خوب م شاالیا -

به  کندیو شروع م داردیبرم ياریپوست خ لوفری...نکنمی...ساالد هارا در کاسه ها پخش مشودیو همراه من بلند م خنددیم

 :میگویو م دهمیهلش م ی...با شوخشومیم وانهی..از خرخر دهانش ددنیجو

 ...برو کنار...يکرد وونمی..دلوفرین يوا -

 خنده ها بگذرد؟ نیاز ا تواندیچطور م نی...حسخنددیم بای...و چقدر زخنددیصدا م با

 کجاست؟؟ نیحس -

 برگرده... دیبا گهیدانشگاه داشت...االن د -

 :دهمیم لوفریرا به دست ن ینی...سگذارمیم ینیو در س زمیریهرکدام م يرا رو آبغوره

 بکن... يکار هی...ایتنبل یلیخ -

 ...رودیم رونی...و ب بایز ياز همان خنده ها بازهم
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حال...اما ناچارا  یکه هم تنبل شده ام هم ب ستی..حوصله ندارم...مدتنمینشیبلند م یصندل ياست...رو دهیهنوز دم نکش برنج

 ندارم ناز کنم! یتیاهم شانیکه برا یکسان يبرا خواهمیهم مجبورم سرحال جلوه کنم! نم کنمیهم کار م

 :پرسدیمقدمه م ی...بکندیو دوباره اعصاب مرا خورد م خوردی...دوباره مندینشیو کنارم م گرددیدوباره برم لوفرین

 ؟يبابا صالح و دوست دار -

 :میگویو م زنمیم ی...لبخند نا مطمئنخورمیم جا

 ؟یداشت یچه حس يمن بود يخوب...تو اگه جا -

 ..شدمیاوممم...خوب من اگه بودم همون روز اول عاشقش م -

 دردسر؟ یب نقدریراحت است؟ ا نقدری...به افکار بچگانه اش...مگر دوست داشتن ازنمیم لبخند

 چرا اونوقت؟ -

 :خنددیم

مالك بزرگه...در ضمن  هی نیتو که مهمه ا ي...مومنم که هست...البته براپهیخوب...بابا هم جذاب...هم پولدارِ...هم خوشت -

 ...ستین کطرفهیحس  نیا یاگر دوسش داشته باش کنمیحس م

 بلند... ي.خنده اخندمیآخر م نهیاز همه به گز شتریو ب شیمالکها به

 ...لوفرین يا وونهید یلیخ -

 :دیگویخنده مقطع م با

 وا چرا؟؟  -

 ...خورمیام را کمکم م خنده

 ؟؟یبش یسال اختالف سن نیبا چند يعاشق مرد برهیدرست ...چقدر زمان م نایهمه ا -

 :دیگوی...متفکر مخوردیاش را م خنده

 !خورهینم افشیبه ق ییفکر نکرده بودم..اما خوب خدا نشیآره..آره به ا -

 ...دمینم تیمن به ظواهر آدما اهم لوفرین -

 ..دهیباشه شعار م ارشیمع نیکه ا ی...هرکسایحرفا شعاره...نکه تو شعار بد نیتمام ا کنمیحس م -

 چرا؟؟ -

 ؟؟یبش هالمنظریکر هیعاشق  یتونیتو م -

 باشه؟ بایاما فقط ز یبد بش اتی...با تمام خصوص فیآدم خراب و کث هیعاشق  یتونیم ؟؟یتو چ -

 ...یشیعاشقش م شینیبب ی...وقتستی...ساناز عاشق شدن دست خوده آدم ننیخوب بب -

 :اندازمیباال م شانه
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دست خودم نباشه  دیشا نمیآدم زشت بب هیاز  بایرفتار ز هی ی...منم وقتستی...عاشق شدن دست خود آدم نیگیکامال درست م -

 و عاشقش بشم...

 ...ستیزشت ن یکس چیجدا از اون به نظر من ه البته

 ..ستنین بایچرا هست...همه که ز -

 :میگویو آرام م زنمیبه برنج م ي...سرکندیرا درك نم می...چون عمق حرفهابردیرا سر م ام حوصله

 !!باینکند زشت نگارنده ز ین یهمه نقش هنر اوست.....ن بایچه زشت و چه ز -

 :کنمیم نگاهش

 ؟یاوک -

 است... دیاز من بع یاصطالحات نی...استفاده از همچخنددیبا صدا م دوباره

 :پرسمیبروم اما م رونیب خواهمیم

 چطوره؟ نی...حسیراس -

 خوبه... -

 رفتارش چطوره؟ گمی..مپرسمیبا مزه حالشو نم -

 :دیگویو با خنده م اندازدیباال م ابرو

 اما... کنهیم یآها...اووووم...عشقِ من هنوزم کم محل -

 :دهدیو ادامه م افتدیم نیاش چ ینیرو ب ینیخنده نمک با

 ...خوابهیم شمیشبا پ گهی...هه...ددهیم تیکم بهم اهم هی کنمیراسش حس م -

 :دیگویم يآرامتر يصدا با

 ...یداد بزنم از خوش خواستیشدم دلم م داریامروز صبح از خواب ب شهیباورت م -

 ...خندمیم

 ...کردیوقت بغلم نم چیه ؟یدونیآخه م -

 ...کنمی...خدارا شکر مزنمیم لبخند

 خداروشکر... -

 کنمی...حس منمیاما سرسنگ ستمی...باهاش قهر نچسبمیبهش نم ادیز دایجد گهیکنم...د کاریچ دمیآره ...خالصه که تازه فهم -

 دارم! ياز صبح تاحاال چه انرژ یدونینم يطرفم...وا ادیراغبِ که ب شتریب ينجوریا

 خوشحال است... لوفریکم و اندك! چه خوب که ن یفرق کرده ...حت نیبخندم...چه خوب که حس توانمی...و فقط مخندمیم

 :میگویربط اما م یب

 ؟یکنیخداروشکر م -
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 هوم؟ -

 خداروشکر کن... گمیهه...م -

 ...کنمیاره ..اره واقعام خدارو شکر م -

 ...ينطورینه ا -

 ؟يجوریپس چ -

 ؟یخونیچرا نماز نم -

 ...دهدینم یجواب

 هوم؟ -

 ...کنمیحوصله نم -

 :زنمیه شانه اش مو ب شومیم بلند

 !ی..عملیبشه شاکر باش...اما نه زبون بتینص ایانرژ نیبازم از ا يخوایاگه م -

 ...ردیگی..از لحن دستپاچه اش خنده ام مدهدیسالم م عی...سرشودیسر راهم سبز م نیحس رومیم رونیآشپزخانه که ب از

 سالم... کیعل -

 شادند! بایهمه ز نجای...هه اخنددیم بای...چقدر زخنددیو م دهدیلبخندم به خودش جرات م دنید با

 خوبِ؟ -

 :کشمیبه طاقچه خانه م یو دست زنمیم ي...لبخندکندیانگشت به شکمم اشاره م با

 ...یلیاره..خ -

 :میگویو با خنده م کشدیبه آشپرخانه م يسر

 تو آشپزخونست... لوفرین -

 :شودیو از کنارم رد م دهدیتفاوت نشان م یرا ب خودش

 !!دمید -

 ...رومیو به اتاقم م اندازمیباال م شانه

 "نیحس" 

 !میکسل کننده نشسته ا الیهم ...فقط به بهانه سر ي..نکه برامینینشیبار همه دور هم م نیاول يبرا میخوریرا که م شام

 ...ندینشیو کنار بابا م اوردیم يچا ینیس ساناز

 ...شودیحلقه م شی...ناخداگاه دستم دور شانه هاکندیشسته خودش را کنارم پرتاب م يبا دست و رو لوفرین

و خودش را باال  اندازدیبه پدر و ساناز م ی...نگاهکندیهم خوش باشد...با لبخند نگاهم م لوفری..بگذار دل ناندازمیباال م شانه

 ...دوزدیچشم م ونیو دوباره به صفحه تلوز بوسدیچانه ام را م ریحرکت ز کیو در  اوردیم
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 ...خنددی...مفشارمیم شی...انگشتانم را به بازوگردیچرا اما خنده ام م دانمینم

 ...خنددیاما م کندی...ساناز نگاهمان نمخنددی...او هم مگرددیبه سمتمان برم بابا

 ...خندندیکه همه م يوا

 دندان نما... ي...لبخند خنددی...مگرددی...ساناز به سمتمان برمخنددیدوباره با صدا م لوفرین

 ...خنددی...با صدا و مردانه مخنددیبا تعجب م بابا

 ....خندمیم شانیهم...از خنده ها من

 ...میخندیو م خندمیفقط م دانمی...نمای يا قهیآرامش چند دق يچه...برا يبرا میدانی..نممیخندیباهم بلند م همه

 ...خندمی...پردرد اما باز مخنددیم کندیام پنهان م نهیسرش را در س لوفرین

 ...و بابا...خنددیم کندینگاه م ونیبه تلوز ساناز

 خندد؟؟یم نگونهیو ا کندی... چرا ساناز را نگاه مخنددیو م کندیبه ساناز نگاه م بیعج بابا

 ...خنددیو م کشدیرا سر م يچا لوفری...نخندمیاما م کنمیم حسادت

 ....خنددیو م کشدیسر م يچا بابا

 ...خنددیو م کندیرا فوت م يچا ساناز

 !!خندمیندارم اما م يبا چا يکار من

*** 

 ...رودیو باال م دیگویم ریزودتر از همه شببخ ساناز

 ...افتمیزمستان پارسال م ادی...کندینگاهم م لوفری...نرودیباال م ریتاخ قهیهم با چند دق بابا

 ...کردی..با عشق نگاهم مکردمی...با عشق نگاهش ملوفریآتش...کنار ن يلحاف..با گرما ریز

 ...شودیم یچه زمستان دانمیرا نم امسال

و عاشق...او  یمیصم ياست لحظه ا نیخشک و سرسنگ ي...لحظه اکندیم جمی...رفتارش گرودیو باال م کندیرا رها م دستم

 باشد چون عاشق است... يجد رودیم ادشی

 

 چرا اما دوست دارم!  دانمی...دوست دارم در اتاق مشترکمان بخوابم...نمرومیو باال م کنمیهارا خاموش م چراغ

 ...خزدیپتو م ریو آرام ز کندی..نگاهم نمکشدی...دراز م کشمیم دراز

 ...رومیپتو م ری...زکشدی...چشمانش را بسته و آرام نفش مکنمیم نگاهش

 ...اوردیلباس نازك تا صبح دوام م نیچگونه با ا دانمیسرد شده است و نم هوا

 دارد! يگریش حالت دسمتم...در شب چشمان گرددیبرم آرام

 !دهمیقاعده ادامه م یقاعده ب نیجهت به ا یو ب خودی...من هم بخوانمیرا نم يزیچ چی....هکندینگاهم م رهیخ
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 !کنمینم ی..من اما حرکتکندیتر م کی...من نه...خودش را نزدزندیم لبخند

 :میگویم خودیب

 اسمش آرام نه؟؟ -

 :دیگویو م زندیم میبه بازو یبلند...ضربه کوچک ي...با صداخنددیم

 تو؟؟ یگیم یچ -

 ...دانمینم

 ...گذارمیشکم گرمش م ریدست سردم را ز آرام

 ...شودیپاك م لبخندش

 ...م؟؟یبگو يزیچ دیاصال با م؟یچه بگو دانمی....نمبندمیرا م چشمانم

 :میگوی...با همان چشمان بسته مکشدیم میبه مو ی..اون هم دستکنمیرا نوازش م شکمش

 ...کنمیپرو نشو...تورو نه...بچمو نوازش م -

 خنده اش قشنگ است... ي...دوباره با صدا...صداخنددی..مبرعکس

 :دیگوی..آرام مکشدیم شمیبه ر ی...چشمانم هنوز بسته است...دستدهمیفشار م شتریرا ب دستم

 ؟يذاریم شیتاحاال ته ر یاز ک -

 گرفتم؟یاجازه م دیبا -

 :خنددیم

 ...يشد شهی...جذابتر از همدایبهت م یلیخ -

 : زنمیم لبخند

 خودتو خر کن... -

 خرت کنم؟ یواسه چ -

 :دهمیهم فشار م يرو شتریرا ب چشمانم

 ...:یبگ دیتو با نویا -

 نداره... ییکنارم باشه هست... خر کردن معنا دیکه با یکس -

 .دیایبار از حرفش خوشم م نیاول ي...برادیایم خوشم

..**** 

 :دیگویگوشم م ریز

 ...مگه نه؟يداریب -

 :میگویهمان چشمان بسته م با
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 به تو چه بچه؟ -

 ...خنددیم

 ؟ينخند گمیم یهرچ یوقت شهیم -

 خنده داره... یهه...نه...خوشبخت -

 است...اما با خنده قصد در سبک نشان دادنش را دارد!... نیسنگ حرفش

 ...شومیم ارزیاش ب يآنهم با سمجات وجود شودیم کمیکه نزد ییها لحظه

 :کنمیو چهره جمع م کشمیم کنار

 بهم نچسب... نقدری...الوفریاَه...ول کن تورو خدا ن -

 ...رودیم رونیلباسش ب ضیو بعد از تعو پردیم نییاز تخت پا هیاز ثان يکسر در

 !شیشده..مثل خنده ها ینیب شیقابل پ ریغ شی..رفتارهاکنمیم تعجب

 دارم... جی...مسدهدیصدا م لمیموبا

 پارس.. یدهکده آب -

 :یه دهمیلب فحش م ریکنار...ز کنمیو پرتش م کنمیرا پاك م جیحرص مس با

 ...افتدیبه درش م دهیچسب میچشمم به تقو کنمی...در کمد را که باز مرومی...به اتاق خودم مشومیم بلند

 ام... دهیامروز کش خیدور تار یبزرگ رهیدا کیماژ با

 ...میغرور بگو یتنگ شده...ب شی...دلم براندینشیگوشه لبم م یاست...لبخند تلخ دیتولد سع امروز

 تنگ شده! شیاالغ گفتنش ها يبرا دلم

بود که  فیبا آن هوش سرشار ح دی...سعگرید یگرفته به دانشگاه یانتقال گفتندی...بچه ها مامدیدانشگاه ن گرید هیاز اون قض بعد

 رفته باشد نه خانه.... گریدانشگاه د ...خدا کند بهردیاز درس کناره بگ

 دیفهمیم دیبود...اما دست من نبود...با یاز سر حرص و ناراحت دانمیکرد...فحش داد اما م دیکنار رفت...تهد يدردسر چیه یب او

 ندارم! لوفریبه ن یکه من هم رغبت

 اما... میچه بگو دانمی...نمرمیگی... شماره اش را مدارمیرا برم لمیو موبا گردمیبه اتاق برم دوباره

 بله؟ -

 ...با همان جذبه... تیهمان جد با

 سالم... -

 :ریو با تاخ یو سرد...طوالن خشک

 سالم! -

 تولدت مبارك... ؟؟یخوب -
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 ...شودیم دهیهم شن نجایاز ا شخندشین يصدا

 بود... ادتیخوبم...ممنون که  میلیآره خوبم...خ -

 ؟يایدانشگاه نم گهیچرا د -

 گرفتم... یانتقال -

 کجا؟ -

 کرج... -

 چقدر دور... -

 ...دیگوینم يزیچ

 ...نمتیبب خوامیم -

 ؟؟یواسه چ -

 کنار... میکدورتارو بذار نکهیا يبرا -

 ...ستین یکدورت -

 چرا هست... -

 من ازدواج کردم... -

 :میگویبلند م ي...با صداکنمیم کپ

 ؟؟یچــــــ -

 ازدواج کردم ...ازدواج... -

 د؟؟یسع یگیم يجد يدار -

 دارم االغ؟ یمن با تو شوخ -

 ..افتمیم یقدم ادی..شودیم يجور کی دلم

 ؟ییاالن کجا -

 سره کار... -

 ؟يریمگه سره کار م -

 که! ادتهیکه رفتم مصاحبه... ییاره همونجا -

 اوهوم... -

 ...نمینشیتخت م لبه

 ؟یشگیهم يهمون جا يایب یتونیم شیامروز ساعت ش -

 ...نمیبب دیبا دونمینم -
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 ...دیلوس نشو سع -

 ...فعال!دمیبهت خبر م -

 ...کندیو قطع م ماندیجوابم نم منتظر

 :دهدیم جیمس کشدینم هیثان به

 ...بهش قول دادم...رونیب میقراره با زنم بر تونمیامروز نم -

 است... بی...زنم...عجزنمیلبخند م ناخداگاه

 ...زنم؟ میبگو دیهم با من

 من زن و بچه داشته باشم! که شودی...نمشودینم

، ابروها ظاهر  افتهی ی. چهره ، وضع متناسبشودیفراهم م نیشدن جن رومندین يبرا یماه فرصت نیششم: ماه عضالت(در ا ماه

 ...شودیم

 نهیس يدستها را رو نی....جنردیگیکرده و گردن حالت خاص به خود م دایپ يشتریگوشها رشد ب افته،یتکامل  ینیب شکل

 کندیو زانوهارا در شکم خم م گذاردیم

 (. 

 آمدن توام نینش لدایو من هنوز هم  دیایم لدای

 ها... هیثان نیاز ا رمیو من دلگ شودیبه نبودنت اضافه م قهیدق کی....ستیطوالن انتظار

 !میرعلیهم با آمدن تو سرِ جنگ دارد ام زمان

تا بفهمم  زدمیبه عابران تنه م دانمی...فقط مانهیزنده شدم  دانمی...و باز مردم و نمدمیقلبت را باز شن يرفتم سونو...صدا روزید

 ...خواهدی...دلم بازهم مانهیهنوز هستم 

 ...راستش را بگو...حسم اشتباه بود؟؟يزدیبا هر ضربان با من حرف م کردمیم حس

 ...کنمیفوت م ینفس

 ...ستین ی...از صبح تا به االن ...قطع شدنباردیم برف

 دارد... ریها توف نییما نییتا اسمان با آن پا نیزم شیمنطقه از شهر هوا نیاست ا بیعج

 زمستان خم شده اند... ینیاما کاجها از سنگ نجایکجا بود؟؟ ا برف

 ...یلی..خ باستیاست...دوستش دارم..ز دهیخر میبرا ییبایرنگ ز يشنل سرمه ا لوفرین

 ...دارندیخاطره ها دست از سره افکارم بر نم نیانارها..ا نی...و الداستیشب  امشب

 !زنمیحس را گردن م نیخدا اگر نروند ا به

 .!نمینشیآهن سردش م يو رو زنمیشود...با دست برف هارا کنار م سی...مبادا خمیتاب را برداشته ا يها تشکچه

 از خدا دورم ... یعنی نیدور شده ام..و ا یعل ریام از
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 ..ییتنها نهمهیاز ا يهمه دور نی...از اردیگیام م هی...گرکشمیبه خانه اش م یدست

 ....خنددیهر چند تلخ اما م نی...حسلوفری...صالح..نخندندیخانه م نیچند وقت همه در ا نیخدا که ا به

 ام... یاما تماما مصنوع خندمیمن م و

 ...ردیگیرا م بانتیگر یبگیبازهم حس غر يریخو بگ یکه درش هست یطیهم با مح هرچقدر

 ...ترکاندیبه من ندارند دلم را م یربط چیه نهایهمه ا نکهیا

 ام.... بهیغر کنمیحس م شتریب کنمیم یدگیبه معتمد بزرگ رس یوقت

 ..رویه ی...مثل ساکو...مثل مادر..مثل پدر...حتروانیمثل س یی...آشناخواهدیآشنا م کی دلم

 ...آرام:نالمی...مشودیم ری...اشک از گوشه چشمانم سرازدهمیم هی! سرم را تکنی...همخواهدیاز سمت کردستان م یمیفقط نس دلم

 ...(مادرم)کیدا -

 ...!)یفهمیوقت نم چیف هل هک ت ئ نـــا گه (من دوستت دارم و تو ه چیتو ه یمن تو خ و ش د ق -

 نتری..خنده هام غمگرهیگیم شتریم بدل شمیتر م کیحالم بده...هرچقدر به موعد اومدنت نزد نقدریچرا ا دونمی...نمیرعلیام -

 ...لرزهیم شتری...دلم ببارنیم شتری...چشمام بشهیم

 نمت؟ینکنه نب چرا؟

 شه؟ی...هه...مگه مزندیتند م قلبم

 !نمیبیام را م یاش چشمان اشک شهی...در شکنمیرا پاك م نکمیع

 پر کن! موییو حجم تنها ای...بای...بای...بایب -

 استفاده کنم که خونساز باشد.... ياز مواد کنمیم ی...سعستیاصال خوب ن نیدارم و ا یگفت کم خون دکتر

 ...دهدیحس آرامش به من م نیشده است! و ا لوفرین ریاز قبل درگ شتریب نیحس

 ...اما معتمد رنگ نگاهش فرق کرده... کندینگاه نم زیتند و ت لیاوا مثل

 کرده است... دایبه من پ ییاو حسها دیگویمن م ...اما احساسم بهکنمیاشتباه م دیشا دانمینم

 ...با خودم که تعارف ندارم...زندیلبخند م میبه رو شتری...بندینشیکنارم م شتری...بدیایخانه م شتریب

 ...کندیکه با لذت نگاهم م دانمیرا م نی...و استینگاهش کنم...مرد خوب خواهدیتوبه اما ... من هم دلم م ایخدا

 بود... میابا نظاره گر خنده ها ینگاهش کنم اما او ب خواستمی..نممیدیخندیجهت م یو ب خودیکه همه ب یهمان شب مثل

پدر و پسر با من  نیچرا ا دانمینم یدك و پز را جذب کند ندارم...ول نیمرد با ا کیکه  ییها یژگیو نیکدام از ا چیه من

 اند... نگونهیا

 کند؟یم ریبه قلب آنها سراز یروح چه حس یلبخندب نیاخالق خشک و ا نیشکم برآمده...ا نیصورت پف کرده و ا نیا

 ...رسدیم شتریب شیاز من سر تر است ...خوش پوش است...با علم روز آشناست...خوش اندام است...به بر و رو لوفرین

 جذب من شده باشد؟ دیبا نیام...چرا حس دهیکرده ند شیخودم را آرا رستانیاما تا به حال جز در خفا آن هم در دوران دب من
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 ارزش نداشت...االن هم ندارد... يذره ا میبرا ییبایز نیاما ا مییبایکردك ز گفتندیهمان اول ها م از

 ...دمیجا نرس چیام به ه ییبایبا ز من

 پرستار... کیخوب مرا به کجا برد؟ به کاخ آورد اما نه به عنوان ملکه...به عنوان  چهره

 م؟یچاه زندگ يکرد برا یدخترانه ام...کجا طناب ینیدرشت...چشمان معصوم و ب يو لب ها یاستخوان يها گونه

کک و مکها نقص  نیکه ا شدمیم ادآورینقصم اما...به خودم  ی....مگفتند بزدیغرورم بر شدندیباعث م شهیهم میو مکها کک

 ...اوردیم نییرا پا میها ینیاز خود ب یاما حجم بزرگ ستیکوچک

 بود... ستادهیکه خدا کنارم ا یآدمها از باال نگاه نکرده ام..مگر زمان وقت به چیه

 در دستان من است... ییایکه نه، دن یدست کنمی...آنموقع ها حس مزدیدر دستم لبخند م دست

 :دیگویم ییبابا دیشه

 "کندیفواره در اوج است که سقوط م"

 ...یعل ریام یسقوط کنم...حداقل ب خواهمیرا داشتم...نم یرعلیکه ام یتا به حال اوج را تجربه نکرده ام مگر زمان من

 ...خوانمیو قدر را هرروز پنجاه مرتبه م دیهمراه با سوره فتح...سوره توح خورمیکه انار م ستیروز چند

 ادی..زمیگوی...استغفار مزدیریاز زبانم م صلوات

 !کنمی..خوب ممیگویاربعه خوب است...م حاتیام قبل از خواب چهل بار تسب دهیشن

 امام زمان.... یسالمت يگرفتم برا یهمه مهمتر ختم قران از

 از قبل در دل خدا بچپانم...حاال هرجور که شده ... شتریخودم را ب خواهمیم خالصه

 ...انهی کندی...درکم مانهی کندیخدا حسم م دانمی...و نمخوانمیشب م نماز

 ...انهی ندینشیم کنارم

 ...انهیدوست دارد  يچا دانمی...نمزمیریم يچا شیبرا

 انار بهشتش مرغوبتر است... دانمی...مکنمیدان م انار

تو لنگ  يلبخند ها ینیریکنار ش ابتی...دانهی خوردیاصال قند م دانمی..نمگذارمیاش م ی....منظم تر ها را کنار نعلبک شکنمیم قند

 ....اندازدیم

 ام... دهیام ند یزندگ يجا جیرا ه یافتادگ نهمهیو من اببوسمش...فروتن است... گذاردی...نمرمیگیرا م دستش

 ...کاش نفهمد...انهی رومیکه قربان صدقه نگاهش م فهمدیم دانمی...نم کندیاز نگاهش چکه م تواضع

 ....شودیم ایعشق ر در

 ......خودش را ..خوده خودش را...رمشیگیآغوش م در

 است... میمحرم زندگ نیمحرم تر او

 تا نرود.... کشمی..مکشمی...جامه اش را مشودی...بلند مکندیام م وانهیخدا د يو بو مشیبویم
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 ...ردیگیام م هی...گرکندیرا باز م در

 ...بنددیرا م در

 ...شودیم زمستان

 ... دیدرخشیاش م نهیکه در س يدیو من گرمم...از خورش کندیدر نفوذ م ياز البه ال سوز

 ...خوابمی...به شکم مخوابمی..به پهلو مشومی...بلند منمینشی..مرودیم

 خدا آرام آرام در من حل شده است! ستیدر کار ن خواب

 ...دمیخر یواسه عشقم چ نیبب ای...بدو بيساناز -

 عشقم.. دیگوی..مدیگویبه کودکش م دای...جدکنمی...اشکم را پاك مزنمیم لبخند

 تنها مال من است... یعنی میرعلیام میگویکه م نیشوم...هم یاحساسات یشکل نیا توانمیچرا نم دانمینم

 ....می...ما کردها اغلب سخت و سردستیخشک بودن ها همه ارث نیهم ا دی..شا دانمینم

 از برودت کرستان است... دیشا

 ...لوفرین امیاالن م -

  

 ..نمیمک یداعهفت سال را ت نیا يلداهای.تمام ستمی..در حال خودم نمیکنیعالمه انار دون م کی لوفرین با

 ببرم... ادیاز  توانمیسال آخر کنار مادر را نم يلدایاش به کنار  همه

 مادر! یکه پدر گرفت و دستان خون یحافط نحس فال

معتمد با  يو آقا ندیبیم ونیتلوز نی..حسنمیچیم زیم يو بعد شام انار و تخمه و هندوانه را رو دهمیخدا...بغضم را قورت م يا

 !رودیور م زیحافط سر م

 :غردیبا اخم م نی...حسکندیرا خراب م نیحس يو با کف دست موها شودیرد م نی...از کنار حسپردیم نییباال پا لوفرین 

- .. ا 

 ...دیگوینم يزیو چ خنددیم لوفرین

 !شومیو من دوباره غرق عشق م شودی...محرم شروع مگرمیفکر ماه د در

 ...دیاینم ییصدا لوفرین یگاه ي...جز پچ پچ هامی...ساکتمیخوری...انار منمینشیم لوفرین يرو روبه

 !اوردیمرا سر حال ب یکی...حالم دگرگون است...بنددیچشمانم نقش م يروبه رو ییآن سال کذا يلدایصحنه  صحنه

 :دیگویم لوفرین

 ...میریبگ یعکس دسته جمع هی...ارمیزدم به شارژ برم ب نمویدورب یراس -

 :خنددی...مکندیدر دست مارا نگاه م نی...دوربگرددیبزرگش برم نیباال و با دورب پردیم

 ...گهید رمیبگ دینیبابا..خوب کنار هم بش يا -
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مبل  نیا يرا رو نی...بزور حسکندیم میرا تنظ نیو دورب هیپا لوفری...ننمینشیو با فاصله کنار معتمد م شومی..بلند مزنمیم لبخند

 ...نشاندیم

عبوس  نِی...حسچرخدینکرده دور خودش م نیرا مع شی..چون جاشودیبه جمعمان اضافه م یو خودش هل هلک زندیرا م دکمه

 ....گذارمیشکمم م ي....لحظه آخر دستم را رونشاندیم شیپا يو رو کشدیدستش را م

 ...!میخندیم چیبهانه ...به ه یو ب لیدل ی...بمیخندیهمه باهم م یخنده و ناگهان رهیز زندیم لوفرین

وقت  چیخوب افتاده ام...اما به اعتقاد خودم ه یلیمن خ گفتیم نیبزند و بزرگش کند...حس یشاس يعکس را رو خواهدیم

 !ستمیخوش عکس ن

را کم  لدای يچرا رو ؟؟ییایچرا نم يکرده ا وانهیشرف که دل مرا د یب يتو کنمی...و من فکر مگذردیم لدای خالصه

 ...یزودتر حت هقیدق کی...ای...زودتر بیکنینم

*** 

 "نیحس"

 !!!!!!دهدیاز خودش نشان نم یکینزد يبرا یکه تالش ستیدرست زمان نی...و ارمیگیرا م دستش

 ...میگذاریپا م ییبایو ز کیمغازه ش به

 ...افتمیم شیرعلیساناز و ام ادی

 ...رودیساعت غش و ضعف م کی ندیبیرا که م یهر لباس لوفرین

 من ... قهی...با سلمیخریساناز م يبرا ییبایپسرانه ز لباس

 باشه... یکه بچه چ ستی...هنوز معلوم ن لوفرین -

 هم پسرونه .... میریگیخوب حاال ماهم دخترونه م -

 :دهدیو او ادامه م دهمیتکان م يسر

 ..میکنیبه ساناز...اگرم پسر بود که دخترونه هارو رد م میدی...و پسرونه هارو م مونهیاگر دختر بود که واسه خودمون م -

 .دهمیتکان م يسر بازهم

 :دیگویم لوفری...نمیرویم نیاز پاکت به سمت ماش یکوه با

 رون؟یب میشام بر -

 ندارم اما...کاش ساناز هم باشد... حوصله

 دنبال ساناز... میبر يخوایم -

 ...یی..باهم...دوتاگهینه د -

 ...کنمیرا روشن م نیو ماش ومریم يغره ا چشم

 متنفرم... نیماش يمن از گوش دادن آهنگ تو داندی...و مکندیرا روشن م ضبط
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 يهفته ا کیاز  نکهی..با ا دمید شبیرا د دیرا اصال ندارم...سع کی نیو اعصاب ا میمانده ا کی! پشت ترافکنمیرا کم م شیصدا

 و من مهمانش کردم... رونیب میاما شام رفت گذشتیاز تولدش م

 ...اما سمانه زنش دوست ندارد...یلی...خخواهدی...بچه مستیراض شیفعل طیکه از شرا دانمیو م دیخندیم دوباره

 زود است... دیگویهمسر بودن را تجربه کند و بعد مادر شود...م دیاول با دیگویم

 د؟یچه بگو دیبا لوفریزود است پس ن دیاو بگو اگر

 از وجودش هم خرسند است چرا که باعث برگشتش به من بود... لوفرین دانمیم البته

 ندینشی...و آرام آرام مدیای...برف ممیشویم ادهی... هردو پشودینم دایپارك پ يتر ...جا نییالبته چند کوچه پا دارمیرا نگهم نیماش

 ساناز است... شیو من دلم پ

 با پدر ...اَه... تنها

 ...گرمید ي...من اما در فکرکندیا شوق همه طرف رستوران را نگاه مب لوفری...نمینینشیم زیم پشت

 در فکر... رومیو بازهم م دهمیم سفارش

 ...خوردی...چقدر نمخوردیمهم است که چه م می..براستین لیاوا یبه تلخ شیفرق کرده..رفتارها میبرا لوفرین

 اما با خودم و احساسم که تعارف ندارم... دانمی...نمایبه خاطر مادر شدنش است  دانمیشده...نم داریدر من ب ییکل حسها در

 نباشد.. لمیهرچند به م دهمیگوش م شیدارم کنارم باشد...به حرفها دوست

 است که چگونه دو حس مهم بودن در من زنده است... نیتعجب من از ا و

 ...لوفریو ن ساناز

 هردو را دوست دارم؟؟ چرا اصال دوست دارم؟ چگونه

 تر و خاص تر دوست دارم  عی...وسشتری...بگریجور د کیساناز را  نکهیا با

 وقت خوابش دوست دارم... يها طنتینگاهش...ش طنتیرا هم با همان ش لوفرین

 !دیایکور روزگار بدم م ينقطه ها نی..و چقدر از ادانمینم میرا در زندگ زیچ چیحکمت ه اما

 چرا؟ شوند؟یهمزمان دو نفر در دلم جا م چگونه

 :زندی...لبخند مردیگیدستم را م لوفرین

 ...نیحس -

 :دیگویو م زندیم ینی...لبخند با نمکدهمیتکان م يسر

 جانم؟ یبار بگ هیحسرت به دلم موند  -

 :زنمیتفاوت و خسته پلک م یب

 داره؟ یتو و جوابت چه فرق يبرا -

 ..گهیداره د -
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 :میگویم فهکال

 جان؟ -

 دیایشده ام و خوابم م داری...صبح زود بافتدیهم م يرو یو من چشمانم از خستگ دهدیفشار م شتری..با صدا..ودستم را بخنددیم

 ...دیشد

 ؟ياز دستم شکار لیهنوزم مثه اوا -

 :میگویکه چشمانم بسته است م همانگونه

 ..یپرسیبازم م یدونی...مستمین یمثه اول عصبان گهید یدونیکه م یپرسیسوالو م نیا یدرست زمان -

 ...زنمیم يلبخند خسته تر يخودی...من هم بخنددیم بازهم

 قربون خنده هات! -

 ..کندیم يپسر عاشق را باز کیدختر است و انگار نقش  کی...او شودیم قتریعم لبخندم

 :شودیو لوس م مالدی...گونه اش را به دستم مکندیو در دستانش مشت م کشدیم زیم يرو شتریرا ب دستم

 !! یفهمیوقت نم چیه نویدوست دارم و تو ا یلیخ -

 :میگوی...زمزمه وار مقایدق شی...روبه روگذارمیساعدم م ي...سرم را روشودیو رو م ریز دلم

 ...نطوریکه بگم منم هم ستین نیاالن وقت ا -

 ...دونمیم -

 :زنمیم لبخند

 ...گهیجور د هی ی...تو دوستيجور هی یتو زندگ -

 :کندیو سرش را بلند م خنددیم

 من کال جور واجورم! -

 !رمیگیرا م يسوخار يو مرغ ها شومیغذا بلند م شیشماره ف دنی...با شنکنمیهم سرم را بلند م من

...نگاهم بردی...لذت مکندی...نگاهم مزندی...لبخند م جودیو م دوزدی...نگاه در چشمانم مجودیو با لذت م داردیبرم یکوچک ران

 ..کندیم

 ...زمیعز یکس ياز اندازه برا شیبار بعد از مادر ب نیاول يبرا کنمیو من حس م کندیهر صورت نگاهم م در

 ...خورمیو مرغم را م اندازمیم نییرا پا سرم

 ببرم! شیتا برا گذارمیساناز دو عدد ران هم کنار م ادی به

 ...گذارمیم لوفرین فیمصرف را در ک کباری...ظرف میرویم رونیو ب کنمیپولش را حساب م...اوردیتا ته غذا را درم لوفرین

 ...پراندیسرما خواب را از سرم م نیو ا یلیاست خ سرد

 خودش! يبرا ستیساناز عبادت دارینخوانده ام و د نماز
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 ...اندازدیم میو دستش را دور بازو رساندیخودش را به من م لوفرین

 :دیایبه من راه م دهیچسب

 سرده ها! نه؟ یلی...خيوووو -

 ...دهمیتکان م يسر

 ...زمیعز ياتوریتو خودت راد -

 مانیچهره اش ...جثه اش بعد از زا ادی...کنمی...هنوز هم به ساناز فکر مکنمیاکتفا م ی..بلند و من به لبخند زورکخنددیم

 شود؟؟یم یچه شکل یعنی...افتمیم

 ...کشدیدستم را م لوفری...نزنمیم لبخند

 تو مغازه هه... می... بر ایجونه من ب نی...حسیآخ -

 ...لویول کن جونه من ن -

 ...دوزدیو نگاهش را به چشمان بسته ام م ستدیایم يلبخند شگفت آور با

 :دیگویم یخنده مقطع با

 ن؟یحس یگفت یچ ؟یچ -

 :کنمیم نگاهش

 ..ادیحوصله ندارم به خدا..خوابم م -

 :کشدیو دستم را م اندازیمباال  شانه

 ...لوین یباشه ها...گفت ادشی یباشه ...ول -

 :زنمیو لبخند م افتمیمکث پشتش راه م با

 ...وونهید -

*** 

 "ساناز"

 و شام درست نکنم... ردیگیزنگ زد گفت که سرِ راه کباب م معتمد

 ...شودی...با سرما وارد مکشمیو برنج را هم م نمیچیرا م زیم

 اوه اوه چقدر سرده...ساناز خانوم... -

 ...شومیم يجور هیو من  زندیم میصدا

 ...رمیگیکباب را از دستش م يو ظرفها دهمیلبخند سالم م با

 :زندیم لبخند

 پس بچه ها کجان؟ -
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 !خورنیم رونیفک کنم شامو ب دیرفته بودن خر دونمینم -

 ..رودیو باال م دهدیتکان م يخنده سر با

 زیرا شسته...پشت م شیو دست و رو دهیپوش ی...لباس راحتدیایتا ب نمینشی..مگذارمیم زیو سرِ م نمیچیم سید را در کباب

 ...خنددیو م دهدی...ظرف را تکان مکنمی...با تعجب نگاهش مردیگی...شنگول است.. بشقابش را طرف من مندینشیم

 :دیگوی...با خنده مگذارمیکنارش م ی...و کبابکشمیبرنج م شیبرا

 کم کرم بذار روش... هی -

 به خوردن: کندی...با اشتها شروع مگذارمی...مقابلش مشودیم لیبه خنده تبد تعجبم

 ...میکرد یقرار داد مهم بستم...سود بزرگ هیامروز  -

 کنمیاش فکر م يکار يو از سربرگ ها دهدیکه انجام م ییو کارها زندیکه م ییچه کاره است...اما از حرفها قایدق دانمینم هنوز

 رنگ در واقع! يکارخانه رنگ داشه باشد!کارخانه ها

 ...دهمیتکان م سر

 خنده! ریز زندیم ی...او هم پقخندمینفس ندارد...م يو جا برا خوردیتند م تند

 !اردگذیبهم پشت گردنش م کندی...کف دستانش قالب مدهدیم هیتک یو به صندل جودیو با لبخند م اندازدیرا در بشقاب م قاشق

 ...کنمیام فرو م قهیسرم را در  شتریو ب جومیو من تاب نگاهش را ندارم...آرام تر م کندیم نگاهم

 ..میباهم حرف بزن خواستمیم -

 ...کنمیم نگاهش

 !دییبفرما -

 :گذاردیو تکه تکه دردهانش م داردیبرم يقرمز کلم

 ..کنمیراسش...من حس م -

 ...با خودم و احساساتمم تعارف ندارم...ستمیساناز...من پسر هجده ساله گوش و چشم بسته ن نینچ..بب-

 ...دیبگو خواهدیچه م فهممیو م شودیفعال م رادارم

 اگر ادامه داشته باشه خوبِ مانتیازدواج بعد از زا هیقض نیا کنمیمن حس م -

 ؟یچ یعنی -

 م؟یباهم ازدواج کن يجد مانتیداره اگر بعد از زا یچه اشکال نکهیا یعنی...اوووم! یعنی -

 : گذارمیبه دهان م یچرا...قاشق دانمی...نمزنمیم لبخند

 ن؟یکرد يفکر نیهمچ یچ يخوب..برا -

 ...خاص :زندی...لبخند می...طوالنکندیم نگاهم

 !ادیازت..خوشم م کنمیچون حس م -
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 ...شودیپررنگ تر م یلبخند لعنت نیچرا ا دانمینم

 مردانه: ي...تک خنده اخنددیم

 بگو.. يزیچ هی ؟يخندیچرا م -

 :کنمیم نگاهش

از کلمه  نیخوایغرور نم يشما از رو نکهیکه نه باخودم نه با طرفم تعارف داشته باشم...با ا ستمین یمثل شما..آدم قایدق -

صداقتو نشون  نیامروز تونستم ا نیهمتا  دونمیخوش اومدن..اما من صادقم و نم نیگیم حایو ترج دیدوست داشتن استفاده کن

 ...انهیبدم 

 :پردی...وسط حرفم مزندیم یآرامش بخش لبخند

 نیبهت وابسته شدم و بودنت اونم تو ا یلیخ کنمیبذار منم صادقانه جوابتو بدم...من حس م یحق با توئه....تو صادق -

 باشه! تونهیم یخونه..کناره من حس خوب

 نکهیسال ازم بزرگتره ندارم...ا نیکه چند يبه مرد يمن عالقه ا نکهی..ایبگ يخوایم یبا تمام صداقتت چ دونمیضمن م در

 کنم..اما قبل از صداقتتون عرض کنم... سکیدوباره ر تونمینم

 عادت بشه.... نیا تونهی..متونهی....مهیدلبستگ يتازه ابتدا نیا

 :دهدیم هیو دوباره تک کشدیم یقیعم نفس

و  ستیپسر ب هیمرد سندار و تو دل  هیتو دل  نایکه زودتر از ا يمثبت و خوب دار یژگیعادت بشه عشق! تو اونقدر و شهیم -

 ....یپنج ساله جا بش

 :کنمی...بازهم...دستانم را مشت مزنمیم لبخند

 ن؟یدیاجازه م -

 هه...اجازه مام دست شماست! -

 بهتون عادت کنم!  تونمیم کنمیتصورتون ...منم حس م ..برخالفگفتمی...صادقانه داشتم مگفتمیداشتم م -

 ریکه کنار شما به وجودم سراز یِفقط به خاطر آرامش نی...اییتنها يو عادت حاالست نه از رو یدلبستگ ينه از رو نیا

 !نی...همشهیم

 :نالدیلب نامم را م ری...زکندیمانده نگاهم م مات

 ساناز!!! -

 ...کندینگاه شوك زده اش دور م ریزدر مرا از  يو صدا زنمیم لبخند

...در دستانشان پر از ستدیایمنتظرش م لوفری...نرودیعقب تر راه م نی...حسندیایم نگیاز سمت پارک ری..با تاخزنمیرا کنار م پرده

 است... دیپاکت خر

 ...کندیو سرش را به عقب پرتاب م بنددیچشمانش را م نی...حسخنددیو خودش بلند بلند م دیگویم نیگوش حس ریز يزیچ
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 !کنمیو در را باز م اندازمیرا م پرده

 ...ردیگیرا م لوفرین فی...ککندیجدا م شیرا از دور بازو لوفریو دست ن زندیلبخند م نیحس دنمید با

 سالم... -

 :دیگویگوشم م ری..زکندیبا خنده بغلم م لوفری...ندهمیو جوابشان را م زنمیم لبخند

 ...لویساناز...ساناز..دوباره بهم گفت ن -

 ...رمیگیو فاصله م زنمیبه شانه اش م ي...ضربه اخندمیم

 ...گردیمقابلم م یمصرف کباریظرف  نیحس

 تو گرفتم... يبرا -

 ...رمیگیو از دستش م زنمیم يلبخند

 هممون! ي...بابات کباب گرفته بود...برامیممنون...شام خورد -

 !اوردیو کاپشنش را درم دهدیتکان م ي..سر.خوردیرا م لبخندش

 ...شودیسرمان ظاهر م يحرف بزند که معتمد باال خواهدی..مکشدیدستم را م لوفری..نرودیکند باال م یبه معتمد سالم نکهیا بدون

 :لرزدی....تنم مکشدیلباسم را م نیآست

 ن؟یلحظه سانازو قرض بد هی شهیم -

 ...رودیو باال م خنددیم لوفرین

 ...کندیو من هم پشت سرش...با لبخند نگاهم م رودیم اطیح به

 جواب درست بهم بده... هیساناز... -

 :کنمیم نگاهش

 ن؟یدرست تر از ا -

 حلِ؟ یعنی -

 :میگویو آرام م گذارمیهم م يرو پلک

 !انهی میتا اون موقع زنده ا مینیبب نیخدا بخواد بذار یهرچ -

 :زندیواز همانجا داد م شودی...زودتر از من داخل مخنددیم

 ....يخوریتو سرما م ایخانوم ب -

 ...شودی...حالم دگرگون مزندیم يضربه ا یعل ری...امزندی...قلبم مخانوم

**** 

 "نیحس"

 :دیگویو آرام م کندیفرو م میدستها انیدستش را م لوفرین
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 بهت بگم... خوامیم يزیچ هی...نیحس -

 !ادیول کن تو رو خدا...خوابم م -

 کوچولو! هیکمِ.. هی -

 : میگویبسته است اما م چشمانم

 بگو... -

 ...ساناز نگرفت!میدیخر لدایکه شب  ییقبل از اون بگم ...اون لباسا یراس -

 :کنمیرا باز م چشمانم

 ؟یمگه بهش گفت یچ ؟؟یچ يبرا -

 کرده! دیخودش خر ستینگفتم فقط گفت الزم ن يزیمن چ -

 :بندمیرا م چشمانم

 ...دمی..خودم بهش موونهید میکنیبهش ترحم م کنهیفک م -

 :دیگویم یاز سکوت طوالن بعد

 حاال بگم؟ -

 اوهوم! -

 ....من...یدونیم نیحس -

 ه؟؟یچ یدونیم

 ...لوین گهیاه..بگو د -

 ..ينشون بد يعکس العمل بد ترسمی..مترسمیآخه..م -

 !ستیاومده ن شیکه پ یبدتر از اتفاقات گهید -

 :ردیگیرا م دستم

 ..نجایکه من اومدم ا یمن...راسش ...همون روزا...همون موقع نیحس -

 ...کشدیم یقیعم نفس

 :نالدیم

 ...اصال ولش کن...نیحس يوا -

 بگو... -

 :گرددیبرم

 ول کن! گهینه د -

 :رمیگیرا م شیبازو
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 ...یبگ دیبا گهینه د -

 :شودی...اشک در چشمانش جمع مکندیم نگاهم

 لو؟یچته ن -

 ...یل بده دعوام نکن...قونیحس -

 :رودیدر هم م اخمم

 ...گهیشده؟؟ د بگو د یچ لوفرین -

 بخاطره من نه ...به خاطره بچمون ...باهام بدتا نکن... نیبب -

 ترم نکن...باشه؟ وونهید گهیکرد...د وونمیتو د یتفاوت ی...بنیشدم...حس هیتنب یمن به اندازه کاف نیحس

 باشه باشه ...حاال بگو... -

 ؟یکنیبگو به جون بچمون دعوام نم -

 :کندیم میدارد عصبان گری..دگذارمیهم م يرا رو چشمانم

 گه؟ید شهیم یبشم چ یمن عصبان یدونیم -

 ...گمیم نهیبه خاطره هم دونمیاره م -

 ...لیسمت موبا پردی...مکندیحرفش را قطع م لیبلند موبا يصدا

 بله؟ -

 :کنمیتخت پرت م يو رو کشمیرا ازدستش م لیموبا ی...عصبشنودینم یجواب کندیالو الو م هرچه

 انه؟ی یگیم -

 :کندیو تند تند اعتراف م کندی...نفسش را حبس مبنددیرا م چشمانش

 خونه! يکه خراب اومد یحاملم ..از همون شب دمیاز بچه نبود...من تازه فهم يخونه خبر نیا يکه من اومدم تو یاونموقع -

 رام درست کرده بود...دوستم ب شویآزما برگه

 !!!!رسمیکه خورده ام به مرز جنون م ی...از رو دستروندیضعف م می...پاهانمینشیتخت م ي...رورومیم وا

 :ردیگیاش م هیگر

 شده! یمتیداشته باشمت حاال به هر ق خواستمیمن م نیکه بهت دارم...حس هیفقط به خاطره عشق نی...به خدا انیحس -

 ...نیحس

 :بندمیرا م چشمانم

 ...سیه -

 که من چقدر احمقم... يکنم...از حماقتم...وااااااا هیگر خواهدی..به خدا که دلم م پوشانمیدست صورتم را م با

 :ردیگیرا م مچم
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 ...نی...حسیبد رفتار نکن يتو قول داد -

 :کنمیام آرام خودم را سرزنش م...ارگذارمیم میشانیپ ي...دستم را روکشمیتخت دراز م يرو ی...با ضعف و ناتوانکشمیرا م دستم

 ...لوفرین يا لهیجواب اشتباهمِ...تو فقط وس نیگناهمِ...ا يجزا نیجوابِ حماقتمِ...ا نی...استیتو ن رینه...تقص -

 ...اشکش خشک شده....کنمیم نگاهش

 نیمن هم يچرا همه جزاها دونمی.من نماستی...حوالشون همون دنکننیم خوانیکه م یهر غلط ایدن نیهمه عالم و ادم تو ا -

 چرا؟ یدونی...تو ماستیدن

 :کنمی...با حرص پاکش مچکدیمتکا م يام رو ینیاز ب اشک

 احمقم که از تو رودست خوردم! یلیخرم نه؟؟ خ یلیمن خ -

 :کندیم هیو گر ردیگی...دستم را مرساندیزانو خودش را به لبِ تخت م با

 ...تو خودتو سرزنش نکن!کردمیم نکارویا دی..نبا دی...نبافمیپست و کث يادیمن ز یستینه..تو احمق ن -

 ...نیخالص شوم فقط هم نجایاز ا خواهمی..مدهمیو جوابش را نم کندیم میصدا لوفری...نشومیم بلند

 ...خواهدیوجودش را...دلم مادرم را م ی...کمخواهدیساناز را م يصدا ی...دلم کمرومیجهت راه م یو ب خودیراهرو ب در

 وقت و نماز؟ نی...در حال نماز است...اشومیدر بزنم وارد م نکیا بدون

 :میگوی...آرام مکندینم یو به من توجه خواندی....نماز منمینشیم کنارش

 !شمیم وونهیدارم د -

 ...کندی...نگاهم مدهدی...در خدا غرق است! سالم مکندینم یتوجه کماکان

 :میگویچرا اما م دانمی...نمبوسمی...مکنمیم هی...گرکنمی...بو مرمیگیرا م چادرش

 ...فقط... خوامی..نمخوامیازت نم یچیه -

 ..اورمیکم م نفس

 فقط مادرم باش.... -

*** 

 "ساناز"

 !یلیخراب است، خ نی.حسشودیم يابر چشمانم

 هیندارد! گر ییامعن مانیحاال مادر او هستم.گناه و لذت برا نیلحظه به بعد، من از هم نی. من از همکشمیسرش م يرو یدست

 .سوزدیم شی! دلم براشیمن هم همپا کندویم

 بهم دروغ گفته بود. دروغ گفته بود که حاملست! لوفرین -

 :کندینگاهم م کشم،ی! لباسش را مشومیم خشک

 ست؟یحامله ن یعنی ؟یچ یعنی -
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 :کندیاش را پاك م ینیب

 از بچه نبود. يخبر کرد،یکه اومده بود و ادعا م یچرا! االن حاملست، اون زمان -

 .شومیکالفه م کند،یم هیگر بازهم

 :شودیشبِ بزرگ م کی یرعلیدارم. ام یبی.حال عجگذاردیم میپا يرا رو سرش

 ساناز! رودست خوردم...انگار زخم خوردم! -

 بدجور درد دارد، بدجور! شی. صداکنمیم هیچرا اما گر دانمینم

 !خورهیبهم م یحالم از زندگ -

 .کنهینم هیمرد که گر ،يتو مرد ه؟یچه وضع نی! پاشو! بس کن! انیحس -

 .سوزمیکنم؟ ساناز!تنها حس من، ساناز دارم م یمردونگ دیبا یچ يهه...مرد؟ برا -

 !کنمی. نگاهش مکندی. نگاهم مشودیم بلند

 .گفتیبابات راست م -

 گفت؟یم یهه چ -

 .گفتیراست م ،ي.اما خودتم از حست خبر نداريتو پسرانه! تو مادرانه دوستم دار گفتیم -

 !!يدوست دار لوفرمی. اعتراف کن که نيو دوست دار من

 :زندیم شخندین

 اما..مادر بچمه! کنهیکه بهم کرده و داره م يبا تموم بد لوفریاوج حماقت. ن یعنی نیاره. دوسش دارم و ا -

 :زنمیم لبخند

 آدم دونفر و همزمان دوست داشته باشه؟ شهیچطور م يتاحاال فکر کرد -

 !زندیم شخندین بازهم

 امروز مادرت بدون..قبولِ؟ نیحس مادرانرو بهت بده! من و از هم تونهیکه م میمن همون کس -

 :زندیم لبخند

 ه؟یامره؟؟ عرضِ؟؟؟ چ نیا -

 :خندمیم

 مصلحته! -

 ساناز... -

 جانم؟ -

 .زندی! لبخند مبنددیرا م چشمانش

 .یه. خوده آرامشتو خود -
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 :خندمیصدا م با

 !دونمیم -

 .یاز خود راض -

 باخودش معلوم شده است. چقدر شادم! نیحس فیو چقدر خوش حالم که تکل خندمی! مخندمیم بازهم

 روزها را دوست دارم! نیشدن ا يمعلوم شده و هند قیشده است، آرام شده. حقا فیرد یزندگ

شده است و واقعا هم لذت نگاهش  یمی. صمگذردیو من نوچ شد روزها م نیکه دل حس یهمان شب ن،یریهمان شب ش از

 !دهمی..مادرانه جوابش مکندیندارد، کودکانه نگاهم م يرنگ بد

 . همه در سکوت!میدورِ هم نشسته بود شبید

 ؟يبود یما چ یزندگ يتو برا -

 دوستم دارد! کنمیروزها بدجور حس م نیکه ا يمعتمد است، مرد يصدا

 هم! لوفرین کند،یبا لبخند نگاهم م نی. حسکنمیم نگاهش

 د؟یبا من -

 اره! باتوام... -

 :اندازمیباال م يا شانه

 پرستار؟؟ مزاحم؟؟  -

 :زندیم لبخند

 ...لوفرین ینجات زندگ ،يبود نیحس ینجات زندگ ،يمن بود هیتو نجات زندگ -

 !باستیبودن خوب است! چقدر دوست داشته شدن ز دی! چقدر مفلرزدیم دلم

 ؟؟یدونستی.  ممیهمه دوست دار -

 م؟؟یبگو دی. چه باشودیدر چشمانم جمع م اشک

 :دیگویم نی!! حسشودیباز! او هم حالش دگرگون م زندیلگد م یعل ریام

 وجود تو آرامشِ! -

 !شودی. جواب در دهان حلقومم جا نملرزدیباز م قلبم

 :شودیم ریاز چشمانم سراز اشک

 بگم؟ دیبا یچ -

 :زندیلبخند م نبلوفر

 ! فقط باش...یچیه -
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 یحس خوب برد،یضربان قلبم را باال م دیخانواده جد نیا شبید يحرفها ادی. زندیباز م یعل ریام "فقط باش" کشدیم ریت قلبم

 !شودیم ریبه دلم سراز

 هفتم: ماه اعصاب  ماه

 یهماهنگ نیو حرکات جن ندیایبه وجود م يتر دهیچیپ یعصب ي...اتصالهاکنندیرشد م یمختلف یماه مراکز عصب نی(در ا

 خود را حرکت دهد.) تواندیم یبه خوب نیشده جن ادیاورند. تنوع حرکات ز یبه دست م يشتریب

 چت شده است.  یدانینم نکهیبودن بد است،  ا يجور کی

 شده ام! نگونهیچرا ا دانمی. نمخواهدیدعا م خواهد،ی.  دلم نماز مکنمیم هیاش گر همه

 ..کشدیرضا پر م  ي. مشهد، دلم برامیاست فردا به مسافرت برو قرار

 رفته تا به مادرش سر بزند. لوفریدانشگاه. ن نی.  معتمد کارخانه است و حسهیبا آه و گر کنم،یم يرا جمع اور لیوسا

 . هیگر هیگر هیگر

و  الیو  دیمثال ،در لباس سف یب ياهایمثل رونبود، تنها مادر بود. نه  يزیچه بود؟ اصال چ دانمی! نمدمیخواب مادر را د شبید

 و لبخند! ییکوپال و روشنا

 !شومیتر هم م کینزد کنمیحس م کنمیبودم و حس م کی! چقدر نزدنیکرد،همینگاهم م تنها

 يبا صدا فشارمیم نهیبه س رم،یگیرا جمع کرده ام. قاب مادر را م میها لهی! تمام وسبندمیساکم را م پیز رد،یگیام شدت م هیگر

 امروز چه مرگم شده؟ دانمی! نمکنمیم هیبلند گر

   :نالمیم کشم،یبه شکمم م یدست

 ؟یفهمیحالم بده ! م یعل ری! امیعل ریام -

 !هیتو دلم چه آشوب یدونیکه نم يوا ؟یکنارم ؟؟یکشینفس م ؟یشده؟ هست یچ چمه؟

دوست دارم بگم دوست دارم، دوست دارم،  یندارم و ه یندارم، حس یانگار حرف دهیته کش تتیترب ي! انگار حرفام برایعل ریام

 دوست دارم بگم مواضب خودت باش! یدوست دارم. ه

 دوست دارم بگم اگر من نبودم... یه

. افتمیم نیزم يرو چد،یپیشکمم م ریدر صحنه باش. درد ز شهیمن نبودم، تو باش، هم میبگو خواهمی. مردیگیام شدت م هیگر

 :زنمیداد م زنم،ی. داد مکندیام م وانهی! دشودیمنقبض معضالت رحمم 

 !یعل ری! امیعل ری. امستیاالن موقعش ن -

راه بروم!  توانمیدرد دارم که نم نقدری. اشنودیرا نم میاما صدا ی. کسمیگویخدا م زنم،خدای! نام مادر را صدا مکشمیم ادیدرد فر از

 :زنمیم غی! جکشدیعضالت شکمم را از داخل م ی. انگار کسزنمیرا چنگ م ی! رو تختکنمیم هیگر

 اما رضا. ایخدا!  يواااا -

 !دهیدرد امانم را بر شود،یتا تلفن را بردارم ، نم کنمیرا بلند م دستم
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 :کنمیم هیگر زنم،یداد م کشم،یم غیج

مبهوت  لوفرین شود،یم ما یناج نی. حسشودیزوده. توروخدا !! در به شدت باز م یعل ریمامان! ام ؟؟ییمامان! مامان کجا -

 :اندازدیداد و هوار راه م نیحس ماند،یم

 را... يگرید نیو حس ردیگیبغلم را م کی ریز لوفریبلندش کن! ن لوفری! نلوفرین -

 .رمیمیخدا ! دارم م يواااا -

 !میریتو رو خدا آروم باش. االن م -

 !یی! حس مرگ دارم، حس جداشودینکنم، داد نزنم اما نم هیگر کنمیم یسع م،ینینشیم نیماش در

 :رمیگیرا م لوفرین دست

 اگر نموندم.. لوفری! نلوفرین -

 :زندیداد م نیحس

 ساکت باش.. -

 :کندیم شتریرا ب سرعتش

 !لوفرین -

 :دهمی! لبان خشک شده ام را تکان مردیگیام شدت م هیگر

 خشک بزرگ شه نه؟ رِیبا ش دیبا میعل ریاگر...نباشم...ام -

 :کندیگوشم زمزمه م ری. زبوسدیام را م یشانیو پ ردیگی! سرم را در اغوش مکندیم هیبلند گر لوفرین

 ساناز. تورو خدا باش! ي. تو مادريمادر هی یتو نمونه واقع -

حس  ییکه گو ردیگیرا م بانمی! چنان گرشودیم زیت شود،یوقت بود، نبود. تند م یلیکه خ يهمان عطر ناشناس، همان عطر يبو

 !ستین رایرا پذ حهیرا نیام جز ا ییایبو

 :دیگویم يگوشم با زار ریز بوستم،یم لوفرین 

 !زمیعز اری...طاقت بیتونیچقدر دوست دارم...چقدر...تو م -

 غیج زنم،ی. زور مستیبی! عطر عجشومیناشناس خفه م يو من دارم از بو شودیاماده م لیعمل! حالم دگرگون است. وسا اتاق

 !میگشایو م بندمی! چشم مکشمیم

 يزیکه خونر زندی! دکتر داد مکندیندارم.  او زنده زنده نگاهم م یگذشته،حس هیحالم از گر گرید کنم،ی. کپ منمیبیو مادر را م 

تو  ؟یواقع نقدری! چرا ا رمیبم خواهدیدلم م رد،یگی! مادر دستم را مستمیعالم ن نیو من اصال در ا زندیاز حد است! داد م شیب

 !کنمیم هیگر ومانهخفه، آرام، مظل ؟؟یکنارم

! به فکر همه ام، دیاین رونیسالم ب یعل رینکند مادر برود، نکند ام نکهیبه فکر ا م،یرعلیام ری! به فکر شکنمیم هی! گرزنمیم زور

 !کشمیبال مرگ دراز م يکه رو یبه خودم که در حال مرگم! به من شم،یاندیتنها به خودم نم
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 نبارینه از ضعف نه از عشق، نه ! قلبم ا نباری! قلبم اچدیکه زودتر بپ کردمیکه ماه ها التماسش م یی! ملودچدیپیبچه م يصدا

 .زندیواقعا نم

ام  وانهیکه د ستیمادرانگ يخودم و احساسم بود... بو يمادر نبود، بو گذشته نبود، بو يبو، بو نی. اشناسمیناشناس را م عطر

 خودم! ي. تنها بوکردیم

 در آغوشم! گرمشیم رمش،یگیدر آغوشم م کشد،یخود م مرا سمت مادر

 نیکه آدمها تا اخر ندیگوی. راست مکنمیم یخداحافظ میعل ری.  با درد از امرومی!  با درد مماندیتنها م یعل ریام کنم،یم هیگر

 یِعل ریام يبرا رد،یمیم یعل ریام ییتنها يدلم برا کند،ی! خدا حکم رفتنم را امضا مکنندیم يرا با غم سپر شانیلحظه زندگ

 شوم!یو زنده نم رمیمیام م دهیند

رفتن  خواستی. مرا انتخاب کرده بود و مخواستیخدا بود، مرا م بیعج يمشهد رفتن ها همه تراژد نیساك بستن ها و ا نیا

 را راحت تر کند ، چقدر دوستت دارم، چقدر!

 ما !مادر،بدون پدر، با خدا ا ی. بسپارمیخدا را به خودش م دستخط

*** 

 .فرستدیها لعنت م دنیرس ریفقط مات مانده به تمام د کند،ینم هیو گر ندینشیزانو م يرو نیحس

 :زندی. داد مکندیبغلش م رسد،یم معتمد

 ... يدیرس ریبازم د -

 .ردیگیاز جمله آخر مادر روزگار دلش آتش م رد،یگیهر لحظه آتش م دلش

سر و  یب نگونهیو هم شودیبزرگ نم نگونهیهم ماند،ینم نگونهیهم یعل ری. امشودیاما فراموش نم گذرد،ی! نبودن ساناز مگذردیم

 .کندینم یصدا مردانگ

 مرجع تمام پاسخها. شودیاو م دش،یمر شودیم نیزمان خود و حس هانیفق نیاز بزرگتر یکی شودیم او

 کندر خورد و پسر باهوش شد... مادر

 ...باشدیخورد و پسر ز بیس مادر

 ...شودیم نیبزرگتر شود،یبزرگ م یعل ریام

 شیکه چرا زادروزش از دست دادن زندگ کندیم هی. گرکندیم هیگر شیهنوز هم در خفا با تمام مردانگ کند،یم هیگر یعل ریام

 است.

 .خورندیکنار مادر، کنار حوض انار م زند،ی. ساناز لبخند مشودیو بزرگ م کندیم هیگر

و  بوسدی. ساناز دامان مادر را مدهدیم لیتحو یو دلتنگ ردیگیم حیه بوسه بر گونه سرخ مادر. ساناز تسبدان کیدانه انار،  کی

 ...شودیم اسیدامنش پر از 

 .بردیساناز لذت م شود،یبزرگ م یعل ریام
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 .زندیخدا لبخند م کند،یرا بغل م یعل ریام

 .زندیخدا لبخند م رود،یصدقه اش م قربان

 .زندیخدا لبخند م کند،یم شییراهنما

 از دستخطش. کندیحظ م کند،ینگاه م خدا

 خدا. کندیحظ م 

 11:22 انیپا

15/9/1392 

 .جمعه

 

  92 آذر  : یینها انیپا
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