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 به نام خدا

قابل هضم نبود وهر آن احتمال باال آوردنشان را  میکه برا ییحرفها....دیچیپ یگوشم م يمعصوم مدام تو يصدا

پشت فرمان نشسته بودم وبه ...زد یونم زدیقلبم مدام م...خالص ژنیاکس یکم....خواستیآزادمیِدلم هوا.دادمیم

هق  ادی....فرمان  نیپشت هم يها هیگر ادی...فتادمام ا يدر به در يِروزها ادی.....کردمینامعلوم نگاه م ينقطه ا

به دام  یدر تار عنکبوت يافکارم ،مثل طعمه ا يالبه ال....!چند سال نیا يدرد ها ادی....انیپا یب يزدن ها

چند .!شدن دهیدر انتظار بلع....کردمینگاه م رهیفقط خ....در هم دهیسرم تن يتو یمعن یب يافتاده،در خودم وصداها

 ؟...که از معصوم جدا شده بودم ودساعت ب

پوك پوك شده بود تمام .....دانستم ینم چی؟ه...زنگ زده بود لمی؟حامد چند بار به موبا....بود دهیدنبالم دو چقدر

 :بوق نیبعد از سوم....مامان را گرفتم يبه خودم آمدم وشماره ....بدنم

 ؟...دنبال بچه ها يبر شهیم...مان سالم ما....الو -

 شده نرگس؟؟ يزیچ..سالم -

 .اومد،فکر نکنم به موقع برسم شیپ يکار....خوبم-

 !مراقبِ خودت باش!ينگرانم کرد یول رمیباشه م-

 !خونه امیناهار ن دیشا... یراست....خدافظ.هستم....باشه مامان-

 .خدافظ..قانعشون کنم يجور هی کنمیم یسع-

نه ناهار ...ساعتها گذشت...نامعلوم از شهر به راه افتادم  يدر نقطه ا یقطع کردم ،به سمت پارک را که یگوش

 یزبانم مثل تکه چوب....خشک میسرم داغ بود وگلو يزییسرد پا يدر ان هوا....آب يجرعه ا یخوردم ونه حت

خودم تکرار  يبه کلمه برا را کلمه وممعص يحرفها.توان تکان دادنش را نداشتم....خشک در دهانم معلق بود

 میوهق زدم وبعد از دوسال دوباره شانه ها ستمیرا گر ییهمه تنها نیا...ختمیکردم وباز هم فرور

لبخند ....انیآن نما يروشن شد وعکس معصوم وحامد رو یصفحه گوش يدوباره نه ،صد باره چراغ رو....شکست

نفس ....مانده بودم....شان شده بودم یشگیهم يلبخند ها نیاصال عاشق هم....را دوست داشتم شانیهر دو

رفت وشب  یم یکیهوا رو به تار...ارام ترشده ام یحاال کم....میبچه ها دیدوچهره وبه ام نیبا هم....بودم دهیکش

 :حامد که افتاد جواب دادم يبار شماره  نیا....دیکشیفصل را به رخ م نیسرد وزود هنگام ا يها

 ....بله-
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معصوم  یرفت ياونجور یاز وقت.... می؟بذار حرف بزن..ییکجا.....مردمی؟به خدا داشتم م...نرگس یخوب..... سالم-

 ....کرده هیسرُمه از بس گر ریبه خدا ز....شده وونهید

 ؟حامد چرا؟...چرا-

به ...به خودم .....به حامد....به معصوم ....قول داده بودم....کردم هیبلند گر يهق زدم وبعد از دوسال با صدا دوباره

!.... 

 ....میحرف بزن امیبذار ب...ولش کن........تر سراغ ندارم قیاما گفت از نرگس رف....به خدا بهش گفتم نگو-

 ؟...حالش خوبه:وگفتم دمیام را باال کش ینیب-

 ،حقیستیبه فکر ما ن....یاز نگران رمیم یبه خدا دارم م..امیب ییبگو کجا..دهیفعال با آرام بخش خواب....آره-

 ...!گهیبگو د....؟گناه دارن...یچ ایاما اون طفلک..!يدار

 ....گهیکشم د یبه خدا نم....بذار راحت باشم حامد-

 ...!شمیمن اگه امشب باهات حرف نزنم به خدا خفه م....گهینکن د تیاذ-

 :گفتم یاز مکث کوتاه بعد

 .تنها نباشه بهتره معصوم-

 !نگران نباش...ششیمامانش اومده پ-

 :نه من ونه او.میوپاره کردن تعارفات مرسوم نبود کهیت اهلِ

 ام ...( )..پارك-

 !هوا سرده... نیبرو تو ماش...اونجام گهید قهیتا ده دق-

 خدافظ-

نه چندان دور  يدلم همان سالها...هم کمتر دیشا...از خودم شتریب دیشا.... سوختیمعصوم وحامد هم م يبرا دلم

بغل کردن  یدلم کم......یشگیهم يهمان خنده ها....یپر از زندگ یرنگ يهمان روزها....خواستیرام

 یخود خواه نهمهیوا دمبه محمد فکر کر....قدم زدم یوکم دمیچیدورم پ شتریچادر را ب.....خواستیم

بود که قبل از او من  نیا میدعا شهیوهم رودیکه زودتر از من م گفتیم شهیهم...خود خواه بود شهیهم....اش

قابل تحمل تر از  يپدر یدرد ب"گفتیم شهیوشدهم"....شومیباز هم من برنده م"گفتیم شهیاما او هم.....نباشم

 میکداممان زودتر خواه نکهیا يرو يپافشار يآن سالها برا میداشت يدانم چه اصرار ینم"....ستیمادر یب

 ستیسالم بود واو ب جدهیمن ه....میکردیبحث م زهایچ نیکه سر ا میبچه بود یلیخ دی؟شا..مرد
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به دلم  دمش،مهرشیازدواج کردم و همان بار اول که د یزمان خودم ،سنت يبرخالف دخترها....کسالهیو

از من بلند تر  فقط پنج سانت...اش زهیر يرا با آن محاسن کم وجثه  عصومشم يچهره  رودینم ادمی....نشست

 هیهم گر ادیز....میدیخندیم ادیز....مان بود یسرخوش ياز معضالت همان روزها یکیهم  نیوا...بود

تک  نما لیمحمد در تمام فام....مینداشت ياما تحمل دور...بود ادیهم ز مانیدعواها وقهرها لیآن اوا.....میکردیم

وبد جور از کوره در  شدیم یهم عصبان یگاه....شیها یتا اخالق ومهربان ریاز اسم ورسم خانواده اش بگ....بود 

دوست داشت تمام  شهیهم.عجول هم بود یکم..کردیم یوعذر خواه شدیم مانیزود پش یلیاما خ.... رفتیم

  نیوهم..!کردمیفراموش م یزودبرآورده شوند،اما منِ کم حواس،گاه شیخواسته ها

اما ....کشدینم ادیوقت فر چیپدرم ه....نداشتم دادیعادت به داد وب.... دمیترسیم یلیخ....شدیم تشیعصبان باعث

واو بود ....کنم یمعذرت خواه میها يبابت سهل انگار ای میآرام شد نظرم را بگو یتا وقت شدمیساکت م شهیهم

ساعتها ....میها یاز دوست داشتن...میها غهاز دغد...میاز تمام خواسته ها..زدمیومن حرف م شدیکه ساکت م

 زیر يامد ،به خاطر کارها ایمهتا به دن یوقت دیآ یم ادمی....میدیخوابیشب م يها مهیون میکردیصحبت م

هم  دنیاصال زمان به خواب دیشا ای....میکردیم دایخواستن مداومش،کمتر وقت حرف زدن پ ریودرشت وش

مرا درك  یوخستگ گرفتیبهانه م....وساکت شده بود ریگ هگوش....چه رسد به حرف زدن دیرسینم

اما بعد ازسه ماه که مهتا هم آرامتر ...باز هم صبر کردم وسکوت....دیفهمی،اما نم کندیدرك م گفتیم...کردینم

 .دیکش رونیحامد مرا از خاطراتم ب يصدا.....به روال قبل برگشت زیشد،دوباره همه چ

 یرو چ یجواب قاسم....یلیاول سال تحص ییبچا يخوایم....؟.نی؟مگه نگفتم برو تو ماش...یخوب....سالم-

 ؟..يبد يخوایم

 :گفتم يخش دار يصدا با

 ..!ام با خودم یجواب قاسم....ستمیخوب ن...نه .....سالم-

فکر کرده  يزیچ نیبه همچ شدیباورم نم....داد منم کُپ کردم شنهادیپ یبه خدا وقت....نرگس فهممتیم-

 گم ...رمیم ذارمیبهش گفتم اگه بگه م....باشه

به خدا اگه دوسش نداشتم ....خودم داغونم....کرده لهیاواخر بدجور پ نیا...خسته شدم از دستش ......شمیم وگور

 تو که بهتر از....آوردم یکم م

 ...!تم به خدا شرمنده....یمثل خواهرم یدونیتو که م.....يما خبر دار یاز زندگ یهرکس
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اماواقعا شوکه ....نمیتونو بب یناراحت خوامینم....میتو ومعصوم ونیمنو بچه هام مد....نگو  ينجوریا...نگو حامد-

 فکر کرده با  یمعصوم چ فهممینم....ام

حدود  يبا حفظ همه  شهیمن که هم.....گهیم نطوریکردم که ا يرو ادهیمگه تو رابطه ام با تو کجا ز....خودش

 من که همه جا با بچه .....ودمکنارتون ب

 با تو تنها بودم؟ یک....بودم هام

 :دیحرفم پر انیم

 ؟..که به من گفته دروغ بوده ییاونا ؟نکنهيکرد ریتعب یمعصومو چ يتو حرفا.....نمیبب سایوا-

 يبه چشم همه ....سر وصاحاب نگاه کرده  یب ي وهیزن ب هیاونم به من به چشم ... کنمیاما فکر م....دونمینم-

  کردمیمن از همه فرار م.....انمیاطراف

 ؟....اما حاال....کردمیخودمو سبک م....کردمیباهاش درد ودل م.....کردمیم هیبغلش گر وتو

باور .....کس مثل تو اعتماد نداشته چیشده بوده وبه ه ونهید گهیخودش گفت د....کرده یونگید....به خدا -

 براش سخته ...که عاشقمه  یدونیم...نک

 نویفهمم چرا ا ینم....میبه خدا من راض.....خوام یبچه دار بشم وبه خاطر عشق وعالقم به اون نم تونمیم بدونه

 .من کنارشخوشم.!فهمه ینم

اون مشکل  دونهینم یچکیه نکهیبا ا انیاطراف يحرفا...!..ستمیاما دلمرده ن شهیدمیموهام داره سف درسته

 عذاب وجدان  گهیم....داره،داغونش کرده

 نرگس؟؟؟ شهیباورت م...میمثل بختک افتاده رو زندگ گهیم....دارم

 دهیفهمم چرا منو کش یاما نم.....با ما متفاوته اتیچون دن.!...يچون مرد یفهم یتو نم....فهممشیم-

 همه حرف دور  نیبا ا....من با دوتا بچه.....وسط

 ؟....برم و

عشقشو ....ینانیتو قابل اطم گهیم.....بافهیمزخرفات خودشو م....خودشو داره دیعقا.....دونمیچه م-

 چه ....برا خودش يذاریمنو م گهیم....يدزدینم

به ... شیکه ببخش گمیاما م.....گمیرو م نایاز خجالت که ا رمیم یباور کن دارم م....تو  يبچه  گهیم....دونمیم

 تا  مارش،کهیخاطر تموم خزعبالت ذهن ب
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به خدا ....کنهیشک نم یوکس شهیم یومشک دیسف ادیمن وتو به احتمال ز يبچه  گهیم....رفته شیپ کجاها

 !گهیکردم د یخودمم قاط

 :لبم نشست وگفتم يگوشه  يپوزخند

 ؟.!کرده زشمیفکر همه چ یپس روان-

 .:وادامه دادم دمیکش یآه

 پوکش؟؟؟؟ يفکر افتاده تو اون کله  نیا یک از یبگ شهیم-

 :گفت یتاسف سر تکان دادوبا شرمندگ با

 ..!ماهت هی یقاتیسفر تحق نیاز هم-

 :وگفتم دمیرا در هم کش میابروها

 شده؟ یچطور ؟؟مگه اون موقع چ-

 .:تکون داد نیکرد وکالفه سرش رابه طرف یپوف

 ..!فهمه یکس نم چیه ينطوریا......و رهیبگ یفرصت مطالعات هی تونهینرگس م گهیم..... دونمیچه م-

واسه  خوامی؟بگم م...بگم دیبا ی؟به اونا چ.....نکرده نویحس ریفکر مهتا وام.....ببرش مشاوره....شده ونهیبه خدا د-

  ین یخاله معصوم وعمو حامد ن

 ....!چه برسه به مهتا... کنهیباور نم نمیحس ری؟ام....ارمیب

پاشو بچه ....مونمیمزخرف م يتو واون حرفا يبشه شرمنده  امتمیق امیمن تا ق.....نکن فیخونتو کث....ولش کن-

 ها از ظهر مامانتو کچل کردن که 

 ؟...يفردا مگه کالس ندار.....می؟پاشو بر...ییکجا

 یلی؟خ....کنم کاریچشمامو چ....کالس دارم 10فردام ساعت ....دیقرار بود ببرمشون خر....براشون رمیبم یاله-

 ؟....پف کرده

معصومم البد تا حاال ....میشام بخور رونیب میبر انیکم با آب سرد بشور بعدشم زنگ بزن بچه ها ب هیپاشو -

 .شده داریب

تا  رهیکه نم نمیرو بب ونهید نیسر ا هی امیفقط م.....خستم یلیخ.... گهیشب د هیبذار برا ...نه ولش کن حامد -

 ...!فردا از غصه

 :وسر تکان داد دیندخ
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 ..!تا اون وقت پف چشاتم بخوابه دیشا.... ایباشه پس دنبالم ب-

فشارم .معصوم واومحکم بغلمکرد شیرفتم پ میها  یان شب با تمام تلخ.....شدم ودنبالش راه افتادم نیماش سوار

 :کرد هیدادوگر

 ...!غلط کردم....هاتو ندارم هیمن طاقت گر....به خدا غلط کردم نرگس-

اومده  یوماه یبنده خدا بعد از سال....تمیمن باعث حال خراب کنهیاالن فکر م....زشته جلو مامانت.....گهیبسه د-

 ...!خاك تو سرت.....دخترش دنیبود د

 .!خوابمیم شتیشبم پ.....شام بمون....ارهیحامد بره بچه هارو ب گمیم....تو  ایتو رو خدا ب-

بدون تو  یدونیتو که م....خل وچل يدختره ....وتو دونمیمن م يحامد وحرص بد....يغلط کرد-

 محکم صورتم ...یکنیدعوت م خودمهمونیب....خوابهینم

 :وگفت دیبوس را

 ...!!تورو خدا....نرگس جون میدیبگو بخش-

 ..!گهیکردم د خیبرو ....لوس يبرو بچه ننه ....باشه -

 .بچه هارو ببوس....خدافظ-

 ...!ت ببافتوام کمتر خذعبال.....خدافظ-

بعد از ظهر را فراموش  يتادلخور دمیخرت وپرت خر یبچه ها کم يسر راه برا....طرف خانه به راه افتادم به

 بغلم کردو  نیحس ریدم،امیرس یوقت..کنند

اشک را عقب راندم و صورتش  يحلقه ........دادیمحمد را م يبو شهیهم.....نبود محمد خون ادیرا دوباره با  دلم

 .دمیبوس قیراعم

 ؟...ینیب ینم ؟ماروی؟خوشیخوب......مامان خانوم بد قول يچطور-

دورانِ  يها طنتیبا همان ش...چشمانش  ي رهیت يرنگ قهوه ا یحت....وزبانش اما مثل خودم بود سر

  میمحمد را به تسل شهیکه هم یبرق......دورم

 .کردیوادار م میدر برابر خواسته ها شدن

 ....!جناب استاد يشد نیسر سنگ...؟.مامان خانوم یهست-

 .:را دادم شیها دیدادم وخر قلقلکش

 کجاس؟ ؟مهتايتو چطور....هستم زبل خان-
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 !قهره لوس خانوم....رفته تو اتاق-

 :رفتم وگفتم ینیزم بیسراغ مامانِ در حال سرخ کردنِ س به

 ..!امروز يتو زحمت افتاد ؟ببخشیمامان خودم چطوره؟خوب....سالم -

چقدر ....چقدر خود خوره یدونیتو که م....خصوصا مهتا....در آوردن بچه ها ؟پدرموییمعلوم هست کجا....سالم-

 ....بعد از....برا بچم رمیبم.....ارومه

انگار همه .....نداشت ینبودنش تمام يغم وغصه  نیانگار ا....ختیرا خورد وباز هم پشت به من اشک ر حرفش

 عزادار  میمن وبچه ها يبرا

جمع شده بودند ،درد  میهمان جا که تمام غصه ها.... کردیدرد م....آورد یم میبه گلو يادیبغض، فشار ز...بودند

 ودل همه را  زندیبر رونیمبادا ب.....کردیم

 دهیتخت پشت به در خواب يرو....شدم کیچند ضربه به در زدم ووارد اتاق تار....!من قول داده ام.!...خون کنند باز

  يرا تو شیپاها شهیمثل هم....بود

گذاشتم ودراز  نیزم يرا رو شیها  دیخر.....تخت نشستم يکنارش رو...پتو ریجمع کرده بود وسرش را ز شکم

 به خودم  شتریب یکم....دمیکش

 .دیصدا ترک یب شهیبغضش مثل هم. فشردمش

 هیباز چرا گر...کنمیجبران م یول.....امیچرا نشد که ب گفتمیتونم بگم وگرنه م ینم...؟ببخش ...زمیعز يچطور-

 ؟؟؟يمنو دوست ندار ؟مگهیکنیم

به خدا ....دوست دارم مامان:وگفت دیدوسال صورتم را بوس نیدستش را دور گردنم حلقه کرد ومثل تمام ا-

 ....اما ....دوست دارم

بودنم را به تمسخر  يها هیباز هم نبودش تمام ثان...درد نبودنِ محمد است شیاما واگر ها نیپشت ا دانستمیم

 ...!گرفتیم

 ؟...میبخور یدشت بهشت بستن می؟بر...میدور بزن هی؟...رونیب میبر يخوایمنو؟م يدیبخش-

 .میریبذار شب جمعه م...یشیخسته م ينه فردا صبح کالس دار-

 رسهیاالن بابا جونم م....شام خوشمزه درست کرده  هیمامان جون  میپاشو بر....یقربونت برم که همدم مامانت-

 !يبا نون داغ کنجد....
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کنار تمام ....کنار دلم...کنار محمد....نیریبه همان ده سال ش.....دور يوباز من را برد به همون سالها دیخند

 ....!ام یخوشبخت

 یوسال اوممکن بود به مشکالت در سن يدختر يمسئله برا نیوا....درست مثل محمد،تودار ودرون گرا بود مهتا

مشخصه اش را  نیا یاول کودک يموضوع نگران بودواز همان سالها نیبه خاطرا شهیمحمد هم!انجامدیب ندهیدرآ

 یقلب ي،اورا به بروز دادن خواسته ها یشگیهم يبا حرف زدن ها کردیم یسع شهیشناخته بود وهم یبه خوب

مثل  نیحس ریاما ام.....بود یاش عال ینقاش...کردیلو خطاب مهنر مند کوچو شهیمهتا را هم.کند قیاش،تشو

 دمیاتاق کنار بچه ها خواب يبعد از شام تو....داشتند يا دهیارورزیبس یهردو ذهنِ فن....محمد عاشق ابزار وآچار

 :گفتیم شهیمحمد هم.....شانیبایآرام وز دنیومثل هر شب قصه وبعد هم خواب

 ...مثل فرشته ها...شنیواقعا خوشگل م....خواب بودن شهیکاش هم-

 :کردیوحرفش را اصالح م شدیم مانیپش يا هیکمتر از ثان به

 ..!هیشون هم پر از قشنگ يدارینه،ب-

که زود هنگام رفت  ياز پدر ینکردن محبت کاف افتیودر یدوران سخت کودک ياما برا.....بچه هابود عاشق

برادر ها وخواهر ها هم که ...را پشت سر گذاشت يبد یودش را هم نداشت ،کودککه تحمل خ يومادرِ افسرده ا

اما در .... کردیم يرو ادهیبچه ها ز نکرد هیدر تنب یگاه.او نداشتند يایاز دن یدرک چی،ه ادیز یسن يبا فاصله 

به تمام .....معصوم و وحامد فکر کردم يبه حرفها دنیشب موقع خواب....بود یوتمام نشدن غیدر یمورد محبت ،ب

 وهیدوازده ساله وبدون م یبه درخت زندگ....میکنار هم گذرانده بود يچند سال ،در غم وشاد نیکه در ا یلحظات

عالقه ام به  يمن به واسطه .... رینظیب یهنر مند ان....دانشگاه هنر اصفهان بودند لیصهردو فارغ التح....شان

  يسالِ آخر دوره .....کردم دایآنها تمابل پ دیوجد ابیز يهنر ،به حرفه 

وکار با  دنیمشغول آموزش د يکارآموز دنیکه با د گذشتمیمغازه شان م يروز از جلو کی.....بودم یکارشناس

 شی،پ دمیجد ياش از کار ها یشگیچرم،به داخل مغازه رفتم وبعد از صحبت با محمد وهمان استقبال هم يِایدن

اما کم کم ....دادیخودش آموزشم م یحت....زدمیحرفم.فقط با معصوم راحت بودم لیاوا.آن ها مشغول آموزش شدم

 ....انها شاملم شد يهردو  يها تیمحمد ،کمک ها وحما يماریبا شروع ب

ام بود ومعصوم اهل  يحامد همشهر..!کرد يمن برادر يگرفتارم ،برا شهیبرادر هم يهم که حامد جا بعد

هردو کامل  نکهیبا ا.خواستند،یبچه نم لیاوا..!ازدواج...وبعد هم عاشقانه ها و شوندیدانشگاه آشنا م يتو....دانهم

چون ....مینداشت يوقت به آن اعتقاد چیه مدکه من ومح يزیچ....شدیمانعشان م يکار يمشغله .... وپخته بودند
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 نیرا با کمک محمد ومادرم با بهتر یکارشناس يوره را باردار شدم وتمام د نیحس ریخودمن ترم سوم دانشگاه ام

وبعد  نندیب ینم يا جهیحامد ومعصوم بعد از پنج سال اقدام واقدام به بچه دار شدن، نت....معدل پشت سر گذاشتم

درمان وجود  يبرا یراه چیکه ه یزمان... شوندیم يمعصوم در باردار یمتوجه ناتوان واناز مراجعات فرا

 محمد در مراحل  يماریآموزش من که تمام شد،ب يروزها ....نداشت

 میها ییهمان روزها حامد ومعصوم پشت وپناه تنها...کردند شنهادیرا پ یکه دکتر ها جراح یزمان....بود ییابتدا

را از مغازه به  ییکارها ه،یروح رییتغ يبه اجبار محمدوبرا....کردند ریمرا با کار درگ.. ستنیگر يبرا یآغوش....بودند

 يچرم،فضا يآن همه رنگ وبو یوقت.شدیهم بهتر م ودشحال خ....کردمیآوردم وخودم را مشغول م یخانه م

 میچشم ها.بود هی،کارم گر جهیمدت ،تا گرفتن نت م،تمامیرفت ينمونه بردار يبار اول که برا....کردیخانه را پر م

 نیتا کمتر ا دمیکشیسرمه م ایمتوجه نشوددائما مداد  یکس نکهیا يبرا.....دیسف میکوچک شده ودور پلک ها

 ستیبودم که گر دهیشب در آغوشش خواب کی...کرد هیمحمد هم گر یحت.....بگذارند شیرا به نما دنمیهمه بار

ر شدن بزرگت يمان با ورود بچه ها حال وهوا یسرخوش يروزها....کردینم هیگر گریبعد از بزرگ شدنمان د....

کم نشده بود،  مانیها طنتیش... میگذاشتیسر به سر هم م....میکردیم یاما هنوز هم در خلوت شوخ....گرفته بود

آن شب را به خاطر دارم که ....مانیدونفره ها يبرا....بود مانیخودمان وآخر شب ها يفقط برا گریاما د

 از تنها شدن من ...نه از ترس مرگ...ستیگریم

 انمیپا یهمه سکوت ب نیانگار دلش به حال ا...کردیونوازشم م دادیمدام بغضش را فرو م...ها وبچه

 از همان ...نگرانم بود شهیهم....سوختیم

که چرا مراقب خودم  کردیسرزنشم م شتریوب رفتیوقت درد،کمتر قربان صدقه ام م گرید يبرعکس مردها...ابتدا

بود ومحشر  الیشدنم که واو ضیموقع مر....ام دهیاره دستم را بارنده برحواسم را جمع نکردم ودوب ای...نبودم 

حالمان ....در حال رشدمشخص شد ي هبودن تود میکه آمد وبد خ شیجواب ازما....دکتر رفتن يبرا يکبر

ها چرخ  ابانیخ يوتو سپردمیم يپدر ي،بچه هار ابه خانه  نشستمیم نیپشت فرمان ماش....بود ریناپذ فیتوص

از همه .... ادیز یلیخ...من دوستش داشتم.....ستمیگریبلند م میآن روزها نیغمگ يخواننده ها يوبا صدا مزدیم

را پاك کردم وبعد از  میگونه ها یسیخ....اذان به خودم آمدم  يبا صدا....میهااز بچه  یحت یگاه...شتریب زیچ

  سشانیبچه هابا سرو....ها امانم را نبرند ازهیتا سر کالس خم دمیخواب ینماز لخت

مهربان  ياستاد....دمیرا د یورود استاد قاسم يهمان ابتدا....شدم یبودند ومن هم بعد از صبحانه راه رفته

بعد از محمد به ....دانشگاه خودمان شده بود یعلم ئتیکه حاال بعد از تمام رنج ها ومرارت ها،عضو ه...ودلسوز
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وپا کردند،تا من هم بارفتن محمد  دست میبرا يادینه چندان ز يجاکالس ها نیدر هم سفارش خود استاد

خانه وسود بانک از سرمان هم  ياجاره .... مهم هم نبود میاما برا...نبودم  یرسم...کنم  یتا بمانم وزندگ...رمینم

 میدانشگاه هم به خاطر معدل باال ومقاله ها.کمتر فکر کردن يبرا یفرصت!بود وبس یسرگرم میتنها برا.بود ادیز

،خودش  ندازمیبا دانشجوها سر وکله بزنم وبحث راه ب توانستمیکه م نیبه هر حال هم.....تسنگ ننداخ ادیز

 ....خوب بود یلیخ

 ...!به ما یزنی؟کم سر م...ختهیخانوم فره....ییکجا-

 !شرمنده....کم گرفتار بودم هی دیببخش....تون هیسا ریز....سالم استاد-

 ؟..یدست گرفت دیجد ای ییهمون مقاله ها ریهنوز درگ-

 .دارم استاد اجیبه کمک احت...کاره س  مهین یاما دوم....تموم کردم  شویکی-

 يازتو،تو یمقاله راجع به تکنو کراس هی دمیشن یراست..هماهنگ کن  يایب یهر وقت خواست.....من در خدمتم-

 ..!س زهیدجایانجمن مطرح شده وکاند

 ؟..استاد دیگیراست م...؟؟.واقعا-

 .!ریبگ دهیاز من نشن یآره ول-

 ارمیبراتون ب نیوقت دار...ترجمه کردم  يگر یروسپ يمقاله درباره  هی انیبا استاد صفو یراست....چشم استاد-

 ؟.دیمطالعه کن

 فعال...برام اریب...حتما-

 یکالس ارام گرید يآن روز برخالف روزها....گفتم وبه طرف کالس رفتم يدارخدانگه.تکان دادم  دست

 .داشتم

از قبل شده  شتریمهتا ب يشلوغ بود وکارها یلیسرم خ.....چند روز اصال وقت نکردم به معصوم وحامد سر بزنم تا

 !دادیمغزم را ورزش م یحساب کیروبوت يهم که با برنامه ها نیحس ریام....بود

 يشوهرش ودلسوز يخانواده  يبه معصوم که از حرفا....کردمیفکر م شانی،به دور از دغدغه به هر دوشبها  اما

کند  یبچه دوست ندارد واوست که قبول نم گفتیبه حامد که به دروغ به همه م....وآشنا خسته ودلزده بود بهیغر

 ادیباز هم ....ومن توانِ جبران نداشتم ردندک مینثار من وبچه ها غیدر یکه ب ییبه کمک ها....بچه دار شوند

 !!سخت  يروزها
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 یمیدکتر ش...بزرگتر ظاهر شد یوکم دیزود در همان محل تومور جد یلیاما خ...کرد یبار اول جراح محمد

 شودیبدخُلق م دانستیم....دیرا حذف کن نهیگز نیا شودیکه م ییتا جا گفتیومحمد م کردیم هیرا توص یدرمان

 يزیاما ته دلش چ...گفتیاز بهبود م شهیهم.بماند  یباق دهیدر ذهن ما مچاله و رنگ پر رشیخواست تصو یونم

بچه ها  ينگاهش را نشناسم؟برا شدیمگر م...روز وشبم بود  قیرف....خواندمیکه من از نگاهش م خوردیوول م

کم حرف تر ....میکردیکم نور آسمان شهر را نگاه م يوستاره ها مینشتیم شیرو يشبها دونفر...تاب درست کرد

 یدونیم:را رو به آسمان گرفت وگفت م،سرشیتاب نشته بود يک شب که روی....کردینگاه م شتریب...شده بود 

مو  ینه ب....باشم نجوریمردم هم یوقت خوادیدلم م...رمیبم مارستانیتخت وکنج ب يرو خوادی؟دلم نم...نرگس

 زیتبر یهچهار نفره را مِیت کی،همراه ِ  يکار يسفر يِوز بعد براورو کرد،وچند ر ریگفت ،اما دلم را ز!وزرد وزار

خوبش همه را  ي هیبا روح..قابل باور بود ریادامه دادن غ يِبرا دشیام..مان را توسعه بدهد یخواستزندگیم..شد

رفت !چشمانش بدجور دلم را لرزاند ...!کرد یوبا لبخند خداحافظ دیگونه ام را نرم بوس..شگفت زده کرده بود

بر اثر .....صورتش يرو یزخم چیوبدون ه افهیبا همان ق!خواستیرفت ،همان طور که م....برنگشت گریود

 تصادف، تمام چهار نفر داخل 

بلند وپرپشت  يبا همان ابروها...برود بایکه دوست داشت همان طور ز!از مرد من ریله شدند به غ خوردرو

صورتش را هرگز ....رودینم ادمی....دیرسیتر به نظر م بایوصورت آرامش که حاال ز بایبا همان محاسن ز....یمشک

صورت .....لرزاندیبود وزلزله که وجودم را م البیس...کردمینم هیگر....آوردند یخداحافظ يبرا یوقت....رودینم ادمی

از حال ...بسته بود کردیغرق لذت م شهین را هماش که م یعسل يچشمها.....بود مثل مهتاب  دیاش سف یگندم

بار  کینه ... دمشیبوس!من بودم واو بود وغم رفتنش...نداشتم يسه ساله خبر نیحس ریمهتا وام یکس حت چیه

کودکانم  یوقت....بردنش یبودم وقت داریب!نه......از هوش رفته بودم نکهیمثل ا.!دیآ ینم ادمی.. ارهزار ب....صد بار...

واو را  دیبه آغوشم خز نمیرحسیام یوقت....دینخند گریمهتا د یوقت...در برگرفتم اهیس يرا با جامه ها

ودوباره  یدوباره خاطره خوان...انم یکس یب يبرا...ام ییتنها يبرا....بتشیبرا غ...نداشتم یومن جواب...خواست

 تا  ي هیگر

پژوهشکده  یجستجو گر مادرم نداشتم وبه سرعت راه يبه چشمها یپف کرده ام جواب يچشمها يبرا!!صبح

 من عاشق رشته ام بودم ....شدم

 یمرخص یترم دوم ارشد بودم ،حامد ومعصوم مثل خود محمد،به من اجازه لیبعد از رفتن محمد که اوا....

 .!!نبودنش رادرد .تا کمتر حس کنم ....تا کمتر بفهمم ...گرفتن نداند ،کمکم کردند تادرس بخوانم 
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با بغض کردن ونکردنشان پاره پاره ...کردن ونکردنشان هیکه دلم راباگر میگو یبچه ها نم يحال وهوا از

از همان سه  نیرحسیوام....فرستادم یم یوهر روز کالس نقاش يمشاور،مهتا را به طورجد ي هیبه توص....کردند

 يها یومهربان ي؟؟تو بود.شدیاما مگر م....میکن ادیپ نیگزیتو جا يبرا خواستندیم.!.کیروبوت یگیوسال ونم

و  يتو بود....اراده ات یب يودادزدن ها يتو بود....بهانه ات یب يها يریوبهانه گ يتو بود....مختص خودت

را  تیها یکژخلق يدلم هوا شودیباورت م!!يکه نبود یوقت یحت.....يتو بود.....رتینظ یب يها ییدلجو

آخر سر هم ....افتاد یلحظه هم فکر معصوم از سرم نم کی پژوهشکده؟در .!همه ات تنگ است ي،دلم برا.کرده

 ....مغازه شدم یکردم وراه یاز همکارانم عذر خواه

 ؟سرتون به سنگ خورده ؟...دیخوریصبحونه م دیشمادوتا دار...!چه عجب....به به -

 !نمتیب ینم گهیفکر کردم د.....سالم قربونت برم-

 .راگفت نیا فشردیومرا در آغوشش م کردیم هیگر کهیحالدر معصوم

 :به حامد کردم وگفتم يا اشاره

 ؟....قرصاشو خورده-

 :وگفت دیخند حامد

 ه؟یمگه الک....شهیحاال حاال ها از دست تو خالص نم!!فکر کرده.....سالم عرض شد-

من حق آب وگل دارم ...امیاز پنجره م دیکن رونمیاز در ب.....بادا بلرزم نیکه به ا میدیمن ب يفکر کرد یپس چ-

 !!نجایا

 :را پاك کرد وگفت شیاشک ها معصوم

 ؟یپژوهشگاه باش داآلنیمگه نبا یراست....زمیبر ییبرات چا نیبش ایب-

 .بزنم يسر هیذره شده بود برات،اومدم  هیاما به خاطر دلم که ....گهیچرا د-

 :تعارفم کرد يولقمه ا دیخند حامد

 !براش زیزبون نر....ته  ونهید میجور نیهم نیا.....رو بخور لقمه نیا ایب-

 قد غنه؟؟ ختنمیزبون ر.....حسود خان يچشم آقا-

 ....فرستادم میها هیر یهمانیشمال را به م يها زاریبو کردم وعطر شال کیرا از نزد ییچا وانیل

 ؟...بهار نارنج....اوم.....؟صبر کن ...توش یختیر یامروز چ-

 کشمش؟ ای يخوریخرما م....شهیتو نم يقو يبشه پنهون کرد از شامه  یاز هر ک....آره -
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 ن؟یایشماهم م...امشب میبخور یبچه هارو ببرم دشت بهشت بستن خوامیمن م گمیم.......خرما-

 ...دیدرخش یمعصوم از خوشحال يها چشم

چند روزه  امدنین نیا دانستمیم.....کردیقبول نمحامد خان اخمو  نیا...منم بد جور هوس کرده بودم....هیعال يوا-

 آن روز ربط داده  يرا به ماجرا

اصال طاقت ....به هدف خورده بود رمیمطرح کرده وخوشبختانه ت جانیم را با ه شنهادیپ نیهم يبرا...است

 ياش خاطره باز یپنج سال از من بزرگتر بود اما هنوز در دوران نوجوان نکهیبا ا....اش را نداشتم یناراحت

دوهنرمند  نیچاره چه بود ؟من عاشق ا اما.... کندیاش م ییکه کنار بچه ها بودن باز هم هوا دانستمیم....کردیم

 نیحس ریام میاگر بگو....نجات داده بودند نیرا از آن گرداب سهمگ میام بودند که هنرمندانه من وبچه ها یزندگ

دو بسته  نیمهتا که جانش به ا ای....کرده ام یانصاف یست داشت بدو شیعمو یحت ای یی،حامد را کمتر از دا

بود،هردو رسما جشن  التیکه تعط ییخصوصا وقتها....دیخوابیدوشب را در آغوش معصوم م یکیودر هفته ....بود

که خانه رفتم ،هم مامان ،هم بچه ها تعجب  ناهاریِبرا....میرفتیحامد ومعصوم م افتیوبه ض گرفتندیم

 يبرا راکهحامد ومعصوم  یخبر همراه...گشتمیپژوهشگاه تا بعد ازظهر برنم يچون معموال روز ها.....کردند

مامان هم لبخند زنان به طرف آشپز ....دندیومحکم مرا بوس دندیکش یفرابنفش غیخوران دادم ،هردو ج یبستن

 : لب زمزمه کرد ریخانه رفت وز

 ..!بچه ها رو بندازه به جا نیدوباره ا خوادیم-

 يمن هم گفتم اگر معصوم اصرار کرد برا....گردندیوقت برم ریود الیخاله ل يخانه  روندیگفت شب را م مامان

 .کنمیشب ماندن،به خاطر بچه ها قبول م

 اردیوقت ب ریاجازه داشتند تا د ل،پسیفردا هم که روز تعط...کوك بود فشانیک یبچه ها شاد بودند وحساب شب

 : با خنده گفتم....و یوذرت وبستن میشهر تاب خورد يتو یحساب...میکرد دیخر....بمانند

 ..!ست یامشب چه شب.....خدارحم کنه-

 :خواندم وحامد ادامه داد نیآهنگ

 !ونبات است امشب رنقلیعروس وبگ....شب مراد است امشب-

نگاه  رهیآن طرف تر خ يتکان دهنده ها يسوار شدن رو يبچه ها،برا يکودکانه  يوبه دعوا میدیخند هرسه

خودم وبچه ها فکر  یمن به کالف سر در گم زندگ....ستادیهر سه مان ا يچرخِ خنده  کبارهیبه ....میکرد
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ما متوجه  نکهیا يوبرا فتمعصوم رنگ غم گر يچشمها...شان مهینصفه ون یبه خوشبخت دیوآن دو شا کردمیم

 :داد وگفت  رونینفسش را پر صدا بحامد ....،به طرف بچه ها رفت مینشو

 ..!ییاز تنها کردیدق م ينبود گهیاگه د...يواقعا از خواهر نداشته ش مهربون تر و بزرگوار تر....ممنونم ازت-

 شه،پسیشما نم يمن هر چقدرم به تو ومعصوم محبت بکنم ،جبران محبتا!!نکن يجو رو هند....بسه حامد-

 ...! نگو،ممنونمیه قهیخواهشا دم به دق

در ضمن تو .......کنهیکار آموزاش چطور رفتار م يبا همه  دمشید...اخالقشه....معصوم همه رو دوست داره تازه

 ...!کنهیهمه تقال م نیبه خاطر توام هست که ا....رو داره

بر  يروز هی کنمیفکر م....هنوزم که هنوزه رفتن محمدو باور نکردم.برا دل خودم بود...کردم  میمن اگه کار-

 ریاون وقت ام..!!اریشهر..میخونیحافظ م....میکشیم ونیمثل اون اواخر قل....میشیودوباره دور هم جمع م گردهیم

 کنهیمحمدم دعواش م......رونیب زهیریم زویچهمه  يودل وروده  ارهیوآچارشو م یگوشت چیبازم بساط پ نیحس

 !دست زده لشیکه چرا به وسا

 رییتغ يها  یونقاش نیحس ریام يخنده ها دنیهنوزم با د....هنوزم داغش برامتازه س.....منم باور نکردم....آره -

بعد از محمد .....با پدر ومادر ودوتا بچه دیکشیخونه م هی شهیهم ادتهی.....شهیمهتا ،دلم خون م يموضوع داده 

من ....رییهمه تغ نیاز ا ترسمیواقعا م یحامد گاه....کنهیم یمعلمشو طراح ياالن فقط موضوعا..!دینکش گهید

 تحمل کنم؟ تونمیم

اما تو ثابت ... ارنیشون کم م ایلیچون خ...همه شون  گمینم....مادرا شتریمثل ب....ی؟تو محکم..هیچه حرف نیا-

که روز  ییتو همون خانوم خنده رو.....یدخترت يموضوع انشا...یبچه هات یزندگ يتو همه ....یتونیکه م يکرد

اگه لرزش دستات نبود ،منو ومعصوم  شهیباورت م....یاز کار مورد عالقه تگفت ییازه وبا خوشروتو مغ ياول اومد

تو ....کدوم باورمون نشد چیه یبرامون از مشکلت گفت یوقت....؟!ینیزم يزن رو نیغم تر یب میکردیفکر م

به خاطر پشت ....هات تیبه خاطر قابل.....کردن رشتیکه بدون کنکور برا ارشد پذ....ختهیخانوم فره هی... یموفق

 ؟...از استقامت تو ریداشته باشه غ تونهیم يا یچه معن نایا....به خاطر معدلت....کارت

کار را رو  نیا يس که همه  گهید یکی کنمیفکر م....ستمیمن ن نیا کنمیفکر م یگاه....دونم ینم-

 یمعدلم باال بود گفت نم نکهیباهاش ازدواج کردم ،با ا یوقت دمهای......دادیمنوبه جلو هل م شهیمحمد هم!کرده

اما خودش ....گذاشتم کنار دمیبوس ویچعشق دانشگاه، همه  شه؟منهیباورت م....گفتم باشه....يخوام دانشگاه بر

حواله ....جابجا کنم نیسنگ يتا پوال فرستادیمنو م یبانک يبه زور تو کارا ....بعد از مهتا اصرار کرد برا رفتن
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 يبار تصادف بد هی نکهیبا ا.داد ادمی یبه زور رانندگ....تونستم پرداخت کنم ینم شمیف هی یکه حت یمن....کنم

 !!پشت رول نمینش گهیود بترسمکردم ،اما نذاشت 

مامانش ...!شد یتو خونوادشون چه قشقرق یدونینم...به نامم زد  میدیخونه که خر.....نشست وپا به پام اومد کنارم

 بار منو وخانوادم زیچ یکل

 گفت؟ یچ یدونینام خودت کن،م زوبهیهمه چ میبار که بهش گفتم بر هی!.آه....کرد

 :سرش را به عالمت نه تکان دادومن گفتم حامد

 یول....نبود شیچی؟؟اون موقع هنوز ه....به جون تو وبچه هام فتنیبعد از من ،همه مثل کفتار ب يخوایگفت م-

سهم من از اون،همون ده  نکهیا.....که قراره من تنها باشم نیا...از اول دونستیم ویهمه چ!. دونستیاون م

 !!ساله

صورتم را  یسیخودم آمدم وخ شدن،بهیم کیمعصوم وبچه ها که نزد يخنده  يصدا ،بایطوالن یاز سکوت بعد

مان  یشگیاتاق هم يوتو میخانه شان رفتامان بچه ها ومعصوم به  یب يآن شب بعد از اصرار ها...پاك کردم

را به صبح  یدلتنگ يتا شبها...من وبچه ها شده بود ياتاق برا نیا شیاز همان دوسال پ......میدیخواب

ودر ....کرد يباز....شعر خواند....قلقلکشان داد.... دیبچه ها خواب شیپ یمعصوم اول کم شهیمثل هم.....میبرسان

 تیحرف زدن ،ساعت دو رضا یبعد از کل دویکنار من دراز کش.دندیخواب شانیهردو  اخر، بعد از قصه گفتن ،که

چطور خوابم  دمیفکر کردم واصال نفهم ریدل س کیراحت ، الیبود ،با خ هچون فردا جمع....میبه جدا شدن داد

 .....برد

دل  يزیی،از رختخواب گرم ونرم آن صبح پا دیرسیبه گوش م اطیبچه ها وحامد که از ح يبا صدا صبح

چادر وشستن دست وصورتم  نیبعد از پوش....که مشغول جگر کباب کردن بودند دمیاز پشت پنجره د....کندم

 .ختیریاشک م اصد یبود وباز ب شانیها طنتیبه ش رهیمعصوم از پشت پنجره ،خ..آشپز خانه شدم یراه

 !به خدا مینبود یراض....هلو ي؟امممم مربا...يکردچه ....بانو ریبخ یصبح عال....به به-

 ؟...که گوش کنه هیاما ک...تر  واشیگفتم .....نایا ي؟البد از سر وصدا...يشد داریب....سالم-

 خچالیآوردن پرتقال سرش را داخل  يپشت دستش ،همانطور پشت به من صورتش را پاك کردوبه بهانه  با

 ....آمد ومشغول آب گرفتن شد رونیسبد پرتقال ب کیبود با  یکه به نظرم طوالن یبعد ازمکث....فرو کرد

 ...تو وحامد یهمه مهربون نیا فهی؟به خدا ح....نیاریبچه از پرورشگاه ب هی یکنی؟چرا قبول نم....معصوم-

 ..جوابمو یدونیتو که م...!یتو رو خدا شروع نکن نرگس اول صبح-
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چرت  یکیاون  ای....حد اقل شکل حامد باشه خوامیم یگیکه م یچ یعنی...لتیفه دلمزخر یول... دونمیم....آره -

وقت ذهن  هیتو تلف بشه که نکنه  يمادرانه ها....نگاه کنه گهیبه بچم به چشم د یکس خوامیکه نم....گهید

بچه حروم زاده  نیبگه نکنه ا توخلوتش....اون ته مها...،باخودش  نایحامد ا لیفام ياز اعضا یکی ماریب

 ؟...لکردهی؟خانوم تحص...واقعا هی؟منطق...باشه

 !دل پاره پاره نپاش نینمک به ا گهیتو د.....لشونویفام یشناسیتو که م....درکم کن نرگس....تونم یبه خدا نم-

مثل ....اش قالب نهیس يرا جلو میرا در آغوش گرفتم ودستها فشیپهن اما ظر يشدم واز پشت شانه ها بلند

 .بغلم تابش دادم يتو مانیها یودکک

 یجامعه شناس کیترم  يتوام دانشجو....ستین هینظر نایباور کن ا یول....دونمیاز دلت م.....قربونت برم دونمیم-

احساسات قلمبه شده  نیا نکهیحق ا....پدر ومادر رو يحق لمس ِ واژه .....نیتو وحامد حق شاد بونو دار.....یستین

 .دیاز خودتون بکن ریغ یکیتو خرج 

 .....پس چراقب-

 ؟...تن آهن خالص کی افتیدر يبرا دیحاضر......میما اومد-

مهتا،که با  ینیوب نیحس ریام يلپها  دنیبا د.....میبچه ها به طرف آنها برگشت يشاد حامد وخنده  يصدا با

حرف معصوم را از  ين ادامه اما م....دمیخند یدو دست حامد ،همگ يروبه هوا يها خیوس.شده بود  اهیذغال س

 ...!یلقب يتمام ذهنش پر بود از همان خواسته ... دانستمیم.....حفظ بودم

 ؟..يروز جمعه ،جگر از کجا آورد یسر صبح....حامد دستت درد نکنه يوا-

منم .... رونیگذاشته بود ب زریبانو از فر... گهیمعلومه د.....رفتم از کشتار گاه گرفتم براتون.....کنمیخواهش م-

 ..!کبابشون کردم

 :بشقاب گذاشت وادامه داد يتو میرا جلو خیهم چند س بعد

پز  میهمون ن....پف کردش يدلبر خودم با اون چشا يبرا بانو نمیا...پخته س يپخته  شهیمثل هم-

 .!شهیدو آت يجزغاله ..خودم يگرایبرا ج نمیا.....یشگیهم

 ؟...بهشون يدیچرا سوخته م...دارن اجیبچه ن احت نایا.!....تینمونده از اون همه خاص گهید يزی؟چ...حامد-

 !بچه ها ياز حد جگر برا شیاعتراض معصوم بود ،به کباب کردن ب يصدا

 !خون داره الش....؟خامهيخوریشما م هیاصال چ....میدوست دار ينجوری؟خوب ما ا....خاله -

 ....!میستیار نما که آدم خو....گهیمهتا راست م-
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 ..میاز خنده منفجر شد یهمگ ریحرف ام نیا با

 ؟.....آدم خوار یگیما م يدونه  کی یکی يحاال به بانو....آقا  ریدست شما درد نکنه ام-

 ..نبود نیمنظورم ا...دیببخش-

 !ماچ گنده بده تا ببخشمت هی ایحاال بدو ب-

حامد که ....نکرد شیمعصوم رها ياما دستها....دیبه طرف معصوم رفت ومحکم صورتش را بوس نیحس ریوام

 :گفت دیمعصو م را د يرو ادهیز

 زیوبه م...سرما پدرم در اومد برا درست کردنشون نیتو ا...گهید دیبخور....کرد خیغذاش ...ول کن بچه رو -

 يونگاه هااما تمام حواسم به معصوم ...سرم جابجا کردم ومشغول خوردن شدم يچادرم را رو یکم..اشاره کرد

 آن روز .سوز ناك تر از قبلش بود

وما  کردندیم یباال زندگ يمادر وپدرم طبقه ..مدرسه يوتا شب بچه ها مشغول کار ها میبه خانه برگشت ظهر

را انتخاب  نییشان واحد پا یشگیهم يها دنیبچه ها ودو يبه خاطر سر و صدا...شان يریدرست واحد ز

تنها نبودن  يوپدر و مادرهم برا کندماش دل  يپدر  ياما بعد از محمد از خانه ....کردم،هرچند باال پر نور تر بود

 کینبود چهار طبقه بود وهر طبقه فقط  یبزرگ ادیز يخانه .شدن خانه، با ما هم خانه شدند یمیقد يماوبهانه 

  هیهمسا.واحد

دوهفته  يتمام طول شب به معصوم فکر کردم وتمام شبها.زدندیسر م یند وگاهخارج از کشور بود ییباال يها

نسبت به قبل .معصوم شده بودم يحالت ها ریی،به وضوح متوجه تغ رفتمیکه مغازه م ییروزها شتریب..!را گرید ي

بهتر از همه که  يبا سمبه ،کار شیها زدنموقع کار سوراخ  یحت.....کردیمرا نگران م نیآرام شده بود وا یلیخ

راخودش دستگرفته  متیگران ق يبه گمانم حامد هم متوجه شده بود وبرِش چرم ها یحت.دادیما انجامش م ي

 دیصبح سر ساعت هشت پشت در خانه شان بودم ،با.!!تا صبح فکر کردم وفکر کردم وفکر کردم کشبی......بود

 ..زدمیم را میقبل از کالس ساعت ده حرفها

 ه؟؟؟یک-

 .!نرگس...منم !...باز کن-

 افتاده؟ ی؟اتفاقیکنیم کاریچ نجای؟اییتو-

 !مردم از سرما....باز کن ...نه حامد -
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در هم ولباس  يِکه شدم ،موها اطیوارد ح...بدتر از تمام زمستان ها....شهرمان  يها زییداشت پا یبیعج سوز

 !دادیاش م یشانیلنگه به لنگه اش ،نشان از پر يها ییکه به تن داشت با دمپا ینامرتب

 ؟...یشده سر صبح ی؟چ....؟بچه ها خوبن...نرگس یخوب-

 !طاقت نداشتم گریاما من د...به مغازه خواهند رفت ازدهیوسر ساعت  خوابندیتا ساعت ده م شهیکه هم دانستمیم

 معصوم خوابه هنوز؟.....زابراه شدن یسر صبح نیبابت ا دیببخش....در ضمن سالم ....خوبم-

 ....!ينصف عمرم کرد گهیشده ؟بگو د یچ.....تو میبر ایب.....آره -

 ش؟یدیم.....ساعت هی رمیاومدم زنتو قرض بگ... یچیه-

 :مکث کرد وگفت یحال ورود به ساختمان کم در

 باز؟ ينشسته خورد ؟قرصاتوییسرت خورده جا-

 از آتش درون من؟ دانستیوچه م....دادیخودم م لیکالمم را به معصوم ،تحو تکه

 ؟...یکنیم کاریچ نجای؟تو ا....شده یچ-

 !شلخته واقعا خنده دار بود يوموها یخواب آلود معصوم با آن لباس راحت ي چهره

 !!شو افهیق....من يسالم خرسِ خوابالو-

 .در ضمن سالم....میکنیوقت کار م ریکه تا د یدونیم....یخرس خودت-

 ؟...يدیم ییچا هیحامد -

 !ما يخونه  يایب ي نجوریسابقه نداشته ا.....اول تو بگو یول....چشم -

 ....!شما بپره يبذار خواب از سر بانو....گمیچشم م-

که فقط ....محمد نیدلنش يهمان آوا....کشاندینه چندان دورم م يومرا به روزها زدیمعصوم را بانو صدا م شهیهم

اما ما همچنان به !....خانوم وآقا گفتن گذشته  يکه دوره  کردیو مادرش چقدرخُلق تنگ م زدیمرا خانوم صدا م

 .میدادیکار خودمان ادامه م

 .ترگل ورگل درخدمت شما...منم دست رو شسته يبانو...ییچا نمیا گهیبگو د-

شدم وچون با  رهیمنتظرشان خ يبه چشم ها....آوردن حامد نشدم يمتوجه لباس عوض کردن معصوم وچا اصال

 :بودن حامد معذب بودم گفتم

بر  میزنیحرفامونو م رونیب میریاصال ما م يخوای؟م......با معصوم حرف بزنم ییتنها شهیحامد،م دیببخش-

 !میگردیم
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 :پکر شده بود گفت یکه حساب حامد

 !رمیبگ رمنونیمن م....دیخوریسرده سرما م رونیب...الزم نکرده .... رینخ-

 .گهیباور کن معصوم خودش بهت م.... ریتورو خدا حامد به دل نگ يوا-

 ...!بدونم یچیه خوامیگفته به دل گرفتم؟؟اصال نم یک-

کنترلش کرده بود،قبل از خروجِ  یکه به سخت يمعصوم با خنده ا.درهم به طرف راهرو رفت يهمان چهره  وبا

 :حامد گفت

 !هبهت برخورد گهیراست م....حامد ییتابلو یلیخ-

اما غرور .در حال انفجار است يکه ازکنجکاو دانستمیم.میدیبسته شدن در خانه ،من ومعصوم خند يصدا با

 .!شتربپرسدیتا ب دادیمردانه اش اجازه نم

 .!وقتا نجوریآخر خنده س ا!....دیترکیداشت م....نرگس شیدید يوا-

 !نیکنارم بش ایب.ومدمیم دیبا یببخش معصوم ول-

انگار قرار بود اسرار ...من چشم دوخت يمعصوم هم مشتاقانه به لبها.مبل اشاره کردم يرو یخال يجا وبه

 !!دیایب رونیب يدوخط مواز نیا ياز البه ال يمگو

که تو وحامد چقدر برا بچه ها ومن زحمت  دونمیمن م...کنم  ینیچ هیحاش يخودیخوام ب ی؟نم..بگم يچه جور-

 خصوصا بعد از رفتن ....نیدیکش

 ينگاها..دمیتورو د يمغازه خنده ها نیتریهمون روز که پشت و....قبل تر دوستون داشتم یلیمن خ یول....محمد

 .دمیحامدوبهتد يعاشقونه 

 هیتو راحت گر شینبود،پ یهر وقت کس!يهر وقت تنها بودم تو بود..روزا دلم به شما گره خورد همون

از حامد بچه دار بشم  کنمیمن قبول م....من ...زنمیرك حرفمو م نطوریکه ا....االنم راحتم باهات....کردمیم

 !مخودمو دار ياما شرط ها).....بود فیقابل توص ریغ شیچشم ها يبرق تو....(

 !قبوله یبگ یهر چ....از حامد یحت.....بهت اعتماد دارم شتریمن از چشمامم ب....شهی؟باورم نم...نرگس یگیم یچ-

 .:دادم هیمبل تک یآزاد کردم وبه پشت کش چادرم را از پشت سرم-

چون من دوبار مادر شدم ....از تو خبر دارم شتریب یلیاحساسات زنانه هم خ ياز همه ..زنم هیمن ...معصوم  نیبب-

من از تمام .....شترهیمن ب يتجربه  یول يدرسته که تو بزرگتر...بگم  دیبا یول ستیقصدم ناراحت کردنت ن...

ها بهت  نیاز ا شیچون ب...فقط خود تو قبول کردم...اما به خاطر تو ....با خبرمقبل وبعدش  ياتفاقا
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من ....حامد برام مثل برادرم بوده وهست وخواهد بود شهیچون هم...که چقدر برام سخته  یدونیم.....ونمیمد

اما ....دمیبار من دارم رحممو بهت قرض م نیاز هم ،ا میگرفتیکه لباس قرض م ییمثلِ همون وقتا کنمیفکرم

 !دفعه ره!یباش دیتو با نهیشرطم ا

 :دیکوچک شد ورنگش به وضوح پر یبه آن چشمهاش

 .!قبوله.... باشه...با-

اما من از دلِ تمام ....او همه جوره قبولم داشت...کردیترم نیرا سنگ میاعتمادش به من،مسئول نیا

 !همچنان ،مرد است ید ولدوست خوب بو کی دیحامدشا!مردها

 !خوامیمن رابطه نم ی،ول یگفتم باش.....معصوم نیبب-

 .درست حرف بزن... یکنیم جمی؟گیچ یعنی-

 چیه...يمن باخبر طیوتوام خوب از شرا.....تون برام مهمه یچقدر زندگ نکهیوا....یشناسیتو خوب منو م... نیبب-

چون قلبش  زدمیبا مامانم حرف نم....با تو بودم یاز هر کس شتریچند وقت ب نیچون ا....شناسهیکس قد تو منو نم

 شهیبا خواهرم که نم...معجزه س کنهیداره تحمل م نکهیهم....همه درد منو وبچه هامو نداره نیخرابه وطاقت ا

اما ....ادیخودشو بچه هاشه که دلم نم یزندگ ریدرگ نقدریبعدم ا...کنهیم هیزرت وزرت گر....دوکلوم حرف زد 

 ...!فقط به خاطر تو...باشم کباری خوامیحاال منم م...يبود شهیتوهم

 .:گره زدم وگفتم شیدستها خیسردم را به  دست

هر بار که با حامد چشم تو چشم  خوادیچون دلم نم....باردار بشم کنمیمعصوم من بدون رابطه فقط قبول م-

  یحت ای...،نگاهش فرق کنه  شمیم

 .گمیم یچ یفهمیوم یتو زن!خودمن

 .!که شهیپس؟نم يآخه چه جور-

 .!خودت زحمت انتقال رو بکش ای.....میکنیم يآ وی يدکتر وآ میریم ای.... میدوتاراه دار...چرا -

 :وگفت دیکش یغیج

 یحت... یکنیخوب درك م یلیخ زویهمه چ شهیتو هم....از تو نخواستم خودیب يدید.....تم ونهید....نرگس-

 .!قلب عاشق منو طیشرا

 .نگران بودم یکم...لفتش داده بود يادیحامد هم ز....میکرد هیکرد وهر دو گر بغلم

 ؟....نای؟مامانت ا یبچه ها چ!!نرگس يوا-
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تا ماه  کنمیفکر نم...حاال حاال ها کمبود وزن دارم.....از محمد آب رفتم بعدی،من که حساب..فکر اونجاشم کردم-

 ياز شهرا یکی رمیچند ماهه م رمیگیپژوهشکده م ایپروژه از دانشگاه  هیبعدشم .....بفهمه یچهار وپنج کس

 يبر دیدر ضمن توام با...دمیبه شما خبر م دهر وقتم که وقتش ش.....خارج از کشوره گمیبه همه م یاطراف ول

 .يگریکالس باز

 ؟ یبرا چ يگریباز-

 !جون ونهید گهید یبرا نقش حاملگ-

 ..!تونم ینرگس من نم يوا-

تنگش حله  یکمم عق زدن بچسبون هی..تو ام که دست به غش وضعفت خوبه ...دمیم ادتیخودم  نترس-

 ....گهید

 ....دوباره گرم شدند شیدستها. صورتش قابل لمس بود يتک تک اعضا یخوشحال

هر شبم ..داکننیپ یلیبه حالت اگه افت تحص يوا...بچه هام با توو حامده تیمسئول.از االن گفته باشم یراست-

 !رهینم ادتی گهیقصه وبغل والحاقات د

 ؟.... يایاز پس مامانت بر م یول...خودم در بست نوکرشونم-

در ضمن ترم بعدم کالس ...تو پژوهشگاه کم کنم تمویمسئول دیمن با....شهینم دیقبل ع یول....آره -

 .بتونم بعدا باهاش چشم تو چشم بشمجور به حامد بگو ،که  هی یراست...رونیب کشمیهمشو ازحلقومت م...برندارم

 .... یعنی..زودتر شهینم گمیم....يزیچ هی یول.....باشه نگران اونش نباش -

 !کار کنم ؟تو بگو ؟چهيومدین ایماهه به دن شیش یمعصوم تو مطمئن يوا-

 ؟....میشروع کن یلیترمت که تعط نیب شهیم-

 شهیکه نم ينطوریاما ا.....میهمونجاهم شروع کن.....شیک میباهم بر دیبه چه بهانه اونوقت؟من گفتم ع-

 ...ونهیروز در م هیکالساش  نیحس ریام...مهتا مدرسه داره....

 ....کشهیپر م دنشیدلم برا د!چه کنم ؟کم طاقتم ... یول یگیراست م-

هنوز کالس دارم  گهیربع د هی گهی؟برم د...نه ای یکن یحامدو راض یتونیاصال م نیب... ونهیپاشو د-

 .دست نونوا دهیتازه رس....ابیبعدم برده آس... دهیفکرکنم رفته گندومو خر....زد بد بخت خیحامدم .....نجامیا
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 میبرا زییماه اخر پا...که گرفته بودم،به طرف دانشگاه رفتم یمیآسوده از تصم يومن با خاطر میدیخند هردو

حامد با من ومعصوم  يسرد زمستان با مشاجره ها ودعوا ها يروزها......بود يدلچسب تر از هر بهار

 !شده بود شیمبتال شیشد که سالها پ ییبانو میودر آخر تسل....گذشت

 : گفتیم حامد

 ؟....يدیتو چرا به خواسته ش تن م...مخش تاب برداشته  نیا-

معصوم  یول.....شود لیدر وجودم تشک يقرار بود از او نطفه ا....دمیکشیخجالت م شیاز رو ییجورها کی

 توانستمیونه م خواستمینه م یاز طرف....دادیدست خودش وحامد م يآخر، کار....شناختمیرا م شیها یکدندگیو

 شود؟؟؟یمگر چه م...بشوم  یبانقر زانمیاز عز یکس يهم من برا گریبار د کی....اورمیرنج نگاهش را تاب ب

بچه ها  یاما به خاطرخوشحال...ناراحت بودند  یلیخ میامسال را کنارشان نبود لیسال تحو نکهیوپدرم از ا مادر

چند  نیوهمچن نیتامیاز قرص و يباال بردن احتمال باردار يبا دکتر زنان مشورت کرده وبرا....نگفتند يزیچ

 طیبل.....ت راحتباب نیاز ا المیسفرمان بودوخ زام هم قبل ا انهیعادت ماه خیتار.....کردمیاستفاده م گریقرص د

آخر سال هم به همراه پدر ومادرم وحامد ومعصوم وبچه  يجمعه ....سال بود لیدوروز مانده به تحو يبرا مانیها

است که  ادمیفقط ....دیآ ینم ادمی يزیاز سال اول چ....اوست دبدونیع نیامسال سوم....ها کنار محمد گذشت

 ...!زود برگشتند شانیها یتاب یب لین برده وبه دلروزبچه ها را با خودشان همدا دحامد ومعصوم چن

ازسفر  شیبرا...تر وپرتالطم یطوفان شیصدا یب يمهتا واشک ها يصدا نباربایا...بود یدوباره باران میوهوا حال

مردمان چند قبر  یحت...ستندیگریوهمه فقط م....انشیپا یب یوازخوشحال گفتیم،میکه هر گز باهم نرفت یشیک

 ...کردیم دردودلبلند يبار بود که با صدا نیاول...تر وچند تا هم آنورتر نطرفیا

خودم  ییوتنها یبیغر يدلم برا!توانست مرد کوچک من ینم یکند ول هیمردانه گر کردیم یهم سع نیحس ریام

 ..!صدا یاما ب....خاکسترشد....هم سوخت

 ی،دل کندم وراه زمیعز یاز دوست داشتن يوشهر باز دیخر يمعصوم به بچه ها برا ياصرارِحامد ووعده ها با

 شیاز تمام آنچه پ...دمیترسیمن م....شیزده بودند ومن پر از اضطراب وتشو جانیروز پروازمان بچه ها ه....میشد

از سکوت ....از برخورد بچه ها..بعدش ياز حرفها.....انیاطراف دنیاز فهم....بدون همسر ياز باردار....بود میرو

 .!دمیترسیام هم م یزندگ وارید يرو يها  هیاز سا یمن حت....وبرق ِنگاه معصوم حامد

از  ییایگشت وگذار اطراف ساحل رفتند ومن ومعصوم با دن يبچه ها به همراه حامد برا.... میدیشب رس 8 ساعت

 ..میهم نشسته بود ياتاق ،روبرو يتو بیوغر بیعج يفکر ها
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 گه؟ید می؟از امشب شروع کن....نرگس گمیم-

 ؟...یکنیچه م نمیبب...توداره يبه طنّاز یبستگ...دونم  ینم-

 ..!استرس دارم که فکر نکنم بتونم نقدریمن ا...زهر مار-

 !مرتب وبا نظم باشه دی؟دکتر گفت با...یچ یعنی....يغلط کرد-

 ؟...ظرفا رو ي،آورد یراست...که طفلک رهیمیوا م-

 يوا.....از داروخانه ده تا گرفتم... لهیآره استر!....نمرده زایچ نیاز ا یتا حاال کس... رهیچرا بم...از خداشم باشه-

 !خوبه طرف زن بود..!..خوامیم یچ يِریگفتم برا نمونه گ...مردم

 .!باز خوبه به تو دادن....میدیمن که رفتم ،گفتن نم-

فقط طرف کف ....برا م تو دفترچه ام نوشت گفتم...يقبل از باردار يها نهیخوب رفته بودم دکتر زنان برا معا-

 ؟...کرده بود که چرا ده تا

من . دندیزود خواب یلیخ ی،بچه ها از فرط خستگ میشام که خورد.میومنتظر برگشت بچه ها بود میدیخند هردو

قرار بود در ....میرفت مانیوبا استرس به اتاق ها میشب، ساعتمان را هماهنگ کرد ي مهین يومعصوم برا

ارام ِمعصوم به  يکه با دوضربه  دساعت دو بو...زمان ممکن ،به قول خودش محموله را به دستم برساند نیکمتر

 ي شهیش....داخل آمد وبا اضطراب به سمت تخت بچه ها رفت....باز اتاق رفتم مهیدر، بلند شدم وبه طرف در ن

 ...دیمخصوص را داد وکنار بچه ها دراز کش

 ...نشن داریب خوابمیبچه ها م شیمن پ.....وقت؟ هینشه  رید...نرگس بجنب يوا-

به ...را اماده کرده بودم زیاز قبل همه چ....وبه سرعت به طرف حمام رفتم...!گهید رمیاالن م.....هولم نکن...ااااا-

 يمعصوم از پشت در، از حال وهوا يبا صدا.ستمیتا توانستم گر یمراحل را انجام دادم ول يسرعت همه 

 .دمیام دست کش یباران يافتضاح وچشمها

 ...دکتر گفت بهتره بعدش زود بلند نشم....کم صبر کن هی.....امیاالن م-

 نیا دنیاحتمال حرام نباشد،اما من با پرس يذره ا یخوانده شود که حت نمانیهم ب يا غهیص خواستیم حامد

هر سه مان راحت  الی،خ ستین غهیبه ص يازین نکهیا دنیخودم وحامد ،وشن دیمسئله از دفتر مرجع تقل

 کی....را دوست نداشتم وضوعم نیومن ا ماندمیم یحامد باق يدرعده  مانیچون در آن حالت تاهنگام زا....شد

 .!دادیشان ،عذابم م یبه زندگ لیجور حس تحم
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 دنمیبود وبه محض د ستادهیصوم پشت در امع...آمدم رونیکه گرفتم ب يوبعد از دوش مختصر برخواستم

 .،مراسخت در آغوش فشرد

 !ادیبدم م...نچسب بهم  سهیحوله م خ.....هول کردم....وونهیچته د-

 !نه ایجبران کنم  تونمیم دونمینرگس نم... دونمینم-

 .!حامدم مچل.....باهم مینسکافه بخور هی نیبش ایب....؟.يشد يباز تو هند...ولم کن...بسه....بسه-

 ....چارهیمنتظره ب....بذار بهش بگم یباشه ول-

 !نخواستم بابا.. پاشو برو اصال....لوسِ نُنُر....اَه ...اَه -

 .خوب رمینم...شهیم یچه زودم شاک-

 .نجایا ادیم شهیوگرنه پام...يریبده که نم امیهتل پ یمجان يفا يازوا ینرو ول....يغلط کرد-

 دهیچیچادرم را دورم پ....نشست ایبالکنِ رو به در يکوچک رو زیدونفره ،پشت م يها یصندل يم روکنار معصوم

 ..معصوم به طرفش برگشتم يبا صدا....بردمیلذت م بایز ي رهیجز نیمطبوع ا يبودم واز خنکا

 !کنه وجذبیباشه زود همه چ يکاش مثل همون وقتا رحمت قو....نرگس گمایم-

باره ،مسخره م  نیدر ا شهیمحمد هم ادمهی یول....میستین يماکه کاره ا....صالح خودشه یهر چ....دونمیچه م-

 . کردیم

 !یباش يخدا کنه همونجور.....قبل وبعد مهتا يماهه سقط کرد هیدوتا بچه هم  ی،گفت ادمهیآره -

 !ومدینش متا موعد ِبرنامه م قلبش تو ده!هر ماه  دیکشیم یچ چارهیمعصوم ب یدونینم يوا-

ناخوانده ام زودبار سفر  يکه مهمان ها ییروزها ادیبه .....ستمیآن روزها در دلم هزار باره گر ادیوبه  میدیخند

 !را نشانیناخواسته تر یبچه ها را دوست داشت حت....کردیم هیبستند واوبا من گر یم

مراقبم  شانیهردو....پنج نفره مان يبا گردش ها....با خنده... يبا شاد....هم گذشت گرید يشب وروزها ان

پس انداز چند ماهه  بایتقر....را شیبه جا ي،جا میدیچرخ شیتمام دو هفته را در ک.کردندیکالفه ام م یبودند،گاه

پسرانه  یگاه...لباس دخترانه یمعصوم هم گاه....نداشت یبچه ها تمام يها دیخر....بود دهیرس گیام به ته د

 توانستمیجمعه بود وم شیفردا...پروازمان شب چهار دهم بود ....زدیشور م یگاه شیدهایام يدلم برا....دیخریم

 المانیوخ رمیتست بگ شیکه همان ک کردیمعصوم اصرار م....مهتارا به موقع انجام بدهم يمدرسه  يکارها

دندان سر  گرید یکم دیبا...رفتمیخودم،نپذ يدکتر ودانسته ها زیبه تجو توجهاما با ....راحت بشود 
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را در  یلیتعط يبا مشورت دکتر تمام شبها....ستادمیمقابل معصوم ا نیبه زور تا آخر ماه فرورد.....گذاشتیجگرم

 ..!قبل را تکرار يانها سرکردم وهمان برنامه  يخانه 

خنده ام گرفته ....داشت یزنگ برنم يومعصوم دستش را از رو...ساعت هشت صبح.بود  بهشتیاول ارد روز

 ....دندیاش را ند يباز وانهید نیخدا را شکر بچه ها نبودند وا....بود

 !که نیزنگ مارو سوزوند نیخانوم؟پدر ا نیدار يامر....بله-

 .هالك شدم از استرس.....گهید ایبدو ب....نرگس بدو يوا-

 ....شمیتو االن حاضر م ایب-

 .....ستادمیوپشت در ا دمیپوش عیسر....ام رفتم يباز کن را زدم وبه سراغ مانتو وروسر در

 ؟...دختر یی؟کجا....نرگس ....نرگس -

 !دیمتر به هوا پر کی کیکه نزد يجور.از خودم در آوردم يواصوات نامعلوم وبلند دمیپر رونیپشت در ب از

 ...!گهیسالته د یخجالت بکش س....یروان دیزهره م ترک-

 !دلم جونه خوب....وا خجالت نداره که-

 ...شد به خدا رید. میبدو سر کن چادرتو بر-

 بانو ؟؟؟ يشد زیشده سحر خ یچ ینگفت یول میبر-

 .دمیساعت نه خواب ایمثل بچه دبستان شبید! یچیه-

 !يزودتر تا سکته نکرد میبر.....اوه اوه چه منظم شده خانوم-

 یخصوص شگاهیآزما....میشدن ،حرکت کرد دهیاحتمال د نیآن طرف شهر ،با کمتر یشگاهیبه طرف آزما هردو

 ؟!بر ما چه گذشت کساعتیدر آن  داندیخدا م....دادیساعته م کیبود وجواب را 

 خانوم سرمد؟-

 .من هستم...بله؟-

 :با لبخند گفت...پشتش نشسته بود رفتم  یکه خانوم جوان یشنیطرف پارت به

 ...باشه ان شاا ریقدمش خ....مبارکه خانوم-

 .....یقربونت بشم نرگس یاله... شهیباورم نم.... يوا-

خم شد وچادرم را کنار  دیرا مناسب د طیبه اطراف کرد وچون مح ینگاه.... دیبوسیتند وتند صورتم را م معصوم

 :وگفت  دیزد وشکمم را بوس
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 ....زمیعز يخوش اومد....قربونت برم  یاله-

 نیمدام ب ش،کهیچشمها يانتها یب يها يشاد دنیبا د مزدیفقط لبخند م.....میتوانستم بگو ینم زیچ چیه

ام  يخبر باردار دنینبود که با شن يبار مرد نیا...ستمیاما باز هم در دلم خون گر....چشمهاوشکمم در گردش بود

 ..!اشبکشد يمتر یلیکوچکتر از م یحت ينطفه  يدست نوازش رو..بغلم کند

با تمام ....میها ازیبار تنها بودم با تمام ن نیا......شود یچراغان شیوچشم ها.....محله را يبدهد همه  ینیریش

 يکرد ، رو فیتعر میخوشحال به خانه رفت وبعدا برا...مادرانه ام يبایز يبا تمام شعر ها.....میها يریبهانه گ

گفت حامد از شوقش .. شدنش راداده وخبرپدراش  دهیبوس...کرده داریوحامد را از خواب ب دهیتخت پر

 .!شام مادر شدنش يبرا میشب مهمان خانه اش هست نکهیوا.....ستهیگر

بد نگاه کند ومعذب باشم ،فقط انگار  نکهینه ا....خوب بود زیحامد ،همه چ گاهیگاه وب يشب به دور از نگاه ها آن

بچه  يِحامد برا دیرفتار جد..شود یتا متوجه موضوع زدیم شیمعصوم چند بار صدا یگاه....شدیهنوز باورش نم

چند ماه  يرا برا میکارها دیبا.....میخانه برگشت بهمهتا زود  يمدرسه  يبعد از شام به بهانه .بود  بیها هم عج

سر  يشانه برا کی يپهنا یکم....خواستیدرد ودل کردن م یدلم کم....کردمیم يزیبرنامه ر ندهیآ

 يادیز اقیاشت نباریا.....شدم رهیخ نهییدر آ میروبرو دیمادر جد ریدراوِر نشستم وبه تصو یصندل يرو..گذاشتن

دلبسته اش  دینبا..من نخواهد بود يبرا نباریا....داشته باشم دیاصال نبا یعنی..کودك درونم نداشتم دنید يبرا

 .دمیدن،خوابیرابار ییرتنهایدل س کیوبعد از ....کاغذ نوشتم يرا رو میتمام کارها..بشوم

 دنیبا د یگاه.....وچند ماه گذشته ستیب نیمثل تمام ا....وبدون وقفه يتکرار.... گذشتیمثل قبل م میروزها

سکوت تنها سهم من از ....نشستم یبه ساحل غم م نشیبا نگاه غمگ یآمدم وگاه یبه وجدم نیحس رینبوغ ام

 یمرخص ندهیترم آ يتا برا شتمرا بردا میترم هم کالس ها نیا....شهیقرار تر از هم یشبها بود ودلم ب

 نیبه بهتر خواستیدلم م....آوردم یبه خودم فشار م ادیز دینبا....پژوهشگاه را کمتر کرده بودم يکارها....رمیبگ

کوچکم پسر  نیکه جن دادمیاما احتمال م....لطف خدا بود دیشا...نداشتم  اریاصال و....کنم ينحوامانت دار

نه ماه حق  نیا ياما من هم به اندازه ....خدا مرا ببخشد....؟.ت را به کار بردمیمالک میچه شد که م.....باشد

آخر ترم  ياز مراقبت ها یکیرا سر  شیتکان ها نیاول!.... دهمیقول م....زمان کوتاه نیحد اقل هم....دارم

لبم مهمان  ي گوشه يلبخند...کالم را یب یقیآرام نواخت آن موس یلیراستم چند بار خ يپهلو....احساس کردم

 ! شد ولنگر انداخت تا آخرشب
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که مادرم  يطور....بود دنیمعصوم ،پروانه وار دور من چرخ يروزها نیکار ا....هم با من حرف زد گریبار د چند

 ...وقتش در آمد یهمه حضور وقت وب نیاعتراضش از ا يصدا

تو چطور تحمل ....کالفه شدم گهیمن د....نجایا ادیم ای زنهیزنگ م ای؟؟همش ..معصوم چشه نیا....نرگس-

 ؟یکنیم

 دیبا.....(ونشمیمد شهیمن هم!...چقدر دوسش دارم وچقدر برام مهمه یدونیتو که م.... ينجوریمامان؟؟؟نگو ا-

 ...ادیوم رهیم شتریب نیبرا هم...خوادیخورده مشورت م هیتازه )...دادمیخبر را م

 ؟..شده يزی؟چ یبرا چ-

 ...س حامله...مگه نگفته بودم؟-

 چند وقتش هست حاال؟...کرده بودم ازیچقدر براش نذر ون یاگه بدون....خوب خدا رو شکر-

راجع  هینظرت چ....دعوت کردن یقاتیتحق يپروژه  هیمامان ،ازم برا  یراست....فکر کنم دوازده هفته -

 انه؟یبهش؟قبول کنم 

 ؟...يریگیاولته که اجازه م يمگه دفعه ...يخوب قبول کن اگه دوست دار-

 ....کم فرق داره هی طشیخوب شرا یول....هیرینظ یب یلیفرصت خ....دوست که دارم-

 ؟یچه فرق-

 ...از کشوره ندفعه،خارجیا....خوب-

 :تعلل جواب داد یبا کم-

 ؟يببر يخوایم ؟اونارمیبرا چند وقت؟بچه ها چ-

به بودن  یدوسال حساب نیدر ا....عذاب آور است شیکه جدا شدن از من وخصوصا بچه ها چقدر برا دانستمیم

 ....مان عادت کرده بود یشگیهم

 ریهم مهتا مدرسه داره هم ام...اواسط مرداد برم،ممکنه چهار پنج ماه طول بکشه دیاگه بخوام قبول کنم با-

دلم طاقت جدا  یول....گهید یکیبه  دنشیبجنبم م رید....ستیهم کم ن یمتقاض....هیسخت یلیخ طیشرا.....نیحس

 ي نهیبا هز دیتازه با....مونن  یرو از درس م سهاگه بخوام ببرمشون چند ماه اول مدر.....شدن از بچه ها رو نداره

 ؟.!چکار کنم دیدونم با ینم....خودم باشه
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 کمیوقته که به  یلیتازه توام خ....خودم حواسم هست بهشون....نگران بچه ها هم نباش...توکل کن به خدا-

برو بلکه سرت ....پژوهشگاه ایبچه ها  ایدانشگاه  ای....بچه ها نیت شده ا یزندگ يهمه ....يدار اجیاحت ییتنها

 ...یفتیبخوره به فکر خودت ب يباد هی

 :گفتم نیسرش افتاده بنابرا يتو شیچند وقت پ يکه باز همان فکر ها دمیفهم

برم ،به خاطر منحصر به فرد بودن  خوادیاگرم دلم م...رمبه باد خوردن ندا یاجیاحت....من به فکر خودم هستم-

 ....نه استراحت....طرحه

 ...نگفتم يزیمن که چ...باشه بابا -

 شیببرشون پ ایبچه ها  شیپ ادیب ای سپرمی،به معصوم م هیقض نیاگه درست شد ا....بازم فکرامو بکنم دیحاال با-

 ....یبش تیخودش،تا کمتر اذ

 .....خودم هواشو نو دارم....دارن بچه هام یتیچه اذ-

دائم دورو برش  یکی دیکه سال اوله با نمیحس ریام....به کمک داره اجیمهتا برا درسش احت یول... دونمیم-

 ....باشه

 ....بلده ویبهانه نکن،اون مدرسه نرفته همه چ یالک رمیام....عاقله...مهتا که ماشاا-

من هنوز نه با بچه ها حرف زدم نه با ...بعدم حاال ولش کن....امان جونم یتون ینم ییتنها یول دونمیم-

 .معصوم

 .هم بغض کرده بود نیحس ریوام کردیمهتا قبول نم...گذاشتم انیدر م میموضوع را با بچه ها شب

حالش خوب باشه وبتونه باعث افتخارتتون  شهیمامان هم يتو مگه دوست ندار..مهتا جان ....زمیعز نیبب-

 ؟....بشه

 ...يخوام بر ینم یول....چرا دوست دارم-

 ؟...کنهیخوب م یلیسفر حال مامانو خ نیا یاگه بدون یحت-

 .که در حال فکر کردن است دادمیاحتمال م....نداد یسکوت کرد وجواب-

 جان؟ ریام هینظر تو چ-

 مگه االن حالت بده؟ دونمیفقط نم....ندارم یحرف.... شهیاگه حالت خوب م یول...یول.....يمنم دوست ندارم بر-

 :وگفتم دمشیاش خنده ام گرفت ،بوس یرکیاز ز-
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 هی...یهم تلفن يریهم تصو.میریهرشب باهم تماس بگ دمیقول م...شمیبهتر م یلیاگه برم خ یول....بد بد که نه-

 ..براتون ارمیم یعالمه هم سوغات

 ؟....ياریب یسوغات ،تايبر ین خدا ول کنبه اما يخوایمارو م....خوام ینم یمن سوغات-

 شتریمن ب...یدوساله رفتار کن ياصال ازت توقع ندارم مثل بچه ها یول...رمینم نیاگه شما نخوا...؟ زمیمهتا عز-

 ..!کردمیروت حساب باز م نایاز ا

 :در دفاع از خواهرش گفت نیحس ریام-

 .!نکن تشیپس اذ...گهیکه از بس دوست داره م یدونیم-

باور کن ،به نفع  یول....رمیم یمن بدون شماها م دیدونیشما که م...دوستون دارم  یلیمنم خ....پسرم دونمیم-

 ...ماست يهمه 

 ؟..میبمون یک شیما قراره پ یباشه برو ول-

 .را گفت نیپر از اشک ا ییبا چشمها مهتا

به نظر من تابستونو .... نیت ترهرکدوم که راح.....خوب هم مامان جون وباباجون هستن،هم خاله معصوم -

تابستون  يمن اگه بخوام برم وسطا ه؟تازهینظرتون چ....خاله معصوم شیموقع مدرسه پ نیباش نایمامان ا شیپ

 .زود تموم بشه دمیم ن،قولینگران نباش رمیم

گرم شهر من  يروزها..فشردمشان نهیباز کردم وبه س شانیآغوشم را برا...کردندیهردو در سکوت به من نگاه م-

 یتا بر آمدگ میپوشیگشاد م ینخ يلباسها....شدیم نییتر باال وپا نیسنگ ینفسم کم....دیرسیتر به نظر م یطوالن

همه آنرا به بهبود حالم بعد ....کردینم هبه پر شدن صورت الغرم توج یکس....کوچک شکمم کمتر مشخص بشود

از حال  دانستندیوچه م...آسان شده میودند که نبودش براوباور کرده ب دادندیاز دوسال از رفتن محمد،نسبت م

 دنیخر ارانهیو ش،بهی،به خنده ها شیبه نوازش ها....به او اجمیاحت يروزها نیآشوب ومزخرف من در ا

 ...!او يپرازبو یبغل...خواستیدلم فقط چند بغل م....شیها

در  یانجام مطالعات يکشور برا یشمال غرب ياز شهر ها یکیبه  یاستاد قاسم یمردادبود که با هماهنگ دوازدهم

مرا  لیفام يواعضا انیکدام از آشنا چیمحال است ه کردمیکه فکر م ییجا...شدم یان خطه راه التیا ي نهیزم

 میچشمها البیشد تا خود آنجا س باعث دنشانیبچه ها ودر اغوش کش یخدا حافظ يلحظه ....نندیدر آنجا بب

معصوم چند بارگفت .خون شد یتابیهمه ب نیمعصوم وحامد با من امدند ودلشان از ا.کند رابیرا س تابمی،قلب ب

از "!یاز بس خودخواه"وهر بار حامد در جوابش گفت...کردمیظلمو در حق تو وبچه هات نم نیوقت ا چیکاش ه
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 دیکشیم ریدلم ت ریوز کردیدرد م یکمرم حساب....دمیعقب خواب یوصندل.ستمیگرنگری،د نشانیب يترس مشاجره 

 يرا در گوشم گذاشتم،چادرم را رو يهندزفر....طرف کیامان قلبم  یطرف ،سوزش ب کیها  نیا ياما همه ...

را از گوشم  یشدم وگوش داریمن هم ب نیماش ستادنیبا ا.خواننده به خواب رفتم يوبا صدا دمیصورتم کش

 .وردمدرآ

 ؟...میدیرس-

 :با لبخند به عقب برگشت وگفت معصوم

 .ادیاالن م...حامد رفته ادرس بپرسه یول....زمیآره عز-

 :شدم زیخیونم دمیکش میبه چشمها یدست

 .!دمیچقدر خواب يوا-

 ...جابجا کنم لویوبخواب ، من وسا ریدوش بگ هیبرو  میدیرس..... نداره یبیع....خوب  يخسته بود-

 ..!یشیم تیاذ! نیشما فردا هم تو راه....کارامو بکنم تونمیخودم م-

 .يکاش همون دوروبرِخودمون بود....ناراحتو ونگرانم يهمه دور نیهنوزم بابت ا-

 !.خوندمیآبرومو م ي دفاتحهیبا...دیدیم تینفر منو با اون وضع هیاگه فقط ....یدونیخودتم خوب م...شدینم-

 ..!.دمیعذابت م نقدریخدا منو بکشه که ا یاله-

 .زنمیهات حرف نمبا گهی؟به خدا د...معصوم هیحرفا چ نیا-

 :نشست گفت یپشت رول م کهیوحامد در حال.میآمدن حامدهردو ساکت شد با

 !چسبهیهوا م نیتو ا یحساب!...محشر ن،یگرفتم بخور يزیچ هی نیایب-

 .را به طرف من ومعصوم گرفت وهیابم وانیول

 نیمن با خوردن اخر.!دستت درد نکنه حامد..بود  شیگوله آت هیجگرم ...چقدر تشنه م بود یدونینم....شیآخ-

 .را گفتم نیا وانیته ل يقطره 

 رم؟یهم بگ گهید یکی يخوایم....نوش جان-

 .یشده حساب رید گهید میمنون بر...نه -

 ؟یچ ین یپسسهم ن.سهم خودشو خورد نیا...تازه دونفرم هستن....هیتعارف نیا... رینه حامد برو بگ-

 .بزرگ برگشت وانیل کیوچند لحظه بعد با  دیپر نییپا نیاز ماشهم بالفاصله  حامد
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به اتاق  اجمیاحت....تونم تحمل کنم  یبخورم تا خونه نم نوی؟من ا.... يگوش کرد ونهید نیحامد چرا به حرف ا-

 ...گهید شهیم یفکر اساس

 .میکینزد...میرسیبخور االن م-

 یما حساب يبا منطقه  شیبودوهوا ییبایوز زیارتمیشهر بس.دوم را هم خوردم وانیمعصوم ل يزورِچشم وابرو به

 يبود وباغچه ا مانیرو شیپ يدار اطیح يدوطبقه  يخانه ...خالص ژنیخنک تر وپر از اکس.تفاوت داشت

مهمان  زودرشتیر يهالگد  يِرایشد وپذ رورویز ییبایهمه ز نیدلم از ا...بزرگ، پر ازگل ودرخت 

 یم شیخانه را به نما يها ییبایخانه،ز يها  ییبایز....نه چندان بلندش يِونرده ها وارِخانهید یِکوتاه.....کوچکم

 :کردینقل م میاستاد برا....ومهربان بود زیعز یِاز دوستان ِاستاد قاسم یکیخانه متعلق به !گذاشت

 نجایا یوبا خوشحال.... کایدوسالرفته امر یکی يابر!،جامعه شناس به نام خودمونه یصاحب خونه دکتر مستوف-

دکتر صحبت کردم،مرد متواضع  ،بایبار تلفن کیخودم هم ...کرده شکشیاز همکاران نخبه وجوانش پ یکیروبه 

حامد ومعصوم ...قابل لمس بود ماز پشت خطوط تلفن ه شیها یلبخندومهربان..دیرسیبه نظر م یوخوش مشرب

 طیواز مح میبه داخل رفت.خواهد برگردند یدلشان نم گفتندیم یازخانه خوششان امده وبه شوخ یهم حساب

 اطیبزرگ رو به ح يمخصوصا پنجره ها....بود نیدلنش اریوبس یخانه سنت دمانیچ....میآن جا هم لذت برد يبایز

 را به  انروح انس ی،حساب یشمیکرم و يبا پرده ها

 زیم کیو یرا پر کرده بود وآن طرفتر دوپشت منی،نش یمین نه چندان قددست مبلما کی....گرفتیم يباز

طاقچهقنج  يرنگ تو يا روزهیف یلعاب يکاسه ها دنیبا د یدلم حساب....یکوچک به همراه سماور ذغال

ها  وارید....گذاشت رنگش یفندق یِراکنار تخت چوب لمیهمان طبقه رفتم وحامدوسا ياز اتاق ها یکیبه ....رفت

 ادیاتاق ز لیوسا!انداخت یشمال م ادیمرکبات گونه اش مرا  باتیترک نیا...یرنگ بود وپرده هاپرتقال ییمویل

 نییرا از دوشش پا یرانندگ یِحامدخستگ..دادینشان م یبزرگ تر از اتاق بغل یساده اش انجا را کم دمانِینبود وچ

 یکیشام  يمعصوم هم برا...پر کرد میراض هارا بدون توجه به من واعت زریوفر خچالیرفت و دینگذارده به خر

  ونیکام کیانگار...میدیزود خواب یهمگ یرا درست کرد وبه خاطرخستگ شانیمحل ياز همان غذاها

 يِبو...گلها را آب دادم یرفتم وکم اطیصبح بعد از نماز به ح!در تمامِ تنم پخش بود یعبور کرده وکوفتگ میرو از

 يوبا شماره  کنمیم نگیرا روم لمیگفته بودم موبا...با بچه ها تماس گرفتم ....دادینمِ خاك مشامم را نوازش م

پنهان کردن بغض  يم را برا یسع وتمامبا هر سه شان صحبت کردم  ریدل س کی.رمیگیخودم تماس م

ور از د....حرکت کردن ين،برایماش لیشدند ومشغول مرتب کردن وسا داریحامد ومعصوم ب.به کار بستم رمیگلوگ
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پر  یونه چندان درشت داشت با محاسن یمشک ییحامد چشم ها....هردو قدبلند بودند.. نگاهشان کردم 

صورتش .....بست یاز هنرمندان بلند کرده بود وبا کش از پشت سر م یرا هم مثل بعض شیموها.....یوجوگندم

 دیمعصوم اما ،سف.بود شیر هامرز داشت ومراقب تمام رفتا شهینگاهش هم.....شدیجذاب م شیبود وبا ر دیسف

نازك خوش  يلبها....دیرسیبه نظر م باترینک،زیداشت که از پشت قاب ع یرنگ یچشمان درشت عسل...وبور بود

 یبچه شان واقعا خواستن....به حامد سر بود یلیدر کل خ!نُقلِ صورتش بود دمنیکه از د یمتوسط ینیوبفرم 

 ".دیوسف یحتما چشم وابرو مشک"خواهد بود؟به قول معصوم  یمسافر کوچک چه شکل نیدانم ا ینم..... شدیم

درشت  ياما من هم چشمها...ام هم متناسب ینیب..من برخالف معصوم وحامد کوچک وبرجسته بود يها لب

 ینم.....ام،بود یوسادگ یمعمول نیانتخاب معصوم هم لیدل دیشا یومعمول رهیت ينداشتم،قهوه ا یآنچنان

 .!جابجاشده یکم ،مغزميلومتریچند صد ک يوبا تکان ها ریحتمادر طول مس...نمدا

 .نجابذارمتیا تیوضع نیبا ا ستین ی؟به خدا دلم راض یترس ینرگس توشبا نم..نمیبب-

 یاز امن بودن محله وخوب یدر ضمن استاد قاسم...ترسم یگفتم که نم..يمعصوم به خدا کچلم کرد يوا-

دکتر  يالیهم از فام وارمونیبه د وارید ي هیهمسا نیتازه ا. دلمو قرص کرده یها به قدر کاف هیهمسا

 !اطیتو ح کنهیبزنم ،خودشو پرت م واریگفته چندباربه د.....هیمستوف

 .وبه معصوم چشمک زد دیخند حامد

 ؟..اطیپره تو ح ی؟م یچ یعنی-

دکتر  يچند وقتم اون مراقب خونه  نیا....دوست داره یسیپل لمیف یلیخ...یلیبنده خدا خ نکهیمثل ا گهیآره د-

 .خودمون ياز  خونه  شتریب یحت...به خدا جام امنه....بوده

 !یکنیکارات زهره شو آب م نیتو با ا...اگه خودشم نترسه ....معصوم  گهیولش کن د-

 !گهیزنتو ور دار ببر د نیحامدا-

 .نگرانشونم....ستی؟دست خودم ن...کنم خوب کاریچ-

اصال ....خودشان است؟نه يبچه  يهمه محبت فقط برا نینکند ا....وول خورد يلحظه احساس بد کیدلم  ته

 ؟معصوم ....يزیچ نیمگر امکان دارد همچ

 نیهنوز روزبود،اما از ا نکهیبا ا....باالخره ساعت ده بود که راه افتادند ورفتند..!مهربان بود نقدریهمان اول،هم از

شکم  يدستم را رو.را عوض کرد میتکان خورد وحال وهوا یمهمان کوچکم کم..ه سکوت خانه دلم گرفتهم

مشتم رااز آب پرکردم وبه ..ز وشفاف،نشستمیاز آب تم زیرنگ لبر يا روزهیوکنار حوض کوچک ف دمیکوچکم کش
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خودم را .بر لبم نشست تیاز سر رضا يآب قلبم را آرام کرد ولبخند يخنکا.....رساندم میپشت پلک ها یِداغ

 يام را رو یبه داخل خانه رفتم وچادر رنگ...اورمیرا تاب ب ییچند ماه تنها نیتوانستم ا ینم ينجوریا!تکاندم

 نکهیا ياول به هوا.....که زنگ خانه به صدا در امد دمیپوشیرا م رونمیب يلباسها شتمدا. مبلگذاشتم يدسته 

بلند وگشاد  یکاف يام به اندازه  ینخ يمانتو.بدون چادر بروم خواستمیرفته ،م ادشانی يزیحامد ومعصوم اند وچ

 یوکم ییطال يوموها سطبا قد متو يمرد دنیبا د...رفتم اطیآخر،چادرم را چنگ زدم وبه ح يامادرلحظه ..بود

نور آفتاب  ریدر ز شیموها...جلوتر رفتم یها راپا زدم وکم ییبود ،دمپا دایازچهره اش که از پشت نرده ها پ

 .دیدرخشیم

 ؟..دییبفرما....بله -

 ..دکتر يپسرخاله ....هستم خانوم يزیعز.. کمیسالم عل-

 ....قدم تند کردم ودر را باز نمودم یکم

 ما؟ يحالتون خوبه؟با زحمتا.....کمیسالم عل-

 ؟..دیندار ي؟کم وکسر..دیراحت هست...خواهرم يشما هم جا....س فهی؟انجام وظ..یچه زحمت.... کنمیخواهش م-

 !به زحمتتون نبودم یراض!بود زیتم یخونه حساب!نیلطف کرد یلیخ....ممنون...شکر خدا-

وچهار ساعته در خدمت  ستیگفت که ب...سفارشتونو کرد یدکتر زنگ زدوحساب...کنمیخواهش م-

 د؟یهمکارشون هست...باشم

 .یدکتر قاسم...انشون هستماز دوست یکیمن شاگرد .. رینخ....دارن لطفیجناب مستوف -

 ...ورا نیا ومدهیوقته ن یلیمعرفت خ یب....مونه يهمشهر....خودمه يمحسن هم از دوستا...به به -

 .رونیبرم ب خواستمیم.....کنم یتعارفتون نم دیببخش-

هام  هیمحله وهمسا نیازبابت ا...دیفقط خواستم بگم تعارف نکن...مزاحم شدم دیشما ببخش....کنمیخواهش م-

هر کدوم از  ایاومد به من  شیپ یهر مشکل...میبزرگ يخانواده  هی،مثل  میکیماازبس به هم نزد...راحت التونیخ

 .میکنیم فهیانجام وظ دیها بگ هیهمسا

 ...ذارمتون یزحمت نم یب...چشم ...نیشما محبت دار-

 .کنار تلفنه..فتر تلفن محمود نوشتم چند تا شماره که ممکنه الزمتون بشه رو تو د هی یراست...فعال با اجازه-

 !به سالمت...بازم ممنون-

 !روزتون خوش-
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مرد ...که در حال دور شدن بود چشم دوختم یخوش لباس اریوبس غهیبا صورت سه ت یرفتن مرد چشم آب به

وبعد  دفتر تلفن به آژانس عالمت زده شده زنگ زدم يبه داخل رفتم واز تو....دیرسیبه نظر م یمحجوب ومهربان

راننده با ته لهجه ...نظرم بودم مورد يدر شهر وآشنا شدن با مکان ها دنی،در حال چرخ یدر تاکس قهیاز پنج دق

پر  ياز ابروها یدر نظر اول کم...بود یخوش صحبت یول يجد رمردیپ.به دقت همه جا را نشانم داد شیبایز ي

 ریمس....دمیکش یبرخورد خوبش ،نفس راحت دنیبه محض صحبت کردن ود یول...دمیپشت ودر همش ترس

به خاطر سپردم واز عابر  یرا به خوب مارستانیب اطیاحت يبرا یحت ومشهور شهر ،دانشگاه مورد نظر  يکتابخانه 

 ادهیمجاب کردند وپ دیخر ي،مرابرا یفروش وهیم يبایخوش رنگ ولعاب وز يهلو ها...پول گرفتم  یبانک،کم

 یمحل ینیریهم ش یکم.خوردمیدر زمستان هم کمپوتش را م!....میتمام فصل ها ي مورد عالقه ي وهیم...شدم

مسافر  نیفکر کنم ا....یبود فهم ترش ینیری،هم ش ارمیبارو نیا.... اضافه کردم دمیبه سبد خر لبالوآ یوکم

ماه قبلدکتر  یچرا که در سونو گراف...ها بداند يزود نیرا به ا تشیجنس یکوچولودوست نداشت کس

کردم واو هم  شکرنام داشت ،ت ياز راننده که بهبود".بدهم صیرا تشخ تشیجنس گذاردیبچه نم تیوضع":گفت

شهرخاونداه ات  نیانگار تمام مردم ا....کند ینم غیدر دیایکه ازدستش بر ب يپدرانه نگاهم کرد وگفت هر کار

خالص  یاز محبت زینگاهشان لبر!وپر محبت ریپ يده رانن نیفروش گرفته تا هم ینیریفروش و ش وهیاز م!باشند

کوتاه  يدرخت ها نیب یکم....دوباره به وجد آمدم اطیح دنیرادر قفل چرخاندم وبا د دیکل...کران بود یوب

آفتاب ظهر اواسط مردادهم از  یشهر آنقدر مطبوع بود که حت نیا يهوا...وبلندش، تاب خوردم وبعدبه داخل رفتم

 شیترش...آبدار را در دهان فرو بردم یاقوتیخوش رنگ و يودانه ها گرفتمیدوشِ مختصر....کاست یلذتش نم

چند هلو هم کنار دستم ....که خرجشان کردم يدیشور وسپ يحالم را جا آورد خصوصا با ان همه دانه ها یحساب

مورد نظرم بودم  يها مشغول ترجمه وگشت وگذار در وب....لپ تابم را باز کردم شنیمبل نم يگذاشتم ورو

ساعت از دو هم  دمیود دمخانه به خودم آم اطیاز ح یلهجه دارِ زن يِبا صدا.واصال گذر زمان را احساس نکردم

 .رفتم اطیسرم گذاشتم وبه ح يرنگم را رو یسرخاب زیر يدشت پر از گلها....گذشته است

 ؟...هیهمسا...هیهمسا-

 .دمیشرا لنگه به لنگه پو میها ییهولم دمپا از

 ...بله؟اومدم-

 يروسر..رنگش  یگل ي،با آن صورت گرد ولپ ها يکنار وارینه چندان بلند د يلبه  يرو یزن جوان دنید با

 سرش بود  يرو اطیکه محض احت یرنگ یآب
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 .بر لبم نشست يلبخند

 !دییجانم بفرما...سالم-

دوتا هم برا شما  یکیگفتم کوفته درست کردم ....ادیاز خونت نم یبو وبرنگ دمی؟د..خوشگل خانوم یخوب...سالم-

 ...نه وقتشو يدار ينه حال آشپز يدیتازه رس دونستمیم....ارمیب

 .به زحمت نبودم  یراض....شما دیلطف دار...ممنون -

رفت  ادمی یراست...میونیمد یلیما بهش خ..شهره  نی؟مهمون محمود آقا ،مهمون تموم مردم ا هیحرفا چ نیا-

 .!دکتر يخاله  ار،پسریسولمازم زنِ ماز..کنم یخودمو معرف

 !منم نرگسم....خوشوقتم-

 :بزرگ،به طرفم گرفت وگفت يزیلعاب حاملِ دوکوفته تبر يکوچک رابا کاسه  ینیس

مراوِده  واریآخه ما با دکتر هم از رو د...ببخش که سر زده اومدم... يگرسنه ا یلیحتما خ.... یخانوم ایب-

 .!گهیعادته د....میکنیم

 .در خدمت باشم دیاریب فیتشر.....تشکر کنم يدونم چطور ینم-

 .فعال خدافظ...شتیپ امیم....ارهیحاال وقت بس....وپسرااز راه برسن اریموقع ناهاره واآلناس که ماز گهینه د-

 .خدانگهدار....بازم ممنون-

بردم و روهمسفرِ  هیوعطر خوشش رابه درونِ ر فتمگرینیب کیرفت ومن کاسه را نزد نیینردبان ان طرف پا از

 :چند ماهه ام گفتم

 !کوچولو دیامروز مونم رس يروز....به به -

ودستم را نواز  دمیاش را عوض کرده بود ،به پهلو دراز کش یتخت اتاق ،که معصوم روتخت ياز ناهار رو بعد

کمبود  لیبه دل دیشا...قبل شکمم کوچک بود يچقدر نسبت به دودفعه . دمیکشیکوچکم م نیجن يشگونه رو

ظهر  يملَسِ غذا يمزه  کهیرحالد. بود یراض نیبار داشتم وگرنه دکتر که از اندازه ووزن جن نیکه ا ستیوزن

 ییدئویو ياما با تماس ها...وسخت بود  ریدلگ یاول حضورمکم يهفته ....بود،خوابم برد میدندان ها ریهنوز ز

مانند  یچند هفته آنجا م يبه همراه مادر وپدرمبه شمال رفته اند وبرا نکهیخبر ا دنیشنهر شبم با بچه ها و

 نمیشیپ يها يمحمد هنگام باردار يشبانه  ينوازش ها ادیشبها با .تگرف يرنگ شاد یکم می،ساعت ها

 انیم نیدر ا...ومطالعاتم بودم یپژوهش يکار ها ریوروزها درگ رفتمیمداوم شکمم به خواب م يها دنیوبوس

دوپسر ده ساله ودوازده ساله به ...کردیرا عوض م میرنگ روزها یهمسرش کم یسولماز وگاه یشگیحضور هم
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 ییودر مقطع ابتدا یزن وشوهر هردو فرهنگ....بودند يا ختهیآرام وفره يخانواده .داشت ارشیوک وشنام کور

 هردو چشم  شانیچه هاجالب بود که ب یلیخ میبرا.کردندیم سیتدر

 دهیآرام ند نقدریسن وسال وا نیدر ا يتابه حال پسر بچه ا!بینص یچشمانِ مادر ب یِبودندواز رنگ مشک یآب

رادر  شانیشان هر چقدر توانسته اندآتش سوزانده وپدر هردو  یکه تا چهار سالگ گفتیهرچند سولماز م.بودم

 نکهیا لیوبه دل میعادت کرده بود گریکدیبه ....او یبودم وگاه زبانشانیم یمحل يمن با غذاها یگاه!آورده اند

از  یلیخ.بر آمده ام نشد یبودم ،متوجه شکمِ کم ياواسط ماه پنجمِ باردار نکهیچادرسرم بود،با وجود ا شهیهم

شهرم وبعداز اتمامِ پروژه  نیخانه وا نیمهمان ا یفقط گفته بودم که چند ماه.کردیام پرس وجو نم یزندگ

را از  شیخبر پا نیا دنیخواست مثل تمام مردم ،با شن یدلم نم...نگفتم يزیوه بودنم چیاز ب یحت....گردمیرمب

 ! اما راستش را هم نگفتم..دروغ نگفته بودم ....ییهمه تنها نیام ببرد ومن بمانم وا یزندگ

 ریهرچند اوهم آنقدر درگ!بدهم يشتریب حِیتوض دمید ینم یلزوم.....که ازدواج کرده ام ودوفرزند هم دارم گفتم

زبان  يدر تابستان هم درموسسه ا.شتریبود ونه ب واریهمان د يِشترپایب مانیوکارش بود که مالقات ها یزندگ

اش  یوقت سال دانشگاه خلوت نیا یخوب....گاهدانش ایکتابخانه بودم و ایمن هم که تا ساعت دو .کردیم سیتدر

موردنظرم  لیبه محل ا يبهبود يچند باربا آقا.خوردیمواقع کمتر به چشم م ریکه در سا یبود وآرامش

 میدر آغوش گرفتن بچه ها يدلم برا....میمعصوم و حامد هم دوبار آخر هفته آمدند ومدام در تماس بود....رفتم

بزرگ  تیولمسئ نیکاش ا...وتمام سحر گاهانم پر بود از اشک وآه دمیخوابیم يریگشبها با بغض گلو.دیکشیپر م

به گفته ...قرن دلتنگم کی يماه گذشته اما به اندازه  کیتنها  نکهیبا ا...را ندارم گرتوانشید.راقبول نکرده بودم

گذشته  ياما من از روزها.کنندیم یتاب یمامان ومعصوم بچه ها بعد از رفتن بهشمال وکالس شنا کمتر ب ي

شده  شتریاز قبلب یلیمهمان کوچکم است که خ یشگیهم يتکان ها میروزها نیا یتنها دلخوش....قرارترمیب

 : دیگویمعصوم از پشت تلفن م...است

 ..!است طنتیمثل حامد پرازش-

ِمداوم  يدوبار که چکه کردن ها یکیاز  ریغ.امدین شیپ میبرا یمدت مشکلِ چندان نیدر ا.خندمیتنها م ومن

از  شیار،بیآقا ماز ياز اندازه  شیم وهر باربامحبت بشد يزیعز يکالفه ام کردومزاحمِ خانواده  رِآشپزخانهیِش

 !نمیرا به قضاوت ننش گرانیزود د نقدریا رمیبگ ادی يکاش روز.ام شرمنده شدم هیاز قضاوت اول شیپ

 نیاول شهیهم..افزود یشروع شده وبر سرما م يزییپا يباران ها.....سرد یحساب نجایا يبود وهوا وریشهر اواخر

به ....دمیخریلباس گرم م دیبا... زییلپایآن هم نه در زمستان بلکه دراوا.شدیشهر آغار م نیبرف سال،با بارش در ا
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بودم که جذب  یبر آمده تر شده بود ودنبال لباس شکمم.نکردم دایپ یلباسِ مناسب یاطراف سر زدم ول يپاساژها

که بازهم بر  دمیرا خر یدر آخر بافت بلندذغال رنگ ان،یپا یب يهمه جست وجو نیخسته وکالفه از ا...تنم نباشد

صبح روز ...بودم  دشیمجبوربه خر نجایامان ا یب يفرار ازسرما ياما برا....کردیم انیشکمم را کامال نما یآمدگ

حس  یب یصبحگاه يدماغم از سرما .به دانشگاه شهر رفتم ينامه ا یمعرف يِِامضا يبود که برا رشنبهچها 

 یشگیرِهمینفس گ يِبعد از عبور از محوطه،از پله ها.شدم ادهیپ یگرفتم واز تاکس ینیب يچادرم را رو....شده بود

  یمنش. ستادمیبه اوکرده بود،ا راسفارشم  یحساب یدانشکده،که استاد قاسم سییباالرفتم وپشت در اتاق ر

 .کرد وداخل شدم هماهنگ

 .سالم عرض شد خانوم سرمد-

به  یول شمیاول مهر دائم مزاحمتون م يهمه مشغله  نیکه با ا دیببخش...دیخسته نباش.... یمیناب فخسالم ج-

 .دارم ازیامضاتون ن

 ونیم یچه ارج وقرب دیدونیشما نم.....میونیمد یلیخ یوقاسم یما به جناب مستوف...خانوم  یچه زحمت-

هم که پدرشون از  یاستاد قاسم....دهیرس نجایدانشگاه از زحمات دکتر به ا نیهم...ما دارن يها يهمشهر

به  دیبا...ن ترم منتقل شدم تهرانیمن از ا....در مورد نامه شرمنده ام یول... دل همه زیشهره و عز نیا يشهدا

 .دیدانشگاه بد دیجد سییر

 د؟یکن ییماومنو راهن دیلطف کن شهیم.ندارم  شونیبا ا ییآشنا چیمن ه یول....گمیم کیتبر... یخوب به سالمت-

 دیاون موقع بمون دتایتونیم....تو سالن اجتماعات...دانشگاهه يمعارفه با اعضا يجلسه  گهیساعت د هیاتفاقا تا -

 ؟

دارم وگرنه تو پژوهشگاه به مشکل  اجینامه احت نیفردا هم به ا...امیبرام سخته برم ودوباره ب...مونم یبله م-

 .دارم یگانیهم تو با يکار هیدر ضمن ..خورمیم

 .نمتونیبیپس م...خوب اریبس-

 ...فعال خدانگهدار-

 نباریا....در آوردم فمیسولمازپز را از ک يخوشمزه  کی،ک رفتیضعف م یآمدم وچون دلم حساب نییپله ها پا از

نسبت به مهمان کوچکم احساس عذاب وجدان ...دمیرسیشده بودم وکمتر از دوبار قبل به خودم م فکریب یحساب

با !مواخذه ام کند میها يخاطر سهل انگار بهرا داشته باشد ومرتب  میتا هوا ستین یکس نبار،یهم ا دیاش...کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

اشک را با چند بار پلک زدن ونگاه کردن به آسمان عقب  يرا فرو دادم وحلقه  کیک میگلو يسفت تو يتوده 

 .راندم

ترجمه به من داده و فراموش کرده بودم ،ترجمه اش را بدهم  يبرا یمیفخ يکه آقا يآوردن مقاله ا ادیبه  با

شد گفت  یمن نم یالبته به آن قدم زدنِ الك پشت......گرفتم شی،به سرعت دوباره راه پله ها را در پ

بودم گم وگور شود ووِجه ام  دهیزحمتش را کش یلیکه خ يسالن ،مقاله ا یدر همهمه وشلوغ دمیترسیم!عیسر

 یاحتمال چیه....روبرو شدم یمنش یخال يبا تعجب با جا....دمیدر اتاق رس يجلو!....خدشه دار یمیفخ يآقا شِیپ

 يصدا...رفتم وچند ضربه به درزدم یمیفخ يِبه طرف اتاق آقا.دادمیساعت نم میدر کمتر از ن بتشیغ نیا يبرا

رو به محوطه وپشت به من  يقد ي شهیکه روبه ش يواردشدم وبه مرد.کردمرا به داخل رفتن دعوت  یفیضع

 شدم، دهیدور ازذهنم کش ییبه خاطرات قرن ها يلحظه ا يبرا...بود نگاه کردم ستادهیا

 ...سر تکان دادم وپسش زدم عیسر یلیخ یول

 ندارن؟ فیتشر یمیجناب فخ دیببخش...سالم-

 نیا...کردم یباور نم...شد اهیبرابرچشمانم س ادریم،دنیروبرو ریتصو دنیسرعت به طرفم برگشت ومن باد به

برهه از زمان باور  نیوا نجایخواست حضورش را در ا یاصال دلم نم.را باورنداشتم میرو شیپ يزنده  ریتصو

من ....خوردمیم نیزم دینبا.بودگرفتم انسکنفر زیگردان م یدور وبرم، که صندل ئیش نیکتریدستم را به نزد..کنم

 !تراز جان زیعز!همراه خود داشتم یمهمان کوچک

 شد؟؟ ی؟؟چ.. یخوب-

به .!یسخت نوجوان يبه روزها.... یپر از التهاب و نگران يبه روز ها....دیدلم به گذشته پرکش شیصدا دنیشن با

 :که باال آوردم گفتم یبا دست..کند يریجلو گ یتا از سقوط احتمال زبرداشتیطرفم خ

 ..!خوبم-

 !کلمه در جانم بود کی نیتوانِ گفتنِ هم تنها

 ....آب بخور وانیل هی نیبش-

 ...قبل نشستم يگاه چند لحظه  هیهمان تک يرو میپاها یپنهان کردن سست يبرا.به دستم داد یآب وانیول

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 ؟؟...کردیچه م نجایاصال خود او ا...میبگو دیدانستم چه با ینم...دیپرس يومقدمه ا هیحاش چیه بدون

 ؟يدار کاریچ نجایخودت ا-
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 ..!دمیاول من پرس-

 .!!نگاهش هم طلبکارانه...دنده ولجباز بود کیهم  هنوز

خواد جواب  یمن دلم نم....یکنیکه اول دوم م میهنوز بچه ا ؟؟مگهیکه چ.....دمیخوب منم دوم پرس-

 ..!نگو يتوام اگه دوست ندار....بدم

ادررا کامال باز کردم وکشش را پشت چ طمیبدون توجه به شرا دمیسرم جلو کش يچادرم را رو یشدم وکم بلند

کرد وتازه متوجه  خی یبه کمتر از آن میدستها!ثابت ماند میروز ها نیمرکز ثقل ا يرو شیچشمها....سرم جابجا

چادرم را جمع  عیسر....مثل همان سالها!زرایهمه چ...را خراب کردم زیهمه چ!....شکمم شدم يِبافت وگرد یِتنگ

 .کردم وبه سرعت به طرف در رفتم

 ؟..يریکجا م...نمیبب سایوا-

 :گفتم میلرزش در صدا یبا کم.کرد ینم شیچادرم را گرفته ورها ي گوشه

 .برم خوامیم...ولم کن -

 ه؟یچ نیا-

در !ابم کندوخانه خر فتدیراز ب نیپرده از ا دمیترس یم.چادر را سفت تر گرفتم...چشم به شکمم اشاره کرد با

 :محکمم فرو رفتم وطلبکارانه گفتم يپوسته 

 ؟...ناموس مردمه يچاق والغر شده  کلیه یِتا حاال چشمت پ ی؟ از ک....هیچ یچ-

 ..!جو درست نکن يخودیپس ب....یشیدر ضمن تو ناموس منم حساب م.!..نکن نیبه شعورم توه-

 !ستمیناموس تو ن...باشم  یمن ناموس هر ک-

 یمعرف يامضا..مقاله...را فراموش کردم زیهمه چ...چادرم رها شد و به سرعت از اتاق خارج شدم نییاز پا دستش

به سرعت از . بزرگ کنفرانس جاگذاشتم  زیرا در همان اتاق وپشت همان م زیهمه چ...معارفه....یمیفخ...نامه

 يمهمان کوچکم، آرام در گوشه ا...زدیقلبم هنوز تند تند م....دربست تا خانه گرفتم کیو....زدم  رونیدانشگاه ب

 ..!کردیرا خوب درك م یاوهم اوضاع بحران...وساکت جمع شده بود نهیاز دلم دست به س

 یب میچشمها...وکمرم ذق ذق...کردیدلم درد م ریز.....هال نشستم يغروب کنج مبل گوشه  يها یکینزد تا

 دیشا ایهزاران نفر و نیچرا در ب.خواستیمردن م یدلم کم....مانده بود رهیثابت خ ينقطه ا يرو یاشک چیه

مرتکب  ررایاشتباه قرنِ اخ نیر؟؟چرا حواسم را جمع نکردم وبزرگت.دمیدیاو را م دیها احتمال ،با ونیلیم

 نقدریا یسالگ ی،چرا در س رمیرا بگ ياشتباهاتبزرگ تر يتوانسته بودم جلو یشدم؟؟؟من که در هجده سالگ
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شروع  ي؟؟نمازخواندم وبا صحبت کردن با بچه ها وگوش سپردن به شوق وذوقشان برا..حماقت به خرج دادم

سرم شروع شد  يتو الیبه محض تمام شدن مکالمه دوباره سر ماا....ختمیآرامش به جان ر ی،کم یلیسال تحص

تا خود سحر  یول میکرد رد وبدل امیپ یموقع خواب هم با معصومکم..ییحال خراب من از نو بنّا يوبنا

 يهر لحظه توده ...کردمیم یخفگ دااحساسیشد.نه ناهار خورده بودم ونه شام.....فتادیهم ن يرو میچشمها

رحمانه بودوقلبم  یامان وب یها ب مغولیخاطرات مثل حمله .در کار نبود يا هیگر یول!شدیمبزرگ تر  رمیگلوگ

شکمم را ...مادرانه خرجشان کنم یکم...را به آغوش بکشم میبچه ها یخواستکمیدلم م!نیسرزم نیدفاع تر یب

  توانستمیم...داشتم  یاز او هم سهم....بغل کردم و مهمان کوچکم را تاب دادم میبا دستها

 یواکنش چیه.آرامم کنم ،به گمانم خواب بود شیبا ضربه ها خواستی؟دلم م...مادرش باشم ی،فقط کم یکم

 يزنگ خانه ،پلکها يبا صدا.فقط آخر شب چند تکانِ کوچک، وبعد هم آرام شد! نداشت میها بانهینسبت به غر

 :وخودم را به در رساندم دمیرا پوش کتمژا....ام رفتم یپف کرده ام را به زور از هم جدا کردم وبه سراغ چادر رنگ

 بله؟-

 ؟...دم در دیاریم فیچند لحظه تشر...هستم خانوم کیپ-

 ...امیاالن م....بله -

هوا  يبا وجود سرما ....آن برگه راامضا زدم ياما پاکت را گرفتم وپا.بوده باشم يامد منتظر نامه ا ینم ادمی

 هزار رنگ  يپر شده از برگ ها اطیوح

برگه،  نییدانشگاه پا سیینام ر دنینامه ام بود،که با د یمعرف....حوض نشستم ونامه را باز کردم ،کناريزییپا

 !رودخانه، شکست يشد و سدبسته شد رو زیتلنبار شده ام سرر ياشک ها

فرار کردن از  يکه برا یبود؟ازهمان وقت یاز ک...کردم نییذهنم باال وپا ياسم را تو نیمدام ا!!ارسرمدیمهد

ترس  نیوهمه به ا گرفتمیام ،پشت مادرم سنگر م یچشم آب يعمو  نا،پسریس يشد دهیدر هم کش يابروها

همان روزها  کرد؟ازیکردنم دعوا م تیرا به خاطر اذ نایوتنها اوبود که س دندیخندیپنج شش ساله م يدختر بچه ا

به  میعمو...ام بود یبزرگ ومحبوب دوران کودک يارپسرِکوچک،عموی؟مهد.مهمان قلب کوچکم شد شیخنده ها

توانستم از دستش فرار  یوتاساعتها نم فشردی،مراسخت در آغوشم دنمیوبا هر بار د شهیخاطر نداشتن دختر هم

 میگونه ها يرو یناخود آگاه دست..است ادمی،هنوز هم  ششیر هت يبا آن زبر شیها دنیبوس.....کنم

 پر از ...زبان تر  نیریدختر آخر پدربودم واز همه ش!برادر بزرگتر پدرم..یعمو عل..کشمیم
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کودکانه که از نظر  يندم،دکلمه،حرفهاخوایشعر م....يشهر نیاتوبوس ب يمسافران تو يِبرا یحت...يودلبر ناز

،اما من فقط نظرم را  دندیخندیم یام گذاشته وحساب یکودک يِنمود وبه پا یجالب م یلیبزرگتر ها خ

صاحب نظر  دمید یکه دراطراف م يزیهر چ يدر باره .!جامعه شناس بودم یفکر کنم از همان کودک...گفتمیم

مادر ....بودم يپدر لیفام يدختر ينوه  نیآخر!.جالب توجه گرانید يکودکانه ام برا يها دگاهیبودم وهمان د

 يعمو زاده ها گرید..گفتیدخترانه ام م يها ینیریوش حینشست از زبان فص یوهر کجا که م شهیبزرگم هم

 ریز!.کردیم لیتحص رستانیاز جمله خواهر خودم که در مقطع دب!ها گذشته بود ینیریش نیدختر،سنشان از ا

،ومرجان ومحسن )عمو رضا يپسرها(نایماوسی،ن اریکوچک داشت،مهد یتاب آهن کیمان  خانه نیزم

 یشان را به حرکت در م ییفضا یوبه قول خودشان کشت شدندیسوارش م یهمگ)خواهروبرادرِبزرگم

که راه داشت  ییوتا جا یحساب میدیرسیبه هم م یوقت لیدل نیوبه هم دساکن تهران بودن میهردو عمو...(آوردند

سوار  خواستیمن هم دلم م. رفتندیباالم یلیخ.)شدمیدور وبرم غرق لذت م یومن ازآنهمه شلوغ میکردیم يباز

 نییبودند که،به سرعت ازپله ها پا يغرق باز کروزی...کار خطر ناك است نیوا یتو کوچک گفتندیاما م...بشوم

شان قسمتم  ییفضا ياز لذت باز یام ،سهم یهانوسوار شدن ناگ دنیبا پر خواستمیبه قول خودم م.رفتم 

چپم خورد  يابرو ریچشمم وز يتاب به باال يناغافل گوشه ...!کنند یام نم ادهیوسط فضا که پ گفتمیم...شود

و صورت  زدمیپلک م...دمیدیمخواهر وبرادر شوکه شده ام را  يوچهره  زدمیپلک م...دمینفهم يزیچ گریود

 دنشیچند سال از ند یراست...سالها نیمثل تمام ا...وغم بود یپر از نگران!خندان نبود گرید يخندان مهد

 قرمز  يپشت پرده  گذشت؟؟دریم

 يخانه  یکیدر مانگاه نزد انبهیگر یبا چشمان ی،مرا به آغوش پدرم سپرد وبه همراه عمو عل اریکه مهد دمید

 کیشکست خورده ،هر کدام  يمهایبچه ها مثل ت....میکوچک خورد و به خانه آمد ي هیدوبخ....میرفت يپدر

شان مواخذه شان  یاطیاحت یب طربه خا یبزرگتر ها را که حساب یچشم ریطرف در خودشان کز کرده بودند وز

زن عمو ...داشت یبر نم ستنیوگر دنیمادرم مرا در اغوش گرفته بود ودست از بوس....دندییپا یکرده بودند م

به  ریاز حوادث اخ دهیمن هم ترس.آوردند وبه زور به خوردمان  یمن ومادرم م يآب قند و آب طال برا میها

 شدند واز تاب  هینببچه ها ت...بودم دهیمادر چسب ي نهیس

کنارم آمد ومرا  اریمهد....بودند دهیصبح پر استرس خواب کیبعد از ظهربودهمه بعد از پشت سر گذاشتنِ .!محروم

 يباز نهیبا من سف...شد یباورم نم....تاب نشاند يبرد ورو نیزم ریباخودش به ز....رفتدر آغوش گ

 يمروزی،که انها هم از خواب ن واهرمپسر عمو ها وبرادر وخ ياما کم کم سرو کله ... يخودمان دونفر.....کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٤ 

وبعد از رفتن  يدر اخر باز...عمرم بود يروزها نیتر یاز تکرار نشدن یکیآن روز ...شد دایپ زیفرار کرده بودند ن

 :وگفت  دیام را بوس هی،محل بخ رفتندیباال م یواشکیبچه ها ،که مثل کماندوها از پله ها

 ..!نکن ياحمقانه،با جون خودت باز يباز هیوقت به خاطر  چیه-

با ....شد دهیکمرنگ به جامانده بود کش یلی،خ میابرو يکه هنوز هم باال یزخم يدستم به سمت جا اریاخت یب

 .به خودم آمدم اطیح يآشنا از پشت نرده ها  يمرد يِصدا

 :ودر حال دور شدن گفت.....سکوت کرد....وقت چیه...يوقت به حرفم گوش نکرد چیه-

 .....!به فکراون یستیبه فکر خودت ن...يخوریسرما م....پاشو برو تو-

 يدیسف یچشم دوختم که حاال کم يتن مردومن از پشت همان نرده ها به رف.....حرفش را خورد ورفت یباق

  یهاش به چشم م قهیکنار شق

 ..!!تنها یول یچهل سالگ يدر آستانه  يمرد......آمد

از کجا ادرس مرا .....وبازهم فکر کردم دمیپتو خز ریز...کردم  ادیشوفاژ را ز يسرعت به داخل رفتم ودرجه  به

 ي؟به پدرم؟به نگاه ها میمادرمچه بگو شد؟بهیم یشهر لعنت نیدانشگاه ا سییاو ر دیکرده بود؟چرا با دایپ

 وانهیدارم د ایخدا..نیحس ریام تسواال يایپر اشک مهتا؟به دن ي؟به چشمها..بهیوغر لیسرزنشگر فام

چه  تمیقصدون یدانیتو که م....ام رحم کن ییهمه تنها نیات قسم ،به ا ییبه تنها...کمکم کن....شومیم

 میآبرو ایخدا..خودم گذشتم يبه بچه ها يکسانم ،از عشقِ مادر نیتر زیعز ینجات زندگ يابر يدیتوکه د....بود

 ..تیبر بندهها ینیمهربان تر و،ت ندازیبه دلش ب یرحم...را حفظ ك

 یسیکوك شده بود تا در صورت خواب ماندن از پژوهشگاه جانمانم،خ 9ساعت  يکه رو یزنگ گوش يصدا با

 را  لمیرا پاك کردم وموبا میگونه ها

آن روز را  يکارها دمیواصال نفهم دمیبه موقع رس...عزا گرفتن،به آژانس زنگ زدم يبرخواستم وبه جا....خاموش

قبل از رفتن به معصوم .....دادمیم حیتوض شیرا برا زیهمه چ دیبا....رفتمیم دنشید دبهیبا....چطور انجام دادم

داد  نانیواو اطم.....کردم دیتاک دادیانجام م دیکه با ییبه کارها یبچه ها حساب يفردا ومدرسه  يزنگ زدم وبرا

 .مرتب است زیهمه چ

؟واو چه ..قربونت برم یهست ینگران چ...مدرسه رنیفردا هم با من وحامد م....گرفتم براشون زیهمه چ گمیم-

 من؟؟ دیجد یاز نگران دانستیم

 ست؟ی؟ناراحت ن..کنهینم یتاب یبچه م ب....نیحس ریکاش بودم برا ام-
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،بچه ها  یکنیم یتابیکه تو ب ي نقدریاما باور کن ا....،به خدا شرمنده تم یکنارشون باش یدوست داشت دونمیم-

 کم آروم باش هی....کنن ینم

 دهیآبد بتیبا اون همه مص ایطفلک نیبعدم ا....رفتهیوقته پذ یلیموضوع رو خ...با مهتا حرف زدم شبید....زمیعز

 نبود تورو تحمل  توننیم گهیشدن،د

 یلیهردوشون خ...فهمن یاز سنشون م شتری؟باورکن هردوشون ب..رو مهتا به من گفت نایا شهیباورت م...کنن

 کم به فکر خودت هیتوام ....ماهن

 .!!وقت  هی يسرما نخور...سرده اونجا ،مراقب خودت باش ....باش

اول مهره وهمه جا ...یبخواب تا فردا معطل نش ششونیامشبم پ....بابت بچه ها هم ممنون....باشه مراقبم-

 ...!.شلوغ

 گه؟یامر د.....مونم یم نجایامشبم ا...باشه-

 اریسرمد رو در ب اریاز توش شماره تلفن مهد.... ارهیبرات ب رهیبه مهتا بگو دفتر تلفن مامانمو بگ یآها راست-

 ...فرست،برامب

 راننده برات بفرستم ؟ ایپست  بایالزم ندار يزیچ....باشه-

 !)نداشته ام يآره جان عمه ..(نجایروبه راهه ا یهمه چ....نه -

 ؟..زهیپول بفرسته برات ،به کدوم حسابت بر خوادیحامد م-

 ..به کارتون ندارم يکار گهیاصال د...یحرفشو بزن گهیبار د هیبه خدا ...پاشو برو گم شو-

پول اجاره خونه رو هم ...سینه تدر يرینه پژوهشگاه م...يافتاد تیخوب؟تو به خاطر ما از همه چ یچ یعنیوا -

 ؟..يخوریباد هوا م...برا بچه ها يکه به مامانت داد

 ..!تو نگران نباش...دوما پول سپرده ام هست...کوچولو نیندارم برا ا یاوال که منت-

 !!یخود دان...دهیبهت م یدست...اونجا  ادیم شهیحامد پام یاگه نگ... دونمیمن نم-

به حامدم بگو ...برم کار دارم دیاالنم با....کل کل کردن ندارم ياصال حال وحوصله ...تورو خدا بس کن معصوم-

اون ....نه بچه هام عمو..خوامینه منبرادر م... خط بکشه دیبا گهیکارا رو بخواد بکنه دور منو وبچه هامو د نیاگه ا

 .!نجالَنگهیشماره رو هم زودتر بفرست کارم ا

اما باالخره ...تماس رفت وبرگشت يِبرقرار يدستمچند بار برا....فرستاده شد میشماره برا قهیاز ده دق بعد

 :بعد از چند بوق.....توانستمصفحه را لمس کنم
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 ؟...دییبفرما-

 ..بود یخشک ورسم شیصدا

 نمتون؟یجا بب هی متونیم........منم نرگس....سالم-

 د؟یندار يا گهیامر د....هستم(...)ساعت دو رستوران .....سالم-

 ...خد...مزاحم نشم یلیخ دمیقول م...ممنون-

باال انداختم  يشانه ا....ادبانه نداشت یب ياخالق ها نیاز ا...بگذارد حرفم تمام شود تماس قطع شد نکهیا وبدون

 ...وسر کارم برگشتم

اما به محض برخورد تماس قطع ....حل بشوم  شیصورتم چسباندم تا در صدا شتربهیرا ب یارگوشیمهد

 .خوردیبه همم یلمس يها یگوش نیحالم از ا....شد

 يکه رو یکس...همان نرگس سابق نباشد گرینکند د....دلم به شک افتاده...دمشیکه د ياز روز...از خودم یحت

من ودلم  بندیپا.....اما نه او وفادار نبود.....مانندش یب يوفاداربه ....ونجابتش یبه پاک....خوردمیسرش قسم م

؟به ...پشت کرد زیپس چرا؟چرا به همه چ....دلم را  خطاو که خوانده بود دست...عمق چشمانم را  دیاو که د....نبود

حقوق ...ودبزرگ شده ب یاو تمام عمرش را با سخت...بود نی؟حتما هم...محمد بود یخانوادگ تیخاطر پول وموقع

رنگارنگ  ازیدخترك هجده ساله با آن همه خواسته ون.....بهشت بسازد شیتوانست برا یعمو که نم يکارمند

وهوا  نیزم انیکاش م....کاش همان موقع ،حرف دلم را گفته بودم...خودم است ریصهمه اش تق.....

 ؟اصالیاز چه کس....اما او باردار است....کشدیپر م دنشید يدلم برا.....همه مخالف نبود نیکاش مادر ا.....نبودم

 که  دهد؟منیم حیرا به من ترج یهر کس یعنیدوباره ازدواج کرده؟ یعنی.....عمو که گفته بود خارج از کشور است

نخواست با من حرف  یحت...کله گفته بود نه کیگذشته با عمو راجع به او صحبت کردم واو  سال

 ...!ندینخواست مرا بب....بزند

آنقدر حالش خراب بود که محال  ش،چونیوقت پ یلیاما او مطمئنا از خ....بودمش دهیند گریمراسم محمد د از

 ای؟خدا..دمشیهر بارکنار محمد وبچه ها د دمیکش يچه زجر يدیند ای یدان ینم ایخدا....باشد دهیاست مرا د

 خودم استوبس؟ تیمن حماقت ها وخر شود؟سهمیچه م ایدن نیسهم من از ا

اش  افهیق...نمانده يزیچ طنتیپر ش ياز ان صورت گرد وچشمها شودیباورم نم...شده بود  دهیالغر وتک چقدر

اما نه عمو گفت چها ....اولش است يماه ها دیشا....چقدر شکمش کوچک بود...ستیزنان باردار هم ن هیشب یحت

کند وبرگردد؟؟پس بچه را  مانیزا خواهدیم....اش باشد يباردار لیاوا دیپس نبا....گرددیر پنج ماهه رفته ،وبرم
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از شکم  شودفقطی؟نکند واقعا به قول خودش چاق شده است؟اما مگر م..کنمینکند اشتباه م ایخدا....کند؟یچه م

به  یحت...خودم هم به عقلم شک کرده ام....ام دهیچاق شده باشد؟ درست است تجربه ندارم اما زن باردار که د

خارج از کشور داشته؟اصال چطور توانسته بچه ها را به امان  يبه همه گفته پروژه  هچ يپس برا....میچشمها

 کشند؟یساعت م يصفحه  يرارو شانیپا نقدریچرا عقربه ها ا ای؟خدا.خدا رها کند

 یلیکنم ،خ داینامه اش پ یبه زحمت توانستم آدرسش را از رزومه ومعرف ی؟وقت....شود یساعت دو نم چرا

همه شکسته  نیا یک..را  دنشید اوردمیتاب ن....پشت در خانه باز هم کم آوردم دنیاما با رس...خوشحال بودم

تمام رنج  يبرا...است بابتمام بودنت ک يتورا حل کرد؟دلم برا نقدریرفتن محمد ا یعنیخاتون؟ يشد

 ینوازش چه کس ؟دستییاگشیشبها در اغوش که عقده م..تیها ییها وتنها یکس یب...تیغصه ها....تیها

چه شده که ....يدیترس یم کیتار يتو که از شبها...یعادت نداشت ییکه به تنها دارد؟تویغبار غم از دلت بر م

خاتون تمام  يا...خاتون...که نفست به نفسشان بند بود ؟تويدیکوچ تیدور از ناز دانه ها يوتنها به شهر کهی،

تو ام از برف  يبه جا ؟منيتو چرا شکسته ا....شدم رتریتو دوازده زمستان پ الیمن که با خ....ام یدلخون يشبها

 ..!یتا تو دلخوش باش...يتا تو بخند.... یسهم برداشتم تا تو شاد باش

 دنید يام را خورده بودم منتظر وچشم به در برا يکه ناهار کار يزیساعت دو شد ومن پشت همان م باالخره

 .دیکوبیقلبم به شدتم....دوباره اش

رستوران نواخته شد وقلبم  يدر ورود يزنگ باال....دادم هیتک یصندل یچشم جابجا وبه پشت يرو یرا کم نکمیع

رنج  یاز کم توجه شهیهم.انداختم و مثال متوجه آمدنش نشدم نییسرم را پا!ستادیاز تپش ا دنشیبا د

وگرنه ،من کجا طاقت رنجاندن خاتونم را  اورمیپس زدنش را سرش در ب یتالف خواستمیم نباریومن ا...بردیم

 ..!ام ییتنها يایالبته در تمام زوا....از همان ابتدا پسوند اسم ولقبش بود تیمالک میم نیداشتم؟ا

 ؟...نمیبش تونمیم....سالم-

کوچکش  يلبها...بود انداختم بهیغر میکه برا يدیسف يولبها دهیبه صورت رنگ پر ینگاه میبلند کردم ون سر

 .نداشت شیبه آرا يازین...قرمز بود هشیهم

 ...دییبفرما.....سالم-

 شهیشک به دلم ر نیا....توانستم ینم یعنی...شدیاما نم....دیکالمم لرز ياشاره کردم وتنم از سرما یصندل به

 ..!بسته قتیحق دیخورش يروزنه ها ي،تمام قلبم را به رو چکیومثل پ....تا به حاال روزیدوانده بود از د

 د؟یدار لیم يزیچ-
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 ..آب وانیل هیفقط !نه -

آب  شیبرا.....دیکشیبه رخ م شتریاش را ب یدگیدور صورتش، رنگ پر یقاب مشک....اصال خوب نبود حالش

پس کجاست آن مرد ...آشوب کر شتریدلم را ب دشیسف يلرزان و ناخن ها يدستها...گذاشتم زیم يو رو ختمیر

 ؟؟؟.به وقت بودنش ستینذار رها کرده ون وحال تیوضع نیکه تورا با ا یرتیغ یب

،در رفت وامد  يزیتاروپود روم نیب ییجا شیچشمها....دیدور افتاده از ساحل با ولع سرکش یرا مثل ماه آب

چقدر درحفظ  دانستمیاما م...شده اند خیحتم دارم از سرما مثل دو تکه .کشدیپرم شیگرفتن دستها يدلم برا...بود

 ..!محتاط باشم دیبا میحدود وحر

 ....طول نکشه یلیخ دمیقول م یول....که مزاحم شدم دیببخش-

ها هر  هیکه به ثان دانستیوچه م....مراحم ایکه مزاحم باشد ...نه مهمان...دل است  نیکه صاحب ا دانستیم وچه

 تا  دهمیچقدر بخواهند باج م

 .!آهسته تر به دنبال زمان بدوند یکم

 ..در خدمتم.. دییبفرما....کنمیخواهش م-

 ...بدم حیتوض تمیوضع...راجع به  خواستمیم.....خواستمیم-

شما به خودتون  يوگرنه کارا....دمیچون شوکه شده بودم پرس روزمید....ندارم حیبه توض يازیمن ن-

 !ندارم دنیبه شن يعالقه ا چیمن ه....مربوطه

خواهم سر به تنش  یکه نم يدلم پشت دهانم آمده از اضطرابِ وجود مرد....دیکند لج نکند وبگو خدا

مفرطم  اجیعمق درونم را بخواند واحت خواستیم دیشا....ثابت شد میچشم ها يرو هیچند ثان ينگاهش برا...باشد

ه اندازه تا به خواب بروم ب..میگویاش را م یدر زندگ يوجود هر مرد بیهمان تکذ.....يآرام بخش قو کیرا به 

 ...کرده است لیبر من تحم روزیکه از د یخوابیقرن ب کی ي

 !درباره م هرز بره یاحد الناس چیذهن ه خوادیدلم نم....گمیدل خودم م ياما برا....دونمیم-

 ..!یهرکس يبرا...باشد توانستیشهر م نیتمام مردم ا يح،برایتوض نیمختص من نبود ا پس

حرفا  نیسن ما از ا... دیهم نباش ينگران خاله زنک باز....ستیبرام مهم ن یول...شنومیمن م نیاگه دوست دار-

 ...گذشته

فقط ...مدت امانت دارم  هیبگم که من فقط  تونمیم نویا یول..از کجا شروع کنم یعنی...بگم يچه جور دونمینم-

 زیچ چیپول بوده ونه ه يقبول کردم ،نه برا تمیمسئول نیاگه ا.!هم رابطه نداشته و ندارم يمرد چیبا ه..نیهم
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در ضمن اصال هم دلم ..کنمیم نید ي،ادا ونشونمیومد زنیبرام عز یلیکه خ ییمن فقط به کسا....گهید يماد

که دهن شما  دونمیهرچند م...ماجرا مطلع بشن نیواشنا ها از ا بهیاز غر کی چیخواد نه خانواده م ونه ه ینم

 ....!قرصه یلیخ

که  یحماقت...وحماقتم شیبه دوازده سال پ کردیاشاره م!!بود یاساس ي هیکنا کیجمله اش مطمئنا  نیآخر

،چرا دلم را  دانستیآخر او که م...گرفت يرنگ دلخور اریاخت ینگاهم ب.همه دودش در چشم خودم رفت شترازیب

 سوزاند؟یم

مجاب کردن  یِپس پ....رهیپذ هیکارت هم قطعا برا خودت توج لیدل....به انتخابت احترام گذاشتم شهیمن هم-

 ...!يا بهیبده نه به هر غر حیتوض تیفقط به افراد مهم زندگ....نباش گرانید

افرادمهم "نسبت به واژه  نمینگاهش هم نکرد م تا بب یحت....بلند شدم میواز جا....زدم یرحمیخالص را باب ریت

همه  يهمه برا نیاز ا...شدنش یهمه قربان نیاز ا...بودم یاز دستش عصبان...دهدینشان م یچه واکنش "یزندگ

 .زد وبه دنبالم آمد میصدا.....من نبودنش يهمه برا نیاز ا...بودنش 

 ...من هنوز..صبرکن اریمهد....اریمهد-

 ..جمعِ پشت سرم مرا مجبور به برگشتن کرد يهمهمه  يوصدا

 ...آقاخانومتون حالش بد شد..خانوم ؟...؟.خانوم-

بر  ار،نشستهیهوش مهیخاتون ن دنیاما با د....دیهمسرش بودن پر کش يمتون ومن دلم براخدمت گفت،خانو شیپ

به سرعت به طرفش رفتم ..دیهرچه بود را از سرم پر.که نشسته بودم یهمان صندل يرستوران،پا نیزم يرو

 .را که دورش را گرفته بودند کنار زدم يوچند خدمه ا

 ؟..هوی يشد ی؟چ...؟ نرگس...نرگس-

 ..!مطمئنم که بعدا محاکمه ام خواهد کرد.....شیبازو ریاجازه دست انداختم ز نوبدو

 !بردار...دستتو-

 ..!دوسه کلمه را گفت نیتمام ا یناتوان با

 ..!گناهش گردن من...نداره یبیچادرچاق چورم ع هیاز رو چادر وهزار ال..یسیرو پات وا یتونینم...شه ینم-

عقب  یصندل يرستوران پارك کرده بودم آورده ورو ي،که خوشبختانه جلو نیبه طرف ماش یحال یب با

 يفکر یلعنت به من وب..هم بسته بود شیچشمها....زدیحرف نم گرید....سوار شدم وبه راه افتادم..!خواباندمش

مثل آن نکند ...بودم دهیرا د رنگشیب يسرد ولبها يمن که دستها ...ندارد یکه حال خوب دمیفهم یم دیبا...میها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٥٠ 

خوشبختانه ....بود تصادف کنم کیچند بار نزد..داشتمیبرنم نهیی؟چشم از آ!اش عود کند یروزهاتشنجِ عصب

برانکارد به  يرو مارستانیبه کمک کادر ب...شهر نه چندان شلوغ نیظهر ا يها ابانیبود وخ کینزد مارستانیب

به .جسارت را به خودم ندادم نیا ياما اجازه ..دیکشیپر م شیدستهاگرفتن  يدلم برا....مشیپهلو خواباند

 :نسخه به طرفم آمد وگفت کیساعت دکتر اورژانس با  میبعد از ن...اورژانس بردنش وهمه دورش را گرفتند

 شونیخود ا یخوبه ول نحالشیجن...فهیضع یلیخ...نیمراقبش باش یوحساب دیآقا لطفا داروهاشونو به موقع بد-

در ضمن فشار ...زود رس دارن مانیزا ن،احتمالیاگه مراقبش نباش...کمبود وزن دارن يرنسبت به ماه ششم باردا

مثل  دیهم داره وبا دقندیتو کما؟افت شد رهیمبه چهار برسه  داگهیدونیم...باشه شیرو ش دیخانوم باردار نبا هی

 داشتن؟ مانیچند تا زا...دیپروانه دورش باش

 .....دوتا-

 ده؟بو یشون ک يباردار نیآخر-

 ...شهیم یسال شیفکر کنم پنج ش.....دونمینم-

 ...!مواخذه گر دکتر ،مغز استخوانم را سوزاند نگاه

 دنیترس....بهش واردبشه یاسترس چیه دینبا....ستیهمسرتون حالش اصال خوب ن...محترم يآقا نیبب-

جون خودش وهم پسرتون رو به  طش،همیبه شرا یعدم توجه کاف ایبه موقع ، يمواد قند دنینرس اینابهنگام،

 ندارن؟ یخاص يماریب يسابقه ....دیدور وبرش باش دیتونیتا م....ندازهیخطر م

 .کردمیگنگ ومات دکتر رانگاه م...دیداشتنش پر کش يدلم برا....شازده کوچولوبود شیروزها نیمهمان ا پس

 د؟یدار اجینکنه شماهم به سرم احت..!..آقا با شمام..؟.آقا-

 ن؟یفرمود یچ...متوجه نشدم دیببخش یعنی...نه ...ها -

 ندارن؟ یخاص يماریب يگفتم سابقه -

 ...!به مرور زمان خوب شد یول...داشت ینفسِ عصب یتشنجِ وتنگ یمدت تو نوجوان هیچرا ..؟...يماریب-

 دیکن یاگه براتون مهمه سع....دارن ازین يجد يواقعا به پرستار...شما سخت تره ي فهیخوب پس از حاال وظ-

 ..!نیاز قبل کنارش باش شتریب

ساعت پنج بود که مرخص .....تنها گذاشت ضیاز افکار ضد ونق ییایرا به دستم داد و مرا با دن نسخه

 کردمیکه فکر م یلیوسا ي هیته يبه خانه رساندمش وبرا..رنگ گرفتهبود یکم شیرنگش بهتر ولبها....شد

 .رفتم دیت به خراس ازیمورد ن
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  نرگس

 

 ای دیکوبیکوچکم پرشتاب تر از قبل م یامانت نیبه خاطر ا...ودوباره زد ستادیبه رستوران برسم قلبم هزار باره ا تا

 زیچشم چرخاندم وپشت م یکم..وارد رستوران که شدم..بود دهیاما امانم را ر...دانمینم...؟يمهد يدوباره  دنید

خودم را به اورساندم وبعد از !کردیرا مثالمطالعه م يازده بود وداشت برگه  نکیع...دمشیسالن د يدرگوشه  ي

 کیتا حاال با همان  روزیاز د...شده بود دیسف میکرده وبه گمانم لبها خی میدستها.نشستم شیگرفتناجازه،روبرو

بچه "به قول مامان  هرچند که...ببخشد یهمه اهمال وکوتاه نیخدا مرا به خاطر ا...سرکرده بودم کیتکه ک

 مادره که اگه نیا.. رهیگیاز مادرش م زویهمه چ

 يبو"...چه برسه به آهن وامالح...مکهیجون مادرو هم م ي رهیبچه ش....رهیم نیخودش نرسه ،خودش از ب به

دادم زودترحرفم را بزنم واز او  حیکرده بود اما با تعارف سرد ولحن خشکش ترج کیرا تحر میخوب غذا اشتها

مرد  نیچلو کباب درمقابل ا ازخوردننقاط شهر، نیتر یازهمان معول یکیدر  یچیخوردن ساندو دیشا..جدا بشوم

وسهم من از آن همه ....،مقابل من به خنده وا نشد شیوقت لبها چیه گریبعد از ازدواجم د!اخمو دلچسب تر باشد

اب را با حرص وولع خوردم ومن من کنان شروع  وانیل.به هم گره خورده بود يو لبخند فقط دو ابرو یمهربان

 .کردم

 ..!طول نکشه یلیخ دمیقول م یول....که مزاحم شدم دیببخش-

 ...!کنمیواژه ها را ادا م نیا يبه چه جان کند دانستینم

 .در خدمتم.. دییبفرما....کنمیخواهش م-

 .بود رهیامعلوم از صورتم خن يوبه نقطه ا کردینگاه نم میچشمها به

 ...بدم حیتوض تمیوضع...راجع به  خواستمیم.....خواستمیم-

شما به خودتون  يوگرنه کارا....دمیچون شوکه شده بودم پرس روزمید....ندارم حیبه توض يازیمن ن-

 ....!ندارم دنیبه شن يعالقه ا چیمن ه....مربوطه

چشمش  ین یدوازده سال را در ن نیتمام ا ينگاهمان بهم گره خورد وباز هم دلخور هیچند ثان يبرا

به مرز  ادیز يکه از کنجکاو دانستمیم.....پر بود یمرا ندارد ،اما دلش حساب یکه طاقت ناراحت دانستمیم...دمید

 :گفتم نیهم يبرا...است دهیانفجار رس
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بفهمد  خواستیدلم م.(درباره م هرز بره یاحد الناس چیذهن ه وادخیدلم نم....گمیدل خودم م ياما برا....دونمیم-

 .)را بدهم حیتوض نیشهر،هم نیتمام مردم ا يندارد وحاضرم برا یخاص یژگیو میکه برا

حرفا  نیسن ما از ا... دیهم نباش ينگران خاله زنک باز....ستیبرام مهم ن یول...شنومیمن م نیاگه دوست دار-

 ...گذشته

فقط ...مدت امانت دارم هیبگم که من فقط  تونمیم نویا یول....ازکجا شروع کنم یعنی.....بگم يچه جور دونمینم-

 زیچ چیپول بوده ونه ه يقبول کردم ،نه برا تمیمسئول نیاگه ا.....هم رابطه نداشته وندارم يمرد چیبا ه..نیهم

در ضمن اصال هم دلم .......کنمیم نید ياداونشونم ،یومد زنیبرام عز یلیکه خ ییمن فقط به کسا....گهید يماد

که زبون شما  دونمیهرچند م...ماجرا مطلع بشن نیواشنا ها از ا بهیاز غر کی چیخواد نه خانواده م ونه ه ینم

 ....قرصه یلیخ

و زبانش ..نگاهش با من حرفها زد ...اصال قصد رنجاندش را نداشتم...به زبان آوردم یاتفاق یلیآخر را خ ي جمله

 !زیت یحساب

مجاب کردن  یپس پ....رهیپذ هیکارت هم قطعا برا خودت توج لیدل....به انتخابت احترام گذاشتم شهیمن هم-

 ...!يا بهیبده نه هر غر حیتوض تیفقط به افراد مهم زندگ....نباش گرانید

پس چرا ....حفظ غرور وعزّتم يبرا...که من هم مجبور بودم دانستی،م ستین بهیغر میکه برا نستدایم

وقت است که  یلیمن خ!...هم بود دیشا....خودش نبود؟ يحرفها هیحرفها که اصال شب نیبا ا رنجاندمیم

زبانش رك وبرنده شده  رشاوهم مثل ماد دیشا...کرده رییمثل تمام ادمها تغ...او هم مثل من دیشا....دمشیند

 ...!است

اما ...زدم  شیصدا....از جا برخواست وبه سمت در رفت میسوزش چشمها دنیوبدون نگاه کردن به من ود گفت

 يزیرفت وچ یاهیکه نشسته بود چشمانم س ییهمان صندل يهنوز جمله ام تمام نشده بود که پا

 .را نداشتم یعکس العمل چیاما توان ه....دیرسیگنگ به گوشم م ییصداها...دمینفهم

کوچکم را  يسرما به عمق جانم نشسته بود وجوانه .....بود خی،باز هم مثل  یبا وجود آن بافت بلند ذغال تنم

 يمهد دنیبا د....کرد قیتشو میه شد،مرا به باز کردن چشمها دیچیپ میکه دوربازو یدست يگرما....کردیدمیتهد

 چند کلمه از  زحمتدهان باز کردم وبه ....در کنارم، صاحب آن همه گرما را شناختم

 : افتاد رونیب آن

 .....بردار ...دستتو-
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 ..!گناهش گردن من...نداره یبیچاق چورم ع هیاز رو چادر وهزار ال....یسیرو پات وا یتونینم...شه ینم-

ام اصوال  يپدر  يخانواده ....ز هم حجاب را دوست نداشتهنو....نداشتم دنیخند ينا یام گرفته بود ول خنده

حفظ  يها ییبای،وآشنا شدن با ز یمذهب يازدواج با خانواده ا لیبودند وپدرم به دل يوبند دیق یآزاد وب يآدم ها

 یشرکت نم شانیها یفقط عروس...پابرجا بود بطروا یول...،از خانواده اش جدا شده بود فیحدود وانجام تکال

 دمانیمارابه خاطر چادر وعقا میزن عمو ها شهیهم.....گفتن وبرگشتن کیدر حد همان رفتن وتبر ای، میکرد

وپابند  دیرحم مق ينشد،چرا که پدرم فوق العاده به صله  رهیوقت روابطمان ت چیه یانداختند ول یدست م

 ییلعنت ها يصدا یبسته بود ول میچشمها...شکمم مثل سنگ سفت شده بود....دمیعقب خواب یصندل يرو....بود

به اورژانس  مارستانیبه محض ورود به ب....دمیشنیرا م گفتیمالحظه م یب يراننده ا انایکه به خودش واح

خوشحال بودم که حالش خوب ....وسالمتش را چک کردند نی،جن يباردار میعال دنیمنتقل شدم وبا د

 لیفام دانستمیم....حامد ومعصوم خوشحال بودم يبرا...اورمیب ایبه دن يکه قرار است پسر دمیهمانجافهم....است

 .!حامد چقدر پسر دوست هستند

 یکرد وب ادهیمرا پ....میدیساعت حدوداََ پنج بود که به خانه رس....شکر کردم وتا تمام شدن سرم صبرکردم خدارا

زنگ  يکه با صدا یاما بعد از مدت.....گرفت وبغض کردم ،دوبارهییهمه تنها نیدلم از ا....رفت یحرف چیه

هم صحبت  کیچه کنم که دلم ..آمد کشلبم  يدوباره اش نا خود آگاه لبخند گوشه  دنیود...برخواستم 

ودر را باز  دمیچادرم را پوش!شخصِ موردنظر در ذهنم باشد نینفر،آخر کیاگر آن  یحت!هم خون کی..خواستیم

 :آشپزخانه گذاشت وگفت يرا تو ز،یپر از همه چ ییپاکت ها...وغرق در فکربود دهیدر هم کش باز هم ابرو. کردم

 ؟يبهتر-

 ؟..رهیم ادتیسالم  یشیم یعصبان یهنوزم وقت.....سالم-

 کیبا  یبعد از مدت.گفت وبه آشپز خانه رفت یلب ریسالم ز...انداخت نییرنگ باخت ودوباره سرش را پا نگاهش

خودش به آشپز خانه رفت ....نشست میروبرو خوردیبه مشام م شیجگر از ال بال يوچند تکه نان که بو ینیس

 ....تنشس زیآن طرف م میمبل روبرو يرو..پارچ آب هلو ،برگشت کیودوباره با 

 .!یبه خودت برس شتریب دیبا.....گرفتم یفروش وهیاز آبم... هیعیطب نمیا... يخوریرو تا ته م نایا-

 ..شرمنده....خواستم به زحمت بندازمت ینم...ممنون-

 :به من کرد وگفت  يگرانه ا خیتوب نگاه
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باال سرم هر  ذارمیم لمویدر ضمن من امشب موبا.!.زهیریدور نم گرویگوشت همو بخوره استخون همد لیفام-

 .!حالت نیبا ا یفتیرا ب یباز پانش... خچالیرو هم گذاشتم  زایم زیچ.....زنگ بزن یداشت يکار

 :گفتم یکرد ول خیاز لحن سردش  دلم

 ..!میبمون شام باهم بخور یول....تو نگران نباش....گمیم هیاومد به همسا شیپ یاگه مشکل-

 گه؟یشدم د بهیغر نقدریا یعنی-

 ..!به خاطر ما يافتاد یاز کار و زندگ یکاف يامروزم به اندازه ....خوام مزاحمت بشم ینم...نه-

 :صورت وشکمم گرداند وگفت نیکالفه اش را ب نگاه

 .ستیمزاحمت ن-

 :گفت دادیم هیرا به زانوانش تک شیآرنج ها کهیودر حال روبرگرداند

 ؟يخوریم یحاال شام چ-

طاقچه  يبرخاست وآن رااز رو اریقبل از بلند شدنم مهد یمرا مجبور به بلند شدن کرد ول لمیزنگ موبا يصدا

 یحت.را فراموش کردم زیهمه چ نشیدلنش يِصدا دنِیبا شن.ودش باز به فکر فرو رفتبه دستم داد وخ.برداشت

 !را اریمهد يِآشنا یحضورِ نا آشنا ول

 خوبه؟ نیحس ریمهتا ؟ام یخوب...سالم قربونت برم...الو -

 ؟ رهیم شیکارا خوب پ....یمن خوبم هم داداش ؟همیخوب...سالم مامان گلم -

 یشرمنده تم که امسال نتونستم اول سال...ها یمامان؟شب زود بخواب يکاراتو کرد...منم خوبم !شکر یاله-

 ؟ینیاگه بب...برات دمیخرت وپرت خر یکل.جبران کنم دمیقول م یول..کنارت باشم

خوابم زود ب نکهیبه خاطر ا...کارامم کردم يهمه ...شهیبرات تنگ م شتریدلم ب...حرف نزن  ينجوریا...مامان -

 يذاریخودتو م يدایخر....میبا خاله معصوم وعمو کرد ییدایما چه خر یاگه بدون....زنگ زدم تا باهات حرف بزنم

 !در کوزه

 :وگفتم دمیخند

 کجاست؟ نیحس ریام....زمیدوست دارم عز یلیخ....قربون اون دلت بشم یاله-

 !اریدر ن يباز یوحش...بهت  دمیصبر کن االن م يآ يآ......جاست منتظره تا من حرفام تموم بشه نیهم-

 .بوس بوس....عشقم یخوب بخواب.... ریشبتم بخ.....مهتا ؟درست حرف بزن مامان -

 .مامان خوشگلم ریشب توام بخ...کشه؟یرو م یچطور گوش یآخه اگه بدون...خوامیمعذرت م....چشم-
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 یمرد آهن يگنده  فیک هیتازه عمو هم .... دمیخر ریعالمه لوازم تحر هیرفتم ....خوبم ؟منمی؟خوبیسالم مامان-

 مامان؟ ی؟؟هست..الو....باحاله مامان یلیخ....هفته تو مرکز درست کردم نیا دمیروبات جد هی...دهیخر

 نفس حرف نزن؟ هیچند بار گفتم ....حرف بزنم ياگه شما اجازه بد...هستم....مبارکت باشه.....سالم پسرم-

 :ضعف رفت ،گفت شیودلم برا دیخند بلند

خوش  یلیخ....امروزم با عمو حامد وخاله معصوم رفتم مدرسه...ذوق دارم  یلیخ یول...باشه....خوامیمعذرت م-

 !گذشت

از مامان جون پول  نیخواست میزیهر چ....نکن تیعمو حامدو وخاله رو اذ یلیپسرم خ نیبب....خدا رو شکر -

 باشه؟....ها نیریاز عمو نگ...نیبخر نیریبگ

 ؟ میداشت....دست شما درد نکنه نرگس خانوم-

 !زدمیحرف م نیحس ریحامد؟من که داشتم با ام ییتو يوا يا-

بچه ها  ادی هیچ زایچ نیا.....روپاس دادبه من یش گرفت گوش ییدستشو ریام...بله منم خانوم خانوما-

 ؟یکشینم ؟خجالتيدیم

 ..!احمت هستنمز یکاف يخوب به اندازه  یول...شرمنده-

 ؟!ایرفته تو به خاطر ما آالخون واالخون شد ادتی نکهی؟مثل ا هیحرفا چ نیا-

 معصوم چطوره ؟هستش؟-

 !یمراقب خودتونم باش...خدافظ ؟فعالیآره گوش-

 ..خدافظ...چشم-

 دکتر ؟ یخوبه؟نرفت ین ی؟ن یخوب.....زمیسالم عز-

 !پسرتم خوبه... ؟خوبمیپرسیم يپس؟چته رگبار يتو خرابش کرد رویام...سالم-

 :آزرد یگوشم را حساب يپرده  غشیج يِصدا

 ؟پسره؟...یگیراست م..يوا.....يوا-

 ؟یجلو بچه ها که داد وهوار راه ننداخت ونهید...آره -

 مامان؟ گریج هیچه شکل نمیبگو بب....مهتام با حامد رفتن آشپزخونه ..هییدستشو ریام.حواسم هست!نه -

اسم  هی گمیم....در هم ومبهمه ریتصو يسر هی....ستیش که االن معلوم ن افهیق....ایخل شد.....دونمیچه م-

 ...وشما دونمیمن م نیعج وجقا بزار نیاز ا...دایکن دایخوشگل براش پ
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 .!فعال يندار يکار....یخوش خبر باش شهیهم....یباشه قربونت برم اله-

 !عشقم یخوب بخواب...زمینه عز-

طرز  دمازیخجالت کش....خودم شدم يرو اریمهد قیوبا قطع شدن تماس تازه متوجه حضور ونگاه عم دمیخند

مزبور  يدر نقطه  يدیشد ياحساس گرما... قرمز شد  میبه گمانم بازهم گونه ها...او يحرف زدن راحتم جلو

 .کردمیم

 !ییعادت کردم به تنها...یینجایرفت ا ادمی...دیببخش-

 .!با اجازه....ت رو خدشه دارکردم ییوتنها....مزاحم شدم تو ببخش که...نه -

 :شده بود که گفتم  زیخ مین

 م؟یقرار نبود باهم بخور ؟مگهیپس شام چ-

توام که فکر کنم با ....بعدم اصال اشتها ندارم.....یمن باشم معذب...يدار ازیتوام به استراحت ن....برم گهینه د-

 ها؟...یبش ریجگرا س نیهم

خدا ....ومن دوباره تنها شدم...واو رفت میکرد یخدا حافظ...دوباره دلم گرفت! بود يجور کی،یحساب لحنش

 !فرو دادم يرا با چه خون جگر داندجگرهایم

با دکترم ...بودم دهیترس یبابت کم نیواز ا کردیدرد م یدلم حساب...روز بعد را هم درخانه استراحت کردم صبح

است  یعصب يدردها به خاطرحمله  نیخاطرگفت ا بِیواو با ط.دادم حیتوض شیتماس گرفتم وماجرا را برا

را حت  المیخ.کرد حاتشیتوض هم انضمامِ يگرید يسفارش ها.ستیوافت قند متوجم ن نییجز فشار پا يوخطر

اجازه  نیاما غرورم ا...زنگ بزنم وحالش را بپرسم خواستیدلم م...نداشتم يخبر چیهم ه اریشده بود از مهد

 يمشغول دانه کردن انار ها....کردم یحالش را درك نم ریتغ نیقبول نکردشام بماند ومن ا شبید.دادیرانم

 بودم  شانرنگ یاقوتی يوآبدار ،با آن قرمز نیریش

 يعجله ا چیناهار درست کردن ه يخورده بودم وبرا یمفصل يصبحانه ...بود  12 یساعت حوال...

مورد عالقه ام را با سماق فراوان وگوجه  یگیگذاشته بودم تا کباب د رونیرخ کرده بگوشت چ يمقدار....نداشتم

 يپر شده بود از دانه ها کهاش ، يا روزهیف يبای،با آن رنگ ز میرو شیپ یِسفال يکاسه ....درست کنم یفرنگ

 .به صدا در امدرا نشسته بودم که زنگ خانه  میهنوز دستها.....دلم را به باز گرفته بود یحساب...انار 

 ؟شما؟...بله-

 ...غذاتونو آوردم-
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 .!من غذا سفارش نداده بودم-

 ندارن؟ فیخانوم سرمد تشر-

 ...!سفارش ندادم آقا يزیچ یخودم هستن ول-

 ..تونم برگردونم یاش پرداخت شده نم نهیچون هز...نیریبگ لیغذارو تحو نیا نیایب...دونم خانوم  ینم-

 .امیاالن م دیچند لحظه صبر کن هی-

 :گرفتم وگفتم لیغذا را تحو...رفتم اطیرا شستم وبه ح میدستها

 سفارش داده؟ یک دیبگ شهیم-

 .با اجازه....برسونه به مقصد مورد نظر کیپ گنیبعدم م...هیسفارشا معموال حضور نیا یول...خانوم دنمیمن نم-

تا سه روز ...مورد عالقه ودلچسب.....بود ياریکباب بخت...سوار موتورش شد وتخته گاز رفت.را به دستم داد سهیک

مرا  یبه خوب گریهم د کیپ....باساعت ورود وخروجم هم از خانه هماهنگ....بود نیظهر وشب هم يبرنامه 

به  یرا بدهم با کالفگ فونیجواب ا نکهیبدون ا.....شب چهارم بود سر ساعت هشت شب غذا را اورد....شناختیم

به خودم  شتریچادرم را ب.....رفت ژاکت بپوشم ادمیاز عجله ....دیچیتنم پ يتو یبیعج يسرما....رفتم اطیح

 ....چسباندم ودر را باز کردم

 ....بف-

 ..!دیدر دهانم ماس ؟کلمهینابهنگام وناگهان دارِید نیتعجبِ ا ایهوا بود يِدانم از سرما ینم

 ...؟یخوب....سالم-

 ؟یخوب..تو ؟....ممنون...م....سالم...س-

 ؟...تو امیب يبذار يخواینم...سرده ....وبمخ-

 ...دییبفرما...چرا...چ-

هل  ای نیبا دارچ یرانیا يفقط چا....اورمیب ییچا شیومن به آشپز خانه رفتم تا برا میبه داخل رفت هردو

 یکم....را ببرم ییچا ینیسختم بود س يروسر دنیبه خاطر نپوش.....داشتم نیدارچ يامشب هم چا....خوردیم

 :دست دست کردم که از پشت سرم گفت

 .بدش به من-

 ..!دمیترس...يوا-

 .دمیکش یقیقلبم گذاشته ونفس عم يرا رو دستم
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 ...!ارمشیمن م....نگران شدم يکرد رید دمید...خواستم بترسونمت ینم... دیببخش-

 ....امیباشه منم االن م-

 خچالیانار را از يکاسه ....دمیمانتو نپوش گرید....ودگشاد ب یلباسم بلند وحساب... دمیپوش ياتاق رفتم وروسر به

 ....ختمیر شیگلپر رو یبرداشتم وکم

 ..!گرید یِان تک ينشسته بود ومن هم رو منینش يمبل تک نفره  يرو

 ..!شهیسرد م...شام گرفتم-.

 .کرد زیم يِرو يشده  ومیوک يبه ظرف ها يا اشاره

 چه عجب ؟...کنمیتو بخور فوقش دوباره داغش م ییحاال چا-

 ..!نتونستم..یعنی....نشد یول امیب خواستیدلم م-

 .ان شااهللا رباشهیخ-

 ..... رهیخ-

 ؟ يتهران خبر دار ؟ازيجا افتاد...چه خبرا ؟دانشگاه خوبه-

 .خوبن ناهمیمامان ا....حرف زدم رضایعل روزباید.... گذرهیم...خدا رو شکر-

 نا؟یتو چه خبر؟بچه ها خوبن؟عمو ا-

چند  نیچرا ا یراست..بچه ها م که مشغول مدرسه ....بودن  خوبیهمگ...با بچه ها حرف زدم یآره غروب-

 يباورکن ،آشپز ماهر....کنم يبلدم آشپز... ستمین یرستانی؟من که دختر بچه دب.... یروزخودتو تو زحمت انداخت

 ...!ام

 :گفت نیغمگ یثابت شد وبا لحن میچشمها يرو نگاهش

 یاز وقت....مادر یبش...همسر یبش یگرفت میاز همون وقت که تصم... يوقته که بزرگ شد یلیتو خ...دونمیم-

 ..!کوه  يشد یاز وقت...نخبه يشد

 ....بر قرار شد نمانیب ینیسنگ سکوت

 ؟يمحرم بود یکنیکه بچه ش رو حمل م يبهم بگو به اون مرد-

 ...!کرد رمیغافلگ یمقدمه بود وحساب یب سوالش

 ....چون....ستیالزم ن غهیبود که ص نینظر مرجع هردوتامون ا!..نه-

 ؟..یستیپس االن تو عده ش ن.....دونمیم-
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 ..!نه-

 :فرستاد رونیحبس شده اش را ب نفسِ

 دیبا....کردیحرف زدنو برام سخت م نیوا یتو عده ش باش دمیترسیم.....کنمیراحت باهات صحبت م یلیپس خ-

که خر  یدونیم....هیوبق...کف دست عمو ذارمیو با چها رتا اضافه ترش م زیوگرنه همه چ...!.یبه من محرم بش

 ...!کنمیم يبشم هر کار

مزخرف  شنهادیچه پ نیپس ا...دهم یکار تن نم نیبه ا دانستیاو که م......شوکه ام کرده بود یحساب حرفش

 ....!دیرسیدر وجودم به گوش م يزید شدن چخر يتنها صدا....باز هم سکوت وسکوت وسکوت....بود ییونابجا

 

 اریمهد

 

 دنیبا د.... شیلبخند ها  دنیبا د.....نیحس ریبا مهتا وام شیصحبت ها دنیشب با زنگ خوردن تلفنش ود آن

خنده دار ...خواستمش یمن با تمام وجود هنوز هم م.....تکان خورد ی،دلم حساب شیوعشقم گفتن ها زمیعز

 نینطور پا به زمیا يزیبه دست آوردن چ يبرا يوهشت ساله ،مثل پسر بچه ا یمرد س کی...است

من به ....خواستیبودنش را م يدلم همه ..کوبمیم واریاصال پا که سهل است تمام وجودم را به در ود...کوبدیم

که  یداشتن خاتون يبرا...کنمیم يآن مرد پشت خط که نامش حامد بود هم حسود یو حت نیحس ریمهتا ،به ام

 یحساب...نرگس خاتون زدمیم شیبچه که بود صدا....ودتمام وجود من ب....من بود يآنها برا يقبل از همه 

 .گفتینمیزید،چیترس یاش م يگربه ا يبا آن چشم ها نایس ياز اخم ها نکهیا ياما برا...شدیم يکفر

اما من با تمام ...دندیدیعکس العمل کودکانه م کیرا  نیوا خندندیفقط م هیبق...گفتینم يزیاش چ یتنها حام به

آمد حس سرکش  یم رونیآن شب با هر کلمه که از دهانش ب....دمید یام را م یوجود ترس دخترك خواستن

نه به ...از نرگس داشته باشم یمن هم مثل محمد سهم خواستیدلم م...دیکشیدر من زبانه م شتریخواستن ،ب

قبل تر از محمد عاشقش  یلیمن خ.....عمرم يمانده  یباق يتمام روزها يازده سال ،بلکه به اند ياندازه 

برخواستم ....را نداشتم ضمیتوان مقابله با احساسات ضد ونق گریبعد از تمام شدن تلفنش ،د...قیناال یول...بودم

پشت در خانه اش تمام شب را  یول....ونتوانستم که بمانم دمینگاهش را د لتماس،ا دمید...امدم رونیواز خانه ب

خاطرات  يومدام تو دمیفکر چ يفکر رو....پلک نگذاشتم يبودم وپلک رو داریب نیماش يوچشم به در ،تو

 نیتر از ا کدندهی دانستمیم....گشتمیم یسرم دنبال راه حل يوتو کردمیدکترش را مرور م يحرفا......دمیغلط
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من ..اش خوش بودم یمن که سالها به خوش....خودش ،نه من يبرا...کردمیم دایپ یرا ه مناسب دیحرفهاست با

 بهخواسته  گریود.شده ام  دلیکه ب ستیزمان رید

به خودم ...دادیهم ته دلم را قلقلک م یاما احساس....گوش دل من از تمام حرفها پر است...کنمینم یتوجه شیها

احساسِ خوبِ گرفتن ...مسرش شدناحساسخوب ه...احساس خوب کنار او بودن.میتوانم دروغ بگو یکه نم

 یچه لذت یدان یورستوران نم مارستانیب يتو....انگشتانم فشردن ياش را ال دهیکش يوانگشتها دیسف يدستها

ام را با  يروز کار نیصبح اول.....است نیریهم ش الیخ یمجال يبه اندازه  یداشت که مرا همسرش خواندند،حت

 ي فهیاگر وظ..روز قبل تنم بود ودوش هم نگرفتم يلباس ها ...نه چندان مناسب به دانشگاه رفتم يظاهر

وبا فاصله ،بودنش را  نمیبنش نیماش يبخار يدر بسته با گرما مانبازهم پشت ه دادمیم حینبود ترج نمیسنگ

گفته بود که به استراحت دکتر ..غذا ببرد شیبرا یهماهنگ کردم تا راس ساعت خاص یبارستوران....لمس کنم

 ممن مجبور بود...مداوم قرمز شده بود  يها یخوابیاز ب میچشم ها....کردمیم یفکر اساس کی دیبا....دارد اجیاحت

هم لجباز  یاز بچگ...من ودکتر قانع شود یمنطق يمحال بود که نرگس با حرفها....استفاده کنم دی،از زور و تهد

 ....دادیدرست برعکسش را انجام م میگفتیرا که م يزیچ...بود

ناجوان مردانه ودور از انصاف به نظر  یکاف يبه اندازه  شنهادمیپ...روز بعد را هم با خودم کلنجار رفتم چند

 يبرا....خواهمیدوازده ساله ام اورا م يتمام عقده ها يکه باورش بشود برا کردمیرفتار م يطور دیبا...دیرسیم

 ؟...زن باردار هم نگذرم کیکه از  باشمپست شده  نقدریکه ا کردیباور م ینعی....حس خواستنش يارضا

 نیشام سوم....تا به باوربنشانم او را رمیرا به کار بگ میتمام داشته ها ونداشته ها کنمیم یسع یدانم ول ینم

انه اش به را ه شام گرفتم وبه طرف خ....را  شانیدل آشفته وپر نیمحروم کرده بودم ا دنشیبود که از ند يروز

صورت ...کردی، گوشم را پر م يزییپا يدر سکوت شبها دهیچیقلبم ،پ يتپش ها دمیپشت در که رس....افتادم

تنها ....ومعصوم بود یاش خواستن یمثل کودک...دیرسیاما دور به نظر م کینزد میبهت زده وناباورش ،چقدر برا

 شهیهم..کردیشب چشمانش را ستاره باران نم گریبود که د شیچشمها يبای،برق ز شیروزها نیتفاوت ا

 .داشت یبیعج ییراینه چندان خاصش ،گ يچشمها

اماهمه به ..دانم ینگاهش بود؟نم تیمعصوم ای...خواندندیم یاش ،که همه به اشتباه مشک رهیت يقهوه ا رنگ

 .منحصر به فردش اذعان داشتند ییرایگ

حضورش در خانه  يرایا،پذیقبل از رفتنش به استرال ماین کباری.....است که چند سال بعد از ازدواجش بود  ادمی

شوکه شده  ی،حساب..آمد یاز قبل به چشم م شتریکه بعد از ازدواج ب شیها ییباینرگس وز دنیباد...شان بود
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 کردیم فیتعر میاو برا..دهیرود شیرا پ سشکوچولو ولو يکه همان دختر عمو شدیاصال باورش نم گفتیوم....بود

اما  ندیرنگ بب یآب ياو توانسته بود نرگس را در روسر نکهیا يدلم برا....دیکشیودل من را هزار باره به خون م

تخس وحسود شده  یحساب.....خودم ودلم را ...راحرام کرده بودم  دنشیاش ، د رانهیگ ریمن،بعد از ازدواج غافلگ

 شیبه صورت گرد وپر آن روزها یلیرنگ خ نیا....ندیاورا بار نگ محبوبش بب یخواست کس یمدلم ن.....بودم

صورت الغر  نیدانم با ا ینم....گرفتیرنگ م شیگونه ها یخجالت کم ایازگرما  یمخصوصا وقت....آمد یم

 !ست یودوست داشتن بایز شهیاو هم... شودی؟حتما م....شودیم ییبایهم به همان ز دهیرنگ پر یوکم

 ...دستپاچه وسردر گم جوابم را داد...؟یخوب....سالم-

 ؟یتو خوب....ممنون....سالم...س-

 ؟...تو امیب يبذار يخواینم...سرده....خوبم-

باز ....دمیفهم فشینح يرا از شانه ها نیا...با لباس کم ونامناسب در سرما بماند نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 ..!!کرده وبدون ژاکت آمده يهم سهل انگار

 ...دییبفرما...چرا...چ-

 رید...به آشپز خانه رفت.....را نوازش داد ن،مشاممیدارچ ییمحضِ داخل رفتن،گرما وعطر خوب چا به

دست وآن دست  نیدارد به زحمت ا دمیدنبالش روان شدم،اما د.دوباره حالش بد شده باشد دمیترس...کرد

 سخت است  شیبرا دانستمیم.!حجاب....اش بود یشگیعلت تعللش ،همان بحث هم..کندیم

 !را آوردن يچا ینیدنوسیچادر پوش ،يروسر بدون

 ..بدش به من-

 .!دمیترس... يوا-

 ..!که ترساندمش دمیفهم....دیکش یقیقلبش گذاشته بود ونفس عم يرا رو دستش

 ...!ارمشیمن م...نگران شدم يکرد رید دمید...خواستم بترسونمت ینم... دیببخش-

 ..امیباشه منم االن م-

شکوفه ستان  دبایسف یدر پوشش بهشت دهیچیبر سر وپ یرنگ یآب يرا گفت وبه طرف اتاق رفت،با روسر نیا

گذاشت  میانار را روبرو يکاسه ...نشست میخواند وروبرو ينابرابر يرنگش،دلم را به باز یسرخاب زیر يگلها

 :رسوا نشدن دلم گفتم يدست خاتونم برا يشده ها نیدستچ نیا قراریومن ب

 ..شهیسرد م...شام گرفتم-
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 ..!خواستیتنها نبودن م یکم دیشا دلش

 چه عجب ؟...کنمیتو بخور فوقش دوباره داغش م ییحاال چا-

 زانیتو پرسه زدم وبرگ ر ادی يخانه،در کوچه ها نیمدت نبودنم را پشت در هم نیکه تمام ا یدانستیچه م وتو

 نظاره  خاطرات بودن ونبودنت را به

 !ام نشسته

 .!نتونستم یعنی....نشد یول امیب خواستیدلم م-

 !ان شااهللا رباشهیخ-

 ..! رهیخ-

 نیبه صالح ا یهم کم دیشا....کار عمرم نیتر ریوخ....باور کن که به صالح خودت است یمختصر بود،ول جوابم

 ..!به تو میدل مبتال

 ؟ ي؟از تهران خبر دار...چه خبرا ؟دانشگاه خوب بود-

تو چه خبر؟بچه ها خوبن؟عمو ...خوبن ناهمیمامان ا....حرف زدم رضایبا عل روزمید.....  گذرهیم.....خدارو شکر-

 نا؟یا

 ..بچه هاهم که مشغول مدرسه ....یخوب بودن همگ...با بچه ها حرف زدم یآره غروب-

 يبلدم آشپز... ستمین ینرستای؟من که دختر بچه دب....خودتو یچند روز تو زحمت انداخت نیچرا ا یراست

 .ام يباورکن ،آشپز ماهر....کنم

نگذاشتند که  یعنی.....؟نه من نتواستم..ام را یعرضگ یب.....دیکشیداشت باز هم تمام حماقتم را به رخم م انگار

را خسته  نیکن وا شیمدارا یکم.....است گناهیدلم هم ب....از من نبود جانم ریباور کن تقص....کنار خاتونم باشم

 !!به جرم نکرده محاکمه نکن نقدریا

 یاز وقت....مادر یبش...همسر یبش یگرفت میاز همون وقت که تصم... يوقته که بزرگ شد یلیتو خ...دونمیم-

 ..!کوه  يشد یاز وقت...نخبه يشد

رو  شیپ یطوفان يایدلم را به در دیهم نداشتند با ختنیفرو ر الینشستند وخ نمانیسکوت ب نیسنگ يهها کو

 .میروزها نیا يحادثه  نیتر نیریش نیمن آمده بودم که غرق شوم در ا....زدمیم

 ؟يمحرم بود یکنیکه بچه ش رو حمل م يبه اون مرد نمیبگو بب-

 .کردمیم نییذهنم باال وپا يجمله ها را تو نیپرده تر یوب نیتر رك
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 ....چون....ستیالزم ن غهیبود که ص نینظر مرجع هردوتامون ا...نه-

 ؟..یستیپس االن تو عده ش ن.....دونمیم-

 ..!نه-

 .را به من داد ایدوکلمه دن نیبود اما با هم کوتاه

 دیبا....کردیحرف زدنو برام سخت م نیوا یتو عده ش باش دمیترسیم.....کنمیراحت باهات صحبت م یلیپس خ-

که خر  یدونیم....هیوبق...کف دست عمو ذارمیبا چها رتا اضافه ترش م زویوگرنه همه چ...!.یبه من محرم بش

 .!کنمیم يبشم هر کار

که پشت  تیاشکها البیبه راه افتادن س يبرا....ام ببخش  یاحترام یهمه ب نیا يمرا برا...! ببخش خاتون مرا

 هم  يسد استقامتت ،رج به رج رو

 تیچشمها یپزشک یگوش.......ام را باور کن یهمه پست نیا کنمیخواهش م.....باور کن....ختیفرو نر یول نشست

جو را عوض  دیبا..! کنمیخواهش م....!عاشقانه اش را نشنو ينجواها يصدا.....قلبم بردار يرا از رو

غذا به آشپز خانه  يبرخواستم وبا ظرف ها.....دمیروبرو چ زیم يورو دمیخر شیزمان برا یکم....کردمیم

خدا خدا ....اشپز خانه را پر کرده بود يعطر غذا فضا!!خودم را سرگرم انهیاشون....غذا ها را گرم کردم....رفتم

تر شده  يشامه اش قو دیبا....زن باردار است کیباالخره او ...شده باشد کیتحر شیکه اشتها کردمیم

وبه  دمیچ واریکنار د یمیقد یرا در مجمع مس زیهمه چ.....افته بودمی رمیاخ يها يرا در وبگرد نیا.....باشد

 ....خانه نشسته بود نیا يوخاطره ساز ،در گوشه گوشه  یمیقد يزهایچ....برگشتم ییرایپذ

 !وفتهیاز دهن م...غذارو گرم کردم ایب-

بهترشده بود وکلماتم را ....شدم اشاره کردم یهم کنارش متصور نم میها ایکه در رو يدونفره ا ینیس به

 ریگفتن ندارم به غ يبرا زیچ چیمن ه....میگویدروغ م..زمیترس عزن میبغلش کنم وبگو خواستیدلم م...دیفهمیم

من وغذا ها در گردش  نیب رسشگرشنگاه پ..رازخواستنتیبه غ..میها یدلتنگ رازیبه غ...میاز عاشقانه ها

برخورد قاشق  يصدا رازیبه غ...مقابل شد يِکردن با غذا يمشغول باز یحرف چیه ینشست وب میروبرو...بود

 ينفس ها يهم صدا یگاه....دیرسیبه گوش نم يگریزدیشد،چیوچنگال به ظرفها که در آن سکوت اکو م

 !سوخته يا نهیس ياز انتها يوآه مانند قیعم

 :ام شام را خوردم وگفتم يحفظ ظاهر وخونسرد با

 !گهی؟بخور د..دهنت کنم امیب-
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 !شدم ریس...خونِ دل خوردم ریدل س هی-

مجبورم ....يرا به من اثبات کرد تیکردن ها يآن دل هزار پاره ات،اما خودت لجباز يبرا رمیبم یاله

 د؟یآ ینم ادتی...دوزوریبه تهد یکنیمجبورم م شهیهم..یکنیم

آن وقتها از همه ....يخوشحال بود....يزدیهمه حرف م يبرا دیمقطع جد يبرا اقتیواز اشت يساله بود دوازده

 يتو...کردیاز روزگار کم م میا هیاز بار گال یدارکمید نیوا دیبعد از مدتها به تهران آمده بود....داشتم هیگال

 شدیباورم نم....فرار از تو يبرا...نه....عالقه يرو ازنه .....دوست شده بودم  میها یاز همکالس يدانشگاه با دختر

 یلیمن با تو خ..امدم یکمتر به خانه تان م...شودیگ مچون تو تن یزبان نیریش يدختر بچه  دنید ي،که دلم برا

را در خودش  زیچ ان،همهیچون پرن ییبایهمه جانبه با دختر ز يرابطه  کی،شروع  کردمیفاصله داشتم وفکر م

 ..!!خواستنت را یخاطرات رنگ یحت....کندیحل م

دانشگاه هم به همان منوال  يرشته ...رستانیدوران دب يشدن رشته  لیمثل تحم...ام باب طبعم نبود رشته

 ياگر پسر ته تغار رودیم میآبرو گفتیم..آمد یبا خواست مادرم که ازهرچه هنر وهنرستان، بدش م....شد نییتع

؟؟دلم از .عالف یدکتره،سوم ی،دوم هپسر اولش مهندس گنیمردم نم ای...بخواند گیام مثل بچه تنبل ها گراف

 همانیلبخندم یدوباره ات کم دنیبا د....کردینم عیآن روزها مرا تطم زیچ چیه.!.هیپر بود از گال شیتمام حرفها

از  یوکم خوردیم اطیاتاقم دوپله از ح....زدمیپس م کندیبودنت حالم را بهتر م نکهیمدام فکر ا یول...شد میلبها

 .شدیحساب نم نیزم ریاما ز....دتر بو نییسطح آن پا

هنر را  نیمهربان، ا یاز دوست...نواختمیعاشقانه م ییرا در آغوش گرفته بودم ونوا میروزها نیا دیجد مرهم

 : یوگفت يدر چها چوب در ظاهر شد!همتا بود یخودش ب یآموخته بودم که درسن

 تو پسر عمو؟ امیب تونمیم-

 ؟..ياینم یعنیبگم نه،-

 :یمذکور گفت يآمدن از دوپله  نییودر حال پا يلبخندزد

 .!امیچرا بازم م-

اتاق  لیوسا يِودر همان حالت چشم چرخاندن رو یبه اطراف انداخت ینگاه....ياتاق سه در چهارم شد همانیم

 :یگفت

 ؟..ينوار کاست دار نهمهیپس توچرا ا....حرومه یقیموس گهیبابام م-

 ...!يبزرگ پشت پنجره اشاره کرد يجعبه  به
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 آهنگه؟ نایگفته ا یبعدم اصالک....هم حروم....هم حالل ...دوجوره  یقیاوال که موس-

 ..!يزدیآهنگ م یکه داشت نیبا ا یول...آهنگ نباشه  دیشا نایخوب ا-

 .طلبکارنه ات مرا به خنده انداخت لحن

 !نگران نباش حاج خانوم کوچولو...حالله  يجزو آهنگا نمیا یول...زدمیم تاریخوب آره داشتم گ-

 .:یوگفت يکردترش  رو

 !یمن خرم؟حاج خانومم خودت یکنیفکر م-

 ؟..مگه بچه ي؟تو چه کاره ا..جواب پس بدم یوجب میمن به تو ن دیاصال چرا با.....ها يادب شد یب-

 !!بد اخالق....یخانوم چطور حرف بزن هیبا  یدون یکه نم ییادب تو یب-

دستت را ....کردم یرا از همه سر تو خال میعصبات....يتا برو يوبلند شد یآهسته تر گفت یجمله ات را کم آخر

 !دستگاه چپاندم يتندم را در آوردم وتو يدوتا از کاست ها یکی....ومحکم نگه داشتم دمیکش

 !یفهم ینم یچیکه هنوز ه یبفهم....يدنده ا کیکه  یبفهم.. يکه هنوز بچه ا یبفهم..یگوش کن بفهم ایب-

وعوض  گذاشتمیکاست ها را پشت سر هم م..متوجه نشدم تینومن ازعصبا دیجوش تیاشک ها چشمه

 .فشردمیومچ دستت را دردستم م..کردمیم

 ؟....حاال نرگس کوچولو يدیفهم-

به  دینبا یفهمیکه نم ییتو....شکنهیمچم داره م یفهمیکه نم ییتو نیا.....فهممیم ویمن همه چ....ولم کن-

 ...!ینامحرم دست بزن

قرمز شده  تیتپل آن روزها یوکم دیدور مچ سف....دستت را رها کردم اریاخت یشدم وب تیمتوجه اشک ها ومن

 :گفتم .....بود

 ..دیببخش...خوامیمعذرت م-

 ...ادیاصال ازت بدم م.....خوامینم-

 .یوبه سمت در رفت يشد بلند

 .نمیباال؟صبر کن بب يبر يخوایحالت م نیبا ا...نمیبب...سایوا-

 :را گرفتم وگفتم تیمانتو يگوشه ....یرا تند تر برداشت تیوقدم ها يلج کرد وتو

 ..!دیمن که گفتم ببخش...ینکن نرگس يلجباز

 .زنمایوگرنه داد م....ولم کن-
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 .یزنینم-

 ...زنمیم-

 ....یزن ینم-

بعد ازظهر بود ......دهانت را گرفتم وبه سمت اتاقم کشاندم يجلو.......بابا ییبگو یوتا خواست يباز کرد دهان

 در اتاقم را قفل ....خواب بودند  یهمگ

 .:وگفتم کردم

 ..!شنوه ینم یکس یحاال هرچقدر دادبزن-

 :یوگفت يبه من کرد يدلخور نگاه

 ..!زورگو-

لمس  يم وبا اجازه دادن براگذاشت ینادان يکم تعداد ان روزها نیآرام ودلنش يها یقیاز موس یکم تیبرا بعدش

 !میکرد یباهم آشت...کوچک اتاقم در آوردم خچالیکه از  یشکالت یوبستن تاریگ

شهر دلت را دوباره  نیا یشکالت يها یبا تمام بستن توانستمیکاش م....مثل همان روزها زورگو شده بودم ومن

 !!اورمیبه دست ب

 .میزنیبعدش باهم حرف م...من لج نکنبه خاطر اون بچه هم که شده با ....غذاتو بخور -

زن  هی...؟.زنم...؟.تنهام...؟.فمیمن ضع یبگ ياومد ؟ياصال چرا اومد ؟يبر يخوایم یک....خوامینم-

 ؟آره؟ .یبکش تمیزورتو به رخ جنس یخواستیوه؟میب

آخ جون که ....صاحابه یب...آخ جون یگفت يدید وهیزن ب هیدور وبرم تا  يمردا يتوام مثل همه ...یتونست خوب

وجدان  یب نهمهیا یمثل همه؟توک يشد ی؟تو ک ار؟آرهیآره مهد...مرد هیبودنش با  یکس چیاز ه خوادیاجازه نم

ارضا ...!کننیتو پرم یاز من تخت خال رتو همون دانشگاه هزار تا بهت یچرا من؟تو که لب تر کن ؟اصاليشد

 ؟؟؟چرا؟؟يباوراموخراب کرد ؟؟چرایهمه سال؟چرا من لعنت نیمگه نکردن تو ا.!...که خواستته یهر چ کننیم

 :زدم ادیکه از من در ذهنش ساخته بود فر يویازد تیعصبان با

تا تولد  یشیم م غهیص ای....حرف من همونه......دمیشن یکاف يبه اندازه ....!تمومش کن.....!..بس کن نرگس-

چند ماه  نیهم...يتو که بهتر از من از وضع قلب مامانت خبر دار....گمیبه عمو وزن عمو م ویهمه چ ایاون بچه؟

 ...!کرد لیمیاز دوستاش تو آلمان،ا یکیشو برا  رضاپروندهیعل شیپ
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و اشک تمام صورتت را  يساکت شد گریاما د....يآورد میکه به رو یهمه حقارت نیاز ا شدیداشت منفجر م سرم

اما ...ینامرد فرصت طلب نگاه کن کیهم مرا به چشم  ،وبازيومن اجازه دادم سبک شو یستیصدا گر یب..پوشاند

 يتمام دغدغه ها م؟ازیها یدلواپس اممن ؟از تم ياز دلشوره ها یدانیتو چه م...خودت است يباور کن که برا

 ....!یبنام ریمرا باجگ نکهیا متیبه ق یفقط باشم،حت....رنگارنگم؟بگذار کنارت باشم خاتون

 :تکان داد وگفت يسر

بدبخت با باج .....؟یوهم خون من لینامرد مثال فام يتو....؟.يا ختهیتو مثال جزو قشر فره.!...برات متاسفم-

 ...داشتنش يبرا يمونده که دار دهیتن ِاز هم پاش نیاز ا يزیاصال مگه چ....؟یتجربه کن ویچ يخوایم يریگ

رو که محمد  یبخوام طعم دیشا....منم دارم يهمون طور که تو حق انتخاب دار....هیبرا خودم منطق لمیدال-

 هم...من دهیچش

 ....!شک کنم نمونیبه نسبت ب نیاز ا شترینذار ب!....يببند دهنتو مهد-

 گه؟یپس قبوله د-

 ...!!زاریب....زارمیازت ب-

 نیرادر ا یکمک بخواهم ونه کس ییاز آشنا توانمینه م....هم به من حق بده یاما کم.... دانمیم....زمیعز دانمیم

باور کن که ....باور کن من تمام تالشم را کردم...ات را بکند يکرده ام که بتواند بهتراز من ،پرستار دایچند روز پ

 یاز نگران یتا کم...بخوابم یقبول کن تا بتوانم کم.... سوزدیم یلیخ میام وچشمها دهیسه شبانه روز است نخواب

 ..کنار توام نکهیارزد به ا یم...ارزد یباز هم م...شکستن من در ذهنت باشد متیهرچند به ق....کم شود میها

شب  نیا يزخم ها یحت...شودیتمام م زیهمه چ...صبر کن یفقط تا فردا کم....توانم مراقبت باشم یم نکهیا به

 ..!دمیاز تو درد کش شیبر قلبت نشاندم وخودم ب رحمانهیکه ب يزییسرد پا

وشمارو به  رویبعدش مارو به خ....وتموم میخونیچهار پنج ماهه م ي غهیص هی....امیحاج آقا م هیفردا با -

مثل قبل  زیوهمه چ يریاالنم م....يو پشت سرتو هم نگاه نکرد یکه رفت..مثل دوازده سال قبل....سالمت

 :اشاره کردم وگفتم شیرو شیپ يبه غذا......شهیم

 ؟...دوباره داغش کنم برات يخوایم.....رمیدارم م-

 

 نرگس
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که مرا بعد از دوازده سال  دیایب...دیایرفت وقرار شد فردا بعداز دانشگاه ب...دوباره ،نه سه باره گرم کرد ورفت غذارا

 شیمرد پ نیا شدیباورم نم...کلمه به کلمه....را از خاطر گذراندم شیتمام حرفها....خودش بکند يعزت نفس برا

 ..!باشد مردمیم شیبرا يکه روز یکس....هم خونم.... میپسر عمو... میرو

 ینیمعده ام سنگ يباال يزیچ....را هضم کنم شیتوانم حرفها ی؟نم...بود ریحق نقدریمن ا يمرد آرزو ها یعنی

 عرق نعنا رفع  یبا کم دیشا...کندیم

دل درد بچه  يبرا...ر امتحان کرده امخودم هم چند با....کندیمعده را زود خوب م نیحال سنگ ندیگویشود،م

 رسد؟تکانیهالل احمر به دادم م یپس ک...آوار درد مانده ریدوباره تمام بدنم ز..!کندیچقدر دلم درد م یراست....ها

طفل معصوم  نیا..ما بد است يایدن..کرد دعوت میمهمانم مرا به خوردن چند قاشق اززهر هالهل روبرو فیخف

 دارد؟ یچه گناه

 يگرید زیحتما چ....ام دهیشن اریحرفها را از زبان مهد نیا....رمیتوانم بپذ یسه صبح است ومن باز هم نم ساعت

 شهیهم اریمهد...سنگدل نبود نقدریا اریمهد.....رحمانه مرا به تاراج برده یب نطوریا يگریشخص د ای....بوده

است  ادمی.....ام بود ینوجوان يار بر اسب روزهاسو يشاهزاده  اریمهد......صبور بود شهیهم اریمهد.....دیخندیم

 يتنها همه را تو....ببرم ادیکه با محمد ازدواج کردم هم نتوانستم از  یزمان یحت.....است ادمیتمام آن روزها را 

چون با ....نباشد انیدر م یانتیبه محمد هم گفتم تا خ.....وپرتش کردم ته صندوقخانه دمیچیپ يترمه ا يبقچه 

روز که حرف عشق  کی.....!به عشق پاك او انتیپر بودم از احساس خ دمینوپا وجد یسبزش در زندگ ودنب

 :گفتم....مان یعقد بستگ لیهمان اوا...آمده بود  انیبه م یوعاشق

 ؟...قبل از ازدواج با من یعنی...؟یرو دوست داشت یتو کس...محمد -

 ..!باهام ازدواج کنه خوادیبهم گفت که م بارم هی....دوستم داشت یلیخ یکی یول...نه...من -

 ؟یتوچ دیپرس نکهیپس من هم مجاب شدم به گفتن،بعد از ا....دادیصادقانه جواب م شهیهم

از  يزیچ..منم بچه بودم ....پسر عموم اریبا مهد....نشد يجد ادیکه ز ییزمزمه ها هی....بود ییحرفا هی...منم -

 !شو یاصل یمعن دمیمن بعد تو فهم....معنا نیبه ا دمیفهم یدوست داشتن نم

 .هست الیفام يحرفا تو همه  نیخوب از ا-

حرف  نیربط تر یاز ب...ودرشت زیاز ر...میرا بگو میاوباعث شد از آن روز تمام حرفها يجواب ساده  نیهم

 ومحمد ...میها یهاگرفته تا تمام دل مشغول

 .!مید عشق تمام آن روزها،ش...و میسنگ صبور، همدم، همسر،پدر بچه ها شد
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بعد از ازدواجم رفت وآمد .. عمو رفتم يبعد ازهشت سال به خانه  کباریکه  دیآ یم ادمیراهم خوب  نیا یحت

بود  يمرز ياز شهر ها یکیدر  يمعاون دانشکده ا اریکه مهد شدیدو سال م...دیپنجم قبل رس کیبه  مانیها

 میصبح زود به همراه پدر ومادر وبچه ها...ستیخانه ن ادیکه به احتمال ز دانستمیبود وم یمذهب ادیاز اع یکی..

 بود تا نتوانستن  لیدخ شتریکه دوست نداشتن ب دانمیم یول....دیایتوانست ب یمحمد کار داشت ونم....میشد یراه

ند به احترام بزرگتر آمد یپدر م يهم که به خانه  یزمان...ام جور نبود يپدر يبا خانواده  یلیخ.!!...شیها وبهانه

 .....نشست یوتا آخر ساکت م کردیشان،در جمع شرکت م ي

 یدانستم متعلق به چه کس یاز اتاق ها ،که نم یکیخسته بودم وبه ...میدیده بود که به مقصد رس کینزد ساعت

تا  یول..دمیخواب کنفرهیتخت  يرو..گذشتیخانه م نیاز نقل مکانشان به ا یچند سال....است رفتم تا بخوابم

بغضم نگاهم  یپس بگو چرا عموعل..است اریکه اتاق مهد دمیکتابخانه افتاد فهم يچشمم به قاب عکس تو

 :کردوگفت 

  ..!تختش هم بزرگتره....تو اتاق ما بخواب يخوایاگه م-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

تر است وراحت تر  کیاتاق تار نیتخت دونفره شان بخوابم ،بهانه آوردم که ا يمن که معذب بودم رو اما

طول وعرض اتاق نه چندان  یبرخواستم وکم.دیخواب از سرم پر یبه کل..شده بود ریرفتن ،د يبرا.خوابمیم

روشنش ،مثل همان سالها پر از  يقهوه ا يچشمها....ستادمیمقابل همان قاب عکس ا....بزرگش را گز کردم

هم بسته بود به رنگ  یتکروا...را باال زده بود شیبود وموها غهیسه ت شهیمثل هم....ولبخند بود طنتیش

اصال کروات را دوست ...مرد يخصوصا برا.....آمد یوقت ازرنگ قرمز خوشم نم چیمن ه.دمیدلم خند يتو....قرمز

 يترم ها.متعجب شدم یکم یچندجلد ازکتب معروف جامعه شناس دنیدرا بر انداز کردم وبا  شیکتابها.....نداشتم

  دمیرنگش کش یآب يملحفه  يرو یدست...دمیتخت درازکش يدوباره رو...ها راخوانده نیآخرم بود واکثر ا

خودم را از  یرا بستم وبه کمتر از آن میچشم ها....بالش يرا پر کردم از عطر به جا مانده رو میها هیر وناخودآگاه

افکارم به هرز  یحت دیمن متاهل بودم ونبا....انداختم رونیکه قصد سفر به گذشته کرده بود،ب یزمان نیماش

اتاق  يچهار گوشه  يکجا چیتارش را هیگ....ازاتاق زانو به بغل نشستم یبرخواستم وکنج..!رفتیم
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وصحبت  نیحس ریآن زمان ام يها یزبان نیریرفتم وخودم را با ش رونیاز اتاق ب یعصب یکالفه وکم.....افتمین

 ....کردمبزرگتر ها مشغول  يها

 :گفت انیارشد عمووپسر آر يرضا ؛نوه  ریبودم که ام ییحال خوردن چا در

 .!تهرانه گهیساعت د هیعمو زنگ زده وگفته تا -

 دارید نیبعد از آخر....شدمیآوردم واز آنجا دور م یم يبهانه ا دیبا...اوردم نییشل شد واستکان را پا میدستها

به تقال .آن موقع مهتا دوساله بود...نمشیخواستم بب ینم گریدر سالگرد مادر بزرگ،د اریسرد وپر از نفرت مهد

به  رمیازخانه نبودشان ت ياما باتماس گرفتن وباخبر...مخاله ام را ،که ساکن تهران بود بهانه کرد داریافتادم ود

 ..!حال مرا خراب تر از قبل و گذشتندیها به سرعت م هیاما ثان....میکه زودتر برو کردمیدل دل م...سنگ خورد

 :امدیخاله آذرش اصال به مذاقم خوش ن يحرفها

که چقدرعاشق  دیدونیم....شهیناراحت م نیکه شما رفت نهیبب ادیب اریاحمد آقا؟اگه مهد.. نیبر نیخوایکجا م-

 .!شماس

آرام  يعمو  يخاله اش ازدواج نکرده بود وپشت قباله  نیا...کرد انیب دیبا تشد یعاشق را کم ي کلمه

با ورودش وآن همه .....کردمیدهان احساس م يقلبم را تو يزنگ خانه ،تپش ها يصدا دنیبا شن...ومظلومم

 يرو کدستیوپر و یمشک سنمحا....چاق شده وشکم آورده بود یکم....سابق نبود اریمهد...متعجب شدم رییتغ

چرا فراموش کرده  ایخدا...اواسط بهمن ماه.....زمستان بود..دادینشان م شتریاش را ب یجافتادگ یصورتش،کم

رنگ بر  یکوتاه مشک يپالتو..خانه اش تنگ شود؟؟ يِترم ،ممکن است دلش برا نیب التیتعط يبودم او هم برا

با پدر  یبوس دهیبه حضارانداخت ومشغول د ينگاه مختصر مین!....تر از قبل شده بود پیتن کرده وخوش ت

راه اتاقش را که کنار من  یتوجه چی،بدون ه دیبه من رس نکهیاما هم...خانواده اش شد ياعضا ي هیومادرم وبق

 سیخ میتمام تنم داغ شده بود وکف دستها....موضوع بشود نیمن نبود تا متوجه ا کینزد یکس..گرفت شیبود پ

 به من که .....از عرق

 نیرا بعد از ا يمالقات دوستانه ا نیوقع چنت!!برخورده بود یلیمهربانش بودم ،خ شهیهم ينگاه ها يکرده  زیعز

بغض کردم وسرم را در !دادیخورده ام را م مهیجوابِ سالمِ ن یلیفام ینسبت یالاقل به حرمت..همه مدت نداشتم

به  شیها یمحل یب....سالن نشست يانتها  در میلباس عوض کرد وروبرو....نقطه ممکن نگه داشتم نیتر نییپا

بعد از  يسالها نیبا پدرم هم مثل تمام ا...دادیعذابم م گاهشیگاه وب ينگاه ها ینیاز سنگ شیب یلیمهتا خ

 يخودش را تو یمختصش،حساب يها طنتیوش نیریبا آن زبان ش نیحس ریاما ام..بود نیازدواج من سر وسنگ
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ردن به با فکر ک.....زدیحرف م شیماند واو برا یثابت م نیحس ریام يشمهاچ يرو ارینگاه مهد.دلش جا کرد

جگرم  يکه بود دوساعت دندان رو یبه هر جان کندن!.....در دلم بر پاشد یبزرگ مان،آشوبیشباهت چشم ها

خودم را  يدلم خانه ...آماده کرده بود پناه بردم مانیکه زن عمو برا یگذاشتم وشب زودتر از همه به اتاق

 یتا فردا صبح زنده م دیبا....لتنگش بودمچقدر د....دیطلبیدلم با هر تپش،آغوش مطمئن محمد رام...خواستیم

 خواب  يبعد، برا یبچه ها وپدر ومادرم هم ساعت.....ماندم

 يصدا دنیباالخره با شن نکهیتا ا شدمیپهلو وآن پهلو م نیمدام ا..!ازمن ریاتاق آمدند وهمه خوابشان برد، غ به

،تمام  ابانیرو به خ يپشت پنجره  اریمهد دنیبرخواستم وبا د...کرد یدر دلم نور افشان یالوصف دیزا ياذان ، شاد

 ؟...اما چرا....بود بخوابد ستهاو هم نتوان...شد کیتار کیتار کبارهیآسمان دلم به 

عزم رفتن  هیکردن بق داریندادم وبا خواندن نماز وب شتریپرسش ب يام اجازه  يخاکستر يبه سلول ها گرید

نگاهش  يکه جا قیانقدر عم..نگاه کرد ستادوفقطیا هیتر از بق ،عقبیدرب خروج يدر آستانه ...میکرد

با احساس  یشدم،ول نیماش رسوا.!!....امدیپله هاهم ن نِییتا پا یمحبوبش ،حت يعمو يبدرقه  يبرا...سوخت

 یعصبان ایدانستم مغموم است  یکه نم ياریوبا مهد دیخودم،سرم به سمت پنجره چرخ يرو ینگاه ینیسنگ

اما تا چند روز حالم خراب .... میماهم به خانه برگشت.....ورفت دیبا حرص پرده را کش....چشم در چشم شدم 

 :و گفت..محمد کنارم نشست...بود ینکردن فیوتعر

 دونم؟ یافتاده که من نم یشده نرگس؟اتفاق ي زیچ-

 ....ستیحالم اصال خوب ن یول.....دونم ینم-

 !یستیبعداز برگشتنتون اصال سر حال ن.....کن فیبرام تعر ياگه دوست دار-

 نیا یدونیم یول....ازت پنهون داشته باشم يزینخواستم چ یعنی... يخبر دار زیتو که از همه چ..یدونیم...آره-

 ؟یعل ادته؟پسرِعمویکه  ارویمهد....بد بود یلیسفر خ

 .:تکان داد ومن ادامه دادم سر

 یوقت دلم نم چیکه ه یدونیم....با مهتا م اصال حرف نزد...اصال محل نذاشت بهم....باهام بدبرخورد کرد یلیخ-

 :گفت یطوالن یشدم وبعد از سکوت دهی؟؟به آغوشش کش.!ازم دلخور باشه یخواد کس

 بوده؟ نتونیب يزیچ-

 :محکم گفتم یلیجاخوردم اما خ یکم حشیاز لحن صر نکهیا با

 ...هیاحساسش چ دمیوقت نفهم چیمنم ه....مطرح نشد يزیچ چیاون هاز طرف .....نه-
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 :را رها کرد وگفت نفسش

 يزیوبازم از قضا چ...باشه کشونیِ نزد يالیرو بخواد،واز قضا اون دختراز فام يدختر هی يپسر هیاگه ..نیبب-

من کرده  میتقد یمثل تورو دودست يرینظیب يوالبته تشکر کرد که فرشته ....تاسف خورد دیگفته نشه،براش با

خوشحال بودم که انتخاب چند سال ....دماحساس شعف کر شیوبه جا نیاز رفتار مت....!غرق یومنو تو خوشبخت

 یحرفش از سر ب دانستمیم..!وبابت داشتن نعمت حضورش درکنارم ،سپاسگزار پرودگار...قبلم درست بوده است

از آن روز سبک .هم توانست یمرا آرام کند وبه خوب! نحو نیکردبه بهتر یاو سع...ستیدوست نداشتنم ن ای یرتیغ

 يبرا یگرتوانیام ود دهیچه کش یدانی؟تو که م يرقم زده ا میبرا يزیچه چ ایخدا..لبهتر از قب یلیشدم وحالم خ

چشم بسته  گرانیاگر د..ینیبیوجودم را م زیظرف لبر یوخالق من،توبهتر از هرکس ییتو که خدا....ندارم ستادنیا

از  ییگرما چیهم بدون ه هرظ.....را تجربه کردم يزییصبح پا نیتر کیچرا؟نماز خواندم وتار ینیتر نایاند تو که ب

از درد  یگاه اینشسته بودم و شبیکه از د ییهمان جا...سرم نشست يباال يطاقچه  يرو دیوخورش دیراه رس

کنار ....کز کردم میوخرد شدن استخوان ها اریاز رفتن مهد که بعد ییهمان جا....دمیکشیکمر به پهلو دراز م

زنگ خانه چند بار پشت سر هم به صدا در آمد وبعداز جواب ....کوچک یترکمن و همان سماور ذغال يها یپشت

 ،که ظاهرا ازپشت نرده ها در را باز کرده بود با  اریندادنم ،مهد

 ..وارد شد ینگران

 دهیخودش چرا نخواب..چرا ؟خواب را که به من حرام کرد گریاو د..قرمز بود شیوچشمها دهیرنگ پر صورتش

دارد که خواب را بر  يخودش چه درد!قرار داده میقلبِ ناکوك مادر،آبرو و مرگ باورها يِ؟؟من را در تگنا..است

 او حرام کرده؟؟

 ....؟من که مردم...یینجایا-

 :و گفت... م مرتب کردسر يرا رو یشبیهمان چادر د ینشست وکم کنارم

 هی نیفقط هم...!بهم اعتماد کن...شهیتموم م...کم تحمل کن  هیشناسنامه ت کجاس؟....حاج آقا پشت دره-

 ...!!بار

رفت وبعد از  رونیب..لپ تابم،شناسنامه را برداشت فیمدراك داخل ک يبه اتاق کردم وخودش از البال يا اشاره

 ....وارد شد یروحان انسالیمرد م به همراه انیاهللا گو ای قهیچند دق

محبوب محمد  يگلها....هم بود اسیچند شاخه ...را کنارم گذاشت دیسف ينشست ودسته گل رزها کنارم

 خنده ام گرفت از گذاشتن اسم ....وخودش
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 ..!کنار هم شانیهردو

 :دیپرس مرد

 ؟...بخونم اموقتیدائم -

 :جواب داد اریمهد

 ....دیحاج آقا براچهار ماه بخون-

 یحساب میپلک ها... خواستیم دنیسال خواب کیدلم ...بود دهیاصال انگار زبانم به سقف دهان چسب...نگفتم چیه

 يجار مانیبرا يا غهیوص...چسباند یعکس....نوشت يدر برگه ا ییها زیآن مرد چ.....شده بود نیسنگ

 کیدر اخر هم تبر.....زد يندولبخ گفت زیچ اریدر گوش مهد...شد يچطور بله بر زبانم جار دمینفهم...کرد

 ؟؟ياری یاندک ایخدا!!قلبِ او قلبِ من!!درمانِ مادر ومن یامان از درد ب..!ورفت

 یام پاره شد ومن حت یزندگ يرشته ....چند ماه وچند سال گذشته بودم یقبل وحت يمبهوت چند لحظه .من اما

 یرا نم میصدا یکس....شوم داریکاش از خواب ب....را نداشتم شیخم شدن وگرد هم آوردن دانه ها ییتوانا

 .!!کند داریرا که مرا ب یدست بوسمیم.دارم اجیمحکم احت یلیس کیمن به ....شنود؟

 ....دیگونه ام چک يرو یاشک يشانه ام نشست وقطره  يرو یدست

 .!تموم شد زیهمه چ....دراز بکش....نرگس خاتون-

 هیقابل توج ریغ میکارها ورفتارش برا..قیتشو دنیخواب يومرا برا کردیکه کنارم گذاشته بود اشاره م یبالشت به

ام را  يروسر يگره ..دمیدراز کش....کردیاطاعت م یمقاومت چیبدنم بدون ه....شیمثل همان دوازده سال پ..بود

 يارامش ولبخند خت،نگاهیریقطره قطره به جانم م یمطبوع يگرما .آورد میاز اتاق برا ییشل کرد وپتو یکم

دردناکم با  ي؟؟؟چشمهايدیپاش میکه به رو يلبخند نیاز آخر گذشتیچند سال م..آشنا بود میبرا یلیکه خ

 :نجواگرش چشم گشودم يبا صدا......خندانش ،بسته شد يقاب گرفتن لبها یدوست داشتن ریهمان تصو

 .!ي؟پاشو ضعف کرد یشینم دارینرگس جان؟خاتونم؟ب-

ظرف غذا را ....نشستن،برخواستم يگرمش که به کمکم آمده بود برا يدستها را باز کردم وبه کمک میها چشم

مورد  نیریفسنجان ش یگرسنه ام شده بود واز طرف یحساب..داخلش به دهانم برد اتیاز محتو یجلوآورد وقاشق

 .کردیم قیعالقه ام هم، مرا به خوردن تشو

 ....بخور نوش جونت-

 .کرد ریگ میگلو يتو يزیچ.....دمیحرفش دست از خوردن کش نیا با
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 خوب؟....میزنیبعدش باهم حرف م...گهیبخور د....نکن نرگس تیشد؟تورو خدا اذ یچ-

نا خواناست؟من که  نقدریچرا دستخط نگاهت ا....توانستم تورا بشناسم؟ یچرا نم...قیعم یلیکردم ،خ نگاهش

نگاهت در کالمت بود،آن  يهمه واژه به جا نیکاش ا...پرحرفت يام از تو ونگاه ها يدوازده سال است فرار

 یکیهمه نزد نیا دنیدارم با د یمیچه حال وخ...!دنیدلم آشوب است از حس رس!دنیداشتم به شن ازیوقت که ن

 !تاب حضورش شده ام یهمه ب نیکه ا...مرا درك کند یکاش کم....اش

به خاطر بچه .چند ماه تحمل کن هیقط منو ف...برات گمیباشه م...نه؟ یدرست بش يخوا یتو نم...بابا  يا-

دوباره برم و محوبشم از  یبعدش اگه نخواست دمیقول م.به خاطر خودت،به خاطر دل من...هات

من طاقت .اورکنب نوی،ايزیخوب؟تو برام عز...ستین نمونیب يرابطه ا چیمدتم ه نیتو ا...خوب؟...تیزندگ

 یاز بچگ....یخودته بس که سرتق ریاما تقص...زارمی،باور کن از خودم ب یساکت ينجوریا یوقت....تو ندارم یناراحت

دلم طاقت ....هم بچه يهم خودت در خطر تیوضع نیوگرنه با ا یمراقب باش یلیخ دیدکتر گفت با.....يت بود

 کردمینم دتیاگه تهد...قطره اشکت هیبرا  رهیمیمن م لد نیانصاف ،ا یآخه ب...اورد ازت دور باشم ینم

منو !يساله ردکرد کیدرخواست ازدواجم که ..یمرد نامحرم هم خونه بش هیبا  يکردیطمئنم که قبول نم،م

 باشه؟..تیهمه اذ نیببخش به خاطر ا

 يچقدر دلم برا...خواستینوازش م يبرا یچقدر دلم دست...دمیفهم یرا نم شیهنوز هم حرفها.تکان دادم سر

 فیبا ک قهیبعد از چند دق...گردمیبه دستم داد وگفت االن برم يا وهیآبم.شده بود ریآغوش گرم بهانه گ کی

 ییبایراکه پالك ز يریرا در آورد،زنج ياز داخلش جعبه ا اقیکنارم نشست وبا اشت..اش برگشت  یچرم یدست

 انیبرل يها نینگ شیگلبرگها يبه جا با،کهیز يپر از گلها یسبد کوچک.صورتم گرفت يبودروبرو ختهیبه آن آو

 ...!!به چشمم امد تا برق آن جواهرات شتریدستش ب یدگیاما خراش....کردیم ي،چشم نوازدرخشان

 ببندم به گردنت؟ يدیاجازه م-

شدن  یکرد،مثل خال دایکه با گردنم تماس پ شیدستها....دیغلط رونیب دیرا باز وبسته کردم ودومروار میها پلک

را  شیوجا دیچند وقت از تنم پرکش نیا يتمام سرما....شد يجار میبه رگها يدر ُسرُم،خون تازه ا یتیآمپول تقو

 :وگفت.پاك کرد میگونه ها يجا مانده را از رو هاشک ب ر،ردیبعد از بستن زنج..داد ریمطبوع ودلپذ ییبه گرما

بودم وبهت  دهیکه خودم برات خر يزیاون چ يروز هی، خواستیدلم م شهیهم....،نتونستم نخرم دمشید روزید-

 ..!ومدین شیفرصتش پ چوقتیهبدم،اما 
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 ییودلم را باز هوا دندیکشیپس نم شدند،پاینم ،خستهیکوبیپا نیرقصان که از ا ییپر بود از الماس ها نگاهش

 :اراده لب زدم یبلند شود وبرود که ب خواستیم...کردیم

 ؟یکنیبغلم م-

حاال که محرم  خواستیاما دلم م...چه زود پسرخاله شد دیگویحتما با خودش م....دوباره نشست...شده بود زیمخین

 يایرو خواستمیم دیشا..خواستمیبودنش را م يدل بود،همه  نیوهم مرهم ا زدیحاال که نگاهش هم زخم م..بود

دلم ....زدیِ نگاهش پر پر م یمهربان يجور برا بدحاال که بود دلم !!...حقم بود!.....لمس کنم کیبودنش را از نزد

 ..کنارم نشست..!!دل يا مییتنها نجایخودم وخودت ا!ستین هیبه توج یاجیاحت...کردیم ییت داستان سراجه یب

دل  کیشانه اش گذاشت ومن  يسرم را رو....رادور شانه ام حلقه کرد شیرابه خودش چسباند ودستها میپهلو

که  یاحساس!شده داریب يبا احساسات زنانه !زن هستم کیمن چه بخواهم وچه نخواهم ..دمیآرامش نوش ر،یس

ام درمقابله با  یناتوان ههم نیا يبرا!دمشیذهنم در بندکش قیعم يها اهچالیس نیتر کیدوسال است درتار

چقدر ....ستمیبه نام همسر گر يمرد يبار دوم ،سر بر شانه  يمن برا...ستمیگر شیشانه ها يخواستن رو نیا

، نوازش گونه  میبازو يدستش رو يحرکت ها....!سخت است است بعد از محمد میبرا بیواژه غر نیباور ا

وبا  دهیچیدور انگشت دلم پ ی،طناب یزرد ومشک يهزاران پروانه ....!!کردیو اثر گذار آرامم م انهیچه ناش.اما....بود

 :آرام ونجوا گونه کنار گوشم گفت یلیمهمان کرده بودند که خ رینظ یب يخود به پرواز

 ...!یحرکت یپاهات خشک شد از ب....م؟؟یبگرد کمی رونیب میبر خوادیدلت م-

ورم کرده  یطوالن يرو ادهیپ نیاز ا میپاها.....که من تمام خاطراتم را با تو گز کرده ام میبگو توانستمیم کاش

 :گفت انهی،جستجو گرا با تعجب...کرد میاز خودش جدا یتکان دادم وکم يسر...!است

 ..!نمیبب اریزبونتو در ب-

 ...مردانه اش خانه را پر کرد يخنده  يتمام زبانم را در آوردم وصدا یسادگ با

 ..!موش خوردش دیگفتم شا....سرجاشه خدارو شکر...خوب -

باز هم لبخند را  میومن مثل همان روزها با کودکانه ها...بود شیام وسر به سر گذاشتن ها یاش به کودک اشاره

سکوت  یبعد از حاضر شدنم ،کم....از جا برخواستم وبه طرف اتاقم رفتم یبا کمکش به سخت..مهمانش کردم

 :انداخت وگفت میبه سر تا پا یوبعد نگاه

 به شکمت؟ ادی؟فشار نم....تنگه نقدریژاکتت ا نیچرا ا-
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نثار  یمرد روبرو نواخته بود ،فحش شیام را پ ییکه طبل رسوا یوبه ژاکت لعنت.... دمیخجالت کش یکم

کش پشتش را جابجا  یچادرم را سر وکم....باز کردم نشانیخنده دارِ افتاده ب يرا بافاصله  شیدکمه ها.کردم

 ...کردم

 : باال داد وگفت يرا باحالت بامزه ا شیابروها-

 وقت؟ هیسرما نخوره -

پدر  يسن ،واژه  نیکه نتوانسته بود تا به ا یکس....کودکانه ،سوخت قیمرد بزرگ با احساسات رق نیا يبرا دلم

 .....را لمس کند

 ......!جاش امنه! ...نگران اون نباش-

مهربان  شهیهم ارینگران است؟مهد نگونهیندارد ا یبودنش هم اطالع یاز چگونگ یکه حت ینیجن يبرا چرا

برهه از زمان که ناباورانه به بودنش  نیتا هم یاز همان دوران کودک.چرخدیذهنم م يجمله مدام تو نیا!است

 یبه دل م شیها هربانانهم.کرد میشکمم تنظ يرا رو يبخار ي چهیرا روشن ودر نیماش...چشم دوخته ام

 !نشست

 

 اریمهد

 

 یانیساعت پا يهماهنگ کردم وقرار برا يبا دفتر خانه ا.رساندم  انیام را چطور به پا يروزکار دمینفهم اصال

چند بار پشت سر ....میرفت یدکتر مستوف يبه طرف خانه  انسالیم ییبه همرا ه ،حاج آقا. بوددو  ی،حوال يکار

از  یبه سخت.....بود دنیدر حال جوش میپراز دلشوره ها یبزرگ گیدر دلم د...امدین یجواب....هم زنگ خانه را زدم

سرش آمده  ییبال دمیترسیم....اما مهم نبود.شد دهیپوست دستم خراش یکم..نرده ها دستم را داخل بردم  انیم

من با او چه  ایخدا...همانطور چادر به سر نشسته بود  نیزم يرو...به سرعت خودم را به داخل رساندم ....باشد

شناسنامه اش را  يگفتم که عاقد پشت در است وجا....جلوتر دادم ینشستم وچادرش را کم ؟کنارش..کرده بودم

قطعه  ،چندیشناسنامه،کارت مل....لپ تابش رفتم فیبه سراغ ک...نامه الزم بود غهیص يبرگه  يبرا... دمیپرس

مورد نظرم را  ركمدا...اش بود یپشت بیدر ج يتمام مدارکش داخل پوشه ا یوکپ مهیب يعکس،دفتر چه 

بستم  لیودخ کردم زد،نذریملتهب ومزمن از درد ذق م یلحظه ها،که مانند زخم نیتمام شدن ا يبرداشتم وبرا
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را که با اضطراب کنار در رها کرده بودم برداشتم وبه همراه  یدسته گل.....نگاه معصوم خاتونم يبه شبکه ها

 دختر سر وزبان  هیاصال شب کوتشهمه س نیا....میوارد شد انیاهللا گو ایهمان آقا 

گلها را کنارش گذاشتم که حاج آقا ...!برسان یلیس....باران نه ایخدا....گرفتیدلم آتش م...نبود میآن روزها دار

 :دیپرس

 موقت ؟ ایدائم -

که عشقم را به  يزیچ...بخوان که هرگز نتواند از من جدا شود يزیچ...امتیق امیتا ق گفتمیبه من بود که م اگر

 د؟یاو بخوراند ندار

 .دیحاج آقا براچهارماه بخون-

 :حاج آقا کنار گوشم گفت....کلمه هم نگفت کی یحت....داشت شتریچهار چند صفر ب نیبه من کاش ا لعنت

 ست؟یادنیعقد چهار ماهه ز هی يبرا هیمهر نیا-

هربار فرو بردن  يوبرا ینفس بکش یوخاطر کس ادیعمر با  کی یکه وقت دانستیاو چه م....تنها لبخند زدم ومن

اسم ...کنمیهمه بودنش ،تمام بودنم را مهرش م نیا یقدم کیدر  ،حاالیات را بده یخالص ،جوان ژنیاکس نیا

 .هم چسبانده کنار هم مانیعکس ها...برگه نوشته شد کی يرو مانیها

دعوت شده  یمهمان نیوجودم به ا يودرشت تمام کوچه پس کوچه ها زیر...شاهانه در دلم بر پا بود یافتیض

مدت کم هم خوش  نیدلم به هم...ییدایوشعف وش يهمه شاد نیشدن با ا ییرایبودند وسر خوش از پذ

همان طور ساکت ...کرد ینم یام دهن کج هیاعالم يناکام وحسرت به دل ،گوشه  گرید مردمیالاقل اگر م...بود

بله اش بعد از سه بار  دنیبا شن..شده  نی،ته نش شیرو شیو نگاهش در تار وپود فرش پ...نشسته بود شیسر جا

 لیانتظار من تحو يدر شد وساعت سال ها یسال توپ لیتحو يفقط مثل لحظه ....امدی،خنده عاقد به چشمم ن

با ترس از واکنشش آرام ....سرعت خودم را کنارش رساندم وبهبدرقه اش کردم ..گفتن عاقد  کیبعد از تبر....

 :وگفتم.دستم را بر شانه اش نشاندم

 .! تموم شد زیهمه چ....دراز بکش....نرگس خاتون-

بدون ! ....دارد یعجب لذت ایخدا...همسر شدنم را نیا....تمام شدن را نیخودم هنوز باور نداشتم ااما  گفتم

کم  ش،کمیوبا انداختن پتو رو. شل کردم یاش را کم يروسر يدست بردم وگره . دیمقاومت دراز کش

در  يه اگمشد ،مثلسه ساعت  نیومن تمام ا....دیبه سه ساعت خواب کینزد.دیگرم شد وخواب شیچشمها

چقدر لذت بخش ....گم شدنم را در وجودش نیباور کنم ا دیحد باز کرده بودم تاشا نیرا تا آخر میمه،چشمها
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 نیسرخ تر ی،بتوان یکه تا دست دراز کن یکه همسرت باشد،هنگام ی،خصوصا وقت تیتمام آرزو دنیاست د

 یحساب...دلچسب است بیعج....گناه را یلذت ب نیام ا دهیمن چش.. ینیقامتش بچ ينگاهش را از بلندا بیس

 .ندینشیوبه تن آدم م شودیگوشت م

 شیآهسته صدا...آورده بودند گرم کردم وکنارش نشستم شیپ یرا که ساعت ییترس افت قند دوباره اش غذا از

 نطوریآن وقت ها که ا....بودنش نیریسفارش کرده بودم برش....اش را بخورد یمحبوب کودک يزدم تا غذا

 ...!استنگاهش که بد جورملس شده  يذائقه .خداکند هنوز همان طور باشد..ت داشت دوس

 !ي؟پاشو ضعف کرد یشینم دارینرگس جان؟خاتونم؟ب-

فکر ...غذا را به دهانش گذاشتم...کمکش کردم ونشست..ضعف رفت یصدا زدن، حساب نگونهیخودم از ا دل

 :گفتم  اریاخت یب شیاشتها دنیکه خورد، باد یچند قاشق...کرد کیرا تحر شیغذا اشتها يبو کنمیم

 ....نوش جونت..بخور -

 .نخورد گریخواستم درستش کنم ،اما د. دیزبان وامانده ام را گرفته بودم،چون دست کش نیا يکاش جلو يا که

 خوب؟....میزنیبعدش باهم حرف م...گهیبخور د....نکن نرگس تیشد؟تورو خدا اذ یچ-

 :با او حرف بزنم يراحت وبدون دلخور یبار بعد از سالها توانستم کم نیاول ي،برا یکالفگ با

به خاطر بچه .چند ماه تحمل کن هیمنو فقط ...برات گمیباشه م...نه؟ یدرست بش يخوا یتو نم...بابا  يا-

دوباره برم ومحوبشم از  یبعدش اگه نخواست دمیقول م.به خاطر خودت،به خاطر دل من...هات

 من .ورکنبا نوی،ايزیخوب؟تو برام عز...ستین نمونیب يرابطه ا چیمدتم ه نیتو ا...خوب؟...تیزندگ

از ....یخودته بس که سرتق ریاما تقص...زارمی،باور کن از خودم ب یساکت ينجوریا یوقت....تو ندارم یناراحت طاقت

دلم ....هم بچه يهمخودت در خطر تیوضع نیوگرنه با ا یمراقب باش یلیخ دیدکتر گفت با.....يت بود یبچگ

 کردمینم دتیاگه تهد...قطره اشکت هیبرا  رهیمیدل من م نیانصاف ،ا یآخه ب...ازت دور باشم اوردیطاقت نم

منو !يساله رد کرد کیدرخواست ازدواجم که ....یمرد نامحرم هم خونه بش هیبا  يکردی،مطمئنم که قبول نم

 باشه؟..تیهمه اذ نیببخش به خاطر ا

زدم وسرگردان  رونیکه از خانه اش ب یهمان وقت.....افتادم روزمید دیخر ادیبه عالمت آره تکان داد و يرس

که در حال بستن  يمغازه ا نیتریپشت و ریوزنج زیآو يشد رو خیچشمم م...کردمیها را متر م ابانیخ

تاصبح ...دشیرا قرص کرد بر خر بغل کتم دلم بیج يبالفاصله به داخل رفتم وخدارا شکر ،عابر بانکم تو...بود

 رونیب فیبرخواستم وبه سرعت از درون ک.گردن خاتونم تصورش کردم يچشم رقصاندمش وتو يجلو
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برق نبود .دیدرخش شترینرگس ب يدر برق چشمها شیبایز يها نیچشمانش باال آوردم ونگ يجلو...دمشیکش

آن را دور  يبا اجازه ا...آمد نییگونه پا يرودرخشان نگاهش سر خورد و يدستم ،الماس ها یدگیخراش دنی،باد

 پسر چشم وگوش بسته ..دمیفهمیحال خودم را م....گرمم شد کبارهیتماس دستم ، به  نی،با اول ختمیگردنش آو

حواسم  شیها ي ریمعرکه گ دیاما نبا...شناختم یحال را خوب م نیپس ا.را داشتم زیهمه چ ينبودم،تجربه  يا

چرت .دنشینخر يام برا ییوعدم توانا زیناچ ي هیهد دنیاز د ،يگفتم از هردر.زدمیحرف م دیبا....را پرت کند

اما کالمش مرا ...سرد يجرعه هوا کیبا  نمشدم تا خودم را رها ک زیخ مین.هم نداشت  يا دهیفا.. بهم بافتمیم

 :کرد ریگ نیدوباره زم

 ؟یکنیبغلم م-

 اطیبا احت...میساعت ها نیا يکه پر بود در لحظه لحظه  یبا درخواست...ختمیتمام قد فرو ر شیآهنگ صدا با

 میدستها....ردیبار اول در آغوش بگ ياش را برا یکیعروسک سرام خواهدیکه م یمثل کودک..کنارش نشستم

 شهیدارم،او هم ادیکه به  ییتا جا..؟.همه الغر شده بود نیا یک ایخدا...والغرش حلقه شد دهیتک يدور شانه ها

که به نظر من خوب  یشود؟در صورت یکه چرا الغر نم زدیغر م ایو گرفتیم میرژ ایداشت واکثرا  يپر کلیه

آب  نگونهی؟چقدر غصه خورده است که ا..بعد از محمد میچه گذشته بر خاتون قصه ها... اما اآلن.بود

همه  نیمن تحمل ا....ست یامشب کاف يبرا گرید ایخدا...ردک یم سیسر شانه ام را خ شی؟اشک ها...شده

 احوالم  يرشته ...چشم باز نکنم گریاگرخوابم ،خدا کند د....نکند خواب باشم....را ندارم یخوشبخت

رفتن دادم واو هم  رونیب شنهادیپ...را رانیآشفته و و يخانه  نیتکاندم ا یم یکم دیبا.دستم خارج شده بود از

 کی يهمه سکوت آبشان تو نیوامروزش ،نرگس وا روزیدشوك  يحرف نزدنش را گذاشتم پا نیا...رفتیپذ

روز عقد مرجان ،خواهر بزرگترش  ادی.دکمه ها ،خنده ام گرفت نیب يژاکتش وفاصله  دنیباد......رفتینم يجو

جرات  یکالس اول بود وکس.وخصوصا او داشت انیبه اطراف يادیز یعاطف ینرگس وابستگ.زنده شد میبرا

 شیرا برا زیشب قبل از عقد،مرجان اورا به اتاق برد ودرآغوش خودش همه چ...نداشت موضوع را مطرح کند

 ياعضا يهمه ....دیاز اشک مرجان خواب سیهم درآغوش خ رودر آخ کردندیم هیگر یهردو تاساعت...داد حیتوض

 لیفام یعمو احمد در مجالس عروس ياز خانواده  یکس دیآ ینم ادمی...جمع ومحفل گفتگو گرم بود لیفام

که  يا یشگیاحترامِ هم ياما برا.رفتیزود م یلیآمد وخ یم کیعرض تبر يبرا شهیهم..شرکت کرده باشد

نرگس  يکه برا یکمان نیرنگ يزن عمو لباس تور.عموشدند يقائل بودند، آن شب ،همه مهمان خانه  شیبرا

 از غم  یکم دنشیکوچولو آماده کرده بود کنارش گذاشت تا صبح باد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٨٠ 

صبح با .خود بود يام در حد اعال یمزاج یتند خو وعصب.گذشت  یاز بلوغم نم يادیزمان ز.دکم کن شیچشمها

 :لبش دوباره بساط اشک وناله پهن کرد وگفت  يتب خال بزرگ گوشه  دنیود دارشدنیب

 ...چقدر زشت شدم نیبب.....امینم یمن عروس-

 :گفت یعموبا حالت متعجب زن

 .!..شهیبدون تو مرجان اصال عروس نم!خوشگلن شهیفرشته ها هم....مامان یچ یعنی-

 ..!چه بهتر...مرجانم عروس نشه .....نداره یزشت نیلب به ا يفرشته ا چیه....امینم...نه-

 دیفرارس یغروبِ زود هنگامِ زمستان......نشد یاو توجه يها ییبه بهانه جو گریشد ود يمشغول کار هرکس

عطر  یبه داخل اتاق رفتم تا کم.بود یبغل ي هیهمسا ي،که خانه  رفتن به قسمت مردانه يمن هم حاضر برا..

هم  یکیدر تار یکمد کز کرده ول يگوشه ...حدسم درست بود....دمیرا شن نشیف نیف يکمد صدا ياز تو..بزنم 

 ...شده بود یخواستن یکودکانه ،حساب ي بایز راهنی،در آن پ

 .!لباست خراب شد نیبب..؟یکنیکار م یچ نجاینرگس؟ا-

 ...ولم کن..برو....امیخواد ب یدلم نم-

 ..خواهرش باشه یآدم عروس گذرهیانقدر خوش م...دختر خوب رونیب ایب-

 ....ي؟تو که خواهر ندار یدونیاز کجا م-

با دستم را به سمتش گرفتم واو ...رونیب ایب..دستتو بده ... ...دونمیم زویمن همه چ....گهید دونمیم یندارم ول-

 .وکوچکش را در دستم گذاشت فیظر يتعلل دستها

 ..!من يدماغو يچه خوشگل شده دخترعمو نیبب يوا-

 ...دستمال داشتم.... ومدهیاصلنم دماغم ن.... یخودت-

 ؟ها؟ يکرد هیگر نقدریا یبرا چ نمیبب ایب-

 :من من کردن گفت یبا کم-

بوسم  ی؟ک.....بغلم کنه یکنم حاال؟ک کاریمن چ...فقط بوسهیرو م یعل گهیاون د یول....من مرجانو دوست دارم-

 )برادرش(؟از دست محسن ...کنه

 ؟..نجاتم بده یک

 :فکر گفتم يبدون لحظه ا-

 ...نمیخانوم کوچولو بب ایب-
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 ...را باز واورا مهمان آغوشم کردم میدستها

 تتیاذ کنهیمحسنم غلط م.....کنمیهم بوست م.....دمیوتپلش را بوس دیسف يها کنم،وگونهیخودم هم بغلت م-

 ...کنه

همان جا ،که تازه ...کاشت يگونه ام بوسه ا يرو.دور گردنم حلقه شد  دشیسف يدستها...دیهمان جا لرز دلم

 :کردم وگفتم  شیتعلل از خودم جدا یبا کم...بود دهییرو یمردانگ ينشانه ها

 باشه؟...گهیباهم د میدرستش کنم بر ایب...! یباز دکمه هاتو اشتباه بست نیبب-

 :ها را پاك کرد وگفت اشک

 ..!اریعاشقتم مهد-

 دمیدست کش ياز خاطره باز....يکردیبارهم که شده، تکرار م کی يجمله را فقط برا نیکاش باز هم ا يا

 :وگفتم

 به شکمت؟ ادی؟فشار نم....تنگه نقدریژاکتت ا نیچرا ا-

نگران سرما خوردن ..بود  رونیشکمش کامال ب یبر آمدگ.باز کرد یکی یکیشد ودکمه ها را  یرنگ شیها گونه

 :گفتم....کندیبودم که نوزاد در رحم مادر بر اثر سرما قولنج م دهیشن...خود ش وبچه بودم

 وقت؟ هیسرما نخوره -

 :زد وگفت لبخند

 ..!جاش امنه..نگران اون نباش -

 ینخور ، کس ؟غصهیکنیم تیاحساس امنچگونه است؟امروز  تیروز ها نیتو چه ؟حال ا.بپرسم خواستیم دلم

توان  گریچون د...! یاگر نخواه یحت..ستدیا یوغرق در تار وپود بودنت مثل کوه پشتت م تیرو شیدرست پ

 گرخودتید..به ترحم تو هم محتاجم یمن حت...بسوزد يخدا کند دلت به حالش قدر....ات را ندارد يعذاب دور

 میشکمش تنظ ياش را رو چهیرا روشن ودر ي،بخار نیبه محض نشستنش در ماش!کن  ی،کالهت را قاض

؟خلوت دونفره  دهدیاجازه م یعنی...کردیم يقراریونشناخته ،ب دهیمسافر ند نیلمس ا يچقدر دلم برا یراست.کردم

 خواستیسبد بوسه م کیدلم .....بود يریش یکهکهشان ینیریتر از ش نیریشهر ش يها ابانیآن شبمان در خ ي

طعم دلچسب ...دیخندیومهتا از ته دل م نیحس ریبعد از صحبت با ام!خاتون من...دیخندیمن م يکه برا یاز لبان

باشد در  ادمی...داشت ازیاش ن ییاتفاق شگرف،در قرن ها تنها نینگاهش را باور کنم ؟انگار او هم به ا يوگرما
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 يوخوردن لبو يگرد ابانیجز خ یکار خاص....فقط نگاهش کردم...نزدم یحرف...ثبتش کنم میها طرهخا نسِیگ

 .نشستیبه دلم م بیساده بود وعج..میداغ نکرد

 :هاش گفتم يقراریب دنید با

 شده نرگس جان؟ يزیچ-

صورتت را کج  یحساب دیبا يگذاریبه دهان م یکه وقت.. يا وهیم يها یمثل تاف....کش آمد  یکم سکوتش

 ...کاملش دنیتا بلع یوکوله کن

 ...کم هی کنهیکمرم درد م...خونه میبر شهیفقط م...فقط ....نه-

 ...نه عذابت....توِ ی،برا راحت شتمیمن اگه پ...باهام یکنیچرا تعارف م یول...حتما-

داره تکون  یلیوروجک خ نیاما ا...باشم رونیب شتریکم ب هی خواستیخودمم دلم م... ستیعذاب ن...نه...نه-

 ...خورهیم

 ....را روشن وبه شکمش ذل زدم یها چراغ سقف دیپد دیمثل ند...متوقف شد ابانیکنار خ نیماش ارمنیاخت یب

 ؟يجور خوره؟چهیداره تکون م ؟االنیگیراست م-

،کف  هیبعد از چند ثان.!چقدر گرم بود شیخدارا شکر دستها...در چشمم انداخت ودستم را گرفت قیعم ینگاه

 خواستیم...زدیپشت سر هم لگد م...شناور در دلش را لمس کرد يکوچولو یودرشت ماه زیر يدستم تکان ها

شد،  زیاز چشمانم لبر با،کهیزو  قیاحساس رق نیا يایچشمانم را بستم ودر در...اش را نشانم بدهد یمردانگ

ته بودم تجربه اش گاه نتوانس چیکه ه يزیچ...یمنحصر به فرد وتکرار نشدن...بود بایخارق العاده وز...غرق شدم

 هیمرا تجز نگونهیکه هرگزبعد از خاتونم،ا يزیمثل همان چ....گرید ذیلذا یونه در تمام مینه در رابطه ها...کنم

ستاره  همانیم.....آمدم رونیکرده بود ب میترس میکه برا ییبایز يایاز دن نوازشگوش  يبا صدا...نکرده بود

 :گفت.شدم  شیها

 نه؟..قشنگه  یلیخ-

 ...یکنیحسو تجربه م نیکه هر روز وهر ساعت با بودنش ا...خوش به حالت...فوق العاده س....محشره -

 .!دیباز هم قطره قطره چک..بغض کرد-

شکر شده بود و تا صبح  ياون دختره لوسم برا باباش کارخونه ....انداخت هیتکون مهتا، محمد رو به گر نیاول-

 .!و سرشو گذاشته بود کنار شکم من دینخواب تا صبح رهینم ادمی..زدیدست وپا م
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 یاما،با تلنگر کوچک....بود ومن در حسرتش سوخته دهیکه محمد چش یلحظات یتمام يبرا...شدم  حسود

 :گفتیم نواخت،انگاریدستم م ریکه ز ییپسر کوچولو يضربه ها... شکست

 ...!پس به نحو احسن استفاده اش کن...يفرصت را دار نیتوام ا-

 :لبخند زدم وگفتم....خوشبخت بود یلیبا وجود داشتن تو وبچه ها خ محمد-

 ؟...میمهمونش کن رینظیشام ب هی يخوایم.....گرسنه س  یلیخ گهیداره م ییآقا کوچولو هی ؟يشنویم-

 :اشکش را گرفت وگفت-

 ... کنهیخوب املت درست م یلیکه خ شناسمیوم یخانوم هیآره اتفاقا ،-

 ..املت يبه سو شیپس پ-

 :گفتم میدیخانه که رس به

 باشه؟....تو فقط فوت آخرو بکن...کنمیمن آماده م-

 .امیبذار لباس عوض کنم م...ستمیراحت ن ينجورینه ا-

 رشینظیب اكیمهمان آن تر یومرا کم.....دیایب يبدون روسر کردمیدعا دعا م...رفتنش نگاه کردم به

مارك رنگ مو را زبر دست  نیبهتر يکردیفکر م...مانند یب ي رهیت يقهوه ا کی...نبود یمشک شیموها...بکند

حلقه حلقه  شیموها نییپا...تاب دار یکه نرم بود وکم دیآ یم ادمی....سرش نشانده است يرو شگریآرا نیتر

رنگش،تمام حال  یطوس يوروسر يا روزهیف يدر لباس باردار دنشیبا د.!نکرده باشد رییخدا کند که تغ....شدیم

خوش  رهیپذیتورو م يزود نیبه ا يفکر کرد:آنطرف تر دهن کج کرد وگفت یبام يو از رو دیخوشم پرکش

 :گفتم معوض شدن حال يوبرا دمیبه صورتم کش یدست..!الیخ

 خوب از کجا شروع کنم خانوم جان؟-

 ..!اش گرفته بود از لحن گفتارم خنده

 ....کنمیمن درست م نیتو بش-

اهنگ  کیو  یرو صندل نی؟برو بش.کردیاصال مگه کمرت درد نم....یبکن يکار نیمحاله بذارم همچ.... رینخ-

 ...رهیبگ هیسر آشپز بزرگ بذار تا روح يبرا بایز

 ؟يبلد يمگه تو اصال آشپز...اریمهد-

 ...خورد یبیعج نگونه،تکانینامم ،آن هم ا دنیبا شن دلم
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را  ییتجرد وتنها...گهیگرفتم د ادیهنررو  هی نیا...ییهمه سال تجرد وتنها نی؟ا...خاتون يفکر کرد یپس چ-

 .دل خودم هم سوخت  یحت..مظلوم گفتم یبم و لحن ییبا صدا

 ...جاتمون بده ادنیب می،اگه مسموم شد میخبر بد یکیاما قبلش به ..باشه -

 :دمیخند...که سالها در وجودش گم شده بود يزیچ...نرگس شاد را دوست داشتم نیا

 .!خاتون گهینکن د يچوب کار-

 ....محو شد کبارهیلبخندش به ....کنمیدرست م اریمنم ماست وخ-

 شد؟ یچ-

 :وگفت دیکش آه

 ...سر سفره اریعادت کردم به ماست وخ..... یچیه-

 دنم،حاالیخواستم تمام لحظات حسرت کش یاما من نم!محمد بوده باشد ییعادت غذا دیبا گفتیششم م حس

 !ستیبد ن یگاه یخودخواه یمحمد،کم ادیپر باشد از

 هوم؟...میکم دسر درست کن هیبذار ...کنه تتیممکنه اذ...هوا سرده  یول-

 ...کنمیاالن درست م...دسر ساده بلدم  هیمن -

 ...فضا را پر کرد انیشجر نیدلنش يوصدا...خوبه یلیباشه خ-

که  يساده ا ییبایلذت بردم از ز..آشپز خانه نشست زیم ياو هر دو رو نیریساعت املت من ودسر ش کیاز  بعد

 زیخاطره انگ یشاهانه ،ول یلینه خ.....بزند يبه من هم سر شدیوباورم نم دمیکشیرا م کشیمدتها کش

را  شیآرام لقمه ها یلیخ.خوردیتند وبا ولع نم گرید...یدزدک يمشغول خوردن بود ومن نگاه ها.او..بود

 .!خانم به تمام معنا شده است کیوقت است که  یلیمن خ ينرگس کوچولو...دیجویم

 .بده حتما ادمی...هیواقعا دسرت عال...اممم-

 ...يعاشق دست پخت زن عمو بود شهیهم ادمهی؟یکنیم يآشپز ی؟تو واقعا از ک يمهد-

 شیپ یپس مشکل....پسوند اسمم ،خودش بود "ارِی"....آخر اسمم را بندازد "اری "دانست که فقط او حق دارد ینم

 .!امد با حذف شدنش ینم

 ...وجب هیروغن روش بود به جا  لیپات کیآش برام پخت که  هیکه مامان جانم  یاز همون وقت..وقته  یلیخ-

عث وبا...خودش را اورد يبرد اما بهانه ها یبود که از چشمانم ،به عمق عالقه ام به نرگس پ یام به زمان اشاره

 ...ازدواج زود هنگام نرگس شد
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 یکاش کم...حال خودم بدتر از اوبود..حس کردم دادیم نییکرد ومن بغض نگاهش راکه قاشق قاشق پا سکوت

مقاله اش  يمشغول ترجمه ...کنارش نشستم میظرفها را شستم وبعد از خشک کردن دستها.....دیزمان خر شدیم

 .بود

 ؟..احوال خاتون-

 ...کمکت کنم  یذاشتیکاش م...تو زحمت يافتاد... دیببخش-

 ؟یکنیچکار م نمیبب ه؟بگویحرفا چ نیا-

سرم برم دنبال  هی...نیتو برل گهیبفرستمش برا کنفرانس،دو ماه د دیبا...کنمیدارم مقاله موترجمه م-

 ....شهیبرم سراغش وگرنه تموم نم دیبا....چند روزه خوب استراحت کردم نیا..پژوهشم

 ؟یسینویم ياریرو م نایتو از کجا ا....فوق العاده بود...تو خوندم یقبل يمقاله  یراست....يخوب کرد-

 يهمه ...ینیخوب بب دیبرا خوب نوشتن با....نمیبیکه اطرافم م ییزایاز چ...از تو سر پوکم  دونمیچه م...ممنون -

 ...یکن لیتحلخوب  یتا بتون یتوش باش دیبا...ها رو  یینارسا يهمه ...جامعه تو يدردا

 ....،نه به زور یتو به دلت رفت یدانشگاه يحداقل رشته ..خوش به حالت -

 :وگفت دیآه کش-

مثل خط خوردن رشته ...رستانیدب یاضیر يمثل رشته ...انتخاب من نبود نمیا ی،ول.االن عاشقشم نکهیبا ا...نه-

  نی،از ب.تو هنرستان کیگراف ي

 ..!قمیعال

 ...!تورو انتخاب کرده باشن يرشته  نایعمو ا کنمیفکر نم گهی،دي،مستقل شد يکه ازدواج کرد ؟تویچ یعنی-

رو انتخاب کن  يرشته ا هیگفت عاقل باش و...به محمد گفتم...بودم اتی،عاشق ادب کیمن بعداز گراف یول..آره -

شبا قبل از خوابم  یتونیتابو م؟چهار تا شعر وک...بشه یکه چ یبخون اتیادب...که به درد خودتو وبچه هابخوره

 ...مینخواست خودمون دمیشا....مسخره س؟ گرانیما برا د قیچرا عال یراست...یبخون

که  ییزایوقت به اون چ چیمن ه یدونم ول یتورو نم..!ینه تو زندگ...نه تو درس ..نشد یول.دونم ینم-

 ؟....از محمد يبود یتو راض..! مثل تو.مثل رفتن به هنرستان...دمینرس خواستمیم

 :رنگ باخت وتلخ شد یبه کمتر از آن لحنش

 ؟ کنهیچطوره ؟چکار م مای؟شیتو چ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٨٦ 

ام مهمان خانه مان  ییکه دختر دا يروز......آن روز مزخرف ومضحک بود ریهنوز هم ذهنش درگ پس

هفده ساله بود ...دشیکه از جانب عقلم عقب رانده م خواستیم يزیدلم چ..تمام شده بود انیرابطه ام با پرن.....شد

 رییتغ نیاصال هم...پرحرف یارام وگاه یگاه..طنتیپر از ش یوگاه شدیطناز م یگاه...پر از حس هاس رنگارنگ

مادر روابط ...دیکشیاز قبل ،خواستنش زبانه م شتریب دمشیهر بار که م...کردیام م وانهیحالش بود که د يات جو

 را به حداقل 

در چشمان  اقیاشت یکم".کند يریاز فاجعه جلوگ خواستیم":بعد ها گفت به قول خودش که...بود رسانده

را هم دعوت  ییدا يمادرم از قصد خانواده ...آن روز بعد از چند ماه به تهران آمده بودند...شدیم دهینرگس هم د

چشمان ....امد یبه حساب م یدختر جذاب....اش بود یچهار سال از من کوچکتر وسال سوم پزشک مایش....کرد

 يگریکس د یاما چشم سر ودل من پ.....کردیاش م ییبایرا محو ز یاش مخمور بود وهرکس یدرشت مشک

 یبعد از ناهار هرکس...دمیفهمینافرجام پشت سر همم،خوب م يرا بعد از رابطه ها نیا!رفته بود وبرگشتش محال

همان جا .به اتاقم پناه بردم زدمیدست وپا م میها دیوترد واستنخ نیبود ومن که ب یمشغول به صحبت يگوشه ا

  دانستمیم.خانوم به تمام معنا بود کیکه حاال  یکه پر بود از تمام خاطرات خاتونم،کس

را به زور مانتو  میمادرم زهرا ومهناز،زن برادر ها...به پا خواهد شد یبا مطرح کردن عالقه ام به نرگس،طوفان که

شهرستان چادرشان  يدختر ها شتریآن موقع ها ب...اطراف اصفهان بودند یاهالواز يچادر شانیهردو .تنشان کرد

حجاب تر ،متجددتر  یها ،هرچه ب یبعض نسبتنه مثل اآلن که بال ...آمد یبه شمار م تشانیاز شخص يجزو

 یکه عاشق تجدد مآب يتهران وتفکرات مادر طیبا مح افتهیبودم پرورش  يمن هم پسر.....آداب تر يومباد

حاال عمو وزن عمو ومخالفت ....که نرگس محال است چادرش را کنار بگذارد دانستمیم....بود يزیوسنت گر

 کی ریکه با هم ز کردمیبنا م يواز نو خانه ا شکستیم میتفکرات وباورها تمام دیهم با یاز طرف...بماند شانیها

 ر باتالق افکار در هم خالصه هنوز د.....غرب یکیشرق نرود و یکی...میسقف دچار مشکل نشو

 هیچ:مستانه زد وگفت يخنده ا!....در هم نزد یادب حت یب...وارد اتاقم شد مایکه ش زدمیخودم دست وپا م وبرهم

 ...میدونست یما نم يشد یحزب اله نقدریا یاز ک...نیرو بب ششی؟ريخمار....ارجونیمهد

 ؟..یدر بزن.ندادن ادیبه تو -

 ...میحرفا رو ندار نیجون ما که باهم ا يوا مهد-

 ..!یشیناراحت م گمیم یچ هی...اصال حوصله ندارم ها مایپاشو برو ش....ارمیمن مهد... يبه من نگو مهد-
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 يغم نخور مهد يتا منو دار.....یبد اخالق نقدریهمونه ا....یزنینم کیت یبا کس شهیم یماه شیپنج ش دمیشن-

 ...!جون

 !یینجایا ستیخوب ن هیجلو بق..برو  ما؟پاشویش یکشیخجالت نم-

 ....نجامیمن ا دونهیدر ضمن عمه هم م....میماهردو عاقل وبالغ....زمیوا خجالت نداره که عز-

 ؟.مامان خانومه دیدست پخت جد...ها پس همونه-

 :گفت يگذاشت با لوند میپا يدستش را رو.

 .!شهیما نم نیریش بتیمتوجه غ یکس...همه باال مشغولن...زمیولش کن عز-

 .!رونیپاشو برو ب....مایش یحیوق یلیخ-

توانستم جواب بدهم  یبه در خورد ومن که نم يضربه ا.دیاما نا غافل مرا بوس. تا بلندش کنم دمیرا کش دستش

 يبا چهره  هیبعد از چند ثان..دادینم ند،امانیبب تیمارا در آن وضع یآمد کس یهم که انگار بدش نم مای،ش

 ز از یپشت به در بود وفقط من چشمان لبر مایش....متعجب نرگس روبرو شدم

 يخودش را تو دویشده بود به سرعت دو ریاما د..را ازخودم دور کردم مایبه سرعت ش....دمیاشکش را د

تا وقت ....مادرش تکان نخورد شیبعد هم که در امد از پ.کردینم هیگر یکس يوقت جلو چیه....چپاند ییدستشو

 گرید دیخندینم..شده بود  سیخس یحساب..؟؟.دادمیم حیتوض هیاگر چند ثان شدیچه م....لحظه  کی یرفتنشان حت

دختر ...بود دهیسن کم،مرا با ان حال افتضاح د نیدر ا..هم از او نداشتم یالبته توقع...خندان من شهی،خاتون هم

آن  ندیهم نگاهم نکرد تا بب رکبای یحت....من در ان بوسه تیاز عدم رضا دانستیچه م میاهایمعصوم وپاك رو

هر وقت هم قرار بود ....کردیوکنکور را بهانه م امدیبه خانه مان ن گریبعد از ان د!را به خودش اقمیهمه اشت

 قراریب...ذره شده بود کی شیدلم برا....گشت یوتا رفتنمان برنم رفتیم لیفام ایدوست  ي،به خانه  میمابرو

 :اما اوبا تمام توانش احساسم را خورد کرد وگفت.را به مادرم گفتم زیشدم وهمه چ

هنوز دانشگاهم قبول نشده ،اصال فکر نکنم استعدادشو ....بچه س هینرگس فقط ....جان اریعاقل باش مهد-

اونوقت تو اون ..دورته  يهرجور که بخوا....همه از اون سرن لیفام یحت ایدور وبرت  يدخترا...!داشته باشه

نرگس اصال رو  یول...کلنیهمشونم خوش ه یوچشم وابرو مشک دی؟از بور وسف...يخوایندارو م یچیه يختره د

 ...!ستیفرم ن

 ؟...خوانندیمادر ها حرف دل را از چشم ها م ندیگویمگر نم ایخدا....گفتمیومن چه م گفتیچه م او
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تو از چشم وابرو واندام ....عاشق شدم گمیحرف منو ؟من م یفهم یچرا نم....صبر کن قهیدق هی...صبرکن مامان-

 ....وعاشقش شدم دمید يجور نیمن اونو هم....نداره  یکم وکاست چی؟تازه نرگس ه..یگیواون برام م نیا

 یدنده که نم کیدوتا لوس ...نیهست يدرضمن شما هر دوتون ته تغار....آخه یبچه بزرگ کن يخوایمگه م-

....! عاقبتشو نیبب...گوش نکرد یبه اونم گفتم ول...هر روز جنگ ودعوا!رانتومه ییدا نیبب..کنن یتونن باهم زندگ

 ؟..یفهمیم....برات ارهیعقب مونده ب يممکنه بچه 

نداره  یربط یول میآخر يدرسته هردومون بچه !همش چرت وپرته یول..دایببخش.فهممیم زویهمه چ فهممیم-

؟تو روابط زن وشوهر همه ...مشکل دارن نقدریبودن که ا يدوتا ته تغار)برادرم وهمسرش(وزهرا  رضای،مگه عل

  فکر...کنمیدر ضمن من تا بعد از کنکورش صبر م.....گردهیبه خودشون بر م زیچ

اما مطمئنا ....هم ازدواج کنم مشکل دار بشم يا گهیممکنه با هرکس د.....ش هم با خدا هیبق....گهیخوبه د کنم

 !ونه خوشبخت شمینه عاشقش م

 ..!شهینظرمم عوض نم....حرف من همونه  اریبس کن مهد-

پدر هم که موافقتش را اعالم کرد وعمال ..در خانه مان به راه بود یلفظ يآن روز به بعد هر روز جنگ ودعوا واز

هردو برادرم هم نرگس را به عنوان زن برادرشان دوست خواهند  دانستمیم.....شد یمادر خال يجبهه 

 کسانی،با خاك  مشیعظ شتریآن ر بارا  میکه در راه بود تا تمام رشته ها یمیعظ يزلزله  غافل از....داشت

 :تعللم در جواب دادن ،باعث شد خودش سکوت را بشکند .....کند

 ..!هست زیهمه چ یتوام تو اتاق بغل....بخوابم رمیمن م...گمیم-

 :داد لشیبه جمله تحو هیزحمت کلمات را دسته وشب به

 ..!خاتون ریشب بخ...رسونمتیخودم م..فردا صبح نرو  یول..باشه -

 

  نرگس

 

بود به  یشب خوب..مسواك هم نزدم یحت.به اتاق وتختم پناه بردم عیسر یلیشب بعد از سوال بدون جوابم ،خ آن

 .نشیتکرار شدن خاطرات زهر آگ ریغ

پااز محدوده اش  دینبا...خودش بود ریتقص...درخشدیدر ذهنش م مایشیبوسه ها ادیحتما هنوز هم ...نداد  یجواب

اما ....میهم باش يقرار است چند وقت بدون گناه همخانه !خود من است يخاطرات محمد فقط برا.بردیفرا م
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اتفاق ،محرومش  نیا رینظینتوانستم از لمس ب دمیحرکت بچه د يرا برا اقشیاشت نیماش يتو یدروغ چرا؟وقت

درونم  نیبا هر تکان جن شدمیم یپروخال....دم از احساسات متناقضدست برشکمم گذاشت،پر بو یوقت....کنم

شام درست  نطوریهم.را رقم زد دیحس جد کی يتجربه  میهم برا دنشیخر ار،لبویمهد شتریوب شتریولمس ب

نه ...را تجربه نکرده بودم نهایده ساله ام با محمد ،ا یزندگ ماممن در ت..خودش شنهادیکردن وظرف شدن به پ

 وقت  چیمثال ه..شدیابراز م يگریمدل د شیفقط محبت ها!نه..محمد خوب نبود نکهیا

 زیخ يده ساله به طرف گار يذوق زده وهمانند پسر بچه ها ارکهیبرخالف مهد....آمد یلبو به وجد نم دنید از

به بهانه بود ولو  يعاشق آب باز یکه از همان نوجوان اریآمدبرخالف مهد یاز ظرف شستن بدش م ای....برداشت

خانه  ادیز ياز کارها کردمیاعتراض م یوقت.بودم دهیرا از دستان محمد نچش ییغذا چیطعم ه....ظرف شستن ي

 ییمن که به تنها یعنی....دکمکتیایکارگر ب کیبگو  یخواهیاگر م گفتی،م رونیب يها دیاکثر خر تیومسئول

لعنت به ! یزنیرا شخم م اتمیکه تمام ذهن اریکارگرها بودم؟؟لعنت به تو مهد هیشب دمیکشیبار را بردوش م نیا

 .از ته دلت ياوخنده ه نیغمگ يآن نگاه ها

در  کبارهیام به  ینوجوان يها طنتیشد که تمام ش نیاصال هم....بود ودر حال فکر ومطالعه يجد شتریب محمد

 کبارهیآب را  وانیمثال دوست داشتم ل..یگاه دیکشیم پر طنتهایش يدلم برا..رفت نیواز ب دیپوس یهجده سالگ

لباسش را  یسیچ وقت نشد،چون اصالخیاما ه....دیایکنم واو از شوك وارد شده نفسش بند ب یسرش خال يرو

خاك  میازخواسته ها یداشت که بعض یبیحاالچه ع...اما من با تمام وجود دوستش داشتم..دیپسند ینم

 ؟..خوردیم

 شیسخت گرفتن ها  یبا کم!بزرگ کرد!شومفمحمد آگاهانه مرا متحول کرد یم قیخوب در احوالم دق یوقت اما

 یبعد از او من هم م نیقیبه  یکرد،قطعینم نیکه اگر چن!ام را شکوفا کرد یجدا کرد ودرخت جوان یمرا از کودک

 .:با آنها صحبت کردم یوب کم ابرخواستم وب....دیبچه هاپرکش يساعت هنوز نه بود ودلم برا!مردمیم

 جوجه ها؟چه خبر بود امروز؟ دیخوب!من يزایسالم عز-

 تو ؟ یخوب...سالم مامان-....میخوب....سالم مامان خوشگلم-

 مامان جون خوبه ؟بابا جون؟عمووخاله؟...زمیخوبم عز-

 ...چقدر دلت زودبرامون تنگ شد...باهم میحرف نزد یمگه غروب...همه خوبن مامان -

که  چلونمتونیم نیهمچ...اگه دستم برسه بهتون...زنهیبال بال م دنتونیچقدر دلم برا بوس یدونینم..مهتا جان -

 ..!نمیکم بغلم کن مامان بب هی رمیام...خدا بدونه
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 نیاز هم.اغوشش  ینیریش...دارد یآخ که عجب لذت...لپ تاب را بغل گرفت يرا گشود وصفحه  شیدستها

 ...بل لمس استهم قا يمجاز يفاصله 

 باشه ؟...زودتر کارام تموم شه برگردم دیدعا کن....نخود هیدلم شده قد ...قربونتون برم  شیآخ-

 ؟يایب یتونیمگه زود تموم شه ،م-

 ..کنندیم ریآنها هر کلمه ام را تفس....شدمیم قیدق دیبا! نیب زیر يها بچه

چند  هیاگه به موقع تموم نکنم پروژه رو، مجبورم ....گمیبعدشو م یول....باشم دیکه با يد لیتا اوا زمینه عز-

 ...نجایباشم ا گهیوقت د

 ..!تو خارج یحت...برو داره  شتریمرد ب هیباالخره حرف ...یونیپادر م امیگفتم اگه راه داره ب....آهان-

 ...ه شدزود مرد خان یلیکه خ يپسر....زدیم یپسر کوچک من حرف از مردانگ...دیپرکش شیقد دلم برا تمام

با مرد خونم صحبت  گمیذارم ،م یکنفرانس م دئویو هیبه گفتمان شد،حتما  اجیاگه احت...قربونت برم_

 خوبه ؟...دیکن

 !پشتتم مامان خوشگله ریمثل ش...وقت هیبهت زور بگن  یکس یفکر نکنن ب....خوبه..آره -

 هی؟از گر..من پسر جان ییاز وسعت تنها یدانستیتو چه م....صورتم گذاشتند يپابرهنه، پا به پهنا میها اشک

از غصه ...زنانه ام ياز احساسات سرکوب شده ...ام یتحرک یچند قرن سکون وب نیتمام ا يصدایشبانه وب يها

ودوباره  میخوردن ها نیزماز ...میآرامش شبها یکم يبرا شودیتان که مشت مشت قرص م يپدر یب ي

خاکسترم را  ریکه امروز آتش ز ییدستها یواز گرم..آغوش  کی يم برااز دل لک زده ا....به عشق شما ستادنمیا

 شعله ور 

نگران نباش ...مادرانه ام گذاشته میتو پابه حر ياجازه  یکه ب يکوچک من؟از مرد يپرنده  یدانیتو چه م...کرد

 نیپشت ا.. یسک نجایا!مادرت را به دوش نکش ییغصه تنها...!دور یلیدارد ،اما خ ییآشنا یکم...ستین بهیغر

اما باور کن که بودنش الزم ..دلم را به درد آورد ...کرد دیتهد...آمدن اجازه نگرفت يها نشسته است ،که برا وارید

 !کشدیدر من زبانه م انتیحسِ خ یِچقدر تلخ..هم پناه یکم!جان خسته ،پشت است يزن تنها نیا يبرا....است

درست ...کوتاه است یگیهمسا نیمدت ا...شودیمادر لطمه زده ام؟اما باور کن،زود تمام م کیبه باورتان از  چقدر

اما زود تر از موعد اجاره نامه اش ... دهیها چ یآن رازق يدلم ،پا واریاست که خانه اش را خشت به خشت کنار د

 ....!انصاف یب يصاحب خانه  نیآورد ا یرا م هی،حکم تخل

 ...!خواستم ناراحتت کنم ی؟به خدا نم یکنیم هیگر مامان جون؟چرا...مامان-
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حتما ...!خورهیخودش داره غصه م یدون ینم...یخواستم ناراحت ش ینم یگیبعد م یزنیم یهر حرف...زهر مار -

 ؟ ینمک دون باش دیبا

قبل را با خودشان به آسمان  ي هیمهربانانه ها قد علم کردند وتمام احساسات چند ثان...اشک هارا زدودم -

  یجز خدا نم یکه کس ییآن جا..دندیکش

 ..!ندیبب تواند

 دیبخواب دیبر..!ادیدفعه بارون م هی)قلبم يدست گذاشتم رو ....(نجایا هیکم هوا شرج هی...پسرم ستین يزیچ-

  تیخاله معصومو اذ دیقولم بد.....یمامان

 باشه؟....دینکن

رو  ایکم از اون سوغات هی یراست...هست زیمن حواسم به همه چ....نکن  هیگر...خورتو غصه ن...باشه مامان جون-

 ....گهینشون بده تا دلمون آب شه د

 خوب؟...گهید رهیاالن د..بعد يبذار برا یول....زمیباشه عز-

 ..يبوس با...ریباشه شب بخ-

 .بوسمتونیم...من يزایعز ریشب بخ-

به طرف  ژنیاکس یکم ينفس کم آوردم وبرا گریآنقدر که د....امان هق زدم یتاب را بستم وسر در بالش ب لپ

ساعت ده است،چقدر .هم خاموش بود  اریچراغ اتاق مهد.هوا سرد بود ،اما حالم را بهتر کرد......شدم دهیکش اطیح

  شهر نیا يستاره ها!زود رس است يریفکر کنم عوارض پ...خوابدیزود م

 ستادمیا..نشاندیآسمان را به چشمم م ییبایز نگونهیرقصان من است که ا يامردمک ه نیا ایزنند  چشمک

 ییقند پهلو يوچا میبا خدا گپ زد یکم....یبافتن ياز نخ ها یتن پوش چیبدون ه....بدون حجاب ...

وتنم را به آغوشش  ردماتاق پناه آو يبه پتو میمداوم مهمان کوچولو يبا احساس سرما وحرکت ها....میخورد

همه لقب  نیخسته شد از ا....را انتخاب کند زیعز نیزود تر اسم ا میباشد به معصوم بگو ادمی یراست....سپردم

زنگ  یآمد ک ینم ادمی...شدم داریچند ضربه به در اتاق ب يصبح با صدا.!اسم..خواهدیدلش اسم م....هیوکن

 .!.مابعد از نماز بود حت....را خاموش کردم یگوش

 بله؟-

 ! شهیم رتید...میصبحونه تو بخور بر اینرگس جان ب-

 )؟..را حفظ بود میساعت برنامه ها...(امیاالن م-
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 ادشی....دمیبود پوش نیحس ریام يباردار ادرگاری،که  يگل گشاد یشکالت يولباس باردار يکرم قهوا يروسر

رفته است؟چه کرده  لیهمه ،بودنم تحل نیمن ا یعنی..!زندیاما حاال زار م...دیچسبیچقدر ان موقع به تنم م ریبخ

خصوصا که .شدینم دهیبرآمده ام د یاز شکم کم ریاز بدنم به غ ییجا چیبامن محمد ؟لباسم خوب بود وه يا

ناراحت نشود،جورابم را به همراه  نکهیا يبرا.را پوشاند میها نهیس يروسر يبستم وپهنا یام را لبنان يروسر

رفتن نشان  رونیب يپر شود وهم خودم را، آماده برا میزانو ریز يها یتا هم برهنگ دمیشام پو يشلوارباردار

 ...بدهم

 ... ریسالم صبح بخ-

 کوچولو چطوره؟ ؟مسافریخوب....سالم خاتون جان-

 ....شد دهیکش زینگاهم تا م....دونم چرا خواب موندم ینم....خوبم ممنون-

 !دوازده سال  يبه اندازه  کنمیفکر م.....هوس کرده بودم یلیکله پاچه؟؟؟خ!يمهد يوا-

 ...؟یپس هنوزم عاشقش-

 يبرا دیکشیدلم پر م شدمیمغازه ش که رد م ياز جلو....مهد بردمیکه صبح بچه ها رو م یگاه یدونینم...آره -

زبونم که .امم....مویکم آبل هیو ادیاونم با فلفل ز....کاسه آب کله هی دنیوسر کش فیکث يزاینشستن پشت اون م

 ؟يشد داریب یمگه ک...دستت درد نکنه..!یگرفت

 یسرم را کم...،ثابت شد کردمیمورد عالقه ام را با مخلفاتش آماده م يصبحانه  اقیمن که با اشت يرو نگاهش

 ؟یکنینگاهم م ياون طور ه؟چرای،چ يتکان دادم به معنا

 اصال؟ يچند سال نخورد نیتو ا یعنی-

 دیفهمی،م میخوردیاگه ما م یحت....نه محمد متنفر بود از کله پاچه....؟يذل زد ينطوریآهان پس برا اون ا-

 ..!دیدیبو م گفتیم...ومدیطرفمون نم گهیود

 ؟...بچه ها یحت-

سرو صورتشونم ....بچه هارو عوض کردم ي،بعدش تمام لباسا میمامان خورد يبار خونه  هی....اونا که بدتر-

 !دهیم یگفت کله هاشون بوچرب میرفت... شهیباورت نم...شستم

اوهم  دیشا...فکر فرو رفت يتو.!بود به گمانم کیستریخنده ام ه....ستمیکه در دلم گر داندیخدا م دم،امایخند

  يمان،پایدور هم جمع شدن ها يخاطره 
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 يمعرکه  ياز کله پاچه  ریدل س کیو مینشست یم یهمگ....شد یتداع شیپدرم برا يبزرگ خانه  ي سفره

 .میخوردیمحلمان م يآقا ،کله ا نیحس

سفره ها ....کرد رییتغ زیاما بعد از ازدواجم همه چ....به راه بود مانیمویوبعدش بساط آبجوش وآبل دمیخندیم

 هیدل شکسته،کنار بساط گر یرخ داده بود؟کم یمیمگر چه اتفاق عظ...کوچک وجمع مان روز به روز آب رفت

 دهیپاش يزییپا یدر صبح دنمانبو يایتمام زوا يداشت؟دوباره گرد سکوت رو...حرفها را نداشت نیکه ا

 یاست؟پس چرا تمام دادیرو نیبهار ،فصل ا نکهیمگر نه ا...شودیها تمام نم یگرده افشان نیدانم چرا ا ینم...شد

 ند؟یفرآ نیاز ا شودیپر م میفصل ها

 کروفریما يرا گفت وکاسه را تو نیا....بده گرمش کنم برات...گهید دینگاه کن ماس...شهیم رتید...بخور حاال -

 میغذا همراه پشت پلک ها....نگید.. کیپنج،چهار ،سه،دو ،....توجه مهمانم کرد؟ هیچند ثان يبه اندازه ...گذاشت

 ینکن ب شمیر شیکار را با دل ر نیا!نکن:زدم ادیکاسه مقابلم قرار گرفت ومن در دلم فر...گرم شد

 یشکالت کیک نیبزرگ از بزرگتر يتکه  کی...سهم تو بزرگ است...ستیسهم تو بودن با من ن.!..انصاف

 شدیم مانیتکه ،دعوا نیسر خوردن بزرگتر میتولد ها شتریب...مانیهردو...میبود یشالت کیعاشق ک شهیهم...ایدن

 :گفتیم یودر آخر عمو عل

 .!کارا رو بذار کنار نیا....يتو بزرگ شد...اریزشته مهد-

 یافتنیدست ن میبرا شهیهم...بزرگ بود میبرا شهیهم اریمهد...کودکانه طنتیش نیکردبرایاومداومت م یول

 .خندان شهیهم..مهربان شهیهم یول...بود

 را؟ شیکرده است لبخند ها يبند رهیشده وج ینکند قطح...خندد؟یکم م نقدریچرا ا یراست

 !شدم نیسنگ یلیخ....اما فکر کنم سر کارم بخوابم...دیقعا چسبوا...اریممنون مهد-

 ...برات کنمیدرست م مویصبر کن االن آبجوش وآبل...نوش جونت-

 ....شمیبذار خودم االن پا م!نه يوا-

 .باش یدختر حرف گوش کن...سر جات نیبش....تکون نخور-

من حاال ...گذردیاز زمان دختر بودنم م یلیرفته که خ ادشی یول....را به حالت اسلحه به طرفم گرفته بود دستش

 ...ستمیزن هم ن یحت...تنها مادرم

 .بپره يخمار نیکم ا هیباشه تا  ینیریزحمت کم ش یب-

 ..ير ی،زنگ بزن بگو نم یبخواب خوادیاگه دلت م یول...باشه-
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برنامه  يشو بفرسته برا اداره  جهینت خوادیم....مهمه یبرا استاد قاسم یلیپژوهش خ نیا......برم دیبا گهینه د-

 :گذاشت میرو شیرا پ وانیل...يزیر

 ..!ها یخودتو خسته نکن یول...سفارش شما نمیا-

 ..!چشم قربان-

لبخند ها به  نیخنده اش گرفت وچقدر ا...ها ،به عالمت احترام گذاشتم یگوشم ومثل نظام يرا باال دستم

است که  زییچند زمستان ؟چند بهار؟چند پا...امد یم یجو گندم ییوموها یصورت گردش با آن محاسن مشک

اگر  یحت...ياگر کنار من نبود یحت...ادتیمن پر بود از  يچون تمام تابستان ها..تابستان میگو ی؟نم...دمتیند

باران  ریمغزم ز يها ياگر تمام بودنت در خاکستر  یحت...گرفت یجان م ییکذا رِیدر حافظه ام آن تصو

 ...مادرت له شد يحرفها

 ؟..برا رفتن يخوب سرباز آماده ا-

 ...زودتر میبر...شد رمید يآخ آخ مهد-

 ..میبر-

 یاش چقدرم رانهیمد نیپلیسیبه د یمشک يمای؟اوپت...بودم؟مدلش را هم دهیرا ند نشیچرا رنگ ماش یراست

فراموش  میام تا تو را با تمام وسعتت در دلم ،در خاطرم ودر چشمها دهیکش يمن چه زجر یدان ینم!....آمد

ام  نهیهر بار س...دمینفس کش. ردیبگ راتو  يکه قرار بود جا يمرد يبرا...نکردم یدلم زندگ يبرا گریمن د....کنم

بودن با  معطر يتا توانستم در هوا.گردد یبر نم گرینفسم بار ها رفت وگفتم د.تو تنگ شد ياز نبودن در هوا

 یخواهیم...نفسم دوباره برود ؟ یخواهی؟ميحاال چرا باز گشته ا..سالم کنم یدوباره به زندگ يمحمد يگلها

تلخ است مثل زهر ...دارد؟ ی،چه طعم انتیحس خ یدانیتو م فتم؟یب تیبه دست وپا ژنیاکس يمولکول ها يبرا

 نگاه محمد ،از  ینیریاش را با ش یومن تلخ....ندینشیبه عمق جانت م...هالهل

که  یلباس دنینمور ذهنم ،با د يگوشه ها نیتر ییدر انتها ییجا شهیاما هم...حلق سوزناکم بر طرف کردم ته

به اغوش  عیسر.شدمیمچ تو متصور م يکه رو یساعت دنیبا د... کردیبود ،سر بلند م بایتو ودر قامت تو ز يبرا

 بودنت  سعتوو ندازمیباال ب يرینظ یتا مخدر ب...برود ادمیتا  دمیخزیمحمد م

 ی،مامن خوب شیها یها وکاست يادیتمام ز ش،بایها یها وکج خلق یآغوش محمد با تمام مهربان....ببرم ادیاز  را

 .!باور کن که او مرا دوباره بعد از شکستنم ساخت...بود
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ومن  رفتیقلبم باال م واری،از د چکیمثل پ ادتیفقط ...يگاه نبود چیتو ه..بود شهیهم یبد غذا بود ول یکم دیشا

 انیشجر ياما صدا... میدیچطور به مقصد رس دمینفهم....شدمیهر روزه وهر ماهه وهر ساله م یمجبور به باغبان

 ؟يپس توهم عاشقش شد....دیرسیبه گوش م يداریسواحل شن نیاز دورتر

 شه؟یکارت تموم م یک-

 ...ستیمعلوم ن... دونمینم-

 ..یدانشگاه کیخوبه که نزد....دنبالت امیبزن م هر وقت تموم شد زنگ-

 ...يایب خوادینم...گهید رمیخودم م-

 ..!نرگس يشد یچقدر تعارف-

توان دوباره دل بستن را هم در  گریمن د...من تحمل دوباره شکستن را نداشتم...کنم یدانست تعارف نم ینم

پس انداز بانک  گرید...محمد تمامِ بودنم را ،تمام عشق ومحبتم را خرج کرده ام  يمن برا....دمید یخودم نم

 !نیفقط هم... دهبچه ها مان يبرا شیاز سود سپرده ها یکم...است دهیعاطفه ام ته کش

 !فعال خدافظ...رمیگفتم که خودم م...ستیتعارف ن-

 یکم دیمن با....دادمیوا م شیزود جلو نقدریا دینبا.. دینبا...شدم ادهیپ نیجواب،از ماش دنیسرعت وبدون شن به

 شد؟یاما مگر م...امدم یسفت م

بار  کیمن ...توانستم یم دیاما با..!لیهم فس دیشا...بود یخاک ریخاك خورده و ز...من به او قدمت داشت عشق

 زیچ چیه گریمن د..نه حاال!داشتم یتیشجذابیبرا....یکه جوان بودم،پر از زندگ یوقت.....راه رفته ام نیا

 يپله ها ریز....بندمیرا م شیمثل دخترکان عهد قجر،دست وپا....رودیهرز م یقلبم که گاه کندیغلط م....ندارم

 !دخترك زبان نفهم...فتدیب یعاشق يتا از سرش حال وهوا کنمیاش م یخاطراتم زندان ییانتها

 :افتمشیودر اخر ...رفتم نییپاجستجو شده در مرورگر ذهنم،باال و يتمام واژه ها نیخود مرکز ب تا

 !بتوانم دیبا....توانمیم...من-

 ياز صدقه سر...هم کتابخانه یگاه....مختلف در رفت وآمد ياتاق ها نیب یمشغول بودم وگاه میساعت دو ون تا

 ...امدیبه سراغم ن یسر صبح ،احساس گرسنگ نیمفصل وسنگ يغذا

 .کنمیم لیمیش هم تا شب ا هیبق...رو براتون فرستادم الیفا....خانوم فاضل،من رفتم-

 ..!یخسته نباش...برو قربونت-

 .خدا فظ..یشماهم خسته نباش-
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به خاطر  دیدم؟شایصدا را نشن نیچرا از داخل ا...شدم يزییپا دیمحض ورودم به محوطه ،متوجه باران شد به

 يرفتم تا از آقا یبه طرف نگهبان..!آالرم هیشب...زنگ خطر هیشب ییصداها...مغزم بود ياز ناکجا ییصداها

 ....کنم سیدرخواست سرو يدریح

 .......برام سیسرو هی شهی؟م.. يدریح يآقا دیببخش-

 دمش؟یچرا هنگام خروج ند...زبانم قفل شد يکنار در ورود یصندل يمرد نشسته بررو دنید با

 !تا کارتون تموم بشه رمیگفتن تماس نگ....اومدن ستیوقت ن یلیخ....سالم خانوم سرمد-

 ؟...خانوم میبر-

قرار  شهیتو که هم...گفت؟خوب گفت که گفت  يدریح يآقا يچرا جلو...خانوم گفتنش حرصم گرفته بود نیا از

 دارد؟ یتیچه اهم...یشهر بمان نیدر ا ستین

ود که چتر خوب ب....نیهمراهم شد تا در ماش يدریح ياز آقا یسکوت کردم واو بعد از تشکر وخدا حافظ-

 ...دییچایم می،حتما تا خانه پهلو ها سیوگرنه با چادر خ...داشت

 ..سالم عرض شد خانوم-

 ؟.....رمیبگ یتاکس هیمگه چالقم که نتونم ....دنبالم ایمگه نگفتم ن....سالم-

چند روز که ...اما محلش ندادم....دیکشیم ادیفر نیزم ریز يدخترك از انتها!یلعنت..رنگ غم گرفت شیچشمها

 ...رودیم ادشی زیهمه چ دیکش یگرسنگ

 نرو؟ ؟نگفتميخسته شد یلیخ نکهیمثل ا......دنبالت امیگفتم ب دهیبارون شد دمید-

به بعد  نیاز ا خوادینم.... کنه ییکه داستان سرا ستیهم ن ییهوگو کتوریو....!نه من کوزتم نه تو ژان وال ژان-

 ...ومدمیبر ن یهنوز از پس جبران قبل...درحقم یلطفا بکن نیاز ا

 رییدخترك ،لحنم را تغ يناله ها دیشا....شد انیتمام ب يآرام وبا خونسرد یلیخ....نبود یاصال تند وعصب لحنم

  خواستمیچون اگر به خودم بود م...داد

 ....بزنم ادیفر سرش

 !فکر کنم قند خونت افتاده...باشه بعدا... میزنیفعال باهم حرف نم-

 ..چه االن چه بعد....باهات حرف بزنم خوادیاصال دلم نم-

نگاه  خگرانهیمثل همان وقتها که مادرم مرا توب..شدم مانینگاهم کرد که از گفتنش پش يبد یلیجور خ کی

 .چسباندم یم نهیومن سرم را به س کردیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٩٧ 

 يفقط سر راه جلو....نزد یتا خانه حرف...!نمینش یمن تورا ادب نکنم آرام نم....زدیم شخندیزبان دراز ن دخترك

 اریمهد سشییکه ر یکادر دانشگاه چارهیرسد؟بیبه دانشگاه م یاصال ک...وغذا گرفت ستادیرستوران ا کی

 .فشاندیمان سکوت ب نیتمام نشود ومدام ب یگرده افشان نیخدا کند فصل ا..باشد

 ...!کاش تمام نشود...وفان واهمه دارمآرامش قبل از ط نیا از

 نیبه سمت من از ماش دهیکردم ونرس ياما من لجباز...شد وبه طرف در سمت من آمد ادهیپ دنیمحض رس به

نگران ...شدم اطیوارد ح دیچرخش کل کیامان به راه افتاده ،خودم را به در رساندم وبا  یب لیس ریز....شدم ادهیپ

 ...لباس عوض کنم عیسر یلیخ توانستمیچون م...سرما خوردن هم نبودم 

اش از  یپوف کالفه وعصب يصدا...همانطور چتر به دست مات حرکت بچه گانه ام پشت در مانده بود اریمهد

م که از چشم در آورد یوجودم زبان يآن زبان نفهم انتها يحاال من برا...بود یدنیقطرات باران هم شن يالبال

دست از سر کچل من  دیشا...وانه شده امیبگذار فکر کند که من د....تازه وارد شده به خانه دور نماند اریمهد

شده بود وبه تنم  سیلباسم کامال خ یلعنت.....کردم زشیگذاشتم وچادرم را آو نهیرا کنار شوم زیرخت او....بردارد

 .بود دهیچسب

 يبرا دیچهار ده ساله که شا يمثل دختر ها....ه بود که صبح بافتم را بپوشمرفت ادمی یمن اصال به کل يخدا

شده  جیچه کنند ،حواس پرت وگ ینیریش نیدانند با ا یزبانشان مزه کرده ونم ریبار طعم عشق ز نیاول

 :طلبکارانه گفتم یبا لحن....من ثابت بود ينگاه سرزنش گرش رو...بودم

 ...دمیگرمم بود،نپوش...دلم خواست ه؟اصالیچ-

 ..!ناهار ایبرو عوض کن لباساتو ب....یدونیخوبه خودتم م-

را رها  میامان دندان ها یتوانستم لرزش ب یاز سرما پوستم دون دون شده بود وحاال م...اتاق رفتم  به

 لیاوا نجایا...سب استهوا متنا يشهر خودمان تا اواسط آبان ،سرما..!شهر سرد است نیچقدر ا ایخدا...کنم

اش عوض  یو شلوار صورت یبلند طوس کیتون کیلباسم را با ...یبه حال چند ماه آت يهواست ،وا نیمهرش ا

 دمیپوش يا رهیت يروسر!خدا کند بچه قولنج نکند...را بستم میلباس پهلو ها ریاز ز یشال پشم کیکردم وبا 

اما با ....مالش داد یدلم را حساب زیم يشده رو دهیچ يغذا يبه آشپزخانه بو دنمیبه محض رس..رفتم رونیوب

نشستم ومشغول خوردن  زیآن طرف م....آوردم رونیخرت وپرت ب یرفتم وکم خچالیتمام به سراغ  يلجباز

 :گشاد شده گفت یبا چشمان...کردمیعمال خودم را زجر کش م...شدم

 نرگس؟ هیکارا چ نیا-
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تازه صبحم )خدا مرا ببخشد..!دروغگو(گهیاز بوش د خورهیحالم بهم م....رونیب يخسته شدم از غذا... یچیه-

 !)باورکن...مشترك نداشته مان يجان همان عمه ...(شهیم تیمعده م اذ..تونم ینم...خوردم  نیسنگ

 دور سرت؟ یچونیپی؟چرا لقمه رو م یبگ يخوایم یچ-

 :وگفتم دمیاز خوردن کش دست

 یهوم؟مگه نگفت....يوبعدش بر ینبود ؟چند وقت باش نیقرارمون مگه ا...دور وبرم نباش ادیفقط ز... یچیه-

 یستی،همز زیبه صورت مسالمت آم....شنیهم نم زونی؟هم خونه ها که همش آو....میفقط همخونه ا

 !نیفقط هم..!کننیم

مورد عالقه ام خورد  يلقمه از کباب  يلقمه ا یتفاوت یوبعد با ب...درست وسط مردمک ها را ...نگاه کرد  یکم

 :باال انداخت يوبعد شانه ا

برا ...فسنجون دونمیچه م ایمثل کباب،آش رشته،..کردنیدرست م يبو دار زیچ هی یوقت...ها هیهمسا مایقد-

مورد عالقه ام را  يانصاف نام تمام غذا ها یب(چرا؟ یدونیم....بردنیبشقاب م هیکه زن باردار داشت، يخونه ا

 )برد پشت سر هم

 .شده بودم رهیخ شیبه چشمها يریگ ادیمشتاق  یمثل کودک من

که بوش بهش  ییلقمه از غذا  کیبه زن حامله بخوره واون زن  ییغذا ياگه بو.. گفتنیم ایمیقد نکهیبرا ا-

امانت دستت لوچ بشه ....مردم يچشم بچه  خوادی؟دلت م یحاال خودان..شهیرو نخوره،چشم بچش لوچ م دهیرس

 ..بخور ياردوست د یهرچ....فراوون يمویکاهو بخور با آبل....بخور رینون وپن نی،بش

 :لحظه با خود گفتم  کی...ودوباره مشغول خوردن شدم ...همش خرافاته نایا-

او "کنم ؟ کاریچ ایخدا....م که لوچ ندارن نایحامد ا لیبدم؟تو فام یمن جواب معصومو چ...نکنه راست باشه"

ازبس که با ...جلو آمده یکه شکمش کم ستین خودیب....دادیپشت سر هم لقمه ها را فرو ممشغول خوردن بود و

حال خودم از تصورشبهم ... یییاَ..افتاد یه م ابزاق ر البیکردم،سیمطمئنا اگر دهانم را باز م...خوردیاشتها غذا م

 ..!خورد

 ....خورمیتکه م هی یکنیاصرا م نقدریخوب حاال که ا-

 :به طرف ظرف دراز شد که گفت دستم

 !اصال دست نزن ای يداریدونه کامل بر م هی ای....ادینکن بدم م یدست مال... رینخ-

 :نبرد گفتم یپ اقمیبه اشت نکهیا يبرا..کباب بزرگ وکامل برداشتم  کیهم خدا خواسته  من
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 ؟ ناسیا مایاثرات نشست وبرخواست با ش!يمهد يچقدر لوس شد-

نام  شبیچرا از د....را کور کردم شیاشتها یاما من لعنت....شد انیکه بدون غرض ب داندیخدا م...قصد گفتم بدون

 ش؟یدارد رابطه ها یاصال به من چه ربط....چرخدیسرم م يمدام تو مایش

 :بشقاب سقوط کرد وگفت يتو میلقمه از دستش ،مستق-

 ..!به کارت ادامه بده...يموفق شد گمیم کی؟تبریبسوزون يخوای؟میکنیم یتالف ي؟داریکنیچرا بس نم-

 نیچمدان به ا یک...چمدانش شده بود همانیکه از امروز م یاتاق.....برخواست وبه طرف اتاقش رفت زیسر م از

 :راه گفت  نیب دم؟دریرا داخل آورد که من ند یبزرگ

 .!ودر را بست...کنمیخودم جمع م....دست نزن -

 یکیخورده مان را هم  مهیبشقاب ن.را جمع کردم  زیبه حرفش گوش ندادم وم...دکور شده بو میاشتها گرید

را خوب  نیا یول!خودم هم ناخوانا بود يِحالم برا ریتغ نیا.دادمیبه او حق م....سرَش دادم خچالیکردم ودرون 

 لمیبه اتاق رفتم وهنوز در را نبسته،موبا!وداطالع ب یواو از واهمه ب دمیترس یم زهایچ یلیمن از خ دانستمیم

 ..زنگ خورد

 با ما نه؟ یزنیبا بچه ها حرف م یزنیازت؟زنگ م ستین ي؟خبر يچطور....معرفت یسالم خانوم ب-

 چطوره؟ ؟حامدیمعصوم؟خوبم ،تو خوب يحرف زد يباز تو رگبار....سالم-

 ؟یکنی؟چه م ییتو کجا....میخوب-

 .. رونیتازه اومدم از ب...خونم-

 ؟يناهار خورد-

 ....ناهار طعم دهنم گس شد ياور ادی با

 ؟ی،پسرت چ يریگیمارو نم ؟سراغيگریباز يفشرده  يدوره  گذرهیخوش م...آره خوردم-

 !موقع راه رفتنم به کنار يها يعق زدن ومسخره باز نیا....روسرم ختهیکار ر ایدن هی یاگه بدون....مرض -

 ...نمور کج ومعوج راه برو هی....خورده  هیاالن فقط ...! دوره عق زدنو تمومش کن...ونهید-

 ...!شترهیب رشیتاث یعق بزن گهیحامد م...دونمیچه م-

فسقلتون انتخاب  نیاسم برا ا هیشما دوتا  یراست....ده؟ییزا کمیچند ش ؟مگهیکنیبه حرف اون گوش م-

 !ن اسم ،من اسمم گهیم....نطوریسرگردونه هم ن؟بچهینکرد

 :وگفت دیخند
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 ...میبگ هیبعد به بق میاول نظر تورو بپرس میگفت...میدیرس يا جهینت هیچرا اتفاقا با حامد به ....فداتون بشم یاله-

 پت ومت؟ هیشاهکارتون چ نمیخوب بگو بب-

 ه؟یچ حینظرت راجع به مس.....فحش بدم خوامیکه جلو بچه نم فیح...برو بچه پرو-

 مامانش؟ ای هی؟باباش نصران حیچرا مس ؟حاالیچ-

 ست؟یقشنگ ن!پرازمعجزه اس حضورش...دهیمون م یجون تازه به زندگ هی،داره  حیخوب چون مثل مس-

 ..!خودتونه يبچه ... دیمختار....دونمیچه م-

 گه؟ید ومدیخوشت ن یعنی-

 ...!ذارمینم نیمن اسم بچه مو ا یول...چرا قشنگه-

 ...میکم آورد گهیحامد که د ؟منويندار يشنهادی؟خودت پ یپس چ-

 ....کم خرج داره برات هی....اوممم-

 ..!ری؟بگو باج گ یچ-

 برام خوب؟ اریمامان پز ب يها ینیریظرف بزرگ از اون ش هیهمدان  یرفت-

 !استیس ی؟ب..خوادیم یگفتم حاال چ....باشه-

 ه؟یخوب ولش کن نظرت راجع به محمد چ-

 محمد؟حاال چرا محمد؟-

اول اسم تو با ح  میم....جالب کشف کردم زیچ هیدوما که ...ها یحیخودمونه نه مس امبریخوب اوال که اسم پ-

 چطوره ؟....اخر اسم تو با دال آخر اسم حامد میم......اول اسم حامد

از  کردمیماچ گنده م هی يکاش دم دستم بود...از ذوق ترکهیبه حامد بگم م....نرگس چه با حال يوا-

 ..هات دهیا نیقربونت بشم با ا....لپت

 ؟يندار يکار...خستم یلیبذار بخوابم که خ گهیبرو د....ونهیخدا نکنه د-

 ...اون جا امیسر ب هیبا حامد  دیشا یراست...یخوب بخواب... زمینه عز-

 ...نییپا ختیر يهر دلم

 ....امیاز پس خودم بر م...نینگران منم نباش...هوا سرده  یعنی.... خوادینم...چرا....چ-

 ؟يد یرامون نم میایب یعنی....وا -
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اونم برا نصف .....نجایا دیایب دیهمه راهو بکوب نیخوام به خاطر من ا ینم یول....قدمتون سر چشم یعنی....نه -

م از مامان....در ضمن حواست به درس ومشق بچه ها باشه ها....هم حامد ادیهم به تو فشار م...روز موندن تون

 ...دونه ینم يزیچ دیجد یآموزش ستمیس

نگران بچه ها هم نباش ...میاینصف روز ،چند روزه م ينشد به جا یاگه راض گمیباشه حاال به حامد م-

 ..خدا حفظشون کنه برات....رسهیومشقاش هست که به ما نم ریقشنگ مراقب ام نقدریقربونش برم مهتا ا...

 ....بغل کردنشون هیدلم لک زده برا ...معصوم یآخ گفت-

 .خدافظ...يخسته ا...برو بخواب ....زمیعز ریبسه حاال آبغوره نگ-

باشد معصوم ...زود تر قطع کند خواستی،م دنشینترک يکه برا دمیفهم...آشکار بود شیبغض صدا.باشه خدافظ-

 میپهلو ها...میگلو....سوختیتمام تنم م....دمش داریب یبیعج يبعد از ظهر با احساس گرما.! دمیجان ،من نفهم

که سرم  زمیبرخ میاز جا خواستمیم....شتدا يچه درد یلعنت تینوزیس نیآه ا...کردیچشمانم هم درد م یحت....

  وهیآبم يصدا...به طرف در رفتم ...تخت برخواستم يصبر کردم وآهسته ودست به لبه  یکم....رفت جیگ

خدا را شکر زود تمام ...کردیسرم را سوراخ م يدوارش،مثل مته تو یغیت يوچرخش آن صفحه  يریگ

 دنیامد که باد یبه طرف اتاق م وهیآب م یبزرگ وانیبا ل اریمهد.....چهار چوب در نشستم يهمان پا...شد

 :پا تند کرد وکنارم نشست یمن،کم

 ست؟یشده؟حالت خوب ن یچ-

 یم يمسکن قو.....ام افتضاح یراب است وحال روحام خ یحال جسم.. را به عالمت نه تکان دادم سرم

 ؟يدار....خواهم

 ....پرسمیم رضایعل زنمیصبرکن االن زنگ م..نه ..ها ن....دکتر میبذار لباس عوض کنم بر-

 ....:قطع کرد وبه طرفم آمد  قهیبعدازچند دق...دمیشنیم دهیبر دهیرا بر شیکلمه ها..طرف تلفن رفت  به

 ...امیرو تخت دراز بکش االن م میبر ای؟بيچقدر تب دار يوا-

از  یکم...کن قیتزر تیاز مسکن دستها یکم...نیجا کنارم بنش نیهم...نرو دیکشیم ادیفر نیزم ریز يتو دخترك

 نییلگن آب وحوله پا کیبه همراه ...خوب بشوم دهمیقول م...یهمه آشفتگ نیآرامش نگاهت بچکان ته حلق ا

االن از خجالت چند درجه  نیهم....کردمیشان م يماریبچه ها در مواقع ب يکه خودم برا يکار....تخت زانو زد

خودش هم مشغول در اوردن جوراب ...شدن وپشتم را بالش گذاشت  زیخ مین يکمکم کرد برا...شد شتریتبم ب

 بکیبغضِ پشت س چقدر بد بود حالِ...را داخل آب فرو بردم میپاها....شلوارم را تا زد  يشد وپاچه ها  میها
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سرد  یلیخ شیدستها....سراند یدستش را م نییوبه سمت پا رختیآب م انوز ریرا تا ز میپاها يرو.!میگلو

 ادیرا بستم واز ضعف ز میچشمها... دانم ینم....هزار باره انجام داد ایدوباره ....وجودم  يمرهم کوره ....است

در گوشم  ییصدا....کنارم نشست یدست کس....تکان خوردم یکم....راآب میدر آوردن پا یحت.....دمینفهم يزیچ

 ...دیچیپ

 ...ومدهین نمییپا....از عصر تبش باالس-

 ن؟یش کرد هیخوب پاشو-

 ...دوبار...بله -

 کیمن ...چون بارداره تشنج براش خطر ناکه....کنترل بشه دیفقط تبش با....هیسرماخوردگ هی...نینگران نباش-

شب تبش  يها مهیممکنه ن یاالن سر شبه،ول....نیباشه به موقع بهش بد سم،حواستونینویبراش مدارو  يسر

از حمام  یوقت یول....هم دوش آب ولرم ومدنین نییدر صورت پا....دیلباسا شو کم کن دیتونیهر چقدر م...باال بره

فراون مثل آب  عاتیما.پهلو نکنن نهیوقت س هیتا ...خونه متعادل باشه يحواستون باشه که دما دیبا ادیم رونیب

نره ،چون  ادتونیهم  يمواد قند.حرکات بچه رو چک کردم ،مناسبه...دیساعت بهش بد میمرکبات هم هر ن

در ضمن حال .... هی،بدون ادو یکباب يساده،مثل سوپ وگوشت ساده  يغذا.گمیم هافت قند دار يسابقه  دیگفت

 ...شهیان شااهللا زود خوب م!دیپرستارش باش دیتا بتون دیبخور يزیچ هی،بهتره  ستیخودتونم اصال خوب ن

 !دیآورد فیتشر نیلطف کرد..!ممنون دکتر-

 .الکل يوبو مارستانیب طیاز مح ادیخونه ،بدش م امیهم م یبرا خود مستوف شهیمن هم...کنمیخواهش م-

 .!شدیم یکردم ،چ ینم دایدونم اگه شماره تونو تو دفتر پ ینم-

 .با اجازه .!ثابته تشیفعال که وضع...توکلتون به خدا-

 ....بازم ممنون-

 .خدافظ...ریبراش بگ وهیآب م هیبرو ..راهو بلدم يایخواد دنبالم ب ینم!پسر جان کنمیخواهش م-

 !خدا نگهدار...ان شااهللا جبران کنم لطفتونو-

برداشته  مینگاهش که از رو ینیسنگ..نگاهم کرد یکوتاه زد وکم يلبه تخت نشست،گونه ام را بوسه ا يرو

 يرمقم جا یشدن بود؟دست ب ضی،االن چه وقت مر یلعنت..شد،تازه توانستم نفسم را رها وچشمانم را باز کنم

که در خاطرم نشانده  يبوسه ا نیولچقدر از ا یراست..نشد غیت غیت ششیصورتم از ته ر نباریا...بوسه اش نشست

 گذشت؟؟؟یبود م
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عمو رضا نسبت به دوبرادر ...میتهران رفته بود یبه باغ عمورضا در حوال یش،همگیبه در هفده بهار پ زدهیس روز

بود وهمه را به آن جا  دهیدر راه چالوس ،خر ییالیآن سال هم و...بهتر بود یلیاش خ یاوضاع مال گرشید

خواستنش  يمزه ...معجزه بود کیم مثل یکردن برا يسپر اریدوم نوروز را ،کنار مهد يتمام هفته .دعوت کرد

شب ...دیکوبیم نهیس يتو دنشید يدلم برا...ظهر بود او هنوز در خواب یحوال...زبانم رفته بود ریها،ز یتازگ

 ونیقل شیپدرم که تذکر داد،بساطشان جمع شد وبه جا...کردیم يشب با پسر ها پاسور باز يها مهیگذشته تا ن

من را هم  یحت...نداشت کباری یسال يها دنیکش ونیقل نیبا ا یشد،مخالفت پدرم هم همراشان..!نیگزیجا

 راتییبه باغ رفتم وقدم زدم ،تغ...کردیم تمیمعسل اذ يآمد،بو یخوشم نم یلیاما خ....کرد قیمهمان چند پک عم

تازه  ندرختا يچاشت،سخاوتمندانه رو میآفتاب مال یول....سر بود یهنوز هوا کم....آرام شد یحالم کم يجو

 يباغ گلخانه ا ییدر قسمت انتها....قلقلکم آمد یکم....ورو شد ریز ییبایهمه ز نیدلم از ا.....دیتابیشکوفه زده م

به طرفش رفتم ...به چشم آمد کردندیم یخوش رقص هیشیرنگارنگ ،که از پشت ش یینه چندان بزرگ ،با گلها

  ،بوتهیرنگارنگ،رازق يزهار....پر شد از عطر خوب گلها میها هیوبا داخل شدنم ،ر

 !قرمز وکوچک  يها یتوت فرنگ....ثابت شد ينقطه ا يچشمم رو نکهیتاا...ینییتز يها

دستم تاب  يبه اتاق رو دنیکردم و تارس نیدستچ ییچندتا .....ست یعاشق توت فرنگ اریمهد دانستمیم

 .یاز آن همه خوشحال رفتیدلم قنج م..دادم

 رونیب دیخر يهم که برا مانیپدرها...اشپز خانه مشغول خوردن صبحانه بودنددر  یشده وهمگ داریها ب پسر

خوش خواب  اریتنها مهد دانستمیکه م یگفتم وخودم را به اتاق یآخ جون..!ومادر ها مشغول تدارك مقدمات ناهار

 بهم  يموها آناش با  افهیق...دمیخند یدر را باز کردم وکم...،در ان است رساندم

 رونیدلم خواست ،قسمت ب!دهیصاف واتو کش اریان هم مهد...ور شده اش ،اخر طنز بود کی و لباس ختهیر

اصال  دنشیباد!کوچک ياما هم نامحرم بود وهم دستم پر از درخشان ها ....شکمش را قلقلک بدهم يافتاده 

 هیبعداز چند ثان...چرخاندم رشس يباال یتوت فرنگ کیکناربالشتش نشستم و....چه آمده ام يرفته بود برا ادمی

 وبه سرعت چشمانش  دیرا بو کش نشیری،عطر ش

شده بود که  یتخس يمثل پسر بچه ها!روشن متعجب يها ي،آن قهو ا دنیشد،خنده ام گرفته بود از د باز

مظلوم به آدم ذل  ییوبا چشم ها کنندیدارند را فراموش م طنتیمورد عالقه شان ،هرچه ش يغذا دنیباد

ودوباره  دشیبلع....دیلبش گذاشتم واو خند يرا رو یتوت فرنگ!شکم است يبنده  شهیجنس ذکور هم..زنندیم

 ....دهان باز کرد
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 !از دست نرگس خاتون باشه یاونم وقت...نهیریچقدر ش...اومم-

 خوشمزه بود؟-

 !کوچولو) یتوت فرنگ(يپرفکت استرابر....رینظ یب... یعال-

 حاال ناقال؟ شیاز کجا آورد -

 !از ته باغ ،تنبل خان-

راه  ي مهیواز ن امدیدلم ن!معصوم شد یلیاما نگاهش خ..از توت ها مانده بود،خواستم به دهان خودم بگذارم یکی

 .دستم برگشت خوردبه طرف دهانش

از  يتجربه ا چیمن که ه يبرا...دیتپیدلم طوفان زده وقلبم مثل گنجشگ م....دستم را هم خورد یتوت فرنگ با

 :گفتم تیبا عصبان.نداشتم ،تکان دهنده بود  نیچن نیا ییژه هالمس وا

 !نامحرمم ها نکهیا ه؟مثلیچه کار نیا... ونهید-

شدم وکنج  یفن ،ضربهیدوم افتیضربه اش درست سر پا نشده بودم ،با در نیمن که هنوز از اول.شد  زیخ مین

گونه ام  يدورش،رو يخاردار ها میم س،با تما یقرمز شده اش از آب توت فرنگ يلبها...خوردم نیتشک زم

 میمثل س:کردیجمله م نیا انیب بهمرا وادار  دنمی،هنگام بوس یعمو عل يتازه در آمده  شیته ر شهیهم....نشست

 یدر امده اش ،که از آتشِ ب يِها شیته ر ينه از زبر....سوختیم شیجا یبار ،حساب نیاما ا!عمو ونهیخاردار م

 ! ختیکه به جانم ر یانیپا

 ..!محرم ترم خانوم کوچولو یمن از هر کس-

چشم باز  اریمهد يصدا سوخت؟بایهمه حرارت ،دوباره گونه ام م نیا انیاما چرا در م..بود نمیهم محرم تر حاال

 ..در قاب چشمان نشست میرو شیمرد نگران پ ریکردم وتصو

 ....ارمیکبابتم اماده س اآلن م...آب پرتقالو بخور  نیا ایب..زم؟یعز يبهتر-

 کیبه  یاصال نتوانستم لبم را حت!چند تکه هم کباب....فرو دادم میگلو يرا ،جرعه جرعه با بغض تو وهیآبم

که  دانستمیم..با بچه ها صحبت کنم  امدیخش دارم ،دلم ن يآن شب با وجود صدا.باز کنم یتشکر خشک وخال

 کیشب،بدنم مثل  يها مهی،ن اریده ساعت مهساعت ب يبا وجود مراقبت ها.شدنم را ندارند ماریب دنیطاقت د

از  ای سوختیچشمانم از حرارت درونم م...تخت بود يتخت نشسته وسرش لبه  نییپا....سوختیکوره در اتش م

 :باز من،گفت مهین يچشم ها دنیساعته اش چشم گشود وبا د کیچک کردن  يهرم اشک؟برا

 ؟يخوایم يزیشده ؟چ یچ-
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ها  هیپاشو...بلند شد شیام نشست مثل برق گرفته ها از جا یشانیپ يدستش که رو!نه یعنیتکان دادم ،که  سر

  میبازو ریبه سرعت ز...اثر نگذاشت

امان  یب میاشک ها...داد ومرا به طرف حمام برد هیحالم را به خودش تک یجسم ب....انداخت وبلندم کرد دست

 .رختیم نییپا

 ....زمیریاشک م نگونهیدانست از تصور چگونه خوب شدنم ا یواو نم..یشیاالن خوب م....زمینکن عز هیگر-

 .:زبانم را در دهان چرخاندم یحال ی،با ب دیلباسم رس يباال يدکمه ،از سه دکمه  نیکه به اول دستش

 ...تونمیخودم م-

 ؟يدار یچه حال ینیب یگل کرد؟نم تیباز مسخره باز-

 یروشن يقهوه ا گرید...دیاش ،غلطت یخوابیاز ب یناش يخون ها يشد وخون رو یعصبان....را پس زدم دستش

 .قرمز شد  کپارچهیدر کار نبود،

 ...! ياگه دستتو بر ندار یعل يبه وال....نیمثل ا يروز ؟برایبرا چ....من محرمت شدم نرگس-

 :ارام تر از قبل گفت یچند بار سرش را تکان داد وکم یعصب

 !بر عکس تو...برمی،نم دنتیاز درد کش یلذت چیبه خدا من ه!اشکانکن با اون  نیتوه تمیبه انسان-

با .دیام چسب نهیبه س یانصاف یهمه ب نیسرم از ا....گردنم يمثل مهره ها...شل شد میرا که گفت دستها نیا

 لباسم را از تنم خارج  نهیطمان

همان که ... دیخر میبود که معصوم برا یخوشرنگ يها یهمان سرخاب! یبود؟لعنت یچه رنگ رمیلباس ز..کرد

  یم دمیپوست سف گفت،بهیوم دیخندیم

پلک ...انداخت نییسرش را پا...کرد ینم می،در ان همه شراره رها میرنگ وطرح لباس ها یاصال چرا نگران.دیا

مان را ست ه يوا...دیلرزیامان م یوب سوختیتنم م..ام را در اورد يشلوار باردار...هم فشرد يرا رو شیها

 شیدوش ،رو ریرا آورد ومرا ز نهآشپز خا یکیپالست ي هیچهار پا.آب را ولرم کرد!یلعنت....ام دهیپوش

محمد عاشق ...اش يگود يباال...دیرسیاصالح نشد،حاال تا خط کمرم م گریکه بعد از محمد د میموها....نشاند

 ...کوتاه شده ام بود يموها

 یزودتر از آن راه یلیخ...به سر شانه برسد میگذاشت مو ها یاصال نم"شومیمثل دختر بچه ها م":گفتیم

داخل  يمحمد کوچولو يرو..نشست یبر آمدگ يدستم رو...کوتاه وکوتاه تر..مدل به مدل ...شدمیم شگاهیارا

 .!با قطرات آب دهیچیدر هم پ...اشک هم نبود البیس نیا ياگر تو نبود...رحمم
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بودن محمد  گرستم،نهیبود م دهید اریشکمم که مهد يودرشت رو زیقرمز ر يترك ها يهم برا دیشا

که  یخوشرنگ یدست بلوز وشلوار خانگ کیکجاست؟با  تیدلباسهاینپرس..رفت رونیربع ،ب کیبعد از!کوچولو

 .ردبدنم را خشک ک يبزرگتر يوبا حوله  دیچیپ میموها يحوله را رو....بودمش بازگشت دهیند

تمام  يرو خوردیبود وقطرات آب سر م سیخ میلباس ها...دیحجم ِ برآمده کش يِرو یوبه نرم ستادیا مقابلم

 ....حجم بدنم

 !کمکت کنم امیبگو ب يدیلباساتو پوش!پشت درم-

 ایسر وشکل ؟ نیبا ا دنمیناراحت بودم ؟از د نهمهیمن چرا ا....قسمت استخوانم فرو رفت نیتر ییتا انتها خجالت

 میکه برا یلباس يرا از ال یسورمه رنگ ریبودنم؟ست لباس ز بایز....جوان بودنم...بودنمبه هنگام دلبر  دنمیاز ند

 یست که کس يبار نیاول!دانست؟؟یرا م زیهمه چ.....بود  دنمیحواسش به خجالت نکش....آورده بود ،در آوردم

 .خواستیحوله اش را ازمن م یحت...کردمیخودم آماده م شهیمحمد را هم يلباسها..اورد یرام میلباسها میبرا

زد وداخل  يتقه ا!ندینشیتنم م يدیرنگ ها به سف يهمه ! یلعنت..اَه..خون عوض کردم یرا با دل سمیخ لباس

 میام را به شانه اش داد وخودش شلوارك کوتاه را پا هیتک...توان بلند کردنش را نداشتم....دیلرزیم میپاها...آمد

شکمم را  يخصوصا که گرد.بود بایز یلی،خ زیر يها نی،با آن چ نهیس ریز زکوتاه برش خورده ا راهنیپ.کرد

تا به حال در  رایلباس ینیداشتم چن نیقی یول!دانم یاش را هم نم یبود؟؟؟ک دهیخودش خر.!کردیم انینما شتریب

  انِیم

 !بودم دهیند میلباسها

کنارم  یخال يبه جا..مبل دونفره مرا نشاند يرو نهیشوم يها یکینزد.ارمیب یدنینوش هیتا برات  نیبش نجایا ایب-

 گذرد؟یچقدر از تنهابودنم م...ستمینگر

آبجوش وعسل کنارم  وانیل کیتکنفره عبور کرده است؟با  يمبل ها ي،از نشستن من رو هیقرن ثان چند

 !کنارمن یچه زود پرشد حجم خال.نشست

 ؟ارمیب...گوشت درست کردم برات  يکم عصاره  هی؟یستیگرسنه ن-

 ...اشتها ندارم...نه-

 ؟یدراز بکش يخوایم-

 .!دانشگاه يبر دیتوبرو بخواب فردا با...حالمیفقط ب...ادیخوابم نم...نه-

 !نباریچقدر داغ بود ا...ام نشست یشانیپ يدستش رو...کنمیرد م یفردارم مرخص....برهیمنم خوابم م.نه -
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 .نییخدارو شکرتبت اومد پا-

 .زد ودستم را گرفت يلبخند..دوباره اش یسکوت وگرده افشان یکم

کاناپه ،به  يبرخواست وبعد از خواباندنم رو.. ارمیرو انداز ب هی رمیم...کاناپه درراز بکش نیا يرو ایبلند شو ب-

 :رو انداز را که انداخت ،گفت...در دست برگشت یرو انداز وکتاب کیبا ...طرف اتاق رفت

 .!شب شعر نمیخوب ا-

 .اشاره کرد یلیسه يدستش بانام مهد يکتاب تو به

 .امیبذار االن م....موهاتو خشک نکردم یراست-

 .:بار گرفتم نیاول يدستش را برا -

آب موهام رفته  اریهست تو کشو اونو برام ب دیسف يروسر هیفقط ....من عادت ندارم با سشوار خشک کنم...نه -

 !گهید

مضاعف  یوقت دیورو کرده وبا ریدلم گفتم حتما تمام کشو را ز يتو.آمد قهیبعد از چند دق....امیباشه االن م-

 .مرتب کردنش بگذارم يبرا

 !خوب خوتو بپوشون....زیحوله رو بده من ،پهنش کنم رو رخت آو-

 يکاسه .....شعر خواند وشعر خواند وشعر خواند.به من ملحق شد يتکان دادم واو هم بعد از لحظه ا يسر

با ....هم افتاد يرو  میپلک ها.نشستیشکمم م يدستش که رو يونوازش ها اتیز ابشد ا زیوجودم لبر

 يادیز يبا خدا حرفها..وضو گرفتم وقامت بستم....لحظات برخواستم نینماز خواندن در آخر يصداکردنش ،برا

رو فرستاد صبحانه همان عصاره را به حلقم ف يبرا...کردیرا رها نم میضعف نا تمام دست وپا نیداشتم ،اما ا

 دیخندیپله ها م يرو...باز شده بود شی،دستها نیزم ریز يدخترك تو....خوابم برد شیودوباره با نوازش ها

 زانیگر هیاز مواخذه وتنب...دیایباال ب دیترس یهنوز م..رفتیمقابلم م ستادهیقامت مرد ا يوقربان صدقه 

اش  ی،وآن چهار شانگ يکرم قهوه ا یلباس خانگ يدلم برا....بود ییآشپز خانه باز هم مشغول کارها يتو...است

 ریتا ز یاز مرجان هم بلند تر بود ول یقد من حت نکهیبا ا....سر وگردن بلند تر از من بود کی....قنج رفت يخودیب

خت ر يپهن شده رو يها ریلباس ز دنیبا د.165از  شتریسانت ب ستیب یفکر کنم حوال.دیرسیم اریمهد يچانه 

سه روز در ...را ییآن همه طعم بهار نارنج چا دمیام نشست واصال نفهم یشانیعرق شرم بر پ نهیکنار شوم زیآو

 هر ...در خانه انجامش دادم شدیکه م ییاما تا جا..غر زدم یخانه نشستم وبابت کار عقب افتاده ام حساب
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پر بود  میبه خواب رفتم وروز ها  یهنگام شعر خوان اریمهد يسخاوتمندانه  يشب باشعر خواندن ونوازش ها سه

 !شیمواخذه ها یومراقبت وگاه یدگیاز رس

 رومیدر اطراف م یی،چند روز به روستا يکار يدادم، که برا یامیبا بچه هانداشتم وفقط به معصوم پ یتماس

به دانشگاه رفت وبا  یاعتدوس اریروز پنج شنبه بود ومهد.را خاموش کردم یوبعد هم گوش...وآنجاهم آتن ندارد

 ست؟رفته ا دیچند بار محمد خر دیآ ینم ادمیچرا ...برگشت دیبغل خر کی

 يحاال تو نیزم ریز يدخترك زبان نفهم تو!یلعنت اسیق نیرا داشتم؟باز هم ا زیهمه چ تیخودم مسئول شهیهم

دلم گفتم به موقعش  يتو.نشاندیم يولبخند دادیدست تکان م نییهم به من از آن پا یگاه...خوردیتاب م اطیح

 !صبر کن یکم....کنمیتورا هم ادب م

 دیخر يودست کرد البال...دمیخر ییزایچ هیبرات  ایب!؟رنگ وروت که برگشته يبهتر...سالم خاتون جان-

 ....شیها

 !ادیبدون دادوفر!يهات به موقع آمپوالتو زد یومثل بچگ يبود یشما که خانوم خوب يکادو نمیا....آهان -

 نهیس ریخوشرنگ بود ومدلش هم از ز یمرغاب ينخش مثل کله ....دیکش رونیرا ب ییبایسبز رنگ ز بافت

 ...ییبزرگ به رنگ طال ییبا دکمه ها...شدیکلوش م

من که تمام پاساژها را ..کنجکاو شدم ..بود  بایواقعا ز!دمشیمن هم از خدا خواسته پوش!..اندازه ته نمیبپوش بب-

 بافت را  نیچگونه ا..ورو کردم  ریز

 کرده بود؟ کشف

شدم  دینا ام دمیمغازه که رس نیکردم،تو آخر رویهمه جارو ز ؟منيآورد ریاز کجا گ یول!قشنگه یلیخ....ممنون-

 ...دمیرو خر هیواون ذغال

 !خاتون  نمیماا....گهید گهید-

 یک"گفتیم هی،که بعد از گر یثل همان کودکم...؟؟.رودیخاتون گفتنش ،ضعف م نیبودم که چقدر دلم از ا گفته

 "کرده؟ تیخاتون منو اذ

 :دم دستم نشستم وگفتم یمبل يرو

 خاتون؟ یگیبه من م یبرا چ-

مرجان در  یشگیکار هم.کرد يشروع به باز میرا گرفت وبا انگشتها میدستها....زانو زد میامد ومقابل پا جلو

 ....بدهد حیتوض میبرا يپدر يرفتنش را از خانه  خواستیهمان روز ها که م....هنگام حرف زدن بامن
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 هی.يماهت بودوتو بغل زن عمو لم داده بود شیپنج ش یاز وقت.... ادمهیکه  يروز نیخاتون ،چون از اول گمیم-

کالس دوم بودم وتازه امتحانمون تموم !وستهیبهم پ یکمون يوابرو ها یمشک يبا چشما دمیدختر کوچولو د

شخصابرا ! عمو احمد يخونه  میریم دی،گفت جمع کن گهیدختر د هیاومدن  ایبام به شوق به دنشده بود که با

روزا با  شتریب..میایبه خاطر مدرسه وکار بابا ب میچند وقت که نتونسته بود نیچون مامانت ا..زدمیبال بال م دنتید

 مامانم 

با محسن سر از پا  يوباز نیزم ریکه از شوق تاب تو ز انمیوآر رضایعل..گفتیم اتیکار نیریواز ش زدیم حرف

مامان بزرگ  يخونه  وارید يرو یصورت قشنگ تو رو با نقاش رینگاه،تصو نیومن تو اول میدیرس....شناختن ینم

بهم  يصورت گرد وابرو ها دچشاش،ازیخورش،از نجابتش،از  شییبایهمون که برام گفته بود از ز....دادم قیتطب

که چشمات برخالف خاتون قصه  دمیاما بعدا د!اسمتو گذاشتم خاتون یاز همون روز تو عالم بچگ......ش وستهیپ

چشام چه  نیبب اریمهد یوبهم گفت يروز که تو آفتاب بود هی نویا!ینه مشک.س رهیت ي،قهوه ا

 ....شد تو وجودم نیچشات ،ته نش نیریش يهمون روز که قهو ه !دمیه؟فهمیرنگ

کرده  یکیبا همان دخترك زبان نفهم دست به ....کردیم يگونه ام سرسره باز ياجازه رو یاشک ب يها دانه

 ..!میتنها ينبرد نابرابر تنها نیدر ا.. میاما من تنها....اند

 کم بغلت کنم؟ هی يذاریم-

ن بلند نه چندا يکاناپه  يزانو زده بود ومن رو نیزم يرو....دیعمق چشمم را خواند ومرا به آغوش کش فکرِمرا،

 يبرا....ختمیریومن همانطور اشک م نیبه طرف دادیومرا مثل گهواره ،آرام تاب م میهم قد شده بود....نشسته

 يدستش رو!ياجبار ییجدا نیاز ا شکستمیم هکه من دوبار يروز!دیزود فرا خواهد رس یلیخ دانستمیکه م يروز

را  ازمیمخدر مورد ن....آرام شده بودم...دیبار ینم میچشمها گرید....اتوبانِ کم عرضِ فقراتم در رفت وامد بود

 :از من فاصله گرفت وگفت.کرده بود قیتزر

 .میبر ایپاشو ب... میامروز سوپ مخصوص سر آشپز دار-

 شدیمظلوم م شیاجاق گذاشت ورفت،چقدر چشمها يکد بانو، صبح قبل از رفتنش غذا را رو يخانوم ها مثل

 مانینگاه ها یواشکی یاما گاه...میسکوت خورد يهمان گرده ها انیر را در مناها!کردیطور نگاهم م نیا یوقت

تا  کردندیاش،خود را بند م هیپا ایز یاز م ي،گوشه ا ازیوبعداز بر طرف شدن ن کردندیبر قرار م يباهم رابطه ا

 ...تازه کنند یشروع مجدد رابطه نفس يبرا
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 اریمهد

 

راه دارد آن هم از امروز  کیفقط ...باز شود گریبا دندان هم د کنمیفکر نم...کور شده است یلیافکارم خ گره

دانشگاه  يتو....ست یبد جور طوفان شیاش فرو رفته است وهوا یجلد سرتق يدوباره نرگس تو...محروم شده ام

 دهیلباس مناسب نپوش دمید نیاز ماش نششد ادهیصبح موقع پ....پشت پنجره ،نگران شدم لیس دنیبودم که با د

 .صبحانه يمثل همان آب کله ...دیدر دهانم ماس "مواظب خودت باش " يرفت که جمله  عیاماآنقدر سر...ستا

شان؟اصال  یمرد زندگ شودیچرا زن ها همه شان فقط م...از خودش دور شده بود نگونهیا یدلم گرفت وقت چقدر

مطمئنا با او ...آمدم  یکوتاه م دی،نبا دانستمیفقط خاتون مهربان من است؟م ایاند؟ نگونهیزنها ا يمگر همه 

به نگهبان گفتم همسرش هستم ....بود امدهین نییاش تمام شده بود وهنوز پا يساعت کار.بودم نیخوشبخت تر

حرفش در جواب  دنیبا شن.شدم ریرفتار سردش ،بد جور غافلگ دنیاما خودم با د....کنم رشیغافلگ خواهمیوم

 توانیم یعنی! در وجودش در شرف فعال شدن است یآتشفشان دیشا..افتاده  يدیکه اتفاق جد دمیسالمم فهم

 :آرام کردنش گفتم يوار بود؟برا دیام

 نرو؟ ؟نگفتميخسته شد یلیخ نکهیمثل ا......دنبالت امیگفتم ب دهیبارون شد دمید-

 :گفت داشتیمترلویهزار ک يفاصله  میتفاوت،که از نرگس تمام روزها یکامال سرد وب ینکرد وبا لحن نگاهم

به بعد  نیاز ا خوادینم.... کنه ییکه داستان سرا ستیهم ن ییهوگو کتوریو....!نه من کوزتم نه تو ژان وال ژان-

 ...ومدمیبر ن یهنوز از پس جبران قبل...درحقم یلطفا بکن نیاز ا

فشار آوردم تا لحنم  یلیبه خودم خ.کوبدیسرم م يتو یچند روزِکوتاه را دودست نیا يدارد تمام کارها دمیفهم

 :آرام باشد

 ...فکر کنم قند خونت افتاده...باشه بعدا... میزنیفعال باهم حرف نم-

 ..چه االن چه بعدا....باهات حرف بزنم خوادیاصال دلم نم-

چتر گرفتن  يوبرا میدیرس یوقت.نگفت چیه گریود..بسنده کردم يبه چشم غره ا خواست،امایم ادیفر یکم دلم

  دنیبا د.شدم ادهیپسرش ، يباال

نرگس  نیا...دمیخندیمتعجب بودم ودر دلم م...در حال فوران است يزیکه واقعا چ دمیبچه گانه اش فهم حرکت

نگاهش کن تمام لباسش .!..خوردیحتما سرما م...عقب برداشتم ووارد خانه شدم یغذا را از صندل.آشنا بود میبرا
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به خودش کرد  یم،نگاهیبگو يزیچ نکهیبدون ا...کردن چادر است زیآنوقت به فکر آو...است سیسرتا پا خ

 :وگفت

 ...دمیگرمم بود نپوش...دلم خواست ه؟اصالیچ-

غذا را ...شدم یرا گفتم وبه طرف آشپز خانه راه نیا....ناهار ایبرو عوض کن لباساتو ب....یدونیخوبه خودتم م-

  دمیلباس خانه پوش...گذاشتم زیم يرو

آخ ...وقت شوهر دادنته گفتید،مید یسرعت عمل م نیحال وبا ا نیاگر پدر، مرا در ا یعنی..کردمرا اماده  زیوم

لباسش را عوض کرده ....گذرانمی،کنار محبوبه ات روز گار م يدید یوم يبود یم نجایکه چقدر دوست داشتم ا

کاهو که داشت  یکم.. ریپن یکم..نان يارمقد...رفت خچالیشده ام ،سراغ  دهیچ زیبود وبدون نگاه کردن به م

 !وپاش کرده است در سرش ختیر یمعلوم بود فکرش مشغول وحساب...کردیم یخال شیرا رو مویآبل ي شهیش

دلم ترك خورد اما به پشت ..میهمخانه،کنار هم باش کیدور وبرش نباشم ومثل  ادیز خواستیم نکهیا دنیشن با

چرا  میبگو خواستمیم..یانصاف یب یلیخ میبگو خواستمیم...درخال بود وزودخاموش شد شعله اش...دیچشمم نرس

که  دمیعمق چشمانش ،فهم دنید باشوم در تو؟اما  يکه جار يگذار ی؟چرا نم...احساساتم يرو يبند یسد م

مادرم را  يها ریاز تفس یکیکباب خوردم و يتکه ا!ستیمشکل از من ن نایقیپس ...است با خودش  ریهنوز درگ

اش  افهیق.آن موقع زهرا باردار بود.وزهرا بازگو کردم رضایعل يهر روزمان به طبقه  ياز غذا یبردن بشقاب ي،برا

خواست خودش را از  یبود وهم نم دهیهم ترس..خنده دار شده بود یچشم بچه ،حساب یموقع مطرح کردن لوچ

 که  یکم!دخترك لجبازرا...دمشیبوس یدلم حساب يتو....اندازدیتک وتا ب

 :از کباب مورد عالقه اش جدا کند گفتم يتکه ا خواستیم ییوبا پررو ذشتگ

 ! اصال دست نزن ای يداریدونه کامل بر م هی ای....ادینکن بدم م یدست مال... رینخ-

چون من ...مهیبخورد،نه نصفه ون ریدل س کیاش کرده ام،الاقل  ادهیپ طانیحاال که از خر ش خواستیم دلم

 يبعد از چند لقمه  ی،وقت دیهم نکش هیاما خوشحال شدنم به صدم ثان....غذا نیا يبرا دانستمیرا م اقشیاشت

 :گفت دهینجو

 ؟ ناسیا مایاثرات نشست وبرخواست با ش!يمهد يچقدر لوس شد-

خراب کردن تمام حال خوشم؟چرا نام  يبرا يخورده ا ن؟قسمییلقمه آرامش برود پا کی يگذار یچرا نم آخر

ومغمومم  یاما حاال که عصبان...مهمانش کنم حیتوض یکم دیبا دیشود؟شا یحذف نم شیه هااز واژ مایش

 :راه رها کردم وگفتم انهیلقمه را در م.بعد  يباشد برا!نه
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 ..به کارت ادامه بده...يموفق شد گمیم کی؟تبریبسوزون يخوای؟میکنیم یتالف يدار-

کردم که خودم ظرفها را  دیتا ک ستدینکند باز سر پا با نکهیاما نگران از ا...گرفتم شیوراه اتاق در پ برخواستم

 ...میشویم

دردناك  يها قهیماساژدادم شق یکم...میموها يال دیخز میدستها!نیزم يرا بستم وپشتش سر خوردم رو در

چرا فرصت لذت ..ارش هستم کن گریحاال که د...؟من که دوستش دارم...زخم زبانش را نیا کندیچرا تمام نم...را

 يبه بلند دنیسان د يرا که برا ییهاواژه  يهمه ..میها را بگو نیهم دیکند؟بایم غیبردن را از خودش ومن در

همان جا پشت در با افکار آشفته ام هم بستر شدم وبه خواب ..جزء به جزء...تک به تک !...مقابلشان  ستادمیا

،بازهم به حرفم گوش نکرده  اتمیبه آشپز خانه رفتم وطبق فرض...نرگس وناهار نخوردنش برخواستم ادیبا .رفتم

مرکب ...معجون درست کردم کیرفتم و خچالی يتو يها وهیبه سراغ م...بود دهرا خودش مرتب کر زیوهمه چ

 !والبته خنک ...هاست  وهیم کسیمشتاق م دانستمیم.. وهیاز چند م

 دنیسر م را که بلند کردم ،باد.صحبت کردن بود يزمان برا نیبهتر...گرفتم شیاتاقش را پ به دست راه وانیل

به سرعت خودم را به او ...رفت ادمیاز  دنیانگار نفس کش هیچند ثان يگلگونش ،برا يوگونه ها حالیب يچشمها

 : رساندم وگفتم

 ست؟یشده؟حالت خوب ن یچ-

اما ...کنم شیدعوا ریدل س کیاش  يبه خاطر سهل انگار خواستیدلم م...توان جواب دادن را هم نداشت یحت

برادر خودم پزشک است  نکهیآوردن حال خراب وا ادیبا به  یلباس عوض کنم ول خواستمیم.!ستیحاال وقتش ن

بردمش وخودم مشغول  تختبه طرف ...را که گفت به خاطر سپردم یتماس گرفتم وتمام نکات...منصرف شدم

بدن کمک  يآوردن دما نییگفت،نمک به پا رضایعل..نمک شدم یلگن آب ولرم وکم کیدرست کردن 

را هم  شیجوراب ها یحت فکریب يدختره .را باال دادم شیپاچه ها...آورد یودم بر نم سوختیمثل کوره م...کندیم

 يبه بالشت ها!زانو تا مچ  ریاز ز..شانیرو ختمیآهسته آب ر یلیرا داخل آب فرو بردم وخ شیپاها!اوردهیدر ن

 ....در شرف بسته شدن بود شیاش داده بودم وکم کم چشمها هیپشت سرش تک

فکر کنم آنقدر ..آب لگن را عوض کردم ودوباره همان مراحل را انجام دادم گریبار د کی...هم تبش باال بود هنوز

 !ضعف داشت که اصال متوجه نشد
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از سرش هم ...شکمش گذاشتم يدستم را رو...کردیشترمیمرا ب ینگران نیبسته بود وا شیچشمها...بودم نگران

نوروز  ي،که برا یکوچک یمثل ماه.. خورد یفیدستم تکان خف ری،ز يزیچ نکهیتا ا...دمیترس یلیخ....داغ تر بود

 .تپس حال مسافر کوچکش خوب اس.کردم،یم نشییآب باال وپا کیپالست يتو

 دیبا زدمیستاره داشت وحدس م...کردم دایرا پ یفیشر اسم دکتر"دال "سراغ دفتر تلفن رفتم ودر قسمت به

کنار اسمشان قطار  اهیتخته س يکه پا ییمثل خوب ها...باشد که نامش را ستاره دار کرده اند یپزشک حاذق

تماس  یدکتر مستوف ي نهاز خا دیفهم یوقت.تماس گرفتم وبا خوش صحبت کردم ...شدیم فیستاره ها رد

 ریت نقدریام ا نهیچرا س..چه مرگم شده است؟ ایخدا...سر خاتون بود يداخل خانه وباال قهیگرفته ام ،بعد از ده دق

 کشد؟یم

هم  گرید ينسخه  کی،يکاغذ ياز نسخه  ریبه غ...نوشت يالزم را داد ونسخه ا حاتیتوض...اش کرد نهیمعا

بود  داریاگر نرگس ب!من  يخدا يوا!...شب باال رفت ،ببرمش حمام يها مهیگفت اگر تبش ن..دست دلم داد

 یصورت يگونه ها دنیبوس سوسهبعد از رفتن دکتر نتوانستم با و.کردیحتما سر دکتر راجدا م دیشنیرا م نیوا

منتها تب ....به جان خودم افتاد ومن هم تب کردم نش،اتشیگل سرخ وآتش دنیبعد از چ.رنگش ،مقابله کنم 

 ریبرود آن تصو ادمیاز  دیشا...مشغول کردم نیریش مویرفتم وخودم را به گرفتن آب پرتقال ول رونیب!عشق

چقدر آرام ..چند جرعه ،به همراه چند لقمه...کردم دارشیب یآرام بهکنارش نشسته و....شده را ینقاش يِاتورینیم

را چک  تشیساعت ،وضع کیتخت نشستم وهر  نییتمام شب را همان پا.؟!وپردرد بود هر بار پلک زدنش

تبدار ومعصومش  يدانم اما چشمم که به چشمها یها؟نم هیثان زدندیپرسه م یچه ساعت یحوال...کردم

  دحالش ب دمیافتاد،فهم

وجودش از  يدستش را که گرفتم ،از شدت گرما.باردیمالحظه م یخاطر آسمان چشمانش ب نیوبه هم است

انداختم وبا خود تا حمام  شیوباز ریدستم را ز..؟.دمیهمه تبش باال رفته بود که من نفهم نیا یک..دمیجاپر

مگر چقدر ...شدیم آبپر  نشیریودوباره از مخزن ز زیچشمش،مثل آب نما سرر يچشمه ...،همراهش کردم

حمام شود  ینگفتم اگر بفهمد با من قرار است راه!من یهمراه ایاز درد است  دانستمیخاتون؟؟؟نم ياشک دار

غربت  يخونش بو!نه یام درست از آب در امده،ول ییشگویپ نقدریاست که ا بیعج..؟.کندی،خون به پا م

را از  شانی ایح يپرده ها مانیگفته است که زن ها با ازدواج وبعد زا یچه کس..!شرم يبو..ییتنها يبو...دهدیم

 یعنی.!نبارد نگونهیکاش ا يا یول....ایمن ،هنوز هم پر است از شرم وح دهند؟خاتونیدست م
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 حیگر،ضرینکن د هیگر....شبکه ها نیبسته بود به ا لیدلم که دخ چارهی؟ب...ندیب یم لیپست وذل نقدریا مرا

دستم را به ..ش حیاعداد صح ریاما او اصرار داشت برتفس...بود ایولرزشش گو یناتوان!برداشت لیچشمانت را س

 :حرف زدن نبود،ناله کرد هیشب.بردم شیسمت دکمه ها

 ...تونمیخودم م-

 !اشکها نینده با ا يدلم را باز نقدریا....نکن هیگر نقدریا!مرد  ناجوان

 یواقعا عصبان نباریا.نگفت ودستم را عقب زد  يزیچ.... يدار یچه حال ینیب یگل کرد؟نم تیباز مسخره باز-

 ....شدم

 ...! ياگه دستتو بر ندار یعل يبه وال....نیمثل ا يروز ؟برایبرا چ....من محرمت شدم نرگس-

 :ارام تر از قبل گفتم یتکان داد م وکمچند بار سرم را  یعصب

 !بر عکس تو...برمی،نم دنتیاز درد کش یلذت چیبه خدا من ه.!نکن با اون اشکا نیتوه تمیبه انسان-

صحنه  دنیلباسش را در اوردم وبا د...تمامم مهیبا دلم قدم زد ومن هم مشغول کار ن یرا که گفتم دلش کم نیا

 بایپشتش را کرده بود به من ،اما از پشت هم ز....،عمق اصرارش رابه وضوح درك کردم میرو شیپ ي

 یلعنت....آوردن شلوارش در يودست بردم برا دمیکش قیچند بار نفس عم!یوسرخاب دیسف يبایتضاد ز....بود

اما من دوستت دارم !هالك تیها یداشتن يوبرا دهیدرست است که خدا مرا مرد آفر!نلرز نقدریا

پشت  ییروزها نیبه چن دنیرس ادیاما من سالهاست که با .آتشم را تند کرد  یکم يبعد ي ؟؟؟؟صحنهیفهمیم!

را به  يتو سند ازاد خواهدیدلم م....تر؟ رید یا کمیزود تر  کندیم یحاال چه فرق...حسرت نشسته ام يها لهیم

چهار  يرو....کردم نگاهم را هرز نچرانم یآب را ولرم ، وسع!را دارم دنیمن هنوز توان حبس کش...یدستم بده

 زیر يترك ها نی،من تمام ا میتا سرزبانم امد بگو...نشسته بود ودستش را دور شکمش حلقه کرده بود هیپا

 ها که نشان از  نیا...میستا یودرشت را م

باران  ریتک تک شان را ز توانستمیم خواستیدلم م!دارد به نام مادر بودن يگریتقدس د! ستیبودنت ن زن

  شیاز گرما یکم...عجول يها هیثان نیباچند بار پلک زدن ،عبور کردند ا.،نشانه دار کنم میبوسه ها

اما ...تمام بدنش را خشک کردم يبا حوله ا....لرزانش شتافتم يپاها ياریآب را بستم وبه  ریش...شده بود  کم

 دم،یکه رس یبر آمدگ ينقطه  يرو

 دنِینگفتم از شور وشعف هنگامِ د یراست...چاندمیپ شیرا دور موها یدست يحوله .خرج کردم يشتریب اطیاحت

 ي هیدادم هد حیاوردن لباس رفتم وترج يبرا...شتریاش هم ب ییبایهرچقدر بلند شده ،ز...تاب دارش سوانیگ
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 شیرهایسراغ لباس ز...آورم یحاال م...ندیبا اخم وتخمش ،فرصت نشد تا به قامتش بنش...ارورمیامروزش را ب

کم کردن  ي؟برا یدهیاجازه م.پسندمیرا م يمن سورمه ا.کردمشان دایپ لشیوسا ختنیبهم ر یرفتم،با کم

 خجالتش 

کار را  نیحمام برود ا خواستیهر وقت که م..گرفته بودم ادیاز مادرم ...دمیچیلباس ها پ يها را ال ،آن

گذشته  دیپد دیند يپسرها طنتیسنم هم ازش..!رنگارنگ را يآن بند ها دمیدوبار د یکیمن  یول..کردیم

 :؟گفتم ...ها دارم ياور ادی نیبه ا یبیعج لیاما چرا م...است

 !کمکت کنم امیبگو ب يدیلباساتو پوش!پشت درم-

نکند از ..ام داشتم یدرلباس انتخاب دنشید يناشناخته برا ی،ذوق شگاهیپشت در ارا يتازه دامادها ومثل

به تو !عقل  یراهت را بکش وبرو ب...دوست دارم...چه؟زنم است یعنیاستفاده  کنم؟سویسو استفاده م تشیموقع

حال  نیهم یعنیندارد  يسود یمانیپش ندیگویم نکهیا!يوا..گفت منطق؟چند ضربه زدم وداخل رفتم شودیام م

 نیا کرد؟دریم يآن وقت چه فکر.... یاما نه آنکه حساب...داشتم یرنگ بود برم دیراکه،سف یکیکاش ان ! زار من

لباس،  دنیپوش يمزاحم افکارم را پراندم وبرا يمگس ها!ست؟ینه که حاال ن!.و دار فکر خودم هستم ریگ

ست  ییبایچه حس ز...شد میلبها همانیهم م یکوچک شست،لبخنددستش که بر سر شانه ام ن...کمکش کردم

به  یدنیآوردن نوش يکاناپه نشاندمش و برا يد،رویرا که پوش شیلباسها.!خدا قسمت کند....دادن همسرت  هیتک

حوله اش را گرفتم وبه .ست یدشمن هر چه سرما خوردگ..!مویآب جوش وعسل وآبل یکم...آشپز خانه رفتم

 درخواستش 

عطر ...دمیبغل بو کش کی ز،یرخت آو يحوله اش را قبل از انداختن رو....آوردم شیبستن دور موها يبرا يروسر

کنارش نشستم !نشانده بود هنوز هم گرم بود شیکه رو یدستم از حرارت دست.خوشش تمام مشامم را پر کرد

دستم را نوازش گونه ....بودم حفظخط به خطش را ...دمیکش رونیب میکتابها يرا از البال یلیسه يوکتاب مهد

خوابش که !یمقاومت ودست وپازدن چیبدون ه..انتها یدر ان همه لذت ب شدمیوغرق م کشدمیشکمش م يرو

متناسب  ینیب يرو...قرمزش شهیهم يلبها يرو....صورتش دواندم ياجزا يرا رو صمیچشم حر یبرد ،حساب

 نه  يمژه ها يرو....اش دهیکش يوابرو ها

 چیه یبار،ب نیوا...را داشتم دنشیکه سال هاست حسرت د يزیتمام ان چ يرو....بلند وحالت دارش چندان

تا توان داشتم نگاهش ...بودنش يگرید يبرا یحت ای..نامحرم بودنش  ای...زمان رفتنشان دنیاز فرا رس یاضطراب

 رید ی،کم شتریچند لحظه خوابِ ب يرانماز خواندم واو را ب..مکبر برخواست يوصدا سوختیم میچشم ها....کردم
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چقدر !عصاره گوشت را گرم کردم وبه زور خوراندمش...بودم دنشی،محو د خواندینماز هم که م...کردم داریتر ب

دوباره مهمان نوازش  میباز کردم ودستها يام نوشابه ا قهیسل يبرا...به او برازنده بود يوقهو ا ییمویرنگ ل نیا

 !من هم ...برد  خوابشزود  یلیخ...کردنش شد

پهن  زیرخت آو يخودم رو يستم وبا لباس هارا ش شیلباسها..صبح زود تر از او برخواستم وبه حمام رفتم اما

آن روز را تماما کنارش بودم واز تک تک لحظاتش ...خوب است شیبرا.دم کردم با طعم بهار نارنج ییچا.کردم

برنامه ..داد ینم تیساعت رضا کی از شیب ییرا هم ،دلم به جدا يدوروز بعد!ذهنم ثبت شد يتو يآلبوم قطور

چه خوب ....رساندمیوبه سرعت خودم را به خانه م زدمیرا م يالزم وضرور يکرده بودم وامضاها میام را تنظ

بافت ...بود یفیدکتر شر يوعده داده  يروز سوم وزمان بهبود.!مهر دانشگاه ها تق ولق است لیاست که اوا

 .گرفتم لیرا که سفارش داده بودم تحو ییبایز

را خلق  ییبایاثر ز نیدر عرض چند روز چن..بود  یقابل يکه بافنده الحق ..را هم خودم انتخاب کردم رنگش

 يمثل همان روز ها.ده روز گذشت نیچقدر زودا یراست..را سفارش دادم نی،ا دنشیهمان روز اول د.....کرد

همان دورانم پر شدم از شور  يبا به تن کردن بافت سبز رنگ ،من هم به اندازه ...اش ذوق کرد ینوجوان

 کیو.بعد از خوردن ناهار،که سوپ مخصوص قلم بود ...نگفتم يزیدمش،چیکه از کجا خر دیهرچه پرس...وشعف

 دم نوش گل گاو زبان با 

 .زمان صحبت کردن بود گرید....فراوان يمویل

 بانو؟ میچار تا کلوم حرف بزن هی يدیوقت م هینرگس خاتون؟-

 ...گوشم با توِ...اوهوم-

 میبه چشمها....سرکارت يگردیبعدشم دوباره برم...شهیداروهاتم تا پس فردا تموم م...خدا رو شکر حالت بهتره -

 ..!چشمها را دوست دارم نیمن چقدر ا ایخدا...دینوشیاش م یدنیاز نوش یذل زده بود وکم

 ؟یکن ودلم توجه.... بار به حرفام هی شهیم یعنی..راحت باهات حرف بزنم؟ تونمیم..اممم-

 ؟يمهد هیمنظورت چ-

کم  ياز شاهزادگان دربار انیقل کی. داده بود هیتک یبه پشت...گذاشتم ومقابلش چهار زانو زدم نیرا زم استکانم

 !داشت

 میهست که بتون يسنمون اونقدر گهیمادوتا د....کنمیدرك نم رحالتویتغ نیا یعنی...فهمتتیمن نم!زمیعز نیبب-

من،ما  یاز بد روزگار تو، از خوش شانس...زدن هیبا دعوا ونه با طعنه وکنا م،نهیمسائلمونو با حرف زدن حل کن
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مدت کنارهم  نیخوش واحساس لذت از ا يداره که با رو یبیحاال چه ع..میچند وقت کنار هم باش هیقراره 

 م؟هوم؟یباش

 !يتو قول داده بود.. اریمهد یول-

 قول داده بودم؟ یچ-

 ....میبه هم نداشته باش يکار نکهیا..نیا-

 يتو کار يطاقتم که بدون خواسته  یهمه سال صبر کردم،اونقدر ب نیکه ا یمن یکنیواقعا فکر م یعنی-

چرا؟من اگه  یشناسیاما تو که منو م..نداشت یبیع گفتیم بهیغر هی ؟اگهینیبیم یبگو منو چ قایکنم؟نرگس؟دق

تو شاد ...خنده هات وت..حرفمو؟لذت من تو آرامش نگاهته کنهیدرك م يبعد هیلذت ،چرا ذهنت  گمیم

تو سلب  یعیخواسته وحق طب نیا ي، چرا دار نهیا فهممیکه نم يزیاما چ. يخوایم نویکه توام ا دونمیم...بودنت

ز ؟قبل ا...یمدت بدون دغدغه و آروم بودنو تجربه کن هی یتون ی،نمیسالگ یس يتو ،تو یعنیاز خودت؟ یکنیم

همون جور که رنگ ..آدما متفاوتن ياما همه ...يمحمد آروم بود نارک دونمی،بگم که م يجوابمو بد یتدافع نکهیا

من پسر  گمینم!تفاوت داره يریگیکه ازشون م یهمون جورم نوع آرامش!چشم و پوست وموشون متفاوته

  يپسر...داشتم يادیاشتباه ز ينه منم کارا!غمبرمیپ

کم آروم باشم  هیبذار ..نکردم دایرو که با تو دارم پ یاون ارامش!نکردم دایاما پ..تجربه کردم زویکه همه چ بودم

 نقدریا!....کم مرهم باش نرگس هی...نداشتنت سوختم يدوازده ساله که برا..ستمیمن دوازده ساله آروم ن!نرگس

قلبتم با  ياون ته مها ی،که حت دمدایهم احتمال م ددرص هیاگه  ی،ول يتوام حق انتخاب دار دونمیم!عذابم نده

 ایاالن استرال ماهمیش.....زجر دادن خودت ومن؟ يبرا يدار يچه اصرار!کردمیهمه اصرار نم نی،ا ستیمن ن

رو با  يدختر چیهم دوست ندارم ه گهید..وقت نبود چیمن ه يبرا.وقت نبود چیه یعنی!شهیرفته برا هم...ست

 دستم را ( دل نیا..یکن سهیخودت مقا

 ...! زنهیوقته که فقط برا تو م یلیخ)قلبم گذاشتم  يرو

 یاش تمام شده بود ول یدنینوش.کردیم يباز شیکالفه با دستها...برقرار شد نمانیب یسر انجام یب سکوت

 .مانده،در رفت وآمد بود ینبات ِباق يها زهیخرده ر ينگاهش هنوز ته استکان ورو

 :دل کند ولب باز کرد باالخره

 یول!من مردم تا فراموشت کردم...مامانت؟من  يحرفا دنیبه من گذشت؟با شن یاون ساال چ یدونیم نم،تویبب-

 یگیراست م رم؟تویدوباره ودوباره بم نکهی؟ايازم دار یحاال بعد از محمد چه توقع...کنار محمد دوباره زنده شدم
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 ستمیدختر هفده هجده ساله ن هی گهیاما من د...با حس خواستن ونخواستن ..رمیمنم که با خودم درگ نی،ا

 دیوگرنه منم با محمد با.کشمیبه خاطر اوناس که نفس م...برا اوناست که سرپام !مادر هی...زنم  هیمن !يمهد

 .مردمیم

به خاطر عدم اعتمادت به زنا ازدواج  یده سال تو بهانه کن یوقت یدونی؟نمیچ یعنیزن بودن  یدونیتو نم! آه

مگه  اری؟مهدیچ یعنی.سرزنشگرشونو به من معطوف کنن يودرشت،نگاه ها زیاز ر لیفام يهمه  یول یکنینم

وپسغام  غامیمامانت با پ یوقت نمدوست دارم؟او گفتمیبهت م دیت؟بایخواستگار ومدمیم دیکار کردم؟با یمن چ

 ؟ دمیخودمم د ی؟اونم وقت....ییمایتو عاشق ش گفتیم

فرق  یمشترك بتون یفکر کنم بعد از ده سال زندگ.....خواستم یباورکن من نم.!..سو تفاهم بود نرگس هیاون -

  يعالقه روبااجبار ياز رو يبوسه 

 !کن ینیاون صحنه رو توذهنت بازب گهیبار د هیفقط !ی،بفهم

عمو وزن عمو اصال حاضر نبودم باهات  تیبدون رضا ؟منیمامانت چ يحرفا!اون سو تفاهم اصال...باشه-

 !ت بودماگه عاشق یازدواج کنم،حت

 يدادیفرصت م یکاش کم....خواندم؟یپس من خط نگاهش را درست م!گفت عاشقم بوده است! من يخدا

 !يکردینم يولجباز

 هیبا  یتون ینم گهیتو د!فرق کرده یلیمن وتو خ تیموقع!شهیبه بعدم نم نیاز ا..اون موقع نشد...يمهد نیبب-

 ...یتو شروع کن ییزنا شو یودوتا بچه زندگ وهیب

اما من ..یرابطه نداشته باش یبا کس یتون ینم..يریزن نگ یتون ینم گفتنیتونم؟همه م یگفته نم یک-

 !نرگس تورو خدا باورم کن.تونمیتو باورم کن ،بازم م...تونستم

عقد هر  م،تایمحمد اومدن خواستگار يکه خانواده  یاون وقت یدونیم دم؟هان؟یکش يمن چه زجر یدونیتو م-

 رمیمیدارم م... ایب يصد بار تا دم تلفن اومدم که بهت زنگ بزنمو بگم مهد یدونیمکردم؟ هیشب خون گر

من دگر  يمهد....ذهنم پر بود از تو يتجربه کردم؟همه  میهم آغوش نیرو تو اول يچه احساس گند یدونی؟م!

 !انصاف یب کشمینم گهید...تونم  ینم گهیمن د!کردم تا تونستم زنده بمونم یسید

امان هق  یبازوانم گرفتارش کردم واو ب انیم.عذاب را نداشتم نیتحمل ا....تمام صورتش را پوشانده بود اشک

 ...زد

 .آروم باش....تموم شد عذابت....من کنارتم!شهیدرست م زیهمه چ!زمیآروم باش عز!.....شیه!..... شیه-
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کمرش را ...صورتش يطرات روق يرحمانه  یپاك کردن آثار تاخت وتازب يومن دست شدم برا ستیگر او

 ....من با خاتونم چه کرده بودم؟...دمیرا بوس شینوازش کردم ودستها

 !یلیخ...؟دلم برا بچه هام تنگ شده... يمهد-

 ...شهیتموم م.. میبد لیمسافر کوچولو رو که تحو نیا!شهیتموم م...خاتون  شهیتموم م:سرش را نوازش کردم-

 ؟يدیاز بودنش نپرس یچیتو چرا ه!)اتوندلم را شخم نزن خ....(ار؟یمهد-

 :گفت یبعد از چاق کردن نفس...من به تو اعتماد دارم...ستیمهم ن-

مشکل دارن  یول....دوازده ساله که ازدواج کردن.....پشت وپناهم بعد از محمد....دوستامن نیحامد ومعصوم،بهتر-

 یول....شدیباورم نم..کپ کردم.. دمیکار شن نیمعصوم رو برا ا شنهادیکه پ یروز اول....برا بچه دار شدن

قرار نبود رابطه ...حامله بشم تونستمیمن که م!نعمت محروم بشن نیاصال نخواستم از داشتن ا یعنی...نتونستم

 ریام...مهتا رو ...خوادیمن دلم بچه هامو م...ارمیدارم کم م گهید یقبول کردم ول....غهیص هی یحت...هم باشه يا

 !نویحس

 ؟....شونینیببرمت از دور بب يخوایم...نخور غصه -

 دنشونویدلم بوس...خوادیدلم بغل کردنشونو م!شهیچت هم م دئویکه تو و ياونطور.....خوامینم ياونجور...نه-

  طنتیش یدلم کم...خوادیم

 !خودم وخودش يبرا....حال خوش یکم...خواستیم

 .کرد ییفکرا هیبرا بغل وبوسه  شهیم....امممم....خوب-

 :کرد وگفت زیر یقرمزش را کم يچشمها

 .پاشو برو اصال...بد جنسِ پررو-

 !وگرنه منم مثل بچه هات...شوامیکم گنده ور هیمگه من چمه؟فقط -

 !مرد گنده...يفقط قد دراز کرد... قایآره دق... نمیپاشو بب-

 ....لبش آمده بود نگاه کردم یهمانیکه به م يوبه لبخند دمیخند

 انه؟ی یکنیسبد آرامش مهمون م هیتون؟آخرش مارو خا ینگفت-

 :انداخت وگفت نییرا پا سرش

 نیبرا هم....احساسمو برا محمد خرج کردم يمن همه ....وقتا نشد دلخور نشو یاگه گاه یول..کنمیم یسع-

 ؟یتحملم کن یتونیم...تلخم شتریب
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 ..کنمیم نتیریخودم ش!تلخ باش ... زمیتو باش عز-

 مینشست مانیتا غروب سر کارها.به جمعِ مان اضافه شد يلبخند وشاد یواز همان شب ،کم میدیخند هردو

بلند گورا فعال کرد ومن از ...صحبت کرد یهم تلفن نیحس ریبا مهتاوام!دونفره ي،زرشک پلو  کیوبعدش هم 

 .به وجد آمدم شانیصدا يشاد

 !ه بوددلم تنگت شد یلیدوسه روز ؟خ نیا ي؟نبودیخوب...یسالم مامان-

 گذره؟یتو؟مدرسه خوش م یخوب...منم دلم تنگ شده بود پسرم....زمیسالم عز-

 !تازه هم جوونه هم خوشگل...خوبه یلیخانوم فرهمند خ....یاره حساب-

-خوش گذشته زبل خان یپس حساب...ا! 

نبودتو  نمتویکم راحت تر م هیحداقل ...نمیبب امویسوغات خوامیم يمن فردا شب که زنگ زد ؟مامانیپس چ-

 !تحمل کنم

 مهتا هست؟...يحق دار!یباشه مامان...طونیپسر ش يا-

 .بوس بوس!دوست دارم خوشگل خانوم...آره منتظره-

 .بوسمتیم...زمیمنم دوست دارم عز-

صورتم  يرو شیرو شیپ ینیریش ينکرد واز خامه  ياما نامرد.مرا ببوسد  ریام يرا جلو بردم تابه جا لپم

 ...من هم مثال قهر کردم ورو برگرداندم...دیمال

 !خبر فوق العاده هی؟یخوب..سالم مامان -

 ؟یخبر باش ؟خوشيخوبم، تو چطور!سالم پرنسس کوچولو-

 ...تو استان اول شده مینقاش یاگه بدون.. یاگه بدون....خوبم مامان-

 !يدار شمیپ یت وحسابدرس ي زهیجا هی.!یهنرمند کوچولو؟قربونت بشم اله یگیراست م..ییییییوا-

گفته بود اگه اول بشم بهم ..بهم داد ینقاش لیمخصوص وسا فیک هیتازه عموحامدم امروز ، ..آخ جون-

 !،درست کرده شهیاون چرم گروناکه برا افراد خاصه زندگ ه؟ازیخوشرنگ یمامان چه صورت یاگه بدون!دشیم

 خاله معصوم اونجاس؟...دهیزحمت کش یعمو حساب. ؟یمامان يتشکرکرد! مهتا اونا فوق العاده س  يوا-

 ...انیامشب نم...رفتن اونجا.بود یمادر شوهرش مهمون ينه خونه -

 مامان؟ يندار يکار. زمیباشه عز-

 ...خوشگل خانوم رینه شب بخ-
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 ...زمیعز بوسمتیم...به مامان جونم سالم برسون... ریشب توام بخ-

اما هنوز .با دستش خامه را پاك کرد.ومثال قهر بودم يکوریمن هنوز در همان حال ...را که گذاشت یگوش

فرصت جبران .گونه ام نشاند يرو ينفسش به صورتم خورد وبوسه ا يگرما.صورتم همان حالت را داشت

 ...ستمبل نش يکنارم رو!نیودوفنجان دم نوش دارچ ینیس کیبا .ندادوبه طرف آشپز خانه رفت

 پسر کوچولو؟ يدیاجازه م-

 ...شوخ بود ولبش پر از خنده لحنش

 .سرش بود ينه چندان محکم رو ياشاره ام به روسر....دییبفرما..بله حاج خانوم -

 !ها نهیدارچ ایب!مسخره...بسه-

توانست با  ینم گریموقع خواب که د...اصرار نکردم تا معذب نباشد..گذشت انصافا شهینم نیاز ا گهینه د-

 .!بخوابد يروسر

 !کنهیدرد م یلیکمرم خ یبازار؟به بچه ها قول دادم ول میسربر هی يفردا وقت دار یول....بگم شهیروم نم-

 ؟یتو چ...بعدش آزادم...جلسه دارم فقط هیاتفاقا صبح ...زمیباشه عز-

 !طول بکشه شتریکتابخونه وپژوهشگاه ،فکر نکنم تا ظهر ب رمیسر م هیمنم -

 .بعد از ظهر هم نتوانست استراحت کند.فکر کنم که خسته است...کمرش را خم وراست کرد یکم

 تو چطور؟...من خستم-

 !برا خواب رمیم یدارم م... نطوریمنم هم-

امشب  نیعمدا خواستم از هم. نگفت يزیچ یجا خورده بود ول...ندازمیمنم جا م یخوب پس تا مسواك بزن-

از کمد !کنم هشیتوج دیبا..از بودنش هستم ریغ يزیهرز نرود که من دنبال چ کنارش بخوابم تا فکرش مدام

هردو را ملحفه  يگذاشته ورو نیزم يبالشت ها را هم کنار هم رو...دونفره برداشتم يپتو کیدوتشک و

 شده  یوسواس یکم...دمیکش

 يتشک ها يآمد ،نگاهش سر خورد رو رونیکه ب ییاز دستشو.خوب به نظر برسد زیهمه چ خواستیدلم م.بودم

جرعه آرامش  کیمن فقط .عادت کند دیاما با.شد یدوباره رنگ شیاحساس کردم که گونه ها.نهیکنار شوم

برخواستم تاهم .هم ندردمان مشترك است ودرما.دارد ازیکه خودش ن يزیدرست همان چ.از خاتونم خواهمیم

پا وآن پا کردم وباالخره لباس  نیاتاق ا يتو یکم.نش بدهمآرام شد يبه او،برا یلباس عوض کنم وهم فرصت
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مبل نشسته بودوبه اعماق تشک ها چشم دوخته  يرو.زدم رونیوب دمیرا پوش یرنگ يسورمه ا یشمیابر یراحت

 .بود

 به گل نشسته اونجا؟ اتیخانوم؟کشت هیچ-

 گم؟یم.ستین يزینه چ....هوم-

 .:شدم وپتو را کنار زدم زیخ میتشک ن يرو-

 ! ایفقط ب...نگو یچیه!....سیه-

طوفان زده  یکشت نیا دنیزمان به ساحل رس گریحاال د...نگاهم را به دستانش دادم وکنارم پهلو گرفت آرامش

 .بود

 :سرش نشاندم يرو يا بوسه

 !برا موهات تنگ شده زم؟دلمیعز يدیاجازه م-

 دهیدرهم تن يحلقه ها انیشروع کردند ودر مرا  ياجازه باز یانگشتانم ب...اش را باز کردم يبردم وروسر دست

 !قرار یاند وب دهیچه کنم؟حسرت کش...تاب خوردند

تو  دنتیچقدر سخت بود د یدونیشدم؟نم داریگرفتم هروقت ب شیوآت دمیلحظه رود نیچقدر خواب ا یدونینم-

 تو خواب؟نرگس  گه،هرچندید یکیآغوش 

که ....دمیبزنم که به حقم رس ادیفر خوایاما حاال دلم م...یکن یدم نزدم تا تو آروم زندگ...سوختم وساختم من

که  دمیترس یم..دمیترس یاما م...زدیمهتا پر م دنیبوس يدلم برا..!دمیاز دستت نم گهیکه د...یکنار خودم گهید

ت اما من اونو مثل دختر نداشتم دوس...بوسمشیکه بگن دارم به عشق تو م...راجع بهم بکنن گهیفکر د هی هیبق

 !داره میچه زبون یپدر صلوات...خود داره يجا گهیکه د نمیحس ریام..دارم

 چقدر غصه خوردم؟ یاگه بدون!ینیب ی،مهتا رو نم يچون از من متنفر کردمیمن فکر م یول...؟یگیراست م-

خودم ..لیغصه ها تعط گهیدرصد؟در ضمن د هی ی؟فکر کنم منف..از تو متنفر باشم ه؟منیچه حرف نامربوط نیا-

 !دربست نوکر هر سه تا تونم

 ار؟؟؟یمهد يوا-

 زم؟یشد عز یچ-

 !محمد کوچولو هم بله نیا...دستتو بده-
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تا ....خواستیهم باج ِ نوازش م یوجب مین نیانگار ا....شکمش گذاشت يدستانش گرفت ورو انیرا در م دستم

فصل نوازشم  لیاو که همان اوا...بودم داریاز نرگس ب یواشکی يها دنیشب با نوازش وبوس يها مهین

 ينبرد نابرابر با چشمها نیازا ب،بازهمیعج ی،با وجود سوزش میچشم ها چارهیب...بایز یمثل عروسک...دیخواب

من  ياما کم کم چشمها...لحظه راهم از دست بدهم کی یحت خواستمینم.داشتندیخاتون،دست بر نم يبسته 

 شد در آن خلسه فرو نرفت؟ یمگر م...هم گرم شد

 !آماده باش پوریش نیتر نیریش شیخسته ام بودوصدا يچشمها ي،برا یباش صبحگاه داریب نیتر بایز لبخندش

 !وارهیلب د ؟نمازتیشیپانم!....سالم-

 ...شمیاالن پام!....سالم خاتون-

با حضور  زیهمه چ...ندیبباندازه ام را به نماز  یب اقیاشت نیا ي، روز کردیفکرش را هم نم یکس حت چیه

بودم وحاال همان معشوق  دهیرس باتریز یاز عشق او به به عشق.گرفت يگرید يدوررنگ وبو یینرگس،ازسالها

من  کردندیخانواده که فکر م ياعضا يه یبعد از ازدواج نرگس ،مادرم وبق.همتا عشقم را به من بازگردانده بود یب

آورده ام،توقع برگشتم به  يبود،رو ریاز نظر آنهادست وپاگ ،کهيگریبه نماز واعتقادات د یجو عاطف ریتحت تاث

را به همه ثابت  يا ولحظهیآن یفراتر از وابستگ يزیدوازده ساله ام با خدا چ یدوست نیاماا.حال قبل را داشتند

کلمه را دوست  نیچقدر دلم ا...مدیدونفره مان خز يپتو  ری،ز یصبحگاه يفرار از سرما ي،برانماز راخواندم .کرد

 داشت  یتار وپود پتو،همرَفت يتنش رو يهنوز گرما!من ونرگس...!دونفره!...تکرار يدارد برا

 .شدیم ریناکجا به تمام وجودم سراز ينقطه ا واز

 یکنارش باشم،ول خواستیدلم م نکهیآشپز خانه مشغول بود وباا يتو...!میبانو نیتن ِنازن ياست بو نیریش چقدر

 !میپلک ها یکدندگیسخت شده بود ،خصوصا با آن همه  بیعج میگرما برا نیدل کندن از ا

 ؟..اریمهد......ار؟یمهد-

دستها ،آهنگ برخواستن  نیا نوازدیم بایرا به نوازش گرفته ؟چه ز اهمیوس دیسپ يخاتون است که تارها دست

 :وگفتمبسته دستم را دور کمرش انداختم  یباچشمان!را

 ؟یلرزونیدلمو م نطوریبانو که ا يخوایم یچ...نفسم؟....خاتونم؟.....عشقم؟.....عمرم؟....زم؟یعز...جونم ؟-

 :با خنده گفت-

 !شهیم رمونیفقط داره د.... یچیه-

 ؟یخوابیم شمیپ کمیفقط ...باشه-
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 !اخرش مثل دانشجوها از دانشگاه اخراجت کنن ترسمیم-

خوبِ کره وتخم مرغ  يِبو....تخم ِ ي؟رو....نجایا امیچقدر التماسم کردن تا ب یدونیه؟میمگه الک!کردن خودیب-

 :کردم وگفتم  زیرا ر میچشمها.دیچیام پ ینیب ریز

 ؟؟؟؟يتخم مرغ درست کرد-

 !کرد خی گهیپاشو د...آره -

مهربان، در  یآرام وچشمان یرو، قاب صورت شیپ وارید یشگیهم ریتصو يرا که باز کردم ، به جا میپلکها يال

 انِیاراده صورتم را م یب!ساخت میرا برا ییبایز يایطرف از شانه اش،رو کیدر  ختهیر يموها...چشمم نشست

 :گفتم...ها را پر کردم هیبودنش ،ر ياز هوا یفرو کردم وکم شیموها

 یپاهات ذوق ذوق کنن ول...!يارینفس کم ب...!.ییعمر بدو هیچقدر دلچسبه؟ یدونیم!نرگس دمیبه آرزوم رس-

 هلو بدن بهت؟؟؟؟؟ یران هی کدفعهی

 ....آخر جمله،را با خنده گفتم قسمت

 !عالمه کار دارم هیبه خدا ....مزهیپاشو ب-

دوازده  یقتیام پر بود از حق یشوخ دیرفت و نفهم....برخواست وبه سمت آشپز خانه رفت نیزم يزحمت از رو به

 ...!مینخواب نیزم يرو گریباشد د ادمی!برخواست نیز زمچقدر سخت ا یراست....!ساله

 ...زمیبشمر سه سر م...چشم....چشم خانوم -

کردم  یترك مورد نظر م را پل....میشد یوراه میچند لقمه لبخند ودو حبه آرامش خورد....فنجان عاشقانه کی

 :فضا را پر کرد یلیسامان جل يوصدا

 تو، تو حس وحال خوب من دست داره يچشما

 تو بن بست داره يمن به سمت چشما نگاه

 شهیمحاله داره ممکن م یتو هرچ کنار

 شهی،دوباره مزمن م امیدلخوش...بودنت  با

 کرده ياز تو دور شدن حالمو ابر شهیهم

 گردهیبرم شهیتو، هم ادیبه  آرامشم

 تر مشه یدنیمن شن يتو برا يحرفا

 شهیحضور تو قابل باور م ي معجزه
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 با تو باشم منو عاشق کرده نکهیا باور

 سرنوشت وبودنت بامن موافق کرده نیا

 شهیتر م قیتو هستم وعشق من عم ادی به

 شهیتر م قیمن به سمت تو، داره دق ریمس

 کرده ياز تو دور شدن حالمو ابر شهیهم

 گردهیبرم شهیتو هم ادیبه  آرامشم

 شهیتر م یدنیمن شن يتو برا يحرفا

 شهیحضور تو قابل باور م ي معجزه

 )یلیسامان جل(

سامان سکوت را  يصدا گر،یدوبارد ر،یمس یبه خاطر کوتاه...زده نشد  یبه پژوهشگاه حرف دنیرس تا

دانم  یاما نم!آهنگ نیتلنبار شده ام را زده بودم با ا يحرفها....بودم شیمن که غرقِ حالِ خوش ِخو...شکست

 ست؟؟؟؟یاودر چه حال

 

 نرگس

 

 !فعال خدافظ-

 !زنمیزنگت م..زمیمراقب خودت باش عز...خدافظ-

 رورویدلم دارد ز ایخدا.در جواب ابراز احساساتش ،چقدر سرد برخورد کرده بودم...تکان دادم واو هم رفت يسر

 !برّان است يادیقلب من ز يبرا شیخ نیا يدندانه ها... شودیم

به شکم برآمده  یچقدر دلچسب شده ؟نگاه میامروز هوا...رساندم زیسست خودم را به اتاق وپشت م ییقدم ها با

 !زییام در پا يبهار نقدری،ا شیها یبه خاطر تن پوش خوشرنگ مهربان! دمیفهم...کنمیام م

 یت را نمهمه بودن نیمن ا!....من ياست به جز دل وامانده  زیومراقب همه چ کندیفکر م زیبه همه چ اریمهد

 يچند ساله  قیرف!تا با حضورت اقمیع شتریمن با نبودنت ب...سخت است یلیباورش خ!....توانم تحمل کنم

 نیا...خوردیم یکوچولو تکان مدمح!سرد هست تیانصاف هوا به قدر کفا ی؟بیلرزانیچرا دلم را م!ام ییتنها
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 گریحاال د...رفتیدختر بودنم مرا نپذ شود؟وقتیم یرا به مقصد رساندم ،چه کنم؟؟مگر زن عمو راض یدربست

 ..محال است

 يداشتن آن خلسه  يبرا کرمیپ يتمنا.نداشت ی،تمام شبید يفکرم در کوچه باغ ها يزدن ها پرسه

 !همه بودنش را نیکنم ا یاز حسرت تلخ نداشتنش؟؟؟باور نم گذشتیچند سال م!یعرفان

نبودش ،هر سال کور  يگره خورده  يسبزه ها نیال ابردنش گره خورده ام،چند س ادیاز  يبه تمام روزها من

احساس  نیچه کنم با ا!!شود؟؟؟خداونداینگاهش باز م کیچطور با  دهیکالف در هم تن نیوکورتر شده اند؟؟؟ا

حال  نیا کندیام م وانهید داردپشت کرده ام؟؟به عشق وصداقت محمد چطور؟؟؟ میبه بچه ها انت؟؟منیتلخ خ

 !!بیغر

 دایش....شومیم خورد،مجنونیسر م می،درون رگها شبید يها هیحضورش ،در تمام ثان ینیریبار که ش هر

من مثل  ایم؟؟؟خدایایبا بودن ونبودنش کنار ب توانمیسر گذاشتن مناسب تر است؟؟؟م يبرا ابانیکدام ب...آشفته...

 میدستها...دنینفس کش يبرا تاس نیسنگ نیزم ي؟؟هوايفشاریمرا به آغوشت م یکم! آورم  یکم م شهیهم

از بطن چپ  یمشخص يدلم ،درست نقطه ...بسته وخشک است نهیپ یعاشق شدن کم يبرا

 قطور را؟؟؟؟ يرشته  نیبوده ام ا دهیاصال مگر بر....دنمیاز همان روز دل بر.. سوزدیم...کندیقلبم،دردم

 مربوط به دانشگاه ؟؟؟؟ لیبذارم تو فا نارویخانوم سرمد؟ا-

 !منم رو دوش تو افتاده يکه کارا دیببخش....زمیجانم؟؟آره عز-

 حالت خوبه؟؟ نمیبب...يدیخودت همه زحمتا شو کش ه؟؟تویحرفا چ نیا...ینه خانوم-

 چطور مگه؟؟؟...آره -

 ...اومده شیبرات پ یمشکل دیگفتم شا...ياز صبح تو فکر دمید... یچیه-

برش  يکتابخونه،اون مقاله ها رو مطالعه کرد رمیمن دارم م یراست...يممنون که هوامو دار...زمینه عز-

 گردونم؟

 ...ارمیآره االن برات م-

 یحاصل نکردم وبا ب يدیمف زیچ چیشد ،ه يکه ان جا سپر یمدت زمان..... ده به سمت کتابخانه رفتم  ساعت

 دلم ...تمام به خانه زنگ زدم یحال

 ....تنگ شده بود یلیخ شانیبرا

 :کنارش نشستم قهیدق ستیتماس گرفتم وبعد از ب اریمهد شان،بایصدا دنیباشن قلبم یاز آرام شدن نسب بعد
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 ...چقدر سرده امروز؟؟؟سالم....يوووو-

 رون؟یب مینر يخوای؟؟میخوب....سالم -

 چه خبر؟؟؟اخراجت نکردن هنوز؟؟؟!.......به بچه ها قول دادم... مینه بر....خوبم-

 !چشم دشمنان اسالم ،هنوز سنگر رو حفظ کردم يبه کور....نه-

 :وگفتم دمیخند

 م؟؟؟یکه لو نر یشناسیم ییجا هیتو ....سراغ ندارم ییمن جا-

 :کرد و آهسته گفت زیر یرا کم چشمانش

 !جنسشم اعالس ؟يخوایم لویچند ک.....مطمئن سراغ دارم  يجا هی-

 :متعجب نگاهش کردم -

 !فهمم ینم.....؟؟؟؟يمهد یگیم یچ-

 ....ذهنم گرفته بود ریاز کوچشان به مناطق گرمس یاز همان ها که دلم حساب..دیخند بلند

 !!!وفروش مواد دیخر میبر میخوای،انگار م یگیم يجور هیآخه !!يسر کار...زمیعز یچیه-

 ...بود ياحوالم ابر ياما هوا...ام افتاد يعوض کرد ومن تازه دوزار دنده

 ...رفته بود ادمیخنده هات از -

 !دی،با کالمش خشک نمانیسکوت ب لیس

همه نبودنت زهر  نیاز ا!اما تلخ شدم...خنده هات ..چشمات ادیبه ....دمیتو نفس کش ادیمن هر روز با  یول-

 !شدم

از  ییایدوباره در!!موقع یب یدوباره همان گرده افشان!وسوزان قیعم!... هیقسمت ر نیتر ییاز انتها... دیکش آه

 !سکوت

 !از پاتوق مطمئن نمیا....گهید میدیخوب رس-

 ...فرمان برداشت وذل زد به صورتم ياز رو دست

 ؟؟؟یش ادهیپ يخوا ینم-

 ...باورکن برا منم....اریمن مجبور بودم مهد-

 !شهیم رید... میپاشو بر!گفتمیم دینبا...اصال اشتباه کردم....من فقط ....یخواد بگ ینم...!سیه-
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 نکهیا.....به راه افتاد شیدوازده سال پ يدلَمه بسته  ياجازه به سمت حرفا یاما فکر من ب. میبه راه افتاد هردو

از حفظ غرور  ریچه کرده بودم غ....من....اما ....دانستیهمه عذابش م نیمرا مقصر ا اریخود مهد یهمه ،حت

نگاه ....ه پس زدنم را از جانب زن عمون همیا کردمیخوب درك م یلیبا آن سن وسال کم خ تم؟؟؟؟منیوشخص

ماندم؟؟؟من رفتم تا عزت  یم دیچرا با....را اریمهد ياندازه  یسکوت ب....خاله آذرش را يکننده  ریتحق يها

من با همان سن کم هم ...خودشو به پسرمون قالب کرد دیچشم سف يدختره  ندیتا نگو...نفسم را نشکنم

را به جان  یعصب يحمله ها.....دادم در خودم بشکنم حیسخت بود، اما ترج....اریهدم يکم بودنم را برا دمیفهمیم

  میشاخه ها....دیند یوخم شدنم را کس ستادمیا...،نشکنم گرانید يرو شیتا پ دمیخر

کردن  یخسته از ط يمثل دونده ا!مادر شدم....زن شدم...شکوفا شدم...اما با محمد دوباره جوانه زدم..شکست

 ...!زدیم شتریشروع ،به جانم ن يبر نقطه  ستادنمیدوباره ا ی،تلخيلومتریچند هزار ک يریمس

 ...فکر کنم برا مهتا مناسب باشه.....نیبب نویا زمیعز ایب-

 یفروشگاه نه چندان بزرگ معرف ،ازیخارج يکتاب واسباب باز يمقدار....مرا به سمتش کشاند اریمهد يصدا

 ...درون سرم بودم يهمان رژه رفتن واژه ها ریدرگ...متوجه نشدم یلیهرچند که من خ...میدیشده ،خر

 شه؟؟؟یچقدر م...داداش يجان لطف کرد دیسع-

 ...مهمون من ار؟؟؟؟برویمهد هیحرفا چ نیا-

تکه  انیم....دمیرا ند نشانیب تیمیاصال چرا هنگام ورود صم....بردم یپ نشانیشیپ ییطرز برخوردشان ،به آشنا از

 :صاف کرده وگفتم ییگلو.دمیعارفاتشان پرپاره شدن ت

 ...خودم پرداخت کنم دمیم حیترج... یول دیببخش...اهههم-

 ....شد دهیهردو به سمتم کش نگاه

 !نیمتوجه نشد...موقع ورود هم سالم عرض کردم خدمتتون !خوشوقتم....سالم خانوم-

 !بازم دیببخش...رهیکم فکرم درگ هی....خوامیمعذرت م...سالم-

 ....ستیاصال هم تعارف ن!ارهیمغازه متعلق به خوده مهد نیه؟؟؟ایحرفا چ نیا....کنمیخواهش م-

وقته سر  یلیخ ؟؟خانوممی،زودتر حساب بکن یکن یلطف هی شهیم....جان لفظ قلم حرف زدن باشه برا بعد دیسع-

 !ستیبراش خوب ن....پاس
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 ایخدا يچه گفت؟؟؟؟وا اریمهد!افتادن از حدقه بود رونیاز حد،در شرف ب شیب یاز از فرط گشاد شدگ چشمانم

وقته سر پاس؟؟؟؟ مگر خر باشد  یلیبلند است؟؟؟گفت خانومم؟؟؟خ نقدریسوت درون سرم چرا ا يصدا نیا

 ...اریکشمت مهد یبه خدا م..!!ام را یونفهمد حامله گ

 د؟؟؟یکنیآب لطف م وانیل هی...خوامیمعذرت م-

 ...اهیرافرستادم دنبال نخود س دیسع یپوست ریز یلیخ

وقته سر  یلیزنتم؟مگه خره طرف که نفهمه من حامله ام؟؟؟خ یگفت ؟؟؟چرايمهد یکنیم ينجوریچرا ا-

 )آخرم يکج وکوله کردم هنگام ادا کردن جمله  یدهنم را کم!!(پاس

چرا !شهر شده نیا که باعث اومدن من به ییاز کسا یکیاصال !هیمیقد ياز دوستا دیشده حاال؟؟؟سع یمگه چ-

 !میزنیبعد باهم حرف م....یآروم ش نیبش ای؟؟بيخودیب يجوش آورد نقدریا

 ..!ولم کن بابا-

فروشگاه ،کندم وبه سرعت  ییطال يسورمه ا يها کیورم کرده ام را ،از سرام يحال حرص خوردن،پاها در

حس وحال خراب  ایناراحت بودم  اریدانم از حرف مهد ینم...رفتنم مشخص نبود ریاصال مس...خارج شدم

مرا بهم  مهه نیکلمه ا کیاصال چرا !!هنگام خانمش خطاب شدن میها قهیخودم؟؟؟از نبض گرفتن شق

من از حاال .مثل خوره به جانم افتاده بود اریبود که از وقت آمدن مهد یدانستن موضوع لشیدل دیخت؟شایر

تا  شبید کردم؟مگریماندن را باور نم نیا ماند؟چراید که ممگر خودش نگفته بو.روز رفتنش را گرفته بودم يعزا

 نیا لیاحساس نکرده بودم؟پس دل میسلول ها کرا در تک ت ییدوسال تنها نیا يخود صبح آرامش گم شده 

 یاگر مرا نم!همه درد نیاز ا!یکالفگ نیاز ا!زارمیب يریخود درگ نیا ست؟ازیها چ يریها وبهانه گ یبدخلق

ام از تپش  نهیس.....نشستم يپاگرد مغازه ا يبا احساس درد در کمرم ،رو!ام وانهید یکردزنیفکر م نایقیشناخت،

 شده  نینفسم دوباره سنگ...رفتیم نییوپا باالامان قلبم ، یب يها

 يدوباره همان حمله ها....کردمیالتماس م میها هیجرعه هوا ،به ر کی يبرا یدوباره مثل ماه....بود

از  میدستها!نکن يقراریب نقدریا!یلعنت ایباال ب!....بکش قینفس عم...آرام باش دخترآرام....ستیوقتش ن!!!یعصب

ظهر .....زدیونم زدیم انیدر م یکی لبمق...سوختیاز تصور شروع دوباره اش م میچشمها....حس شده بود یسرما ب

لرزان گره  يچشم که باز کردم نگاهم به دو قهوا...دستم جوانه زد يگرما رو يشکوفه ها! یبود وساعت خلوت

وپر از  یروز باران کی دیقلبم نو یهواشناس!سرم نشست يوباران بوسه رو دیاش چسب نهیسرم به س.خورد

 .پاك يهوا کی...دادیرا م ژنیازاد اکس يمولوکول ها
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 شیرا پ یشگیوروال هم دیوردن، دست کشنفسم از شماره کردنُِ لحظات کم آ...زدیدوباره منظم م قلبم

ان همه  يرا به رو میچشمها....سپردم نیمطبوع ماش يهمراهش شدم ودل به گرما یحرف چیه یب!گرفت

چشمانم  يچشم باز کردم وافکار درهمم را به عقب هول دادم تا از پنجره  نیماش ستادنیبا ا...اش بستم ینگران

 .زدینر رونیب

حجم !؟...اریتفاوت شده بودم؟؟؟آن هم نسبت به مهد یهمه ب نیا یاز ک....آمدنش نشدم وبه داخل رفتم منتظر

طاق باز  يدلم هوا...دمیتخت دراز کش يبا همان چادر ومقنعه رو.،اما پرم را داخل اتاق چپاندم ودر را بستم یخال

دوباره ... نبود نیجز ا يچاره ا...فا کردماکت واما به همان پهل...شکم غلت زدن يبه رو یکم...داشت دنیخواب

مقعنه را باال ..بارهم دل دادم به خواسته اش نیا...دیدرخشیدر چشمان دخترك سرتق ،م يخاطره باز يوسوسه 

 .در اوردنش را هم نداشتم يحوصله  یحت..ام را داخل گوشم گذاشتم  يدادم وهندزفر

 ...جانسوزش داده ام يسالهاست دل به نوا همان که...تکرار گذاشتم يمورد نظرم را رو آهنگ

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

  باست؟یماهتاب امشب چه ز ینگفت

 باست؟یجانم از غم نا شک يدیند

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

 من بود  اری يگرچه عمر التیخ

 گرچه در پندار من بود دتیام

 ده  گرمید یامشب شراب ایب

 ساغرم ده قتیحق ينایزم

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

  باست؟یماهتاب امشب چه ز ینگفت

 باست؟یجانم از غم ناشک يدیند

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا
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 آغوش تو دارم يسر سودا به

  تر کن وانهیرا د وانهید دل

 خبر کن یاز هردوعالم ب مرا

 ده  گرمید یامشب شراب ایب

 ساغرم ده  قتیحق ينایزم

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

  قرارم؟ی؟چرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

 انیشجر ونیهما/؟یرفت چرا

 یبهبهان نیمیس:شاعر

 

اندازه  یخانه وسکوت ب بیازارامش عج...دمی،تاب خوردم وخواب ینُت ها وخاطراتم همچون کودک يگهواره  در

 ساعت چند است؟....اش چشم باز کردم

با محمد کوچولو  یوکم دمیشکمم کش يرو یدست!!گم شدن زمان يمسخره  يغروب؟بازهم باز ایاست  صبح

ساعت ،از  دنیکنار تخت چنگ زدم وبا د زیرا از م یگوش...بچه هابه سرم زد يبازهم هوا....درد ودل کردم

خوشحالم به !مهندس يگرینقاش ود یکی...ساعت پنج تا هفت هردو کالس دارند...تماس گرفتن منصرف شدم

 ....خاطر داشتنشان

دوش خودم رابغل  ریز..خواستیگرما م یدلم کم..داده وبه حمام داخل اتاق رفتم یرمقم راتکان یب يوپا دست

 .ستمیبازهم گر ییازآن همه تنها...کردم

چند صباح نوازش وچند نفس  دیشا...کم است  یلیبودنش ،خ يروزها نیکه عمر ا دانستمیزدم چون م هق

اش  شهیمن بودن هم...با خودم که تعارف نداشتم...به سرعت برق وبه سرعت نور..زود یلیخ.گذردیاما م!!یعاشق

توانم در زمان  ی؟چرا نم...ستمین بلدپس چرا لذت بردن را ...رقمه دارا نبودم چیرا ه طشیا شراام...خواستمیرا م

 !!کنمیکز م يفردا گوشه ا دنیاز ترس رس ایزنم،یدر گذشته دست وپا م ایکنم؟ یحال زندگ
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خانه خبر از  یکیتار...آمدم رونیرنگم از اتاق ب یاسی يلباس باردار دنیآب را بستم وبعد از پوش ریش یکالفگ با

لعنت ..میکدام ناهار نخورده بود چیه..را سرگرم کردم ل،خودمیمرتب کردن وسا یوکم يبا آشپز...دادینبودنش م

 .ینیریمشه یخوردم،کم وهیم یکم!من يوسهل انگار يفکر یهمه ب نیبه ا

 !م خاطرات؟باز هم هجو...یعمو عل يخانه  رِیدرخت پ يمثل خرمالوها...گَس بود  یاحوالم حساب اما

 يهمه ...میتهران شد یلوزه ،راه یاز زن عمو بعد از جراح ادتیع يبرا...آخر هفته یلیبود وچند روز تعط زییپا

 ریاز پنجره نگاهم به درخت پ...يونقطه باز لیبچه ها هم مشغول اسم فام...رفته بودند مارستانیبزرگتر ها به ب

 اطیبه ح.بود ییتماشا يزییپا يبرگها انیدر م بایخوشرنگ وز يها ینارنج...دوخته شده بود اطیوپربار داخل ح

 یهوا توجه يبه سرما...نشستم نیزم يدرخت رو ری،ز ندارمیشان به دامن سبز وچ یکیافتادن  دیرفتم وبه ام

 .نکردم

 ...به عقب سر برگرداندم اریمهد يکه با صدا گذشتیچقدر از التماس چشمانم به شاخه ها م دانمیونم

 ؟؟؟ییموش خرما يخوایخرمالو م-

 ...کنمینشستم دارم آرزو م رمینخ...یخودت!...ادب یب-

گردشده  يرا بستم ودستها را درهم گره زدم وچشمها میچشمها یالک...ام گل کرده بود يلجباز شهیهم مثل

 .جواب رها کردم یاشرا ب

-توام به دعات برس... نمیچیمنم فقط برا خودم م ؟پسیگیراست م..ا!.... 

ومن لقمه لقمه ...خوردیوآبدار را م نیریش يها یپشت سر هم نارنج....گرفت شیباال رفتن از درخت را در پ راه

 :مرموز گفت يکه امد ،با لبخند نییپا...دادمیحسرت فرو م

 !!یبخور ضعف نکن نمیدعا هات ا نیب...ییموش خرما ایب-

 :ام را از دستش گرفتم وگفتم یخواستن يرمالوکودکانه خ یاقیهم با اشت من

 !!!من فقط اومده بودم دعا کنم ها یول خورمی،م یکنیباشه حاال که اصرار م-

کام وجمع شدن دهانم ،نگاهم  نیباگرفتن اول...اش زد ومنتظر به من چشم دوخت یشگیهم يهمان قهقه ها از

 ..دمیرنگ خشم گرفت وبه سرعت دنبالش دو

 ..!سایوا....کشمتیم...یلیخ....یبد جنس یلیخ-

 .دیخندیواو همچنان م زدمیم ادیفر من

 !!یدروغ نگ گهیتا د....کدندهیغد ِ لجباز ِ  يخودت بود دختره  ریتقص-
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خاطراتش ....لبم به خنده باز شد  شیاز تصور خند ها...دیخندیواو م....زدمیم غیوج میدیدویم اطیتا دور ح دور

اما ...یکم وکاست چیه یب.خودم بود  يلحظاتش برا يچرا که همه ...کردیاز بودنش حالم را خوش م شتریب

،طول  رشیهمه تاخ نیبااضطراب از ا.ساعت از ده گذشته بود ...تواند باشد ینم یشگیهم دانستمیخودش را ،م

در از  يبا صدا قهینج دقوچهل وپ ازدهیساعت ...اطیهم ح یپشت پنجره ،گاه یگاه.کردمیم یوعرض خانه را ط

 .دمیجا پر

 سیسر شانه اش را خ میاشک ها لیاغوشش چپاندم وس ياز تنش داخل درگاه بود که خودم را تو یمین

بازوانش تاب  انیدر گهواره م یزد ومرا مثل کودک هیپشت سرش تک واریبه د...داخل آمد وبا پا در را بست...کرد

 يها هیثان یعنی ریتاخ نیا اممن که محمد را از دست داده  يبرا دیفهمینم...میزدینم یحرف کی چیه...داد

 :گفتم میهق زدن ها انیدر م....مرا کردیدرك م یکاش کم....اضطراب ومردن

 ....!یفهمینم یچیتو ه.... یلیخ....یانصاف یب یلیخ-

 :لب گشود ریمکث کرد وبا تاخ یکم

که تو هنوز برا  فهممیمن نم...نداشتم یمشکل گهید...که خوب بود دمیفهمیمن اگه م...من نفهمم...زمیآره عز-

اون هنوز  یول يببر ادینبود منو از  یکه چرا تونست فهممینم...ینبودشو هضم کن یونتونست يرفتن محمد عزادار

 درنقیاهنگ از رفتن برات ا هیچرا تکرار  فهممینم!يزاریاز خانوم من بودن ب نقدریکه چرا ا فهممینم....هست

کودنم که فکر کردم  هیمن ....خوامیانصافم که تو رو برا خودم م یمن ب....من اومدم تا باشم کهیجذابه در حال

 .دمیبهت رس

را دوطرف  میدستها....را  شیاشک ها دنیتوان د....را نداشتم شیحرفها دنیتوان شن گرید...احمقم که هی من

صورت هر دو !.....را مهر وموم کردم قراریب يمحرمانه ،آن سرگشاده  يصورتش قاب گرفتم وهمچون نامه ها

 يزخم ها يکه با کالمش رو ییهادرست مثل نمک...شورِ شور ...بوسه ام ،شور بود نیاز اشک وطعم اول سیخ

 :اش گذاشتم وگفتم نهیبعد از دل کندن از ان خلسه،سر بر س...ختیریدلمه بسته ام م

 نیقبل تر از ا یلیآهنگ مال خ نی،ایدرسته که هنوز رفتن محمدوباورنکردم ول...ستین نطوریباور کن که ا-

 ....باورکن که من ....حرفاس

 :سکوت گفت یوکم قیمحکم تر شد وبعد از چند نفس عم یدور شانه ام کم شیدستها ي حلقه

 ....خستم یلیخ میبخواب میبر-

 ؟!گوش کرده ام یکه چه آهنگ دیاز کجا فهم دمیاصال نفهم..خواهدیرا نم هیوتوج حیتوض یعنی نیوا
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 ..باشه-

بروم  رونیاز اتاق ب خواستمیم...را هم عوض نکرد شیلباسها یحت...دیتخت دراز کش يطرف اتاقم رفت ورو به

را با کش  میموها...با دست اشاره داد که کنارش بروم...باز کرد میبرا ییتخت جابجا وجا يخودش را رو ی،کم

 يرو....شدیشدن در آغوشش م گمشکمم مانع از  یبرآمدگ....دمیکنارش خواب اطیبا احتجمع کرده و يسر

 :وگفت دیرا بوس میچشمها يرو...به خون نشسته اش دوختم يسرگذاشتم وچشم به چشمها شیبازو

 ...!رینگ يدلمو به باز نیاز ا شتریب...بخواب خاتون-

 يمژده  شیمنظم نفس ها يصدا ی؟بعد از اندک...دیوخواب دیقلبش را شن يکنارش بود وصدا شدیمگر م اما

مگر ...دمیشب صورت خسته ومهربانش را کاو يها مهیسرم را جابجا کردم وتا ن یکم...دادیرا م دنشیخواب

 شهیهم يبرا شودیم یعنیا یخدا...دل به نبودنش داده ام شیحضور را؟من سالها پ نیباور کنم ا توانستمیم

 ....نشود لیرحم تبد یب یبه کابوس ایرو نیکنارش بمانم؟کاش ا

 

 اریمهد

 

 ي جهینت چیپشت در بسته راه رفتم فکر کردم وبه ه یمدت...به خانه به اتاقش رفت ودر را بست دنیاز رس بعد

بعد از رفتن نرگس از  دیسع نیسنگ يگران تمام شده بود نگاه ها یلیخ میبرا...دمینرس یقابل توجه

حاال ...بکنم دیدانستم چه با ینمو دانستمیفقط من ِخاك بر سر م...که از مشکالتش خبر نداشت دیسع...فروشگاه

کلمه هم  کینتوانستم  یبرخورد را؟؟حت نیا کندیم ریخبر ازدواجم چگونه تعب دنیاز شن اقیبا آن همه اشت دیسع

مواج بهم  ییایمثل در، شیوآن کم اوردن ها ابانیحال خرابش در خ دنیدلم با د...بدهم حیتوض شیبرا

 یکم...خسته ام کم اورد يپاها....عذاب اور است شیمن بودن برا مسرِه يواژه  ریتفس نقدریا یعنی...خوردیم

هم به حال  ینواختم وبعد از چند لحظه که ،نگران یدر را به ارام...زدمیبا او حرف م دیبا...پشت در اتاق نشستم

زانو  ختت يکنارش پا...در گوش يهندز فر....بود دهیخت به پهلو خوابت يرو...افتضاحم افزوده شد ،وارد شدم

سکوت ...اورمیرا از گوشش در ب یودست بردم تا گوش دمیوگرفته اش چ نیچند نگاه ناب از صورت غمگ...زدم 

در گوشم  يها را با کنجکاو یاز گوش یکیواضح کرد ومن  میرا برا انیشجر يصدا نیخانه طن

  یقیآن موس دنیباشن!!ستینهم بد  طنتیش یاما کم..اش پا بگذارم یخصوص میبه حر دینبا دانستمیم...گذاشتم
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ده ساله اش را  قیرف يناراحت؟که دلش هوا ایست  یاو از دستم عصبان...تکرار ،بازهم شکستم يشده رو میتنظ

 رونیاز اتاق ب نیسنگ یتکرار شد،اما با قلب گریدانم چند بار د یمشکل است؟نم شیبرا نقدریکرده؟هضم بودنم ا

کردم؟من  لیاش تحم یاصال چرا خودم را به زندگ...قدم زدم وفکر کردم...خواستیتازه م يهوا یدلم کم...آمدم

را از  مینحو،عقده ها نیبه ا خواهمیم دیاو هم مرا دوست داشته باشد؟شا خواهمیچرا به زور م یدوستش دارم ول

 ینم گریچطور به او بفهمانم که د ایخدا...من واقعا به بودنش محتاجم...اما نه...کنم یکنار زدنش خال

 !از لذت بودن با او یکم...خواهمیفرصت م یمن فقط کم....کردیدل خسته ام مدارا م نیبا ا یکاش کم....توانم

 کیچرا تار...رها کردم ابانیبه خودم امدم وافکار درهم وآشفته ام را کنار خ دنشید يبرا یاحساس دلتنگ با

را که  دیکل!تا خانه وفکر کردن يرو ادهیبازهم پ...ستیولش کن اصال مهم ن....شدن هوا را متوجه نشدم؟

در سر پرورانده ام؟؟در  یخام الیچه خ...منتظرم باشد کنمیاصال فکر نم...خانه هم...بود کیتار اطیچرخاندم ،ح

تمام  یاز در بود که جسم گرم ودوست داشتن رونیاز تنم ب یمیباز کردم وهنوز ن يدیرا با نا ام يورود

 نیمن ا...کنار لبم نشست يلبخند یشد،با بد جنس سیخ شیسرشانه ام که از اشکها.دیآغوشم خز م،بهیروزها

 :گفت يبم وگرفته ا يباصدا!را دنشیکش اتنظار نیا...اش را دوست داشتم يقرار یب

 ....!یفهمینم یچیتو ه.... یلیخ....یانصاف یب یلیخ-

غربت  يسرش را نوازش کردم وبعد از سالها،چشمانم برا...به درد آمد مانیهردو ییهمه تنها نیاز ا دلم

 ....دیبار مانیهردو

که تو هنوز برا  فهممیمن نم...نداشتم یمشکل گهید...که خوب بود دمیفهمیمن اگه م...من نفهمم...زمیآره عز-

اون هنوز  یول يببر ادینبود منو از  یکه چرا تونست فهممینم...ینبودشو هضم کن یونتونست يرفتن محمد عزادار

 نقدریاهنگ از رفتن برات ا هیچرا تکرار  فهممینم!يزاریاز خانوم من بودن ب نقدریکه چرا ا فهممینم....هست

کودنم که فکر کردم  هیمن ....خوامیانصافم که تو رو برا خودم م یمن ب....من اومدم تا باشم کهیجذابه در حال

 ...احمقم که هیمن ...دمیبهت رس

 یکنیدل ِمجنون چه م نیا رحم؟بای؟بیکنیچه م...جوانه زد میلبها يدر نطفه خفه شد وگلِ بوسه اش رو کالمم

تمام  يبود برا یمهر خاموش نیا!ِ اعتراضش بود يانتها...کرد میرا مهمانِ لبها یخاموش یحرکت چیه یخاتون؟ب

 .ستادیا یزمان م یاما چقدر دوست داشتم کم...به هم بافته ام فیاراج
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شراب مست شده  نیچقدر از ا...ام دهیلحظه را د نیکه چقدر خواب ا دانستیکاش الاقل م!بود ریامکان پذ کاش

کاش ..ام فشرد نهیسرش رابه س!شرابِ کهنه نیاز لب زدن به ا کردینم یتاب یب نقدریدل وامانده ا نیکاش ا...ام

 .!ام بردارد ییدست از رسوا یتپش ها، کم نیا

 نیقبل تر از ا یلیآهنگ مال خ نی،ایدرسته که هنوز رفتن محمدوباورنکردم ول...ستین نطوریباور کن که ا-

 ....باورکن که من ....حرفاس

 حیتوض یوکم خواستیدلم حرف زدن م نکهیبا ا.سخت است شیابه زبان آوردن آن حرفها چقدر برا دانستمیم

 :گفتم یول

 ....خستم یلیخ میبخواب میبر-

 دمیتخت که خواب يرو...عطر بالشتش را کرده بود به اتاقش رفتم يدلم هوا. پشت سرم راه افتاد  يجوجه ا مثل

که هنوز نم اشک داشت را دوخته بود به  شیچشمها...کنارم آرام گرفت يبا اشاره ا...از اتاق برود خواستی،م

 يسرش را رو.کرده بود ادیرا ز نمانیب يفاصله  یشکم کوچکش کم یبرآمدگ...سوزان وخسته ام يچشمها

همه آرامش بودنش  نیواقعا به ا...دمیاش را نفس کش یشکالت ياز عطرخوب موها یگذاشتم وکم میبازو

 ...کردیرا وسوسه م یمعصوم که هر کس ينه به آن چشمها یداشتم ول اجیاحت

 ...!رینگ يدلمو به باز نیاز ا شتریب...بخواب خاتون-

را که از هم باز کردم  میپلکها....ام چسباند ومن در آن همه حضورِ سکر آورش به خواب رفتم نهیرابه س سرش

 يصبحِ بودن در کنارش ،لبخند نیدوم...قرمز ورم کرده اش در مقابلم بود ي،بازهم صورت معصوم و چشمها

قرمزش به نظرم  يست اما چشمها یصافان یب...بوده وهست میتمام لبخندها لیدل شهیهم...کنار لبم پهلو گرفت

اگر به زبان  یکه دوستم دارد ،حت یعنی نیوا...من بود يبرا یدلتنگ لشیبود،چرا که دل شهیاز هم باتریز

 خواهمیمن م....هم بکنم نیحس ریبه حال دل مهتا وام يفکر دیبا....خواستمینم نیاز ا شتریب يزیومن چ...اوردین

را  قرارمیب يدستها!هم اثبات شود ییجا دیکوبانده اتد، با خیسرمان با م يتو یودککه از ک يزیچ...توانمی،پس م

 :گوشش زمزمه کردم ریسراندم ولب به گونه اش چسبانده،ز شیموها يال

 )همه امروز جوانم نیچرا ا ریپنهان شده در مه که من پ يداند وآن قله  یدره م(

 )یبهمن یمحمد عل(

 ...تکرار کردم تا چشم گشود شیرا برا تیبار پشت سر هم ب چند

 ؟یخوب!سالم خاتون من-
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 ...ام چسباند نهیبه س شتریب یسرش را کم...سالم-

 !من متاسفم-

 زم؟یعز یبرا چ-

 !شد يچرا اونطور دونمینم ی،ول ينزده بود يتو حرف بد...دینبا یعنی...دینبا...روزمیبرا رفتار د-

 هیرو  ییکوچولو سخت بود سه تا هیهرچند ...دمیکنار هم خواب گهیشب د هیکه ما  نهیمهم ا...ن خانومولش ک-

 نه؟؟؟...میتخت بخواب

 !يشد یکیواریتو با د...نشدم تیمن که اذ-

 !دیسف وارید هیخانوم خوشگل تو قاب چشام بود به جا  هیعوضش صبح ...ستیمهم ن-

 !ينخورد یچیه روزید ؟ازیستیگرسنه ن-

 ...!کم گشنم هیفکر کنم هنوز  یامم ،ول...رفع حاجت کردم... نه -

 ...گهیبسه د....اریبسه مهد-

 !ادهیاشتهام ز یلیکه خ یدونیم...بسه یک گمیاونو من م-

 ؟؟؟یبدم چ مونویپر وپ یشالت کیک هی... هیاگه قول -

 :را تنگ کردم وگفتم میچشمها یکم

 ... گهیدونه د هیفقط  یول!...زهیوسوسه انگ یلیخ!خوب ....اممم-

 !ها شیاخر یول...باشه-

 يرا پشت گردنش قالب کردم ودر چشمها میدستها..بافته ام را برتنِ عمل بپوشانم ياهایرو خواستمیم نباریا

افتاده در  دیکه با نور خورش...همان ستاره ها ....درخشش امروزش مثل سالهاقبل بود...شدم رهیاش خ رهیت

 یشوکه بود اما،همراه...گرفت اب،صورتم را ق شیدستها.... دمشیبوس..امد یبه چشم م شتریب یمردمکش کم

به ...کرده بود مرا ریبد جور غافلگ شبیاما او د..بشوم شقدمیبار خودم ،پ نیاول خواستیدلم م شهیهم ا،یاش گو

اما احساس ....بود دهیار رسجوش وانفج يبه نقطه  میتمام رگها...تخت طاق باز افتادم يدادم ورو تیرضا ییجدا

سرم زدم وبه طرفش به پهلو  ریودستم را ز ختیرنگ گرفته اش به جانم ر يگونه ها دنیبا د یخوش

 :وگرمش را در پنجه فشرم وگفتم دهیکش يِانگشت ها.بود زانیاش نام یامواج ِتنفس...دمیخواب

 زم؟یعز یبه قولت عمل کن يخواینم-

.... 
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 ...اگه نه که منم ..؟.هوم-

 ...دیگرفت وبه سرعت از جاپر يحالت بامزه ا شیچشمها

 !خطرناکه یشیپام ياونجور...نترس...خوب بابا-

من  يشده بود برا ریهم د ینه؟کم ایزود بود؟ یکم.چشم دوختم یرا به نظاره نشستم وبه چهارچوب خال رفتنش

 ؟...دمیکه، دوازده سال انتظارکش

 يبه جامانده بررو زیرا در تخت محبوبم با آن عطر سحر انگ يشتریدادم وقت ب حید وترججمعه بو روز

 ام را پر کرد ینیشکالت داغ که ب يبو...بالشش،بگذرانم

 کیرا عوض کردم واز پشت خودم را به او که مشغول برش زدن ک میلباسها...از تخت کندم وبه اتاقم رفتم ،دل

 :چانه ام را سرِ شانه اش چسباندم وگفتم..را دو شکمش قالب کردم میدستها..بود رساندم

 ؟؟یشیم یخواستن یلیخ یکشیخجالت م یهنوزم وقت یدونستیم-

 :را به گردنش چسباندم وگفتم صورتم

 ...ببخش که خسته ت کردم...زمیعز نیبش ایب-

را گرفتم وبه سمت خودم  شیبازوها...گونه اش ،روبرو شدم يرو دهیباقطرات درشت چک يبا ناباور اما

 :برگرداندمش

 شده؟؟ يهان؟طور...زم؟یشده عز یچ-

-..... 

اشتباه ..که شبید... یهست یتوام راض کردمیفکر م یعنی...دست خودم نبود...دیناراحتت کردم؟ببخش-

 !دیببخش....خودخواه بودم...کردم

 ...ختیریوز فرو مهن شیاما اشکها...کردیم نیف نیف....در اغوشم تاب خورد یکودک ومثل

 !رهیگ یقلبم م...اشکا عادت ندارم ها نیشده؟من به ا یچ یبگ يخواینم-

-..... 

 ....عذابم نده....باهام حرف بزن نرگس-

 ....ام جابجا کرد نهیس يرو یرا کم سرش

 ....خائنم  هیمن )اش شدت گرفت هیگر.....( دنتیاز بوس...من...م-
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 ییخطا چیه...نویا یفهمیم..!ی؟تو زن من...هوم....دختر خوب؟ یگیم یچ يدار....نمیبب...صبر کن یه...یه-

 !يزیریبه خاطرش اشک م ينجوریکه ا ينکرد

لذت  نیکه از راه حروم به ا ییکسا!يلذت ببر دیمعلومه که با...مدفون شده يبا احساسات زنانه  یزن هی تو

 !دنینم يدیکه تو خودتو عذاب م نجوریا رسنمیم

 ...کردیم نیف نیف یفقط گاه...نبود ياز اشک خبر گرید.دستانش را محکمتر کرد  ي حلقه

 دماغو؟؟ یکنیمنو نگا نم-

 .نشاندم یاو را از خودم جدا وپشت صندل... میدیخند هردو

 ..میخوشمزه ت بخور کیک نیباهم از ا....زمیبر ییچا هیبرات  نیبش ایب-

هم گذاشتم  يروبرو گرفت،رایم يها که دل آدم را به باز یمی،از همان قد یصورت زیر يبا گلها دیسف دوفنجان

 ..کردیهنوز هم نگاهم نم...ومقابلش نشستم

 ؟یهم ناراحت يا گهید زیاز چ-

 ..را به دوطرف تکان داد سرش

 ؟یکنیپس چرا نگام نم-

 لرزانش قصد جانم را کرده بود؟؟ يها مردمک

که ناراحتت  ییزایازچ...يکه دوست دار ییزایاز چ...؟از احساست....یباهام حرف بزن خوادیدلت م-

 ...؟هوم؟...کنهیم

 :را دور فنجانش حلقه کرد وگفت دستش

 ...خوادیکم قدم زدن م هی م؟دلمیبعدا حرف بزن شهیم-

 ؟....بکنم توانستمیچه م میدختر تودار ولجباز روبرو نیبا ا..دوخت میرا به لبها شیها وچشم

 ...رونیب میخور برب...باشه-

اش با بچه ها  یوبعد از صحبت تلفن میمان را خورد کیوک يچا یآشکار ودزدک ينگاه ها یسکوت وگاه در

 ...میرفت رونیها،ب یسوغات يذوق وشوقشان برا یوکل...

 ؟يخوب خودتو پوشوند-

 اچه؟یلب در میبر...آره-

 ....میبر... یول...سرده-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

دوشادوش هم شروع به ....خودش شروع به صحبت کند خواستمیم نباریساکت بود ومن ا نیمدت در ماش تمام

 ي،رو يزییآفتاب کم جان پا....دیچیدور خودش پ شتریب یچادرش را کم...بازهم ساکت بود....میقدم زدن کرد

 .خوردی،غلت م اچهیخوشرنگ در یِآب

 ست؟یسردت ن-

 ...راه برم خوادیدلم م یول....کم هی-

 ...امیم االن-

 ...،را اوردم ودور شانه اش انداختم يوسورمه ا دیسف يچهارخانه  یمسافرت يصندوق عقب پتو از

 ....ممنون-

 ...را باال دادم میشانه ها یام فرو کردم وکم يسورمه ا يپالتو بیرا داخل ج میدستها

 خواد؟یم یدلم چ یدونیم-

 ؟یچ-

 ...که روش پر از شکالت باشه يپک بزرگ موز سیآ هی-

 سرما؟ نیتو ا....؟يشد ونهید-

 ...باشم ونهیکم د هیفقط ...کم  هی خوادیدلم م...تنگ شده امیباز ونهیدلم برا د...آره -

 ...يباز ونهید میپاشو بر..باشه-

 افه؟یق نیتو با ا..؟.وضع نیبا ا م؟منیکن کاریچ-

 من چشه ؟ ي افهیق یول دیوضع تو شا-

 ...!خندنیخدا چقدر م يوا....نتیدانشگاه بب ياز بچه ها یکیفکر کن ... یچیه-

 ...همان برق نگاه...نیریش يهمان خنده ها...اش برد یسالگ جدهیوبازهم دلم را به ه دیخند

 ....بکوب تو سرمون یه...دانشگاهم شده برا ما چماق نیا..مزه یب....هر هر هر-

زار  یحت...بلند بخندم يبا صدا....تاب بخورم....بدوام خوادیدلم م....نکردم یوقته که بچگ یلیخ یدونیم-

اون طور  يدیمنو بوس یوقت نکهیاز ا...همه احساسات سرکوب شده خسته م نیاز ا...دنیبدون خجالت کش...بزنم

؟چرا ....شدم ریپ نقدریلذت بردنو؟چرا ا هرفت ادمی؟چرا ..اریمگه من چند سالمه مهد....احساس عذاب وجدان کنم

فرصت بودنم باهات کم  دی؟شا..کنم یتونم تو زمان حال زندگ ی؟چرا نم....میزندگ ي هیتو حاش هیسا هیشدم 

 ؟...تونم یپس چرا نم...باشه
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 !شروع کن یآبنبات چوب نیبا ا...ایب....يبخوا دیفقط با... یتونیم-

درنگ  یخندان از دستم گرفتم وب يبا همان چشمها...را به طرفش گرفتم یکیدر اوردم و بمیها را از ج آبنبات

 .میشاد بود...دمیهردو خند..به دهانش گذاشت

 يدانه ها!.انیپا یلذت ب نیلمس ا ینیریهم ش یکم...سکوت یکم.خلوت دونفره یکم ییاز چند قرن تنها بعد

ام نشست  قهیکه کنار شق ییودستهاغروب زود هنگام  ییبایروشن وز مهین يچادرش نشست،هوا يبرف رو

 ..بود بایاز اندازه ز شیب یهمگ..زدون برفها  يبرا

 ..!مرد هیرینگو گرد پ!...برفه نایمنو بگو فکر کردم ا....آخ آخ-

 !ریبه من بگو پ گهیبار د هی يجرات دار-

 :گفت دنیحال دو در

 !بابا بزرگ...مرد ریپ...ریپ... ریپ-

 ....نمیبب سایوا-

 !کداممان چیه...مینبود تشیاصال متوجه وضع....دمیرا چنگ زدم ودنبالش دو پتو

 ...خسته شدم....اریبسه مهد....يوا...يوا-

حلقه  شیرا دور شانه ها میودستها ستادمیشانه به شانه اش ا....داد هیتک نیماش يبه بدنه .....زدینفس م نفس

 ....دمیخندیته دل م ن،ازیبه آفتاب کم رمق وافق خون رهیهردو خ....کردم

 ؟يناهارم نخورد یخانوم گهید میبر-

دلم ..دوباره حسرت بخورم خوادیدلم نم!لحظه ها تموم بشه نیخواد ا یاصال دلم نم...ستمیمن که گرسنه ن-

 !یباش شمیفقط دوست دارم پ! خوادیدلم نم یچیه.. خوادینم

 گفته بودم چقدر دوست دارم؟؟؟-

 :وگفتم دمیرا بوس سرش

 !...یتصورشم بکن یتون یاصال نم!ادیز یلیخ-

 !دوستت داشتم ودارم یلیمنم خ... یترسم بگم ول یم-

کوچولو برا  هیبتونم ...کنارت باشم شهیهم خوامیکه من م میهان؟باور کن!..به باور میعادت کن ایب..؟یترسیچرا م-

رو بدون  یخوشبخت شهیکه م میکنباور ..اممم !..ستمیبلد ن یچیچون ه..البته با کمک تو...کنم يبچه ها پدر

 .میواسطه لمس کن
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 ...وادامه دادم دمیرا بوس شیدستها

 لویف هی تونمیکه گرسنمه وم میباورکن ای!ستیخانوم باردار خوب ن هیبرا  تیوضع نیوا يکرد خیکه تو  میباورکن-

 !بخورم

 :دیشد وخند رهیخ میچشمها يتو یکم

 !س گهیجور د هیکه عاشقونه هاتم  میبر... میبر-

 ...ام خوبم یلیخ-

 ..!یعال!..صد در صد-

هزار رنگ به بار  يزییمان در ذهن پا یدوست داشتن يبرد ولحظه ها غمایخنده مان سکوت اطراف را به  يصدا

 .نشست

   

 

 نرگس

 

 يساعت ها در باره ..شکستمیخوشحال بودم وبا دمم گردو م..گرفته بود يگریرنگ د اریبا وجود مهد میروزها

با  یگاه!شروع رابطه اش با آن ها يبرا يشنهادیهم پ یگاه...دادیواو مشتاقانه گوش م کردمیبچه ها صحبت م

 نکهیهم کند،امایکم مرا غرق م مام نشسته وک شهیبه ساحل اند نیریش یی ایباز هم رو کردمیخودم فکر م

 .گرفتیجان م میرو شیپ بایزیقتیدم،حقیکشیبودنش را نفس م

 میغم با آن وسعت عظ يچند صباح از کودتا.شدمینم ریس دنیبود واز خند يجار میدر رگها يوافر يانرژ

آرامش را  نیا اچقدریخدا.کردمیگوش م نشیدلنش يوفقط به صدا بستمیرا م میچشم ها یگذشت؟؟؟گاهیم

 نینبود،چرا ذهنم مدام ا ركقابل د میاصال برا...کندیبد جور نقره داغم م یلعنت اسیق نیا یاما گاه.!دوست دارم

 .!کردیرا تکرار م یکار لعنت

 يوهمپا زدیم ش،لبخندیوجود تمامِ مخالفت ها م،بایکردیگز م ادهیها را پ ابانیخ ی،گاه..میرفت یم دیبه خر باهم

به خانه بر  يآمد وبعد به بهانه ا یم ادهیدو کوچه آن طرف تر را هم پ ی،حت بیعج يمن در آن سرما

 !نبود يسکوت ،خبر يها یاز گرده افشان گرید..نشستیوبه عمق جانم م شدیم زینگاهش لبر یمهربان..میگشتیم
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 هیتنب..گذراندیخانه کرده وبا لبخند روزگار م شیدستها ياز گرما يصندوقخانه هم ،گوشه ا يسرتق تو دخترك

وخنده  يپر از انرژ ییبا صدا.بود هانیوماه نیروت ي نهیزمان معا.بازنده بودم نیو خوشنود تر جهبودینت یب میها

 :گفت

 !نمیرو تو شکمت بب یفسقل هیروز بتونم  هیکردم  یفکرشم نم!...دارم جانیچقدر ه یاگه بدون!نرگس يوا-

 :مشتاقش نگاه کردم يوبه چشمها دمیپر از لبخند را سر کش یوانیل

 !رفته  ادمیوقته  یلیمن که خ!....يبروز بد ينجوریاحساساتتو ا یتونیچقد خوبه که هنوزم م-

 :گوشم گفت ریداد وآرام ز نیرا چ شیابروها یکم

 !!هم بلدم بروز بدما يجور بهتر هیتازه -

 .نامم را صدا زد یومنش دیگرد شده ام خند يچشمها دنید با

 .داخل دییبفرما...خانوم سرمد-

 یدرهم ،حس خوب دهیهم تن آن همه تارو پود به ياز رو...را پشت کمرم گذاشت گرشیرا گرفت ودست د دستم

 .میوارد اتاق شد نیدلنش يوهمقدم با لبخند ختیر میبه تمام اعضا

 ..سالم خانوم دکتر-

 زم؟یعز یخوب...سالم-

 !همسرم هستن شونیا...ممنون-

 !تمام اتاق را روشن کرد دیدرخش اریمهد يکه در چشمها یبرق

 ؟؟يخوشبختم آقا...سالم-

 .سرمد هستم..ممنون..سالم-

 :دیچشم تنگ کرد وپرس یکم دکتر

 ه؟؟یتشابه اسم ای نیلیفام-

 ..پسر عموم هستن-

 :سپردمیم اریومن هم چادرم را به دست مهد کردیکه دستگاه را آماده م همانطور

 ن؟یها رو که انجام داد يغربالگر یوباق کیژنت شیآزما-

 .شد دهیکش اریتخت نشسته بودم ونگاهم به سمت مهد يرو

 :انداخت وگفت نییرا پا سرش
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 !ستین ینگران يجا...بله -

 ! بیناشناخته بود وعج!ستیدانستمنامش چ یخودم هم نم..داشتم یبیغر حال

اضافه  يادیکم ز هیتا حاال  شیوزن گرفته ومامانشم از ماه پ یپسر کوچولو حساب نیکه ا نمیب یم...خوب -

 !ستین ینگران يجا یمعجزه شده؟ول.کرده

 یرو کم کن تا الک يبرنج ومواد نشاسته ا واشی واشی یول..خوبه یلیبرات خ نیا یکمبود وزن داشت یلیخ چون

 ...!یچاق نش

 .داد یم حیوتوض کردیم نییشکمم باال وپا يرا رو دستگاه

 براش بهتره؟ یچ یعنیبخوره ؟ دیبا ییچه غذا-

کوچه  ادریگو.دیرا پرس نیا اقیز اشتپر ا یکالم يکوچک وجامها يبسته از چراغ ها سهیر یباچشمان اریمهد

  !!تنش،جشن بر پا بود يها

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کم حجم وپر  يبرا هردوشونه،غذاها یکمک خوب نشیتامیوو دهیمف یلی،که خ وهیم...جاتیمثل مغز!زیهمه چ-

 ازین شتریدوتا ب نیبه ا!آهن نطوریبخوره ،هم يشتریب میکلس دیشونه با يباردار نیالبته چون سوم.تیخاص

برات .میرو دار میکلس مقدار نیشتریدومورد ب نیا يچون تو!بخور يقره قوروت دوست دار ایاگه کشک !داره

 !بخور که بهتر جذب بشه وهی،با آبم سمینویم یشربت آهن خارج

 شاچطوره؟یآزما..ممنون-

 !شهیکه نوشتم برطرف م یشربت نیداره که با مصرف مداوم هم یکم کم خون هیفقط ..خوبه-

 نداره؟ يشه،موردیکم م یلیخ یحرکات بچه ،گاه-

بخوره وبه  نیریش زیچ هیمرتب چک بشه، دیتو ماه هفت به بعد با یول..باشه تونهیم یاحتماال از خستگ!..نه-

 !دوساعته يحالت ده حرکت تو  نیچپدراز بکشه،مطلوب تر يپهلو

وسواس  نیا دانستم،اماینکات را م نیاخودم تمام !کردمینگاه م رهیدونفره شان خ يهمچنان به گفتگو ومن

  يها يدرباردار.بود يدیجد زیچ می،برا اریمهد
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 وارینشست وخودش را با در ود یدوبار همراهم به مطب آمدوتمام مدت ساکت م ای کی،محمد فقط  یقبل

شکمم را با دستمالِ ..از سرم بپرد یلعنت اسیق نیا يسرم را به دوطرف تکان دادم تا هوا.کرد یمشغول م

کنارم .به دستم داد رراسوال ها ،به طرفم آمدوچاد دنیدر حال پرس.آمدم نییپاك کردم واز تخت پا ،يکاغذ

 .شکمم گذاشت يودستش را رو ستادیا

 !نیواقعا لطف کرد..ممنون  یلیخ-

 !کنمیم فهیفقط انجام وظ من!همه توجه نیبا ا کنهیلطفو که همسر مهربونت م..زمیعز کنمیخواهش م-

 !...کنهیشازده به من لطف م نینرگسه که داره با به حمل ا نیا!فمهیمنم وظ-

هماهنگ  گرید يدوهفته  ينوبت را برا.میگفت وهردواز اتاق خارج شد يبا اجازه ا...کرد  يقدر شناسانه ا نگاه

از !واردیبه تَرَك د یحت...دیخندیبود ومدام م فیسرک یحساب نیماش يتو....میشد یکرد وبه سمت خانه راه

  امانج يبرا اقشیاشت ،ازیآن جسم کوچک وخواستن دنیبه خاطر د جانشیه

چشم  یبرف يها ابانیگفت ومن در سکوت به خ زیهمه چ ن،ازیدکترو چک کردن حرکت جن دستور

 .گذاشت میپا يدنده برداشت ورو يدستش را از رو.دوختم

 ؟يچرا تو فکر..شده خاتون؟ يزیچ-

 !کم خسته م هی!...ستین يزیچ-

 ...آخراشه گهید!نمونده يزیچ...زمیبارته عز هینیمال سنگ-

 :ترمز کرد وگفت یفروش وهیآبم يجلو.که فضا را پر کرد يافتخار نیدلنش يسکوت بود ونوا بازهم

 ؟...میآب انار بخور هی یموافق گمیم-

 ..با گ..ریبرا من ترش بگ...باشه-

 ..!با گلپر فراوون-

از ! دیخندیم نگونهیآورد که چشمانش ا ادیاوهم همان خاطره را به  دیشا...گره خورد بشیبه نگاه عج میچشمها

  ییایشد و مرا با دن ادهیپ نیماش

 !تنها گذاشت یخواستن

وشکالت  لیبا ان مجمع بزرگ پر از آج...مادر بزرگ يخانه  یکرس ریمشترکمان،ز يلدای نیاول ي خاطره

جمع  یآن سال همگ...زدیذوق م ياز عمو ها تو یکیبچه ها ،نبود  يراه ومدرسه  يبه خاطر دور شهیهم!وهیوم

سال اول از دست دادن !شدن جمعدور هم  يبرا میآخر هفته والبته همت پدر وعمو ها التیبه لطف تعط میبود
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 يمادربه همراه جار.بکند ییتا کمتر احساس تنها رندیدور مادربزرگم را بگ کردندیم یپدر بزرگم بود وهمه سع

پر  يبدون اسباب باز مانیها يباز.رفتندیبچه ها هم که از سر وکول هم باال م.مشغول انار دانه کردن بود شیها

فشار  دمیتپل وسف يگونه ها يرو یاپیرا محکم وپ شینشاند ولبها نارشمرا ک یعمو عل!بود نیریرنگ وش

 .دادیم

 لیاوا...کردمیم یزبان نیریش شیوبرا دمیخندیعمو بلند بلند م ياز آن همه توجه وعالقه هم سرخوش  من

را از آن همه توجه  اریحسادت مهد نطوریهم...کردمیخوب درك م یلیرا خ زیبودم،اما همه چ یدوازده سالگ

گوشش  ریز نایس!دیکشیم انبا چشم وابرو خط ونش میبود که برا يدفعه ا نیوآخر نیاول دیشا!پدرش به من

سبد انار تَرك خورده از آشپز  کیبا  رهیزن عمو ن.شدیتر از قبل م ینگاهش شاک اریوهر بار، مهد گفتیم يزیچ

 !گذاشت یدست يریبزرگ به همراه آب انار گ ینیس کیومحسن  اریومهد نایس يآمد وجلو رونیخانه ب

 ره؟یآب بگ يشتریانار ب تونهیوم شترهیزورش از همه ب یک نمیبب..خوب پسرا -

پسر ها .کردیمجبور م يخاص خودش همه را به همکار يها استیمهربان بودوبا س. دیخندیم شهیعمو هم زن

 يگریبه نوبت قدرتشان را به رخ د یهمگ...جمع شدند ینیقدرت،دور س يبرا ییزور آزما کیهم خوشحال از 

 یبرنده،دنبالشان راه دنید زن هم مشتاق ام...ودر آخر با دوپارچ بزرگ آب انار به آشپز خانه رفتند دندیکش

زن .پسر ها شد يکه باعث خنده .. داد زهیزن عمو هر سه را برنده اعالم کرد وبه هرکدام دوهزار تومان جا.شدم

 :گفت دید يمرا مغموم وگرفته درگوشه ا یعمو،وقت

 شه؟یاول م یک نمیبدو بب...هیبرا بق میوببر زمیبر وانیرو تو ل نایا میباهم بر ایب...میعز ایب-

 :را بلند کرد وگفت شیصدا یکرس ریاز ز اریمهد...زن عمو مشغول شدم يلبم نشست وهمپا يرو يلبخند

 ...نرگس کوچولو برا من پر گلپر باشه ها-

 يبرا.را پر از فلفل کردم اریمهد وانیشدم وبه دور از چشم زن عمو ل یدستور دادنش حرص نیآن اخم ها وا از

 .بردم اریمهد يمخصوص را برا وانیتعارف کردم ودر اخر لهمه 

 توش؟ یختیگلپر ر!...یعجب آب انار خوشرنگ..دستم درد نکنه..به به-

 :زدم وگفتم یبدجنس لبخند

 ...!نوش جونت!یحساب..آره -

من هم .رفت اطیصورتش سرخ شد وبه سرعت به طرف ح یبه کمتر از آن...دینفس همه را سر کش کیو دیخند

 ..شدم یِدر آمدن آتش از دهانش دنبالش راه يبایز ياز دست ندادن صحنه  يابر
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 :وگفتم دمیبلند بلند خند..غلتاند یبرفها م يفرو کرده بود وزبانش را رو وانیا يلبه  يبرف ها يرا تو سرش

 !يودستور ند يایبرا من چشم وابرو ن یتا تو باش-

توجه به حال خرابش  یب.بود بیعج میکه برا دیدرخش ینگاهش م يتو يزیچ..نگفت وفقط نگاهم کرد يزیچ

قصه گفت وبعد هم پدر حافظ  مانیبرا نیریش يمادر بزرگ با آن لهجه .دمیخز یکرس ریبه داخل رفتم وز

 !اثر فلفل ایدانستم از برف است  ینم...بود اریسروصورت مهد یسرخ شیاما در تمام مدت فکرم پ..خواند

اما آخر .. کندیدانستم به چه فکر م ینم...گرفتمیعذاب وجدان م شتریب دمیدیرا م رایمهد رهیخ ينگاه ها یوقت

 یبود ومن ب یدر فکر تالف..شد رمیدستگ زیهمه چ ختیام ر قهیمشت برف را از پشت ،داخل  کیشب که 

را  نینبود ومن هم هرق یعنیکارش  نیا..هم خوشحال بودم  یاما از طرف.سوزاندمیدل م شیجهت برا

 .خواستمیم

 !ترش وپر گلپر...خاتون ایب-

 :لبم پهن شد وگفتم يرو خنده

 !هیچه جور تمیکه وضع یدونیم! ...اریبه حالت مهد يوا-

 .کردم یمن همون موقع تالف..!راحت بخور الینگران نباش، با خ-

 :زدم وگفتم يلبخند

 .دلم برات سوخت دمیقرمزتو د يگوشا یوقت یول!...يآخرِ خنده بود...تو افهیق رهینم ادمیاصال -

تا کجاهام که  نایس يبا اون خنده هات وحرفا یدونینم!..يدلمم سوزوند....ومعده و يحلق ومر! يسوزوند-

 !نسوخته بود

 ؟يبرزخ شده بود نقدریبهت که ا گفتیم یمگه چ-

 !چرت وپرت.. یچیه-

 !کن ياآلن شفاف ساز ،الاقلياون موقع که حرف نزد!...گهیلوس نشو د-

 :سکوت گفت یبعد از اندک.لبش جمع شد ينگاهم کرد ولبخند رو رهیخ یکم

 !کردیم یسخنران یلب ودهن جناب عال ینیریداشت اندر ش.. یچیه-

 :ناباورم را به چشمانش دوختم وگفتم نگاه

 ؟یکه نگفت يجد!...یکنیم یشوخ-
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 یتا خوشحال باش کنمیم يکه هر کار یدونستیبشم ازت؟م یباعث شد اونطور عصبان یچ يپس فکر کرد-

 !يوبخند

 !من فقط دوازده سالم بود....اما ....ام-

 (....)!يساله  ستیپسر ب هینه برا ... بهیعج زایچ نیبرا تو ا-

 چه طرز حرف زدنه؟ نیاستاد مملکت مارو ؟ا...!ادب یب-

 !روزمره س يبرا ما مردا حرفا!هیادب یبرا شما خانوما ب نایا-

 :گفت نیدر حال روشن کردن ماش!دیرم را گرفت وچند جرعه نوشآب انا وانیول دیخند

 ..مزه بود یاصال ب یکیاون !جگرم حال آومد... شیآخ-

 یکم.زنگ خورد اریمهد یکه گوش میبود دهیتازه از راه رس.میته دلمان به سمت خانه رفت ياز خنده ها سرخوش

 :وجواب داد دیابرو در هم کش

 ؟یجانم مامان؟ خوب-

... 

 بابا خوبه؟...صداشو دمیبودم نشن رونیب...نه-

.... 

دوروزِآخر هفته رو  یکی کنمیم یخودم سع!ستی؟براتون خوب ن يسرد نیبه ا يهوا یعنی...نه ...نجا؟یا-

 !بتونم یک ستیمعلوم ن یول!امیسر ب هیجور کنم ، یمرخص

... 

 :زد و ادامه داد یچشمک!هم ندارم یمشکل!مرتبه زیاره همه چ-

 .خدافظ..به بابا هم سالم برسون..چشم..باشه -

 .دیبودم به اغوش کش ستادهیوگنگ وسط هال ا جیکه هنوز گ ش،مرایرا قطع کرد وبعد از درآوردن پالتو  یگوش

 ؟؟ییچرا سر پا..نیبش زمیعز ایب-

 :ام گفت يکاناپه نشستم ودر حال در اوردن روسر يهمراه ش رو به

 !ستیلو لو خره که ن!زن عموت...؟مامانم بودهوم..؟یکنیم الیچرا فکر وخ-

 .دستم را گرفت ودوباره وادار به نشستنم کرد.نگفتم وبه قصد آماده کردن شام از جا برخواستم يزیچ

 ؟..میباهم حرف بزن يخوایچرانم-
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 ... نکهیبه ا!بگم برات؟من عادت کردم به سکوت یچ-

 ؟یکنیکاره ول م مهیچرا حرفتو ن...؟یچ نکهیبه ا-

 !میبخواب میدرست کنم بخور يزیچ هیبذار برم !دهینا م يبو!هیحرفام تکرار...خستم يمهد-

 .میکنیم يفکر هیبرا شامم ....داره؟ یاشکال!رو بشنوم يِتکرار يهمون حرفا خوادیمن دلم م-

 :کردم وگفتم يام باز يروسر هیبا حاش یکم

رومه فکر  شیکه پ يزی،هر وقت به مامانت،به بچه ها،به چ... زنهیدلم شور م..!مونده گهیفقط سه ماه د-

 !شهیآشوب م کنم،دلمیم

خودمو تو !مارم يبچه هارم بسپر به من ومهره !فرق کرده یلیمامانم حاال خ...روته نرگس جان؟ شیپ یمگه چ-

 ؟يمحمد ينگران خانواده .کنمیدلشون جام

 !هامه یاز نگران گهید یکیاونم -

 شد که قطع رابطه کردن؟ یچ-

 یاون وبرادر شوهرم زندگ شیبا بچه ها پ خوادیبابا،گفت م يهفت ماه بعد از فوتش،مادرش اومد خونه  شیش-

  خوادیاگه نرگس م دونمیچه م...میکن

گفت ارث !کردنش یراحت بره سراغ جوون الیدور بچه ها رو خط بکشه وبا خ یول ستین یکنه ،مانع ازدواج

منم طاقتم طاق !دیگفت وگفت وبه زخم دلم نمک پاش!بچه ها تلف نشه ي هیبه برادرش ،تا سرما محمدو بسپرم

 یخونه وبعدم م بردیم یساعت دبعد از اونم فقط بچه هارو چن!به زبون آوردم گفتمویم دیکه نبا ییزایشد وچ

 !که بهم نزده بودن ییتهمتها ؟چهیاونم چ...دیحضانت برادر شوهرم دستم رس يرسما تقاضا نکهیتا ا..آورد

با !حالت ممکن نیاونم به بد تر!جدا کنه یبرا زندگ لمیمنو از بچه هام،تنها دل خواستیم...شدیباورم نم اصال

رابطه ها  هیبعد از اون قض..حضانتو گرفتم یدوندگ یخوب آشنا شدم وبعد از کل لیوک هیاز دوستام با  یکیکمک 

 یول..اونجا بردمشونیدوبار تو ماه،م یکیبشه و منوه هاش محرو دنی،از د ومدیبازم دلم ن یول...قطع شد یبه کل

رو علم کنه وبکوبه تو  يزیچ هیترسم دوباره  یم!تا اون چند ساعت عذاب آور تموم بشه دمیچرخیم رونیخودمب

 !میسر زندگ

بچه ها  شهیهم یکنیفکر م!توِ تیبه سن وموقع یزن هیعیحق طب نیا!يتو که خالف شرع نکرد...غصه نخور-

 یکن یتو کوتاه نکهینه ا!..یحام هیداره،به  اجیگاه محکم تر احت هیتک هیمهتا به  يروز هیمونن؟یم کیکوچ
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که راه  یکی...يبرا الگو بردار خوادیهمجنس م هین،یحس ریام ای..شده دهیآفر يا گهید زیچ يجنس تو برا!نه!ها

 !کوه پشتتون باشم هیمثل ..کنارتون باشم خوامیم یناگه بتونم وتو کمکم ک...بده ادیوروش مرد بودنو بهش 

 ..محاسنش نشست يرا سوزاند ودستم رو میچشم ها یاشک حلقه

 !یستین الیکه خ!یشمیلمست کنم تا باورم شه پ خوادیدلم م یهنوزم که هنوزه گاه-

 :وگفت دیرا بوس میها انگشت

 ...که کنارتم کنمیمنم هنوز باور نم-

 .را نوازش کرد ومحمد کوچولو هم چند لگد جانانه حواله ام کرد شکمم

 !کنهیم تیاعالم موجود يچه جور نی،ببيندار نیریش زیبه خوردن چ يازیاصال ن!...فکر کنم گشنشه-

 :وگفتم دمیخند

 م؟یدرست کن يایم...خوایم تزایبرا شام دلم پ-

 تو خونه؟ میدار لشویوسا.. باشه-

 ..کنمینگاه م هیحاال !باشه زیفکر کنم همه چ-

 بایتقر..شد لیجنگ تبد دانیبه م تزا،آشپزخانهیدرست کردن پ اتیعمل نیودر ح میاز نماز ،به آشپزخانه رفت بعد

 شده  فیکث يپر از ظرف ها ییظرفشو

 .میشام خورد 12ساعت  یحوال..بود

 ..!شدم نیسنگ یلیخ..رمیمیدارم م...اریمهد يوا-

 !منم تا خرخره پرم-

 چقدم که به حرفش گوش کردم؟!سبک بخورم يخوبه دکتر امروز گفت غذا -

 م؟یقدم بزن اطیکم تو ح هی میبر يخوایم-

 !ادیداره برف م...میاره بر-

 م؟ینیبب لمیف يایم!يبخور نینکرده زم يخدا ترسمیم...نه -

 شه؟یغذامون هضم م لمیبا ف-

 ؟یمراقب باش يدیپس قول م-

 ..قول-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٥١ 

که از خنده غش  يمهد...توانستم تکان بخورم ینم گریهم ،با ان شکم قلمبه د يچند لباس رو دنیاز پوش بعد

درشت برف  يپر از دانه ها يسرمان چتر يرو یآسمانِ سرب.گرفتیمختلف عکس م يکرده بود ودر حالت ها

نبودن  یخال ياوبر میقدم زد یکم...دمیخند یهمه تنها نبودن از ته دل م نیباز کرده بود ومن سر خوش از ا

 دهیخز دمیجد گاهیبعد از دوش آب گرم به جا!منتها در سکوت محض!برف يهم پرتاب گلوله ها یضه،کمیعر

بوسه ها ،نگاه ها .هم افتاد يرو میوچشمها دمیاز عطرِ خوبِ تنش را چش یکم!اش چسباندم نهیوسرم را به س

 ...کرد يوشاد ورنگرا پر از نور  میها هی،تمام ثان شیونوازش ها

 

 اریمهد

 

بد  یگاه..میبردیهردو از کنار هم بودن لذت م...ییبایبعد از آن ،روزگارمان پر بود از رنگ وز يروز وروزها آن

از ...دیخندیودوباره م شدیشاد م یکوچک زیاما،با هر چ... بچه ها يبود و دور ي،که از عوارض باردار کردیم یخلق

 .میکردیغذا درست م...میزدیقدم م...میگرفتیعکس م....بود ونادر ابیهمان هاکه کم

 ياخر باردار يماهها يریرنگ گرفته و وزن گ يِگونه ها.... میآورد یشاد بودن را به خاطر م یکنارِ هم،کم در

را داده  ریاخ يبا بچه ها صحبت کرده بود وخبر امدنش تا چند هفته ...اش بهتر ومورد توجه دکتر بود

شده ام  نییگرفته بودم تا وقت تع قولاماده کرده و یپدر را کم.تمام شده بود زین قشیپژوهش وتح يکارها.بود

به بهانه ...به نرگس مشخص گاهشیگاه وب ياز تلفن ها اقشیبود واشت ریاش وصف ناپذ یخوشحال.دینگو يزیچ

 یکی.روز اولش کرده بود ،مثليراجمع وخانه را با کمک ِ کارگر لشیوسا شترینرگس ب. زدیزنگ م یاحوالپرس ي

 نیباور ا...هواو وضع بد جاده ها را بهانه کرد يکه نرگس سرد ندیایب ندخواست یکه حامد ومعصوم م يدوبار

 ....آسان نبود میبرا یهمه خوش

 خواستیاش م ییانتها يکارها يبرا.صبح به پژوهشگاه رساندمش وخودم هم به دانشگاه رفتم...بود زییپا روزآخر

 يشهر ها ياز دانشکده ها یکیبه  یبازرس يساعت دو بود که برا...کند یو از همکارانش،خداحافظ بزند يسر

اش  نهیکه دکتر معا شیپ ي فتهه...اش آشوب بود دهیپر يرنگ ورو دنیدلم از صبح با د...اطراف رفتم

 دنشیبا د....بود خودم را به خانه رساندم یبه هر جان کندن...کندیم مانیزا ندهیکرد،گفته بود احتماال تا ده روز آ

 يکار...شکمش را نوازش کردم یکنارش نشستم وکم....راحت شد یکم المیبود ،خ دهیخواب یمبل راحت يکه رو

 ......دادمیبا من نداشت انجام م ینسبت خون چیکه ه ياق وعالقه نسبت به بچه ایچند وقت،با اشت نیکه تمام ا
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 ؟ياومد-

 :مش نشاندم ودستش را گرفتمشک يرو يا بوسه

 ؟یخوب...مجبور بودم برم....يببخش که تنها موند...زمیآره عز-

 ....کنهیکم کمرم درد م هیخوبم فقط -

 ؟يریدوش آب گرم بگ هی میبر يخوایم-

 ...آره فکر کنم بهتر بشم-

هنوز هم خجالت  م،امایمدت ،باهم راحت بود نیدر ا نکهیبا ا...میرا گرفتم وباهم به سمت حمام رفت دستش

 ...دیکشیم

 ...تونمیخودم م... یعنی....زهیچ-

 ..!صدام بزن یداشت يکار...لباساتو آماده کنم رمیمن م...زمیباشه عز-

 ..ممنون-

 میبود دهیکه چند هفته قبل باهم خر يبودم که چشمم به ساك بچه ا شیجفت وجور کردن لباسها سرگرم

دختر  شهی؟دلم هم...میاگر من با نرگس ازدواج کرده بودم ،چند فرزند داشت...ییمویرنگ با نوارل يساك سدر.افتاد

  دمیبه ساك کش یدست...هم قرمز دیشا..یدار صورت نیبا لباس چ...خواستیم

نداشتم  نهیزم نیدر ا يتجربه ا چیمن ه...دمیترس یم یکم...را اماده کرده بود زیهمه چ...را برداشتم شیولباسها

 ...دلم به درد آمد دشیسف يولبها دهیپر يرنگ ورو دنیدر حمام را که باز کرد با د..نگران کننده بود یکم نیوا

 ؟...نرگس..شده؟ یچ-

 !وقتشه گهیفکر کنم د...آروم باش....ستین یچیه-

 کنم حاال؟ کاریچ-

 ...تو  ایب... یچیه-

 ؟؟؟یچ-

 ..!یییآ..آ..حمام.... يِتو ایب گمیم-

گفتم یبا دستپاچگ.دلم را چنگ زد اش دهیرنگ پر صورت: 

 کنم؟ کاریچ..باشه.. باشه-

 م؟یدیند یآموزش لمِیمگه باهم ف...حواستو جمع کن کنمیخواهش م..اریمهد-
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 ...االن....آهان هولم نکن...آهان-

 ..کمرش را ماساژ دادم...در آغوش گرفتمش... آب را ولرم ووان را پر از آب کردم ریش

 مارستان؟یب میبر ستیبهتر ن-

 !درد بکشم مارستانیخوام تو ب ینم!هنوز زوده...نه-

 !ترسم نرگس یمن م...گهیخوب همون بسه د-

 ! وقتشه یک فهممیبعد از دوتا بچه م گهید...نگران نباش...نه خوبم-

 ؟یزنگ بزن نایبه حامد ا يخوا ینم-

 !يآ..زنگ بزنم دیچرا با....چرا-

 ..!.مآرو....زمیآروم باش عز...شیه...شیه-

 .سراندم یمرطوبتش م يموها يسر هم دستم رارو پشت

 میرفتیوزود م شدیهول م شهیمحمد هم..آرومم نقدریباره که ا نیاول نیا!یلیخ.یخوبه که هست یلیخ-

 !یینجایخوبه که ا...شدمیم تیاذ یلیاونجا خ یول...مارستانیب

آرام شد  یکم نکهیبعد از ا...!يتو الزم دار يانرژ...یحرف بزن یلیخ دینبا....بکش قینفس عم...زمیباشه عز-

 :گفتم

 !زنگ به معصوم بزن هیهماهنگ کنم هم  مارستانیهم با ب..ارمیب لمویبرم موبا يذاریم-

 ...ایزود ب یول...باشه-

 ..گردمیاالن برم...-

 ینم ادمیچرا ! یتلعن....به راه افتادم لیخانه به دنبال موبا يتو سیخ يکردم وبا لباسها شیاز خودم جدا آهسته

 .کردم شیدایآشپزخانه پ زیم يوآنور رفتن،رو نوریا یبعد از کل.!..آمد کجا گذاشتمش

 ...مانشهیبله فکر کنم وقت زا...بله ...سرمد هستم...سالم خانوم دکتر-

 سرمد؟ يداره آقا مانویزا میعال-

 !ساعته میتازه ن...فقط درد داره یعنی...نه -

 مارستانیمن االن با ب...دیبه من زنگ بزن... شد تیعالئم رو یهر وقت باق یول...االن که زوده...باشه -

 ...کنمیهماهنگ م

 ؟یچ هیاون قض يبرا یراست...ممنون-
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 ؟...نیحضور داشته باش نیخوایکه م دیشما مطمئن یول!ستین یمانع-

 ...رو انتخاب کردم مارستانیب نیا نیاصال برا هم...آره-

 .کنمیاونم هماهنگ م...باشه-

 ..بازم ممنون-

کنارش نشستم ودوباره به آغوش ...باعث آرامشش شده بود یانگار آب گرم کم...سرعت به داخل حمام رفتم به

 ...دمشیکش

 زم؟یعز یخوب-

 ...زنگ بزنم  هیبده ...آره-

 راجع به من؟ یبگ يخوایم یچ یول...ایب-

 نن؟یمگه قراره تو رو بب-

 !گهید يکرد مانیحتما تا برسن ،زا...نه فکر نکنم -

 ...بود دهیخودش زمانش نرس يهنوز هم به گفته  یول...شدت گرفت شیدرد ها یاز تماسش ،کم بعد

 باشه؟...میکم نرمشا رو باهم انجام بد هی دیبا...زمیبلند شوعز-

 ...باشه-

بعد از ...ماساژدادم یکمرش گذاشتم ودوران يرودستم را ...تابش دارم يوهمراه خودم مثل گهواره ا ستادمیا

 کردم  ی،نگاه یسی،با احساس خ یمدت

 :وگفتم

 .!بذار لباساتو عوض کنم.... میبر دیوقتشه با گهید...زمیعز ایب-

پشت رول تمام ....کوتاه شیدردش تند شده بود ونفس ها....را پوشاندم وخودم هم لباس عوض کردم شیلباسها

مسافرِ  يلحظه هم دست راستم را از رو کی یحت..اش بود ینسبتا طوالن يرد هاحواسم به خاتون ود

 ...بر نداشتم شیکوچولو

 ..میرسیاالن م..زمیآروم باش عز-

با ...دیبار یصدا م یفقط ب دنی،وقت درد کش شیها یمثل بچگ...ختیصدا اشک ر یرا تکان دادو ب سرش

 يدر راباز کردم وآهسته رو...به سمتش رفتم يلچریپارك کردم و از اورژانس با و يرا کنار نیماش یکالفگ

 ...میرفت نهیاتاق معا مد،وبهبالفاصله بعد از ما دکترش هم آ..انداختم ییهم پتو شیپا يرو...نشاندمش لچریو
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بودنم در  ي نهیوهز یخصوص مارستانیب...گان به تنش پوشاندم..کمکش کردم ....مانیبرا زا میبر...آماده س-

 زده  خی يدستها...انجا پرداخت شده بود

 : دادم وگفتم يرا فشار اش

 !صدا نباش یب نقدریا...کم دادبزن هی-

 :دیام را به سمت خودش کش قهی یوبا دستش کم ختیهم اشک ر باز

 ...بچه هام...اگه مردم...اگه -

 :لبش گذاشتم وبا بغض گفتم يرا رو دستم

 !یباش يقو دیبا!نگران نباش....شتمیپ زم؟منیعز هیچه حرف نیا...!شیه-

 :وگفت دیرا بوس دستم

 !دوست دارم یلیخ یدونستیم-

 :شدم وگفتم رهیپر آبش خ يچشمها در

 ...زمیدوست دارم عز یلیمنم خ-

 :آمد وگفت پرستار

 !ادیب ایممکنه بچه به دن... میبر دیبا یول دیببخش-

دستش را گرفتم وبه کمک ...میرفت مانیبه طرف اتاق زا...دمیصوص پوشرا پاك کردم ولباس مخ شیاشکها

 صورتش را با ...دیتخت دراز کش يپرستار رو

 ..ستمیشد ومن با هر قطره از اشکش گر میگره به شانه ها شیدستها...قاب گرفتم دست

 !کن یسع....یتونیتو م...زمیعز نیآفر-

وگونه  کردمیپشت دستش را نوازش م....رفتیواو با هر فشار از حال م کردمیتکرار م شیدکتر را برا يحرفها

 ...دمیبوسیاز عرقش را م سیخ يها

 !یهست يقو یلیتو خ...زمیعز االی-

 :گفتیمدام م دکتر

 ..!گهیکم د هیفقط ...نمونده يزیچ نیبب...نیآفر!کن یسع گهیکم د هی...دختر خوب نیآفر-

 نیریش...دیچیدر اتاق پ ينوزاد ي هیگر يدهوصدایکش ادینامم را فر!اریمهد..یییآ...خدا....تونم ینم...تو ینم-

 دهیکه تا به حال شن ییصدا نیتر
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 ..!بدن ِنرگس قرار داد يکردن نوزاد اورا رو زیوبعداز تم دیدکتر بند ناف را بر...بودم

 .را گفت نیا مانیبه هردو يدکتر با لبخند...خدا رو يفرشته  نینگاش کن ا...نیبب-

 ریتا ز یکرك مانند ومشک يموها...نشست  مانیرو شیوگرم نوزاد پ فیپوست لط يرو مانیهردو يدستها

سر نرگس را نوازش کردم  گرمیبا دست د....با پشت انگشت اشاره،ستون فقراتش را لمس کردم...دیرسیگوشش م

 ...دمشیوبوس

 !خوشگله یلیخ....زمیعز یخسته نباش-

 ...!ختیصدا اشک ر یوباز هم ب...دیاش کش نهیس يرابرتن نوزاد آرام خفته رو رمقشیب يدستها

 ؟يدرد دار-

 .به عالمت نه تکان داد يسر

 !اصال رو ابرام..خوشحالم  یلیمنم خ!..یپس خوشحال-

 :دکتر گفت...هیاز تمام شدن کاربخ بعد

 !تو بخش مشیاریبهتر شد مکم حال خانومتون  هی نکهیبعد از ا... دیباش رونیبهتره شما ب..خوب -

 ؟...باشم ششیپ شهینم-

 .ارنشید،میریبراش بگ يمقو زیچ هیو  نیاریلباساتونو در ب نیتا شما بر...داره اجیبه استراحت احت...گهینه د-

برگشتم وبه اتاق ...شان را نداشت يدلم طاقت دور.رفتم رونیب دیخر يپرستار دادم وبرا لیبچه را تحو ساك

  يهردو مثل فرشته ا...مورد نظر رفتم

 !از او دل بکنم توانستمیمگر م...است؟ نیریچقر ش یموجود کوچک وخواستن نیا ایخدا...در خواب معصوم

 :وگفتم دمیخاتونم را بوس صورت

 !هنر مند يبخور يزیچ هی یشیپام-

 .لب گفت ریز یرا باز کرد وسالم شیپلکها يزور ال به

 .باز کردم شیکمپوت آناناس را برا-

 !خوشگله یلیخ!درسته قورتش بده خوادیخانوم؟آدم دلش م يچه کرد نیبب ایب-

 نمش؟یبب شیاریم-

 ...ارمشیبخور تا ب نویا....زمیآره عز-
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 اطیبود با احت دهیرنگش خواب ینرم آب يپتو انیرا که در م یرا به دستش دادم وآن موجود دوست داشتن ظرف

 ...بغل کردم

 !تره کیصورتش از کف دستمم کوچ!تو دستام گم شده اصال!فهیچقدر ظر!خدا  يوا-

 ...محمد کوچولو رو نمیبدش بب-

دستان کوچکش دور انگشت اشاره ام حلقه شد .تخت نشستم يرو زیخ میدر بغلش گذاشتمش وخودم هم ن ارام

 ..نشست يسرنرگس بوسه ا يورو

 ...میقیاز االن باهم رف....ارهیاسم من مهد...تم آقا کوچولوخوشبخ یلیخ-

 !بدم رشیش خوادیدلم م-

 ...حتما گرسنه ام هست....زمیخوب بده عز-

 ...وابسته ش بشم ترسمیم-

 يشازده دار نیسهم کوچولو از ا هیدر ضمن توام ...برا نوزاد تهیاول مادر پر از خاص ریش دمیشن....گناه داره-

 مگه نه؟...

 ...دیچینوزاد در اتاق پ هیگر يصدا

 ..زود باش بچه مون گشنه س....گفتم يدید-

 ...من ونرگس بود يکاش واقعا بچه ...اما دور گرفت کینزد يواژه  نیا يچقدر از ادا ودلم

 .نرگس سکوت را شکست نباریکه ا میهردو درفکر بود-

 ؟یکنیکمکم م-

را که در دهانش  نهیس..پشت سرش را جابجا کردم يها بالش ینشستم ودستم را پشتش گذاشته وکم کامال

 ...کار را انجام داده است نیسالهاست ا ییگو...کرد دنیشروع به مک اقیگذاشت،با ولع واشت

 ؟یکارو فسقل نیداده ا ادیبه تو  یک-

 ...رو بودم شیپ يمنظره  دنیبا لذت غرق د...بازوانم جا دادم انیرا در م شانیرا گفتم وهر دو نیا

 ؟ینباش نجایا شهیم یعنی.. شهیم...کنم تا صبح برسن  ار؟فکریمهد-

 !ها نیالبته تو ماش...رمیببنمتون،بعد م ریدل س هیچرا نشه؟فقط بذار ...آره -

 !خوابگاه دانشگاه ای...دیسع يبرو خونه ..سرده ...نه-

 ..؟زنمو ول کنم به امان خدا؟محاله یچ گهید-
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 !یبش ضیخوام مر ینم...کنمیخواهش م-

رنگت شده ...کم کباب بخور هی ایحاال ب...دانشگاه رمیجا م نیفردا صبح از هم...س دهیفا یبحثم ب...نه یعنی...نه-

 ...واریمثل گچ د

 !بابت نیخوشحالم از ا یلیخ ی،ولیرقم خورد تا کنارم باش يچطور ریتقد دونمینم-

 ..یکه فکرشو کن يا گهیاز هر وقت د شتریب...منم خوشحالم-

 :وگفت...ختیبه داخل اتاق آمد وچند آمپول داخل سرمش ر پرستار

.... دیوبه پشتش ضربه بزن دیسردوشتون بذار ریبعد از ش...که خورده رشمیش..هیعجب پسر اروم...ماشااهللا-

صدام  نیداشت اجیاگه احت یمسکن زدم ول هی!هیعیسوم طب مانیخانومتون ممکنه درد داشته باشه،که برا زا

 ...!نیهاتونم باش هیمراقب بخ دیضمنا با..دیکن

 ...يآ..يآ-

 .دیاز درد جمع شد ولب گز رنگشیب صورت

 !شیدیکشیم دیشد خانوم؟شما که دار یچ-

وقت  یراست!نره ها ادتونی!شهیخوب م!شده درد داره یچون دلش بعد از نه ماه خال!پدر ينگران نباش آقا-

 !بره جیممکنه افت فشار داشته باشه وسرش گ..دیرفتنم مراقبش باش ییدستشو

 !ممنون خانوم پرستار-

آرام به  گریشانه ام گذاشتم وبا دست د يپرستار رو يکه خارج شد،بچه را از دستش گرفتم وطبق گفته  پرستار

 ...زدمیپشتش م

 خوبه؟ نقدریبچه ها ا ينرگس چرا بو-

 !بدش من یتیاگه اذ!از بهشت اومدن نکهیواسه ا-

 !هیحس خوب...دوست دارم...نه -

 !؟ییالبد از صبح رو پا...بخور يزیچ هی ایتو ام ب-

 گرفت وبه سمت دهانم آورد میبرا يا لقمه

 ..سر شانه ام،به طرف نرگس برگشتم یسیبعد از خوردن لقمه با احساس خ...غذا خوردن داره نیا...اومممم -

 ؟...شدم سیچرا خ نیبب-

 .ر کردخنده نرگس فضا را پ يصدا
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 !کرده لباستو دیسف یآقا حساب!یلباساتو عوض کن يبر دیبا...بدش من-

 !هییروشنا....نداره یبیع-

 !نه استفراغ نوزاد ییاون آبه که روشنا دایببخش-

 ....شمیبخت م دیسف شاالیا-

 کرد زیسر شانه ام را تم یونرگس با دستمال دمیخند هردو

 !حتما یعوضش کن دیبا...زده دكیسف یلیخ یول...بهتر شد -

 !رمیگیدوش م هی رمیصبح قبل از دانشگاه م-

وصبح  شدندیلحظه ها تمام نم خواستیدلم م...خوابیبودند وچشمان خسته ام ب دهیخواب شانیبعد ،هردو یساعت

 دلم بودنِ در ...دیرسیاز راه نم

خشک درست کردم تا  ریچند نمره ش شیبرا..کردیم هیوگر شدیم داریمحمد ب یهرز گاه!خواستیرا م کنارشان

کرد به  فیهم که خودش را کث کباری...زدمیپشتش م گریگذاشتم وبا دست د یدستم م يرو..بخوابد ینرگس کم

وبا اکراه از آنها  دمیهردو را بوس نداذان را که گفت...بلد نبودم گریرا د یکی نیا...کردم داریاجبار نرگس را ب

 ...جداشدم

به شدت قرمز بود  میچشمها...رفتن به دانشگاه آماده شدم يبرا لیوبا زنگ موبا...دمیخواب نیرا در ماش یساعت

 ...تا دانشگاه راندم یبه سخت...وتوان باز نگه داشتنشان رانداشتم

 :ظاهر آشفته وسر وضع نامرتبم گفت دنیبا د)معاون دانشگاه(مروت  يآقا

 ؟يدینخواب شبیداداش؟ د هیچ-

 !دوساعت یکیفقط ...نه -

 :تکان داد،گفتم يزد وسر يلبخند

 !کنهیدرد م یلیسرم خ...ارنیبرام ب ییچا هیدفترم بگو  رمیمن م-

 !يکردیخونه الاقل لباس عوض م یرفتیکاش م یول...چشم -

 چطور مگه؟-

 !دهیلباست سف نییاز پشت شونه تا پا یچیه-

 !رفت ادمی یبه کل....آخ-

 !گهید هیعوارض بچه دار-
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 ؟يدیتو از کجا فهم-

 !بابا من خودم سه تا وروجکشو دارم-

 !؟ساعت نه جلسه دارم..کنم کاریحاال چ....بابا يا-

 !من حواسم هست!ایسر برو وزود ب هی-

 !خونه رمیپس من م..باشه داداش -

 !به سالمت-

 شیچمدان جمع شده از چند روز پ...سرعت صورتم را آب زدم تا خواب از سرم بپرد وخودم را به خانه رساندم به

 دست  کیاتاق برداشتم و يرا از گوشه 

لباس ،به سرعت خودم را به دانشگاه  ضیبعد از دوش گرفتن وتعو...آوردم رونیتازه از درونش ب لباس

 ...خورد ،زنگیبه محض روشن کردن گوش...دیطول کش ازدهیجلسه ام تا ساعت ..رساندم

 ؟...بله-

 مارستان؟یب يایب یتونیم... اریمهد...سالم-

 شده؟ يزیچ...سالم-

 ؟يکجا برد لمویموبا!زنهیدلم شور م...ومدنیهنوز ن نایفقط حامد ا...نه-

 !امیم گهیخورده د هیتا ...مونده شمیپ شبیاز د...دیآخ ببخش-

 يبه شماره  یداشبورد برداشتمش نگاه ياز رو...نرگس زنگ خورد ین،گوشیحال بستن کمربند ماش در

 .ناشناس انداختم

 بله؟-

 يسر هیبهتره  ی،ول دمیخبر م نطوریکه ا دیببخش...یسروان جالل...رمیگیتماس م(..) مارستانیمن از ب...سالم-

 .دیمارستان،بزنیبه ب

 :گوشم جابجا کردم وگفتم يِرو یرا کم یوگنگ گوش جیگ یباحالت

 !جناب سروان شمیمتوجه منظورتون نم-

تماس  نیوما هم آخر...تصادف کرده نیسنگ نیماش هیخط با  نیشهر، صاحب ا یصبح ،در حوال يکاینزد-

  شهیاگه م.....میدر اورد یرو از گوش شونیا

 !دیخودتون برسون زودتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٦١ 

 ...باشه..با-

با سرعت خودم را به ...!حامد!من يخدا يوا...تماس نیآخر....تماس نیاوردم ،اخر یبه ذهنم فشار م هرچه

 رساندم،بعد از پرس وجو از مارستانیب

 .چند ضربه زدم وداخل شدم..به اتاق مورد نظررفتم ،يارپرست ستگاهیا

 دییبفرما..سالم-

 ؟ هیموضوع چ...سالم -

 ...يآقا دیببخش-

 !سرمد هستم-

 ؟یجهان يبا آقا هینسبتتون چ...سرمد يبله آقا-

 ...از دوستانش هستم-

به  دیتونیاگه م....حضور داشته باشن کیبستگان درجه  دیبا...هم داشته یبوده ومورد فوت نیچون تصادف سنگ-

 ..!نیخانواده شون خبر بد

 شده اصال؟ یبپرسم چ تونمیم..دیبخش..ب...ب-

وبا سمند روبرو  شهیمنحرف م ریاز مس...نیسنگ نیماش يراننده  یشب در اثر خواب آلودگ يها مهین...بله-

 !وارده به سر ،فوت کردن وهمسرشونم هنوز تو اتاق عمله يبر اثر ضربه  یخانم مستوف...کنهیتصادف م

 ..!کنم خدا کاریچ...کنم؟ کاریحاال چ!من يخدا! يوا!.يوا-

 !شون حضور داشته باشن کیاقوام درجه  شتریب يریگیپ يبهتره برا-

ا کف دردناکم را ب يها قهینشستم وشق مارستانیب يسرد راهرو يها کیسرام يِجا کناردر ِ اتاق ورو همان

 .سوختیم میچشمها..دست فشردم

دوباره بلند  یزنگ گوش يصدا.....شدیدردش تمام نم!بود دهیفا یب...دمیپشت سر کوب واریرا چند بار به د سرم

 گفتم؟یبه نرگس چه م دیحاال با...انطرف شهر  یمارستانیب يشدوشماره 

 :صاف کردم وگفتم یبم وگرفته ام را کم يصدا

 زم؟یجونم عز-

 ار؟یمهد ییکجا...سالم -

 ...!امیم گهیکم د هی!...کم گرفتار شدم قربونت هی... امیم-
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 !ایزودتر ب...میبچه رو واکسن بزن میبر دیبا!معصوم خاموشه لیدونم چرا موبا ینم...ایزودتر ب...باشه -

 !فعال خدافظ...رسونمیخودمو م..باشه...باشه-

 ..خدافظ-

تلخ را پشت سر گذاشته  يتجربه  نیبار ا کیبه خاتونم که  گفتمیم دیچه با...زدیموج م شیدر صدا ینگران

به حال ....به حال نرگس... یسرگردان نیوا ستمیفرمان به حال خودم گر ست؟پشتیریچه تقد نیا ایخدا...بود

 نشیرت زی،قطعا غم انگ اشیزندگروز  نیکه بزرگتر يبه حال مرد!ماند ورفت يبچه ا دنیکه در حسرت د یزن

 ...صورتم را پاك کردم ووارد اتاق شدم ياشکها!خواهد بود

 ؟يبهتر...زمیسالم عز-

 ..تو؟ یخوب...سالم-

 :وگفت دیصورتم را کاو یکم

 قرمزه؟ نقدریچرا چشات ا-

 م؟یبر...هیخوابیمال ب...ستین يزیچ-

 ...از حامد نشد؟گفتن تا ظهر مرخصم يخبر...پرستار اومد بچه رو برد خودش..شد رید...گهید خوادینم-

 دت؟یمگه دکتر اومد د-

 ؟يآورد لمویموبا...آره ساعت هشت اومد-

 ...جا گذاشتمش نیتو ماش..نه.. یعنی...آره-

آن هم ...نداده ام یرا به کس نینچنیا يمن تا به حال خبر.کوچک در آغوشش سرگرم کردم يرا با دستها خودم

 !به نرگس

 ..!نمتیبب نیبش ایار؟بیمهد-

 !خودم کمکت امیم...ها یبلند نش...بکنم صتویترخ يبذار برم کارا... امیم-

زبان  ی؟به لطف پول وکم...کردمیچه م دیبا...کند از اتاق خارج شدم دایمهلت حرف زدن را پ نکهیاز ا قبل

 ....زود کارها انجام شد یلیختن،خیر

 شیرا که چند روز پ یرنگ یعناب يپالتو..!کنمیبچه رو آماده ممنم !...رونیسرده ب یلیخ...پالتو روبپوش نیا ایب-

 ...بودم در دست چالند دهیخر شیبرا

 :زده ام گذاشت وگفت خیدست  يدست سردش را رو!انداخت رمیعاقبت گ یول...بودم ينگاهش فرار از
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 دن؟یکدومشون جوابمو نم چیه یواسه چ...وا...شده؟ يزی؟چ....اریمهد-

 !خراب شده نیماش دونمیچه م ای.. ایشارژ تموم کردن  دیشا...اونجا انیحتما م....خونه میبر دیبا...با-

 شده؟ يزیچ!يدوست دار یتو رو جون هر ک....تو رو خدا...اریمهد-

 بود؟ نیتر زیعز میکه برا خوردیجان خودش را قسم م گفت؟یم چه

 خوب؟...خونه میبر دیبا یول...میزنیحرف م...باشه-

 نشده خوب؟ يزیبگو چ...فقط بگو -

 ...افتاد هیبچه هم به گر نیبب...زود باش...زمیعز شهیدرست م یهمه چ-

نرگس  يبازو ریدستم را ز...را خوب پوشاندم شیجا دادم ورو ریکر انیرنگ را م یآب يدر پتو دهیچیپ ونوزاد

 دوباره .میخارج شد مارستانیانداختم وهردو از ب

پلک  يپا...کردم  ادیرا ز يبه محض نشستن بخار...کردیاز اندازه نگران م شیمرا ب نیشده بود وا ساکت

 :وگفتم دمیدست کش سشیخ

 ؟...زمیعز یهست ینگران چ-

 فقط بگو حالشون خوبه؟!شده يزیچ هی دونمیم...من...من -

 !خونه بعد میبر!کنمیخواهش م...!نکن  هیگر ينجوریا-

 ...!فتمیراه م ادهیخودم پ ای یگیم ای!...امیجا نم چیمن ه-

 .را گفت نیبودم ا دهیکه تا به حال از او نشن يبلند يصدا با

 بخور تا بهت بگم خوب؟ نیریش زیچ هی ایب ستیمناسب ن طتیتو شرا یول...باشه-

 ..عقب برداشتم وبه دستش دادم یصندل يرو لیوسا انیرا از م وهیآبم پاکت

 م؟یحرف بزن يخوایمگه نم...بخور-

 .دوخت میقلوپ خورد ونگاهش را به لبها چند

 ... یدونیم یعنی...زهیچ...خوب-

 !صبر کردم  یکاف يبه اندازه ! ...نرو هیحاش-

 ...تصادف کردن.... شهر  يایکینزد شبید-

لرزان قسمت آخر  ییقاطع وبا صدا...اونجا میسالمن؟بر!...اریتو رو خدا مهد...کجان االن؟...؟يچطور!!....خدا ای-

 ؟!نداشت یتمام شیاشکها.اش را گفت جمله
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 م؟یبر میفتینوزاد کجا راه ب يبچه  هیبا !يندار یخوب طیتو خودت شرا...يبر یتون ینم یول...مارستاننیب-

 :وگفت دیپلکش دست کش يپا یوعصب تند

 !نهیزودتر مامان وباباشو بب خوادیمحمدم دلش م...ستین میزیچ..نیبب..من خوبم-

 :تکان دادم وگفتم يسر

 !یتون یباور کن نم....شهینم-

 .عقب جدا کرد یرا از صندل رییشد وکر ادهیپ نیدرد از ماش با

 حالت؟ نیبا ا...کجا ؟؟؟-

 ...رمیخودم م -

خودش را هم ...برگرداندم شیبچه را گرفتم وسرجا...وبه طرفش رفتم دمیکوب نیسقف ماش يمشتم را رو یعصب

 ...را روشن کردم نیتمام ماش یجلو نشانده وبا کالفگ یصندل يرو

 !يلجباز بود شهیهم...يلجباز-

من از !کمکم کن ایخدا!بود نمانیحاکم بر سکوت ما ب ي،تنها صدا قشیعم یکوتاه وگاه ينفس ها يصدا

ِ  نیترسِ النه کرده در دلم ب نیا یول..محکم باشد دیدرست است مرد با..ترسم یم میرو شیپ يصحنه 

 !خودمان باشد

 

 نرگس

 

حضور  نیریطعم ش دنیوچش..بعد از آنهمه انتظار ودرد.دمیکشیم نیزم يرا رو رمقمیسست وب يپاها

مانند چشمانش،بعد از در آغوش  یب يمداوم ونوازش ها ی،همراهیپهن از جنس مهربان ییشانه ها ار،لمسیمهد

 ایهم طوفان  دیزلزله؟شا ایاست  لیس نیا..وار شدسرم آ يرو یبزرگ یسونام!..نه ماه انتظار يگرفتنِ ثمره 

 سوزاند؟یجگرم را م نگونهیکه ا!آتشفشان

از  میپرستار در جواب پرس وجو يوسرِتکان خورده  اریسکوت مهد....وبه شماره افتاده بود نیسنگ میها نفس

پس چرا از معصوم .شرح داد میحامد رابه طور کامل برا میحال وخ!فاجعه بود کی يایگو میهمه برا...معصوم

 یمرا به سمت اریمهد يستهاد.حناق گرفته ام دهم،منیشنود؟شا یرا نم میها ادیفر گفت؟نکندینم يزیچ

 ينشستم،سرما یصندل يرو.رو بود شیپ رِیام،مانع ازشناخت مس یینایتارِچنبره زده بر ب ریتصو یول کشاندیم
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همه جا .تار نبود  گرید میچشمها...بود دهیامانم را بر ادیز يزیخونر!به عمق استخوانم نشست يفلز يها یصندل

 .نشستم یاهیدر همان س!شد  اهیس کبارهیبه 

 نیهم!خواهمیطلوع نم!خواهم ینم دهیمن سپ!...من يناگوار است برا يِخبرها دینو خواهم،نورینم ينور چیه

خوابم برد  يا هیانگار ثان!اریآن هم در آغوشِ مهد..خوب است يخبریخواب و ب ایدن!ظلمت ِندانستن بهتر است

حس وکرختم را به تکاپو  یب ياجوانه زد وپلکه.گونه ام نشست يرو یسمج و دوست داشتن ییکهبازگرما

 چینامرتب،ه يروبرو،با ظاهر يتار مرد خسته  ریتصو.تخت وداخل اتاق بودم يِرو.چند بار پلک زدم!انداخت

گرفت وبا  يانگشاتم را به باز.وپر غم دهیحسرت کش یبا چشمان!اما خودش بود !نداشت ارِمنیدبه مه یشباهت

 :تعلل گفت یکم

 ؟يدیخوب خواب-

را خوب  نیبهتر از سکوت نبود وا يزیچ چیه.شکست یزدودنش نشست وبغض يبرا یدست.. دیچک يا قطره

 ينت ها.تا آرام شوم خواهدیدلم فقط سکوت م..دیآ یدادن خوشم نم يکه از دلدار دانستیم.. دانستیم

 :گرفت،گفت انیکه پا ستنیگر ي دهینخراش

 !ستیحالش خوب ن!داره اجیبه کمک احت...حامد خبر دادم يبه خانواده -

 :ادامه داد نیسنگ یمکث کرد،با نفس یکم

 !ختهیبهم ر یهمه چ -

 :بود گفتم بهیخودم هم غر میکه برا ییصدا با

 !اریمهد شمیدارم خفه م-

 !همه ساکت نباش نیا!...بکش ادیاصال فر!..داد بزن-

 رفت،کهیسرم رژه م يهمان ها که تو...چند جمله بود يادا يحاصل تمام زحمتم برا! انیپا یکشدار وب یسکوت

ام  جهیاز تمام شدن سرُم وبهبودسرگ گناه؟بعدیطفل ب نیچرا ا...ار؟یاصال چرا مهد..چرا معصوم؟..چرا من؟...چرا؟

 .،خواستم به سراغ حامد بروم

 نم؟یبرم حامدو بب تونمیم-

 !انیم گهیخانوادشم تا چند ساعت د!دهیوبازور آرام بخش خواب روقتهید!االن نه-

 مگه ساعت چنده؟-

 !شب مهیبعد از ن کی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

 محمد کجاست؟-

 !دهیدرست کردم ،خورده وخواب شیساعت پ مین رشویش....جا نیهم-

 !دیمتورمم سوخت واشک جوش يپشت پلک ها دوباره

 ...کردیاحساسم درد م يجا همه

 یآرام ول يمرد ي نهیسر بر س.بدهد نیتوانست درد افتاده به جانم را تسک یهم نم ارینوازشگر مهد يها انگشت

  يتپش ها.ستمیگر یاز درون طوفان

،پاخورده  میوسبز ،از باران چشمها ينوك مداد يچهار خانه ها.اش بود یبر تالطم درون یمنظم قلبش گواه نا

 میعظ يوآن پروسه  دیرا بوس میدستها..!میمثل سکوت افتاده به جان لبها..کردیم یوچروك بر تنش دهن کج

 !سکوت را متوقف کرد یِگرده افشان

 ینم غیوقت ج چیه!يکردیم هیفقط گر يناراحت بود یلیخ ای یهر وقت درد داشت!یاتیهنوزم مثل بچگ-

 !يکرد ینم یبتا یب!يزد

 :دهد یوادامه م کشدیم یقیعم نفس

چشات پر  ،فقطيشدیم می،پشت مامانت قا شیِآب يباباغور يواز ترس اون چشا کردیبهت اخم م نایس یوقت-

 !نبود یاعتراض چیه..شدیاشک م

چشمت  يتاب خورد گوشه  یوقت...بود هینبود،فقط گر یدادوقال چیت،هیعقد مرجان،با اون همه وابستگ شب

 !یختیصدا اشک ر ی،بازم فقط ب

 ! کنهیام م وونهیهمه سکوتت د نیا

 :شد يزبانم جار ي،حروف رو میصدا با اشک ها هم

عاشقت  دمیفهم یوقت...شبونه بود يها هیهمدمم گر ومد،تنهایاز دستم بر نم يدوست دارم کار دمیفهم یوقت-

 بازم ..کنم  يشدم ،بازم نتونستم کار

 ياریاما زبونت  يدار یاحساس هیتوام  گفتیچشات م....بود ،ذره ذره آب شدم هیگر هیکردم امافقط شب هیگر

 کاریعشق چ نیبگم با ا..کسو نداشتم باهاش درد ودل کنم چیتونم کنارت باشم،ه ینم دمیفهم یوقت..کرد ینم

تموم !دنیاشکا به دادم رس نیمه زمبا وفته؟اماین نیاز بوم دلم زم مییدلم بذارمش که تشت رسوا يکنم؟کجا

 بد ...شکستم!پناهم شد هی،بازم گر دادیاز تو رو م ریغ یکیبه  وندمیشدن به پ کینزد دینو شدویکه صبح م ییشبا
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 شیبا عشق محمد آب بند...قلبمو بند زدم يتکه ها...کردم  هیتک...اما بعدش به محمد اعتماد کردم!جور

اما اونم !محمد شونه شد برا سر گذاشتن،دست شد برا نوازش،شد همه کس وکارم...مادر شدم...زن شدم.کردم

 ییکورسو هی نکهیتا ا...بودم دهیبر گهید...پشت شدم یب!تنها شدم!خسته بودم...!باور نداشتم ویچیه گهید....رفت

سر  واشی واشی!اشیحامد اومد بادلگرم!اونم معصوم بود وخنده هاش.،قلبمو گرم کرد یکیتو اون همه تار

 .پاشدم

 دیبا..باشم دیبا!هنوز مادرم ی،ول ستمیزن ن هی گهیدادن که اگه د ادیبهم !دمیعشق بچه هام دوباره نفس کش به

 ار؟؟؟یکنم مهد کاریکنم؟بدون معصوم چ کاریحاال بگو من چ!بجنگم دیبا...ستمیبا

 !دیسرم را بوس يورو چاندیدور بدن سرما زده ام پ شتریدستش را ب حلقه

بذار ..اما اجازه بده کنارت باشم!..همه دردت کم کنم نیتونم از ا یرقمه نم چیسخته ومن ه یلیخ دونمیم-

رنگ  تیکم تو زندگ هی اریاما بذار نقش مهد!نه معصوم نه حامد شمیبرات نه مثل محمد م دونمیم!سمیپشتت وا

که  يمگه بهشون زنگ نزد..دارن اجیبهت احت ریاالنم مهتا وام!همه غصه تو ندارم نیبه خدا تحمل ا!رهیبگ

ماه  هی نیا!!کنهیم کاریبا آدم چ يطفلکاچقدر منتظر بودن ؟از من بپرس چشم انتظار یدونی؟ميبرگرد يخوایم

برا !دمیبهت قول م..کنمیدرست م ویهمه چ...عمو  شیپ امیمن بامامان وبابا م..مونو صبر کن غهیمونده از ص یباق

هرجور شده از تابستون کنار خودم  خوادیدلم م...دمیرو سروسامون م رم،کارایگیم یترم بعدم هر جور شده مرخص

 !یبازم محکم باش دیبا یسخته ول دونمیم!هر سه تون.. نیباش

 :را فرو فرستادم وگفتم بغضم

 !يتو قبل از همه بود!...یمهم یلیتو برام خ-

 :کنج لبش گفت يو با همان لبخند جاخوش کرده  دیدر چشمانش درخش یبیعج برق

 ن؟ینخست يمن شدم جزو انسان ها گهیحاال د-

 !از غم يشده بود منتها با هاله ا یشگیهم اریمهد همان

 !شهیدر پ یسخت يروزا...بخور يزیچ هی..برات غذا گرفته يعصر حجر هیپاشو -

 !اصال اشتها ندارم... رمیس-

 ...میبر دیفردا با!یفتیبره از پا م شیپ ينجوریبه خدا ا!نکن يلجباز زمیپاشو عز-

 کجا؟-

 !اجازه داده یدکتر حامد تلفن!...فردا هردوشونو منتقل کنن خوانیبا داداش حامد که صحبت کردم گفت،م-
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 يپتو را رو!یآبک يشبکه ها نیلعنت به ا!دوباره تار شد ریوتصو دیصورت اصالح نشده اش چرخ يرو میچشمها

پناه در اتاق  یب ينوزاد ي هیگر يمن با نچ کالفه وصدا يصدا یب يها هیگر يصدا!هیودوباره گر دمیسرم کش

را تکان  رییکه با پا کر دمیرا د اریمهدتار  يدیپتو را کنار زدم وبا د يگوشه ...شد رورویان ز کیدلم ..دیچیپ

 .خشک بود ریو مشغول درست کردن ش دادیم

 :خش دار گفتم ییصدا با

 !بدم رشیش خوامیم..بدش من-

کنارم ..حرف محمد را در آغوش گرفت  یچرخاند وب شیرو مهیتا ن يصورت قرمز وپتو يرا رو جشیگ نگاه

 يبرا خواستیبعد هم م...کردینگاه م اقیتمام مدت فقط با اشت.دادنش شدم ریومشغول ش دمینشت ،به پهلو خواب

 ..چشمان خسته اش امتناع کردم دنیباد اقدام کند که شیگرفتن باد گلو

 !تونم یخودم م!يخسته ا...بخواب ریبگ-

ومن اتاق  دیهمراه خواب یصندل يرو.شد مانیکرده ام، پش سرزنشگرِپفیچشمها دنیمخالفت کند،اما با د خواست

ومحمد را سر  کردم شیمانده از پالتو رونیب يبه جسم مچاله شده وپاها ینگاه.متفکر ،مترکردم ییرا با قدم ها

دلم .هردو خواب بودند!دمیکش هربانممرد م يآرام رو یلیتخت برداشتم وخ يپتو را از رو.گذاشتم  شیجا

سر وصدا سرم کردم وبه طرف در اتاق  یچادر را ب!داشت اجیهمدرد احت کیاو به ..نمیزودتر حامد را بب خواستیم

را هم  ،بچهيمجدد ِمهد یخوابیشدن محمد وب داری،از ترس ب اریمهد قِیخوابِ عم دنیدر آستانه در با د.رفتم

به داخل  یباز، نگاه مهیدر ِن يخودم را به اتاق مورد نظررساندم واز ال وجوبا پرس ...همراه خودم بردم

لرزان خود را به  ییبا قدم ها..جسم در هم شکسته متعلق به حامد باشد نیشد ا یمن ،باورم نم يخدا..انداختم

قلبم از ....دهانم را گرفتم تا هق هقم را خفه کنم يرا کنار تخت گذاشتم وبا دست جلو رییکر.اندم تختش رس

هدف خواهد بود،چون  یعاشقِ حامد ،که حاال سرگردان وب يبا تصور نبود معصوم ونگاه ها.درد مچاله شده بود

 آخ معصوم .روان شد میها ست،اشکین یمعشوق گرید

صبح از  ي دهیحاال چه کنم؟سپ!دمیرا به جان خر يهمه درد ودور نیبه خاطر تو ا من!چقدر!یانصاف یچقدر ب..

در  کرشیپ يِنگاهم رو!شد دایصورت حامد هو يها یوتازه خون مردگ دیاتاق به داخل سرك کش يپنجره 

 يدر هم شکسته، به پا يها هازدند... یچیباند پ ي نهیصورت نبود به س هیشب گریکه د یاز صورت.گردش بود 

با  یلعنت ياشک ها نیوا خوردیم چیدلم پ!درد ناك بازو وساعد وانگشت يدر گچ واز پا به سمت زخمِ ها

 ي هیگر يباصدا.افتادند یفرو م قیعم يبه دره ا یکی یکیو شدندیقطار م میپلک ها ب،پشتیعج یسوزش
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همزمان با بلند کردن سرم نگاهم به نگاه خسته ..دمشیرفتم وبه آغوش کش رشییمحمد ،دستپاچه به سمت کر

 ...!وتبدار حامد گره خورد

کمرِ تا خورده ودردناکم را صاف .نمودیم بهیغر میحامد برا نیا...ختیفرو ر کبارهیدلم !انتها یسرد وب...!بود یخال

 یمات ِحامد را کم ریجلو رفتم تا تصو یکم اطیبا احت.کردیم هیهنوز هم گر...چسباندم نهیکردم ومحمد را به س

 .آغاز میگرم شد وسوزش پلکها میگونه ها.نمیواضح تر بب

 !واقعا متاسفم...گمیم تیتسل...سالم...س-

 :گفت بهیغر ییبا صدا.سمج اشک را با دست ناسور ودردناکش عقب زد  يقطره ...کنج لبش نشست يپوزخند

 !تو به من دادم،حاالیم يروز من به تو دلدار هیرو ؟ ایکارِ دن ینیبیم-

 :تعلل گفت یپناه در آغوشم سر خورد وبا کم یموجود کوچک وب يرو نگاهش

 !یلیخ...خوشحال بود....دیخند یم کسرهی میراه افتاد یاز وقت-

 :گفت تیحالت نگاهش عوض شد وبا عصبان کبارهی

کدومتون قبول  چیه!...قبول نکرد!...خوام یمن گفتم بچه نم...نمشیخوام بب ینم..نجا؟؟؟یا شیآورد یواسه چ-

 !نمیکدومتونو بب چیخوام ه ینم..رونیبرو ب....رونیبرو ب!ایلعنت نینکرد

به من  یگوشخراشش،نگاه يحامد ونعره ها يصورت بر افروخته  دنیبه داخل اتاق آمد وبا د مهیسراس پرستار

 .خواست ياریرا به  گریبود،چند پرستار دحامد گم  يِها ادیفر انِیکه م ییبا صدا.ِرنگ ورو رفته کرد

 !رونیببره ب نویا ادیب یکی...؟یکنیم کاریچ نجایمعلوم هست ا-

 :دستم را گرفت متیبه سمتم آمد وبا مال يگرید پرستار

 !نگران نباش!شهیخوب م...زمیعز رونیب میبر ایب-

 رونیکبود شده را از آغوشم ب هیکرد نوزاد از گر یپرستار سع...حرکت نداشتم يبرا یخشک شده بود وتوان میپاها

دو پرستار به ...داشتم یوچشم از حامد بر نم دیغلط یصورتم م يمهابا رو یب میاشکها.بکشد که مخالفت کردم

سالها ،مرده  نیآرام وخندانِ تمام ا شهیمحامد ه.کردیم قیآرام بخش تزر يگریرا گرفته ود شیزو دست وپا

 :گفت یبا مهربان.راهرونشستم  یصندل يبا کمک پرستار رو!صوم او هم رفته استمطمئنا با مع!بود

تو خودت به مراقبت ..همراهتم گفتم يبه اون آقا!ستیحالش خوب ن ضتونی؟مر..زمیعز نجایا يچرا اومد-

 !....ارهیب ریکم ش هیبذار همراهتو صدا کنم براش !کبود شد هیاز گر چهی نیبب!يدار اجیاحت
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هنوز ادامه  یکم کم آرام تر شد ول!نداشتم انمیوگر فیچسباندن موجود نح نهیجز به س یعکس العمل چیه

 يصدا گریسرد وخلوت ،که د يشده بود برخواست ومرا در آن راهرو دیپرستار که از من نا ام...داشت

نوزادم  اندر ده نهیچادرم را مرتب کردم وس.زد ،رها کرد یسکوتش را بهم نم يگوشخراش نعره ا

 نیتصاحب کرده ام؟به هم یرااز ک یلعنت تیمالک میم نیا یراست.ناز فرو رفت یخوردو به خواب یکم...گذاشتم

 بردم که قرار بود  ادیاز  يزود

 هیتک واریهمه خسته ام؟سرم را به د نیچرا ا..است؟ نیسنگ میپلکها نقدریچرا ا ای؟؟خدا.مادرش باشد معصوم

 !را به وصال رساندم قراریب يدادم وپلکها

پلکم را باز  يال یمادرانه کم يمحض رفع دلشوره ها.محمد را از من جدا کرد یآشنا وگرم به آرام یدست

از اعماق  ییبا صدا. دیدوبارهبا لجالت بهم چسب میپلکها.خسته اش را از نظر گذراندم یکردم،وصورت ِآشنا ول

 :گفتم یصوت يتارها

 ....!بخوابم خوادیدلم م-

احساس  یچشمانم بسته بود ول...دیبه شانه اش چسب ارسرمیاخت یب.حرف،دستش دور بدن لرزانم حلقه شد  یب

ورفت وآمد دکتر ها  مارستانیب یصبحگاه يدر آن همهمه ...دهدیرا تکان م ریکه با پاش کر کردمیم

که  یوقت!روبرو شدم يرینظ یپلک گشودم وبا لبخند ب دیرس یقرن م کیکه به نظرم  یبعد از مدت....دمی،خواب

 :خوب از نگاهش کام گرفتم ،آرام کنار گوشم نجوا کرد 

 هوم؟....گه؟یدوست دارم د یلیخ یدونیم-

 .از آن چشمها غافل بشوم یخواست به قدر پلک زدن ینم دلم

 !یبخواب یکه نتونست نجای؟ایچرتتو تو اتاقت بزن ي هیبق میبر یبلند ش یتونیم-

 !دمیخواب خوب یلیخ...خوبم...نه-

 !خوب گهیساعت م میبه ن..نمیبب میپاشوبر-

 .!نمیحامدو بب خوامیم.....به نظرم چند ساعت خواب بودم ی؟ولیگیواقعا راست م-

 !صورتش نشست يدر تک تک اجزا تعجب

 !رسنیخانوادش م گهید م،یبر دیحالشو؟؟؟با يدیبرا خودت؟ند یگیم یچ-

 !داره اجیاون به من احت!بذار باهاش حرف بزنم-
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زدن  يآرام بخش قو هیدر ضمن !که صبح راه افتاد یبا اون وضع!ذارن یاصال من بذارم ،پرستارا نم-

 !بشه داریفکر نکنم حاال حاال ها ب...بهش

 ..اتاق خودم شدم یراه اریبا کمک مهد... شد دهیآن طرف تر کش ینگاهم به اتاق کم يدیناام با

 !خونه میبر میتونیم يبهتر بود کنه،اگهیم تتیزیو ادیم گهیساعت د هیدکتر گفت تا !نهییپا یلیفشارت خ-

 ؟يریبگ يریپوشک ِ بچه تموم شده،م اریمهد-

 !برات ارمیب نویصبر کن ا...رمیاآلن م-

 .اش را به تخت داد هیتک نهیبه دستم داد ودست به س وهیپاکت آبم اتیاز محتو یوانیل

 :آمرانه پاسخ داد یام را با نگاه یاستفهام نگاه

 !گهیخوب بخور د!..بپاش تو هوا،فضا معطر شه يخوایم-

 ....را فرو دادم اتشیرا به لب چسباندم وبا بغض محتو وانیل یلیم یب با

 :تکان داد وگفت يسر.به سمت در رفت  نیغمگ يلبخند با

 ...فعال!داره اجیحتبه زمان ا...ادیموضوع کنار ب نیبذار با ا!!سراغ حامدا یرفت نمیبب امیباز ن-

چقدر لذت ...را دوست دارم میرو شیمن واقعا مرد ِپ...ماندم رهیرفتنش خ ریتکان داد واز پشت به مس یدست

 !اش یشگیبخش است حسِ حضور هم

 :گفت اریرو به مهد!سفارش ونوشتن چند قرص یکم...پوشک بچه،دکتر هم امد ضیوتعو اریاز آمدن مهد بعد

تا ثبات ! ستی،فعال امکان انتقالشون ن یمجدد داخل يزیبا توجه به خونر....یاومدن ،ول ضتونیاون مر يهمراها-

 ! خطر ناکه یلیمسافت ،خ نیاونم ا ییجابجا!بمونن نجایبهتره ا تشونیوضع

 .نمیاز دور حامد را بب گریبار د کیکردم تا  یرا راض اریبا اصرار مهد!ها خواب بود نیا يهمه  کاش

معصوم  يخانواده  یخال يپدرش وجا ي دهیبرادرش،قامت خم يها يقرار یمادر حامد،ب يِضجه ها دنید با

 !شد یوباران قراریبب می،دوباره چشمها

حامد  يمحمد کوچولو به سراغ خانواده  اربایکز کردم ومهد واریهمان گوشه از راهرو پشت د!!یخزان پر آب عجب

 ورد وبدل  یبوس دهیبعد از د.رفت

کدام دل ودماغ درست  چیه!میکه نامفهوم بود به طرفم آمد وهر سه به سمت خانه به راه افتاد ییحرفها

بچه )مادر حامد(خانوم هیفقط عط.که سالها در انتظارش بودند را نداشتند يدر آغوش گرفتن ِنوه ا يبرا یوحساب

ذهن من ومعصوم نقش بسته در  شان يپسر ينوه  نیاز اول یچه استقبال باشکوه!سپرد اریوبه مهد دیرا بوس
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بعد از روشن کردن .کرده بودند زیعز نیآمدن ا ایبرادر حامد تنها دودختر داشت وهمه چشم به راه به دن...بود

 :مغموم گفت یکرد وبا لحن سمیگذرا به صورت خ ین،نگاهیماش

 !يبریم نیخودتو از ب يدار!کم آروم باش هیتو رو خدا -

 :دمیپشت سر هم پرس نیف نیوف یتو دماغ ییصدا با

 ومدن؟یمعصوم ن يچرا خانواده  ا؟نگفتنیطفلک گفتنیم یچ-

 .تو آروم باش تا بگم-

 .قرمز ودردناکم را به صورتش دوختم يرا پاك کردم و چشمها میپشت دست اشکاها با

ودشونم خ!مارستانهیگفت مادر معصوم حالش بد شده، ب...بد بود یلیحالشون خ...خدا يِدارن بگن بنده ها یچ-

داره ازمحمد  کیکوچ يگفتم خانومم بچه !مارستانیپاشون ب هیه،یپاشون کالنتر هی!وسرگردونن ریکه سف

فقط !جز قبول کردن ندارن يا هاونام با اون حال خرابشون چار!..حامد ثابت بشه  تیتا وضع کنهیم ينگهدار

کردن بچه  یبگم فکر نم دیبه ذهنم رسفقط !!بگم یچ دونستمینم!نجایمتعجبن چرا حامد ومعصوم اومده بودن ا

ش بودم و از  يمنم از دوستان زمان سرباز!سفر میمونو باهم بر ییبودن چند روز آخر تنها اد،گفتهیب ایزود به دن

 !چرت وپرتا نیا

با بچه ها مجددا تماس  اریبه سفارش مهد!روزها نیا یتمام نشدن یبه خانه سکوت بود وبغض وخستگ دنیرس تا

کر کننده  يها غیدر ج میانقدر خوشحال بودند که بغض صدا..روز پنج شنبه دادم يگرفتم وخبر برگشتم را برا

 .شان گم شد

 .کنارم نشست اریشده بودم که مهد رهیخ يبه دست به نقطه ا یبعد از قطع تماس گوش-

 یلیبچه ها خ!یخوب سر حال باش گهیبرا دوروز د دیاب.ادیاز تنت در ب یر،خستگیدوش بگ هیبرو  زمیپاشو عز-

 ؟!یبهشون که ساعت پروازتو نگفت...روز بودن نیمنتظر ا

 !يایتا اونجا ب یخواد به خاطر من پاش یدلم نم یول...نه-

 !گهیهمش دوساعت پروازه د!وچهار ساعته بره ستیسفر ب هی خوادیم کنهیم الیتا اونجا،آدم خ گهیم نیهمچ-

 ؟یچ نایاونجا مامان ا يایبعدشم ب!یباش نجایا دیتو شنبه با!در هر صورت-

کنارت  خوادیدلم م...برا شبِ شنبه س!برگشت رو با آژانس هماهنگ کردم طیبل!هتل رمیم!نترس نرگس جان-

 هی ریز يشده به بهانه  یحت...باشم

 !بودن باتو آسمون
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 .تلخ شد میرو،برا شیپ بتیمص يآور ادیکالمش با  ینیریش

 کرده؟ يزیدکتر نگفت چرا حامد دوباره خونر-

 !میباهم بخور کنمیآماده م زیچ هیمنم  ریدوش بگ هیخوابه،برو  یفسقل نیپاشو تا ا...خوره؟؟یبه دردت م-

 !يافتاد تیاز همه چ...تو رو خدا ببخش -

 !اریدر ن يتعارف باز نقدرمی؟؟؟ایفهمیم!ییمن تو زیهمه چ-

 یدوش آب گرم،کم کیبعد از ..شد ومن هم به طرف حمام یبه طرف آشپزخانه راه يلخند دلگرم کننده ا با

باورم !راه نفسم را بند آورد یبغض لعنت دم،دوبارهید نهییآ يپف کرده ام را که تو ياما چشمها.سرحال تر شدم

 يبه کارها یدگیوبعد از رس دمیوشلباس پ!خودم وبودنِ سرسختانه ام را باور ندارم یحت گرید...شود  ینم

انگار خواب باشم .کرد ینم می،خاطرات معصوم رها يلحظه ا يکردم،برایهرکار م...خوردم ییمحمد،مختصر غذا

  یومنتظر دست

 !یکابوس لعنت نیخسته ام از ا!کردنم  داریب يبرا

ومضاف  کردیدرد م میها نهیس..اماده کرد ریمقابلم ش يصدا یپسرك آرام وب ياربرایومهد دمیتخت خواب يرو

اش  رهیت يبا چشمها دینخواب ریبعداز ش....اش بود یدائم یگرسنگ مان،باعثیاول زا يدر روزها ریِش یبر آن کم

نداشت  یانگار تمام..دیمش یزدن پر وخال کبا هر بار پل میچشمها... حس بود یبدنم لَخت وب.دیکاویاطراف را م

 !اشک ها نیا

آغوشش حل  یدر گرم..فشرد نهیپر شدوسرم را به س انمانیم يجسم سفت وگرد چیدون هب نباریا. دیخواب کنارم

  رونیمهابا ب یب میشدم واشکا

 :گفتم دهیبر دهیهق زدن ها بر انیدر م!دیغلط

 آخه چرا؟...چرا خدا؟.....به در شدم...در ....اون قبول کردم..خاطر ...من به خا....عاشق بچه ها بود-

 یول...درد داره ...سخته دونمیم...دونهیخدا صالح مارو بهتر م...میدون ینم یچیما ه...زمیآروم باش عز...شیه-

 .یباش يقو دیبا!یباش دیتو با

 ...!منم به بودنت محتاجم یحت...داره اجیام هست که بهت احت گهید يپسر کوچولو هیتازه ...نیحس ریام..مهتا

در  ي ریشدنم با درد نفس گ داریبه محض ب...تمام شدن اشکها به خواب رفتمشدم وبعد از  دهیبوس..کرد نوازشم

 .بود یاتاق خال...مواجه شدم نهیس
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چند بار  يبا ناباور..بود شبیجمع شده از د ریمنشا درد ،ش...به محلِ درد،دادم یفیوبا دست فشار خف برخواستم

 وانهیمثل د..حالم اصال خوب نبود...دادیساعت دوازده را نشان م..را باز وبسته کردم وعقربه ها را مرور میپلک ها

  وانهیداشتم د...نبود!ابمیگمشده ام را ب يتاقطعه  گشتمیها در خانه م

 !خانه باز شد يکه در ورود شدمیم

 کجاست؟ گمیم...کجاست؟؟؟....کجاست؟-

 :بغلم کردم -

 ؟یهست یبال چ؟دن...زمیعز یچ-

 محمد م کجاس؟؟)م دیاش کوب نهیبه س...(بچه م کجاس؟-

 ....حامد يدادمش به خانواده ....آروم...زمیآروم باش عز-

 ؟چرا؟...یچرا لعنت-

 نکهیراجع به ا يزیبخش سپردن چ يبه دکترا!مشکوکن شمینجوری؟همیفهمیم...مینگهش دار میتونستینم-

 بهم  زیچهمه !اومده نگن ایبچه اونجا به دن

 !خورده  گره

 ؟یفهمیتو چرا نم!..بخوره ریش دیاون بچه با...!من درد دارم....اما-

 :با آرامش گفت!کرد سیرا خ راهنشیام پ یباران شهیهم يرا نوازش وچشم ها سرم

 خوب؟..شهیاالن بهتر م...نیبش ایب دونم،یم...آره -

دستمال واطو کنارم  کیوبا  ختیآب گرم ر ي سهیاب جوش را داخل ک...به آشپز خانه رفت.مبل نشستم  يرو

 ..!زانو زد

 

 اریمهد

 

 هیتوانند را حت گر یچرا مردها نم.بزرگ تر شد رمیگلوگ يحال خرابِ نرگس ،توده  دنیورود به خانه ود با

بچه را ببرم تا مادرش آرام  توانمیشدنم برادر حامد تماس گرفته ،وگفته بود اگر م داریکنند؟؟؟صبح بعد از ب

نوهشان،دلم به در آمدوهمان جا  دنی،از د يخسته وپر درد شان وآن برقِ کوتاه شاد يصورت ها دنیبا د....شود

به زور آرامبخش ،در  یبا ثبات شده بود ول تشیدکتر وضع يحامد هم به گفته ...میگلو خیب دیسمج چسب یبغض
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برادر (دیحم...اش دور نگه دارند یتلخ زندگ تیاو را با دارو، از واقع توانستندیم یتا ک!خواب یالیخ یب يایدن

 : به هوش آمده ،گفته اند کههر بار  گفتیم)حامد

 مینرگس گرفته بودم ،کنار پا يرا که برا یلباس.ندیبچه بب خواهدیواو هر بارگفته که نم میاوریبچه را ب یخواهیم

از ... که درد دارد دمیاش در خواب فهم یتاب یصبح از ب.و سر در گم بود  قراریب...دمشیسر خورد وبه آغوش کش

 نیخوب بود که ا..!سوال شرمنده شدم نیِا پرسشوچقدر از بابت ...بودم دهیرا پرس زیهمه چ رضایهمسر عل

سوال  نیداشتم راجع به ا یحیوگرنه چه توض....زود رس داشتند مانیام زا یالیدوستانِ خ یِالیهمسرانِ خ

 !زنانهیها

 ...شده بود سیخ ریلباسش از ش....محلِ درد گذاشتم يرا مرتب گرم کردم ورو پارچه

 !يریدوش بگ هی میبر دیزم؟بایعز یبلند ش یتونیم-

 میآب را تنظ....را درآورد  شیلباسها....بار بدون مقاومت به حمام آمد نیصدا وباز هم پر اشک برخواست وا یب

 ..دمشیکردم و در آغوش کش

 ؟يماساژبد نییاز باال به سمت پا دی؟با یتونیخودت م-

 یکه حاال خال ییهمان جا...آن حجمِ گرد، حلقه کردم یِ خال يرادر جا میسرش را تکان داد ومن دستها یکم

! یخال ریاش از حجم ش نهیوس شدیپر م شیچشمها...سفت وبر امده نبود گرید..زدیذوق م يتو یبودنش حساب

 یکم نکهیبعد از ا...برداشتم طرشام کردم وچند نفس از ع یشانیسرش را ستون ِپ..را به سرش چسباندم میلبها

 :گفت يخشدار يبا صدا...ونبات گذاشتم نیدمنوش دارچ شیبرا..دیلباس که پوش...میرفت رونیب...آرام شد

 مارستان؟یب يسر ببر هیفردا منو  یتونیم-

 ...آره -

 ..شمینممزاحمت ..فقط منو برسون-

 !اونو بپوش...گرفتم یدست لباس مشک هیبرات ..کنمیمروت هماهنگ م زنمیزنگ م....امیخودمم باهات م-

 يبه آشپز خانه رفتم وجگرها..گرفتند شیرا چند بار تکان داد وقطرات لجباز دوباره راه گونه اش را در پ سرش

 داخل  کردندیم یسرد شده را که دهن کج

 سرنوشت چند نفر را عوض خواهد کرد؟ هیچند ثان نیهم!نگید... کی..دو ..سه ....چهار..پنج ..گذاشتم ماکروفر

 !داغش کردم...بخور ایب-

 ..اشتها ندارم...خوامینم-
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 !یفتیاز پا م ينطوریا!ادهیز تیزیخونر..زمیبخور عز-

 :وگفت شیگلو بکیس يگذاشت رو دست

 ....کنهیدرد م نجامیا-

 ....قلبش هم يرو

 بخورم؟ يچه جور.....کنهیدرد م نجاممیا-

 !کنمیخواهش م!..به خاطر بچه ها..به خاطر من نه...يکرد مانیتو تازه زا...یبش تیتقو دیبا یول دونمیم-

نوازش شکم سفت وگردش تنگ  يدلم برا...دیخورد وخواب یفرستاد وبعد هم مسکن نییلقمه را به زور پا چند

 دیشا ای خواستیهوا م یدلم کم....داخل اتاق قدم زدم یکم!نرم وکوچک آن فرشته هم يدستها يبرا...شده بود

 از  اهمان که ماه...کردیام م ییِداخل داشبورد هوا گاریس يبسته .!..هم دود

قدم زدن داخل ...آوردم ادیکردن رابه  یکه با نرگس ،دوباره زندگ يدرست ازهمان روز..گذشتیم دنشیکش

 اجیبه مخدر خودم احت...چند قطره اشک هم حالم را بهتر نکرد یوحت....تاه مارلبلو،چند پک کو اطیح

 کردم  افجمع شده در شکمش را ص يپا..کنج تخت کز کرده ومچاله ،در خواب بود....داشتم

آنقدر ...کرد هیبا چشمان بسته باز هم گر.چسباندم  نهیسرش را به س...دمیجسم مچاله شده اش را به آغوش کش..

صبح با نواز ..هم افتاد ياراده رو یب میفرو بردم وپلکها شیخوشبو يموها نیسرم را ب!که دوباره خوابش برد

 .خواب کندم رنیش يایسالها به دنبالش بودم ،دل از دن ایکه در خواب ورو ییشها

 !ریصبح بخ...سالم-

 ؟يبهتر...زمیسالم عز-

 .کرد نییآره باال وپا يرا به نشانه  سرش

 :را ماساژدادم وگفتم میچشم ها يانگشت شصت واشاره ،گوشه  با

 !کنهیسرم درد م نقدریچرا ا دونمینم...میبر شمیاآلن بلند م-

 !گفتن نداره گهیغذاتم که د...چند وقته نیا هیسرددتم مال کم خواب!...هنوز زوده!..عجله نکن-

 !شمیم یش،پر از خو يتوجه دار ،بهمینگرانم نکهیاز ا یول...هیخودخواه-

 !است نیریش شیلبش نشست ،چقدر طعم خنده ها يرو يلبخند

 ...!دلم برا خنده ت تنگ شده بود-

 !تنگه یزندگ نیا يذره ثبات تو هی...ذره آرامش  هیمنم دلم برا -
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 !!یکه حظ کن کنمیآرومت م يجور کی ،خودمیکوچولو که صبر کن هی-

 ...دیبلند خند يبا صدا نباریا

 !!!البته اگه من خواب آرومو از چشمت نگرفتم...میکن فیو تعر مینیبب...باشه-

 !همه خاص بودنش نیاز ا..گرفت یرنگ مهربان میچشمها

که مثال  يهمه کاره ا يدختر ها ينازك ادا يبا صدا(،یرو نگفت يا شهیکل يجمله  نیچقدر خوبه که ا-

 به من بفهمانند پاك وبکر هستند را  خواستندیم

 ):آوردم در

 !آب شدم ينجورینگو ا!جوجو يشد ایح یچه ب!وا-

 :آهسته وپر از ناز گفت ییگوشم آورد وبا صدا کیرا نزد دهانش

 !بهت دروغ بگم ستمیمن بلد ن-

دستش دور گردنم !وپر از احساس یطوالن..بدون تعلل خواسته ام را اجابت کردم...طالبش شد کبارهیتنم به  تمام

توجه به حال نامناسبش به  دم،بایآرامش،که نوش الهیپ نیبعد از چند...دیچیمن دور کمرش پ يحلقه شدو دستها

 يبرا!سخت بود ازیهمه ناز ون نآ دنیتحمل د.رقصانش چشم دوختم  يبه مردمک ها..دمیزحمت،عقب کش

 چسباندم  شیگلو یرا به برآمدگ میلبها.دادم نییرا بستم وآب دهانم را پر صدا پا میخراب تر نشدن حالم،چشم ها

 :گفتمو

 !با اون چشات یزنیم شمیآت...سوزمیدارم م!...یلیخ!یانصاف یب-

 ام؟؟؟ يمن دوست دارمت،تو مرا دوست دار-

از ...دختر شده  هیکه بهم گفتن عمو صاحب  یاز وقت..وقته که دوست دارم یلیمن خ..آره عشقم..زمیآره عز-

 !!وقت مهرت به دلم نشست ا زهمون...لب تکرار کردم ریکه برا بار اول اسمتو ز یهمون وقت

باز  یشگیمنظم هم تمیتا به ر میزمان داد یبه شماره افتاده مان ،کم يوبه نفس ها میسکوت کرد هردو

 !ِساختار شکنم يا کدفعهیِ يها یهنجارشکن نیمن عاشق ا..گردند

 شهیوبه نرگسِ از هم دمیرنگم پوش یمشک يوشلوار همرنگش را با پالتو ياز خوردن صبحانه ،بلوز سورمه ا بعد

 ییبایآن همه ز ی،کس نکهیخوشحالم از ا...چشم دوختم ییِطال کیبار يها هیبا حاش یالغرتردر آن لباس مشک

 :مبل برداشتم وبه سمتش گرفتم يدسته  يچادر تا شده اش را از رو!ندیب یاز من نم ریوظرافت را به غ

 خاتون؟؟؟ ارمیطاقت ب يمن بعداز فردا چه جور-
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 :کرد وگفت زیرا ر شیاه چشم

 ؟يمنو قال بذار يخواینکنه م نمیبب-

 ه؟یچه حرف نیا..نه-

 !نمتیب یزود م...خوب پس حله-

 !مغزم کامال هنگ بود گرید.را داد دنشیفرمان در آغوش کش میدرنگ ،دلم به دستها یکم با

 !نده  يدلمو باز نقدرمیا...!ها شهیم رید. م؟یبر-

 برم شبکه باران؟...چشم آقا-

 ...دمیقرمزتو د يتو رو خدا دلم آب شد بس که چشا..نه ...نه -

تا !شد قیدوباره حامد تصد دنیوفکرم با د.کندیکه ظاهرش را حفظ م دانستمیم یول..حالش بهتر بود یکم

 ادیفر...کردیم هیامروز حامد گر!بلند شیصدا یشد وهق هق ب سینگاهش به حامد افتاد دوباره صورتش خ

نوزاد ِآرام وصبورش سر  دنیهنوز هم از د!وارده بود بتیمص رفتنینشان از پذ نیوا رختیاشک م یول دیکشیم

بخش را  کیهم دلِ  يهردو سر بر شانه ..به سراغ دکترش رفتم ونرگس را با مادر حامد تنها گذاشتم.کردیباز م

 !خون کردند

بود  ستادهیاز اتاق ا رونیب د،کهیبه طرف حم.دیطول نکش ادینرگس وحامد ز یچشم يکوتاه وصحبت ها مالقات

راهرو  يها یصندل يرو!ستیوهزار باره گر!چسباند نهیوبه س دشییبو قینفس عم کیبا ...رفت وبچه را گرفت

مادرانه  يها يقراری؟بيگردیدنبال چه م..دیبا نگاهش صورت فرشته گونش را کاو ریدلِ س کینشست و

دل کند واز  یسخت ؟بهییمحو تماشا  نگونهیکه ا!!به جان نشسته ات  يدرد ها ایساس سرکوب شده ات،ات،اح

 نیرستوران آخر کیودر آخر در  میکرد نییشهر را باال وپا يها ابانیخ يسرو ته همه ...میخارج شد مارستانیب

 ...زارمینامانوس ب يها هواژ نیچقدر از ا.میناهار مشترکمان را خورد

وغروب  اچهیدر. میحالِ خرابمان ناتوان بود انیانگار هردو از ب..مینزد ی،حرف یکوتاه وتلگراف يجمله ها جز

 مانیرو شیِپ یتمام نشدن ییبایاطرافمان محو ز بِیبه سکوت غر رهیهردو خ...بود نیروبرو،هم اخر يبایز

داشت وآسمان  یبیهوا سوز عج!وبزرگ لغبادوانسان  يبچه گانه  يها يباز ادی!روز شاد بودنش نیاول ادی!میبود

 ..دادیرا م گرید یبارش برف دیمتراکم ،نو يدر ابرها دهیچیِدر هم پ
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 ستدیایتا زمان ب! ندیایکش ب یساعت را به اسب ببندم واز دوطرف آنقدر بکشم تا کم يعقربه ها خواستیم دلم

من  یعنی.میتمام شب را باهم حرف زد!زارمیب ییاز جدا!بودنش را نفس بکشد ي،چند نفس از هوا قرارمیتا قلب ب

توانستم  یتا م!درست مثل من..شدیم نییباال وپا شیگلو بکیس يرو یجسم سخت...حرف زدم و او گوش کرد

 !مغزم پر بود از کاش ها،اما ها واگر ها يخاکستر يتمام سلول ها!غرق شدم شیودر چشمها دمشیبوس

 

 !دارم اجینت احتبه بود یلیخ!....باشم شتیپ شدیکاش م-

ام را به عمق  یودر ماندگ صالیلب فرو بستم وبا نگاه اوج است! افکارمان هم، به هم گره خورده  يرشته  انگار

 يِباز ریدرگ یمبهم وگاه يبه نقطه ا رهیخ یم،گاهیزدیحرف م یوگاه میبود داریتا صبح ب!ختمیچشمانش ر

 يلمس دستها نیس،آخریگاهخن نیپرواز مشترك،آخر نیمشترك،آخر يصبحانه  نیآخر!سکوت یتمام نشدن

همه را از !ها باشد نیاول يبرا یدل کند تا شروع دیبا نیهمه آخر نیاز ا!صدا یِب ادیآغوش ِپر فر نیسرد،آخر

شوم که  ادهیخواستم پ.ستادیکوچه ا يدر انتها یتاکس!خاتون دهمیقول م!ات حذف خواهم کرد یواژگان ِزندگ

 :گفت

 ...که یدونیم!...اریمهدنشو  ادهیپ-

 !فعال...باهات در تماسم!مراقب خودتو بچه ها باش...دونمیم....باشه-

دلم ..اش را بشنوم یخواست خداحافظ یدلم نم!فشردیرا م شیبد جور پا یبغض لعنت..کردیبه شدت درد م میگلو

مضاعف آب دهانم را فرو دادم وبه  يکه حرکت کرد با درد نیماش!آن هیشب یولفظ خواستیمجدد م دارید

پنجم  يبزرگ،در طبقه  نداننه چ يبه اتاق ِرزرو شده ..چشم دوختم سیخ يها ابانیباران خورده وخ ي شهیش

 يشتریب يکار هوا نیانگار با ا..را باز کردم راهنمیاول پ يتخت پرت کردم وچند دکمه  يپالتو را رو...هتل رفتم

سرم را .خوردیم شهیدرشت باران به ش يو قطره ها ستادمیا ابانیرو به خ يپنجره  يجلو...دیرس یم میها هیبه ر

به خودم آمدم  یبعد ازمدت...پنجره نشستم يهمان جا پا.ام سر باز کرد کهنهچسباندم وبغضِ  شهیش يبه خنکا

 يلبخند اریاخت یب.کردیم يصفحه چشم نواز يخندان نرگس رو ریتصو.دمیکش رونیپالتو ب بیرا از ج یوگوش

 .را صاف کردم وتماس را برقرار میگلو!کنج لبمنشست

 احوال خانوم؟؟..سالم-

 جات خوب هست؟..؟یخوب...سالم -

 بچه ها خوبن؟...ممنون خوبم-
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فعال ...میسراغ گوش امیتازه اآلن تونستم ب...بودن دهیاالن به گردنم چسب نیتا هم یاز خوشحال..آره خوبن-

 ؟یکنیم کاریتو چ!کردن یمان وبابا هم که ولم نمما...گرمه ایسرشون با سوغات

 میباهم بر میتونستیم خواستیدلم م...برمیبارون لذت م دنیمنم تو اتاقم نشستم واز د...خوب خدا رو شکر-

 !میاریدر ب يباز ونهید کمیو رونیب

 ..دیچیپ یغم در گوش يوبو ریتاخ یبا کم شیصدا

 ؟يشام خورد-

 مگه ساعت چنده؟..نه-

 !دهه کهی؟نزدیبرا چ-

 چند ساعت چطور گذشته بود؟ نیا...ام نگاه کردم یبه ساعت مچ يناباور با

 ؟يحامد دار ياز خانواده  يخبر...ستمیگرسنه ن-

 ..به بچه ها نتونستم بگم.. عییفرداهم تش...دنیظهر رس..آره-

 !بد داشتن يتجربه  هیاونا قبال ...بهشون بگو واشی واشیصبر کن -

 ور بعد بخواب خوب؟شام بخ...باشه-

 خودت؟ یخوب!باشه نگران نباش-

 !تنگ شده یلیدلم برات خ یول...خوبم...-

 ؟..هوم..زود تموم بشه دمیبهت قول م-

 ؟ يایبرا مراسم فردا م-

 !نمتیقبل رفتن بب خوامیاما حتما م!امیبه خاطر عمو وزن عمو جلو نم یآره ول-

 !ریشب بخ..شم یمزاحمت نم نیاز ا شتریب!. ...يو بذارم بر نمتیدرصد فکر کن که نب هی-

 !ریشب بخ..میعز بوسمتیم-

 نیام را از ب یدوش آب گرم خستگ کیبهتر بود و یحالم کم...لبم به طرف حمام رفتم يلبخند به جا مانده رو با

تصور ...آمد یبه دو طرف کش م میاراده لبها یوب کردمیم يزیبرنامه ر ندهیآ يما ه ها يدوش برا ریز!بردیم

چهار نفره  يخانواده  کیصاحب  ییتنها مه،بعد از آن ه نکهیفکر ا....است نیریبودن در کنار نرگس واقعا ش

 !ست یودوست داشتن ریشوم ،دلپذ
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 یاز ساك دست می،در حال درآوردن لباس ها دیچکیآب م میحمام که آمدم هنوز حوله دور کمرم بود واز موها از

 .کوچکم بودم که زنگ اتاق به صدا در آمد

 بله؟-

 .شمیاز خدمات هتل مزاحمتون م..سالم قربان-

 !خدمتتون رسمیاآلن م..دیچند لحظه صبر کن-

 .را باز کردم راهن،دریپ يوبدون بستن دکمه ها دمیسرعت لباس پوش به

 .دییبفرما..نامه هم هست نیمن ادرض...فرستادن  کیبسته رو خانومتون با پ نیا...جناب سرمد دیخسته نباش-

 ..ممنون-

نبستن در ،چشم از  يآور ادیبا .هتل گرفتم وبه سمت تخت رفتم يوسردرگم، سبد بزرگ را از دست خدمه  جیگ

 .شده در پارچه گرفتم ودر را بستم دهیچیپ يبسته 

باقال با گوشت  دیشو.قابلمه ، باز کردم هیپارچه را از دور جسم گردشب يتخت نشستم وگره ها يرو

 داخل سبد دو ظرف !مورد عالقه ام يغذاها..ایوالزان

بالفاصله !ِمحبوبم یشکالت کیک يگریشام مشترکمان بود ود نیاز ظرفها همان دسر ِاول یکی..هم بود کوچکتر

 .نامه را باز کردم

محبوبت رودرست کرده بود  يکه مامان غذا ییواز اون جا یخوابیشام نخورده م دونستمیسالم م میعز يمهد-

 نیا یکم از تلخ هیشام باهم بودنمون درست کردم تا  نیاول ادیدسر رو هم به ...بدون تو بخورم ومدی،دلم ن

بچه ها بود به مناسبت  فارش،س!محبوب ِمشترکمونه  یهم که دوست داشتن کیک...کم کنم ياجبار ییجدا

داشته باشم  دنتید يبرا يکه بهانه ا ارمیبرات ب تونستمیم مخود خواستیدلم م...بازگشت پر افتخارِ مامانشون

 یلیخ.از خودم جداشون کنم ،يهمه دور نیبعد از ا ادیبغلم بخوابن ودلم نم خوانیهردو م ریمهتا وام ی،ول

 بغل  نمیبب امیشت،نیپ امیم خوابتو  یراست!زمیعز بوسمتیدوست دارم وم

 .منتظرم باش ایخوب بخواب وتو عالم رو.!!..ایخانوم خوشگل نشست هی

 !عاشق تو شهیهم نرگسِ

دلِ  نیا دیبه آغوشش بخزم ،شا توانستمیکاش کنارم بود وم...وبه خاطر بودنش خدا را شکر کردم دمیرا بوس نامه

  یکی يتپش ها نیدست از ا قراریب
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تر از  نیریمخاطبِ ش...دمیتخت پر يرو لمیا موباغذاو تمام متعلقات را با اشتها خوردم وبعد از آن ب!بردارد انیدرم

  یمتن شیشکالت را باز کردم وبرا

 :نوشتم

 تو کرده بگو چه چاره کنم ؟ يهوا دلم

 عـکـس رخ مــهـتـاب که افـتـاده در آب  مــثــل

 !من و تو فاصله هاست نیو ب یدلم هست در

به !دوست دارم یتصور کن یکه بتون یاز اون شتریخوام،بیرو نم یبخوام کنارم باش نکهیاز ا شتریب یچیه ایدن تو

 !شب خوش...نمتیبیفردا م!از طرف من بگو بچه ها ببوسنت.زمیممنون عز زیخاطر همه چ

 .دمیفردا ،خواب دارید يتاب برا یب یخندان ودل ییلبها با

 

 يداشت که دلم برا یودوست داشتن بایز ي،در خود نوزاد شیها ییبایها وناز یصبح جمعه با تمام تلخ آن

 ییخاتون را به همراه داشت ،که اگر عمو وزن عمو يبه خون نشسته  يبایز يچشم ها...دیکشیپر م دنشید

صدا  یب ياز آه ها دیسپشت درخت تنومند کاج ،دلم پو...شدمیم شیگرفتن اشکها يبرا ینبود،مطمئنا دست

 !میپر صدا يوبغض ها

قبر  يمتوقف شد ودوباره رو يلحظه ا!دی،نگاه سرگردان نرگس به پشت کاج ها رس تیجمع لیاز رفتن س بعد

تلِ  ينگاه حامد رو.نشسته بود نیزم يپشت سرش ونرگس رو دی،حم لچریو يحامد رو...نشست شیپا يجلو

دلم .خارج شد دیداز  تیگفت وبه همراه عمو با جمع يزیزن عمو کنار گوش نرگس چ..خاك ،قفل شده بود

 رهیآسمانِ ت..گرد ِمرگ در سراسر قبرستان پراکنده بود!سکوت بود وسکوت...جلو بروم ،اما صبر کردم ستخوایم

شد وحامد  یاز قبرستان راه يگری،نرگس به سمت د هیسکوت وگر یبعد از قرن! گرید یآبستن طوفان کیوتار

 یمحمد راه ی،به سمت آرامگاه خانوادگ ادیز احتمالبه  یآمد ول ینم ادمیدرست .یبه طرف درب خروج دیوحم

کنارش .آمد یبه چشم م یپر نقش ونگار حساب يها يکار یبا کاش يریسر در آرامگاه نام خاندان ِبزرگ ِمش.بود

پر  يها الهیپاك کردم وبه پ گرمیام را ،با دست د یخاک يسر انگشتها.شدم یزانو زده ومشغول فاتحه خوان

 .ختماشک نرگس ،چشم دو

 ؟یخوب..زمیعزسالم -
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که  يدوستم مرده،بچه ا نیبهتر.ستمینه،اصال خوب ن.)...اش شدت گرفت هیبغضش سر باز کرد وگر....(سالم-

خونه به اون خونه دست به دست  نیامن داشته باشه ،از ا يجا هی نکهیا ينه ماه حملش کردم به جا

 یکیزِینشستم وعز هرماال سرِقبر شوخواد،ب یشو نم ده،بچهیافسرده س،به مرز جنون رس گمیدوست د...شهیم

 به نظرت حالم چطوره؟؟؟؟!...شدم که قبل از اون عاشقش بودم يشدم،محرمِ مرد گهید

تونم  ینم یمن حت!کنمیدرکت م ای؟!،بگم متاسفم يا شهیلیک یلیخ...بگم نرگس یدونم چ یمن واقعا نم-

ظرف ...دمیاجازه نم گهیچون من د!ستین ادیِپردردت ز يعمر روزا نکهیدونم،ایخوب م زویچ هیاما .کنارت باشم 

 !دمیقول م..کنمیدرست م زویهمه چ ندهیچند ماه ا

نمِ .از لبخند گرفت یحالت شیگرفته بود را به صورتم دوخت ولبها يِپر آبش که حالت معصومانه ا يچشمها

 :محزون گفت ییچشمها را گرفت وبا صدا

 ؟يساعت چند پرواز دار-

 !وقت دارم دنیکم چرخ هیناهار و هی يبه اندازه -

 :لرزان گفت ییمکث وصدا یکم با

 !فرصت ِ مناسب هیبذار سر ...ودهن مردم دروازه کهیشهر کوچ!شهینم نجایا یول-

 !زیاز همه چ!فکر یاجبار،از حرف مردمِ ب نیگرفت،از ا يهمه دور نیاز ا دلم

 م؟یبخور يزیچ هیشاپ هتل  یکاف میبر میتونیالاقل م-

را به سنگ قبر دوخت وگفت نشیغمگ نگاه: 

 !دیببخش...من...من -

 چرا نرگس؟ یمعذرت خواه...چرا؟-

 !يمهد یاز من شتریب یلیِخ قیتو ال!...ستین نیحق تو ا نکهیبرا ا-

 باال رفت  یرگه دارم کم يصدا

 !تو رو به روح محمد دوباره شروع نکن-

 .کرد رابیرا س اهیِس یتی،سنگ قبرِگران ریگرفت وسر به ز دنیدوباره بار شیچشمها یباران آسمان

 ..!چییسو-

 يایسقف پر ابر آسمان ،که مثل دلِ من حامل در ریز.حلقه شد شیرا به طرفم گرفت ودستم دور بازو  چییسو

 خواستمیمن فرصت م.مینگفت يزیبه هتل چ دنیتارس.میشد نینداشت،سوار ماش دنیبار الیخ یباران بود ول
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با .بسته بود شیه داده وچشمهایتک یصندل یسرش را به پشت.آرامش هیجمع وجور کردن کلمات واو چند ثان يبرا

 .سردش نشست وچشم گشود يدستها يدستم رو نیماش ستادنیا

 ؟یشینم ادهیپ...خانوم میدیرس-

 .اصال نتونستم بخوابم شبید..ببخش -

 میچرت ن نینوش جونت ا..نخواستم  حیمن ازت توض!ینکن یها ،دائم معذرت خواه بهیمثل غر نقدریا شهیم-

 !ساعته

دونفره را دوست  يقدم زدن ها نیمن چقدر ا...میشاپ هتل حرکت کرد یزد وهردو به سمت کاف يلبخند

 کیبعد از سفارش دوقهوه با ک.ست ینیریچهار عدد ش!هرچه زودتر در دو ضربش کنم خواهدیدلم م...دارم

 .گرفت شیذهنم به سرعت راه خروج در پ شده در دهیِچ ،کلماتیشکالت

بعد  یافسردگ..يکرد مانیتو تازه زا...ستیحالت خوب ن دونمیم...هیبحران طیشرا دونمیمن م!نرگس جان نیبب-

همه ...مون ياجبار ییدوستت،جدا نیاز دست دادن بهتر بتی،مصيکه نه ماه حملش کرد ياز نوزاد ییش،جدا

منم به اون بچه .کنمیتحمل م روهمه فشا نیچون خودمم دارم ا. گمیواقعا م..کنمیمن خوب درك م!فشاره نایا

اش ،با  هیگر يصدا دنیبا شن..با تکوناش قلبم تکون خورد..منم سه ماه شب وروز کنارتون بودم...حس دارم

 که يزیچ..دیحس ِجد هی..جوونه سر باز کرد هیتو دلم مثل  يزیچ هیبغل گرفتنش ، کش،بایکوچ يلمس دستا

 چیه!فقط به خاطر تو ِ..عشق تو  کنم؟بهیرو تحمل م يفشار هدارم چ یدونیم.نبود يا گهیحسِ د چیه هیشب

  تمیاذ تیبا خزعبالت ِ من در آورد نقدریپس خواهشا ا!رتهیوقته که درگ یلیندارم ،چون دلم خ یمنت

چقدر از  یدونیم...شمیچهار نفره م يخونواده  هیزحمت صاحب  یمن دارم ب...کم باشه اون منم یاگه کس...نکن

 خوام؟مثلیچقدر م نویحس ریمهتا وام یدونیدم؟میچقدر حسرت کنار تو بودن رو کش یدونیبابت خوشحالم؟م نیا

چند وقت  ،تاي،استادی،خانومیشگلتو خو!با خودت چرت بباف نینش يدرس نخونده وکوچه بازار يزنا یبعض

 الیکمتر از منه؟هان؟فقط چون من ازدواج نکردم به خ تی،چیا دسته گلدوت ي،مادر نمونه  يریگیدکترا م گهید

ده  یزندگ هیخوبِ  يتو تجربه !يهم از من باالتر هیقض نیتو ا یخودت وافکار غلط جامعه از تو سرم؟تو حت

 باشه؟...خوام اون حرفو ازت بشنوم یوقت نم چیه کنمیم دیتاک..وقت چیه گهید.ومن ندارم يساله رو دار

 .بشقاب شد يِتو کیکردن با ک يگارسون ،مشغولِ باز دنیتکان داد وبا رس يسر

 ناراحتت کردم؟-

 ..نه-
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 ؟یپس چرا ساکت-

 زویتو همه چ دونستمیم..داشتم مانیبچه بودم چقدر به حرفات ا یوقت نکهیبه ا...کنمیدارم به حرفات فکر م-

 ایدر هیباور بسازه، ایدن هیتا بازم حرفات برام  ممونیمن منتظر م...شهیهمون م یبگ یکه هرچ دونستمیم..یدونیم

 !آرامش

 .فشردم میپنجه ها انیرا م شیاراده پررنگ شد ودستها یب لبخندم

 !خاتون کنمینم دتینا ام-

 

 نرگس

 

بار با او به خانه  نیاول يدوست داشتم برا...آمد بدرقه اش کردم یبه چشم م یتاکس يوزرد شدیکه م ییجا تا

قطره اشک سمج را با دست پاك کردم وبه .را نداشتن ،خسته بودم ياز تنها برگشتن به خانه ،ازشانه ا..برگردم

 يبود وتکه  یبه طرف هتل راه یتاکس يتکه از دلم تو کی.را در قفل خانه چرخاندم دیکل میعشق بچه ها

 ياز پشت پرده  مینشست وچشمها میگلو يتو يبغض بد.ساختمان يورود يدگر در حال باال رفتن از پله ها

دهانم  يرا رو نه،دستمیدر آ ي دهیبه زنِ تک رهیوخ دمیچمدان را داخل آسانسور کش...دیدیاشک همه جا را تار م

چند بار طبقات را باال !اشک البیومن غرق در س دیمورد نظر رس يبه طبقه  رآسانسو.دیایدر ن میگرفتم تا صدا

گذاشتم،دوباره دکمه  نییپلک ها پا يآرام شدم وبار اشک را از شانه  یکم نکهیبعد از ا....دانم یرفتم نم نییوپا

 يکم نشد،دوباره به سمت خانه  میوتورم پلک ها  يرا زدم وبعد از شستن صورتم،هرچند از قرمز نگیپارک ي

  يپدر

 .شدم یراه

 .انداخت نیخانه طن يومهتا در فضا نیحس ریام يزده  جانیه ادیزنگ را که فشردم،فر یشاس

 !مامانم اومد...مامان اومد-

 کیزانو نشستم وبا  يرو.دی،در آغوشم خز یاش به کمتر از آن یبه شدت باز شد وجسم کوچک وخواستن در

 شیگم شده از پازل قلبِ هزار تکه ام سر جا يانگار دوقطعه .را بغل کردم نیحس ریام يگریدست مهتا وبا د

 میکه به صورت ودستها ییهجوم بوسه ها انیدر م....قلب نیقرار ست ا یاما هنوز هم ب!تقرار گرف

 !دیچیپر سکوت پ يمامان در آن همهمه  يبغض کرده  يکرد وصدا سیصورت هر سه مان را خ نشت،اشکیم
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 .زمیعز يخوش اومد...سالم-

 نیچقدر دلتنگ بودم وحاال عمق ا.قدرت تکلم نداشتم.به بغل به آغوش گرم ِ مادرپناه بردم نیحس ریوام ستادمیا

 يرو.را با آرامش مخصوص خودش آرام کرد یآرام بود وهمگ شهیمامان مثل هم.کرده بود داینمود پ یدلتنگ

 شانیچشمها یهوگا کردندیفقط نگاهم م...شدند یاز من جدا نم يلحظه ا میمبل نشسته بودم وجگر گوشه ها

سن ِکم،بار  نیبا ا!دو بزرگ ِ کوچک بودم نیا ي دهیاما رنج کش بایمن هم محو صورت ز.شدیم یپر وخال

 ینا مناسب طیبزرگ شده اند،لمس کرده اند،شرا گرید يزود تر از بچه ها یلیاند وخ دهیرا به دوش کش ینیسنگ

 .گاه باشند هیتک شانیمادر تنها يبرا داشتند یرا با گوشت وپوست درك کرده اند وسع

 !ارهیالاقل چادرشو در ب دیبذار!مامان خسته س ..بچه ها -

 !کنارم باشن خوادیدلم م...نه مامان راحتم-

 !تو بخور سرد شد ییحداقل چا-

از سرم  یمقنعه ام نشست وبه آرام يرو نیحس ریدست ام.تکان دادم وکشِ چادررا از پشت سرم آزاد کردم يسر

 :گردنم فرو کرد وباالخره لب باز کرد يسرش را تو.دیکش رونیب

 !جا چیه!يذارم بر ینم گهید....دلم برات تنگ شده بود  یلیخ-

 :کمرش فشردم وگفتم يرا رو دستم

 !دمیشم قول م یوقت ازتون جدا نم چیه گهید!یدلتنگتون بودم مامان یلیمنم خ-

 .مهتا مشغول در آوردن جورابم بود.نشست میپا يرو یکوچک دست

 .ارمیخودم در م..خواد  یزم؟نمیمهتا عز-

 :اشک ،جذاب تر شده بود،به چشمم دوخت وبا بغض گفت ياش باکه آن حلقه  یوخواستن بایز يها چشم

 ؟يذاریم...دوست دارم نکارویا-

به آغوش گرفتمش وصورت .سوزاند اورد ،پشت پلکم را یرا در م شیمهتا جوراب ها شهیهم نکهیمحمد وا ادی

 .دمیرا بوس فشیلط

 !بکن خوشگل خانوم یدوست داشت يکم دلم آروم بشه بعد هر کار هیبغلم، ایفعال ب-

 .را دوست نداشتم نمانیجاخوش کرده در ب نِیسنگ سکوت

 مامان؟بابا کجاست؟-

 .زنمیحاال زنگش م....کتابش بود يامروز دنبال کارا..گهید ادیم-
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 :رفتن به آشپز خانه ادامه داد درحال

 ...گرفتن یهمش سراغتو م..دلشون برات تنگ شده بود یلیخ...نجایا انیامشب محسن ومرجانم م یراست-

 !میشیپس بعد از مدتها دور هم جمع م...چه خوب-

 :برداشتم وبا لبخند گفتم زیم ياز رو یبیس

تنگ شده  اتونیاومد؟ دلم برا بلبل زبون شیپ ینبودم برا زبونتون مشکل ن؟نکنهیکنینم فیتعر!خوب جوجه ها-

 !!ها

 :ام چسباند وگفت نهیبه س شتریرا ب مهتاسرش

چون تو !نبود یچیه یبود ول زیهمه چ.....معصوم و عمو،مامان جون وباباجون،مسافرت د،خالهیمدرسه بود،خر-

 !ينبود

 !وخت وراه تنفسم تنگس میپشت پلک ها.گوشم زنگ زد  يمعصوم تو اسم

 مامان؟!....مامان-

 زم؟یجونم عز-

 ؟ینیبب دمویروبات جد يخوایم دمیپرس-

 !درست کرده یمامان چ ينابغه کوچولو  نمیبب اریب...آره قربونت بشم-

 .ارمیهامو ب ینقاش رمیمنم م-

 ...ارمیمنم لباسامو در ب دیتا شما بر-

 ریکه هنوز ش ییها نهیمراسم فردا،باور نبود معصوم،محمدم وس.شدیم دهیبه هزار جهت کش فکرم

 !سرم در حال انفجار بود.اورد یبغض نگاهش دلم را به درد م.بود هیپررنگ تر از بق ارامایداشت،مهد

 ؟ياوردیهنوز که لباساتو در ن-

 !يکرد شرفتیچند ماه چقدر پ نیا نمیبب.یمامان ارمیاآلن در م-

 .درست کنم ییرو خودم تنها یکنترل نیماش هی تونمیم گهیاآلن د-

 !رهینظیب نیمهتا ا يوا...ده؟یآفر یپرنسسم چ.دارم مانیمن به تو ا...زمیعز نیآفر-

 ...بردن برا جشنواره  ده،اصلشویدوباره کش نویالبته ا.برنده شد شینقاش نیهم-

 .که زنگ خانه به صدا در آمد کردمیخدا را شکر م میداشتن فرشته ها يبرا

 !مامان اومده ها گمیخودم بهش م!...آخ جون بابا جونه-
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 .گمیخودم م.. رینخ-

 .رفتند يحال کلنجار رفتن باهم ،به سمت در ورود در

 !یمژدگون....یبابا جون مژدگون-

 ...نیوفتیتر اآلن م واشی...تر واشی...شده بابا جان یچ-

ساعت ها وساعت ها .دمیشنیکه بعد از فوت محمد کمتر از قبل م ییصدا.دیکشیپر م شیصدا دنیشن يبرا دلم

 اتاقش به مطالعه  ایدر کتابخانه 

وبعد از گرفتن  دادیتکان م يچرا ؟سر دمیپرسیاز ما مان که م!از قبل شتریب یلیخ. گذشتیو نوشتن م قیوتحق

 :گفتیچشمش م ياشک ِ گوشه 

 بچهی يشدن صدا کیبا نزد...کز کرده تو خودش..محبتشو بروز بده ستیبلد ن!ِغم وغصه تو نداره دنیطاقت د-

من  يبه اراده  می؟قدم ها.وشکسته شد ریهمه پ نیا یاز ک.اش را باور نداشتم دهیقامت ِ خم.ها به خودم امدم 

 !دبه سالم از دهانم خارج ش هیشب يزیوچ دمیدستش را بوس.رفتینم شیپ

 !يخوش اومد...سالم دخترم-

 چرا ماتتون برده؟..دیبشن نیایخوب ب-

 .را گفت وهمه را به نشستن دعوت کرد نیا زیم يرو لیدر حال گذاشتن ظرف آج مامان

 نیآخر دیآ ینم ادمی قیدق...بعد از مدتها.میوشام را باهم خورد دندیرس الیاز نماز،محسن ومرجان با اهل وع بعد

 یدلم نم!کیبه معصوم وحامد نزد يادیهم ز دی؟شا...من چقدر از خانواده ام دور شده ام.بود یمان ک یدورِ هم

 یوانکیمدام طفل معصوم وح میدوست نداشتم بچه ها...شان مغز استخوانم را بشکافد زیخواست نگاه ترحم ام

از دل سوزاندن ،هر  شتریب ستخوایدلم م.بودنشان،نابغه اند وسر شار از استعداد میتیاز  شتریآنها ب...خطاب شوند

 .سه مان را باور کنند

برادر  یول!استاد دانشگاه کیر،وینظ ینقاش ب کیک،یروبات ينابغه  کی...میمعصوم وحامد خودمان بود با

در .کردیمرا آزده م يزیاز هرچ شتریب نیوا شدندیقابل ترحم متصور م یمارا به چشم موجودات شتریوخواهرم ،ب

روزمره  يکه نخوردم وصحبت ها یبعد از شام.بود  میتنها یمرد دوست داشتن ریذهنم درگ.جمع تنها بودم انیم

 :،مرجان گفت یالیِشهر خ يپرس وجو از حال وهوا یوکم

 !خسته س یلینرگسم معلومه خ!گهید میخوب ما بر-

 !باشه دهیما فهم ياز حرفا زیآره فکر نکنم اصال چ-
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 .را گفت نیدختر کوچکش صدف ادر حال بغل کردن  محسن

 .چادرم کلنجار رفتم ي هیانداختم وبا حاش نییسرم را پا.اکتفا کردم  يلبخند به

 .میشیخوشحال م....کهیکوچ یآبج ایما ب شیپ-

 :روشن محسن دوختم وگفتم يرا به چشم ها نگاهم

 .ممنون...میشیان شاهللا مزاحم م-

 :گفت)همسر محسن(زهره

 !ایطفلک نیگناه دارن ا...انیدر م ییون،هم صدف هم بچه ها از تنهانرگس ج نیایاونورا ب-

 .خوردیهمه ترحم کالمش حالم بهم م نیا از

 .میایحتما م میاگه تونست یول..مدرسه وکالساشونن ریدرگ یلیبچه ها خ-

 :با خنده گفت مرجان

 !تو کالس،بذار نفس بکشن خواهر من يبچه هارو خفه کرد نینرگس تو که ا يوا-

 !رو براشون فراهم کنه تا موفق بشن نهیزم دیبا!مادر فهیدارن ح نایکه ا يهمه استعداد نیا-

 .گفتیم يزیکاش اوهم چ.کردیمامان جانب مرا گرفته بود وبابا در سکوت به جمع مان ،فقط نگاه م بازهم

 :رو به مرجان گفت محسن

 .میرسونیشما رو هم سر راه م.... گهید میپاشو بر-

 يکارا نیا.کرد یمعذرت خواه یلیسالم رسوند وخ یعل!نرگس  یراست...میریگیم یشما برو ما تاکس نه داداش-

 ...پاش سفارتخونه  هی، نجاستیپاش ا هی...اقامت کالفه ش کرده

 :که محسن گفت...رفتیسرم رژه م ياقامت تو ي کلمه

 ....!نیایزود ب!مرجان  میمنتظر نییپا-

رفتند یکوتاه یغرق در خواب را بغل کرد وبعد از خداحافظ صدف. 

 یباوجود اختالف سن.يدر اتاق روبرو با بچه ها سرگرم باز نایبود ومب ریاش درگ یکه از وقت آمدن با گوش نیمت

 :گفت دنمیمرجان هردو را صدا کرد وبعد از بوس.کردیخوب سرگرمشان م یلیخ یومهتا ،ول نیحس ریبا ام ادیز

 ...ما شیپ نیایب میبعد از رفتنمون کارِتو وبچه هارم درست کن میتونیم ياگه بخوا..م فکراتو بکن توا-

 :رو به پسر جوانش گفت بعد

 !سرما نیمنتظره تو ا نییپا یی؟داياومد نایمب.....از اون وامونده؟ یدل بکن شهیم..!نیمت-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 دیمرا درآغوش کش نایمب.شد یکرد و دنبال مرجان راه یبدون حرف وتنها با تکان دادن سر،خداحافظ نیمت

 :وگفت 

 امیم یچمدون پر از سوغات هیروز ما از اونور با  هیان شاهللا ....بود یعال ایسوغات....خاله جون یمرس-

 !يدیل يفعال با...خدمتتون

 نییسرم باال وپا ياز کلمات تو یاما همچنان بعض.ودر را پشت سرش بستم دمشیبوس

 بچه ها سرگرم !،سفارتخونهیقامت،اونور،سوغاتا.شدیم

بعد از .تنگ شده بود شیدلم برا!ییکذا يوآن دعوا میبود دهیخر اریکه با مهد ییهمانها..بودند شانی هایسوغات

 .به سرم زد يشام نخورده،فکر نکهیومطمئن شدن از ا یصحبت تلفن

وبابا هم طبق معمول کنج عزلت خودش را به بودن درکنار ما  دیزود خواب یلیخ یکه به خاطر خستگ مامان

مخلفات داخل ظرف  یمورد عالقه اش را با کم کیغذا وک يومقدار دمیچ نیظرف ها را داخل ماش.داد حیترج

ته .دادم یتاکس يراننده  تنوشتم وبا سبد غذا به دس ينامه ا.دور هم جمع کردم يرا در سبد یوهمگ ختمیر

بزرگ شده ام اما هنوز هم بچه بودن را دوست  اریبه قول مهد...رفتیقنج م یواشکی يها طنتیش نیدلم از ا

 !دارم

از قلبم درد  يگوشه ا...دندیبازوانم خواب انیدادند وم تیرضا دنیپز دادن به هم ،به خواب ی،بعد از کل ریوام مهتا

خورده ؟دل درد ندارد؟باد  ریگرم است؟ش شیاست؟جا دهیخواب یفرزندم در آغوش چه کس نیسوم...کردیم

 امیپ يصدا....گرید يقطره ها دنبالشچشمم سر خورد وبه  يسمج از گوشه  یرا گرفته اند؟قطره اشک شیگلو

 امیپ دنیبود ولبم با د سیصورتم خ.رفتم یبالش گذاشتم وبه سراغ گوش يسرِبچه ها را رو.ام بلند شد یگوش

 !خندان اریمهد

 ریذهنم مثل خم.امان،اصال نتوانستم بخوابم یب يوسردرد ختهیافکار بهم ر يانه شاه افتیشب ،با وجود ض آن

حجم  ياغتشاش بزرگ،برا نیا.ختیریم رونیسرم ب يامد ودر اخراز کاسه  یکش م یبه هر طرف یینانوا

 يکاج ها يان سو...بود اریدمه دنیآن صبح نامطبوع،د ریتنها اتفاق ِدلپذ.مثل مغز ،واقعا کوچک است یکوچک

 يهستم ،که باال یدوست خائن...شده بود ریزنج نیبر زم میوپا دیکشیبه آغوشش پر م دنیخز يدلم برا....بلند

به حال خودم ،حامد،معصوم،طفل کوچکم .کندیم يقراریب نگونهیا يدوستم،دلم به عشقِ مرد نیسر قبر بهتر

 تر شده  میحامد وخ یحال روح....ستمیهمه درد،گر نیوا
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اما باز ...متوجه اطرافش نبود یلیکه خ يبه طور.کردیمصرف م يقو يروانپزشک ،آرام بخش ها زیوبه تجو بود

 ؟؟...خروارها خاك بگذارد وارام باشد انیعشقش را در م شودیمگر م...ستیگر یهم م

اجبار  نیلعنت به ا...رفت ودلِ مرا هم با خودش برد...شدو رفت يبه سرعت سپر اریبودنم کنار مهد يها ساعت

تا از  میبردی،حامد را سر ِقبر معصوم م دیهفته هر روز با حم کیتا  نیبعد از مراسم تدف!یِ زندگ یتمام نشدن يها

 يبه بهانه !شود،همانجاستیکه آرام م ییجا نهات میبود دهیفهم گرید..وارش دست بردارد وانهید يها ادیفر

بچه ها  يساعت خروجم را بامدرسه ...گرفتیارام م قلبم یوکم دمیدیپناهم را هم م یحامد ،پسرك ب دنید

تحمل طفره رفتن وسر دواندنشان را  گرید.کردمیباز م شانیکم کم موضوع را برا دیبا...هماهنگ کردم

 ریآشفته وغ یاوضاع کم.حامد رفتم يپدر ياز رفتن بچه ها،به خانه  دطبق معمول هرروز صبح بع.نداشتم

از ..باز شد ومن اهسته وارد پاگرد شدم یسوال چیزنگ،در بدون ه یبعد از فشار دادن شاس.دیرسیمعمول به نظر م

 .دیرسیخانم به گوش م هیبا عط دیبلند حرف زدن حم يهمکف صدا يطبقه 

طفل  نیبه فکر ا یستیبه فکر حامد ن...کرد؟برا خودش بهتره کاریصبح چ يدید...کنم مادر من؟ کاریچ یگیم-

 !باش گناهیب

 :خانوم با التماس گفت هیعط

ازش مراقبت  خوادیم یبره اونجا ک...گردمیبه خدا خودم مثل پروانه دورش م...نذار ببرنش...دیتو رو خدا حم-

 حواسش به بچم هست؟ یکنه؟اصال کس

 !سالم باال سرِ بچه ش باشه دیاون با..شهیباور کن بره بهتر م...به خدا به صالحشه....قربونت برم مشیبذار ببر-

 .باز را به عقب هل دادم مهیبه در زدم ودر ِن يا ضربه

 ...سالم..س-

 :کنان مرا در آغوشش گرفت وگفت هیخانوم گر هیعط

 !تو رو خدا نذار بچه مو ببرن...بگو نرگس جون يزیچ هیتو -

 .دوختم دیگنگم را به حم نگاه

 برا حامد افتاده؟ یاتفاق...شده؟ یچ...چ-

 .دیخانوم را در آغوش کش هیامد وعط رونیآب قند از آشپزخانه ب وانیبا ل)دیهمسر حم(خانوم سوسن

من مادر جونوببرم تو اتاق استراحت کنه اآلن ..دهیم حیبرات توض دیبرو حم..ستین يزیچ...سالم نرگس جون-

 .شتیپ امیم
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 .نمیمبل بنش يتکان دادو به من اشاره کرد تا رو يسر دیحم

 ....نیدش ریشما هم اس..تو رو خدا دیببخش -

 !شده؟به خدا نصفه عمر شدم یچ..حامدومعصوم هردو دوستم بودن...آقا دیحم هیچه حرف نیا-

 دایخشک محمد م تموم شد ،همون مارکو پ ریش....خوش نبود ادیحالِ حامد ز شبیاز د... بگم واال یچ-

کم  هیصبح  يکاینزد...کردیم هیهمش گر!..دل درد داشت شبیانگار بهش نساخته ،از د.گرفتم گهید یکینکردم،

حامدو  يپاشدم دارو ها حصب...خوابش برد یاز خستگ یاومده بود کمک ِمامان ،ول یسوسنم طفل..آروم شد

داشتم سکته ...همه جا رو گشتم..محمدم سر جاش نبود.نکردم داشیگشتم پ یهرچ....ستین دمیبدم،د

 ...دمیاز تو حموم شن یفیخف يناله  هیدفعه  هی..کردمیم

را به  میشد ولبها زانیکنارم آو خی يمثل دوتکه  میدستها...نفسم بند رفته بود.حرفش را خورد یشد وباق ساکت

 .زحمت تکان دادم

 ....کاریچ... یچ...چ-

 ..یول... دمیزود رس...نشد يزیبه خدا چ-

 شده؟حامد؟ شیمحمد طور! دآقایتو رو خدا زجرم نده حم-

 ...!دمیخدا رو شکر به موقع رس...آب ریوانو آب کرده ،بچه رو با خودش برده ز دمیدر حمومو باز کردم د یوقت-

 .دیمبل چسب یتار وسرم به پشت میچشمها...دیبا تمام طول وعرضش دور ِ سرم چرخ اتاق

 سوسن ؟؟...سوسن!؟به خدا هردو حالشون خوبه...شد نرگس خانوم یچ-

 ؟یزم بود همشو بگبهش پس افتاد بنده خدا؟ال یگفت یچ...خاك بر سرم-

ِحامد را در  یومملو ازسرزندگ رهیت يمعصوم وچشمها يمطلق خنده ها یکیودر آن تار دمیشنیصدا ها را م فقط

 معصوم کجاست؟.کردمیخاطراتم مرور م

قصد جانِ  د،حاالیکشیپر م میلبخند ِبچه ها کی يمانده؟او که عاشق بچه هابود ودلش برا يزیاز حامد چ گرید

 نیسنگ يبه گشودن پلک ها شد،مرایم ختهیکه به دهانم ر یعیما ینیریوش یرا کرده ؟خنکتنش  يپاره 

 .گرفت دنیرشروع به با یامان یب لِیهمزمان با باز کردن پلک ها،س.کرد قیوخسته ام تشو

 شده؟ یمحمد چ...حاال حامد کجاست؟-

 !دهیکم آب خورده،حامدم به زور چند تا آرام بخش خواب هیفقط ...کرد نهیاومد بچه رو معا حیدکتر ص-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

طفلک رو باعث زنده نموندن  نیا...دونهیخودشو عامل نبود معصوم م گهیم!بشه يبستر دیگفت،با روانپزشکش

 گهیحاال مادر جون م.!!میریبچه شناسنامه بگ نیبرا ا میهنوز نتونست...میبه خدا همه مون تحت فشار!دونهیزنش م

به زور ...کردنیبه خدا بچه هام صبح داشتن سکته م...بگو نرگس جون يزیچ هیتو !...حامدمو ببرن نینذار

 !وفتادنیپس م دن،داشتنیوحامدو وبچه رو تو اون وضع د نوییاومدن پا یوقت!فرستادمشون مدرسه

من ...وپزشک معالجش گرفتندیم میتصم دیخانواده اش با.؟؟.اصال من حقِ اظهار نظر داشتم..بند آمده بود زبانم

همه فشار ودرد  نیاز ا میاستخوان ها!!نداشتم یحق چیمن راجع به او هم ه...خواستمیاز وجودم را م يتنها پاره ا

 يکه نه ماه به جانم گره زدمش ،در باره  يرزندف يدر باره ...من حق داشتم ونداشتم.،در حال خرد شدن بود

به زحمت لب باز !!برس ادمیبودم؟خداوندا تو به فر يگریعقد مرد دکه در  ینظر بدهم؟من توانستمیپدرش هم م

 :کردم و گفتم

 نم؟یمحمدو بب تونمیم-

 .دست منجمدم گذاشت يودستش را رو دیکش یاه سوسن

 !خودمون يبردمش خونه ...باال میبر ایب...زمیآره عز-

 يکودکم رنگش هنوز هم به کبود.مباال رساند يکردم وخودم را به طبقه  میرا تنظ میکمک ِسوسن،گام ها با

. چسباندمش نهیبه س.زدیپناهم در خواب هم دهنک م یطفل ب...دمشیبغضم سر باز کرد وبه آغوش کش...زدیم

 !ایدر ممدلم خون بود وچش...ام چر خاند نهیمرا شناخت، سرش را به طرف س يانگار بو

بازم دل درد  ترسمیرم؟میخشک خودشو بگ ریبرم براش همون ش ،منينگهش دار یتونینرگس جون م-

 ....حامد شِیبمونه پ دیکه با دمیحم!کنه

 .دمیپاش شیجان به رو یب يبا دستم اشکها را پاك ولبخند.کرد  یتابم رحم یخدا ،به دلِ ب انگار

 ...!مونمیم نجایهم...کارمیمن تا ظهر ب..برو ...زمیباشه عز-

 .گردمیزود برم.يدار يتارگرف یخودت کل دونمیم...تورو خدا ببخش-

 !راحت التیبرو خ...سوسن جون هیحرفا چ نیا-

 :لب با خودش زمزمه کرد ریز رفتیبه سمت درم کهیحال در

 !بگذرون ریخودت به خ...؟يبود نازل کرد یبتیچه مص نیا...خدا يا-

چشم .تابم گذاشتم یرا به دهان پسرك گرسنه وب نهیس اقیکه از رفتنش مطمئن شدم ،در را بستم وبا اشت یوقت

مشتاقانه وبا .ختمیاشک ر اریاخت یگرفتم وب يکوچکش را به باز يدستها...ودرخشان تر از قبل بود راتریگ شیها
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 ینامعلوم وگم شدنم در آن لذت ب یمدت ازبعد .داد ینم تیرضا ییجدا هیمرث دنیدلم به شن.خوردیم ریولع ش

 .خواباندم ولباسم را مرتب کردم شیمحمد را سر جا.ام جدا کرد یدوست داشتن يایاز دن در مرا يانتهاصدا

 .میجبران کن ایان شاهللا به شاد..تورو خدا ببخش نرگس جون-

 .شد رهیرا گفت ومتعجب به محمد خ نیا شیحال در آوردن مانتو در

 ...براش رمیبم یاله..د؟یخواب-

 .گشتمیخواب بودنش م يبرا یلیِ نکرده ام دنبال دل ياز ترس بر مال شدن خطا یمجرم مثل

 ....خسته بود...زهیچ-

 !دیخوابیبعد م خوردیم ریکاش ش یآره ول-

 د؟یخانوم خواب هیعط یراست...شهیم داریگرسنه که بشه ب...نداره یبیع-

 .خدا خودش کمکمون کنه!اونم داغونه یطفلک...دوتا قرص دادم تا خوابش برد.. آره -

 شه؟ يبستر دیچند وقت با... یعنی...دکتر نگفت ...گمیم-

 .!فکر نکنم مادر جون بذاره یول...حرف بزنم دیوقت نکردم دوکلوم با حم یحت..دونمینم-

 .وبرم نمیسر برم حامدو بب هیمن ...مشه یاگه بدونه براش بهتره راض-

دور هم  نجایا ياوردیبچه هارو م یرفتیکاش م!خوبه یلیخ یهست یواقعا وقت یست،ولیتعارف ن يِهرچند جا-

 .میبود

فعال !برا دور هم بودن نمونده سوسن جون یدل گهید...معصوم وِ حامدو نگفتم ي هیهنوز به بچه ها قض-

 ...باجازه

 :گفتم نیسنگ یشد وبا بغض دهیِ پر حسرتم به سمت محمد کش نگاه

 ...!مراقبش باش یلیخ-

را از  ششیالغر وپر ر یصورت.آهسته کنار تخت حامد نشستم .شدم نییپا يطبقه  یِ چشمم را گرفتم وراه نم

 در خواب هم  یحت...نظر گذراندم

 .دیسکوت اتاق را در آغوش کش د،یِآرام وبغض دار حم يصدا.دیرس یبه نظر م آشفته

رو  زیچ زنه،همهیبابا هم الم تا کام حرف نم.. يمامان که اونجور...بشه يچند ماه بستر دیدکتر گفت حداقل با-

 ...ارمیواقعا دارم کم م!دوشِ منه
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اونام ...نیریدرست بگ میتصم هیهمه باهم  دیبا...دیبا حاج آقا وحاج خانوم صحبت کن...آقا دیتوکلتون به خدا حم-

 دنیباعث صدمه د ریتاخ نیاگه ا...نیبرس جهینت هیزودتر به  دیبا..ستیاوضاع نرمال ن یول.حق دارن،شماهم

مکث کردم وجمالت را در ذهنم  یکم.کنمیم نمنم هر قدر که بتونم کمکتو!.ستین زید بشه،اصال جاحام شتریب

 ...نییباال وپا

برسه،محمدو  یثبات هیمدت ،تا اوضاع به  هینداشته باشن، یخانوم وحاج آقا مخالفت هیوعط نیاگه شمااجازه بد-

 ازین یدگیهردوشون به رس...ازبچه دهمیهم ازحامد مراقبت کن دیتون یباالخره شما نم...خودم شیببرم پ

 .مارستانهیبهبعد ب نیبچه هاشو ومراسم واز ا يکارا رهیسوسن جونم که درگ.دارن

پژوهشگاهم هنوز نرفتم برا ...کالس ندارم گهیمن تا شروع ترم د...فشار روش باشه نقدریا ادیخدارو خوش نم

و  طیکم مح هی نیایب...میدار ازیآرامش ن کمیهمه مون به .ازدوشتون بر دارم یکیبارِ کوچ هی تونمیم...قرار داد

 !نیبهم بد د،خبرشویخانوم صحبت کن هیشما با عط...گرفته بشه يبهتر يمایتا تصم میاروم کن

 یمامان قبول کنه،ول دونمیم دیهر چند بع!..نیخواهرِ نداشته ش يِشما جا گفتیم شهیمعصوم هم...واقعا ممنونم-

 نوزاد  ي هیباآلخره گر...!گمیبازم م

 هیسوسنم که ...!میحامد رِیکه متاسفانه همه مون درگ خوادیم يانرژ یلیش،خ یتموم نشدن يبه کارا یدگیورس

 اجیبه بودنم احت شتریاونجا خواهرام هستن ،شما ب گهیمادرش تازه عمل شده،اما م..سر داره وهزار سودا

 !مادرشه..حقم داره..دلش اونجاس دونمیم یول!نیدار

 .فعال با اجازه !برا همه بهتر باشه کنمیفکر م...که قبول کنن نیخانوم بگ هیبه عط يجور هیبازم -

 :بدرقه ام تا دمِ درآمد وگفت يبرا

خدا بچه هاتونو حفظ کنه ...نی،االنم برا حامد وبچه ش سنگ تموم گذاشت نیکرد يتا حاال برا معصوم خواهر-

 .نیاقعا لطف کردو!وهمسرتونو رحمت

حامدو بچه  ای،حامد وبچه ش  کردمیفکر م دیِحم ياما به حرفا.گفتم یلب ریز یتکان دادم، خدا حافظ يسر

 !!مهم شده اند نقدریاشاره ا ریدانم چرا ضما یمون؟نم

 لمیِ ف اتیبه شرط ح...نمایس دیبردم،پارك و شا یبچه ها را مدرسه م...گذشت گرمید يروز مثل روز ها سه

 پر بود از  میشبها!پرده ها يکودك رو

ها وافکار  یدلنگران دیاما با طلوع خورش.یواشکیمالقات ها  میوآخر هفته ها اریمهد يعاشقانه  ي نجواها

 .شدیم می،مهمان روز ها شانیپر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

شاپ  یزِکافیپشت م شیدستها یاما فقط گرم.دیطلب یرا م اریبه آغوش ِ مهد دنیخز يدلم بدجور بهانه  یگاه

 .دیبخشیرا گرما م میدستها ی،کم

در  دهیچیاما به عطر پ.خواست یاش را م یپوست يخوبِ دوخته شده به سلول ها يِاز بو دنینفس کش دلم

 تمامِ .داد یم تیرضا نیماش يفضا

 يِرو يالجثه ا میوهر شب بغضِ عظ.خاطرات معصوم ولحظات خوبِ باهم بودنمان را ورق زدم میشبها

چشمانم  نیسرزم یِاز مناطقِ باران ییودر آخر با اشکها زدیها چنبره م یآن قبل يخفه شده  م،کنارجسدیگلو

 !کردیترم م نیوبه عوضِ سبک شدنِ حالِ خرابم،سنگ کردیانداخت،رشد م یپوست م

 !در کنارم زانمیبودنِ عز يِالتماس برا!افتادم یوبه تقال م کردمیرا فراموش م دنیکه نفس کش آنقدر

ودوباره  رودیهرز م يوسوسه ا نیبماند،به کمتر جهینت یدوسه ساله ات ب تیآدم که از راه به در شود وترب فکر

 ینیریودر ش یکنیم يخاطره باز!يشویم یوخزعبالت ذهن ی،پوچيدیاس،ناامیهمچون  یگرفتارِ دوستانِ ناباب

 ،یکنیوفکر م یکنیآنقدر فکر م!یشیاند یم تیکاذبش به از دست رفته ها

 يوکارخانه  زنندیوچهار ساعته،دست به اعتصاب م ستیوقفه وب یب يِتکاپو نیمغزت خسته از ا يسلول ها تا

 !کنندیم لیمغزت را تعط

مادرانه  يبا سانسور ها نیحس ریمهتا وام يمعصوم وحامد را برا يشدومن ماجرا یخانم باآلخره راض هیعط

 یب ياما فقط سکوت بود وهق زدن ها...بود پر باران شانیدرچشمها یامتیپارك ق يآن روز تو.کردم فی،تعر

بستن  ين را برایحس ریام يعجله .کنمیشدن حس م نیمن اضطراب مهتا را هنگام ِسوار ماش!صدا

 زیآن هم از دست دادن دو عز.دارد يگرید ،منشایوعصب کیستریبستنِ ه نیا.دانم یقانون نم تیکمربند،رعا

 .ست یهناتاقک آ نیشان،در ا

 نیاست وا دهیفا یکرده ام ،اما ب یساعتها سخنران شیباال یمنیوا ایکرده ام واز مزا ضیرا تعو نیماش نکهیا با

مناطق معتدل شد واز آن بغض  هیشب شانیبا آمدن محمد کوچولو به خانه، بچه ها حال وهوا!شده شتریروز ها ب

 !نبود يخبر گرید یشرج يها 

 میهمه سکوت وعزلت برا نیا.کنم یحال بابا را اصال درك نم..اکتفا یهم استقبال کرد وبابا تنها به لبخن مامان

ماه بود  يد يهفته  نیآخر....بابا یمن همسرم را از دست دادم وبا نبودنش کنار آمدم ول.نامفهوم وگنگ است

 .ردک بازپوشک محمد بودم که مرجان در اتاق را با شدت  ضیمشغول تعو.

 ؟یخوب...کهیکوچ یآبج..سالم. سالم-
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 خونه؟یچه خبره کبکت خروس م...سکته کردم بابا...سالم-

 .زودتر جمع کن خفه شدم...خبر خوب دارم هی-

 .تخت کنار محمد نشستم يرا شستم ورو میدستها.نشست شمیآرا زیم یصندل ياش انداخت ورو ینیبه ب ینیچ

 ...شهیکه حالم بد م ؟منیکنیرو ترو خشک م گهید یکی يبچه  ادینرگس بدت نم گمیم-

 :،نگاه کردم وقاطع گفتم رهیدرشت ت يلبخند به پسرك ارامم با آن چشم ها با

 ...شازده م نیمن عاشق ِ ا...نه-

رساندن ِ  يمن واو برقرار بود برا نیکه نه ماه ،ب ياز رشته ا..ما نیب قیِ عم وندیپ زم؟ازیخواهر عز یدانیچه م وتو

 ....!ی، زندگ ،عشقییذامواد غ

 ..میریم میما دار!خبر داغ هیگوش ...خوب ولش کن-

 :خارج شد میِ ناله از گلو هیشب ییبه زحمت صدا.اما ظاهرم را حفظ کردم.ختندیسرم ر يآب سرد رو انگار

 ؟یک....!هیپس واقعا جد-

 .زنده شدند میخاطرات برا.دیاش چسب نهیسرم به س.دیطرفم امد ومرا به آغوش کش به

 !سالته یس گهی؟دیکنیهنوزم بغض م...قربونت برم خواهر کوچولو-

 !شهیهم...رهیگیهر چند سالم بشه ،بازم دلم از رفتنت م-

 !بهتر یزندگ هیبرا ...بچه ها ي ندهیبرا آ..یبرا کارِ عل...میبر دیبا یول..رهیگیمنم دلم م-

 شدن؟ یاصال چطور راض..؟یمامان بابا چ-

 :خودم جوابِ خودم را دادمکرد و سکوت

 !يوقته که سنِ اجازه گرفتن از اونا رو رد کرد یلیهرچند خ-

دونم  یپ،تانگوونمی،اسکا بریوا.همه امکانات هست نیتازه اآلن که ا...میایزود به زود م...يغصه نخور خواهر-

 .گهیبود د زایچ نیبا هم..؟ياز بچه هاتو تحمل کرد يدور يخودت چطور...هزار تا اسمِ عجق وجق

از !که سالها عاشقش بودم يبا مرد یاز لمس ِ عاشق ار،یپر شد از مهد میکه روز ها وشبها یدانیتو چه م وبازهم

 !یشکالت کیوک نیدارچ يِاز طعمِ خوب چا.زده ام خیِ گرمش به دور احساسِ  يِ دستها دنیچیپ

 ...میکار دار یکل ریپاشو غمبرك نگ-

 .اش جدا کردم ونمِ چشمم را گرفتم نهیرا از س سرم

 چه خبره مگه؟-
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 .میدار طیبل گهید يسه شنبه .یدعوت کردم برا خدافظ لویبرا شبِ جمعه فام یچیه-

 .مامان شیپ ذارمیمحمدم م.کارمیمن که ب...دنبال کارات میباشه پاشو بر-

،دلشوره  یآن هم در جمعِ خانوادگ اریمهد دنیِ د يبرا. بآلخره کارها تمام شد  یاز دوروز دوندگ بعد

 شدن بچه  داریام زنگ خورد وقبل از ب یگوش.داشتم

 :جواب دادم ها

 ؟...بله-

 ؟یخوب..سالم خاتون ِ خودم-

 ،نه؟ یشیواونور نم نوریام ا قهیدق هیتو  نمی؟ببیتو خوب..خوبم...سالم-

 !ینیتو لب تَر کن تا بب...ممیآن تا شهیمن برا تو هم زمینه عز-

 ؟يایفردا شب م-

دادم  یینداها هیبه بابا هم ..با بچه ها یبرا طرحِ دوست ختمیبرنامه ر یتازه کل..ذره شده هیدلم برات ..یپس چ-

 !هوقتی یگفت شوکه نش يزیاگه چ..

 ! اریترسم مهد یمن م یول-

 ه؟یاز بق ایمن  ؟ازیبرا چ-

ما ربط داشته  يبه خانواده  یوقت ،اونمياینم یخانوادگ يایتو چند ساله تو مهمون...یدونیخودت م!نکن یشوخ-

 !دوننیم لشویهمه دل گهیفکر کنم د.باشه

 !داره یچه اشکال...اومدنمو بفهمن لِیخوب بذار حاال هم دل-

با من  یفکر نکنم عمو مشکلِ خاص...يکردیزن عمو صحبت م دبایدر ضمن تو با..به نظرت وقتش مناسبه؟-

 .داشته باشه

 !بهتر از بابا؟طرفدار پرو پا قُرصت یک.. کردمیهمسنگر برا خودم جور م دیبا یدرسته ول-

 .بر لبم نشست يباز بود لبخند میبرا شهیکه هم یآغوش يآور ادی با

 ؟ يخندیم یبه چ-

 ؟يدیتو از کجا فهم-

 .نمیحاال بگو بب...گهید گهید-

 !عمو تنگ شده يِافتادم که چقدر دلم برا بغلِ کردنا نیا ادی.. یچیه-
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 پسر عمو؟ ایبرا بغلِ عمو -

 ...هردو-

 .دیپر کش شیدلم برا.دیچیپ یخنده اش در گوش يِصدا

 تنگ بشه؟ نقدریدلت برا پسرش ا يروز  هی يکردیفکر م ياونروزا که بغلِ بابام بود-

کنارت  خوادیچقدر دلم م...برسه وبتونم بهت بگم که چقدر دوست دارم يروز  هیکردم  یوقت فکر نم چیه..نه-

 !چقدر دلتنگتم...باشم

 ؟یگیراست م..واقعا؟-

 :کردم وگفتم تعجب

 دروغ بگم؟ دیچرا با...آره خوب-

 !نییپا ایکه اگه دلت واقعا برام تنگ شده ب نهیمنظورم ا...نه منظورم اون نبود-

 ؟؟؟یچ-

 .منتظرتم نیتو ماش...نییپا ایگفتم ب یچیه-

 وقته؟ ریکردن د یبرا شوخ یکنیفکر نم-

 .پشت پنجره تا باورت شه ایکجا بود؟اصال ب یشوخ-

 .دوبار چراغ زد  یرنگ یِ مشک يمایاوپت.سرعت خودم را از تخت جدا کردم وخودم را پشت پنجره رساندم به

 .باال امیدفعه من ب هیممکنه ..ها کنهیم یتابیب یلی؟دلم خ نییپا يایم-

چادرم را چنگ .کردیکه بهار را مهمان تنم م يهمان سبز.دمیمورد عالقه ام را پوش یرا رها کردم وبافتن پرده

 نشیبا عجله خودم را به ماش روندیم دارِعشقشانیبه د یواشکیکه  یرستانیدب يزدم ومثلِ دختر بچه ها

 .باز کرد میبرسد،در را برا رهیدستم به دستگ نکهیقبل ازا.رساندم

 ار؟یسرت ضربه خورده مهد...سالم-

 ؟یکنیم م مهیجر يدار یقیکارت ِ تشو يابه ج....سالم خانوم-

 .شدم رحلینظ یمطبوع وب يِآن گرما در

 !ادهیجا آدمِ کنجکاو ز نیا...چند تا محله باالتر هی میبر شهیحاال م...یقیکارت تشو نمیا-

 :به گونه ام کردم وگفتم يا اشاره

 !واجب تره یلیخ یکی نیا-
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 .برداشتم رشینفس از عطرِ دلپذ کی...را بستم  میچشمها....ِ مورد عالقه ام را از من خواست یخواستن

 آقا؟ میمراسمم در خدمتتون باش یباق يخوایم ای میبر يدیم تیرضا-

 .میبر یاز خدامه ول نکهیبا ا-

روشنش  مهیورت ِ نهنوز هم محوِ ص.میخلوت و سرما زده به راه افتاد ي يها ابانیرا روشن کرد ودر خ نیماش

ترمز زد  يرو.دیکوب ینم نهیامان به س یب نطوریوا گرفتیقرار م یروشن تر بود تا دلم کم ابانیکاش خ...بودم

 .شد ادهیپ نیواز ماش

 ؟يسادیچرا وا..شد؟ یچ-

 .نگفت ودرِ سمت مرا باز کرد يزیچ

 .!نیبرو پشت رول بش-

 !گهید نیخودت بش..چرا؟-

 !منم دلم تنگ شده ها...شهیکه نم ينطوریا...برو اونور...نچ-

 :وگفتم دمیراننده کش یخودم را به طرف صندل-

 !يحسود بود ادمهی یاز وقت-

 :رو به من نشست وگفت.شتریب یرا کم يبخار يجا کرد ودرجه  یصندل يرا تو خودش

 .کنمیم يکه به تو ارتباط داشته باشه حسود یوهر کس زیمن به هر چ-

 .را روشن کردم نیتکان دادم وماش يسر

 !که فردا شبه ی؟مهمونيچرا امشب اومد ینگفت-

 بچه ها چطورن ؟خوبن؟.دلم برا خانومم تنگ شده بود...يگفتم شما متوجه نشد-

 .خودمم..عوض شده یلیبچه ها خ ي هیمحمدو آوردم خونه ،روح یاز وقت...هرسه تا شون خوبن-

 ؟...حامد بهتره-

 .گفت خوب، آره خوبه هیشیم يخبریب يایاگه به دن.بگم؟من که هر وقت رفتم خواب بود یچ-

 .ترسن یم شنیم داریوقت بچه ها ب هی....برگرد طرف خونه-

 ؟یمونیتو شب کجا م..باشه -

 .شدن قیخدمه اش باهام رف گهید.یشگیهمون هتلِ هم-

 !فراتر از آن یکم دیوشا طنتیش یبودن ،اندک ازین یکم..خواستیبودن ِ درکنارش را م دلم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

 :گفتم دیبا ترد.را تجربه کنم اریطعمِ بودن با مهد خواستیودلم م شدینامه تمام م غهیمدت ِ ص گریروز د چند

 خونه؟ میبر يایم....یعنی....یتونیم-

نگفت ودر سکوت به  يزیچ.کم شد دنینفس کش يآنقدر که هوا برا..را پر کرد  نیِماش يچشمانش فضا تعجب

 در بدنم  یحسِ نامعلوم.میدیخانه رس

 :آرام گفتم یلیخ.کرده بود رخنه

 .نمتیبیفردا شب م...خدافظ-

 :بود که گفت دهینرس رهیبه دستگ دستم

 کجا؟-

 ...گهیبرم خونه د-

 ؟يتنها بر يخوایبعدش م یکنیمهمون دعوت م-

 .!چراغ رازدم دید که منِ چشم سفبو يمنتظر اشاره ا.... پس او هم...داغ شد میها گونه

 . ایب ذارمیبرات باز م... يکنارِ در ورود... هیاتاق ِ مهمان درِ سمت چپ...ایبعد از من ب یول...خودته يخونه -

استخوان  يزمستان سرد ،با آن باد ها نیچرا در ا.انداختم وبه سرعت به طرف خانه رفتم نییرا پا سرم

هزار  يتپش قلبم رو...آمد وبعد حرکت آسانسور نشیماش ریدزدگ يصدا!آتش يمثل کوره ..شکن،بدنم داغ است

اتاق خواب  یمحمد،راه ریش ي وعدهباز گذاشتم وبه بچه ها سر زدم وبعد از دادن  مهیدر ِ اتاق مهمان را ن.بود

 زیر يهابا گل ییمویل راهنیپ.لباس خوابم را بعد از مدتها باز کردم يکشو.کرده بود خی میدستها.خودم شدم

 شیراهم رو ییمویل يبایز يروپوش بنفش رنگ با آن گلها...دیاش لغز یشمیابر ینرم يبنفش ،دستم رو

 .دمیپوش

ِ کنج اتاق  يسورمه ا يکاناپه  يتخت گذاشته و رو يکتش را رو.درست کردم وبه اتاق مهمان رفتم يا قهوه

 یودوست داشتن جیمه نقدری، ا راهنیاول پ يباال زده وبازبودنِ چند دکمه  مهیتا ن يها نیآست.نشسته بود

  يها یدلواپس.در را قفل کردم اطیاحت يبرا.را گرفت ینیزد وس يشود؟؟؟لبخندیم

 :نشستم وگفتم شیروبرو.کند یوقت مرا رها نم چیه مادرانه

 !نیریش نِیریش...درست کردم لتیبابِ م...يخوش اومد-

 .!شهیمهمون دعوت کنه ،آدم شرمنده م يعه ادف هیصاحب خونه که ..  گهید دیببخش...ممنون-

 !زهیریبهم م ایزیبرنامه ر يهمه  گهیبخواد ،د يزیچ هیدلت  یوقت-
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 !يدفعه ا هیِ  یخوش به حال اون خواستن-

 :به فنجانش کردم وبا لبخند گفتم يا اشاره

 !يدفعه ا هی يبخور سرد شدآقا-

 :را به لب رساند وگفت فنجانش

 !نه قهوه نه احساس ِ من..شهیسرد نم یچیبا تو ه-

امشب چه مرگم شده است؟من خواسته شدن را قبال هم .از خون را به صورتم احساس کردم یموج هجوم

به رنگ  ده،رنگیخواستگار ند يِچهارده ساله  يتابم؟مثل دختر ها یب نگونهیا نباریپس چرا ا..امتحان کرده ام

 .فرارکنم دیطلب یوجودم م یکه تمام يزیاز آن چ خواستمیست؟میچ يشدنم برا

 .دیگرمتر کش یگرم،مرا به آغوش تینهایب ییقبل از باز کردنش،دستها یسمت در رفتم ول به

 یاز حس زیهردو گرم ،هردو لبر.میبود رهیخ یکیبه سقف فرو رفته در تار نیرنگ ییایبعد ،با دن یساعت

 نیبعد از ا!همه سال  نیبعد از ا...دستش جاخوش کرده بود وساعت گذشته را باور نداشت انیم میدستها...بایز

 :دیگو یشکند وم یباور کنم؟؟؟سکوت را م ایخدا.شدن سرنوشت،کنارش بودم نییهمه باال وپا

 !نیفقط هم...ممنونم-

 :میگو یکشم وم یم شیگلو ریام را ز ینیب

 .نطوریمنم هم-

من برگردم با مامان صحبت .کنار تو بودنم کیتار ياشق تموم لحظه هامن ع...شد یکاش صبح نم-

 !تونم تحمل کنم ینم گهید..روشن کنم فمونویزودتر تکل دیبا...کنمیم

 :کنمیعوض م انهیبحث را ناش.کنمیِ آغوشش جا م انیم شتریشود وخودم را ب یگرم م میها گونه

 ؟ يدار يفردا شب برا بچه هام چه برنامه ا نمیبب-

رنگ ِ  هی یامشب همه چ یدستم،ول يوقته کار داد یلیتو که خ!!!...ایبحثو عوض کرد دمینفهم یفکر نکن-

 !یواقع يمعنا م،بهیشد یکی...گرفت گهید

خودمو تو دلت جا  يهست که چه جور ادتی...امیباهاشون کنار ب يبلدم چه جور.نگرانِ فردا شبم نباش...

 !ادیلقشون زود دستم مق! خودتن يکردم؟؟اونا هم بچه ها

 !يزودتر درست شه مهد زیکاش همه چ-

 ؟؟؟يخوایمنو م نقدریا ينگفته بود-
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 !ناجور...خوامت یم یلیخ....گمیبازم م ياگه دوست دار یول...چرا گفته بودم-

 دهیقبل از سپ.سپارم یگوش م کشیتمیمنظم ور يدلنواز تپش ها يفشارم وبه صدا یقلبش م يرا رو سرم

 يگرما.کنمیاز پشت پنجره با نگاهم بدرقه اش م.شودیم یکه رزرو کرده بود راه یوبه طرف هتل ردیگیدوش م

است  نبهپنج ش.شومیاتاق بچه هام یآسوده راه يوبا خاطر ندینش ینگاهش به عمق ِ جانم م

را  شانیا،لباسه ظیغل يقهوه  وانیل کیبعد از دوش گرفتن وخوردن .بخوابند شتریتا ب گذارمیم...یلیوروزتعط

 یمرجان را ، کنار باق يسفارش شده  یلیووسا کنمیکت وشلوار خوش دوختم را اطو م.کنمیشب آماده م يبرا

را دنبال  میاش رفت وآمد ها یدرشت ومشک نوبا چشما شودیم داریمحمد زود تر از بچه ها ب.نمیچ یم لیوسا

 ودر تمام  کنمیرا حمام م نیحس ریمهتا وام.کنمیم افتیدر اریاز جانب مهد یصوت لیبعد از صبحانه فا.کندیم

کمک  يوبرا کنمیم نیبچه ها را سوار ماش!یلیحالم خوب است ،خ.آهنگ فرستاده شده است شیفکرم پ مدت

وصل  نیرا به پخشِ ماش یرابط گوش میوس زنمیم ایدلم را به در.شومیخانه شان م یاز ظهر راه شیبه مرجان پ

خوب گوش ...کشندیدست م وبحثاز جر نیحس ریمهتا وام. کندیرا پر م نیماش يفضا یوآهنگ ِ انتخاب کنمیم

وکمربند را  گذارمیاش م یمحمد را درصندل. کنمیمن آهنگ ها را با وسواس انتخاب م دانندیچون م کنندیم

 .کنمیودنده عوض م زنمیلبخند م.  بندمیم

 ختیبهم ر امیدن یتو شروع شد همه چ با

 ختیدلم ر هوی دمیکه چشماتو د یوقت

 اهامیبا تو شروع شد رو میشروع شد عاشق باتو

 باتو عوض شدش برام یمن به زندگ نگاه

 ارمیتونم برات بهونه ب یچرا ؟نپرس چطور؟ نم نپرس

 !دوست دارم! دوست دارم! دوست دارم گمیفقط بهت م اما

 و رو کنه ریز امویبود دن ینگاهت کاف مین هی

 آرزو کنه؟ يزیبهتر از عشقت چ تونهیدل من م مگه

 سر وقتم اومد ، یخوابیب

 زدیاز اون لحظه فقط به خاطر تو بود م نبضم

 ارمیتونم برات بهونه ب یچرا ؟نپرس چطور؟ نم نپرس

 !دوست دارم! دوست دارم! دوست دارم گمیفقط بهت م اما
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 باك یب نیرام/چرا نپرس

 

 یبود وپوست لبش را م رهیخ يمروزینه چندان شلوغ ِ ن يها ابانیمهتا به خ.نظر داشتم ریحرکاتشان را ز نهییآ از

 .کردیم يباز نشیآست يهم با دکمه  نیحس ریام.دیجو

 ه؟یا گهید زیموضوع چ ای نیبچه ها؟از رفتن خاله ناراحت نیساکت نقدریچرا ا-

 .سکوت را شکست ریهنوز هم ساکت بود،اما ام مهتا

فکر  يا گهید زِیاما داشتم به چ!گهید شهیالقاعده ناراحت م یبره خارج عل خوادیخاله ش م یباالخره آدم وقت-

 ...کردمیم

 .کنمیم نیاش را تحس یرکیوز زنمیم يکلمات قلمبه سلمبه اش لبخند به

 ن؟یبذار انیمارو هم در جر شهیست؟میمحترم ،موضوع فکرتون محرمانه که ن يخوب آقا -

 .کشدیدهد وبا دست صورتش را در هم م یان متک يسر

 ن؟یمردونه دخالت نکن يتو موضوعا شهیآخه نم!از دست شما خانوما-

 مامان؟ يمهتا خانوم؟چرا تو فکر یشما چ!...که متصدع ِ اوقاتتون شدم حضرت واال دیببخش!میتسل-

 :کندینگاهم م قینشسته در چشمش عم یاشک يوبا حلقه  گرداندیرا برم سرش

 ؟یآهنگو عوض کن شهیم...کم دلم گرفته هی...ستین یِ مهم زیچ...یچیه-

همه  اریامشبِ مهد يِِ من وبرنامه ها ینیحدس بزنم با مقدمه چ توانمیسراغ دارم ،م میکه از بچه ها  یشناخت با

 .دیزود خواهندفهم یلیرا خ زیچ

 يآهنگ ها.را دوست ندارم نمانیسکوت ب.کنمیم یرا پِل يوترك ِ بعد کنمیاما ظاهرِ خونسردم را حفظ م! نگرانم

از  یکم...درد ودل کنم شانیبرا یکم...میحرف بزن یدوست دارم کم....پسندم یرا هم نم شانیچشمها يصدا یب

هنوز هم فرصت ...توانم ینم یعنی...شود یاما نم...بگذارم انیام را با دو تکه از وجودم در م ییتنها نیبارِ سنگ

 !الزم است

آهنگ را کامال  يصدا.کنمیم تیرا به کنار بزرگراه هدا نیوماش زنمی،راهنما م شودیکه بلند م یزنگ گوش يصدا

 :دهم یبندم وجواب م یم

 !دییبفرما..بله-

 ! يفرار يسالم خانوم ِ نخبه -
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 .شماره تون آشنا نبود برام دیحال ِ شما؟ببخش..سالم استاد -

 یدانشگاهو بشناس يشماره  دمینبا گهید.. نیام که گرفت یمرخص...شده  نیتون که سنگ هیسا... گهیبله د-

 ...خانوم سرمد

 .دیاز من بوده شما ببخش یکوتاه...مدته بد جور گرفتارم هی یول...واقعا شرمنده م -

نفر باشم که بهت  نیخواستم خودم اول یول يریدرگ یلیخ دونمیم ؟يریگ یکه نم يجد...سرمد کنمیم یشوخ-

 .گمیم کیتبر

 .!شم یمتوجه نم..استاد؟  یبرا چ کیتبر-

مقاله هات !يشدیمتوجه م یگرفتیرو م یعلم ئتیهم سراغِ ه يدید یم رتویهم استاد ِ پ يومدیسر م هیاگه -

تو مقطع  رشتیداده برا پذ ،درخواستیاز دوستانِ اونورِ آب یکی ياز دانشگاهها به واسطه  یکی..!کوالك کرده

 یهر وقت تونست..کرده دیکاند ي هیورسهم، تو رو برا ب یعلم ئتیه!دهینشگاه ترکخبرش مثل بمب تو دا!دکترا

 !سر بزن هیبهم 

 !نداشتم يبرا دکتر يکه اصال برنامه ا د؟منیکنیم یاستاد شوخ-

گذاشتن ماهم موافقتمونو اعالم  ونیدر م گهید دیبا من وچند تا از اسات...گمیم يکامال جد نوینه اتفاقا ا-

 !!!میریبورس بگ میخوایبرات م ییاز چه دانشگاها يتازه خبر ندار...میکرد

 ایدن هی...من دوتا بچه دارم  دیدونیشما که م.. یعنی...ستیاصال مناسب ن طتمیمن شرا..استاد .. اما...اما-

 !گهید يگرفتار کیوهزار و تیمسئول

تو با !نطوریبچه هاتم هم...میدار اجیما بهت احت...فهیمثل ِ تو ح ییاما دانشجو..خبر دارم زمیاز همه چ...دونمیم-

مثل  شهیکه هم یدونیم...یداشته باش يفوق العاده ا طیشرا یتونیم کایامر يدانشگاهها  نیتو بهتر لیتحص

 ینیریجعبه ش هی!...شهیام نم ينجوریا!اعتماد کن ماالنم به...خواستمیرو م نهایدخترم دوستت داشتم وبرات بهتر

باز دست مارو تو پوست ِگردو ...منتظرت هستما....میزنیمفصل حرف م د،بعدشیدست بوس اسات يایوم يریگیم

 !دختر ينذار

 نیا....اقدام کرده بودم يدکتر يمن؟اصال مگر من برا...شدم یاستاد نم ياصال متوجه حرفها....بودم جیگ واقعا

 .بل بشو کم داشتم نیرا در ا نیهم...قوز يهم قوز باال

 .دیکن دیرو کاند گهید یکی...ندارم طشویشرا! اما حرف من همونه...رسم یحتما خدمت م...چشم استاد-

 .خدافظ دخترم!..منتظره المیگرسنه م ،ع یفعال برو که حساب!شهیدعوامون نم.. نجایا ایحاال تو ب-
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 !خدانگهدار...استاد  دیببخش-

ِ  تیموقع نیبود وحاال پس زدن ا لمیِ تمام ِ دوران تحص يکه آرزو يزیچ...زدمیدوحسِ متفاوت دست وپا م نیب

 !را مطمئنم نیتوانم ا یمن نم...نه ..ییطال

بودم وجمالت ِدکتر را  رهیرو خ شیبه راه پ...دیاش چسب يبه گرد زیفرمان حلقه شد وچانه ام ن يرو میدستها

 .تکانم داد یشانه ام نشست وکم ي يگرم رو یدست.کردمیم نییسرم باال وپا يتو

 !گرسنمه یلیمن خ..خاله؟ يخونه  میرینم...؟یمامان...مامان ؟-

را فشردم  ریدست ام.بود نیریش یدر خواب زمیمحمد عز....را از نظر گذراندم رینگرانِ مهتا وام يوچهره  برگشتم

 ...!گذرمینم یموجودات خواستن نیاز ا چگاهیمن ه.لب نشاندم يِرو يبه اجبارلبخند.

 . نیکمربندتونو ببند...میریاالن م....زمیزچرا ع-

 :دیپرس دیمهتا با ترد.را روشن کردم  نیماش

 شده مامان؟ يزیچ-

 !نگران نباش...ستین یخاص زِیچ..نه دخترم -

 .بود یآخه به نظرم تلفنِ مهم-

موضوع  نیدر ضمن بهتره ا...کنمیرو با شما عوض نم ایمن دن...زمینه مهم تر از شما عز یمهم بود دخترم ،ول-

 ،يا گهیهر کسِ د ایبرا مامان جون  نیدیشن مهیکه نصفه ون ییخوام بعدا از حرفا ینم...جا تموم بشه نی،هم

 !خوب؟...نیبباف یلیداستان ِ تخ

 .. یول..باشه-

 !میکنیبعدا صحبت م....نیحس ریام میواما واگر ندار یول-

 ينخواهد شد به طرف خانه  يموضوع هرگز جد نیا نکهیده از اآسو يگفتند وبا خاطر یبا سر چشم هردو

 .مرجان حرکت کردم

 .کمکت امیاآلن م!که شیفندقم آورد نیخاله ا يوا-

 یچشمان ِمهتا هنوز هم پرسشگرانه صورتم را م یول کردیم قیتزر يانرژ فونیازپشت آ نایمب يصدا

 !رخودماستیتقص.را هضم نکرده عیهنوز وقا...دیکاو

را در دستم  رییکر....توانند ساده از مسائل بگذرند یشان کرده ام،نم هیموارد توج یودر تمام شهیبس که هم از

 .کندیومحمد را که تازه چشم گشوده،بغل م رسدیرا به دادم م ي مهیدر ن نایمب. کنمیجابه جا م
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 .سرده یلی،خ ریخاله جون پتوشو دورش بگ-

 ردن؟چرا بغ ک...دوتا؟ نیچشونه ا...چشم-

 .آمدند کرد یومهتا که لخ لخ کنان پشت سرم م نیحس ریبه ام يا اشاره

 !کم حرف زدنمون ناقص مونده پکَرن هی...ستین يزیچ-

بعد از  شهیاصال باورم نم...برا سه شنبه زنمیخاله دارم بال بال م يوا!ان یمنطق نقدریقربونشون برم که ا يوا-

 .میریم میانتظار باآلخره دار نهمهیا

 .ِ لبم را کش آورد يِ کنار ي ایزوا یلبخند ،کم هیشب يزیرنگ غم گرفت وچ نگاهم

 ..خاله یخوشحال باش شهیان شاهللا هم-

مهمان قلبم  یواقع يلبخند نباریا...دیرسیاز پشت در به گوش م نیآقا ومت یعل یمرجان در حال ِ امرونه يصدا

 !ِ دستور دادن است عاشق شهیهم.کند تیریدوست داشت همه را مد شهیهم..شد

 :بلند گفتم يِرا چرخاندم وبا صدا رهیدستگ

 !مرجان؟ یباز که خونه رو با پادگان اشتباه گرفت...سالم-

 .مبل پرت کرد نیِ اول يزد وخودش را رو يآقا لبخند یعل

 !فعال لهیکار تعط...ِنجاتو رسوند يخدا فرشته ...سالم -

 .!هزار تا کار دارم یعل نمیپاشو بب....یسالم نرگس-

 .از ظرف ِ کنارِ دستش برداشت یبیوس دیاُپن باال کش يخودش را از رو نیمت

 يا وهیحداقل م ایارن،یبراش م یی،چا دنیبهش ناهار م رنیگیواال به خدا مردم کارگرم م...سالم نرگس جون-

 .میکنیکار م میکله دار هیما که با دهنِ خشک از صبح ِ خروس خوس ...يا ینیری،ش

 :نشست وگفت نیِ زم يرو ياش ،کنار یِ تمام نشدن يهم خسته از کارها مرجان

 .ادیصدامم در نم...به خدا من از همه شون خسته ترم-

 :ماساژ دادم یرا کم شینشستم وبا دست شانه ها کنارش

 يازین گهید....میباهم آماده کرده بود زویخواهر من؟ما که همه چ یعوض کن ونیگفته بود دوباره دکوراس یک-

 يا بهیوآشنا وهمکار هم که غر لیبه جز چند تا فام!رو هی،هم بق یکنیم تیهم خودتو اذ....کارا نبود نیبه ا

 !ِ من زیعز دارهن یکارا ضرورت نیپس ا...دیشما عازم دوننیام م ست،همهین نمونیب

 بچه ها کوشن پس؟.....خوب باشه زیخواستم همه چ یول...دونمیم-
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 !يدیسالمشونم نشن چیکه ه يدیند رومهتارمیام یحت یاز خستگ نیبب...نایقِ مبرفتن اتا-

 ...!گهیآره به خدا هالکم د-

 ...دمیرو سروسامون م زایچ ي هیکم دراز بکش ،من خودم بق هیپاشو برو -

 .رسم یکم بخوابم وگرنه به شب نم هی،من  گهیزحمت خودت روبراهش کن د یب...ناهار آماده س نرگس-

 !ام فکر نکن یچیپاشوبرو به ه...يباشه خواهر-

 .وبه سمت اتاقش رفت دیام را بوس گونه

 !شهیمامانِ من نم نیا فیحر یشکیه...يومدیآخ خاله کاش زودتر م-

 .ختمیبه هم ر شتریدر همش را ب يزدم وموها يلبخند

 !نیگرسنه ا یلیحتما خ.کنمیاآلن ناهارو آماده م..ببخش خاله جون -

 ...!ریلقمه نون پن هیواسه  میریم یم میدار....ونِ دستت نرگس آخ قرب-

 .غذا شدم زِیکردن م ایگذاشتم ومشغول مه يرا کنار چاردم

 ؟يخوا ی؟کمک نم...مامان-

ست تا  یدنبال فرصت دانمیم!پردیوآنطرف م نطرفیا یچشمانش کم.ستدیا یوروبه من م زندیرا دور م زیمهتام

 شیودستها نمینش یم یصندل يرو.ستین یاصال وقت مناسب یول! کامل کنم شیدادن را برا حیتوض يپروسه 

 ...رود یضعف م بایز يچشمها نیا يدلم برا.رمیگیرا م

،تا امشب تموم  یکم صبر کن هی شهیم یدارم،ول اجیاحت ریام به کمک توو ام یلیخ....خوامیکمک م زمیچرا عز-

اآلن  یول!دارم دخترم اجیاز تو به حرف زدن احت شتریهوم؟باور کن من ب...م؟یبشه بعدش مفصل باهم حرف بزن

 !ستیوقتش ن

 .عمو وبچه ها رو صدا کنم رمیم.ولش کن ... یچیه.... یول....مامان دونمیم-

 :آغوشم فشردمش وگفتم انیم.زد ادیبغل کردنش را فر يِهوا دلم

 نیغمگ کنمیپس خواهش م!احساسم یحت...رمگذیم زمیکه براتون از همه چ یدونیم....من عاشقتونم -

 !زیحرفاتو تو دلت نر!نباش

 .نشست یگردنم م ياش ،رو یاپیپ يبوسه ها.دور گردنم حلقه شد شیدستها

 یم ره،منیگ یم تییهمه تنها نیدارم؟دلم از ا ویتو ک ریمگه من غ....دوست دارم یلیمنم خ....یمامان دونمیم-

 .یفهمم که چقدر از رفتن ِ خالهناراحت
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درسته که بچم ...که نگاهت فرق کرده دمیفهم نمیا ،امايساکت شد ،يفهمم که بعد ِ بابا چقدر تنها شد یم

 ..!!!مامان دمیفهم زویمن از نگاهت همه چ یول...

 .کند یِ بزرگ شدنش را،درك کردنم را نجوا م يبایوزمزمه وار کنار گوشم آهنگ ز آرام

 تمیشناسمش اذ یکه نم نیا...اما.....اما ....دنتویخند...فرق کردن چشاتو...نویاهنگ تو ماش یمعن.. دمیمن فهم-

 !سفت تو گلوم زِیچ هیشده  نمشیبابا بب يتونم جا ینم نکهیا!کنهیم

عرق  یشانیوپ یباران يش،چشمهایامان بر گونه ها یب م،یقاب گرفتم وباران بوسه ها میدستها انیرا م صورتش

 .کرده اش نشست

چرا ..حواسم بهتون بود شهیمن که هم...؟یکنیکه مامانتو درك م يبزرگ شد نقدریا یزم،کیقربونت برم عز-

ِ بابا محمدت بشه  يجا ستیقرار ن یشکیه....نگرفته رویتو وام يِجا یشکیهان؟مطمئن باش ه..؟ دمینفهم

 !زمیعز

 :عوض کردن بحث گفتم يرا پاك وبرا میاشکها

 یصداشون کن يریم!شده  هوشیفکر کنم ب گهیکه د نمیمت...! ناهار يبه جا خورهیتورو م ادیم یاآلن عمو عل-

 زم؟یعز

 :خروج از در با لبخند گفت يدر آستانه ...را زدودم  شیاشکها-

 !برا بحث عوض کردنت رمیم یم-

بعد از !یلیخ..بزرگ شده است یلیمهتا خ...چند مشت آب هم ،از تعجبم کم نکرد.رفتم نکیبهت به سمت س با

 يعقربه ها...استراحت  یبعد هم کم..میوتا غروب مشغول بود تمیطرف کار را گرف کیصرف ناهار هرکدام 

 ...هفت بود که مامان وبابا به همراه محسن آمدند کیساعت نزد

 پس زهره وصدف کجان؟...سالم داداش -

هست  ين؟کاریخوب...رو آوردم نایرفتم مامان ا اد،منمیاشش ممامانش بود گفت با داد يزهره خونه ...سالم -

 همه رو انجام داده؟ کهیکوچ یآبج نیباز ا ایبکنم؟

شما هم !بناسیتو اتاق م...کنهیمامان، نرگس داره بچه هاشو آماده م...ارمیب ییچا هیبرات  نینه قربونت برم بش-

 !برو اونجا لباساتو عوض کن
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پدر ( غیمحسن ابوالج میبچه که بود....شد یم دهیبسته هم شن يکه از پشت درهامرجان آنقدر رسا بود  يصدا

دخترکم  يسر تا پا.دیکش یم ادیاز قبل فر شتریمحسن ،مرجان ب یلقبِ انتخاب نیکرد وبا ا یم شیصدا)غیج

 .دمهمان رنگ را برانداز کر یبا شال ییدر لباس طال ینه،شاهزاده خانوم..را

 شدیم فیتکل گریتا چند ماه د..را دورش گرفت ينداشتم به حجاب اجبارش کنم اما خودش،چادر گلدار دوست

 .خودش گذاشته بودم يومن انتخاب پوشش را به عهده 

 .زمیاست عز دهیلباستم پوش..اگه سختته، هنوز واجبت نشده مامان یول...يخانوم شد یلیخ..زمیمهتا عز-

 ...ارمیضمن هر وقت خسته شدم در م در...دوست دارم...نه مامان -

 .شازده رو آماده کنم نیتا منم ا...نایبرو کمک خاله ومب زمیباشه عز-

 ...شما لباس محمدو عوض کن...شمیخودم حاضر م... ستمیمن که بچه ن! اا مامان-

 یعنیاو هم خط نگاهم را خوانده؟ یعنی...رنگ گرفت میگونه ها....رفت یاش ته دلم قنج م یهمه مردانگ نیا از

 .مامان وارد اتاق شد. محمد گرم کردم  يرا با لباس ها ده؟سرمیاوهم برقِ چشمانم را د

 ....!شده پسرم پیچقدر خوش ت زمیعز يوا-

 يموها يودلم برا دیتر،چرخ رهیبا شلوار کتان چند درجه ت یدر آن کت اسپرت طوس نیرحسیبه سمت ام نگاهم

 !!! شوندیچقدر زود بزرگ م.ش به طرف باال ضعف رفتشانه زده ا

 مامان؟ یخوب...سالم -

 !رسن مادر یاالن مهمونا م!نرگس يتو که هنوز آماده نشد...سالم -

 .شمیزود حاضر م...به اون صورت ندارم يکار....کردم یداشتم بچه ها رو آماده م-

 ...!!من نبودما منظورش از بچه ها...البته من خودم آماده شدم مامان جون-

داره؟داشت سراغتو  کارتیچ ییدا نیحاال برو بب...واسه خودت يشد يمرد گهیشما که د...قربونت برم دونمیم-

 .گرفت یاز خاله م

 .را بهم زد وبه سرعت وبا سرو صدا از اتاق خارج شد شیدستها

 ش؟؟یگرفت..برام؟؟ یگرفت ییدا...آخ جون...آخ جون-

 سالمت کو؟ماچت کو؟...پدر سو يآ-

پدر را  يبچه ها واژه  يجلو یاصال مدتهاست ،کس....دیگو یپدر سوخته نم نیحس ریمدتهاست که به ام گرید

 .کند یادا نم يشوندیبا هر پسوند وپ
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 !خودت حاضر شو مادر..بده من محمدو -

 :را به دستانش سپردم وگفتم محمد

 ! نیخورده مامان مراقب باش ریتازه ش-

اما .روشن است يادینظر ز دم،بهیام کش یکت وشلوار گلبه يرو یدست...گفت ودر را پشت سرش بست يا باشه

 ..!ام اوردهیهمراهم ن يگریلباس د

دوست  یگلبه اریشم،مهدیاند یم یکشم وکم یاش م هیقیکار شده ،دور يوساده  زیر يگلها يرو یدست

 یمرا م ند؟اصالیب یام را م ییبایحاال ز...خواندیم یر رنگبا ه دیپوست سف گفتیم شهیدارد؟زن عمو چه؟هم

 واسترس تاپشت دیچیپ یدرونم در هم م يتمام اجزا!شکشیپ میها ییبایند؟؟زیب

اش را  یتمام نشدن يولبخندها اریدلم مهد...خواهد یارامم را م يایدلم در....دیخز یاشک م بتیبه ه میپلکها

 یم ریمانند به قلبم سراز یب یِ صفحه آرامش نیاسکر ينامش رو...شود یام بلند م یزنگ گوش يصدا.طلبد یم

 ...کند

 ...آماده باش که من پشت درم...سالم خاتونم....الو-

 ؟یخوب...سالم-

 شده؟ يزیه؟چیجور هیتو چرا صدات ...خوبم-

 .دلم برات تنگ شده .... یعنی...نه -

 .کنمیبازگو م شیبرا یراحت نیدانم چطور وچگونه احساسم را به ا ینم

 !اومدم عشقم....باز کن درو !!!گهیهالکم نکن د-

 ؟یی نایبا عمو ا اریمهد-

 !رسن یم گهیساعت د میاونام تا ن یول..نه بابا ...؟يشد ونهید-

 :کنم یم يتعلل حرف دلم را بر زبان جار یباکم

 ...ارمیدر ب يتابلو باز نایترسم جلو مامان ا یم..؟.باال يایبعد ب نمتیبب ریدلِ س هی امیب.... یبمون نییپا شهیم-

 که من جلو مامانم تابلو کنم؟ يخوا ینم!...ینییبشمر سه پا-

 .اومدم-

سرم  يرا رو یدر همِ صورت يبا گلها يساتن سورمه ا يروسر.را قطع وبه سرعت لباسم را مرتب کردم تماس

 نیتر ییجفت چراغ در انتها کیبه محض باز کردن در ،.رفتم اطیکردم وبدون جلب توجه به سمت ح کسیف
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 نیا ی؟از ک يا شده قراریهمه ب نیا یاز ک.زد یقلبم مثل گنجشک م.روشن وخاموش شد میقسمت کوچه برا

 یهوا م يعطرِ حضورت را در مولکول ها ست،منیچراغ الزم ن میخواست بگو یدلم م...؟يهمه عاشق شده ا

 .کنمیم تیدایبلعم و پ

چه ! اریآخ مهد.شدم نیِ کوچه،سوار ماش یاز خلوت نانیبه درخانه واطم یجمع وجورکردم وبا نگاه یرا کم چادرم

شهر پر است از عکس  يها وارید ياست وهمه  میپل در جست وجو نتریا سیپل کنمیبامن؟فکر م يکرده ا

 .ابعادش گم کردم يوخودم را البال دمیخز یصندل يرو!مان یعاشق

 .فشرد وبعد هم مذاب ِ لبانش پشت دستم را سوزاند یرا به گرم دستم

- ؟یخوب...قرن دلم برات تنگ شده از صبح هیآخ که قد 

 .کند یرا تار م دمیاشک جاخوش کرده ،د يحلقه -

  ...!وقت چیه...شم یخوب نم گهید-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...خدا نکنه خاتونِ خوشگلم-

 : کندیلبخند اضافه م یچاشن یکم

 ؟يچوندیدر رفته رو پ لیبیاون محسن س يچه جور-

 !ستین ي،محسن که عدد چوندمیقومو پ هی دنتیبرا د-

در عصرِ  ییگو...یرستانیبه سنِ دخترکان ِ دب...شوم؟ یمن چقدر با تو جوان م...کنمیتعجب م دمیجد اتیادب از

دستش را ..! دهیقطبِ وجودم را به آتش کش ره،ینگاه ِ ت نیبوده ام وحاال ا خیدر  یام مثل ماموت یعاشق نینخست

نگاهش واضح  يبایوخطوط ز کندیام گل م یناسبا روشن شدنِ فضا ،باستان ش.کندیم نیماش یبند چراغِ سقف

 !شود یم

 نشه؟؟؟ بایهست که با تو ز یرنگ....زمیعز يچقدر خوشگل شد-

دکمه باز  ياز ال ،یفرا جناق يگود!.نشستهبد به تنش  ینفت یکت وشلوار آب..شود یاز خواستنش م زیلبر قلبم

داغ .نکند یاجازه حرکت یگذارم تا ب یلبم م يدستم را رو.کندیرا کوك م یلباسش،آهنگ آشنا ودوست داشتن

 .است وسیسگرادو سل یاتاقک کوچک ،فراتر از هرچه سانت نیِ ا يشده ام وگرما
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 ...یلیخ.... یلیخ...بودم دهیکت وشلوارتو ند نیتا حاال ا-

 ینوازد، دوخته م ینت ها را م نیتر بایکه ز يزیآم ياجازه به چنگ سحر یب میماند ولبها یکاره م مهین حرفم

 يچه هنگام همه !سرمان را خاموش يالمپ کم نور باال يگریرساند وبا د یدستش را به پشت ِگردنم م...شود

همه  نیعطرِ ا...کند ینم يبرابر یعسل چیهم با اوقات ینیریها در برابر برقِ چشمانت کم نور شدند؟ش ییروشنا

وقدح ِ  کنمیدل م یبه سخت.شومیام را فلج کرده وغرق در حضورش م ینیب یِحس يِتمام ناژك ها ،یعاشق

 !نیریمطلق ش یکیرقصانش در آن تار ينگاهم را با مردمک ها

 يالمپ ها ضیدر تعو يشهردار يکم کار...نیدرماش دهیچیعطرِتلخِ پ.خوب است زیهمه چ...است خوب

لمس  يقرار برا یب ییدستها....چشمانِ پر خواهشش یداغ...بهداشت کیبه موقع پ امدنین..سوخته

سرد  يِهوااصال ....نیماش يمرکز يقفل ها....اریمهد يموها یشانیپر...نامرتب ِ لباسم ي هیقی...صورتش

 شود؟ یم ریهمه دلپذ نیزمستان ا

 :شدم شیعمو وپسرها نیماش مان،متوجهیچشمها نِیذاکره بم ییایسکوت ودن یاز قرن بعد

 .ستمین دنینفهم هیمن برم تا بق...اومدن نایمامانت ا نکهیمثل ا-

فشارد  یانگشت اشاره وشصتش م نیلبش را ماب کهیودر حال شودیاش بازدم م هیقسمت ر نیتر ییاز انتها یآه

 :دیگو یوم کندینگاهم م قیدق.دهد یم هی،به در تک

 ...!چمدون پر از نگاهت با خودم ببرم هیبذار !!... یشیاز جلو چشام دور نم-

 .کنم یم رهیودستم را بند دستگ زنمیم يلبخند...همه رفتن نیاز ا ردیگ یم دلم

 ؟؟؟یوبمون يایب شهیهم يکه با چمدونات برا شهیم یک-

 یم اطیخودم را تا ح واریِکنار د اهیس ي هیبه اطراف ،در سا یبا نگاه.گذارم  یواژه ها تنها م يدر البال واورا

توان ِ جمع کردن ِ خودم را هم ندارم ،چه برسد به !اجازه مرده اند یب میهنوز نبض دارد ودستها میلبها...کشم

 یکنند وبه انجماد م یعبور م ياز مرز سرد میتهاکردن هر پله ،دس یبا ط.!!!ونقاب ِ آرامش یچادر ومهمان

 !!!محال..محال است که حالِ خوشم را خراب نکند!لرزم یم دیشدن با زن عمو مثل ب من از روبرو...رسند

قلبم  يدستم را رو...روم یچاالك به آشپز خانه م ياند ومن مثلِ گربه ا یبوس دهیمشغول د ییرایدر پذ همه

 یپنبه م میام رشته هاِ بابا تم يِ صدا دنیاما با شن..دست بردارد شیاهویتلق وتلوق پر ه نیاز ا یتا کم گذارمیم

 .شوند

 ...نرگس جان-
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مثل ِ !بگو بابا يزیخدا چ يمحض رضا...اما باز هم سکوت.دیآ یشود وبه سمتم م یدر نطفه خفه م حرفش

 ؟يسکوت گرفته ا يمن داغدار شدم تو چرا روزه ...میزد یهمان قبل ها که ساعت ها حرف م

 :کنم یدهم وپلکم را باز وبسته م یم رونینفسم را پر صدا ب-

 ن؟یخوا یم يزیچ...جونم بابا-

 يزیچ.!از خاك کشف کرده باشد یتل ری،از ز یباستان يا ءیش ییگو.کند یورو م ریرا ،کاوشگرانه ز میها چشم

 : شودیِ حروف ِتلنبار شده م الیخ یب.... گردد یوبر م دیآ یتا نوك زبانش م

 دخترم؟ يزیر یم ییچا ینیس هی-

از  ؟؟چرايلوست را فراموش کرد يگذرد بابا؟چرا ته تغار یکه دخترم خطاب شده ام م يبار نیصباح از آخر چند

 دارم؟ اجیپهنِ مردانه ات احت ياز قبل به شانه ها شتریکه من ب يبرده ا ادی

 ...زمیری،اآلن م نیشما بر...چشم-

را  نکاریمن اصال ا..نگفتم یاما من که دروغ.دمیشن »کوچولو يدروغگو« به هیشب يزیخروجش چ يآستانه  در

 شود؟؟؟ یمگر پنهان کردنِ عاشقانه هاهم دروغ محسوب م!...هم گفته ام دیشا.مخصوصا به بابا. ستمیبلد ن

 هیکه مثلِ قض یلرزان وچشم یبا دستان...ختمیتراش خورده وبراق ر يفنجان ها يخوشرنگ را تو يها ییچا

 یهمه مهمان ک نیا...شدم ییرایاست وارد پذ زانیعمو گر يخانواده  ی،از حوال کیزیاز مرکز در ف زیگر ي

 نمیبلند کردن نداشتم تا بب سراصال جرات ...مان یدور وبر ِساعت عاشق یزمان دیشا!!دمیآمدند که من نفهم

پهن  میهم چون فرشِ قرمزِ جشنواره ها روبه رو یرا از دستم گرفت وآغوش ینیآقا س ینه؟؟عل ایآمده  اریمهد

گوشم مثل  خیب.کرد قیرا به وجودم تزر ی،احساس ِ امن میغرق شدم وفشارِاستخوان ها شیآشنا يدر گرما.شد

 ...خوب وآشنا یبا حس...راخف يبا لبخند نباریا.زمزمه کرد شهیهم

دخترم ...یمال خودم بش شهیکنه وبرا هم خدا بهم لطف يروز هیکردم  یفکر نم...خاتون کوچولو؟؟؟ يچطور-

 !یبش

 .دیرس یبهم نم یحلقهشدند ول شیدور ِ شانه ها میدستها

 !خوب...خوبم عمو جون-

 .اندازه دوست داشتم یحصر را ب نیمن ا.کرد ینم میرها ،یبچگ مثل

 یخونمون بش یحاال هم،خودتو دسته گالت روشن...یخونمو روشن کن يایب شیوقت پ یلیخواست خ یدلم م-

 .خوام یاز خدا نم يزیچ گهید
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 ...یول-

نگامون  يجور هیدارن  م،همهیبذار بعدا مفصل صحبت کن...منم کنارتونم!...بهش اعتماد کن...نداره یول-

 !ستیتو جمع خوب ن یکه در گوش یدونیم...کننیم

انتها، درست پشت ِ  یب یینگاهم در چشمها...اش کنج لبم جا خوش کرد یهمه مهربان نیاراده ازا یب يلبخند

هم  يرا رو شیوچشمها دیپاش یم میرا به رو رشینظ یلبخند ِ ب!!چقدر دوستش داشتم..سر عمو ،گرهخورد 

آن طرف تر بدنم را  یکم ینگاه ودتاز آن آغوش ِ پر از خاطره ،بر ییبعد از جدا!به من اعتماد کن یعنی.گذاشت

 !به رفتن رمیناگز.لرزاند

 ن؟یخوب.!زن عمو نیخوش اومد یلیخ...سالم -

 !ممنون....سالم -

را  زیم يِرو ي وهیظرف م.اندخت شدم یکه باال م ییمتوجه مامان وچشم وابرو.سرد وخشک جوابم راداد یلیخ

 :گفتم یدستپاچگ یبرداشتم وبا کم

 .!براتون تنگ شده بود یلیدر ضمن دلمم خ...نیخوش اومد یلیخ...دییبفرما-

 :سر باال جواب داد ینگاهرا عقب زد وبا  ظرف

 يگریبرا د یوقته رابطه ها اونقدر کمرنگ شده که دلِ کس یلیدر ضمن خ...خوردم ییتازه چا...خورم ینم-

 !شهیتنگ نم

وچند نفر از  انیوآر رضایباعل یبعد از احوالپرس!یحوصله حرف زدن را هم ندارد چه رسد به دلتنگ یعنی نیا

 .عمو کنارش نشستم ي،با اشاره  لیفام ياعضا

 کجان دسته گالم؟...نمیب ینم نویحس ریمهتا وام-

 .دیپوستم دو ریز یخوب حسِ

 ...تو اتاق با بچه ها سرگرمن-

شنشاندمیرو يبزرگ وخشنش راگرفتم وآرام بوسه ا دست. 

در شده،زن شدم،ما ادیدرسته قدم بلند شده،سنم ز....عاشقتون بودم ی،از همون بچگ شهیهم ي شهیمن هم-

 ..نیقهرمان بود هیبرام  شهیشما هم...هنوزم عاشقتونم  یشدم ول

 :تر بردم وبا لبخندگفتم کینزد یرا کم سرم

 ....هاش حسوده یهنوزم مثل بچگ-
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 .شد شتریب اریوتعجبِ چشمان ِ مهد دیبلندخند عمو

 ش؟؟یچزون یم نقدریدوستت داره ا یدونیم.نکن تیپسرمو اذ نقدریا-

 :را انتخاب کردم شیمردمک ها ينقطه  نیتر ییعمق گرفت و انتها نگاهم

 دمیدوسش دارم شا یلیمنم خ.....دییشما شنوهیاعترافمو م کهینفر نیخوشحالم اول...نیخوبه که شما هست یلیخ-

 !از اون شتریب

 :کنار گوشم زمزمه کرد نییپا ییرا فشرد وبا صدا دستم

 .نیه هردو تون منو انتخاب کردک هیعال نیا...برا هردوتون خوشحالم-

 .باهاتون راحته شهیآدم هم!عمو جون نیبس که خوب-

 ؟...مامان...مامان-

لبخند زنان گفتم .دمیاش د یشانیبه پ دهیعرق کرده وچسب يرا با موها نیحس ریرابه جانبِ صداچرخانم وام سرم

: 

 پسرم؟ يبه عمو جون سالم کرد...جونم مامان؟-

 ؟يایم قهیدق هی...سالم-

 ..شازده نمتیبب ایب....!سالم آقا-

 :را به آغوش گرفت وگفت  ریام

 ؟يبوس به عمو بد هی دیشما نبا-

 :با مزه گفت یبا لحن ریوام دیاش را بوس گونه

 !بوس برا بچه هاست..دنیمردا فقط دست م یعمو جون ول دایببخش-

 .بوسم یپسرامو م شهیهم در ضمن من.که من دلم خواست شما رو ببوسم دیشما ببخش..بله..بله-

 .!ستمیمن که پسرتون ن یول-

 !اونجا نشسته.. نیاوناهاش بب...دوست دارم قد پسرِ خودم یلیمن شما رو خ یپسرم ول دونمیم-

 .کرد اریمهد یِخال يبه جا يا اشاره

 .!!میآشنا شد...شناسمشونیم...بله-

 :باال رفت  شیعمو همزمان با دستها ي،ابرو ها ریطرز صحبت ام از
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تو رابطه برقرار کردن از  اریمهد نکهیمثل ا)...تر کرد  کیسرش را به گوشم نزد( ممیجناب،بنده تسل...بله بله -

 !من زرنگتره

 .چشم دوختم نیحس ریلبم را جمع کردم ومنتظر به ام ياز هم در رفته  يِایدست زوا با

 ؟یداشت کاریچ..بگو پسرم -

 ...تا بگم ایلحظه ب هی-

رفت وبه مرد  نایومب نیاتاق مت نیِ ماب يبه راهرو.شدم یاز عمو کردم وپشت سرش راه یکوتاه یخواه رتمعذ

 :گفت يبلند تر يبعد با صدا.که پشتش به ما بوداشاره کرد يچهار شانه ا

 !باشه انیمامانم در جر دیمن گفتم با یمن ومهتا اوردن ول يبرا يزیچ هیو دنیزحمت کش شونیا-

 .حد گرد شد نیتا آخر میبا برگشتنِ مرد چشمها همزمان

 ...سالم دختر عمو-

 ...سالم..س ...س-

 نیحس ریام یناقابل براشون گرفته بودم ول ي هیهد هیمنم ...شده يپسرتون برا خودش مرد ن؟ماشاهللایخوب-

 .دادن هیبشم چه برسه به هد کیخان نذاشت به مهتا نزد

 :دمیراطنزآلود در هم کش میاش را فرو خورد ومن ابرو ها خنده

 .قبول نکنن هیهد یمن گفتم از هر کس...کارِ درستو کرده ریام یول..ممنون از لطفتون -

 اریمهد يشده  یباد خال يدلم برا.چشم دوخت اریبه مهد شخندیشانه اش را باالتر داد وبا ن نیحس ریام

 :ادامه دادم.سوخت

 .رهیکادوشو بگ ادیب یبه مهتا هم بگ یتونیم!منن ير عموپس...ستنین یهر کس شونیا...جان ریام یول-

مهتا .هردو برگشتند یاما قبل از هر حرف.چشم وابرو امد میبرا اریرفت ومهد نایبه سمت ِ اتاق مب یبا خوشحال ریام

 :پهن کادو را به سمتشان گرفت يخم شد وبا لبخند شیِ زانو ها يرو اریمهد.سالم کرد دیبا ترد

 !يچقدر شما بزرگ شد..سالم مهتا خانوم-

 !!ایعمو مناسبتشو نگفت-

 .شد چیکادو پ ياز راهرو مشغول باز کردنِ بسته  يرا گفت وگوشه ا نیا نیحس ریام

 !بزرگ تیموفق هیشما فکر کن برا -

 ضمن چرا برا ما؟ ن؟؟؟دریشد یقبال موفق نم-
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 .دیرا پرس نیِ ما در گردش بود ا نیپرسشگر که ما ب یبا نگاه مهتا

 .تازه از مسافرت برگشتم یعنی..من قبال ...خوب..اممم-

 ..!چه جالب مامانِ منم تازه از خارج برگشته-

 ن؟یواقعا دختر عمو؟کجا بود-

 :زود جمع وجورش کردم یاش خنده ام گرفت ول يهمه خونسرد نیا از

 ن؟یداشت فیشما کجا تشر.چند ماهه برگشتم یقاتیسفر تحق هیکه از  شهیم یماه کیبله -

عقب افتاده  يدادم تا به کارا یترمو به خودم مرخص نیمشغول بودم اما ا(...) ياز دانشگاه ها یکیبنده هم تو -

 .کنم یدگیام رس

 .میچند لحظه تنها شد يما جمع شد به اتاق برگشتند وبرا ياز بحث خسته کننده  الشانیها که خ بچه

 !حساس شده یلیمهتا خ...ستیالن وقتش نا اریمهد-

 ...برنامه داشتم یاخه چرا ؟من کل-

 !امشب نه..بذار برا بعد !نه -

 .جمع کرد یاش را کم رهیت يِبه کمرش زد وچشمها یدست

 ن؟یکن یِ من توطئه م يحاال با بابا-

 .دلم خواست با عموم اختالط کنم ...حسود خان-

 .دادیاز سالن محمد را تکان م يمامان گوشه ا.وستمیه جمع پدر آوردم وبه سرعت ب شیبرا یزبان

 شده مامان؟خسته ت کرد؟ یچ-

 !گمونم دل درد کرده کنه؟یم یتابیچرا ب دونمینم یول..نه مامان-

 زم؟یشده عز یچ!برا پسرم رمیبم یاله-

 .میشانه ام تنظ ي يکردم وسرش را رو بغلش

 کنه؟ هیپسرم گر نمینب-

 !مبارك دیجد يبچه -

 .بد جور تنم را لرزاند...نبود ستیکم از برق دو شیولتاژِصدا

 !از دوستاشه یکیکه،برا  ستینرگس ن يبچه  یول..ممنون احترام جون-

-ا؟؟؟يبچه دار...کنه؟یم سیتدر یچ یکه نرگس دانشگاه چ نیگفتیم)...ادا کرد ظیوغل دهیکش(ا 
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 .!ماجراش مفصله! جون ینه ات-

را  نیا شیزبان ها شین فیتخف يبرا.است  زاریزن عمو از مخفف کردن اسمش ب دانستیخوب م مامان

 .رفت انیاز آشنا گرید یکیوبه سمت  دیوچه زود اثر کرد وراهش را کش.گفت

 !کردیم شهیوگرنه خونتو تو ش!يخدارو شکر عروسش نشد-

 :فشرد گفتم یم میگلو بکیس يرا رو شیرحمانه پا یناخوانده ،که ب یبغض با

 !خوب بود شهیشما هم يرابطه ...نبود ينطوریزن عمو که ا!..مامان-

 !ارهیبه خاطرِ مهد گهیبابات م...مادر دونمیچه م-

 يجا برا نیاتاق،قطعا بهتر يگوشه  نیتر کیتار!است هودهیب يکار دنیپرس.  دانستمیرا م میتمامِ سوالها جوابِ

  نیها وزم یدر کردن تمام ِ خستگ

بعد .دادم وبه زحمت خواباندمش رشیش!مثل محمد هم باشد يچه خوب که بهانه ا.بارِ زخم زبان ها بود گذاشتنِ

 !فکر وفکر وفکر ریدلِ س کیهم 

 !همه سکوت نیام بلند شد از ا یاعتراض گوش يصدا

 ؟يخور یِ چشام جم نم يمگه نگفته بودم از جلو-

 :کردم پیتا عیسر

 .تازه خوابوندمش.کردیم یتاب یمحمد ب یول زمیچرا عز-

 :هیاز چند ثان بعد

 !!!به خدا تابمیمنم ب-

 !به چشمانم آرامش یچسباندم وکم واریرا به د سرم

 ؟یآرومم کن امیب-

-... 

 ؟يدینرگس؟خودتم خواب-

 !خستم یلیخ یول..دارمینه ب-

 !)گرد زرد رنگ با آن لبخند گل وگشاد يکله ! (تو به در کنم یخستگ امیب دیمن با يپس حاال که خسته ا-

 ... امیاالن م-

 !انیپا یب یسکون وسکوت...خالء دارد کی يِهوا دلم
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 اریمهد

 

دانم چقدر بودنش گران است  یم.کند  یم یدر تار وپود وجودم عطر افشان لشیمنحصر به فرد اص ي حهیرا

آن !من ونرگس را.کنم یشبِ گذشته را باور نم!استمن  يِایدن شیآال یعطرِ ساده وب نیاما هم.ها دارد  نهیوهز

 است؟؟؟ ییایرو حسِ نیاز ا زیدانم او هم مثل من لبر ینم.عاشقانه را يبایز يهمه خلسه 

 یلحظه هم آن نگاه مخمورش از برابرِ چشمانم دور نم کی یحت!ییشدنمان جادو یکیو بابودیز بودنش

 .شود یپر رنگ م میاشعار حافظ برا یمعان.شود

 انیپا یسکوت ب...يآسمانِ گرفته وابر..عرق کرده از سرما يها شهیبه ش یحت.خندمیها م وانهیصبح مثل د از

درختان خشک وسرما زده هم  یباست،حتیز زیهمه چ...خوب است زیاصال با نرگس همه چ!دوجداره يپنجره ها

 ییتصور ِ چشمان جادو.کشم  یازمتخت در يرو!خود دارم يپراکنند، من که جا یبهار را در تمام شهر م يِبو

 !ردیگ یم يبه باز میاش خواب را بر من حرام کرده اما با چشمانِ بسته حضورش تکاتک عصب ها

به سانِ .هر چه زودتر موضوع را مطرح کنم  دیات را؟؟با يدور اورمیبانو؟؟چگونه تاب ب يمن چه کرده ا با

همه  نیوا یچهل سالگ يدر آستانه  يمرد...ش سخت است باور!تابم یب دهیتازه به بلوغ رس یپسرکان

 »شونه یمردا اول چلچل یچهل سالگ«:همان ضرب المثل خودمان است  دیالتهاب؟؟؟شا

با  دیاگر ان موقع فقط با...راهم سخت است ودشوار..دانم ینم يزیبه جز نرگس وخواستنش چ گریدانم د ینم

 یم لیرا تحل میقوا کاریپ نیا!کوچک اما سر سخت هم اضافه شده اند  يدو جنگجو دم،حاالیجنگ یمادرم م

 نباریومن ا يدار رویگردان ن کی يبه اندازه  ینرگس را که داشته باش!کاهد یام نم یدهد اما از توان عاشق

بارها باز ..شوم یبچه ها م يکادو يبدون خوردن ناهار مشغول بسته بند!گرم است قرارشیپشتم به قلبِ ب

ِ فراوان وپاره کردن چند  يها يریاما بعد از درگ.افتضاح بودم يدر بسته بند شهیهم.بندم یودوباره از نو م کنمیم

انگار به جشنِ تولد دوستم .کنم یوبا ذوق نگاه م نمشانیچ یتخت م يِگوشه .ومش یجلد کادو، باآلخره موفق م

چه شور وشوق کودکانه .مالِ تو بود میکادو نیبهتر دیبگو نکهیا...ام هستم  هیدعوت شدم ومشتاق ِ باز شدن ِ هد

 !!يا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

خودم را با چه ! شتریب دارشید اقیاشت یآورد ول یفشار م یگرسنگ...شوم یکنم وبا وسواس آماده م یم حمام

 یم یمرا عصب نیبغض داردوا.زدیر یفرو م کبارهی شیصدا دنیرسانم بماند،دلم با شن یبه مقصد م یسرعت

 .دیآ یم یزنم وبعد از اندک یم یبه درِ شوخ.کند

 :خوانم یخودم م يِرود اما فقط برا یدر سرم رژه م يشعر دنشید با

 »!بر هم زدنِ دائم آرامش باد است/ ات دارد وآن هم  يکار فقط روسر کی«

از  اقیاشت.بندد یدلم را م ر،دستیدست وپاگ يرشته ها نیاما ا.میخواهد بدزدمش وباهم تا ناکجاآباد برو یم دلم

انگار حافظه .رود یم ادمیاز  دمانشیحروف وچ.دهد یبه موقع نجاتم م یشود و او در اقدام یم زیچشمانم سر ر

امان ِ  یب ياو وکنسرت تپش ها يچشمها ینور افشان.....از اوست ریازهرچه غ کندیپاك م شیام را با بوسه ها

اما دوازده سال .گران بود  طشیبل.میوسفر ریس اما هنوز در کهکشان، در.کند  یقلب من،تمام محله را خبرم

که  یدانیتو م...کندیبر پا م یسرم انقالب يآخرش تو يجمله .دیارز یم یسفر ِ بکر ودوست داشتن نیبه ا اقیاشت

 یپشت.امشب کوچ خواهم کرد نیاگر اجازه بدهند هم...سوار؟؟ میست خانه به دوشم و چمدانها بر شانه ها يعمر

 سقف .زنم یسر م ریرا ز میخوابانم ودستها یرا م یِصندل

 ..کند ینگاهش را مرور م یمن بارانِ شهاب يهم چشمها دیشود ؟؟؟شا یهم ستاره باران م نیماش

کشم وبا  یبه لباسم م یاتوبان ذهنم،دست یخاطرات وآرامش نسب يوقفه  یاز مسلط شدن بر تردد ب بعد

در آغوش ...چشمانش شوم امشب یخواهد هزار باره حاج یم مدل.روم یمجددش م ارتیمشتاقانه به ز يلبخند

شود واعماق وجودم را خنک  یم زیلبخند ِ نگاهش سرر.زنم یپر پر م دنشیِ به آغوش کش يپدر است ومن برا

 !پوستت بدود ریز یوحسِ خوب يآب ببر یداغ، تنت را به مهمان یدر تابستان ییگو.کندیم

خاتونم،دلم را  يِچشمان به غم نشسته ....  کنمیحس شان م یشنوم ول یکه نم ییها هیِ سرد مادر وکنا رفتار

بعد ..!کرد یاصال کاش تمامِ بودنم را فراموش م.!شد یم الیخ یامشب را مادر ب کیکاش .کند یماالمال درد م

 .دیآ یم رونیکند وب یم ییوتنها یکیباالخره دلِ از تار یدر پ یپ يها امیاز پ

کشم  یِ شام خودم را کنارش م زیوازدحام ِ م یشلوغ يبه زور در البال.انزوا نیا ياند برا دهیشته ک شیها بهانه

 :کنمیلب وبدون جلب توجه زمزمه م ریز....

 ؟؟یاحوال خانوم به گل نشسته؟؟؟خوب-

 :دهد یجواب م نانیوبعد از اطم کندیبه دوطرف م ینگاه

 ...!نامه دارن مهیب امونیکشت ست،ین یهرچقدرم مارو تو گل فرو کنن باک....خوبم-
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 .کند یسخن گفتنم را باز م يِاشتها لبخندش

 !اعتبار داره اهمیِ دن يهمه جا..ضمانت شده س اینامه تون تا آخر دن مهیب-

 یشود وبعد هم فرو رفتن آرنج یِ رفتنش امتداد نگاهم م ریمس.شود یو دور م خنددیدست ودلبازانه تر م یکم

 ...میدر پهلو

 ؟؟؟يمگه خودت ناموس ندار...کن چشاتو شیودر-

 !.من يبرادر ارشد؟؟؟که او خود ناموس است برا یدانیچه م تو

  ؟؟؟يشما کالنتر-

 :کندیگوشم زمزمه م ریخندد وز یم

 م؟؟یکتکت بزن يخوریسرت تا م میزیبا داداشش بر يخوایم!!دختر عمومه بچه پررو  نکهیمثل ا-

 :لیخودم را به سمتش متماو کنمیرا دست به دست م بشقابم

 !!دفعه دلم قرصه نیا.. ستمیکتکم بزنن دست بر دار ن ایدن ایسرم ودن زنیوتبارتونم بر لیا يدفعه همه  نیا-

 :دیگو یصورت متعجبش م ياز هم در رفته  يایشوند وبعد از جمع وجور کردنِ زوا یگرد م شیچشمها

 ن؟یپس توافقاتونم کرد!در رفته لیسب يهو-

 ها؟؟؟ یهمه جارو پر کن يباز بر رضا؟؟؟نشنومیزدم عل یحرف نیهمچ یمن ک!بابا سیه-

 کوکه؟؟ فشیچند وقته ک نهیکلک،پس بابا به خاطر ِ هم نمیبب...شمام ينترس بابا منم تو جبهه -

زه کار تا يبا پرستار ستیدکتر ن يدر شانِ آقا نکهیکه از عالقه اش ،به خاطر ِ حرف ِ مادر وا يبرادر يِبرا دلم

 !کرد یمقاومت م یکاش او هم کم...ردیگ یازدواج کند،گذشته بود م

 !دونه یفقط بابا م!!نفهمه ها زیچ یکس! یتورو خدا عل-

 !هم خودشو هم بچه هاشو..دوسش دارم یلیخ!کهیداداش کوچ یاوک-

حس را  نیا یول دیگو یغرض م یکه ب دانمیم!!ست  ینیریچه احساسِ ش...شود  یقلمبه م رتمیرگ غ یکم

 .دوست دارم

 .!يعشقِ منو دوست دار یکنیغلط م!ناموس یدرست حرف بزن ب-

 :که در جمع وجور کردنش ناموفق است يبا لبخند. چاندیپ یها گوشم را م یبچگ مثل

 !خودمه يخواهر کوچولو!واسه من شهیام م یرتیچه غ.. نمیگم شو بب-
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 ینیب یم.ابمی یدور م ییپر از بودنِ نرگس ،در سالها ییوبرادر بزرگم را در هوا ردیگ یعمق م یکم چشمانم

 :دهد  یفرو م نیسنگ یدم!!شوند یخاتون با تو همه جوان م

ِ ما  یدونم چرا مامان نسبت به عاشق ینم!،مامانم دوسش داشت میکه ما نرگسو دوست دار ينقدریکاش ا-

 !!دهیواکنش نشون م

 دنیکه با د يودرد ستیجز سکوت ن یحرف.کنمیرها م زیم يرا که نخورده ام رو یشود وشام یتلخ م نگاهم

 شودیم یهم راض دنشیبه از دور د.بود یمهمان یتا اخرِشب سرگرم بچه ها وحواش.ابدی یخاتمه م زمیچشمانِ عز

 !دهیخراش شیودست وپا شودیم دهیبه دنبال هر قدمش کش..دلِ آشفته  نیا

 ...!درد، خود خوددرمان است نیا اما

 کیاما با هر وزش نگاه نرگس ، تراف.خلوت شد یوخانه کم کردندیم یخداحافظ يگریپس از د یکیها  مهمان

 یکه نفسم بند آمد والک ییتا جا.. شدیتر م نیخون به قلبم سنگ شتریِ رساندن حجم ب يقرمز برا يگلولبول ها

 یکند وتحمل نم یلم حفر مرا در د قیعم یگونه اش ،خواستن يچاله ها...را در آوردم دنینفس کش يِادا

به سرعت به طرف .ستدیبدجور داغ شده اند واآلن است که قلبم از تپش با میگوش ها..توانم ینم گرید..کنم

 .اوردیچند مشت آب سرد حالم را جا ب دیآب را باز کردم شا ریرفتم و ش اطیح

 وانهیدلِ د نیونداشتنش، کار ا بودن درکنار نرگس....مجددا به داخل برگشتم یخداحافظ يقدم زدم وبرا یکم

که هردو  زمیعز يومهتا نیحس ریبه ام ینگاه!!! میعظ یسیمغناط دانیم نیاز ا رمیفاصله بگ یکم دیبا..نبود

جمع شدن ...کاشتم شانیاهایرو يمحکم رو يشده بودند انداختم واز دور بوسه ا هوشیاز مبل ب یطرف کی

عمو  يدستم رابه شانه !ریبر باد رفته بخ يروز ها ادی....کرد ییدلم را هوا متیخانواده وآن همه خنده وصم

 :فشردم و گفتم

آقا دست شمام  یعل...زیمرجان خانوم ممنون بابت همه چ..گهید شمیعمو جون با اجازه تون مرخص م-

 .شهیهم نیان شاهللا خوش باش..دردنکنه

 :م گفتکند وکاو در چشمان یبه طرفم برگشت وبعد از کم یخاص ينگاه  با

 نیبش..يزود تر از همه بر يخوایتو جمع مون وم يبعد از مدتها اومد..باش حاال...عمو يدار يچه عجله ا-

 !ارهیب ییدور چا هینرگس  گمیاآلن م

 :و مسلط گفت يهمان طورجد یمادر را حس کردم، ول ینام نرگس ،دستپاچگ دنیشن با

 !گذشته کمیساعت از .میبهتره بر...گهینه د-
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 .میدور هم جمع بش ينطوریا میبتون یک ستیمعلوم ن گهید!کم زن عمو هی ننیحاال بش-

 ..ییرایممنون بابت پذ...یخوش وخرم باش یان شاهللا هر جا هست...قربونت برم گهینه د-

 :کشاند وگفت کمیعمو خودش را نزد.هم متعاقبش هیبق.شد شیلباس ها دنیرا گفت ومشغول پوش نیا مادر

 ما؟؟؟ يخونه  ياینم-

 ..عمو بهتره برم هتل گهینه د-

 !خنده هیشب يزیچ..خورد  نیچشمانش چ ي گوشه

 !مراقب باش یول.. این..باشه-

 دنیبا د!ربط نه یب یول زندیکم حرف م شهیعمو هم...دمیمنظورش را نفهم.شانه ام زد وبه سمت پدر رفت به

 می،به که بگو خواهمیرا م نمیحالل تر نیمن ا...کرد انیآمد،دوباره حسِ سرکشم غل یخدا حافظ ينرگس که برا

وبعد از خدا  دارمیمورد عالقه ام بر م یوبه دور از آن همه چشم،چشم از خواستن کنمیرا همراهم م ا؟؟سکوتیخدا

 دیآیسمتم م اقیبا اشت رضایخانواده ام ،عل يِِ اعضا هیمنتظرِ بق.اطیسمت ح شومیم یرو به همه ،راه یحافظ

 ...دیگویوم

 .نایعمو ا يخونه  میبر ایب...امشبو خدا باهاته!خوش به سعادتت پسر-

 .اون جا؟من هتل جا گرفتم براتون ؟چرایچ-

 !ستیام توش ن یحرف..دوتا برادر معاهد نامه امضا کردن گهینه د-

اشم نه ب ششیهاعادت کرده ام تمام وکمال پ یتازگ...خواست ،بودن ونبودنِ درکنارش را یخواست ونم یم دلم

 !!!زمیعز يبد عادتم کرد!مهینصفه ون

حرف بابا حرف  يرو یول د،یبار یناخواسته م یِکینزد نیاز ا یمادر ،ناراحت يآمدند واز چهره  اطیباهم به ح همه

 !شوهر لِیفام يالاقل جلو..زد ینم

 .بود يجد ممیتصم

 .دنبالتون  امیفردا م..خوب پس فعال خدا فظ-

 !خودته پسرم يخونه !گهید میبر ایکجا عمو جون ب-

آره اونجا خونه  گفتمیاآلن به همه م نیکاش هم.بود نطوریکاش واقعا ا...رو شد رویدلم ز..بود يجور کی لحنش

را لو  زینبود وگرنه همه چ يچاره ا..لب، يرو میانگشت ها دنیبا کش..اما لب فرو بستم!منو زنم..منو وعشقمه ي

 !دادمیم
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 !من اتاق گرفتم اونجا..باشه برا بعدا... یممنون عمو ول-

 ! يشد سیچه خس... اریخوب حاال مهد-

 رضایعل امیپ دنمیبعد از رس هیچند ثان..هتل شدم ی، را رها کردم و راه یواشکی يها یو اصرار بر عاشق برادرم

 :دیهم رس

توام ....شبو همون جا بمونه خوادینگو خبر داشته نرگس م!بودم که مامان رو حرف بابا حرف نزده الیخوش خ-

 از دست  يزی،چیخوش باش داداش

 ..!.انیآر يجز خرو پفا ينداد

 :باز کردم امیارسال پ يصفحه  کیصاحابم  یدلِ ب يام را جمع وجور کردم وبرا خنده

 خاتون؟ یخواب...سالم-

 :وآهسته گفت.زنگ زد قهیاز چند دق بعد

 ؟یخوب...سالم-

 ؟يخواب که نبود-

 !!برهیتو خوابم نم یب گهیمن د...نه-

اش بودم در ابراز عالقه ییپروا یب نیمن عاشق ِ ا.لبم نشست يرو يناخوانده ا لبخند... 

 یبه خدا اگه نم..لحظه گرفتنِ دستات هیبرا  ردمیم یم ؟داشتميکارم کرد ینرگس چ...زمیطور عز نیمنم هم-

 !رفتم آبرومون رفته بود

 :پر کرد را یاش گوش یواشکی يخنده ها يصدا

 !حاال وقت مست شدنمه!يکهنه وده ساله ا یشراب هیتو...صورتتو ستاره بارون کنم...باشم خوادکنارتیدلم م-

-.... 

 .شد یطوالن سکوتش

 ؟ینرگس؟؟؟هست-

غرق  زشیدشت ِ پر از گل ِ ومن تو عطر سحر انگ هیدو روز مثل  نیا يتموم خاطره ها!! نه نجایا یول...آره -

 ... شدم

 ..خوامیمن حقمو م..مسخره؟ يباز نیا شهیتموم م یک...یه-

 ! اریمهد-
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 .جونم-

 !شدم ينجوریمن چرا ا-

 !یطوالن یباز وبسته شدن در آمد بعد هم سکوت يصدا

 !هیکیباآلخره دو تا عقل بهتر از ..من حالِ خودمم درك کردم دیشا..؟بگو  يچجور-

 !حسِ پررنگ ِ قرمز هیبه ...فکر کنم شبیبه د خوادیهمش دلم م یول...دونم ینم-

را با لرزش باز  میبا دست آزادم دکمه ها.نکردم شیورها دمیکش میبه موها یکالفه چنگ..شد نییباال وپا دلم

 من عطر بودنت ..بازهم هوا کم است..کردم

 !مولکول به مولکول خواهمیم را

تونم  ینم نکهیاز ا!..نرگس تیاز دور شمیم ونهیمن دارم د!.. رهینظ یب يذهنم پر از تو واون همه خاطره  -

 ...!تونم  ینم..باشم شتیتونم پ ینم..

 يها یاغی نیجشن گرفته اند ا ییگو..در من به پا کرده بود هزار رنگ ینامنظمش انقالب ينفس ها يصدا

 !ِدرون بطن چپم یشورش

 !تونم ینم گهید..قطع کنم  شهیم-

 :افسوس گفتم با

 !ریشب بخ..زمیباشه عز-

 راهنمیپ ریز!!!.دانم یدهد نم یم نیدردم را تسک ،یسرب يابرها نیچند برش از ا..پنجره را باز کردم  هکالف

 همه سرما  نیا.بودم  دهینپوش يزیچ

 يصدا...گرید یسمت کندیآتش وراهش را کج م نیآورد درمقابل ا یباد هم کم م ییگو....کردیرا کم نم التهابم

 ..آرام به در يچند ضربه 

 بله؟-

-... 

 .سرعت خودم را به در رساندم به

 ...یبا ک یعنی.ه؟یک-
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 زدیتنش به کوره طعنه م يگرما.کردند یخودکش دنشیبا د یکی یکیوواژه ها  دیدهانم ماس يتو حرف

با پشت پا در را بستم وچادر را از سرش در .خروشان کرد يایدر نیبازگشت ا یملتهبش مرا مسافرِ ب يوچشمها

 :نفس زنان گفتم یاقوتی يبعد از دل کندن از آن لعل ها! گرید يحرکت گوشه ا کیا مقعنه هم ب. آورد

 !دونستم یومن نم يکردیم یخوب تالف نقدریتو ا-

 :گوشم پر خواهش، زمزمه کرد ریز...!.دانم یرا نم الهیچند پ...ام را پر کرد  مانهیپ دوباره

 !به در شبید زیبه اون سورپرا نیانتقام عاشقانه چطوره؟ا-

 :کردم کیبه گوشش نزد شتریوسرم را ب دمیخند مستانه

 !من عاشقتم خشم شب!نکته به نکته...خط به خط ...لحظه به لحظه... ریازم انتقام بگ شهیهم-

 باالتر از در کنار تو بودن؟ یچه لذت....داشت یبیودرخشانش برقِ عج رهیچشمان ت.سراند  میموها يرا ال دستش

 ؟يکرد کاریبچه ها رو چ!يشد طونیش یلیخ-

 !نیِ آتش اقیبه همون اشت..به همون شور...به همون حرارت ...نوجونم هیمن با تو مثلِ -

 :وگفت دیکش یقیعم نفس

مرجان دلش برام ..دیودل درد تازه خواب هیمحمدم بعد از اون همه گر...که غش کرده بودن ریمهتا وام-

 !!آخ که اگه مرجان بفهمه!...يمن بخوابه خسته ا شِیبذار شب پ دم،یگفت من ظهر خواب..سوخت

شارژش  یکه بد جور خسته بود وحاال حساب یکیتو بغل ...مو در کنم یبگو رفتم خستگ...بفهمه-

 !!خودت  يعواقبشم پا...يکرد

زن  نیمن چقدر ا یفهم یتو م ایخدا...مانیشد ونفس ها یکی مانیایدن....را گفتم ودر حضورش غرق شدم نیا

 !!!وست دارمرا د

معروف وخاطره  يبه همان کله ا.مینداشته اش در کنار هم گذراند دیوخورش یبرف يها ابانیآفتاب را در خ طلوع

اش  دهیصورت خسته ورنگ پر.کرد یرا پر م مانیخند ها يسفره  شهیهمان که هم.. میرفت مانیها یساز بچگ

 شیبا اولحظه ها درزا.شدند یم ولدوقفه مت یب میلبخند ها.داشت بیعج يسخاوتمندانه اش تضاد يبا خنده ها

  یعاشق يامان،که اجازه  یب ییروشنا کیبا تفاوت ..بازهم همان کوچه وهمان خاطرات.اند يشاد يوقفه  یب

 .دهد ینم

 .تیهمه خوب نیبه خاطر ا...به خاطر بودنت...ازت ممنونم -

 .رو دوختروب رینظ یب يدینشست وچشم به سپ شیلبها يرو بایز يا خنده
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 !بخورن یچرب ادیز دیمردا نبا رینبود پ ادمی!آقا کار دستت داده نیحس يپاچه  يکله  نکهیمثل ا-

 ...مرد با ریپ-

 .به عموت رحم کن الاقل...ها؟؟؟بابامه؟-

 .خسته اش خودم را سنجاق کردم يرا گرفتم وبه چشمها دستش

 !مراقب خودتو بچه هام باش...يخسته ا یلیخ...زمیبرو عز-

 .نگفت وبه همان لبخند معروفش بسنده کرد يزیچ یول..دیدر نگاهش درخش يزیچ

 تهران؟ يریم نایبا عمو ا-

 تمیبرامحکوم يهمه سال انفراد نیا گهید)پشت دستش را نوازش کردم...(با مامان حرف بزنم دیبا...آره -

 !اونم کنار شماها...خوادیتازه م يعالمه هوا هیمن دلم ...هیکاف

 :کرد وگفت نییکلمات را باال وپا یکم

 !شه یمثل روز اول نم گهیکه بشکنه د یدل یول!کنم یفرار نم..جام نیمن هم!..مراقب باش دلِ مامانت نشکنه-

 !نگران نباش..زمیباشه عز-

 .فعال... زنمیبهت زنگ م-

 .برا حرف زدن میدار ادهیوقت ز...خورده هیبخواب  ریبگ-

 .خوابمیاگه بچه ها گذاشتن م...اشهب-

 شیپا يساعت بعد از رفتنش هم چشم از جا مین یحت...بسته ياز پشت درها یحت...را به نظاره نشستم رفتنش

تماس گرفتم  رضایبا عل.داند ودلم یچند فصل حسرت را در نبودت گذرانده ام؟؟؟خدا م...برف نگرفتم يدیدر سپ

 قیجا مانده از خاطره ها را عم هبه هتل رفتم وعطر ب.روم یدنبالشان م لمیوگفتم بعد از جمع کردن وسا

 ییایدن میبود وبرا دهیچیدستان مهربانش در تار وپودش پ ي حهیرا...را جا گذاشته بود شیدستکش ها...دمییبو

ها دستکش .ِ اتاق انداختم ودر را بستم يجا يشده در جا ختهیآو يبه قاب عکس ها ینگاه!یناگفتن ساختیم

 ...کرد باوررا در دستم فشردم وقلبم حضورش را 

 ریرا به دلم سراز یبیعج یسخت بود اما شرمندگ رشیتفس.داشت ی،نگاه عمو حالت خاص یخدا حافظ وقت

 .خانه جمع کردم يام را برا يام تاتهران،مامان وبابا بحث کردند ومن تمام انرژ یرانندگ ریتمام طول مس.کرد

 ؟یزنیحرف م ينجوریچه طرز برخورده احترام؟چرا با داداش ا نیآخه ا-

 خواستم بکنم؟ یم ریگفتم؟بد کردم کار خ یمگه چ-
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 رمیکار خ ی،معن يبعد از عمر!يداد شنهادیشصت ساله رو پ رمردیپ هیفقط برا دخترِ دسته گلش ... یچیه-

 .میدیفهم

 نیبه چپ کردن ماش يزیترمز گذاشتم که چ يرو را میچنان پا!حرف بابا مثل انبار باروت منفجر شدم نیباا

 ...!دیچیدر گردنم پ يسرم را به عقب برگرداندم ، درد بد! نمانده بود

نگاهم که به  يچند وزش از سرد يبه فاصله  رضایعل!چشمم رژه رفت يجلو شینرگس و سفارش ها نگاه

 .خودش را به ما رساند دیوز یمامان م يرو

 ..!بود از پشت بهت بزنم کینزد یروان...؟يکرد ينطوریا ار؟چرایشده مهد یچ-

شانه ام فشرده  يدست بابا رو...مادرم بودم ياز اندازه  شیب يها یبه مهربان رهینگفتم وهمانطور خ يزیچ

ست ومادر  ياو در چه فکر...ستمیداده بودم با زمیکه به عز یقول يپا دیمن با یول.کم نکرد تمیاما از عصبان..شد

شدم ودر  ادهیپ نیدر آخر کالفه و خسته از ماش....دباز وبسته ش ییآوا چیدهانم چند بار بدون ه..!!یالیخمن درچه 

 .دمیرا به شدت بهم کوب

 ؟..کنه یم ينطوریچرا ا..چش شده؟ نیبابا ا-

 !کم آروم شه هیبذار ..ولش کن بابا-

از سرما نه ...نبض گرفته بود میها قهیشق...رفتم دهیشت هم خواب يپشت رو يجاده وبرف ها ي هیطرف حاش به

فرو کردم تا لرزشش رادر تار وپودش پنهان  بمیرا داخل ج میدستها...دیلرز یم میاز افکار مامان تمام سلول ها

 ینیبیم....دیتاب میو لبخند بابا به رو برگشتم!خاتون هیشب ییبو...شد دهیچیآشنا دورم پ يمثل حضور ییگرما.کنم

 شیدستها راپشت کمرش قالب کرد وبه کفش ها..قرارم یب نگونهیا دهیتورا به آغوش کشکه  یآغوش ي؟؟؟برا

 ..شد رهیخ

 ؟؟؟ اریمهد-

 .نگاهش پر از حرف بود.انداختهام را به طرفش کج کردم  ریرا به ز سرم

 !میبذار بعدا باهم صحبت کن!یکن یحالت رانندگ نیخواد با ا ینم...ضا  ریعل نیبرو تو ماش-

 نهیمن هم با س.به زهرا گفت وسوار شد يزیهم چ رضایعل.شد نمیوسوار ماش.را گفت وچند بار پشت کتفم زد نیا

پشت  انیآر.کردند یوسر درگم به هم نگاه م جیهم گ) انیزن آر(و مهناز انیآر.به طرف زهرا رفتم نیسنگ يا

شان حالم  یمعن یسکوت ب...زند یمرا بهم  زیهمه چ دمانیمامان چ يحرف ها....رول نشست ومن هم کنارش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٣٠ 

 یصندل یزهراخودش را به پشت یبعد از مدت...دمیفهم ینم یچیکردم ،اما ه یضبط را پل.کرد یرا خراب تر م

 :کرد وآهسته گفت کینزد

 ه؟یشده؟؟؟بازم مربوط به همون عشق افالطون یچ-

 :نگفتم و او ادامه داد يزیچ

 ریبود ز ییدعوا!دنیکش یم ریبرا هم با نگاها شون شمش يچه جور یاگه بدون...يومدین شبید يخوب کرد-

 !نیوبب ایکه ب یپوست

 .شد وسرم را به عقب برگرداندم دهیدر هم کش میها ابرو

 گفت به عمو؟ یزهرا ؟مامان چ-

 !کرد يخواستگار شییاز نرگس برا پسر دا-

 .خوردم را به زور فرو میحرفها...ال اله اال ا.اون که ..که  ؟؟؟؟اونیچ-

گفتم ...ومدیخونش در نم يزدیکارد م..ستین یگفتن...یچیه گهیزن عمو که د...وفتادیعمو داشت پس م چارهیب-

 !اآلنه که سکته کنه بنده خدا

 :وگفت دیکش شیموها يتو یدست یبا کالفگ انیآر

 !تیبده به خودتو زندگ یتکون هی؟ شیخوا یمگه نم-

 !درجه 99 یحوال!بود کیبه جوش نزد یلیخونم خ يِدما..شدم یعصب

خراب  یذارم همه چ ینم ندفعهیمطمئن باش ا یول..شد؟ یاون موقع که گفتم چ...خوامشیدوازده ساله که م-

 !شه

 :لب گفت ریخودش فرو رفت وز يتو مهناز

 !شهیدرپ یجنگ جهان...خدا رحم کنه -

 :به زن برادرم انداختم وگفتم يزیتند وت نگاه

 !نترسونم لطفا یاز جنگ جهان... شدم دیاله که تبعمن دوازده س-

 !میزیتو سرمون بر دیبا یچه خاک مینیب میبذار سالم برس..ریآروم بگ اریمهد!...بچه ها گهیبسه د-

نزد  یحرف یبه خانه کس دنیتا رس.اش پرداخت یگفت وبه رانندگ ادیرا با فر نیآرام وخونسرد ا شهیهم انیآر

معلوم بود  شدیم نییباال وپا تیکه با عصبان رضایعل ياز حرکات دست وپا.راند یمن،م نیپشت ماش قایدق انیآر.

را به  نینگذاشتم ماش یاتاقم رفتم حت هبه خانه ،ب دنیبه محض رس!ستیبر قرار ن یهم جو خوب نیدر آن ماش
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سامان به طرف خانه بدون تماس با  دمیلباس پوش...دوش تمام افکارم را شستم ریحمام رفتم وز.اوردیب نگیپار ک

 .داشتم اجیفراتر از حرف زدن احت زیمن به چ.کس حرف بزنم چیخواست با ه یدلم نم.اش راه افتادم

زمان .را پشت در گذاشتم وخودم را به سامان رساندم رومیکجا م نکهیا يمامان را درباره  يوقفه  یب يها سوال

اما دلم بودنِ در کنارش را !نه ایدانستم که برگشته  یاصال نم.گذشت یم دارمانید نیاز آخر يادیز

 ينطوریا.. یشگیطبق ِعادت هم..زنگ را فشردم  یوقفه شاس یب...!میما باهم پوست انداخته بود..خواستیم

  ییلخ ولخ دمپا يصدا..به سرعت خودش را رساند.میکرد یرا مطلع م گریهمد

ام را هدف  نهیمشت جانانه س کیدر باز شد وبا .بم نشستل يرو يلبخند گل وگشاد.آمد یبرفها م يرو شیها

 نیا دیم،شایرا فشرد گریکدی یدر آغوشش فرو رفتم و به سخت!!! قرارمان را فراموش کرده بودم نیا..قرار داد

 !دست از سرمان بردارد یهمه دلتنگ

 معرفت؟؟ یب ییکجا-

 سرت گرم شده؟ ای یتو هنوزم عذب!...معرفت شوهر عمته یب-

 :گفت ...دیچیخنده اش در سکوت کوچه پ يصدا

 ؟؟یتو چ!..نیآسمونو زم نیب زونیعذبِ آو هیپاك پاکم، -

 .:جواب طفره رفتم از

 تو؟؟ امیب يذار ینم-

 !خودمو رسوندم  يچه جور دمیزنگت خوشحال شدم که نفهم يصدا دنیاونقدر از شن..یکردم روان خی... ایچرا ب-

 ..وگرمکنش افتاد ینگاهم به رکاب تازه

 !وونهید ییچایاآلن م-

 !قینا رف تَمیروسیو-

 مرد؟؟؟ ریپ يهنوز آدم نشد...مرض-

 ....کردم خی...تو میبر..نه-

 .زد یموج م شیایدر تمام زوا تیمیهمان صم یخانه عوض شده بود ول ونیدکوراس یکم...میبه داخل رفت باهم

 !ساده وپر از آرامش!هیهنوز همون جور-

 :دم کردن قهوه گفت درحال

 !مثل خودم زِوار در رفته س...آره-
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 ...کرد یم وانهیهنوز هم دختر ها را د...به صورت ِ جذابش کردم ینگاه

 ؟يندار ییچا...خورم یقهوه نم-

 عوض کرده؟ یذائقه تو ک...چه غلطا؟..اوهو-

قهوه را دم کرد وبه ! یسکس هنوز هم مجالت....نگاه کردم زشیم يبه مجالت رو.وسرم را تکان دادم دمیخند

 :سرعت خودش را به من رساند

 !!!يداد یتو که دم به تله نم...ه؟؟؟یخبر..یعوض نمیبب-

جذاب تر شده بود از  شیاش انداختم و صورتش را که با ان ته ر رهیت يخاکستر يبه چشمها یقیعم ینگاه

 .نظر گذراندم

 ....نرگس-

 ؟؟یگیدروغ م-

 .و طرف تکان دادمبه د یرا به عالمت نف سرم

 طالق گرفته؟...آخه؟ يچه جور-

 ..!!.نه-

 !شرف یب یچرا به من نگفت!...گاد ياوه ما-

 !ایاسپان یت گفت رفت هیهمسا.ينبود...چند بار..اومدم-

 !آره بابا رفته بودم برا قرار داد-

 يدیسال ؟؟؟اآلنم با نا ام کی...د؟؟یطول کش نقدریبود ا يچه قرار داد.!..قرارداد..جون خودت...يغلط کرد -

 کردم  یاومدم ،فکر نم

 ؟يچرا شماره تو عوض کرد!یباش

معلوم هست چند .وارد نکردم میشماره تو، تو گوش گهی،د یقیتو ام که کال نا رف....منم سوزوندمش..دنیدزد-

 ؟يبود يوقته کدوم گور

 ...ه مدوسالِ که آوار..از گذشته یچیه..خواستم ینم یچیه..خواست  یدلم نم-

 .آورد میوقهوه را برا دیخند

 !وقته حال وهوام عوض شده یلیمن خ.خورم یگفتم که نم-

 !من بگذره يتونه از قهوه ها ینم یکس.نمیبخور بب!...نخور يادیز ِ((..-
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 .به فرانسه داشت یاختصاص يدرست کردن قهوه ،سفر ياصال برا.بود رینظیب شیقهوه ها.گفت یم راست

 دلچسب بهار نارنج کجا؟ يتلخ کجا وبو يبو نیا...دمیکش هیفنجان را برداشتم وعطرش را به ر-

؟؟من نگفتم مرد متاهل بدون خانومش راه !نیومدیاصال چرا باهم ن..نمیکن بب فیتعر زادیخوب حاال مثل آدم-

 دم؟ ینم

 ...نگاهش اسکَن کرد ریتم را زصور يایتمام زوا! افسوس تکان دادم يزدم وسرم را به نشانه  یتلخ لبخند

 !زنه یِ کار لَنگ م يجا هیغلط نکنم -

 ...اوهوم-

 :رها کردم وگفتم زیم يتلخ را رو ي قهوه

 !ِ مادرت باشه تیبا رضا دینرگسم گفته با!کنهیم وونمیداره د...مامان-

 !اریمهد يحالمو بهم زد!؟؟يهنوز بچه ننه ا يشد ریپ...اَه اَه اَه-

بچه ...شوهرش دوساله فوت کرده! بگم دیدونم از کجاش با ینم...اصال !..سامان يخبر ندار زایچ یلیتو از خ-

 !شناسهیچون مامانو اخالقاشو خوب م...خواد صدمه بخورن ینرگسم نم..باهوشن...هاش بزرگ شدن

 بچه ها؟؟؟؟مگه چند تا بچه داره؟!... اریمهد..نمیصبر کن بب-

 !یدو تا و نصف-

 :دیکش ادیفر بایتقر

اون موقع که من رفتم فقط ازدواج .؟؟؟!یرو قبول کن یبزرگ نیبه ا تیمسئول یتونی؟؟؟ميشد ونهید اریمهد-

 سراغش؟؟ يبا دوتا بچه بر يخوایحاال م!يزد یبعدم که برگشتم اصال حرفشم نم...کرده بود

 :نوا گفتم یوکلنجار رفتن با فنجانِ ب یطوالن یاز مکث بعد

 !میما باهم...رفتم-

 قا؟؟؟یدق هیمنو؟؟؟پس نقشِ مامانت چ یگرفت!!!..من يداخ-

 .فقط میکرد غهیص-

 :زد وگفت يزیآم طنتیش لبخند

 !ریبد جنس دست ما رو هم بگ يا!..یتو کار ِ مخ زن یپس دوباره برگشت-

 !عوض شده زایچ یلیخ.ستمیمثل اون وقتا ن گهیکه د یدونیم...خفه شو سامان-

 !عوض شده یسرمد به کل اریمهد يبله آقا-
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 :زد وادامه داد يشخندین

 !شد تو رو عوض کنه دایپ یکیخوبه که ...ام یمن هنوز همون عوض یول-

 !؟؟از خودت بگو.میبحثو عوض کن شهیم...اعصابم خورده-

 ..!آدم نشدم.. میگفتم که هنوز همون جور-

 ؟.میدور بزن هی میبر يایم-

 !کارمیمنم امروز ب..میپاشو بر-

 ؟؟؟یکنیم کاریچ ینگفت-

 .گمیبهت م میبر-

 ...!سابق است یِ،هنوز همان عوض گفتیراست م.اش خنده ام گرفت یمیقد يها نیماش ونیکلکس دنید با

 قراضه ها؟؟؟ نیاز ا يهنوز دل نکند-

 .پولشونو دادم ی؟کل.بدبخت هیقراضه چ-

 .میمن بر نیبا ماش ایجون ِ من ب... کشمیبابا من خجالت م-

 .میبابام بر نیگمشو با ماش!یاقتیل یبس که ب-

 ه؟یبابات هنوزم همون جور-

 يآقا ییطال يپورشه .کرد یمخف یبحث را پشت شوخ نیا یشگیتکان داد وغمِ هم دییتا يِرا به نشانه  سرش

 .چشم بود يواقعا تو یچ شمیابر

 شه؟؟یبابات پورشه سوار م-

 !که هست آره ییوقتا یول..که سوار بشه ستیکال ن-

هردو از !تفاوت نیمشترك بود در ع یبه نوع مانیدرد هردو.شدم رهیجذابش خ مرخیرول نشست ومن به ن پشت

کار ِ  دانستمیکه م یکالم یب یقیموس يسکوت بود ونوا!او از پدرش ومن از مادرم..میزخم خورده بود زانمانیعز

 :ستادیا یمجتمع بزرگ يجلو.گرفت شیخارج از شهر را در پ ریمس!خودش است

 !بسازمت نییبپر پا...دنج وتوپ يجا هی نمیخوب ا-

 !شد یپسر عوض نم نیا..دمیتکان دادم وخند يسر

بود وسامان همه  الردریلیم یمولت یچ شمیابر يآقا.،متعلق به خودشان است دمیوردمان واستقبال خدمه فهم با

 .رها کرد یسلطنت يزیوخودش را پشت ِ م میومجلل رفت کیش يبه دفتر!دیبا یاز آنچه که م ریداشت به غ زیچ
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 ...چطوره؟؟؟-

 :هم گذاشتم وگفتم يرو ستیاشاره وشصتم را به عالمت ب انگشت

 !هیعال...پرفکت -

 :زند  یاز من حرف م ریغ یوانگار با کس دیکش قیعم یآه

 !خواستم یمن فقط زمان م...سادمیِ خودم وا يرو پا...خودم جون کندم-

 :گرفتم میدستها انیدستش را م.طرفه نشستم کیبه حالت  زیم يطرفش رفتم ورو به

 !سامان فراموش کن-

 که من بتونم؟ یمگه تو تونست-

در به  يِوزد وخورد با افکارمان با صدا يریسکوت تمامِ اتاق را پر کرد وبعد از درگ..نداشتم  شیبرا یجواب

 .میخودمان آمد

 .دییبفرما-

 آقا؟؟؟ دیکن یم لیغذا رو کجا م-

-vip.... 

کاش .بود یِ امداد رسان ازمندیاز من ن شتریدوستم ب نیبهتر یبودم تابا بودنش حال ِخودم را بهتر کنم ول آمده

مامان به  يبا وجود مخالفتها..دمیسابقم بر یِاز زندگ شیمن دوسال پ!!اوردیب ادمیاورژانس را به  يشماره  یکس

 .شد میها عاشقانهکه شروع  یگاه عادیدور افتاده رفتم واز آنجه به م يشهر

 ؟یدختر ِ مردومو خوشبخت کن يعرضه دار نمیمرد؟بب يدیتو به کجا رس-

 .دانشگاهم  سییر-

 !رنیگیوجاتو م انیوگرنه م..ترك کرد چوقتیه دینبا استویِ ر زی؟میکنیم کاریچ نجایچه غلطا؟؟؟پس ا-

 .کردم یدرك م یرا به خوب شیِ تک تک واژه ها يرا ومعنا دردش

بره،وقت  ادمی ویجون کندم که همه چ ییدوازده سال برا خودم ،تو تنها نیتو ا نقدریا...گرفتم یترمو مرخص نیا-

 !رم که سرگرم باشم یم يجور نیهم یول...بهش ندارم يازین گهید.نداشتم دنمینفس کش

مثل  نیحاال هم بش!ن نک ایدست ودلباز نیپس لطفا از ا...یبچه هات باش ي ندهیبه فکر ا دیاز حاال با یول-

 !چند سال نیتموم ا يکن به اندازه  فیتعر ویآدم برام همه چ يبچه 

 ...کردیمرا نگاه م ریمات ومتح...کردم فیتعر شیرا برا زیهمه چ ومن
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 سامان؟ يزنده ا-

 ؟....اریمهد-

 ؟.هوی يشد یچ..داداش؟ هیچ-

 .ارزششو داره!ينذار حسرت بخور!معطل نکن -

دانستمیم..نبود يجز باز يزیچ یسرش را با غذا گرم کرد ول.نگاهش، تمام ِ تنم را سوزاند حسرت  بغض راه

رها کرد  متشیِگران ق ییطال ي هیبا حاش دیسف يدر آخر هم قاشق را در آن بشقاب ها!را بسته  شیگلو

دنبالش  را دمخو.باز رفت يآتش زد وبه طرف فضا يگاریس...دیکش شیداخل موها یوکالفه دست

 یزندگ نیبه ا يدیام گریهمان روز ها که د...ام با سامان گذشت  یچارگیوب يدر به در يروزها..کشاندم

به ...داد یم قیعم ینشان از کام گارشیس یسرخ.!!که عشقم را از دست داده بودم ییهمان روزها..نداشتم

 .را گرفتم ومن هم کامم تلخ شد گارشیس.واهسته خارجش کرد جیتدر

 يِبرا یول يدیبعد از دوازده سال بهش رس ادته؟تویکه مثل ِ زهرِمار بودو  ییاون روزا يهمه ..ار؟یمهد ادتهی-

 تو !ستیدر کار ن یدنیرس چیمن ه

 ...شهیهم!جلو چشمامه شهیاما اون هم..آرومت کرد يدور نیوا شیدیند

 .وبه سمتم برگشت دیحرفش را بر ي ادامه

 ...ایکوتاهم ن یدعوا نکن ول..!پس براش بجنگ.؟؟.يدوسش دار-

دلم بد جور . ..که سوار رنجر شدن حالت تهوع دارم ییاصال مثل اونا.....شو تحمل کنم يتونم دور یسامان نم-

 ..شمیزمان کنده م نویاز زم شمهیپ یوقت یول...ستین یوقت زنهیشور م

 :شانه ام فشرد وگفت يدستش را رو نیدلنش يلبخند با

همونطور که ...شهیتکرار نم گهیِ که د یهمه خواستن نیاز ا ریکام بگ..عاشق باش ....عشقه داداش تیخاص-

 !مون حسرت به دل نمونه یکیبذار حداقل ...من تکرار نشد يبرا

 ...اصال سوده !نباش دینا ام نقدریا...يسامان تو هنوز فرصت دار-

 :را قطع کرد حرفم

ِ  ياونو کجا...دندون لق بکنم بندازم دور هیتونم بابامو مثل  یمن که نم یول...سوده ارزششو نداشت دونمیم-

 ینیبب گهید یکیِ  شیعشقتو پ یداره وقت يچه زجر يدیچون خودت د یفهمیتو حالمو م اریمهد..دلم بذارم؟؟

 !!!بابات...یاونم نه هر ک...
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 !!شده در زرورق دود دهیچیشد،تماما بغض بود ودرد ِ پ ینم نییاش باال وپا هیر نیماب نفس

دوباره ام  دنیانگار با د..یلیحالش خراب بود خ..اوردیاز خدمه گفت تا سه تارش را ب یکیوبه  دیکش یقیعم آه

 .اند دهیومتعفن گذشته سر باز کرده اند واحساسش را به لجن کش نیکیچ يِ،زخم ها

 داده نرگس خانوم؟ رییاونم تغ ای؟ یزنیهنوزم م-

مثل !!یرنگ يروز ها..سامان...تار...نرگس...تنگ شده بود زیهمه چ يدلم برا...ه دست گرفتمب يوتار دمیخند

بودن  نیواز ا میبعد از مدتها باهم بود.میآتش زد گاریپشت س گاریو س میتیصفر نواخ ریز يها در سرما وانهید

ِ بر باد رفته را  لمیف.گذرانم یگفتم شب را با سامان م رضایام را روشن کردم وبه عل یگوش.میلذت را برد تینها

فرو  گریکدیبزرگ را داخل لباس  یبرف يگلوله ها. میبرفها غلت زد يتو.میعاشقش بود یکه زمان يزیچ.میدید

  میکرد یم

استخر  کیبعد هم .!میناسورمان را خود درد را فراموش کن يزخم ها میخواستیم..رفت یسرما نفسمان بند م واز

 شود؟؟ یمفرط فراموش م یچقدر از درد ها با خستگ...شنا يگرم ومسابقه 

هر دو به .تخت لم داد يرا پر کرد ورو نمانیسکوت ب.میوبه سقف چشم دوخت میدیتخت سامان دراز کش يرو

 ....دنیرس نیا يِبرا یاز حس وحال غیدر یول.میدیدو یدنبال واژه ها م

 ؟يداریب..سامان ؟-

 ...اوهوم-

 گرده؟ یبر نم یبابات تا ک-

 چطور؟..گه؟یتا چند ماه د-

 شت؟یپ امیب شهیم-

 :ودستش را ستون بدنش قرار داد دیطرفم چرخ به

 ...یکنیفرار م يتو فقط دار..؟یبه خاطرش بجنگ يخوایم ينطوریا..ار؟یچه مرگته مهد-

 :را کالفه فوت کرد  نفسش

 نجایا ایب يهر وقت خسته شد..بجنگ... سایاما وا...کنه یمنو خوشحال نم نجایا يایب نکهیا يبه اندازه  یچیه-

 !اتوریگالد

 .نا گفته داشت ییکه حرفا ییشدم به چشمها رهیخ

 شده؟ يزیسامان چ-
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 !ادیاز انتظار خوشش نم یزن چیه!...زودتر خودتو جمع وجور کن...خودت باش  یتو به فکر زندگ!..نه-

 .کند یم هیگر دمید يناباور نیدستش را گرفتم ودر ع.چشمش گذاشت يرا رو ساعدش

 سامان؟؟چه مرگته؟-

 :مقدمه وپر بغض گفت یب

 !زنه یمو نم..مثل سوده س ....خواهر دارم هیمن -

 .اراده شل شد وکنارش افتاد یب دستم

 سامان؟ یگیم یچ-

 !کن يکار هیتو رو خدا ...شمیم ونهیمن دارم د اریمهد-

 .داد ینم نیها دردش را تسک زیچ نیاما ا!سر همچند بار پشت .ش را در آن خفه کرد ادیرا فشرد وفر بالشت

 !يایاز پا در م ينطوریا.کنمیخواهش م...برو رانیسامان از ا!...آروم باش مرد-

را پاك  شیاشک ها!شد یم انتیوخ ریهمه تحق نیدرمان ا يدور دیشا یول.حرفها فشرده شد نیاز گفتن ا قلبم

 !آتش زد یدانم ول ینخ بود را نم نیچندم.را برداشت گارشیپاکت س زیم يواز رو ستادیکرد وکنار ِپنجره ا

 ...نشد...چند سال....رفتم-

 !هیخوب یلیمشاورِ خ گنیم...یصادق یمصطف شیپ میبر ایب-

فرو  بمیرا درج میخودم را کنارش رساندم ودست ها.تاسف تکان داد يکرد وسرش را به نشانه  ینیغمگ نگاه

 .کردم

 ... میریباهم م يخوایم-

 !بده نیدردو تسک نیتونه ا یکس نم چیه.شم یوقت آروم نم چیه گهیمن د...اریس مهد دهیفا یب-

 !شهیکه نم ينطوریتالشتو بکن بعد،ا-

هزار تا دختر ِ رنگ به رنگ ..رفتم تا حاال ده تا مشاور عوض کردم...دیبه عقل ِ ناقص خودم نرس یکنیتو فکر م-

 یوقت یفهم یرو نم یکی نیا!.. یفهم ینم نویتو ا....شم یلخ رها نمحسِ ت نیمن از ا...شه ینم...عوض کردم

دادم  یاحتمال نم لونمیاپس کیفقط ...ک در صدیمنو فرستاد رفتم آلمان  یوقت!!یچ یعنیبابات بهت نارو بزنه 

عدالتت  ایسرِ تنها پسرش آورد ؟؟؟خدا ییانصاف چه بال یمرد ب نیا...حرفش را فرو خورد...بخواد سوده رو 

 کجاست؟

 ...یشیحسا خالص م نیا ياز همه ...یشیبهتر م یِ مصطف شیپ دمیقول م..میبر ایسامان ب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

بره که چه  ادمیوقت  چیخوام ه یآره من نم..خوام یمن خودم نم نکهیا..گفتن؟ یدکترام چ يهمه  یدونیم-

 .داد فشار يگاریس ریرا با حرص در ز گارشیس...نارو خوردم اونم از بابام يجور

 نیمهم ا..سوده براش مهم نبود...چرخهیم یکیکه هر روز با  دونمیم...سوخت یدلم نم کردیاگه خوشبختش م-

 نهیا!...کرده ونهید ينطوریندارن وپسرشو ا هیداره که بق يزیچ هی کردیفکر م...طعمشوبچشه خواستیبود که م

 !اریمهد سوزونهیکه منو م

هنوز هم  چارهیسامان ب یول...بود شیها يتاوان بلند پرواز نیا. پس سوده خوشبخت نبود...انداختم نییرا پا سرم

 .سوخت یاو م يدلش برا

سوده پشتم  کردمیفکر م...امکانت محرومم ياز ارث وهمه  ادته؟؟؟گفتی خوامیسوده رو م دیبابام فهم یوقت-

 یگفت برو کار کن درستو بخون منتظرت م ادتهی..کنه یزندگ یچیتونه بدونِ ه یگفت نم یول...ستهیمیوا

نه تو !منو دك کنن که به عشق وحالشون برسن خواستنیم....خوادیباور کردم که اونم منو م.احمق بودم...مونم

 !کنه یزخما رو درك نم نیعمقِ ا گهیکس د چینه ه

 ...یتو جوون یول!مطمئن باش..جز حسرت نداره ي زیاونم چ...پولِ بابات چشاشو کور کرده بود-

 :زدم وبا خنده گفتم شیبه بازو یمشت

 !چه برسه به دخترا یکنیمنم اخفال م...یعاشق بش یتونیهنوزم م...رنیم یهنوزم دخترا برات م....یپیخوشت-

 :لبانش نشست يلبخند رو هیشب يزیچ

 ؟ م؟؟یکم راه بر هی!!!...به خدا يا وونهید-

 ...ترکم یبه ناقم دارم م یاز بس قهوه بست...میفتیبرم بعد راه ب ییدستشو هیبذار !بره یم خوابم نممن...آره-

 ..بر لب داشت زیآم طنتیش يچرخاند ولبخند یرا در دست م لمیکه برگشتم،موبا قهیاز چند دق بعد

 ؟..يعادت زشت تو ترك نکرد نیتو هنوز ا-

 !یاساس دهیمجون ِ تو حال .....مخصوصا برا تو...نه-

 ..نمیبده بب! مرض -

 :رفت یخنده اش فضا را پر کرد وبه طرف درب خروج يگرفت صدا یرا به طرفم م یگوش کهیحال در

 ؟؟؟یالوات يایم يدار يبهش نگفته بود! فکر کنم بانو بد جور شکاره از دستت-

 .را گفت واز از خانه خارج شد نیا

 .:دمیرابلع شیبایشعر ز تیبه ب تیرا لمس کردم وب یگوش ي صفحه
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 دنتیبه لذت در خواب د رسمیم یک

 دنتیاست سخت از لب مردم شن سخت

 دنباله دار را يستاره  نیکه ا هرکس

 دنتیزمان دم دهید شیقرن پ کی

 زند یآمدنت حرف م لیمثل س از

 دنتیقطره قطره بر دل خارا چک از

 کنند یها به سوختنت فکر م پروانه

 دنتیشاخ ها به در دل طوفان دو تک

 ات یات مهربان یبه سادگ یمن ول… من

 دنتیگاه هم به عادت ناخن جو گه

 ! مینس يانار کوچک هم باز آخر،

 دنتیاست زمان رس دهیرس گرید

 شده است یوزگیدر يکه کاسه  ایب نییپا

 دنتیمن به خاطر از شاخه چ لیزنب

 بزن يزنِ تنها سر نیا ازودتربهی

 ..!دنتیدست کم اجازه بده من به د ای

 )یبروجن ییپانته آ صفا(

 

 ادیام تو را از  یدر عمق ناراحت.اش دارد ي ریکه نشان از دلگ نیبا فاصله ومع يبوق ها..شودیتاب م یب دلم

 !بر دل من يبردم؟وا

 .زمیسالم عز-

 .بخشد یهم زود م هنوز

 ؟یخوب...کردم يفکر یواقعا ب...دیببخش...سالم خاتونم-

 !سرت شلوغه دونمیم.نیفقط نگرانت شدم هم...خوبم-

 بچه ها خوبن؟.مونم یشبم م...از دوستام یکی ياومدم خونه -
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 !يمهد يتو قول داد...ن؟یبا مامانت دعوا کرد-

 .خورده فکر کنم وآروم بشم هیاومدم ..به خاطر همون قولم نموندم خونه ...زمینگران نباش عز-

 .خودت باشمراقب  یلیخ-

 !هست تو سرما منتظرمه یساعت مین م؟سامانیبعدا باهم حرف بزن!..توام خانومم-

 !ریشب بخ..زمیبرو عز-

 !بود رینظ یشعرت ب!حهیِ خوش قر زیتوام خوش عز شب

 .!دوست دارم یلیخ...ممنون-

 !تکلف یب يعاشقانه  نیا ندینشیم یبه جانِ آدم بیعج..ستیساده ن يچند هجا نیلذت بخش تر از هم يزیچ

 !خوشگله خوامتیدوست دارم وبدجور م یلیمنم خ-

 .کرد ییودلم را هوا دیچیپ یخنده اش در گوش يصدا

 !خوب قصه يخدا فظ بانو -

 !خدافظ امپراطور-

 .دیسامان مرا به دنبالِ خودش کش يوقفه جا مانده بودم که صدا یپشت سر هم وب يبوق ها در

 !دهیحال م شتریوقت خواب ب دیبذار!ناموسا گهیبس کن د-

 :گردنش زدم وبا خنده گفتم پشت

مسائل !یپا افتاده رو مطرح کن شیپ يزایچ نیا! دهیبع ياز تو که با تجربه ا..محض ِ اطالعت اآلن وقت خوابه-

 !حرفاس نیتر از ا یاساس

 !شد ی،من باورم نم شهیبا متاهال نچرخ ،چشم وگوشت باز م گفتیمامانم م...ایح یب يگم شو پسره -

 !خدا رحمتش کنه -

 !گاریاز س قیکام عم کیمثل ...دیاطراف صورتش تراو بیعج يآن سوز وسرما بخار ددریکش ییصدا یِ ب آه

 رِینظ یب يِگرما وانهیدلِ د نیاما ا.به خودم حسش کنم کترینزد یفشردم تا کم شتریب میپنجه ها انیرا م یگوش

  رینظ یکاش ب...خواستیبودنش را م

در  میساعتها قدم زد!!!ينامگذار نیا يمشابه من داشت برا یلیهم دل» بوتو رینظ یب«پدر  دیشا.... بزنم شیصدا

صدا  یشهر، ب یودوباره در خاموش کردندیمهمانمان م ینم نمک برف یکه گاه یسرب يآن سوز وسرما وابرها

از اوضاع  میدانشگاه گفت يها طنتیو ش یجوان ياز حال وهوا.نشستند یمان م یدرگوش يفالِ گوش حرفا
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کرخت شده مان را با آتش کارتن  يدستها....شده در جامعه و یدمیِ همه جانبه واپ ،فسادينابسامان اقتصاد

ومثل  میدوش گرفت..میبه خانه برگشت یدربست کیدل وجگر درکه ،با  ریدلِ س کیوبعد از  میگرم کرد یخواب

 ...گذشتیوارمان م وانهیِ د يشبگرد نیسالها از آخر..کردیدرد م یحساب میاپاه...میجنازه به تخت پناه برد

فرو  قیعم یوبه خواب دیمغزم هم ته کش يباتر...کردم وبعد هم ارسال پینرگس تا يزور چند کلمه برا به

بود طاقت  نطوریهم شهیهم.مامان جواب سر باال دادم يرا با سامان سر کردم وبه تمام تلفن ها يچند روز.رفتم

 يباالخره با انرژ...از جانب من ارا نداشت خصوص یهمه کم محل نیرا نداشت ،اصال توقع ِ ا يهمه دور نیا

فوت  میدعا خواند ومثل مادر ها به سر تا پا یوکل کردیسامان مسخره ام م.به خانه برگشتم دارید نیمضاعف از ا

 !يگرد یزود بر م یلیخ که دانمیم گفتیم.ختیلگن آب پشت سرم ر کیبعد هم .کرد

 سالم-

 ..ِ بابا ست هینرگس شب يکه چقدر لبخند ها کنمیبا خودم فکر م یگاه.با لبخند به استقبالم آمد شهیمثل هم بابا

 خوب بود؟ ؟سامانیخوب...سالم پسرم-

 .خوب بود یهمه چ...ممنون بابا-

گذاشتم و  شیرا جلو زبانیِم یصندل.کتاب بود ياز سالن مشغول مطالعه  يدرهم گوشه ا يبا ابرو ها مامان

 :گفتم

 نجا؟یا نیایچند لحظه ب هی شهیبابا ؟م-

 نیا.مامان حلقه کرد يدستش را دورِ شانه .از مبل فرو رفت يخودش را به ما رساند وگوشه ا یحرف چیه بدون

 .ِ بابا بود هینرگس واقعا شب.کردم یلبخندم را مخف.دلِ مامان را داشته باشم يهوا دیمن با یعنی

چون به نظرم ...رم سر ِ اصل مطلب  یمقدمه م یب..نیکه هر دوتون از عالقه م به نرگس خبر دار دونمیم-

آسمون دست وپا  نویزم نیوقته دارم ب یلیِ من که خ ياونم برا..وطفره رفتن واقعا وقت تلف کردنه دنیچ هیحاش

 .کرد ینگرانم م هم نیهم!تیعصباننه  ینه ناراحت..حالت بود یمامان ب يچشم ها...زنمیم

نه، کم  ایر؟یبذارم ؟تقد یاسمشو چ دیدونم با ینم یاون موقعم بچه نبودم ول یعنی..ستمیبچه ن گهیمن د-

بابا سرش را با تاسف !خورهیدوازده ساله داره روحِ منو مثلِ خوره م يفاصله  نیبود تو ا یدونم هر چ ی؟نميکار

 ...کندیدرك م یکه حالِ خرابم را به خوب دانستمیم.تکان داد

نه  نیکنارم باش میمهم زندگ يروزا يمثل همه  خوادیدلم م.با نرگس ازدواج کنم خوامیگرفتم ،م مویمن تصم-

 !دارم اجیاحت یمن به همراه..دیمقابلم نباش..دیکم درکم کن هی..تونم ینم گهیمن واقعا د...روبروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٤٣ 

که نرگس دوتا بچه  یدونیم..اما راهت سخته بابا!...يدلت موند يِکه پا نیا ،بهکنمیمن به تو افتخار م اریمهد-

 یعاشقِ دلخسته بودن کاف هیفقط ...یرو برا هر سه تاشون پر کن زایچ یلیخ يِجا دیبا..میتیاونم بچه ..داره

 دونمیم..پدرشونو ازدست دادن یتو سنِ حساس ایاون طفلک..یباش ریپذ تیمسئول تیقبل از عاشق دیتو با..ستین

مراقب  یلیپس خ..دارن اجیهرسه شون بهت احت...مرد الزمه هیحضور  یکه نرگس کم نذاشته براشون ول

واقعا .دوسش داشتم شهیهم..نرگسو دوست دارم شتریب دمیکم تر از تو نه شا..!که چقدر دوست دارم یدونیم..باش

زدم  شیبه رو یبخش نانیلبخند اطم!مراقب هر سه شون...یمراقبش باش دیبا یلیپس خ...س کدونهی..تکه 

 :وسرم را تکان دادم

 !پس بهم اعتماد کن! ياز دلم خبر دار...یدونیخودت که حالمو م!مطمئن باش بابا-

 :وگفتم میبه هم کرد یمن وبابا نگاه ِ سردر گم.کتابش را بست وبه طرف آشپز خانه رفت مامان

 !ینظرتو نگفت!میزدیحرف م میمامان؟داشت-

 .ستادیام ا نهیبه س نهیسرعت به طرفم برگشت وس به

خودتو  ای یفهم ینم ار؟؟؟واقعایمهد یاحمق نقدریدونم تو چرا ا یمن نم...نیشما دوتا حرف زد..میزد یحرف نم-

قبل از  که هر جا بره زوننیدوتا زنگوله بهش آو!بوده گهیمرد د هیده سال با !اس وهیدختره ب نی؟ايزد یبه نفهم

 !!چشماتو باز کن پسر!ادیزنگوله هاش زودتر م يِبرسه ،صدا نکهیا

 :گرفت وادامه داد يتر انهیرا با لحن دلجو دستم

 دیزن تا ک يهجا يرو(؟؟؟يدیزن چسب نیچرا به ا اد،تویباور کن دختر برات ز...خوامیصالحتو م رویمن خ-

 !)کرد

ترق وترق بند  يِکه صدا يبه قدر..رامشت کردم وتا توانستم فشردمش میانگشت ها.داغ شده بود  میها گوش

 .دمیرا شن شیها

 يباهاش بد نقدریتو چرا ا یماه نیچه طرزِ حرف زدنه؟؟؟دختر به ا نیا...کنمیخواهش م...احترام بس کن-

 آخه؟؟

 یزندگ هیزنه با  هیاون  یول...هنوز پسره اریمهد...یبه چشم بکش لتویفام دمیبا..بکنه یک ینکن فیبله شما تعر-

 دیبا یچ ره؟؟؟اونمیدختر برا پسرش بگ هیهمه بهم نشونم بدن وبگن عرضه نداشت  يخوایم...مشترك ِ ده ساله

به  میشده بودم ونفس ها یاره؟؟عصبیواقعا در شان ما و مهد. نیا...پسرم دوتا بچه شم باشن یتو جشن ِ عروس

 :من به نرگس قول داده بودم یول.شماره افتاده بود
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هنوز همون دخترِ  ياصال؟؟فکر کرد هینرگس ک یدونی؟میچ یعنی دیکنیشان شان که م نیبگو ا قایمامان دق-

داره حرف  ییمقاله هاش تو چه دانشگاهها  یدونیم...نخبه س هیاون اآلن ..هفده هجده ساله س؟نه مادر من

وهشت سالم تموم  یکه داره س یمن يکرد رفک!مادر نمونه هی یمادره ول..پاکه یول..زنه هی؟آره اون ...زنهیاولو م

برا شما با  یعنی...ونجابت نرگس قرصه یهزار رنگ اعتماد کنم؟؟؟من دلم به پاک يدخترا نیبه ا تونمیم شهیم

شده مالکه؟؟؟باورم  میچند بار ترم ستیمسخره،که اونم معلوم ن زِیچ هی دیگ یکه م یوشان يسطح فکر نیا

 ...دیکنیرو مطرح م یمسائل خاله زنک نیا نیاومده که دار نییتون پا يسطح ِ فکر نقدریکه ا شهینم

 نه؟؟ گهید یکیچرا نرگس؟هان؟چرا -

 ..عاشق اون نشو..بشو  نیتونم به دلم بگم عاشق ا یمن که نم-

بعد از چند وقت که برات  یول..ین کنداشتنشو امتحا يخوایم يدیچون بهش نرس...اریمهد ستیعشق ن نیا-

 ؟؟یکن کاریچ يخوایاون وقت م!!هم نبوده يکه آشِ دهن سوز یفهمیشد، م يعاد

 شیب...خشک کردم یلبم را الک يکنار يایزوا يگریدستم راستم را به کمر زدم وبا د.را کالفه پوف کردم  نفسم

 .رفتم یکتم را چنگ زدم وبه طرف ِ در خروج.بودم یاز اندازه عصب

 ؟.اریمهد يریکجا م-

 ...گردمیبر م-

اصال کاش ...دیفهم یمرا م یکاش مادرم کم!بابا چارهیب...بود یکاف الشیخ یراحت يحرف برا کی نیهم انگار

 نیدارم از ا...گُر گرفته ام شتریب کندیدلزده ام م دییگو یکه شما م يزیمن بعد از همان چ میتوانستم بگو یم

دلزده که نه، دلبسته ترش شده  یکه من ماه ها با او بوده ام ول میتوانستم بگو یکاش م..شومیالتهاب خاکسترم

تمام ..زدمیاز برف قدم م یانبوه انِیهدف در م یب..اش شده ام وانهیاگر تا به حال عاشقش بودم اما حاالد..ام

کوچه  انیم...خواستیم ادیفر یمن دلم کم.کردم فشیاز عمد بشتر کث.ام پر از برف بود دهیاتو کش يپاچه ها

 ندارد؟ دارد؟؟؟ یکه اشکال دنیعربده کش یپوش کم دیخلوت وسف يها

،همگام  ییپا يصدا..شد ینم دهید دیهوا هم آنقدر گرفته بود که اصال خورش..دانم یساعت راه رفتم را نم چند

 .دمیسامان را د يناباوربرگشتم ودر !نبود یاتفاق یهماهنگ نیا...کردیبرف قرچ وقرچ م يمن رو يبا قدم ها

 وونه؟ید یکنیکار م یچ نجایتو ا-

ودختر کش شده  پیخوش ت یلیخ.را باال داه بود قهیفرو کرده بود و شیپالتو بِیِ ج انیرا م شیدستها-

 زد وخودش را با چند گام به من  يلبخند.بود
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 :رساند

 !نکشه مارستانیوقت کارتون به ب هی امیگفتم ب-

 !یروان-

 :پشت کتفم زد وگفت يدلخور با

 !!صفت یب!سوخته  يدلم برا چه خر  نیبب...عاطفه یاحساسِ ب یب-

دستم را دور گردنش انداختم ومثل بچه .حقش نبود يمهر یهمه ب نیکه چقدر نگرانم است وا دانستمیم

 هم راه  يها شانه به شانه  یدبستان

 :ستادیا میوروبرو دیکش رونیدستم ب ریدش را از زرا کشف کرده باشد خو یمهم زِیانگار که چ...حرف  یب.میرفت

 ...خارج نیبر دیفرار کن نیایب اریمهد گمیم-

 !باش سامان يکم جد هی-

 !بگم که حالتو عوض کنه یخوب چ-

 .رمیفقط حرف نزن بذار به درد خودم بم -

 !کیچه درامات-

انگار ..خاتون را کرده بود يچشم ها يِبه آسمان بودم ودلم هوا رهیمن خ...وجلوتر از من حرکت کرد دیخند-

 . خنددیدر آسمان نقش بسته وم ییجا

از سرما ،که نفسم را به شماره انداخته بود،  یناگهان با حجم.را بستم میبرف ها نشستم وچشم ها انیجا م همان

توانستم  ینم یآورد ومن حت یشکلک در م میمثل دلقک ها برا..شدم رهیسامان خ یطانیش يبه چشم ها

به  یبزرگ برف يگلوله  کی باشد بر خواستم و يام عاد یتنفس تمیکه ر هیبعد از چند ثان.درست نفس بکشم

 .دمیدنبالش دو

 کرم ِ کدو؟ يمگه مرض دار-

 !!خوادیپسرِ مجرد همراهته دلش م هی یکن یفکر نم!..عاشقانه يتو خلسه  يکمتر بر یخواستیم-

لباسش واو مرتب  يبرف چپاندم تو ریدلِ س کیباالخره گرفتمش و.. میدیدویبلند دنبال هم م يقهقه ها با

 .انگار مورد تعرض واقع شده باشد..دیکشیم ادیفر

 !ارمیسرت م ییبال هیدارم  کننیاآلن فکر م یتر روان واشی-

 ! کشهیم راتیوتعز يمو ول کن وگرنه کارمون به کالنتر قهیست؟؟؟ین ينطوریمگه ا-
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 نیبود،با پشت به زم ییرها ياش را رها کردم واو که در تقال قهیرا گفت ومن  نیا طنتیپر از ش یچشمان با

 ..خورد

 ...فکر کنم استخونِ پشتم ترك خورد اریآخ آخ مهد-

 ؟؟ نمیبب امیب يخوایم-

 !کهیمرت یکنیتو غلط م-

 !پاشو خودتو جمع وجور کن دلقک-

 !صاحابش اومد..اوه اوه-

در  یترس برم داشت که نکند واقعا شخص ِ مهم یکم..شده بود وخودش را جمع وجور کرد  رهیپشت سرم خ به

که آرنجم با  يجور..خوردم نیزد ،به شدت زم میپا ریز!خوردنم همانا نیبرگشت من همانا وزم یکار است ،ول

 نیقبال اچون .حس کرد یودردش تمامِ دستم را ب سوختیاستخوانش به شدت م.ضرب به سنگفرش اصابت کرد

رنگ کبود ونفس از درد بند  دنیسامان تمام شد ،با د دنیخند!حتما شکسته  دانستمیدرد را تجربه کرده بودم ،م

 .به سمتم آمد یرفته ام ،با نگران

 ؟؟یکنیم تیاذ يار؟؟؟داریشد مهد یچ-

 :زور چند کلمه گفتم به

 ...کمک کن بلند شم-

بلندم  یانداخت وبه آرام گرمید يشانه  ریز یدستش را به آرام.برد یحالم پ یمنقطعم به خراب ينفس ها از

 .مارستانیتا ب یدربست کیبعد هم .کرد

 .ظاهرا مفصل ِ آرنجم خُرد شده بود..راست به اتاق عمل رفتم کی يلوژ ویقسمت راد از

 :از رفتن به اتاق گفتم قبل

 ...رو خبر کن  رضایفقط عل-

 .نگران نباش..باشه داداش-

بعد از چند شماره پلک .هم فشرد يرو نانیرابه عالمت اطم شیدست سالم آورد وپلک ها يبه بازو یفیخف فشار

 ...!سرم محو يباال دیبسته شد ونورِسف میها

 یسرم را کم.نمانده بود یباق یانگار بزاق.چشمم را باز کردم وزبانِ خشکم را در دهانم چرخاندم یسخت به

 .کردند متوجه بهوش آمدنم شدند یصحبت م یبه آرام هکیدر حال رضایسامان وعل.چرخاندم 
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 ؟يبهتر...سالم -

 ؟يدیکم آب م هی...سالم-

 ..نخور ادیز یباشه ول-

 :جلو آمد وشرمنده گفت یبا ناراحت سامان

 !بشه ينطوریکردم ا یفکر نم...بود  یبه خدا قصدم فقط شوخ اریمهد-

 :پشت گردنش زد وبا خنده گفت رضایعل

 يممکنه ضربه مغز یزنیِ پاش م ریز ییلویک ستیدو کلیه نیبا ا یتو؟نگفت يارزن عقل ندار هیقد  یعنی-

 بشه؟؟

 .را تر کردم میلبها یآب را گرفتم وفقط کم وانیل

 لوام؟یک ستیمن دو..واقعا ممنون -

 خوره؟یبهت بر م يمگه دختر...خوب حاال -

 :رفت وگفت خچالیلبخند به سمت  با

 !!ونتم دوست دارهداغ ي افهیق نیبا هم-

 !دارم یپیخوشت نیبه ا قیدلشم بخواد رف! یحرف نزن عل-

 ..ادهیاز سرشم ز!... شهیدختر عمومم نم ي کهیانگشت کوچ اریمهد!...یبرو اونور ببنم جان-

 اون؟ ای ینیداداش ا انایتو اح نمیبب-

 ؟؟.لندهور باشم نیمو ول کنم طرف ا یپس؟من آبج يفکر کرد یچ!..خانوم ت؟نرگسیترب یب هیاون چ-

 :شانه ام گذاشت وگفت يدستش را رو سامان

 ...داداش گمیم کیبهت تبر يریپذ تیبرادر مسئول نیواقعا به خاطر همچ-

 :را به طرفم گرفت لمیموبا یرفت وسامان گوش يبه بخش ِ پرستار رضایعل. میدیسه خند هر

گفتم به هوش ..جواب دادم لتویباشه موبا يخبریگفتم گناه داره تو ب.....نگران بود یلیخ...بهش زنگ بزن-

 .نگفتم يزیجلوش چ نیخاطر هم انه،بهیاز رابطه تون خبر داره  رضایدونستم عل ینم!یزنیزنگش م ياومد

 !!شده یچ کنهیحاال فکر م...را ه دوره..سامان؟ یچرا بهش گفت-

 ...فهمهیم گهیباآلخره که تاچند ماه د-

 تو گچ باشه؟؟ دی؟؟؟مگه چقدر با یچ-
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 ریدر غ...نه ایجواب داده  یجراح نهیبب دیدکترت گفت حداقلش سه ماهه، تازه بعدشم با یول!شرمندم به خدا-

 !خارج برمتیصورت م نیا

 ؟یزنیآرنجِ من حرف م يدرباره  يدار یسامان؟مطمئن یگیم یچ-

 :گفت یانداخت وبا شرمندگ نییرا پا سرش

 .!بخشم یخودمو نم..احمقانه بود یشوخ هی...دهید بیبد جور آس...آره-

 :زدم وگفتم شیدست سالمم به بازو با

 !گهید هیشکستگ هی...انگار قطع نخاعم کرده...خوبه حاال-

 :زد وبا سر به تلفن اشاره کرد یلبخند کم جان-

 .رونیب رمیمن م!..يمنتظرش نذار نیاز ا شتریبهترِ ب-

 .نگرانش گوش سپردم يِومشتاقانه به صدا دمیِ محبوبم دست کش ریتصو يومن با انگشت شسصتم رو رفت

 ؟ی؟؟خوبيشد یار؟؟چیمهد-

 .هیجزئ یِشکستگ هی..نگران نباش..خوبم!سالم خاتون ِ خوشگلم-

 .دادیوقفه م یب یدنیاش خبر از بار دهیمنقطع وبر ينفس ها يصدا

 .به خدا خوبم نرگس! نکن هیگر میعز-

-.... 

 !راحت بشه التیاونجا تا خ امیم مارستانیاز ب گه،وگرنهینکن د هیگر-

 :بغض گفت با

 !دست وپام بسته یدلم اونجاست ول...باشم شتیپ خوادیدلم م-

 :بود گفتم دنشید تابیدلم ب نکهیا با

 !من قول دادم بهت...کنمیدرست م زویغصه نخور ،همه چ نقدریا...زمیمن با صداتم خوشم عز-

 ..ار؟؟؟یمهد-

 زم؟یجونم عز-

 .دوست دارم یلیخ-

چقدر دلم برات  یدون ینم.. امیبهتر که شدم حتما م...نکن تیخودتو اذ نقدریا...منم دوست دارم قربونت برم-

 !تنگ شده
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 !مواظب خودت باش امپراطور-

 !بانو نطوریتوام هم-

چقدر بهانه ..خواستیرا م شیهمتا یدلم آغوشِ ب..گذاشتم تابمیب ي نهیس يرا رو یرا که قطع کردم گوش تماس

 کیکم کم داردبه !را حتما از او بپرسم شیامپراطور گفتن ها نیا لیدل دیبا!قلب عاشق نیشده است ا ریگ

تا .به خانواده ام خبر نداد رضایعل نم يماند وبه خواسته  شمیشب را سامان پ!شودیم لیعالمت سوالِ بزرگ تبد

 يقو یبا کم شدن اثر مسکن ها دردم شدت گرفت وبا آرام بخش. میدیسامان خند يها یشب با لودگ يها مهین

 .به خواب رفتم

 زانیبه سامان آو نقدریخواست ا یدلم نم.خودمان شدم يخانه  ینکردم وراه یاصرارِ سامان توجه به

به  يوزار هیگر یاز کل دوبعدیرنگ ورووصورت از درد مچاله شده ام،مرا به آغوش کش دنیمامان با د.باشم

. پروراندمیم ردر س یخام یالیچه خ..تخت ولو کردم يگوش داد ومن خودم را رو رضایعل يرش هاسفا

نرگس قوت ببخشم وتدارکات  يرابطه ام را با بچه ها..را سر وسامان بدهم میچند ماه کار ها نیدر ا خواستمیم

بود  ينرمال وعاد زیچند روز ِ اول همه چ.زارمیحس ب نیاز ا...هواست يرو زیهمه چ...نمیبودنِ در کنارش را بب

که از حرف زدن با او به  یِنرگس و موجِ احساسات خوب يها اسبه تم..آرامش مامان خوش کردم نیودلم را به ا

 ینم..مهربان بود شهیزهرا هم هم..بابا وبرادرانم غیدر یناب وب يحضور سامان ومحبت ها...شدیم ریقلبم سراز

 .!مشکل داشتند رضایبا عل نقدریت خالصش چرا اهمه محب نیدانم با ا

آن روز، هنوز هم  یِ لفظ ياز دعوا دانستمیم....را بهانه کرد یدرس يها يریکار ودرگ..آمد  یمهناز کمتر م اما

را  شیها يریمدتم با تلفن دوباره بهانه گ یوطوالن یمکالمات مخف دنیبعد از چند روز مامان با د.دلخور است

زودر خودش را نگه  رضا،بهیعل يوسفارشها اباهفته را به زحمت اخم وتخم ب کی نیار تمامِ اانگ.شروع کرد

اعصابِ  شیها هیطعنه ها وکنا لِیکم شده ورنگ به صورتم برگشته بود،س میاز دردها یداشته بود وحاال که کم

از  يدور!بردیوبا خود م شستیام رام يآرامشِ ظاهر يِها نینش کردوتهینداشته ام را ذره ذره در خود حل م

 ایدل را به در....گریبودم د زیلبر.بود ختهی،اعصابم را بدجور بهم ر میها يزیبرنامه ر نرگس وبهم خوردن ِتمامِ

 :زدم وبابابا صحبت کردم

 ؟يکالفه ا نقدریا ار؟چرایشده مهد یچ-

 !ستیقربونش برم ول کن ن گهیکه دمامانم !تونم  یبابا من نم...دنشیلحظه د هیبرا  رمیم یدارم م..بابا خستم-

 ؟یکنم بابا که آروم ش کاریچ-
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تلفنِ  هیمن ..کم با خودم باشم هی دیبذار..نده ریبا مامان صحبت کن بهم گ...سامان شِیمدت برم پ هی خوامیم-

 ینم...به خداطاقت منم اندازه داره...دائم دنبالمه یرستانیدب يمامان مثل پسر بچه ها..تونم بزنم یام نم یمعمول

 .به نرگس بزنم ولمق رِیز تونمینه دلشو دارم نه م..خوام حرمتشو بشکونم

که دائم  ستین یحداقل کس..شمیسامان بهتر م شِیبرم پ...شمهیر خِیام که حاال حاال ها ب یگچِ لعنت نیا

خودش کم بود خاله آذرم ...ودوتا بچه بگه وهیزنِ ب هیبا  یزندگ یرو توسرم بکوبه واز دلزدگ مایمحسنات ش

 :به بابا کردم وگفتم يریاز دلگ زیلبر ینگاه..چند روز نیاضافه شده ا

 يکم حرفا هی...کم دوست داشتنشو هی..خوادیکم عاشقونه م هیدلم ....کم آروم باشم؟ هیبابا؟من حق ندارم -

 !ياجبار يِهمه دور نیترکه دلم از ا یداره م...بابا به خدا منم آدمم..قشنگشو

 :رانم فشرد وگفت يِاش رو یشگیرا با لبخند هم دستش

 !يعشق سهم دار نیاز ا نایاز ا شتریتو ب..چیکه ه یوعاشق ییکم تنها هی..برو...ناسیاز ا شتریتو حقت ب-

 ...ممنونم بابا-

ترس وابراز عالقه  یب يوصحبت ها ییهاتن کردم،بایاما برخالف آنچه فکر م...سامان شدم يخانه  یراه ومن

کالفه کردم  میها یکج خلق بایکه بعد از چند روز سامان را هم حساب يبه طور...تر شدم قراریاندازه ام ،ب یب يها

! 

 ...پاشو-

 .اصال حوصله ندارم...ولم کن سامان-

 .پاشو گمیم...مرض -

 :به آن ها انداختم يحوصله ا ینگاه ب.را به سمتم پرت کرد يوشلوار کت

 !ندارم  یمهمون يمن حوصله -

 هیپاشو ...يکرد یاز بس بد اخالق يپدرمو درآورد...یجا که آروم ش هیببرمت  خوامی؟میمهمون میگفته بر یک-

 .میفتیراه ب ریدوش بگ

 ؟یکن یچرا ولم نم..؟.چه مرگته سامان-

 !منه شهیدوات پ...گم شو تو حموم  اشوت؟پیبه گوش یبدبخت ذل بزن يافسرده ها نیولت کنم که مثل ا-

 يور کیرنگ را ،  یبا کمک سامان کت وشلوار آب.دوش گرفتم وخودش صورتم را اصالح کرد یحوصلگیبا ب-

 .را با سشوار حالت داد میوموها دمیپوش
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 :دستش را پس زدم وگفتم تیاز عصبان ییورگه ها یحوصلگ یب با

 !کن سامان ؟ولمیعروس میبر میخوایمگه م-

 :گفت طنتیزد وبا ش يلبخند

 !شد رید میپاشو بر.داداش هیبهتر از عروس-

به رستوران خودش  خواهدیِ خارج از شهر فکر کردم م ریمس دنیرفتم وبا د نیحوصله به سمت ماش یب

 نکهیجاده وا دنِیکه چشم گشودم با د یخوابم برد وبعد از مدت.را بستم میگذاشت ومن هم چشمها یآهنگ.برود

 .خوردم م،جایا دهیهنوز نرس

 سامان؟ يریم يکجا دار-

 کنه؟یخرسو تحمل م يِتو يساعت خواب آقا؟چه جور-

 اآلن؟ مییکجا..؟یگیچرا مزخرف م-

 .عشقت شِیپ میریم میدار! برمت یمورد دار نم يجا..نترس-

 یرا م شیبهابا دست راستش فرمان را گرفته بود وبا دست چپش ل.به چانه ام زد یومشت آرام دیخند

 .کردیخودش را کنترل م یول...ست یعصب دانستمیم.فشرد

خوام پا به پام  ینم!یخوام تو برام لحظات عاشقونه خَلق کن ینم ؟منيدیچرا خودتو زجر م..چرا سامان؟-

 .!!یخواد زجر بکش یدلم نم..خودت عاشق شو يتو اگه مرد...يایب

 :نگاهم کرد قیچند لحظه ، عم يرا از جاده گرفت وبرا نشینگاه غمگ-

از عاشقونه هات زجر  یکنیچرا فکر م.من تو رو مثل برادرِ نداشته م دوست دارم...قدم برات بردارم هیبذار -

 يوبد بختم؟؟من از تلفنا يعقده ا نقدریا یکنیفکر م...خوامیبرات م نیریش انِیپا هی یناکامم ول کشم؟منیم

 یاز ب)..فرستاد رونینفسش را آه مانند ب...(زنهیزنگ م یارده ت وقت یب يهااز خنده .برمیوقتت لذت م یوقت وب

 ...!کشمیکه زجر م تهیتاب

 :او منظورم را درست متوجه نشده بود یبودم ول شرمنده

 دونمیم....خوام یهمه فشارو نم نیمن ا...و شهیم یتداع زایچ یلیبرات خ دونمیمن م یول...خوام  یمعذرت م-

 ..تو ادامه بده یزندگ يمثل داداش دوسش دار یگیکه م ینیبه خاطر هم اویب یکنیخودتو زجر کش م يکه درا

 ...به فکر آشفته بازار خودت باش...امیبر م میمن خودم از پسِ زندگ...تو فکر من نباش-
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مثل ..میکن رو با هم تجربه یخوب يروزا.. یخواد شاد باش یمن دلم م یول.. يبود شهیتو هم...ممنونم سامان-

 !کنمیخواهش م!عاشق شدنو به خودت بده ياجازه .. نییپا ایب طونیواز خرِ ش ایب..یینه من تنها...اون وقتا

 !به خاطر دلِ تو..کنمیم مویمنم سع..باشه داداش تو حرص نخور-

قلبم با تپش ! يوار دیام یعنیاو  یقولِ آبک نیهم!را دوست بدارد یکس تواندیم ردیبپذ نکهیا.بود یِ خوب شرفتیپ

ها زودتر  هیثان نیکاش ا.قرار بودم یب دنشیِ د يبرا..قرارش خنده را بر لبانم نشاند ینظم وب یب يها

 ي حهیوار را وانهیسامان ،د ياز برنامه  اطالع یقرار وب یومن ب میدیآرامشم رس يباآلخره به دروازه ها.بگذرند

 .دمیبلع یوم کردمیم کیخاتونم را در ذرات معلق ، هوا تفک

قدم تند . دیچرخ نیآمد وبادو تک بوق سامان نگاهش به سمت ماش رونیاش از خانه ب یشگینجابت هم باآن

 ....دمشیکوچه به آغوش کش يِانتها دیسف يشدم ودر پشت کاج ها ادهیپ نیاز ماش اریاخت یکرد ومن ،ب

 ..تنگ شده بود یلیدلم؟؟دلم برات خ زِیعز یخوب-

 .وقفه اش را پاك کردم یب يبا دست آزادم صورتش را لمس کردم واشکها-

 ..یبرات اله رمی؟بميشد یتو چ..زمیخوبم عز-

 :گذاشتم شیلبها يانگشت اشاره ام را رو-

 ..!میعال گهیاآلن د...خوبم!خدا نکنه...دلِ من زِیخدا نکنه عز..شیه-

 .دیسبام چ نهیرا دور کمرم حلقه کرد وسرش به س شیدستها

 ....اریمهد... اریمهد....اریمهد-

 .نمیبه خدا طاقت ندارم اشکتو بب...اروم باش ...زم؟یجونم عز-

 ...نیایم نیکه دوستت زنگ زد وگفت دار امیپاشم ب خواستمیم گهید-

شد وبا  ادهیپ.میرفت نیدستش را گرفتم وبه سمت ِ ماش.دلم گرفت یتوجه یهمه ب نیِ سامان افتادم واز ا ادی تازه

 :سالم کرد نشیچشمانِ غمگ

 .سالم عرض شد خانوم-

 .لبِ من وسامان نشست يرو يرنگ گرفت ،لبخند یکم شیکه گونه ها نرگس

 !میزندگ ينرگس همه .....زمیسامان دوست عز-

 :دوخت وگفت نیچادرش را مرتب کرد نگاهش را به زم يلبه  یکم

 .دنتونیخوشبختم از د یلیخ..واقعا  دیببخش-
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 .بودم ارتتونیواقعا مشتاق ِ ز...خانوم نیمنم همچن-

 :بودن کرد که گفت يادیانگار احساس ز سامان

 !با اجازه...گردمیوبر م زنمیم يدور هی رمیخوب من م-

 !گهید میریباهم م...کجا؟..صبر کن داداش-

را به سمتم  چییسو...حد ومرز بود یاش ب یدوست...منظورش را گرفتم.رفت وبه نرگس اشاره کرد يغره ا چشم

 .گرفت

 ....بهتره دیمن بر نِیبا ماش-

 ...ممنون جنابِ-

 .هستم یچ شمیابر-

 .هست نیماش..یچ شمیابر يممنون آقا-

چقدر  کیکوچ يتو شهرا دونمیم..خواد با استرس همراه بشه یدلم نم..زهیگردش خاطره انگ هی نیا... گهینه د -

 !چهیپ یزود حرف م

ام تاب  وانهیاما چه کنم که دلِ د.!!..در کوچه بغلش کرده بودم اشتباه محض بود نکهیاصال هم..گفتیم راست

خلوت بعد از ظهر انداخت ونفسش را رها  يبه کوچه  ینگاه...انگار نرگس هم تازه متوجه اطراف شده بود.اوردین

 .کرد

 سامان؟؟ یپس توچ-

 :زد وگفت یچشمک

 نیا... نظر کنم دیتجد یتو همه چ دیبا..که  یدونیم...تنگ شده یِ اساس يرو ادهیپ هیوقته دلم برا  یلیمن خ-

 !!!جزوشه میباز نیعادت بد ماش

 ...من است ياشاره اش به حرفها دانستمیم

 ..دمشیرا گرفتم وبه آغوش کش چییسو-

 .خوبه یلیخ.. يخوایخوبه که خودت م-

 :گوشم آهسته زمزمه کرد کنار

 !به چشم سرِ خر نگام کنه ییاولِ آشنا نیخوام هم ینم!!!گمشو خاك بر سر-
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ساعت ها در ..میرا بگشا مینگاهش کنم وعقده ها ریدلِ س کیومن تازه فرصت کردم ....واز ما دور شد دیخند

را با  مانیونفس ها میکرد م،سکوتیدی،خند میحرف زد.  میدیشهر چرخ يودور افتاده  يا هیحاش يها ابانیخ

حافظه سپردم واز نگاه خندانش  بهرا  شیعطرِ نفس ها...دوست داشت یکار را از بچگ نیا...میکرد میهم تنظ

چه خوب است محرم ِ محرمت !انتظار  یوتلخ ییاز حسِ بد جدا....گفت میاز بچه ها ..کوله بارم را پر کردم

 انیدستش را م.را زمیعز يها یدلواپس يگوش ِ شنوا بودن برا نیا..را دوست دارم تیحس مسئول نیمن ا..يشو

 :پنجه فشردم گفتم

 يکه دوست دار يهمونطور خوامیم...میزنیبا مامان حرف م میمنو بابا دار..کم فرصت بده هی....زمیعز دونمیم-

 ..هیزیبرام مهم تر از هر چ تیخوشحال!ينه بااسترس ودلخور.یهمدمم بش

 ...شهیمون فردا تموم م غهیص-

من به .بدون تو حرف زدن با تو قطعا کم خواهم آورد ..نبود ادمیاصال ..تکان داد یبود ومن را حساب يخبر کامال

 !محتاجم دنیجنگ يات برا یمهربان ونگاه آسمان يِت،دستهایصدا يمعجزه 

 ...میکنیم دشیفردا تمد-

 ...اریمهد یول-

 اجیس ِ خوب ِ داشتنت احتمن به تو واحسا..تونم ی،نم یکن غیذره بودنت رو هم ازم در هی نینگو نه که اگه هم-

لحظه  هیدر ضمن من به عشقِ ...رابطه مو با بچه ها شکل بدم خوامیمن تازه م..بکنم نرگس مویبذار سع...دارم

 .نگاه به اشک نشسته اش قلبم را سوزاند...نکن غیازم در نمیا..کنمیرو تحمل م يهمه دور نیبغل کردنت ا

 ؟؟یستین ینکنه راض..زم؟؟نکنهیشده عز یچ-

 ..حالش داد ينامنظمش خبر از بد يام فشرد ونفس ها نهیرا به س خودش

 ...کم زودتر هیخدا  ار؟؟تورویکنم مهد کاریمن بدون تو چ-

 :را نوازش کردم وگفتم سرش

به  زویهمه چ امویاآلن م يبگو چه کنم؟به خدا اگه بذار یول..طاقت تر از توام یکه من ب یدونیم..باشه خانومم-

 !!تو محضر میخونیعقد دائم م غهیص يفردام به جا...کنه یمطمئنم عمو مخالفت نم..گمیعمو م

 :را به سرعت از من جدا کرد وصورتش را پاك کرد خودش

 ..تحمل کنم دمیقول م...مزاحم نگاه کنن هیخواد به منو بچه هام به چشمِ  یدلم نم..کنمیصبر م..نه..نه-

 !! شهیم یاونم راض میبه خدا اگه عقد کن..ن موافقنبه جز ماما زم؟؟همهیعز هیچه حرف نیا-
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 !ازش دمتیفکر کنه تورو دزد خوامینم...باشه نیعمر ازم دلچرک هیخواد مامانت  یدلم نم-

 :عوض شدن جو،با خنده گفتم يبرا

  ؟؟؟يدیمگه ندزد-

 :زد وبا خنده گفت يام ضربه ا نهیمشت به س با

 !اریمهد یبد جنس یلیخ-

عاشقم  یخوشگلش از بچگ يچشا نیبا ا!دوننیهمه م..دمیعمومو دزد يمن قاپِ دردونه ...کردم بانو یشوخ-

 !کرد

 ...زده تا حاال خی گهیفکر کنم دوستت د...زیقابلِ توجه ِعاشق عز-

 :زد وگفت استارت

 !کجاست بنده خدا نیزنگ بزن بب هی-

 :حال ِ شماره گرفتن گفتم در

 ..ا اون مغز خاك خوردش الزمهخوب وپاك بر يذره هوا  هی-

 ؟یپهلو کنه چ نهیاگه س..گناه داره بنده خدا-

 :سالمِ سامان جوابِ نرگس را ندادم وگفتم با

 ؟؟يانجماد يهنوز در مرحله  ای یبست لیقند...يسالم اخو-

 ..یدنبال موارد منکرات دیبر گهینگفتم د زیسه ساعتو؟گفتم گردش ِ خاطره انگ نیا يکجا بود..شعور یگمشو ب-

که سامان گفت  یهمان مورد منکرات يدلم برا.دیدر وجودم زبانه کش يبه صورت معصومش بود وشعله ا نگاهم

 :وگفتم دمیاش کش یوتنیفرا ن ياما نگاه از جاذبه .بود يرینظ یبودن با او ب..هم لک زده بود

 دنبالت؟؟ میایب ییکجا(..) ِ  تیترب یزهر ِ مار ب-

 :من ،قهقه اش بلند شده بود  یکث طوالنم با

 م؟؟یشب بمون يخوایکردم؟؟م تییشد؟؟ هوا یهان؟؟چ-

 ...سامان مگه دستم بهت نرسه-

 :فاصله گرفتم نیاز ماش یشدم وکم ادهیپ نیماش از

 !گهینکن د کمیمن خودم تحت ِ فشارم،آنتر یدونیم.سامان يا یعوض یلیخ-

 .فرستمیکه برات م یبه آدرس ایگمشو ب...جنبه یباشه ب-
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 ..برگرده خونه دینرگس با...باشه زودتر-

 ..فعال... یاوک-

امشب را هم در اعجاز  توانستمیکاش م..حرف سامان بود رِیذهنم درگ. دادم هیتک نیبه ماش.را قطع کردم تماس

 .ال پرت کردام مرا به زمانِ ح یگوش امیپ دنیرس يبه پنجره خورد وبعد صدا يضربه ا.آغوشش به صبح برسانم

 ار؟؟یشد مهد یچ-

 .اآلن آدرسو فرستاد برام..خانومم میبر-

موضوعات متفرقه  يدرباره .احترام به سامان همراهم آمد يونرگس هم برا میشاپ مورد نظر رفت یبه کاف باهم

چقدر مزخرف وبد طعم است ،نرگس  نکهیبر ا یسامان مبن يوبعد از خوردن قهوه وغر زدن ها میصحبت کرد

فحش وبد  یحرف زد وکل کسرهیسامان تا خود تهران ..میدیشب رس يها مهین.میوبه تهران برگشت میرساندرا

حق ...شد هوشیتخت ب يرو دنیدست آخر هم به محضِ رس!!را حرام کرده ام غهی،که چرا شبِ اخر ص راهیوب

 ..داشت

 .با عشقم داریمن ود يآن هم برا..بود  یاز صبح در حال رانندگ چارهیب

درخواب نگاه  شیبای،واخم ز شیِ پس رفته از رو يدور وبرش،آن پتو يرا درخواب به اووبالشت ها یلحظات

 .خواستیاوم يآرامش برا يدلم جرعه ا..کردم

واو ..میرفت دنشیهم به همراه سامان به د گریچند بار ِد.از من شتریب یلیهم خ دیشا..هم مثل من حق داشت او

 یپر تکرار با فواصل زمان يرفت وآمد ها....گفت یم کیخاطرداشتنش به من تبر ش،بهیاز پ شیهربارب

 بود  سامان گریسامان د.ِنرگس وسامان به وجود آورده بود انیالزم را م تیکوتاه،صمم

ودلم را بازهم  دیلقب خند نیبه خاطر ا یاول نرگس کل يدفعه ...!دیسپ ينرگس هم بانو!...یچ شمیابر يآقا نه

 :گفتیسامان م!...برد

 ...!دیپاك وسف..درست مثلِ برف..وساده قیرق یلیخ...تو نگاهته یخاص يزیچ هی-

از قبل بهتر وخوش  يرویم دنشیهر بار که به د«: گفتیم نکهیخصوصا ا..دادیآمد ودل به دلم م یم میبه پا پا

به  یهمگ..میکرد دیتمد گریشش ماه ِ د يرا برا غهیص»شاد را دوست دارم اریمهد نیومن ا يشویاخالق تر م

 . وستندیپ مانیها یهم، به دورهم نیحس ریکم کم مهتا وام.میداشت اجیزمان احت

از  نیحس ریاولِ مهتا جبهه گرفت وام يهرچند که ،دفعه .عادت کرده بودند شیها یحضور ِسامان وخوب به

 .دیرا درهم کش شیکار،اخم ها يهمان ابتدا
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شده بودم وآن  اریمهد میبچه ها يبرا گرید..مافوق خوب بود زیهمه چ..شد یعال زیبعد از چند جلسه همه چ اما

 میخوردیوآنقدر پاپ کرن م میرفت یم يباهم به شهر باز.نامم برداشته شد شوندیِ پسر عمو از پ نیلقب سنگ

 يوخنده  دندیفهم یاز سنشان م شتریب.نرگس با بچه ها صحبت کرده بود .میگرفت یکه دل درد م میدیخندیوم

 نیوسه نفره با من بودند وا یخصوص یخواستار صحبت نیحس ریمهتا وام...ارزش داشت شانیچشمانِ نرگس برا

 ....زهارایچ یلیخ..گفتند.. کردند انیب تیاول با جد يرا در همان جلسه 

همه آرامش را  نیوقت است ا یلیآنها خ کهنیا...را دوست دارند رییتغ نیکرده وآن ها ا رییچقدر نرگس تغ نکهیا

موجِ آرامش  نیوا دهینرگس بعد از برگشتنش از سفر به حداقل رس يها  یخواب یب نکهیا...اند دهیدر مادرشان ند

به خاطرِ مادرشان  یبوده ول نیسنگ شانیبرا يادیحرفها واعترافات ز نی،ا نکهیا...منعکس است شی،در چشمها

ومثل دومرد  میبه هم بده ییآشنا يبرا يشتریبا من مردانه دست داد تا فرصت ب نیحس ریام!!! کنندیم يفداکار

 :واضح در چشمانش گفت یبا غم زمیعز يِمهتا ....میخودمان حل کن نِیمسائل مان را ب

وقت  چیه یول.....خوشحاله یلیکه با اون خ یکس...که حالِ مامانو بهتر کرده یکس!!ياریمن فقط مهد يبرا «

 حرفش » !!یبابام بش یتون ینم

تا  میهر سه قول داد!! همانطور که من.نرگس با بودنم بهتر است  نکهیا..ختیرا به جانم ر ياندازه ا یب ینیریش

 .خودمان باشد نِیب مانیوحرفها میباز بگذار شتریشناخت ب يِراه را برا

خانواده  ياز اعضا یکیمحمد کوچولو هم مثل ..بودند خبریرابطه ورفت وآمد ها ب نیعمو وزن عمو هم، از ا یحت

مدام ..دادیرا م یتکرار نشدن يخوبِ روزها يبو...کردیهمه مان را شاد م شیبایز يمان بودوبا خنده ها

 ..!!سهم داشتم یخواستن موجود نیها از ا نیاز ا شتریب یلیمن خ..دمیبوسیرا م شیودستها دمشیکشیبوم

 مِیواز صم...مانیهاودونفره ها یالبته با فاکتور گرفتن ِ خصوص. گفتم شانیبم براخو يهم از تمام حس ها من

 یمیپدرشان را اشغال کنم وحد خودم را در همان دوست صم يِجا ستیدادم که قرارن نانیقلب به آن ها اطم

 نیسامان از ا...تالشم را خواهم کرد امِام است وتم یقلب يهر سه شان آرزو یخوشبخت نکهیا..،حفظ خواهم کرد

 شگفت  نیحس ریام رینظ یاستعداد ب دنیبا د.حالش عوض شده بود یواقعا به وجد آمده وحساب تیمیهمه صم

 .دانستیبچه را م نیخوب قدر ا یلیخ.شده بود  زده

تا ...گفت  ینم يزیچ گریمامان د...زدیهمه آرامش شور م نیدلم از ا. ییبایداشت وپر از طراوت وز دیع يبو هوا

 .!!لیچند روز مانده به سال تحو..آن روز 
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زنگ ِ خانه را زدند ...باشم میها نیتر زیامسال را کنار عز خواستیدلم م!تنها سه روز..به خانه برگشته بودم  تازه

ِ پشت در متعجب ونامطمئن نامش را بر زبان  يِ او دنیاما از د.در خانه نبود من در را باز کردم یوچون کس

 .راندم

 ؟؟؟....مایش-

 :را دراز کرد وبه سمتم گرفت دستش

 !جون اریسالم مهد-

 .جوابش را دادم ریتاخ یبا اندک...فرو کردم بمیبه دستش کردم ودست سالمم را به داخل ج ینگاه

 ؟..نجایا..تو؟؟...سالم-

 تو؟ امیب يذار ینم-

 ..دیچرا ببخش..چرا -

گچِ . خواستیابهت م یدلم کم..قفل کنم نهیس يرا رو میدستها خواستیدلم م.نشستم شیوروبرو ختمیر ییچا

 :گفتم!! یلعنت

 م اومدن؟ نایا ییدا...؟ییچه عجب دختر دا-

 !را دور استکان حلقه شیکرد ودستها ينگاه معنادار!ریوال غ یهست یلیِفام گاهیهنوز هم در همان جا یعنی نیا

 !ادیتونست ب یبابا کار داشت ،نم...باشم نجایا دویگفتم ع...دلم تنگ شده بود-

همه  نیا لِیحاال دل...سرو وکله اش،ناخودآگاه لحنم تلخ شد ي کبارهیشدن  دایوپ یاز منظور ِ دلتنگ يحسِ بد با

 با .مشخص شد میسکوت مامان برا

 :که کامال در کالمم مشهود بود گفتم يتمسخر

 !وقته تموم شده یلیاونجا خ التیکنم تعط ن؟؟؟فکریشد کاریب انایا احاونوقت شم-

خاصش را به چشمم دوخت وگفت نگاه: 

 فقط شاملِ حالِ منه؟؟ ای یتلخ نقدریباهمه ا-

 !کنهیاومدنت کاممو تلخ م نیقصد وغرض ِ پشت ِ ا یول...نه با همه-

دینوش شیاز چا یزد وکم يلوند لبخند: 

 ؟؟یمثال چه قصد وغرض-

 !کنم مطمئن باش یقبلو تکرار نم ياشتباه ِ دفعه  نباریا یول..نیدونیتو ومامان بهتر از من م-
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 :اش داد  ینیبه ب ینیچ

 کجاش قصد وغرض داره؟؟!نیهم..نمیبب لمویمن فقط اومدم فام!!چقدر خشن-

 :به جلو خم شدم یزانو ستون کردم وکم يرا رو دستم

 !ییخوش بگذره دختر دا یدنید دیپس ع!! خوب  اریبس-

 یتا آمدن اهال دیبا!!ایدن نیحق من از ا..نرگس زنِ من است..زدیشور م يخودیدلم ب.را گفتم و به اتاقم رفتم نیا

  یترك کردن خانه ب..کردمیخانه صبر م

 يره اچا.!بود دهیطول کش دشیخر نقدریشده ا يزیداشت ومامان هم ،قطعا برنامه ر يبابا کارِ ادار.بود یاحترام

ام را در آوردم وچند دست لباس داخلش  کنفرهیفکر کردم وبعد هم چمدانِ  یکم.جز صبر کردن نداشتم

 !دنینفس کش ياست برا تنگ نجایا يعرصه ...از خانه است رونیِ من ب يایدن..بروم دیمن با..چپاندم

 دنیبابا با د.پرواز کردم يبه سمت آزاد يبه خودم آمدم ومثل پرنده ا ما،یبابا با ش یاحوالپرس يصدا دنیشن با

 :در پنهان کردنش داشت گفت یکه سع يلبخند د،بایمنِ چمدان به دست را د

 !که یبابا؟تازه برگشت یکجا به سالمت-

 ...اومده شیبرام پ يسفرِ کار هی..برم دینه بابا با-

 .میبرنامه داشت یلیخ ؟؟امسالیچ لیپس سال تحو-

 :ه دوختم وگفتمدلخورم را به پنجر نگاه

 .کن یاز مامانم خداحافظ!بعد يان شاهللا برا ساال-

من اما ..بارم را بست یوحساب دیمامان هم دم در مرا با چمدان ِکوچکم د..نمیرا بب مایش يتا دلخور برنگشتم

 :سامان تماس گرفتم کرد؟؟بایکار را با من م نیوا دانستیم...اکتفا کردم یسکوت کردم وبه نگاه وسر تکاندن

 ؟يخونه ا..سالم داداش-

 ؟؟یکجا باشم سرِ صبح یخواستیپس م-

 اونجا؟ امیب شهیم یشرمندم ول-

 !رینون تازه بگ هیسرِ راهتم ..ایگمشو ب-

 !! یاگه تعارف کن یونیمد-

 :وگفت دیخند

 !گشنمه ایزود ب-
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 میبرا ینیماش یب نیا..را به خانه اش رساندم ،خودمییدر صف نانوا میها یبچگ ياز نان ِ تازه وحال وهوا بعد

 پر یرانندگ يدلم برا.عذاب آور بود

 !جاذبه داشت میطاقت فرسا هم برا يها کیتراف.دیکشیم

 !!توپ بدم بهت يقهوه  هی نیبش ایب-

 ..خورم سامان ینم-

 !گهیجا باشه د نیخوب بذار هم!!چمدون مزخرف نیا ؟؟؟بايچه مرگته باز سگ شد-

 ..برگشته مایش-

 ؟؟؟یچ-

 ..برگشته مایگفتم ش-

 کارِ مامانته نه؟؟-

 !!قطعا-

 !گهیبکنه د خوادیم یبره هر غلط ست؟خوبیمگه اونور آزاد ن!شهیریس نقدریدختره چرا ا نیفهمم ا یمن نم-

 :کرد وادامه داد يداریخر نگاه

 !مردم شانس دارن..ال به قرآنوا!..ارزش داشت دیباز اگه من بودم شا!...یستین يتحفه ا نیاخه توام همچ-

 .برداشتم وبه سمتش پرت کردم زیم ياز رو یبیس

 کنم حاال؟ کاریچ...!مرض-

 :گذاشت  میرا جلو قهوه

 !دهاتشون گردهیبر م شهیخسته م...ورِ دلِ خودم ایب...یچیه-

 ! بهم خورد یهمه چ..عموم يخونه  میبر لیسال تحو میکن یبا بابا ،مامانو رو راض خواستمیم-

 !عشقت؟؟خوبت شد شِیپ يخودت بر يمنو تنها بذار یخواستیم...اصال بهتر-

 سامان؟؟-

 !معرفت گربه صفت یب!مرگو سامان-

را  لی،توقع نداشت سال تحو یبعد از آن همه از خودگذشتگ.حق داشت.است زاریب ییهمه تنها نیاز ا دانستمیم

 !نداشتم يقصد نیمن همچن یول.بدون او باشم

 !يایبگم نرگس گفته بود توام ب خواستمیم...که يد یمهلت نم-
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 .نگفت يزیظاهر ش را حفظ کرد وچ یول دیدر چشمانش درخش يشاد برقِ

 مثال؟ يسامان؟؟قهر-

 !به فکر منِ بدبخته شتریچند سالم ب قِینباشم؟؟نرگس از تو رف-

 .دادم ،نرگسم استقبال کرد شنهادیاصال خودم پ..به فکرتم شهیمن هم...يغلط کرد-

 ...يفکر هیاصال -

 زده به سرت؟؟ یباز چ -

 .هیترک میبر یهمگ نیایب گمیم-

 اونوقت ؟ يچه بهانه ا ه؟؟بهیترک میبراخودت؟من نرگسو بچه ها رو بردارم بر یگیم یچ-

ه همش من فکر ک شهینم..خواستم کمکت کنم ..من فقط جا دارم اونجا..کن بهونه شو دایخودت پ...دونمیچه م-

اما چه ....شدیم يسفر ِ فوق العاده ا.حرفش مرا به فکر فرو برد...خورده از اون مغزِ آکت کار بکش هیتوام ..کنم

 .دادکه حرف نداشت يشنهادیخود سامان پ نکهیتا ا...شب فکرم مشغول بود ؟؟تايبهانه ا

 

 نرگس

 

نگاه ...تو گذشت محمد؟ یچند بهار ب...ساله ام بودمرفتن به وعده گاه هر  يدرست کردن حلوا وخرما برا مشغول

مثل تمامِ ..میقبرستان شد یبه همراه مامان وبابا راه..بارش داشت يبد جور هوا...بود يامروز ابر میبچه ها

با  دمیحامد را د..محمد را سرِ خاك معصوم بردم...هم آنجا بود زانمیاز عز گرید یکیامسال ..آخر سال يجمعه ها

انگار ما را در ..ندیخواست من ومحمد را بب یگذشت،اما همچنان نم یم صشیاز ترخ يهفته ا کی. خانواده اش

به دلش افتاده  زمیمهرِ محمد ِ عز دیشا...داشت يگریاما آن روز نگاهش رنگ ِ د.دانستیاتفاق مقصر م نیا

 آنقدر شکسته شده بود  تچند وق نیدر ا.بود

 زدینه پلک م..اش به سنگ قبر دوخته شده بود يا شهینگاه سرد وش.نشستم نیزم يرش روکنا.قابلباور نبود که

چند وقت او هم  نیدرا..کباب بود شیدلم برا..دیبار یخانوم تا دلت بخواهد م هیاما عط.ختیر یاشک م یونه حت

 ..دیبوسیوسروصورتش رام فشردیمدام محمد را به آغوش م..نصف شده بود
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نگاهش را از سنگ کند وبه محمد ..حامد يتلنگر برا کیشد  نیوهم..بچه را درآورد ي هیکه گر آنقدر

تنها .دیقرمز وپف کرده باآلخره د يمن راهم با آن چشم ها.دلم رابه آتش کشاند شیرنگ ِ غم ِ چشمها.دوخت

 :لب زدم

 ...سالم-

 :م گفتکه فقط من بشنو يآهسته وطور.تر بروم کینگاهم کرد وبعد اشاره کرد نزد یکم

 برن؟ نایمامانم ا یبگ شهیم-

به طرف .ارزشمند بود میبرا نیوا زدیبعد از مدتها حرف م.او وخانواده اش چرخاندم  نیسرگردانم را چند بار ب نگاه

 :رفتم وخواسته اش را گفتم دیحم

 .میتنها باش خوادیمن؟؟م يخانواده  شِیپ نیبر شهیآقا م دیحم-

 محمدم ببرم؟..یول...باشه-

 ...نه-

وسفارش ِ  دمیمحمد رابه آغوش کش.کلمه را گفت ودوباره نگاهش را به سنگ ِ قبر دوخت کی نیتنها هم حامد

دلم نشسته بودند وقرآن  زیمامان وبابا هنوز هم،سرِ قبر عز.خانوم کردم هیمات ومبهوتم را به عط يبچه ها

 :همه رفتند گفت یوقت.خواندندیم

 ....دلم برات تنگ شده بود-

 :کرد وبا حسرت ادامه داد مکث

 !نرگس يشد ینم یراض چوقتیکاش ه..داده بود تیرضا نیکاش به هم...به جونش بسته بودن ریمهتا وام -

 ...کردن  یتازه داشتن غمِ از دست داشتنِ باباشو فراموش م...بچه هام داغون شدن..منم عاشقش بودم-

 :گرفتم وادامه دادم نفس

چقدر  یدونیتو که م...بچه رحم کن نیبه ا...يایاز پا در ب نکهیقبول کن قبل از ا نویا!هبود ریتقد نیا...اما حامد-

 ازش  نقدریپس چرا ا...دوسش داشت

منم  ياصال بچه ...برام رهیبه خدا مثلِ مهتا وام! ستین نیبچه ،ا نیحامد حقِ ا یول..يداغدار دونمی؟م...يزاریب

 معصومو  خوادیدلم م یول!هست

 شهیداغش هم دونمیم!..یبه خاطر دلِ معصوم برگرد به زندگ..کنمیخواهش م..توام پدر باش حامد...بدونه مادرش

سه  شهیامسال م نیبب یشم ول یوقت خوب نم چیه کردمیاصال فکر م..من خودم تجربه شو دارم..مونهیتازه م
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بره ..دیخر...نمایس..فوتبال نیکه با پسرت بر يزرو..دل ببند ندهیبه آ..میهنوزم زنده ا..مییسال که منو بچه ها تنها

سنگ قبر  يدستم را رو!کشهیکه فقط نفس م یآدم هینه  خوادیپدر م..داره اجیاون به تو احت! دانشگاه..مدرسه

 :دمیکش

قبول کردم؟هوم؟؟؟منم  یمن برا چ یکنیفکر م!؟؟؟پس به خواسته ش احترام بذار.یعاشقش یگ یمگه نم-

اونقدر که ..کنمیم هیتموم اون چند سال گر ادیمن هر شب با .ه خنده هاش خوش بوددلم ب...عاشقش بودم

با بچه .کنمیفراموش م ویهمه چ ادیآفتاب که درم یول!برام نمونده یاشک گهید!نفس ندارم گهید کنمیاحساس م

به خدا !دارهیاشک بالشتمو بر م لِیشهسیدوباره شب که م..خونمیدرس م..کنمیم يباز..خندمیم..زنمیهام حرف م

کارات  نیباور کن با ا یول..خواست ناراحت باشه یلحظه دلم نم هی یحت!تو نداشتم وندارم یمن طاقت نارحت

نبود برا  يکم غصه ا نیا!مادرت آب شده يدید!یلرزونیم كتو خا يبه خدا تنشو دار..يدیزجرش م يدار

 !ما بوده  ریتقد نمیا..لذت ببرن دنتیبذار از خند..مرهم باش حامد...نمک نشو گهیتو د..اونا

من ومحمد ،با آن  نیب یهست حامد؟؟؟نگاه ادتیاصال ..خودته يهمه ش حرفا نایبه خدا ا...میادامه بد دیبا

 يبا انگشتش گوشه .دیکش شیموها نیب یوخندانش کرد ودر آخر کالفه بلند شد ودست نیریصورت ش

 نیخودم تمامِ ا..ودملموس ب میبرا دیکش یکه م يدرد.چشمانش را فشرد وسرش را به عالمت افسوس تکان داد

 ..روزها را پشت سر گذاشته بودم

تا ازش  کنمیهوا صداش م یوقتا ب یبعض.دوستم بود نیبهتر!! انصاف یب...داغِ معصوم برامنم هنوز تازه س-

محبت تو دلت  نینذار ا...دم یمحبت م انمیکنم وبه اطرا ف یم یدارم زندگ نیاما بب...نظر بخوام زیچ هیراجع به 

 اجیهمه به تو ،به اون همه محبت خالصانه ت احت..دیحم..بابات..مامانت...داره اجیبچه بهش احت نیا!!تلنبار بشه

 !برا بو کردنش يریم یم يدار دونمیم!بار هیفقط ...بار بغلش کن هی...دارن

در اخر .بود ریانگار با احساساتش درگ...را رفت وبرگشت یکوتاه رِیچند بار مس یبا کالفگ.را به ما کرد  پشتش

که به جنس ِ مورد  يمثل معتاد..نشست ومشتاقانه محمد را به آغوش گرفت شیِ زانوها يرو.اوردیدلش طاقت ن

 کوچکش را  يِدستها...دیبوس یباشد،سرو صورتش را م دهینظرش رس

من هم از ..گذاشتیاش م دشدهیسف يِلبها يتنش را رو يوسرِ انگشتانِ پاره  دیکش یم سشیشمانِ خچ يرو

 .نفس کم آوردم گریآنقدر که د...دمیوبار دیعاشقانه هابغضم ترک نیا دنید

 ! رمیم یدارم م..نرگس  رمیم یدارم م!چند ماهو تو عذاب بودم  نیمن خودم ا یلعنت-
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کم  هیاما ..فهمم یم یعنی فهممتیم گمیم یکه وقت یدونیخودتم خوب م... دونمیرو م نایا يهمه .. دونمیم-

 نیفرصتو از خودت وا نیپس ا!.یتو عاشقش دونمیکه م نه؟؟منیریچقدر ش ینیبیم..فرصت بده به خودت حامد

 !نکن غیبچه در

با همان چشمانِ  اوردویت نطاق گریحامدد.آواز مانندش را سر داد يوقت خوابش بود ،غر زدن ها گریکه د محمد

 :بر صورت پسرش گذاشت وگفت ،صورتیاشک

 پسرم؟ يخوایم یچ!ییدوست دارم بابا یلی؟خ...زمیجونم عز-

کلمات  نیِ ا یواز نوچ دیجوش میاشکها گریکه بار د يجور..نشست یبر دل م يادیکلمات ز نیا

 .زمیمحمد عز يبرا..حامد  يبرا.خوشحال بودم!کاست

نوازش ها  لِیس انیدانم چقدر بود محمد در م یکه نم یبعد از زمان.دیرس یبه آرامش م گریمعصوم که د يوبرا

 :گفتم. رفت یم يهوا رو به سرد.دمیرا بوس دشیِ تپل وسف يدستها..حامد به خواب رفت يِپدرانه  يوبوسه ها

 !شهیداره سرد م ن؟هوایتو ماش مشیحامد ؟؟ببر-

 نرگس؟؟...میبر-

 بله؟-

 ...زیبرا همه چ...منونمم-

 !یهست يمطمئنم پدرِ فوق العاده ا..خوشحالم برات-

 !من يخدا)....گرداند  يگریاش را به سمت ِ د یکالفه نگاه ِ اشک..(خواستم یم...اما من -

 .انداخت وحرفش را خورد نییرا با خجالت پا سرش

همونجور که معصوم ..یباش نیبراش بهتر دیبا...از حاال به بعد مهمه...تموم شده زیهمه چ!بس کن حامد-

 !خواستیم

 :سنگ نشاند وگفت يرو يبوسه ا.کرد وخم شد دیسف یتیبه سنگ گران ینگاه

 !یکه آرزوشو داشت یهمون...شهیم نیبهتر...زمیعز دمیبهت قول م-

 یاز خوشحال خانوم هیحامد وکودك درون آغوشش عط دنیبا د.میرفت مانیوبه سمت خانواده ها میبرخواست هردو

سوسن هم با ..دیبرادرش را به آغوش کش تگرانهید،حمایحم.کردیوحاج آقا پشت سر هم خدا را شکر م ستیگر

 :وگفت دیمحبت مرا بوس

 !همه محبتتو بده نیخدا خودش جواب ا!نرگس جون میونتیمد یلیخ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

 !همه مون باهم..میکنیکمکش م...خوادیکم فرصت م هیحامد فقط ..زمینکردم عز يکار-

حقِ همه  یخوشحال نیا.شام به خانه شان دعوت کرد يخانوم ما را برا هیعط.لبخند بر لبشان نشست  یهمگ

خنده ..مشغول بودند زشانیبچه ها باحامد عز.زنگ خورد م،تلفنمیکه خورد يخوشمزه ا اریبعد از شامِ بس.مان بود

 !!!سال بود يجمعه  نیاتفاقِ اخر نیتر نیریاز ته دلِ آن جمع ش يِها

 :را انتخاب کردم وجواب دادم یدنج وخلوت ي گوشه

 !سالم عشقِ من-

 ؟یخوب.زمیسالم خانومِ عز-

 ؟يممنون تو چه طور-

 ه؟یخبر..یخوشحال یلیتوام انگار خ یول..توپِ توپ...خوووب-

نذاشته  نیتا االنم زم...بار بچه شو بغل کرد نیبرا اول...اهل ِ قبور ارتیز میامروز با حامد وخانوادش رفته بود..آره-

 .خوشحالم یلیخ...چند وقت بود نیاتفاقِ ا نیبهتر!

 !دمیخبرِ فوق العاده بهت م هیحاال منم .!زمیعز گمیم کیتبر....هیعال یلیخ نیا-

 مامانت قبول کرد؟....؟؟یچ-

 زدیدران موج م یکه ناراحت یبا لحن.بودم دهیسوال احمقانه را نپرس نیکاش ا.بهتش کامال واضح بود..کرد سکوت

 :گفت

 !خوب باشه یلیخ دمیخوبه، بهت قول م یلیخ یول...زمینه عز-

 !که من چقدر عجولم یدونیم!..اریمهد گهیبگو د-

 !هیترک میریم لیبرا سال تحو یاگه موافقت کن-

 نجا؟یا نیایمگه قرار نبود بب...بود يمزه ا یب ی؟؟شوخیچ-

 !که بهتره خاتون نیا...نشد یعنی...نه-

 نیسنگ یلیمن ،خ يبرا نینشده وا یهمه مدت هنوز زن عمو راض نیبعد از ا یعنی نیا..شده بودم ناراحت

 حیترج.نبودم نیخواست ومتاسفانه من بهتر یپسرش م يها را برا نیمادر بود وبهتر.هرچند که حق داشت.بود

 :گفتم يحنِ شادتربا ل نیبنابر ا.دادم شبِ خوبم را خراب نکنم 

 م؟یبر يبگم؟اصال چه جور یچ نایحاالبه مامان ا-

 :بازگشت شیبه صدا یخوشحال
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 فقط بچه ها گذر نامه که دارن؟.میکرد زویفکر همه چ-

 !به بابا بگم خوب دیمن با!یلوس یلیخ گهیبگو د..آره -

 .کرده براش يزیبرنامه ر یسامان کل!کوچولو صبر کن تا آخر امشب هی-

 !بود یما ستودن یخوشحال يهمه تالشش برا نیا.نشست میلبها يرو ياراده ا یب ي خنده

 !نیفقط چند ساعت وقت دار یباشه ول-

 زم؟یباشه عز.. یومعمول یعیطب یلیخوب ؟خ..که همه باشن ییجا هیباشه حاال برو -

 ،يبعد بگذار يلت هست برارا که در د یوقت حرف چیه دینبا...گرفته ام  ادیروزگار  يها ياز باز.گفتم یم دیبا

 :پس گفتم

 ..یممنون به خاطر همه چ...اریمهد یماه یلیخ-

 !تو وبچه هام خوشه  یدلم به خوشحال...قابلِ خانومِ گلمو نداره-

کرد  یمحبت م غیدر یب.در دلم خانه کرده بود یالوصف دیزا يشده بودند شاد شیبچه ها گریهمان روز که د از

 ..اندازه یوب

 جناب؟؟؟ تیبرم سراغ ِ مامور-

 !شهیشروع م اتیکم کم عمل..گهیحتما، برو د-

 رِیز یدوران بچگ یواشکی يمثل کارها یبیاش،به من هم منتقل شده وحسِ عج یوخوشحال جانیهمه ه آن

 .بود دهیپوستم دو

همه .ختمحاضر در جمع چشم دو يکنارِ سوسن نشستم وبه صحبت ها وشاد.همان خنده به جمع برگشتم  با

 اریارتباط با مهد یب دانستمیاما م.شماره نا آشنا بود.ام بلند شد یگوش يِصدا گریمشغول صحبت بودند که بارِ د

 .ستین

 .دییبله؟بفرما-

 ؟.سالم خانوم سرمد-

 .خودم هستم دییبفرما-

ما تازه از وجود نبوغ  یشده،ول رید یلیخ نکهیبا ا...هیترک کیروبوت ياسپانسرِجشنواره . هستم نیکلیب زیمن دن-

 ن؟درسته؟یحس ریاگه اشتباه نکنم ام..میِپسرتون مطلع شد

 ن؟یبد حیتوض شتریب شهیم..شهیم.شم یاما متوجه منظورتون نم..بله-
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 .من،سکوت بر جمع حکمفرما شد وهمه به دهانم چشم دوخته بودند یواقع یجمالت وسردرگم نیا با

هفت تا دوازده  یسن يرده  يبرا کیروبوت ينوروز ،مسابقه  التین با تعطامسال همزما دیببن...بله ،حتما خانوم-

 رانیمتاسفانه از ا یول میداشت ادیشرکت کننده ز انهیوخاور م ییاروپا ياز کشور ها.شهیسال در استانبول برگزار م

از کاراش  یاز دوستانم با پسرتون آشنا شدم وبعض یکی يمن هم به واسطه ...نهیزم نیاستقبال نشد تو ا یلیخ

 هینظرتون چ.حضور داشته باشه رانیاز ا يا ندهیبه عنوانِ نما خوادیبگم که فوق العاده بود ودلم م دیبا..دمیرو د

 خانوم؟

 ..من...من...شدم جیمن واقعا گ-

 :خط درك کرده بود گفت ياز آن سو یام را به خوب یکه سردرگم مرد

 داشته باشم؟ نیحس ریبا ام کیصحبت کوچ هی شهیم-

 .مامان نجایا ایلحظه ب هی؟ نیحس ریام...بله حتما..بله-

 :ِ بلند گو زد يرا گرفت ورو یگوش نیحس ریام.ِ پرشسگر حامد را باباال بردن شانه جواب دادم  نگاه

 .الو سالم-

 .تییخوشحالم از آشنا یلیخ زمیمن دن...زمیسالم عز-

 ..نطوریمنم هم...نمیحس ریام -

 سوال ازت بپرسم ؟ هی تونمیم-

 .دییبفرما..بله -

 ک؟یروبوت يمسابقه  هیاستانبول؟هم گردش ،هم  يایب التیبرا تعط يدوست دار-

 ..دوست دارم یلیخ!...هیعال..يوا-

 :گفت اقی،با اشت ياز شاد زیلبر یمن کرد وبا چشمان روبه

 !!تورو خدا..مامان؟؟ شهیم-

 .ملحق شد ودستش را دورِ گردنم حلقه کرد هم به او مهتا

 ...تورورخدا مامان-

امالبخند من ...لبخند زدم اریاخت یب.بود دهیکه چ يبرنامه ا يبرا يودر بهت وناباور اریمهد يبه حرفها نانیاطم با

را  زیدن يِجواب ِ الو  نیحس ریهردو صورتم را غرقِ بوسه کردند وام!بچه ها همانا يوخنده  غیج يهمانا وصدا

 :داد
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 .میایما م...زیبله دن-

 ؟.به مامانت يدیرو م یحاال گوش..خوبه مرد بزرگ یلیخ-

حامد دلم را  يلبخند دلگرم کننده .مشتاقانه خودش را به آغوشِ مامان انداخت .را به طرفم گرفت  یگوش

 .دیخندیم شیبعد از مدتها چشمها.گرم کرد یحساب

 ن؟یکلیب يالو ؟آقا-

فقط گذرنامه  ن،یالزم ندار زایو..با دوست من هماهنگ شده  زی،همه چ دینباش يزید شما نگرانِ چخانوم سرم-

 دوارمیدومِ نوروزِ ،ام يمسابقه هم هفته ..با ما زایچ ي هیبق..دیبفرست گمیکه م یبه آدرس طیبل ي هیهاتونو برا ته

 .میدرکنار هم داشته باش یخوب يروزا میبتون

 .واقعا ممنون یول..زده ام جانیمن هنوزم ه..ممنون-

 !ریشبتون بخ..خانوم کنمیخواهش م-

 .شبتون خوش-

 :خانوم سپرد وخودش را کنارم رساند هیپسرش را به دست عط حامد

 .گمیم کیتبر..بود  یخوب یلیخبرِ خ-

 .!واقعا...امروز واقعا فوق العاده بود..ممنون-

 ست؟یبرات سخت ن ییتنها-

 :گوشش گفتم کیاهسته ونزد یکم یخنده ول با

 !مردم کنارم دارم هیکه  نباریا..رفتم وتونستم ییبار تنها  هیمن -

 .کرد ومنظورم را به او برداشت نیحس ریبه ام ینگاه حامد

 ..دمشیاول د يکه دفعه  هیهمون پسر کوچولوِ زبون دراز شهیباورم نم..شهیم يواقعا داره برا خودش مرد-

 :حسرت ادامه داد وپر نیغمگ یلحن با

 روز محمد منم بزرگ بشه؟ هی شهیم یعنی-

کردم شیبه پدرانه ها يزیمحبت آم نگاه: 

 !شهیم نیبهتر يزیاگه پاش محبت بر..شهیحتما م-

انداخت ریکرد وسرش را ز يقدر شناسانه ا نگاه: 

 !شدم بعد معصوم یاصال انگار خال..یلیخ..افسردم نرگس یلیخ...انهی تونمیدونم بدون ِ معصوم م ینم-
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اون بنده خدا  نکهیا شه،همیهم حال و هوات عوض م..اصال برا نوروز برو همدان...کم به خودت زمان بده هی-

 دیاما با..که همه جا برات خاطره س دونمیمن م....یشیخورده بهتر م هیباور کن ..ننیبیها هم نوه شونو م

که فقط تو  یوقت یخاطره ها قشنگن ول...یِ خاطره ها بکن یزنده ها رو قربون دینبا!.که فقط خاطره س يریبپذ

 :نگاهم را دوختم وگفتم زمیِ عز يبه بچه ها!یبزن ادشونیفر نکهیقلبت باشن،نه ا

بذار ..باهاشون نجنگ...یباهاشون داشته باش زیمسالمت آم یستیهمز هیکن  یسع..مونن یم شهیخاطره ها هم-

 یب...تو عطرشون غرق شو..بخور یدنیبا هاشون نوش..وقتا نوازشت کنن یگاه یبذار حت..ننیوکنارت بش انیب

 !آزارتر از آدمان 

 ؟یخوبه که هست یلیخ یدونستیم-

غمگ میکرد یهردو بهم نگاه.ِمعصوم بود یشگیهم حرف با  خواستیظاهرا م.بر لبمان نشست ینیولبخند

خواست  ینم یخسته بود ول!!!دانست با خودش چند چند است یمروز ها ن نیکه ا يحامد..دیایخاطراتش کنار ب

بچه ها  ياندازه  یب جانِیبا ه دنسرو کله ز یبعد از کل.میآخر شب به خانه برگشت.دیایها به سرش ب نیبدتر از ا

کنارم  یبالشت ِ خال يِرو یتخت رها کردم ودست يخودم را رو! دنیدادند به خواب تی،باآلخره رضا

بودنش  الِیبا خ.کنمیبالشت احساس م يرو یعطرش را گاه يهنوز هم بو..ستیخال شیجا شهیهم...دمیکش

 :شومیآرام م یوکم زنمیحرف م

 .یلیخ..زمیخوشحالم عز یلیخ-

بودنش  يهنوز هم مرا به آن روز ها..قیعم یمحو ول یلیخ دمییصورتم گذاشتم وعطرش را بو يرا رو بالشت

 میچشم ها!سختم يِروزها يادعا یمرد ب!!که با آمدنش مرا عاشق کردو با رفتنش باز هم عاشق يمرد.برد یم

 يِ جو طیبا شرا سشاحسا يآب وهوا شهیهم.چشمانم جان گرفت شِیصورت خندانش پ ریرا بستم،تصو

 !قطعا او هم خوشحال است..شدیم میاحساسم تنظ

لبخند زدم  یهمه خوشحال نینامِ مسبب ا دنیبرداشتم وبا د صورتم يبالشت را از رو.بلند شد یگوش امیپ يصدا

 :شماره اش را گرفتم ام،یوبالفاصله بدون خواند پ

 !یعال..بود یعال اریمهد يوا-

 !سالم خوشگله کیعل-

 !از طرف من از سامانم تشکر کن..خوب بود یلیخ..سالم يوا-

 !ت بهش بگوخود ایب...بود یکنارمه منتظره تا بدونه عکس العملتون چ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 ...یول-

 .کردم یبود اگر تشکر نم یادب یکمالِ ب یول..کردم ینم یهنوز آنقدر ها با سامان احساسِ راحت من

 ؟یخوب..سالم -

 !خوشحال شدن یلیبچه هاخ...بود رینظ یواقعا ب...ممنون سامان...سالم-

ام تو پوست  گهیِ د يایلیفکر کنم خ یول)کرد وادامه داد يتک خنده ا(فقط بچه ها؟؟؟ یول...کنمیخواهش م-

 شیصدا.دیپر کش شیدلم برا.هم بلند شد اریمهد يِِ خنده  يصدا.خنده ام گرفت طنتشیاز ش...ستنایخودشون ن

 : دیفاصله به گوشم رس یبا کم

 !!پاشو از وقت خوابت گذشته...یکنیم یفضول يادیز يدار گهید..نمیبده بب-

 :اعتراضِ سامان بلند شد يصدا

  که؟؟یمرت نیچقدر قدر نشناسه ا نی؟؟ببيحاال من شدم نخود..صفت یب يا-

 .بازم ممنون به خاطرِ لطفت...خوامیمن از طرفش ازت عذر م-

 !!نکرده کهیت کهیمنو ت یروان نیاز من خدافظ تا ا...گهیخجالتم نده د نقدریبابا ا کنمیخواهش م-

 !خدافظ وشب خوش-

 :دمیرا در حال دور شدن شن شیصدا

 !يبدبخت عقده ا دیپد دیرندیبگ ایب-

 :بود کیکه حاال نزد اریمهد يصدا

 !خانواده نشسته نجایدرست حرف بزن سامان ا-

 !دمایم یفحش ناموس..نمیگمشو بب-

 :گفت یبا لحنِ مهربان اریاما باالخره تمام شد ومهد..شانیآمد از کلَکل ها یام بند نم خنده

 ..هینجوریالقش ااخ...گهیسامانه د..زمیببخش عز-

 !..قدرشو بدون...هیخوب یلیدوست خ-

 خاتونم؟ يخودت چطور....کنم  یکه ولش نم دونمیم-

 ..دلم برات تنگ شده یلیفقط خ..میعال یلیخ-

 نگفت؟ يزیعمو چ یراست..گهیبرا چند روزِ د کنمیم يمنم دارم لحظه شمار-
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امسال نه ..گذرهیم یته ِ دلشون چ دونمیم یول..ذوق کرد یمامان که کل..خوشحال بودن هر دوشون یلیخ..نه-

 ...گن ینم يزیبه خاطرِ بچه ها چ یول ستیخوب ن ییهمه تنها نیقطعا ا...نه مرجان..من هستم 

 :گرفت کبارهی دلم

 ...شیک میپارسال با حامدومعصوم رفت.. ریبخ ادشی-

 .دیچشمم چک ياز گوشه  یاشک يبغضم شکست وقطره  اریاخت یب

 حامد بهتره؟...خدا رحمتش کنه-

 :عقب راندم یاشکم را پاك کردم وبغضم را به سخت.خواست حالِ خوشش را خراب کنم ینم دلم

 ..شهیبه بعد بهترم م نیاز ا..بهتره یلیخ..آره ...امرزهیرفتگانو ب يخدا همه -

 خونه؟ نیمحمدو آورد-

 !ندارم یحق چیکنم؟؟من ه کاریبعدو چ یول..آره -

 یِ حفظ ِ ظاهرم ب يکه دلبسته اش بودم باآلخره بغضم سر باز کردوتالشم برا يزیاز عز ییِ جدا يادآوری با

 .ماند جهینت

 !بود نیاز اولم برنامه هم!ییجدا نیبه ا میمجبور.....زمینکن عز هیگر-

ه کنارش نه ما ؟یحاال چ یول..خوش بود دنشیمن دلم به د!يتو نبود...اون موقع معصوم بود یول..آره -

 ..میباهم عاشقت شد.میدیم،خندیناراحت شد م،باهمیدیباهم نفس کش...بودم

 ...هقم را با دستانم مهار کردم هق

 !تو فقط آروم باش...یباش کشینزد دمیبه خدا قول م..آروم باش نرگس..نکن قربونت برم هیگر-

-.... 

 !نرگس؟؟تو رو خدا جواب بده -

-.... 

 !!اَه ،لعنت به من...بگو يزیچ هی!نرگس کنمیدارم دق م-

 :مضاعف گفتم يبغضم را فرو دادم وبا درد.اش دامن بزنم یبه نگران نیاز ا شتریب امدین دلم

 !خوبم..يخوبم مهد-

 هوم؟؟...میحرف بزن گهید زهیچ هیراجع به  ایاصال ب! ينصفه عمرم کرد-

 !کنمیخواهش م..کم آروم بشم هیبذار ..نه-
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 :زدیش موج مدر کالم یوکالفگ یناراحت

 !ریشب بخ!..زمیعز یهر جور تو راحت..باشه-

 !ریشب بخ..زمیببخش عز-

ثمر وپشت سر هم به  یب.دیامانم را بر هیگر.را که قطع کردم انگار تازه عمق فاجعه را درك کرده باشم تماس

روزها را بارها وبارها با خودم  نیتمام ا..دانستمیرا م زیمن همه چ..دادمیوبه خودم فحش م زدمیبالشت مشت م

هم  يِ احساسات مادرانه ،همه  يپا..من واقعا کم آورده ام..اما حاال ودر عمل کم آورده ام..تکرار کرده بودم

 !!!آورند یجنسانِ من کم م

 یم نییتخت باال وپا يهردو رو.شدم داریبچه ها از خواب ب يوحشتناك وسرو صدا يجمعه با سردر صبح

 یبه وجد آمده وبا صدا م شانیها دنیمحمد هم از باال وپر! انیدر م یکی.کردندیم میشت سرهم صداوپ دندیپر

 :کرد یسرم به شدت درد م یشان را خراب کنم ول يامد شاد یدلم نم..دیخند

 لطفا؟ دیبس کن شهیم.بچه ها؟؟..بچه ها-

 !پاشو...مامان ِ خواب آلو گهیپاشو د-

دستم را .عرق کرده بود یوحساب زدینفس نفس م.تخت پرت کرد يرا کنارم رورا گفت وخودش  نیا نیحس ریام

 .اش زدم یشانیپ يرو يسراندم وبوسه ا شیموها يال به ال

 :جا کرد وگفت گرمید يبازو ریخودش را ز مهتا

 ؟..میببند لمونویوسا دینبا..م؟یبر میخوا یمامان ؟مگه نم-

 !ستیحالم اصال خوب ن یول..زمیچرا عز-

 .میکنیجمع م المونویبگو چمدونا کجاس،خودمون وسا-

 !میام ندار يِ ضرور ریغ ي لهیدر ضمن وس...ممکنه هوا سرد باشه ...نیلباس گرم ومناسب بردار..باشه دخترم -

 :شد وگفت زیخ میبا اعتراض ن نیحس ریام

 ؟یچ یعنی...دارم یشخص ي لهیوس يسر هیمن !مامان یول-

 :درد ناکم را ماساژ دادم وگفتم يها قهیدست شق با

 !ریام کنمیخواهش م..ستین یاآلن وقت خوب-

معنا  یب يمحمد هنوز هم از خودش صداها.رفتند رونیاز اتاق ب ریمتوجه ِ حالِ خرابم شدند وسر به ز هردو

 شهیوش میباهم به آشپز خانه رفت.دمشیکردم وبه آغوش کش ضیپوشکش را تعو یبا سست.آورد یدر م نیریوش
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 یبه دنبالِ پسرش م دیبا حم نکهیا بر یِ حامد مبن امیپ دنیبا د.شدیم يهر لحظه ابر میحال وهوا.اش را پر کردم

 جیگ نیحس ریمهتا وام.حسِ متناقص کالفه ام کرده بود نیا!کرد سی،تمام صورتم را خ یباران ي،توده  دیآ

که هر لحظه  يوسردرد سیخ یطرف وآن طرف رفتنم چشم دوخته بودند ومن با چشمان نیوسردرگم به ا

راهرو  يها کیسرام يِ زنگ مستاصل ودرماند رو يصدابا.کردم یمحمد را جمع م لِیشد،وسایم شتریب

ودر .حامد تعلل را کنار گذاشت  رِیتصو دنیمهتا با د!!به نوزاد آرام وغرق در خواب رهیساك در دست وخ..نشستم

حامد با بچه ها وقربان صدقه رفتن  یِ احوالپرس يصدا.به اتاق خواب رفتم وچادرِ نمازم را برداشتم.را باز کرد

 !فشرد شیاز پ شی،قلبم را ب سرشپ يها

حامد  یول! کم کند میوحشتناك چشم ها ياز قرمز یچند مشت آب سرد ، کم دیشا...ِ اتاق پناه بردم سیسرو به

 :تنگ کرد وگفت چشم دنمیبه محض د

 شده نرگس؟ یچ-

 :بر لب نشاندم وگفتم یتصنع يلبخند.را رها کرد ونگران به سمتم آمد رریکر

 ؟یخوب...سالم-

 ؟يبرا خودت درست کرد هیچه حال وروز نیتو چته؟؟ا..من خوبم-

 :خودش را به حامد رساند وگفت نیحس ریام

 !کرد یم هیهمش گر..ستیاز صبح حالش خوب ن-

 :حسابِ کار دستش آمد وگفت نیحس ریمن ام يچشم غره  با

 !من فقط نگرانتم...دیببخش-

 :اش قنج رفت یمهربان يبرا دلم

 !من با حامد حرف دارم..مامان جون شِیپ نیبچه ها بر-

او ..خواست حالش را خراب کنم یدلم نم.مبل انداختم  يخودم را رو.رفتند زانیآو ییوبا شانه ها ریسر به ز هردو

 :حامد منتظرِ پاسخ بود.داشت اجیاحت رییتغ نیبه ا

 !شده یبگو چ...خوب-

 ! که چقدر لوسم یدونیم..کردم هیکمم گر هی..سردرد دارم ...نتونستم بخوابم شبید..یچیه-

 ؟؟یمالیم رهیسرمو ش يدروغ بچگانه دار هیکه با  امیخراب به نظر م نقدریا یعنی-

 :لبم را به دندان گرفتم وگفتم..کردم بدترش
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 !نیهم!شده اس قیواحساسات رق یکم دلتنگ هی..!ستین یمهم زِیباور کن چ یول..خوامیمعذرت م-

 :برخواست وگفت شیاز جا یوعصب ناراحت

خداحافظ ...سوال بره رِیشعور آدمم ز شهیشدن باعث م يدونستم چند ماه بستر ینم! یهر جور راحت....باشه-

را چنگ زد  رریکر.نحو به آن همه حال خوشش گند زده بودم نیاما به بدتر خواستیدلم نم!یمیمثال صم دوست

 :وبا تعلل گفتم ریخودم را به سرعت کنارش رساندم وسر به ز.و به سمت در رفت

 دنش؟؟ید امیب تونمیم-

 :گفت یوکالفگ ریتاخ یو با کم ستادیهمان جا ا.سطل آب سرد را کرد کیجمله کارِ  کی نیهم

خود من ، حق  یاز همه،حت شتریتو ب دونمیندونه من که خوب م ینرگس؟؟هر ک یگیم یمعلوم هست چ-

 یمگه نگفت..اگه اومدم دنبالش به اصرارِ خودت بود ؟؟منیباف یکه تو ذهنت م هیچه مزخرفات نیا!!يدار

 شبید تییایخولیافکارِ مال نیبه چرت وپرت بافتن؟؟نکنه به خاطرِ ا یوحاال نشست یفرصت؟؟خودت گفت

 ؟آره؟؟يدینخواب

ومن قبل از او  میبرداشت زیمحمد هردو به طرفش خ ي هیِ گر يبا صدا.گفت  ادیآخر ِ حرفش را با فر قسمت

 !نیبودم هم یمادرِ قرض کیمن فقط ..کردمیمادرانه ها را سرکوب م نیا دیبا..دمیکنار کش

 :وبچه را به آغوش گرفت وگفت دیکش شیموها يال یدست کالفه

 ؟يدیخودتو عذاب م يدار ه؟چرایکارا چ نینرگس ا-

 :ام کمتر آزارش بدهد یدرون یبر چهره زدم تا آشفتگ يخونسرد نقاب

باهم  دیبا!بچه تو بردار وبرو ..بود نیاز اولم برنامه هم!عادت کنم دیبا یعنی..کنمیدارم عادت م..دم یعذاب نم-

 دمیشن..نگرانِ منم نباش...شدنِ هورمونام نییباال پا يِحس و حالِ منم بذار پا نیا.دیکن بودنو از حاال شروع

 !همدان بهت خوش بگذره دوارمیام...قشنگه یلیخ هیترک

 .:اوردیاما دلم باز هم طاقت ن.را به او کردم وبه سمت اتاق خواب رفتم  پشتم

 !مواظبش باش یلیخ-

بسته شدن در ،بغضم را فرو  يصدا دنیسر خوردم وتا شن نیزم يهمان جا رو.را گفتم ودر را بستم نیا

 نیِ زم يآنقدر که همان جا رو!ستمیاز رفتنشان ، هر چقدر که دلم خواست گر نانیاما به محض اطم.خوردم

 .خوابم برد
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 یم نییباال وپا میحال وهوا یطوفان ییایمثل در. فرستادم  اریمهد يِروز با آژانس گذرنامه ها را برا همان

از  يانگار تکه ا!..ثمر  یمطالعه کردم ، اما ب یکم..بود  دهیفا یاما ب.سرم را با بستنِ چمدان ها گرم کردم.شد

بچه ها را به پارك .زدم  رونیخفقان آور ب طیمح نبچه ها از آ يدست آخر به بهانه .وجودم را گم کرده بودم

 یکم.دلم آشوب بود..نبودم نیزم يِاصالرو ینگاهم به آنها بود ول.وسرد نشستم یچوب کتمین يبردم وخودم رو

 !حالم بهتر بود یکم ،فقطیکم.مینم باران که شروع شد ،به خانه برگشت دن،نمیطعم بهار را چش یقدم زدن وکم

مورد  یدلمشغول.کردم ینیری،شروع به پخت ش يبود به صبح رساندم وصبح با انرژ یرا به هر جان کندن شب

 هر سال با .امیا نیعالقه ام بود در ا

ِ خودمان  يهم برا یمامان وبابا درست کردم وکم يبرا يمقدار.بودم میمهمان ها يرایها پذ ینیریش نیهم

بچه ها هم از .خوش رنگ وبو، فارغ شدم ینیریظهر بود که از طبخ چهار نوع ش يهایکینزد...دمیچ یداخل ظرف

 .ردندک یم يزیسفرشان برنامه ر يوبا شور وشوق برا زدندیسرو کله مصبح با هم 

 میطبخِ مرغ تنظ يفر را برا يام را پاك کردم ودرجه  یشانیزنگ خانه که بلند شد،با پشت دست عرق پ يصدا

 :کردم وغر غر کنان به سمت در رفتم 

 ن؟یشنو یدرردو نم يِمگه صدا..بچه ها؟-

 :در را باز کردم  عیسر.به شور افتاد کبارهیدر ،دلم  یمحسن از چشم يصورت ِ گرفته  دنِید با

 ؟یخوب...سالم داداش-

 .بر لبش نشاند وداخل شد يدرنگ لبخند یب

 باز؟سهم ما که محفوظه؟ یراه انداخت ییبو ن؟عجبیشما خوب..خوبم...کهیکوچ یسالم آبج-

 بره؟ ادمیسهم خان داداشمو  شهیمگه م..ممنون-

 :علل گفتت یاز کم بعد

 !نیستین لیمامان گفت برا سال تحو-

 :را به طرف ِ اتاق بچه ها چرخاندم وآهسته گفتم سرم

 شده محسن؟ يزیچ..آره-

 ب؟یتوممکلت غر يبر یفتیبا دوتا بچه راه ب يخوایم ياصال چه جور..نیرفت یکاش نم ینه ول-

 زویبعدشم نگران نباش،خود ِ جشنواره همه چ..رمیفرصتو ازشون بگ نیا ومدیدلم ن.دوست داشتن یلیبچه ها خ-

 .میشیوسرگردون نم ریسف..به عهده گرفته
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نامعلوم نگاهش را گره کرد يفرستاد وبه نقطه ا رونیرا با بازدم ب قشیعم آه: 

خواهر  کهیکوچ نجایگن؟ایم یپشت سرت چ یگ یه؟نمیچه جور تتیوضع یدونیتو که م زمیعز یول..دونمیم-

کم دست به عصا تر راه  هیرو؟کاش  يریمش يخانواده  يهست حرفا ادتیهنوز ..چهیپیمحرفا زود !جون

 ..پشت سرتون حرف نامربوط بزنه یخواد کس یدلم نم! یرفتیم

 نیحالم از ا.!!بودنم ،بود وهی، ب تیمنظورش از وضع.دیکش ریت شیحرفها دنِیوقلبم با شن دیام چسب نهیبه س سرم

 که با  یرامونیپ نیطرزِ تفکر ،از ا

به  ازین زیِما از همه چ فیتعار.خوردیتنگ کرده بود،بهم م میاش عرصه را برا دهیِ پوس يها ونابهنجار ها هنجار

 .انقالب دارد کی

 :دوختم وگفتم زانشیام را به چشمانِ گر هیِ پر گال نگاه

ه ،پس تو چشام نگا کن تا به نظرت حرفت درست ؟اگهیگردون یداداش که رو بر م يزد ینامربوط یمگه حرف-

 !درسته رو بهت بدم کنمیکه فکر م یمنم جواب

 ...یدونیتو که م...نرگس؟به خدا من فقط به فکر خودتم-

 :را باال اوردم وگفتم دستم

 نکهیا..بچه ها برات مهمن نکهیا..یبه فکر من نکهیا...دونمیم زویمن همه چ!صبر کن...صبر کن محسن جان-

 رِیکه اگه ز یکس!زنه هی شهیزن ،هم هی نکهیا..زننیم ییو چه حرفا کننیم ییچه فکرا وهیزنِ ب هیمردم راجع به 

کردم  ياما مگه من کار.!!..مجالس قلنُ شهیم..فاسد شهینباشه،م یمرد ،حاال تحت هر عنوان هی ي هیسا

جگر  ها خونِ يریدوسال کم از دست مش نیتو ا!یشناسیچرا ؟تو که منو خوب م گهیمحسن؟؟تو د

آرتوروز !راجع به من هرز نره یمارکسیوقت ذهنِ ب هیتا ..،آسته رفتم ،آسته اومدم نییسرمو انداختم پا...خوردم؟

بچم  ي ندهیِ آ يچون پا...گذرمیسفر نم نیاما از ا!ابونیخ وانداختم ت نییگردن گرفتم بس که سرمو پا

ازشون  کویِ کوچ یخوشحال نیچون اصال دلشو ندارم ا..پله برا پروازش هی شهیمسابقه م نیا دونمیچون م!وسطه

اما !تنهام ي وهیب هیپدرن،درسته من  یدرسته ب!شون کم نباشه یتو زندگ یچیه خوادیچون دلم م...کنم غیدر

را چ!شاد بودن ن،حقیحق خند..میکردن دار یِ امثال من، حقِ زندگ يباور کن منو زنا!حقمونه يذره شاد هی نیا

بلند  وارِید هی دیبا دهیزن تا شوهرشو از دست م هی ینداره ،ول یتیمحدود چیبازم ه رهیم یزنش م يمرد هی یوقت

  هیچال ، بزرگ کنه که  اهیس هیتو  نارواو دیبا!! اگه بچه ام داشته باشه که فبها.؟.دور خودش بکشه یبتن
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طرفتون  نهیحرفم ا!ستمین ستینیبه خدا من فم!نکنه تیجامعه سرا ي هیشون به بق يپدر یجذامِ ب وقت

 !نیکن يبه قول خودتون دلسوز ن،بعدی،بعد حرف بزن نیبشناس

 يتازه صغر!شناسنت یفروشِ محل که نم يورنگکار و سبز شناسم،بقالیخواهر من؟من تو رو م هیچه حرف نیا-

بچه  نیا!خودتو در معرضِ حرف ِ مردم قرار نده گمیمن م!خود يِجا گهیخانوم واشرف خانوم وهزار تا کالنتر د

راجع به تو به  ینامربوط حرفخواد که  یدلت نم...کنن یمحل وشهر زندگ نیتو هم خوانیها پس فردا م

 ؟!گوششون برسه

 :آشکار گفتم يتاسف تکان دادم وبا پوزخند يرا به نشانه  سرم

تو  یشناختیاگه منو م! یشناسیمنم اشتباه کردم که گفتم منو خوب م!..داداش یشناسیکه منو م یکنیادعا م-

 یِ حرف مردم تره هم خورد نم يکردم که برا تیترب يکه من بچه ها مو جور يدیفهمیمدت م نیا

 !کنه یمزه نم ونزبونش ریز يا گهیحرف د چیه ینیریخودمو اعتقادامو بهشون چشوندم که ش يجور..کنن

رفتن که  هیترک..کنمیم يمن به خاطر ِ بچه هام هر کار یول زنمیرو حرف بزرگترم حرف مکه  شرمندم

اصلنم ...گوشه وکنارا نیبگو رفتن هم ،یِ محل ياینگرانِ آبرو و حرف خاله خان باج یلیشمام اگه خ!...شکشیپ

 !!!وقت راجع به ما فکر بد نکنن هیحرف خارجو نزن که 

 کیحرف !چسباندم یحرفها ،واقعا آمپر م نیبا ا یگفتم،قصدم رنجاندش نبود ول هیآخرِ حرفم را با کنا ي تکه

 !!!حرف ها خون دل خورده ام نیاز سه سال است که با ا شیروز ودورز نبود،ب

خودم را هم  يحوصله  یحت..خسته بودم زیاز همه چ..برخواست وا زخانه خارج شد یوعصب کالفه

 نیحرفها وا نیحالم از ا...ها چشم دوختم کیسرام نیکردم وبه درز ِ ب زانو ستون يرا رو میدستها.نداشتم

 ریتعب نیا یسیکند؟زمان ِ دگر د رییتغ دمانید ي هیوقت زاو چیه ستیقرار ن.خوردیپر سوء ظن بهم م رامونِیپ

 د؟یفرا خواهد رس ی،ک گرانیما از رفتار د يخود خواهانه  يها

 .افکارم را بستم وخودم را به تلفن رساندم يانتها یدفتر ِ ب.. خانه زنگ خورد یگوش

 !دییبفرما..بله؟-

-... 

 د؟یزن یالو؟؟؟چرا حرف نم-

-... 

 !دارن يمردم هزار تا گرفتار!!یکن دایبرا پر کردنِ اوقات فراغتت پ گهیراه ِ د هیبهتره  يکاریاگه ب-
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 خاتون؟ میما باش اتونیاز گرفتار یکی شهینم یعنی-

 :رها کردم یصندل يخودم را رو شیصدا دنِیشن با

 ار؟؟یمهد-

 زم؟؟عشقم؟؟؟خانومم؟نَفسم؟؟یجانم ؟؟عز-

 ..کردند امیق کبارهیو دهیچیدر هم پ هیوگال یدلتنگ

 ینم گهیگفتم د!!پره تمیکه گفتم ظرف ؟منیقراره با مامانت حرف بزن ی؟؟؟کیکن ینم يکار چیپس چرا تو ه-

 .زد  شترین رمی؟اشکها به بغضِ گلوگ!انصاف یکشَم؟؟مگه نگفتم ب

 ؟یکنیم هیگر يباز دار زم؟؟چرایشده عز یچ-

پشت وپناه؟ من دارم له  یشیمرهم؟م یشیم ی؟؟هان؟؟مگه نگفت ییشده؟؟من خستم، کجا یچ یگیتازه م-

 !!بار نیا رِیز شکنهیکمرم داره م..انصاف یب شمیم

 !شمیماصال متوجه ن ؟منیزنیحرف م یشده؟از چ یچ-

کس مثلِ محمد  چیه...دیکه درکم کرد دیکنیتظاهر م.!نیشناس یکدومتون منو نم چیه!يدیوقت نفهم چیه-

 !دیمنو نفهم

 خواهدیدلت م یگاه!نابجا اریبس یناخواسته بود ول..دیکش یرحمانه به رخ م یرا ب میآن طرف خط ،خطا سکوت

تا حرف نامربوط  یاز باز شدن محکم بچسب شیودهانت را پ يقبل بازگرد هیبه چند ثان یبتوان یول يریبم

 یترس یم.شیونه راه پ يراه پس دار هن!سوزاند یحرفها چقدر گلو را م یبعض یتلخ!!یمربوطه را به زبان نران

 !موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهان.یواوضاع را از قبل بدتر کن یبزن یحرف

 :دلسوز گفت یلحن با

 ...شده یبرا فردا شب اوک طایبل فقط خواستم بگم-

 ..من اریمهد-

 خوب؟..میزنیبذار بعدا باهم حرف م-

 ..یول-

 !زمیخدافظ عز.پس بذار برا بعد!ستمیخوب ن گهید ست،منمیتو حالت خوب ن...نداره یول-

 .خدافظ -
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مامان ومحسن را در  يها ینیریش..سوخته رفتم مهیتر،سراغ فر ومرغ ن زانیآو ییوشانه ها زانیآو ییلبها با

هم  دیشا.. کنم یرا سرِ او خال تمیحق نداشتم عصبان!!لب بارانِ فحش را بر سرِ خودم آوار رِیوز ختمیظرف ر

رنگارنگ،داغِ دلم  يبا ترافل ها یشکالت يها ینیریِ ش دنیباد.خودمان پر کردم يِرا برا يظرف بزرگتر!!داشتم

 !دوباره تازه شد

را  میودستها دمیرا به آغوش کش میزانوها..آشپز خانه سراندم يها کیِ سرام يدم را روزدم وخو هیتک وارید به

 يبچه ها از پشت درها يِ مشاجره  يصدا..خواستیها سکوت م نیاز ا شیدلم ب..گذاشتم میگو ش ها يرو

 الهیپ کیچند نفس سکوت و..انگشت اشاره ام را داخل گوشم فرو بردم...دیرسیاتقشان هم به گوش م يِبسته 

را گشودم ومثل برق گرفته ها خودم را به اتاق  میچشم ها کبارهی.بسته خودم را مهمان کردم یفکر با چشمان

 . فقط نگاه کردند هیچند ثان يباز کردم که هردو مات ومتعجب ،برا یدر را با چنان شدت.بچه ها رساندم

 !دهیمو برداشته ونم یاس پ یمامان به خدا مهتا پ-

 ....ختیبهم ر لمویاول اون وسا!مامان  هگیدروغ م-

 .!میبر دیبا د،امشبیچک کن لتونویفقط وسا!....کنار دیبسه فعال دعوا رو بذار-

 .دندیپر نییتخت باال وپا يرو يوبا شاد دندیکش غیج همزمان

سرم انداختم وهنگام خروج از خانه گفتم يرا رو دمیچادرِ سف.مامان ومحسن را برداشتم  ینیریش ظرف: 

 !نیآماده باش..میوفتیراه م نییمن اومدم پا-

گذاشته  نیِ بابا،چمدان ها را در ماش یشگیمامان وسکوت هم يِها يقرار یو ب هیاز پشت سر گذاشتن گال بعد

 .میوبه سمت تهران در حرکت بود

به !آورد یمرا به وجد م یشده در ذهنم ،حساب دهیچ يکرده بود و نقشه ها تیبچه ها به من هم سرا یخوشحال

 .افتمیمورد نظر را  يوسرانجام شماره  روروکردمیرا ز یافتیدر يتماس ها ستیبه تهران ،ل دنیمحض رس

 الو سامان؟-

 ..به سالم-

 :وگفنم دمیاز تمام شدنِ کالمش،پرشتاب وسط حرفش پر قبل

 اونجاس؟ اریمهد..نگو  يزیتو رو خدا چ.. سالم -

 شده؟ يزیچ..آره-

 .یراحت حرف بزن یجا که بتون هیفقط برو ..نه-
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فاصله  نیاز ماش یکم.شدم ادهیپ نیانداختم واز ماش یعقب از هوش رفته بودند نگاه یصندل يبچه ها که رو به

 :ِ سامان را دادم يگرفتم وجوابِ الو

 !با بچه ها،تهرانم ؟منيدیآدرس م-

 !شده که یبرا فردا شب اوک طایزنگ نزد ؟بل اریمهد ؟مگهیکنیم ی؟شوخیچ-

 !کنم ریغافلگ ارویمهد خواستمیم! دونمیم..دونمیم-

 !عسلم خوردش لیپات هیبا  شهینم!ياومد خودیب!برج زهرِ مار ِبغ کرده رو نیو؟ایک-

 :مکث گفتم یوبا کم دمیرا گز لبم

 !ندارم که برم یی؟بچه ها خوابن ،منم جا يآدرسو بد شهیم یول!..منه رِیهمش تقص..دونمیم-

 .دنبالت امیآدرس بده، م-

 ...یول.. یول...زنگت بزنم شدیبه خدا اصال روم نم..شمیمزاحم نم..نه-

 !میرو هم ندار ایمسخره باز نیتعارف وا!دنبالت امیخوب آدرس بده م يحاال مثلِ دخترا!دونمیم.. يدوسش دار-

 ..سامان من یول-

 !يم کرد ونهیگه،دیبگو د! نیتون مثل هم ییدوتا..اَه-

 !امامم ادگارِیاول !شرمنده م به خدا-

 ؟یتونی،م کهیکم تراف هی.احتماال..اونجا امیم سایاول سعادت آباد وا..ایخوب همونو تا ته ب-

 !سرراسته امیم..ستین یآره مشکل-

 !زمیعز نمتیبیپس م یاوک-

 .داد یرا انتقال نم يگفتنش حسِ بد زمیعز

 !ممنون..نمتیبیباشه م-

با .ستادمیبودنش،کنار بزرگراه ا نیخوش پوش تر،راهنما زدم وبا تعجب از بدون ماش شهیسامانِ از هم دنید با

  یصندل يِدندان نما خودش را رو يلبخند

 :گفت يجا داد وبا انرژ جلو

 ؟؟یما چطوره؟خوب دهیِسپ يبانو . سالم -

جوابش را دادم یبا مهربانلبم نشست و يرو يمقدمه ا یب لبخند: 

 ؟؟یتو خوب.ممنون..سالم-
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 :غرق در خواب انداخت وگفت يعقب وبچه ها یبه صندل ینگاه

-اکه هنوز خوابن نایا....ا! 

 !تموم شده نشونیبنز..دنیپر نییخوشحال بودن که همش باال پا نقدریاز صبح ا-

 یگفت یچ یبگ يخوا ینم!کم مونده بود مبالروگاز بزنه از غصه م،یبه مصدوم خودمون برس میخوب پس ما بر-

 خته؟؟یبهم ر نقدریکه ا

 .گفتم یول!گفتمیم دیوقت نبا چیکه ه يزیچ!فوق العاده مزخرف زِیچ هی-

 :گفت يمثال جد یبا حالت دیرا به هم مال شیدستها

 !رمیبگ وکارساز براش درنظر عیدرمان سر هی دیبا..فورست ماژوره یحساب هیپس قض-

 !تورو خدا سامان-

 .خونه می،بعدش بر ییجا  هی میریاول م...نمیبزن کنار من بش نجایا-

 .میرا کنار زدم و جابه جا شد نیماش

 :رنگش را به سمتم گرفت  ییطال یگوش خندیل با

 . شماشهیریرمز ش ق...ریحاج بابا رو برام بگ يکن وشماره  یلطف هی-

 :گفتم شدیم شتریکه هر لحظه ب يرا گرفتم وبا خنده ا یگوش

 تونو؟ یتیرمزِ فوق امن نیا سنینویم يحاال چجور-

 :کوتاه نگاهش را به من دوخت وگفت يلحظه  چند

 !سیبنو شیلینگیف!توهم رهینکن که کالهمون م نیبه رمزِ من توه-

 !شد نیما مز يکه الفاظ ملوکانه تون به خنده  دیشما ببخش-

 :دینگاه ،مثل بمب ترک کیبا  یول..شتدر کنترل خنده اش دا یسع

 !الفاظ ملوکانه ت از پهنا تو حلقم-

 :را به طرفش گرفتم  یگوش.خنده مان تمام شد  نکهیاز ا بعد

 .خورهیداره زنگ م ایب-

 ؟یبش ادهیپنجاه تومن پ یکه الک يخوا ینم...کریبذار رو اسپ-

 :را پر کرد نیماش يسالمند ،فضا يمرد یمیِ گرم وصم يصدا هیگفته اش عمل کردم وبعد از چند ثان طبق

 بابا؟ يما کرد ادیچه عجب ..سالم پسرم-
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 .دیرس بیکردم،امروز شاهد از غ ادتوی شبیخدا د ؟بهیخوب.خودم يسالم حاج بابا-

 ..بابا ان شاهللا رهیخ-

 کردش؟ زیعز ياون تحفه  شیباز رفته پ ایگل هست  یب یب!رهیمافوقِ خ-

 .نشست یمردانه اش به دل م ياخنده ه يصدا

 باز؟ هیخبر! اول برج رفته وبا دسته گلم برگشته..آره بابا جون هست-

اون  يمورد عالقه  يغذا!ارمیکرده م زیخبر بده دارم براش مهمون عز یب یعجالتا به ب یول.. ادهیخبر که ز-

 !یدست بوس ارمشیلوسِ بچه ننه رو هم بذاره رو اجاق ،تا شب ب یکی

 !پس منتظرتونم..بابا جان يذاریقدم سر چشم ما م-

 .سالمِ مخصوصِ منو برسون یب یبه ب..حاج بابا يتاجِ سر-

 !خدا به همراهت..باشه بابا-

 !خدا پشت وپناهت -

 :گفت یشگیرا که قطع کرد به تعجبم پاسخ داد وبا همان لبخند هم تماس

 تلفنم بگم؟ نیا ي هیقهوه بهت بدم ، قض هیتوپ  يجا هی میبر یموافق-

 !مهمون خرِ صاحب خونه س-

 !برهیسرِ منو م يبه برگگلش کرد یجسارت نیاگه بفهمه همچ اریمهد!خاتونِ قصه ها يدار اریاخت-

 !وونهید-

 !دختر ِ مهربون ،شمايریزنج یِاصال ما جان-

 ن؟یام باش يجد دیتونیشما دوتا اصال م نمیبب-

که تا عمر  رهیگیپاچه تو م يکنه جور یقاط..يدیآقا سگه رو هنوز ند ياون رو یول...ستین یبه من که حرج-

 !نره ادتی يدار

 .رساند نیرا گفت وبا خنده دستش را به پخشِ ماش نیا

 ؟یراجع بهش بگ نجوریا ادیدلت م!سامان یانصاف یب یلیخ-

 :تر از لحظات قبلش شد وگفت يجد یکم

خدا شاهده بهش گفتم اگه ...يادی،از سرشم ز چیه يم که ندارک یتوام از خانوم...آقاس یلیخ اریمهد شییخدا-

 !از گل نازك تر بهت بگه با من طرفه
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 رازمیخواجه حافظ ش. نییافتاده پا الدیپشت بوم که سهله از برج م يشم که قربونش برم از باال ییِرسوا طشت

 !بد خاطر خواته دونهیم

از  یکم.مصرف پشت رول نشست کباری وانیبا دو ل قهیوبعد از چند دق ستادینه چندان شاهانه ا يدکه ا يِجلو

 .را مجددا روشن کرد نیقهوه اش مزه کردوماش

 يانداختن ها ریسنم از رنگ به رنگ شدن وسر به ز.را منتقل کرد یحسِ خوب اریاز حس وحال ِ مهد فشیتعر

  ینیریش شیبه جا. دخترانه گذشته بود

 :مقدمه گفتم یب یلیوخ دمیقهوه ام چش از یکم.بر دلم نشست یخاص

 ست؟ین تیتو زندگ یکس ؟؟یتوچ-

 .زهر شد کبارهی، ینیریدلم را آشوب کرد وتمام آن ش نشیِ غمگ نگاه

 !دمیپرس ينجوریهم.کنم یخواستم فضول ینم! دیببخش-

 . شدندیجابجا م يمتریلیها م نیانگار ماش! نیسنگ کیسکوت وباز همان تراف یکم

 !تونه ازش حرف بکشه یهم نم ایسازمانِ س!شه یدهن قرص اریِ خوب مهد ياز خصلتا گهید یکی-

 :داد وگفت رونیرا آه مانند ب نفسش

نه راه پس دارم ..مونهیداغش تا ابد رو دلم م!نارو خوردم یبوده واز بد کس یکیفقط بدون ...از نبشِ قبر متنفرم-

 !نزنم دق جلوم باشه ودم نهییمثل ِ آ دیبا!شینه راه پ

 :کرد وگفت رینگاهم را تعب يپرسش ها ییگو

 ..هم ..یقمیتو هم رف!ندارم یمن مشکل..!بپرس اریاز مهد یبدون شتریب يخوایاگه م-

 !سالم عمو -

لبخند زد  شیبه رو یوصف ناشدن یاقیسامان با اشت.خواب آلود برگشت  نیحس ریهردومان به سمت ام سر

 :وگفت

 چاغاله بادوم؟ یخوب!سالم به استاد بزرگ-

 ؟ ياومد یشما ک...ممنون عمو-

 ياون چشا نمیکن بب دارشیب..خواهرتم که بدتر از تو ؟اونیخوابیتو چقدر م نمیبب!دیوقته خرسِ سف یلیخ-

 !!ذره شده هیدلم براش ..خوشگلشو

 .سالم...عمو دارمیب-
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 :را گشود وبا لبخند گفت شیچشمها مهتا

 !رعمو جغد شاخدا يرکب خورد يدید-

 .داشبورد برداشت وبه سمت مهتا پرتاب کرد يرا از رو يدستمال کاغذ يجعبه  سامان

 !رسمیعمو جغد شاخدار؟حسابتو م یگیبه من م ؟يذاریمنو سرِ کار م! چموش یوجب مین يا-

 ...کمک.. يآ يآ-

 .خنده سامان را به آرامش دعوت کردم با

 .!میکنیاآلن تصادف م..ریآروم بگ!تورو خدا سامان-

به سمت بچه .ستادیوبزرگ ا یمیقد يخانه ا يِوسامان جلو میکرد داینجات پ نیسنگ کیاز آن تراف یاز مدت بعد

 :وگفت دیها چرخ

 ن؟؟یموافق. میخوش بگذرون یحساب میخوایامشب م-

 .خندان موافقتشان را اعالم کردند ییبلند ولبها يبا صدا هردو

 :گفت طنتیاش انداخت وبا ش ینیبه ب ینیچ سامان

 ن؟یهست.... میکن تیاذ ارویکوچولو ام مهد هیالبته -

را در قفل چرخاند و به  دیکل.!دیکش ادیلبم ،دوباره فر يلبخند گوشه  دنیبه من کردند وبا د یها نگاه بچه

ِبر وجود  یشده وباغِ بزرگ وآبادش گواه يهمه جا گلکار.میودلباز ِ خانه شد بایز اریبس اطیهمراه ِ سامان وارد ،ح

کرده کنار ِ استخر به وجد آمدند وما را تنها  خوشجا  ياردك ها دنیبچه ها با د.دادیدلسوز را م یباغبان

خودم را کنارش رساندم .کردیفرو کرده بود وبا لبخند به بچه ها نگاه م بشیرا داخل ج شیسامان دستها.گذاشتند

 :وگفتم

 کجاس؟ نجایا یبگ يخواینم-

 .بود یاش چراغان رهیت يها يکسترخا.را چرخاند  سرش

 .خدا بود نیزم کهیت هی نیعاشق ا!مهیپدر بزرگ مادر يخونه  نجایا-

 .!برقِ چشمانش خاموش شدوسکوت کرد ناگهان

دلم خون ..فروشش رو گذاشت يِبابا بنا.نبود ایام که عمرش به دن یبه مامانم،اون طفل دیبعد از پدر بزرگم رس-

آب  یبه راحت!فروختش...به گوشش نرفت که نرفت!مادرمه ادگارهی.شد از بس گفتم بذارش برا من

 خاطره  ییایدن اریمنو مهد!دیطول نکش شتریداشت که چند ماه ب یاونقدر پولو پارت...خوردن
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از آرزوهام بود تا دوباره حاج بابا  یکی شهیباورت نم!همه سال دوباره تونستم بخرمش نیبعد از ا...نجایاز ا میدار

خونه  نیتو هم...نجایکردم وآوردمشون ا داشونیپ شیچند وقت پ! دونهیهنوز نم اریمهد.. نجایا ارمیرو ب یب یوب

 !دارن همس نجایاز من از خشت خشت ا شتریب..باهم ازدواج کردن

 :احساس خوب ِ داشتنشان گفتماز همان  یناش يوبا لبخند دیبچه ها دو یمشتاقه در پ نگاهم

 ؟یدونشون بزن ریت هیبا  يخوایپس م-

 :را غلطاند وگفت شیپا ریز يها زهیسنگ ر یکم.مردانه سر داد  يا خنده

 ! ارمیبرم اون برجِ زهرِ مارم ب دیآشنات کنم؟تازه با یب یبا حاج بابا وب میبر يایم-

 :تکان دادم شیگونه جلو دیصورتم نشاندم ودستم را تهد ری یساختگ یاخم

  !سامان یکن تشیبه حالت اگه اذ يوا-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گرفت شیرا کج کرد وراه ساختمان را در پ گرنش

 ..!تره خانوم کیگردنِ ما از مو بار-

خندان وعصا به  رمردیوپ رزنیده،پینکش هیبه ثان.ِ مورد نظر را به نام خواند یب یرا بلند کرد وحاج بابا وب شیصدا

 .را نثار سامان کردند شانی،قربان صدقه ها يورود در يِدست جلو

 ...زمیعز يخوش اومد!قربونت بشم مادر یسالم اله-

 ت؟یخوشحال ي هیکجاست اون ما!خونهیکه خروس م ؟کبکتیخوب!جون یب یخدا نکنه ب-

 :بلند کرد وگفت یرا کم شیصدا

 سوهان روحِ من کجاست؟...عذاب؟ ي هیما ییکجا-

 .دیزد وسامان را به آغوش کش يحاج بابا ست،لبخند دانستمیکه حاال م رمردیپ

 !نکن بابا جان تیدسته گلمو اذ نقدریا-

 :زد وگفت یبرق یب یتازه متوجه حضورِ من شده باشند ،چشمانِ ب انگار

 سامان جان؟ یکن ینم یدسته گلو معرف نیا-

 !یب ینرگس خاتون ،عشقِ اول وآخر گَنده دماغته ب شونیا!دیببخش..آخ اخ -
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 :خنده اش باند شد وگفت رمردیپ

 ...انه؟ی یبگ نویِ خودشم ا يجلو يجرات دار نمیبب-

 :شد وگفت دهیبچه ها نگاهش به سمت استخر کش يِسروصدا با

 !نیصفا آورد!نیسالم بابا جان ،خوش اومد-

 .میمزاحمتون شد دیببخش!ممنون ...سالم -

 :وگفت دیمرا به آغوش کش نشیبا همان لبخند گرم ودلنش یب یب

 !من جا داره يرو چشما زشیعز..مثلِ پسرمه اریمهد!مادر جون ینورِ چشم..يزیتو عز...حرفو نزن دخترم نیا-

 يشده  سیسرتا پا خ يلباسها دنیبا د.،به سمت عقب برگشتم  یب یب غمبرِیپ ایبلند سامان و نیه يِصدا با

بالکن  يباال يجثه  زیتازه متوجه ِ دخترِ گندمگون ور"!دهیبر سیگمگه دستم بهت نرسه  "بلند ادیسامان،وفر

 :وگفت دیدخترك بلند بلند خند.شدم

 آب شد؟ ختی!سالم عرض شد ماموت اعظم-

فرشته  دمیاآلن نشونت م" دیکشیم ادیفر نطوریهم.را که گفت سامان به حالت دو به داخل ساختمان رفت  نیا

 :به صورتش انداخت وگفت  یچنگ یب یب"!عذاب ي

 !رو نکردن رویبرم تا کلِ خونه رو ز!شهیعقل چرا بزرگ نم نیریش نیدونم ا ینم!نکنه بچه لتیخدا ذل-

 .خودشان را به من وحاج بابا رساندند ریومهتا با تح نیحس ریام.را گفت وما ترك کرد نیا

 باباجان؟ هیاسمت چ. نیخوش اومد!من  يدسته گال...به به -

 شده بود؟ سیشد مامان؟چرا عمو سامان خ یچ...من مهتاهستم... مسال-

 ینم یمحترمو به من معرف يآقا کوچولو نیا!نگران نباش،کار هرروزشونه...ِ ماهت بابا جان يسالم به رو-

 ن؟یکن

تعلل، دستش را  یهم با کم نیرحسیام دیکش ریسرِ ام يِدستش را رو.کشاند  نیحس ریرا به جانبِ ام خودش

 اش را جلو  نهیس تیبا جد.برد  شیپ

 :وگفت داد

 !خوشبختم آقا یلیخ!ام يریخانِ مش نیحس ریمن ام-

 .بسته اش فشرد نهیبزرگ وپ يدستها انیرادر م نیحس ریگرفت ودست ام يشتریبابا لبخندش عمقِ ب حاج
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برم  د،تامنمیتازه کن ییلوگ هی میبر نیایحاال ب!راحت ترم ينطوریا..بهم بگو حاج بابا...پسرم يخوش اومد یلیخ-

 !دوتا رو از هم سوا کنم نیا

،با آن  ییرایپذ یِمیوقد یچوب يمبل ها يرو.سامان ودخترك،تمامِ خانه را پر کرده بود يکل کل ها يِصدا

جا  ،کنارمانيچا ینیبا س یب یب.نمیدر طرف زیمنحصر به فردشان ،نشستم وبچه ها ن ییبایهمه اصالت وز

 :باال کرد وگفت يبه طبقه  ينگاه کالفه ا.گرفت

 !میدار گه،مهمونید نییپا ایب..زشته به خدا تایآ-

 !دیمعذبش نکن!جون یب یراحت باشه ب نیبذار-

 !سوزونهیم شیتا خود صبح آت یولش کن نویجون؟ا یب یب هیمعذب چ-

 اهیس یوچشمان طنتیبرافروخته از ش یبود با صورت ینام تایدخترك مورد ِ نظر،که آ هیاز چند ثان بعد

 :زانو زد وگفت می،روو یمعصومانه وخواستن یبا حالت.قرار گرفت  میودرخشان،روبرو

 ادهیکم ز هی..شو بکنم یمعرفت یهمه ب نیا یکم دلتنگش بودم خواستم تالف هیگه،ید دیببخش..م تایمن آ..سالم-

 .کردم يرو

 :را گرفتم وگفتم شیدستها.بود نیدلنش اریبس یصورتش گرد وگندم گون ول.داشت یبیبرقِ عج چشمانش

 .منم نرگسم...زمیعز دنتیخوشبختم از د یلیخ-

 :بچه ها اشاره کردم وادامه دادم به

 !دوتا فرشته ام ،بچه هامن نیا-

 :را به مهتا رساند وگفت خودش

 .خوشگل خانوم هیاسمت چ!من عاشق بچه هام-

 :خوشش آمده بود با لبخند دستش را به سمتش دراز کرد وگفت تایآ یوسادگ متیکه از صم مهتا

 !خانوم تایخوشبختم آ..من مهتام-

 :داد وگفت نیاش را چ ینیب تایآ

 !... یِ خال يتایهمون آ-

 :کرد وآرام تر گفت نیحس ریبه ام يا اشاره

 بد اخالق داداشته؟ يشازده  نیا-

 :در هم رفته گفت ییبود با ابرو ها دهیرا شن شیکه صدا نیحس ریام
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 !نه جلف وشلوغ کنمیرفتار م نیفقط سنگ.. ستمیمن بد اخالق ن-

بود  ستادهیپله ها ا انیدست زدن ِ سامان ،که در م يبا صدا.شد رهیباز به من خ یباال رفت وبا دهان تایآ يابروها

 .به سمت او برگشت دیخندیوم

 !نوشابه طلبت هیجون، ریحاال؟؟دمت گرم ام يده؟؟خوردیشد ور پر یچ-

 :بر لب نشاند وگفت يلبخند نیحس ریام

 ! ییکوکاکوال يشما خودت کارخونه ...عمو  میچاکرت-

هنوز نم  شیموها یول.را عوض کرده بود شیسامان لباسها.میشد ییچا دنیومشغول نوش میدیخند یهمگ

 :زد وبرخواست شیبه زانو ی،دست ییبعد از خوردن چا.داشت

 !راحت باشه المیخ! گهیروبراهه د یهمه چ یب یب! تیدنبالِ مامور میخوب بااجازه مابر-

 !ذره شده هیزودتر برگرد که دلم برا پسرم !اره مادر جون خاطرت جمع -

 :چشمش گذاشت وگفت يرو یدست سامان

 ! ریبگ لیمارو خوب تحو یشما ام امانت!دمیم لشیوتحو ارمیکت بسته م!اطاعت امر -

 !بهشون بد بگذره میذار ینم!تخت پسرم التیخ..برو بابا جان-

 :گفت یِ ذات طنتیِ من ومهتا جا کرد وبا همان ش نیخودش را ب تایکه رفت ،آ سامان

 !بود قهیخوش سل شهیهم!!!ياریمهد يِریاساط يپس شما الهه -

 :گوشش زمزمه کردم رِیز آرام

 ..از ما گفتن.ینیب ینکن که بد م کیپسرمو تحر رتیرگ غ-

چرخاند وگفت نیحس ریام ي دهیدرهم کش يمضطربش را به جانب ابرو ها نگاه: 

 !جلو اصال ادیابو االَخم ب نیموندم چطور جرات کرده با وجود ا!! اریبرا مهد رمیبم یاله-

 :م وگفتمدوخت نیحس رینگاهم را به چشمانِ خسته وپر اخمِ ام.خنده ام گرفت  فشیتوص از

خودشو تو دلِ همه جا  يخوب بلده چه جور اریمهد!اقهیع یلیخ اریبا مهد یول...دیجوش یبا زنا نم ادیز یاز بچگ-

 !کنه

 :زد وگفت میبه بازو يا تنه

خونه  نیگوشه کز کردنش واسه ما وا هی،اخم وتخم و ادیم ادمونیبگه نرگس جون؟واال ما که تا  یک یشما نگ-

 !خورده باشه ییده سال سرش به جا نیتو ا نکهیمگر ا...بود
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 :گفت یرکیکرد وبا ز کینزد نیحس ریخودش را به ام تایآ

 ؟.نشونتون بدم یتیفوق امن زِیچ هی میبر نیایم-

 .رفتیتعلل پذ یاش قلقلک شده بود، با کم يهم که حسِ کنجکاو نیحس ریبالفاصله قبول کرد وام مهتا

 !برهیم خیتا ب خیاگه سامان بفهمه سرمو ب..خودمون باشه نیب نیقول بد دیبا یول-

 :خنده اش گرفت ودر حال ِ برخواستن گفت تایآ طنتیبابا از ش حاج

 ؟؟يدار یدست از سرِ کچلِ سامان برنم...بابا یبش ریعاقبت به خ یاله-

 :حق به جانب دستش را به کمرش زد وگفت تایآ

 !دهیم ریهمش گاون ..ندارم  شیحاج بابا؟؟؟من که کار-

 :رو به من کرد وگفت نیتکان داد وبا همان لبخند دلنش يبابا سر حاج

 .من برم نمازمو بخونم..ببخش بابا جان-

 !دیراحت باش.. دییبفرما...حاج بابا کنمیخواهش م-

با  تایآ مثل یدختر ِ پر جنب وجوش نیارتباط بر قرار شده ب نیمن هم از ا.باال رفتند  يبه طبقه  تایها وآ بچه

وقت است در  یلیکه خ يزیچ..دارند ازین طنتیوش يسن وسال به انرژ نیبچه ها در ا..بچه ها خوشحال بودم

 :ها گفت ندر حال جمع کردن ،استکا یب یب!رفته بود یوجود من رو به خاموش

 !گرسنه ان یحساب یتا برسن حتم..سراغ شام  میپاشو مادر جون بر-

با لبخند در خواستش را .شده بود ریاندازه به جانم سراز یب ی،آرامش شیخانه وآدمها نیوگرمِ ا یمیبرخورد صم از

 .میاجابت کردم وبا هم همقدم شد

و  دیچیام پ ینیب رِیخوبِ غذا ،ز يبه محضِ ورود ،بو.ِ ساختمان واقع شده بود یخانه در قسمت پشت آشپز

 .رفتینخورده بودم ودلم مالش م يزیظهر چ يخته سو مهیبعد از آن مرغِ ن...کرد کیتحر یرا حساب میاشتها

 !اریخوش به حال مهد...نیبه راه انداخت یعجب بو برنگ..جون یب یب يوا-

از فسنجان خوش عطر وبو را داخل ظرف  يمالقه ا.بر داشت وبه سمت گاز رفت یکوچک يلبخند کاسه  با

 .گذاشت میو روبرو ختیر

 !!رهیمالش م ينجوریمن ا قِیعهد عت يکه دلت برا غذاها يضعف کرد یحتم..مادر جون ایب-

 :دمیرا بستم وعطرش را، نفس کش میچشمها.کردم  کیام نزد ینیبه ب شتریراب کاسه

 !نشه دیعهد جد نیوقت ا چیکاش ه!یب یب قتونمیعهد عت نیمن عاشقِ ا-
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چند قاشق از خورشت خوشمزه به بالفاصله .سر داد وخودش را مشغول آماده کردن ظرف ها شد يخنده ا یب یب

 .دهان گذاشتم وبه کمکش رفتم

 ؟یب یب نمیرو کجا بچ نایا-

 ..غذا بخوره وونیهاش رو ا یمثلِ بچگ خوادیدلش م نجایا ادیسامان هر وقت م..وونیتو ا میببر دیبا-

همه ادا واطوار  نیتونه با ا ینم یره،کسیزن بگ خوادیپس فردا م..دیلوسش نکن نقدریا!جون یب یب دیولش کن-

 .ادیکنار ب

 :، نم چشمانش را گرفت  يروسر يبا گوشه .پر آب شد شیچشمها یکمتر از آن به

 .داغ از رو دلش برداشته بشه نیفکر نکنم تا عمر داره ا..برا بچم رمیبم یاله-

 : دیام سرك کش یبه تمامِ رگ وپ يکنجکاو

 سن ،هنوز تنهاس؟ نی؟؟چرا به ا یب یشده ب یمگه چ-

 کُنیکُن ف زیرفتنش همه چ یخوب بود،اما به محض زیتا بود همه چ..شهدختو امرزهیبگم مادر؟؟؟خدا ب یچ-

 هیمثلِ ..خوندنیدرس م رستانیدب هیتو  اریسامان ومهد..بود يخنده وشاد يِخونه پر از صدا نیتو ا يروز هی!شد

 یکاش نم يکه ا!يشد باعث دور نیوهم نبود یکیرشته شون ...دانشگاه قبول شدن نکهیتا ا!روح تو دوتا بدن

از حال  شیکم وب...آفتاب  يدخترِ مثلِ پنجه ..اسمش سوده بود..شد اشیاز همکالس یکیسامان عاشقِ ...شد

نگاهش را به من دوخت وبا لبخند !اونم دل داده دمیوپچ پچاشون با سامان فهم اریو خرابِ مهد شونیواوضاعِ پر

 .دیِ سرم کش يدستش را رو

دونم  ینم یول..زدیطعنه م دیبرقِ چشاش به خورش.بود وخاتونِ قصه هاش اشیدن..وفتادیتون از دهنِ بچم نمخا-

 !ذاشت ینم شیوگورش کجا بود که پا پ رِیگ

 : دیکش قیعم یآه

 !باهم عاشق شدن..باهم دانشگاه رفتن..هردو شون باهم بزرگ شدن-

 :آشکار گفت یکرد وبا بغض یمکث

 !!!باهمم نا کام -

 يبا لبه ها. انداختم  ریسرم را به ز.دادیولقمه لقمه بغضش را فرو م گرفتیسکوت قطرات اشکش را بر م در

 بودم؟؟!همه درد نبودم نیمن مقصر ا..رفتمیمانتو ام ور م
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همه سال  نیاز اراه اومد وبعد  اریبازم خدا به دلِ مهد!نوشت شما بوده یشونیپ نمیا!مادر جون ریسرتو باال بگ-

 !برا سامانم  رمیاما بم...برگ گلشو گذاشت سرِ راهش

 :را باال گرفتم وگفتم سرم

 ؟یب یشد؟؟سوده چرا ولش کرد ب یچ-

 :دیرا داخل ظرف چ یرنگارنگ ِ خانگ يها ینیریبرخواست وش شیاز جا یسخت به

بگذره  راتتیخدا از سر تقص!دق برا بچم ي نهییشده آ!شیِ زندگ یپ رفتیکاش م...یب یب کردیکاش ولش م-

 !کنه یبا بچش کرد که کافر نم يکار!!مرد

 !شدم جیگ یکه حساب ؟؟منیب یب یکنیم نینفر ویک-

جور  هیخودش  نیا..بگذره راتشیمن گفتم خدا از سرِ تقص!مادر جون رهیگیاول از همه دامنِ خود آدمو م نینفر-

ِ خوش  يسامان رو گهیبعد از شهدختم،د!بزرگ یچ شمیابر..گمیسامانو م يبابا!خان لیسه! یب یدعاس ب

دونم  ینم نکهیتا ا رفتیوم ومدیم هسود!مدت نه خواب داشت نه خوراك هیجونش به مادرش بسته بود، تا ..دیند

گفت اگه ...لیتحص يخارج برا ادامه  يبر دیکه با سادیپا وا هیباباشم ..شد که درس و کارِ سامانو بهانه کرد یچ

سامانو ..زایچ نیکردو هم یزندگ شهیکه بدون پول نم سادیکله وا هیسوده ام ..کنمیمحرومت م زیاز همه چ ينر

 تو اون ساال؟؟ دیکش یبچم چ یاگه بدون..خودشون باهم ازدواج کردن و اهینخود س یِفرستادن پ

قابل  میبرا ش،یاز پ شیشده بود وب ریفست میحاال آن همه بغضِ نگاه سامان برا.قابل هضم نبود میبرا شیحرفا

اراده  یکه ب ییمن واشکها يتوجه به بهت وناباور یب.بود نیوصبر قابل تحس يدار شتنیهمه خو نیا.احترام

 :گرفته بود ،حرفش را ادامه داد دنیچک

بود،درمونشونم  یکیدردشون !دود کردن گاری،تا خود صبح تو اون اتاق ساز زدن و س ییکه دوتا ییچه شبا-

تنها .سرگردن کرد رویبچه هارو سف نیهم ما رو،هم ا..رو بفروشه نجایگرفت ا میتصم لیآقا سه نکهیتا ا!یکی

کشور به  نیازا..ِ غربت اریزد به د انمسام!کرد غیخونه بود،که اونم ازش در نیهم گرفتیکم آروم م هیکه  ییجا

دور ِ شهدخت  یلیاز اقوامِ خ یکی يخونه  يِتو ...مین نداشتاز شو يخبر چیبعد از رفتنمون ه گهید!اون کشور

 ایبه دن نجایا نجایسامان هم..بود نجایکه جلد ا!! دل نیامون از ا!مادریه..بودن  یخوب يآدما!..داریسرا میشد

روزگار  نیاما امان ازا...به تنِ بچم کرد يشهدختم خودش رخت دوماد..بزرگ شدن نجایمبچه هام ه..اومد

 !بذاره يسر ناسازگار یوقت!مادر

 .:متفاوت بود شیپ یساعت يزد که رنگش با تمامِ لبخند ها يحوصله ا یِ ب لبخند
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 !!قصه ها وغصه ها درد آوردم نیساعته سرتو با ا هی نیبب-

 یآب هیشو پا..مادر جون ادیاز خجالتم در م یکه حساب نهیبب ينجوریخوشگلتو ا يچشا نیوا ادیاگه سامان ب اآلن

 !نکن  دیبچمو نا ام دیپاشو ام!رسه دخترم یآرزو م دویام ایدن هیبا  اریبه دست وروت بزن ،اآلناس که مهد

 طنتیش يجفتشان را برا. از بچه ها نبود يخبر.رفتم یبهداشت سیبرخواستم وبه سمت سرو یتصنع يلبخند با

ِ قرمز وپف کرده ام هنوز  يسرم را که بلند کردم چشمها.آب سرد گرفتم ریز هیصورتم را چند ثان.کرده بودند دایپ

درد .هنوز حالم خوب نبود یدانم ول یاشک؟؟نم يدانه ها ای خوردیآب سر م يقطره ها.داشت دنیبار يهوا

 یبکه  يزیوتم دیسف يدستم را با حوله .دیلرز بمیداخل ج یگوش!!!دارد دنی،شن گرید یانیرا از زبان راو یزندگ

بر لب  یتصنع يلبخند.بازهم بغض کردم اریاخت ینام ِ سامان ،ب دنیوبا د.به دستم داده بود خشک کردم یب

 :دمنشاندم وتماس را بر قرار کر

 پس؟ نییکجا...سالم-

تا ..بچه ها رو هم ببره اتاقِ خودش..بگو ببرتت اتاقِ من تایبه آ..میاصال وقت ندار..گمیم یچ نیبب...سالم -

 !نیاین رونینگفتمم ب

 ..سامان یول-

وگوش به زنگ  میجا گرفت مانیسنگر ها تایبه قولِ آ ایدر اتاق ها  تایبه کمک آ.دیچیپ یبوق در گوش يصدا

شده  يوپر انرژ گوشیدخترك باز نیا يچند ساعت عاشقِ القابِ مورد استفاده  نیدر هم!فرمانِ فرمانده سامان

 .بودم

 

 اریمهد

 

اما ... گاریپشت س گاریس..حرفش درد داشت وتا مغزِ استخوانم را سوزانده بود..دمیچیپیودم مصبح مثل مار به خ از

ِ دستم متوجه  يپاکت را تمام کرده ام،با نشستن دست سامان رو کیآنکه بفهمم  یب!نفس آرامش کیاز  غیدر

 .زد یدو دو م یاز نگران شیچشم ها.حضور ش شدم

 ؟يدیاَلو م شتویآت یکوفت نیبا ا يشده ؟باز چته که دار یچ-

 ؟يدار گاریس...یچیه-

 !کنم يبتونم کار دیمرگته خوب؟بگو شا ؟چهيچند ساعت تموم کرد نیپاکتو تو ا کیار؟یحواست هست مهد-
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 :را پس زدم وگفتم دستش

 !،که هم دردمه هم درمونم زهیچ هی ایدن نیتو ا-

مگه !ستیعاشقونه ن يهمش که گل وبلبل وحرفا...هست يا یصحبتا تو هر زندگ نیخوب ا..بحثتون شده؟-

 خودتو  نقدریحرف ا هیکه به  يبچه ا

 ؟یکنیم داغون

 :آمد،چپاندم یبه چشمم م شیها گاریکه تازه حجمِ ته س يا يگاریرا داخل جا س گاریس يته مانده  کالفه

اونم از نوع مرده چقدر ..گهیمرد د هیشدن با  سهیمقا یفهمیتو چه م!سامان یکنیبرا خودت بلغور م زیچ هی یالک-

قبال ظرفشو  گهید یکیچون ! ستیتازه ن یکنیکه براش خلق م ییکدوم از حسا چیه!یدوم شهیهم نکهیا..سخته

 !پر کرده

اونم برا  دی؟شایدرکش کن يکرد یسع..نرگس دوستت داره!یبافیم اتیبرا خودت جفنگ يکه دار ییتو نیا-

تو از حس !رهیدرگ گهیجور د هی ؟اونمیجنگیبا خانواده ت م يفقط خودت دار يفکر کرد!داره یخودش مشکالت

 ؟!یفهمیم یغاز چ هیِ صد من  يخروار حرفا هیزنه تنها با دو تا بچه و هیوحال ِ 

 ه،یدونم چ یکه نم یحرف هیچرا به خاطرِ !اون دوستت داره االغ !یبا من طرف یکن تشیاذ يخدا اگه بخوا به

بابا حق داره بنده خدا،با !تالش کن!؟ینفرِ دوم شهی؟هميشد سهیمقا یگیم!یبافیم نسمویآسمون ر يدار

تو !يبساز یو تکرار نشدن دیجد يبراش خاطره ها یتونیاما تو ام م!مشترك داره يشوهرش ده سال خاطره 

 ..که تا حاال نداشته يزیچ.دیدفتر ِ جد هیبشو 

 :داد  هیاش تک یصندل یبه پشت متفکر

 ای تیسرِ چارتا کلوم حرف که از رو عصبان فهیبه خدا ح...خونمیمن عشق وعالقه رو، تو تک تک نگاهاش م -

 !شیسوال ببر ریرحمانه ز یب نطوریزده ،ا یناراحت دونمیچه م

سوال  نیکم گذاشته بودم ؟؟ا شیچند ماه کجا را برا نیمن در ا..ام کرد ياز قبل فکر شتریسامان ب يحرفها

درختان پر از شکوفه  يسر شاخه ها .رساندم  اطیخودم را به ح یحرف چیبدون ه!کردیمغزم را سوراخ ممثل مته 

کرده  پیمغزم را ک یتنفس يها قان،سلولانگار آن همه دود وخف..از حرارت مغزم کم کرد یِ بهار کم يبو.بود

 یکیانگار سوراخ ها ...دنیشمحصور شده در دود ،مجال ِ نفس ک يخاکستر يقدم زدم و به سلول ها یکم.بود

 یعیبزرگ مملو از ما وانِیل کیسامان با !محو يبهار يِدر خُنَکا یکی یکی تیعصبان يها هیوال شدیباز م یکی

 :خوشرنگ کنارم جا گرفت
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 ...ادیبخور حالت سرِ جاش م ایب-

 ؟یتوش ؟پودر ِ فراموش یختیر یچ-

زود فراموش  یلیهست که خ زیاونقدر خاطرش عز دونمیم..ياما پودر الزم ندار.. هیتوش که سر ختمیر یچ-

 !یکنیم

 :چشم دوختم یلبم باال رفت وبه آسمان صاف وآب ي گوشه

کنم که  کاریمن چ!یِ خوب ورنگ يتجربه م و اون پر از حسا یب ییِ زنا شو یمن تو زندگ!ترسم خسته بشه یم-

 نباشم سامان؟ يتکرار

 :دستش پشت گردنم زد  با

 ایببو گالب نیبراش؟؟من فقط گفتم مثلِ ا یهست يتکرار ؟؟گفتمیمن گفتم توکم!اریخاك توسرت کنن مهد-

همه  نیا ياگه خوب نبود..دارم مانیِ جفتتون ا یِقلب به خوب میوگر نه من از صم!!ومنتظرِ معجزه باش نینش

 یپس چ.يتو مرد جا زدن نبود! اریمهد شناسمیمن تو رو مثل ِ کف دستم م!يکرد یرفاقتت نم ریسال منو درگ

اول که  ؟ازيزیباوراشو بهم بر يوهمه  یبرنج باش ریمثلِ ش يخوایم..ستادنتهیتازه اولِ ا.شده حاال؟؟محکم باش

بچه ها هم  يِحاال که پا..جلو یباز رفت دیبا د...ستین ينرگس عاد طیشرا یدونستیم یراه قدم گذاشت نیتو ا

 !!ياراومده وسط ،حقِ جازدن ند

 :گردنش انداختم يدستم را دور..آشفته ام باز گرداند یرا به ذهن یآرامشِ نسب شیحرفها

 ؟يبه خودت بد یتکون هی يخوا یچرا نم یبافیهمه فلسفه م نیموندم تو که ا!!یچه خوبه که هست-

 :بحث را عوض کرد انهیناش اریبس شهیهم مثل

 !گهید یگرفت ؟؟بويحموم بر هی يخوا یتو نم-

 !!یمنم که پشت گوشم مخمل!ان اه-

نفس  زشویعطرِ دل انگ قیدستشم انداخته گردنم که قشنگ وعم!حالم بهم خورد...پاشو گم شو برو حموم-

 !!!من حساسما دونهیم..اَه..اَه..اَه.!بکشم

 .را جواب داد یگوش یخودش را از من جدا کرد وبا خوشحال یگوش يصدا با

 دیبا خودم گفتم شا.با نگاه به من حرفش را خورد وبه سمت داخلِ خانه رفت یول دیبگو يزیچ خواستیم

با  شهیهم.اخالق ها نداشت  نیسامان از ا یول..است دهیکردنش نرس یدارد وهنوز زمانِ معرف یمخاطبِ خاص

با  یرا به سخت میپاچه ها. زدیزاللش چشمک م یِآب.کنارِ استخرِ نشستم یباال انداختم وکم يشانه ا.!!!من رو بود
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امان به قلبم  یِ خاتونم ب ادی.را بستم میچشم ها.لذت بخش فرو کردم يدست باال دادم وتا زانو در ان خنکا کی

ِ  يرو میهنوز هم پلکها.ونحس تمام شود یامروزِ لعنت نیکاش زودتر ا..دیهجوم اورد وعطشِ خواستش زبانه کش

به ...فرار کند يزندان اجبار نیاز ا رنشیش يمحبوب ِ لبخندهاِ  ریبازشان کنم وتصو دمیترس یانگار م.هم بود

که به شکمم زد  يسامان وضربه ا يبا صدا.کشاند یمرا به خلسه م دارشیتصورِ د یحت. دمیپشت دراز کش

 .دیحالِ خوشم پر کش یگشوده شد وبه کمتر از آن شیلبخند ها يمحبسِ به رو ي،درها

 !هیاثر ِ هنر هیدر حال ِخلقِ  کنهیرفته تو حس که ادم فکر م نیهمچ..نمیپاشو خودتو جمع وجور کن بب-

 .کم آروم شده بودم هیتازه !!..سامان يمگه مرض دار-

 !برادر ادهیوقت واسه آروم شدن ز!دارم يقرارِ کار هی میدنبالت باهم بر امیشب م..ریدوش بگ هیپاشو برو -

 :دیخند طنتیبه محاسنِ بلند شده ام کرد وبا ش يا اشاره

 !من آبرو دارم جلو مهمونم!نییپا زیاون پشماتَم بر-

دستم  نیسختمه با ا یدونیبعدشم م..تو رو ندارم يکار يکش اومدن تو قرارا يمن حوصله !تورو خدا سامان-

 !بخوام برم حموم

 یوم کنمیداغونت خر کشت م ي افهیِگند و ق يبو نیوگرنه با هم..ياومدم دنبالت حاضر ..دونم یمن نم-

 !یهان يفعال با!برمت

 ِ دلم بگذارم؟؟ ياصالح را کجا!ِ من  يخدا يوا..ِ رفتن به حمام نشاند يرا گفت ومرا در عزا نیا

انگار سامان ..بهتر بود یلیحالم خ..دستم ،حمام کردم يکار قیوعا کیپالست یبود ، با کل یهر جان کندن به

بر لبم  يکردم ولبخند یوصورت ِ اصالح شده ام نگاه نهیییبه آ!شناخت یرا م میها ازیاز خودم مرا ون شتریب

گفتم  شینثارِ سامان واجبار ها یبده رتیدر دلم خدا خ..آماده ام زیفردا با خاتونم ن دارید يِحاال برا.نشست

 يِسامان را از ال يرنگ ِ مورد عالقه  یلیرو کردمودر آخر کت وشلوارِ ف رویرا ز میلباس ها یکم..زدم رونیوب

لباسش را  نیکه سامان ا ستین خودیب!شد یفرنچِ خودم ، عال قهی دیسف راهنِیبا پ...دمیکش رونیب شیلباس ها

 يجا گریآنقدر به تنم نشته بود که د یول.زدیذوق م يِتو یگچِ دستم کم..فوق العاده بود واقعا..دوست دارد یلیخ

باآلخره بعد از چند ساعت ،سامان !!بماند یخودش باق يبودم سرم سرِ جا دواریفقط ام..ماند ینم یباق یحرف چیه

 .اکتفا کرد يتنها به لبخند دنمیبرگشت وبا د

 !را حت باش داداش!!یکنیخوب خودتو با اموالِ من خفه م يکه دار نمیب یم-

 .:انداختم ریام انداختم وسرم را با خنده به ز ینیبه ب ینیچ
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 .کم نذاشته باشم قمیمنم خواستم برا رف!قرارت مهمه یخودت گفت-

 !کیخفه شدم تو تراف..رمیدوش بگ هیتا برم  نیبش!آره جونِ عمه ت-

 ؟ يکجا بود ینگفت-

 !یخانوم خوشگل ودوست داشتن هی شِیپ-

 :را باال دادم وگفتم میها ابرو

 !!به جون ِ خودم یبرا حرفام ارزش قائل باش نقدریکردم ا یاصال فکر نم-

 .حمام سراند يسر داد وخودش را تو يا خنده

آوردن  ادیبا به ..ِ دردش بود يدوا یعیآن هم از نوعِ طب وهیفقط آبم یوقت ِ خستگ. ختمیر شیبرا وهیآبم یکم

به اتقش  کمیسالمم وکنترل حرکت ِ آکروبات یِ دست يخودم را با تمرکز رو.. دمیمزخرفش خند ییعادات غذا

با .نشست  یبه چشم م یاش حساب یوختوخوش د یکت اسپرت ِ سبز،که خوشرنگ.با پا در را باز کردم.رساندم

 :تر شد وگفت قیلبخندم عم.دادیِ نم دارش را به طرف باال حالت م يبود وموها دهیپوش دیشلوارِ کتان سف

 ؟یرس یبه خودت م نقدریمگه قراره عاشقونه س ا..گهیبسه د!پیبابا خوش ت-

 :را از داخل بشقاب برداشت وانیداوِر گذاشت ول يبرس را رو-

 !شهیادم معذب م..آخه  یرسم نقدریچرا ا.. میبه زحمت نبود یبابا راض-

 :وگفت دیرا سرکش وانیِ ل ينفس محتو کی

 ِ منه که؟؟؟ يکه قرار ِ کار یکنیاحساس نم انایاح-

 !کم کم شهیداره گرمم م..گهید میخوب بر-

بعد .ام را مرتب کرد  قهی یوکم ستادیا میآماده کنند ،روبرو یمهمان يپسرشان را برا ندخواهیکه م ییپدرها مثلِ

 :کرد وگفت میبه سر تا پا یبا لبخند نگاه.به گردنم زد لشیواص حهیهم چند پاف از عطر خوش را

 !!،خونت حالله پسر يدیبه خودت رس نطوریخانوم ا هیاگه نرگس بفهمه برا قرار با -

-اابه خودم برسم شتریب یگفتیمگه طرف خانومه؟؟کاش زودتر م..ا! 

 :وگفت دیرا با خنده در هم کش شیها ابرو

 !بگو گهیبار د هی يجرات دار...آ  ییتو گنیبچه پرو که م..بچه پرو -

بعد از !من يپر کرد وقهقه  یولیاسپان یقیرا موس نیماش يفضا. میسامان شد کیکالس لیلبخند سوار ِ اتومب با

 يکه سالها ییجا..اشنا بود میروبرا شیپ ریرنگ تعجب گرفت؛مس یکم ابان،چشمانمیرد کردن چند بزرگراه وخ
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 میبه تک تک درختانش گره زده بود يادیز يها وغم ها يشاد.شده بود ياز عمرِ من وسامان آنجا سپر يادیز

 :مثلِ پسر بچه ها ذوق کردم وبا شور شوق گفتم!ابهام یپررنگ وب..خاطره بود میقدم به قدمش برا.

 خونه باغ؟؟ يریم يسامان دار-

 ...آره-

 ..کودکانه ام اقیکلمه در پاسخ به آن همه اشت کی نیهم فقط

 مگه بابات اونجا رو نفرخته بود؟-

 !دمشیخر-

 .:را بسنجم تشیجد زانیسرم را به طرفش گرداندم تا م يکمالِ نا باور در

 !گهید یکنیم یشوخ-

 .رابه دوطرف به عالمت نه تکان داد سرش

 !هینجوم متشیق دونمیش؟میدیخر ي؟چطوریدو کلوم حرف بزن يریمیخوب م-

 !رمیمن عادت دارم حقمو پس بگ..یهنوز داش سامانتو نشناخت نکهیمثل ا-

پام  ریهاش ز زهیدلم برا قرچ قرچ سنگر!درختاش تنگ شده يدلم برا دونه به دونه ...سامان شهیباورم نم!! يوا-

 چقدر تا پشت درش اومدم با حسرت برگشتم؟ یاگه بدون!رهیقَنج م

 :دمیبه طرفش چرخ اقیکردم وبا اشت زیرا ر میچشمها یکم

 ازم؟؟ يپنهون کرد ارویچ گهید!!سامان ينامرد یلیخ-

 :گفت يکامال جد یبا حالت.دیم چرخترمز زد وبه سمت مانیآرزوها يدر ِ خانه  يِجلو

 !ممکنه اون تو منتظرت باشه ما،یمثال ش..امم ..مثال ... یخانوم هی دیشا نکهیخوب ا..امم -

 :زبانم را چرخاندم تیعصبان یوکم ریفروکش کرد وبا تح جانمیه یکمتر از آن به

 ..رو از کجا  مایش..تو...تو -

 :دیپر نییپا نیاش را شکافت وبه سرعت از ماش یساختگ تی،جد لیوطو ضیعر يلبخند

 . نییپا ایگمشو ب!حاال  یسکته نکن-

 !کنم لیمزه اش را تحل یب یکالم وشوخ تیزمان الزم داشتم تا بتوانم آن همه جد هیثان چند

 !ینفهم یلیخ..سامان کشمتیم-
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چشمم  شیخوب باهم بودمان پ تمامِ خاطرات دیسنگ لغز نیاول يکه رو میپا.دمیرا گفتم وبه دنبالش دو نیا

درخت بززگ .دیچرخ شانیپرها يفرو رفته ال به ال يسرم را به جانب استخر واردك ها با سر ها..جان گرفت

مثل همان  زیهمه چ..وانیا يرو یِمیوقد یِ چوب زیم..دهیستبر وسر به فلک کش يگردو ها فیمجنون ،رد دیب

خانه، نبود ِ  یتنها فرقِ بزرگ واساس..دیوسوت وکور جه کیسامان به سرعت داخل ساختمان ِ تار...سالها بود

 یسر بر شانه اش م یگاه.دلسوز پناهم بود يوقتها مثل مادر یلیکه خ یزنِ فوق العاده مهربان.مادر سامان بود

را مهمان ِ قلبِ سر گشته  رینظ یب یربانش آرامشمه شهیهم يباچشمها.ردسپ یگذاشتم واو صبورانه گوش م

 فیحس وحالم تعر!قرار یحال ب نیپر از آرامش ودر ع.سامان درست مثل مادرش بود يچشمها.کرد یم رانمیوح

نشسته بود وبا لبخند به ما نگاه  یِ وچوب لیِاص يمنبت کار يها یهمان صندل يانگار هنوز رو..بود ینکردن

  اریاخت یب.کردیم

 .گذاشتم یکیفرو رفته در تار يوپا به خانه  دمیکش یِ خال یِ صندل يرا رو مدست

 وونه؟ید یمگه برق نداره؟کجا رفت نجایسامان؟؟سامان؟؟ا-

اش گل کرده باشد  يباز وانهینکند سامان د نکهیبا اضطراب از ا. دور گردنم حلقه شد  یفیدخترانه وظر يِدستها

 :باشد به سرعت به عقب برگشتم مایو واقعا ش

 .از اشک ،که به شدت اشنا بود گره خورد زیلبر یودرشت اهیس يچراغ ها روشن شد ونگاهم در چشمها همزمان

 !سالم شلمن خان-

 :به فرمانِ مغز، در آغوش فشردنش  میدستها

 ؟؟يچقدر بزرگ شد!!سالم ذغال اخته-

ِ خندان حاج بابا قفل  يولبها یب یب یاشک يچشمها يورو دیچرخ گرمید زِیِ دوعز یقرارم در پ یِ ب نگاه

ام را در آغوش داشتم ،خودم را به سمت  ینوجوان يسوخته  اهیِ زبان دراز و س يهمانطور که دخترِ کوچولو.شد

 :کردیم نیف نیهنوز هم ف تایآ. دمیهردو را به آغوش کش.ام کشاندم یزندگ یومهربان يصبور يدو اسوه 

 ؟..جون یب یب یخوب....سالم حاج بابا-

 :گفت.نمِ چشمش را گرفت  یب یب

 مادر؟ يشد ریچقدر پ..پسرم میخوب-

 :وگفتم دمیکش میموها يال یدست

 !مهیمن تازه اول چلچل..یب یگرد تجربه س ب نایا-
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 :گفت شیرایبم وگ يرا فشردو با همان صدا میبابا بازو حاج

 !سامان نیاما امان از دست ا..میت بوددلتنگ یلیخ..بابا جان یش ریپ-

 بگم؟ یچ دیدونم با یاصال نم...دلم براتون تنگ شده بود یلیمنم خ-

 :را به جانبِ سامان چرخاندم سرم

 ...من هنوز..سامان یانصاف یب یلیخ-

 دندیسامان به سمتم دو يبا اشاره .دیدر کنارِ سامان،حرف در دهانم ماس ستادهیِ ا نیحس ریِ مهتا وام دنید با

تنگ بود  شانیهمه برا نیدلم ا.دمشانیبغل کردم وبوس اقیهردو را با اشت.وخودشان را به آغوشم پرت کردند

 دانستم؟؟ یونم

 ن؟یاومد یشما ک!من يزایسالم عز-

 :ومهتا گفت دندیطرف صورتم را باهم بوس دو

 !دلم برات تنگ بشه نقدریکردم ا یفکر نم-

 نچسبم؟؟؟ نقدریا یعنی-

 !!اریتفلون تمام ع هی -

 :ام چسباند نهیسرش را به س نیحس ریام.ِ داشتنشان قرص کرد يبرا شیاز پ شیودلم را ب دیخند

 !!!یلیخ..دلتنگت بودم -

هر  خواستیدلم م.تمیخیسفرو ر يبا عمو سامان برنامه  نمیبه خاطر هم..تنگ شده بود یلیمنم دلم براتون خ-

نشسته در نگاهشان،تا اعماقِ  یقدر شناس.ام چسباندند نهیبه س شتریهردو خودشان را ب.طور شده کنارتون باشم

 .کرد ینیریجانم را پر از شهد وش

 ...سالم-

بر  دیومثل خورش دیاز پشت سامان سرك کش...شد دهیکش میها يقرار یبه سمت منبعِ ب یبه کمتر از آن سرم

 .دیام تاب دهید یکیتار

 ؟؟يمنو سکته بد يخوایسامان؟ م..من..من...سالم-

 :گفت يجد یلیخاص کف زد ،لب گشود وخ یسامان باژست باآلخره

 ..بچه ها نیخسته نباش.. ودی یعال یلیخ-

 :کرد وگفت تایآ روبه
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 میخوب بچه ها بر..ارهیچون وزارت ارشاد پدرمو در م کنمیخانومِ محترم من سکانسِ مربوط به شما رو حذف م-

 !تا نور نرفته يبعد يبرا سکانس 

به سمتم امد وخودش را .اش،خنده بر لبمان پهلو گرفت یجذابِ کارگردان اریو نقشِ بس یهمه لودگ نیا از

 :دیگوشم کش کینزد

وگرنه ..نداره تیهم خانواده هست،هم بچه نشسته خوب نجایگفتم باآلخره ا یول!بود داداش گهیِ د زیچ هیبرنامه -

 !حموم يبه جون تو با قصد وغرض فرستاده بودمت بر

 :گفت یب یدر کنترلش داشت رو به ب یکه به زور سع يخنده ا با

 !خورمیکلوچه هاتو م نیاآلن ا نیاگه بهم غذا نرسه هم!من واقعا هالکم یب یب-

کنان به سمت آشپز خانه فرار  غیج غیبرداشت وآن دو به سرعت وج زیومهتا خ نیحس ریسمت ام به

 :وگفت دیپاش مینگاهش را به رو یمهربان یب یب!شان یهم در پ تایسامان وآ.کردند

 .دیحال واحوال کن یتا من غذا رو بکش شما دوتا ام درست وحساب-

 :انداخت نییکرد وسرش را پا يبابا تک خنده ا حاج

 !!ریبخ ادتیکه  یجوون ییکجا-

 :معترضانه گفت یب یب

 ؟يشد ریمگه شما پ!من که هنوزم جوونم..وا حاج بابا؟؟؟-

 یهنوز هم مثلسابق،عاشق.سراند شیبازو رِیرا لنگان لنگان با همسرِ دلبسته اش همقدم کرد ودستش را ز خودش

 !بایمنحصر به فرد بود وز شانیها

بعد از چند .ور نداشتمهنوز هم حضورش را با.دیرس یبچه ها از آشپز خانه به گوش م يوسرو صدا غیج يِصدا

 :میخروار سکوت ،هر دو با هم گفت کینگاه ِ مشتاقانه و

 ..من-

 :لبخند بر لبش نشست وگفت طرحِ

که  دیببخش..خوامیازت معذرت م..حرفا اومدم نیهمه راهو فقط به خاطر ِ تو وگفتنِ ا نیگم تو بگو ،چون ا ینم-

واقعا کالفه  یول.. یمو بهت منتقل کردم ول یوجه ممکن فشارِ روح نیبه بدتر دونمیم..گفتم ياونجور

 یلیومنم خ يزنگ زد طیشرا نیبدتر وگفت ت شهیم..اون حرفا اونم از طرف محسنو نداشتم دنیتحمل شن..بودم

 !!نداشتم از اون حرف يباور کن منظور.مو از همه سرِ تو اوار کردم یبچگانه دق ودل
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 :دمیاش را بوس یشانیچانه اش را با دست سالمم باال دادم وپ.  رساندم کشیرا نزد خودم

 !بابت شرمنده م نیروته واز ا يادیفشارِ ز دونمیم.کردمیدرك م طتویشرا دیمن با..زمیعز دونمیم-

اعتراض  يبا صدا.ردیقلبم آرام بگ يبه سرش دادم تا تپش ها یفیفشار ِ خف.را دورِ کمرم حلقه کرد  شیدستها

 :دادم وآهسته گفتم یقبل از وارد شدن دستش را فشارِ کوچک..آشپز خانه یوراه میسامان از هم جدا شد

 خوب؟..زنمیدر مورد محسن بعد باهم حرف م-

 نیبچه ها ،دستش را رها کردم وماب یاحتمال يها تیفرار از حساس يبرا.مثبت تکان داد  يرا به نشانه  سرش

 يغذاها دنیبا د!است نیریچقدر بودنشان ش..دیهمه غذا کش يبرا یب یب شهیمثل هم.مینشست نیحس ریمهتا وام

 :وگفتم دمیرا بهم مال میدستها رشانیرنگارنگ وعطر دلپذ

واال اگه تا اآلن سکته نکردم ! جانیهمه ه نیو ا یب یدستپخت ب.. آمبوالنس خبر کن قبل از غذا هیسامان -

 !!مارستانیبرم ب دیمن ،حتما بعد از شام با يغذا وعنان از کف رفته  نیبا ا

 :نرگس نشست  يابرو ها انِیم يا گره

-اار؟یمهد هیچه حرف نیا.. خدا نکنه..ا 

 :لقمه اش را فرو داد وبا خنده گفت سامان

 !!وسط ،حاضره آدمم بکشه ادیم یب یدستپخت ب يپا یوقت..دشیآخه تو که ند!نرگس گهیراست م-

 :پت وپهن گفت يزد وبا لبخند يسقلمه ا تایآ

بذار نفسش جا !یرو آب که حظ کن زمیپتَتو جلو خانومت بر نیبه وقتش همچ..آقا سامان رسهینوبت شمام م-

 !بنده خدا ادیب

 !هوامو داره نقدریآخ که قربونِ ذغال اخته م برم که ا-

را ناخود آگاه به هم رساند  میپلک ها اش ییطعمِ جادو.به دهان گذاشتم و با لذت هرچه تمام فرو دادم يا لقمه

 يسر.به محض باز کردن ِ چشمم ،نگاهم به نگاه دلخور ِ سامان گره خورد.،تادر مولکول به مولکولش حلبشوم

بشقابم کرد  کیمهتا بشقابش را نزد.داد ناز تاسف تکا ياو هم متقابال سر.چه تکان دادم  یعنیبه عالمت 

 حِیتر از آن بود که بخواهم با توض نیریش میبرا یکینزد نیا.ختیقابم رخورشت را داخل بش يوگوشت ها 

 یلیخ میبرا کیلقبِ دوست نزد نیهم..شناس ودلسوز فرو بروم فهیوظ يو خواص گوشت،در جلد پدر دیفوا

 شستن ظرفها  غولمش تایبعد از شام،نرگس وآ!خوب است
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 يبرا یمهتا وحاج بابا سرگرم حافظ بودند ومن هم مجال..نیحس ریگرفتن با ام یکشت رِیوسامان درگ شدند

 .افتمیگالبتونم  سیِ گ یب ینشستن کنارِ ب

 .خوش به حال حاج بابا!!ها یگل؟بزنم به تخته هنوزم ترگل ورگل یب یچه خبرا ب-

 :اش گفت یذات یسر داد وبا همان مهربان يخنده ا یب یب

 ...یکاه رِیتو ام هنوز همون زبونِ بازِ آب ز-

 :وبا لبخند گفت دیرا به جانب آشپز خانه کش نگاهش

 !مادر دیرو بدون گهیقدر همد!برا خودش هینی،نازن يبود شیفکر نقدریخود نبود ا یب-

 عروستو حاج خانوم؟ يدیپس پسند-

بچم .. بگم کم گفتم یهر چ ش،ازیدسته گلو نپسنده مادر؟از نجابتش ،از خانوم نیام هست که ا یوا؟؟مگه کس-

که از  دمیکش یخود آگاه آه نایب یخدا برات حفظش کنه ب!یغل وغش وخودمون یب!! ..کتابِ گشاده س هیمثل 

 :پنهان نماند یب یب نینکته ب يچشم ها

 کرده مادرجون؟ تیفکر نقدریکه ا هیپسرم؟ ؟چ هینفست برا چ شِیآت نیا-

 .:تاسف تکان دادم يرا به نشانه  سرم

خودش بهم گفت  نیخواد؟همیخاطرِ نرگسو بچه ها رو م نقدریا ینیبیسامانو م نیهم! ،مادرم یب یب مادرم-

 خودت  يدار یکه اول زندگ يا وونهید

 !کم صحبت کردن باهاش،به صرافت افتاده ما رو بهم برسونه هیو دنشیاما به محض د!!تو هچل يندازیم

 :کردم وگفتم نییاش را باال وپا دهیلبخند صورت مهربان وچروک با

 براش انتخاب کرده؟؟ یچه اسم یدونیم-

 :خندان تکان داد ومن گفتم یرا به عالمت نداستن با چشمان سرش

 !دهیجا ند چیتو نگاهشه که ه یشیآال یوب یجور پاک هی گهیم!دیسپ يِبانو گهیبهش م-

 :گفت هیبه گال هیشب یبه دستم داد وبا حالت یپرتقال

 غهیچه ص نیدونم ا ینم...نیبذار یاسم هی یرو هرک نیتونه که عادت دار يدونم شما دوتا چه درد ینمواال -

 نباریالحق که راست گفته ا..کرده  دمیروسف نباری،ا هیشکرش باق يِحاال باز جا..به خدا نیشما دوتا باب کرد هیا

 ون؟یم نیا گهیم یحاال مادرت چ!نهیینه آ نهویدختر،ع نی،بس که صافه دلِ ا

 :لبم نشست وپرتقال را درون بشقاب گذاشتم يِرو يپوزخند
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 نیبا ا خوامیکه من گفتم نرگسو م ياصال انگار از روز!وصلت نیبه ا ستیدلش رضا ن یول!یب یدونم ب ینم-

 ..دختر سرِ لج افتاده

 !دارهبرا خودش  یلیدل هیاونم  یحتم!خوادیِ بچه شو م یخوشبخت يهر مادر!مادر جون شهیمگه م-

 !خورهیقصه از کجا آب م نیا دونمیمن که م...خودیب لیدال يسر هی یکه داره ،ول لیدل-

 !هیاز سرِ شلنگ همسا-

 :دوانگشت فشردم انیاش را م ینیبه عقب برگشتم و ب تایآ يِصدا با

 کنار؟ ینذاشت ستادنتویعادت بد فال گوش ا نیتو هنوز ا-

 :گفت یتو دماغ ییدر چشمانش جمع شده بود وبا صدا اشک

پولِ عملشو از نرگس !کنده شد به خدا..ول کن!هنوز يعادت زشته تو ول نکرد نیتوام ا... يآ.. يآ.. يآ-

 !رمایگیم

 :بلند گفت ي،جلو آمد وبا تک خنده ا زانیبه دوشش آو نِیحس ریغرق در عرق،با ام سامان

 يتو ادیم يآخه کدوم مغزِ خر خورده ا!شهیم کورِ بختتش وا يگره  نی،انگار عمل کنه ا گهیم نیحاال همچ-

 !من موندم حاج بابا ...رهیسوخته رو بگ ایس

 روئه؟؟ بایکجاش مثل ماهه؟؟کجاش ز نی؟؟ا تایآ نیگذاشت نوی،چطور اسم ا ییودانا تیهمه درا نیبا ا شما

 :تکان داد وگفت دگونهیمهتا حلقه کرده بود ،انگشتش را تهد يبابا همانگونه که دستش را دورِ شانه  حاج

 !نورِ چشممه یدونیتو که م!ایکن تیدخترمو اذ نمیب!نحواستو جمع کن!!سامان يآها-

 :خندان گفت یوبا لب وستیبه جمعِ ما پ نرگس

 .حاج بابا نیبراش انتخاب کرد یخوب اسم..شدم طونشیخوشگلو ش يچشا نیمن که عاشقِ ا-

 :اش گفت ینیب دنیدر حالِ مال..چالند وخودش را نجات داد یرا حساب میبازو يعضله  تایآ

 !فهممون بشم زیآخ که قربون عروسِ چ-

 .ودستش را دورِ گردنش حلقه کرد دینرگس را بوس ي گونه

 ؟؟ يکرد يفکر کنم بازم هوس ِ آب باز!ماموت اعظم رسمیمن بعدا به حسابِ شما م-

 :مبل رها کرد وگفت يخودش را رو سامان

 !جزغاله خانوم دیحسابتون بمونه برا بعدع هیان شااهللا تسو..میستید،نیعجالتا که تا آخرِ ع-

 :گفت نیگیغم یدر هم رفت وبا چشمان تایآ ي چهره
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 ..میهم شِیفکر کردم امسال همه پ-

 بتیصآوردن آن همه م ادیبا به .افکارم را مورد تهاجم قرار داد يملخ،مزرعه  يتلخ ،همچون دسته ا خاطرات

ِ  ی،باران شهاب یب یب يچشم ها..کردند یرا رصد م یقال يهمه ساکت بودند و گلها.در هم گره خورد می،ابرو ها

را که  شیدستها.وخودش را به سامان رساند زدرا به هم  شیمهتا با ذوق دستها.گذاشته بود شیرا به نما ییبایز

مهربان ِسامان ،تاروپود فرش را با گلستان پرنقش ونگارش رها کرد وبر صورت معصوم  یول نیگرفت،نگاه ِ غمگ

 :مهتا نشست

 جونم عمو جون؟ -

 م؟؟یرو با خودمون بببر تایآ شهیم-

 شیپا يزد ومهتا را رو يلبخند..هیبه من کرد وبعد هم بق یسامان ابتدا نگاه..دیبه طرف آن دو چرخ سرها

 :گشت گرفت وگفتلپش را با دو ان. نشاند

 !نره ادتیِ ما  لیخفته حرف بزنم؟؟فقط باجِ سب يبایمن رو حرف ز شهیمگه م-

 :وگفت دیسامان را بوس یهم با خوشحال مهتا

 .مهربونم يِسهمِ عمو نمیا-

به  یکی یکیافتخار را  يها شمدالیایخوشحال بود ونگاه گو..شد دهیبه سمت نرگس وچالِ گونه اش کش نگاهم

 .کردمیاز داشتنشان احساسِ غرور م..ختیآو یدخترکش م ي سر شانه

 !امیتونم ب یمن نم یول-

 :دیخودش را جابجا کرد وپرس یسامان کم.رساند یب یگفت وخودش را به ب تایرا آ نیا

 چرا اونوقت؟؟-

 .باشم یب یحاج بابا وب شیپ لیتحو دسالیمن با نکهیبرا ا-

 ..دیاش را بوس یاستخوان يوگونه ها دیکش تایسرِ آ يدستش را رو یب یب

 ..مادر گذرهیبا بچه ها بهت خوش م ی؟حتمیب یجانِ ب یکه چ یزن باش ریوپ رمردیپ هی شِیپ يخوایم-

 !تونم یمن نم..یب ینه ب-

 :لب گفت  ریز یبابا ال اله اال الله حاج

 زیتبر میبر میخوایتازه ما هم که م! ادینم نیآسمون که به زم یامسالو نباش هیبابا جان؟؟حاال  یکنیچرا لج م-

 .میایما خودمون از پسِ خودمون بر م..نگرانِ ما نباش..بابا گذرهیتو برو به ماهم بد نم.. یخاله شمس شیپ
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 ..رم یمن نم..نه-

 يپا انداختم وبا خونسرد يپا رو.اش تعصب داشت یزندگ زِیدو عز يرو یواز همان دوران نوجوان شهیهم

 :را مطرح کردمِ خودم  شنهادیپ

 ؟؟يای؟؟میباشه چ لیخوب اگه بعد از سال تحو-

 یب یبه سامان وسکوت نامفهومش وبعد هم حاج بابا وب ینگاه.چشمانش را ستاره باران کرد یخوشحال برقِ

 :به دهان گذاشتم  بیس يتکه ا. شد دهیکش

 لیبعد از سال تحو یول! ادیب ریگ طیاصال فکر نکنم اآلن بل..رهیبگ طیبل لیبرا بعد از سال تحو تونهیسامان م-

 ه؟ینظرت چ..هست طیحتما بل

 :جور بشود یسفرِ دسته جمع نیا دیهم وسط بحث را گرفت تا شا نرگس

 ؟.انینم یب یاصال چرا حاج بابا وب!گذرهیحتما خوش م..جون تایآ گهید ایب-

 نیدرست تر یعنی نیا.دمیمخوب فه یلینگاه را خ نیا یمعن..زد ونگاهش را به من دوخت يلبخند یب یب

 .انتخابم نرگس است

 میریحتما م التیبهش قول دادم برا تعط...وقته خواهرم حال نداره  یلیاآلن خ...قربونت برم شهینم-

که پا به پا تون  میندار یِ درست حساب يبعدشم نه من نه حاج بابا پروپا!جون یب یچشم انتظاره ب.ششیپ

 هیبرا منو حاج بابا  نیاریدرب ییتنهابچه رو از  نیکه ا نیهم..بهتره مادر جون یلیخ نیشما جوونا باهم باش..میایب

 .میممنونتون میارزش داره وتا عمر دار ایدن

ین یخاص خودش در ن يها یتوام با دلنگران يبرقِ شاد..دیکش یم ادیآمدن از موضعش را فر نییپا تایآ نگاه 

 دایمان بحث خاتمه پ یدسته جمع يوخنده  نیحس ریام يانه بزرگ منش دیسرانجام با تاک.زدیچشمش موج م

مفرطم را به نرگس مخابره  ازیون ها يقرار یب امینگاهم ،پ یبا خطوط ارتباط.میشد ایخواب مه يکرد وهمه برا

آنقدر خسته بودند که سرِ پنج .کرد ایخواب مه يکننده بچه ها را برا دییواو با همان متانت ولبخند ِ تا.کردم 

پاك ِ  يودر هوا فشردمیپنجه م انیاش را م دهیگرم و کش يِدستها.نشده ،نرگس را کنار خودم داشتم  قهیدق

 ..میزدیقدم م کردیم یرا به ما ارزان شیها ییبایسخاوتمندانه ،ز هک یسقف آسمان رِی،ز يبهار

ستن دعوتش چمن ها زدم تا به نش يشب خودم را رها کردم وبا دست،رو يمحبوبه  يبوته ها کنارِ

 :چادرش را در آورد وگفت .کنم

 !کم نم داره  هی..مینیبذار پهن کنم روش بش-
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نفس از  کیدستم را دور کمرش حلقه کردم و.میاطراق کرد یسرخاب يِ دشت گلها يجابه جا شدم ورو یکم

 :با همان چشمانِ بسته گفتم.عطرِ گردنش برداشتم

 ...برات رمیم یمن که م..چطور تونستم از دستت ناراحت بشم؟ وونهیمنِ د-

 :با دو دست صورتم را قاب گرفت وگفت.شد لیما یرا صاف کرد وبه سمتم کم کمرش

 !يمهد یبد جنس یلیخ-

 :به سمتش کشاندم شتریرا ب خودم

 !دونم یکار کردم که خودم نم یزم؟؟چیچرا عز-

 :اش نشست وگفت یشانیبر پ يزیِ ر اخم

 باز؟ يکرد غهیپس چرا سه ت!پوست من حساسه  یدون یگه نمم-

 :کرد از نظر گذراندم یمست م ش،یاز پ شیشده بود ومرا ب راتریماه ،گ میصورتش را که در نورِ مال طنتیش با

 .....دارم يقرارِ کار هیسامان گفت !!خانومِ خوشگلِ اخمو منتظرمه هیمن که خبر نداشتم -

 :اکتشاف مورد هدف قرار داد يرا برا دیجد يا ارهیمتمرکز شد و س شیلبها يچشمانم ،رو تلسکوپِ

 م؟؟یام بکن يا گهیمگه قراره کارِ د....و میبزن م،حرفیکم قدم بزن هیفقط  میدر ضمن،ما اومد-

خجل وسر  یبا لحن.فاصله گرفت وآن طرف تر نشست یکم.بود یدنیرنگ گرفته اش در نورِ مهتاب د يها گونه

 :فتگ ریبه ز

 !شد کیبهت نزد شهیاصال نم...يجنبه ا یب یلیخ-

را از دوطرف به موازات بدنش قرار دادم ودست ازادم را دورش حلقه  میپاها.را به طرفش کشاندم  خودم

 :سرم را کنارِ گوشش بردم وآهسته زمزمه کردم.کردم

 !کوچولو یتم توت فرنگ ایحجب وح نیمن عاشقِ هم-

عطرِمسحور کننده .. ماه  غیدر یسکوت بود ونورِ ب..قلبم جا گرفت  ير داد وسرش رودستم س يرا رو شیدستها

آتش را  نیشده بود بر آتش درونم وهر لحظه ا یزمینگاهش،ه يِگرما... زدیتابدارش به گلها طعنه م سوانِیگ ي

 :دستم را بند کرد  شیمو يحلقه ها.ساخت یشعله ور تر م

 گفته؟؟ یمحسن چ یبگ يخوا ینم-

 م؟یبعدا راجع بهش حرف بزن شهینم-

 حقو ندارم؟؟ نیا..خوب ينه فقط حسا..کنارت باشم زیتو همه چ خوامیچرا؟؟؟من م-
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 :مانده از گچم،خودش را مشغول کرد رونیب يتامل کرد وبا انگشت ها یکم

 ایآسته برو آسته ب...یکشیم دكیرو  وهیاسمِ ب يدار دونمیچه م!س ژهیو طتتیشرا!هینرو ترک گفتیم.. گفتیم-

 !تا گرگه شاخت نزنه

را از جانبِ تنها برادرش  ییحرفها نیچن دنِیتوقع شن دانستمیم..زدیدر تک تک کلماتش موج م يدلخور

 :عوض کردنِ بحث گفتم يرنگارنگ کردم وبرا يدر دلم محسن راآماجِ فحش ها!نداشته

 ! شمیاز اآلن گفته باشم که من از زنم جدا نم-

 :را به سمت باال چرخاند وچشمانِ گرد شده ومتعجبش را به من دوخت  سرش

 م؟؟یکن کاریپس بچه ها رو چ-

به  دمیچند شاخه بوسه چ.کردیم بیبه اجابت خواسته ام ترغ ش،مرایاز پ شیاش ب یمعصوم وخواستن صورت

 متعجب بود !از آرامش ییایانضمام ِ در

اتفاقِ  ییرا باز کردم وگو میچشمها.بودم دهیتازه به ساحل آرامش رس قراریاما من ِ ب..کرد  یام نم یوهمراه

 :رخ نداده ؛گفتم یخاص

 ..ادیام م دهیبر سیگ ياون ذغال اخته ..در ضمن..میبر یم یبرا چ میسامانِ سرِ خرو دار نیپس ا-

 .بحث را عوض کرده ام یومتوجه شد که به خوب دیخند ریتاخ هیچند ثان با

 !بمونه یمو تو سرت باق هی،همراهمون شدن، عمرا اگه  تیقصدو ن نیفقط بفهمن به ا-

از کنار هم بودن ،با سرد شدن هوا به  يودرآخر شاد..ها و یدلنگران..آرزو ...پر از لبخند  یازگذراندنِ ساعت بعد

اسم  نیحساسِ احساسات نرگس،هم ينقطه ..میبگو يزیچ مایاما من نتوانستم از آمدنِ ش.. میرفت مانیاتاق ها

 !بود یچهار حرف

آب  يکاسه ...حاج بابا  یلب ریز يبچه ها ،قرآن ودعاها اقِیوشور واشت یب یمفصلِ ب يبعد از صبحانه  صبح

لحظه هم چشمانش را  کیروزِ دوم نوروز يبرا طشیخبر ِ جور شدن بل دنیکه از لحظه شن تایونگاه ِ خندان آ

خودم را به سامان رساندم .افتاد  راه تیتر از ما به سمت گ سامان جلو.میفرودگاه شد یترك نکرده بود،راه

 :وگفتم

 هست؟ طایبل بِیسامان حواست که به ترت-

 :لب گفت ریتمام کارش را ادامه داد وز يخونسرد با

 !بچه پررو...برو تا نزدم لت وپارت نکردم-
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 :وگفتم دمینداشته ام کش شِیملتمسانه دستم را به ر یوبا لحن دمیرا کش شیبازو

 !تور روخدا !نکن سامان تمیجون داداش اذ-

 :نگاهم کرد وگفت یطرف کی

 !گربه نهویع...خرس گنده کنهیم کاریچشاشم چ-

 :کردوگفت طیهم رو به مسئول بل بعد

 !شمیکنار هم باشن،ممنون م طیدوتا بل نی،ا دیلطف کن شهیاگه م-

از بنا گوش در  شینرگس که ن.کرده ام شتافتم زیکردم وبه سمت دخترك عز یصورتش را تف مال یخوشحال با

 :کشاند کمینزد یوخودش را کم دیِ کودکانه ام خند طنتیبه ش د،چشمانشیرفته ام را د

 کنار پنجره بذارنت؟ یباز مثل پسر کوچولوها گفت-

 :وگفتم دمینگاهش را کاو يِاجزا ق،تمامِیعم يلبخند  با

 هیپنجره و يبه جا نباریاما ا..مورد عالقه مو بهم بدن یمثل پسر کوچولوها ازشون خواستم دوست داشتن..آره-

 !تو رو خواستم...ابرِ تپل ایدر

 :ندیصورتم را بب يشتریکج کرد تا با دقت ب یرا کم سرش

 !نیزدیهم م يبا سامان تو سرو کله  ینگو که سرِ جا داشت!اریمهد يواقعا که بچه ا-

 نرگس؟؟ يبهش اعتماد کرد يچه جور...واقعا بچه اس!به هدف يدرست زد-

به عقب برگشت واو را با چشمانِ خندان وخوشرنگش درست پشت سرمان  مانیسامان سرِ هر دو ي يصدا با

 :زد وگفت ییلبخند دندان نما..میدیدوزانو د يِ،نشسته رو

 !دمیآخرشو شن يبه جون شوما فقط جمله -

 :منحصر به فردش گفت یقلبش گذاشت وبا همان لودگ يرا رو دستش

 !خورمیبه روحِ چوپان دروغگو قسم م-

وهر سه مثل بمب منفجر  میوبعد هم صورت در حال انفجارِ سامان کرد گریکدیبه  یونرگس نگاه من

بعد هم با ..کردند انیمتعجب به ما واطراف یجدا کردند ونگاه یاس پ یسرشان را از پ نیحس ریمهتا وام!میشد

 :به مهتا داد ادستش را به کمرش زد و دستگاه ر نیحس ریام.طلبکارانه به سمتمان آمدند یچشمان

 !برا مسابقات میریم میدار يا یعلم پِیما رو با ش با چه اک..به به -

 :تکان داد وگفت يهم سر مهتا
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 یاز خونه سرزنش نم رونیب دنیبلند خندما رو به خاطر  شهیمامان خانوم؟مگه هم...از خجالت میبابا مرد-

 ؟؟یشما چ.. بچه گنیباز به ما م..نیشما سه تا که از ما بچه ها انگشت نما تر شد...د؟یکن

وتالشمان  یتمام سع نیحس ریکه با حرف ام..میدر کنترل خنده مان کرد یوسع تمیانداخ نییسه سرمان را پا هر

 ..میدیبه هدر رفت ودوباره ترک

 !نهیبب تیوضع نیمنو تو ا یکی رهیبه خدا آبروم م..نمیبش گهیجا د هی میبر نیتو رو خدا پاش-

متعجب  یاز مردم با چشمان یبعض.. وستندیمکث به جمع ِ خندان ما پ یومهتا هم با لخت نیحس ریبار ام نیا

مثل دوران خوب ..میدیندخیوما همچنان م گذشتندیهم با لبخند از کنارمان م یباتاسف،وبرخ یوگشاد شده،برخ

آرام  یبزرگتر ها کم خِیودسته آخر با دل درد و توب میدیخندیبهانه ساعت ها م یکه ب یبچگ يوساده 

سامان .میسالن رفت یپرواز را اعالم کردند وباهم به سمت خروج يساعت شماره  کیبعد از حدود ..تمیگرفیم

ترشک را پشت سر هم باز  يکودکانه بسته ها یسه نفره نشسته بودند وبا شوق وذوق فیرد کیوبچه ها در 

  يِایانگار دن...داشت يگریچشمانِ سامان رنگ ِ د...کردندیم

 تینها یحسِ ب نیزد واز ا یدست وپا نم...معلق بود ياز شاد ییرا رها کرده ودر خالء رونیوخشن ِ ب سخت

 ..او هم پر از برکت ورنگ بود يرگس و بچه ها براوجود ن...بردیلذت م یدوست داشتن

تمرکز کردم و  اتشیومحتو ینیتوازن س يِدست رو کیبا  یودو نسکافه ،به سخت یشکالت کیبسته ک کی با

 :کنارِ نرگس نشستم یصندل يرو اطیآهسته و با احت یلیخ

 ..برا خانوم ِ گلِ خودم نمیا-

 !رو روابط ما حساس بشن خوادینگفتن ؟دلم نم يزیبچه ها چ..ممنون-

مطمئن باش منو ...فهمنیم دنیکه نشون م یاز اون شتریب یلیبچه ها خ!فکر نکن  یچیبه ه گهیبخور ود-

اش  ینیب رِیمصرف را ز کباری وانِینفسش را رها کرد و ل!کنار اومدن زیبا همه چ یراحت نیکه به ا رفتنیپذ

 :وگفت دیاز عطرِ نسکافه را نفس کش یکم..گرفت

 یهمه آرامش م نیاز ا یگاه!بره شیپ نیخوب وروت نقدریا زیکردم همه چ یوقت فکر نم چیه..خوبه  یلیخ-

 !ترسم

 :را جدا کردم ودر دهانش گذاشتم کیاز ک يا تکه

درست مثلِ ..ِ پر از شکالت کیک نیهم نِیع..نهیریبا تو ش یزندگ..فکر کنم فشارت افتاده ..بخور  نیکم از ا هی-

 !يخندیم ینگاه تو وقت
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وبه دور دستها سفر  دیابرها پاش ينگاهش را به رو دیخورش.دیاز نسکافه اش را نوش یزد وکم يکالفه ا ي خنده

 :کرد

 !ِ نگاه ِ ما آدماس ي هیمهم زاو!اهیام تلخ وس یگاه...اهیو س نیریشکالت ش -

 ..کاشتن ِ بوسه هاست يِبرا یانش مکانِ مناسبدست زیحاصلخ نیزم.را گرفتم  دستش

وفقط  یه دست بکش ریمعادله وفلسفه وغ یسفر از هر چ نیتو ا خوادیهوم؟دلم م..نکن شیوبحثو فلسف ایب-

 ه؟؟ینظرت چ!میعاشقونه داشته باش

تمام  يکرد برا یاعالم آمادگ یبا لبخندو سر تکان دادن.بار بر دلم زد نیِ هزارم ياش را برا یِ نگاه خواستن داغ

 !ایِدن يعاشقانه ها

 یبعد از فرود ب!اش پر شد از نور ورنگ وخنده یآب کرانِیمان گوشِ ِ آسمان را پر کرد وب یِ درِ گوش يها زمزمه

به کمرش زد وبا دست  یگرفتن چمدان ها،به محض خروج از سالن سامان با لبخند دست لیوتحو مایتنش هواپ

 :راننده در را باز کرد وسامان با حفظ همان لبخند ،گفت..اشاره کرد مانیپا شیپ دیسف نیزمویبه ل گرشید

 )first ladies(زیدیفرست ل-

باز،به او وعروسک  مهین یمتعجب ودهان ینرگس ومهتا اشاره کرد تا سوار بشوند ومن هم چنان با چشمان وبه

مرا از بهت خارج کرد ومن به محض جا  نیماش سامان با هل دادنم سمت.بودم رهیخ میرو شیشش در ِ پ

 :دمیمقابل توپ یِبه سامان نشسته بر صندل تیگرفتن کنار نرگس ،با عصبان

 !سامان يشعوریب یلیخ-

 :به دندان گرفت وگفت یرا تصنع لبش

 !خانواده نشسته نجایا!!عفت کالم داشته باش آقا -

 ؟يازم پنهان کرد ویچ گهید!نبود نیقرارمون ا!ينامرد یته هرچ-

 :دستم جوانه زد وبعد هم نگاهم در نگاه مهربانش گره خورد يرو يریدلپذ يِگرما

 !شده مگه یچ!!اریآروم باش مهد-

 :به سامان دادم وسرم را به طرف پنجره چر خاندم يسر اشاره ا با

 !آقا بپرس نیاز ا-

غرق شده در تجمالت  يکه توجه ِ بچه ها يآهسته ،جور ییرها کرد وبا صدا یِ صندل يخودش را رو سامان

 :را جلب نکند ،گفت نیماش
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 ..قولم نزدم رِیوقت ز چیمن ه... يجنبه ا یب یلیخ-

 ه؟یبه منم بگم موضوع چ یکی...!یه...!یه-

ياما به جا.را گفت ودر انتظارِ پاسخ به من چشم دوخت نیا.ما در رفت و آمد بود نینرگس،ب يِبهت زده  نگاه 

 :من سامان جوابش را داد

زودتر تونست بخره  یقرار بود،هر ک..میبود نیموزیشازده عاشق ِل نیمنو ا!!شهیوقت پ یلیمال ِ خ.. ستین يزیچ-

 ..بخره ی،مشک

 :گفت ریتاخ ینرگس قفل شد وبا کم يِدر چشمها نگاهش

 !!میاهیهردومون عاشق ِ رنگ س-

به دستم آورد وگفت یفینرگس فشار خف.درا منتقل نکر یمغمومِ نگاهش حسِ خوب حالت: 

 !به خاطرش يخلقِ خودتو سامانو تنگ کرد ينطوریارزش نداره ا!!شهیسال پ ستیاز ب شتریموضوع مالِ ب نیا-

 :گرفت وگفت مانینگاه از قفل دستها يبا دلخور سامان

 .خواستم خوشحالت کنم  یفقط م...زهیمالِ دن...ستیبرا من ن نمیا!زنم یقولم نم رِیوقت ز چیمن ه-

،دستم را دور  یکنارش نشستم و مثل نوجوان!بودم مانیبابت پش نیبچگانه ام سامان را ناراحت کردم واز ا بارفتار

 :با خنده گفتم.دادم یفیگردنش انداختم و فشار خف

 !دیببخش..کردم  ؟؟غلطيایبگم غلط کردم کوتاه م-

 ياز انتها نیحس ریام.رفتیام را پذ یسر ِ نرگس،معذرت خواه يره به من وبعد به نرگس کرد وبا اشا ینگاه مین

 :را نشانش داد وگفت يا شهیسامان را صدا زد ،ش نیماش

 ؟؟.میبخور نایاز ا شهیعمو ؟؟م-

 ..گذاشت خچالیرا گرفت وداخلِ  هیشیش..نشست نشانیخودش را به سرعت به آن ها رساند وب سامان

 میباش انیدر جر اریمامان ومهد ایمن  دیبا نیبخور نیکه خواست يزی،هر چ میینجایا یعمو جون، تا وقت نیبب-

 خوب؟؟

 ..کرد وچند بسته شکالت درآورد ییجادو يشعبده باز ها دستش را داخلِ جعبه  مثل

 ن؟؟یموافق نایبا ا-

ودر حالِ  وستیسامان دوباره به جمع ما پ..شکالت ها را از دستش گرفتند ومشغول شدند یها باخوشحال بچه

 :دادن سهم ما از شکالت گفت
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 !کنجکاون یلیسن خ نیبچه ها تو ا...نیمراقب باش یلیخ دیبا-

 :فشردم وگفتم شیزانو يِرا رو دستم

 ؟؟يکرد دایمورد نظرو از کجا پ زِیدن نیا یحاال نگفت..نگران نباش-

 !!کهیحاال خودش با من شر...بودن کیپدرش با بابا شر-

مثل بچه ها تمامِ ...اطراف شد يها ییبایِ من وسامان عمق گرفت ونگاه ِ نرگس غرق در ز يکار صحبت

دستش را ...کردمیم يحسود زین شدیم دهیپاش شیکه نگاه خاتون رو یعتیبه طب یحت.. خواستمیتوجهش را م

او در کنارت داشته  چون ییِ گرانبها ئیخصوصا اگر ش..حس ِ تملک خوب است...پنجه فشردم انیگرفتم وم

 !!یباش

 یدر چشم م يادی،ز یوسادگ ییبایدر اوج ز..روبرو قفل شد دیِ ساختمان سف ي،نگاهم رو لیتوقف اتومب با

مرد .میشد ادهیوپ میاز سرِ ندانستن به هم کرد یشد ومن ونرگس نگاه ادهیسامان به همراه ِ بچه ها پ..نشست 

 یو مهتا زانو زده بود و فارس نیحس ریام يرد نظر باشد،روبرومو زیهمان دن زدمیپوش،که حدس م دیسف ي

 يقد بلند وشانه ها.. ستادینگاه ِ سامان او هم متوجه حضور ما شد و ا دنیبا چرخ..کردیبا آن ها صحبت م سیسل

 :میبا احترام وادب سالم کرد ودست داد..آمد ی،تازه به چشم م رهیت یآب يپهنش و آن چشم ها

 !یباش اریمهد دیواگه اشتباه نکنم شما با!زمیمن دن..نیخوش اومد..سالم-

 !خوشوقتم..نیدرست حدس زد..ممنون ...سالم-

 :خم کرد نهیس يِاحترام رو يِنرگس کرد ودستش را به ادا روبه

 !!هم نرگس بانو یرانیواصالت ا ییبایز نیبا ا..بانو نیوا-

من  ينرگس فقط برا يها ییبایز..امدیخاتونم اصال به مذاقم خوش ن ییبایآن هم از ز.. بهیمرد غر کی فیتعر

 یها مذاقم حساب یاصال تازگ!شومیم نیزم يانسان رو نیباشد من خودخواه تر انینرگس در م يِپا یوقت..است

 :دوباره نرگس وهمان نجابت ونگاه ِمحجوب!عوض شده است

 !زیدن يِآقا دارتونیخوشبختم از د..ممنون-

 :وگفت دیبه سمت سامان چرخ زیدن

 ؟؟یِ خال زیهست که منم بشم دن يدیام-

 :را فشرد زیدن يرفت واز پشت سرشانه ها يچشم غره ا.کرد يتک خنده ا سامان

 ؟؟یچند مرده حالج نمیبب!!هیوقت مهمون نواز...برو توفعال -
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 ..ام یمن عاشقِ مهمون یدونیتو که م-

 :کرد وگفت نیحس ریبه ام رو

 ..کنمیآماده م زویهمه چ د،منمیکم استراحت کن هیتا ...دادم بیترت یمهمون هیتخار مهمون مخصوصم به اف-

 :از خدمه کرد وگفت یکیبه  رو

 !دیکن ییمهمان ها رو به اتاقشون راهنما-

 :را به سامان رساندم وگفتم خودم

 !!گهیکه اتاقِ منو نرگس جدا باشه د یگفت-

 :کرد وگفت یبا لبخند اخم سامان

 ..!تیترب یب!!یتا ادب بش یسینویامشب صد بار از رو درس خجالت م-

و دنبال مهتا پله ها را به سمت باال ..دوشش نشاند يرساند ورو نیحس ریهم خودش را از پشت سر به ام بعد

فت،دستم را زد وکنارم جا گر ينرگس هم لبخند.و مهتا تمام خانه را پر کرد نیحس ریام يخنده  يِصدا.دندیدو

 :گرفت وگفت

 ..میتو زندگ يممنونم که اومد...توام ونیرو رو مد نایا يهمه -

 :دمیرا دورش حلقه کردم وسرش را بوس دستم

 مگه رفته بودم که حاال اومده باشم؟؟-

 !همه قابل باور نیا!...کینزد نقدرینه ا یول...يبود شهیهم...نه -

برامون  یدوتا چه خواب نیا مینیم،ببیکم استراحت کن هی میبر!من بهت قول دادم..!زمیهستم عز شهیهم گهید-

 !نیدید

ِ خودمان  يبرا یمن وسامان هر کدام اتاق..میشد مانیاتاق ها یبه کامم چکاند وراه نیریِ ش يهمان خنده ها از

 شهیهم..شده ،ممنون سامان بودم يزیبرنامه ر يتمام اتفاق ها يِبرا!مشترك یونرگس وبچه ها هم اتاق میداشت

 !کردیرا م زیفکر همه چ

 ؟يار؟؟مردیمهد...ار؟؟یمهد-

 .دمیکش رونیپتو ب ریآلوده ،سرم را از ز خواب

 !چشم تو ينه به کور-

 تو؟؟ امیب-
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 !!گهیتو د ایگمشو ب...آدابم شده برا من يچه مباد-

 :را باز کرد وابتدا سرش را داخل ِ اتاق کرد  در

 !!جون تو شمیمن معذب م..ینداشته باش یوقت مورد ناموس هی گمیم-

 .داد یبالشت را به طرفش پرت کردم واو هم جا خال-

 :تخت رها کرد يبالشت را برداشت وخودش را کنارم رو نیِ زم يشد واز رو خم

 داریرو هم ب نایخواستم برم نرگس ا..نیشیم داریب یمخمو خورد از بس گفت ک زیدن!گهید نییپا میبر ایپاشو ب-

 ..حرف بزنه نیحس ریبا ام خوادیم!کم طاقته یلیخ زیدن نیپاشو که ا..درست نباشه دیگفتم شا یکنم ول

 :شدم وگفتم زیخ مهیتخت ن يرو

 زنه؟؟یحرف م یخوب فارس نقدریچطور ا زیدن نیا یراست-

 !پدرش ترك...هیرانیمادرش ا-

 ؟ يدیبرامون د یچه خواب ینگفت!!آهان-

 :سرم گذاشت وگفت يرا رو بالشت

 ؟؟برايگنده ت بد کلِیبه اون ه یتکون هی يخواینم..لهیمثال امشب سال تحو...بخارت کنن یخاك تو سرِ ب-

 ؟؟ینرگس چ ؟؟برایگرفت يزیبچه ها چ

 :وگفتم دمیام کوب یشانیپ يرو

 تو سرم؟؟ زمیبر یحاال چه خاک!یزودتر بگ یتونست ینم!سامان يریبم-

برا بچه ها  رمیمنم م!کدومش مناسب تره نیبب..داره  ییزایچ هی زیاتاق دن میم؟گمشو بربهت بگ دیمن با نمیا-

 !نشدن داریتا ب گهیتکون بخور د..رمیبگ يزیچ هی

 :زدیلب غر م ریفت ز ریطور که به سمت در ِ اتاق م همان

 !!خاطره ساز باشه تنِ لَش خوادیسرش م رِیخ-

 !!یگفت یچ دمیشن-

 !!منتظره زیپاشو دن...يمنم بلند گفتم که بشنو-

 یرابا شلوارِ کتانِ ذغال سنگ یبافت ِ بادمجان قهیوجل یبلوز طوس.از چمدان در آوردم  یسرعت لباس ِ مناسب به

تمام .وارد اتاق شدم زیدن دییبعد از چند ضربه وبفرما.وخودم را به اتاق مورد نظر رساندم دمیبه زحمت پوش

عالقه  دیاز حد به سف شیمرد ب نیا.بود دیسف ،ییطال يِتاق به استثناء مبلمان وپرده هاا ونیدکوراس
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 يها يوبزرگش با کنده کار دیسف زِیرا پشت م زیتنگ کرده ودن یونور کم ییچشمم را از آن هم روشنا..داشت

 ...کردم دایپ ییو طال یسلطنت

 !نیشد داریچه عجب ب..سالم-

 :زد وادامه داد يلبخند

 !!حد باشه نیکردم تا ا یفکر نم یول..نیسامان گفته بود شما خوش خواب-

 :را با لبخند چندبار تکان دادم وگفتم سرم

 ق؟؟ینارف نیرسوام کرده ا!! رو آب ختهیپته مو کامل ر-

 :سر داد وگفت يمردانه ولند ي خنده

 ینم..بوده اشیام گفته از سرِ دلتنگ يزیاگه چ..باشه زیمثلِ شما برا سامان عز یکس دمیحال ند ق؟؟؟تاینارف-

از  شتریب..زدیاراده حرف م یشد که ساعتها راجع به تو وعادتات ب یوقتا م یگاه..دیکش یاون چند سال چ یدون

 !يزیبراش عز یکنیکه فکر م يزیاون چ

 :پوستم شروع به حرکت کرد ریز يندیخوشا حسِ

کم ..میخورد نیزم..میدیباهم خند يادیز يِساال...میبود کیبهم نزد یاز هرکس شتریب!قمهیرف نیبهتر-

 ... نطوریاونم هم!!شناسمشیاز خودش م شتریب...میدوباره بلند شد..میآورد

 ..ِ نداشته هاش يِ همه  يبه جا..مثل تو رو داره یخوشحالم که کس-

 ..ِ قلبم نشست ياز اندوه رو ینیسنگ حجمِ

 !بخواد دیفقط با..اجازه رو بده نیبه خودش ا دیبا..فرصت داره یلیسامان هنوز خ-

 !!دهیهنوز زمانش نرس یول.. ادیکنار م زیروز با همه چ هیمطمئنم که اونم -

 :از دم نوشِ زعفرانش خوردوادامه داد یآن طرف اتاق کرد وکم زِیبه م يا اشاره

 !يپسند یشبمون مام يبرا بانو یچ نیبب ایحاال ب..گمیم کیبه خاطرِ انتخابت بهت تبر یراست-

 :کردم وگفتم زیر یرا کم میچشمها

 !تو بگو الاقل..گهینم یچیکه ه د؟؟سامانیکن کاریچ نیخوایامشب م-

دست،مرابه  يبا اشاره ..که دستش بود به دستم داد  یمشابه به همان یِکنارِ اتاق رفت و فنجان زِیطرف م به

 :همان سمت فرا خواند

 !!امشب شبِ اونه..بذار خود سامان بهت بگه-
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 :کرد وادامه داد زیم يِبه جواهرات رو يا اشاره

 ؟؟يپسند یچطوره ؟؟م-

شمالِ  يبا آن بوومزه  ینارنج عِیاز ما یکم.در ساحلِ چشمم پهلو گرفت  لشانیاص ییبایجواهرات وز برقِ

 :را فرو دادم رانیا یشرق

 انتخاب کنم؟؟ يورمن چه ج...فوق العاده ان نایا-

انتخاب  یتونیراحت م یلیاون وقت خ..یِ کوچولو تصور کن يدرخشانا نیاونو با ا دیفقط با...نداره پسر يکار-

 !یکن

اطرافش از حرکت  يها انیدرخشان ِبرل يخوشرنگ ومنظومه  يسرمه ا دنیچشمم با د يمردمک ها گردش

 .ستادیا

 !!فوق العاده جذابه..ماست يکارا نیاز بهتر یکی.. گمیم کیتبر-

 اد؟؟یخوشش ب یکنیفکر م-

 !شک نکن..ادیحتما خوشش م-

 .گذاشت انشیرا م یانتخاب يرا برداشت وحلقه  یرنگ دیمخمل سف ي جعبه

 !!مبارك باشه-

 :زدم وبازهم با خودم تکرار کردم يلبخند.شلوارم گذاشتم بِیرا گرفتم وداخل ج جعبه

 ..!است دیسف رنگ ي فتهیمرد واقعا ش نیا-

 

 نرگس

 

 یرا کم نیحس ریسر ام.کنار تخت بر داشتم  زِیم يام را از رو یساعت مچ.را به زحمت باز کردم  میها چشم

 شیاز پ شیکه خوابند ب یوقت.دمیکش شانیِ هردو يپتو را رو.بالشت گذاشتم يجابه جا کردم ورو میبازو يِرو

ِ بختشان  يرا از بوسه ،به بلندا موسهمِ هر کدا دیشان چسب یشانیبه پ میاراده لبها یب.شوند یمعصوم م

 .دمیبخش

بعد از مدتها  فمیِ ته ک یشیلوازمِ آرا...کردم  زییرا تم میابرو ها رِیِ ز ینامرتب..انداختم یبه خودم نگاه نهییآ يِتو

صورتم  يِاجزا ي،روگذار  ریبه شدت تاث یکم رنگ ول شِیآرا..رنگ ولعاب کرد یکم يِبه چشمم آمد ودلم هوا
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قلبم را ناموزون وپر سر وصدا  يها ار،تپشیاز جانبِ مهد دنخواسته ش لیم نیا.شدم اریاتاقِ مهد ینشاندم وراه

 .کردیم

 يزد وخورد شدند واتوبوس ها رِینافرجام ،تمام افکارم درگ یِدرب کیمثل ِ ....دمینشن یجواب یبار درزدم ول چند

زد  ی،؛چشمک م رونیو منظره ِ چشم نواز ب بایفوق العاده ز اطیح!!شکاندند یوصندل شهیرا ش جانیمملو از ه

 بایز يتمام قسمتها با گلها. شدم دهی، کش ذبهبه سمت آن همه جا اریاخت یهمچون پسرکانِ اغفال شده ، ب..

 ..شده بود نیزاید دیسف يبزرگ مرمر يورنگارنگ وفرشته ها وگلدان ها

 میگام ها.روحم را به پرواز درآورد ياتورینیقرمز م يشده ازرزها دهیپوش يبا طاق نصرت ها داالن مانند، یقسمت

را  میپا شیکوتاه پ يِگلها بودم که پله  یوبهشت بایِ ز ریآنقدر محوِ تصو.دادیمرا به آن سمت پرواز م اریاخت یب

خوردن  نیِ زم هی،شب يدرد بد.دمیدردناکم را مال يِپانشستم وساقِ  نیزم يِهمان جا رو. خوردم نیوزم دمیند

 یدندان گرفتم ونگاه ریلبم را ز..دادیرا م قیعم یدگیخراش کی دیسوزشِ پوستم نو..دیچیپ می،در پا یکودک يها

 دهیکش میخون تا مچِ پا يقرمز.شلوارم را باال زدم  ي ،پاچهیکس ياز نبود نانیبه اطراف انداختمو بعد از اطم

 ستیب...گذشتیخورده بودم م نیکه زم يبار نیمدتها از آخر..را بستم میوچشمها شترچِالندمیلبم را ب. شده بود

 !!شتریهم ب دیسال؟ شا

 يِدلم برا...لبم نشست يگوشه  يام،لبخند یدر پ یپ يِخوردن ها نیودردناك زم نیریخاطرات ش يآور ادی با

زمان را در همان حال وهوا  کیچند برش از ک!مادر بزرگ تنگ بود يوناهموارِ اطراف خانه  یخاک يها نیزم

 !داندیکردم خدا م ریس

 !دردش لذت بخشه،بذار منم امتحان کنم نقدریاگه ا-

لختم  يِپا يچادرم را رو یرا باز کردم وبا دستپاچگ میگوشم، چشمها کینزد ییخندان وآشنا  شهیهم يِصدا با

 خندانِ  يها يخاکستر...دمیکش

 .از هول زبانم بند رفته بودو به لکنت افتادم.صورتم بودم يدرست روبرو امانس

-ن..ایاتفاق....زهیچ...یعنی...م... 

تا چادرم را کنار بزند  دیدستش را جلو کش!دادم ساکت بشوم حیفوت کردم وترج یآخر هم نفسم را با کالفگ در

 .ستادمیمانعش شدم وبه زحمت ا یول

 !!شده خوب یچ نمیبب ؟؟بذاریکنیم ينجوریچرا ا-

 :دمیکش نییشلوارم را پا يِاحساس ِ عذاب وجدان خم شدم وپاچه  با
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 !بود یخراشِ سطح هینشده ، يزیچ..خوبم -

ماهرانه جهت بحث  یلیبه آن سمت داد و خ يبا سر اشاره ا.زد وبه تابلوِ مورد ِ عالقه ام چشم دوخت يشخندین

 :را عوض کرد

 !!شهیعاشقش م نجایا ادیم یهر ک..دمیبهت حق م-

 :پشتش را به من کرد.عوض شد  یکم لحنش

 !نفرت...عشق ... یزندگ...رو تجربه کردم زایچ یلیخ نجایمن ا-

 :کرد ودوباره ادامه داد یمکث

 !از دست دادمش شهیبرا هم دمیجام بود که فهم نیهم...جا از سوده خواستم باهام ازدواج کنه نیهم-

 :کشاندم وگفتم کشیولنگ لنگان خودم را نزد یدستپاچگ با

 !نبود نیقصدم توه...وحدود من با شما فرق داره یحواش یخواستم ناراحتت کنم ول ینم-

 : دیدرخش يِ لحظه ا يبرا شیبرقِ اشک در چشمها...سمتم برگشت  به

هزار  اریمهد...شناسمیه خطتو مکتابِ چند بار خونده شده ،خط ب هیقد  یول اریمهد ينه به اندازه  دیشا...دونمیم-

که  دونمیم!!،ناخودآگاه از حفظت شدم دیشعر سپ هی ای..فرمول  هیقصه ، هیمثل ..کرده فیباره تو رو برام تعر

 :انداختم وگفتم نییخجالت زده سرم را پا!از واژه ها چقدر متفاوته فتیتعار

 ... شنیم داریبچه ها ب..بهتره برم -

 :به طرفش برنگشتم یول ستادمیا..حرفم را بزنم دیاحساس کردم با..نرفته بودم  شتریچند قدم ب هنوز

بذار ...لذت ببرن تیاز خوشحال انتیبذار اطراف...يدیفقط خودتو عذاب م ينطوریا...یبهتره به نبودنش عادت کن-

 !!باشن کیشر اتیغصه ها، تو شاد يبه جا

 تیرفتم تا وضع ییبالفاصله به دستشو.گرفتم شیا در پدرنگ،راه اتاق ر ينگفت ومن هم بدون لحظه ا يزیچ

 يبه لبه  یومشت محکم دیرنگم پر شیاز پ شیصورتم ،ب دنیکه افتاد ،با د نهیینگاهم به آ.کنم یرا بررس میپا

 يمحلِ دردناك را ماساژ دادم ولبه  گرمیبا دست ِ د...شد يزدم که تنها باعث اضافه شدنِ درد تازه ا ییروشو

 ..تموان نشس

 !یلعنت!!یلعنت!یلعنت...اه..اه-

را  یعروسک يچسبِ زخم ها يواز داخل ِچمدان، بسته  دمیپوش یدامنِ کوتاه.کردم  زیرا تم یدگیخراش محلِ

و  یکنیمترقبه فکر م ریغ ياتفاق ها ياراده به همه  یب نکهیا..خوب است یلیمادر بودن خ. دمیکش رونیب
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با آن لبخند سخاوتمندانه  هاموز یکیم...کنار هم چسباندم يدوتا به صورت مواز!!هست زیحواست به همه چ

 یخندان به سمت تخت راه یوبا لب دمیمحل زخم کش يرو یدست..دعوت کردند دنیشان ،مرا هم به خند

 ياز گرما يرشتیِداشتن ِ سهم ِ ب يبرا  یمشغول چانه زن. دمیپتو خز ریخودم را کنارِ بچه ها جا کردم وز.شدم

 .دادیرا م دهیتازه از راه رس ید متنی،نو یِ گوش امیِپ يپتو بودم که صدا  ریز

نوا رو  یوفکرِ منِ ب يدیخواب تیوتو رختخوابِ مخملِ آب يدیقرمز پوش رهنیپ!...سالم عروسک قشنگ من-

 ؟؟یکن ینم

 :کردم پیلبخند متنِ مورد نظرم را تا با

 درسته؟؟!!سی،دنبالِ خودنو سیانگل یرفت سیاومدم در خونتون ،گفتن با شلوار خ رزن،یخاله پ-

 !نوریا ایاگه شنگول ومنگول خوابن ب!!س خاله بزغاله عهیشا-

 !!پر زدو رفت ينبود....پشت در اتاقِ آدم ادیبار م هیِ سعادت  يآقا زرنگه هما-

 است؟؟ نیریهمه ش نیلبخند ناخوانده چرا ا.کرد ندیدستم شروع به لرز يتو یگوش هیاز گذشت ِ چند ثان بعد

 :بچه ها جدا شدم وخودم را کنارِ پنجره رساندم از

 !نهیشیکنجِ قلبِ خودم م گردهیهر جا بره بر م!! هما خانوم جلد بومِ خودمه نیا!!خاله سوسکه يکرد الیخ-

 :گرفت  يشتریعمقِ ب لبخندم

 !!!پشت بوم يسالم عرض شد آقا -

 !!برا آدم يذاریزبونِ درازت که حواس نم نیبا ا..سالم -

 !!زبون دراز نداره نیبه ا یربط!!يشد ریشما پ!! من زِیعز رینخ-

 ه؟یمرد ک ریتا بهت نشون بدم پ نوریا ایب ياگه جرات دار-

 .وپهلو به پهلو شدنش رفت نیحس ریخنده ام بلند شد ونگاهم به سمت ام يِصدا

 ؟يریپشت در برا غافلگ ياز اومدب ای ی؟هست..الوووو-

 :آوردم وپچ پچ وار گفتم نییرا پا میصدا

 ؟يکجا بود ینگفت!..به دلت صابون نزن يخودیب-

 نمت؟یبب ياینم يجد يجد!،کار از صابون گذشته خاتون گهیشده د زیدلم ل دنتیبرا د-

 ..میاز هم جدا شد ستین ار؟؟دوساعتمیمهد-

 !برات تنگ شده ایدن هیدلِ من قد  یول-
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 .قلقک ته ِ دلم وول خورد هیشب يزیچ

 ؟؟ هیامشب چ يبرنامه -

 :داد رونیب یرا با کالفگ نفسش

 يایب دیبعدش با یپوشیلباسِ خوشگل م هی!شنیجمع م نییهمه تو سالن پا گهیساعت د هیتا !!ينامرد یلیخ-

 !!اتاقِ من

 ار؟؟یمهد-

 !!اونجا امیاالن م نیکه هم صدام نکن ينجوریا..زم؟عشقم؟عمرم؟یجونم؟عز-

 ....مه-

 !گهید امیجون ِمن دوباره بگو تا پاشم ب!بگو -

 ...یلیخ.. یلیخ-

 ؟؟ یچ یلیخ-

 !دوستت دارم یلیخ-

 یصورتم با مهربان يِدر را که باز کردم ،نگاه روشنش رو!آشنا از پشت در ییپا يِبود وبعد هم صدا سکوت

آرام کنارِ .راهرو چسباندم ودست سالمش را کنارم ستون کرد واریبه د.دیکش رونیدستم را گرفت واز درگاه ب.دیتاب

 :گوشم نجوا کرد

 !يدار تیچقدر خالق..جور خوبم هیبا تو هر روز /يروز از عشق مثه طوفانم انگار هیروز آروم  هی-

رمِ نفس ها حرارتتر . گذاشتمپهنش  ي نهیس يدستم را رو.را به شماره انداخت می،نفس ها شینگاهش ،ه

 کنم  شتریفاصله مان را ب یدادم کم حیج

 :گفتم يظاهر يلبخند ،با

 کجا بود؟؟؟ تمیخالق!! ساده دوستت دارم یلیمن خ-

 :کردیاز همان ها که مرا عاشق م..داشت یبیبرقِ عج شیچشمها

 !يخوشگل شد نقدریمخصوصا حاال که ا!!دارم اجیچقدر بهت احت گمیساده بهت م یلیمنم دارم خ-

 !سوزاند یرا م میگونه ها یآتش يدو تا گلوله  کردمیداغ شده بود واحساس م میها گوش

 مامان؟؟...مامان؟؟-

 :را دادم نیحس ریلرزان جوابِ ام ییفاصله گرفتم وبا صدا اریسرعت از مهد به
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 .امیم ؟االنيخوایم يزیجونم مامان؟؟چ-

 :وگفت دیکش شیموها يِال یکالفه دست اریمهد

 !نییپا نیایب گهیساعت د هینره  ادتی-

 :مهمانم کرد وگفت قینه چندان عم ينرفته بود که راه رفته را برگشت وبوسه ا شتریب یچند قدم هنوز

 !قلمبه نشده رتمیدر ضمن پاك کن همه رو تا رگ غ..!.خوش طعم بود-

سرم را به دوطرف تکان دادم .دمیکش میِ لبها يرو یدو به اتاقش رفت ومن با تعجب دست مهیلبخند وحالت ن با

  يِدستها..حالم عوض شود یتا کم

ِ  انیو غل یآوار آن همه خوش ریز.کوره کم کند نیداغم گذاشتم مگر از حرارت ا يگونه ها يرا رو سردم

 !!به گمانم نامش عذابِ وجدان است..کرد ریذهنم را در گ يموجود موذ کی هیشب يزیاحساسات،چ

 يِصدا. کرد ینم دایپ یاست قطعا احساس ِ خوب دهید یل از او سامان مرا در چه وضعقب دیفهم یم اریمهد اگر

 .دیکش رونیمجددا مرا از گردابِ افکارم ب نیحس ریام

 یمهتا با کالفگ.زدمیلباس ها باالنس م انِیمن م یبودند ول ستادهیا میحاضر وآماده روبرو نیحس ریوام مهتا

 :وگفت دیکش رونیرنگ را از دستم ب یآب زِیشوم

 !عمو سامان ده بار صدامون زده...گهیانتخاب کن د يزیچ هیمامان تو رو خدا -

 یبلند وعروسک کیتون کیبا .که لبخند زد وبه سمت چمدانم رفت دیچشمانم د ین یرا در ن یسرگردان دیشا

 :وگفت ستادیا میروبرو دیسف نیرنگ وج یاسی

 !انیواقعا بهت م نایبه نظر من ا-

 :دمشیزدم وبه آغوش کش لبخند

 کردم؟؟یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ-

 :کرد وگفت يپوف بلند نیحس ریام

 .. نیایشما هم زودتر ب..من که رفتم -

که از پشت سر بغلش کردم وگونه اش را  رفتیبه سمت در م.تر کرد قیاش لبخندم را عم یپوست ریز حسادت

 .:دمیبوس

 ...عاشقتونم-

- يموهامو خراب کرد! نکن مامان..ا! 
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 :وگفتم  دمیرا بوس هردو

 ..امیمنم اآلن م.. نیشما بر-

 !گهید میباهم بر..نه مامان -

 !شد لیخودتو لوس نکن به خدا سال تحو..مهتا  گهید ایب-

واز پله  مدیمن هم با وسواس لباسم را پوش.همراه شد  نیحس ریمن ،مهتا با ام يواشاره  نیحس ریاعتراض ام با

خانه  یکرد وبه قسمت پشت میاز خدمتکاران دست وپا شکسته صدا  یکی دمیپله ها که رس نییپا.ها روان شدم

با تعجب .خم شد واشاره داد به داخل بروم.دوآن را باز کر ستادیرنگ ا یدر ِ بزرگ وچوب يروبرو.کرد ییراهنما

کف  یتیگران يها و سنگ ها وارید.بود ییبایمجلل وز اریاتاق ِ بس.دمیجستجوگر اطراف را کاو ییوچشمها

 .به وجود آورده بود ییبایز اریبس یِ بنفش هارمون يوپرده ها یاسیبودند وبا مبلمانِ  دیسف یهمگ

ِ بزرگ داخل اتاق با  يگلدان ها. کردیم يرنگ ِرزچشم نواز یصورت يبه صورت پراکنده گلبرگ ها نیزم يِرو

در قسمت مخصوصشان نشسته بودند وبا فخر  ژهیو يبق ونرگس ،همانند مهمان هازن يِپر از گلها یآغوش

 .کردندیبه اطراف نگاه م یفروش

 یرنگ یومشک یکت وشلوارِ رسم.دمیرنگ کنجِ سالن د دیسف يِانویداخل اتاق زدم و وسامان را پشت پ یچرخ

 .آمد یبه چشم م یحساب متشیگران ق یشمیوابر دیبود وکروات سف یمشک راهنشیپ.بود  دهیپوش

در هم  انویِ پ يبا نوا اریمهد يِصدا.بود ینیآهنگ دلنش.شروع به نواختن کرد یزد وبه آرام یچشمک لبخندزنان

  نیتمام ِا ییایمرد رو دنیبا د. دیچیپ

شده بود وتوان قدم برداشتن  خیم نیبه زم میپاها.دهانم گرفتم يِجلو اقمیِ مهارِ اشت يرا برا میدستها میروزها

 با آن کت وشلوارِ  اریمهد.نداشتم

لبم  ياشک در چشمم نشست ولبخند رو. کردم  یبه لباسم نگاه.فوق العاده شده بود دیسف راهنِیوپ یبادمجان

 قرارِ یِ ب يحال ِ من وچشمها. خواندیزمزمه کرده بود م میقبل برا یاز آن را ساعت یتیرا که ب یآهنگ.جوانه زد

 .بود  ینکردن فیارتوصیمهد

به  یقدم داسیتم تمامِ عمقِ عشق پ ینگاه سطح هیتو /هاس  یتلخ يسرپوش رو هینجابتت واسم مثل -

 .را لمس کردم رنمیش يایناباورانه رو.دست گرفت  کیهردو دستم را در .سمتم برداشت 

 !يدار تیچقدر خالق..ور خوبمج هیبا تو هر روز /يروز از عشق مثه طوفانم انگار هیروز آروم  هی-

 :دیپاش میولبخندش را سخاوتمندانه به رو دیرا بوس میدستها
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 ذارمیعمر واست عمرمو م هیبدون با افتخار /بدون مرز دوست دارم..حد ومرز يایدن يتو-

 :ادامه داد کردیزانو زد وهمان طورکه با انگشتانش پشت دستم را نوازش م میپا يجلو

 !چقدر چشمات هنر مندن..یازم ساخت ینگا کن چ/خندنیوقفه م یچشام ب نمیچشاتو تا که مب-

 : گرید یتیلبم متولد شد وبازهم ب يرو يلبخند

وقفه  یب میاشکها يذاریم ریتاث يفصال هم دار يِرو یکه حت/يپشت خندهات دار یچ شهیخندهات بهار م با

 :دیکش رونیرا ب یرنگ دیکوچک وسف يجعبه  بشیواز ج ستادیا میروبرو اریمهد. شدیم ریسراز

 ....یدلمم که هست زِیعز...عاشقت شدم یاز بچگ-

 :زد وادامه داد يقلبش ضربه ا به

 ؟یشیخونه م نیخانومِ ا-

را دورِ گردنش حلقه  میدستها اریاخت یب شیبایدرخشان وز يِها نیونگ فیانگشترِ ظر دنِیبا د.را باز کرد  جعبه

 قه کرد دستش را دور کمرم حل.کردم

 :کنارِ گوشم گفت وآهسته

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم-

-... 

 .وتوان حرف زدن نداشتم کردمیم هیگر فقط

 خاتون؟ یکنیم تمیاذ يدار-

-.. 

خودم را در آن  زنند،یدوستشان،چهار زانو م يبرا شتریب يمتر جا یداشتن ِچند سانت يکه برا ییبچه ها مثل

 :فرو کردم وسرم را کنارِ گوشش رساندم شیاز پ شیامن ب يفضا

 !تو نداشتم یوقت طاقت ناراحت چیه-

 ؟يدیپس چرا جوابمو نم-

 !وقته جوابمو بهت دادم یلیمن که خ-

 :به پشت سرم انداخت وگفت ینگاه.دستش گرفت انیکرد ودستم را م میاز خودش جدا یکم

 ؟ینوا بکن یب لِیعل نیبه ا یکمک هی يخوا یتو نم-

 :اش خودش را به ما رساند وگفت یشگیبا همان لبخند معروف وهم سامان
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 .رو هم اجرا کنم هینقشِ سه پا دیدونستم با ینم..کنم يباز وارویفقط نقشِ د دیمن فکر کردم با-

 .هم حلقه را در آورد ودر انگشت حلقه ام انداخت اریمهد.زد وجعبه را در دستش گرفت زانو

تا شما  رمیمن م گهیکه د جدهیقسمت مثبت ه مونهیفقط م. اممم...کنمیشما را زن وشوهر اعالم م نکیهم ا-

 ..نیراحت باش

 .به من اشاره کرد یتصنع یپشت گردن سامان زد وبا اخم اریمهد

نگفتم  يبد زیبچه ها رو کجا برده، چ يگور به گور زیدن نیا نمیبب رمیخوب؟من که گفتم دارم م یزنیچرا م-

 !که

 :شلوارش را تکاند ورو به من کرد وگفت يِو خاك نداشته  ستادیبه قهر ا هیشب یحالت با

 ..گمیم تیمجددا بهت تسل!بانو جان -

 :اما قبل از بستن در گفت.گرفت شیرا در پ رونیرا گفت وراه ب نیا

 !گردن ِ من نیدازباز نن..خودتونه يِکردن پا ریعواقبِ د..تونم سرِ بچه ها رو گرم کنم ینم یلیمن خ-

سرم را به شانه اش چسباندم .حلقه کردم  اریمهد يِدستم را دورِ بازو.وسامان در را بست میدیخند اریومهد من

 یِ مطبوع بهار در سکوت يدر را باز کردم وکنار هم از هوا.میرفت اطیو رو به ح يقد يباهم به طرف پنجره .

 .میلذت برد ا،یگو

 ...ممنونم ازت...شدم ریواقعا غافلگ-

 :به خودش فشرد شتریرساند ومرا ب میرا به پهلو دستش

 !داشتنتو داشته باشم اقتیل دوارمیام...يکرد ریمنو غافلگ میتو با دوباره اومدنت به زندگ-

 .دادم هیتک نانیام با اطم یگاه محکم ودوست داشتن هیکردم وبه تک سکوت

 !باشن انیبچه ها هم در جر ستیبهتر ن-

دستش را نوازش کردم وگفتم پشت: 

 .زنمیباهاشون حرف م!تهیموقع نیچرا،امشب بهتر-

 م؟یبکن نکارویباهم ا شهیم-

 خوبه؟... ِ سال لیبعد از تحو.فکر کنم بهتر باشه..آره -

 .میکنیم یبعد از برگشتنمونم رابطه مونو علن...میکنیوبعدشم موضوعو مطرح م میزنیم يدور هی میریم..آره -

 :ستادیاز تپش ا يترس خورده از واکنش ِ زن عمو ،لحظه ا دلم
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 زن عمو؟..اما -

 !نگران نباش...شهیدرست م-

 ...بشم لیبه مامانت تحم خوامیاما من بهت گفتم نم-

 :گفت معترضانه

 شهیم يچه انتظار هی،از بق یفکر کن ينجوریاگه تو ا...یانتخابِ من نیوآخر نیتو اول..ه؟یچه حرف نیا..نرگس؟-

 داشت؟

 :بودم را مطرح کردم رشیدرگ یرا که چند وقت یتامل کردم ودسته آخر هم موضوع یکم

 !!پس بذار من با زن عمو حرف بزنم-

 :حاصل کند نانیبه سمتم برگشت تا از صحت حرفم اطم متعجب

 گه؟ید یکنیم یشوخ يدار-

بهتر  گرویحرف همد میبتون دیم،شایباآلخره هردومون زن..کنمیچند وقته دارم بهش فکر م...گفتم يجد یلینه خ-

 در ضمن هم تو ،هم عمو ....میبفهم

 ...!بردارم یقدم هیرابطه  نیِا یبذار منم برا شکل گرفتن رسم!..نیکرد تالشتونو

 چقدر با خودت دونمیم!پرَشِ بزرگ بوده هی يکه منو قبول کرد نیهم...زمیعز یقدم برداشت هیاز  شتریتو ب-

 قبل وبعد يِحرف ونقال.. یکلنجار رفت

بذار ...من واقعا ممنونتم..تا از بودن کنارتون لذت ببرم يفرصتو بهم داد نیاما بازم ا..يکرد نییباال پا ازدواجمونو

 !کنمیخودم حلش م

 :به عالمت نه تکان دادم يسر

واقعا تحمل !هم خونِ خودم به من شک داره..برادرم یحت...نمیذره ب رِیمن ز...یمن مطلع تیتو از وضع...يمهد-

تونم نبودتت  یاگه بخوامم نم گهیحاال د..ياما تو اومد..ارمیتونستم دووم ب یم ياگه نبود..برام سخته طیشرا نیا

  یدارم ونم تمن دوست..دارم اجیبودنت احت شهیمن به هم...رو تحمل کنم

خودتو !..شهیم زیلب به لب از وجودم سرر یهست یکه وقت يزیچ..دخوایکم آرامش م هیدلم ..ازت دور باشم تونم

 !بذار منم تالشمو بکنم...!نکن غیازم در

دیام را بوس یشانیقدر دانش را به چشمانم دوخت وپ نگاه. 

 !زمیعز يتو بخوا یهر چ!باشه یکنم ول ریکه تو رو درگ ستیدرست ن دونمیم نکهیبا ا-
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وبه آن ها  میدیدست کش مانیکه جمعِ چهار نفره شان به راه انداخته بود، از دونفره ها يادیز يسرو صدا با

اش تضاد  رهیت یآب يبا چشمها. بود دهیپوش زدیم يدیکه به سف یروشن اریبس یکت وشلوار آب زیدن.میملحق شد

 انیودرم یبعد از مدت.دمسقف بو شهیبا ش هبودند ک دهیچ اطیاز ح یرا در قسمت زیم.به وجود آورده بود ییبایز

وسامان بودند  زیکه ظاهرا از دوستان مشترك دن بهیغر يچند خانم وآقا وستنیاز ته دلِ بچه ها،با پ يخنده ها

فوق العاده  يوالبته سفره  زیدور ِ م یوهمگ لیبعد جمع کوچکمان تکم کساعتیتا ..رسما شروع شد یمهمان

به خاطر .وخونگرم بودند یدوست داشتن اریشان بس یبگیبا وجود غر زیدوستان دن...میجمع شد نیهفت س يبایز

 .میصحبت کرد یسیانگل یصحبت کردن را کنار گذاشتند وهمگ یترک اریمن ومهد

نداشتن زبانِ مشترك ، در کشف وجوه مشترك  یگاه.شدند شانیبا بچه ها يهم مشغول باز نیحس ریوام مهتا

در  يزیچ. کردیم ینیسنگ میشانه ها يرو يادیز ،یسادگ نیدر ع زیدن ينگاه ها.گذار است ریتاث یلیخ گریِد

 !نبود شیراب یلغاتم جواب يکشنریدرد رشیتفس يکه برا شدیعمق چشمانش دچار جذر ومد م

 یقبل گاهیسالن سروشد،مجددا به جا لیوطو ضیعر زیم يکه توسط خدمه رو يشاهانه ا اریاز شام بس بعد

واز  کردیصحبت م نیحس ریام ي ارهیبا دوستانش در زیدن.میشد یآماده م لیسال تحو يلحظه  يوبرا میبرگشت

شستن دست  يبرا.کردندیم ندازرا بر ا نیحس ریام نیوتحس اقیآن ها هم با اشت.گفت یم یآت يروزها يبرنامه 

 .داخل سالن پناه بردم سیبه سرو زیدن یمیدا يفرار از نگاه ها نیوصورتم وهمچن

با حفظ .حالم را جا آورد  یآب سرد حساب...کردیوپر از حرفش ،معذبم م یخال يبا آن نگاه ها بهیمرد غر نیا

 کردیشانه اش جابجا م يرا رو نیحس ریام کهیسامان درحال. رفتم اطیبه طرف ح يظاهر يولبخند يخونسرد

 :قرار گرفت وگفت میروبرو يدر ورود يجلو

 ونم؟تو اتاق بخواب نویرحسیبرم ام ستین یمانع-

 ببرش؟ اریمهد يذاریچرا نم یول..ممنون-

 ...دهیمهتا رو پاش خواب-

 :را کنکاش کرد زانمینگاهم کرد ونگاه گر موشکافانه

 شده؟ يزیچ...حالت خوبه؟ نمیبب-

 :پنجه چالندم ودستپاچه گفتم انِیرا م چادرم

 .برو کمرت درد گرفت!...هیعال یهمه چ..نه-

 !میزنیبرگشتم حرف م...فکر نکن کوتاه اومدم-
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وقرار گرفتن در آن  تیموقع نیعاشق ا یمن از بچگ..؟.همه مرکز توجه بودم نیاصال چرا ا...را گفت ورفت نیا

 ممیبا گذشتن نصف روز ،در درست بودن تصم!خواستمیم ییتنها یبودم وکم زانیهمه توجه گر نیبودم حاال از ا

 یمبل يرا رو اریام ،مهد یذهن يها تیو دار مشغول ریدر گ...گفتیمحسن درست م دیاش!دو به شک شده بودم

گذاشته وبه خواب رفته  اریمهد يِپا ي،سرش را رو ییبایوز تیمهتا با آن همه معصوم.افتمیکنار پنجره 

را  ییچون او یتا وقت..شد يجار میبه رگها يتازه ا يانرژ.لبخند زد وبا دست به کنارش اشاره کرد اریمهد.بود

 !نخواهم داشت یدارم غم

از .در رفت وآمد بود زیم يرو يها یدنیونوش اریخسته مهد يچشمها نیب گذشتم،نگاهمیکه م زیکنار م از

پر کنار  مهیِ ن وانیخواستم وبا دول وهیبود آبم ستادهیا زیرنگارنگ کنار م يها یدنیسرو نوش يکه برا يخدمتکار

 :جا گرفتم اریمهد

 ! يخسته ا یمعلومِ حساب...چطوره؟؟ ِما يآقا-

 !بشه داریمهتا ب دیگفتم شا ی،ول چرخهیم یوقته چشمم اون حوال یلیخ! دستت درد نکنه خاتون جان-

 !میتازه باهاشون حرف بزن میخواستیم!یشیم تیاذ ينجوری،ا ارمیبالشت ب هیبذار برم ... کنمیخواهش م-

 :مهتا فرو کرد يموها يِگذاشت ودستش را ال زیم يرا رو وانیل

با تموم  نکهیا...داره یچه حس ِ خوب یدون ینم...کمیبهش نزد یلیخ کنمیاحساس م ينجوریا..خوبه یلیخ..نه -

 !برا حرف زدن شهینم رید!ادهیحاال وقت ز!گاه هیتک هی یبراش بش یبگیغر

از  یکم یدنیوبعد از نوش صورت غرق در خواب مهتا در رفت وامد بود چشم دوختم يِکه رو یبه چشمان متعجب

 :گفتم وانمیداخل ل اتیمحتو

 !رفتهیوقته که تو رو پذ یلیخ ؟مهتايا بهیبراش غر یکنیچرا فکر م-

دوست به  هیاز  گاهمیجا یعنی ریاخ يها یکینزد نیا یول!...دوست هیبه عنوان  یبود ول رفتهیکه پذ فتنویپذر-

 !ندهیمن خوشا يِبرا یلیخ نیو ا...کرده دایگاه ارتقا پ هیوتک یحام هی

 :وگفت دیاش نوش وهیاز آبم یکم

 ؟يکجا رفته بود ینگفت-

 ...به دست وصورتم بزنم یآب هیرفتم -

 شده؟ يزیچ-

 پرسن؟ یسوالو م نیچرا همه ا...نه-
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 ..کرد ینم زشیمغزم آنال..گرفت يگریرنگ د نگاهش

 ده؟یاز من ازت پرس ریغ یمگه ک-

 :گفتم دمیشن یکه خودم هم به زور م یینگاهش کردم وبا صدا یوسردرگم یجیگ با

 هو؟یچت شد !سامان...یشکیه-

 :دوخت وگفت وانیرا به ل نگاهش

 !کم خسته ام هی..خوبم-

 :گذاشتم وگفتم شیبازو يرا رو دستم

 ؟یخوب ی؟مطمئن اریمهد-

 .... خوادیدلم نم.. نه یعنی!..آره-

 بد اخالقِ بدعنق؟ يآقا خوادیدلت نم یچ ؟یچ-

اما سکوت کرده  اریمهد.را گفت نینشست وا اریمبلِ کنار مهد يدسته  يدر دست ،رو یوانیبا ل سامان

 :اش ادامه داد یشگیبا همان لحنِ شوخ وهم دیسامان که سکوت ما را د.بود

گوشه بغ  هیمانم زده ها  نیمثلِ ا هیچ!مشترکتونه  لِیسال تحو نیامشب اول یچتونه شما دوتا؟ناسالمت -

 ن؟یکرد

 ...کم خسته اس هی اریمهد...سامان ستین يزیچ-

 ...غلط کرده خسته س-

باال  کسرهیرا  وانشیبعد هم ل.درگوشش گفت يزیبود کرد وچ ستادهیا يکه کنار درورود يبه خدمتکار يا اشاره

کرد  اریبه من ومهد يامان اشاره اس.دوبه دو مشغول رقص شدند یفضا را پر کرد وهمگ یقیموس يصدا... دیکش

 :وگفت

 !تو فاز عشقوالنه نیبچه ها هم که خوابن بر!نیبه خودتون بد یتکون هی نیپاش... گهید االی-

 .دیمن خند يبه من وبعد سامان متعجب کرد وهمپا یهم نگاه اریمهد.. دمیاراده بلند بلند خند یب

 ؟ نیزد يزینکنه چ...نایندار یعیچتونه شماها؟؟اصال حالت طب-

 !يخورد یآبشنگول يادیفکر کنم تو ز یول مینخورد وهیجز آبم يزیما که چ-

 :که از شدت خنده مان کم شد گفتم یکم.پنجه فشرد انیرا گفت ودستم را م نیا اریمهد

 !واقعا مسخره بود شنهادتیپ یول...سامان دیببخش-
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 :نگاه کرد  مانیبه هردو یبرزخ سامان

 کجاش مسخره س؟ -

 :دادنش گفت نییرا در دهانش چرخاند وبعد از پا وهیآبم یکم اریمهد

 !!وسط  ادینرگس با چادر ب يالبد توقع دار! برادر من ستیتو بگو کجاش مسخره ن-

 !س دهیلباسش که پوش...ارهیچادرشو در ب تونهیم یزدم؟ول یحرف نیمن همچ....نه -

 :وبلندم کرد دیدستم را کش یبا ناراحت اریمهد

 ....در ضم.الزم نکرده رینخ-

 :وجمع وجورش کنم رمیدادم خودم وسط بحث را بگ حیترج

 بهیجمع پر از مرد وآدم غر هیحرفا اونم تو  نیمن اهل ا...یشناسیسامان تو که منو م!!..جان ياجازه بده مهد-

 !ستمین

 :تعلل گفت یبا کم سامان

خورده  هی!! یقشنگ نیشبِ به ا فهیبابا ح...رو هماهنگ کنن براتون اونجا گمیم!تو سالن نیبر..خوب...خوب -

 !تر کیرمانت

 :حلقه کردم وگفتم اریِ مهد يدستم را دور بازو-

 !ستیبه رقص وآواز ن يازین..لحظه ها رو دارم نیعاشقونه تر ارمیکنارِ مهد یوقت-

داد  ریینگاهش را تغ ریمس!عوض شد یرنگ ِنگاه ِ سامان به کمتر از آن..دیزد وپشت دستم را بوس يلبخند اریمهد

 ِ مهتا  ریدستش را ز اطیوبا احت

 .انداخت

 ...مهتا روبخوابونم سرِ جاش رمیمن م-

 !من راحتم...خواد سامان ینم-

 :مهتا را بلند کرد وگفت اریتوجه به مهد یب

 ...شهیم تیاذ نجایبچه ا یول یتو راحت-

 :کردم وگفتم اریرو به مهد!همه عذاب نبود نیمستحق ا..سوختیم شیدلم برا...شد یرا گفت وراه نیا

 !تو ذوقش میزد يبد جور... کنه يکار هیبرا ما  خواستیطفلک م!گناه داره...پاشو برو دنبالش-

 .تاسف تکان داد ودنبال سامان رفت ياز رو يسر اریمهد
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ورود در کنار هم بودند  يکه از لحظه  یزوج فوق العاده خوش پوش ينگاهم رو.ام شدم وهیخوردن آبم سرگرم

 یبا لمس ِ احساس ِ خوب.شد یاز هم جدا نم شانیلحظه دستها کی یاز ته دل بود وحت شانیخنده ها...زوم شد

 ندیاخوش یاز احساس زیدور قلبم لبر چنداننه  يا ندهیودر انتظارِ آ دمینوش گرید یلبم آورد کم يکه لبخند را رو

 یحت ایم،یبرو نمایم،سیکن يم،بازیودر کنار بچه ها قدم بزن رمیرا بگ اریپروا دست مهد یب خواستیدلم م...شد

 ..بود یکوچک ودوست داشتن میها یخواستن ي رهیدا..میوفوق العاده خوشمزه مثل املت بخور رانهیشامِ حق کی

اش را  یدنینشسته بود ونوش یصندل يمن رو یکیبه او که در نزد.. دیکش رونیمرا از افکارم ب زیدن يصدا

  یوبا حالت.شدم رهیچرخاند خ یم وانِیدرل

 :گفتم گنگ

 .!نیگفت یمتوجه نشدم چ دیببخش-

 دن؟یبود مانند د یک دنیشن...گن؟یم یها چ یرانیا یول...بودم دهیشن یلیخ تیگفتم ،از خانوم-

 .دیاز سرِ شبش ،احساس معذب بودن به تمام عروقم دو نیسنگ يبه انضمام آن نگاه ها فشیتعر از

 .ستمین یفیاونقدراهم تعر یول... نیشما لطف دار...ممنون-

 .ستاره ها دوخت انیدرم ییتر کرد ونگاهش را به جا یلب

درسته که ...دخترِ هنر مند کیو يدار يپسر ِ فوق العاده ا...ستمیوتملقم ن یاهل چاپلوس...ام یمن آدم رک-

م  اریبرا مهد...بابت واقعا برات خوشحالم نیکه از ا يدیرس یثبات هیبه  بایاآلن تقر یول یداشت یسخت یزندگ

 ... يبرا یخوشحالم ول

اس  ژهیامشب مهمون و دیسپ يبانو نیآقا؟مثال ا نیتون دل کند یگرام يچه عجب از دوستا!جون  زیبه دن-

 ؟يگردیومعامله هات م ایدور وبر مال دن ي،اونوقت تو همش دار

درون ِ  ستیولوژیراد کیخواست مانند  یم ییگو.قرمز وخمارش را به صورت سامان دوخت  يچشمها زیدن

 :صورتم نشست وگفت يکند وکاو رو نیاز ا زانینگاه سامان گر!قرار بدهد یسامان را مورد بررس

 !سر اتاقش هیبرو ...کارت داشت اریمهد-

 :وگفتمبلند شدم  میاز جا نگران

 شده؟حالش خوبه؟ یچ-

 :زد وسرش را چند بار تکان د اد يلبخند

 ...!یشیبرو متوجه م...بابا ستین يزیچ-
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نگاهم را به سامان .را دوباره پر کرد وانشیها رفت ول یدنینوش زیبه طرف م.بلند شد  شیاما کالفه از جا زیدن

 :دوختم وگفتم

 ...کن ما ؟باوریستینناراحت  اریتو که از دست منو مهد... نمیبب-

-یه نا  میتعلل برا نیا...وتوام که  کترهیکه از برادر بهم نزد اریبرا خودت؟مهد یگیم یچ...نمیبب سایوا.... یه

 رونینفسش را کالفه ب!من يِاو برا گاهیهمانطور جا!شتریدوست بود نه ب کیسامان  يبرا گاهمیجا...آشنا بود

 :فرستاد وادامه داد

از دستتون ناراحت  شهیمگه م!دوست فوق العاده هی،هم  یهم زنِ برادرم..اس ژهیو گاهتیتو ام که جا-

از او جدا شدم وراه اتاقِ .دمیاش خند یهمه سرخوش نیومن هم از ا دیخند!ناراحت محاله یول دیشا ریبشم؟دلگ

آمد وبا تعجب نگاهش را به  نرویما ب اتاقِاز  اریهنوز از پله ها باال نرفته بودم که مهد.گرفتم شیرا در پ اریمهد

 :دیآمد وبا تعجب پرس نییدو از پله ها پا مهیبه حالت ن.پله ها دوخت نییپا ستادهیمن ِ ا

 ؟یینجایشده؟چرا ا یچ-

 ...!يسامان گفت کارم دار-

 :نگاهش را به عمقِ چشمانم داد وگفت. دیخند یاز مکث بعد

 ...لهیسال تحو کهینزد گهید میبر...به وقتش يزیهر چ یول!خاتون جان ادهیکار که ز!سامان نیامون از دست ا-

 زیدور ِ م ستادهیاتش شد وبه جمع ِ ا کپارچهیگرمش ، شهیدلم به به حضورِ هم.پنجه فشرد  انیرا م دستم

 یجمعِ کوچک وخودمان...شد اریمشترکم با مهد یعمرِ کوتاه زندگ يشب ها نیاز بهتر یکیآن شب .میوستیپ

کج  يها افهیوق یجمعدسته  يعکس ها..نیهفت س یکوچک ودوست داشتن يسفره ...وسامان زیان دندوست

 اریمهد.خودش انتخاب کرد  يبرا یهرکس حالت..گربودید يخاطره ا نشیِ آفر يسامان برا شنهادیپ..وکوله مان 

لوچ به عنوان عکس  يباد کرده وچشم ها يکردند وعکسِ من را با آن لپ ها يمسخره باز یوسامان حساب

مثل ..آن همه خنداندنش داد يرا برا یحساب ي زهیجا کیسامان هم قول .آن شب انتخاب کردند  ي دهیبرگز

 خاطره  میانتها برا یب يلبخند ها نیا.. اریبودنِ وحضور مهد نیا یتمام دوران ِ خوبِ کودک

 .بابت خوشحال بودم نیکرد واز ا ینگاهم نم گرید زیدن.ساخت رینظ یب ییها

 .دیکشیپر م یمرد حساب نیا یشگیداشتن ِ هم يِدلم برا..وبا زن عمو صحبت کنم میزودتر برگرد خواستیم دلم

 اریصبح با مهد يها یکیتا نزد.صحبت کنم اریام با مهد يجد يشب فرصت نشد با بچه ها راجع به رابطه  آن

ِ خوب ِبودن در  يبو دیخاطراتم با رنگ سبزِحضورش ،ورق به ورق جوانه زد وتا آسمان قد کش میبودم وتقو
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 یبه سخت شانیان عطرِ بوسه هایتخت کنار بچه ها رها کردم ودر م يبعد از نماز صبح خودم را رو!کنارش

 .چشمانم را باز کردم

 !برا من بود شیآخر..من بردم مهتا خانوم-

 :گفت یزد وبا ناراحت شیچند مشت به پا مهتا

 !يدیدوبار پشت هم ما مانو بوس!يتو جر زد یول-

 !لویتیباال ش ایب...شد  داریمامان با بوس ِمن ب..؟یباآلخره که چ-

 :ام داد وگفتم یصوت يبه تارها یتکان

 ؟يکرد يخواهرتو کفر نقدریهست که ا یمشاجره سرِ چ نیا...ریسالم وصبح بخ-

 :حلقه میکوچکش را دورِ بازو يِآغوشم پهن کرد ودستها يرا تو خودش

کم  هیشما نگران نباش و میرسیباهم به توافق م..قرار بود  هی...دعوا که نبود مامانِ گلم...سالم خوشگل خانوم-

 !شما شروع بشه يروز بهارمون بدون خنده ها نیاول فهیح...برامون بخند 

 :وگفتم دمیخند..شانبهم زدم یکردم وکم شیموها يرا ال دستم

 ؟يکردیم کاریچ یزبونو نداشت نیا-

 :گفت يکوچه بازار ینداشته اش داد وبا لحن لیبه سب یتاب

 ..!شوما يعرضم به خدمتتون که نوکر-

 نییبعد از مرتب کردن اتاق پا.قلقلکشان دادم  ریدلِ س کیومن هم  میدیهر سه بلند خند نباریا

ورنگارنگ  بایز يپر از گلها یچندان بزرگ ول زنهیپشت م زیدن.کرد  ییما را به سالن راهنما يخدمتکار.تمیرف

 شیبایمجلل وز يواریخارج از چهار د ییحواسش جا.دینوش یداخل فنجانش م عِیاز ما یسالن نشسته بود وکم

دور دهانش را پاك کرد  یبا دستمال.برخواست  شیبالفاصله از جا.بود وحضور مارا با سالم بچه ها متوجه شد

 .ستادیبه احترامِ ما ا زیوکنار ِ م

 !مبارك دتونیع.. ریصبح بخ..سالم-

 .کردیبودنِ بچه ها دلم را گرم م یمعذب بودم ول ارینبودنِ سامان ومهد از

 ...شما م مبارك دیع زیسالم عمو دن-
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مشتاقانه وبا لبخند  زیدراز کرد ودن زیدستش رابه سمت دن.گام برداشت زیرا گفت وبه سمت دن نیا نیحس ریام

در آغوشش  یبه گرم!بلند بود نیحس ریبا ام یبوس دهید يبرا يادیقدش ز.زانونشست يدستش را فشرد ورو

 .نمیبنش زیکرد وتا پشت م رهبا لبخند به من اشا.تر برخورد کرد یفشرد وبعد هم با مهتا به طور رسم

 ..نیداشته باش يتا انرژ نیبهتره خوب صبحانه بخور...براتون دارم ژهیِ و يدیع هیخوب بچه ها -

 يکوتاه ، در حال درست کردن لقمه ا یبعد از مدت.مشغول خوردن شدند یِ فراوان يوسروصدا اقیها با اشت بچه

 :رو به من گفت نیحس ریمهتا وام يبرا گرید

 بانو؟ دنیخوب خواب-

 !ممنون زیبابت همه چ..بود یخوب یلیشب خ...ممنون-

 :وگفت ختیر يداخل قور ياز محتو مانیبرا دشخو

 !من که عاشقشم..نیبا هل دوست داشته باش ییچا دوارمیام...کنمیخواهش م-

 :زدم وگفتم يلبخند-

 !نیخوریم ییکه چا بهیعج!نیقهوه خور باش کردمیفکر م-

برام  ادمادرمی شهیبو ،هم نیبا ا!نیعطر وبو داشته باش نیعالمه خاطره از ا هی یوقت..!ستین بینه اصال عج-

 ...!میدرست مثل قد..کنمیزنده ست وهر صبح کنارخودم احساسش م

 :وگفتم دمیام نوش ییاز چا یکم

 !شون یشگیهم متاسفم از نبودشون وهم خوشحالم از بابت حضورِ هم-

با آمدنِ سامان .اش کرد یتمام نشدن يودر خواست ها نیحس ریبه من انداخت وسرش را مشغول ام یبیعج نگاه

را به هم زد  شیبعد از تمام شدن صبحانه سامان دستها.شد وبا لذت صبحانه را خوردم شتریب میاراشتهایومهد

 :وگفت

 موسسه؟ شیببر يخوایم ای يدیبه ما قرض م نویحس ریه؟امیامروز چ ي زبرنامهیخوب دن-

 :به شانه اش آورد يگذاشت وفشار نیحس ریدستش را پشت ام زیدن

 اجیکه بعدش واقعا بهش احت یرسیبهش م یوحساب شیگردونیم یسه روز حساب نیتو ا يبریمرد جوانو م نیا-

 ؟ ریام هینظرت چ!..دارم

 :وگفت دیرا بهم کوب شیدستها یبا خوشحال نیحس ریام-

 !هیروح قیتزر يِبه سو شیپ...هورا-
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 يباران خنده وشاد.مشغول کرد  یشهر ما را حساب یدنیود جیفوق العاده مه يبا،شهربازیز اریبس یعیطب مناظر

معجزه  نیار،بزرگتریوبودن در کنار مهد.رقم زد مانیرابرا یو روز تکرار نشدن دیبار یم مانیامان بر سرِ دلها یب

از او ممنون  اش یپوست ریز یهمراه نیا ي،وبرابچه ها بود يِسامان همه جوره وپا به پا.بود میآن روزها ي

ومهتا در  نیرحسیام.شب بود  يها مهین.دیخریم اریمن ومهد يِدونفره ها يبرا يشتریچرا که زمانِ ب.بودم

وپر  یآفتاب مانیهنوز هم حال وهوا اریمن ومهد یول کردیم یسامان در سکوت رانندگ.خوابشان برده بود نیماش

 .دیتاب یوقفه وبا تمام قوا م یب اریابر در آسمان قلبم ،حاال مهد یرگیبعد از سالها چ گاران.بود جانیاز شور وه

 :رو به سامان گفت اریمهد لییتوقف اتومب با

 !ستین زیدن يخونه  نجایا دونمیکه م ییتا جا..؟يسادیچرا وا-

 :شد وگفت رهیچشمانم خ یدر حوال ییبه جا نهییبدون برگشتن به سمت عقب ،از آ سامان

 دمیقول م..خسته ان یحساب... دیصبحم برا برگشتن عجله نکن...براتون جا گرفتم...خونه برمیبچه ها رو م-

 .مواظبشون باشم

من  ییبرا یکیونزد یهمه راحت نیا یول..نبود یسامان شک یِدر دوست...داغ شد میگونه ها یدانم چرا ول ینم

زودتر از من  اریمهد یول میبگو يزیبود لب باز کردم تا چ یبه هر جان کندن.بود يادیشده ام ز فیوحدود تعر

 :جواب ِ سامان را داد

 ؟یهتل مجلل جا رزرو کن نیتو ا يوقت کرد یتو ک یول!ان شاهللا جبران کنم ..دمت گرم داداش-

از  پرده نیشود ومن ا زیتا سرر رفتیهر آن م یدانم ول ینم..داغ...حسرت..اشک هیشب يزیچ..سامان پر بود  نگاه

 ادهیپ نیکردم واز ماش یلب ریتشکرِ ز..دلخور بودم اریاز مهد.نمیتوانستم به نظاره بنش یِشکستنش را نم يقصه 

 اهیس يِایفاصله گرفتم وبه در نیاز ماش یکم..ودمن وسامان در رفت وآمد ب نیب ارینگاه ِ متعجب مهد. شدم 

ها ، سکوت شب را  کیالست غیج يِوپشت بندش صدا وستیبه من پ ریتاخ یبا اندک اریمهد.روبرو چشم دوختم

 .دیجامه در

ینم..کردن نداشتم هینگاه دلخورم را به چشمش دوختم ، توانِ گال..که در دستان سردم نشست اریمهد دست 

وسرم را به  دمینگاهم را دزد.فشردیرا م شیرحمانه پا ینشسته بود وب میگلو يتو يبغض ِ بد یدانم چرا ول

 :سمت خودش چرخاند وگفت هبا سماجت سرم را ب اریچرخاندم، مهد قراریکران وب یب یاهیسسمت همان 

 ..زم؟یعز یناراحت یاز چ-
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در  یول.را بخواند  زیکند واز عمقِ چشمانم همه چ ییشگویپ خواستمیبود که م ییجایتوقع ب دیشا.نگفتم يزیچ

 ..میکلمه بگو کی یخواست حت یآن لحظه دلم نم

 !نکنه دلت برا بچه ها تنگ شده-

خود خود  اریحضور مهد یبود ول یباور نکردن. ستادیا شیبار قلبم از تپ نیهزارم يشدم وبرا ریدستانش اس انیم

 !شکشیپ شیها ییشگویپ..معجزه بود

 شیه هابوس.دانستیشده ام م زبانشیمقدمه م یب نطوریدانستم چرا ا یکه نم یبغض را بهتر از خود من نیا لیدل

 یپرسشگر عابران ،م يتوجه به نگاه ها یومن ب شدیدستانش تنگ تر م يو حلقه  نشستیمهابا بر سرم م یب

 دنیخجالت کش يبرا یل خوبیدل توانست¬یچند مرد مست نم ينگاه چند زوج عاشق وقهقه ها...دمیبار

 دیکمرم کش يآنقدر در آغوشش تابم داد ودست ِ نوازشگرش را رو...زیاز همه چ..پر بود شتریپ یلیدلم از خ...باشد

 یشب دیونو دیچیموج، آرامش م يساحل قلبم موج رو.نبود  ياز آن تالطم وطوفان خبر گرید..تا آرام شدم

 .دادیرا م زیخاطره انگ

 یسختبه .وطراوت بخش شد بایز ی،هم آغوشِ صبح نشیریش يها یها وخستگ یشب با تمامِ خواستن آن

وصورت غرق ِ در خوابش را از نظر  دمیبه پهلو چرخ.دمیچیدورِ خودم پ شتریپتو را ب یچشم باز کردم وکم

مقدمه  یب يلبخند.بوداش کرده  یدوست داشتن شیاز پ شیاش افتاده بود وب یشانیپ يمو رو يدسته ا.گذراندم

 ریدر آخر دستم را ز.دیکش یشدنش عقب م داریواز ترس ب رفتیم شینوازش پ يدستم برا. لبم نشست يرو

 !اجازه جلو نرود یچانه ام چفت کردم تا ب

 نییرا که پا اریِ مهد راهنیآمدم وپ نییاز تخت پا یبه آرام.شد رابیکه چشم ِ دلم س دمیازنگاه کردنش نوش آنقدر

 .دمیافتاده بود برداشتم وپوش میپا

 غیج يبرا.آمد  یبه چشمم م شیها ییبایتازه اتاق وز.اه افتادمرا از پهلو بافتم وبه سمت بالکن به ر میموها

ِبزرگ  يدسته گل ها.بود رهیت یوسبز آب میاتاق زرد مال لیرنگ تمام وسا.دهانم گذاشتم يدستم را رو دنینکش

 !فوق العاده  ینیزایوزرد با د یو نارنج دیسف ومیلیل

نوشته شده  شانیرو اریشکل که نام من ومهد یقلب يها زیبا آو ایِ در یدنید يِ بالکن را که باز کردم منظره  در

 :شانه ام قرار گرفت يدور شکمم حلقه شد وچانه اش رو اریدستان ِ مهد.دیرقصیبود در باد م

 !چقدر لباستون برازنده اس بانو...خاتون ِ خوشگلِ خودم ریصبح بخ-

 :گرفتم شیاز بازو یکوچک شگونِیدستش گذاشتم ون يرا رو دستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٣٣٦ 

 !دمینترس بهت پس م!خان سیخس ریصبح بخ-

 دیبا نهیبب ينجوریمنو ا پِیخانوم خوشگل وخوشت یکیوقت  هی گمیم...نرگس خاتون ستین زایچ نیبحث ا-

 !جور کنم هیپول د یپول عروس يبه جا دیبا يشو بخونه،اونوقت اول کار یغزلِ خداحافظ

 ؟یاول صبح هیحرفا چ نیا-

 گم؟یمگه بد م-

 :به وضع نا مناسب خودش گفتم يسمتش برگشتم وبا اشاره ا به

 نیوبرا دادن ا هیمجللِ ساحل يالیو هی نجایدر ضمن ا..بهتره اآلن؟ یلیوضعِ خودت خ یکنیاونوقت فکر م-

 !رنیگیشونه که پول ِ خون بابا شونو م يوآرامش به مشتر یخلوت

 :رفتن از پله ها گفت نییانداخت ودر حال پا میپا ریرا ز دستش

 .ادیکه حسابِ کار دستت ب دمینشونت م یخدمات هیاآلن -

 :با خنده گفتم.گردنش محکم کردم  يرا دور  دستم

 ن؟یآپشنو اضافه کرد نیخودتون ا ایهتلِ  يتو منو نمیا-

 :نگاهم کرد وگفت طنتیش با

 !ابداع خودمه قتاینداره،حق یخدمات حمل ونقل مجان یهتل چیه رینخ-

آب خوردم وبه  یچند بار به حد خفگ..میکرد يآب باز میتوانستیکه م ییگُل کرده بود وتا جا مانیها کودکانه

 .گرفتم یکول اریاز مهد یحساب شیجا

 .میفردا بش يِروزنامه ها  تریت خوادیدلم نم.. میقبل از غرق شدنمون برگرد ایب گمیم-

 ...برگشت ییرفت وبا پتو تییبه سو اریمهد

 !میباش نمیفکر ِ بعد از ا دیبا.میمونو شروع نکرد یهنوز زندگ...نکن یولخرج نقدریا اریمهد گمیم-

 :دیاز قهوه اش نوش ینگاهم کرد وکم طنتیش با

 گفته من پولشو دادم؟ یک-

 :دستم فشردم وگفتم انیم شتریتعجب فنجان را ب با

 سامان پولشو داده که؟؟؟ یبگ يخوا ینم..؟یچ یعنی-

 بده؟؟ چرا ؟مگه-

 :گفتم يدلخور یوکم تیجد با
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 ..گه؟ید یکنیم تیاذ-

 !ادیتون خوشتون ب يدیاز ع دوارمیگفت ام یکه رفت شبید...گمیم ينه جد-

 .دمیکوب زیم يفنجان را رو یعصب یوکم ینارحت با

 هی؟؟برات .ادیداره به روزش م یچ یفهمیاصال تو م..؟یرو ازش قبول کن ینیِ سنگ يدیع نیهمچ هی دیچرا با-

 یومعمول نیروت یزندگ هیهمه سال  نیهنوز خودش نتونسته بعد از ا کهیدرحال کنهیدرست م زیشبِ خاطره انگ

 يزد یوخودتو به نفهم یفهمی؟؟میشید خودشو زجر بده ، توچرا باهاش همدست م خوایاگه اون م....داشته باشه

 ار؟؟یمهد

هماهنگ  ویذوق وشوق همه چ یبدبخت با کل! تونستم بگم نه یکه نم ؟؟منیشیم یحاال چرا عصبان..خوب -

 ..کرده بود

 !.کندیداشت جون م يچه جور دمید!!یاونم چه ذوق وشوق..آره -

 :بلند شدم وچند قدم راه رفتم میاز جا یعصب

 یکه خودش تو مسائل عشق یسامان نکهینه ا..باشه یمن وتو خصوص نیب دیمسائل با نیدرك کن ا.. اریمهد-

 !کل داره ،بشه براتساقدوشمش

 گم؟یم یچ یفهمیم

 :دیکش سشیخ يموها ییال یبلند شد ودست شیکالفه از جا اریمهد

 ؟یکنیروزمونو خراب م يچرا دار!نکن  تیاذ کیمسائل کوچ نیخودتو منو سر ا-

 :فشرد یرا گرفت وکم دستم

 !مورد یبحث ب نیاز ا نمیاولش ا ي هیاون از گر..میشبِ فوق العاده داشت هیما -

 . دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

اونم !!خبر داشته باشه نامیتر یاز خصوص یخواد کس یمن دلم نم!برا من مهمه یمورد باشه ول یبرا تو ب دیشا-

 !سامان

 اس؟ بهیمگه سامان غر-

 :تعجب به سمتش برگشتم وگفتم با

خوام  ینم..شمیم، هرروز باهاش چشم تو چشم ممنم مثلِ تو با سامان دوست...گمیم ستین بهیچون غر قایدق-

 !دوستش نیبهتر يدوستم نه معشوقه  هیمن فقط ..کنه رییبراش تغ رمیتصو
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اصال براش ..احترام قائله یکنیکه فکرشو م يزیاز اون چ شتریب یلیسامان برات خ...مورده یبحثا ب نیا..نرگس-

 م؟یدار يدونه منو تو باهم چه رابطه ا یکس نم چیه یعنی...یمثل زنِ برادرش

 :به او انداختم وگفتم یِ متاسف نگاه

 ..اس دهیفا یبحث ب نیا.. یگیتو راست م-

 :گرفت میرا جلو يبسته ا اریبودم که مهد میلباسها دنیحالِ پوش در

 ..میبرگرد دیبا گهید!رو بپوش نایا-

 !خودم خوبه يلباسا..خوام ینم-

 !ومدهیاش خوشمون ن هیخواد سامان فکر کنه از هد ینمدلم !!بپوش نرگس ریبگ-

 :گفتم میحال ِ بستنِ دکمه ها در

 !من يِخدا!... يوا... نمیداره؟نکنه ا یچه ربط-

 :ومانع شد ستادیا میجلو.وبه سمت در رفتم دمیرا سرم کش چادرم

 نرگس؟ یکنیشلوغش م يخودیب يدار ؟چرايریم يکجا دار-

 :دادم وگفتم رونیرا کالفه ب نفسم

 !واقعا اعصابم خورده!..يبذار برم مهد-

 يدار ؟چراینگرفت هیتو تا حاال از برادرت هد...کترهیبهم نزد انیوآر رضایشده؟؟سامان از عل یچرا؟؟مگه چ-

 ؟یکنیم ينجوریا

 :تاسف تکان دادم وگفتم يرا به نشانه  سرم

بگم که  يزیچ خوادیدلم نم..کم آروم شم هیبذار ..گردمیبرم زنمیکم قدم م هیبذار برم ..کنمیازت خواهش م-

 !بشم مونیبعدا پش

 ؟؟يبر يخوایکجا م ییتنها..امیبذار منم باهات م-

 :را به حالت خواهش بهم چسباندم وگفتم میدستها

 ..!!کم تنها باشم هیبذار برم ...اریازت خواهش کردم مهد-

 :کنار رفت وگفتدر  يِتعلل از جلو یبا اندک دینگاهم را که د التماس

 !ببر تویالاقل گوش-
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آنقدر ..قدم زدم وقدم زدم ایدر ي هیدر حاش.زدم رونیرا برداشتم وب یگوش.بشود  تیاذ نیاز ا شتریب امدین دلم

 یوانگیخودش نبافته به مرزِ د يِتا به حاال برا شبیاز د ییسامان چه فکرها نکهیفکر کردم واز تصور ا

بودم وشبِ گذشته با  زاریکند ب رییک زن تغیدوست به  کیشدنم از  دهید گاهیجا يروز  نکهیاز ا شهیهم..دمیرس

در مقابل  میکه از زنانه ها یسیاز تند..را به اثبات رسانده بودم گاهیجا نیدر خواست خودم ا نیسکوتم در مقابل ا

مردها ...!مرد است کی همن،بازیزم يِدوست ِ رو نیاگر بهتر یهر چه باشد ،حت...سامان ساخته بودم متنفر بودم

 !لعنت!فکر یلعنت به منِ ب...کندیمسائل فوق العاده خالقانه عمل م نیذهنشان در ا

از  ریبه غ يمرد نکهی،ا کردمیدلم بگذارم؟هر جور که با خودم دودوتا چهار تا م يِاش را کجا ییاهدا يِلباسها

 اریکاش مهد يا یول!پر رنگ است يادیحدودم ز یگاه دانمیم!زجر آور بود میِ لباسم را بداند برا زیشوهرم سا

 !شدن ها ،حدودش را محترم شمردم تیاذ یمهمانگونه که من با تما!گذاشتیوحدودم احترام م دیبه عقا یکم

بود ومنحصر  بایز....رهیخ ایبزرگ نشستم وبه در يصخره ا يرو.. سست شد میآب وآفتاب پاها یبه هم آغوش رو

 نیاز ا زیمحمد کوچکم ن...تنگ شده بود میبچه ها يدلم برا...سکون وآرامشش از تالطم احوالم کاست...به فرد

 !دانم یرا جواب داد؟نم یبوق بود که گوش نیچندم.دینام حامد لغز يدستم رو اریاخت یب...نبود یقاعده مستثن

 نرگس؟ یخوب...سالم-

 دیتلخ با ییبعد از آن جدا کردمیچرا فکر م..میبود یمیبود وهنوز دو دوست صم تادهفین نمانیب یاتفاق چیه انگار

 اخالقش عوض شده باشد؟

 !سال نو مبارك...سالم-

 گذره؟یخانوم؟اونور آب خوش م يما کرد ادیچه عجب -

 ستم؟ین رانیا يدیاز کجا فهم..يما بود ادی یمعلومه تو حساب یول-

 کیبره؟زنگ زدم خونه ،سال نو رو تبر ادمیمعرفتم که بچه ها و محبتاتو  یب نقدریا یعنی... نیدار اریاخت-

 !گهینخواستم مزاحمت بشم د.. هیترک یبگم،مامانت گفت رفت

 وخانومش؟ دیحم...خانوم وحاج آقا خوبن؟ هیعط...؟يمزاحم بود یحامد؟تو ک هیچه حرف نیا-

 :تعلل ووقفه گفتم یکم با

 پسرت خوبه؟-

 :شدیم دهیشن یکالفه اش به خوب دنینفس کش یآمد ول ینم شیصدا

 ن؟یگردیبر م یک!براتون تنگ شده یلیدر ضمن دلش خ...شده یخواستن یحساب...خوبه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 :شد  نیته نش میچشمانم پر وبغض در گلو يکاسه .دلم قنج رفت  اهشیوس یتصور چشمانِ خواستن از

 ..میگردیبر م التیآخر تعط...دلمون تنگ شده یلیماهم خ-

ام را مفرد  یفعل دلتنگ یوقت دمیترسیم دیشا...شدیمحمد افعالم جمع م يبرا میها یدانم چرا در ابراز دلتنگ ینم

دامن  یپنهان يمادرانه  نیبه ا دینبا چگاهیمن ه..ممنوعه را رد کنم يِصرف کنم ،خطوط قرمز مادرانه ها

 ..ببرد ییبو یپنهان يها نهنامهربا نیاز ا دینبا یکس..خودم است وخودم ياحساساتم برا..بزنم

 اونجا؟ يندار یهست کاراتو بکنه؟مشکل ی؟؟کس گذرهیخوش م-

 ياوهم دوست ندارد گلها.. شودیاش مفرد م يکاربرد يحامد هم بدون محمد فعل ها یدار است ،حت خنده

 .مادرانه را در تار وپود کالمش برجسته ببافد یشمیابر

 ...رو بهت بگم یموضوع هی خواستمیم!!..حامد...خوبه یهمه چ..آره -

 ..حرفم شد يسمج مانع از ادامه  یخط پشت

 !دارم ی،پشت خط زنمیبعدا بهت زنگ م...ببخش حامد-

 !فعال خدافظ.. نیمراقب خودتون باش..باشه برو -

 !خدافظ..محمدو از طرف ِ من ببوس-

را وصل  یپشت خط!دیکشیصورتش پر م دنیبوس يدست خودم نبود که دلم برا..بود دیاز من بع يزیناپره نیا

 :کردم

 ؟ییکجا..سالم نرگس-

 دیزا ییو گرما دیدویشرم در عروقم م زهایچ یلیهنوز از بابت خ..سامان داغ شد يصدا دنیبا شن میگوشها

 .ختیریالوصف به جانم م

 !نکردن که تتیبچه ها خوبن؟اذ..رونمیب..سالم-

 ؟ییبگو کجا قایدق.. یرونیب دونمیم-

 !کردییمرا نگران م نیبود وا یعصب شیصدا

 !تو رو خدا بهم بگو..افتاده؟ یسامان برا بچه ها اتفاق-

 ده؟یجواب نم اریمهد ؟چراییکجا گمیبال،م نتیرفتن پ زیبا دن..نرگس؟بچه ها خوبن هیحرفا چ نیا-

 :سنگ بلند شدم وگفتم ياز رو کالفه

 !کم هوا بخورم هی رونیزدم ب... کم حرفمون شد هی-
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 ؟یرا ؟سرِ چچ-

 !میگردیبرم گهیکم د هی! نگران نباش.ششیپ رمیدارم م...ولش کن یچیه-

 :النه کرد یخطوط ارتباط يممتد رو یسکوت

 !جوجه درست کنم خوامیبرا ناهار م...نیزود برگرد-

 !میاونجا باش گهیساعت د هی هیتا  کنمیم یباشه سع..ممنون-

 .فعال خدافظ-

 .فعال-

 میبرا یدوست نیبودند وا يگرینگران د شانیهر دو..لبم نشست يگوشه  يدستم فشردم ولبخند يرا تو یگوش

به محض ِ !..تنگ  اریمهد يدلم برا..ها پاك کرده بود یامواج ذهنم را از ناراحت يو صدا ایآرامش در...یستودن

حصار دستانش امن .آرامشم پهلو گرفتم لحرف جلو رفتم ودر ساح یب.دمیام د یرا در چند قدم اریبرگشتنم ،مهد

 ..بود ایزندان دن نیتر

 !حق با تو بود!زمیببخش عز...کنم یمن خوب بلدم معذرت خواه یول!..يوقهر بلد نبود يات دلخور یاز بچگ-

 ...شدمیم یعصب دینبا!..منم معذرت-

 م؟یکم قدم بزن هی-

 .شدم وقدم به قدمش برداشتم زانیآو شیبازو از

 !میمراسم جوجه خوران دار...میخونه باش گهیساعت د هیتا  دیبا یول..باشه-

 م؟یاریکفشامونو درب يخوایم...باشه--

 .میوکفش به بغل کنار هم به راه افتاد میدیلبمان کش يرو ي،طرح لبخند یخاطرات کودک يادآوری با

 !بشه یواقع تونهیآدم م يها ایکردم رو یوقت فکر نم چیه-

 ؟يبود دهیتو خواب د نویچرا مگه ا-

خودش چسباند  شتربهیمرا ب..دمشیپوش تیحاال تو واقع..بافته و شکافته بودم ییهزار باره تو تنها یول..نه -

 :وادامه داد

 !شمیم یقابل ينخورم بافنده  یترش...اندازه باشه نقدریکردم ا یفکر نم-

 اریمهد دیشا.همان تخته سنگ بزرگ چال کردم  رِیرا ز میها  یناراحت.میگرفت شیِ هتل را در پ ریخنده مس با

را درست  زیزمان همه چ!نگاهمان باهم تناسب نداشت يهم مرز ها دیشا.کرده بودم يرو بادهیحق داشت ومن ز
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 زیآو.میشد زیدن يِخانه  یوراه میدیپوش اسامان ر ییمارکه والبته ست ،اهدا متیگران ق يلباس ها!خواهد کرد

 .برداشتم  يادگاریرا به عنوان  یقلب يها

 نی،ا زیدر کمال تعجب دن. دیرس یبه گوش م یپشت اطیبچه ها از ح يبلند خنده  يصدا میدیخانه که رس به

وقد وقواره مثل موشِ آب  کلیبا آن ه.میدیبا بچه ها د يرا در حال آب باز زیوتم دهیاطو کش شهیمرد هم

 ..بود یدنیواقعا د.دیکشین مِ بچه ها خط ونشا يشده بود وبرا دهیکش

 ...میکرد کارشیچ زویعمو دن نیبب ایب!..مامان نیاومد-

 !یمنو دست ِ کم گرفت!موش کوچولو رسمیمن حسابتو م-

 اطیودور ح دندیکشیم غیج نیرحسیمهتا وام..دیگرفت ودنبالش دو نیحس ریحرکت شلنگ را از دست ام کی در

کرد وهمه سرِ  جادیکشمکش وقفه ا نیدر ا يلحظه ا يآمد برا یباال م يسامان که از طبقه  يِصدا..دندیدویم

 .ستادندیا شانیجا

 !خورنیبچه هام سرما م..کنهیم خیکبابا .. گهیتمومش کن د زیدن-

 :آهسته کنار گوش بچه ها گفت یکم.باال آورد  میتسل يدستش را به نشانه  زیدن

مثل آتشفشان از چشاش مواد مذاب در  نیدیوقت د هی...هیشیکه عمو سامان آت دیلباساتونو عوض کن عیسر-

 ...اومد

 :با احترام گفت زیها با خنده به سمتم آمدند ودن بچه

 ه؟یاوک زیچ ن؟همهیخوب..عرض ادب کنم ینشد درست وحساب..نیببخش..سالم-

 :را فشرد وگفت زیِ دن سیدست خ اریمهد

 !يتو زحمت افتاد یببخش حساب..سالم-

 ..زحمت بچه ها افتاد رو دوشِ شما..ممنون وشرمندمواقعا ..سالم-

 :وگفت دیکش سشیخ يِبه موها یدست

فرصتو به من  نیازتون تشکرم بکنم که ا یکل دیتازه با..من خودم خواستم با بچه ها باشم..دیحرفا رو نزن نیا-

 :وگقتِ من تکان داد  يدستش را به حالت اخطار جلو..زبونا باشم نیریش نیتا با ا نیداد

 .میبرنامه دار یکل...من باشه اریکامال در اخت دیبعدش با.. نیدار نویحس ریدر ضمن فقط تا فردا ام-

 :زد وگفت نیحس ریبه ام یچشمک

 !فوران نکرده نیاز ا شتریمن با اجازه برم تا سامان ب-
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 :را فشرد وگفت زیدن يمشکوك شانه  اریمهد-

 چشه؟ ز؟سامانیشده دن يزیچ-

 :باال انداخت وگفت يا شانه

 !شهیخودش دوباره خوب م..اون کانال زنهیم هوی..عادتشه نیا..یچیه-

به جمع ِ  شانیلباسها ضیوبعد از تعو.من هم بچه ها را به اتاق بردم ..از ما جدا شد ورفت ياجبار يخنده ا با

 .وستمیدومپ يِ تراسِ طبقه  يرو ستادهیا

ناهار  لیخودم را با جابجا کردن وسا...رفتیسامان طفره م یرف زدن ولح يکرده بود برا لهیبه سامان پ اریمهد

 نداشت  یصورت خوش..سرگرم کردم

 یالک يها تیومهتارا هم به زور کنار خودم نگه داشتم وبا مسئول نیحس ریام.مردانه شان بشوم يحرفها مزاحم

 گارپشتیبود وس ستادهیا يهم گوشه ا زیدن..سرگرم کردم زیطرف و آنطرف م نیبه ا...مثل آوردن نمک ودوغ و

پاك  یاش را با دستمال یشانیعرق پ مانسا...هر سه کالفه بودند ودر ظاهرشان کامال مشهود.کردیدود م گاریس

 :له کرد وگفت يگاریس ریز يرا تو گارشیته س زیدن.گذاشت زیم يجوجه را رو سیکرد ود

 !گهید کردنیا همه کارشو مخدمتکار یذاشتی؟میکن تیخودتو اذ نقدریالزم بود ا-

 :را داد زیوبا همان نگاه کالفه جواب ِ دن ختیخودش ر يآب برا یوانیل سامان

بعد از ناهار برم دنبال  دیکه با دیبحثو تموم کن نیپس خواهشا ا..که من عاشقِ کباب درست کردنم یدونیم-

 ..تایآ

 :جوجه در دهانش گذاشت وگفت يتکه ا اریمهد

 ..دستت درست داش سامان...کنهیم يبا لبات باز..یکن دایجوجه رو پ نیا یتون یجا نم چیانصافا ه....ااممم-

 شانیپا يبعد از غذا من وبچه ها که به زور رو.شد شیکردن با غذا يزد ومشغول باز يبند میلبخند ن سامان

 :اریشغول صحبت با مهدشدند ومن هم م هوشیتخت ب يبچه ها رو.میاتاقمان شد یبند بودند راه

 !تونستم بفهمم چشه دیفرودگاه،شا رمینرگس من با سامان م-

 !امیکن که نتونستم ب یهم معذرت خواه تایاز آ.مواظبِ خودت باش...باشه برو-

 !قرمز شده یلیکم بخواب ،چشمات خ هی..زمیباشه عز-

 ریدر گ.حواله ام کرد یچشمک"دوستت دارم  یلیخ" یزد ودر حال لبخوان ياوهم لبخند.تکان دادم  يسر

 .با افکار درهم وبرهمم خوابم برد يودارِخاله باز
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 اریمهد

 

 کردم،ذهنمیبه وسواسش نگاه م یبود ومن هم با کالفگ شیِ لباسها دنیرا که سامان مشغول پوش یمدت تمامِ

صبح مان از همه پر رنگ تر  ي،مشاجره  انیم نیودر ا زدیچند روز گذشته چرخ م ياتفاقها یحوال ییجا

توانستم  یمن که نم یهمحق داشت ول دیشا..!!.يریبهانه گ هیشب يزیچ..بود بیعج میرفتار نرگس برا.بود

بکند در دلم رخنه  يگرید ریتعب شیاز پس زدن ها نکهیترس ا.. تفاوت باشم یاش ب هینسبت به سامان وهد

 !اش محروم بشود یدوست داشتن نیاز ا دیچرا با..باشد میبرادرش سه يدوست داشت در عاشقانه ها...کرده بود

 !گهید میبه من؟پاشو بر يساعته ذل زد هیچته -

 :را جمع وجور کردم وگفتم خودم

 ؟یپیخوش ت نقدریکه تو چرا ا کردمیموضوع فکر م نیداشتم به ا یچیه-

 شیبرو پ!فرودگاه ياینبال ِمن مهلک وهلک د يدار یتو واسه چ نمیاصال بب..لوس نشو که اصال حوصله ندارم-

 !گهیزنت د

 :را پشتش زدم وگفتم دستم

دنبال  امیخودم دوست دارم ب نکهیدوما ا..ادیسامان بد اخالق واخمو خوشم نم نیاوال که من اصال از ا-

 !پادشاهه نیبا هفتم دارید يزنم اآلن در مرحله  نکهیسوما ا..تایآ

 :رفت اطیشانه اش کنار زد وبه طرف ح يرا از رو دستم

 يدوست دار یکنیتو غلط م نکهیدوما ا..بده ریبعد به من گ ادیب ادتی يریگیپاچه م یاوال که خودتو وقت-

بازم غلط ..نکهیچهارم ا..يخاطره ساز يفوق العاده ات برا يزیبرنامه ر نیخاك بر سرت با ا نکهیسوما ا..يایب

 !یکنیم

است آماده کرده  زیدن يحدس بزنم برا توانستمیرا که با توجه به رنگش م ي دیسف يِرفرا نِیماش خدمتکار

 :در حال نشستن کنارش گفتم.بود

 !دهیعاشقِ سف نقدریبشر ا نی؟چرا ا.رهیشد حداقل قرمزشو بگ ینم-

 :حرکت از جا کنده شد کیبا  نیبه من کرد وماش يمبندینگاه ن سامان

 !مونهیم زیچ هیعاشقِ  شهیهم..کرنگهی شهیهم زیدن-
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 :کرد وگفت  یمکث

 !زیبرا منه نه دن نیدر ضمن ا-

 :تعجب به سمتش برگشتم وگفتم با

 !!گهید یکنیم یشوخ-

 :وگفتم دمیرو به او چرخ یبه دو طرف تکان داد کم یرا به عالمت نف سرش

 ينکنه زد..رنگ ووارنگ ينایماش نیهم ا يخونه رو از بابات بخر یکه هم تونست هیکار تو چ نیسامان ا نمیبب-

 تو کار خالف؟

 :خودش بحث را عوض کرد ي وهیکرد وبه ش میبه لباسها ینگاه

 نرگس خوشش اومد؟..گرفتمیوگرنه چند رنگشو م.. ادیبهتون ب نقدریکردم ا یفکر نم-

 :ام انداختم وگفتم ینیبه ب ینیچ-

 !دمیپوش یمزخرفو م یصورت نیاگه بحث کور شدن ذوقت نبود، عمرا ا یعنی..خاك بر سرت-

 !ومدیم یلیبه نرگسم خ.. يفوق العاده شده بود يبا اون سرمه ا! يا قهیسل یبس که ب-

 ؟يِ صبحِ کله سحر میکه نداشت يلباسا چه برنامه ا نیسرِ هم یاگه بدون!..آره چه جورم -

 .متوقف شد واگر کمر بندم را نبسته بودم قطعا کف اتوبان پهن شده بودم يا هیبه کمتر از صدم ثان نیماش

 !زننیم نتویسقف ِ ماش انیبدبخت م!رو ترمز یزنیم يطور نیهمته هم يفکر کرد..تر واشی؟یچته روان-

 !دعواتون شده بود نیصبح به خاطر ا-

 ...!مونیکشتیم یداشت!مرض-

 :شده ام را به او دوختم زیر يِچشمها

 م؟یما دعوا کرد یدونیاصال تو از کجا م-

 :زود خودش را جمع وجور کرد یدستپاچه شد ول یکم

 حاال چرا سرِ لباسا؟!رونیمنم زنگ زدم نرگس گفت حرفتون شده رفته ب..يداد یخوب تو جوابمو نم-

 ..کم آروم شدم هیتازه !!ول کن تو رو خدا سامان-

 کردم ؟ يبد ياصال چرا سرِ لباسا؟مگه کار!ق دعواتون شدهعاش يشده که شما کبوترا یچ نمینه بگو بب-

 ..ادیم شیپ..گهیهست د قهیاختالف سل شه؟؟باآلخرهیمگه عاشقا دعواشون نم-

 من ناراحت شد؟ ي هینرگس از هد!جوابِ منو بده-
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 ..گفتم اصال ینم يزیکاش چ!سامان يداد يریاه چه گ-

 :دمنگاهم کرد وبه ناچار لب به گفتن باز کر یبرزخ

نرگس برا خود من  يکارا یبعض یبهت بگم سامان وقت یچ!نهیبینگا نکن آدم خوابِ بد م ياونجور-

 ..خط ِ قرمز برا خودشداره هی.. یدونیم!بهیعج

 .. یدونیم یعنی....کنهیومحدود برخورد م یرسم بهیِ غر يبا مردا یلیکه خ ینیبیم

 آره؟..رمیلباس ِ ست بگ.. رمیدوست نداشت من براتون هتل بگ-

سکوت بود وحسِ عذاب وجدان که از .دوباره به راه افتاد نیسکوت کرد وماش..آره یعنیرا تکان دادم که  سرم

شدن دستم را  ادهیوسامان قبل از پ میدیباالخره به فرودگاه رس!خوردیپوستم وول م ریناراحت کردن ِ سامان ز

 :گرفت وگفت

 یحت ای..خرنیشونم م یشخص يمرد لباسا ياز فروشنده ها رنیراحت م یلیاز زنا هستن که خ یلیخ یدونیم-

از خودشون  نکهیبدون ا زشونویولباسِ سا کننیاندامشونو برانداز م ییکه فروشنده ها با پررو شنیخوشحال م

 يطایومح کیکوچ يشهرا واونم ت..شنیم دایبه ندرت پ یلیمثل نرگس ،خ ییزنا..ارنیبپرسن براشون م

که  يزیچ..بودن زیمراقب ِ همه چ یلیقبلنا، زنا خ... رهیشد عکس بگ یحاضر نم یمادر بزرگم حت ادمهیا!بسته

واقعا  التیوتحص طیشرا نیاما نرگس با ا...بودن گهید ي ارهیس هینداره ،انگار از  یاصال معن گهیبرا ما د دیشا

 !.ارهیاز چنگت درش ن ایمراقب باش دن!..جواهره هیمثل 

از حرکت نرگس ناراحت شده  کردمیفکر م...بودم شیاما من در بهت حرفها..شد ادهیپ نیرا گفت واز ماش نیا

آزاد واقعا  شهیاز سامان با آن روابط بدون چهار چوب وهم نیا!ستود یرفتار نرگس را م نیبرعکس ،ا یول..باشد

 !بود بهیغر میبرا!زدیگوشم زنگ م يتو يزیچ.بود دیبع

سامان وسکوت  يچشم غره ها...شدنش از گردنِ من وسامان  زانیآو...مان یسالم واحوالپرس.. تایآ دنیرس از

زنگ، به صورت ممتد  يتنها همان صدا..دمینفهم يزیعمال چ...زیدن يخانه  يکوتاه شده  ریمس...انشیپا یب

 :به شانه ام زدبه خودم آمدم تایکه آ یبا مشت..دیچیپ یگوشم م يتو

 !مراسم گرم استقبالتون نیمردوشورِ جفتتونو ببرن با ا یعنی-

شد ودر را بهم  ادهیپ نیبه من بکند از ماش ینگاه یحت نکهیسامان بدون ا..شد ادهیپ نیرا گفت واز ماش نیا

 .کردیخانه را انداز ورانداز م لیبا ذوق وشوق وسا تایآ. دمیبه صورتم کش یکالفه وسردر گم دست..دیکوب

 !زادهیادم هیبه از تو نباشه شب...داره ها ییاون گنده دماغ ِ اعظم چه دوستا!.. رایمهد گمیم-
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 !ممنون از الفاظ ِ ملوکانه تون دوشس-

 :وگفت ارودیهم کم ن تایآ.کردیداشت ما را نگاه م انهیموز يبا لبخند زیدن

استقبالتون ،  ومدنیاگه شماهم مثلِ من دوتا برجِ زهرِ ما ر م کنمیفکر م یول...قابلتونو نداشت.. کنمیخواهش م-

 .!شدیلغاتتون محدود به همون الفاظ ملوکانه م ي رهیدا

 :داد ییرایخودش را به ما رساند وبه خدمتکار دستور پذا زیدن

 !حضرت ایبرا استقبالِ عل ومدمیخودم شخصا م دیبا..حق با شماست-

 :گفت ییدر کمال پررو.ِ پا انداخت يرها کرد وپا رو یصندل يخودش را رو تایآ

 !شهیبراتون گرون تموم م ياهمال کار نیا گهید يدفعه -

 زیرو به دن..کرد دنیبه مذاقش خوش آمده بود ،بلند بلند شروع به خند تایآ يها يزبان دراز نیا ایکه گو زیدن

 :در گوشم گفتم یزنگ تمام نشدن ياز صدا یناش یکردم وبا همان کالفگ

 ! کنهیکم سرم درد م هیمن برم بخوابم،..رو نشونش بده  تایاگه ممکنه اتاقِ آ-

 ..کنمیمرتب م زویخودم همه چ..تو برو ..باشه -

مثل مرغِ ...را باز کردم وبه بالکن رفتم راهنمیاول ودوم پ يدکمه .دورا باهم تنها گذاشتم وبه اتاقم پناه بردم آن

 یبد ِباز گشته دهن کج يعادت ها نیوبه ا دمیکش گاریس...بالکن را هزار باره رفتم وآمدم يپر کنده طول دومتر

 .آهسته چشمانم را باز کردم م،یموها نیب یدستبا حرکت .خوردم وبه خواب رفتم یدر آخر هم قرص.کردم

 !میجمع نییپا ؟همهیپاش يخوا ینم!سالم تنبل خان-

 :دستش را گرفتم وگفتم.دیپاش یصورتم م يلبخندش را رو يِ سرم نشسته بود واز گرما يباال نرگس

 !رهیتو رو ازم بگ یشکیخوام ه یمن نم-

 :ام گذاشت وگفت یشانیپ يرا رو دستش

 ؟ي؟خواب نما شد هیچ ونایهذ نیپس ا..ينه خدا رو شکر تبم ندار-

 :زدم وگفتم يکج وکوله ا لبخند

 !امیم رمیگیدوش م هی.. برو -

 :براندازم کرد یوسواس ونگران با

 شده؟ يزیچ..ار؟یمهد یخوب یمطمئن-

 .را باز وبسته کردم میها پلک
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 !خوبم نگران نباش-

 ! همه منتظرن.. ایپس زود ب..باشه -

 .امیزود م..زمیباشه عز-

گلوله .را تا آخر باز کردم راهنمیپ يشدم ودکمه ها زیمخیتخت ن يبا رفتن نرگس وبسته شدن در،رو همزمان

توانست حال مزخرفم را بهتر  یدوش آب گرم نم کیمثل  زیچ چیه..از تخت مچاله يشه ااش کردم وگو

 ..وتمام افکار بد را با آب شستم ستادمیدوش ا ریز.کند

مهتا با عجله به سمتم آمد ودستم را .گرفتم شیدور ِ گردنم راه سالن را در پ ينمدار وحوله  يهمان موها با

 :گرفت

 !يتنبل نبود نقدریتو که ا!اریمهد ياومد ریچقدر د-

 .کرد تمیوسط سالن هدا زیوبه طرف م. دست برداشت وبه طرفم آمد زیاز سرو کله زدن با دن تایآ

 ..يبه موقع اومد..کردمیم یرجز خون زیدن يکه داشتم برا اریمهد ایب-

 :رد وگفتباز ک زیمن ودن يشطرنج را جلو يصفحه .شانه ام زد وبه نشستن مجبورم کرد يِدست رو با

 ...اما اگه من بردم . بندمیباهات شرط م يبخوا ی،سرِ هر چ يشد اریمهد فیاگه حر-

 :وگفتم دمیحرفش پر انیم

 ه؟یبگه موضوع چ خوادینم یکی-

 :بچه ها گفت يبرا وهیبا خنده و در حال پوست کندن م نرگس

 !ذارهیم هیاز تو ما ره،دارهیزهرِ چشم بگ زیاز دن خوادیم..یچیه-

 :معترضانه گفت تایآ

 .بچه سوسولو کم کنم نیِ ا يرو دیمن با-

 :حد ممکن گرد کرد وروبه من گفت نیتا آخر شیچشمها زیدن

 اآلن با من بود؟؟؟ نیا-

با  تایرو به آ. دیرا بهم مال شیدستها زیدن.کردم دییبا سر کالمش را تا.. رمیِخنده ام را بگ يجلو نتوانستم

 :شده گفت زیر يچشمها

آسمون  يکه مرغا ارمیاز روزگارت در ب يدمار کیمن ..ببره اریبکن که مهد يبلد ازیدعا ونذر ون یچ برو هر-

 !کنن هیبه حالت گر
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 ریام يجلو يپوست گرفته شده  يها وهیاز م يخم شد وتکه ا زیم يرو شهیسامانِ ساکت تر از هم باآلخره

 :برداشت وگفت نیحس

 !کنهینم يگذار هیسرما یرو کس یالک تایآ!برو فاتحه تو بخون...يببر ارویمهد یعمرا اگه بتون-

 زیم يرو.را چالند وحوله را سرِ دوشش گذاشت میموها یدوشم برداشت کم يزد وحوله را از رو یچشمک تایآ

بعد از دوساعت ِ طاقت .کردم ينگفتم وشروع به باز يزیچ تایآ یدلخوش يبرا. رهیخم شد وبا دقت به صفخه خ

 میکردندوسامان برا قمینرگس و بچه ها تشو.ومات شد شیک يدر کمال ناباور زیرا بردم ودن يالخره بازفرسا با

 .دیوگونه ام را بوس دیپر نییبا ذوق باال وپا تایآ.زدیسوت م

سامان با  یول دندیصورتم را بوس تایبچه ها مثل آ.است  دهیند يزیانداخت که مثال چ نییسرش را پا نرگس

از تاسف تکان داد واز همان در ِ کنار  يسر شد،تنهایقرمز تر م تیکه هر آن از عصبان یوصورت یبرزخ یچشمان

 ریام.باال انداختم يمن هم تنها شانه ا.دبه من دا يواشاره ا دیسامان دو ینگاه نرگس در پ.رفت اطیبالکن به ح

 :شد وگفت زانیآو زیدن نیاز آست نیحس

 م؟یتا صبح بگرد رونیب میبر امشب شهیم یحاال که باخت زیعمو دن-

 !قبوله یول... بخواد، تایآ یهرچند قرار بود هرچ -

 :لبخند زد وگفت تایآ

 !ارزش داره ایدن هیکه روتون کم شد برام  نیهم..میبچه ها راض یمن به خوشحال-

 :به من زد وروبه بچه ها گفت یچشمک

 هیهر ثان يکه به ازا زیزود آماده شو عمو دن!میبتکون یحساب زویعمو دن میخوایکه امشب م میحاضر بش میبر-

 !یشیم مهیدالر جر هی ریتاخ

سامان را متوجه  بتیبرد خوشحال بود که غ نیآنقدر از ا..گرفت شیدر دست بچه ها راه پله ها را در پ دست

 :کرد وگفت یکوتاه یعذر خواه زیدن.نشد

 !ساقط نکرده یدختر ما رو از هست نیزودتر حاضر شم تا ا رمیم-

 :اش گفت یشگیهم یبا همان نجابت وخانم..کرد ونه اخم وتخم هینه گال نرگس

 !یدوستش نیباآلخره تو بهتر..کم باهاش حرف بزن هی..آشفته اس یلیروزا سامان خ نیا-

 !کنترل کنه جانشویتونه ه ینم..هینطوریهم شهیهم..نداشت یمنظور ِ خاص تایباور کن آ-

 :دستش فشرد وگفت انیلبخند دستم را م یاضافه کردن چاشن با
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 ..!اریدارم مهد مانیمن بهت ا-

 !بود یکاف میایشدن تمام دن نیریِ ش يجمله برا کی نیهم

 ينگاه ِ کالفه ا.کردم دایپ اسی يبوته ها انیسامان را در م.رفتم اطیاتاقش کردم وخودم به ح یرا راه نرگس

حرف  یب!رها کردم ودست سالمم را ستون بدن نیزم يخودم را رو.ادامه داد گارشیس یکرد وبه دود کردنِ باق

زانو حلقه  يدستش را رو!ستیدر کنارش ن ياریاصال مهد ییگو.رفتیاما او از نگاه کردن طفره م.نگاهش کردم 

ره و انگشت ِ اشا انیرا از م گاریس.به جلو خم شدم وچهار زانو زدم.زدیم گارشیبه س یپک یکرده بود وگاه

 :وگفتم دمیکش رونیشصتش ب

 !تو حلقشون يخفه شدن بس که دود کرد!زبون بسته ها رحم کن نیبه ا یکن یبه خودت رحم نم-

 ياز همان گلدان ها یکی يرا گوشه  گاریته ِ س...زدم  گاریبه س یپک.بلند شد ورفت شیاز جا یحرف چیه یب

 :دستش را گرفتم وگفتم.دو به او رساندم مهیله کردم وخودم را به حالت ن يومرمر دیسف

 ؟یکنیچته سامان؟چرا مثل بچه ها قهر م-

سکوت سامان وحرف  نیاز ا.بود،تنها جوابم بود ختهیآرامش در آم شهیهم يِکه با خاکستر يقرمز يها رگه

 مطلق ِذهنم،  یکیدر تار.نزدنش کالفه بودم

 :مشکوك رو به سامان گفتم یبا حالت.دیشهاب سنگ درخش کیعبور  هیشب يزیچ

 ...رو تاینکنه تو آ..نمیبب-

 :گفت دیرسیکه از ته چاه به گوش م ییحوصله وبا صدا یب

 ...کم چرت بگو!اریخفه شو مهد-

شده که با من حرف  یچ!که هر لحظه انتظار دارم منفجر بشه يانبار باروت شد هی؟پس چته؟چرا مثل ..ها-

 ؟یزنینم

شد و  غیباآلخره دست به ت!!رِسامانیتعب یب يسکوت بود ونگاه ها.زد هیتک قیالچِ آ یستونِ بزرگ وسنگ به

 :را شکافت نمانینابیسکوت ب

 !من مشکل دارم؟ یاصال مطمئن..من چمه؟ یدون یتو نم یعنی-

 تیجو طیشرا هوی..يجور هیهر لحظه ..!شمال يتوام که قربونت برم شد...ستمیبلد ن یبه خدا من ذهن خون-

 :هوا تکان داد وگفت يدستش را تو یشده؟عصب یچ نمیبچگانه ،حرف بزن بب يرفتارا نیا يبه جا! کنهیم رییتغ
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ِ  نیآقا اصال ع..اس دهیفا یب نمیبیم یول! یدونینگم خودت م یچیگفتم ه یتو؟ه ایحرکات من بچگانه است -

 ! ستین الشمیخ

 ؟ياز دستم شکار نقدریکار کردم که ا یچ-

 :دیرا دورِ دهانش کش گرشیدستش را به کمرش زد ودست د کی

 ؟یکنیم کاریبا اون دخترچ يهست دار تیحال ار؟اصالیمهد يعوض شد نقدریا یتو از ک-

 :متعجب سامان را نگاه کردم یچشمان با

 ؟؟؟یزنیحرف م یراجع به چ يدار شمیمن اصال متوجه نم!نمیصبر کن بب-

 !یفهمیرو نم یبفهم دیرو که با ییزایاز چ یلیتو خ-

 :بود کنار زد ختهیرا که تو صورتش ر ییمو يدسته  یفرو برد وبا کالفگ شیموها يتو یدست

به  يخودتو زد ای یفهم یواقعا نم.....؟ینیب یچرا نرگسو نم....؟يمالحظه ا یب تایچراتو روابطت با آ-

 خورده مالحظه بکنه؟ هی یبگ تایبه آ دیتو نبا....ت؟یخر

زدم وگفتم يا یعصب پوزخند: 

 تایدختر بچه مثل آ هی يعکس العمال دنیبچه اس که با د نقدرینرگس ا یکنیتو فکر م یعنی...نمیبب سایوا-

 !محبته يدختر چقدر تشنه  نیا یدونیتو که م!! تایاونم آ..بد بکنه؟ يراجع به من فکرا

 يزیاگه چ!که از نظر من وتو احمقانه اس حساسن ییزایچ یلیزنا رو خ!!! بفهم نویا..زنه هی ستینرگس بچه ن-

قلمبه شده تو خرج نرگس وبچه  يمحبتا نیدهقان فداکار شما ا يدر ضمن آقا!..شهیاز خانوم ارهیبه روت نم

 !بکشه بتشوو کمبود مح تایپدر مادر بودنِ آ یجورِ ب شهیم دایپ یکی..هاش بکن 

 :دمیکش ادیفر ينسبتا بلند يصدا با

چه  دونمیبه تو داره؟من خودم م یاصال روابط منو نرگس چه دخل...؟اصاليفرض کرد یمنو چسامان؟تو -

 !!تو به فکر خودت باش..مو جمع وجور کنم یزندگ يجور

 نیآذر!یاز جنس هر چه که بخواه..اش را سنگ کرد یفوران يگداخته ها يآخرم همچون آب سرد ي جمله

 !!ینوع دگرگون یحت ای ی،رسوب

که در دستش نشست او  یودست کوچک نیحس ریام يصدا.شده بود رهیبه من خ يدر کمال ناباورنگفت و چیه

شکل  نیکار را به بدتر نیناخواسته ا یوجه قصد ناراحت کردنش را نداشتم ول چیبه ه..بهت درآورد نیرا از ا

 .ممکن انجام دادم
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 .میدونفره داشته باش يگردشِ مردونه  هی خوامی؟میکن نتیسوار ِ ماش ییمنو تنها شهیعمو سامان م-

 :به زحمت چند کلمه را ادا کرد یدر حفظ ِ ظاهرش موفق نبود ول یلیخ

 ..میباشه عمو بر-

به خودم گفتم وکف  یلعنت.شد دهیکش نیحس ریدنبالِ ام یمصنوع يافتاده ولبخند نییپا يرا گفت وبا سر نیهم

 .دمیدست آزادم را به ستون کوب

با نرگس  خواستیدلم م..مقصدمان بود نی،اول دهیسر پوش يشهر باز.میرفت زیدن نیبا ماش یآمدند وهمگ هیبق

 شیفرصتش پ يلحظه ا يبرا یحت یول!ِ دوشم بردارد يبار عذاب آور را از رو نیاوا دیحرف بزنم شا یکم

هم  تایآ..کرده بود ریدرگ ومهتا نیحس ریکرد وتمام مدت خودش را با ام یلحظه هم نگاهم نم کیسامان !امدین

  .دیکشیم لهیبه آن وس لهیوس نیکرد واز ا یدست نرگس را رها نم يا هیثان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

وگفت  میخرج کن اهیپول س کی ینگذاشت حت زیدن. میشهر رفت يرستوران ها نیاز معروفتر یکیشام به  يبرا

  نیا يکه همه مهمان او هستند برا

 :حالم شد یختگیکردم ونرگس متوجه بهم ر يباز میتمام مدت شام با غذا!بزرگ باخت

 ؟يکالفه ا نقدریا ار؟چرایشده مهد یچ-

را  میها یها و آشفتگ یتمام دلنگران نگونهیچشمها چه داشت که ا نیا. شدم  رهیچشمانِ مهربانش خ به

 شست؟یم

 م؟یکم باهم حرف بزن هی شهیم-

 :فشرد وگفت میپا يرو زیم ریرا از ز دستش

 !حاال شامتو بخور ،سرد شد!..میکنیصحبت م دی،موقع خر بعد از شام-

 زیکه دن يدیمرکز خر!لبخند را ،هر چند کمرنگ وکج وکوله ، بر لبم نشاند! ییجادو یساده بودند ول کلماتش

 باالتر از  ابانیکرده بود ،چند خ یمعرف

تا آنجا استقبال کردم،که هم شام نخورده ام هضم شود وهم بتوانم با نرگس  يرو ادهیپ شنهادیاز پ. بود رستوران

کرد واز ما  یدست مهتا را گرفته بود،سامان معذرت خواه تاینشسته وآ زیدوشِ دن يرو نیحس ریام.صحبت کنم
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 يبرا یدست نگش،یپارك شده در پارک نیماشتوجه به  یاما او ب!اش روان ینگاهم دنبالش بود ودر پ.جدا شد

 :نرگس دستم را گرفت وگفت.گذشت ابانیتکان داد واز عرض خ یتاکس

 !کم با خودش خلوت کنه هیبذار ...اریمهد میبر ایب-

 ..گچِ دستم نشست يرو یسراندم ودست نرگس به آرام بمیج يرا تو دستم

 شده؟؟ یچ یبگ يخوا ینم-

 !دونم یباور کن خودمم نم..دونم ینم-

 ؟یبهش گفت يزیتو چ..؛سامان چشه؟ میشروع کن نجایخوب از ا-

 ؟یشیناراحت م تایآ ي؟تو از رفتارا...نرگس-

 :چرخاند وگفت يمغازه ا نیتریرا به جانب ِ و سرش

که  نیا یول!منو نداره يآزاد بزرگ شده وچهار چوبا تایکه آ دونمیم نمیضمن ا شناسم،دریخوب من تو رو م-

 یکیهمه نزد نیتونم ا یکه نم هیمن جور يِاصال ابعاد ِ وجود!!رو من داشته،دروغه يریتاث چیبگم حرکاتش ه

خوب شما ...درك کنه دویجد طیبا خودم صحبت کردم که بهش فرصت بدم تا شرا یول...شو به تو هضم کنم

 !داره ازیکه زمان ن دونمیم...نیباهم جور بود یلیسه تا قبل از من خ

 :مجبورش کردم ستادنیوبه ا دمیرا کش دستش

 شیتو زندگ يادیز يحسرتا شهیهم!نهیغمگ یلیخالف ظاهرش خ تا،بریآ!نداره يمنظور چیباور کن ه-

بود که پدر مادرشو تو تصادف  کیکوچ یلیخ..مینداشته اش سنگ صبورش بود يِمنو سامان مثل برادرا..داشته

غرق  ای،فرشته تودر ا،دخترشونیرسه چهار سال قبل از فوت فرهاد و ث... شدن ریپ یب یحاج بابا وب...از دست داد

که  نینب..شیداره تو زندگ ادیخالء ز تایآ یکم نذاشتن ول یچیبراش از ه..ست تایبه آ دشونیتموم ِ ام گهید...شد

 !درون داغونه خنده،ازیم شهیهم

پس ..دیِ جد طیشرا رفتنِیبرا پذ میدار اجیمن که گفتم همه مون به زمان احت..خودتو ناراحت نکن..زمیباشه عز-

 !درست کنه زویخود زمان همه چ میبهتره بذار

آورد وبا  مانیبرا یدوتا بستن زیدن..وبچه ها چشم دوخت تایخوردن وشکلک درآوردنِ آ یزد وبه بستن يلبخند

 :خنده گفت

 !هنوز چهاردهم پر نکرده کنمیوپنج سالشه؟؟من که فکر م ستیدخترِ ب نیا یمطمئن اریمهد-

 :رابه دست نرگس دادم یکیفتم ورا از دستش گر یبستن
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 کار کرده حاال؟ یچ...گهید تاسیآ-

 !!وبرامون آواز بخون سکوید میبر ایسوسولِ بازنده ام، هیبگو من  دونیم يبرو وسط آب نما ای گهیم-

 .میاز خنده منفجر شد تایآ شنهادیِ پ دنیاز شن مانیدو هر

 !اهل مذاکره اس تایکه آ دمیمن بهت قول م!جان زیدن ایجور با خودش کنار ب هی گهید-

 :کرد وگفت یکوتاه مِیتعظ زیدن

اونجا تونستم  دیشا.ییتو پاساژ روبرو میریما م!جان اریمهد يتون ،واقعا کمکم کرد ییممنون از راهنما یلیخ-

 !ادیب نییپا طونیچرب کنم از خرِ ش بلشویس

 :نرگس گفت زیرفتن دن با

 رو دوست داره؟ تاینکنه آ..وسط؟ نیبود؟؟سامان چشه ا تایماجرا مربوط به آ يهمه -

 :ام زدم یبه بستن يلبم نشست وگاز يرو يپوزخند

بد جور زدم تو  یعنی... یدونیم!..دل نبست یشکیاون کله خر بعد از سوده به ه یول..کردمیفکرو م نیمنم هم-

چه  نمونیمسائل ِ ب میدونیوم میمنو تو عاقل وبالغ یبد باهاش حرف زدم ول یلیخ دونمیخودمم م..برجکش

 نکهیا يبه جا..کنه  یزندگ ارمدوست د..ما باشه يخواد دائم حواسش به رابطه  یدلم نم...میحل کن يجور

 گم؟یم یچ یفهمیم!عشقِ خودش باشه یزنِ من باشه ،نگرانِ ناراحت ینگران ناراحت شدن

 يومارکه ا یساعت فروش يمغازه  يجلو..اش ادامه داد ینِ بستنآره تکان داد وبه خورد یرا به معن سرش

 :وگفت ستادیا

 نجا؟؟یا میبر يایم-

 ؟يالزم دار يزیچ-

 !کوچولو دارم دیخر هیآره -

بعد از برانداز کردنش دستم را .اوردیونرگس از فروشنده خواست ساعت موردنظرش را ب میهم وارد مغازه شد با

 یلیعدد دوازده ،خ يرو يِ فوق العاده  نیاش با آن نگ یومشک لیمستط يصفحه ..مچم بست يگرفت ورو

 .کرده بود شی بایوز لیشک

 !ادیخوشت ب دوارمیام...زمیمن عز يدیع نمیخوب ا-

 !گرونه یلیخ نینرگس ا یول-

 :ام کرد ییمغازه راهنما رونیرا پشت کتفم زد وبه ب دستش
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 !در ضمن قابلتو ندارم...امیم کنمیمن حساب م..زمیباش عز رونیشما ب-

 !!يداشتنش به خودم حسود يوبرا کردمیصورت معصومش را نگاه م نیتریو يِ شهیپشت ش از

 :دیاش کش یشانیپ يرو یآمد ودستش را به عالمت پاك کردن عرق ِ فرض رونیاز مغازه ب یخوشحال با

 ..شد ریکوچولو د هیکه  دیشرمنده وببخش-

 .نرگس؟من اصال ازت توقع نداشتم هیچه حرف نیا-

 يزیچ هیبرا سامانم  میبر دیدر ضمن با!رمیبگ يزیچ هیمن که دوست داشتم برا آقامون  یتو توقع نداشت-

 !!شکرآب باشه نتونیخواد ب یاصال دلم نم..کنون یهم آشت يدیهم ع.. میریبگ

 یکم.آمد شوازمانیبه پ یخرسِ بزرگ به محضِ ورودمان.میرا تکان دادم وبه طرف پاساژ مورد نظر رفت سرم

 ..است زیدن میخودش را تکان داد ودسته آخر متوجه شد

 یعنی..واون قر دادم نیا يِبه خدا آبروم تو شهر رفت بس که جلو..مذاکراتشم نیا يِمن کشته مرده  یعنی-

 !اول روزنامه ها بود تریبپوشم وگرنه از فردا عکسم ت نویداد ا تیخوبه رضا

که در  يزدم وبا خنده ا زیدن يشانه  يرو.میدیرفتن د سهیرا در حالِ ر نیحس ریومهتا وام تایوآ میچرخاند يسر

 :کنترلش موفق نبودم ،گفتم 

 !رفت بهت بگم ادمی نویا...يبد یبچه کول نیبه ا يادیز دیدر ضمن نبا-

 !رسمیحسابِ جفتتونو م ارمیاآلن درش م-

 تایوآ کردندیم فیتعر زیدن دنیاز لباس پوش اقیومهتا با اشت نیحس ریام.ها خودشان را به کنارمان رساندند  بچه

 يها طنتیش يپا کی شهیهم..زدیذوق م يِتو ینبود ِ سامان حساب یهمه شاد بودند ول..دیخندیدر تمام ِ مدت م

 !سامان بود تا،یآ

بعد از دل کندن از خاتونِ مهربانم ...میرنگارنگ به خانه برگشت ياز پاکت ها زیلبر ییشب ،با دستها يها مهین

 داریهنوز ب دانستمیدم،میکش شیپتو را رو..تختش مچاله شده بود  يرو...بچه ها به اتاق سامان رفتم  دنیوبوس

تخت  يلبه ..بود ایگو یکاف ياندازه  ،بهیتختِلب پا يگاریجاس يتو يِِ جاخوش کرده  گاریته س يگرما..است

 ...را کنارش گذاشتم يکادو ينشستم وجعبه 

 !نکن داداش همیتنب ادیز شهیمثل هم..نداشتم يباور کن منظور!...سامان يداریب دونمیم-

 :شدم وبه طرف در رفتم بلند

 ....ادیخوشت ب دوارمیام! اش خوب بوده قهیسل شهینرگس هم....تو گذاشتم کنارت يدیع-
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از آن  یتکان خوردن تخت حاک يصدا..وگوشم را به در چسباندم ستادمیپشت در ا..نخورد ومن در را بستم تکان

 ریزنج دنیتوانستم تصور کنم ،چقدر از د یم..باز نکردنش را اوردهیبود که هنوز عاشقِ کادو گرفتن است وتاب ن

دود  يآسوده برا یالیت وبا خلبم نشس يرو يخنده ا!شک در حال بستنش است یوپالك ذوق زده شده وب

 میتصم ضمیکردن وسر کله زدن با خودم وافکار ضد ونق نییباال وپا یبعد از کل.به تراس رفتم گارمیکردن س

اگر نه هم که همه ...دلش را نرم کرده باشد یکم ریاخ يدور نیا دیشا..گرفتم فردا ،حتما با مادر صحبت کنم

 یحتما راض...خودش دلِ مامان را نرم کند اقِیکنم تا نرگس به سبک وس توانستم صبر ینم...میگویرا م زیچ

 !!خواهد شد ادهیپ طانیمزبورِ ش ي لهیوباآلخره از وس میبفهمد محرم شده ا یوقت شودیم

 ...بدهم بینرگس ترت يقرن را برا زیسورپرا نیتوانستم بزرگتر یم

 میپشت پلکها يِ،تا خواب ِ چنبره زده  دمشانیمال میابا دسته یکم..را از هم باز کردم  میبه زحمت چشمها صبح

چنگ  یعسل يِبا خودم ،تلفن را از رو شبیقول وقرارِ د يآور ادیبا .شوم اریرا مشت ومال بدهم وکامال هوش

 :دیچیپ یگوش يتو باِ گرم ِ با يبعد از چند بوق صدا.خانه را گرفتم يزدم وشماره 

 !سال نو تون مبارك جناب!..معرفت خودم یب هیسالم عرض شد پسرِ ته تغار..به -

 :گفتم یپر از لبخندش ،لبم به خنده باز شد وبا شرمندگ يها هیگال به

 !!بودم که ریچقدر با خودم درگ یدونیشمام م یول دونمیم...به خدا شرمندم..سالم بابا-

 ..که داشتم  ویِ خشک وخال کیتبر هیتوقع ِ  یول.. دونمیم-

 !کردم یمن واقعا کوتاه...بابا نیحق دار-

 :آورد وپچ پچ وار گفت نییرا پا شیصدا یکم

 يبرادر زاده  نیاگه دستم به ا!!بهار نیبهش خوش گذشته ا يادیما ز يآقا زاده ..نبوده یمن کوتاه زِینه عز-

 !!معرفتم نرسه یب

 :گفتم دهیبر دهیام شدت گرفت وبر خنده

 !!ذارهیعروسو رو سرش م شهیپدر شوهر که هم یول میبود دهیمادر شوهر وعروسو د يدعوا-

به حالت اگه آب تو دلش تکون بخوره  يوا...نرگس دخترمه نه عروسم....وسط نیجو نده ا يخود یب-

 .!مراقب ِ دسته گالم باش یلیخ!!اریمهد

 !جاشون رو تخم ِ چشامه!!چشم جناب پدر-

 :مزه مزه کردم وادامه دادم یرا کم حرفم
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 مامان خوبه؟-

 !برات تنگ شده یبه ودلش حسابخو-

 داغ هست که نونو بچسبونم؟؟ شیتنورِ دلتنگ ياونقدر یعنی-

 !!گذشته  یاز داغ نمیبیکه من م ینیا یول یدونیهر جور خودت صالح م-

 ره؟یرو بگ یمامان هست گوش...باشه-

 ؟یبعد از برگشتنت صحبت کن يخوایتو تنورت داغ تره پسر؟؟نم نکهیمثل ا-

مثال ..اونم زنه حق داره !!ویهمه پنهون کار نیا گهید میتحمل ندار.هم من هم نرگس ...بابا میخسته شد -

 قرار ...با من آرامش داشته باشه خواستیم

 !میدار ازین یثبات ِ نسب هیهردومون به ..گذشته زایچ نیوا يسنمون از نامزد باز...طول بکشه نقدریا نبود

باآلخره مادره دلش طاقت ...باهاش نرم باش اریمهد...رو بهش بدم یکم صبر کن گوش هی...بابا نیحق دار-

 !!!ارهینم

 ..حواسم هست..باشه -

 !دیخوش بگذرون نیتونیتا م..از من خدافظ-

 !خدافظ..ممنون بابا-

 !دیچیپ یمامان وهق هقش در گوش يِصدا هیاز چند ثان بعد

 !!نداره یمعن لیمادر؟بدون تو سال تحو یی؟کجایخوب...سالم پسرم-

 ...!سال نوتون مبارك...سالم مامان-

 ؟؟يخوریاونجا؟جات خوبه؟خوب غذا م يکم وکسر ندار يزیچ-

 خوبن؟بچه ها چطورن؟ انیوآر رضاین؟علیشما خودتون خوب!هیاصال عال..خوبه زیهمه چ..اره مامان -

 ؟يگردیبرم یک..هیخال یلیفقط جات خ...همه خوبن مادر-

دندان ها يِتلنبار شده  کلمات فرستادم رونیسر هم صف کردم وب اط،پشتیرا واژه به واژه وبا احت میپشت: 

 ..میگردیبرم التیان شاهللا آخرِ تعط...خدا رو شکر-

 کردم؟یم گرید يریسکوتش را تعب دیبا ایشد  رمیدانم متوجه جمع بستن ضما ینم..نگفت يزیچ

 :حرفم را گرفتم يخودم دنباله  هیاز چند ثان بعد

 امان؟؟م-
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 :اش کاست هیاز گر یزمان برد تا جوابم را بدهد،کم هیثان چند

 جونم پسرم؟-

نسبت به منو  دتونوی،شما هم د ننیبیسبز م زویعوض شده وهمه چ ایمثل درختا که نگاهشون به دن شهیم-

 خدا دارم تو حسرت  ن؟؟بهینرگس عوض کن

من دوسش دارم ..سبز بشم با نرگس نیبذار!! خواهشا  دیبهار رو برام پر از خاطره کن نیا...شمیم ریپ داشتنش

 همه سال  نیبعد از ا یعنی..!مامان

 ثابت نشده؟ بهتون

-... 

 ...کنهیم دایکش پ يادیداره ز هیقض نیا گهینا؟؟دیعمو ا شیپ میبر میبرگشت شهیم..مامان؟-

عوض شد شیصدا رنگ: 

 ؟تنتون کنم امیب دیحاال من با..نیدوخت دنویخودتون بر-

 !برا من شهینم دایتر وخانوم تر پ بینرگس نج ن؟ازیریگیسخت م دیمامان به خدا دار-

 !نویبفهم ا..خودشو بهت انداخته بچه..!!یآره اونم چه نجابت-

 :ناخواسته اوج رفت میصدا

مثل  یول..اگه تا حاالم صبر کردم به خاطرِ نرگس بود ه!نه من بچم نه نرگس ...امیمن خودم از پسِ کارم بر م-

 ..به شما فروخته يتر زمِیدختر چه ه نیدونم ا ینم..نیایکوتاه ب نیخوا یشما نم نکهیا

 باشه؟؟ المیخ نِیع دیپسرِ دسته گلم کرده نبا زونِیدختره خودشو او..خوبه واال بدهکارم شدم -

 ..پا داشت وتمام کیمرغِ خانه زاد مادرم ..تاسف تکان دادم ياز رو يسر

اگه نه هم که ..که قدمتون سرِ چشم نیباش کیما شر يتو شاد نیاگه دوست داشت..کنمینو مکارامو میبرگرد -

 .کنم یپشت سرمم نگاه نم رمویم

 :پوزخند ادامه داد با

فرحزاد  رمیف من م یتو بگ ؟؟یبا بچه طرف یکنیم ن؟؟فکریکن یعلن زویهمه چ نیخوایشما بعد از ماه عسل م-

 .گردمیوبر م

طول  یکم.دمیکوب واریتخت پرت کردم وبالشت ها را به در ود يرا رو یگوش..را قطع کرد یرا گفت وگوش نیا

وخارش ِ پوستم  کردیم تمیگچِ دستم اذ..ام را عقب زدم ختهیآشفته و بهم ر يوعرض اتاق را گَز کردم وموها
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 ياز گدازه ها یکمآب  يخنکا دیشا..نگه داشتم هیگرفتم وچند ثان ییِ روشو ریش ریسرم را ز!اعصاب بود يرو

 !درونم کم کند

دستمال گردنِ ذغال .. دمیپوش یشلوار کتان مشک کیواسپرتم را با  دیسرووضعم را مرتب کردم ولباسِ سف یکم

 خواستمیم.رفتم نییوپا دمیام را پوش یمشک يِکالج ها...نبضم جا زدم يو رو دمیبستم وقلبم رابوس یسنگ

با  تایآ..ِصبحانه نشسته بودند  زیم سرِهمه ...درونم امروز را با نرگس خوش بگذرانم يها یبرخالف تمامِ آشفتگ

 :زد وگفت يسوت ِ کشدار دنمید

 په؟؟یآقا خوشت يدیامضا م هی-

 !!صبحونه تو بخور بچه پررو-

 :دمیبا تعجب پرس..نرگس کردم يحواله  یوچشمک دمیها را بوس بچه

 پس کو سامان؟-

 :ت وبه سمت ِ صدا برگشتمشانه ام نشس يرو یدست

 !ریصبح بخ...داداش نجامیا-

 :زدم وگفتم يوهمرنگ چشمانش لبخند یبلوز وشلوارِ خانگ به

 !!یهنوز خواب نکهیمثل ا-

 :دیقهوه نوش ينشست وجرعه ا کنارم

 .برم دراز بکشم خوامیم..حوصله نداشتم لباس عوض کنم..کم سر درد دارم  هی...نه -

 دکتر؟ میبر يخوای؟م نییاپ يخوباصالچرا اومد-

 .شمیکم بخوابم خوب م هی..میدوست دارم دور ِ هم باش-

 :کنارِ گوشش گفتم یخوشحال یچاشن یبا تعجب وکم!را دور مچش ریبرقِ زنج دمیحالِ برداشتن نان ،د در

 خوشت اومد؟-

 :نگاهم کرد يکوریلبش نشست و يِرو يلبخند

 .بود که تاحاال گرفتم يا هیهد نیبهتر-

 !نرگس دوست نداشت یعنی..میرینشد طالشو برات بگ..گهید دیببخش-

 :دمینوش ریاز ش يفرو بردم وجرعه ا يلقمه ا.گفت يگرفت وبهتر يشتریعمقِ ب لبخندش

 گردنت؟؟ یچرا ننداخت-
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 :پر جوش وخروشش زد وپالك اهللا را لمس کرد انِیبه شر يا ضربه

 !ارمیب ادشیگذاشتمش رو نبضم که با هر ضربه، به -

 .دادیم شبیِ د یخوابیقرمزش خبر از ب يچشمها... بود دیحرفها از سامان بع نیا

 ؟يدینخواب شبید-

 ...نه-

 ؟يپس چرا اومدم تو اتاقت جوابمو نداد-

 ...!داشتم ازین ییبه تنها-

از نرگس خواست  نیحس ریام.به محل ِ مسابقات برد  یمراحل مقدمات يرا برا نیحس ری،ام زیاز صبحانه دن بعد

 :گفت  زیدن یول دیایب

 .میریبعدباهم م يروزا.. دنی،مامانو راه نم رنیازت تست بگ خوانیامروز م-

دوست  يها شنهادیوپ زیدن یِدر گوش يبا پِچ پِچها یدر حرکات وسکناتش مشهود بود،ول یتیچند ناراضا هر

نوروز برگزار شده بود  يکه برا یِ معروف ینقاش يگالر یومهتا هم راه تایز،آیدن.وخوشمزه اش،قبول کرد یداشتن

 :گوشم گفت ریز..حواله ام داد یکرد ودر آخر چشمک

 ..براتون آماده کنن نویماش گمیم!!يتر ندار کیفابر قیاز من رف یعنی-

 :سامان قبل از رفتن به اتاقش گفت..شانه اش زدم وتشکرکردم يرو

 !میدیخونه که راتون نم نیر نگردشبم ب مهیوزودتر از ن نینگران بچه ها نباش-

پا  ریشهر را ز يبایمناظرِ فوق العاده ز...میشد یدست ِ خاتونم را گرفتم وراه.گفت يرا بست وخوش بگذره ا در

را  مانیرنگ لباس ها..میکرد يزیبرنامه ر...میدیخند.. میحرف زد..میناهار به اطراف شهر رفت يوبرا میگذاشت

وبه عبورِزمان کم  میبچه ها را از نظر گذراند ي ندهیآا ..میدیخانه را چ یالیخ لِیهزار باره وسا..میباهم ست کرد

 گرید يِروز ِ فوق العاده  کیشد و يسپر ایکنار ِ در د،یوقرمز خورش ییطال يها نهیاز رنگ زیغروبِ لبر!!یمحل

 ...رقم خورد مانیبرا

 ریاما ام..سامان یوگاه شدندیومهتا همراهمان م تایآ یووگاه میروال را داشت نیهم بایبعدمان هم تقر يروزها

سامان، غرق در خواب به خانه بر  یزوگاهیشاد بود وشب ها در آغوش ِ دن شیربات ها يایبا دن نیحس

آنقدر با  یول...آمد  یخانه م ترکم!شمار یب شیبود وتلفن ها ختهیبهم ر یسامان کم يکار يبرنامه ...گشتیم

 ینم!اش ییوکم اشتها یآمد آن همه کم حرف یبودم که به چشمم نم زیام گالو یِ تکرار نشدن يها یخوش
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تک به تک لحظات آن چند روزم پر بود از عطرِ خوبِ ...از بودن با نرگس محروم باشم يا هیثان یخواستم حت

 شیها یدلتنگ يرا پا نیشدایم.قرار بود  یب یکم تایآ!ینشدن ارمعروف و تکر يحضورش، با همان لبخند ها

 ..!!ییمافوق خوب بود تا آن شبِ کذا زیهمه چ...!! گریوحاج بابا گذاشت د یب یب يبرا

آن بهار ِ خزان زده را فراموش  نیدهم فرود چگاهینخواهد رفت ومن ه ادتیهرگز از  میتقو يازبرگها یبعض

 میداد بیترت شیبرا یجشن ِ کوچک..اول را آورد يرتبه  یمقدمات يدر مرحله  نیحس ریآن روز ام!نخواهم کرد

 !عجله هزده بود باآن هم بشیکه از شبِ گذشته غ یباز هم بدونِ حضورِ سامان..

 نیبه ا نیحس رینرگس اما دوست نداشت مهتا وام... دندیرقص یخورده بودند وبا بچه ها م يادیز زیودن تایآ

 سر وته  عیسر یلیخ..عادت کنند زهایچ

خودش هم که، از صبح با آن همه استرس .بچه ها را به اتاقشان برد ،یخستگ يا هم اورد وبه بهانه ر یمهمان

آن دو باان حالِ  نکهیا ياما من برا..گفت ورفت یکوتاه رِیافتاده بود،شب به خ شیها قهیبه جانِ شق ي،درد بد

شب از .دمیخند یچپ و چوله شان الک يها انیهذ يخراب کار دست ِ خودشان ندهند کنارشان ماندم وپا به پا

 تایبردنِ آ يِبرا..گفتیم يور يبه زحمت باز بود ودائم در شیچشمها.رابه اتاقش بردم  زیگذشته بود ، دن مهین

آن وقت شب .را دنبالش گشتم اطیتمام خانه وح.نبود دایپ زیِم يمشروب ِرو ي شهیاز آثارِ اوو ش يکه رفتم اثر

 !خطر ناك بود يادی،ز بیغر يدر شهر مست،تنها و يدختر يبرا

 یزهوار در رفته با کلمات یآواز خواندن يِتا باآلخره صدا.کردم نییزدم وچند کوچه باال وپا یخانه را چرخ اطراف

ربع غفلت ،چطور آن  کیمانده بودم در عرضِ همان .همان صدا را گرفتم  يودنباله  دیکج وکوله به گوشم رس

 !همه از خانه دور شده بود

را چنگ  شیشود که خودم را به او رساندم وبازو یکی نینمانده بود تلو تلو خوران ،با زم يزیوچ دیچیپ شیپا

 يکوریبه چشمانم دوخت وبا همان کلمات  دیدرخش یم یاهیدر آن س بیخمارش را که عج يچشمها..زدم 

 :گفت

 .؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :اضافه کرد يپوزخند با

 ؟؟ینرگس جون باش شِیپ دیمگه اآلن نبا-

 ..نشاندمش یکیدر همان نزد یتخته سنگ يکردم ورو ینوچ

 بره؟ ادتیکه زمانو مکانو  يخوریم نقدریچرا ا..؟یکنیم يدار کاریبا خودت چ نمیبب نجایا نیبش ایب-
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 :باال رفت وبا پشت دست لبش را پاك کرد يا جرعه

 ..چقدر دردناکه که..چقدر تنهام..بره چقدر بدبختم ادمیکه  خورمیم-

را به  شهیش...!در همان سکوت کش آمده..پر عطشش را به چشمانم دوخت  د،نگاهیطول کش يادیز مکثش

 :طرفم گرفت وگفت 

 ...مایقد ادی ؟؟بهيخور ینم-

 :خنده نگاهش کردم وگفتم با

 ؟يما بود ي الهیآخه بچه مگه تو هم پ-

 :شب کرد وگفت مهیاش را به تنِ سکوت ن هقهق

بعدش که ..دمیکش یباهاتون درد م..کردمیاز دور نگاتون م شستمیمنم م..نیخوردیشما دو تا هر شب م ینه ول-

 !خوردمیم ومدمیبرد،م یخوابتون م

را از دستش گرفتم  شهیش کردمیهمانطور که با تعجب نگاهش م.ِ شانه ام گذاشت يودستش را رو دیخند دوباره

: 

 !يزدیما رو چوب م اهیزاغ س يکردیتو غلط م!  يخودتو خفه کرد نمیبده بب-

مخِ  نیبازم ا خورمیم یدونم چرا هر چ یمن نم..بذار امشب خودمو خفه کنم..اریمهد يخوب بود شهیتو که هم-

 !بازم درد دارم...رهینم ادمیبازم ..شهیخفه نم میلعنت

 ..افتاد سر خورد وکنارش دستش

 ؟یکنیم ينجوری؟چرا با خودت ا...یآخه تو چته لعنت-

پر حرفش را به چشمانم دوخت وگفت نگاه: 

 !چقدر درد داره یدونیم..يدیخودت که کش...درمونه یدرد ب-

 . شهیحالت خوب م یکم بخواب هی...خونه  میپاشو بر-

 ؟يریگ ینم يوقت منو جد چیچرا ه-

 گرفته شدن را داشت؟ يتوقع ِ جد یچشم مشک يِدخترك سبزه رو نیا..کردم نگاهش

 !یشیبهتر م يریدوش بگ هی میپاشو بر..ِ خون تو رگات الکله ياآلن به جا تایآ ستیتو حالت خوب ن-

چشمانش پر بود از .ستادیا میوروبرو دیکش رونیبلند شدم،اما با لجاجت دستش را ب میرا گرفتم واز جا دستش

 :شمار-یرخشان و بد ییستاره ها
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کوچولو منم  هی شهیچرا نم..دوسش نداشت شهیاصال نم...يعاشقش شد یبرا چ دمیفهم..دمینرگسو د یوقت-

 ؟یدوست داشته باش

 :برداشت لیکرد وصورتش را س زیچشمانش سر ر يِایدر.عقب رفت یبه طرفش برداشتم واو قدم یقدم

 ..یدونیخودتم م.. تایمن دوست دارم آ-

 :وگفت دیکش ادیفر

 ..خوام ینم ياونجور! انصاف ینه ب-

 :را به تنم دوخت وگفت خودش

 !منو واقعا دوست داشته باش...بغلم کن... ينجوریا-

 يحالش مساعد نبود وبرا..آرام شود ینزنم تا کم یدادم حرف حیترج.دمیگذاشتم وبوس شیِ موها يرا رو دستم

هم قدم  ياش دادم وپا به پا هیبه شانه ام تک.زدمیحرف مبا او  دیبعدا سرِ فرصت با!نا مناسب اریبس حتینص

و منظمش  کیتمیر يها شتپ يدستم جا وخوش کرد و سرش را رو انیسردش ،م يانگشت ها.میبرداشت

 .گذاشت

سرم به ...از صد دادم يکردم و به دکوراتورش نمره ا نییاتاق را باال و پا.....حمام یاتاق رساندمش و راه به

 یک دمینشستم ونفهم واریمبلِ قرمزِ کنجِ د يرو..را بستم میرا فشردم و چشمها میها قهیشق.. کردیشدت درد م

 !فشرده شدم میاهایرو ي نهیشتر به سیتنم حس کردم وب يرو ییتنها گرما..به آغوش خواب فرو رفتم 

 يِ رو فیجسم ِ ظر دنیبا د...وگنگ اطرافم را از نظر گذراندم جیگ.چشم باز کردم  ياحساس افتادن از بلند با

 را درك  تمیتخت مچاله شده ،موقع

به  یدست..رها نیزم يآسمان را رصد کردم ومثل فنرِ از جا دررفته ،بلند شدم وپتو را رو یکی،از پنجره تار.کردم

ا ر شهیش. ،از اتاق خارج شدم یخال مهیتا ن يِ شهیوبرداشتن ش تایآ يرو ییوبعد از انداختن پتو دمیام کش یشانیپ

رفتنم را گرفت وبه  يِ،پا ییوآشنا نییپا يِکه صدا رفتمیبه طرف اتاقم م. کردم  یراهرو خال ییِ دستشو يتو

 .صدا را نشناسم نیپژواکش محال است ا یوکوتاه يبلند زانِیوبا هر م ایدن يهر کجا.چسباند نیزم

وقصاوتشان  يکریدرو پ یواساس ،با تمام ب هیپا یدلم آشوب بود وافکار ب!خاتونم ..ایگو ینا مفهوم بود ول اصوات

 :ناقوس مرگ بود  میبرا شیصدا.خوردی،وجودم را از درون م

 !نفهمه يزیچ ارینرگس،مهد-

 !فعال...یدونیباشه هر جور خودت صالح م -
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ور خواستم با ینم..دمیرفتن جان را از تنم د رونیدر، ب يِرساندم از ال ییچرا وچطور خودم را به دستشو دمینفهم

فرو  کبارهیام بود که با خروجش از اتاقِ سامان، یِ بهارِ جوان یِ همان موجود دوست داشتن ریتصو نیا یکنم ول

بلوز وشلوارِ ساتنِ  دنِیاز د دم،مانعید يتار.سرش مرتب کرد  يشال را رو!وتمامِ وجودم را در هم شکست ختیر

 يکه ستونم بودبرا يواریدر اتاقش را بست ومن کنار همان د!نشد یسرخاب زیر ياش با آن گلها یصورت

تماما خاکستر  يشتریهشت هزار ر يزلزله  نیبا ا..در بدنم نمانده بود یاستخوان چیانگار ه..ختمیر ستادن،فرویا

شورش کردندوتمامِ مغزم را  کبارهی کردنیدر سرم وز وز م شیاز چند روز ب که یاصوات!شده بود

 !نه..امکان نداشت!!من ونرگس ياز اندازه اش به رابطه  شیتوجه ِ ب نیا..!سامان يها یلنگراند..!رورویز

 !!قراربودیب نگونهیاش ا یسامان وناراحت يِپس چرا نرگس آن شب، برا..!امکان نداشت..

جمع کنم  زدیِ بدنم به آن ها طعنه م يکه سرما يِسرد يها کیسرام يرمقم را از رو یزمان برد تا خود ب چقدر

 يالکل به جا دیشا!نکرده بودم یرا خال شهیکاش ش يا.پا کشان خودم را به اتاقم رساندم  یول..دانم  یرا نم

 .نمانده بود ونمبه جن يزیچ!را به مغزم مخابره کند يگرید زِیچ توانستیخون م

 یم ساخته بودم ،پاك کردم ولخاتون يها یکه از خوب یوبا اَبر پاك کن زدمیتکرار مغزم را م يباره دکمه  هزار

نرگسِ من که چادر به جانش گره خورده بود با آن وضع وآن وقت  شدیمگر م!کمرنگ شدن ياز ذره ا غیدر

جواب ماندم ودرد  یو ب دمیسوال پرس خودماز  د؟آنقدریایب رونیاز برادربه من ،ب کتریصبح از اتاق سامان ِنزد

 !که نفس کم اوردم ستادمیآب سرد ا ریوز دمیکش

خود خدا آمده تا  دیشا.را بستم وبه طرف ِ در اتاقم رفتم رآبیپشت سرهم به در ،ش يضربه ها يصدا دنیشن با

 . دمیودردمندم کش سیبه تنِ خ یلباس!بکشد رونیباتالق ب نیبا دستانِ خودش مرا از ا

 ریبه محض باز شدن در ،ام.زدیامن موبه احساس ِ بد م د ختیریم راهنمیپ يقطره قطره رو میاز موها آب

هر چند ..بود  یودوست داشتن نیریمن هنوز همان پسرك ش ياو برا.دمیپشت در د سیخ یرا با چشمان نیحس

 :وگفتم دمشیبه آغوش کش..شدیم نییباال وپا دمیترد يایمادرش در در

 شده قربونت برم؟ یچ-

 :خفه گفت یهق هق با

 ..رفت-

 ر؟یرفت ام یک-

 !عمو سامان رفت..عم-
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 ؟يشد داریچرا ب يزود نی؟اصال تو صبح به ا یگیم یچ-

 :به دستم داد وگفت يکاغذ.فشردم نهینشاندمش وسرش را به س میزانو يرو

 یبر نم گهید.. دونمیم.. گردهیبر م یبره ول دیبغلم کرد گفت با..رهیداره م دمید ییشدم برم دستشو داریب-

 ار؟یشده مهد یچ..داد بدم به تو نویا!کرد هیگر..احت بودنار یلیخ.. دمیمن د..گرده

 دادم؟ینداشتم را چرا به خورد ِبچه م نانیبه آن اطم ادیکه خودم هم ز يزیچ

 باشه؟..تو غصه نخور پسرم یول..وفتهیم یدونم داره چه اتفاق یوقتا نم یگاه-

 ..تخت خواباندمش يرا از دستش گرفتم ورو نامه

 ..بخوابم شتیپ امیبذار من لباسمو عوض کنم ب-

پتو  ریسرش را به عالمت موافقت تکان داد وز!آرامم کند یکم توانستیاو م لیبدل یب يها تیمعصوم دیشا

شده بود  سیگچم خ يدست تو.را گرفتم وخودم را کنارش جادادم مینمِ موها.لباسم را عوض کردم .دیخز

فرو کردم  شیموها يدست سالمم را ال!.الزم شدنم نوبر بود مارستانیب ررودایگ نیدر ا. کردیام م یوعصب

 .دمیاش را بوس یشانیوپ

از اون حرفا  گهیبهش گفتم د...از دستم خسته شده که رفته دونمیم!اریسامانو دوست دارم مهد یلیمن خ-

 !رفت یول..نرو  زنمینم

 بهش؟ يزد يبد یمگه حرف!شهیمثل تو خسته نم يوقت از دست ِ پسر چیسامان ه!..اونم دوست داره پسرم-

دونم بد بوده  ینم..خودمون نیراز باشه ب هیازم قول گرفت که حرفامون ...رفتیم دیاگه دوسم داشت نبا-

 اگه بد نبود ،پس چرا رفت؟..انهی

ت تو مطمئنم سامان از دس یول...خودتون باشه نِیب دیرازه پس با هیواگه  نیبه هم گفت یدونم چ یمن نم-

خسته  یکه از همه چ ییوقتا هیما آدم بزرگا  یدونیاخه م..خواستهیم ییکم تنها هیدلش  دیشا...ناراحت نشده

 یتازه سامان وقت....میخلوت کن ودمونکم با خ هی..میوخوبِ خوب فکر کن ییجا هی میبر خوادیدلمون م میشیم

 ..کم هیفقط !ادیباش م گرده،مطمئنیگفته برم یوقت...قولش بزنه رِیقول بده محاله ز

صورت معصوم وغرقِ خوابش و  دنیام؟؟با د دهیرا که د يزیچ ایحرفا راباور دارم  نیدانستم ا ینم..بودم جیگ

فحش دادن  يذهنم برا یحت.گونه اش را نوازش کردم ..که هنوز نمناك بود،دلم از درد مچاله شد یچشمان

 !وصله خورده باشد  اهیس يایدن نیازل ،الل به ا از روزِ ییگو!کرد یهم لب باز نم دنیکش ادیوفر

 :برداشتم وبازش کردم یعسل ينامه را از رو یلیم یب با
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  سالم

 رمیم!یکن درکم کن یپس سع!اریخستم مهد یلیخ... رفتمیم دیاخم وتخم نکن چون با!!ياز دستم شکار دونمیم

تمومِ  یدارم ول ازین ییکم به تنها هی...خوامیجام ازت معذرت م یب يبابت دخالتا....امیکم با خودم کنار ب هیتا 

 يخودی،پس ب کنمیخاموش م مویچقدر؟گوش یعنیزود  نیدونم ا ینم یام،ولیزود با خودم کنار ب کنمیم مویسع

 یتدروغم نگف..ایبگو برا تجارت رفته اسپان!ِ فاز ونولم نگو  يمایشدن س یراجع به قاط يزیچ هینگرانم نشو،به بق

تشکر کنم ،زحمتشو  هینشد از نرگس برا هد یراست!تر نییپا ایحاال چند انگشت باالتر .. یهمون حوال رمیچون م

کوچولو  يبرگشتم دور وبرتون پر از جوجه ها یوقت دوارمیام!بود که گرفتم يا هیهد نیخودت بکش وبگو بهتر

 !وخوشگل باشه

 سامان قربانت

 

وتمامِ  کردیم یخوشبخت يآرزو می؟برایاز او تشکر کن یبود ونتوانست شتیصبح پ..زدم  شیبه حرفها يپوزخند

هنوز هم خودش تنها .دمیرا نفس کش ییآشنا يچسباندم وبو نیحس ریسرم را به گردنِ ام!را از من گرفت میآرزو

 شیهامهربانانه .نگاه کردم نیحس ریام یخال يِوبه جا دمیِ نرگس از جاپر يبا صدا!آرامشم بود وبس ي هیما

دروغ  توانستیساده وپر از عشق م يچشمها نیمگر ا..جا خوش کرد میموها يگونه ام نشست ودستش ال يِرو

 باشد؟

شده بغ  داریام ب یاز وقت..تو  شِیدونم چرا اومده پ یکرد؟نم تتیاذ نیحس ریام! ببخش!خودم يسالم خوابالو-

 ! بره نیکلیب يقبول نکردبا آقا..کرده نشسته سرِ رباتش

قفل زبانم شکست یزدم ول یتُن کیذهنم قفل  یِبه سکوتم کرد ومن به چهار صد سوال یمشکوک نگاه. 

 !سامان رفته-

 :زدوگفت يلبخند یچشمانش غم داشت ول. جا نخورد اصال

 شهیپسرِ بد اخالقو اصال نم نیکه ا هیروح تیگردش وستاد تقو هیبعدشم !صبحانه میحاال پاشو بر...دونمیم-

 !تحمل کرد

 :ودر حال خارج شدن از اتاق گفت ختیرا به هم ر میموها

 !یکن شیراض یتونست دیشا ایب..الف بچه اس هی نیبنده خدا از صبح عالفه ا نیکه ا ایزود ب-
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وسرِ  دادمیم یسروسامان دیبا.تنها گذاشت ختهیوبهم ر ضیمملو از افکار ضد ونق یزد ومرا با اتاق یچشمک

 یتنها دست.رفتم نییلباسم را عوض کنم ،پا نکهیخودم را از تخت جدا کردم وبدون ا!دمیچیفرصت همه را از نو م

با  زیدن...دمیبوس اهشیوس دیتک به تک سپ يِالبودنش را ، البه  يِرد ِپا میبردم وبا سرِ انگشت ها میموها يِال

 :گفت دشیآراسته والبته سف شهیهمان ظاهر هم

 !هیخال ونزمیم یوسامان کجان؟امروز حساب تایآ-

 :گفتم  یحوصلگ یوبا ب زینشستن پشت م بدون

فکرم ..اومد مجبور شد بره شیبراش پ يکار فور هیسامانم !کم بخوابه هیبذار ...کرده يرو ادهیز شبید تایآ-

 !برگرده التیکنم تا آخر تعط ینم

 :گذاشت وگفت زیم ياش را رو ییتعجب فنجان ِ چا با

 نگفت ؟ يزیپس چرا به من چ-

 کجاست؟ نیحس ریام!ایاسپان رهیبرام نامه گذاشته وگفته م یول..نکرد یبا منم خداحافظ-

 :شد وگفت زانیبا صورت مثلِ گلش از گردنم آو مهتا

 ؟ینیش یچرا نم!..ياریسالم مهد-

 :دمیولپش را کش دمیرا بوس صورتش

 داداشت کجاس؟ یدونیم...اشتها ندارم...ِ ماهت يسالم به رو-

 !دهیام راه نم یشکیه..زیدن ياتاقِ مطالعه  آره رفته تو-

 :گرفتم وبدون برگشتن به عقب وپاسخ به نگاه متعجب نرگس،گفتم شیاتاق را پ راه

 !ارمشی،م نیوآماده بش نیتا شما صبحونه تون بخور-

تازه  یونفس ستادمیبه خاتونم ؟؟؟پشت در ا یمن وکم توجه!ناخواسته ،خون بود يها یمحل یب نیاز ا دلم

 ؟؟؟ سوختیم نگونهیا میدانم چرا چشمها ینم.دیچیام پ نهیس انیم يکردم،درد بد

 :برهم زد وچند ضربه به در اتاق نواختم میگلو انیبدون مجوز ِآن همه درد را م تجمعِ

 م؟یکم باهم صحبت کن هی یکنیدررو باز م...ریام-

-.... 

 زنن؟یِ قولو قرارشون م ریت مردا زنظر ؟بهیقرار نداشت زیامروز با دن ن؟مگهیحس ریام-

-... 
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 که هست؟ ادتی.. نجایا میونابغه اومده بود پیشازده پسرِ خوش ت هیدر ضمن ما به خاطرِ -

 ..!خوام برم مسابقه یمن نم-

 ،باشه؟ میبزن دحرفیبا زایچ یلیتو، راجع به خ امیبذار من ب-

در را !بر لبم نشاند هرچند شکسته بسته ودرب وداغان يقفل،لبخند يتو دیچرخشِ کل ياز چند لحظه صدا بعد

 :زانو زدم  شیپا يِپشت سرم در را بستم وجلو..باز کرد وکنج مبلِ کز کرد

 ؟یبه خاطر ِرفتنِ سامان ناراحت-

 .کرد نییرا به عالمت آره باال وپا سرش

چقدر ناراحت  یهمه ،شرکت کنبرا همه مون م نقدریکه ا يتو مسابقه ا يخوا یاگه سامان بدونه ،نم یدونیم-

 ؟يسامانو دوست ندار شه؟مگهیم

چند لقمه اشک ....آغوشم گشود انیِبغضش را م يوساده  یخودمان يوسفره  دیاشک در چشمانش درخش برقِ

 ینم هیگفته است مردها گر یچه کس...با انگشت،نمِ چشمانم را نگرفتم.وحسرت از سفره اش برداشتم 

 :اش لب گشود یسبکنند؟؟بعد ازسبک شدنِ ن

 ...!خوام برنده بشم ینم گهیمن د-

کتفش را نوازش کردم وگفتم پشت: 

 زم؟یچرا عز-

سامان  یول...با پولِ خودم!ِ شهرو بخرم يکادو نیبرا مامانم گرون تر میقرار بود بعد از برنده شدنم با سامان بر-

 ..!نموند

 !شیها یدگیرا درسته قورت دادم،با تمام کنگره ها ونخراش بغضم

 !به خاطرِ همه مون ! یتو فقط قول بده برنده بش!شهر دیمرکز خر نیبهتر برمتیمن خودم م-

 !دوست ندارم بد قول باشم!دم یقول نم یشکیبه ه گهیمن د-

 بهیِ خودم هم غر يکه برا ياش را فشار دادم وبا لبخند ینیاش ،ب يابر مهین يعوض کردن حال وهوا يبرا

 :بود گفتم

 قبوله؟!میریگیمفصل م يِجشنِ پتو هیبراش  گهیسامان برگشت ،باهم د یاصال وقت-

 گه؟ید هیجشن پتو چ-

 !مشیزنیم خورهیوتا م میکنیپتو خفتش م ریز یعنی-
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 ؟ یچ یعنیخفت -

 !!يبچه ننه ا يِوقت با خودش نگه چه پسرِ نابغه  هی!وقته منتظرته یلیخ زیکه دن میبر ایب!ولش کن.. یچیه-

 :گفت تیخودش را از آغوشم جدا کردوبا جد. در هم رفت  یبه کمتر از آن شیها ابرو

با حسرت (دادیم هیبه من روح شهیسامان هم...فقط از رفتنِ سامان دلخور بودم...ستمیمن بچه ننه ن رمینخ-

بد  يفکرا گهیدوستا راجع به همد..دوستمه زیدرضمن دن)..شده باشد یجمله اش را گفت،انگار پشتش واقعا خال

 !کنن ینم

همچون دسته ..کج وکوله رها کرد ياز واژه ها  یباتالق انیومرا م....شد یمحکم راه ییرا گفت وبا گام ها نیا

با آن "دوست " يتنها کلمه ...دندیبلع یام م يمثبتم را از سواحلِ فکر يواژه ها یکی یکیتمساحِ گرسنه، يا

توانستم  یدانم م ینم!ام جا خوش کند يخاکستر يِ سلول ها يدر انتها ییوجا زدیاش توانست بگر يتروفرز

 دوستم فکر بد نکنم ؟؟ نیراجع به بهتر

متعجب نرگس بدرقه  ينگاه ها انیمن سردرد را بهانه ودر م یشدند ول یراه نیحس ریوام زیومهتا با دن نرگس

پلک زدن  يلحظه ا یول سوختیبه شدت م میچشمها...آتش گاریرا باس گاریاتاق قدم زدم وس يِتو...شان کردم

آن ذهنِ خراب و افکار متعفن اش، دار  اهزار باره خودم راب!من حرام بود با آن همه تکرار ِ مکررات  يهم برا

تک  يرو دندیکوبیوار پا م وانهید...نداشت یام تمام ییایخولیبزمِ واژه ها وافکار مال...!نداشت يا دهیفا یزدم ول

به ..برداشتم يا شهیرفتم وش زیسراغ بارِ دن یناگهان یلیفشردم وخ میپنجه ها انیسرم را م!!.میبه تک عصب ها

 زیر يگلها..شدیها با هر جرعه پررنگ تر م ریتصو یول..جرعه جرعه باال رفتم...در را قفل کردم واتاق برگشتم 

را درآغوش  يچشمانم خمار يِآنقدر غرق شدم که کاسه ..رختندیوبه آغوشِ سامان فرو م دندیرقص یم یسرخاب

 يادیز میعربده ها يِصدا دیادانم ش ینم..دیکوب یوبه در م زدیم میدر صدا يِازآنسو یکس...کردیاشک شُرّه م

با آن سر و  تایکه آ دیرس یبه نظر نم یخوب يزهایهرچه که بود چ یگفتم؟ولیچه م دیآ ینم ادمی!!بلند شده بود

بود آن همه  جهینت یب یدادول یم نمیبه تنِ لَش وسنگ یمحکم يتکان ها. بالکن داخل آمد يوضع از پنجره 

 !گوشم نواخت يتو یمحکم یلیس!تالش

شده بود  سیلَختش خ يموها...دیِآب نفسم را بر يسرد..کشاندیوبه زحمت مرا تا حمام م دادیتکانم م همچنان

 !ابعاد مغز ِ کرم خورده ام را پر کرده بود تمامِ شینرگس و چشمها..بود دهیولباسش به بدنش چسب
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 یکه ب ییلبخندها ادیبا ...اش یمحجوب ودوست داشتن يچشمها ادیبا !خاتونم  ادیبا ...شدم  کشینزد اریاخت یب

ام را پر کرد وشدآنچه  یینایوعصب ِ ب ییایبو ينرگس ناژك ها يمسحور کننده  يِبو!دیپاش یم میبه رو غیدر

 !شدیم دینبا

جز ..اتاق نظرم را جلب نکرد یِختگیوبهم ر یجزآشفتگ يزیچشمانم را باز کردم وچ..کردیبه شدت درد م سرم

ِ چشمم عبور  يدور تند،از جلو يصحنه ها رو!ختیریکه کنجِ اتاق کز کرده بود و اشک م یهمان دخترک

قطب طعنه زد  يتنم به سرما يا هیبه کمتر از ثان!شده بود دهیچیاز ابهام پ يگنگ ودر هاله ا ر،یتصاو..کردیم

 :با زانو خودم را به او رساندم وبا التماس گفتم..دیفرو پاش نیزم يرو تا،یآ يووجود متزلزلم جلو

 کردم ؟ کاریتورو خدا بگو چ.!..به خدا من...تا؟؟یآ..من-

 .پنهان کرد شیزانوها انیوسرش را م دیلرز شیها شانه

 :را به دستش بند کردم وگفتم دستم

 نشدم؟ نیتر از ا وونهیتو رو خدا بگو تا د..تا؟؟یکردم باهات آ کاریچ یمنِ عوض-

 :را به عمقِ جانم گره زد سشیرا بلند کرد وچشمانِ خ سرش

 !تو نبود،من خودمم خواستم ریتقص-

خون  يآن فواره  دمیشاهرگم را گردن زد ومن به چشمِ خودم د ینیوتیرحمانه همچون گ یساده اش ب کلمات

 !تا حاال؟؟من تجربه اش کردم يرفتن جان را از تنت احساس کرده ا رونیب!را

 :اش شدت گرفت وگفت هیگر

 !ينبود شیاول!نگران نباش  یول يتو عشقم بود-

 ينخِ بادبادك سکوت را تو!نمود یمعنا م یلغاتم ب ي رهیآمده باشد ، کلماتش در دا گرید يا ارهیاز س انگار

 .رفت ادمی دنیکرد ونفس کش اهیچتر شد و اسمان ِ چشمم را س.اتاق رها کردم  يفضا

نرگس اونقدر خوب هست که چشمِ همه !..يدیاصال منو ند!..ينرگس با من بود ادیکه با  سوزهیم نیدلم از ا-

 ...بودم زیبا دن شیچند شب پ...کنهیرو پر م

بود  يگریبا مرد د شیکه چند شبِ پ یبا کس.. یرانِ نوجوانبا دوست دو..تایمن با آ!شدیسرم اکو م يِتو حرفش

 دمیشنیجمالتش را م ي؟ادامه ..ایخدا شنومی؟؟چه م..گرید يمرد يدر عده  ی؟با زن..گند يِرو ا؟؟گندی؟؟خدا..

 :دمیشن یونم
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 نیهست که ا یاصال مگه کس..سامان پر شده از نرگس يِچشما...گفتینرگس م یِاز خانوم یبا من بود ول-

اون فرشته رو  یوقت يخفه کرد يچرا خودتو با اون زهرِ مار ؟يازش دل کند نه؟؟چطوریرو نب یهمه خوب

 .گرفت راکالمش  یحرفش را خورد وهق هقش پ یالباق...اون ادیبه  اقتویل یمنِ ب ؟چرايدار

 رونیدر حال ب یتنزده با لباس راح دهیرا صبحِ سپ ییگویکه م يفرشته ا نیهم گفتمیدادم؟؟میرا چه م جوابش

خودم است  يبرا میدرد ها!نه !ام دهیچشمش را خاتونم پر کرده ،د ییگویکه م یآمدن از اتاق ِ همان سامان

مثل برق گرفته ها !دیآ یدر نم میوصدا مچپان یم میانبان پر شده از درد ها يبارِ عذاب وجدان هم تو نیا!وبس

زار زدم  شیبلندش کردم،منِ مرد گنده برا نیرا گرفتم واز زم شیبازو..ولباسم را مرتب کردم دمیپر میاز جا

 :وگفتم

تو رو به خاك بابا  تایآ ینگاه کنم ،ول یب یحاج بابا وب يِاصال رو ندارم من بعد به چشما..من واقعا شرمنده ام -

 !موضوع نفهمه نیاز ا يزیچ یکس دمیفرهادت قسم م

 :دیخودش بار یول..ا پاك کردر میکرد واشک ها میرا بند ِ گونه ها دستش

پشت سرمم  رمویمنم م...میکنیجا چال م نیروهم هیقض نیا...یستیبه خدا تو مقصر ن...ارینکن مهد هیگر..باشه-

 يریتقص چیتو ه..تو بکن یبرو زندگ!بهش فکر نکن گهید...اصال غلط کردم که گفتم دوستت..کنم  ینگا نم

 !ِ من بود ریهمه اش تقص ،ینداشت

 :اش را باال آوردم وگفتم چانه

 !تایمنو ببخش آ-

امان  یباران ب!دیترک یکی یکی شیانتقام گرفتم وتاول ها میراه رفتم واز پاها... زدم  رونیرا گفتم واز خانه ب نیا

 !تواند از بار عذابم کم کند یآتش هم نم يگدازه ها یحت..زدیوبر تنِ خسته ودردناکم شالق م دیبار یم

خودم ..ستمیگریدانم به حال که م ینم..سوختیم هیاز شدت گر میچشمها!ستکه خوب ا باران

 يبرا زمیعز يها یکه از خوب يزیهم دن دیکه چشمش را نرگس پر کرده بود؟شا یسامان ایتا؟؟ی؟؟نرگس؟؟آ

 نیکدام يروساعت  يعقربه ها.بلند کردم  یتاکس يبرا یدست..نمانده بود میدر پا یرمق گرید!!گفتیم زشیعز

 .  افتمی زیدن يخودم را پشت در خانه  یدانم ول یشماره نشست را نم

را صدازد وچند  یکس.ستبر ومحکمش چسباند يجانم را به تنه  یشانه ام نشست وتنِ ب يرو يمردانه ا دست

ست  ییرنگ آشنا دیسف..دادند میجا ینیونرمِ ماش دیسف يها یصندل يرو یبه آرام.را گرفتند میبازوها ریز ينفر
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چشم که باز !ندارم ادیاش را به  یبقرابستم و ما میچشمها!شماردینرگس را بر م يها یکه خوب يزیدن يبرا

 :آورد وگفت کمیسرش را نزد.صورتم داغ انداخت ياز شماتت رو زیکردم،دوچشمِ آشنا ولبر

که هشتاد درصد خونت  یفراموش کن يخوایرو م ی؟؟چيومدیبرا تا مرزِ خفه کردنِ خودت تو مشروب با ما ن-

که برا احساس ِ از دست دادنِ  ییبچه ها ایشد؟؟ مارستانیب یکردنت راه ریکه برا د یالکله؟؟؟داشتن نرگس

که هست ،به نظر من  یهرچ یدونم چته ول ینم!کردن که خوابشون برد هیگاهشون ،اونقدر گر هیتک يدوباره 

 !ارزه ینم

 از درد ؟؟؟ یدانیتو چه م:گفتم تاسف تکان داد ومن در دلم  ياز رو يسر

 !يند یبه پا سوت..نگفتم ،با دکترم هماهنگ کردم تیاز مست يزیبه نرگس چ...دستتو دوباره گچ گرفتن-

 :داد وادامه داد يام را فشار شانه

زود !حالش بد هست یکاف ينرگس به اندازه !یگ ینم مارستانیاز ب يزیخونه،چ میریسرمت که تموم شد م-

 يوگرنه همه !کم محکم باش هی...از رفتنِ سامان ناراحته یکاف يبچه به اندازه  نیا!خوتو جمع وجور کن

 !رهیتالشش به هدر م

 نییآمد ونه پا یکرده بود ونه باال م ریگ میکه مثل نان ِخشک در گلو یوبغض نهیدرس دهیچیدرد پ با

 :رفت،گفتمیم

 .!ممنون-

 :گذاشت وگفت میرا روبرو کیش اریبس ییبعد از تمام شدنِ سرم ،لباسها.کلمه جانم در آمد  کی نیگفتنِ هم با

 .میاریرو هم ب هیقض نیسروته ا يجور هی دیبا..رو بپوش  نایا-

سست وب دنیپوش يزد وبرا یکم جان لبخند دست رو به  شیپ رِیبدون توجه به مس.جانم آمد یلباس به کمک

دستم  انِیم يزی،چ نیبا توقف ِ ماش!دیباریامان م یبودم وباران همچنان ب رهیخ تیاز جمع یخال يها ابانیخ

 :گفت نیغمگ یگذاشت وبا حالت

داد گفت،به  نویا یول!حالش اصال خوب نبود...کردم دایسامانو پ یبا بدبخت..جا بند نبود چیامروز دستم به ه-

دوباره اشک به  نمیاگه بب شکنمیگفت بگم گردنتو م!يه سازخاطر يِِ همون پروسه  يبذارِ پا نویبگو ا اریمهد

 !نهیچشماش بش

 :به دستم اورد وگفت یفیفشارِ خف.کرد وسرش را به جانب ِ پنجره چرخاند یمکث

 !يبود نیبگو دنبال جفت وجور کردنِ ا-
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ترکد  یوا مانده چقدر است؟؟آخر م يمعده  نیا تیمگر ظرف..نگفتم وبازهم لقمه لقمه بغض فرو بردم يزیچ

ِ لب  يرو ياشک،لبخند يِام را کردم به جا یکاغذ را باز کردم وتمام سع!همه غم نیاز ا کندیرا پر م ایودن

 !به نام ِخاتون شدن يآن سند منگوله دار امضا زد برا يِاما موفق نبودم واشکم پا.بنشانم

ساده ام را  يها یعاشقانه بسازد؟؟من همان درِ گوش میبرا یکسخواهم  ینم میبگو دیبا یمن به چه زبان ایخدا

 !!يا یماندن ادیوبه  دیجد يخاطره  چیبدون ه!خواهدیم

 يبانو ایخاتونِ من است  نیا...ساختمان يتا ورود کشانمیرمقم را م یسنگ فرش ها وتنِ ب يرو میسایم کفش

 تایِ پشت پنجره آ ستادهیا انِیدخترك گر دار؟؟آنیومضطرب به جانبم قدم بر م دهیتک نگونهیسامان که ا دیِ سپ

 کنمیاحساس م..وگنگ شده است همدر زیهمه چ ایساله ام؟خدا نیعاشق چند ایخندان است  شهیهم ي

 همه آشنا؟؟ نیا انیدر م یبگیبدتر از غر یشناسم وچه حس یرا درست نم انمیاطراف

دورِ بدنش  میودستها شودیبه تنم دوخته م!عشق ياست برا زیبس مناسب وحاصلخ رایچشمانِ گ نیا نیزم اما

به حراج گذارده بودم  میایدن يحضورش را کجا ییاحساس جادو نیوا زیعطرِ سحر انگ نیمن ا...خوردیکوك م

 !!خدا يا

کن و  ییاز رگ گردن؟؟پس خدا..از مادر وپدر يتر کینزد ییگو یمگر نم...يکردیوکمکم م يآمد یم کاش

 !!خورد یبرنم ایاز دن ییِما به جا نیب یِدرِ گوش یکم.. ایب

 !خدا مردم وزنده شدم ار؟؟بهیمهد يکجا بود-

مانده بودم لرزشِ سقف !یراحت نیبه هم..ساده جان کندم یجان کندن سخت است؟؟من که با کلمات دیگویم که

 !موجود لرزانِ در آغوشم فرو رفته ای ستنیگر يم براسرم را بهانه کن يباال

 !دیکم طول کش هی..رفته بودم برات خاطره بسازم..ببخش -

 :تکان خوردن هق زد وبند دلم را پاره کرد یلونیاپس بدون

 گهید یدونیکه م ؟؟تویستیمن طاقت ندارم پس چرا ن یدونیانصاف؟؟تو که م یخواستم ب يزیمگه من از تو چ-

با نبودنات؟؟فعلِ نبودنم  یلرزونیچرا تنمو م ؟پسیبمون يایب ياومد ینگفت ؟مگهيمگه دوسم ندار!!نفس ندارم 

را درهوا  شیاست اصال انگار عصا ییادواما خدا شاهد است که چقدر کلماتش ج!دانم یراچرا جمع بسته بود، نم

و وز  دندیچرخیمگس وارانه گرد ذهنم م که يچه برسد به افکار...تکاند یوتمامِ بودنم را م دهدیتکان م

سپارم ودوباره  یام به دستانِ سردش م دهیرا که فقط زحمت حملش را کش يا یوامانت رمیگیدستش را م!وز

گفته بودم  ایدن يها رتیغ یچه بود؟؟به تمامِ ب گریخونآ شام شدنم د ایخدا...نوشم یخونِ دل م يجرعه ا
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دلم تلنبار شده  يرو يبهار بدجور يِآ مگر آن ها هم مثل من سالها حسرت خورده اند؟؟حال وهوا!!!یزِکّ

 ! یوباران يبعد ابر یآرام ولَخت يلحظه ا...کرده است رمیوجوگ

 ار؟یمهد هیچ نیا-

 !نباشه آلبومِ م مونیقطور وپر وپ یحساب خوادیدلم م..بذارش تو آلبوم خاطراتمون...خاطره هیگفتم که -

چشمانِ نم زده اش را لبخند آوار کرد وگفت سقف: 

 ..!تو ي ونهیمنم د...اریمهد يا ونهید-

 مینگاهش رو رِیحر یتنها وقت دانستمیم نیقیوبه  کردندیخواب التماسم را م يلحظه ا يبرا میپلکها

 ..خواهند داد تیخسته ام به خواب رضا يِند،چشمهایبنش

 م؟یبخواب میبر...راه رفتم یلیامروز خ-

 !يشد تیاذ نقدریکه به خاطر من ا رمیبم یاله-

او قاینبود ودق رشیمعنادارم را توان تعب نگاه ست که به جان ِ بودنم افتاده بودم ییبه خاطرِ خود!.. 

کاش ...بافت میبرا ایشد ورو دهیکش میوتا خود صبح مخملِ نگاه مضطرب ونگرانش رو میاتاقم شد یراه

 يحواله ! يکاش به من چه ا يوا.را به حال خودش رها کرده بودم يکاش بطر..کرد ینم مست تایآ چگاهیه

اتاق را با خون رنگ  واری،د يبودم ومثل مردانِ قجر ختهینگر ییکاش به دستشو..!کرده بودم يآن زهر مار

به  انتیر خدانستم ب یخودم را محق م يلحظه ا!کر شده بودند میکاش چشمانم کور وگوشها ياصال ا!..زدمیم

ِمرز  يرو نیقیبه ...شدیم نیهم طرازِ زم میعذاب ِ وجدان، شانه ها نینرگس وهمان لحظه نگذشته از بار سنگ

 دارد؟؟؟ ممگر شاخ ود یوانگید...بودم ستادهیا یوانگید

 انیبه محضِ هجوم لشکر..را باز کردم  میآفتاب پلکم را نوازش کرد وچشمها ییطال يانگشت ها سر

که به فرشته ها طعنه  يدو موجود دنِیبا د.خودم را جابجا کردم  یکم..دندیرا جلو کش یدفاع وارینور،چشمانم د

جلوتر  یکردم وخواستم کم يا هاشار.دیکاو یچشمانِ مضطربشان مرا م.باز شد یقیحق ي،لبم به لبخند زدندیم

 ..دندیایب

 ِ دل؟؟ يزایعز دیکنینگام م ينجوریچرا ا-

 ؟مگهيپس کجا بود..حالش بد بود یلیمامان خ روزید..دیکنیفقط به خودتون فکر م..نیبد یلین ختو وساما-

 ؟یازش مراقبت کن دینبا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٣٧٥ 

از  زیلبر یوبا لحن دیاما گردنم را چسب نیحس ریام.کردیمرا باز خواست م اریتمام ع ی،همچون مادر زن مهتا

 :التماس گفت

 ...!ارینرو مهد گهیتو د-

ام  نهیمحکم به س!سخت باشد یلیخ دیگرفتن، نبا مریآلزا یکم!کنم یم يدو فرشته هر کار نیبه خاطرِ ا من

 :فشردمشان وگفتم

 ن؟یوخوشمزه چطور یمشت ي مهیجر هیحاال با ..ادین شیپ گهید دمیم خوام،قولیمن معذرت م-

کیکه شدم ،نرگس را با  زیمخین..دندیپر نییتخت باال وپا يرو یزدند وبا خوشحال يصورتم را بوسه ا دوطرف 

دستش را به  نیحس ریام...دمیزده به چهار چوب در د هیتک یاز شوق وقدر شناس زیلبر یبغل لبخند وچشمان

 :تکان داد  میعالمت اخطار جلو

که  دمیافتخارو م نیبه شما ا یباشم ول تیمامور دیمن اآلن با! سرباز یباش نییپا دیبا گهید ي قهیتا ده دق-

 !نکن ریپس د..دیکن میهمراه

 :گفتم تیرا به عالمت احترام کنارِ گوشم گذاشتم وبا جد دستم

 !لطفتون ممنونم نیبه خاطرِ ا!بله فرمانده-

 !بودن ونبودنم لیدو خنده کنان اتاق را ترك کردند ومن ماندم ودل هر

قرار بود ساکت ...!قبول نکردن يبهشون گفتم خسته ا یهرچ.ننتیبب خواستنیم...کردن دارتیببخش که ب-

 !باشن

 ..!کردم تتونیاذ نقدریا روزیکه د خوامیمعذرت م...شدم داریمن خودم ب-

 یبه تنها عشقِ زندگ انتمیخواستار ببخشش بودم؟؟خ روزیِ د تیکدام اذ يِاز برا قایدق...انداختم نییرا پا سرم

  ایِخانه خراب کنم؟؟؟ یام؟؟؟بد مست

 :گچِ دستم کرد يواربودنم؟؟دستش را بند ینیزم بیوس یرگ یب نهمهیا

 !میبهم بدهکار حیتوض هیهر دومون ..میوحرف بزن مینیبش خوادیدلم م..اومد  شیپ زایچ یلیخ روزید-

رازش  یتکرار ناشدن يها یداند مادر از عمق ِ چشمانش با مهربان یمادرِش نشسته وم يکه روبرو يبچه ا مثل

 .انداختم نیی،سرم را پا کندیرا استخراج م

 .گچِ دستت چرا آب خورد؟؟-

 :چانه ام گذاشت  ریرا ز دستش
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 ؟یکن یدرست نگام نم روزیاز د ؟؟چرایانداخت نییخرابکار سرتو پا يچرا مثل پسر کوچولو ها-

 ؟؟عرقِ شرمِ یکش یتو چرا از من وعشقم خجالت نم نکهیهم طلبکارم وهم بدهکار؟؟ا نکهیگفتم؟؟ایم دیبا چه

 ؟؟یکن یوتو همچنان از من شرم نم ینیبیام را م یشانیپ يشده رو يجار

 ! میمنتظر ار؟؟مایمهد!!..مامان-

پرواز  دمیمهتا به چشم ِ خودم د يروحت به پرواز در آمده است ؟؟من که با صدا ییِ صدا دنیبه حال از شن تا

 :کنجِ لبش جان داد ودر حال بلند شدن گفت یلبخند کم رنگ!!روحم را 

 ..آماده بشم رمیم-

ودر حال  دمیلباسم را پوش نیدم دست تر...شد يجار نییبه سمت پا میحبس شده ام را رها کردم وشانه ها نفسِ

با ..دیکش میموها نیب یجلو آمد ودست..نگاهم کرد  نیغمگ یموشکافانه ول..دمیخارج شدن از اتاق، نرگس را د

 ؟با مهرش دلم را شخم؟؟ ای زدیرا شانه م میموها ینگشتانش آشفتگا

 !همه سکوتت عادت ندارم نیمن به ا! ارینباش مهد ينجوریا-

به گمانم ..سوزندیم نقدریا میها چشمها یدانم چرا تازگ ینم..رفت نییلباسم را مرتب کرد واز پله ها پا ي هیقی

ان  ابانیشاپ ِچند خ یکاف یبا بچه ها راه!!زده است در رقابت نیشهر، تهران را هم زم نیا يِ آلوده  يهوا

بچه ها بلند بلند حرف  ریتمام طول مس!تمپشت در جا گذاش بشیعج يرا با آن نگاه ها زیودن میطرف تر شد

اما !از شوقشان زیلبر يبا ان نگاه ها زدندیم ادیشان را فر یوخوشحال دندیخندیم...دادنیوهمه جا نشانم م زدندیم

چشمش  يدر ژرفا يزیفشرد وچ یقلبم را م نهیس انیم يزیچ..خاتون بودم يچشم ها ریمن بد جور درگ

  يها زیم شتپ!فت ریودر خود فرو م شکستیم

 یتوت فرنگ ان،آبیمن هم جرعه در م...محبوبشان بودند  يها یوبچه ها سرگرم خوردن مینشسته بود ییگردو

 !چشمانم یحت!ِ نرگس که زنگ خورد ،تمامِ وجودم گوش شد یگوش...دمینوش یوبغض م

 خوبه؟ ؟محمدیخوب!سالم حامد جان-

-.... 

 ..تنگ شده تیدلشون برا فسقل یبچه ها حساب..میماهم خوب-

 .فرستاد میبرا يلبخند شتازیپست ِ پ با

-... 

 :باال انداخت وگفت یرا به حالت بانمک شیها ابرو
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 !ود خاندلمون برا توام تنگ شده حس-

-... 

 از همدان؟؟ یمگه تو برگشت...ادمهیآره -

-... 

 خوش گذشت بهتون؟؟.. یخوب به سالمت-

-... 

 !خودت برو از اتاق ِ کارم بردار..هیشگیِ هم يهمون جا دیکل..خدا رو شکر،باشه تو برو خونه مون-

 !مامان بده من با حامد کار دارم..مامان -

 .رساند یرا گفت خودش را به گوش نیا نیحس ریام

 !میبعدش باهم حرف بزن..صحبت کن ریلحظه با ام هیحامد -

لحظه به لحظه شدت  میگوشها یِداغ..دمیشن ینم يزیچ گرید،دیرس نیحس ریکه به دست ام یگوش

 !!!ومن که شوهرش بودم نه دانستیخانه شان را م دیکل یِشگیهم يحامد جا...!گرفتیم

 یفس يجرعه باال رفتم وصدا کیرا  وانمیل اتیتمام ِ محتو!دانم یبدانم را نم دیبا یجیجالب ومه زِیچه چ گرید

 ينگاه سر درگمِ نرگس رو!دمیووضوح باال شن تیفی،با ک رسدیداغ به گوش م یجسم يآب بررو ختنیرا که از ر

دست مشت شده  يدست سردش رو.وآمدبود در رفت شدیم نییکه از حرص باال وپا يا نهیصورت گُر گرفته وس

 :دیام نشست وآهسته پرس

 ؟یخوب -

 :دادم وگفتم یرا تکان سرم

 !کم فشارم رفته باال هیفکر کنم ...خوبم -

 دکتر؟ میبر يخوایم-

 یِ همه شان بود صحبت کرد وگوش زیمهتا هم با حامد ان طرف خط که عز.را به عالمت ِ نه تکان دادم  سرمم

صورت  يرو نهیینگاهم در آ.شدم یراه یبهداشت سیطاقت نداشتم وبه سمت سرو گرید..گس سپردرا به نر

روح ِ  ییگو..آشناست میبرا شمهاچ نیچقدر ا یراست.. کردینگاهم م یبرزخ یبا چشمان. نا آشنا ذوم شد يِمرد

 !در جسم من حلول کرده باشد يگرید
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وچند بار چشمانم را باز وبسته  دمیبازهم لب گز...کاستماز حرارتش  یوکم ختمیِ صورتم ر يمشت اب رو چند

 که تا  یلیشود بر س يکردم تا سد

 مرا؟؟؟ شودیچه م ایخدا!کند رانیرفنت تا مرا و یآمده بود وهر آن م میپلکها پشت

افتاده، با  نییپا يبچه ها ساکت بودند وبا سر..رو شدم شیمحضِ برگشتم به سالن، متوجه اوضاع نا مساعد پ به

  يشان باز یبستن يته مانده 

 ..سالنِ نه چندان بزرگ کافه چرخاندم يسرم را تو...!نرگس اما نبود...کردندیم

 بچه ها مامان تون کجاست؟-

داد ومن خودم را پشت ِپنجره  رونیبه ب يمهتا اشاره ا..،سوالم را دوباره تکرار کردم دمینشن یجواب

 ...دیکشیبه چشمانش م یدست انیم نیودر ا شدیم نییپاباال و یعصب شیدستها..رساندم

من مرد ِ  ی،ول یهر چقدر هم عصبان!من امد  يقضاوت ها افتیبه ض سشیکه تمام شد چشمانِ خ تلفنش

از جانبِ من با بغض  یسوال چیه یب.از کافه رساندم  رونیخودم را به ب.اشک ها نبودم نیدر مقابل ا ستادنیا

 :گفت

 ...!رانیا میبرگرد دیبا-

 ؟یکنیم هیشده ؟چرا گر یچ-

 :خش دار گفت ییحجم گرفت وبا صدا بغضش

من هر ...برنیدارن مامانو با آمبوالنس م دهیاآلن حامد رفته دم ِ خونه مون د!ستیمامانم حالش خوب ن..!مامان-

 اونجا باشم  دیجور شده امشب با

 !اریمهد

 :دستش را گرفتم وگفتم...باختیرنگ م میها یرتیغ یو ب زدیاش آتشم م یپناه یوب یناتوان

 !داره يزیچ ییآشنا هیحتما ..میکن یصحبت م زیبا دن میبر-

ِ بعد آنجا  قهیکمتر از پنج دق...دادم وقت را تلف نکنم حیدست بلند کردم وترج ینیماش يازحساب کردن ،برا بعد

 :کند یتنها رفتنِ نرگس راض يمارا برا کردیم یداشت سع زیودن میبود

اونجاست به  يبچه  نیتر نه،باهوشیشو بب جهیبذار نت..همه تالش کرده نیا..گناه داره نیرحسیام..نرگس نیبب-

بشه؟همش استرس وعذابه  یاونجا که چ ادیبذار بمونه،در ضمن ب یول یتو نگرانِ مادرت دونمیمن م..خدا

 !ت کنم یتا امشب راه دمیمن قول م..براش
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 :پشت دستش را نوازش کردم وگفتم.گاه مستاصلش را به من دوخته بودون ختیر یهمچنان اشک م ونرگس

 ...!زمیعز گهیراست م زیدن-

 !نگرانشون باشم دیهمش با..کنمیاصالخودم بدونِ اونا دق م...مونن یاونا بدونِ هم نم یدونیتو که م-

را برداشت ودر همان حال که منتظر ِ جواب از  یگوش زیناگهان دن.میکردیوگنگ به هم نگاه م جیسه نفر گ هر

 :آن طرف خط بود،رو به من ونرگس گفت

تو نگران نباش فوقش تا سه چهار روز ..هم حواسمون بشون هست تایمنو آ..؟؟.ِ بچه ها بمونه حله شیپ اریمهد-

 !شتنیپ گهیِد

 :خط به مذاکره نشست ياظهار نظر نداد وبا مخاطب آن سو يما اجازه  به

 !مییاونجا گهیساعت د هیباشه تا !ستیمهم ن متشیق..که باشه یهر چ..خوامیم طیبل هیبرا امشب -

کردن ِ بچه ها خورد  یراض يکه برا یاز خونِ دل..میشد یصحبت با بچه ها راه يرا قطع کرد وبرا یگوش

شدند ونرگس را  یاما باآلخره راض..میگو ینم يزیچ شدیورو م ریبود وهر آن ز میایدن يکه همه  ییوچشمها

 ...بار دلِ ما را خون کردند نیکمیهزار و يِوبچه ها برا میبه فرودگاه رفت...میکرد یراه

 !دمیقول م..میهم شِیهمه مون باز پ گهیچند روز ِ د!مراقب ِ داداشت باش..زمیمهتا عز-

 :هق هقش گفت انیدر م مهتا

 !گهینکن د هیرگ..باشه مامانِ خوشگلم تو غصه نخور -

 ...!زمیدارم عز مانیا اتییمن به تو وتوانا!...تو بکن پسرم یسع يهمه ! مامان  نمیحس ریام-

باآلخره ...نرگس غرق کرد يِ مادرانه ها  يایوسعت در انِیوجودش را م قِیتکان داد وقا يتنها سر نیرحسیام

 ..ستادیمایدل کندند ونرگس روبرو

ومن، دلم را بند شبکه ..زبانش تنهابه چند کلمه بسنده کرد  یداشت ول يادیز يِحرفها شیچشمها..شیچشمها

 :ِ دوچشمِ پر آبش کردم حیضر يها

 !یقول بده مراقبشون باش...جون تو وبچه هام! اریمهد-

 یول يا هیازآن سکوت چند ثان...گرفت يچادرش را همانند ِ دلِ من به باز يانداخت و لبه ها نییرا پا سرش

 :گفت دهیچسب نهیر دل کند وبا همان سرِ به سعذاب آو

 نیمن ا!..يخوریخودتو م يدار نقدریکردم که ا کاریشده وچ یچندروز چ نیدونم تو ا ینم..منو ببخش-

 ...!بکنم يفکر هیِ به راه افتاده  لیس نیبرا ا دیبا...مامانممنتظره یول! اریمهد شناسمینگاهوم
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 :کرد زانیِخودش را آو ریوچشمم تص ین یرا باال گرفت وبه ن سرش

اگه به  یحت!برا داشتنت  کنمیم مویتمامِ سع.. شکنمیم..تونم یمن بدون تو نم!یکنارم باش شهیقول بده هم-

 !اریبهم اعتماد کن مهد...نکن غینگاهتو ازم در!..غرورم  یباشه حت زمیِ از دست رفتن ِ همه چ متیق

که آنگونه مرا در  کردیم انیب يریقابل تفس ریِ غ زیمگر چ...شده بودم رهیبه دهانش خ نینخست يانسان ها مثل

واژه  چیهنوز ه یبزنم ول یِ لغاتم انداختم وتمامِ توانم را به کار بستم تا حرف رهیدر دا یطناب!دیکش یفرو م ریتح

 :گذاشت وگفت میِ لبها يخرج نکرده،دستش را رو يا

 کیسرش را نزد....میزنیمدت باهم حرف م نیومفصل راجع به ا مینیشی،میبرگشت یبذار وقت...نگو یچیه-

 ...!فشردنش نهیبه س يقرار برا یودست ِ من چه لجباز بود وب دیگوشم کش

 !دوستت دارم یلیخ-

 متمیگران ق يها یامانت. دیآخر نگاهم را دنبال ِ خودش کش يِگرفت وتا لحظه  شیرا گفت وراه ِ رفتن را پ نیا

 يِبه جا یوهمگ میشام خوردن نداشت يبرا ییاشتها.میخانه شد یراه زیم چسباندم وبه همراه دنبه خود شتریرا ب

 یِمادر بزرگ ياز قصه ها.را کنار ِ خودم خواباندم  ابچه ه..میکردینگاه م مانیاتصال لبخند به لبها يحلقه  یخال

نرگس  يحرفها...میرا ورق زدم وهر سه با بغض هم آغوش شد ی،برگ بافتیقصه م میاز خاتون،برا شهیکه هم

 گاریماند وته س یباق میبرا یالیاتاق ِ آشفته ِ خ کی،تنها  چینشد ه بمیکه نص يزیچ..کردم  یرا تا صبح حالج

وفکر  دمیتاخود صبح غلط!فکر کردن نبود يبرا یخوب يِاتاق سامان جا دیشا!تلنبار شدند هم يکه رو ییها

 .صبحانه نشستم زیزدم وهمراه بچه پشت م رونیاز اتاق ب دی،ناامیصبحگاه ي دهیسپ دنِیسته آخر بادمد..کردم

 يبچه کار نیا يبرا يکار دیبا..دیکاویبه خون نشسته ام را م يچشمها اطیبا احت نیحس ریمعصومِ ام يچشمها

 !حقش نبود گریِ من د يبرا ینگران.کردمیم

 ؟يدیتر از خودت ند پی؟؟تا حاال خوش ت هیچ-

 :گفت يجد یدست شکسته ام گذاشت وبا لحن يرا رو دستش

 هیگر گهیپس د!میبخر میکه قراره باهم بر ییکادو نیبابهتر...رمیگیکه م يا زهیبا جا!مامان شِیپ میریزود م-

 !نکن

دوانگشتم فشردم  انیاش را م ینیب!بچالنم یگره کرده اش ،حساب يپسر بچه را باآن ابرو ها نیا خواستیم دلم

 :شده گفتم زیر یوبا چشمان

 کنن؟یم هیکردم؟مگه مردا هم گر هیگفته من گر یک-
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 :در کنترلِ خنده اش داشت گفت یوسع کردیم يبا تکه نان در دستش باز مهتاکه

 !يچقدر مامانو دوست دار یکه بگ ستین یکارِ سخت!!ياریاعتراف کن مهد-

از من  خواستندیکردم ،که م گوشیدو وروجک ِ باز نیحواله ا يخنده ام را قورت دادم وپدر سوخته ا یسخت به

 !رندیاعتراف بگ

 !نکردم هیگر یول..من که عاشقِ مامانتونم-

 :داد وگفت لمیبا خنده تحو ختهیدر آم یتصنع یاخم نیحس ریام

 !که داداش یملتفت!یبگ یعاشقِ مامانش نکهیاز ا یرتیمرد غ هیجلو  دیوقت نبا چیه-

بهم کردند ودر  یهردو نگاه..به هدر رفت  نیدر نخند يخوددار يِاش ،تمامِ تالشم برا يلحن کوچه بازار با

در  فشیتعر یروز هابد جور در پ نیکه ا گانهیب يواژه ا!! رتیغ..اما حرفش درد داشت!همقدمم شدند دنیخند

 ییچا دنِیرا به مار ساند وبعد از نوش خودشدرهم  يبا چهره ا زیدن!یبودم به هر زبان میایدن يلغتنامه ها یتمام

وبه افکار ِ  کردیم یعصب شیاز پ شیمرا ب نیجواب بود وا یبه نرگس ب میتلفن ها.میشد یاش،راه ییسرِپا

 .!زدمیام دامن م ییایپارانو

 

 نرگس

 

 زدندیان سوترطعنه م یرقصانِ چشمم به هم جنسانِ خودشان کم يپنجره، ستاره ها يِآنسو یِکیبه تار رهیخ

 يوقمر یشمس يتر از سالها کیمن نزد يبرا یدارد ول يگرید يمعنا گران،ید يبرا ينور يسالها دیشا..!

گره  نیباز کردنِ ا..کشاندیِ افکارِ پرشانم م يسو وان سو نیچند روزِ را باد به ا نیخاکسترِ خاطرات ا...است 

تلنبار شده  يغم وغصه  يبار رو نیا گرید!خدا يکمرم خم شده است ا یبه قدر کاف!خارج از توانِ من استِکورِ

 یکم....مرا از جا پراند يزیشکستنِ چ يِصدا!سوار میسردردم تازه آرام شده بود وخواب بر پشت پلکها!!ام نگذار

 ..دمیِ سرم کش يشدم وشالم را رو اریهوش

به اتاقم  خواستمیشده ام وم یاالتیفکر کردم خ...را از نظر گذراندم کیتار يِکردم وراهرو رونیرا از اتاق ب سرم

با تعلل خودم را تکان دادم !دیام را خراش ییشنوا يراهرو، تارها ياز انتها يمردانه ا ي هیگر يِبرگردم که صدا

 !کردم ینماشتباه ..صدا از اتاق سامان بود..وبه سمت صدا رفتم
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الاقل از اون ..يدیاز من که خجالت نکش!خورهیحالم ازت بهم م!..يخراب کرد زویتو همه چ!..کن  نه تو گوش-

 ..!تو بکن یطفل ِ معصوم خجالت بکش و زندگ

-... 

کارم اصال  نیداشت وا یخصوص يحرف ها دیشا...ندانستم زیتوقف را جا...زدیحرف م یداشت با کس انگار

تکان دهنده  يخفه  يادهایچسباند، فر نیرا به زم میه بودم که حرفش پاهنوز قدم از قدم برنداشت!درست نبود

 :اش

 !یحسِ لعنت نیتا هم از دست تو راحت شم هم از ا کنمیامشب خودمو راحت م!..بسمه گهید! ..بسه-

چند ضربه به در ِ ..رفتم یم اریبه سراغِ مهد دیبا!دیدو می،در سلولها اوردیسرِ خودش ب یینکند بال نکهیا ترسِ

 تخت دست  دنیباز اتاق زدم وبا د مهین

و  یخال يها وانیرا جز ل یشدم وکس ریبرهنه از پله ها سراز يبا پاها...هنوز برنگشته است دمیاش فهم نخورده

که از  اریمهد یگوش يبوق وصدا نیبعد از اول.ام رساندم  یبه سرعت خودم را به گوش...دمیند زیم يِپرِ رو مهین

رو به خدا ..دمینشن یزدم جواب شیز شدم و هر چه صدایاتاقِ دن یمستاصل راه..شد  دینا ام دمیآمد ،ام یاتاقش م

  ییشات ها ادآوردنِیبا ..تخت افتاده بود  يآنطور که رو!دادم نییرا پا رهیکردم ودستگ یلب ریز یمعذرت خواه

 ..!دمیرا به او بر دمیام ي،رشته  رفتیپشت سرهم از سرِ شب باال م که

لرزان  ییبا پاها...دود شد وبه هوا رفت دمیتمامِ ام تایدرِ چهار طاق بازِ اتاق آ دنِیبا د.آمد یبه کمکم م یکس دیبا

مجال فکر کردن  گرید!که از استرس مشت کرده بودم تا کمتر بلرزد به طرف اتاقِ سامان راه افتادم ییودستها

 !را نداشتم رایومهد تایهمزمانِ آ ودیبه ن

 خدا؟؟..آخ -

 یکس...و استرس به دامنم چنگ انداخت امدین یجواب یچند ضربه به در زدم ول..امدین ییصدا چیه گریود نیهم

زده  خیوبا شدت خونِ  دادیصدا م نیقلبم همچون دستگاه کمبا.!.چه کنم دانستمیانداخت و نم یبه دلم چنگ م

با !به دستانِ پر ترسم گره خورد رهیدستگ آلخرهبا.. رفتمیم نییمستاصل باال وپا!کردیاعضا پمپاژ م ریام را به سا

 کرد،ازیخط که نامِ سامان را تکرار م ياز آن سو یمضطرّ زن يِصدا..ستادیا دنیقلبم از تپ میروبرو  يپرده  دنید

 !داشت فیضع یتخت پژواک يرو یِگوش

 سامان؟؟..سامان؟؟؟-
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به  يها يخاکستر..درحرکت بود نییشاهرگش به سمت پا يخون از رو ي کهیارب...بود  دهیبه شدت پر رنگش

دور  ریزنج..خشکم زده بود!..شاهرگش  يرو غِیزبانم بند رفته بود ونگاهم به ت!! سشیخون نشسته وصورت خ

 !زدیبرق م بیِمچش عج

 !سامان..سا....س-

ِ  يِ نشسته رو يدادم وخودم را به او میبه پاها یتکان..!دیبار شیودستش سر خوردوچشمها دیلرز شیها شانه

زانو زدم وبه داد زنِ پشت خط ،که  شیروبرو!نکرد یمقاومت چیرا از دستش گرفتم و او ه غیت..رساندم نیزم

 !دمیهم سخت نبود رس ادیشناختنش ز

 !خوبه سوده خانوم-

نشناخته  نطوریسامان را ا..کنم توانستم لب به سرزنش باز ینم یحت.جمله وتماس را قطع کردم کی نیهم

آنقدر غرقِ خودمان بود که سامان وزخم ..کردمیرا شماتت م اریِ دلم مهد يباورم از او ترك برداشته بود وتو!بودم

نه چندان خاك خورده وقدمت دار،سهمِ  یمن اما به عنوان دوست..سپرده بود یسرگشاده اش رابه فراموش يها

 مانیناسورش وارد عاشقانه ها ياورا با زخم ها دینبا!هشدار داده بودم  اریه مهدکه ب ان؟؟منیم نیمن چه بود ا

 !کردیم

حال رها  نیداشت او را با ا یبود ودلم برنم دهیلباسش رس ي هیقیخون به  يشُره ..کردمیم نگاهش

 ینم..ِ سستم فشردم وبغضم را درسته قورت دادم يپنجه ها انیدستمال را م یِ پاتخت يبرخواستم وازرو!کنم

فرستادنش  نییپا کملقمه وکم دنِیخوب جو يرو شهیهم..رفت  یگوشم فرو نم يدانم چرا حرف مامان تو

اش گذاشتم و رد  یِ زخمِ سطح يچند برگ دستمال رو!شده بودم  ییومن چه دختر ِحرف ناشو...کردیم دیتاک

 میصدا!احساس ِ عذابِ وجدان نکرده بودم نقدریتا به حال ا!خدا مرا بکشد !کردم اش پاك قهیِ  يخون را تا باز

 .خودش باز کرد ابر ییآن همه اشک جا انیبا تعلل م رمیزد وتصو

 دردا تموم بشه؟؟ نیا خوادیم یک..نرگس به خدا خسته شدم-

 !چشم دوختمچشمانش  ي کخانهیاز تار میوتنها به دانه دانه افتادن عکس ها..نگفتم  يزیچ

 !پستم نقدریکه ا!اراده ام یب نقدریسرزنشم کن که ا...بگو يزیچ هی..نگام نکن ينطوریتو رو خدا ا-

اگر من  نکهیگفتم؟ایچه م..شدم رهیخ زدیدامن م رمیبه بغضِ گلوگ شیکه خونِ رو یآمد وبه دستمال نییپا دستم

 يِام برا دهیرس یمن خودم تازه به ساحل نکهیا...؟.آمدم یاز پا در م شتریپ یلیدرد بزرگ خ نیتو بودم با ا يجا

 !اریآرامش به نام ِمهد
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که  یآه!نفرت وعالقه ات..ات یتمام ناشدن يحسرت ها..انتیپا یب یمن طرف تو ام واحساسِ سرخوردگ نکهیا

 :گفتم یصوت يتارها انیفرستادم وبا همان بغض ِکز کرده م رونیسوزاند ب یام را م نهیس

راه  ییایبادن ينخوا دمیطرف تو بودم وبهت حق م شهیمن هم..یخسته باش زیاز همه چ يتو حق دار!سامان-

وباوراش  نیحس ریبه ام..یکارو بکن نیبا خودت ا يحق ندار یول..زده نتمی،زم چیه ومدهیکه با تو راه که ن يایب

؟؟من ...اهیس شدیم گهیکه بعد تو د..؟؟ نگشپر از ر يایرو رگت؟؟به مهتا ودن یرو گذاشت یلعنت نیوا يفکر کرد

 !همه کس اریبرا مهد..يدیام هیکه برا منو بچه هام  ییتو..نشناختم ينجوریمدت تو رو ا نیتو ا

 :انداخت ومن ادامه دادم نییرا پا سرش

 هی میهمه درد تازه دار نیمنو بچه هام بعد از ا!..یانصاف یب یلیخ یکنم ودوستم ندارم ،ول حتینص ستمیبلد ن-

 مگه نه؟؟ میبره؟؟ما باهم دوست ادمونیدوباره نفس کشدن از  یخواستیم..میکنیم یکم زندگ

من ..چشمانم از اشک دوخت،دلم فشرده شد يشده  لیتکم تیکه باال آمد ونگاه دردناکش را به ظرف سرش

 !غم وغصه نِیدارم درسرزم بر سر یکه خود تاجِ پادشاه یمن!ایهمه غم را ندارم خدا نیتحمل ا

پدرمو در آورده ....طرف با سوده هیاز  رمیطرف با خودم درگ هیاز ..داغونم یلیچند روز خ نیتو ا...خوامیمعذرت م-

 ..چند روز از بس که زنگ زدهوالتماسم کرده برا باهم نیا

 :انداخت نییرا خورد و سرش را پا حرفش

 !زیمنو ببخش برا همه چ...کردمیفکرشم م یحت دیمن نبا..حق با توئه یول-

 ي؟دوباره رو!همه درناك است نیمرد ا کیدرد  شهیهم..کنمیواز چشمانِ پر دردش فرار م رمیگیچشمانم را م نمِ

 :میگو ینشانم وم یم یزخم گردنش دستمال

 !داره يزیخونر مارستان؟هنوزیب میبر ستیبهتر ن-

 ...!که زابراهت کردم ببخش...تو ام برو بخواب...هیزخمِ سطح هی...نه -

 :با خنده گفت..فشردم شترینگاهش کردم ودستمال را ب طلبکارانه

 ...!بخنده دیبا شهیهم دیسپ يبانو!اخم نکن ...تر کیبابا گردنِ من از مو بار-

را  نیبتاد هیاول يکمکها ياز جعبه .زمیِ زخمش بر يرو نی،بتاد اطیاحت يرا برداشتم وبرخواستم تا برا  دستم

 ...آوردم وزخمش را پانسمان کردم

کنم واگه  نییباال وپا زویهمه چ..برم با خودم خلوت کنم دیبا...شمیم وونهیدارم د..مدت برم سفر هی دیشا-

 حاللم کن ...گردمیتونستم دوباره بر م
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 !باش اریمهد ومراقب

 ..اش بدهد یبه زندگ یاو هم حق داشت تکان یرنگ غم گرفت ول نگاهم

 !کنهیدق م اریمهد...ين زود برگردک یسع-

خواد تو  یدلم نم..دفعه گم وگور شدم هیباال زده و میوونگیبذار فکر کنه دوباره رگ د..خوام بفهمه یاصال نم-

فقط برا شما  دیاون با..به احساسات منتاقضم فکر کنه...ِدرب و داغونم باشه ی،فکر منو زنگ شیخوش يروزا نیا

 ..باشه

 :پر از حسرت گفت ییداد وبا صدا نیبش را چل يگوشه  يلبخند

 ..خورمیبهش غبطه م..بود اریسهم ِ مهد يزیگُلِ هر چ شهیهم-

 :را به پالك دور ِ مچش دوخت وگفت نگاهش

 منو ببخشه؟ یکنیفکر م-

اش از  يقرار یب..زد ،لمس کردم یوبا هر تپش صاحبِ نام را صدا م شدیم نیینبضش باال وپا يراکه رو پالك

 :گفتم.پالك هم قابل درك بود يآن سو

 !محاله جوابتو نده..با تمامِ وجودت صداش کن...از خودش بخشنده تر فقط خودشه-

ندانستم واز  زیرا جا شتریماندنِ ب..کشاندیسرش را به جانب هر کداممان م انیدر م یکینشست و نمانیب یسکوت

 :وجم گفتاما قبل از خر..او هم برخواست..بلند شدم میجا

 !نفهمه يزیچ اری؟مهد..نرگس-

 !فعال...یدونیباشه هر جور خودت صالح م-

 کیدیبا. ستادمیدوش ا ریغرق در خوابم را از نظر گذراندم وز يِفرشته ها..را گفتم واز اتاق خارج شدم نیا

 !کردم یرها م یبغضِ لعنت نیجور،خودم را از شرِّ ا

هر چقدر خودم را کند وکاو ..دور ییبه سالها یفلش بک..نا آشنا بود میبرا اریصبحانه نگاه مهد زیسرِ م صبح

او  اینازك دل شده بودم  يادیمن ز..!.همراهمان نشد یشد،خصوصا وقت شتریتعجبم ب..افتمی ینم یجواب کردمیم

پسرم  یخوشحال... زیدن ياصال از حرفها! ؟؟.شوترك خورده ا دهیدزد يبا نگاه ها کردیم يمهر یواقعا با من ب

ها  هیثان نیچرا ا..زدیشور م یلیدلم خ..گذاشتم یجواب م ینگرانِ مهتا را ب يونگاه ها دمیفهم ینم يزیچ...

اش  یگوش..نداشت يا دهیفا یداشت آرامم کند ول یسع زیکشند؟دن یساعت م يصفحه  يرا رو شانیپا نقدریا

 !افزود یم میها یشده بود وبر تعداددلنگران ادیز شیها يفراموش کار رآما.. را جا گذاشته بود
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کار دستم  يادیکار کرده بود واسترسِ ز يادیدلم ز يرختشور خانه .. گذشتندیم گریکدیها از پسِ  ساعت

 هیصدا گر یوب دندید یام را م یتاب یدلم بگذارم؟بچه ها ب يرا کجا تایآ يبه خون نشسته  يچشم ها..داد

از غروب تا به حال عدد صد را  شیتلفن ها..گرفت شیرا پ رونیراه ب زیگذشت ودنساعت از دوازده هم  کردندیم

 !هم رد کرده بود

درهمش داخل آمد ، چندقدم به سمتش  يکه با ابروها زیدن...رفتیم جیوسرم به شدت گ شدیم نییباال وپا دلم

از  زیراباز کردم ودن میچشمها!دمینفهم يزیچ گریاز دهانم خارج نشده، از هوش رفتم ود يبرداشتم وهنوز کلمه ا

 :دکتر جدا شد وخودش را به تختم رساند

 !به هوش اومد ؟؟دکتریخوب-

 :را فشرد زیدن يآمد وشانه  کیبا لبخند نزد دکتر

 دیتونیم..شهیسرمش داره تموم م گهید!بوده یکم ضعف و فشار روح هیفقط ...نینگران نباش نیکلیب يآقا-

 ..!خونه نیبرگرد

 :تماس گرفت وآهسته صحبت کرد یبا کس زیهم غلطاند ، دن يرا رو میپلکها ار،یدرد ِ نبودن ِ مهد. رفت  دکتر

 !نگران نباش..خوبه -

-... 

 !یستیتوام که ن!ستیجا بند ن چیدستم به ه..کنم  يتونم کار یمن نم-

-... 

 !یبمون یخواستی؟م یچرا رفت... یطلبکارم هست-

-.. 

 !ينجورینرگسم که ا..میبچه ها رو به زور خوابوند..کهیرفته مرت ياز صبح کدوم ور ستیمعلوم ن-

-.. 

 !کنمیمو م یمن تمامِ سع!تو حفظ کن يتو خونسرد..باشه-

-.. 

 !فعال -

چشمانم .زد  میام،آهسته صدا دهیخم يشانه ها ينگاهش رو ینیسکوت وسنگ هیطرفم آمد وبعد از چند ثان به

 حسِ !یوخال شدیجهت پر م یب
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خودم را جمع  یکم..!دردم آمد  یحساب یدانم ول یز؟؟نمیدن زِیترحم آم ينگاها ایعذاب آور است  یلیخ ییتنها

 ِ  يپوکه ها نیوجور کردم وآخر

 !کردم قیرا به خودم تزر استقامت

 یب يِبازو ریخواست دست ز یرساند وهنگامِ سوار شدن م نیمرا تا ماش لچریبا و میکه خارج شد مارستانیب از

 ..مانعش شدم یرمقم بگذارد ول

را همانند حصار اطرافم نگه داشت تا در  شیگفت و همان کالفه ها ینوچ.. دیکش شیِ موها يال یدست کالفه

 !دیایخوردن به کمکم ب نیصورت زم

  ؟؟ییکجا اریمهد..دیکش ریساعت قلبم دوباره ت دنیوبا د دمیمال یسوزن را کم يجا..نبود يراننده خبر از

وباز نبود  دمیمن شن یلب غر زد ول ریسرش را به سمت پنجره چرخاند وآهسته ز یل رانندگحا در

 :به چشمم نشست يخار ارهمچونیمهد

 !!تو بغلم بوده ها شیساعت پ هی نیهم-

 نیشد از ا ریسراز اریاخت یب میاشکها..دمیکش میپا يرو شتریرا ب میکرد ومانتو سیپشتم را خ ي رهیشرمِ ت عرقِ

به راه افتاده کرد  البِیبه س ینگاه میانصاف ؟؟ن یب ییار؟؟کجایمهد ییکجا!..اریاز نبودنِ مهد! ییحسِ تنها

 :وگفت

 !من قول دادم....کنمیم داشیپ..نگران نباش-

قول داده  یدانستم به چه کس یو نم میگر یمردم م يِاش به جا یحضور ِ اشتباه يدانست برا ینم قایودق

حس ..را ییآن همه درد وتنها اورمیب ادیکمتر به  دیوخودم را درعطرِ بچه ها غرق کردم شا میدیاست؟به خانه رس

شبگرد ،با آن  يعقربه ها!را قمیدقا کشاندیم يبه جانم شده بود وبه نابود يعذاب آور دوباره تنها شدن،خوره ا

 !آمد اریمهد یول..دانم یرا نمعدد بود  نیکدام يحال به هم زنشان رو يچشمک ها

 !شد دهیشده ام بعد از آن همه اشک،چروک قلیقلبِ ص دنشید با

با تمامِ ...دیجانم به سمتش پر کش ی؟جسمِ ب..گرفته اند هیزاو نگونهیا شیمردم را چه شده است که شانه ها ایخدا

 دنیِ پرس يبا خودم کلنجار رفتم برا تا خود ِ صبح..گاه هیاز جنس تک..هنوز هم از جنس پناه است شیها هیزاو

 ازیبه خلوت ن یمردها گاه!اجازه به احساسش ناخنک نزند یپشت دستم زدم که ب یول..!گوش شدن  يبرا..

خدا ..دنیشن يبرا شومیوآنوقت من سرا پا گوش م ادیبا خودش کنار ب دیبا!زنانه  يهاینه به خاله زنک باز..دارند

 دینو..دیدر چشمش درخش يبچه ها نور دنیبا د...!خواهدیشدن م دهیشن یمن هم دلم کم!طول نکشد ادیکند ز
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 یزندگ نیمن از ا..لبخند زنان باز هم صبر کردم...ِ چشمانش به دلم مخابره شد یاشناسروز خوب از هو کی

را به تن کردم ودر  میها ایرو یبا خوشحال...!صبر کردن را آموخته بودم یاش به خوب قهیهر دق يها يریوغافلگ

دوست بد جور تنگ  کی يحامد تماس گرفت ودلم برا..میشاپ شد یِ کاف یبچه ها راه ياهویه انِیم

 ..لبخند برد افتیرا به ض زم،لبمیمحمد ِ عز ادی..بود شهیدوسال هم نیکه در ا یکس!بود

 خوبه؟ ؟محمدیخوب!سالم حامد جان-

 ن؟یشما چطور..میخوب..سالم .-

 ..تنگ شده تیدلشون برا فسقل یبچه ها حساب..میماهم خوب-

 :حواله کردم  اریبه مهد يلبخند

 ؟؟ینخود چ نیفقط برا ا-

 :آرامش بود نیمستحق ا...خوشحال بودم یلیخ شیبرا..را باال دادم  میابروها

 !دلمون برا توام تنگ شده حسود خان-

 !خوامشیادته؟میرو  یسفارش ياون الگوها گمیم!.تیهمه عنا نیمردم از ا..!ممنون نرگس جان یلیخ-

 از همدان؟؟ یمگه تو برگشت...ادمهیآره -

 !خوامیبرام گرفته ،اون الگوها رو م ییسفارشا هی دیحم...شهیم يدوسه روز هیآره -

 خوش گذشت بهتون؟؟.. یخوب به سالمت-

 به الگوها برسم؟ تونمیم يچه جور!شما ينه به اندازه  یخوش که گذشت ول..ممنون-

 !خودت برو از اتاق ِ کارم بردار..هیشگیِ هم يهمون جا دیکل..خدا رو شکر،باشه تو برو خونه مون-

را  اریرنگ صورت مهد رییچند ساله اش گرفت وبه وضوح تغ قیرف يبرا یتاب یرا با ب یگوش نیحس ریام

دستم  ریاز ز اطیکه با احت دمیگذاشتم وبه وضوح د دستش يدستم را رو!بود ریقابل تعب ریغ میبرا ریتغ نیا..دمید

مهتا هم صحبت ...کردیسوزن م وزنقلبم را س شیجواب ِ سرباال.شد یبهداشت سیسرو یوراه دشیکش رونیب

 .:را به سمتم گرفت یکردوگوش

 برم بردارمش؟ تونمیم..خونه تونم کینرگس من نزد-

 ..قطعا خونه هستن نایمامان ا..آره برو-

 گه؟؟ید ادیدست پر م نیحس ریام..چه خبر؟ گهیخوب د-
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وصورت بر افروخته  اریمهد شِیحواسم پ يهمه  یول..تکان دادم يزدم وسر ياش لبخند یوقت کش نیا به

 ..اش بود

 درِ خونه؟؟ یکه برس یزنیحرف م ياآلن دار!!آهان -

 ..رسمیم یباهام حرف بزن گهیدوتا کوچه د هی!!که دلم چقدر براتون تنگ شده  یدونیم!دختر خوب نیآفر-

 ن؟یمامانِ معصوم خوشحال شد رفت-

 :مکث کرد وبا تعلل گفت یکم-

طاقت  گهیکه د ختیاونقدر بچه رو بغل کرد واشک ر..بود نیکه برگشتم ،هم ییالیاز دل یکی یول..آره -

پژمرده  يبچه  هیخواد  یدلم نم..نهیبب بیبچه م آس خوادیدلم نم یطرف هیاز  یول دمیبهش حق م...اوردمین

 !بخنده شهیدوست دارم مثل معصوم هم..!باشه نیوغمگ

 :را فرو دادم وگفتم بغضم

 یپسرت ،دوباره زندگ دیبه ام يودار يبا خودت کنار اومد نکهیمطمئنم معصومم از ا...برات خوشحالم یلیخ-

 !خوشحاله یکنیم

 ..چه..چه داشتنِ محمدو ..ِ توام ونیرو مد نایا يهمه -

 .شد نییدر دلم باال وپا يزیچ.کالم را رها کرد  ي رشته

 !نرگس زنمیمن بهت زنگ م-

 شد حامد؟ یچ..الو ..الو-

تماس گرفتم وهر بار رد تماس  گریچند بار د..انداخت یبه دلم چنگ م يبد جور یمتوال يبوق ها يِصدا

،باآلخره جوابم  قهیبعد از ده دق..از اضطراب برخواستم ومجددا شماره را گرفتم!!نبود یآمدن رونیهم که ب اریمهد!

 .را داد

 ؟يدیالو حامد؟؟چرا جواب نم-

 ... یول..نرگس دیببخش-

 افتاده؟؟ یحامد ؟اتفاق..؟؟یچ یول-

 !آمبوالنس اومده بود..من دمِ خونه تونم-

انداخت به  یاو چنگ م..باشک بغض واشک میِ قا يهم بازباز..رها شدم یصندل يرو..ختیفرو ر کبارهیبه  قلبم

 !از فرو افتادن کردیگلو آن فرار م
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 مامانم؟؟ -

 ..فقط..دنینگران نباش به موقع رس...خوبه به خدا نرگس-

 نهیپا نکوبد به س قراریب نقدریبخرم تا ا شیبرا ژنیاکس یکم دیبا..چنگ انداختم مینفس کم آوردم وبه گلو گرید

 !دیگونه غلط يترك برداشت ودانه دانه رو میزد واشکها یچشمانم سنگ ي شهیبه ش يِ بهار ياهو..!ام

 سرش اومده؟؟ ییبال!کنمیدارم دق م..تو رو خدا درست حرف بزن..حامد؟ یچ-

ومن چشمانم را بستم دیکش يکالفه ا پوف.. 

 ..کنهیم دادیداره هنوزم درِ خونه تون داد وب یخانوم هی یول!نه -

امان از ..اوفف .. شیهوو دنیداشته است؟نکند مامان با د يگرینکند بابا زنِ د..کردم نییرا ذهنم باال وپا خانوم

 !کند يشرویپ نیاز ا شتریحامدنگذاشت افکارِم ب!!زنانه يذهنِ هرزِ رفته  نیا

 ...التونهیظاهرا از فام-

 :دهانش مزه مزه کرد انِیم یمکث کرد وحرفش را کم یکم

پشتش  يبدجور... هم بابات..هم به خاطرِ مامانت.. ایب یول..کنم یوقت قضاوتت نکردم ونم چیمن ه..نرگس-

 !خم شده بود

 :کنار زدم وگفتم تیرا با عصبان میپشت دست اشک ها با

 زِیچ هیکرده؟ مارستانیب یگفته که مامانمو راه ی؟؟چ..بود یاون زن ک..یزنیحرف م یقسط يحامد چرا دار-

 !تو رو خدا حامد!کشهیدل آشوبه داره منو م نیا!بگو مرد یدرست وحساب

من .. گفتیم ومدیاز دهنش در م یوسط کوچه تون بود وهر چ..دمیدعواشون رس يمن آخرا!..آروم باش نرگس-

 !دمیو شن اریفقط اسم ِ مهد

 !!زن عمو!ِ من  يخدا يوا...کردم نییباال وپا اریشل شد وارتباط زن را با مهد میدستها

 شهیرا پشت ش اریمهد..گرفتم ابانیورو از خ دمیکش یآه!نمانده است یباق میدر پاها یرمق گریکردم د احساس

 !کردندیم يسرسره باز میگونه ها يوقفه رو یشان گرفته بود وب يباز میاشکها..دمیکافه د ي

 !امشب نیهم.. امیمن م-

 نرگس؟؟-

 !میباهم صحبت کن زایچ یلیخ يدرباره  دیبا..بذار برا بعد حامد-
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 اریمهد يروز ها نیا ياز اندازه  شیِ ب یخواست به آشفتگ یدلم نم..افتاد نییکردم وسرم پا یلب ریز یخداحافظ

 نیرا از ب زیکند وممکن است طوفان خشمش همه چ یرفتار نم متیبا مال دانستمیم نکهیخصوصا ا..دامن بزنم

آرامش  اریرا گرفتم من از مهد ممیر چند لحظه ِ کوتاه تصمد!را  يمادر وفرزند يحرمتها یببرد،حت

 یزندگ نیا يقدمم را برا نیبزرگتر دیبا..کند شکشیتا آرامش را به او پ خواستیرا م یاو هم زن خواستم،طبعایم

 دیبا "من تنها به گفتن...خودش را به من رساند!که از من متنفر است ییحرف زدن با زن عمو..داشتمیبرم

قبل از ..داد شنهادیآسان شدنِ کارم پ يرا برا زیگذاشت ودن میپا يِجلو اراه ر.بسنده کردم " رانیا میبرگرد

عذاب آور بود  میبرا..بکند رانیا یراه ییدادم که هر طور شده مرا تا شب،به تنها امیپ زیبه خانه ،به دن دنیرس

 کردمیم کتجنگ نابرابرشر نیدرا ییبه تنها دیبا..ختیر یبهم م شیاز پ شیب زرایهمه چ اریحضورِمهد یول

 کی نیدر هر صورت ا یول..خاموش دیسرد،اصال شا دینرم ،شا دیشا. دمیجنگیداشتنِ مردم بامادرش م يوبرا

زن :مثل ..ام  نهیشانه وس يرو يافتخار يومدال ها نیام با عناو ستادهیطرفش من ا کی...نبرد ناعادالنه است

 کی گرشیوطرف د!بردیسوال م ریکه عشقم را ز يا دالنهبودن وهزاران لقبِ ناعا وهیودن،ببودن،مادرِ دو بچه ب

ِ بزرگ  ازیامت کیاصال خود مذکر بودن !پولدار!پیخوشت!مجرد!نشیغرور آفر شهیهم يمرد بود با تمامِ لقب ها

 !او ياست برا

آن  نکهیچه رسد به ا!ندارم یحقِ عاشق گریدارم ،د ییزناشو یکه در زندگ ییطوال دیهمه سابقه و نیبا ا من

 !!ینام اریباشد ومهد میشخص مجرد باشد واز قضا پسر عمو

بدون  نکهیوا زیرفتار دن!ستادیخواستش خواهم ا يِمردانه پا!خواهم گذشت زمیاز همه چ اریبه خاطرِ مهد یول

او شعور داشت !بود بیرا که خواسته بودم انجام داد،عج ي،کار يسرِ سوزن کنجکاو یحت ایسوال  چیه

  دیهم با د،منیونپرس

 ..!مهمانش کنم حیتوض کیشعور به خرج بدهم و یکم

 یهمه م نیچه ا يبرا میدانم پاها ینم.بلند شدم  میمهماندار دستم را بند کمربند کردم واز جا يصدا با

ِ  يبرا ایده؟؟یکه قامتش خم يپدر يده؟؟؟برایونشن دهیچه ها که شن ستیکه معلوم ن يمادر يلرزند؟؟برا

که مدام ..کوس جنگ است نیرعب آور ا يِ،نوا گرشیکه قضاوت شده است؟؟؟البته احتمالِ د یهمچون من

بعد از ..ستیخم ،همراهم ن ییوشانه ها یدست فیک کیجز  يزیچ!!جنگ ِ نابرابر را نیا کندیم ادیگوشم فر يتو

تنها  يا وهیب..را فشرد میبغض گلو!دیام را به رخ کش ییگرفت وتنها دنیوز يباد سرد...خروج از سالن

 مارستانیب يکارها ریپدرم پشتش خم شده وقطعا برادرم درگ تندگف یم...همسرِ موقتم را کنارم نداشتم ...بودم
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 تگرشیحمایکوچک ول يکاش حداقل او را با آن شانه ها!خدا يبه بودنِ مرد کوچکم دلخوشم ا یمن حت...بود

نکرده  یروبوس رهیهنوز دستم با دستگ!متوقف شد میِ پا يتکان دادم وجلو یتاکس يدستم را برا!در کنارم داشتم

 !دیآشنا اشک را به چشمانِ منتظرم دوان یی،صدا

 !دیبر یم فیتشر ییجا!سالم خانوم محترم-

در چشمانش  دید وبرقِ امآن کارد شده بو شیموها...متفاوت رصد کردم يوپر بغض حامد را با چهره ا برگشتم

به سمتش  ریمزاحم وفضا گ يگفتم وبا همان توده  يشکر ایدر دلم خدا!نیوبب ایب کردیم يا يموج سوار

 :گفت یتاکس يبه من رو به راننده  دهینرس..رفتم

 ...!خبر بودن یاز اومدن همراهشون ب شونیا..دییبفرما..ممنون آقا-

من ولقمه  یبازهم حرف گوش نکن..پدال ِ گازفشرد يرو تیرا با عصبان شیکرد وپا يلب غر غر ریراننده ز مرد

 !بغض را قورت دادنم یبه بزرگ يا

 مامانم؟..حامد -

 ؟یخوب..سالم-

 مامانم؟...سالم...خوامیمعذرت م-

 !نگران نباش...ثابت شده تیاز صبح وضع..خوبه..کال فقط مامانت؟؟-

 ؟یگیتو رو خدا راست م-

 ؟يکرد کاری؟بچه ها رو چ يچرا ساعت پروازتو خبر نداد ه؟تویآره بابا دروغم چ-

 نباریا..دوست بودن خوب است کِی نیدر ماش!نگفت ومرا به حال خودم رها کرد يزیچ...دمیکش یقیعم آه

 نیدر ماش یبعد از عشقش محال است آهنگ...نبود تشیآرام وال يها یقیاز موس يخبر شهیبرخالف هم

را  زشیعز یخابانت يها یقیموس نکهیتواند نفس بکشد چه برسد به ا یعشقش نماصال آدم بعد از !بگذارد

 !!بکشد دكیِ خاطراتش را هر لحظه با خودش  نی،دستچ

 پرواز دارم؟ یک يدیاز کجا فهم-

 هیزنگ زدم خاموش بود، تیبه گوش...یرسونیوهر جور شده خودتو امشب م يغد دونستمیکه م ییاز اونجا-

 !یراحت نیبه هم..ام به اطالعات فرودگاه زدم  یزنگ

 ...!ممنون-

 !میکم بخواب تا برس هی..کنمیخواهش م-
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 !بره¬یخوابم نم!نه -

حرف بزن وخودتو  ياگه دوست دار..آخر کنهیخفه ات م یبغض لعنت م؟؟اونیکم حرف بزن هی يدوست دار-

 !راحت کن

ِ  دیقطعا حامد با آن !کردیم رانیرا و شیوتمامِ بناها رفتیطرف به آن طرف قلبم م نیاز ا یمثل طوفان میحرفها

 ياست برا یام گوش ِ خوب یِ سخت زندگ ياش در روزها یشگیهم یو همراه یاش در دوست یطوالن

 یخواب یب يبرا شدیم یخوب ههمرا اریمن و مهد يشب وارانه  کیهزار و يبود وقصه ها یراه طوالن..!دنیشن

 !میها

از ..شد دهییِ عشقمان که دوباره از خاکستر زا مرغیاز س..بعدترش يوروزها ییاز همان روز کذا..گفتم شیبرا

 !سکوت بود وبازهم سکوت..زیاز همه وهمه چ..کرده است ریپهن وبزگش که تمامِ قلبم را تسخ يبالها

لبش جوانه زد وگفت يِرو ینرم لبخند: 

 !يکردیم کیمنو شر اتیوتو شاد یگفتیم مکاش زودتر به...برات خوشحالم نرگس یلیخ-

 بودم؟؟ گهیمرد ِ د هیتو، تو شکمم بوده با  يبچه  یوقت ستیبرات مهم ن یعنی -

 :فشرد گفت یلبش م يانگشت اشاره را رو کهیزد ودر حال لبخند

 !دارم مانیمن بهت ا!..حرفو نزن نرگس نیا گهید-

 !داشتم وحامد به من مانیا اریمن به مهد نکهیا!بود  جالب

 يتعهد چیدر ضمن تو به من ه..یکنیکاررو م نیبهتر شهیهم دونمیم...وقت قضاوتت نکردم چیمن ه-

 !يکوچولو بهم داد يِفرشته  هیو  یگذشت زتیواز همه چ يفقط لطف کرد...ینداشت

توانستم نم ِ چشمانش  یم..نگذاشت  بینص یچشمش را هم ب يفشرد گوشه  یرا م شیکه لبها یهمان دست با

 :خودش را خورد ودوباره لب گشود یکم..نمیبب یاهیرا در آن س

بار بو بکشه  هی..بارم بغلش کنه هینتونست  یمعصوم حت...رقم خورد؟ ينطوریفهمم قسمت چرا ا یمن فقط نم-

 ..و دیکه کش یهمه حسرت نیا!سوزونهیکه منو م نهیا...رو یبهشت ي حهیرا نیا

 !چادر  يام با لبه ها يریانداختم وبازهم خود درگ نییسرم را پا.نتوانست ادامه بدهد گرید

 نکهیا..کنهیآرومم م شهیکه هم زهیچ هیفقط ...ِ خدا رو درك کنم يوقت نتونستم کارا چیمن ه!..متاسفم حامد-

ودمو دستش چون وچرا خ یپس ب!وخم منو بلده چیپ یو بهتر از هر کس دهیخودش منو آفر..اون خدامه
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 يزایچ نیهم ایعالقه ام  دِ مور يغذا..ام یجز رنگ دوست داشتن..ندارم یشناخت چیمن از خودم ه!سپارمیم

 !!کنمیخودمو تو دستش رها م یمقاومت چیخود خدا ست که عمقِ وجودمو خلق کرده پس بدون ه...یسطح

 !! شهیوقت رابطه ات با خدا شکر آب نم چیه-

که  کنهیم ییکارا هیکه اون دوست نداره واونم  کنمیم ییکارا هیمن ..شهیوقتا باهم حرفمون م یلیخ...چرا-

 یکس چیمن جز اون ه نمیبیکنم،میوبا خودم خلوت م شمیتنها م یبازم وقت یول!!واقعا خارج از تحملمه اشیبعض

ناخلفشو دوست نداشته  يبچه تونه  ینم رماد هی..هر چقدرم بد باشم اونم منو دوست داره دونمیم...رو ندارم

 !!چه برسه به خدا..باشه

 تو منو؟؟؟ ای کردمیمن داشتم تو رو آروم م قایاآلن دق-

چشم  کیتار يمانده را به جاده  یباق ریومس دیپخش شد،او هم خند نیماش يدر فضا روسشیوو دمیخند

 يبرا ردیومرا بپذ فتادیمقبولش ب دیشا...کردمیم نییمقابله ام را با زن عمو باال وپا يِ ویسنار یکم دیبا...میدوخت

 !!پسرش یزندگ یکارگردان

حامد بدون !رو کند میرا برا گرید یورق یبخوابم باز زندگ دمیترس یم..هم نگذاشتم يلحظه هم پلک رو کی

واز روبرو  دیکشیمادرم پر م يدلم برا.زدیگلو م يقلبم عمال تو..گرفت شیرا در پ مارستانیاز من،راه ب دنیپرس

خانواده اثبات  يِخودم را برا دیبا نکردهحضور زن عمو را درك  لِیهنوز دل.. شدن با محسن وبابا ترس داشتم

 !کردمیم

 !کم بخواب هیخونه  میبر ایب مونمیمنتظرت م-

 ..مامان شِیپ مونمیم..نه برو -

توام منو ..کردمیتو درك م یگرانبود که ن نیا لشیدل نجایراست آوردمت ا هی؟اگه ..یکنیلج م يدار یبا ک-

 ! ایمو درك کن وزود ب یوخستگ

 مهین..بخشِ مورد نظر شدم یشد راه یکه هر لحظه بر وسعتش افزوده م يو با توده ا..تکان دادم يسر تنها

 ِ  یخلوت لیشب بود وبه دل يها

چند  يپرستار با دلم راه آمد وگذاشت برا..مزبور برسانم يها شهیخودم را پشت ش یتوانستم به راحت مارستانیب

 ..بنوشم ریمامان ،س يلحظه ازدستها
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من "دادم امیبرگردم وتنها به حامد پ نیینتوانستم پا!را تار  دمید ي رهیافتادند ودا یوقفه فرو م یب میاشکها

خروجش  دمید مارستانیب اطیمشرف به ح ينداد ومن از پنجره  یجواب"ممنون زیبرا همه چ..تو برو امینم

 !متوانستم از مامان دل بکن ینم یخواست ناراحتش کنم ول یدلم نم...را

 يبه زحمت پلک ها..تکانم داد  یدست..چشمانم گرم شد وخواببدم یخال يسرد وراهرو يها یهمان صندل يرو

 ..متورم وپف کرده ام را از همگشودم

 یچه استقبال ِ گرم..! ناز شصتت برادر!کرد ارمیهوش یِ محسن حساب یلیاز مغزم خواب بود که برق ِس یمین هنوز

 یحامد حساب يِصدا...کشاند سوختیکه م یودستم را به سمت دیمان دو یجدالِ چشم انِیاشک پا برهنه م!!زیعز

 ..برق از سرم پراند

 !یدست روش بلند کن يتو حق ندار-

 ...!تو دخالت نکن حامد-

 ؟ییمرد؟؟کجا ییکجا..دفاع کند تمیثینبود تا از ح ياریهم مهد باز

 .قبرستون؟؟ اونیبر یاصرار داشت نقدریا نیبرا هم!!نرگس یبرامون آبرو نذاشت-

 :دیگوشم را خراش يپرده  شیصدا

 ؟ اتیدنبال کثافت کار ياون چند ماهم رفته بود...!آبرو یبگو ب يزیچ هی-

 :پنجه فشرد انیاش را م یبلوز کتانِ آب ي قهیو دیمحسن را سمت خودش کش تیبا عصبان حامد

 !پس دهنتو ببند..نکرده یکارِ خالف شرع..يسوال ببر رینرگسو ز يحق ندار-

 :زد وگفت يد،پوزخندیدلم را به آتش کش محسن

 ؟یتو ام تو صف ؟؟نکنهیکنیسپر م نهیبراش س هیچ-

محسن را مورد اصابت قرارداد، که صدا مشت دلم را پاره کرد يِحامد چنان صورت هق هقم شدت .تَرقّش بند

 :دمیحامد را کش نیآست.گرفت 

 !دهنِ داداشم پر ِخون شد..ولش کن حامد-

 شرف؟ یب..یبه خواهر مثل برگ گلت تهمت بزن ادیگفت برادر؟؟تو چطور دلت م شهیام م یعوض نیآخه به ا-

دهانش را پاك  یسر خورد وبا دست نیزم يمحسن رو...دیکشینفس م یوبه سخت دیلرز یستونِ بدنش م چهار

 :کرد
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مادرم از غصه سکته  یوقت!زدنیآبروشو حراج م یشکستم وقت یاگه داداشش نبودم که نم رتیغ یآخه منِ ب-

 !به اصطالح خواهر نیپا ا سادمیوا رتیغ یمنِ ب..بابام کمرش خم شد یوقت..کرد

 ..رمیم یدارم م ایخدا..نداشت ییجا اریمن ومهد يغرورِ برادرم در برنامه ها شکستنِ

 :گفتم میهق زدن ها انیم..خونِ لبش را پاك کردم ینشستم وبا دستمال کنارش

 ..دمیم حیبذار سرِ فرصت برات توض..ستین دیکنیداداش به خدا اونجور که شما فکر م-

 :دستم را پس زد وگفت یعصب

به (رگ قلمبه شده راه نفسمو بسته نیگو که ااآلن ب...يبد حیخوام سرِ فرصت برام توض یمن نم...اآلن بگو-

 يبه خدا کمرمو شکوند..سرم منِ خاك بر سر مردم ریخ)زدیم یدر پ یمحکم وپ يشاهرگش ضربه ها

 چرا؟؟..نمیسر بلند ک لیتو فام میتون ینم گهید..نرگس

 نیزم يرو یمقاومت چیبدون ه.. دیمرا در خودش فرو کش یوسرد ،همچون باتالق دیسف يها کیسرام

 :به سمتم برداشت که حامد از پشت سر نگهش داشت يزیخ..نشستم

 یهرز م لیچرا بافام..اشاره ت بودن هیبودن که منتظرِ  رونیهمه آدم اون ب نیار؟؟اید آخه المصب چرا مهد-

 !احمق يپر

ِ  یچند تن يه هاوزن نیبتوانم ا دیشا..خودم راتکان دادم  تیبا عصبان..صورتش نشست يدستم رو اریاخت یب

من  یول کردیضعف راه اشک را هموار م! تیوضع رییتغ يمتر یلیازم غیدر! جابجا کنم یرا کم میبه پا ختهیآو

 :بستم اورشچشمانِ ناب يوچشم به رو!!نیاز ا شتریالاقل نه ب..رختمیفرو م دینبا

 خجالت بکشم؟؟ رشیحق ياز بنده ها دیچرا با... ستمیاز خدا با اون عظمتش شرمنده ن....اش شدم غهیمن ص-

 :گفت دهیبر دهیبر

 ؟يکرد کاریتو چ..نرگس يوا...يوا..؟؟یچ..چ-

 :بغض دار گفتم یمحکم ول..بر زانوبرخواستم یرعشه گرفته ام دادم وبا دست يبه پاها  یتکان

 ..زخمامخوام اما حداقل نمک نپاش رو  ینم تتویحما..نه حاللِ خدا رو حروم کردم نه حرومشو حالل-

 يانگشتها يام را با صورت قرمز وجا چارهیخود ب نهیآ يِجلو..رفتم یبهداشت سیرا گفتم وبه سمت سرو نیا

 .برادرم ،پشت وپناهم را،از نظر گذراندم

 یمن نم ایخدا!وخودم را درخودم خفه کردم دمیکش ادیفر..امان هق زدم یدهانم گذاشتم وب يرا جلو دستم

 ؟..یدهیام م يازب نگونهیچرا ا..توانم
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 درد گذاشتنم؟؟ يوتو از درد رو شومیمسرور م شانیاز خنده ها کنمیم يکه باز میبا بچه ها من

پر از غم ،نظاره  یوبا چشمان ستادهیحامد اما ا...دمیمحسن را ند..امدم رونیام،ب یاز خشک شدنِ غدد اشک بعد

 !را شمارمیب يها یبدبخت کردیم

برادرم  يدیع..مشت کردم شهیش يودستم را رو ستادمیا شهیتر از هم دهیرنگ پر يپنجره ،رو به مادر پشت

با زخم ناسور ..تحملش کرد شدیاما م..سوخت یم شیاز پ شیچشمانم، ب يقطره ا ياریچپ، با آب يگونه  يرو

 خدا؟ يدلم چه کنم ا

 ..شهیدرست م زیهمه چ ادیکه ب اریمهد!نگران نباش نرگس-

 :وادامه داد دیرا به دنبال لبخند آرامش بخشش کش چشمانم

 !کننیاحتماال مامانتو به بخش منتقل م ادیپرستار گفت دکتر که ب!خبرِ خوب  هی-

را  يا سهیک.تکان دادم يلبم آمد وتنها سر يلبخند رو هیشب يزیچ..دیبر قلبِ از درد مچاله شده ام تاب يدینورِام

  به يشتریآرامش ب یباال آورد وکم

 :ختیر جانم

 !گفتم خوب بپزش یرسه ول یداش حامدت که نم يجگرا يِبه پا..برات جگر گرفتم نیبب-

 .چنبره زدم یصندل يتاسف تکان داده ورو ياز رو يسر

 دونمیم!خودتو جمع وجور کن ؟؟پسیبرنده باش يخوا یمگه نم.. يکه جون ندار ينطوریا!بخور  يزیچ هی ایب-

رو دوست  دگهیچون هم!دیشیحتما شما برنده م ادیکه ب اریمطمئن باش مهد یول..یبجنگ ییبرات سخته تنها

 !نجاسیا گهیفوقِ فوقش دوسه روزِ د!نیدار

قورتش  کجایرحم در گلو مانده  یب يبا همان چنگک ها.به دستم داد يرا باز کرد ولقمه ا سهیک يدینا ام با

دوم را فرو  يلقمه !مثل سابق بشود میصدا گریکنم د یحنجره ام فکر نم يهمه اضافه کار نیبا ا..دادم

 .دبلند شدم وحامد با عجله دنبالم آم میاز جا..دیدر ذهنم درخش يزینداده،چ

 ؟يغذاتو نخورد ؟؟چراییهویشد  یچ-

 ..با بابا حرف بزنم دیبا-

 .دمیچادرم را کش تیوبا عصبان دینگاهم به دست حامد چسب.رفتنم را گرفت يشد وپا ییچادرم بند جا ي گوشه

 !برم دیبا..ولم کن حامد-
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 ،بهیسست وتوخال ییبا گام ها!سرِ تکان دادن نیدر دلم به پا کرد ا ییتاسف تکان دادوغوغا ياز رو يسر

 :سمتش رفتم

 حامد؟؟...شده ؟ یچ..چ-

 .. یول..عذابت باشم يخوام فرشته  یبه خدا من نم-

 د؟شده؟با توام حام شیحامد؟؟بابام طور یچ یول-

 !کم بهش فرصت بده هی..اش نشده به خدا یچینه ه-

 چوب را؟ نیچطور در دهانم تکان بدهم ا..خشک شده بود زبانم

 یته ب نیبه همه فرصت بدم؟؟بابا ا دیچرا من با نه؟؟اصالیخواد منو بب یبابام نم..حامد؟؟ یچ یعنی-

 !رمیم یدارم م..ا آخ خد!!!بدم حیتوض طمویذارن حداقل خودمو شرا یچرا نم...هیانصاف

 یپدرم نم!پلک زدنم بر من حرام است نیفکر کنم بعد از ا..ثابت بود ينقطه ا يچشمانم رو...زدم هیتک وارید به

را  زیهمه چ دیبا...است دهیفا یب ينطوریدلِ پاره پاره بگذارم؟؟ا نیِ ا يرا کجا نیا ایخدا!!ندیخواهد دخترش را بب

 میبچه ها يار،برایمهد ي،برا یزندگ يبرا دیبا!ستین نشد دیاآلن وقت نا ام! کنم يشروع بازساز ياز نقطه 

 ..گرفتم شیرا در پ رونیودوباره راه ب دمیبخش میبه پاها یجان!بجنگم

سوء تفاهم  هی زیهمه چ فهمهیاد،میکم با خودش کنار ب هیبذار !!نرگس؟؟به خدا بابات شوکه شده يریکجا م-

 !بوده

چند  يدستم را برا..!گذارم مغلوبم کند ینم..کردمیام فرار م رهیامد ومن مصرانه از بخت ت یدنبالم م نطوریهم

  يا جهینت یتکان دادم ول یتاکس

 !!زن عمو..بود زیچ کی ریتمامِ ذهنم درگ..دمیشن یحامد را نم يِصدا!نداشت

با زن عمو  ییروبرو يرا که برا ییصحنه ها ترك برداشت وتمامِ المیخ وارِید ادشیفر يِازصدا.. ستادیا میروبرو

 !بر هم زد تیِواقع يبه بلندا ینقش زدم ،با موج

 !برمت یخودم م يبر يخوایم ییچته؟؟جا گمیم-

 :هم فشرد يرا رو شیرا به دندان گرفت وچشمها نشیریلبِ ز..به کمرش زد یچاق کرد ودست ینفس

 !امیباهات م یگرفتم بدم ،بعد هر جا خواست ریبرا محمد ش...هیخونه ِ مامان عط میسر بر هی ایب-
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 یو همچون کودک دیچادرم را کش يگوشه ..حامد را نگاه کردم یجیذهنم چرخ خورد با گ يِمحمد تو نام

دست شد  ییصدا..در حال غرق شدن بودم میاینگفت ومن در دن يزیبه خانه چ دنیتا رس..دنبالش روان شدم

 مکث  یبا اندک..شدم رهیخانوم خ هیپر اشک به عطبا همان چشمانِ ..  دیکش رونمیوب

 یب..بود ستادهیبغل، کنار ِ در ا دبهیتپل وسف يخانوم پسر هیعط.شدم ادهیپ نیکردن زمان ومکان از ماش دایوپ

 !دهانش يبا آن آب راه گرفته از گوشه ..ام یِ خواستن ي رهیپسرك چشم ت يآغوش باز کردم برا اریاخت

بکر وپر  ییپر شد از هوا میها هیور دمیاز عطرش نفس کش یکم...جانِ حامد را يکرده  زِیفشردمش عز نهیس به

کنار ِ  ستادهیحامد اما ا!کرد ورو برگرداند کیاش را به چشمانش نزد يروسر يخانوم گوشه  هیعط...از آرامش

 :گفت یمنِ از هم متالش

دلش برات  یشازده پسر ،حساب نیا!برمت یم یبعدش هر جا خواست..یکم استراحت کن هیباال  میبر يخوایم-

 !!تنگ شده

دانم اصال خواستن در  ینم..خواستن نداشتم نیاز ا یمن حق..آغوشم تابش دادم انِیم یرا بستم وکم چشمانم

رحمانه  یبدهم تا ب تیاندکم رضا يداشته ها نیبه هم دیابایدارم  ینه؟؟من هم سهم ایدارد  ییمن جا يایدن

رابه  نمیریغلبه کردم و پسرك ش مانآغوش ییبرکششِ آهن ربا!!اوردهیمانده را ازچنگم در ن یباق يها نیهم

دلم با خود  يتو..قرار بود یب میمادرانه ها ياو هم برا ییگو..اش بلند شد هیگر يِصدا!خانوم سپردم هیدست عط

 :گفتم

داشتنت پر  يِدلم برا!ردیمن دامنت را بگ اهیترسم بخت ِ س یم..يتو کنار ِ حامد خوشبخت تر!!برو ..برو پسرم-

 !!مادر نکرده است یرا ب میبچه ها یبغضِ لعنت نیبرس تا ا ادمیبه فر..!  ایخدا..!آه ..ندارم یحق نیچن یول کشدیم

 ییجدا ي هیوپسرك همچنان مرث... حامد هم...نگفت يزیخانوم چ هیعط..نشستم نیسرعت داخل ماش به

زدن  يبرا یحرف!پدال فشرد يرابا تمامِ توان رو شیحامد دور فرمان قفل شد وپا يدستها!خواندیم

با  یخواستن سركو همان پ یدوست یاتصالمان معصوم بود وکم يتنها نقطه ...نبود یاشتراک ينقطه ...مینداشت

 !دزودو یرا م شیوتمامِ زنگارها دیکشیمن م اهیاقبالِ س يرو یکاش دست..وتپل بود دیسف ییدستها

 کجا برم؟-

 ...تهران-

صحنه به صحنه ، شکستنم را  خواستندیم ییگو..به بسته شدن نداشت یلیم یول..خون بود يدوکاسه  چشمانم

 نیپس ا!!عمو که ترس ندارد يخانه  دیدربِ سف.. دیساحل رس ق،بهیدقا يِطوفان زده  یکشت..باشند کیشر
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 یمهربان! اما نه ..گرفته بودم اسکاش با عمو تم...زندیبد جور شور م ست؟؟دلمیافتاده به جانم نامش چ يخوره 

 !!کندیرا سست م میش،پایدر صدا هیهمسا

 نیرعشه ،،ا!!ایشده ام خدا ریچقدر پ..نگفت يزیوسرش را با تاسف تکان داد،اما چ افتیاضطرابم را در حامد

از لرزشش  نینگذاشته،زم رونیرا ب میوپا مدیرا کش رهیبه زحمت دستگ!را دوست ندارم میدستها دیمهمان ِ جد

تا  زند،مرایدستانم طعنه م يوقفه  یب ياز ترس که به رعشه  دهیواترق ياستخوان ها نیدانم ا ینم.. سست شد

 کشانند؟؟یعمو م يخانه 

رفتنم را گرفت  يِحامد پا يصدا..بستنِ در نداشتم يبرا یگرجانیبه کار بستم ود ستادنیا يتوانم را برا تمامِ

جان پناه ِ چشمانش  کته،بهیامتحانِ د نیترك خورده از اضطرابِ خوفناك تر یقلبم همچون کودک..

 :ستادیا میگذاشت وروبه رو نیسقف ماش يرا رو خت،دستشیگر

 ..میگردیاالن بر م نیهم ياگه بخوا-

 :وبا تعلل گفت دییپلک سا يرو پلک

 !!تهبرات سخ ییتنها!!برگرده اریبذار مهد-

مالحظه بودند ودنبال ِ  یب.  زدندیم شتریشده،زندان بان ِ پلکم را محاصره کرده وبه چشمم ن یزندان يها اشک

 ..!نه تکان دادم  يِسرم را به معنا.... خروج يبرا یراه

 ام؟؟یباهات ب يخوایم...من که هستم-

 کیحضور ..دلم را گرم کرد ایدن ای،دن هیاستعاره وتشب ایمبالغه  چیبدون ه..کوتاه وساده يدوجمله  نیهم انگار

 یعنیاما احساس کش امدنِ دو طرف لب .... شود گذاشت  ینامش را لبخند که نم!!خوب است شهیدوست هم

 خواهدیسرعت است وم يِکه در دو یمثل الك پشت..شدم رهیدادم وبه هدفم خ رونیلبخند؟؟نفسم را پر فشار ب

دانم  یگذاشتم ؟ نم یقرن را پشت سرِ م نیکدام....توانم را به کار گرفتم از خرگوشِ چاالك ِ قصه ببرد ،تمامِ

که هنوز بعد از دوازده سال همان  ییصدا...دیچیپ یدر گوش ینازک يِصدا!!دیزنگ لغز يباآلخره دستم رو یول

 !را داشت ییبایوز يلَوند

 بله؟؟-

او ..!ثمر باز وبسته کردم یفقط دهانم را ب..  میبگو يزیتعجب آور بود که نتواستم چ میآنقدر برا شیصدا دنِیشن

 !!اطالع است یب اریگردد؟؟حتما مهد یبر نم گریرفته ود اینگفته بود به استرال اریمهد کرد؟؟مگریچه م نجایا

 د؟یباز کن شهیم..سالم-
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 دیشا..شدبا دهیرا شن میداشتم صدا دم؟شکیکش رونیصدا را ب نیا یصوت يبه نامِ تار ها یلیفس انیاز م چگونه

مهمانِ  یکس یعنی نیا.. کیِ ت يوصدا...داد یرا نشان نم نیجز ا يزیتعللش که چ.دچار توهم شده بودم

 !!هم باشد را دوست ندارد یعشق بِیکه از قضا رق يناخوانده ا

مجبور به  ییخود زن عمو هم خانه نباشد ومن به تنها دینه؟؟شا ایگاه را دارم  هیتنها تک نیدانستم عمو ،ا ینم

 يِمگر چند پله ...کردمیوچند قدم عقب گرد م داشتمیقدم بر م کی دیبا ترد!باشم مایبه نام ش یتحمل عذاب

مشت  انِیچادرم را م مایش دنیبودم؟با د هبه هن وهن افتاد نطوریکه ا سوزاندیم يکوتاه چند هزار کالر

 !!کاش حداقل عالئم سکته را مطالعه کرده بودم...فشردم

زدم وخودم را به زور داخل  يتنه ا...نکردم یتوجه مایپر از نفرت ش دیوشا رهیِ خ يوبه چشمها ستادمیدر ا يجلو

 چه عروسِ خوش ..خانه چپاندم

 بتیاز عطرِ لبخند ،خبر از غ یخال يخانه  نیا..زحمت به استقبال آمدنم را به خودش نداد یزن عمو حت!!یقدم

 دیبا!...نبود یراه آمده رابازگشت..نداشتم ياما چاره ا!داند یبود خدا م ییغوغا دلم چه يتو..دادیرعب آورِ عمو م

 !کردمیرا ترك م دانیم نهداشتم وفاتحا یجنگ بر م نیرا از ا متمیغن نیبزرگتر

 :عذاب بود ي هیما..نبود بایلَوند وز میبرا گرید شیصدا

 ن؟؟یبریم فیدعوت تشر یشما همه جا ب-

 :زدم وگفتم يپوزخند

 .!رمیم.. عموم چرا يخونه  یول..!همه جا که نه-

 !يبر یتونیم..ستنیفعال که عموتون ن-

به نامِ  یاز حس زیچه کنم که زن بودم ولبر..دادیرمقم م یِ ب يبه دست وپا یوجان..کردیم يمرا جر وقاحتش

ومرا غرق در لذت  دییسا یدندان م يِدندان رو تیاز عصبان...مبل يولَم دادنم رو يباز هم لبخند!!حسادت

 :کردم ودستم را به چانه زدم اچادرم را ره!بودم مایخود ش ونِیهمه اعتماد به نفس را مد نیا!کردیم

منتقل شده باشه  یبه تازگ نکهیمگه ا! خونه که سرِ جاشه وسندم هنوز به اسمشونه یول ستنیعموجونم خونه ن-

 ..به شما

 :ردمبه او نگاه ک تیبه جلو خم شدم وبا جد یکم

 ! دونمیم دیکه البته بع-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٠٢ 

که تا به  ینشست وبا تمامِ نفرت میروبرو!شدیترم کینزد ییدانم چرا لحظه به لحظه صورتش به رنگ آلبالو ینم

 ..کردیرا رصد م میبودم سرتاپا دیان روز د

 ن؟؟یدیمنو د ییجا دقبالیکنیاحساس م ایبراتون آشنام؟؟-

 ...دمیند ییپررو نیتا حاال آدم به ا..رینخ-

 ! دینیاز قبل منو بب شتریب یلیبه بعد خ نیچون قراره از ا..خوشوقتم -

راه وروشِ تور کردن ِ پسرا رو  نکهیمرد ودوتا بچه پس انداختن ،عالوه بر ا هیده سال بودن با  نکهینه مثل ا-

 !از راه به در کرد اررویکه مهد ییپررو يتو همون دختره !!باز کرده یداده ،زبونتم حساب ادتی

 زِیبرد؟؟خ یسوال م ریام را ز يتقدس مادر!! ...دیکشیزن بودنم را به رخم م...مغز استخوانم را سوزاند اهانتش

 :به جلو برداشتم وگفتم یکوتاه

به  هیوقاحت  دنیکه با د ستمین شیسر وزبونِ دوازده سال ِ پ یاون دخترِ ب گه،یتفاوت د هیبا ..بله خوب -

 دختر که خودشو به همون پسرِ  اصطالح

پاك وپر از عالقه  یزندگ هیمن افتخارِ !!گل بندازه کرد،لپامیم ییذره عشق، گدا هیکرده بود وبرا  زونیمزبور،آو

ِ  يهمون آقا يعاشق شدنِ دوباره  یراست..!.آهان..مادر شدنم بهش اضافه کن نِیریش يرو داشتم وتجربه 

رفته بوده باشه که  نیاز ب یعشق نکنمهرچند فکر !!هنوزم پسره رو هم ،اضافه کن یکنیکه فکر م یمحترم

 !!داشته باشه ازین يدوباره ا

با .گفتم نیوبه خودم وزبانِ درازم آفر دمید یم زدیم رونیرا که ازگوشش ب ییبخار ها يفول اچ د تیفیک با

 .زبرداشتیبرخواست وبه طرفم خ تیعصبان

 :فت وگفترا گر میمانتو ي هیقی

 يِاز تو ستیکه حاضر ن یبراش نوشت ییدعا ؟؟چهيبه خوردش داد ی؟؟چ يکرد کاریچ اریبا مهد تهیعفر يِتو-

 آش والش دست بکشه؟؟

دستش را با .شدم رهیاش خ یبرزخ يچشمها يکردم وتو زانیآو میروبه باال يبه شانه ها يدیق یرا با ب میلبها

 :آرامش پس زدم وگفتم

 !!مثال دختر خانوم ستین يعشق، زور-

 :خورد ادامه دادم یدانستم از کجا آب م یکه نم يوبا همان خونسرد دمییرا به دندان سا نمیریز لبِ
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 ابیکه کم هیسادگ نیا..پر زرق وبرق باشن توننیهمه م...محبت  یکم چاشن هیبا ..کوچولو نجابت  هی دیشا-

 !!شده

 يحاال هم پا..دختر بچه دل باخته بود کیو را کنار زده وبه ا شهیهم اریکه مهد نیسوزد؟ایدانستم از چه م یم

 يمثل بوفالو ها!وجود نداشت ییمایبود وبازهم ش انیبه عالوه مادر شده در م يِزن شده  يهمان دختر بچه 

 دنِیدر قفل ،شاخ وشانه کش دیِ کل شچرخ يِصدا..مرا ترسانده بود یوحساب دیکشیاش نفس م ینیاز ب یوحش

 .دیما به سمت در چرخ يِسرِ هردو..داد انیرا پا مانیچشمها

سردش ،مثل عبور ِ  يچشم ها..نگاه کرد مانی،با تعجب به هردو یِبه اصطالح عشق بیدو رق دنیعمو با د زن

کوچِ زودتر  کبارهیبه  میخواندن ها يِتمامِ اعتماد به سقف وکُر..به جانم انداخت يلرز یموسم يِبادها يلحظه ا

 :چرخاند وگفت مایتوجه به من سرش را به جانبِ ش یب!استخوان سوز رها  يِآن سرما انیند ومرا ماز موعد کرد

 ؟؟یکنیباز م یهر کس وناکس يدررو به رو یبرا چ-

 :مبارزه گرفته باشد گفت يدوباره برا یجان ییزد وگو يشخندین مایش

باشه  يهمون کارگر دیگفتم شا!ادیبه خاطرم نم يزیمن که چ یول..آشنان کننیادعا م..دونم عمه جون  ینم-

 !ادیکه قرار بود ب

من !!نبود آنجا ییاصال هوا..کردمیرا دم وبازدم م ژنیبه نام ِاکس يزیچ یبه سخت..دیلرز یاز درون م میاعضا تمامِ

 ياره اچ.!برداشتم يسهمِ بشتر یمسمومِ آن حوال يواز هوا دمیکش یقینفسِ عم!دمیبلعیذرات معلق نفرت را م

 !کردمیاز قضا مادر شوهر هم بود م که ییِ زنانه خرج ِ به اصطالح زن عمو استیس یکم دیبا..نبود

ِ دلم  یوتمامِ سوختگ ستادمیا شیروبرو....زن عمو را از دستش گرفتم يها دیرفتم وخر شیپ یتصنع يلبخند با

گوشش  یکی،نزد دمیشن یم یکه خودم هم به سخت ینییپا يِبا صدا..چشمم رسانم ي هیال نیتر یرا به سطح

 :گفتم

 ...میدار ازین ییتنها نیهردومون به ا..میصحبت کن ییتنها نیبذار..کنمیزن عمو خواهش م-

 :را فرو خوردم وادامه دادم بغضم

 !!بمونه یکم از من باق هیفقط ..کم  هی نیبه حرمت مادر بودنم ،بذار-

 يبه آشپز خانه قطره ا دهیگرفتم ونرس شیراه آشپز خانه را در پ..از برودت نگاهش دمیرا گفتم وچشم دزد نیا

 يگونه هم مرا دوست خواهد داشت؟؟دستها يداغ ِ افتاده رو نیبا ا اریدانم مهد ینم..دیگونه ام چک يسوزان رو
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ِ  یِ سوختگ يها خدا کند بهتر از پماد....دمیکش شیرو ارینوازشگر ِ مهد يسر انگشت ها يسردم را به جا

 !عمل کند یخارج

 :ستادمیافتاده در چهار چوب در ا ریبه ز ينفسِ حبس شده ام را رهاکردم وبا سر دمیزن عمو را که شن يِصدا

 ؟؟يریبرام بگ لویدوک هی یکشیزحمت م..رمیبگ ینیزم بیرفته س ادمیمن  زمیجون عز مایش-

 نیچن دنیداند که چقدر سخت است شن یخدا م!!پسرش کس وناکس يکرده  زیبود ومن ِ عز زشیعز مایش

به  يلبخند فاتحانه ا!داد تیمحرمانه مان رضا ياما باز هم خدا را شکر به جلسه !!یجانکاه یواژگانِ ساده ول

در حالِ باز کردن .کردمیم تیخودم را تقو دیبا..را در هم قفل کردم میزدم ودستها مایش يدرهم رفته  يچهره 

 :انداخت گفت یسرش م يرو يدیق یر وهمچنان که شالش را با بد

 !نیاومد بهم زنگ بزن ادتونی گهید يزیعمه جون اگه چ-

خرجِ دخترِ برادرش کرد وباز هم مرا در حسرت ِ سرِ سوزن  کجایقلمبه شده اش را  يها یمهربان یعمو تمام زن

 !سوزاند یمحبت

 .تخدا نگهدار!برو قربونت بشم..زمیباشه عز-

مبل  يدر را که بست،زن عمو رو.دادیقلبم را مورد اصابت قرار م شیبود که با رگبار پوزخند ها مایش نیا حاال

که  يبار نیآوردنِ آخر ادیبه ...کوتاه ورنگ شده بود شهیمثل هم شیموها..اش را در آورد ينشست وروسر

لرزان در سکوت عذاب آورِ خانه  ییبا گام ها!بود یرا رنگ کرده بودم سخت تراز معادالت چند مجهول میموها

 .زن عمو رساندم يِخودم را به مبلِ ربرو

سبک  نیخدا را شکر خودش از ا..آنطور ساکت بودنم ایست  یادب یدانستم اگر من اول شروع کنم ب ینم

 :نجاتم داد انهیناش يکردن ها نیسنگ

 رون؟؟یب یکش ینم اریمهد ییچرا پاتو از زندگ-

 ..!به خدا من -

 :را به عالمت سکوت باال آورد وگفت دستش

 يبرام صغر یپس الک! زهیکه چقدر خاطرش برام عز یدونیم... اهینفرستادم دنبال ِ نخود س يخودیرو ب مایش-

آبِ خوش از  هیدوازده ساله که بچم ...حرفا پره نیمن گوشم از ا..!وفرهاد نگو نیریوداستان ش نینچ يکبر

از صد تا دخترِ  شتریب!برداره دیجد ي ابطهر هیقدم برا  هی ستیحاضر ن یول...شهیرمیداره پ...نرفته نییگلوش پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٠٥ 

حاال م ..خواد ازدواج کنه  ینم گفتیتا حاال که م..پا داره هیمرغش  یول..کردم یخوب وخانواده دار بهش معرف

 !مضحکه خاص وعام کنه هم مارو به راه انداخته تا هم خودشو شویدوازده سال پ ركیکه دوباره همون س

 زیعز شیبرا مایفکر کردم که خاطرِ ش نیپر از حسرت به ا یِمن با دل..چاق کند یکرد تا نفس سکوت

 یخوب وخانواده دار محسوب نم يجزوِ دختر ها ایومن تا آخر دن.است يکبر يعشق وعالقه مان صغر...است

 یم هوازدواجمان به چ يبحث خاستگار!!!گران بینوبرانه بود وعج گریاش که د يآخر! شوم

 !خبر بودم یفوق محرمانه ومنِ ساده از آن ب يجلسه  نیبود ا یعجب بزمِ پر زرق وبرق!! ركیس..!مانست؟آهان

 هی...کم نفس بکشه هیبذار ..نچسبون اریخودتو به مهد نقدریا...یبزرگ تر از دهنت برداشت يدختر جون لقمه -

 ..حماقتا ش نیا رهیم ادشیاز  یکم ازش دور باش

 يقرار یبا ب نگونهیباشد که ا..کردم یارزان یقال يوپر باران ِ چشمانم را به گلها یشرج يِزد ومن هوا يشخندین

 يگرما یگره خورد وکم شانیروزها نیسردم به تنها مامنِ ا يسرِ انگشت ها!تارم نرقصند دگانِیدر برابرِ د

وصله شده به  يپارچه ها یِجز تُرک یپناه تمد نیمن که در ا ارهچیب..اش طلب کرد یمحبت از تار وپود نخ

 ...تنم نداشتم

 نیحاال با ا..من يدر حد خانواده ..یستین اریاصال تو در حد مهد...ازدواج مخالفم نیمن با ا اسیدن ایتا دن-

زنِ  یاونم چ..یبگم عروسم نکهینشون بدم چه برسه به ا المیتو رو به فام شهیمن روم نم گهیکه د طتیشرا

به ازدواج  یدلِ بچه مو برده وراض یآفتاب يچه پنجه  نیهمه وقت ،همه منتظرن بب نیکه بعد از ا..ارمیمهد

 ...شده

 :ِ ارزشمندم ادامه داد يداشته ها بِیرا از نظر گذراند وبه تخر میسرتا پا ریتحق با

اون !!... جدا شدنم نداره الِیسنجاق کرده وخ زنِ شوهر مرده با دوتا بچه خودشو به گوشت بچم هیخبر ندارن -

 عرضه شم پشتش دراومده  یِ ب يبابا

چه برسه ..دنیکش ینفس نم نیمن تا قبل از ا يکدوم از بچه ها چیوگرنه ه..خونهیبرا من رجز م ينطوریا که

 یمن به چه زبون...کنمیپاتو بکش کنار وگرنه قلمش م!نرگس دمیبار بهت هشدار م نیبرا آخر!!به مخالفت با من

 شهیمن اصال عارم م..نیهمه تون امل و عقب افتاده ا..خورهیاز اون چادرت حالم بهم م..ادیبگم از تو خوشم نم

 ته؟؟یحال..کنم تیعروسم معرف ایمهمون يبخوام تو همه  نکهیدارم چه برسه به ا ینسبت هیبگم با شما 
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 یبرخواستم وبا افتخار تاجِ بندگ..مخابره کرد میرا به عصب هامقابله  امِیوبه سرعت پ دیدر عروقم دو یداغ خونِ

چشمه در کوهسارِ  نیدانم از کدام یکه نم یآرامش..!بس بود میبرا ریوتحق نیتوه گرید..ام را بر سرم گذاشتم

 :ساخت ي،واژگان را بر لبم جار دیجوش یقلبم م

بهتون التماس  یحت..یحت...ببوسمتون...رمیاجازه بگ..حرف بزنم..همه کار بکنم میاومده بودم برا زندگ-

 !شوهره منه..مالِ منه..با منه اریهم مهد نایا يچون بدون همه ..نمیبینم یضرورت چیه گهیاالن د یول...بکنم

را به راه انداخته بود در حد طوفانِ  یکلمات آرامم طوفان.. توپِ فوتبال باز مانده بود کی يبه قاعده  دهانش

 را  شیزانو زدم ودستها شیپا يِجلو!!نایکاتر

 ...:دستم فشردم انِیم

 شویته تغار ستیکه حاضر ن دهیشن یبابام چ ای...مارستانهیکه اآلن روتخت ب نیگفت یدونم به مامانم چ ینم-

 زنمیحرف م هیمن فقط ..یول..کنهیکرده اش بلند م زیکه دست رو خواهرِ عز دهید یدادش محسنم چ ای...نهیبب

 یهمونطور که اآلن با اون خستگ..گذرمیم زمیواز همه چ جنگمیدوست دارم وبه خاطرش م ارویمن مهد..رمیوم

همه رو ..نجایاومدم ا.. زهیکه قد تموم داشته ونداشته ام برام عز يبا رها کردنِ مادر..دهیونرس دهیواز سفر رس

به قولِ شما  اریمادرم وبرا مهد هی..ام وهیبهتون بگم،درسته من ب زیچ هیکه فقط  نجایگذاشتم پشت در واومدم ا

 نیکه عامل ا دیدونیم يا گهیشما خودتون بهتر از هرکسِ د..داره یحرفا رو برنم نیا داشتندوست  یول..کمم

 نیوا گرفتیسرِ جاش قرار م زیهمه چ شیوگرنه همون دوازده سالِ پ..نییخود شما اریدوازده سال عذابِ مهد

کم  هیفقط ..کم  هی دیکن انتبه من واعتقاداتم اه.. دیمنو سرزنش کن نکهیا يبه جا!شدینم کهیپازل ساده، هزار ت

 مادر 

 ...!نیباش

 ...برخواستم میواز جا دمیرا بوس دستش

من ..! نیرو دارم نه توه يزیچ نیهمچ هی يِاز شما هم تقاضا...من شما رو دوست دارم وبراتون احترام قائلم-

 خوب  ییامثلِ دختر خواستمیاگه م

اگه ساکت ..!دیبکن دیتونست ینم يکار چیوشما هم ه ومدمیدارِ مد نظرتون عمل کنم،اآلن با نوه تون م وخانواده

منو  يوگرنه بابام جور...بوده اریاونم عشق وعالقه ام به مهد..داشت لیدل هیاگه جلوتون زانو زدم فقط ...بودم 

 !!ده هاشخدا کج باشه نه بن شیبزرگ کرده که سرم فقط پ
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وبه  دیقبل از خروج ،دستم را کش..نبود اصال يگرید.. گرید..لرزان نبود میگام ها گرید..سمت در راه افتادم  به

 ..!شدت به طرف ِ عقب برگشت خوردم

 یقینفسِ عم...هم افتاد يشد وچشمانم از شدت درد رو يگریآن د ي نهیقر ياش به طرزِ خارق العاده ا دهیکش

 را کردم از  میتمامِ سع...دمیکش

بر لب  يبا نشاندنِ لبخند یول..اما موفق نبودم ..کنم يریسروپا وقانون شکن،جلوگ یب انِیزندان نیاشک،ا شورش

 نینفر لِیبرنداشته،س یرو برگرداندم وهنوز قدم..،ساختارِ متزلزلِ کشورِ صورتم را حفظ کردم هی،هر چند عار

 :کرد عتیمشا یواشک مرا بتا درب خروج

با من  یپس چطور تونست!! يبه حرمت مادر یتو گفت...يتو پسرمو بدبخت کرد..وقت چیه..گذرم  یازت نم-

 حالم از تو .. یکن يکار نیِمادر همچ

 ..!خورهیبهم م ومامانت

ِ کاوشگرِ حامد را رها  يباز وچشمها مهیِ ن د؟؟دریکشیمادرِ مهربان تر از فرشته ام را وسط م يِپا گفت؟چرایم چه

 به سمتش  تیبا عصبان...کردم 

وحبوبات  ینیزم بیحالم به سانِ مخلوط گوشت وس...دیکوب یرحمانه بر سرم پتک یواوبا هر کلمه اش ب برگشتم

 یِ سرد وخال نیمحکم تر از زم یکجا مامن...شد نیگوشت وخون و استخوانم با درد عج...له له ...ته قابلمه بود

برگشته وحامد  یک مایش...ختمیوقفه با او اشک ر ینشستم وب نیزم يسر گذاشتن؟؟همانجا رو يکنم برا دایپ

 به کمکم شتافته بود؟؟ یک

تازه از گور برخواسته  ییهمچون مرده ها!نندیبب شیرنگ آسا گرانیباشد که د..محو کند نیزم يِمرا از رو خدا

 رندهیزن عمو به گ يجز،واژگانِ اکو شده  ییصدا.. کردمیگاه منداشت ،به اطراف ن یفروغ گریکه د یبا چشمان

 دهیشد ولحظه به لحظه صورتش رنگ پریپژواك باز وبسته م یحامد ب يِلبها! دیچسب یام نم ییشنوا يها

 ییراجع به ناشنوا یکاش الاقل کم..دانستم یعالئم سکته را که نم!...تا محو شدن نداشت يمرز گرید!!تر

به ارتفاع  ییفرو افتادن شان از بلندا يشد برا ي،تلنگر نیبود وترمزِ بد ِ ماش زیلبر میچشمها..مطالعه کرده بودم

 حامد هم !شکستم یگساد نیومن به هم...غرورم

تمامِ قد باورم را جمع  ي شهیش ي ختهیبرنده وپر آزار فرو ر يتکه ها...خودم را  ییومن در تنها رفت

 !نشست یها به قلبم م يزیاز آن ت یکیکاش ...!دمیلرزانم را بر يِدستها یجمع کردم وه یه...!کردم
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گنگ وپر ابهام در  يها هیزد وثان خیپژواك ها ...ستادیزمان ا...صورتم يِرو یآب معدن يشدنِ بطر یخال با

  یب!شده ، ذوب شد يآبگرمِ جار يچشمه 

 یها به خودم م دهیمثل مار گز کرد؟چرایدانم چرا قلبم ان همه درد م ینم...هق زدم ودر خود مچاله شدم صدا

 !!اوضاع نابسامان نیسروسامان دادن به ا ينبود برا یوباز هم آغوش دمیچیپ

در .اورژانس؟؟قلبم از درد مچاله شد  گذارندیاست چرا نامشان را م ریهمه تاخ نیقرار بر ا يدر هر حادثه ا اگر

 ییکه خود به تنها ياریونه مهد يا یامد ونه آتش نشان یاما نه اورژانس.ستادیپش اآتش ِ حسرت سوخت واز ط

 !درمان یب يزخم ها نیبود بر تمامِ ا یینوشدارو 

زبانه  يآتش ها انِیقوا به م یبا تمام...کرد  ایقلبم را اح ییکه به تنها یکس...دوست انجا بود کی.!...نه اما

دوست خوب  کیبودنِ  شهیهم..صد در صد نجات داد یرفت وبا آرامش ِ نگاهش ،مرا از سوختگ دهیکش

 !خوب یلیخ..است

 یم یبزرگ نبود ول...خودم را در دلِ نه چندان ِ بزرگش جا کردم ینیجن یرا خواباندم وهمچون یصندل یِپشت

به جانم  یالیارامش ِ خ یش کما يگاهواره ا يگرما ببخشد وبا تکان ها یتوانست به منِ حسرت زده کم

 يگونه  ایرو يبودن ها نیروزها دلم خوش است به هم نیا يِمنِ تنها...مهمانم کند اریمهد الِیخ یکم!زدیبر

 !جانم زِیعز

سر انجام  یب يمسابقه  نیاز اثرِ ا...تاختند  یرحمانه م یِ اشک ،ب لیِاص يسوار بر اسبها يها حسرت

خواندنِ ...مطالعاتم را وسعت ببخشم ي رهیدا یکم دیبا..کوتاه امدن نداشت الِیخ یول سوختیم می،چشمها

خانوم  هیعط يِاز چند لحظه صدا دوبع نیتوقف ماش!مورد نظرم اضافه کنم ستیبه ل دیرا هم با یینایعالئم ناب

قِ من در حال عرو ایگونه ام گرمند  ينشسته رو يِدستها...دیکش رونیمرا از گرداب به راه افتاده در وجودم ب

 انجماد؟

 !!مادر رمیبم یاله-

وچه زمان ماه در دامنِ پر  میبود دهیچه وقت رس...نمیرا بهتر بب رشیکردم تا تصو زیر یدردناکم را کم يِچشمها

 آسمانِ شب فرو افتاده بود؟؟ يستاره 

 شده ؟؟ ينطوریا يبچه رو کجا برد نیحامد؟ا-

به  دنیتا رس...سر شده ام نشست يِبازو ریخانم ز هیشد ودست عط نیشدر چشمانِ پر از اندوه حامد ته ن نگاهم

 ..!نفس به ستوه امدم یِو از تنگ دیلرز میبارها زانو يدرِ ورود
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آرامبخش را از حامد گرفت و او راهمانجا پشت در اتاق جا ...دیرا بوس میخانم مادرانه کنارم نشست ودستها هیعط

 يکه چقدر دلم هوا!اخ ...گرفت يرا به باز میموها شیبه خوردم داد وانگشتها ياب قند..کنارم نشست...گذاشت 

در حجم آن حسِ خوب  میتابِ خوردن ها انیم!اوردیب میهوسانه را برا نیا یکاش کس..مادر را داشت يِ دستها

 ...!وگرم خوابم برد

مطلق  یاهیبه تکاپو افتاد ودر س یمغزم کم...شدم رهیاطراف خ يناآشنا يبه فضا..اضطراب از جا برخواستم  با

 يِدستها.دیرس یجز وز وز ِ سکوت به گوش نم ییخانم خواب بود و صدا هیعط!بر سرم اوار شد یاتاق بدبخت

اتاق برداشتم وبه  يگوشه  زِیاز رخت آو را فمیچادر وک...از جا برخواستم نیزدم وپاور چ يخانم را بوسه ا هیعط

خانم برگرداندم تا از خواب بودنش  هیلوال سرم را به طرف عط ژیق يِباصدا...دادم نییرا پا رهیدستگ یآرام

 ...!حامد مرا از جا پراند يِمطمئن شوم که صدا

 ؟يبر يخوایم ییجا-

 دهیکاناپه ِ سالن کش يِونگاهم به جانب ِحامد نشسته رو...قلبم  يرا رو يگریدهانم گذاشتم ود يرو یدست

 قیعم یِ خاطره سازش در خواب یآب يوهمان پتوِ يسورمه ا رریاتصالمان در کر يقطه همان ن شیپا نییپا!شد

 .افکارم يایورود حامد به دن يشد برا یاه،ر میلبم وحسرت افتاده به جانِ چشمها يِرو يلبخند ناخوانده ..بود

 ؟؟یبغلش کن يخوایم-

منتظرش دوختم واحساسم را لگد مال  يپر ابهامم را به چشمها نگاه! 

 ...مامانم شِیبرم پ دیبا...نه-

 :قرار گرفت میبرخواست وروبرو شیبه سرعت از جا.رفتم یرا گفتم وبه طرف در ِخروج نیا

 ..!رسونمت یمامان ،م شِیصبر کن محمدو بذارم پ-

 ..ندیبرقِ اشک را نب دیانداختم شا نییرا پا سرم

 !ياینکرده ب ؟؟الزمینیدلت بچ ییِ منو کجا يایبدبخت يخوایم...يدرد دار یکاف ياندازه  تو به..يایب خوامینم-

 :تکان داد میروبرو دیبه کمر زد وانگشت اشاره اش را به حالت تهد یباال رفت ودست یکم شیصدا

سوال  ریمونو ز یاگه با حرف نزدنات دوست..قبول یتنها باش ياگه دوست دار...قبول یحرف بزن يخوا یاگه نم-

 !سوال نبر ریمو ز یخواهشاً مردونگ یول..قبول يبریم

خودش را به  يا هیخانم برد وکمتر از صدم ثان هیمحمد را به اتاقِ عط...انداختنِ سرم اکتفا کردم نییبه پا تنها

 به  دنیتمامِ مدت تا رس...من رساند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤١٠ 

مادر سنجاق کردم  ي دهیرا به تنِ تک قرارمیجسمِ ب...!شانمیخلوت وافکار پر يها ابانیسکوت بود وخ مارستانیب

 !به قلبم یوقوت دادیاش م یمتصل به قلبِ رنجورش خبر از سالمت يبود وتنها دستگاه ها هوشیهنوز ب...

 :درشت شده از تعجب خودش را به تخت رساند وگفت یبا چشمان زهره

 نرگس؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :بغض ِ سر باز کرده ،گفتماشک برداشت کردم وبا همان  یکم

 مامانم؟؟!شمیدارم خفه م...زهره رمیم یدارم م-

 :نشاند يسرم بوسه ا يِرو..آورد یفیرا به شانه ام رساند وفشارِ خف دستش

 !برا بابا رمیبم یاله...مامان جون خوبه...نکن قربونت بشم هیگر-

 : دمینال شتریب

تو  زنهیحرف بزنم ،م خوامیم یذارن حرف بزنم؟با هر ک یکنه؟چرا نم یگوش نم یکنم زهره؟؟چرا کس کاریچ-

 ه؟؟یجرمِ بزرگ نیا!دوست دارم ارویمن فقط مهد...احساس دارم..بابا به خدا منم آدمم...دهنم

درد  یاندک يبرا...هق زدن يست برا یخوب يِاز آن به مشام برسد جا ییآشنا يِبو یلونیکه تنها اپس یآغوش

 !ودل کردن

خواد  یبابا م اگه نم...محسن يتایرو حساس یدست گذاشت...شده دهیچیکم پ هی طیشرا...زمیعز يتو حق دار-

 ..!شیشناس ینم شینیاگه بب..داغونه...به خاطر خودشه نه تو شتریب نتتیبب

 : به صورتش چشم دوختم یبلند کردم وبا نگران سر

تو خبر ..رفت یحرف چیمحسن که فقط هوار هوار کرد و بدون ه...بگو يزیچ هیشده زهره؟توروخدا تو  یمگه چ-

 مگه نه؟ يدار

 :دستم را فشرد یانداخت وبا شرمندگ نییرا پا سرش

 .. یول...خواست دست روت بلند کنه یبه خدا نم..خود محسن چقدر ناراحته یدون ینم-

اون که ..برا حرف زدن خواستمیفرصت م هیمن فقط  یول..بشه یعصبان..بشه یرتیغ دمیمن بهش حق م-

 ! ترکه از درد یقلبم داره م...کم آروم شم زهره هیبگو  يزیچ هی!..دیخودش حالِ خراب ِ منو د

 نجایا.. میصحبت کن رونیب میبر ایباشه؟؟ب!..یعاقالنه رفتار کن شهیقول بده مثل هم یول..نرگس  گمیبهت م-

 !ستیمناسب ن
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 ادیبود  ادیبه .. ییسرد وکذا يها یهمان صندل يِورو میپناه برد مارستانیوخلوت ِ ب کیتار مهین يراهرو ها به

 ...میِ تنها برادرمنشست متیِ گران ق يگار

 ؟یبچه ها رو کجا گذاشت-

 !از دوستام یکی شِیگذاشتمشون پ...رهیام يمسابقه  یینها يفردا مرحله ...ان هیهنوز ترک-

 :دیپرس یبه آرام..پا وآن پا کردن  نیا یاز کم بعد

 ارن؟؟یبا مهد-

 اریِ مهد یِ خال يوجا میها یآوارِ بدبخت ادیبا .کردیخالفکار کشور صحبت م نیارتباط من وبزرگتر يدرباره  انگار

 .شد  يجار می،دوباره اشکها

 ..!نه خواب داره نه خوراك..کشهیم گاریبند س هیاز غصه ...يکاش به محسن گفته بود..نکن قربونت برم هیگر-

 :چپاندم وگفتم يبغض را گوشه ا ي سفره

 ؟یفهم یم..ستین نیمن ا یزندگ يزهره ؟به خدا اآلن گره -

 خوب؟ ..ینکن هیگر گهیود یقول بده آروم باش یول.. گمیم يبخوا یباشه هر چ-

 :را پاك کردم وبا همان امواج ِ لرزان گفتم میخشونت اشکها با

 !!کنمیخواهش م!ِ زن عمو دروغ بوده يبگو که حرفا..فقط بهم بگو....دمیقول م..باشه-

 :را لرزاند شیوالتماسِ نگاهم مردمک ها عجز

 ...؟؟نکنه يقربونت برم؟؟اصال از صبح کجا بود يدیشن یمگه تو چ-

 :حرفش را ادامه بدهد نگذاشتم

 !دمید یروزا رو نم نینبودم وا یکه اله!!از منِ خاك بر سر حرف نکش...زهره یقرار بود تو حرف بزن-

 !راندمشان یومن همچنان سرسختانه به عقب م کردندیطلب م يوآزاد دندیکوبیپا م يقرار یبا ب میاشکها

 يرو دوست دار اریپس اگه واقعا مهد! ...ستیارنیتو ومهد ي انهینرگس اآلن مسئله ،فقط ازدواج مخف نیبب-

 يتو خودت به اندازه ..تینشو وبچسب به زندگ ایباز نیا یتو وبچه ها رو خوشبخت کنه ،قاط تونهیم یدونیوم

گفتن  میاز قد..درست بشه یهمه چ ابذار زمان بگذره ت...کم به خودت فرصت بده هی...یغم وغصه داشت یکاف

 !مرهمه نیگذر ِ زمان بهتر

 يِهوا نقدریراسته که عمو به خاطرِ عشق وعالقش به مامان ا نیا..کلمه بگو کیفقط .!..زهره برام فلسفه نباف-

 منو داشته ؟؟راسته؟؟
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 !را تکاند میایرا با تاسف تکان داد ودن سرش

 ...!بحثشون شد يبا بابا جون بد جور...نجایامروز عمو اومده بود ا-

عمو دروغ  يها یومهربانآن همه لبخند ...معناست یب میحرفها برا نیا..سست شدند وکنارم سر خورد میدستها

ِ زن عمو  يحرفها!سر وته ِ بهم بافته شان یمهمالت ب نیروزها با ا نیشده اند ا وانهیبه گمانم همه د...ستین

 ..شدم شانیرایپذ بازبا آغوشِ  نباریرا به راه انداختند وا شانیپژواك پر سرو صدا

امدند  یاما همچنان م..وفغان وناله کردندیخ ملخ ول نیزم يمادر مرده ،رو یرمقم همچون طفالن یب يِپاها

از  یبه محوطه رفتم وحامد با نگران..نداشت یرنگ میایدن گریاصال د..بود یمعن یب شیزهره والتماس ها يِصدا...

قدم برداشت  میتنها هم پا!وباز هم بر مسند قضاوت ننشست..باز خواستم نکرد...دستم را نگرفت..شد ادهیپ نیماش

که معمارش من باشم وناظرش  یسکوت نیا واریداند د یخدا م..دیچ طیسکوت خفقان آورِمح يوسکوت بر رو

 حامد تا کجا خواهد رفت؟

 یممکن م ریوهضمِ آن حجمِ اندوه را غ رفتیفرو م شیاز پ شیهر لحظه ب میِ به گل نشسته در گلو یکشت

 !رج به رج..دانه به دانه ...میبگشاعقده ها را  نیگره به گره ا دیبا!ساخت

 یوقتا حت یگاه...تاجِ سرشم..نورِ چشمشم گفتنیم..خوادیمنو م گهیجورِ د هیعمو  فتنیمگ میهمه از بچگ-

برام قصه ..شوندیمنو تو بغلش م شهیهم!کردیم يباباش به من حسود يهمه عشق وعالقه  نیبه ا ارمیمهد

رو دوست  اریمهد...دادیقلقلکم م شزبر يِشایوبا اون ته ر چلوندیبه زور تو بغلش م..کردیموهامو دسته م..گفتیم

کم کم شد  یول..حواسش بود شهیهم..کرد هیبهش تک شدیم شهیهم..ستون بود هیبرام  لیاوا..میاز بچگ..داشتم

فکر  لیاوا..!دونهیم شهیوروز به روز ر دهیچیدور قلبم پ چکشیپ میدیدفعه چشم باز کردم د هیبعد ..جوونه هی

 کم کم  یول..طرفه اس هیعشقِ  هی کردمیم

کنه  کیکوچ ياشاره  هیهر روز منتظر بودم ..!نهییمثل ا..صافه یلیخ اریمهد یدونیم..نگاشو از بر شدم دستخط

کم کم رابطه هامون اونقدر کم  یول..باهام خوب بود یلیزن عمو خ..میدوست داشتن يِوباسر بشم عروسِ عمو

 ینم یول لنگهیکار م يِجا هی دمیفهم..رنگ نگاهش به من عوض شد!زدمیبال بال م اریمهد دنیشد که برا د

 مایاز ش شدینشست وپا م یهر جا م گهید..دیبه گوشم رس يندیِ ناخوشا يکم کم زمزمه ها...دونستم کجاشه

 !ست مایعموم ش ي کهیداشتن عروس کوچ نیقی لیفام يهمه !به گوشِ مابرسه  يجور هیتا  گفتیم

که  يریمش يخانواده ..کردمیخودمو جمع وجور م يجور هی دیبا..به غرورم بر خورده بود یسن وسال بودم ول کم

 ینیزم يفرشته  هی..به دلم راه اومد یلیخدا خ یول..خودم لج کردم وپشت پا زدم به دلم ،باياومدن خواستگار
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خواستم  ینم گهید...وجود نداشت ياریمهد گهیمحمد غرق شدم که د ياونقدر تو عشق وعالقه ..بهم داد

 !درست مثل خودش..کردمیم يازش دور..نمشیبب

 ریخدا دلش به حالِ منِ خ دیشا..داره یحکمت هیکارِ خدا  یگفتم حتم..گره خورد اریبه مهد میدوباره زندگ یوقت

 !بهم بده گهیفرصت د هیاز دل ،سوخته وخواسته  دهیند

 :فشردش لب زدم یرحمانه م یبود وب دهیچیپ میدور ِ گلو اهشیکه با دامنِ س یوبا بغض ستادمیا

 ؟؟یفهم یم..له شدم...حامد من داغون شدم-

 نیبزرگتر دیبا!وردا یسکوت به جا م يروزه ها يِقضا ییگو..انداخته، چرخاندم ریرا به جانبِ حامد سر به ز سرم

هزار  يفرستادم وپرده  رونیب نهیاز س یآه! دادند یدرجه از شعورش به او م نیاز ا ریتقد يتاجِ گل را برا

 !ورق زدم یزندگ يشب را از قصه  نیودوم

 یلیخ..رفته  گهید یکیشوهرت دلش برا  یهمه سال بفهم نیبعد از ا یوقت.. دمیمن به زن عمو حق م-

 دخترِ اون زنو با عشق بغل  نکهیا..سخته

اصال !عذابه نِیع!واقعا درد آوره..پسرت يخونه  یمحبت خرجش کنه ودسته اخر بخواد بشه سوگول..ببوسه..کنه

سرم را ..کردهیناخواسته از من محافظت م یلی،خ ییجورا هیزن عمو  کنمیماجرا نگاه م نیبه ا رونیحاال که از ب

 :دمیدم زدن کشبه جانبِ حامد چرخاندم ودست از ق

 شه؟؟منویم دهیچیپ نقدریساده ا يماجرا هیوقتا  یبعض ست؟؟چراین میکنیکه ما فکر م ياونجور زیچرا همه چ-

 امیدن..!دروغ یراسته وچ یدونم چ ینم گهیاست؟من د دهیچیپ نقدریا.. میرو دوست دار گهیفقط همد اریمهد

اندك داشته  نیبراهم ترسمیم..حامد ترسم یمن م...وفتهیقرن داره اتفاق م يحادثه  نیانگار بزرگتر..متحول شده

 !هام

 :سوزناك،لب گشود یسرش را باتعلل به جانبم چرخاند وبعد از آه-

 دیمن به تو ام یه!واقعا هیباز هیانگار ..شده  یدونم چ ینم..!یبهم گفت نویخودت ا يروز هی!..صبر کن -

 !دور ِ انگاره هی..تو به من یه..بدم

جور وقتا  نیتو ا شهیهم...حرف بزنم ستمیبلد ن یلیکه خ یدونیم!صبر کن یول..تموم بشه خوادیجا مدونم ک ینم

ِ  يچشمها!دوست هیمثل ..کنارت هستم شهیبدون هم نویا یول!ستیحاال اونم ن... دیکشیمعصوم جورِ منو م

 ..فرستادم رونیودردناکم را ب قیبستم و بازدمِ عم یسوزانم را طوالن

 !محسن يخونه  يمنو بذار شهیم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤١٤ 

 :اش گفت یبا همان آرامش ِ ذات یموضعم عمال جا خورد ول رییتغ از

 !مرده وبه غرورش برخورده،بذار آروم شه هیاون ! کم بگذره نرگس هیبذار -

 :چشمم لبالب پر شد  يبه خون نشسته  حوضِ

 یک نویا..دلم برا بابام تنگ شده!... ه بهتر،ن شهیبدتر م یفقط داره همه چ...خورهیگذرِ زمان بهم م نیحالم از ا-

 که  يمرد هیفهمه؟؟ دلم برا  یم

 تینها نیبابا ا...برا استراحت خوامیمحکم م يوجب شونه  هیمن !..فهمه یم یک نویا...باشه تنگ شده محرمم

 !!فهیبه قول شماها ضع هی...زنم هیمن ..کننیمنو انداختنِ وسط گود واز چپ وراست حمله م... هیانصاف یب

هق زدم واو به تماشا نشست عمقِ ...کار نمانده  نیا يبرا یتوان گریچرا که د..بود  ادیفر هیشب يزیچ جمالتم

 ..!بودنم را فیضع...دردم را...ام را یبدبخت

 ...!می،پاشو بر یشیبهتر م یکنیاگه فکر م-

دل دل کرد ودسته آخر  یکم..چند قدم رفت ودوباره برگشت..فرو کرد بشیِ ج يرا تو شیرا گفت ودستها نیهم

 :گفت

 !رفته ادمیوقته  یلینرگسو خ نیمن ا!شکننده نباش نقدریا-

 رهیپررنگش خ شهیهم يهایرا وسط بکشم ،به او ودوست يکلمه ا چیه يِپا نکهیرا باال گرفتم وبدون ا سرم

خوب  یلیدوست خ کیبودنِ  شهیوهم!..یلیخ..تنگ است  یلیفراخش خ يوشانه ها اریمهد يِدلم برا...شدم

خورد  یم نیمدام زم نوپا یدلم که همچون کودک چارهیب...خاك دلم را تکاندم یبرخواستم وکم!یلیخ..است

محسن راند ومن کلمات را  ي،سکوت،تا خانه  یشگیدر آغوشِ همان همدم هم!یوخاک دهیخراش شیوزانوها

 .دمیکنارِ همنچ

 یلیمن او را خ..تنگ است شیفکر کردم چقدر دلم برا نیروبرو شدن با پدرم ننوشتم وتنها به ا يبرا یِمتن چیه

 وقت است که ندارم وامروز بدونحد 

 !آغوشش را ودست نوازشش را..خواهمیحقم را م ومرز

من به ..دیقرمز وخواب آلودش را مال يبا تعجب چشمها.بود  یخوابِ سبک محسن کاف يزنگ کوتاه برا دوتک

که  يبا تمام احترامم به حقوق ِ بشر..خواهم  یامشب حقم را م یول..ایاصال به تمام دن..دادمیاو حق م

 ! کنندیسرم شورش م يطرفدارانش مدام تو
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که  ختیدانم چه در نگاهش ر ینم...شانه اش گذاشت يرو یِلب بزند که حامد چند قدم جلو آمد ودست خواست

تک تخت اتاقِ مهمان  يِوآب رفته ، رو دهیتک يِخودم را به چشمه ا يکنار رفت ومن همچون تشنه ا

صورتم را کف ِ !چنگ خورد مدل..خواب مچاله بود يصورتش تو!کنمیم رابتیدوباره س میخودم با اشکها...رساندم

را  میایسرم نشست و دن يِجنسِ پدر رواز  ییدستها..خورد  یتکان...وقفه به قولم عمل کردم یچسباندم وب شیپا

به راه  لِیچشمم را دوباره خانه خراب کرد وس نِی، ساکن یباران موسم..اش چسباند  نهیسرم را به س!تکان داد

 !راشست شانیایافتاده دن

چرا ..از دست داده بودم  زمویمن همه چ...داشتم اجیبهت احت یاز هر وقت شتریکنارم؟من ب يچرا نموند-

 ...فقط..من ..من ...کارو نکردم نیبا شما ا يبابا به خدا برا لجباز.. هام؟ هیبرا گر ي؟چرا شونه نشد..یرفت

انداخت ودلم را بد جور  نیآرام پدرم فرسنگ ها فاصله داشت در فضا طن شهیهم يِکه با صدا يخشدار يِصدا

 :لرزاند

تو وخودم  نیب دمیکش وارید هیت شدم وبه اشتباه اگه بعد از رفتنِ محمد ساک...دخترم دونمیم...زمیعز دونمیم-

 يعالقه ا اریتو ومهد نیب دونستمیم..وساکت شدم دونستمیکه م يزیواسه چ..بود بابا جون میواسه شرمندگ

هنوزم چشمش دنبال ِ تو ِ وبه  اریمهد که دمیمن اون روزتو قبرستون د.. دمید...ستادمیهست وپدرانه پشتت نا

 یغرورِ المصب پشت پا زده بودم ونم نیکاش همون موقع به ا...!يشد دهیتک نقدریتو اِ من  یخاطرِ کوتاه

 !یهمه عذاب بکش نیذاشتم ا

من !ییبه تنها.. کشمیبارِ رو چند ساله دارم رو دوشم م نیمن ا...تونستم یبه خدا نم یول!!عذابت دادم بابا  چقدر

 !گرفتیم شیدلم آت دمیدیبچه هاتو که م...غمزده تو نداشتم يِچشما دنیتحمل د

 ی،شبِ مهمون یوقت یول..شد  یباورم نم...به چشمات برگشته یدوباره زندگ دمید یاز سفر برگشت یوقت اما

عوض  ییزایچ هی دمیفهم...!دلم دوباره روشن شد يشد اریمهد نیسوارِ ماش یدور از چشمِ همه رفت دمیمرجان د

 !شده

رفته بود که او پدر است  ادمی..!من  يخدا..آه !کرد سیپشتم را خ ي رهیت باران زا کوچ کردند وعرقِ شرم يابرها

 !شیناز دانه ها یوهمه ِ حواسش در پ

اگه !راحته اریاز مهد المیمن خ!يکه دوسش دار یبا کس...یکن یحقِ توِ که زندگ نیا!..خجالت نکش بابا-

 !بزن هیگاهه بدون ترس بهش تک هیبرات تک یدونیم

 :وبا تعلل گفت دینگاه دزد..را گرفت  میدستها..کرد ومن از ساحلِ آرامشم سر بلند کردم سکوت
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 !!برو ارهی،با مهد تیزندگ يِاگه بنا...نمون نجایا یول...شرمندتم بابا-

 !خشک شد میترك خورد وچشمها المیحباب ِ خ....قلبم را شکافت يِزیچ

برو به خاطرِ خودته  گمیاگه م!..نگاهت لهم نکن نیبا ا گهیتو د..من خودم شکستم..!نگام نکن بابا ينجوریا-

 .من پشتتم یکه باش ایدن يِهر جا..!بابا

اشک به چشات آورده قلمِ پاشو خورد  اریروز بفهمم مهد هیاگه !ذارم آب تو دلت تکون بخوره ینم گهید

فقط تو ..یتو باش خوامیدفعه م نیا یول.. کنمیدارم جون م..تو وبچه ها رو ندارم  يِبه خدا من طاقت دور!کنمیم

 !مبار کم بذار نیخوام ا ینم...!دلتو گذاشتم رو چشمامم..وخواسته ات

 يبارش ها نیسرانجام ا یب يکرد وباز قصه  يا ترانهیچشمم را سواحلِ مد رِینشسته به چشمش ،کو نمِ

 !يتکرار

 !ونمت یبه خدا نم...تونم یبدون شما ومامان نم..تونم  یمن نم..بابا-

به خاطرِ خودت ودلت از ما  ندفعهیا...سایدلت وا يِپا..!باش نبارمیا..يمحکم بود شهیتو هم...بابا جون یبتون دیبا-

 شهیم...وآشنا بهیسوژه برا غر شهیم....ثیحرف وحد شهیم تیزندگ یکه باش نجایا..یکن یزندگ یبرو تا بتون...بگذر

هر !!نه خورد وشکسته..سهیوا شیتو زندگ يِبذار مردونه پا!نذار اونم بشکنه..نگو يزیچ اریبه مهد!!جهنم بابا

تو  يِجا) غلتان ودرخشان ادامه داد يبه چشمش داد وبا همانِ شبنم ها ياشاره ا( یول نیزیدوتون برام عز

 !بابا نجاسیا

از  ییِایدر ایشک داشتم دل است  گریکه د یدل...ییایبا دلت راه ب یبخواه یسخت است وقت چقدر

نتوانستم  یآنقدر شرمنده بودم که حت!چشمانم بوسه نشاند يِاوسخاوتمندانه رو..دمیرا بوس شیدستها!خون

ومنِ لرزان  سوختیکه خودش پدرانه در آن م یاز جهنم....به راه افتاده لِیاز آن س!کلمه کی یحت..بپرسم

 !دنیند بیآس يِانداخت،برا یم رونیرا از النه ب دهیوترس

 يبغل زدم وبا پاها ریرا ز شیتکه از پدرانه ها نیچند ساله ام را گشودم وبزرگتر ياش عقده ها نهیس يِپهنا در

توانِ  گریمن د....تنها گذاشتم شیباور ها يترك خورده  يِایدرِ اتاق را بستم واو را با دن...رمقم همراه شدم یب

آرام  شهیمرد هم!ام یکودک بِیرق یتنها قهرمانِ ب..دمحکم بو شهیپدرِ من هم....را نداشتم شیِ اشکها دنید

 ریمتح!!،صبرمان بده یاز کم شتریب یلینه خ یکم ایخدا..دیچیپیوصبورم در هم شکسته بود واز درد به خودش م

همان برادرم بود با آن  نیا میدیدرست م...شدم واشک را عقب زدم رهیپشت در خ يبه جسمِ در هم فرو رفته 

ها با او  کیِ سرام يدر سرما!لرزان ساخته بود یمنحن کیاز او  نشیسنگ يشانه ها نباریا یول..ن یسنگ يدستها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤١٧ 

برادرم را  يِبارِ اول اشکها يزانو برداشت ومن برا يِسرش را از رو..شدم ودستم را دورِ شانه اش انداختم کیشر

 يمان چه باز یزندگ!باشد دهیرا نچش زهر نیچون من ،ا یخدا کند کس..تلخ است يادیها ز نیاز اول یبعض.دمید

 یم شیواز دردها دیکش یبرادرم آه م....از فرط خنده اشک بر چشمِ همه مان نشاند...شده بود  يِ خنده دار

 :گفت

 يِننداخته بودم که صدا دیهنوز کل...کرده بودم دیکم خر هی نایاون روز کارم زودتر تموم شده بود وبرا مامان ا-

 .روم کرد رویمو مثل زلزله ،ززن ع هیبلند وعصب

رفتن ...منم با کله افتاده توش يپسرِ ساده ...هوا نیات تور پهن کرده ا وهیدخترِ ب...!خانوم میمر يکار يِکجا-

چشاتو باز  يخوایاون وقت م!نوه تون  نمیکه با شکم باال اومدش ،اومد وگفت ا گهیچند ماه د...ماه عسل

 چیاز ه..گذرم یازتون نم..!یکنیمسرِ سجاده ت ودعا  یتو گرفته ،اون وقت نشست یلجن زندگ...؟یکن

دلِ غافل  يا دمید هویاما ..من عاشقِ شوهرم بودم ...دمیزحمت کش یزندگ نیعمر برا ا هیمن ...کدومتون

رو  یک نیبب...زنته یِعمره چشمش پ هیداداشت ...کالتو بذار باالتر احمد آقا..داده گهید یکیشوهرم دلشو به 

؟؟خودشو ودخترش ...است سهیقد یکنیفکر م دهیچیتوچادر چاقچور پ دشوکه خو بهیغر هی..تو خونمون يآورد

 ..!مردا رو تور بزنن نهیکارشون ا

دلم را پاره کرد نگاه اشک آلودش بند:.. 

باز کردم که  یتیدرو با چنان عصبان.نتونستم  گهید..!بابایِجلو..رو به مامان گفت نای؟ا..نرگس شهیباورت م-

 ..!من حقِ تو ومامانو گرفتم..نرگس سادمیاما جلوش وا..برگشت وخورد تو صورت خودم

جلوت  بشینج يزن با دستا نیکه هم یبابامو ونون ونمک دیسف يِاحترامِ مو!...احترامِ خودتو نگه دار زن عمو-

داده احترام مهمونو داشته  ادمونیعمر  هینگه دار که بابام  ،احترام خودتو يدار یگذاشته رو نگه نم

 یِعمره چشمش پ هیکه  ارهیمهد نیا!هچسب یوصله ها بهش نم نیا...!خواهرِ من از برگ گل پاك تره...میباش

سن  نیتا ا نکهیا..دیخونه وپاشو بر نیتو ا ومدین گهیبعد از نرگس د نکهیا..دوننیم نویا لینرگس بوده وکلِ فام

 ...من رفته يدونه  هیکه دلش برا خواهر ِ  نهیواسه ا..هنوز ازدواج نکرده

تو اخفال کردنِ ...دنشییزا کمیتو دوش..بودنش  وهیتو ب! يدونه ا هیاونم چه ...دونه است هیبله که خواهرت -

 !ساده  يپسرا

 !يبریِ سوال م رینجابت بچه مو ز ينطوریا..احترام  يجواب پس بد دیبه خدا که با-
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مادر  يکه منتظرن من دهنمو باز کنم وبهشون از شاهکارا ییاونا ياما به همه ..میمر دمیمن جواب م-

که  کنمیکوتاه م يخودم جور یپسرم کوتاه نکن یدخترتو از زندگ يِبه خدا اگه دست وپا...تون بگم يودختر

عمر تحمل کنم؟احمد  هیدخترتو  دیحاال با...میگبرا زند يخودت کم بود..نه ایاز اول دست وپا داشته  یشک کن

ناموست  یجا خرجِ دخترت واون داداشِ ب هینداشته تو  رتیبندم وغ یبندمون م مین يِآقا چشممو رو تموم نسبتا

 !کنمیم

 دیبا...زدیم شتریدر ،به جانم ن يمردانه ، آنسو ییها هیگر شترِیوضوحِ ب.. اش شدت گرفت هیرا گفت وگر نیا

 :دادیکه داشت از غصه جان م يبرادر...کردمیبرادرِ داغدارم م يبرا يکار

 ..!کنهیبه خدا بابا سکته م...آروم باش دادادشم...به خدا غلط کردم..نگو گهید..بسه ...برات داداش رمیبم یاله-

 .به خون نشسته اش دلم را خون کرد يچشمها

 !به استقبالت اومدم یلیروز من اومده که با س به یچ نیبب!؟؟حاال تا تهشو گوش کن يبشنو يومدیمگه ن-

 یرگیکه به ت یفشرد ورنگ یبرادرم م گانهی يِگلو يرا رو شیرحمانه پا یکه ب یهمان بغضِ خانه خراب کن با

 :ادامه داد دییگرا یم

دلت برا  ؟اگهيبریسوال م ریپدرِ بچه ها ز...شوهرتو  ي؟داریگیم يدار یچ یفهم یزن عمو م:بهش گفتم-

از  يزیچ گهیحرفا رو د نیخودت بسوزه که اگه باد به گوششون برسونه ا يمادر من نسوخته برا بچه ها

 !مونه ینم یشون باق یمردونگ

 اهیصفحه س هیهر روز به عشقِ مادرتون  دمیخودم د!بوده يپدر مادر یآره بذار بشنون باباشون چه ب-

 نیا يوتاب اورد يبشنو یتونست رتیغ یب يِاگه تو!طومار هیکه شده اونقدر براش دستخط ونوشته داره ...کردیم

خواهرتو جمع  یول!!اونو از راه به در کرده اشیکه با دلبر..ندارم  يگناه مادرتو کار!توننیرو ،اونام م یناموس یب

همون ..آب از سرِ من گذشته..رهیکه دامنِ همه تونو بگ کنمیبه پا م یشیچنانِ ات نمیبب اریکن که اگه دور وبرِ مهد

اومدن نرگس به  ایهمون روز که خبر به دن..تونم بچه دار بشم ینم گهیوگفت د میروز که از دکتر برگشت

 دیهمون روز که فهم..بود شیمثلِ اسپند ِ رو آت گهیزنِ د هی يبچه  دنِیهمون روز که از شوقِ د...دیگوشش رس

رو با  نایا يمن همه ...شمیم کیبه عشقم نزد ينطوریا..بهتر نیاز ا یعاشق ِ نرگس شده وگفت چ اریمهد

ت با (...)خواهرِ  نذارم او یاما حاال نم..دم نزدم ی؟ول دمیکش یچه خفت یدون ینم..گوشت وپوستم لمس کردم

 ..کنه يِ پسرم باز یزندگ

 :ستیاشک خون گر يهق زد وبه جا برادرم
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 انمیکه به نجابتشون تو اطراف ییبه فرشته ها...به مادر وخواهرم بست رتیغ یمنِ خاك بر سرِ ب يرو جلو نایا-

بابا مثل گچِ ...اصل ونسبش بود به شما بست  یب يِ خودشو واون خانواده  قیال یهر چ..بودم دهیرو ند یکس

خونه دستش و گرفتمو از ...کردمیم يکار هید یبا..دیلرز یوم کردیم هیصدا گر یمامان ب..شده بود دیسف وارید

خودش بود به تو  قِیال یراه انداخت وهر چ دادیاونقدر تو کوچه داد وب..بدتر شد یاما همه چ...رونیپرتش کردم ب

 !يمادر شد یکه ب ایمحسن ب زنهیبابا داد م دمید هویو مامان بست که 

باز  یتنفس يراه بسته شده  نیا دیشا....بتواند نفس بکشد دیشا..دوکتف انِیم ییجا.. دمیرا مال شیشانه ها یکم

 نیلعنت به ا..دمیبخش یکس را نم چیاصال ه..دمیبخش یافتاد خودم را نم یم یمحسن اتفاق يِاگر برا...!بشود

به زحمت ..گذاشته بود نیزم ییعقده گشا نیرا با ا شیشانه ها يِرو نِیانگار بارِ سنگ..آرام شد یکم!لعنت..عشق

  ...شد یخال شیپا ریبرخواست وچند بار ز نیاز زم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بغض کم  نیپس چرا از بار ا..افتادند یوقفه فرو م یکه ب ییفشرد واشکها یرا م شیانصافانه پا یب یلعنت بغضِ

 هیپا یب ينسبت ها  نیا ستاد؟تمامیپشت من ودلم خواهد ا گفتیبود وباز م دهیرا شن نهایا يبابا همه !شود ینم

 ..!نبود یراطلوع اهیشبِ س نیا ایبود وگو افتاده؟سرم به دوران ...ِ من ودلم يبرا دیخریواساس را به جان م

از  یکیآب را به دست ِ محسن داددم و وانِیافکارِ درهم وبرهمم ل انیاضطراب ودر حالِ غرق شدن در م با

 .دمیکش رونیب شیها ِ آشپز خانه را برا یصندل

روشن ِ اشپز خانه چشم دوخته  مهینامعلوم در ن يهر دو به نقطه ا...بود یِ خال یمغزم خال...در خواب باشم  انگار

به تار  یسکوت ،تکان يِ متماد يبعد از قرن ها..را در دستش چرخاند وانیو ل دیجرعه سر کش کیآب را ...میبود

 :اش داد وگفت یصوت يها

کردنو  یکم زندگ هیهمه درد  نیبذار خودتو بچه ها بعد از ا..به دلت..بچسب تیبه زندگ...منم مثل بابا پشتتم-

خواهر کوچولومو دوست نداشته باشم؟تنها راه  شهیاصال مگه م..به خدا من دوستت دارم نرگس..ادیب ادتونی

 !..نبودنته اریبودنت با مهد

 !از خانواده نبودم ونخواهم بود دنیمن اهلِ بر..اورمیرا چگونه تاب ب يدور نیا ایخدا
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 ستادهیحامد پشت در ا...زدم رونیبرادرم ب يکشان از خانه  يا بر دوشم گذاشته وپابارم ر یتر از هر زمان خسته

خدا ...یحرف چیشدن دنبالم آمد، بدون ه نیبه سوار ِ ماش ياصرار چیبدون ه.. گرفت واریاز د هیتک دنمیبا د...بود 

حاال ...زده اند میکه به آبرو یچوبِ حراج ریرا ز ستخوانما يترك ها يِصدا..باشد دهیمحسن را نشن يِکند حرفها

 !تواند خوب باشد یهم نم شهیدوست هم کی،حضور  کردمیکه خوب فکر م

پس باآلخره آسمان ...ِ صبح انداختم شیبه گرگ وم ینگاه..دیخورش يهمان بزم سکوت وسخاوتمندانه ها در

بد جور  میچشمها...آرام گرفتن سراغ نداشتم يبرا ییجا! داد تیصبح رضا یبه هم آغوش یشبِ طوالن نیِا

 !مانست یراه رفتنم به مستها م یخواب یوبه گمانم از ب سوختیم

در آخر چشم که باز کردم خودم را ..راه رفتم وراه رفتم ... رفتم یم دیبا یبود ول دهیوتهوع امانم را بر جهیگ سر

رمقش رها کردم  یآغوشِ ب يِخودم را تو!استیدن يجا نیآغوش مادر امن تر شهیهم...دمید مارستانیب يِجلو

 ..!غم کم کند يتگرگ ها نیاز درد ا یکم دیشا..سرم چتر کرد يِرا رو شیواو سخاوتمندانه دستها

چشم م را !خبربودم یب ایاز دن نگونهیهم از هوش رفتم که ا دیشا..دانم  یخوابم برد را نم یکردم وک هیگر چقدر

نگاه ِ بابا  يِگرما...یاندازه دوست داشتن یب یدر آغوش..تخت يِکنارش رو یول..ما مان بودم يِهنوزپهلو. گشودم

چرخاندم وبوسه  یسرم را کم!ساده نبود واندشکه خ یخواب محسن با صفحات یقرمز وب يِرا داشتم وچشمها

 ..دمیاش دزد دهیاز صورت رنگ پر يا

 !منو ببخش یبرا همه چ...ببخش مامان-

 :داد وگفت میبه بازو یفشارِ کوچک جانشیت بهمان دس با

که به  يدیرس یوسن ياونقدر به بلوغِ فکر..که بخوام ببخشمت ينکرد ییخطا.. يدلم بود زِیعز شهیتو هم-

 دلم برات تنگ ..انتخابت احترام بذارم

 !یکه فکرشو کن یاز اون شتریب یلیخ..شهیم

هنوز طعمِ لذت بخشِ آغوشش را .دم؟یشن یچه م ایخدا..به طرفش برگشتم واشک دمار از روزگارم در آورد ناباور

 زد؟؟یحرف از رفتن م دهینچش

 ...تونم یمامان به خدا من نم-

 :لبم نشاند وبه سکوت دعوتم کرد يرا رو دستش

 یول میتو ندار يکه طاقت دور یدونیم....زودتر برگرده اریبگو مهد..کردن فیبرام تعر زویمحسن وبابات همه چ-

گذشتن از خودتو به تو  نیما ا.!تموم بسته بشه  مهیدفترِ ن نیبذار ا..برامون مهم تره يزیاز هر چ تیخوشبخت
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 ایدن نیاز ا يزیچ..کن مامان یکم عاشق هی.. کن یکم زندگ هی!رو به خودتو وبچه هات یزندگ نیوتو ا میونیمد

 !شهیکم نم

 ؟.زن عمو..مامان یول-

 ...!تونه بکنه ینم يکار چیه نینباش یوقت-

 :دیپاش میبه رو يدر آخر هم منصرف شد و لبخند..زحمت چند کلمه تا پشت زبانش امد وبرگشت به

 !يشد ضیقلبِ مر نیمن وا ریاس يدیخسته از راه رس!کم استراحت کن هی رویدوش بگ هی..پاشو برو خونه-

 !مونم یجا م نیمن هم...قربونت بشم هیچه حرف نیا-

خودش کش میدستم نشست وبازو يِبابا رو دست مامان ....شدم  زیخ مین..دیرا به سمت گنگم را به صورت نگاه

 چشم بر هم گذاشت ..دوختم 

 دنیوبا د میباهم از اتاق خارج شد.آمدم نییخودم را به دستانِ بابا سپردم واز تخت پا.ختیبه جانم ر نانیواطم

با شانه  دهیمرد تک نیم؟ایدیدرست م...دیچسب نیبه زم میفرو افتاده پاها ییبا شانه ها یصندل يِمرد نشسته رو

ام بود؟نه امکان  یِ کودک یِ دوست داشتن مردپر خون همان  یینامرتب وچشم ها یشیته ر ده،بایخم ییها

ت اشک ِ جمع شده پشت پلکم را عقب راندم وبه به سرع!ِ من باشد یِ مثال دوست داشتن يعمو نینداشت ا

 :برخواست وبابا دستم را گرفت شیعمواز جا..طرف اتاقِ مامان برگشتم 

گوش دادنو  نی،ا تیودرشت بچگ زیر يبه خاطرِ تموم محبتا...ندادم ادیبه بزرگتررو  یاحترام یمن بهتون ب-

 !يبهش بدهکار

مجبور کرده  ینداشتم مرا به کارِ نادرست ادیبه ...پدرم دوختممطمئن ِ  يناباورم را به چشمها يِچشمها

خودش به داخل ِ اتاق بازگشت ومرا در ان سالن نه چندان شلوغ ..کرد تمیدستم را رها و به سمت جلو هدا...باشد

ودلم ،مرا  کردیارسال م ختنیگر امِیمغزم پ..دیکوب یم نهیس واریبه د يقلبم همانند ِ پرنده ا..ودلمرده تنها گذاشت

 !کشاند یاز اشکش م زیبه سمت چشمانِ منتظرولبر

 ییگرما گریکه د..ِ پر محبت یدوست داشتن شهیهم نیفرشِ قرمزِ آغوشش ،ا دنِی،با د دمیکه رس شیروبرو

 !قابلِ تحمل تر بود ریغ میبرا نیمجموعِ دوقطبِ زم يِاز سرما شیسرما...دمینداشت،لرز

 نینچنیرا شسته وا شیباورها لیهم مثل ِ من س دیشا...دیسرما لرز نیاو از ا ارنبیوا دمیعقب کش یرا کم خودم

 درهم  بتیه لرزاندیرحمانه م یب

 :انداخت وگفت نییسرش را پا!ومردانه اش را شکسته
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 ..من.. یول...عمو جون يحق دار-

 :دیجوش میکرد وخون در رگها زیاعصابم سر ر گید

 با مامانم؟..با بابام؟.؟.دیکن يکار نیعمو؟؟؟چطور دلتون اومد با من همچ یچ یول-

 ...باباجون ستین یکنیکه تو فکر م يبه خدا اونجور-

 ...ستمیمن دخترتون ن-

دیدلم را به آتش کش نشیغمگ نگاه: 

اصال !کنهیق مبه خدا اون بدونِ تو د..نرگس یحرفا دلِ بچه مو بشکون نینکنه به خاطرِ ا...یعروسم که هست-

 ..یول..هستم یتو بگ یمن هر چ

 نکارویا اریواقعا عمودلتون اومد با مهد یول..رو به چوب ببندم يگری،د یکیبه خاطرِ اشتباه  ستمیمن بلد ن-

 شه؟یخورد م!..شکنهیاگه بفهمه م دیدونیم!اما اون که از پوست وخونتون بود..یچیباورام ه..یچیه ن؟؟منیبکن

 :دیداد وبا افسوس آه کش یرا تکان سرش

 يجاش به عشق وعالقه ام شک کرد هیفقط ..جاش هیاگه ..بخون ریخودت بگ ایب...زمیعز یهست یتو عصبان-

 !..دخترم نباش گهید

 :به دستم داد يبرخواست ودفتر شیتر از قبل از جا شکسته

 !یوهست يدخترم بود اهامیتموم رو يِوتو شهیاما بدون هم-

درصد من اشتباه کرده  کیبا خودم گفتم اگر فقط ..دیدلم لرز يلحظه ا..ِرفتنش را محکم کرد يرا گفت وپا نیا

با  نگونهینشسته که ا شیحرفها يپدر پا دیچه؟شا..باشم چه؟؟اگر ناخواسته او را ناعادالنه قضاوت کرده باشم

با چند ..دستم فشردم  انِیبرخواستم و دفترِ را م..!ندهدلِ واما نیلعنت به ا.. ایخدا!!آرامش مرا به سمتش روانه کرد

به سرعت ِ برق سر بلند کرد وبا همان ..دستش جا کردم انِیچشم بستم ودستم را م..قدم خودم را به او رساندم

 .بر سرم نشاند يبوسه ا یچشمانِ اشک

بهم  شتریب..بهتره  دیخودتون برام بگ..سرك نکشم یتو کارِ دلِ کس...رو قضات نکنم یکس دمیم حیمن ترج-

 تونمیپس م..من به بابا م اعتماد دارم..بعدا از عجول بودنم خجالت بکشم دیشا.. خودم بخونم نکهیتا ا..چسبهیم

 !به برادرِ مورد اعتمادشم اعتماد کنم

 :چسباند وگفت شیبه پهلو مرا

 ..!ایتا اخر دن!یخودم يِفرشته کوچولو-
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 يرنگ به چهره ها یافق ،کم يشانه ها يِسرخ ِ آفتاب بر رو يوگونه ها میمحوطه نشست يها یصندل يِرو

 !دیمان پاش دهیوارفته ودرد کش

 يِزن بتونه جا هی دیبعد که بزرگتر شدم گفتم شا..خواستیخواهر م هیدلم  میاز همون بچگ.. ادمهی یاز وقت-

 به دختر ...نداشتن ِ خواهرو برام پر کنه

گفتم خدا دختر که بهم بده حتما پر ..بود یخال ییجا هیهنوز  یول میازدواج کرد..مامانم دل بستم يِعمو

دختررو  هیحسرت داشتن  شهیهم یکردم ول ینم يناشکر..سه تا پسر بهم داد.ندونست قیاما خدا منو ال..شهیم

 یمعن یبرام ب ایه دار شه دنبچ نهتو ینم گهیکه احترام د میدیفهم يریگیبعد از چند سال پ یوقت!دلم بود

 عشق ِ اولشو فراموش کنه؟ تونهیاصال مگه آدم م..هنوز دوسش داشتم یول..شد

 يِشد همون جا..خواهرانه اش يایبا اون دلسوز..اش یشگیبا اون نجابت هم..دمیبار د نیمامانتو برا اول یوقت

شد که مامانت شد  نیا..زبونش تنده یول هیاحترام زنِ خوب!خواهره هیفقط برا من  میبه خدا مر..تو قلبم یِخال

آرزوشو  شهیکه هم یکس..ِ نداشته ام شدخواهر...کردیاون بود که ساعتها به درد ودالم گوش م..سنگ صبورم

 هیسرِ قض یکاف يگفت احترام به اندازه !مو سر پا نگه داشت ونذاشت از هم بپاشه یمامانت بود که زندگ...داشتم

 هیحاال همون احترام براش  نیبب..تو براش بهشت بساز..تیسرخورده هست تو بچسب به زندگ شینابارور ي

 !جهنم هیرگدرست کرده به بز یزندگ

 :انداخت ونمِ از چشمش گرفت نییرا پا سرش

 ..!داداشم..تو يشرمنده ..مامانتم يمن تا عمر دارم شرمنده -

 :نه چندان پر رنگ ادامه داد يشد با لبخنددوباره به گذشته سفر کرده با انگار

شناختم برا  یمنم سر از پا نم..فرشته کوچولو بهش داده بود  هیخدا دوباره ..خوشبخت بود یلیبابات خ-

 میمر..که مدتها تو وجودم گم شده بود دوباره جوونه زد یبار تو بغلم گرفتمت اون احساس نیبرا اول یوقت..دنشید

از !غده به اسم ِ حسرت هینذار بشه ..!نخرجش ک يمحبت ِ تلنبار شده دار یهرچ..خودتمثل دخترِ  نمیگفت ا

گفت عاشقت شده ،چقدر  اریمهد یوقت یدون ینم...دلم زِیعز يشد..چشمم ينور يشد...دخترم ياون روز شد

دونم  ینم..تاجِ سرم یشیواقعا م..دخترِ خودم یشیگفتم باآلخره م!ستیاصال برات قابل تصور ن..خوشحال شدم

بهم  زیدونم چرا همه چ یواقعا نم..دونم  ینم..تو به دل گرفت نهیک و دیاون دفترو د یشد؟احترام ک یچ

 ..ختیر

 !او وقف صورت باران خورده ام يودستها شیاشک ها يشد برا یدستمال میدستها
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 نینذار..نیاگه هنوزم دوسم دار یول..ه جاقضاوت ناب نیبه خاطرِ ا..دو روز شک نیبه خاطرِ ا..عمو نیمنو ببخش-

 !دوسش دارم که طاقت شکستنشو نداشته باشم ياونقدر..خواد بشکنه یدلم نم..بفهمه يزیچ اریمهد

 !ذارم اب تو دلتون تکون بخوره ینم...دیبر کنمیرو جور م ییجا هیبراتون ..نکن قربونت برم هیگر-

 ..!دخترم دمیمن بهت قول م!شهیدرست م یچ همه

 ..:ِ چشمم گذاشتم يورو دمیرا بوس دستش

 !اریبه خاطرِ مهد..ستمیمیوا ایسخت نیا يهمه  يِبه خاطرِ دلم پا نباریا یول.. یلیخ..سخته عمو یلیخ-

طرف راحت  نیاز ا الشیمرا به خانه رساند وگفت حاال که خ..میدل سبک کرد یچسباند وکم نهیرا به س سرم

 ..مان به تهران باز خواهد گشت يکوچِ اجبار ي هیمراحلِ اولانجام  يشده است،برا

گمان او هم  یب یول..نه ایخبر راحت خواهد بود  یِ از همه جا ب اریمهد يِهمه اتفاق برا نیدانم هضمِ ا ینم

 !کند یبه قولش عمل م شهیمرد هم کیاو قول داده است و...مان تمامِ تالشش را خواهد کرد یزندگ يبرا

 

 اریمهد

 

دونفره  کی.. میشد دیمرکز ِ خر نیبهتر یراه یمعطل ن،بدونیحس ریمسابقه وبرنده شدنِ ام جیاز اعالم نتا بعد

 بعد از رفتنِ نرگس دلم ...مردانه ي

 ریرا به ام یروزِ تکرار نشدن نیاما ا....کرد یاضطراب را کم رنگ نم نیا يگاریس چیه گریآشوب بود ود یحساب

حتما ...لبم نشست يِرو يلبخند...را انتخاب کرد يریکوتاه حر راهنِیپ....کودکانه اش بدهکار بودم يِایودن نیحس

بغلش زده بود  رِیشده را با غرور ز چیکادو پ يبسته !بودخواهد  ایدن رِیتصو نیباتریدشت پر از گل به تنش ز نیا

به محضِ ..دیچسب یلیمردانه مان خ دیکوتاه وخرِ  يرو ادهیپ...زدیاش را گاز م یفیق یبستن یوبه سخت اقیوبا اشت

 :گفت زیبه خانه،دن دنیرس

 ..میپروازِ فرست کالس به تهران دار هیامشب ..خبرِ خوب  هی-

 :ومهتا کرد وگفت نیحس ریام روبه

 ...میکن زیمامانتو سورپرا میخوایم-

آنقدر مشتاق بودند که ..را جمع کنند لیاتاقشان شدند تا وسا یراه تایوهمراه آ دندیکش ادیفر یها از خوشحال بچه

خودم را کنارِ پنجره ..من اما در فکر فرو رفتم..را يچند روز ِ دور نیا یسخت یحت..را فراموش کردند زیهمه چ
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داشتم  ادیبه  تایهنوز آن فاجعه را با آ...بودم همن هنوز آن شب را هضم نکرد...آتش زدم يگاریرساندم وس

مرا  يخبر یب نیهنوز ا!کردیم ینیدلم سنگ يخاتون رو يِ چند روزه  يهنوز درد دور...بودم زانیازنگاهش گرو

 !کشاند یم یوانگیبه مرزِ د

سنجاق شده به قوه ...شدم لیبه سمتش ما یکم... شانه ام نشست  يِمردانه اش روِ دست يبازهمان رنگ 

 !او خواهم افتاد ادیشک  ی،ب نمیبب دیسفمن بعد، هر وقت رنگ ..انتخابش را تن داشت

 ..! نیخودتو با ا يخفه کرد..کم به خودت برس هیو ریدوش بگ هیبرو -

 ...را به عقب فرستادم میموها یفشردم وکم زیم يرو يِگاریس ریز يِرا تو گارمیِ س ته

 ران؟یا يایم يدار یتو برا چ-

 :را برگرداند شیزد ورو يپوزخند

کم با بچه ها  هیقرارداد دارم برا آخر هفته ،دلم خواست  هی..اونجا امیپاشم ب لیدل یکه ب ستمین کاریاونقدر ب-

 داره؟ یاز نظرِ تو اشکال..باشم

مو جمع وجور  یزندگ يخودم بلدم چه جور..به به پا نداره يازیمن ن یفقط به اون سامان نامرد بگو زندگ..نه-

 ..کنم

 :رفتنم را گرفت يِرفتم که حرفش پا یسمت پله ها م به

اون وقت تو ..اس گهید یکیطلبکار باشه  دیکه با یاون..؟.يرو به اون رو شد نیچرا از ا..ار؟یتوچت شده مهد-

 برجِ زهرِ مار؟؟ يشد

همانطور پشت به او پله .. ام نشست یشانیپ يِرو يکرد،عرقِ سرد ریکه ذهنم را درگ يبه صفر بیاحتمالِ قر از

 :ها را باال رفتم

 ..!یچیه..زیدن یدون ینم یچیتو ه-

زد  يتلخند..ختیر زیم يِرو السِیدر گ یدنینوش یمبل رها کرد واندک يخودش را رو دمیپله ها د يِباال از

 :وزمزمه کرد

تو  یول..دونن ینم یچیه انتیکه اطراف يدار نویتوهم ِ ا.. یدونیم زویهمه چ یکنیوقتا فقط فکر م یلیخ-

 !است گهیطورِ د هی زیهمه چ تیواقع
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را داخلِ چمدان  میلباسها يحوصله تما یب..را نداشته باشم زیدن يِحرفها لیکه توان ِتحل کردیسرم درد م آنقدر

فکرم را  دمانِیچ یزمان ِ پرواز کم دنیتا رس دیبا..تخت رها کردم يِبه زور درش را بستم وخودم را رو..چپاندم

 ..دادمیسروسامان م

را کنارم  یخاتون گرید..فرق کرده بود  رمیتعاب..نبردم یلذت چیپشت پنجره ه يِپر ستاره  پروازِ آرام وشبِ از

قلبم سراسر درد ...که او را هم نداشتم التماس کنم ینشستن در کنارش،همچون بچه ها به سامان يِنداشتم تا برا

 ..نداشتم شیرو یشناخت چیکه ه يدیبود وحسِ جد

همه اعصابم را ..نافرمش يوآن سرتکان دادن ها زی،دن تایمضطربِ آ ينازك مهماندار،نگاهها يآرام وصدا فرود

انگار مغزم را اسکن کرده باشد ودر حال ِ !پرمعنا بود  ،ییمعنا یب نیتاسف خوردنش ،در ع نیا...ختیر یبهم م

تنها !دید یام م يفکر يِسلول هارشد را در  حالِونافرمِ در  میبدخ ياو هم توده  ییگو.....نواقصش باشد یبررس

واز دهن  دهیماس يلبخند ها لِیدل گانهی..بود نیحس ریمهتا وام اقِیپر شور واشت ي،چشم ها يدواریام ينقطه 

 !افتاده ام

 تای،آییکذا زِیهمان سورپرا يِبه اصرار ِ بچه ها وبرا...گذشته بود مهیشب از ن تمیگرف لیها را که تحو چمدان

سامان  نِیماش!!نگفتم يزیباز هم چ یول دادمیم حیچهار نفره راترج یهرچند من جشن...هراهمان شدند  زیودن

بودن  نیا..بود  قی،عمیلیاز خ شتریب یلیوسامان خ زیدن يانگار رابطه ...مخصوصش منتظرمان بود يوراننده 

 ..!عذاب آور بود مینبودنِ سامان برا نیِ درع يها

اش  ینامتناه يِها ش،برادرانهیحضورش را ،لبخند   ها...دمیکشیم شیوبا پا پ زدمیرا با دست پس م بودنش

را  تایآ يِحرفها قِیتصد..را دوست نداشتم نشیاما نگاهش را به خاتون،آن برقِ تحس..خواستم یرا،همه را م

تنها ! پر شده بود از خاتونِ من امانو دختر کُشِ س يچشمانِ خاکستر..طور بود نیواقعا هم یدوست نداشتم،ول

 !یزندگ نیحقِ من از ا

چشمِ همه به جز من  يِخواب در کاروانسرا يِقافله .. زدمیدست وپا م میها یشانیپر انِیفکر بودم ودر م در

منحصر  يها ییباینافرمش ،ز يِبه آسمانِ پر ستاره وصله شده بود وقرمز یاز خستگ زیلبر میچشمها!اُطراق کرد

بردیسوال م ریرا ز ریکو به فرد! 

لبم را تَر  انوسیبه وسعت اق يبه خودم چسباندم ولبخند شتریرا ب نیحس ریام..میدیبه شهر رس دهیاز سپ قبل

حالت  رییلبم تغ ياز بنا گوش در رفته  ي هیِ روشنِ واحدش زاو يچراغ ها دنِیبا د..آدرس را به راننده دادم!کرد

نه چندان  ییشدم وبا قدم ها ادهیپ.بچه ها هنوز خواب بودند یول..شدند  داریهم ب تایوآ زیدن لیبا توقف ِ اتومب..داد
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رنگ ورو  يِ زنگ را لمس نکرده ،در باز شد ومن ناباورانه به مرد یهنوز شاس..رفتم شیمحکم به سمت خانه پ

 ..،با لبخند ناموزونِ کنارِ لبش چشم دوختم دهیپر

ِ  يها لمیدرست همانند دورِ تند ف..سابقه به راه انداختند  یب یدر سرم شورش ری،صداها وتصاو یکمتر از آن به

 یتمامِ ب.دندییسا یاعصابِ نداشته ام م يِرا رو شانیفتند وپا ریسرم رژه م يِفلَش بک ها تو یتمام..یینمایس

مرد متعجب اما، آرامِ  چشمِ يِشد پا یکرد ومشت فورانها،استرس ها ،افکارِ ناقص الخلقه وکج ومعوجم  یخواب

 یِشگیهم يِاو جا کردیدر گوشم زمزمه م یاش نشستم وکس نهیس يِرو..افتاد نیزم يضربه رو نیبا اول..!روبرو

 !دانم یداند ومن نم یرا م دیکل

از  زیلبر یِبا چشمان..انداخت نیناباورِ نرگس درگوشم طن يصدا...دادمیگردنش فشار م يِداخلِ گچم را رو دست

 يتوجه به نفسِ ها یب....!ِ بر باد رفته ام از خاتون ریبه تعاب..ِ له شده ام يبه باورها..اشک به او چشم دوخته بودم

نجات حامد تمامِ توانش  يِوبرا ختیر یاشک م..خاتون بود هفشردم ونگاهم ب یحامد دستم را م ي دهیبر دهیبر

 ..را به کار بسته بود

 ؟یتو چت شده لعنت...یکنیخفه اش م يدار..اریولش کن مهد-

 ..!آشنا ست میسوال برا نیومن احساس کردم چقدر ا دیکش یم ادیفر

وقفه  یکه ب شیودستها!کمک...!کمکم کنه یکی.. ایخدا....شهیداره خفه م..کنمیخواهش م..اریولش کن مهد-

تاب آوردنِ ..خودم را هم..!من اورا خواهم کشت..تالش نیاما نافرجام بود ا..ییجابجا یاندک يِبرا دادیمرا تکان م

 !ناممکن است میبرا یرتیغ یهمه ب نیا

 ...!کثافت کشمتیم-

ِ  ي،برا یدفاع چیواوبدون ه..کردمیم یخودم سرِ او خال.. تای،آ زیام را از سامان،دن یِوتمامِ دق ودل گفتمیرا م نیا

قفل شده بود وباتمام قدرت  میتنِ حاجت به دور بازوهاگرف يِنرگس برا يِدستها..!گشودیآغوش م میمشتها

 ..!گُرده ام نشسته بود وعاقبت کار دستم داد يِرو تیعصبان...تکان خوردن ياز ذره ا غیدر..داد یتکانم م

به شدت  زوسپسیم يخورد وسرش به گوشه  نیبه شدت زم....را به عقب هل دادم م،نرگسیها یوانگیدر اوجِ د

 :دیکش ادیچشم برهم زدن حامد مرا به عقب زد وفر کیدر ..برخورد کرد نیبه زم

 ؟؟؟؟ یعوض يکرد کاریچ-

خونِ ..نگاه کردم نیزم يِکرد؟ناباور به نرگسِ افتاده رو ینم يقدرت مقابله داشت وکار..دیسمت نرگس دو وبه

من  نِیخورد ونگاه ناباورش ببه شدت به چهار چوب در  زیدن....اش دلم را چنگ زد یشانیپ يِراه گرفته رو
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ِ  یشانیدستم را به پ دیلرز یهنوز از خشم م هک ییجلورفتم وبا دستها...وحامد آش والش در گردش بود..نرگس..

 : دیکشیم ادیفر یحامد عصب..نرگس رساندم يترك برداشته 

 !؟تو رو خدا جواب بده..؟نرگس..نرگس..؟؟؟يکرد کاری؟چ..یعوض يکرد کاریچ-

حامد را عقب زدم وبه  يِدستها...!خونش تنم را به آتش کشاند يِوگرما دمیشکاف سرش کش يِرو را دستم

 یناگهان گرما ولزج.فشردم  نهیسرش را به س...تنگ بود شیچقدر دلم برا..تنش  يِگرما.. دمشیآغوش کش

شکسته را از  ي رهیگ....رها شد نیزم يِرو شیاش را باز کردم وآبشارِ موها يروسر.....پشت سرش تنم را لرزاند

 ..دمیهم فشردم ولبم را گز يِاز درد چشم رو..در آوردم  شیموها انِیم

 !تو رو خدا..زمیباز کن چشماتو عز.... به خدا غلط کردم..؟پاشو نرگس ..!کردم من کاریچ ایخدا-

به راه افتاده  لیس..داشت يزیاش خونر یشانیپ..بسته بودند  شیهنوز چشمها..دستم گرفتم  انِیرا م صورتش

صورت معصومش  دنِید يِبرا یمجال یلعنت يِاشکها نیا دیشا.. زدمیپشت سر هم پلک م..را تار کرده بود دمی،د

 ...!دمیرا د شیپلک ها فیفواز پشت پرده اشک ،لرزشِ خ دمیکش ادیدوباره نامش را فر..!بدهند

 چه کرده ام؟ زمیبا عز ایخدا..با ضعف..با لرزش..واو آهسته پلک گشود دمیرابوس دستش

 ؟..زمیعز یخوب-

 :دیکش ادیبه طرف آشپزخانه رفت وفر تیبا عصبان حامد

 ؟..خوب باشه دیبه نظرت با-

 ..شدم رهیخ حالشیب يِنگفتم وبه چشمها يزیچ

 ..!بال رو سرت آوردم نیادستم بشکنه که  یاله..شد یچ دمیبه خدا نفهم..قربونت برم یخوب-

 ..!خاتون یتو خوب نقدریچرا ا..دادی،آزارم م يادیوفر خیاز هر توب شیکه ب يسکوت بود ولبخند تنها

 :گفت یتکان داد وبه آرام لب

 ..!ِ تو نبود ریتقص..ستین يزیچ-

 ..را کنار زدم شانشیوپر یخون يِگذاشتم وموها میپا يرا رو سرش

 هیِ اول يکمک ها يوصورت برافروخته ،کنارش زانو زد واز جعبه  یشانیپ يِرو يبا همان رگ برجسته  حامد

با ..دستم را به قصد گرفتنِ باند به طرفش دراز کردم ..زخمش گذاشت يِرو یبه آرام..را درآورد نیباند وبتاد

 :گفت دآم یم رونیشده اش ب دیکل يدندان ها انیکه به زور از م یکلمات

 !دهیاز شما رس یکاف يبه اندازه ..دستتو بکش کنار-
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که تا ان لحظه فقط  زیدن..برداشت زیبه سمتم خ تیتعادلش را از دست داد وبا عصبان..دمیاش کوب نهیس تخت

 :مار ا کنار زد یینظاره گر بود جلو آمد وهر دو

 ..!زنگ بزن اورژانس هیپاشو  اریمهد..رسم یخودم بهش م.. نمیکنار بب دیبر-

 :حامد کرد وادامه داد يبه لب پاره  يا اشاره

 !دارن اجیاحت یدگیبه رس شونمیا-

ومن مشغولِ  کردیم زییدر سکوت زخمِ نرگس را تم زیدن..میعقب تر نشست یوکم میکرد ینیدو عقب نش هر

 ..گرفتن شماره بودم

 ..!من حالم خوبه....اریزنگ نزن مهد-

 ..ش فشردلب یپارگ يجلو گذاشت و دستمالِ را رو یقدم حامد

 ..!مارستانیب برمتیپاشو خودم م..شو جهینت میدیتا اآلن به حرفت بودم د..خودیب-

 :اش را گرفتم هیقیبرداشتم و يزیسمتش خ به

 ش؟یمگه خودش شوهر نداره که تو ببر...یکنیتو غلط م-

 :اش جدا کرد قهیزد ودستم رااز  يپوزخند

 ؟ یکنیادعا روم نیهم سمیپل يِجلو نمیبب..همسر يِبله آقا...هه-

 یشانه اش گذاشتم وبه محضِ برگشتنش مشت يِرو یبرنداشته بود که از پشت ، دست یرا گفت وهنوز قدم نیا

 ..صورتش کردم يحواله 

اگه زنده ات  رتمیغ یب ؟؟يکردیم یموقعِ شب چه غلط نیزنِ شوهر دار ا هی يخونه  یبگ یتونی؟؟م یتو چ-

 ..بذارم 

 .. دمید اهیچند لحظه همه جا را س يِصورتم نشست که برا يِواش چنان ر يکار يِ ضربه

 ...)پو( ي کهیمرت!!یزنیبه زنت تهمت م يکه دار یرتیغ یب-

عذاب آور  يچند لحظه  نیبه هم..!مبهوت ونگرانِ نرگس يِبه چشمها..حواسم به اطرافم نبود اصال

 !در خطرم بودم وبس يِفقط به فکرحفظ قلمرو  ينر رِیمثل ش..!گذشته

 یدفاع وارِیِ درشتش همانند د کلینرگس را رها وبا ان ه زیدن...باال گرفت  مانیدادم ودوباره دعوا یرا تکان سرم

حامد را عقب ...دمیبه خون نشسته د یرا با چشمان زیمان ،دن ییبار از زمانِ آشنا نیِ اول يبرا..عمل کرد نمانیب

 :گفت دییسا یروِ هم م تیانکه از عصب ییندان هابا د..ام را گرفت هیقیراند و
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 ..!نه نرگس..نه اون  ییجواب پس بده تو دیکه با یاون-

 يِایچشم بستم رو کثافت کار..وخفه شدم دمید..خفه خون گرفتم نکهی؟جز ا...کردم  کاریمگه من چ-

 رتیغ ی؟هر چقدرم که ب.بگم دوسش دارم یبه چه زبون.بابا من فقط عاشقشم...!!رفتناش یآب ریرو ز....!سامان

 کور بشم؟؟؟ تونمیم "چند بار"باشم مگه 

 :آورد میبه گلو يشتریاش سراسرِ خون شد وفشار ِ ب یِ آب يچشمها

 ... گهیآخورِ د هیکه سرت تو  یاون وقت..اریمهد دمیچشم رو تر ند یاز تو ب یعنی-

به سرش  یدست..میشد هر سه مان به طرفش بچرخ تمام گذاشت وباعث مهیلرزانِ نرگس حرفش را ن يِصدا

 ..!در حفظ تعادلش داشت یسع یگرفته بود وبا ناتوان

 ..!زیولش کن دن-

رساند ودستش را بند  کمینرگس خودش را نزد..فاصله گرفت یافتادوکم نییبه همراه سرش پا زیدن يِدستها

 زیوانفسا،دن نیهم باآلخره در ا زیدن کردمیومن فکر م!کردیو رو م ریچشمانم را ز یناباورانه آشفتگ..کرد میبازو

 :پر فشار لب گشود یبا بغض!نیکلیب يشد ونه آقا

 ؟؟يبه پا کرد یاَلَم شنگه رو به خاطرِ چ نیا-

 :را پشت گوشش فرستادم وگفتم شیموها.فرستادم رونیکالفه ام راب نفسِ

 ..من..به خدا من دوستت دارم..نرگس-

 :دیلرز یهمچنان م شیصدا..باز کرد یلیم یاز اشکش را بست وبا ب زیلبر يِچشمها

 ....سوال کردم ازت هیفقط -

 :افتاده بود گفت شیکه به جانِ چشمها يرا فرو داد وبا درد بغضش

 ...بپرسم  گهیجور د هیبذار -

 :کم آورد  نفس

 ؟يبه من شک دار..تو..تو-

از آنچه در ..دمیکشیعذاب م میکه با تمام سلول ها یمن..همچون من بود دنشیدرد کش..وچشمش را بست  گفت

که با  ییصدا..،قلبم را لرزاند ادیفر يِاش برا هودهیتالشِ ب..که نه ادیفر.. ادشیفر...چشم بستم ..!رفتیسرم رژه م

 :گوشم بود يِتو یمحکم یلیاش س دهیته کش يتمامِ انرژ
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به جونِ  يشک افتاد نی؟؟؟به خاطر هم..بودم یبا ک گهید یکنیم ؟؟فکريتو به من شک دار گمیبهت م-

 .!آه ...با حامد..من .. يفکر کرد..تو ...حامد؟؟تو

 !!من يِخدا

رحمانه  یب زیِ متاسف حامد ودن يچشمها....ِ من شکست يتمامِ قد ي نهییوآ...را نتوانست کامل کند حرفش

 !فشرد یقلبم را م

 يقرار یبچه ها با ب...سرش به سمت جلو خم شد...تزانو نشس يِرو..کنارم سر خورد وخودش هم دستش

 دیحامد چادرِ سف..دیخانه ماس يِپراکنده در فضا يِلبشان ،از سرما يخودشان را به درگاه در رساندندولبخندداغِ روِ

دستش فشرد  انِیبغل کرد ودست مهتا را م ار نیحس ریام..سرش انداخت وبه طرف بچه ها رفت يِنرگس را رو

 ی،راه ییبنا ریز راتییآن همه تغ دنِیِ بچه هاواصرارشان بر ماندن ود یدر پ یِ پ يون توجه به سوال هاوبد

 ..!اتاقشان شد

ستادهیانگار زمان ا..دیکش یم ادیدر خانه فر يبد سکوت  باشد ودر کنجِ افکارت چمباتمه زده وبا آن پوزخند

سرت  يِات را در جابه جا کردنِ آن حجمِ خفقان آور تو یوقفه،ناتوان یوب..شده باشد رهیمضحکش به تو خ

 !!بکوبد

 يها دیجمع کردنِ مروار يدستم را برا..نخِ چشمانش پاره شده بود ...ترك برداشته ام زانو زدم ي نهییآ کنارِ

در طوفانِ !!مماس شده با خط صورتش چقدر دلکَش است ي هیزاو نیا..دیسر عقب نکش..جلو بردم متشیگران ق

که  یکف دستم فشرد وغافل بود از دل به شتریصورتش را ب...دلم به گل نشست یآرامش ،کشت شهیچشمانِ هم

 ..!شود یکارش چه سخت فشرده م نیبا ا

 :شد رهیخ میالتماس به چشم ها با

 ؟؟؟يجرمِ نکرده ام کرد کیشر ویک گهیاز حامد د ریغ-

رفت وکف  زیبه سمت دن..وبه زحمت از جا برخواست ریتاخ یبا اندک...ندادم یجواب...کند رانمیو کجای خواستیم

 ..را به حالت التماس بهم چسباند شیدستها

 شده؟؟ کیشر یمنو با ک گهید..تو بهم بگو کنمیخواهش م-

 ..ادیب شیپ يا یبحثا ممکنه تو هر زندگ نیا..تو رو خدا تمومش کن نرگس-

 .:باال رفت و به سمتم برگشت يکوری لبش
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؟کجا نگاهم هرز ..دمیلغز ار؟؟کجایبهم بگو چرا مهد..!من ینه تو زندگ....زیدن يا یتو هر زندگ یگیخودت م-

 ؟؟؟..ید بگو کجا لعنت..؟کجا ؟؟؟..رفته

 ..دیصورتم کوب يِتو ادیآخرش را با فر ي جمله

 ..!رونیب ياز اتاقِ سامان اومد دمیخودم د-

 ...دینبار نباریا یدوباره پر شد ول چشمانش

 یلیخ..!!دوست خودته نیحاال نوبت بهتر..يدوستمو به خاطرِ کمک به زنِ خودت آش والش کرد نیبهتر-

 برادرِ  یحت ای؟..زهیدن ینوبت یک...! خوبه

 بقالِ سرِ کوچه؟؟ ای..خودت

دلبرانه  یتَر ول يگونه ها يِوشد ر يناخواسته ا ي دهیزد وخون وچرکش ، کش شتریزخمم را ن شیحرفها

 :دیام چسب هیقی زبهیدن يِدستها..!اش

زنتو  يخورد يادیتو گُه ز کهیمرت...!اریمهد يشورشو درآورد گهید...روش؟؟ يدست بلند کرد یتو به چه حقّ-

 ؟؟یکشیبه کثافت م قتویرف..؟يبریِ سوال م ریز

ر و ناباورانه مرا که م دستهمچون  زیتنومند ِ دن يِدستها انِینرگس روِ گونه اش نشسته بود وباهمان چشمانِ پ

 !کردی،رصد م خوردمیتکان م یعروسک

 !يتو قول داده بود..تو رو خدا ولش کن زیدن-

تنها ..دمیشن ینم ییصدا گرید..!دمیومن تازه عمقِ فاجعه را فهم کردیطلب م زیبا اشک والتماس مرا از دن تایآ

کنده شده  ایاز دن....دیکش یرقصان،دلم را به آتش م ییِفروغ با مردمک ها یخاموش وب يِ رهیجفت چشمِ ت کی

 ! یباش ستادهیبعد سوم زمان ا يِانگار رو..بودم

 دهیقامت خم يِبرا ریِ اخ یفروپاش نیا....تمام قد....ستادهیا نباریا..ختیکه در آن نرگس دوباره فرو ر يبعد همان

 يِمن واشک ها یدگیرنگ پر...تایآ يوالتماس ها زیدن يحرفها نیحدس زدنِ ارتباط ب..بود نیسنگ يادیاش ز

 میپاها!بود یسومِ هوش نرگس هم کاف کی يِبرا..دمخبر بو یداشت ومن از آن ب زیکه با دن يوقول وقرار تایآ

ونفس  یام تا خاتون طوالن یچند قدم يچقدر فاصله ..د ش یم دهیکش نیبه زم یچند تُن يهمچون دو وزنه 

 !نمود یم ریگ

 ...به خدا...بذار حرف بزنم..نرگس -

 :نفس گرفت وتنها لب زد...را به عالمت نه باال آورد  دستش
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 ..برو -

 !من داغون بودم...نرگس من حالم خوب نبود-

تمامِ فضا را در سکوت فرو  يخوشه ا ینرگس همچون بمب ادیاما فر...باال رفته بود  تایوآ زیدن يمشاجره  يِصدا

 !برد

 !رونیمن برو ب يگفتم از خونه -

 !انصاف یمن عاشقتم ب....مردم یداشتم م..شدمیمن داشتم له م..اما من حق دارم حرف بزنم-

 :رنگ باخت والتماس از چشمانش فواره زد نگاهش

نجابتمو به گند  یلعنت يِتو نیهم ؟؟مگهيمو باور کردانصاف؟؟مگه تو عشق یب يمگه تو به من حق داد-

 هی نیهم...نیبار منو بب هی نیفقط هم...بار هی نیهم...ستیحالم خوب ن!...يمهد کنمیخواهش م...؟؟برويدینکش

 !درمون یب درد نیاز ا..صدام یب ادیهمه فر نیگوشِ چشمتو پر کن از ا..بار گوش کن

 !يبهم بدهکار نویا..یبه حرفم گوش کن دیتو با..رم یمن نم-

 :ونه کلمه وحرف ختیر رونیدوخت وبغض ب میاز بازو زانیاو يِ تایپر اشکش را به آ چشمانِ

همه  نیبرا ا!ستمیطلبکارم ن!!به تو ندارم یبده چیه ؟؟منيبه من فکر کرد يبود گهید یکیبا  یمگه وقت-

 !!!ینذاشت یباق چیاز من ه گهیبرو که د..بروفقط ..ازت ندارم یطلب چیه یکه تو من شکست يزیچ

 :را زدم رمیت نیآخر..کشاندیبه زحمت مرا از جا کَند وبا خودش به سمت در م زیدن

 !نه من...!رونیرو از خونه ات بنداز ب کهیواون آشغال تو خونته؟؟اون مرت یکنیم رونیمنو ب..من هنوز شوهرتم-

 :تکانم داد تیدست برداشت وبا عصبان دنمیاز کش يلحظه ا زیدن

 !احترامِ نون ونمک عموتو نگه دارمرد..یچیه نایا...زن حرمت داره نیا..خونه حرمت داره نیا...اریبس کن مهد-

 کتاتورِید نیا!!سکوت ! یبازهم خاموش..گرید ییوباز کودتا...باران ياز چکه ا غینرگس پر بود اما در يِچشمها

 یخدا م...گرفت  یکاش غمِ النه کرده درچشمانش توانِ انقالب را از من نم!حاکم بر زمان را دوست نداشتم

عبور  سشیتند يِاز جلو کیبه  کی!جنبشِ به راه افتاده خواهم بود نیا کیزماتیرهبرِ کار نیداند که من بهتر

همه در آغوشِ ..زیسورپرا...جشن..شده چیِکادو پ يجعبه ...میکرد مشیسکوت سرخ، تقد يوتنها شاخه ا

نگاه را به جانبِ شانه  نیوبا افسوس آخر ختمیر شیاز غم رو یتَلّ..درگاه خانه به خاك سپرده شدند گر،کنارِیکدی

 ...!انداختم نشییدارِ روبه پا هیزاو يها
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 یم..را نداشتم نینده تا ماشما یباق رِیبه ادامه دادن مس يدیاش را ببازد،ام یکه در قمار، تمامِ زندگ یکس مثل

تنها ..ستیخودم مقصر ن شترازیب یدانستم کس یم..سخت بود میخراب شده است اما باورش برا زیدانستم همه چ

اراده خودم را  یب..به سمتم دراز کرد مدودستشرابا تعلل جلو آ تایآ.. دادیجوالن م نمانیب يسکوت خفقان آور

 :دسرش را باتاسف تکان دا..دمیعقب کش

 ..راجع به سامان و يزیمن چ...متاسفم-

 :دمیکش ادیسرش فر تیعصبان با

حالم از همه !افتادم ریکه توش گ يگند تیوضع نیاز ا..از خودم!خورهیحالم ازت بهم م...!فقط ساکت باش--

 !نیدیبه لجن کش مویزندگ!خورهیتون بهم م

 !! آرزوهامو

 :شدم رهیخ زیدن ییبا التماس به چشمها..قدم از آن ها دور شدم ومجددا به طرفشان برگشتم چند

گم وگور  رمیاصال م..رمیمن م..فقط ببرش ...فقط..ستیحالش خوب ن..مارستانیتو رو خدا ببرش ب زیدن-

 !من نگرانشم..ببرش یول..شمیم

 :گردنم شل شد يها مهره

 ..!اشهاونجا ب کهیخواد اون مرت یدلم نم-

تاسف تکان  يسرش را به نشانه ..امدین یجواب..زنگ را فشرد یبه سمت در رفت وشاس یحرف چیبدون ه زیدن

 بهیغر میبرا يادیز..شد دهیشب شن يکه به زحمت درسکوت سخاوتمندانه  یفیضع يِبعد از چند لحظه صدا..داد

 !خاتونم فرسنگ ها فاصله داشت يِبا صدا..بود

درکم  یول خوام،یعذر م يمهمون نواز نیواقعا برا ا!خوامیمعذرت م..!زیدن کنمیخواهش م.تنها باشم خوامیم-

 !کن

 :را به دندان گرفت  نشییداد ولبِ پا هیتک واریرا به د آرنجش

 !يزخمتو نشون بد دیبا.مارستانیسر ب هی میبر ایب..میفقط نگرانت..حرفا رو نزن نیا-

 :رو رویاما باآلخره جواب داد ودلم را ز...کرد معطل يادیجواب دادن ز يِبرا

 برم؟ دیبرا اون کجا با!..دلم بد جور زخم خورده...هیزخمام سطح-

ام بلند شود نهیس يِبه جانِ بودنم افتاد وقصد نداشت از رو یهمچون بختک زیدن نگاه! 

 !بهم زنگ بزن یداشت يدر هر صورت اگه کار-
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 .!ممنون-

 يبرا د،یام يِکور سو نیرا گذاشت وآخر یگوش!لعنت به من ..بغض داشت  شیتوانستم قسم بخورم صدا یم

 !دوباره اش در دلم خاموش شد دنِید

 :به سمتم آمد وشانه ام را فشرد زیدن

 یکم فکر کن واقعا نگرانِ نرگس هی!فکر کن هیکم به قضاوتات از بق هیحالت از همه بهم بخوره  نکهیعوضِ ا-

بهش  دیبا!!يشکوند هیزنتو جلو بق يبدجور!!ياز ش دار يادیبودنِ دوستش تو خونه ش؟؟در ضمن توقعِ ز ای

 !همونجور که اون کرد!نبهش اعتماد ک!رهیگ ینم میکه من شناختم عجوالنه تصم ینرگس..يزمان بد

آنقدر که نفسم را به !!نرگس را شناخته بود نکهیاای.بود نیسنگ میبرا يادیفعل ِ گذشته ز نیدانم صرف ا ینم

چسباندم  یصندل یسرم را به پشت..نشستم نیداخل ماش زیمنقطع والبته کمک دن يبا نفس ها..شماره انداخت

مغزم متورم شده است وهرآن  کردمیاحساس م!هم زینفسم را ن..را حبس کردم میاشکها..وچشمانم را بستم

 !را ببلعد انمیالجثه اطراف میعظ یشکافد وهمچون غولسرم را ب يکاسه  رودیاحتمالش م

 يکلمه ا یاحتی یکس يِتالش ،از سو ياز ذره ا غیدر..متالطمِ سکوت غرق شدند يِایدردر يبعد يها ساعت

 يسردرد...میبود ریفکرمان درگ يرا هضم نکرده وهر کدام با معده  ریانگار اتفاقات اخ!..قیدر نقش نجات غر

قبل  ي قهیدق رِچندیتصاو تکرارِهمچنان با  یول.. شکافتیام را از هم م يمغز يلول هاوحشتناك، تمامِ س

 ...!شکنجه بودم نیشک مستحق ا یب..دادمی،خودم را شکنجه م

 ادهیپ نیونامتعادل از ماش جیگ یدر ِخانه ،با حالت يِجلو..صورتم خورد يِزمان از دستم دررفته و بدجور تو کشِ

 :شد وگفت ادهیپ نیبالفاصله از ماش زهمیدن..شدم

 سامان؟ يخونه  میبر يخوایم-

حوصله  یب...رو کردم  رویرا ز بمیج یتمام.به سمت در رفتم  یبدون دادنِ جواب..مزه مزه کردم  یرا کم حرفش

اما ..!سوال بردم ریز یرا حساب انیرانیِ زبانزد ا يرا همانجا پشت در گذاشتم و مهمانواز زیدن...دوبار زنگ را فشردم

بدون !میکه دوست سامان بود وناظرِ تمامِ فضاحت ها يزینچه رسد به د..خودم را هم نداشتم  يواقعا حوصله 

 !را در قفل چرخاندم دیبابا ،به اتاقم رفتم وکل یوحت..مامان يها یتوجه به اظهارِ نگران

 یچشمانِ خاتون چه لذت يافتاده بر شبکه ها يموج ها يِرو يموج سوار..بود  یگوش يبه صفحه  نگاهم

 !آرامش ياز ذره ا غیاما در.. دمیچیاز درد به خود پ. دمیادکشیفر...ساعتها بغض ترکاندم..!دارد
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که خودش باعث مرگ فرزندش  یهمانند کس! دیکوب یبه در م تیوبابا با عصبان کردیم میصدا یبا نگران مامان

خواب ...از من دوا نخواهد کرد يها درد نیاما ا!ستمی،گريپا نگرفته ا یِشده باشد در سوگ از دست دادنِ زندگ

 !آغوش گستراند وبا آه وحسرت هم بستر شدم

 رآتشگایپشت س گاریوس رفتمیم اطیخانه به ح یِسرگردان در خاموش یرا همچون روح ندهیسه روزِ آ تمامِ

تمامِ ..!نشاند یواشک به چشمانم م کردی،صورتم را مچاله م نهیدود و درد درس عِیآنقدر که آن حجمِ وس...زدمیم

 يِباز کیاش را در یکه زندگ یکس يِبرا..بودمگذاشته  یالیخیخانواده ام را پشت درِ ب يِها یسوال ها ونگران

 نیدر ا!خدا را هم گم کرده بودم  یحت!زیچ چیه..ندارد تیاهم زیچ چیه گریمضحک واحمقانه باخته باشد،د

بغضِ چنبره زده  يِمطلق بود وحلقه ها یپوچ!نبود زیچ چیاصال بدون نرگس دوباره ه!هم نبود اج،اویاحت يروزها

 !!نهیبر س

آورد  یم فشار يادیز یکه دلتنگ یگاه..ارتباط را نداشتم يتوانِ برقرار یول دیشماره اش لغز يِبار دستم رو هزار

 یدر آوردنِ حت يِبرا میدستها..زدیگلو م انِیم ییدلم جا!از گرفتنِ جواب غیدر یول..گرفتمیخانه را م يشماره 

 !جان نداشت ولرزشش آشکار بود گاریس ینخ

کاش الاقل سامان را !در دو ضرب شده بود میدرد ها..کرد یآرامم نم یشبانگاه يِساعته  نیچند يِرو ادهیپ

پشت در ..شب بود يها مهین...دمیسامان د يدرِ خانه  يِرفتم ورفتم تا خودم را جلو ادهیآن شب آنقدر پ..داشتم

نخ را  نیسراندم واخر بمیج يِرا تو آشکاردستمبا همان لرزشِ ..دمیرا داخلِ شکم کش مینشستم وپاها نیزم يِرو

حالِ نذارِ من  يِبرا...ِ مطلق دامن گسترانده بود یکیتار...ِ کوچه انداختم يبه انتها ینگاه...دمیشک رونیاز بسته ب

 !کشاند یم ییگرفته بود وبه هر سو يمجنون را به باز دیب يِسرشاخه ها يباد ِ بهار..خوب بود يادیهوا ز

کام ..!جانش را سوزاند وذره ذره خاکستر شد دیلبش را که بوس...رساندم  گاریآتشِ فندك را به لبِ س یناتوان با

کوچکش چشم  یِمطلق به سرخ یاهیومن در آن س..دامن زد  شیبه گُر گرفتن ها شیاز پ شیب قیعم يها

ِ چشمم  شیاش را پ دهیخم يوشانه ها نخاتو رِی،تصو میِانگشتها انیِم گاریرفتنِ قامت س لیتحل..دوخته بودم

 !در کار نبود یباز هم سبک شدن یول دیچیدر فضا پ يا هق هقِ مردانه...!کردیزنده م

 يفقط ا..خوب است نیزم..خوردم نیشد وزم یخال میپا ریز..جانم را تکان دادم یبند وتنِ ب واریرا به د دستم

لحظه  يدر باز کن برا کیت يِبارش ِچشمانم با صدا..باز هم بغض پشت بغض ترکاندم !کاش از نوع گرمش بود

چند ساعت  نیمشقِ ا اهیچشمانم ،از س دفترِکردنِ  اهیبدون توجه به س...فکر کردم توهم زده ام ..متوقف شد يا

 ..!ادامه دادم
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 ..!توهماتم را پر داد يانداخت وپرنده  نیآشنا تر از حد ِمعمول در فضا طن ییِصدا

 ..باال ایب-

را پشت  يبه درِ ورود یمنته يعت چند پله به سر..پرت کردم اطیرا گفت ومن عمال خودم را داخل ح نیهم

 ..!اوردم مانیاش ا یقیخماروقرمزش به بودنِ حق يِپهن وچشمها يِشانه ها دنِیبا د..سر گذاشتم 

 ؟یسامان خودت-

 !رهیشو ازت بگ ینه روحِ مادر بزرگمه اومده انتقامِ شکست ِ عشق-

 :ر همان حال غر زدرفت ود ییرایوبه سمت پذ دیدر کنار کش يِرا از جلو خودش

 !بدبخت يریم یم..کمتر بکش...!یتهران گفته زک يدور مغزت به هوا يبدبخت اون هاله -

باز  مهین يچمدان ها نِیونگاهم ب زدمیتعجبِ سبز شده دست وپا م يعالمت ها انِیومن هنوز م زدیم حرف

 !واوضاعِ درهم وبرهمِ خانه در گردش بود

 ؟ ياصال رفته بود....؟یبرگشت یک-

 :گذاشت میوروبرو ختیر میبرا وهیآبم یکم

 کنه؟یبه حالِ تو م یچه فرق-

 ..!گمیکه م کنهیالبد فرق م-

 ..تیتا گند نزنم به زندگ..رفتم تا اوضاع خراب نشه-

دیخودش نوش وانِیاز ل یلبش نقش بست وکم يِرو يآشکار پوزخند: 

 !يبه سرانجام رسوند رویخط ي فهیوظ نیکه خودت استادانه ا نمیبیم یول-

 .صورتش کردم يحواله  یاز جا بلند شدم ومشت اریاخت یب

کارو  نیفقط هم!..شهیم یچ نمیرو له کن، بب ایدن ياصال همه ..منم مثل اون بدبخت بزن ..آره بزن-

 ..!يگند زد..اریخاك بر سرت مهد یعنی.؟؟.يبلد

 !وجه ممکن نیبه بدتر اونم

سکوت بود وباز همان ..رها شدم  نیزم يِرو..برگشت یمعمول تمِیبه ر میهاشل شد وکم کم نفس  میدستها

 !بود دهیصورتم کوب يِرا بدجور تو قتیحق!اختناقِ هوا

 ؟ی؟چرا تنهام گذاشت يچرا بعدش نبود..؟يچرا اون کارو باهام کرد یخبر داشت زیتو که از همه چ-

 !یتو اداره کن یزندگ يچطور يبلد یگفتیم ادمهی..!یفضاحت نیتو خودت مسبب ا....نکردم يمن کار-
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 .:دمیکش ادیفر بایباال رفت وتقر میصدا

 ...با اون لباسِ..یلعنت دمشیخودم د..اون شب تو اتاقِ تو بود یول-

 :داشت يِ سامان درسکوت خانه پژواك بد یِ عصب يِ خنده  يصدا..ممکن بود رِیغ میدادنِ کلمات برا ادامه

 نیکه خودم زخم خوردم حاضرم همون کاررو با بهتر یمن يفکر کرد..؟؟یاحمق وخودخواه نقدریتو ا یعنی-

با  خوادیکه دلت م یهر غلط يچطور تو حق دار..چِ!..یاحمق باش نقدریا شهیبرادرم بکنم؟باورم نم...نه..دوستم 

 زنه  هیچون ....نرگس  یول..ایکوفت کار نیوا یبه اسمِ دوست.. یبکن تایآ

اجازه رو داده  نیبه تو ا یحقو به تو داده؟؟ک نیا ی؟ک..حق نداره دوکلوم با دوستش حرف بزنه..اس  وهیچون ب..

 !!ید بگو لعنت..؟..هان..؟يسوال ببر رِینجابتش ز ایدن ایاون زنو با دن یول یناموس باش یکه ب

در گوشم  يچرا که درد بد..ام ییشنوا ياز آستانه  شتریب یلیخ ادشیصورتش با صورتم مماس بود وفر بایتقر

 مچش  يِدرخششِ پالك رو!دیچیپ

 ..زدیم یرا حساب چشمم

کنارِ  کیمبلِ کالس يِطرف وآن طرف رفت ودسته آخر خودش را رو نیا یکم..زد شیبه موها یچنگ کالفه

 وبا  دیبه لبش کش یدست..رها کرد نهیشوم

 :پر بغض گفت ییصدا

 ...توبه کردم...رفتم مشهد ...منِ شراب خورِ زن باز...!من...بعد از مدتها تونستم با خدا حرف بزنم-

 :ادامه داد شیمشهود در صدا یوبا لرزش دیدر چشمش درخش یاشک برقِ

به ..اگه رفتم به خاطرِ تو بود یحالِ خوبو دارم ول نیبه خاطرِنرگس ا..گم یبهت دروغ نم...من حالم عوض شده-

اما حاال شک دارم که کارم ..!یکن یرفتم تا تو زندگ...ستمیمن مثلِ بابام ن... دوست داشت نقدریخاطرِ نرگس که ا

 !!بشه ریقبال هم بهت گفتم نذار د..درست بوده باشه

 ییایمن ماندم ودن!خروار ها لباسِ کف سالن چنگ زد واز خانه خارج شد يِرا گفت وگرمکنش را از ال نیا

که در ذهنم مجسم کرده بودم به دوست داشتنِ خاتونم اعتراف کرده  يزیراحت تر از چ..!سوال ییایدن..حرف

فورانِ خشمم شدند وکمد  یز قربانیم يِِ رو یستالیکر يظرفها يهمه ..کشاند یمرا تا مرزِ جنون م نیا..بود

ِ رفع و  يوبرا کنندیم يخرابکار مثل بچه ها که..!باز هم حماقت ،باز هم درد..میسالن تنها مرهمِ دردها يگوشه 

 چیبدونِ نرگس،دستم به ه!آوردم یآورند،من هم پشت سر هم گند باال م یرا به بار م نیوسوم نیرجوعش دوم

 !بند نبود دیو سف ییقرمز وطال يها شهیهمان ش اجزیِدن يجا
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 !!نبود گریام بود وحاال د یبودنش تمامِ زندگ..از دست دادن نداشتم يِبرا يزیبدونِ او چ گرید

 م،آنیعظ يا يآوردم خرابکار یم ادیکه به  يزیتنها چ..داند یبافتم را خدا م يور يساعت را با خودم در چند

که به بار آورده بودم، از  یکثافت انِیمعده ام که سبک شد،همان جا درم..سامان بود وبس يهم وسط سالنِ خانه 

 ..!حال رفتم

 يتار وغبار گرفته  رِیتکاندم وتصو میخواب از پلکها..دادیوقفه وبا فشارتکانم م یب یود ودستب نیلَخت وسنگ تنم

 تیدچار پاراز یهم هرزگاه رشیتصو..ها کلفت وکشدار بود ییهمچون آدم فضا شیصدا..!سامان پررنگ شد

 نیزم يِدست دادم و همانجا رو زکنارِ در،تعادلم را ا.کشاند  یبهداشت سیمرا تا سرو یبه سخت!شدیم

آب  عِیبا حجمِ وس.دمیفهم یاش نم يور يِ در ياز حرفها يزیچ..وان به سمتم آورد يشلنگ را از باال..نشستم

 ..ِسرد نفسم بند رفت

 ..شدم اریهوش یکم

 ؟..بدم یحاال جوابِ اون بدبختو چ...کردم یچه غلط ای؟خدا..بگم یشعور من به تو چ یآخه احمقِ ب-

 ..کردیوآنطرف م نطرفیرا ا نمیلَش وسنگ فه،تنِکال

 ویهمه چ يچرا دار..کجاست پس؟..اَه..لمویکجا گذاشتم موبا...زنگ بزنم زیبه دن دیبا... کاش دستم شکسته بود -

 ابو؟؟ی یکنیخراب م

 رونیاز تنم ب یوهر بار لباس رفتیو آنطرف م نطرفیفقط ا..!مخاطبِ کدام جمله اش من بودم  دمیفهم ینم

 ..:کردیبر تنم م گرید یکیو دیکشیم

 ..!خدا کنه نفهمه-

 :ضربه به صورتم زد چند

 نفهم؟؟ يچقدر خورد ار؟؟آخهی؟مهد..گمیم یچ یفهم یم اریمهد-

 :چانه ام را فشرد یرا قابِ صورتم کرد وکم دستش

 ..!خودتو جمع وجور کن..اریمهد-

 :دییپلک سا يرو پلک

 ..!گس؟؟نر یفهمیم...ادینرگس داره م-

با بردنِ نامش انقالب رنگها حادث  ییگو..شد یکمان نیمغزم رنگ يخاکستر يها وارید..ها جان گرفتند  کلمه

 :وناباور لب زدم چاندمیپ یدهانم را کم يزهوار دررفته  يِلوال..!!شده باشد
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 خودم؟؟..خ..سِ ..نرگ!!..نرگس..نَ..نَ-

 :در فضا به راه انداخت ییاهویه شیاما بغضِ صدا..ِ لبش نشست يرو یکم جان يلبخند

 ..!نرگسِ خودت....آره-

تمامِ !کردیم يمراسمِ خواستگار يِاّیپسرِ شاخِ شمشادش را مح ییگو..وحالت داد دینمدارم را شانه کش يموها

متصل  میبه مفصل ها یآهن يدست وپا، وزنه ها يانگار به جا..ثمر بود یتکان خوردن ب يذره ا يِتالشم برا

 !شدم دهیکوب میجاداد وبه شدت سر ینامرد جا خال یکردم ول واریدستم را بند د!باشد

 ...را بستم میچسباندم وچشمها واریرابه د سرم

 يِها يخاکستر..فشرد شیدستها انِیسرش را م.ومستاصل دو زانوکف اتاق نشست  ستادیازتکاپو ا سامان

 :سالن دوخت يِآنسو ییرا به جا زشیلبر

 کنم ؟؟؟ کارین چم-

 کرد؟؟یتقال م نگونهیچه ا يبرا..اش رساند قهی يرا به دکمه  دستش

 ..!یلیخ!..ادهیز یلیبرا من خ نیا..شمیخفه م ا؟؟دارمی؟؟خدا ایخدا-

به زانو گرفت وچشمانِ  یدست.!بود کیاز اندازه نزد شیبازدمش به آه ب..کاره گرفت  مهیچند دم ِ ن یسخت به

 ..به سمتم آمد یبه سخت.تَرَش را به من دوخت

 یصندل يِرو.. انداخت وبه زحمت مرا به تراس برد میبازو رِیدستش را ز..را ازجاپراند مانیزنگ هردو يِصدا

 نمِ چشمش را گرفت .نشاند ولباسم را مرتب کرد

 :ام را فشرد وشانه

 !تو بکن داداش یتمومِ سع!....یخوشبخت بش يتو به من قول داد-

اش  یشانیپ يِزخمِ رو...!!.دلم همانا يِوقفه  یقامتش همانا ولرزشِ ب يشدنِ در همانا وظاهر شدنِ کعبه  باز

 !چشمم و قلبم را فشرد انیشد م يخار

مسافرانِ غم را به مقصد قلب جبران کند؟؟مشت شدنِ دستها  یتواند اضافه بارِ قاچاق یپلکها م افشردنِیآ

 تَرق تَرقشان چه؟ يِوصدا

سردرد امانم را .دمیدراز کش منینش يا روزهیف يکاناپه  يِنامناسب رو اریبس یطیبعد از رفتنِ عمو با شرا نرگس

در تنم پرسه  یبیعجِ  يسرما.. منصرف کرد میلباسها ضیچشمانم مرا از تعو يوقفه  یسوزشِ ب.بود دهیبر

 هیرا محاصره کرد و بعد از گذشت چند ثان لکمسپاه خواب تمامِ قلمروِ پ.... دمیخودم کش يِچادرم را رو...زدیم
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 جهیشده که سرگ زیمخین میدر جا یکم...شدم داریبا احساس ِتهوع از خواب ب!..مغزم را به طور کامل اشغال نمود

را  میو چشمها دمیکش قیچند نفسِ عم...،دوباره مرا به کاناپه کوك زد یکوحشتنا اریبه انضمامِ معده درد بس

زنگ ،نگاهم را به  يِصدا...ترساند یبدجور مرا م ییهمه تنها نیا.کرد سیصورتم را خ میپلکها یشتاما ن...بستم

 دنِیبا د.کشاندم فونیخودم را به سمت آ یصورتم را پاك وبه سخت..به دوازده بود کینزد!جانبِ ساعت کشاند

 !ست ییقابل شناسا يا هیاو از هر زاو...ِ لبم نشست يکم جان رو يطرحِ لبخند يد یمرد پشت به ال س

 ..باال ایب..سالم-

ادامه  شیلبها يِرو قشانیعم يبه حفار يلبخند ساز يکرد وکارکنانِ اداره  لیما نیرا به سمت دورب صورتش

 :داند

 !برات غذا فرستاده  هیمامان عط..!نییپا اینه تو ب...سالم-

 تیاذ یام را حساب یصوت يِپس انداخت وتارها ییلویچند ک یبغض ریچند روز ِ اخ نیام در ا nبارِ  يِبرا میگلو

را گاز  میگلو يهمچون سگ هار یآنقدر که احساسِ خفگ..تمامِ خانواده ام به شدت تنگ بود يِدلم برا!کرد

  یکم را شیوچشمها دیرا درهم کش شیکش آمد،ابروها يادیسکوتم که ز!ردیبگ

 ..کرد زیر

 حالت خوبه؟-

تظاهرم به خوب بودن ،فرو  وارِیوار،دید يِخورد وهمانجا پا یخانه دورِ سرم چرخ....ستمیپا با يِنتوانستم رو گرید

 يِکه حامد جاخدا را شکر !در باز کن را از من گرفت يضعف افتاده به جانم، فرصت فشردنِ دکمه !ختیر

 !!!دانستیرا م یدکی دیکل یِشگیهم

در  یسوزش..درنگ دست بر سر گذاشتم یوب ییرا شناسا تمیتعلل موقع یبا کم..را باز کردم میچشمها یسست با

با خنده اش از اشپز خانه به  ختهیآم يِصدا..از بابت حجابم راحت شد المیحداقل خ یول.دستم احساس کردم

 :دیرس یگوش م

 ..!اومد کمکت هیخانومِ دکترِهمسا..نگران نباش-

ِ پسرشان رفته اند وممکن  دنید يِمهندس که تازه برا يخانواده ..فکر کردم هیهمسا يبه کلمه  یکم ومن

 .. بازگردند ندهیزودتر از شش ماهه آ ستین

هم که خوانده  یپزشک..دیایب رانیبه ا شیقرار بود دوماه ِ پ یمحسن يدخترآقا..!آه..هم  یمحسن ي خانواده

 !مشترك مورد نظر،حتما خود اوست.است
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 :قرار گرفت میروبرو وهیآبم یبزرگ وانِیل با

 ؟یستیخودت ن يفشارت چند بود؟؟چرا به فکر یدونیم-

 :مجددا خودش ادامه داد..هم فشردم يِرارو میچشمها

 ؟يغذا نخورد یچند روزه درست وحساب-

 :دادم یترك خورده وخشکم را تکان يِلبها

 !رو سرم آوار شد یاصال وقت کردم؟؟تا به خودم اومدم همه چ-

 ..شتیپ ارمیرو م هیمامان عط رمیمنم م...معجونِ حامد سازو بخور نیا ایخوب ب-

 !ِ مامان شیپ مارستانیبرم ب خوامیم...یخانومو زابراه کن هیخواد عط ینم-

مهم داره  شیآزما هیفردا مامانت ..!باباته شِیدر ضمن محسن پ..یاستراحت کن دیبا يشما تا اطالعِ ثانو-

 !یتوام بهتره امشب تنها نباش..خونه ارنشونیب توننیم یک شهیوبعدش مشخص م

 یمامانتو الک يخوایم!..بعد از نصفه شبه يساعت سه ..از خودم مراقبت کنم تونمیم..ستمیمن بچه ن..!حامد -

 ؟بشه یکه چ ینگران کن

 :به سمتم هل داد وگفت زرایم يِِ رو وانینشست ،ل ییمبلِ روبرو يِمحو رو يلبخند با

 !میبه اون شاخِ شمشاد جواب پس بد دیاما فکرِما رو هم بکن که با..ستین یشک یشما خانوم نکهیدر ا-

که،در تمامِ  وهیآبم يِخنکا ایبود  اریمهد ادیدانم  ینم..دمیام نوش وهیاز آبم یوکم دمیخند يکوریار،یمهد ادی با

 !اعضا مخابره کرد رِیمطبوع به سا ییسرما ،یهمرفت ي دهیقلبم پمپاژ شد وبر اثرِ پد

 شیگرفته بود مرا ازخطوط قرمزِ مشترکم با مرد پ يکه پرده ها را به باز یمطبوع يِباز خانه وهوا يِها پنجره

 !رو،مطمئن ساخت

 یلیخ..دوست خوب است کیبودنِ  شهیهم..روزها نیپررنگ شده است در ا میبرا نقدریجمله ا نیدانم چرا ا ینم

 :ام انداختم وگفتم ینیبه ب ینیچ!خوب

 !ستمین یکه من تعارف یدونی؟؟میاز فکرِ آوردنِ مامانت منصرف بش شهیم-

 :ستواز جا برخوا دیرا بهم مال شیدستها.زد  یبرق شیرا کشف کرده باشد،چشمها وتنیچهارمِ ن انگارقانون

 !شرط هیبه  یباشه ول-

 !ینکن يفقط نامرد..باشه قبول یهر چ-

 :ادامه داد یقلبش گذاشت وبا مسخرگ يرا رو دستش
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 !خورمیبه شرافتم سوگند م-

 شنهادشیهم پ گردوستانید دبهیبا..طعمش فوق العاده است...بر لبم نشست یقیحق ياز چند روز،خنده ا بعد

 !کنم

 ..!خوب من منتظرم-

که در حقِ خودت  یهمه کم لطف نیا يبه جا!دوبله نگیدوپ هیبرا  نیحاج حس هیکله پز میکه بر یبه شرط-

 !يکرد

 !دیرس یبه نظر م يِوسوسه کننده ا شنهادیپ..رفتیضعف م يبدجور دلم

 ؟یسرُم چ نیا یول..باشه-

ره آب وشکرو جبران چند قط نیچند برابرِ ا يدر ضمن تو کله پز!یبه خودت ارفاق کن یتونیم..آخراشه گهید-

  دیرو هم تا تهش با وهیاون آبم!یکنیم

 رو زابراه کنم؟ دهیبرم خانوم دکترِ از راه نرس ای ياریدرش ب یتونیم!..يبخور

 ...!تونمیخودم م..نه -

 !کنمیروشن م نویمنم ماش یباشه پس تا حاضر بش-

 :زد وگفت میبه لباسها يلبخند

 !يهرچند آماده ا-

 ..اتاق شدم یومن سرُم به دست راه دیکش رونیب بشیرا از ج چییسو

 دنِیباد..رفتم رونیاز اتاق ب مهیسراس..دیچیدر خانه پ يبد يِنکرده بودم که صدا کسیسوزن ف يپنبه را جا هنوز

حرف زدن که سهل است در آن زمان ..در چهار چوبِ در ستادهیو ا ارِبرافروختهیافتاده ومهد نیزم يِحامد رو

وقفه  یب شیحامد نشست وباران مشتها ي نهیس يِرو اریمهد یوقت...نامِ خودم را هم فراموش کرده بودم یحت

 !کنم دایزمان را پ يِبر صورت حامد نشست،توانستم سرِ نخِ گمشده 

من به ..بر افروخته تر اریمهد یوصورت شدیتر م رهیهر لحظه رنگ حامد ت..رساندم اریسرعت خودم را به مهد به

  یحت..باشد یعصبان دادمیاو حق م

حامد را ..شناختیاو که مرا م یول رندیرا اطراف جفتشان بپذ يگرید ينر رِیش يتوانند حضور یهم نم رهایش

 کردم؟؟یم لیها را تحل نیمضطرّم،چگونه ا يِادهایودارِ التماس ها وفر ریدر گ...هم
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نجات حامد به کار  يِانداختم وتمامِ توانِ نداشته ام را برا یچنگ م شیه بازوب...کر شده بود اریمهد يها گوش

 !خوب یلیدوست خ کی.دوست است کیحامد ..بسته بودم

کنده شدم  نیاز زم اریحرکت مهد کیشده بودم که با  فیآنقدر ضع...!جابه جا شدنش يمتر یلیاز م غیدر اما

 !فرو رفت یکیوهمه جا در سکوت وتار..دمینفهم يزیچ گریود

چشمم جان  يِجلو اریمهد سِیصورت خ رِیتصو...دیلرز میآشنا تر پشت پلکها ییآشنا وبو ییاحساسِ گرما با

 ...تنگ شده بود شیچقدر دلم برا..گرفت

 .را ازبابت خوب بودنش راحت کرد المیخ یحامد ،کم یعصب يِصدا

 دهیچیدرد پ..او را داشتم گرید!دلم جا داده بودم يِرا کجا یدلتنگ نهمهیا..تنش گرفتم يِاز بو قیدمِ عم چند

سوزشِ پشت ِ سرم .وتهوعِ چنگ اندخته به معده ام  میاعضا یلرزشِ داخل..سرم مهم نبود يِدرتمامِ عصبها

 يوبه مشاجره ..دادم یشده ام را تکان نینگزبانِ س!بود وبس اریبخشِ مهد تیمهم ،بودنِ امن...نداشت تی،اهم

 :او وحامد خاتمه دادم نیب یِلفظ

 ..!ِ تو نبود ریتقص..ستین يزیچ-

 نقدریاش ا یشانیپ يِدانم چرا رگ رو ینم..نشست اریمهد يِپاها یِخوب ودوست داشتن نیکنارِ من وبال حامد

سرم نشست را  يِباال یک زیدن..را پر کرده بود دمید دانِیتمامِ م اریمهد سِیصورت خ!نمود یبرجسته م

 ..!کردمیراخاموش م شفشانآت نیصحبت وا اریبا مهد دیبا..اوضاع اصال مناسب نبود یول..دمینفهم

 ینیس رِیکه حرفش ز نمیبچ اریمهد يِرابرا شیها نیبهتر خواستمیگرفتن با کلمات بود وم یدر حالِ کشت ذهنم

 !حد ممکن باز نیراتا آخر میزد وگوشها مینوبرانه ها

اگه زنده ات  رتمیغ یب ؟؟يکردیم یموقعِ شب چه غلط نیزنِ شوهر دار ا هی يخونه  یبگ یتونی؟؟م یتو چ-

 ..بذارم 

را بدجور  نمیصورت مرد نازن!اش دلم از حال رفت يکار يبا ضربه  یبودم ول دهینفهم يزیحرف حامد چ از

 !ش را از خدا بخواهمآمد شکستنِ دست دوستانه ا یاما دلم نم..!هدف قرار داده بود

 يزیگذاشت چ یسرم نم يتو يهم سوت ممتد دیشا..صامت شده بود گرید شانیها يریودرگ مکالمه

او هم مثل  دیشا"..."ست یعصبان يگرید زِیاز چ اریمهد"..دیچرخ یجمالت مورد عالقه ام در ذهنم م...!بشنوم

من "...."اعتماد دارد منبه  اریمهد".."از کوره در رفته است نگونهیطاقتش طاق شده که ا يدور نیمن از ا

 "...!خودش گفت مرا دوست دارد..ارمیمهد يِایدن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٤٥ 

رو ..!سامان يِایچشم بستم رو کثافت کار..وخفه شدم دمید..خفه خون گرفتم نکهیجز ا..کردم کاریمگه من چ-

باشم مگه چند  رتیغ ی؟هر چقدرم که ب.رمبگم دوسش دا یبه چه زبون.بابا من فقط عاشقشم.!!رفتناش یآب ریز

 کور بشم؟ تونمیبار م

احساسِ فرو ..ستادندیسرِ پا ا زمیهمه به احترامِ مرگ غرورِ عز....زیدن....حامد...زمان هم..ستادیاز تپش ا قلبم

 اگر تنها ..!ستین یجالب زِیچ ختنیر

که  يگریساله ومرد د نیبه انضمامِ دوست چند..من در مقابلِ عشقم یول..دردت کمتر است يزیوفرو بر یباش

 ..کردم زشیدوست دوست مشترك من وعشقم بود ر

مرا که به ..!قشنگ است یلیخ شیصدا کندی؟البد فکر م..به اکو شدن دارد لِیم نقدریواژه چرا ا نیا..."چند بار"

 !خدا کند زودتر خفه شود..تهوع نشانده است

 یمرزِ جنون م یدر حوال ییمرا جا..."یرآبیز"..."سامان".."يکثافتکار"اش با  یهمخوان!من  يِداخ! يوا

  زدیامیدر هم ب يکاش خطوط مرز..کشاند

 !کنند نیدارالمجان یمرا راه کبارهیو

مانده ام را  یباق يِتکه ها یاز نجابتم را هدف گرفته بود؟؟با ناتوان هی؟کدام ناح..دیلنگ یدوست داشتنم م يِکجا

 ..!ستادمیوتهوع سرِ پا ا جهیسرگ زم،یسرِ هم کردم وبا همان همدمانِ عز ،یبچگ يهمچون لوگوها

 ..!زیولش کن دن-

دادم وخودم را به ساحلِ  یعشق را تکان ییجادو يِوار عصا یخانه ام ،موس انِیپر آشوبِ جاشده در م لِین انِیم از

 :زدم ناباورانه لب!بند کردم شیامنِ بازوها

 ؟؟يبه پا کرد یاَلَم شنگه رو به خاطرِ چ نیا-

 يشده در مغزم را با سر انگشتها پیمتنِ پر غلط تا نیوخط به خط ا ردیبه دست بگ يریکند الك غلطگ خدا

 ریرا از ز دیپررنگ ترد ینور ،خطوط مشک يتا در باز رمیمن قول خواهم دادورقه را باال نگ..نوازشگرش پاك کند

 یفقط اگرمغزم کم..خواهم کرد رقیتز میادروغ را به تمامِ باوره نیمن ا!ربخوانمیغلط گ دیسف يها هیال

 ! عضالتش را شُل کند بهتر است

باران خورده  یقلبم همچون گنجشگ...سنجاق کرد میرا به موها شیدستها..!شوندیاجابت م میچه زود آرزوها.. آه

 ..!دیجان پناه دستهانش خز رِی،ز

 ..من..به خدا من دوستت دارم..نرگس-
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شد  ایچشمانم در شیاز ترك برداشتنِ سقف امنِ دستها..نخواهم کرد یاستقبال چیه هیکاروان توج نیاز ا من

شکستنِ موج شکن ِ پلک  لِیبد جور م میشده در گلو نیبغضِ ته نش..ستین دنییبه ساحل سا نهیوقت ِ س یول

 !سوق ندهد یرانیرا رو به وم نیاز ا شیخدا کند ب..!را دارد

 ....سوال کردم ازت هیفقط -

 :به نام معده کردم دیپراس يِ حوضچه ا یخون ِ جگر راه ياز بغض را با لخته ا يتکه ا..نداد یجواب

 ...بپرسم  گهیجور د هیبذار -

 آورم؟؟؟؟ یچرا نفس کم م ایخدا

 ؟يتو به من شک دار..تو....-

 اجیبه آن احت مانمیتداومِ ا يِبرا..بگو ومعجزه کن..از ته دلم آرزو کنم نباریا خواستمیم..وچشمانم را بستم  گفتم

نفس ها وواژه ها ..!!توان معجزه گذاشت یداشتم وتو نه؟؟؟اسمِ سکوت را که نم مانیانصاف من به تو ا یب..دارم

 !به نامِ دل ياسفبارِ کشور تیاز وضع ییرها يِکردند برا یدوباره شورش

به جونِ  يشک افتاد نی؟؟؟به خاطر هم..بودم یبا ک گهید یکنیم ؟؟فکريتو به من شک دار گمیبهت م-

 ..!آه...با حامد..من .. يفکر کرد..تو ...حامد؟؟تو

 !!من يِخدا

به تقال افتاده  نگونهیجرعه هوا ا کی يکه برا یمن!جمالت،کار من ِ از نفس افتاده نبود نیدادنِ ا ادامه

 !وهوا معلق ماند نیزم انِینا مطمئن بودم جدا شد ودر م تشیاز امن یکه حاال کم یحلدستم از سا..!بودم

با حسِ ..نجاتم شتافت يِباز هم همان دوست خوب برا..خرد شدنم کامل شد یخانگ شِیآمدنِ بچه ها نما با

 کردیکجا خرج م دیمردانه اش را با رتیغ...ام شدم یسرم ،تازه متوجه ِ سربرهنگ يِچادر رو یتن کی ینیسنگ

دست  خواستیدلم م!کردیم رانیغرورم را و....عشقم را ...احساسم را...بود وآجر به آجر مرا ستادهیا..ونکرده بود

 !زمیبه نامِ مقتول بگر یقتلِ مربوطه ،با منصب يواز صحنه  رمیرابگ میبچه ها

از  نگونهیبه جرم نکرده ا...دمیکشیخجالت م انگار از آنها هم!نداشتم شانراینگاه کردنِ به چشمها ییتوانا یحت اما

واقعا ..!کشاندم یمحاکمه م زِیم يِخودم را پا نگونهیکرده بودم که ا یستیمگر کارِ ناشا شدم؟؟اصالیخجالت آب م

 !خودم را هم باور نداشتم گریمن متهم بودم؟؟د

حجم دهنده اضافه کرده باشند وحاال  یبه نامِ سکوت کم يانگار به ماده ا..شدیافزوده م طیآن بر سکوت مح هر

 ..!باشد يحجمش در حالِ اضافه شدنِ دور از انتظار
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احساسم را مرمت  یبرداشته ام بکشد وکم يبر ترك ها یدست خواهدیم دیشا..جسمِ مچاله شده ام زانو زد کنارِ

است از نو  دهیرا ،که خوب کوب ختهیوفرور یمنِ کلنگ نیا دیبا..دارم اجیاز مرمت احت يسوا يزیاما من به چ!کند

 : ملتمسم به او جوابِ سوال را با تقلب برساند يِچشمها دیشا!بسازد

 !را خوب باز کند شیخدا کند چشمها!!من چقدر اور ا دوست دارم که

 ؟؟؟يجرمِ نکرده ام کرد کیشر ویک گهیاز حامد د ریغ-

خواهم  نیقینکشد به  رونیورطه ب نیمرا از ا یدست اگر..خواستمیکمک م زیاز دن دیبا..ستیکه اهلِ تقلب ن غایدر

 :ام را به او دوختم وملتمسانه گفتم یچشمانِ اشک!مرد

 شده؟؟ کیشر یمنو با ک گهید..تو بهم بگو کنمیخواهش م-

 :بود ایگو یکاف يچشمان به خون نشسته اش به اندازه ...دیرس زیبه عمقِ استخوانِ دن یکالفگ

 ..ادیب شیپ يا یبحثا ممکنه تو هر زندگ نیا..تو رو خدا تمومش کن نرگس-

 ارمرایمهد کردمیمن که فکر م يِاما نه برا..نمود یم يعاد دیها شا یزندگ يهمه  يِها برا نیا..زدم  يتلخند

 !ام را یباستان يِعشقِ نو شکفته ..اعتقادم را..باور دارد

؟کجا نگاهم هرز ..دمیلغز ار؟؟کجایبهم بگو چرا مهد..!من ینه تو زندگ....زیدن يا یتو هر زندگ یگیخودت م-

 ؟؟؟..ید بگو کجا لعنت..؟کجا ؟؟؟..رفته

 :اریمهد ریبدون تاخ يپشت بندش جمله !برد لیتحل شیاز پ شیبود ،مرا ب ادیبه فر هی،تنها شب هیکه شب ییصدا

 ..!رونیب ياز اتاقِ سامان اومد دمیخودم د-

 :من بس بود يِشکستن برا گرید یآورد ول شیشمانم،اشک را تا مرزِ فرو افتادن پومد چ جزر

 یلیخ..!!دوست خودته نیحاال نوبت بهتر..يدوستمو به خاطرِ کمک به زنِ خودت آش والش کرد نیبهتر-

 بقالِ سرِ کوچه؟؟ ای..برادرِ خودت یحت ای؟..زهینوبت دن یک...!خوبه

نوسانات  نیا..خاموش شد کبارهیام  یچراغان يِچشمها...برق از سرم پراند یچند روز،حساب نیدر ا یلیس نیسوم

 ..!هم زمیلبر يِچشمها...دلم هم....صورتم سوخت!مشکل ساز است شهیبرق هم

 يها رندهیگ ایپخشش مشکل داشت  ستمیس..شدیپخش م تیصداها با پاراز..اش قالب شد هیقی زبهیدن يِدستها

 نیبا ا!بودمش دهیهم آمده بود ومن ند دیشا..!وبپاشمان کامل شد زیبزم بزن وبشکن وبر...مدهم آ تایمن؟؟آ

 !ستین يبه چشمانم اعتبار گری،ديممتد بهار يضربات ورگبار ها
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 يِوانشا ستادندیبه صف ا بیکلمه ها به ترت...کردیتقال م ارینجات مهد يِکه برا تایآ يِدستها.. زیدن يحرفها

 :جلو آمد اریبود که مهد دهیدستم هنوز به صورتم چسب..!بلند خواندند يِبا صدا.!نه..نوشتند میبرا یروان اریبس

 ...به خدا...بذار حرف بزنم..نرگس -

 ..!اورمیباال ب کجایمعده ام را  ينداشته  اتیفقط مانده بودمحتو...تمامِ خاطراتم را هم...را باال آوردم دستم

 ..رونیبرو ب-

 !من داغون بودم...نرگس من حالم خوب نبود-

 !م همه را خاموش کرد ادیاما فر...باال رفته بود  تایوآ زیدن يمشاجره  يِصدا

 !رونیمن برو ب يگفتم از خونه --

 !انصاف یمن عاشقتم ب....مردم یداشتم م..شدمیمن داشتم له م..اما من حق دارم حرف بزنم-

 :دلِ وامانده نیلعنت به من وا..نگ باخت والتماس به چشمانم چنگ انداختنگاهم ر..دیقلبم لرز دوباره

نجابتمو به گند  یلعنت يِتو نیهم ؟؟مگهيانصاف؟؟مگه تو عشقمو باور کرد یب يمگه تو به من حق داد-

 هی نیهم...نیبار منو بب هی نیفقط هم...بار هی نیهم...ستیحالم خوب ن..!يمهد کنمیخواهش م...؟؟برويدینکش

 !درمون یدرد ب نیاز ا..صدام یب ادیهمه فر نیگوشِ چشمتو پر کن از ا..بار گوش کن

 !يبهم بدهکار نویا..یبه حرفم گوش کن دیتو با..رم یمن نم-

که حاال درست وسط  ییتایبه آ.شد دهیخودش را در دلم جا کرده بود کش یکه حساب يدخترك بهار یپ چشمانم

 !بود ستادهیام ا یزندگ

همه  نیبرا ا!ستمیطلبکارم ن!!به تو ندارم یبده چیه ؟؟منيبه من فکر کرد يبود گهید یکیبا  یوقت مگه-

 !!!ینذاشت یباق چیاز من ه گهیبرو که د..فقط برو..ازت ندارم یطلب چیه یکه تو من شکست يزیچ

 :کرد یرا هم به سمت قلبم خال ریت نیآخر...رو به موت بودم  يچرا او نه؟؟همچون محتضَر.. دیدردم را فهم زیدن

 !نه من...!رونیرو از خونه ات بنداز ب کهیواون آشغال تو خونته؟؟اون مرت یکنیم رونیمنو ب..من هنوز شوهرتم-

 يوآجر وسنگ وآهنش را به اضافه  رودیساختمان ها م يِکه چگونه رو يا دهیلودر را د..دمینفهم يزیچ گرید

خاك تحول  یآن همه ،تنها مشت يِوبه ازا دهدیبزرگش م يِ چرخ ها لیتحو اکجی رنشیتمامِ خاطرات تلخ وش

واستخوان  هیرگ وپِ...کدستی..صاف..مشت خاك ِ بر جا مانده بود کیحال من درست مثل همان .؟؟.دهد یم

 !زدیطعنه م یواحد پول نیبه کمتر "نایقیآنقدر خُرد که ..! خُرد خُرد خرد....درهم! کجایوتمامِ خاطراتم 
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نمانده  یاز من باق يزیچ گریکه د رفتیفکر کنم با عمقِ جان پذ..چشمانش ،حکم به رفتن داد یِمحل استشهاد

 ..!است که بخواهد با او صحبت کند

حذف شده  ریدانم چرا از ضما ینم..تالش کند ییمشترکش با همچون او یزندگ يادامه  يِبرا ای..بدهد حیتوض

 ..خط خواهد خورد یومخاطب ریهر ضم فیتعر ي رهیقطعا در دا دریم یکه م یالبته کس!...ام

در باز بود وخانم دکترِ تازه از سفر !نشد دهیبهم کوب تیِخانه با عصبان ،دريدرام وتراژد يِتراژهایخالف تمامِ ت بر

صبح،خودش را به واحد ما رسانده بود وبا تعجب  شِیگرگ وم يِسر وصدا ها دنِیهم با شن زیعز يبازگشته 

از دردش دلم ضعف ..ام رساند یشانیرا به زخمِ پ ستشد!واحتماال گرفتنِ اجازه وارد شد وخودش را کنارم رساند

مشت خاك  کیمگر ...کردند ینم ياریمرا در ابراز عکس العملِ مناسب  میاعضا گریدست وپا ود یرفت ول

من حکم  يِدرآن برهه از زمان همه برا..ف کفش ها را دارد؟؟تمام انسان ها،دستها،نگاههااعتراض به ک ییِتوانا

 !همان کف کفش را دارد

نه ..دادیرا با من مطابقت م ختهیِفره ي هیهمسا نیآرامِ ا شهیهم يِِ روزها ریوتصو دیکاو یتعجب صورتم را م با

چهل وماقبلِ آن، با مخاطبِ مورد نظرش  يِدهه  يِها فهیبه ضع هیشب يِنشسته  نیزم يِزنِ بر رو نیقطعا ا!

 !ندارد یشباهت چیه

 ؟..دلم زِیعز يشد یچ-

،در آغوشش فرو  يابراز همدرد نیسوال به عنوانِ کوچکتر کیمحتاج  يِغربت زده  يانسان ها همچون

 !وهق هقِ آشکارم اَتمسفرِ سکوت را شکافت...ختمیر

در کار نبود وتنها  یشدن یخال چیه!ماند یکوچک م يبا کاسه ا ایبه آب برداشتن از در میاشکها ختنِیر فرو

 يِدخترآقا(به کمک مژگان  زمیعز يکوچک مهتا يِدستها!درد ها بود وبس يصعود شِیافزا

 یِخاطراتمم عییمردانه،آب پشت سرِ تش يِها هیپر بغضم با آن گر نِیرحسیام سِیخ يِچشمها.آمد)یمحسن

 !ختیر

،  یبرخالف تمامِ تصورات قالب....در آرام کردنِ من داشت یو مژگان سع کردیبچه ها را آرام م صالیبا است حامد

 ..!دارم ادیمن تک تک آن لحظات را به ..!باز نگشتم ایچندساعته به دن یهوشیب کیاز حال نرفتم و بعد از 

 يقرار یب...گرمِ پدر يِدستها..محسن يآشفته  يچهره ..با عطرِ خزان را يِآن صبحِ بهار اهیآفتاب ِ س طلوعِ

صحنه ها آشنا  نیچقدر ا..!اضطرابِ افتاده به جانِ نگاهشان ...قرمزشانیِِ مردمکها انیبه م دهیترسِ دو..کودکانم
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 ینم یقفر..شتریب یکم ای..به سه سال بید قریگذرد؟شا یم یتحولِ عاطف نیچه مدت از ا..اند يوتکرار

 !گاه شدن هیتک یب..مهم تداوم ِ ترس ِ از تنها شدن است..کند

همه را با ..فروغِ حامد یب يِچشمها...دکتر واظهار تاسفش...يلوژ ویتخت سرد راد..کم جانِ بخشِ اورژانس نورِ

 دیشا!پوشم  اهیقلبِ س يِتسال يِبرا...زدمیحافظه ام نقش م يِ،رو میشده در گلو نیبغضِ ته نش یِبه سخت یقلم

 !!خاطرات را اورمیب ادیکمتر به 

به حضور  هیشب..ختیر یبه جانم م یخاص يِگرما یسرد بود ول شیدستها..آمد میدر تمامِ مراحل پابه پا مژگان

 يِبرا يادیز يِها زیدکتر چ!مامان یکم..خواستیمرجان رام یدلم کم!که از نعمتش محروم بودم ییخواهرانه ها

 ..رفت یدر هم فرو م شیاز پ شیه صورت محسن بگفتن داشت وهر لحظ

 دیبا...!نه ایاست  یعیام طب يپرِشِ فکر نیحالم خوب است؟؟ ا يِبرا مارستانیرنگ ب یاسیدانم تخت  ینم

 يِرنگ ماهها نیپررنگ تر..خواستمیبه وسعت بودنش م ی؟؟من رنگ!درباره اش با دکتر صحبت کنم

 !خاموش کند شهیهم يِبرا راشعله قلبم  رِیز یکس دیبا!احساسم يوقفه  یلعنت به من وغُل غُلِ ب..!ررایاخ

موهبت غرقِ لذت  نیبه خاطرِا یگاه!از اندازه عذاب آور شیب یاز حد خوب است وگاه ادیز یبودن گاه زن

منصبِ  نیاستعفا از ا از اندازه دلت ،خواهانِ شیب یوگاه یکنیبه خودت افتخار م یوحساب يشویوغرور م

 !شودیم یآسمان

وبا  دیام را د یوروح یزهره آمد واوضاع نابسامان جسم یوقت..که حامد بچه ها را به خانه شان برد یهنگام

پرستار با  کهیزمان..اتاق مچاله شد يگوشه  یِدر صندل یحس وحال چیبابا بدون ه یوقت..اشک از اتاق خارج شد

 تیرضا دنیموقع به خواب هماندرست ..در سرمم شد یکردنِ آمپول یتکان داد ومشغول خال يتاسف سر

 !خواب شوهر دادند يخاك خورده ومتروکه  يرابه خانه  میهم به زور پلک ها دیشا...دادم

اش  هیرا محسنِ نشسته کنار تختم با آن لبخندعار نیا....دمیخواب قهیونه ساعت وهفده دق یس درست

 کجا؟؟ قیدق يمحاسبه  نیکجا و ا میوگنگ واره ها یجیرنه من وگوگ..گفت

بودنِ  یخال نیتنگ شده است وا رمیمهتا وام يِدلم برا!را بپرسم شیلبخندها یِاز او آدرسِ امانت فروش دیبا

ه اش خند یاز آن ها که آنقدر در مهمان..خواهدیوبپاشِ سه نفره م زیبر یدلم کم...زندیذوق م يِتویمحسابیلبها

قلبم را آب وجارو  یشود وکم دایپ یسالبته اگر ک.. خوب است!شودیمست م یکه آدم حساب کنندیسرو م

مرا از  دیچیکه در گوشم پ ییآشنا يِدستم نشست وصدا يِکه رو ییگرما!آشفته بازارِ فکرم را بِتکاند یکم..کند

 :نجات داد میها يریخود درگ
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 یتوگفت..کنن یم هیبچه هام که فقط گر...!گه ینم یچیحامد که ه..!می؟؟همه نگرانت یحرف بزن يخوا ینم-

 نگن؟ يزیچ

جرمِ  يفرصت بغل کردنشان را نداشتم چگونه خواسته ام تا از صحنه  یمن که حت "کنمیبا خود فکر م یکم

حساسات ومورد مربوطه ،قتلِ ا.. یشاهد باش..یکودك باش...!آه ..صحبت نکنند يا یقاض چیاتفاق افتاده با ه

 شود؟؟  یچه م ایخدا..!مادرت باشد

 هیبابا ..رهیگیمامان همش سراغتو م!ترکم نرگس یشد؟؟به خدا دارم از غصه م یچ..حرف بزن قربونت برم-

 ..میافت یاز پا م میبه خدا دار...پاش اونجا هی نجاستیپاش ا

محسن با !توانستم یواقعا نم یحرف بزنم ول خواستیدلم م...خشک بود وانگار بهم کوك خورده باشند میلبها

اعجازِ ...دندیلرز یترس خورده ام در آغوشم م يِبعد فرشته ها ي قهیکمتر از ده دق...رفت  رونیاز اتاق ب يدیناام

 :ختیر رونیحروف ب يِایشکافت ودر میلبها ؟يا دهیمادرانه ها را د

 ..!من خوبم دینیبب..!قربونتون برم دینکن هیگر-

که خبر  مویآبل يِها شهیدر ش ییها وهیحامد با آبم! ..فقط دل سبک کردن بود وبس..زدند  ینم یدام حرفک چیه

کمر  ،تایچشم يا یکوتاه واحوالپرس یداد داخل شد وبعد از سالم یخانم م هیِ عط ياز گرفته شدن با دست ها

خودم را از سر  زِیتجو یودرد ودل درمان ادمخوشرنگش فرست یِلیشالِ ن ریمهتا را ز يموها..!فرو رفت خچالیدر 

 :گرفتم

 مامان زودتر خوب بشه؟؟ نیخوا ینم-

به سمت  فیخف یِدستم را با سوزش.چشم دوختند میبه لبها سیخ یبه طرفم برگشت وبا چشمان شانیهر دو سر

 .دمیچ شانیصورت برگ گلشان کشاندم وشبنم از رو

خوشگلتون  يِدلم برا صدا..خونه میزود بر دمیمنم قول م د،یحرف بزنکم باهام  هیو دینکن هیگر نیاگه قول بد-

 ..!تنگ شده

 :گونه ام گذاشت يِدستش را به صورتم رساند ورو نیحس ریام

با پولِ ..دمیلباس خوشگل برات خر هی... من که برنده شدم..برا خنده هات ..منم دلم برات تنگ شده-

 ..ام زهیجا..خودم

شست وبا  هیرا از پا زیهمه چ!جشن را هم به ما نداد کیفرصت  یغم حت لِیس!ردیگ یپسرِ نابغه ام م يِبرا دلم

 :دوباره چشمانش طوفان زده شد وبا بغض ادامه داد!خود برد
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تونم  یرو نم ياگه کار یشد؟؟؟مگه نگفت یپس چ..میقولِ مردونه بهم داد....میدوست داشت ارویما که مهد-

 ؟ینگفت نویا اریا به مهدچر.بکنم قول ندم؟

پس چرا اون داد وحاال تو ..!دمینم یقول چیمن که بهش گفتم ه..من که بهش گفته بودم یتو نگفت اگه

 ؟؟یینجایا

به چشمانِ منتظرِ ..؟..حامد گره خورد رِینگاهم به نگاه درگ..چنگ انداخت وغم به اعماقِ دلم میبه گلو بغض

 نیبا ا ایخو گرفته اند؟خدا اریکه با مهد ییدو نیا م؟بهیحبتم چه بگومحتاجِ  م ي؟من به بچه ها....مهتا

تمام  نیزم يِ؟دارد هوا.نفس بکشم ونهچگ نه،یس يِ بختک گونه بر رو ییلویچند صد ک صالیواست یدرماندگ

 من نفس کم آورده ام؟ ای..شودیم

کلمه  کیکردن  دایوقتها پ یبعض...نشانم یوبوسه بر صورتشان م کشمیباالتر م یرمق یرا با ب میها نازدانه

چرخانم تا اشک حلقه در چشمم، از  یسر م یکم...!شودینادر، در ناصرخسرو م ییکردن دارو دایسخت تر از پ

 در بدر چهار چو!کندیم ینگاهم با محسن تالق....چشمشان خارج شود درسِید

 !پرتر یوقطعا دل....پر یچشمان..پر یبا دستان...ستادهیا

 نگونهیانگار خدا از روزِ ازل او راا!صورتش شده است مکیاز م یجزئ یشانیوپر یخستگ...سوزدیم شیبرا دلم

وآرام آرام وشمرده شمرده کلمه به ذهنِ تشنه اش  برمیفرو م نیحس ریام يِموها انِیدستم را م!خلق کرده باشد

 !کند زیمبادا قلبِ کوچکش غم سرر...زمیریم

افتاده که تمامِ  ییاتفاقا يسر هی....نیاومده باش شیکه متوجه وخامت اوضاعِ پ نیاونقدر باهوش دونمیم-

 ...!فکر کنم دیبا..  خوامیکم زمان م هی...ختهیمحاسباتم بهم ر

 :محکمتر قالب کردوگفت میرا دورِ بازو شیدستها...به سمت حامد داشت  یمهتا رفت وبرگشت سرِ

 ..!قرار بود..قرار بود..کرد تتیاون اذ!یخواد باهاش حرف بزن یدلم نم یارم ولدوست د یلیخ اررویمهد-

 :پشت دستش را نوازش کردم .ام فرو برد نهیس انیحرفش را خورد وسرش را م یباق

 مگه نه؟..میرو پشت ِ سر گذاشت نایما سخت تر از ا -

همه درد آسان  نیتحمل ا.ام جمع شد وبا التماس به محسن چشم دوختم نهیدر س يدرد.اش شدت گرفت  هیگر

 :آشکار گفت یوبا بغض دیمحسن بچه ها را به آغوشکش..!ستین

 ..!يشهر باز میدرست کرده قراره شبم بر ایبراتون الزان ییزندا دیدونیم-

 .!.پا افتاده اند شیپ يادیز یمیقد يکلک ها نیا... دندیبه من چسب شتریها ب بچه
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 ..!مامانم باشم شِیپ خوامیم..خوامینم یچیمن ه-

 يجار میگونه ها يِمقاومتم را در هم شکست ورو يودر آخر پوسته  کردیم يپافشار شیاز پ شیب اشک

 :حامد به کمک محسن شتافت..شد

که  دهیعوضش مامانم قول م..میخوشگل درست کن فیک هیوبرا مامانتون  هیمامان عط شِیپ میبر نیخوایم-

 ها؟؟!خونه ادیزود خوب بشه وب

 :به حالِ خرابِ من کرد وگفت يا اشاره

 ..!خونه ادیب ذارهیودکتر نم شهیتر م فیضع نیکنه وغصه بخوره ،بدنش از ا هیگر ينجوریاگه هم نینگا کن-

 ی، م شیدر سطرها انیع یخط به خط صورتم رابه دنبالِ غم..کند ریتوانسته بود ذهنشان را درگ انگار

آمدند واز تخت  رونیچرا که به سرعت ازآغوشم ب.کند وکاو حاصل نشد نیاز ا یخوب ي جهیظاهرا نت..!گشتند

 :وگفت دیدستم را بوس نیحس ریام..!رفتند نییپا

 ریکه غ یدونیم..یتو درسا کمکم کن دیبا..عالمه درس دارم هیمن ...خونه يایزود ب دیبا..خوشگلم یبخند مامان-

 !مامان میندار ویاز تو کس

 .سوزاند یقلبم را م حرفش

 !به خاطرِ ما..کنمیخواهش م!یپس زود خوب شو مامان-

بر  ي،اما همچون چشمه ا کردیپاك کردنشان با دست م يِتمامِ تالشش را برا.شد  سیمهتا خ يچشمها دوباره

 :کرد وگفترو به حامد ...در عوض کردن جو داشت یسع!شست یوتمامِ صورتش را م زدیگونه اش جوانه م

 !مایدرست کن دیخوشگل با یلیخ فیک هی..دوست داره یلیخ ییمویعمو حامد ،مامانم رنگ ِل-

چرا همه  ایخدا...دمیرا به آغوش کش ریوام دمیدستش را بوس!تیبغضِ النه کرده درصدا نیا يِبرا رمیبم یاله

حامد رو به محسن کرد وبا !مرا روشن کن یلطفا کم..فهمم یرا نم یپنهان يِحکمتها نیا خت؟؟منیبهم ر زیچ

 :جان گفت مهین يلبخند

 ام؟یتا من ب نییپا يبریمحسن بچه ها رو م ییدا-

پشت پلک گرفت وهمراه بچه ها از اتاق  مِیچشمش را فشرد ونم از  يبا انگشت شصت واشاره گوشه  محسن

کوتاه  يِمو میهنوز وقت نکرده ام به او بگو.. .دیکش شیموها انِیم یدست...در اتاق راه رفت یحامد کم!خارج شد

دست ساز مامان  يها وهیاز آبم!امدین شیکدام پ چیداشتم وفرصت ه يادیز يبرنامه ها..!دیآ یبه صورتش م

 یم نییپا يزیگلو چ نیاما مگر از ا..گذاشت میپر کرد وروبرو یوانیمطبوعش ل ي،با طعم وخنکا هیعط
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 شتریچشمانِ متورم ودردناکم ب يِرا رو يدادم ودستمالِ کاغذ یتکان خورمینم يِرود؟؟سرم را به معنا

بعد ..انداخت نییزانو ستون کرد وسرش را پا يِرا رو شیدستها. دیشکنارِ تخت را جلوتر ک یِحامد صندل..فشردم

 ..!را گم کرده است يدیاوهم کلمات کل دیشا..پا وآن پا کردن شروع به صحبت کرد نیا یاز کم

هست که آدم اونقدر  ییوقتا هی یول.بگم يزیمن بهت چ ستین يازیون یخودت عاقل وبالغ..نرگس نیبب-

رابطه ت با  انِیدرجر یلیمن خ..!رهیبگ میتصم ای...بشنوه...نهییتونه درست بب یکه نم شهیموضوع م هی رهیدرگ

 نیتو ا یول..گردهیازدواجت بر م عشق وعالقه به قبل از نیا ي شهیدونستم ر یاصال نم.ستمینبودم ون اریمهد

احساسِ بچه هات  يِپا نکهیومهم تر ا..اون چقدر دوست داره....يچقدر دوسش دار دمیمدت کوتاه د

 نو؟؟یا یفهمیم....وسطه

راجع بهش داشته  يتونم نظر یپس قطعا نم..شناسمش یچون اصال نم...هیبد ایمرد خوب  اریگم مهد ینم من

شما  تیچون بازم تو موقع..بد ایدونم خوبه  یاونم نم..نیرابطه کرد نیا رهیاما شما بچه ها رو درگ...باشم

 هیاز خودت به روح شتریب دیبا!..کنار نیارگرفتناتونو بذ میطرفه تصم هیو یخودخواه دیبا یعنی نیحاال ا...نبودم

فاجعه مثل از دست  هی!ریبپذ نویا..!ندارن يعاد تیتو ،موقع يِها بچه...یاونا فکر کن ي دهید بیحساس وآس ي

بهش عالقه مند ..رفتنشیپذ..اعتماد کردن اریماه به مهد نیچند یِکم کم وط..دادنِ پدرو پشت سر گذاشتن

 !شده رورویز اشونیدن يِدفعه همه  هیحاال ..شدن

ام  یهر آدمِ کُند ذهن!ارهیوتو خواب اسمِ باباشو م کنهیمدام بغض م نیحس ریام..!کنهیم هیتو خوابم گر یحت مهتا

 ...!شده قیعم یلیخ اریشون با مهد یاحساس يریکه درگ فهمهیباشه م

 .:ردیگیونگاه از چشمانم م کشدیم نهیاز س یآه

بچه ها رو در نظر  طیشرا..! يومهم تر از اون مادر...یهست يتو قو یول..توئه يِفشار رو نیشتریب دونمیم-

 !ریعاقالنه بگ میتصم هیخوب فکر کن وبعدش ..ریبگ

 :بلند شد شیزد واز جا لبخند

اون !دارم مانیدرضمن من بهت ا..یدوست رو من حساب  کن هیبه عنوان  یتونیم يریکه بگ یمیهرتصم-

 !کنهیدکتر مرخصت نم ينجوریا!ستیاوضاعت اصال خوب ن..رو هم بخور وهیآبم

هل داد ومن قلوپ قلوپ تناقض قورت  ضیاز افکارِ ضد ونق ییایدر انیمرا م..رفت رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

اصال به بلوغِ ...ستمین يقو..ستمیمن عاقل ن میبگو خواستیدلم م..!قلب وعقل را انِیآشکار م یتناقض..دادم
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هنوز ..!نشد بمینص يادیز زِیچ...نگاه کردم عحامد به موضو ي هیبا خودم سروکله زدم واز زاو!ام شک دارم يفکر

 ..!درد بود ودرد

با ..!میایکه به من ندارد کنار ب يبا اعتماد دیمن چگونه با..به نامِ بچه ها به آن اضافه شده بود گریبعد د کی تنها

 !!چشمانم دود شد وبه هوا رفت يِکه جلو يکه در دلش خانه کرده؟با اعتماد همه جانبه ا یشک

دار شده  حهی؟احساسات جر..؟غرور ِ بر باد فنا رفته ام..ردعالقه ام سوختمرد مو يمهر یکه از ب یقلب

 رونیاورم وتنها سالحم را از غالف ب یکم م گریانقدر که د...!درد دارد ی،حسابیتصاعد حساب نیا ایام؟؟؟خدا

 !اشک  کیودوباره شل...کشمیم

مرا به آغوش گرفت ...دیمد ودستم را کشآ میکابوس ها انِیمحسن به م یدانم ول یاز چند ساعت را نم بعد

را  شیذل زده ورج به رج اشکها واریشده است که به د وانهیخواهرش د کردیبه گمانم فکر م...فشرد یوحساب

 ..!شکافدیم

 زم؟یعز يدیعذاب م ينطوریچرا خودتو ا...کردم رفتم حامد وبچه ها رو برسونم ریببخش د-

حرف  دیبا...میشد وخوب دل سبک کرد میدرد ها يِاو هم همپا نباریا یبود ول هیهنوز همان داستانِ گر داستان

کالفه داخل .. گرفتیبود ومدام انگشت اشاره اش را گاز م یعصب..گفتم شیآن شب برا عِیاز تمامِ وقا...  زدمیم

 :من من کنان گفت... ستنش میباآلخره روبرو!...نبود یحرف چیاما ه.. زدیاتاق قدم م

 ییزایچ هیدکترت به !... يریدرست بگ میتصم هیتا  یبدون دیبا.. یحقته که بدون یخواستم بهت بگم ول ینم-

 ..!مشکوکه

 :تمسخر گفتم با

 اضافه شده؟ امیمرضِ ناعالجم به بدبخت هینکنه .؟.یچ-

 :گفت یکرد وبا حالت خاص میچشمها خِیرام نگاهش

 .. یول...که ناعالجه  شیناعالج-

 !تحمل کنم تونمیم..کامله ونمیمن کلکس..بگو..محسن؟ یچ یول-

 .:تخت نشست يِاز جا برخواست وکنارم رو یدرماندگ با

 بوده؟؟؟ يدر چه حد اریتو رابطه ات با مهد-

 :آشکار گفتم يبا پوزخند..جا خوردم  یسوال ِواضحش کم از

 ه؟؟یمنظورت چ-
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 :تمدهانم گرف يِدستم را جلو... دیزنانه ام جنب يها شاخک

 !امکان نداره!..من يِخدا..!نه-

 ..!من نذاشتم یول رنیبگ شیآزما خواستنیم..دکتر فقط مشکوکه-

 :پنجه فشرد انِیدستم را م صالیاست با

 نرگس؟؟ يکرد کاریتو چ!يدوباره راند بعد میریکم نفس بگ هی!یهمه بدبخت نیگفتم بسه ا-

 :دمیکش ادیفر یعصب..شد ینم باورم

باش  نیکم واقع ب هی؟؟يشده ا فیباکره ام که نگران حدود تعر يدخترِ چهارده ساله  هی ينکنه فکر کرد-

 ؟ياز من دار یچه توقع..مادر ِ دوتا بچه ...ساله ام یزنِ س هیمن !..برادر جان

 ..بهت برسه یدست او عوض ذارمیاصال نم..شه يبا آبرومون باز نیاز ا شتریذارم ب یباشه من نم یهر چ-

 ..رمیبگ میتصم میزندگ يِونقدر شعور دارم که برامن خودم ا-

 ..!تیتو زندگ شهیم شیکنم ؟نرگس به خدا آت کاریخوب پس بگو من چ-

 ..!شیبدون آزما..بذار برم باهاش حرف بزنم-

 !يبر ذارمیمن نم..!نرگس اریدر ن يمسخره باز-

با بچه چه بدون  انه؟چهیبهش اعتماد کنم  تونمیبدونم هنوز م خوامیم....باهاش حرف بزنم خوامیمن فقط م-

 ..!کنم یمعطل نم..تونم یدرصد احتمال بدم که نم هیاگه  یحت!!بچه

 :گفتم یسخت بود ول میبرا

 !کنمیدل م امیدلبستگ يِاز همه ....برّمیم-

 ..!؟؟تو رو خدا مراعات حالِ مامان وبابا رو هم بکن..نرگس یگیم یچ-

 !کرد یرابر دلم خالمضاعف  یمامان وبارِغم گفت

 رهیم ادمی!رهیم ادمی زیخودم شدم که همه چ رِیدرگ نقدریا!..براش تنگ شده یلیمامان چطوره؟؟بهتره؟دلم خ -

 .!سرش باشم يِباال دیمن تنها دخترشم که با!مارستانهیمامان تو ب..ستیکه مرجان ن

 :را با تاسف تکان داد  سرش

زهره وبابا !رو نداره یفشارِ عصب هیتحملِ  گهید..میمراقبش باش یلیخ دیدکتر گفته با یخدا رو شکر بهتره ول-

 !نگران نباش..هستن

 ...اگه نشد  یول یچیاگه شد که ه....اگه ..حرف بزنم اریبذار برم با مهد....ماجرا بفهمه نیاز ا یچیه خوامینم-
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نه چندان روشنم  ي ندهیآ يِبرنامه برا کیمثل  يزیچ کیدیام با یذهنِ خال م؟ازیبگو دیدانستم چه با ینم

 !که بود یبه هر جان کندن!دمیکشیم رونیب

 !بودم زاریمعدن ب یومهندس يازحفّار شهیهم

 ...!دارم  يفکر هیاگه نشدم -

من .اش به جا بود ینگران..دستم متوقف شد يِحرکت انگشتش رو يلحظه ا يِدر چشمانش النه کرد وبرا ترس

 : ختمیبه جانش ر نانیاطم یدلم بگذارم؟؟کم يِرا کجا دیمعضلِ جد نیا..امتحانم را بد پس داده بودم

اصال بدنم ..من واقعا کم آوردم..!یقول بده پشتم باش!..ذارمتیم زیهمه چ انِیبه مو در جر نبارمویا..!نترس-

 ..!کرده یدفعه خال هیهمه ..قلبم..فکرم...

دست وپا  دیهنوز با ام یکرده ول یهمون که بدنش بدجور خال...آخر شدم ي قهیدق دیناام رِیگ ین کُشتهمو مثل

 !!برا گرفتنِ اون مدال زنهیم

امروز که ..مامان باشه شِیپ دیبا یول..نجاسیدلش همش ا...میبشه منو بابا پشت هست یهرچ..!ينترس خواهر-

لحظه ام تنهاش  هی یشده ول یچ دونمینم"به نرگس بگو  بهم گفت رونیب ومدمیم مارستانیداشتم از ب

 .بابا حساب کن منوپس رو  ".. تیدرستش حما يمایواز تصم کنمیاشتباهاش کمک م حِیتو تصح.ذارمینم

 ..رشانیدلپذ تیبه حما...گرم شد به بودنشان دلم

خوام  ینم..خودش کم مشکل نداره...زحمتام رو دوشِ حامده يهمه ..خودت يمحسن برو بچه هارو ببر خونه -

 .!منبشه يایگرفتار رِیدرگ نیاز ا شتریب

 ..!ام دارم برات داداش گهید یزحمت هی

 ه؟یزحمت چ..خودم نوکرتم..نرگس هیحرفا چ نیا-

را فشردم شیزدم وبازو یکم جان لبخند. 

منوندم حالمو  نجایا!مو روشن کنم یزندگ فیتکل دیبا...نرویببر ب نجایمنو از ا! مرخصم کنن.با دکتر صحبت کن-

 !کنه یخوب نم

 .. طتتیتو شرا..اخه-

 !ام؟؟پس بهم اعتماد کن يمن قو یگفت یمگه نم..!کنهیبدترش م یفیبالتکل نیکه هست ،ا یهر چ طمیشرا-

 :دیام را بوس یشانیزد وپ لبخند
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 هی یتونیم..اریبه خودت فشار ن یلیفقط خ...یمحکمِ خودم يِخواهر کوچولو... کنمیبهت افتخار م شهیمن هم-

 ِ داداش بزرگه  يکمم رو شونه ها

 !یکن حساب

 !زیبرا همه چ..ممنون محسن-

 :وخجالت زده گفت دیپشت سرش کش یدست

 نجامیا.خاموش شده بود  تیگوش!نه ایکنم  یدکترتو راض تونمیم نمیمن برم بب..گهیاردیبه روم ن امویکم کار-

 !زهیم يِتوکشو...بردم خونه شارژش کردم...رژر تو نداشتنشا

 .رفت رونیتکان داد و ازاتاق ب يسر

 : دمیلب نال ریوز دمیبه شکمم کش یدست. دمیتخت دراز کش يِگرم شده ام را خوردم ورو يِ وهیآبم

 !!کنمیخواهش م ایخدا!ینه وقت مناسب.. هینه اتفاقِ خوب..!امکان نداره-

چند بار پلک زدم تا اشک .رساندم یدستم را به گوش. دینو ظهورم رهان شانِیمرا از افکارِ پر یگوش يِصدا

مدت  نیدر ا..نامش اصال تعجب نکردم دنِیاز د.نمیناخوانده به عقب برود وبتوانم نام مخاطب را با وضوح بب

چگونه  اریمهد!شودیم دایش پرفع ورجوع يِبرا زیسامان ن يدارد سروکله  یمشکل اریبودم هر وقت مهد دهیفهم

به ..!سامان قِیِ عم يوباالتر از آن برادر یشک کرده است؟؟دوست یودوست داشتن قیعم يها شهیر نیبه ا

 :سبز رابه فرشِ قرمز مقابلش سپردم يقبل از قطع شدنِ تماس نقطه ..!من يعشق وعالقه 

 ..سالم-

 ؟یخوب...سالم-

 ؟ياریمهد شِیپ...!نه-

 اونم؟ شِیپ یکنیچرا فکر م-

 ..!نشه داتیداره محاله تو پ یمشکل اریهر وقت مهد نکهیبرا ا-

 :دیچیپ یخنده اش در گوش يِصدا

 ..!پسر نیبس که خره ا-

 :ادامه دادن به دستش داد يبرا يخطوط، بهانه ا يِسکوت نشسته بررو.لبم نشست يِرو يپوزخند

 هی یول!..ستیدرصدم احتمال ِ بهتر بودنت ن هیزده  اریکه مهد يگند نیبا ا دونمیچون م ،يپرسم بهتر ینم-

 ..نیحرف بزن دیبا...بهش بده گهیفرصت ِ د
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 کنه؟؟یدرباره ات م يچه فکر یدونی؟؟ميهواشو دار نقدریچرا ا-

 :با درد..خودم ادامه دادم...پر ترانه ام نشاند يِبغض ها يِرو سکوت

 ؟؟یها فکر کن نهیِ گز یحرف بزنم ،رو باق اریبا مهد يبد شنهادیبه من پ نکهیا يِبه جا ستیبهتر ن گمیم-

 ..اش را در ذهنم متصور شدم يشدنِ چشمانِ خاکستر گرد

 نرگس؟؟ هیمنظورت چ-

 هی...کننیباشم که ناعادالنه قضاوتم م یهمون..بارم شده بد باشم هیبرا  خوادیدلم م.. گمیم یچ یدونیخوب م-

 ..!ونیاوکاز تیتنها با موقع ي وهیب

 :بردمیهم لذت م بیوعج دادمیخوب خودم را زجر م..ام گل کرده بود يباز ستیمازوخ

 ؟؟یتا بعد از عده ام صبر کن یتون یم-

 ؟؟يوارد کردن که به چرت وپرت گفتن افتاد یاونقدر بهت فشارِ عصب ای..گرفته؟؟ تیشوخ-

 :زدم يپوزخند

 ینیوبب يایخودت ب دیبا..ستیدردام ن دنِیکش ریوبرا به تص یِ خوب يراو زی؟؟دنيخبر دار زیپس از همه چ-

 ..!ازم نمونده یچیه

 ..!کرد وهق هقِ خفه ام را مدفون زشیر میاشکها بهمنِ

چقدر باورش داشتم ؟مرد آرزوهام  یدونیمن چقدر دوسش داشتم؟؟م یدونیتو م.!رمیم یسامان؟؟من دارم م-

من ..لهم کنه ينجوریدادم ا یدرصدم احتمال نم هی..همه سال تونستم حضورشو باور کنم نیبعد از ا یبود؟وقت

رو  نایا یفهمیم...تجربه کنم نارتآروم بودنو ک خوامیگفتم م..تحمل ندارم گهیبهش گفتم د..کردم هیبهش تک

اجازه  یکه ب ياافعالِ گذشته  نیاز ا..!من خسته ام سامان..!یفهمیبگو که م يدی؟؟تو که خودت دردشو کش

 !خودشونو تو جمله هام جا کردن

 :دادم رونیرا آه مانند ب نفسم

 هیفقط ..کنمیاشتباه م...وگفتم نه دمیرو د تایِاحساسِ زنونه ام پا نذاشتم؟برقِ نگاه آ يمگه منِ احمق رو-

 ادهیروابطم با تو زحاال تو بهم بگومن کجا تو ..چون بهش اعتماد داشتم..ودم نزدم دمید...!ساده است هیدوست

تو حرکات حساب شده وبدون  ایشده ام؟؟ فیتعر يِنداشته ودلبرانه ام؟؟تو نگاهها يِ؟تو خنده ها..کردم يرو

نفسم به ..تایآ..زیخرد شدنم جلو دن نی؟ا..شکسته شدنم نیکجا رو اشتباه رفتم سامان که مستحقِ ا م؟؟؟منیلَوند

 :زدم يخفه ا ي ادیفر..شماره افتاده بود
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 ....!!!جلو بچه هام-

 !بود چیزِبر کرده ،ه رویکه عواطفم را ز يرانگریو يدر مقابلِ زلزله  یول دیلرز یم شیصدا

 چیتو بدون ه!..بشر نیا اقتهیل یبس که ب...غلط کرده به نجابت تو شک کرده اریمهد..آروم..آروم باش نرگس-

 ارویبه خدا من حسرت مهد...!یبیبس که نج..ینمبس که خا!یکنیخودتو تو دلِ همه جا م يادا واطوار

 يچه شکر دونهیخودش م..داغونه نرگس..باهاش حرف بزن ایب نیحس ریبه خاطرِ مهتا وام یول..!کشمیم

اونقدر دلت بزرگ ...يدیتو مثل ِ برف پاك وسف..!بانو يندار يریتقص چیتو ه..خودتو عذاب نده نقدریا!خورده

ِ  یتو به خانوم!!حماقتو کرده نیباور کن از عشق وعالقه اش ا..ینکن غیرو ازش در گهیفرصت د هیهست که 

 !ازت کنمیخواهش م..!خودت ببخش

 يِپلکها.محلِ اجماعِ دردرا ماساژ دادم یبردم وکم میدست به گلو...ِخط يدردو سو نِیف نیف يِبود وصدا سکوت

 . دردناك وباران زده ام را محکم فشردم

خشدار وصورت گم شده  يِبا همان صدا!ستین يِ باران زا کارِ چندان ساده ا يتوده ها نیمهارِ ا..بود دهیفا یب

 :در اشک،لب زدم

 ...!تهران امیفردا م-

 :تصور کنم نگونهیهم من دوست داشتم ا دیشا...بازگشت شیبارِ سفر بسته ، به صدا یِخوشحال

 !ممنون تیهمه مهربون نیبرا ا..ممنون-

 !درد دلِ دوستانه هی يخزعبالت امروزو بذار پا يدر ضمن همه !ستیبه تشکر ن يازین....بدهکارمبه خودم  نویا-

 !دیسپ يِبانو ریخوب استراحت کن ووقت بخ!یحساب کن میرو دوست یتونیخوشحالم که هنوزم م-

 سامان؟؟-

 جانم؟-

 !وسوء ظن معذرت  يمهر یخاطرِ تمومِ برادرانه هات ،ممنون وبابت اون همه ب اربهیاز طرف مهد-

 ...!کاش يا..!بود یراه سوم هیکاش ..!نحو هیهر کدوم به ...نیزیهر دوتون برام عز... حرفو نزن نیا-

 يرفته جمله  لیتحل ییبرسد؟ با صدا یوجود داشت که به سوم یاصالمگر راه دوم...دمیِحرفش را نفهم یمعن

 :آخر را گفت

 !بانو جان دارید دیبه ام-
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به سبک  میتصم یثقلِ غدد اشک نیدانم چرا ا ینم..خواستیکردن م هیدلم هنوز هم گر...قطع کرد را یوگوش

به کلمات ..خواست به مالقات فردا فکر کنم یدلم نم....رها کردم  انیپا یب یاندوه انِیخودم را م!شدن ندارد

 وانهیکه د ياغوشِ مرد يبرا انمیپا یب يها یگبه دلتن..تلنبار شده در دلم يبه حسرت ها...شده در مقابلم دهیچ

 !وار دوستش دارم

 !! امان...دلِ  نیامان از ا..!دوست داشتنش اعتراف کنم ایدن ایتوانم به دن یم یخودم به راحت شِیهم پ هنوز

 :داد دیرا نو یامیپ دنینگذاشته،رس نیرا زم یگوش هنوز

 اد؟یفقط بگو کجا ب..بفرستم دنبالت زویدن خوامیم-

 :کردم پیتا شیت براسرع به

 !امیم ؟خودميندازیچرا اون بنده خدا رو به زحمت م..خواد ینم-

 :هیاز چند ثان بعد

 دنبالت؟ مارستانیب ادیب ایخونه  يریفقط بگو م..از صبح اونجاست..اومده  ستین یزحمت-

خبر  زیسامان از همه چ...متوسط گشاد شد یدو عدد نارنگ يپف کرده ام از تعجب به اندازه  يچشمها

 نیاحوالم بود؟در کدام رِیگیپ نگونهیمهم بودم که ا شیمگر من چقدر برا نجا؟اصالیرا فرستاده بود ا زیدن!داشت

 دوست؟؟ کیفقط .. ایدوست  نیمنصب؟؟همسرِ بهتر

 !دمیبهت خبر م..انهیمرخصم کنه  تونهیم نهیمحسن رفته بب.. مارستانمیهنوز که ب-

 شیبه لطافت خواب رو يِریهم انداختم وحر يدردناکم را رو يچشمها..فکر کردن را نداشتم ي حوصله

پر  يایبابا کنارم نشسته وبا دو در..آشنا تر چشم باز کردم ییاشنا وگرما يِشدنِ بو دهیچیبا احساسِ پ..دمیکش

مهمانِ  يرینظ یوآرامشِ ب ستنوازش گونه پشت دستم نش شیدستها..شده بود رهی،به من خ نشیخروش وغمگ

 !قلبم شد

 یحرف.دادیچند ساعته را م یخواب یچشمم نشست،گواه ي هیدر زاو یکیکنارِ شانه اش پنجره ِ فرو رفته در تار از

 !دو نگاه بود وبس يِنبود فقط گفتگو

گرما  يحضور يِبه خنکا یمیعرضِ نسدر م يدیهمچون ب..دمیلرز اریاخت یوب دیرس میبه مغزِ مردمکها درد

 !بخش به نام ِ پدر

 یطوفان ينطوریا توییایدلِ در یچ..که طاقت اشکاتو ندارم یدونیم!ينکن ته تغار هیگر..دلم زِینکن عز هیگر-

 !کرده
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 ..!ترسمیمن م.. بابا-

 ..!تو بغلم يدیخزیوم يدیترس یباد م يِکه از صدا.. اتیمثل بچگ...بغلم ایب-

پناهم  شیتخت نشست وشانه ها يبابا کنارم رو..کردم یدوست داشتن شنهادیپ نیاز ا رینظ یب یاستقبال

 . دمیخوب از عطرِ بودنش نفس کش..شد

 !کردیم تیومرا غرق در احساسِ امن نشستیسرم م يِسخاوتمندانه رو شیدستها

 ؟؟یاز ترسات برام بگ يخواینم-

 .داشتم اجیاحت شیها ییبه بودن وراهنما یاز هر زمان شتریب یزمان مقطعِ نیدر ا!!!کرد یاز من دوا نم يدرد تعلل

به  دنیرس يِبه جا نکهیاز ا..ام هودهیهمه تالشِ ب نیاز ا..رفته نیاز ب نمونیکه ب ياز اعتماد..ترسم یم ندهیاز آ-

اونقدر شونه ..که بخوام از نو شروع کنم رهید یلیخ..رهیبابا برا من د!..شمیاسترس دارم غرق م ایدر هیآرامش ،تو 

 ریدرگ نکهیاز ا...بچه هام وسطه يِپا نکهیترسم از ا یم!باشمهمه تشنّجو نداشته  نیا ییکه توانا نهیهام سنگ

 !ترسم بابا یعشق م نیمن از ا..من..!شدن

ساقط  یامال از هستک ایآدموبه اوج برسونه  تونهیم...حال ترسناکه نیاحساسِ فوق العاده ودر ع هی..عشق -

 یدلبستگ ای یاز آدما وابستگ یلیخ..عاشق شدنو نداره ییتوانا یهر کس...آدماست بابا تیمهم ،ظرف ينکته ..کنه

 ...!عشق ظاهر بشه لبِدر قا تونهیحسرت م هیوقتا  یبعض یحت...کننیم ریرو به عشق تعب

 :شدم رهیازچشمم گرفته ودر عمقِ چشمانش خ نمِ

 ن؟؟یزنیبابا؟از کدوم حسرت حرف م هیمنظورتون چ -

 :گفت نهیرا قاب صورتم کرد وبا طمان دستش

 چیه یول..یرشیوبد جور درگ ییتو وسط ماجرا..تونم راحت بگم لنگش کن ینم...کنمیگود نگاه م رونیمن از ب-

 اروینکردم؟؟من مهد يمن پا فشار تیاومد خواستگار اریقبل که مهد يکه چرا همون دفعه  يوقت فکر نکرد

 .. یول..همه جوره قبول دارم

 د؟؟یکنیحرفاتونو نقض م يهمه  نیچرا دار..  سمیِدلم وا يپا نی؟شما خودتون گفت..بابا یچ یول-

برا تو وبچه هاته پاش  یگاه ِ خوب هیتک اریمهد یکنیبعدشم بهت گفتم اگه فکر م یول...درسته من گفتم -

حاال بهم بگو  یول...به احساست احترام گذاشتم...من عقلِ خودتو گذاشتم وسط یعنی نیهست؟ا ادتی...سایوا

 از احساست مونده؟؟ يزی؟؟چيریبگ میبا عقلت تصم یتونیم

 :وادامه داد دیکش یقیعم نفسِ
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 هیلمتقاب ياونم اعتماد...زهیچ هیاحترام هنوز سرِ پام فقط به خاطرِ  هیزیبعد از اون آبرور ینیبیاگه م..بابا  نیبب-

فکر ..!که دوسش دارم هرز بره یزن يوقت به خودم اجازه ندادم فکرم درباره  چیه نکهیا..منومادرته نِیکه ب

روز  نیتو به ا ایآش والش کرده؟؟ ي،حامد واونجور اریمونده که مهد یباق نتونیچقدر از اعتماد ب یکنیم

دلم !ینورِ چشمم..یتنم يتو پاره  یول..همخونمه..بچه برادرمه اریمهد...بابا یبرس جهیبه نت دیبا ؟؟خودتيافتاد

 !دهیطور بر نیا!نمتیداغون بب ينطوریا نکهیخواد خار به پات بره چه برسه به ا ینم

فکر نکن چون شوهرتو از دست !اروم حقته یِزندگ هی گمیم..تموم کن زویهمه چ ای!نه اریمهد گهید گمینم من

دارن  هیامکانات اول نیکه با کمتر ییاونا یآدما حت يهمه ..!يندار یحق چیه يچون مادر دوتا بچه ا ای..يداد

بهت اعتماد داشتم  شهیمن هم..! شندوست داشته ب ای...دوست داشته باشن ویکی،حق دارن  کننیم یزندگ

 !خوب یلیخ..خوب فکر کن بابا...ودارم

 :به سرم زدم وگفتم يا ضربه

 ...همه فکر کردن نیآماس کرده ازامغزم  گهید-

 ..!هرچند در لفافه..حقش بود که بداند وحقم بود با او مشورت کنم.انداختم نییکردم وسرم را پا یمکث

 !مگه نه....حقمه بابا نیا..به خودمم...فرصت بدم هیبهش  خوامیم..تهران  رمیفردا م-

 :چسباند نهیوبه س دیرا بوس سرم

 ستمیپشتت ن..من کنارتم يریکه بگ یمیبدون هر تصم نویا یول..برو..ناستیاز ا شتریب یلیتو حقت خ..آره بابا-

 :اش گم کردم ولب زدم نهیخودم را درس!قدم به قدم..درست کنارتم..

 خودمو براتون لوس کنم؟ تونمیم ينطوریا ن؟کهیخوبه که هست یلیخ نیدونستیم-

 ..!بابا کشمیخودم نازتو م..خودتو لوس کن يهر چقدر دوست دار-

 :انداختم ینیبه ب ینیاز چشم گرفتم وچ اشک

 !کارا گذشته نیسنم از ا گهیفکر کنم د-

 :اتاق را روشن کرد کیتار يمردانه اش فضا يخنده  يِصدا

 یکاررو نکن که حساب نیفقط جلو محسن ا..!یخودم یِدوست داشتن يِ،بازم ته تغار یهر چقدرم بزرگ بش-

 !بغلم ادیب خوادیکلفتش م لِینوقت اونم با اون قد وقواره و سباو..یکنیم کیحسادتشو تحر
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را  يریدلپذ ياز ته دل وپدر ودختر يخنده ام گرفت وبعد از مدتها خنده  یتصورِ محسن در آن حالت حساب از

نگفت وبا  يزیچ.بر لب نشاند يدر رفته مان لبخند هیاز زاو يِلبها دنیمحسن وارد اتاق شد وبا د!تجربه کردم

 .همان نگاه نوازشگر جلو امد

 ..تو گرفتم يبه زور وبا دادنِ هزار تا امضا وتعهد حکمِ آزاد-

 یگاه خوب هیبرادر تک يبازو یول....درحفظ تعادل مشکل داشتم یکم..را جمع کردم لمیکمک بابا ومحسن وسا به

 !ست

به  میتا از همانجا مستق دیآ یم مارستانیت به بگف..گرفت زتماسیدن قهیدادم وبعد از چند دق امیسامان پ به

ساعت بعد،همه پشت  مین... فرستاد شیرستورانِ خوب را برا کیبابا مخالفت کرد ومحسن آدرسِ !میتهران برو

با  زیدن..به رفتمان نداد تیچپاند رضا دهانملقمه را در  نیآخر یبابا تا وقت... میمشغول غذا خوردن بود زیم

ِ برنج  يرو یغذا خوردن فقط با قاشق وچنگالش، هاک يِدرغم، به من چشم دوخته بود وبه جا دهیچیپ يلبخند

 يروسر یکم..درچشم بود یام حساب یشانیزخمِ پ..ختیر یدر وجودم م يترحمِ نگاهش حسِ بد....کردیم يباز

 يچتر نگاهها ریز ید سال زندگاما من بعد از چن..دیونگاه دزد دیفهم.ها را فرو دادم مهوبه زور لق دمیرا جلو کش

 را  زیقبل وبعد از آن شبِ دن يفرقِ نگاهها ی،به راحت انیاطراف زیترحم آم

ومشغول صحبت  ستادهیا زیبه بابا که کنارِ دن ياشاره ا..!.ومن انکار کردیمحسن اصرار به آمدن م..دمیفهمیم

 :بود،کردم

شونه هاش خم  نیب..روشه يادیفشارِ ز..داره اجیاحتاز من بهت  شتریبابا ب..به خدا حالم خوبه محسن جان-

،من حداکثر تا فرداشب  وفتهیکه ب یدرضمن هر اتفاق...بخشم یخودمو نم ادیسرش ب ییبه خدا اگه بال..شده

 !نجامیا

 !ارهیسرت م خوادیم ییهر بال..خبر نداره یچیکس از ه چیوه ییتنها کنهیفکر م..نرگس شهینم ينطوریا یول-

 :کردم وگفتم ستادهیآنطرف تر ا یکم زیبه دن يا اشاره

 !نگران نباش يخودیپس ب..دوبرابره توئه کلشمیکه ه ینیبیم..دارم یخوب يِدوستا..نگران نباش-

دن نگاه لب غر زد ریکشاند وز زیغضبناکش را به طرف: 

 !يبر بهیمرد غر هیدوست ندارم با ...ادیخوشم نم کهیمرت نیاصال از ا-

 :شدم زانیانگشتانِ بزرگش فرستادم و به چشمانش آو انِیالغر وسردم را م انگشتانِ
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وسامان )ِ ترحمِ اضافه شده به نگاش يمنها:درِ گوشِ دلم نجوا گونه زمزمه کردم ( هیخوب یلیدوست خ هی زیدن-

 هیا شب شام خوشمزه درست کنه که احتماال فرد هیفقط به زهره بگو ...ینگران نباش داداش...ازاونم بهتر

 !نیدار ژهیمهمونِ و

 :رنگ باخت یبه کمتر از آن نگاهش

 ؟؟ياریبا خودت ب ارویمهد يخوایم-

 :ام رساند وبا حرص لب زد یشانیرا به زخمِ پ دستش

 !زود نبخش نقدریا..یکم ادبش کن هیبهتره -

 :انداختم نییزدم وسرم را پا لبخند

 نیاصال ا...همه انتظار نیخسته شدم از ا..میکن کسرهی زویکه همه چ میایبره،با عمو م شیخوب پ زیاگه همه چ-

 ..!همه فاصله خودش مشکل سازه

زودتر  زینبودم همه چ ستیآل دهیساده و ا نقدریاگه ا..اتفاقا منم نیطرف ا هی نمیبیم کنمیبا خودم خلوت م یوقت

 !محسن ستمیمنم کم مقصر ن!تموم شده بود نایاز ا

 :گفت نیغمگ يوبا لبخند دیگونه ام کش يِرا نوازش گونه بررو دستش

 ..!کوفتش بشه یاله..يوفادار...یخوشگل..یهمه مهربون نیا..!یفیح اریبه خدا برا مهد-

من، محسن  ياز خنده !من شد يخنده  کیمان با حرص ادا کرد وموجب شل یآخرش را مثل بچگ ي جمله

 به سمتمان  زیوسرِ بابا ودن دیهم خند

آغوشش  انیومحسن مرا م میرا از خنده شست مانیلبها هیبعد از چند ثان! ا نگاه کردندوبا تعجب ما ر برگشت

 :کنار گوشش زمزمه کردم.فشرد

 !بره شیخوب پ زیدعا کن همه چ..یدعا کن داداش-

 :وگفت دیرا بوس سرم

 !نهیوگرنه حسابش با کرام الکاتب..داشته باشه  اقتشویل اریخدا کنه مهد-

اش زدم وگفتم نهیبه س یکوچک مشت: 

 ! شهیتره م قیباآلخره نسبتت داره باهاش عم...یتو صورتش نگاه کن ینگو بعدا نتون يزیچ هی-

 :انداخت  شیابروها انِیم ینیچ
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 تشیاذ یکه دلِ خواهرمو برده وحساب يموزمار يِهمون پسرِ عمو شهیهم.. میندار ینسبت رِییتغ چیه..رینخ-

 !که گفتم نیهم!مونه یم یکرده باق

باآلخره بعد ...پدرانه اش رها کردم يِاغوشِ بابا ودعا ها انِیزدم وخودم را م يحسادت برادرانه اش لبخند به

 زیعقب نشسته بودم ودن یبعد من صندل یلحظات.دادند تی،به جدا شدن رضا میرا معطل کرد زیدن یکل نکهیازا

 از  يِسوا....دیوبک یم نهیس در يقرار یوقلبم با ب زدیدلم شور م..!کنارِ راننده

بر پا بود همچون  یبابا ومحسن زده بودم،در دلم آتش نانِیاطم يِکه برا ییودلخوشکنک ها يظاهر يها خنده

 گونه  میابراه یدم..! آتش نمرود

 !گلستان کردنش يِبرا خواستیم

 ..سکوت را شکست مِیمال یقیموس زیدن يِبودم که صدا یباف ای،رو دمیرا بستم ومشغول شغلِ دوم ِ جد چشمانم

 ؟؟یراجع به سامان بدون يزیچ يخوا ینم-

 :جواب دادم يبا خونسرد.غم داشت  شیصدا

 برگشته؟؟ ایاز اسپان یک نکهیا..؟یمثال چ-

 بوده؟؟ یچ شیدفعه ا هیشدنِ  بیغ لیدل ای...اصال نرفته بوده که بخواد برگرده نکهیمثال ا...نه-

مخالف  نیال يها نیروشنِ صورتش در انعکاس نورِماش ي مهیبه ن يوبا کنجکاو دمیخودم را جلو کش یکم

 :شدم رهیخ

 گهیمغزم د..یوهست يبود زیهمه چ انِیکه درجر ؟؟خودتیودرست حرف بزن یلطف کن شهی؟؟میچ یعنی-

 !تازه رو نداره يمعما هیحل کردنِ  ییتوانا

 :گفت یوبا کالفگ دیرا پشت لبش کش دستش

 ...رو انتخاب نکردم یخوب تیاصال موقع...ولش کن-

 :به راننده گفتم رو

 ن؟؟یسیچند لحظه وا شهیم-

 :به دعقب برگشت یبا نگران زیدن

 !ریشو نگ یپ..کردم یاشتباه هیمن ..نرگس ایتو رو خدا کوتاه ب-

 :کوباندم وگفتم یصندل یِخودم را به پشت تیعصبان با

 ..!ندارم دیپر ترد يِنسبت به آدما یاحساسِ خوب..یبگ دیتا آخرشوبا ياگه زد ای یبزن دیرو نبا یحرف هی ای-
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 خوامیمنم م یول..وقتو انتخاب کردم نیحاالم بدتر!نبود طشیشرا یول..بهت بگم خوامیوقته که م یلیمن خ-

 !دوستم تموم کنم نیرفاقتو در حقِ بهتر

 !مثل سامان درست

 :وگفتم دمیجلو کش صالیخودم را با است مجددا

 یعمر حسرت بکش هینذار ..بگو وکمکم کن ارهیاگه مربوط به مهد...شمیخفه م دیبه خدا خودم دارم تو ترد زیدن-

 !يکاش گفته بود يکه ا

بعد از چند قدمِ کوتاه فاصله ..شد ومن هم دنبالش ادهیپ نیاز ماش..متوقف شد نیماش یراننده اشاره دادوبه آرام به

 . من کردرو به  نیگرفتن از ماش

 :ومحزون گفت نیآهنگ ییدر آخر پشتش را به من کرد وبا صدا..منصرف شد یبار خواست لب باز کند ول چند

سامان چند وقت ....يدیکه افتادشن یدورادور راجع به سوده وباباش واتفاق...یسامان هست یزندگ انِیتو در جر-

 يِها شهیش نیفرو رفت که ب یدر تو نقشِ فراموشبعد از سوده ،تمامِ تالششو کرد که فراموش کنه ،اصال اونق

 يگم قبل از سوده پسرِ چشم وگوش بسته اینم!سامان محو شد هیخود واقع..رنگاوارنگ گم شد يِمشروب وزنا

سامان  یدونیم.هام اکتفا کردم  دهیمنم به شن...داره از اون موقع اریماجرا با مهد یکل گهیخودش که م...بود 

 یبودم وسامانِ بعد از سوده که با چشم م دهیسامانِ قبل از سوده که فقط درباره اش شن.دوقسمت شده بود

 ! میدید

من اما با تمام ِ ..!چشم دوخت ریوپر الماسِ کو ییتخته سنگ کنار جاده رو به مخملِ جادو يِنزد ورو یحرف

اشاره داد کنارش ..دیخودش را کنار کش یچرخاند وکمسرش را به جانبم !اکتفا کردم ستادنی،به ا یناتوان

 يلبخند.خودم انتخاب کردم يِچند قدم آنطرف تر برا یبه تناسبِ سنگ یگاهیحدودم رنگ گرفت وجا...نمیبنش

 :زد وسرش را تکان داد

 !کنهیکاراته که آدمو جذب م نیهم-

 کار؟ ه؟کدومیمنظورت چ-

 یمدرن بودن سنت نیدر ع نکهیا!خط قرمزات بشکنن يذاری،نم يا دهیعق ای یبه کس نیبدون توه نکهیا-

 !یکنیاشراف زاده رفتار م هیمثل  یدر کمالِ سادگ ای...یهست

 !انداخت يلحظه ا یتیپاراز جهیافسارِ خنده را درست بکشم ودر نت نتوانستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٦٨ 

 یخوابیب نقدری،ا يایاگه مجبورت نکرده بود ب!سامانه رهیهمش تقص..!بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیمن -

 !خوامیمن واقعا معذرت م!يدیرس ینم ایفلسفه باف نیبه ا جهیودر نت يدیکشینم

در ضمن من خودم به سامان !يدیجواب م گهیجورِ د هیدرباره ِ خودتم  فیبه تعر یتو حت نیبب..!ستیفلسفه ن-

 ..!اومدنمو دادم شنهادیپ

 :جمع شد لبخندم

 دلت برام سوخت؟؟؟-

 دیوبا ترد دیخودش را جلو کش یشد،کمیروشن م يگذر يها نیبا نورِ ماش یمطلق که تنها گاه یکیآن تار در

 :گفت

 ؟؟یکنیبرداشتو م نیکه ا ینیبیدر وجودت م یمگه چه ضعف-

من در مقابلش شکسته بودم !شد نهیهم س يپلکها ومختصر ياندازه  یرا ندادم وسرم گرمِ سوزشِ ب جوابش

 ياسرارِ مگو دنِیبه شن یلیم گرید...ندیب یکه هنوز مرا مثلِ قبل م کردیهم تظاهر م دیشا!دیدیوهنوز مرا کوه م

 يپرشِ فکر نیا يرفت با دکتر درباره  ادمیآخر هم ..در جانم رخنه کرده بود یبیعج یلیم یب...اش نداشتم

 !اواخر نیا يِمثل تمامِ دردها..خطر باشد یخدا کند ب!صحبت کنم

 ؟؟يدیبه جز احترام د يزیاز من چ-

چشمم  يِان شب ِ جلو رِیومدام تصو!داشتم ادیرا به  زشیسرِ م يخوب نگاهها یلیمن خ.هم سکوت بود  باز

 !دادمیهر دم جان م ،يادآوری نیواز ا گرفتیجان م

اگه !...یچون خودت قابله احترام میذاریبهت احترام م يا گهیهر کسِ د ایمن ...منظورمو بگم گهیجور د هیبذار -

 !بود يا گهید زِیمشغول ِ چ ،فکرمیگیبه خاطرِ سرِ شام م

 :لب زدم ریکهنه وپ یدرخت يِبه بلندا یبغضِ سرباز نکرده ول با

از ..ادیاصال خوشم نم هیاز توج!کنمینداشتم به اشتباهم اعتراف م یحیواگه توض..بدم حیتوض دمیم حیمن ترج -

 !زارمیان ب هیام که مرتب در حالِ توج ییادما

 :حرکت کردم نیجا برخواستم وبه طرف ماش از

 ...!بدونم یچیخواد درباره ِ ه یدلم نم گهید-

 :عجله خودش را به من رساند  با

 ..من ..نرگس..اما-
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 :به سمتش برگشتم وگفتم تیعصبان با

 اریتو ذهنم طرح بشه به مهد دیجد يِمعما هی نکهیِا يبه جا دمیم حیترج...لهیتکم تمیمن ظرف..زیگوش کن دن-

 !خوب بعد از اون فکر کنم يِواتفاقا

 !بستم یِعقب خودم را جا کرده ودر را به آرام یصندل يِرا گفتم ورو نیا

 لیبه راننده ،اتومب ينگفت وبا اشاره ا يزیچ..داد تیقدم زد ودسته اخر به رفتن رضا نیاز ماش رونیب قهیدق چند

از ..دمیترس یم زیدن يِاز حرفها...با خودم تعارف نداشتم!ه بود به حرکت در آمدکه متوقف شد یبه همان آرام

شده در  دهیپازلِ چ نیا يبعد يخواست تکه  یمدلم ن..!نداشتم ینانیبه استحکامشان اطم گریکه د ییباورها

ست همسرم را دو نیبهتر گاهیسامان همان جا خواهدیدلم م....بخورد  وندیپ قتیذهنم ،در محلِ اتصالش به حق

 !گرید يزینه چ!داشته باشد

کاش به همان برکه  يا!ترسم یبد جور م لیس نیاز عاقبت ا...دامن بزنم اریمهد يِخواست به شکها ینم دلم

 قِیقا..گذاشتم یپر مخاطره نم انوسِیاق نیداده بودم وپا در ا تیقرمز وکوچک خودم رضا یآرامِ با دوماه يِ

 !همه تالطم را ندارد نیمن توانِ ا یزندگ يِزهوار درفته 

 گرید یخوب ودم یدم..!احوالم یناگهان راتییهمه تغ نیاز ا..افتاده به جانم متنفر بودم يها دیترد نیا از

انگار ..رفته بود نیام کامال از ب يداریخواب وب نِیشده ،که مرزِ ب فیآنقدر بدنم ضع..دمیرا ند دهیسپ...!یآتشفشان

ووضوحِ خطوطش را  دهیکش یوصورت دیسف يها یل یل يها یخط کش يِرو شیبا پا یگوشیباز يبچه 

راننده  يِپچ پچ ها یِبه آرام..!وهبوطش هم به همان سرعت بود دیکشیپر م یروحم ناگهان!نامفهوم کرده باشد

ِ  یاهیس يِرو نشیوغمگ رهیت يِایدر..دیبه سمتم چرخ زیخوردم وسرِ دن یفیتکانِ خف..!دنیبر رس یمبن زیودن

توجه به  یب!دیشد ودلم لرز ختهیجانکاه به جانم ر يحادثه  کیبه وقوعِ  هیشب یحسِ تلخ..چشمانم ثابت شد 

لرزان بود  میقدمها...شدم ادهیپ نیرساندم وبا همان لرزشِ مشهود، از ماش رهیچشمانم دستم را به دستگ يتار

حالم ...تلخ ابوسِک نیوتمامِ شدن ا اریمهد دارِیبه د دیام!کردیاعضا مخابره م رِیرا به سا دیام امِیمغزم پ یول

 بود  یهمانند ِ کس

خواست باور  یمن دلم نم..انداختم یچنگ م يزیبه هر دستاو!...سرانجام یب ياز مهلکه ا زیحالِ گر در

 !تکاند یرا که تنم را م يا یمنف یامواج..کنم
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 رهیمن تا درِ بزرگ وت يمتر مین يچسابد وفاصله  نیه زمرا ب میپا زیحرف دن..درست نبود يزیچ انیم نیا در

دور  میها مرا از آرزوها لومتریدهان باز کرد وک نیانگار زم..ختیکه رنگش را درست به خاطر ندارم فرو ر يا

 ؟؟؟..نداشتم دنیرس انِاما چرا تو!ام یچند قدم يدر فاصله ..درست همان جا بود...نمود

 !نرو...خواد یدلم شکستنتو نم-

 زهر بچرخانم؟؟ یبه تلخ یرا در کام نمیزبانِ سنگ توانستمیم مگر

 نیچگونه ا.در گره زده بودم نیام را به پشت ا ندهیمن تمامِ آ!توانِ برگشتنم نبود یعنی..ماندم رهیبه همان درِ ت رو

 !!سته وناخواسته ام راکنم خوا کیچگونه از هم تفک...در هم را دهیتن ينخ ها نیرشته ها را پاره کنم؟ا

 !دیِ سپ دیسپ...یستودن.. یمحکم باش دیبا شهیتو هم-

مجاور را به  يها هیهمسا!قلبم آخرِ سر،کار دستم ندهد يها زشیر نیا ایخدا!ختیدر من دوباره فرو ر يزیچ

 !نکشد  هییخدا کند کار به دادگاه و شکوا..ستوه آورده است

دادم  ستین ادمیجواب سامان را ..همان بغض،جان کندم وخودم را به در رساندم یپلکم سوخت وبه جانکاه پشت

 ینم..جا برخواستم ار،ازیمهد دارِیبه من اصابت کرد وبه شوقِ د نیهزار باره زم المیدر خ ایخوردم  نیزم..نه ای

را به  قشیزمانِ دق...د؟یدر من شعله کش یاز ک قههمه عال نیاصال ا..دانم یشده ام ونم وانهید دهمیشا..!دانم

 !خشکاندیبودنم را م شهیاما هر چه که هست بدجوردارد ر!خاطر ندارم

 نیهم يِایکه گو مینفس زدن ها...ماند یم یمیقد يوبزرگ ِ قلعه ها یچوب يدر خانه به مانند درها ینیسنگ

 وستیچشمانش پ نِیخروشان وخون يِایپر آبم به در يِچشمها!ثابت کن یتوان یماجرا بود،خالفش را اگر م

 !به جهان قدم گذارد دیجد یانوسیواق

 یتکان یدلتنگ یزده اش سر خورد وحساب رونیب ییاز دمپا يبزرگ ومردانه  ياز نوك سر تا انگشت ها نگاهم

 گرفت  یپس چرا دلم آرام نم..!کردم

 !ایخدا

دارم  نیقی..!چالند یلبم را ممثلِ هرگزش ق يِاش به چشمم نشسته ومدلِ موها قهیمتناقض با سل يلباسها چرا

 !ناکوك است انیم نیدر ا يزیداشتم چ نیقیکه  داندیخدا م..

 انِیدرست م يزیچ!..ستینگرانش که ن يپشت پنجره ونگاهها يبهانه  یب يسامان و رفت وآمد ها يقرار یب

ام  ینیبه ب شیاز عطرِ ناآشنا یمیاش ،نس یناگهان زشِیبرداشتم وبا خ گرید یگام..!ستیدرست ن اریمن ومهد

 ! نه .. دمیبه چشمانم کش یدست..!مزاحم ياشک ها نیلعنت به ا!دیچسب
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تمام  یخاطر وخنگ بیبا ط!نه چندان مهمم اضافه شده بود يهم به دردها دید يفکر کنم تار...ندارد يا دهیفا

 ي قهینود دق نیتا ا کردمیم یکُشهم وقت  دیشا...خواستم باور کنم ینم..دست خودم نبود..نشستم  شیروبرو

 !خاطراتم بچسبانم وارِیخشک کنم وبه د خواستمیم..!نمیبچ شیاز رو يشماریب يتمام نشود ومن گلها يباز

عجب ...رهیروشن وت...رنگ بود يقهوه ا يها لهیِ ت يتنها باز!ِ باز شدن نداشت الیبود وخ دهیبه هم چسب میلبها

ها که همان  لهیت...همان روزها هم فیحر يبرا!کودکانه تنگ بود  يباز نیا يِچقدر دلم برا! یکینوستالوژ يِباز

رنگ بدجور  نیا!قرمز..است گرید یآغشته به رنگ ف،یحر يِها لهینبارتیمنتها ا....هم همان يدوطرف باز...است

 !زندیگوشم زنگ م يتو

قرمز وقهوه  يرگه ها!دیکش یم ادیرا فر يچشمانش ،که خمار ياز اندازه  شیب يِانهنا..!!شیچشمها واماحالت

اشک پاك  یبه زالل یحت یآب چیبا ه يقهوه ا يها یبه ن دهیچسب یِقرمزِ لعنت نیاما ا...شدیاش پراز آب م يا

 !شود ینم

ِ مورد عالقه اش را  یبار، دوست داشتن نیآخر يِکه برا یمثلِ کس یول..دانم ینم یفکر کن نکهینه ا..دانستمیم

 ...!توانستم دل بکنم ینم ندیب یم

 يکه بار یدرست مانند ِ کس..دیچیوحشتناك درکمرم پ يدرد.. از جا برخواستم یداند به چه هالکت یم خدا

 دیشا!زد رونیکمرم ب سکیمختلف، د يِانگار از هشت جا..زدیخیاز جا برم کبارهیو گذاردیشانه م يِرا رو نیسنگ

 يدانستم ودر کمالِ ناباور..دمیرا د زیچ همه..ستین یحرف!ناقص یِمعلومات پزشک نیامان از ا..!بود کیاتیهم س

 به  دهیچسب يوخنده ها ییبا چا یشامِ حساب کی يِدلم را برا...دروغ چرا؟؟توقعش را نداشتم..!دوباره شکستم

 ...!صابون زده بودم شیپهلو

به "...!بروم دیبا"...شدیدر سرم تکرار م زیچ کیاما من تنها ..کردیاض ماعتر..زدیم ادیفر..کردیالتماس م اریمهد

 ..او شکسته است..بروم دیخاطرِ بچه ها با

دوست  يبا تمامِ لبخند ها میاهایمرد رو!کشندیم ادیفر یهم آغوش يِکه برا ییپلکها..فرو افتاده اش يها شانه

 ....!شکست میرو شِیاش پ یداشتن

به بچه ..که به من داده بود ییتمامِ قول ها..را شکست زیاصال همه چ!وناباور یباران يچشمها نیمقابلِ ا درست

 ..!بروم به خاطرِ بچه ها  دیبا..میها

نمانده که بشود  یباق يزیاصال از من چ!درهم شکسته وخراب..من خسته ام!کردن ندارم سکیتوان ِ ر گرید

 دانم؟ یرا نم شیکجا..بروم دیبافقط ! کرد کیشکسته ونشکسته اش را از هم تفک
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 يرا برا شیودرِ دلم وخواهش ها..چشمانِ پر اشکم را بستم..خورد  نیبار زم نیناتوان وسست بود که چند آنقدر

از  هیتک زیدن...از خانه خارج شدم یحرف چیه یسردم را مشت کردم وب يِدستها!به آغوش گرفتنش گل گرفتم

دنبالم  مهیسامان سراس..رفتم ابانیخ تتوجه به او به آن سم یب!صحنه بود نیمنتظرِ هم ییگو..گرفت  نیماش

 .دیکشیباز هم سامان جورش را م..!دنبالم آمدن راهم نداشت ییتوانا یحت...سرم را با تاسف تکان دادم..آمد یم

 ..!سایتورو به روحِ محمد وا...سایلحظه وا هی...سایتو رو خدا وا....نرگس-

 !نِ رفتم را گرفت ونفس زنان خودش را کنارم رساندنامِ محمد،توا با

 ..وسرد به او چشم دوختم دیناام یکردم وبا چشمان شتریرطوبت صورتم را با رطوبت دستم ب...قرار گرفت میروبرو

 یماست مال نیاز ا خورهیداره حالم بهم م...خسته شدم گهیمن د...؟؟يخسته نشد..؟.یبگ يخوایم یچ-

 فهمم ؟؟؟ یمنِ احمقِ ساده نم يفکر کرد...کردنات

 :دمیکش ادیفر

 ساده؟؟ نقدریام؟؟؟ایکودن به نظر م نقدریا-

 يِچشم رو..اش افتاد یبرهنه وخاک ينگاهم به پاها.زد شیبه موها یچنگ يقرار یبا ب.انداخت  نییرا پا سرش

 ...دمیخون ِ جگرِ چ يِخون رو... دندان يِدندان رو.. دمییهم سا

 :وبا بغض گفتم دمیام کوب نهیس به

 هیمثلِ بق تمیموقع یفهمی؟؟م..؟سامان..یکمکم کن یخواستیم ينجوری؟؟ا...یدوستم یمگه نگفت-

اعتماد  اریتونم به مهد ینم گهید یفهمیدوتا بچه دارم که جونم بهشون بسته است؟؟م یفهمیست؟؟مین

 ..زدم ارنشستم وز ابانیکف خ...و یفهمیم...و یفهمی؟؟م..باورام از عشق ،خاکستر شده یفهمی؟م..کنم

اون  نکهیا..برات مهمه وبس اریفقط مهد...نداشتم تیبرات اهم لونمیاپس هیاصال ..!یفهم ینم یچیتو ه..نه-

 قِیرف...يالبته حقم دار..!خورهیحالم بهم م یاز اون همه ادعات برا دوست....اون خوشبخت باشه..خوشحال باشه

دونم چرا  ینم...کنمیاشتباه م شهیاصال هم...کنمیهنوزم اشتباه م...؟من اشتباه کردم ..چند ساله ات کجا ومنِ کجا

 ...اشتباها نیا شهیتموم نم

را با خشونت پاك کردم وبه  میاشکها..ناگهان از جا برخواستم!آن وقت صبح يِها ابانیخ یِبود وخلوت سکوت

 :لب با خودم زمزمه کردم ریز...راه افتادم ابانیسمت سرِ خ

 ..!کنمیدرستش م... حق ندارم اشتباه کنم..کنم یاشتباه نم گهید...کنم یاشتباه نم گهیاما د-
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 رشیبرگشتم تا گ.کرد ریگ ییچادرم به جا.ستادیچند قدم آنسوتر ا نیتکان دادم وماش يعبور نِیماش يِبرا یدست

بودم برسم که با سامان چشم در چشم  دهیکه در ذهنم نچ ییبرنامه ها يِایرا رفع ورجوع کنم وبه دن

 مرد راننده ...شد یباز نم یدندان چیدستش به چادرم گره خورده بود وبا ه...شدم

 :دیکش ادیفر یعصب

 !روزا نیشدن ا وونهیهمه د!يساعته عالف کرد هیما رو ..خانوم یضیمگه مر-

 نییباال وپا!پر بغضِ سامان ي نهیوس...برهنه  يآب برداشته ،پاها يها يها بود وخاکستر کیالست غِیج يِصدا

 !دادیم یگواه نیپشت سرِ همش که چن يِرفتن ها

کشِ چادرم را رها ..اما کور خوانده بود..کشم یاز چادرم دست نم دانستیم...نداشت يا دهیفا یول کردمیم تقال

 !در دستش به جا مانده ياو ماند وچادر.دمیرو دو ادهیکردم وبا عجله به سمت پ

 نیبرعلت شده وچنان زم دیهم مز دهیمنقطع وبر ينفس ها....را بد جور تار کرده بود دمیود دهیامانم را بر اشک

 يحاال بهانه ..هم فشردم ومحلِ درد را فشار دادم يِچشمانم را از درد رو...خوردم که از درد پا ،قلبم فشرده شد

 ییایچشم باز کردم وبا در يا دهیبر دهیبر ينفس ها يِبا صدا...دمیوقفه بار یپس ب..داشتم هیگر يبرا يبهتر

 :نشست نیزم يِوکنارم رو دیکش یقینفسِ عم.روبرو شدم رهیوت يخاکستر

 ...!شدم ریپ يادیمن ز دمیشا...یهست یخوب يدونده -

به رنگ آب  ییِکذا يرا از پشت همان پرده  زیومن همه چ..را به دستم داد وسرش را به سمتم کج کرد چادرم

 :دمیدی،م

 دوستتم؟؟؟ یکنم که باور کن کاریچ-

 :نگفتم واو ادامه داد يزیچ

پس باور کن برا آرامشِ تو  يزیدوست عز هیتوام ...!احمقه یول..دوستمه....کنمیهمه کار کردم وم اریبرا مهد-

 يتو سادها..!کنمیم يوبچه ها هر کار

نقطه  هیشده برام ...دوست دارم تویسادگ نیاصال هم..سوء استفاده کنم تیوقت نخواستم از سادگ چیه یول

تو تک تک خاطرات ..وقته با توام یلیمن خ یول ینباش اریبه قدمت مهد دیتو شا!ترسونه یم یلیمنو خ..ضعف

 نیوقته با ا یلیمن خ..ریکم نگ ترو دس یدوست نیپس ا..دنشیودرد کش ییتنها يِتو لحظه لحظه ها..اریمهد

 ...!نداشتم ینیفقط افتخارِ همنش..دوستم دیسپ يِبانو

 :افزود یتصنع يِکرد وبا لبخند نیبه زم يا اشاره
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 !شد خدا رو شکر بمیکه اونم نص-

 :تا شده ام کرد يِبه پا يا اشاره

 !مونده باشه یاز استخونش باق يزینکنم چ رفکریتفاس نیبا ا!!!يباره که پاتو داغون کرد نیدوم نیا-

،دور  کینزد يانگار قرن ها از آن روز ها..دی،اشک خشک شده ام دوباره جوش هیخاطرات خوبِ ترک يادآوری با

 !نمود یم یعیکامال طب یفراموش نیبر سرم آوار شده بود که ا یآنقدر بدبخت..!بودم

 !کردم یشوخ..حاال شهیخوب م..!نکن  هیگر-

آن  ابانیچند خ يدر صانحه ا یخنده داشته باشم ول هیشب یواکنش دیبا زدیم بیدر وجودم نه يزیچ

 :با بغض گفتم..!دچار نقصِ عضو شده ومغزم هم میطرفتر،لبها

پاك کن ِ بزرگ بردار وتموم ِ  هی...!رونیبرو ب میواز زندگ ریدست دوستتو بگ یتو ثابت کن یدوست يخوایم-

رو ازذهنِ بچه ها م پاك کن وبهشون بگو انتظا يواژه !برام بسازه رو پاك کن يکه بهش خط داد یخاطرات

 !مادرشون باشه یتو زندگ يمرد چیه يِ هیسا ستیقرار ن گهید

پشت کالمم  دهیحرف ِخواب ییایِبرهنه ودن يرا گفتم وبه زحمت از جا برخواستم واو را با همان بهت وپاها نیا

 !تنها گذاشتم

کالفه ام  یگوش یِدر پ یپ يِزنگها...دربست تا خود شهر وپشت درِ خانه گرفتم نِیماش کی.. امدیدنبالم ن گرید

تمامِ خاطراتم ..انداختم رونیب شهیرا از ش یحرکت گوش کینداشتم ودر  یبه نامِ مخاطبِ آن طرف توجه.کرد

 ..!رهمود کجای...همه را ..خودم..بچه ها يشاد..اریمهد يخنده ها..را

ممتد وپشت  يمشغول با بوق ها يکوتاهتر است؟؟خصوصا اگر فکر شهیشت همبازگ رِیمس يکرده ا دقت

 !!!یمن داشته باش يسرِهم،همچون مغزِ قفل کرده 

نکرده ودر را  یپول توجه یبر گرفتنِ باق یراننده مبن يِبه صدا...را در قفل چرخاندم دیلرزان کل ییدستها با

 ازیمورد ن لِیِخودم وبچه ها لباس ووسا يبرا یکاف ي وبه اندازه دمیکش رونیب یچمدان...پشت سرم بستم

تا .چپاندم یداخلِ چمدان م يتکه ا هرگوشهاز ...!دمیچرخیهدف دور خودم م ینداشتم وب يتمرکز فکر...برداشتم

 !چمدان، اطرافش پر شد يکرد وبه جا زیآن جا که سرر

 دیدوباره اشک جوش.شدم رهیام خ شهیبه خود شکسته تر از هم نهیینشستم ودر آ یِ صندل يآخر کالفه رو دسته

پژمرد ودانه به دانه فرو  اریمهد يکلمات اکو شده  يگلها در واژه به واژه !وهزار الله به دشت گونه نشاند

 !! يا ختهیعجب بهار وخزانِ در هم آم..افتاد
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کارد را به مغزِ استخوانم رساند  يقرار یب.!..خاتون ها..شیگفتن ها زمیعز..شد یلحظه هم قطع نم کی شیصدا

چمدان را برداشتم  ستین ادمی.شدم وخودم را تا کنارِ قبرِ محمد رساندم نیتار سوار ماش دیبا همان چشمانِ پر ود.

فوت وقت،خودم را به آغوشِ  يوبدون لحظه ا نگدر یب!دردناك است یدر عنفوانِ جوان مریچقدر آلزا!!نه ای

 ..!دمیکوبیمشت م..ادیفر یهم گاه دیشا...زار زدم...سردش انداختم وباز ضجه زدم

از  ایدانم خوابم برد  یآنقدر که نم..درد ودل کردم.دادیگوش م میصبورانه به حرفها شهیاو کههمچون هم به

پوچ ...فرو رفته بود یکیهمه جا در تار.ماز جا برخواست یبا احساس لرز،چشم گشودم و به سخت....هوش رفتم

لب با خود زمزمه  ریز...حرکت کردم نیقبرستان به سمت ماش یکیاحساسِ ترس ِاز تار ی،حتیاز هر حس یوخال

 :کردم

 ! از زنده ها بترسه دیآدم با...ندارن يمرده ها که آزار-

 :از پشت سرم مرا از جا پراند ییصدا ناگهان

 ..!تو قبرستون ينده هامخصوصا از ز.. درسته-

توجه به  یقلبم گذاشتم وب يِدستم را رو.وخسته اش روبرو شدم يخاکستر يها لهیاضطراب برگشتم و با ت با

 جیگ یسرم حساب نیماش کینزد.مارکش به راهم ادامه دادم ينامتناسب با لباسها یکیپالست يِها ییدمپا

 یرنگ م زیعشق نباشد همه چ یتوق..رنگ نداشت میبرا يزیچ گرید..برداشته اش نکردم زِیبه خ یتوجه...!رفت

 !بازد

 يِتوجه به او یبازهم ب..خورد یبه چشم نم ینیداشت ،ماش دانیم دیود کردیتا چشم کار م..صدا دنبالم آمد یب

سرد  يریکو يشبها..زد یپرنده پر نم..به اطراف انداختم ینگاه...رو سوار شدم ادهیِ پ يها زهیبا سنگر ریدرگ

ام  قهیام  ینرفته ،وجدانِ لعنت شتریهنوز چند متر ب...استارت زدم وچراغها را روشن کردم...!بهار لیست وهنوز اواا

 !ترمز کردم شیِ پا يدنده عقب گرفتم وجلو..گفتم یبه عقب انداختم ونچ ینگاه. دیرا چسب

وکمر بندش را  دیرا به هم مال شیدستها.درِ جلو را باز کرد اقیلبش را خورد وبا اشت يِکردم لبخند رو احساس

 !بست

 ...!خوبه که هنوز دوستت هستم-

 !دشمنم یحت...کردمیکاررو براش م نیتو بود هم يهم جا يا گهید یهر کس-

 .برداشت یچشمانش را خاموش ي خانه

 !سر درآوردم نجایچطور از ا ینگفت-
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 !کار دارم یلیمن خ..يوبرگرد يریبگ نیماش یکه بتون ییجا هی ذارمتیم!ستیبرام مهم ن-

دانم چرا هنوز  یاصال نم..!نکنم ریرا تعب یحرکت چیبودم که ه یآنقدر خال....دیشد وروبه من چرخ يجد یکم

ام گذشته وبهارِ احساساتم با مادرانه  یرفته بود که دوازده سال از هجده سالگ ادمی! من  يِآه خدا..کشمینفس م

 !تابستانه گرفته است یپختگ م،یها

 :کرد  ینیوعقب نش دیفتد،ترسیتا فرو ب رفتیم یواشکیو نیکه پاورچ یِسامان ،اشک يصدا با

 ..کردینگام م نهیبار تو آ هی قهیتا خود قبرستون راننده پنج دق-

 :اش داد ییبه دمپا يواشاره ا دیکش راهنشیبه پ یدست

 یرفت..مراقبت باشم خوامیم..بهت دادن يوخبرِ بد ی؟؟بهش گفتم دوستم..برهنه کجا يِپا نیلباسا کجا وا نیا-

 !دنبالِ ناموسِ مردم نباش..!کاررا نیوگفت نکن پسر جون آخر وعاقبت نداره ا دیبهم بخش اشوییخونه ،دمپا

خبرِ  نیبدتر..به من داده بودند يبودم وخبرِ بد د؟دوستشیگویدرنگ کرد ومن فکر کردم ،راست م يا لحظه

 !دوستش بود نیتر یمیکه صم یاز قضا مردم..ومن هنوز ناموس مردم بودم!ممکن را

 ....برارفتن،منم ردش قرارهیب دمید..قبرستون باورش شد ياومد یوقت-

 يسرم به اندازه ..ساکت باش دنیلطفا تا رس..يدیم حیبرام توض يکه دار یفتیمن ازت نخواستم دنبالم راه ب-

 !کنهیدرد م یکاف

 ..:تا راحت تر باشد دیکمربند را جلو کش یراستش زد وکم يِزانو رِیِ چپش را ز ياپ

 ..!به امانِ خدا ولت کنم تیمن تو اون وضع یتو که توقع نداشت نمیبب-

 :دمیرو به او چرخ.ستادمیکنار اتوبان ا تیعصبان با

 ؟..يذاریمنت م يبرات دعوتنامه نفرستاده بودم که حاال دار گمیمن به تو م-

تمامِ  یول اورمیجز زردآبه باال ن يزیچ..شدم ادهیپ نیشد وبه سرعت از ماش نییدر معده ام باال وپا يزیچ ناگهان

اتفاقِ  يادآوریبا ..معده دردناکم فشردم يِدستم را رو..شد وهمانجا کنار جدول ولو شدم دهیکش میرمقِ دست وپا

 وبه  دیدلم چسب رِیدستم به ز..لرزاند یکه ترسِ بودنش تنم رام يناخوانده ا

افتضاح بود  يِاحساسِ ماورا نیا يِتنها برا!نه..هم نفشردم يِاز درد چشمانم را رو..فشارش دادم یسخت

 :گفت یسامان لخ ولخ کنان خودش را به من رساند وبا نگران!وبس

 ..مک هیتا ..ينا ندار گهیکه د يبه خودت فشارآورد نقدریا نیشده؟؟؟بب یچ-

 !رمیبذار به درد خودم بم..اصال ولم کن...ساکت شو کنمیخواهش م..!سامان-
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 :دستمال را به سمتم گرفت يجدول نشست وجعبه  يتعجب لبه  با

 !ییجا یدرمونگاه میپاشو بر..تنهات بذارم نکهیجز ا کنمیم یبگ يهر کار-

 :در اشک غرق شوند میتمام اجازه دادم مردمک ها یرحم یو با ب دمیکش ادیفر

؟کمکم ..یهست..تنها  يِتنها..با بچه هام برم خوامیم...من طاقتم تموم شده... ؟؟یفهمیم....برم خوامیم-

؟من که ..يبر شیتا کجا پ ينه؟؟حاضر ای یهست..باشه اتیخروار تهمت وچرند هیِ  متیاگه به ق یحت..؟یکنیم

حراج زده و خودشم امروز تمومِ  بهزن عموم  شید روز پآبرومو که چن...برا از دست دادن ندارم يزیچ گهید

روحه ودوتا بچه که  یجسمِ ب نیفقط ا...ندارم یحداقال رو برا زندگ نیکمتر یحت گهیمن د..احساسمو کشت

طاقت ..طاقت ِ روبرو شدنو ندارم گهیمن د..فرار کنم خوامیم..حالم افتضاحه...باشم اشونیدن دیو با امنیدن

منو  يِهمه  اریمهد..!ازش نمونده یچیه گهیمن د ي مهیلشکرِ نصفه ون..ندارم دنویتوانِ جنگ...ندارم سادنویوا

 ...!شکست

 :جان لب زدم یوب دمیام کوب نهیبه س...فشردم میلحظه ها دیمحلِ پر ترد يِرو شتریودستم را ب..زدم هق

قلبمو طاعون  يِهمه جا...!ينه امپراطور..هست ینینه سرزم گهید..!معدومم يملکه  هیمن فقط -

 ...!رمیکم بم هیکم، فقط  هی نویسرمو بذارم زم خوامیم..خستم..!زده

 يِموارد اضطرار يِبرا شهیدانست که من هم یاز کجا م..از صندوق در آورد یآب يِرفت وبطر نیسمت ماش به

را باز  يدرِبطر!دانم ودوست هم ندارم که بدانم یگذارم؟؟نم یآب در صندوق عقب م يچند بطر نیحس ریام

 :کرد وبه دستم داد

که  ایدن يِهر جا..برمتیم یبچه ها رو بردار هر جا که گفت میبر...رو صورتت تا حالت بهتر شه زیکم آب بر هی-

 !بهت نرسه يبشر یبن چیکه دست ه ییجا برمتیاصال م..یبگ

 :کامال دوستانه ادامه داد یول نیغمگ یشد وبا لحن رهیدر چشمانِ پر اشکم خ یکم

 ..!اما از مردن حرف نزن!تهیوقت بازنشتگ ،يدار ن،کامالحقیسالحتو بذار زم..بسه..یبجنگ گهید خوادینم...برو -

ممکن  ریاشک وآب را غ کیچند مشت به سد پشت پلکم ملحق شد وتفک.را از دستش گرفتم يبطر

مگر من چند سال !یوازسازمانِ عشقِ استعفا بده یکن دیاست ،خودت را باز خر يچقدر احساس ِ بد!ساخت

 ..!؟ آه ..ستیفصلِ گلِ عاشقانه ها ن یسالگ ی؟؟مگر س..دارم

 ..!مریآلزا بازهم

 ..!!هم درد باز
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 .!!یچه به عاشق مرا

 !!است ادیهم از سرم ز یمنِ از نفس افتاده همان روزمرگ يِبرا

نبود جز  یحرف...رو شِیپ اهیس يِایعوض شده وسامان پشت رول بود ومن رو به دن مانیجا قهیاز چند دق بعد

 :دردناك وپر سوزشم را به سمتش چرخاندم يِچشمها!سکوت

 ؟..زنگ بزنم هی يتو بد یگوش شهیم-

او را زدم و بیِ عج شیلینگیهمان رمزِ ف...مذکور را به سمتم گرفت ییسراند وهمان طال بشیرا داخلِ ج دستش

 ...!وقلبم را...چشمم را هم..باز دلم را سوزاند یعکسِ بک گراند گوش...لبخند زد

محسن را  يشماره .را باز کردم واشک را عقب زدم دیصفحه کل..لیمان شبِ سالِ تحو یدسته جمع عکسِ

 :دیچیپ یونگرانش در گوش هیپر گال يِصدا دهیگرفتم وهنوز سالمم به آخر نرس

 ..!از دلشوره می؟به خدا مرد..نرگس ییمعلوم هست کجا-

 ..کارها گذشته بود نیاصال سنم از ا..لوس نبودم..اراده بود یب میصدا بغضِ

 ؟..افتاده ی؟اتفاق..شده  یچ-

 ؟..مامان مارستانِیب ياریبچه ها رو م..خوبم محسن-

 ..!نه بچه ها.. نه من..امیجا نم چیشده ه یچ یتا نگ-

 :دیبست واشکم فرو چکحجم گرفت وراه نفسم را بغض

 !نشد یول..ببخش..نیامشب مهمون ندار...اجاقشو خاموش کنه رِیبگو زهره ز..موند داداش جهینت یدعاهات ب-

 ...!میزنیباهم حرف م نجایا ایب...زمینکن عز هیگر-

 ...!برم خوامیم..!نه -

حرف  یبعدش راجع به همه چ ی،بذارآروم بش ایب..ستی؟تو االن حالت خوب ن..آخه کجا قربونت برم-

 !خوب..میزنیم

 ..!محسن کنمیخواهش م..نه-

 :دیکش ادیفر یعصب

 ..!ذارمیبرم ؟به خدا زنده اش نم خوامیم یگیبند م هینامرد که  ارِیبهت گفته اون مهد یدآخه چ-

 .ختیمحسن در هم آم يبا الاله اال اهللا ِکالفه  نمیف نیف يِوصدا ختمیصدا اشک ر یب

 !رتیغ یبهت گفته اون ب یبگو چ-
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در  نیماش!کردند  یآن ها که حرکت نم یول.ورنگارنگ در حال ِ عبور گره خورد ینئون يِبه تابلوها نگاهم

 !حرکت بود

 !يدبگو جون به لبم کرد-

 ..یچیه-

 ؟..یختیبهم ر ينطوری؟ایکنیم هیگر يدار ينطوریا یچی؟برا ه..یچ یعنی-

 ..نه من نه اون..مینگفت یچیبه خدا ه-

 :دلش را نرم کرد دهینورس نیمتولد شد وقدمِ ا میدر صدا یالتماس اریاخت یب

تحمل  گهیبه خدا د..کم تنها باشم هی نیبذار کنمیخواهش م...یباهام یمگه نگفت..تورو خدا محسن-

 ایتا از دست نرفتم ب..!ایبه جونِ خودم ب! دمیقسمت م..ایبا بچه ها ب..کنم یبرم با مامان خدافظ خوامیم...ندارم

 ..!وبذار برم

رو .بود ختنیاشکش در حالِ فرو ر وارِیسقف چشمانِ سامان را نم برداشته ود.را قطع کردم یگوش

 کیاشک  دنِیآن هم درد د!میافزایب میبر دردها يگریخواستم درد د یانقدر درد داشتم که نم..برگرداندم

 :گفتم يا شهیرو به همان آغوشِ سرد ش..حامد در دلم زنده شد ادیگفتم دوست و..!دوست

 بزنم؟ گهیزنگ د هیاجازه هست -

خش برداشته اش قلبم را  يِصدا یپلکش ،ول يدست نشسته بر گوشه ..بود ایگو شهیدر ش رشیتصو

 ..!دشمنم را یحت..را نداشتم یوقت طاقت ناراحت کردنِ کس چیمن ه..دیخراش

 :وگفتم دمیسمتش چرخ به

که پوستم  دمیاونقدر درد کش..به خدا من عادت دارم..!نباش ينجوریبه خاطرِ من ا..سامان کنمیخواهش م-

 ..نباریفقط ا..کلفت شده

 :بم وخشدارگفت يِوباهمان صدا دیرا کنار کش نیماش.گرفت دنیچک يِدوباره بنا اشکم

چرا باهاش حرف ..حرف بزنه یچرا نذاشتتونه پس چه دردتونه؟ یاونم که بدون تو نم..یتون یتو که نم-

 نبود؟ نیقرارمون هم ؟؟مگهينزد

 :گم شده در اشکش دوختم يها يدیبراق وسف يها يملتمسم را به خاکستر يچشمها

 هی شهیبرگردم م ریتا سرِ کوچه برم ود یمن حت یوقت یعنی؟یچ یعنی یفهمیم..!سامان ختهیاعتمادمون فرو ر-

تر از برادرش شک  کینزد يِبه تو یوقت یفهمیم..شک شهیو دانشجوهام حرف بزنم م دیبا اسات یوقت..دیترد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا narges#1365  –!گوش کن به چشم خود مرا 

wWw.98iA.Com ٤٨٠ 

عشقمونو با دستاش ..برهیاونوقته که نفسِ منو م..راحتتره دنیبراش از نفس کش ه،یکرده ،شک کردن به بق

تمادم اون همه اع..نطوریمنم هم!کنهیکه ممکنه باشه هم شک م يبچه ا نیبه ا یحت..!گزه یوککشم نم کشهیم

 يشونو با مرد ندهیتونم آ ینم..من دوتا بچه دارم..دمیاالن پر از ترد یهمه جوره قبولش داشتم ول...رفته نیاز ب

طورِ  هیو گهید يجا هی اخودشوی..!که ممکنه سرِ راهمون باشه،بره سراغ الکل یمشکالت نیببندم که با بزرگتر

 تلنگر دوباره فرو  هینشون دادکه با  یول..عوض شده اریمهد کردمیفکر م..!کنه هیتخل گهید

 ؟؟یفهمیم..!بچه هامو به عشقم فروختم ي ندهیمن آ..!رزهیم

به  کینزد..درست در آن پستوها..چادرم  انِیم یینگاهش جا...دیسکوت نگاهم را به سمتش کش نیبود وا ساکت

سد محکمش شکست وتنها ..دمیچیبه خودم پ شتریچادر را ب...دمیچشمانم را بستم ولب گز..!خوردیشکمم چرخ م

 :با لکنت لب باز کردم..ختیدوچکه از آن همه آب ِ جمع شده فرو ر

 !دکتر فقط مشکوك بود...حدسه هیفقط ...ستمیمن مطمئن ن-

محسن دستم را به  نِیماش دنیومن با د.ستادیا مارستانیب يِروبرو.را روشن کرد نیحرف ماش یبرگرداندو ب رو

 :اما قبل از باز کردنش سامان گفت.رساندم رهیدستگ

 !کنهیخراب م ویچرا خودش با دستاش همه چ دونمینم یول..خوش شانس بود شهیهم اریمهد-

 :دمیشدن منصرف شدم وبه سمتش چرخ ادهیپ از

 ...!کنمیخواهش م..درصدشو  کیاحتمالِ کمتر از  یحت..باره بدونه نیدر ا يزیچ اریخوام مهد ینم-

 ...نرگس یول-

که مثلِ  ییزدم تا هم بر اعصابم وهم بر اشکها یپلک.گرفتم شیرا باال آوردم وبه عالمت سکوت جلو دستم

 :کشِ تنبان دائم در حال در رفتن بودند،مسلط شوم

 يپافشار يخودیب میاز اولم ما قسمت هم نبود...سامان شهیما درست نم نِیب یچیه...خواهش کردم ازت.!.نه-

 !نبود رمونیکه تو تقد يزیرو چ میکرد

 ..!اش جهیشد نت نمیا

 .کردم وبه طرفش گرفتم یخشک شده در دستم را نگاه یِگوش..رفته بود به حامد زنگ بزنم ادمی یکل اصالبه

 !زیبابت همه چ..ممنون -

 ..مونمیمنتظرتون م-
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 تتیاذ یلیخ گهیبرو د!شهیم دایپما  يِبرا یبزرگ نیبه ا يِایتو دن ییجا هیباالخره ...رمیمحسن م ایبا حامد ! نه-

 ..بود یخوب یکوتاه ول یِدوست...کردم

 .غم برداشت لِیرا س چشمانش

 :را تکان دادم یزدم وگوش يلبخند

 ...!خشک شد ش؟دستمیریبگ يخواینم-

 .را به سمتم گرفت چییبه طرفم آمد وسو..شد ادهیپ نیرا گرفت واز ماش یگوش

 ریمهتا وام.محسن وبچه ها هم امدند..خودش را به ما رساند مهیحامد،انطرف محوطه متوقف شد وسراس نیماش

چشمانم  يبچه ها با کنجکاو....به آغوشِ سامان رفتند واو سخاوتمندانه محبت مهمانشان کرد اقیبا اشت نیحس

 يها یصندل يِومغموم رو دندیشِ حامد خزآغو هب دانهیدسته آخر نا ام...دندیکاویارمیاز مهد يجستنِ خبر يِرا برا

وضعِ به وجودامده به جانم  يِتاسف برا یحامد اما پر سکوت وبا چشمانش حساب.محوطه به انتظارم نشستند

دلمان را به عزا  نگونهیروزگار که ا يچه بر سرمان آورده ا..نشست هیسامان نرفت وکنارِ بق!ختیر

 ؟..اریمهد ای ایدن..!گرفتن مناسب تر است يِبرا یچه کس ي هیقیدانم  ی؟؟؟نمينشاند

بابا را ..امد یراه م مارانیبا همراهانِ ب یبود که حساب یدوست داشتن یفیهمان خانم شر فتیش پرستارِ

در آغوشش فرو رفته  یحرف چیبدون ه.خودم را کنارش رساندم.زدیم ادیرا فر يگرفته اش با خبر يچهره .دمید

 .وباز هم بغض پشت بغض ترکاندم

 يدیشن یوچ یگفت یچ!بدتر از اون عموت..از صد دفعه زنگ زده شتریاز ظهر تا حاال ب اری؟مهد..شده بابا یچ-

 بابا؟؟ يخونه  يکه چشات دو تا کاسه 

 ؟؟یپرِ بغض نطوریا که

 :لب زدم یناتوان با

اعتماد ستونِ  نیگفت یم ادتونهی!ستیاصال دست من ن یعنی..تونم  ینم گهید...تموم شد زیهمه چ..بابا-

 ایاگه همه دن..تونم بهش اعتماد کنم یمن نم..!ستونه؟؟رو هواس یمون ب یکنم بابا سقف زندگ کاریه؟چییزندگ

اونقدر مست بود که  مشیدیصبح که د...اباخراب کرد ب زویهمه چ..تونم یاعتماده ،نم ارقابلِیبهم بگن مهد انیب

مونده؟؟بابا من  می؟مگه حرف..گهیم یحاال زنگ زده چ..!ادینتونست دنبالم ب یحت..!سهیتونست رو پاهاش وا ینم

 !یلیخ..بابا خستم..!دمیزنِ فرو پاش نینگرانِ ا...نگرانِ بچه هامم
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اش فشرد ومن باز  نهیس تربهشیسرم را ب!تکاند یومغزِ خاك خورده ام را م خوردیبابا به سرم م نیسنگ يها نفس

 :حرف زدم

که  دونمیم..از دستش برم ذارهینم گهیخودش گفت د...شهیم داشیاز فردا پ دونمیم...نباشم خوامیچند وقت م -

 !نه فقط از دست اون..من کال از دست رفتم..شده رید یلیخ یول..ذارهینم

اگه نرم خفه ..!محتاجم دنینفس کش يبه آروم بودن به اندازه ..کم خلوت کنم هی خوامیم..کنهیدرد م مغزم

 ..ارمیهمه درد وبغض نفس کم م نیا نیب..شمیم

 !امتحاناشونه گهیوقت د ؟؟چندیبچه هات چ يبابا جون؟؟پس مدرسه  هیفرار کردن کار درست یکنیفکر م-

 گرانید نِیتونم ب یترسم،نم یکه از خودمم م یمن...مترسو باش نباریا خوادیدلم م...برا من آره..آره نباریا-

از  ارویمن فقط مهد.ندارم یاصال احساسِ خوب.؟.بابا...و عمو و احتماال زن عمو اریمهد يرفت وآمدا رِیدرگ..باشم

  !مونده باشه يزیچ میعشک دارم از خود واق!به باد رفته زمیهمه چ..دست ندادم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! قهیعم یلیزخمم خ...از رفتن ِ محمد ضربه خوردم بدتر

اگه حرف محسن درست ...کنهیم داتیوباآلخره پ ادیم اریمهد...بابا يبر يخوایکجا م یول...رمیگ یمن جلوتو نم-

 !یهم قانون یهم شرع..بشه یمدع تونهیرا حت م یلیباشه،خ نتونیب یِ نفرِ سوم يباشه وپا

بابا را چنگ زدم  دیسف راهنِیپ..!وبر بخت بدم لعنت فرستادم ستمیهزار باره گر..اره نهدوب...سرم آوار شد يِرو ایدن

 :گفتم دهیبر دهیوبر

 گهیمن د!تو رو خدا کمکم کن..کن برم يکار هی!رمیم یم نباریا..!تحمل ندارم گهیمن د...تونم یبابا به خدا نم-

  یاصال نم!تونم باهاش روبرو بشم ینم

 ؟..؟چرا..؟؟چرا..اد؟؟چرایبا من راه نم چوقتیه ایچرا دن!خوام

 قیتزر یجانم را به اتاقِ منتقل کردند وآرامبخش یخودش را به من رساند وبه کمک بابا بدنِ ب یفیشر خانم

 .کباب کرد یدلم را حساب شیشدم واشکها زانیملتمسانه به دست بابا آو..کرد

 یمن نم...ببر رانیاصال از ا..شهر ببر نیاز ا..ببر نجایرو خدا منو از ا تور...ادیم اریاگه بخوابم مهد..بابا تو رو خدا -

 !متنفرم يزور یمن اززندگ..بابا تو رو خدا...بهش وصل بشم یاحتمال يبچه  هیخوام با 
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 مهیمحسن سراس قهیصحبت کرد وبعد از چند دق یتلفن یبابا با کس...سرم گذاشته بودم يِرا رو مارستانیب

به وضوح وپر فشار پوست آن قسمت را باال  شیها قهیسرخ بود ونبضِ شق شیچشمها..خودش را به اتاقِ رساند

 میپلکها...هم ریاز ابهام فرو رفت وتصاو يصدا ها در هاله ا..کردیدستم را نوازش م یفیخانم شر..کردیم نییوپا

 ..!بازنده شهیهم...یمغلوب باش هشیسخت است هم..!ماند جهینت یمقاومتم ب..!شد نیرفته رفته سنگ

گره  میبه مژه ها دیخورش ییطال يرا تکاندم وشاخه ها میپلک ها يخانه  یدانم بعد از چه مدت ینم

 .سرچرخاندم یکردم وکم زیرا ر میچشمها..خورد

وسر را که به تنم وصل بود  ییلویجسمِ چند صد ک یبه سخت..!در فضا پراکنده یبینا آشنا بود وعطرِ عج طیمح

نور اتاق را در  یرنگش حساب يِ طال يوگلها يسرمه ا يها يواریکاغذ د..جابه جا کردم ینام داشت کم

کم جانم  يِپاها..را ازنظر گذراندم دیسف ي کنفرهیرا کنار زدم وتخت  میسبک رو يِپتو.خودشان خفه کرده بودند

 برخواستن، يرا برا میدستها.تخت نشستم يدادم ولبه  یرا تکان

نشسته درجانم  يورعشه  خوردیم زیهم ل يِرو میاستخوان ها...دادم یفیدوطرف بدن ستون کردم وفشارِ خف در

 !بود یدنید

 يِداروها ي سهیک يِنگاهم رو...دمیکنارِ تخت بر سرم کش ییرا از صندل یآب دگلیبرخواستم وچادرِ سف یسخت به

 !جورواجور يها نیمن بود آن رنگ يِماند،به گمانم برا یپاتخت يِرو

مقابلم قد علم  یلیبه رنگ ن يوساده ا کیش ییرایپذ.خودم را به در اتاق رساندم دهیبر يوبا نفس ها یسخت به

دستم به !مرا به سمت پنجره کشاند ینامفهموم يزدند وصداها یچشمک میاسپرت ِ بنفش برا يمبل ها..کرد 

 ...!زدم شوبنفش گره خورد وکنار یهم صورت زودریر يبا آن گلها دیسف يپرده ها

لبخند به  ییتازه شکوفا شده اش ،با خوشرو يِمقابلِ چشمانم طرح خورد وگلها ییبایکوچک وز ي باغچه

 !قهر کرده بودند ،یِ من با هر چه لبخندنام ياما لبها..دندیصورتم پاش

ذل زده  میروزها نیا يخاکستر مرد بزرگ يکودکانه  يها یگوشیاز صورتم کز کرده ومغموم به باز يا گوشه

 . نگاهم را حس کرد ینیسنگ ییگو!بودند

تنها گذاشت وبه  يوخاکستر دیسف يبچه ها را با همان توله خرگوش ها.زد يولبخند دیبه سمتم چرخ سرش

 !ورنگ غالب شده بود زدیرنگها موج م يدر همه  يدانم چراخاکستر ینم..سمت من آمد

 دادیپنجره با خنده اشاره م يِکه آن سو يخاکستر يِوچشمها..يخاکستر يخرگوش ها...يخاکستر يروزها

 !کردیومرا دعوت به گشودن پنجره ها م
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 !انداخت نیاش در گوشم طن يپر انرژ يِرا باز کردم صدا پنجره

رنگت مثلِ  گهیکه از ضعف د يبخور ارهیبرات ب يزیچ هیبه مونا خانوم بگم  امی؟بیخوب...دیسپ يِسالم بانو-

 !دیسف دیسف...برف شده

 يرا عاد زیهمه چ کردیم یچه مذبوحانه سع..اش ثابت بود يخاکستر يها اچهیدر يِمن رو يوچشمها دیخند

 خواستیم..!دینامعلوم کوچ یخندانش به مناطق يِها اچهیوخنده از لبِ در دیموضوع رافهم نیخودش ا!جلوه بدهد

ام داده  يهم فرار دیشا..بودم ختهیردانستم کجاست،گ یکه نم ییبه جا يخبریمثل من که در عالمِ ب..فرار کند

مرادر خودم  رحمانهیب یول...نبود یجان...دست بزن نداشت!زمیبگر اریازمهد يکردم روز یفکرش را هم نم!بودند

 يِکما در..نگو گریاحساسم راکه د..بزرگ به بار آورده بود يریدرگ کیشده و هیقیبا غرورم دست به ! کشت

  يمغز مرگاصال دچار !بردیمطلق به سر م

 ...!ببخشم گرانیعضورا پر کنم وتمامِ بودنم را به د يفرمِ اهدا دیشا...بود شده

 :خود داشت يِجا گریآمد خودم را هم متعجب کرد،سامان که د رونیب رونیکه از حنجره ام ب یینا آشنا يِصدا

 ؟؟يداریچرا دست از سرم بر نم-

لرزان ودر هم گره خورده ام ثابت ماند يِدستها يِومغمومش رو ریمتح نگاه! 

به ...وصله اریسرش به مهد هیرو که  يا گهینه هرکسِ د..نه تو رو ...نمتیخوام بب ینم ؟؟منيما رو کجا آورد-

 ! خورهیکه داره مثلِ خوره منو م يا یخاطرات لعنت

 !مذاب شد وبه چشمانِ پرآبم متصل شیها خاکستر

به خواست محسن آقا  نجایا متیاگه آورد...مطمئن شم حالت خوبه خواستمیفقط م...مونم ینم نجایمن ا-

اآلن که مطمئن شدم حالت بهتره ..! جاست نیکنه هم داتیتونه پ ینم اریکه مهد ییتنها جا..وپدرت بود

 !يریات بگ ندهیِ درست برا آ میتصم هیتا  رمیم...رمیبه مونا خانوم وم سپرمتیم

همه زهر بودنِ کالمم نیسوخت از ا میگلو..دمیخودم لب گز یهمه تلخ نیگرفت ومن از ا شیرفتن در پ راه! 

همه  نیگذاشتم وباز هم بر خودم وا میزانو يِسرم را رو.ودر خود مچاله شدم..پنجره سرخوردم  يِجا پا همان

 يِسر برآوردم وچشمها..ام نشست دهیخم يِشانه ها يِرو ینگاه ینیسنگ!روزگار لعنت فرستادم یِمتینامال

 !زانودوخته شد يِِ نشسته رو رینمناکم به سامانِ دلگ

درِ آشپزخانه ظاهر  يِدر آستانه  انسالیم یوقامت زن.دیرسیبه گوش م اطیهمچنان از ح نیحس ریمهتا وام يِصدا

 !همان مونا خانومِ مذکور بود به گمانم!شد
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 !از من وپدر وبرادرت شماره شو نداره ریغ یکس..گرفتم دیخط جد هیو یگوش هیبرات -

 !را به جانبم نچرخاند شیرو یول ستادیبرنداشته ا یهنوز قدم.وپشتش را به من کرد برخواست

 !خدانگهدار!نمتیبب ينجورینه من طاقت دارم ا.. ینیمنو بب خوادینه تو دلت م دار،چونید دیبه ام گمیونم رمیم-

زود  دیشا!اشک بدرقه اش کردم يتنها کاسه ا..میبگو دیرس یبه ذهنم نم يزیال چاص..نگفتم يزیوچ رفت

همخون  کیدانستم کجاست دلم  یکه نم ییدر جا..! نداشتم ییوطاقت تنها خواستمیم ییمن تنها..برگردد

 !دوست کیحداقل  ای...آشنا کی..خواستیم

 نییتز يِبرا يوقرمز به دستم داد ولبخند دیبادوقرصِ سف يا وهیآبم وانِیل..آمد وکنارم نشست کیخانوم نزد مونا

 !کنار ِ بشقابش گذاشت

 ...!جون تو تنت نمونده گهید..نکن هیگر نقدریا..!به فکر بچه هات باش مادر...زمیبخور عز-

 یکی!!!ام یشده در غدد اشک جادیسوراخِ بزرگ ا نیچه کنم با ا..دیچک گرید ينگاهش کردم وباز دوقطره  تنها

بلند شدن  يِرساند وبرا میبازو رِیمونا خانوم دستش را ز.فرستادم نییرا به همراه قرص ها پا وهیدوجرعه از ابم

 :گذاشت وگفت يچادرم را کنار.کمکم کرد

 یسر وتنتو بپوشون دیکه با زییبرعکسِ باد پا..خوبه یباد بهار برا سالمت..بخور مادر ییهوا هی رونیب میبر ایب-

برا مخلوقات خدا قائل  یفرق عتیطب..تن وبدنِ آدما هم همون طوره کنه؟بایم کاریبا درختا چ ینیبیم...ازش

 !شهینم

هجومِ خاطرات اجازه  یعنی....شدم یموفق نم دن،منتهایشن يِبرا کردمیم یومن سع کردیصحبت م نطوریهم و

از آنکه  شیان روزها ب يِچرا سرما ومتعجب بودم که کردمیفکر م اریبا مهد یِ سرد وبرف يبه روزها....داد ینم

آن آب انارِ ...ها يآن برف باز..ختیریم مگرما را به اعماقِ وجود..کرده بود میمرا خشک کند وبلرزاند،شکوفا

 ..!شبانه بیعج يِآن قدم زدن ها در سرما...خوردن ها یتگرگ

 ..خودشان را به ما رساندند وسخت در آغوشِ کوچکشان فشردند دنمیباد نیحس ریوام مهتا

 مامان جونم؟ يخوب شد-

ام را درك کرده  یحوصلگ یآنها هم ب..اکتفا کردم"زمیآره عز "وتنها به گفتنِ دمیکش میبه سرِ بچه ها یدست

 يفلز يها یصندل يِمونا خانوم به داخلِ خانه برگشت وما درسکوت رو.وتنها به بودن در آغوشم بسنده کردند

 يایجغراف تیکه هنوز موقع يغروب به داخل ِخانه ا یحوال.میاش نشست یزرد ونارنج يباکوسن ها درنگیوسف

 .مینکرده بودم،بازگشت دایام پ یاش رادر ابعاد ذهن
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خانه پا گذاشتم  یوزرشک دیلوکس وسف يبه آشپزخانه .خانه دامن گسترانده بود  يخوبِ غذا درهمه  يِبو

 :کرد وگفت یبه صندل ياشاره ا.کردم هیدارِ مونا خانوم هد هیزاو يِلبخند به لبها هیشب يزیوچ

 !زمیبر ییچا هیبرات  نیبش..دخترم ایب-

نارنجم با  يپراز شکوفه ها يشبها.وباز هم خاطرات مرا با خودش برد  دیچیام پ ینیبهار نارنج در ب يِبو

،استکان را  یناگهان زشیر نیمونا خانوم متعجب از ا.دیغلط رونیدانه دانه ب میواشکها دیلرز میپلکها...اریمهد

 .دستم نشاند يِگذاشت ودستش را رو زیم يِرو

 زدم که ناراحتت کرد؟ یحرف..شد قربونت برم یچ-

 کردندیها البد فکر م یطفلک..نگاه دوختم رم،یمتح يِسرم رابه عالمت نه تکان دادم وپر بغضِ به بچه ها تنها

از طعمِ خوب وفوق  یحت..بودم ریس زیاز همه چ..هرچند حالم کم از جنون نداشت..شده است وانهیمادرشان د

 !!میمعصومِ بچه ها ياز نگاه ها..بهار نارنج يالعاده 

 !!انیپا یب یِبودن ِ لعنت نیا از

به نامِ بالش بر  یصدا خفه کن. دمیتخت دراز کش يرو...برخواستم وبه حالت دو خودم را به اتاقم رساندم میجا از

سرم نشست  يِرو یدست کوچک یبعد از چند برشِ زمان!هق هقِ خفه ام فضا را پر کرد کیدهانم زدم وشل

 .دمشیکش آغوشدر  یام را به دخترك پر بغضِ کنارم دادم وبه سخت یچشمانِ اشک.

با هر ...دلم يِبرداشته  يِتَرَك ها يبرا ییجادو یمرهم...بود یدستانش باور نکردن يمعجزه  یزد ول ینم یحرف

در ..!آنقدر که دوباره خوابم برد..گرفتیا دست م گرید یکیوهنوز از آن تَرَك فارق نشده ، زدیرا بند م یکینوازش 

 :با خودم گفتم يداریِ خواب وب شیگرگ وم

 !چقدرخوب است  يخبر یب نیو ا میدانم کجا یهنوز نم-

از قرص ها،از جا  یاحتماال ناش یوسردرگم یجیرا باز کردم وبا گ میچشمها ییزنگ نا آشنا يِصدا با

 ..از روز است یدانستم چه زمان ینم...برخواستم

بر  دیمن هم مز یجیشب وروز را در هم ادغام کرده بود وگ یکاف يبه اندازه  کیاتاقِ تار نیا..!هم شب دیشا ای

 !علت بود

که سامان خبرش را  ستیدیوخط جد یاحتماال همان گوش. شدیوروشن م دراور خاموش يِرنگ رو دیسف یِگوش

 .محسن به سرعت جواب دادم يِآشنا يِشماره  دنیرساندم وبا د یخودم را به گوش.داده بود

 ؟يبهتر..خودم يِسالم خواهر کوچولو-
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 مامان خوبه؟..باشم کنمیم یسع..سالم داداش-

 :وآهسته گفت دیکش یقیعم نفسِ

 ..!خوشحال شدم یلیخ..يشد داریسامان گفت باالخره ب...اصال همه خوبن..مامان خوبه-

 :که مثال خوشحال است،ادامه داد يبغضش چپاند و جور انِیخنده را م یول دیلرز شیصدا

مرتبه  زیهمه چ..تو مراقبِ خودت باش قربونت برم..همه خوبن نجامیا!يدیخواب یحساب...برات بدم نشدا یول-

 ؟يندار يکم وکسر يزیچ..اونجا

 :شد يوبر لبم جار دندیها قد کش يدلخور

 نمت؟یب یچرا من کنارم نم ؟؟پسیهست ینگفت ؟؟مگهیستین نجای؟چرا خودت ا..نیچرا منو با سامان فرستاد-

 :دیچیواضح تر وبلند تر در گوشم پ یکم شیباز وبسته شدنِ در،صدا ییبا صدا یسکوت کرد ول يا لحظه

ام بهش اضافه  یوتشنجِ عصب يفشار شد دیدکتر گفت دچارِ افت شد..؟اوضاع خوب نبودنرگس هیچه حرف نیا-

 ..من سه روزِ کامل کنارتبودم...شد

اونم ..ییمرد نامحرم بفرستم جا هیبا  ر،یصغ يبا دوتا بچه ..شدم که تو رو تنها رتیغ یب نقدریا یکنیفکر م یعنی

 ت؟؟یتو اون وضع

 آمد؟؟ ینم ادمیبه  يزیپس چرا چ.شدیوکنارِ ذهنم کش آمد وسه روز در سرم تکرار م گوشه

به ...باباست يکله دمِ خونه  هی اریمهد..خونه میمامانو تازه آورد...کم صبر کن هیقربونت برم خواهر جون -

 ؟..باشه  دهینفهم شهیمگه م یول مینگفت يزیمامان چ

 :بغض لب زدم با

 ست؟ین شمیدارم چرا پ اجیمعرفتم کجاست؟؟حاال که بهش احت یدختره ب نیا گهینم-

 :اش گره خورد  یصوت يبه تارها یمهربان

 میمامانو نخور ما هست يتو غصه ....بهش گفته ییزایچ هیبابا سر بسته ...مهربونم يِنکن خواهر کوچولو هیگر-

 !مرجانم اومده..

 :را عقب زدم میتعجب اشکها با

 اومده؟؟ یمرجان؟ ک-

هرروز  تونستمیباشه؟؟به خدا اگه م..خورده به خودت استراحت بده هینگران نباشو  گهیپس د...دهیرس روزیتازه د-

 !به خدا شرمنده تم نرگس..مامان دست وپامو بسته  یضیمسافت و مر نیا یول شتونیپ ومدمیم
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 !کارام باعث دردسره يِهمه ..شمام يِمنم که شرمنده ...حرفو نزن محسن نیا-

 :ناله زدم یبم يِصدا اب

 ؟..محسن من کجام-

که قربونش برم کم از خواب  اتمیداریب!يخواب بود شترشویب يحق دار ؟البتهيدیهفته از سامان نپرس هی نیتو ا-

 !نداشت

مضاعف  یوتعجب یبا شرمندگ.خواب گونه اش به خاطر نداشتم يها يداریهفته ونه از ب کینه از آن  يزیچ

 :،گفتم

 ..کردم رونشیب.. یعنی..نشد-

 :منقطع گفت ییوبا صدا دیخند

 !دهینم کش تیفکر کنم مهمون دار...خواهر جون يکردیم يتو که خوب مهمون نواز-

 ؟یزن یدرست حرف نم ه؟؟چرایمنظورت چ-

 :فرستاد وگفت رونیرا پر صدا ب نفسش

بابت که تو خونه  نیاز ا المیحداقل خ یول...که دروغ گفتم ستمینگرانت ن مینمگ...خودته يخونه ..راحت باش-

 !راحته یخودت ي

داده  يمنحصر به فرد ییبایرا روشن کرده وبه گلها ز اطیچراغ ها،ح...جا برخواستم وپرده ِ اتاق را کنار زدم از

 .بودند

 !يکرد جمیمحسن؟به خدا گ هیمنظورت چ-

 ادتیکه به نامت خورد و  يباغچه ا... يا هیترک..!خواهر جون یزنیم جیوو جیکم گ هیتو  یول..واضح گفتم-

 ؟..ستین

 !امکان نداشت نیا...!نه....دمیکش يخفه ا نِیدهانم گذاشتم وه يِرا رو دستم

 ؟..چطور..چ...اما..؟ا..محسن یگفت..یچ...چ-

فعال من برم !از سامان بپرس یتا اون موقع صبر کن یاگه نتونست..دمیم حیتوض زویوبرات همه چ امیبعدا م-

 ؟ يندار يکار!کنهیامان صدام مم...

نگرانش مرا از جا پراند يِصدا..حرفش زبانم را بند آورده بود شوك: 

 ؟ی؟خوب..نرگس ییکجا-
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 ...!خوبم..خو-

 .!فعال خدافظ..زنگ بزن یداشت يپس کار-

چند بار  يرا قطع کردم وباز با کنجکاو یگوش!نشست میلبها يِرو یبه خداحافظ هیشب يزیرمق چ یجان وب کم

بودم  يخبریکامل را در ب يهفته  کیچطور ...پنجه فشردم انِیرا م یدر اتاق قدم زدم وگوش...پرده را کنار زدم

مقابل ِاتاقم  یبچه ها رادر اتاق...دمیکش سركاتاق ها  گریبه د!دانستم یاوضاعم خراب بود ونم نقدریا یعنی..؟؟

 خبرِ صاحب خانه  دنیانگار بعد از شن...باال يبه طبقه ...هبه آشپز خان..دمشانیبوس یودر خواب حساب افتمی

 یمبل راحت يِ،رو منیاتاقِ نش يِمونا خانوم تو...که به همه جا سرك بکشم دادمیاجازه را به خودم م نیا بودنم،

آن روز و  ادیوبا  دمیصدا،همچون ارواحِ سرگردان تا خود صبح در خانه چرخ یومن آهسته وب..بود دهیخواب

داشت خنده کنان بر  دهیسپ.ستمیخودم گر ییبر آن همه تنها ییدل به باد دادم ودر تنها یبعدش حساب يِاتفاقها

کوچک وبزرگ ،قرصِ مزبور را خوردم وبعد  يِها یکنارِ همان رنگ يکاغذ دنینشست که با د یم واریلب د

 ..!هیگر..خواب..قرص...سه واژه خالصه شده بود انیبعدم در م يروزها..ازنماز به خواب رفتم

 یودلتنگ الیپر بود از فکر وخ.. میواما شبها..شدیهم از دهانم خارج م يچند کلمه ا"،سهوا انیم نیدر ا دیشا

 یمرجان يِبرا..شیها یمحسن ونگران يِبرا..ضشیمامان وقلبِ مر يِبرا..تنگ بود شیبابا وشانه ها يِدلم برا...

را تا  میها یدلتنگ..رودیم زیخ نهیس یبه تازگ گفتیکه م یحامد وپسرک يِبرا..دیکشیپر م دنشید يِکه دلم برا

کدام از  چیبا ه فمیتکل...تنگ بود شتریخودم از همه ب يِدلم برا انیم نیدر ا یکردم ول یبا تلفن رفع م ياندازه 

ام نگاه معصوم  يداریدر ساعات مختصرِ ب....!بچه ها ییوپا در هوا یفیبا بالتکل...ام روشن نبود يوجوه فکر

انها را از حقوقِ  رحمانهیاز مادرشان سهم داشتند ومن ب یاز هر کس شتریآنها ب..سوزاندیبچه هاقلبم را م ظرِومنت

ا دع میوبرا خوردیحسرت م لویک لویمونا خانوم ک..!.همانیم يخبریوخودم را در عالمِ ب کردمیشان محروم م هیاول

 نیبهتر شود ومن وا یفقط کم یباشد که حالمکم..رساندیبه بدنم م هیمواد اول یکم انیم نیودر ا..خواندیم

از او  يخبر چیسه روز،ه نیودر ا گذشتیسه روز از رفتنِ سامان م..!میکن دایبرزخ نجات پ نیاز ا ینیفرشتگانِ زم

را  يومهمان نواز یکه حقِ دوست ییاز او ریغ گرفتندیهمه مرتب تماس م! یتلفنِ خشک وخال کی یحت..نبود

 !!خوب در حقش ادا کرده بودم یلیخ

از خود اذانِ .گشتمیخانه م انِیسرگردان ،م یِکه همچون روح یومن..دهیها سر بر کش يقراریشب بود وب دوباره

 بیعج يا سردردب تایونها..بچه ها ومونا خانوم خواب بودم  دنِیدوساعت مانده به خواب یکیصبح تا خود شب و

 یهم روبرو شدن با چشمان دیشا ایبرخواستن  نِتوا ی،ول دمیبچه ها را موقعِ شام خوردن شن يِصدا...شدم داریب
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سکوت در خانه از اتاق  يتا زمانِ برقرار...رانداشتم کردند،یدر من جستجو م يبهبود يذره ا دوارانهیکه ام

 .روننرفتمیب

شبِ چهاردهم ِ را  دیآسمان نو انِیماه کاملِ م..آسمان را رصد کردم کمیتار شهیاتاقِ هم يپنجره  از

شدم  رهیبه آسمان خ...را به حداقل رسانده بود دنمیزده وتوانِ نفس کش مهیام خ نهیس يروِ يبغضِ بد...دادیم

ه قبله انداختم سجاده را رو ب...بردم اطیانداز به ح ریز کیمهر وچادرِ نمازم رابه همراه  يجنبشِ لحظه ا کیودر 

 ریالتماسش کردم ودر آخر عاجزانه از او خواستم هرچه خ...ستمیگر..دردودل کردم..با خدا خلوت کردم یواندک

قرص ها به من  کنمیفکر م..تخت پهن شدم يِبعد از نماز صبح به اتاق بازگشتم ورو...مقدر کند میاست برا

 ..!وروزم راجابه جا کرده است شب نگونهیکه ا سازدینم

صداها واضح تر ..چشم باز کردم یدادم وبه سخت یمتورم ودردناکم را تکان يپلک ها ییبم ونا آشنا يِصدا با

 :شد

تنش کن ببرمش  يزیچ هیبرو  ای؟ب..ي،تازه منو خبر کرد دهی؟دوروزه خواب..يبه من خبر بد دیمونا خانوم اآلن با-

 ..!بچه ها بمون شِیخودتم خونه پ..مارستانیب

 :دیبه گوشم رس نیحس ریام يِکه صدا زنندیحرف م یراجع به چه کس کردمیفکر م ومن

 ..!ذارم یمن مامانمو تنها نم..میایماهم م..نه عمو-

بر لبم نقش بست يرنگ ورو رفته ا لبخند.. 

 ..!من خودم مراقبِ مامانت هستم..یخواهرت بمون شِیپ دیتو با...نه قربونت برم-

 يپوزخند نباریا.واقعا دشوار بود صشینا آشنا،تشخ یِبا آن خش وبم یآمد ول یبه نظر آشنا م یکم شیصدا

 نشسته  یبر لبم نشست وبا بغص یقیحق

 :گلو با خود زمزمه کردم در

 وسط؟ نیا گهیم یچ بهیغر نیحاال ا..اما فقط خردم کرد..قول داده بود مراقبم باشه ارمیمهد-

 :مهتا در سرم اکو شد يِصدا

 ..میایماهم م...میذار یمامانو تنها نم گهیما د..نه عمو سامان -

کرخت  يِبه دست وپا ینمود؟تکان یم بهیغر نگونهیا شیپس چرا صدا..سامان بود؟ بهیغر نیا..!کردم  ینم باور

 یعنی..زدندیبه دوروز حرف م راجع نهایا یول..دمیداشتم که صبح خواب ادیخوب به ..شده ام دادم واز جا برخواستم

لعنت  کیشدم و برآن اتاقِ تار جیبدتر گ.کردم مبه دور بر ی؟نگاه..به سر برده بود يخبریباز دوروز را در ب
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همزمان با بازشدنِ در .دمیکش نییدر را پا يِ رهیهمان چادرِنمازرا به سر کردم ودستگ..!از جا برخواستم.فرستادم 

 دهیشن یبه سالم از دهانم خارج شد که شک داشتم اصال کس هیشب يزیچ...سرِ هر چهار نفر، به سمتم برگشت

  نیحس ریام..!دمیچرا که جوابش را نشن..باشد

 :کمرم را فشرد وبا بغض گفت نیرحسیام..ستندیبندش مهتا خودش را به تنم وصله زد ودر آغوشم گر وپشت

 ؟؟هان؟؟یشی؟چرا خوب نم..یستی؟فکر منو مهتا ن..یکنیم تمونیاذ نقدریچرا ا..نِ خوبمماما-

ناتوانم  يپنجه ها انِیرا م شیمرد کوچک بزرگم زانو زدم وشانه ها يِروبرو..انداختم نییشرمنده سرم را پا ومن

 .هم گمان کردم فشردم دیشا..فشردم

 ؟؟کم جان ِ من کجا وفشارکجا؟ يکه انگشت ها چرا

 ..زمیعز خوامیمعذرت م-

به راه افتاده  لِیبتوانم از س دیشا..مذکور دست وپنجه نرم کردم  يوباهمان سوراخ ها دمیهردو را بوس صورت

 ییبایز شیکه به گونه ها ینیمونا خانوم با همان صورت الغر ولبخند دلنش..ثمر بود یاما تالشم ب..!کم کنم

 لِیچشمانشان را س يسدبند زده ...کنارمان آمد وهر سه را در آغوشِ نه چندان بزرگش گرفت دادیم یخاص

بچه ها را . اوردیطاقت ن گریمونا خانوم د..میستیدر آغوشِ هم گر یطوالن یقیخراب کرد ودقا يمسر ياشک ها

 :بلند کرد وگفت

تا اشتهاش باز بشه وخوب غذا بخوره  مینیبچخوشگل برا مامان نرگس  زِیم هی میبر نیایب...جگرم آب شد مادر-

 ..!زود خوب شه یلیخ دمیاونوقت بهتون قول م.؟.

صورتم را ..حسِ برخواستن نداشتم...از آغوشم در آمدند یلیم یکردند وبا ب گریکدیبه من وبعد به  یها نگاه بچه

پر از غم به  ینگاه..دمیکنارِ راهرو د وارِیزده به د هیوتک یبا چادر خشک کردم وتازه سامان را با آن لباسِ خانگ

 میشده در گلو یام شورش کردند وکلمات زندان یصوت يتار ها...رفت یحرف به سمت در ِ خروج یمن کرد وب

 :دادند يرا فرار

 ؟..يشام خورد-

نگاهم  يکوریو دیکش رونیشلوارش ب بِیرا از ج شیدستها..چسباند نیرا به زم شیحرف پا کی نیهم

 !ن لبخندبدو.کرد

 ؟؟..شام بمونم یکنیدعوتم م يدار یعنی نیا-

 ...نه-
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 :کردیم دادیدر چشمانش ب تعجب

 ...!کنمیم یدارم ازت معذرت خواه یعنی-

 تیوواقع الیآنقدر قرص خورده بودم که فرقِ خ.!هم توهم زده بودم دیشا..حالت گرفت شیکردم لبها حس

گوشه  کینفره وکالس زِششیم يِ،رو يشور وشاد چینه چندان گرم وبدون ه یطیشام در مح.نمود یسخت م

 يبچه ها کارخانه  اهسامان نرفت وهمر...نتوانستم بخورم يزیپر چ مهیبه جز چند قاشقِ ن.سالن سرو شد ي

دستم  به وهیرا با آبم میرا جمع کرد وقرصها زیمونا خانوم م..!کلمه  کی یبدون گفتنِ حت.را نگاه کرد والیه

پنجره را باز  خبربودم؟؟یچند نوع درد داشتم وخود ب..همچنان خوشرنگ بودند یهر بار رنگشان متفاوت ول.داد

درختان  يبغل کردم و به تک تک شاخه ها میها یتمامِ خواستن يِارا به ج میزانوها.. کردم ولبه اش نشستم

 .دمیچقدر گذشته بود رانفهم...ریاخ الِکسیخصوصا ...از تمامِ سنوات گذشته...باغچه ،خاطره گره زدم

 گم شدنم در تونل خاطرات؟؟  ایدانم اثرِ قرص هاست  ینم

 :دیکش رونیب ی،مرا از تونل زمان بهیغر يِصدا

 !!با بهار نارنج...ختمیبرات ر ییچا...يخوریسرما م ینشست نجایا-

اش  ییداشت ونه توانا دنینه بالِ پر..اشک سوخت يحلقه  انیسرگردانم در م يکردم ومردمک ها نگاهش

 . را کنارم لبِ پنجره گذاشت ییچا..!را

 :لب زمزمه کردم ریز ينشست ومن شعر نیزم يِآنطرف تر رو یبرداشت وکم یکوسن

 !لطفا ينخواهم گشت عاقل، چا گرید

 !لطفا يتو ، افکار باطل، چا ادی،  من

 ترك يقهوه  هیاست کام من شب تلخ

 !لطفا  يجا خوش کرده در دل، چا غمباد

  شانیپر يمثل آهو يعمر گردمیم

 !لطفا يتو منزل به منزل ، چا دنبال

 دیچیدرد قلبم نسخه پ يبرا دکتر

 !لطفا يهل، چا یبا اندک ن،یدارچ یب

 يزیگر یهم چنان از خاطراتم م تو،

 !لطفا  ي، چا لیفکر و ذهنم بر تو ما من،
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  تیمحل یب يپا ریشد غرورم ز خم

 !لطفا  يله شدم ، اما چه حاصل ؟ چا من

 برندارد  تیکه دست از آرزو یوقت

 !لطفا  يقلب را گل ، چا نیگرفت ا دیبا

 ها  یاز تمام دلخوش دمیبر گرید

 !لطفا  يو منگ و غافل ، چا جیو گ مبهوت

 هاش  یو از نامردم ایمن از دن رمیس

 !لطفا  يچا....زهر هالهل  یکم اصال

 

شد وتازه گذرِ زمان  زانیساعت آو ينگاهم به عقربه ها..دمیبچه ها را ند...برخواست وبه آشپزخانه رفت سامان

 !!خاطرات معنا ندارد يتو در تو يها یکیگذرِ زمان در تار..را احساس کردم 

را  شانیچسباندم ورو شانیبه گونه ها يستاره ا...دیدرخش یصورتشان همچون ماه م.سراغِ بچه ها رفتم  به

من نشسته  يِسرِ جا..دمیآمدنم از اتاق ،سامان را فنجان به دست ،لبِ پنجره د رونیهمزمان با ب...مرتب کردم

 يحرف به منظره  یکوسن نشستم وب انهم يِرو..!زدیم دیدر هم گره خورده کف سالن را د ییبود وباابروها

 :فنجان را به سمتم گرفت وگفت..چشم دوختم رونیب

 !!دردش از اون کمتره یبهار نارنج نباشه ول ییچا یبه خوب دیشا...هیبآرامبخشِ خو -

 ؟..!!را میایبرد وبعدش غم دن یبود بهار نارنج مرا به خاطراتم م دهیفهم

 :بخواست شیآورده را از دستش گرفتم واو از جا شیِ پ فنجان

قرصاتو سرِ ساعت  يهمه ....شدن تیاذ یلیبچه ها خ.!!.یدوروز بخواب يدوباره قرص نخور...رمیم گهیمن د-

 !وکمش نکن ادیبخورو سرِ خود ز

 :وگفتم دمینوش یاز زهرِ هالهل در خواست یکم

 ..خوردم یقرصا رو اشتباه دمیشا..دمیبعد از نمازِ صبح خواب ادمهیدر ضمن ...تر از حد ِمعموله نیریش-

 نکهیا...انداختم نییلت زده سرم را پادقت خجا نینگاهم کرد واز ا قیدق..تعجب به سمتم برگشت وخم شد با

عمر  کیعده بر گردنم بود وبعدش  يبعدش چهار وماه واند یول..نمانده بود درست یام باق غهیاز زمانِ ص يزیچ

 .کردم یم تیحدود را رعا دیاز قبل با شیمن ب..!وحدود پررنگ شده ام ییتنها
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 !اورد یزنگ خطر را به صدا در م میقصد ومنظورِ سامان هم برا یب يها نگاه

 ؟..بود نیِ ورم کرده برا هم يچشما نی؟پس ا..يکرد هیالبد تا صبحم گر-

 :زد يصاف کرد ووپوزخند کمر

 يرو حذف کرد یوچهار ساعت ستیب هیهر چند واقعا !!شده ينجوریا دنیخواب ادیمنِ احمقو بگو فکر کردم از ز-

 !فرصت نشد یعنی..رفته برش دارم ادمی..اول بود اون کاغذ برا سه روزِ..يدیوتخت خواب

 :وبا بغض گفتم دمینوش گرید يا جرعه

 هینه خوب بودنو نه گر..تونم  یمن نم..نه!!افتادهین یاتفاق چی؟انگار ه..نکنم هی؟گر..خوب باشم يتوقع دار-

کال فرو .!تونم احساسمو سرکوب کنم ینم!فاصله دارم یلیشما خ يمردونه  يِایبا دن..زنم هیمن ..نکردنو

 ..!کنه ینم تیدوباره ساختنم کفا يِبرا یزمان چیه کنمیکه فکر م يجور...ختمیر

 هی...کم به فکر خودت باش هی گمیفقط م ؟؟منی؟من ازت خواستم احساستو سرکوب کن..یزنیم هیحرفا چ نیا-

فقط برا تو درد ناك  اری؟؟نبود مهد..شنیتو آب م يدارن مثلِ شمع از غصه  ینیبینم..کم به فکر بچه ها

بهت گفتم باهاش حرف ..!زنن یکلمه هم حرف نم کی یبه خاطرِ تو حت یول..ستیبرا اونام راحت ن...ستین

تنها  خوامیم یگفت..نه من نه خانواده ات...میرو حرفت حرف نزد..تونم ینم..نه  یفرصت بده ،گفت هیبهش ..بزن

 يکردیفکر م نکهی؟فقط به خاطرِ ا..يرو از سر گذروند یچه تشنجِ خطرناک یدونیماون شب ..باشه میگفت..باشم

 هی؟مگه ..یخواست ینم یی؟؟مگه تنها...یکنیم يخاطره باز يو دار نجایا یشده حاال نشست یچ.!!...ادیم اریمهد

حاال درست وسط خواسته  االی؟؟...نکنه داتیپ اریکه مهد یی؟جا...یخواست یآروم برا فکر کردن نم طیمح

 نتنها ترشو نیازا يخوای؟م..سوزه یدلت برا بچه ها ت نم!!گوشه بغ نکنو به فکرِ ساختن باش هیپس ..یهات

 ؟مشکلت بودنِ منه؟..یکن

دست  اریمهد یول...دونمیزوده م یلیخ..يریات بگ ندهیبرا آ میتصم هی دیبا یول...تهران گردمیفردا بر م نیهم

 !!دنبالته یکه فکر شو کن یاز اون شتریب..ستیبردار ن

 !خودش هم..فرو نشست کبارهیصورتش  یبرافروختگ

 !!تونه راحت ازت بگذره ینم یشکیه...هرچند حقم داره-

ام را آب  یدهد وزندگ یراه به راه کار دستم م يها ینشت نیآخر سر،ا..کنم یچشمانم را از نو لوله کش دیبا

حرفش را دور تا  یکم.را مشت کرد شیزانو زدودستها میروبرو..در رفت وبازگشت چند قدمِ کالفه تا دمِ!داردیبرم

 :گفت صورتم يِرو شیگردشِ کوتاه مردمک ها کیدورِ دهانش چرخاندوبعد از 
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عذابت  ي هیما نقدریا گهیبرمو د..دوستانه مهمونت کنم وبعدش برم حتینص هیبذار  یدونیاگه منو دوستت م-

 ! نباشم

بود که نفسش  رینفس گ يادیگفتنِ حرفش ز ییگو...ختیمن در هم آم يِصدا یهق هقِ ب يِاو وصدا سکوت

 :را به شماره انداخته بود

 ..اریمهد...گمیم یول..زود برات  یلیخ-

اشک را  صِیتشخ ییهنوز توانا یرا تار کرده بودول دمید دانِیاشک م..اش چشم دوختم يبه چشمانِ فرار منتظرِ

 :کردم یبود ومطمئنا اشتباه نم سیرتش خصو..داشت

 ...!ازدواج کن... بعد از عده ات ،با حامد-

بود ومن درست  یچند مجهول يمثل معادله ها..کردم ینم دایپ یفعل يقبلش وجمله  يجمله  نِیب یربط

چه  ایخدا..!ازدواج..حامد...اریمهد..!شیتک به تک مجهولها يِرو..خوردمیتاب م شیها zو yو xي انهیدرم

  میعظ يزلزله ا مانگ یب...کنم داریبچه ها را ب دی؟؟با...لرزدیم نیزم نگونهی؟؟چرا ا..مرا شودیم

 :بهم دوخته ام را از هم شکافتم يلبها یبه سخت!حال وقوع است در

 سامان؟؟.. یگیم...یچ..چ..چ-

 :را به چشمانم دوخت وملتماسه گفت سشیخ يها يخاکستر

تو دعوا  اریمهد...گمیمن دارم بهت م یول....حرف برا من از همه سخت تره نیفتنِ اگ.... نرگس کنمیخواهش م-

خبر به ...اون چند ماه نبودتو..از حامد ،به خانواده ات گفته تیو راجع به باردار زیبا محسن همه چ يریودرگ

 ه؟یترک متیآورد یچبرا  یکنیفکر م...اوناهم به دردات اضافه شدن..دهیرس امیریمش

 ؟؟؟..شدینم دایتو وبچه هات پ يجا تو کشور خودت برا هی یعنی

 یب!ستیرعشه ن نینه ا...رعشه گرفت میپهن ومردانه اش همچون دستها ياش شدت گرفت وشانه ها هیگر

 !!کنم داریبچه ها را ب دیبا.. !گمان زلزله است

 اریکه از مهد يزیچ..!نیباش آروم داشته یزندگ هی نیتونیم..نیوجه مشترك دار هیشما ...هیحامد مرد خوب-

 !که نتونست بهت بده يزیچ..!یخواستیم

را پاك  میاز جا برخواستم وبا خشونت اشکها..دیبخش میبه دست وپا یوجان دیدر وجودم شعله کش تیعصبان

اصال ..به من نگفته بود؟ يزیچرا محسن چ.سوزاند یرا حساب میکه صورت ناسور از نمک اشکها يجور..کردم
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ظرف من  ایخدا..شده بود آواربر سرم  دیجد یهمه بدبخت نیکه ا بردمیبه سر م يخبریمگر من چند وقت در ب

 !يآور یگذشته وخروار خروار جامِ بال بر سرم فرو م الهیجا دارد؟؟به گمانم کار از پ گریچند گالنِ د

راجع به من فکر  یچ...دوستم بود نیحامد شوهرِ بهتر...يتادچرا به چرت گفتن اف..تو رو خدا بس کن سامان-

 ...!یکنیکه فکر م ينه اونقدر یبه نظرت بدبختم؟؟البته بدبخت که هستم ول نقدری؟؟ايکرد

شده بود  یگانیفکرم ،خوانده نشده،با يخاکستر ییکه در پرونده ها يکور ينقطه ...در ذهنم جرقه زد يِزیچ

نا فرجام  يِجستجو نیاز ا دیدراخر ناام...گشتم لمیدنبالِ موبا یسردر گم ،بایزمان قِیتوجه به ساعت وتطب یب...

رفتم ومشغول شماره گرفتن  اطیمشهود به ح شِوسط مبل چنگ زدم وبا همان لرز زِیم يِخانه را از رو ی،گوش

 :را پاك کرد وگفت سشیصورت خ.را از دستم گرفت یسامان با عجله خودش را به من رساند وگوش..شدم

 ...خدا لعنتم کنه!شد  یدونم چ ینم...خواستم بهت بگم ی؟؟به خدا نم..ینصفه شب یکجا زنگ بزن يخوایم-

 :برداشتم وگفتم زیطرفش خ به

 چینه ه..ایرینه مش.. ارینه مهد..کس بهم نرسه چیکه دست ه ییجا هیبرم  خوامیم...رو سامان یبده من گوش-

 ..!گهیکسِ د

 یسامان را حالج يِانگار تازه حرفها..نشستم نیحاصل،کف زم یب یاز تالش دینداد ومن ناام را یگوش

سامان با ..!نه هق گونه وخفه...بلند بلند نباریا..ستمیگر..!آمده را درك کرده بودم شیپ يوعمقِ فاجعه .کرده

 :گفت کردیم هیکنارم نشست وهمانطور که خودش گر صالیاست

 !تو رو خدا آروم ..ترسن یشن،م داریبچه ها ب...!زمیتو رو خدا اروم عز....تو رو خدا آروم باش نرگس-

دهانم را گرفته بودم  يِمن جلو.شد یمشت م شیبه زانو يقرار یوبا ب رفتیم نییباال وپا یبا کالفگ شیدستها

 .انداخت یم نیدر سکوت فضا طن میهنوز صدا یول

تازه از اون ...بچه ها گناه دارن نرگس...تو رو خدا..کن هیراحت گر الِیجا با خ هی برمتیم.. رونیب میپاشو بر-

 ..!نفستو نبر نفسم ينطوریا کنمیخواهش م..استرس در اومدن

از  دیدسته آخر،ناام!سوختم یم میبه وسعت دردها یِکه در جهنم یمن يِبرا...نمود یم یمعن یب میبرا شیحرفها

 نیآخر نِیماش..از خانه برد رونیانداخت ومرا کشان کشان تا ب میبازو رِیچادر ز رِیسرِ عقل امدنم، دستش را از ز

 . کرد کرد،روشنیم یامده دهن کج شیرا که بدجور به اوضاعِ پ ستمشیس
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آنقدر ...گرفت یخاکستر شده اش م يِاینم از در یوگاه راندیهدف م یو او ب...دمیکشیم ادیهمچنان فر ومن

از  يسکوتم گوشه ا دنِیبا د!نماند دنیکش ادیفر يِدر بدنم برا یهوا رفته رفته روشن شدوجان گریکه د میرفت

 :داد يِ قرمزش را فشار يوچشمها ستادیاتوبان ا

 ..کردم تیخر-

 :دیفرمان کوب يِرو تیرا با عصبان دستش

 ..!نمتیداغون بب نیاز ا شتریتونم ب یبه خدا نم یول..دمینفهم-

 يبرا يبهانه ا گریکرده است؟؟د رانیاز نو و ای؟؟..مرا از نو ساخته است...نکهی؟؟ا کردیبا خودش م يفکر چه

 خش  ییبا صدا..رفتمیم دیبا..بودن نداشتم

 :گفتم برداشته

 ..!همراته تیگوش-

 ...!بود دنیکش ادیخشدارِ سامان هم فر يِصدا لِیدل دیشا

استاد  يشد شماره  یکه رفته رفته لرزشش کمتر م یبا دستان.را به سمتم گرفت  یگوش حرف یب..!دانم ینم

بعد از شش بوقِ طاقت فرسا .تحمل نداشتم نیاز ا شیب یول ستین یهنوزوقت مناسب دانستمیم..را گرفتم یقاسم

 :قرن جان کندن، جواب داد کی يبه اندازه  يوفاصله 

 ..!دییبفرما-

 !سرمد هستم..نیخوب...سالم استاد-

 !اصال نشناختمت..يکه خورد ؟سرماهميشماره تو عوض کرد..سالم دخترم-

 .مرا تنها بگذارد یکم شود وکم شیدرد وحشتناك رو نیا دیرا فشار دادم شا چشمم

 !بود يواقعا ضرور یول..موقع مزاحم شدم یب دیببخش...شهیکی نمیا..افتاده میتو زندگ يادیز يِاتفاقا... بله استاد-

 .در خدمتم دخترم...برم دانشگاه شدمی؟داشتم آماده م..دخترجون هیمزاحمت چ-

 ..!من واقعا شرمنده م ..استاد دیببخش-

 ..! یکنیچقدر تعارف م..بگو بابا جان-

 ن؟؟یداد يا گهیبه کسِ د ایهنوز هست  هیاون بورس-

 :اش گفت یشگیهم یوبا همان شوخ طبع دیخند
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 يِمگه ما چند تا دانشجو.. میبرات تو زرورق کنار گذاشت..یفرصت دست بکش نیاز ا یتون ینم میدونستیم-

 خانوم سرمد؟؟ مینخبه دار

 :ناخوانده گفتم یِوبغض یشرمندگ با

رزومه !ندارم یمشکل گهیمن د..نیکارمطرح کن نیمنو برا ا یِدانشگاه آمادگ نیریم دیلطف کن شهیم..استاد -

 !ارهیارکمم برادرم براتون ممد..کنمیم لیمیومقاله هامو براتون ا

 نیباعث ِ افتخارِ ا شهیتو هم!شنیمطمئنم خوشحال م..دمیگزارشو م یعلم ئتیمن حتما به ه..باشه دخترم ریخ-

 !يدانشگاه بود

 !دیکن یواز طرف من عذر خواه دیبه خانواده تون سالم برسون..موقع مزاحم شدم یب دیبازم ببخش..ممنون استاد-

 ؟..دخترم يندار يکار.. کنمیخواهش م-

 ..!خدانگهدار...ممنون-

 یحت دنیبدون پرس...رابا شتاب به حرکت در آورد نیها گم شدوسامان ماش کیالست غِیاستاد در ج یِخداحافظ

سرم به شدت درد !رد وبدل نشد نمانیب یحرف گریانداخت ود نیطن نیدر ماش یکالم یب یِقیموس..!سوال کی

 میدستها یکم..بود جهینت یب یول..از دردشان کم شود یکم دیم گذاشتمشان شاه يرو..چشمانم هم!کردیم

 ...!نداشت يا دهیفا چیه یالتهابشان فشردم ول يِرارو

عقب  یرا با درد ازهم باز کردم وسامان را در حالِ فرو رفتن در صندل میپلکها نیماش یتوقف ناگهان با

چند تا زد ورو به من  دیکش رونیعقب ب یصندل يِملحقاتش از رو گریکت ود انِیرا از م یرنگ یِشالِ طوس..دمید

 .نشست

 ..!کم استراحت کن هی دنیببندم روش تا رس نویبذارا..چشماتو ببند-

 :را از دستش گرفتم وگفتم شال

 !بندمیم ینداره ول يا دهیفا دونمیم-

هم  يادیز ییروشنا دیشا!ردمها دل سپ یاهیمزبورگشودم وبه س یِطوس يِنگاهم را به رو.. دیدرخش نگاهش

 يِبو..!دلم را هم ..آنقدر روشن که چشمم را کور کرده است..!اریمن ومهد نِیمثلِ اوضاعِ روشنِ ب..!خوب نباشد

 یاهیقبل از فرو رفتنِ کامل در س!دمرو سپر شِینامعلومِ پ رِیدوست مشامم را پر کردودل به تقد کیخوب 

 :،آهسته زمزمه کردم

 با خودت؟ يکرد کاریچ...کم بارهنگ بخور صدات باز شه هیخونه  یرفت-
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 :در گوشم خانه کرد نشیغمگ يِصدا

 يِبغض برا يولقمه ا دمیلب گز..!خوب شه زایچ نیفکر نکنم با ا..!يدردات کرد نِیکه تو برا تسک يهمون کار-

چه کارِ عبث ..ستمیباز هم گر صدا ینم نم وب...وبس داندیاز ما بزرگتر بود؟؟خدا م کیدرد ِکدام ..صبحانه خوردم

گمان با  یوزخمِ روباز، ب ریدرد نفس گ نیا یول...کندیحال آدم را خوب م بیعج...!دنیبار نیا ستیوپر حاصل

 ..!افتیاشک بهبود نخواد 

آمده  رِیمس دمیفهم یحسابِ سرانگشت کیبا ..شد يآرام ولذت بخش سپر یِقیدر سکوت وهمان موس یساعت

نه به قصد ..ونور به ساحل هنوز نمناك چشمانم حمله کرد دمیپرده از چشم بر کش..شده است یطوالن يادیز

با تکان ...بود نشستهکه همچون شن بر ساحلش  ییاشکها يِبه قصد خشک کردن شور..!.نه..تاراج وچپاول

 يه از هجمه شده وآزرد زیر یبا چشمان...ودست به چشمانش برد دیخوردنم سرِ سامان به جانبِ پنجره چرخ

 ..!خواستیرا م انمانیعوض کردنِ بحث پر آبِ م بیدلم عج...شدم قینور،به صورتش دق

 ..!رفت ادمی یبه کل.... نمازمو بخونم یسیجا وا هی شهیم-

 :گفت ییکذا يرا صاف کرد ورو به همان پنجره  شیصدا یکم

 ..!يبخور يزیچ هیببرمت  امخویم...خونه بخون یحاال که قضا شده بذار رفت... یفکر کردم خواب-

 .!برم خونه وکارامو بکنم خوامیم..سامان ستیمن اصال گرسنه ام ن-

 :داد وگفت رونیرا آه مانند ب نفسش

 ؟..يبرا رفتن عجله دار نقدریا-

 يجا هیبرم و ای؟..کنم يرو آواراش وعزادار نمیبش دیبا...شده کونیکن ف می؟زندگ..داشته باشم دیبه نظرت نبا-

 ..!بسازمش گهید

دلش پر بود وچشمانِ پر آبش ...به دست آمد  چیساندو قهیبعد از چند دق..ستادیا ينگفت ومقابل مغازه ا يزیچ

 ..!را يزیلبر نیا دیکشیم ادیفر یحساب

 !يکار دار یلیخ..بخور برسونمت خونه..!کهیدرجه  نجایا یکباب ترک-

چرا که ان سوز ..فقط احساس کردم..طعنه دارد يِبو یآخرش کم يبود واحساس کردم جمله  ریدلگ لحنش

نداشتم،جز درك  انیاز اطراف یحرف چیدل نازك شده بودم وتوقع ه يادی؟ز..کجا وطعنه کجا شیصدا یوبم

را در پنجه فشردم ومثل دخترکانِ پنج  چیساندو...!خودخواه بمانم یکم خواستیخودخواه بودم ودلم م!کردن
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 ندهیراجع به آ مانیواز برنامه ها نشستمیم اریکنار مهد دیبا...بودیم نگونهیحالم ا دینبا....دمیشش ساله لب برچ

 دانم او چه؟؟؟ ینم...واو...واو دمینوشیمن از آرامشِ چشمانش م....میزدیحرف م

؟هنوزمرا دوست دارد؟؟اگر پاسخش مثبت ..او چه دانستمیپس قطعا نم.شناسم یاو را نم گرید کردمیم احساس

 ؟؟..کرده میاست که با من وآبرو يا فانهیسخ يِچه باز نیپس ا!است

 دایتوانم در خود پ یگمشده را نم نیوقت ا چیگر،هید میبگو توانستمیم نیقیبه او اعتماد داشتم وحاال به  من

 خطوط پررنگ وزرکوبِ حضورش به ..!کنم

 ..!ازاول وجود نداشته است ایمحو شده ،گو يا گونه

 :دیکش رونیب يسامان به حلزونِ گوشم گره خورد ومرا از باتالقِ فکر يِصدا

 ؟..يدوست ندار-

 شدن؟؟ ریومحسن چرا درگ اریمهد-

 : دیکش يپوف کالفه ا...گرفت يپنجه فشرد ونگاهش رنگ دلخور انِیرا م فرمان

 ..!يبعد دوباره شروع کن به خودآزار.. ادیکم نفست سرِ جا ب هیبذار -

 !افتاده گمیبرا زند یچه اتفاق..گذرهیدورو برم م ی؟من حق دارم بفهمم چ..هیخودآزارکجاش  نیا-

ِ  يجا هی تویدوباره زندگ يخوایم یمگه نگفت...گرفته شیآت تیاصال همه زندگ..زلزله شده..اومده لیفکر کن س-

 ...!متعلق به اونه فراموش کن یچ اروهریپس مهد...؟يبساز گهید

 یاحساسِ خوب..کنمیمن دارم فرار م..خودمو گول بزنم شهینم لیبرم دل خوامیمن اگه م..تونم ینم..تونم ینم-

 ؟..یفهمیم..!ندارم يا گهیِ د يچاره  یول ستین

 ..!شیانتها یغم بودو وسعت ب...سامان نبود يِصدا گریخش دارش د يِصدا

 !شنومینم یگیتو گوشتو م يدستتو کرد..يبشنو يخواینم یول..يدار-

 :به سمتش برگشتم وگفتم تیعصبان با

چون من ..هیچارگیب نِیبرا من ع نیا..!چاره یعنی؟..راه ِ حل یعنیکنم  لیحامد تحم یخودمو به زندگ نکهیا-

 شهیم زمیبرم بگم دوست عز د؟حاالیکش یبعد از معصوم چ دونمیمن م..حامد چقدر زنشو دوست داشت دونمیم

 گرانی؟که کمتراز د..بخورم طمه؟که من کمتر ل..یسنجاق کن تیعمر به زندگ هیومنو و بچه هامو  یلطف کن

 ينجوری؟سامان ؟؟منو ا..؟؟ تا کمتر قضاوتم کنن..ننیبب گهیچشمِ د هی؟که کمتر منوبه ...حرف بشنوم

 ؟؟؟ ..یشناخت
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 خوار؟؟ نقدری؟ا...ریحق نقدریا

 ..!تخوانش شکستکه با خودگفتم قطعا چند اس دیفرمان کوب يِرو يرا جور مشتش

 ..!طتیبه خاطرِ شرا..ازم خواستن هیکه بق هیزیچ..برا خودته زنمیم یمن اگه حرف-

ملتمسش را به چشمانم گره زد  نگاه: 

 ؟..یکه بشناس يدی؟اصال منو د..یشناخت يتو منو چه جور-

 نهیگردنم شل شد وسرم به س يمهره ها دیگویکه م یطیشرا ادآوردنِیبا به ..میبگو يزیچ نتوانستم

 که خودم هم به زحمت  ییباصدا!دیچسب

 :گفتم دمیشنیم

 ؟..شگاهیازما هی يخونه ،منو ببر میبر نکهیقبل از ا شهیم-

 :زدوگفت يپوزخند..را روشن کرد  نیرا به جانبِ مخالف چرخاند وماش صورتش

 ..!یباش دیکه با یجز اون یهست زینگرانِ همه چ!ینیبب يخوایاصال نم-

 :داد رونیرا پر حسرت ب نفسش

 ..!برمتیم يهر جا که بخوا..برمتیم..باشه -

 ..شدن دادم يجار ي،اجازه  دیکوبیکه با لجاجت برزبانم پا م یِنگفت ومن به سوال يزیگرچید

 ؟..يبد شنهادویپ نیازت خواسته بود ا یک-

هرجا که حالت ..برات خوبه یکنیه فکر مبا بچه هات برو هر جا ک..!ستیمهم ن یچیه گهید..شو نرگس الیخیب-

 ..!مشکالتو بذار برا ما ي هیبق...بهتره

 !کنمیخواهش م...بگو..!نه -

 :نکرد وبه راهش ادامه داد نگاهم

 ؟؟..برات کنهیم یچه فرق..اصال خود حامد ای....مادرِحامد....محسن....فکر کن پدرت-

آشنا  بمیِ پر فراز و نش یزندگ يهفتگانه  بِیاز عجا یکیوهر دم مرا با  يدوست خاکستر نیا گفتیم چه

 ساخت؟؟یم

 ..گمیالبد فرق داره که م-

 :شدن گفت ادهیقبل از پ.ستادیا نیتکان داد وماش یرا با کالفگ سرش

 ...رمیمانتو بگ هیبرم برات  نیبش قهیدق هی-
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 :ام کرد  یبه چادرِ رنگ يا اشاره

 ..!امیاآلن م..شگاههیآزما هی یبغل ابونِیخ نیهم...يبر شهیکه نم ينطوریا-

سبز  گرید يِده تا شیترکاندم به جا یهر چه تعجب م..جا گذاشت ریتح يپر از حباب ها ییایومرا در دن رفت

در دست باز  يا سهیداانم چقدر بود با ک یکه نم یبعد از لخت!کردیسرم به دوران افتاده وبه شدت درد م!شدیم

 :را به دستم داد وگفت سهیک..!گشت

 ..!گرمیساعته جوابو برات م هی...میزود بپوش بر-

 :در را نبسته مجددا به سمتم برگشت هنوز

 ..!يریوگرنه از حال م..يبخور يزیچ هیقبل از خون دادن  دیدر ضمن با-

 :وبا پوزخند گفتم دمیکش رونیب سهیرا از ک ییطال يها هیبا حاش دیسف يِمانتو

 هی؟در ضمن اونقدرضربه خوردم واونقدر محکم شدم که با ..با حالِ من متضاده يادیرنگ ز نیا یکنیفکر نم-

 !سرنگ خون از حال نرم

 :مهمانم کرد وگفت يزیِ تند وت نگاه

 ..!شهیهم..يدیسپ يِهمون بانو شهیدر ضمن برا من هم..!یکن یکم زندگ هیقرار شد ..دور زیخرافاتو بر نیا-

 هیوتبارِ گر لیرا دربست اجاره کرده بود وا میگلو یکه به تازگ يدیبا همان مستاجرِجد..را گفت ودر را بست نیا

 لی،وفام نییپا يِ طبقه  هیبه همراه همسا..دمیپوش بایناز یرا با حال بایز يِ،مانتو کشاندیراهر کجا به دنبالش م

با اتفاقِ بزرگ  ییارویرو يِزدم وسامان رابرا شهیش کم جان به يچشمانم ،چند ضربه  يا شهیدر اتاقِ ش شیها

 ..!کردیم نییامان باال وپا یفکر کردن بهشان ،ضربانِ قلبم را ب یکه حت ییها هیِ ثان يبرا..ام فرا خواندم یزندگ

خدا را از عرش !من راند یزندگ ییوسرباال ییباال ابانِیرا به سمت خ نیحرف ماش یوب دیدر نگاهش درخش یبرق

 يزیآنکه چ یچشمانش رابست وب...گذاشتم شیجلو يقراریبه قلبِ ناآرامم دعوت کردم و چند قلوپ شربت ب

 ..!ام گذارد نهیس انِیقلب،آرامش م يودرهم برد وبه جا کجایرا  میها یناآرام دیبگو

 رونیپر شتاب وکم فاصله، بونه  نهینفسم را با طمان نباریبار متوقف شد وا نیچندم يِبرا نیماش

 یکم.کردم دمیبه ظاهرِ جد ینگاه شگاهیدرب آزما يِقد ي شهیدر ش...گشودم  یچشمانم را به آرام..فرستادم

 م،یشانه ها يِام دردستانم وبودنِ سخاوتمندانه اش رو یشگیهم قِیمعذب از نبود دستانِ رف

رامحکمتر  میرا به دستانِ مهربانِ خدا سپردم وگام ها زیهمه چ....لب گفتم وبه راه افتادم ریز یالله بسم

 گریومحدب گونه ام،د دهیخم يِشانه ها..کنم هیبه او تک دیبا..گذارد یوقت مرا تنها نگذاشته ونم چیاو ه..برداشتم
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به  نانیبار را با اطم نیاز ا یدکمیبا...ترسمیشان م یاز شکستنِ ناگهان! تا شدن را ندارد نیاز ا شیب ییتوانا

 !وسخاوتمندش بسپارم یدستانِ نا متناه

 یو مستاصل از نا همزبان ستادمیا رشیِ پذ شنیرو به است صالینه چندان آشنا،با است یومردمان بهیغر يکشور در

در  ییکردم وقبل از باز کردنِ چشم وزبان،عطرِ آشنا نییرا باال وپا یسیکلمات انگل یوکم..مان ،چشمانم را بستم

دوست آمده  کیبه کمک  ایگو..بو،گوش فرا دادم آنخشدار وآشنا تراز  ییپلک نگشاده به صدا.دیچیام پ ینیب

 !!!داشتیبرم شیپا شِیبود وکلوخ وسنگ از پ

صندل الِیلبم نشست وبا خ يرو یکم جان لبخند چیخودم را بدون ه...رفتم شنیرو به است يها یراحت به سمت 

به فکرِ ظاهرِ من بود واز خودش ..اش انداختم یپهن ولباسِ خانگ يها به شانه یبغل گرفتم ونگاه يواهمه ا

 !!گرمش،گرم یول يتربود ودلِ من به حضورِ خاکس رشیغافل؟؟؟در حالِ گفتگو با مسئول پذ

 يبا اشاره ..!خوب است بیغر ی،در خاک یلیاز خ شتریب یلیدوست خ کینه ؟؟حضورِ  ایدانم گفته بودم  ینم

 سامان ،روحِ سرما زده ام را در هم 

 يِبه سو دیلرز ینم گریحداقل د یچندان محکم نبود،ول دیکه شا ییبا قدم ها دم،یبه تنها ام دیوبا ام دمیچیپ

 !گام برداشتم کردیوصل م ندهیکه مرا به آ يدر

 

 اریمهد

 

که چند سال از  یساعت!شومیم رهیبراق ودرشت خ نِیوهمان نگ یومشک لیمستط يساعتم با آن صفحه  به

 ازدهیساعت پنج،مثلِ هر  میبرا!اضافه خدمتش کنارآمده است نیبا ا یبه راحت گریاش گذشته ود یِمرخص نیآخر

 .زمیریخشک درونش م يچا یوقاشق دارمیرا برم يقور!معناست یب گرید يِتا

ومرا به فضا  شکافدیعطرش اتمسفرِ فضا را م...!وچند برگ خشک بهار نارنج کنمیجوش هم اضافه م آب

 !حاصل درخاطرات یب يمعلق ماندن ها نیِا يبرا یلباسِ مناسب چیبدون ه..بردیم

 یاهیآشپزخانه از س دیسف يها کیوسرام شکندیم يقور.گردمیبازم نیدردستم،با سر به زم یسوزش بااحساسِ

 !خوردیم بهار نارنج طرح يِوچند گلبرگ رنگ ورو رفته  ییچا يبازشده ونشده  مهین يِها
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نشسته وبازلبخند  یکینزد نیانگار هم...ستیدور ن..!خاتون شانِیپر يِمو انِیدر م یگل هیشب.!ستییبایز نقش

 يبه پوست قرمز شده  یاشک یوبا چشمان شودیدر چهار چوبِ در ظاهر م یزن..!دل بردن حراج کرده است يبرا

 !دوزدیدستم نگاه م

 ؟..باز يکرد کاریچ-

 نیدانم چرا هر چه بال ست بر سرِ ا ینم..گذارمیم زیم يِودست دردمندم را رو نمینشیِ آشپز خانه م یصندل يِرو

را  یهمان دست!ندارد یتمام شیها ياریبدب نوایب نیاش در صحت وسالمت وا هیهمسا..!شودیخانه خراب آوار م

 !کشدین زوزه ماما یاست،بدردش هنوزهم که هنوز!که استخوانِ آرنجش خرد شده بود میگو یم

پماد را  یبه آرام...خوردیگره م بهیغر یآشنا ول یونگاهم به چشمان شودی،به محلِ درد ملحق م یدردناک يِخنکا

ِآلبالو  يچشمانم به جا ایهنوز در فضا هستم ...زنمیمزاحم را عقب م ينشاند وبا دست آزادم طرّه  یدستم م يِرو

 !ندیچیخاتون م الس،عکسِیوگ

 :دیگو یخورده م وندیکه مدتهاست،به بغض پ ییرا به من دوخته وبا صدا سشیخ چشمانِ

 !گهیبس کن د...اریتو رو خدا مهد-

 يِوتکرار زمیخیبر م!کشمیسرانجام دستم را پس م یزمستانِ ب نیخسته از ا یسرما زده وروح یبا چشمان ومن

چندبار سالم را چهار قاچ ..!پردازم یسالها م نیا يها هودهیبه ب.. نمینش یکنجِ اتاق م..!رمیگیم شیرا در پ شهیهم

مثل حالِ ..پر بغض یخنک وپرباران ول يا دم؟؟تکهیز چیم يِنبودنت ،رو يِلدای دنیرس انیکردم وبه انتظارِ به پا

که با  یهزار رنگ وهزار تو،درست مثل همان سال یقسمت..پر حرارت وپر از عطشِ خواستنت یقسمت..ام یشرج

 !!از همه استخوان سوز تر است شیاما فصلِ سرما..شدم میرا سه یت پادشاهپادشاه رنگها ،تخ

از روزها را گره زدم ولبِ  یینود تا يچند دسته !یخواستن یتمام نشدن نیخسته ام از ا گریمن د..توبگو لطفا

 ؟.؟؟چقدر با تو ودور ازتوبودم..دمیطاقچه چ

 ؟؟..کندیبودن پاك م رِینگاهت، مرا از ضم ادیو يمثلث برمودا گم شده ا نیکدام در

 نییآنطرف تر،چند محله پا ینه کم ایوچگونه؟؟اصال چرا وچطور؟؟از همان شبِ شوم ِ اتاقِ سامان بود  یک از

نصفه  يوتو دوباره آجر ها ختمیفرو ر تیمن روبرو...ختیفرو ر وارِباورتیکه د میگویرا م ي؟همان کوچه ا..تر

وخمار  ،مستانهيخواب بود یومن وقت بود رید گرید.. یول يبه سراغم آمد...يدیهم چ يِدلت را رو ي مهیون

 يدیهمان وقت بود که کفشِ سفر پوش م؟ازیگوی؟درست م..آوردم نییمهلک پا يدل سازت را با تلنگر وارِید

 ؟؟؟..وعزم خانه خراب کردنم را
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 ؟؟..کنم دایورد نظر را پرسان پرسان پوپالك م میایتر ب نییخاطرات را پا يکوچه  یکم دیهنوز با ای

وبدون شماره وپالك خاطرات ،چقدر آسان وخاطره  یمیقد يکردنِ محله ها نییباال وپا نیآنوقت ا.. يبود کاش

 !شدیم زیانگ

 یپر درد وب يها يداریدرب یحت..صادقم يِدر کابوس ها..ناصادقم  يِاهایدر رو..هر روز وهر شب.. میآ یم

؟؟همان ..ی؟؟؟همان شبِ فراموش نشدن..هست ادتیجا مانده در هتل را  يدستکش ها..میآ یم شهیهم..حاصلم

آب کرد، را  یشمع مچونبودم وبعد از تو حسرت داشتنش مرا ه دهیکه قبل از تو طعمش را نچش یآغوش

مانند  یدلم از آن حالوت ب يِوهنوزکه هنوز است دست وپا ختیعسل به کامم ر ایدن ایهمان که دن!!میگویم

 !!نمیچ یبه نام حسرت از درخت ساعاتم م یبیعج ي وهیزدم وم وندشانیها پ هیبه ثان!!نوچ است

ها کوتاه  یمثلِ بچگ م،کهیگویبرادرت را م..محسن...امیکودک يِباهمباز يزیتا آن شبِ گالو.. میآ یم. باشد

 تمامِ آن کوتاه آمدن ها  يوبه جا امدین

 !!آنقدر که چهار دنده ودماغم شکست...دیقد کش میروبرو یحساب

حامد رگ گردن کلفت  دنِیاز د..!ییاز درد بند نبودنِ دستم به جا..زدم ادیاز درد نبودنت فر..ها نبود یدردشکستگ

 وصورِ  دمیکش ادیتو،فر يِکرده برا

به  نگونهیتو را ا ،امادیچسبیوزبانم به سقف دهان م گرفتمیکاش حنّاق م يکه ا..دمیتو را در شهر دم ییرسوا

 !!فروختم ینم تیدوره گرد عصبان

بچه  يهم نامِ شناسنامه ها..میگو یها را م يریمش!!آبرو خوار قد علم کردند وخاتونم را به تاراج بردند مردگانِ

 دمیحماقت چ يِمنِ احمق،حماقت رو...کردند شهیوآمدند وخونِ عمو را در ش گر؟؟رفتندید یشناسیم...را  تیها

به  یعذاب..عذابم نیمستحقِ ا زیمن ن يحق دار.. دانمیم!!را همانگونه کج وکوله باال بردم ایثر يِبه بلندا يواریود

 !!گلستان شدن يِطلبد برا یات را م یمیکه لبخند ابراه یآتش..نگاه آخرت ادیبا ..آتش گرفتن با خاطرت یِبزرگ

 !!شود یقلبم خاموش نم ییمناطقِ استوا يدوسه ساله  يکه با بارش ها یآتش

نگاهم  یچشم ریکودك در آغوشش ز!کندیغم بغل م يِوهمان زنِ مزبور در چهار چوبش زانو شودیباز م در

 یاحساسم را باز نم يبه درها ،بخت گره خورده  زدهیس نیا..زندینگاه ِ تو گره م يها طنتیومرا به ش کندیم

 يرود انِینگاهت گره زدم وم ي سبزهمن دلم را به ..اصال خرافه است!!است دهیفا یتالش ها عبث وب نیا..کند

 !نبودت انداخته ام ییانتها یبه ب
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به تو  هیعطرش شب..!کشمشی،ناخواسته به آغوش م يوبا لبخند نشاندیاش،تو را دربرابرم م رهیت يموها

ودسته  خوردیغوشم وول مآ انِیم یکم!ماند یبه تو نم زشیچ چیاصال ه. کنمینگاهش م یکم....ستین

را با  میآرزوها هست ادتی..!رودیوبه آغوش مادرش م زدیخیاز جا برم میودر جستجو رهیآخرکالفه از نگاه خ

که توانِ آمدن تا پشتش را نداشتم وسامان جورِ  يپشت همان در..؟؟همان روز..دستانِ خودم زنده به گور کردم

با دستانِ آلوده وهرزه ..چشمانت را همانجا زنده به گور کردم ییبایبه زاز تو و يداشتنِ دختر يِد؟؟آرزویمرا کش

 ..!ام

 يام بود یزندگ ي سهیچرا که تو تنها قد!هم نامت هم نه!!هم نامت یول..به تو هینه شب...دارم يدختر حاال

 !ستینرگس ن میجز تو برا یوکس

است ،همسر  گرید یزن ادیوهر ساعت به  شهیکه هم يمرد..ندارم يهم همسر دیشا..دانم ینم...که يوهمسر

 ؟؟..شودیم

اصال ولش ..که يبچه ا...که  يبچه ا..نداشتم رفتنشیجز پذ يبچه،چاره ا نیخواست وبا وجود ا خودش

 !!من است يِبرا ندیگویکه م يشک به بچه ا یتو غافل کند حت ادیاز  يمرا لحظه ا زیچ چیخواهم ه ینم!کن

به  سیونارس زدیخیجا بر م د،ازیافزا یم شیدر کنارِ من ،خودخواسته بر دردها یکه با زندگ يا دهیدرد کش زنِ

 يها یدوست ياز رئوسِ سه گانه  یکی يکه روز ییتایِ آ يبرا..سوزدیم زیاو ن يدلم برا!رودیم رونیبغل از اتاق ب

به اسم مثلث  ینام یان شکلِ هندستو یجدا افتاده از هم را نم يپاره خط ها نیا گریآه که د!!ام بود ینوجوان

 !!خواند

تمامِ  يِوبه جا دیجور نکش گرید...میها يخرابکار يِکجا چیه..کجا چیه...نبود گریبود ود یاز تو سامان کم بعد

که همه از محو شدن در سواحلش سخن  يدر همان افقِ مزبور..محو شد میاز زندگ کبارهیش،یها دنیجور کش

 ..!پاکشد ياثر چیه یوب يجد..در کار نبود يوخنده ا یشوخ نباریا یول..ندیگویم

خاموش شد را به  شیکه بعد ازتو پژمرد ودرخششِ المالسها ییرا با سبد گلها دیبراقِ سف ریبار زنج نیآخر

 !اش یاز نوعِ حساب...کف دستم گذاشت یحقم نبود ول!مورد عالقه ات،کف دستم گذاشت ورفت يانضمامِ حلقه 

 ارهیاصال حرف در..یونه نشان..ینه نام..!دیگو یراجع به تو نم يزیچ چیه.. دیگو ینوز است نمهنوز که ه عمو

 يزن عمو هم دوال دوال شتر سوار یحت....!گرددیخبر برم یوب دیآ یم یخودش پنهان..تو جزوِ ممنوعه هاست ي

وضاعِ چهار چوبِ زهوار در !!است ردادهیینبودنت مثَل ها راهم تغ!! خُبره شده است یکار حساب نیودر ا کندیم

 ! خود دارد يِبه نامِ خانواده که جا يرفته ا
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را دچار اختالل  دنمی،نفس کش یتنگ نیوا شودیتنگ م تیدلم برا يادیکه ز یگاه ینگفته ام ول یکس به

 ادیرا فر نینگاه حامد هم نِیتو شده وتحس هیشب یلیخ..زنمیم دیواز دور پسرش را د رومیحامد م کند،سراغِیم

 .!کندیم شهیوخونِ مرا در ش بردیاو را به کارگاهش م یبا چه عشق یدانینم..کشدیم

از جنس تو دارد ومن تنها لقمه لقمه  ينداشت،پسر تیاز عاشقانه ها یبود وسهم بهیکه هفت پشت غر او

 بغض  يِوبغض رو دهمیحسرت فرو م

 ..!نمیچیم

ضرب  کیها هر روز  یتازگ!ندانستن ها نیاز ا سوزدیام م نهیوس يکردیدانم چرا امپراطور خطابم م ینم هنوز

 ..!کنمیرمیخود تفس يِوتا مدتها برا میگشایالمثل در بابِ حالِ خودم م

خودم کردم که لعنت بر "گرید يبار..."ستین ریخودکرده را تدب"گرید يروز..."از ماست که بر ماست"يروز

 .!ماهها ،ادامه داشته باشد ندهیدر آ دیساعتها وروزها وشا هیرو نیوا.."خودم باد

ثَل هاست ود نیازآن شرحِ ا یفصل..قطور ساخته است ینبودنت از من کتاب دردصفحاتش درد  گریم

 فکر ..دارد زیهمه چ..!یروزمرگ..ییتنها..غم..است

استخوان ..که مغزِ کالم است يزیچ...ندارد زیچ کیدارد و زیرا که همه چ یکتاب...ثبت شود نسیدر گ يروز کنم

 !!خاتون....اش يوچهار چوبِ نظر

 

به صد  بیکه قر ییبایز یِمدادرنگ يِتابلو ها...پراز نقش ونگارش يایمهتا ودن..مثل قبل است زیچ هنوزهمه

 !عددش نمانده يِبه گرد يزیوچ..شده اند

 !ستمیا یقولم م يپا هنوزهم

 شِینما يِرا برا یکوچک يِ،گالر نشیکصدمی دنِیبا کش نکهیا! ام ستادهیداده وهنوز هم ا یمهتا هم قول به

گاه  يها يریها وبهانه گ یودلتنگ..نبوغش ياست و فواره  نیحس ریهنوز ام..آثارِهنرمند نوجوانم هماهنگ کنم

 میدوست ندارم بگو..شودیوآبدار م غضوچشمانش پر ب دیآ یبدجور نداشتن پدر به چشمش م یگاه..!گاهشیوب

 ..!مثل قبل است زیهنوز همه چ...شومیخودخواه م یهنوز هم گاه!هم پدر ندارد  سونیخوب است که ج یول

 دهیبه شن يادیز یهر چند گاه..شیها یزبان نیریمحمد وش...رنگارنگ يخوب چرمها يِاست و مغازه وبو حامد

زنده به گور شده ام را  ينه هاخطاب شدنم از جانبِ محمد، مادرا "خاله"هنوز با !کنمیم هیتک لمیتخ يها وقوه 

 ..!مثل قبل است زیهمه چ...وهنوز  کنمیم ینیدر قلبم بازب
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که  يبرادر تگرِیپهن وحما يشانه ها...آمده ایزهره وصدف وساحلِ تازه به دن..شیاست وبرادرانه ها محسن

 :دیگویم یوقت.. لرزدینامحسوس م شیصدا

 "ن؟؟یکم وکسر ندار يزیخوبه؟؟چ زیهمه چ"-

 ..!!!کم است زهایچ یلیخ داندیخوب م یلیخ وخودش

 یول!! دهدیرا کمتر تف م نجا،مغزمیآفتابِ نگاه مردمِ ا.سر نام دارد ي هیکه سا انهیعام يبه واژه ها هیشب يزیچ

 ..!آزار دهنده است شیهنوز هم گرما

 بیترغ ستادنیومرا به ا زدیریکه اوراد گونه بر جانم م یکلمات..اعجازآورش يها یاست ودلگرم هنوزبابا

 !است سکید یزدگ رونیاز درد خم وکمرم در مرزِ ب میهر چند زانوها!کندیم

 نیدستچ يها لیخشک وآج يسبز يبسته ها..!را انشیپا یب يها یودلنگران ضیقلب مر.را دارم هنوزمامان

 ..!غضش نود ونه درصدب دنیاش هنوز هم پر تکرار است واحتمالِ ترک یپر از دلتنگ يتلفن ها..!شده اش را

 یاش، بر کوچ یشگیهم يِواصرارها..اش یتمام نشدن يآقا وکارها یازعل شیها يریدارم ودلگ يخواهر هنوز

 !محلِ سکونتشان کینزد ییبه جا گرید

 .دارندیومرا به خنده وا م سندینو یم میبرا شانیها طنتیکه در کنار درسشان از ش ینیومت نایمب

 .!وقفه راکد است ی،ب ییایپو نیدر ع میایدن..!خود من یحت..هنوز مثل قبل است زیچ همه

 رییتغ یکم شانیتنها ظواهر ورنگ ورو..نمینش یمشتاقم م يرو به دانشجوها دیاسات زیو پشت م رومیم دانشگاه

 !مثبت هجده سال اند طنتیپر شور وپرش يوگر نه همان جوانها. کرده است

 نیریش يخوشحالم که مزه !همزبانان  يِهم ترجمه برا یوگاه سمینو یوقفه مقاله م یببا پشتکار و هنوز

 !آورد یحس وحالم را به وجد م یغلتد وکامِ ب یزبانم م ریز یِپارس

 شودیم نییدماسنجش باال وپا ي وهی،جیبه طورِ ناگهان یفقط گاه..!مثل قبل است میها یهم دلنگران هنوز

 !یقاط تشیوفارنها وسیلسیوس

فراموشش  ستیتکه از من که دوسه سال کی...کم است انیم نیدر ا يزیدانم،چیخوب م یلیهنوز هم خ اما

 ذهنم ، خاك  يآنقدردر دخمه ..!کرده ام

 دهیست عزلت گز یقرن.. دستش بزنم واز هم بپاشد..ترسم  یم!!گذارده است یدگیکه قطعا رو به پوس خورده

 !توانش را هم دیشا! تکان خوردن ندارد الِیوخ
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 دارمیبر م يقهوه ا ياز دانه ها یمشت کوچک..گذارمیم یاجاقِ برق يِورو کنمیرا از آبجوش پر م يقور

 نیبه ا ییوما دانه ها دندیساب یمس م میقد يزنها.چقدر زمانه عوض شده است شمیاند یبا خود م...سابمیوم

مدت به  نیدر ا!کند ینم تلخکامم را  یول چدیپیام م يشش متر يعطرِ تلخش در آشپزخانه ! لیشکل وشما

 ...!ستیدوست داشتن ش،یها یتلخ یبا تمام..بو خو گرفته ام نیا

دلم  یهنوز هم، گاه..مثل قبل است زیهمه چ کنمیوفکر م وسمیلسیدرجه از س نیبه صدم دنیمنتظرِرس هنوز

 يِبودنِ جا یاز خال ،کهیزمستان یسرما زده ،در صبح یوپشت بندش، همچون زن..وبعدش نفسم ردیگیم

 ینم....گرمیم اتم،رعشهاز توهمِ بودن و نبودنش در خاطر زین لرزد،منیخود م ،بریصبحگاه يداریهمسرش در ب

 ؟؟..لرزمیدانم چرا هنوز م

که سخاوتمندانه  يدونفره ا يِبالشت دوم نداشته وپتو دنِیبا د نگونهیزن هستم که ا کیمگر من هنوز  اصال

 لرزم؟؟؟ یخود م کشد،بریم را به آغوش ماول شخصِ مفرد

 ؟؟..طلبم یرا م یآغوشِ دوم شخصِ مجهول يِوگرما ینیریهنوزکودك وارانه ش که

 ؟؟..ماند یم یمن واحساسِ تَرَك نه ،گسل برداشته ام به زنانگ مگر

غلظت  یپر ظرافت خدا کم ي دهیآفر نیکاش ا..شده اش قیکرد؟زن است واحساسات رق شودیم چه

 دیشا...!شدیم نی، مجبور به استفاده از آسپر یاحساس یاحتمال ياز سکته ها يریجلوگ يِکاش اصال برا..رفتگیم

 !!بست یاش نم یآب به جانِ زندگ نگونهیو ا کردیم زی،کمتر سرر یگذرگاه احساس نیچشمانش ، ا نگونهیا

به  یفرو افتاده وچند قرصِ رنگ میشانه ها یفقط کم... یکم کنمیهمانگونه است وخوب که فکر م زیچ همه

 ..!شده است خیِ کنارِ تختم م یپاتخت

افتد  یبنوشم واز عطرِ خوبِ بهار نارنج ،معده ام به تکاپو م ییتوانم چا ینم گرید کنم،فقطیکه فکر م خوب

 مثل قبل زیهنوز همه چ کنمیوبا خود زمزمه م دهمیبافته شده ام م يِبه موها یتاب!!اورم یوبغض باال م

 !!بافه ها نیخاطرات گره خوره به تک تک ا یحت..است

چهار نفره وکرم  زِیبه م...کنمیاجاق را کم م يودرجه  زمیریرا در آب ِ گُرگرفته وغُل برداشته م دهییسا يها دانه

 :میگویبدون فکر م..شومیم رهیاجاق خ ينداشته  يوبه شعله ها دهمیم هیرنگ وسط آشپز خانه تک

 يِبرا...شودیم بمینص کباریکه شش ماه  يآغوشِ پدر يِبرا.هم تنگ است یزرد وآب يشعله ها يِدلم برا "

 "!زدیریآرامش به جانم م..!که خروارخروار،و نه قطره قطره  يمادر يِدستها
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زده ام را  خیانقدر که روحِ ..خواهم یگونه م ریِ کو یداغ ی،دلم از سرما زده شده است وکم کنمیکه فکر م خوب

رنگ بر  ییگردو نتیکاب يباال ياز طبقه  يدیودر سکوت شب،فنجانِ سف دهمیسرم را تکان م..!کند ذوب

نفست به سقف  یگاه.ستیچندان بلندن خانه نیسقف ا.ندارد يبه پا بلند يازین..رسدیم یدستم به راحت...دارمیم

 ..!خوردیصورتت بازم يِنخورده تو

راه را  یتا کم.است نیفکر هم يِاصال بد...دیکه نبا ییها یاز دلتنگ..دیکه نبا ياز افکار تکانمیسرم را م دوباره

 !!دهدیبدجور کار دست آدم م یگاه شیها يتاز کّهیتازد و یوقفه م ی،ب ندیب یباز م

در بالکنِ ...رومیبه بچه ها به سمت اتاقم م یوبعد ازسرزدنِ کوتاه کنمیپر م رهیوت ظیغل عِیرا از ما فنجان

نم نم ِ بارن ..فشارمیپنجه م انِیوفنجان را م نمینشیرنگ ورو رفته م یِکوچک وچوب یِصندل يِاش،رو کیدودر

 ..!کنمیوسخاوتمندانه خودم را بغل م رمگذا یبالکن م يفنجانم را لبه ..کرده است ییدلم را بدجور هوا

لک برداشته ام را با لبِ  دید!شودیوبخار م جهدیم میمردمکها ي شهیپشت ش ییوگرما سوزدیپلکم م دوباره

پاك  میها نیهم زنگار ِ دلم را با سرآست یکم شدیکاش م!شودیم قلیوص زندیخوب برق م!کنمیم زیتم نیآست

 !کردمیم

 ...!خوب است يادیهوا ز امشب

داشته باشد ،  يادیز یبعد مکان دانمیم دیکه بع ییدهم،نوایتکان م یشب کم مهیرا گره خورده به سکوت ن تنم

 !پاشد یم میبه رو یولبخند کم جان دهدیحافظه ام را قلقلک م.ندینشیگوشم م واریلبِ د

از آن  شیبا دستانم وب یحت گرید..!کشمیم يگاریام ب ییاز شنوا یازهر حس شیها ب یتازگ..دهمیگوش م خوب

 ..!را زیهمه چ..شنوم یبا چشمانم م

با  یرا گوش کنند حت دگریخوب هم دیبا زیقبل از هرچ يانِ در مراوده اآموختم ،هر دو انس يخاکستر یدوست از

 !چشم

 کی نیکالمِ ماش یب يها یقیبه موس هیشب ییصدا.شودیجانم م همانِیگونه م افتیآشنا ،ض ییونوا لرزدیم يتار

در  دارمانید نیآورم که چند سال از آخر یرا بهخاطر م یدوست.زدیر یهمانگونه آرامش به جانم م..دوست

 چند سال؟؟ یراست.گذردیفرودگاه م

 یحت!ام حذف کرد یمذکور وهر آنچه وابسته به اوست را از زندگ يِکه بر سرِ عهد بسته اش ماندو او یدوست

 يجرعه ا..یتیدوب کی..شعر که نه.بود يشعر..چیه گریکردم ود افتیاز او در لیمیا کیبار  کیفقط !خودش را

 :کنمیرادر ذهنم هرَس م دهیقد کش تیوب نوشمیم
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 زنهیدوسه ساله آسمون گرفته بارون م"

 زنهیساله همه فصال به زمستون م دوسه

 کنه؟یبعد توچه م یبدون يدوست دار یلیخ

 "!کنهیم هیدوسه ساله داره گر:گفتیم یکی

 بپرسم ،ییاز خودم ودر تنها یحت دمیترسیکه م يزیمرا از چ خواستیم کنم،یاحساس م یدانم ول ینم

اصال حرف ..در من جوانه نزد يگریکسِ د ایاز بابا  دنشیهم جرات پرس کباری یکه حت يزیچ!!،باخبرکرده است

کم !بکشد انینامش را به م کردیمدر خانواده جرات ن یکس..!زمان انقالب شده بود يها هیزدن از او ،مثلِ اعالم

خانه  نیبه ا..!زنمیتوهم م نگونهیام که ا دهیکش ییتنها يادیز کنمیفکر م یگاه!کم در ذهنِ من هم او شد وبس

 دكی،که تنها نامِ خانواده را  يدور از هم افتاده ا يبه تکه ها ای ندیگویخانه م ییایبا ابعاد هزاران گره در ي

 کشند،خانواده؟؟؟-یم

 دهیکش دیه نباک ییاندازه ذهنم به جا یب یگاه یول..کندیم کیروح،چقدرانسان را به جنون نزد ییِدانم تنها ینم

 !مرگ یعنیمن  يِبرا نیوا!شودیم

وزمزمه  ستدیا یگوش م یواشکی..خواهدیمردن م یپِلکَد وکم یکه خودش هرز م!!! ضیذهن مر نیاز ا امان

به  يجبر....شنودیم يبهار يآن روز ها طنتیِ اوبا دخترك حاضر جواب و پر از ش ياجبار یِبر زندگ یمبن ییها

 ....!مرا خوانَدوعشقِیو عالقه م قکه زن عمو عش يجبر..!نام سینارس یدخترک...ناخوانده یهمانینامِ م

شده قورتش  زیر زینبارریوا جومیبغض م!زندیریم رونیاجازه قطره ها ب یودوباره وب داریپلکم ترك برم ي شهیش

بر دهانم زده  یافسار محکم شیها يوباز ایدن!!سرگذاره به راه..شده ام یها دختر حرف گوش کن یتازگ..دهمیم

خوب است که من ...تایآ يبرا خورمیم وافسوس کنمیخدا را شکر م!رفته است ادمیاز  یاند وسرکش دهیکوب..که نه

 !!دمیاو نچسب یبه زندگ يبا سوم شخصِ نا خواسته ا

 !!ییتنها ایدن کی...است که هنوز خودم هستم وخودم و خوب

 يِبه تابلو..شومیم رهیروبرو،خ دیسف يبا شکوفه ها یوارِگلبهیبه د. گردمیز مرا خورد ونخورده به اتاق با قهوه

 میبرا دیسف ياز رزها ینام ونشان به همراه دسته گلِ بزرگ ش،بدونیکه چند وقت ِپ ییبایشده وز یخطاط

 !!ارسال شده بود

 ...!شودیم لیسوست،ما نیدانم کدام یکه نم یبه سمت فکرم

 ...!نمیب یونم نمیبیها م یکه تازگ ییرنگ آشنا يِنگاه خاکستر ینیسنگ به
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وبا  شهیامامن هم..سرد است يادیهواز نجایا..یزمستان يانبوه لباس ها انِیرنگ کز کرده در م یشالِ طوس به

بندم وتمامِ تنم گرم  یآتش،به گردنم م ریز يِخاکسترها يِاز خاطرات وپراز بو یشال ،یهر رنگ لباس

 ! دیبروام  دهیوخشک دهیزمستان بهارشود وجوانه بر احساسِ تک نیا دیشا..دشویم

که سالهاست از  يوعطر کشمیم رونیشال را ب.خوردیم زیل یزمستان يِاجازه به سمت کمد لباسها یب دستم

به ....چمیپ یانداخته،دورِ گردنم م شیپود ها يِکنگر خورده ولنگر رو یرنگش دل نکنده وحساب یتارِطوس

 دشانی،تبع دمیسف يِدامن شلوار بِیبه داخلِ ج رحمانهیب..!ها را بغل کنند یدهم دلتنگ یاجازه نم میدستها

 ...!کنمیم

 یشده است م ختهیآو واریبه د رشیکه سروته، ز يوخشک شده ا دیسف يرو به تابلو و دسته گلِ رزها دوباره

 بار شعر را نیهزارم يِو برا ستمیا

 : خوانمیم

 ....تو را چقدر مینخواستم که بگو زهرگ

 !چقدر!چرا!چگونه!چه وقت!شدم عاشق

 نگاه تو ، مینخواستم که بگو هرگز

 ماجرا چقدر نیساده ا يابتدا از

 راشکست،ساخت،شکست و دوباره ساخت من

 !چقدر ایرا چرا شکست،چرا ساخت  من

 ینخواستم به تو عادت کنم ول هرگز

 از آن ابتدا چقدر ینبود،حس عادت

 به روح من چدیکه بپ یچکیپ مانند

 چقدر....دواند و سبز شد و ماند تا شهیر

 دهند یم رییرا به نفع تو تغ ریتقد

 خدا چقدر یفرشته ها که بدان نجایا

 تییوفا یبا تو،با همه ب خوبست

 !گرفته است،نپرس از کجا،چقدر قلبم

 رود یم جیگرفته است سرم گ قلبم
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 ..!تو را چقدر یم که بداننخواست هرگز

  انیپا

 94 ریت

 

 

 

  94تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member291498.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member208197.html    :ناظر 
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