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 .بردیمرا به خلسه آن حضور سبز م "یهرازگاه"اوست که  ادیبا طعم گذشته و  نوشمیم يچا

 ...میسرد يال به ال چدیپیکه م غماستیو عطر  شودیتراس باز م در

نگاهش کنم  خواهدیآنگونه که م توانمینم! چشمانش دهدیطعم لذت م...کندیبا لبخند نگاهم م...ندینشیم مکنار

 !که نگاهم طعم عادت ندهد کنمیم یسع...کنمیاما تمام تالشم را م

 ! سرده یخانوم -

رهام تابه حال به من نگفته بود  "را  يجمله تکرار نیکنار بزنم ا خواهمیم دهمیم لشیتحو یجان یب لبخند

 :گفته بود؟  "یخانوم

 !هوا خوبه..خوبه...نه  -

از حد مهربان بوده پهن  شیدو سال ب نیکه در ا یو با همان نگاه ستدیایم میروبه رو...اوردیرا درم شرتشییسو

 !کوچکم يشانه ها يرو کندیم

 ...یمرس -

او هم ! کنمینگاهش م... دهمیم هیتک يفلز یصندل یم را به پشتسر! ستیتمام نشدن يباز همان لبخندها جوابم

 :میگویفکر م یمقدمه و ب یب! فمیبه چشمان بالتکل سپاردیو نگاه م ندینشیآرام م

 شه؟یلبخند از صورتت پاك نم نیچرا ا ؟یوونگیهمه د نیاز من و ا یشیچطور خسته نم کنمیفکر م یگاه -

 د،ینبا یوقت یحت...یزنیلبخند م کنمیم یبدقلق...یزنیلبخند م کنمیکالفت م...یزنیلبخند م کنمیم هیگر

 ...يخندیم

 ...شودیم مانیاما پش ردیدستانم را بگ خواهدیم...شودیتر م قیعم لبخندش

 ..در ضمن! فمهیوظ زیهمه چ...فمهیاوال که وظ -

 :دیگویو آرامتر م اوردیتر م کیرا نزد سرش

که دوست  یزمان یحت...هاتو دوست دارم یکالفگ..داره یمن تازگ يبرا اتمیبدخلق...شهیتکرار نم گهینگار د -

 !هیمن دوست داشتن يکه متعلق به تو باشه برا يزیهرچ...شمیم لتیو من پ یتنها باش يدار

 میاز گندبودنها دیتمج نیریتنها حس ش..يزیچ ختینر...اما خواستیام م نهیدر سمت چپ س زشیر کی دلم

 !نیهم..زبانم رفت  ریز

 ...فرویوظ نیجز ا فهممیم زویهمه چ یمعن -

 :کشدیبه صورتش م یدست...شودیکمرنگ م لبخندش
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 !خوادینم یمعن..گهید فستیوظ فه،یوظ -

 :دیگویآرام م..مانمیم رهیبه آسمان خ..شومینم چشیپاپ

که  هیو خورده ا کسالیما ! کنهیم لهیپ یلیخ دای؟ مامانم جد یبکن يفکر جد هی يخوایهنوز نم! نگارم  -

 م؟یکن یقراره مثه همه زندگ یپس ک...مینامزد

چگونه  م؟یکوتاه راض يدارهاید نیاندك و هم تیمیصم نیو هم یزندگ نگونهیاز هم میبگو توانمیم چگونه

ارتقا داده  "محرم خوبم"را به  غمای گاهیمدت فقط جا نیهنوز هم رهام زندست در قلبم و تو تمام ا میبگو

 !نیهم...يا

در  کنفرهیهمان تخت  يرو خواهدیتنها دلم م..ستین یبحث آمادگ گرید میاما چگونه بگو خواهدیم یرحم یب

 يباهم چا...یباش میبرا يمحرم ساده ا خواهمیتنها م..صبح کنم شب را  یکیگونه نزد چیآغوشت بدون ه

 ...میبنوش

 ...تییاهدا يباس هااز ل...از شرکت...تیاز نقشه ها..شیاز درسها...مییبگو نیراد از

 ! میینگو خواهدیزن م کیمرد از  کیاز همه آنچه ...میینگو ضهیاز غر..مییبوسه نگو از

تمام تفکرات اشتباه است اما ...مسخرست م؟یآرامش کوچک راض نیبه هم میو من چگونه بگو خواهدیاو م اما

 !اورمیاشتباه هوو نم نیمن بر سر ا

 ...رودیم...دیاینم دلم

 !جان را یتنِ ب نیا کندیخسته م ادشی يوا..ادی...رهام سر شود یکه قرار است ب یشب ادیمشترك و  یزندگ ادی

 ؟یستین یراض تیوضع نیاز ا -

 :دیگویو آرامش م میبا همان لحن مال...کندیکج م سر

 ت؟یکدوم وضع -

 :چمیپیرا محکم تر به خود م شرتشییو سو اندازمیباال م شانه

داشته باشه  دیبا یچ گهید...میزنیحرف م...میخوریم ییچا...میخوابیکنار هم م...میخوریکه باهم نهار م نیهم -

 مشترك؟ یزندگ هی

 :دیگویبا همان نگاه بسته م...گذاردیهم م يرو یرا طوالن چشمانش

 رفته؟ ادتی...مردم نگار هیمن  -

 !نیهم..چپ بزنم یخودم را به کوچه عل خواهدیفقط دلم م...نرفته ادمی نه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٥ 

 ...زنم هیمنم  -

 م؟یها یمنطق یاز ب يشوینم یعصبان چرا

 :کندیزمزمه م یبا لحن گس...و گرم یطوالن..بوسدیم...ردیگیدستم را م..شودیم کینزد..کندیم نگاهم

 ...زن هیمرده از  هی يتقاضا نیا...نگار خوامتیمن م -

 :دهدیادامه م میگوینم يزیچ

 .... مرد هیمردم و  هیمن  -

 :کندیرا فوت م نفسش

! ستیبدون طعم تو لذتبخش ن يچا! ستمیدستات قانع ن دنیمن به بوس! ستمینفره قانع ن کیتخت  هیمن به  -

 !کنهینم تیبدون بغل تو کفا دنید ونیتلوز

 :اندازمیم نییرا پا سرم

کم  هی. کم برام ناز کن هی! نگار...گمیبار دارم م نیاول يبرا..مراعات یبعد از عالم...يبعد از دوسال و خورده ا -

 !ستیدخترونه ن کیکوچ يایدن نیا زیهمه چ! توجه کن ازمیکم به من و ن هی. زن باش

 !از سوز هوا ای غماستی ياز حرفها دانمینم.. لرزمیم...وزدیم يباد سرد...دهدیرا چندبار تکان م سرش

 یلیخ نیو ا ياریخودت نم يبه رو...اما  ستین! ستین فیال يما نکیپ يایتو دن يایدن گهید دونمیم -

 !دهیشوهرتو آزار م یلیخ...غماروی یلیخ...منو

 !آخ...شوهرم..لرزدیم قلبم

 ...دهدیم هیتک

خلق  يزیچ یما گاه..حضور نداره نه گهیکه د یبه کس..به رهام نه! به من فکر کن! فکر کن یکم منطق هی -

 يبرا نیو ا میبدون گرویقدر حضور همد ایب..میبریم نیرو که هست رو از ب ییزایام چ یگاه..ستیکه ن میکنیم

 ! ستیکه ن يمرد يبرا هیمناسبتر نیگزیجا غمای...باره نیو آخر نیاول

 گفتیم...اون گفتیم شهیهم...او چه گفت؟ بعد از دو سال نام رهام را بر زبان آورد...چدیپیمرا در خود م بهت

 شهیاند يبار برا نیاول يبرا! به رهام فکر نکن...بار گفت به من فکرکن نیاول يبرا...ردکیو چقدر مرا آزرده م..او

 !گرفت میمن تصم يها

 ..بوسدیگونه ام را م..گذاردیم میشانه ها ياز پشت دست رو...شودیم بلند

 !خانومم ریشبت بخ...خونه رمیم -
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 :دیگوینگاهم کند م نکهیبدون ا...گذاردیخودش را در ظرفم م ياز مرغ ها یکی

 !تا تهش بخور..بخور -

 میبغض در گلو...اش يمخصوصا از نوع سوخار..رهام مرغ دوست داشت..رهام...دارمیحرف مرغ را برم یب

 ..چدیپیم

 روح از روحم فرار کنند؟ یب يروزها نیعشق ناکام با ا نیکه ا يندار توقع

 ! دهمیآب دهانم را محکم قورت م...نکند تشیتا ابرِ چشمانم اذ اندازمیم نییرا پا سرم

 هیگر کردم؟یبغض نم ادشیچند وقت است که با  یدانینبودنت است؟ م یاالن چه موقع تداع..توانمینم

 من شده؟ حیخاطراتش تفر گریچند وقت است که د یدانیم کردم؟ینم

 ریگ میدر گلو يگلوله ا دهدیبه خرج م تیاز قبل حساس شتریکه ب ییغمای ي، درست روبه رو نجای، امروز، ا حاال

 !رفتنش با خداست نییکه پا کندیم

 ! همانطور که گفت..خورمیرا تا تهش م مرغ

نگاه در ! یدر پ یچندبار ، پ..بوسدیو پشتش را م ردیگیدستم را م...میزنیخانه قدم م کیسرسبز نزد ابانیخ در

 !کندینم یتوجه غمای يبه من و مهر و محبت ها یکس..اندازمیکوچه م یکیتار

 ...!اندازدیروشنک م ادیکه مرا  ییاز همان ها..زندیلبخند م..ستدیایم میرو روبه

 .کندیزده را داخل م رونیکه از شال ب میچندتار از موها...کندیسرم را مرتب م يحوصله شال را رو با

 نیا دیکشیخوب که به آتش م يبه همان روزها بردیمرا م کندیبرخورد م میها قهیبه شق یسردش وقت دستان

 !رمق را یصورت ب

 :دیگویو مهربان م بوسدیلبه شالم را م...کندیرنگم را مرتب م يسرمه ا يساده  يمانتو

 ؟یشونیچند وقته پر -

 ...شانمیکرد پر دمیتبع ییتنها يکه مرگ رهام به زندان انفراد يوقت؟ من از همان روز چند

 :کشمیم فمیبه ک یدست

 ...نه خوبم -

 ...کیشب تار نیدر هم میگویم دروغ

 :خنددیم آرام

 !تنگ...تنگه..عشقم شهیاندازه من نم یبافیکه م ییدروغا نیا -
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که چرا  يناراحت شو ؟يکه تو ناراحت شو ؟يکه تو غصه بخور روزمیخسته تر از د میبگو...زنمیم یتلخ لبخند

 دار شود؟ حهیوغ نبافم که غرورت جردر ؟يرا هنوز هم پر نکرده ا یآن رهام لعنت يجا

مرد چگونه برخورد کنم که در  کیبا  دانمیم گرید...حداقل نه به شدت سابق...بازنده باشم خواهمینم گرید نه

 "...کردمیکاش نم":  مینگو ندهیآ

 م؟یدر مورد احوال من حرف نزن شهیم -

 :فشاردیهم م يچشمانش را رو...شودیپررنگ تر م لبخندش

 !میزنیحرف نم..چشم -

 ...کندیروشن م یکی یکیبرق ها را ...میکنیم یو چند قدم تا خانه را هم ط گذارمیشانه اش م يرا رو سرم

 ...شالم را هم...اوردیمانتوام را درم يبا خنده صدادار...مینینشیمبل م يرو.. کشدیرا م دستم

 ...خوشحالت کنم خوامیم -

 :دیگویو آرام م ردیگیم میانگشت اشاره اش را روبه رو! کنمیم سر کج..شودیپر از سوال م چشمانم

 ...سایوا -

 ..گذارندیانتظار مرا منتظر م يو بوقها گذاردیم کریاسپ يرو...ردیگیو شماره م اوردیرا درم لشیموبا

 ...مرا کندیو او وادار به سکوت م میبگو يزیچ خواهمیم

ام؟  دهیرا نشن زیخاطره انگ نیطن نیام؟ ا دهیچند وقت از است که نشن...خشکاندیدلم را م نیناب راد يصدا

 دور ماندم؟ يادگاری نیو ا نیخودم را از التهاب نبود رهام دور کنم، چرا از راد خواستمیم

 جان؟ نیراد یخوب..سالم  -

 نگار خانوم اونجاست؟...نگار..سالم عمو -

دستم را محکم فشار  غمای..کنمیاشکم را پاك م...سرت نگار خاك بر..سراغ مرا گرفت...حرف  یب..مقدمه یب

 ...دهدیم

 :لرزدیم میصدا

 !جان نیراد -

 :پردیم نییباال و پا نیزم يرو کنمیاما حس م نمیبینم...زندیریم شیدر صدا ستیانرژ هرچه

 !برگردم خونمون خوامیم...دلم براتون تنگ شده د؟؟یزنیچرا بهم زنگ نم...سالم...ينگار..نگار -

 ! يدور نیا يچقدر خر بودم برا..چقدر احمق بودم..ترکدیم دلم
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 زم؟یعز یخوب -

 !طعم مهرش را فهممیها نم نیو من در آن دآلشوبه راد بوسدیاشکم را م...خنددیم غمای

 امیکل تابستون ب خوامیمن م ينگار... مدرسه رمینم گهید..شدم لیهفتست تعط هیمن  ينگار..ستمینه خوب ن -

 !تورو خدا..شتیپ

درست اول .که پدرش روز اول مدرسه  شیبرا رمیبم...دوم دبستانست ...بزرگ شده نمیراد... لرزدیم دلم

 یب کروزی شومیم وانهیکه د يوا..کنارش نبود..اش را نبود یکه از دست داد تمام زندگ یهمان سال...ییابتدا

 ...شک

 ! ایزودتر ب.. ایب...ایب...دلم زهیچشم عز يقدمت رو -

همان دو سال  ادینامش مرا  یحت... نیراد...دهمیسر م هیگر..کشمیدراز م..برمیبه اتاق پناه م...حرف بزنم توانمینم

 ....اندازدیو چند ماه قبل م

و حرفها و  پاشدیگوشم م ریکه ز ییبوسه ها...کشدیدلم در آغوشم م يتسال يکه برا یدستان..و حضورش غمای

 .دهدیم نینه حال خرابم را تسک کندیرا کم م میکدام نه دلتنگ چیه...شیها يدلدار

 

*** 

 

 :بوسدیدو چشمم را م نیب شودیحرف خم م یب...شومیبا نگاه مهربانش روبه رو م شومیم داریکه از خواب ب صبح

 ...زمیعز ریصبحت بخ -

 :دهمیم لشیتحو یجان یب لبخند

 !ریصبحِ توام بخ -

و  کشدیدستم را م! دیتخت خواب نییپا نیزم يرو شبیاما او د...شودیبدنم خورد م کنفرهیتخت  يرو

حالم  نیراد يپژواك صدا...کسلم ...دیایهنوز خوابم م...چشمانش خنده دارد..کندینگاهم م...نمیبنش شومیمجبورم

 ...کندیرا دگرگون م

تو  نهیرا که فقط با س يچه کنم سر: افتمیجمله معروف م کی ادی...دهمیم هیاش تک نهیام را به س یشانیپ

 گذاشته ام؟ انیدرم
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را  یشور عشق و دلتنگ..حالم را بهم نزن..بس کن تو را به خدا نگار...اه غما؟یکدام؟ رهام؟  نهیبا س قتایحق

 ...اوریدرن

 !کندیم يام باز دهیبا انگشتان الغر و کش...ردیگیدستم را م...گذاردیم میموها ياش را رو چانه

 ؟یبازم بخواب يخوایم -

 .خواب از سرم نپرد خواهدیم دیشا..زمزمه ست کیمثل  شیصدا

 :دارمینگاهش کنم که سرم را نگهم خواهمیم

 ...باشه نجایبذار هم -

 :دهمیرا م جوابش

 !ادیخوابم نم..نه -

 ..را نشانیو کوچکتر نیتر تیاهم یب یحت..میگوینم غمایرا به  میاحساسات واقع چرا

 ...نپرسد از احوالم تا دروغ نشنود...یشونینپرسد پر...ینپرسد خوب یه کاش

 يبار خواهمینم گریمن د..مرا تحمل کرده است یبه اندازه کاف...ناراحت شود..نگران شود خواهمیفقط نم من

 !نیهم..شیشانه ها يباشم رو

 :زندیرا پشت گوشم م میموها

 ...ییسه تا م؟یمسافرت بر هیاومد  نمیراد يخوایم...یمدت بدجور دمغ هی...یکسل یلیخ -

 ! او چقدر خوب است.چقدر خوب است..دوزمیچشم در نگاهش م نباریا

 !ییسه تا..نیآره با راد..آره -

 ...اگر او نبود حوصله مسافرت و قبولش را نداشتم!  نیراد

قلب  نیاحساسم در ا کیمنتظر ..میگریکه کنار همد یظاتدر تمام لح...نمینشیم شیپا انیو م کشدیرا م میبازو

گوش  ریکه ز ییمثل همانها...بهم عالقه ببافد خودیگذشته همانگونه تند بزند و از خود ب ادیمنتظرم که به ..مرده

 ؟يزنده ا ؟يمرده ا ؟یاحساس؟ خواب نیا شودیدار نم حهیچرا جر "من یِلعنت زهیعز" کردمیرهام زمزمه م

 اصال؟ ییکجا

 م؟یبر يکجا دوست دار م؟یکجا بر -

 :اندازمیباال م شانه

 ! دور از خونه ییهرجا -
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 شمال؟ میبر -

 :میگویبه چشمانش م رهیخ...چدیپیدر دلم م يزیچ

 !مینر نیفقط با ماش.... ییهرجا -

و  ردیگیبا خشونت دستم را م....اندازدیم نییسرش را پا عیسر..شکندیهم م دیشا..زدیریدر نگاه او م يزیچ و

 ...بوسدیمحکم م

 :دیگویرمق م یناراحت است؟ ب...گذاردیچشمانش م يدستم را رو..میگوینم يزیچ

 ...چشم -

او و حضور ...او هستم ونیاالنم را مد يِعاد یِدوستش دارد و معتقد است زندگ...دیایخوشش م غمایاز  پدر

که انتظارش را  يشده ام ناراحت شد اما نه آن دلخور ریاگپ غمایکه به خاطر  دیفهم یوقت...فعالش

 نقدریچرا ا دانمیبار نم نیا...تنگ شده شیدلم برا..رانیا دیایب...دیایتابستان ب التیتعط يبرا خواهدیم...داشتم

 .دلتنگم

 يبرا..دیایم یسه ماه دوست داشتن يبرا...دیایتابستان م نیکل ا يچمدان برا کیبا ...دیایم گریهفته د نیراد

 ...دارم دنیچقدر طاقت د دانمیو من نم گرددیبرم...با حضورش شاد کند خواهدیکه م یگرم يروزها

 ...هنوز نرفته تنگ شده..تنگ شده شیدلم برا...رفتند زدیبه  روزیبا خانواده اش د یهست

 .یلعنت يِاو يبرا..او ياز همه برا شتریکه چقدر دلتنگم و ب آخ

 ...اش با تمام ادکلن ها متفاوت است حهیعطر و را نیا...عطر گرفته ام اما شیبرا...غماستیتولد  امروز

 ریاو ز زیعطر دل انگ شومیم دهیهربار که در آغوش کش خواهمیخودمان باشد اما م نیب...دهدیرهامم را م يبو

 !را دارد میمرحوم زندگ يکه تنها بو يا نهیعادت دهم خودم را به س دیشا... چدیام بپ مینیب

 !غمای یو آنچان متیگرانق يتا ادکلن ها ستیمن زندگ يعطر ارزان و خوشبو هزاربار برا نیا

 زیخانه را تم...نمیچیم یکوچک ینیدر س..خرمیخانه م نییپا ياز قناد ينان خامه ا يکه نه اما مقدار کیک

 !خوبِ گذشته ياز روزها برمیو لذت م پراکنمیاز ادلکن را در هوا م سیپ کی..کنمیم

 چیرا فرا گرفته با ه میکه سر و رو يغبار نیا..غم  نیا کنمیو حس م رومیبه حمام م...کنمیم کادواش

 !شودیپاك نم یاستحمام
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که  يدارم در مقابل مرد فهیمن وظ...ام فهیآنهم فقط به خاطر وظ کنمیم یشیته آرا...کنمیرا صاف م میموها

او را هم  خواهمینم...کرده آراسته باشم میخودش را وقف من و زندگ که يمرد..زنمیم شیمدتهاست شوهر صدا

 ...عامل مرگ احساس او شود دیمن نبا يدلِ مرده ... خودم بسوزانم يها یدر آتش خودخواه

من از گذشته و ...رندیگیافتاده درس و عبرت م يهمه از اتفاق ها...گرفته ام ادی زهایچ یلیدو سال خ نیا در

 .امدهین شیپ يرابطه ها

 ...ییتنها نیبر ا شودیهم روح م یمیمال کیموز...کنمیجذب پا م نیج کیبا  یساده صورت شرتیت

 !که دارد دیکل..زندیچرا زنگ م دانمینم... کنمیدر را باز م...شودیزنگ در بلند م يصدا

 ...قهیقنه و چهل و هشت د..اندازمیبه ساعت م ینگاه...چشمانش خسته است...ستمیایآستانه در م در

 ...فشاردیهم م يو سخت چشمانش را رو اندازدیباال م ییابرو اطیاز همان ته ح دنمید با

و  بوسدیرا م میموها...شومیدر آغوشش جا م..کندیام دستانش را از هم باز م یو در چند قدم شودیم کینزد

 ...دهدیمحکم فشارم م

 :کنمیم نگاهش

 ...تولد مبارك -

 : کندیزمزمه م...زندیبرق م چشمانش

 ...تو يفدا یمرس...دلم زهیعز یمرس -

 خواهمیم...اما اورمیبوسه زنانه درب کیمردانه اش را با  یخستگ خواهدیم...کندیکمرم را پر م یخال يجا دستانش

 ..شودیاما نم

 :میگویو م رومیهوا عقب م یب...چه کنم که نکند دانمینم...اوردیم کیرا نزد سرش

 ...داخل میبر.. غمایسرده  یلیخ -

پا در  یکه وقت...دانمیرا هم خوب م نیاما ا...زندیلبخند نم شهیبرعکس هم نباریا دانمیو م کنمیزودتر فرار م خودم

من تموم  "خوده خودش ...خودش گفت..ستین يخبر يواریچهار د نیا رونیب ياز دلخور گرید گذاردیخانه م

 "تو امیو م رمذایدر م نیهامو پشت هم يها و دلخور یخستگ

 :دارمیبرش م.. اندازدیمبل م يو رو اوردیبا لبخند کتش را درم..درست است حدسم

 ..لتویچندبار بگم رو مبل ننداز وسا -

 :خنددیم
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 ..هزار بار صداتو بشنوم...هزار بار -

را  شیتا دست و رو رودیم ییبه دستشو..زمیبر يتا چا کنمیفنجان را آماده م...رومیو به آشپزخانه م زنمیم لبخند

 :زنمیاز همان جا داد م... دیبشو

 غما؟ی يندار دیمگه کل -

 چرا چطور؟ -

 :میگویم ریبا تاخ گذارمیم ینیرا در س فنجان

 ؟؟یزنیزنگ م شهیپس چرا هم -

 ...یشگیدرست با همان لبخند هم..درست پشت سرم..گردمیبرم

 ...یدوست دارم تو درو روم باز کن -

 :نمینشیمبل م يرو...کنمیو از کنارش عبور م زنمیم یلبخند هل هلک...لرزدیم دستم

 ...تازست اشینیریش شهیهم...گرفتم هیقناد نیاز هم...بخور ینیریش ایب -

مثل رهام  غمای نکهیعادت کنم به ا خواهمیم یک دانمینم..خنددیم! دلخور باشد اما نه دیشا کنمیم نگاهش

لبخند هم  نیا دیشا..را  زیهمه چ...داندیم فهیرا وظ زیهمه چ...شودیدلخور نم یهزار بار هم ناراحتش کن..ستین

 !اش باشد فهیوظ

 ...ندینشیم کنارم

 يخامه هرکدام برا نیریو ش يچا یتلخ دیگویم...است نیهم شهیهم..را هم جدا ینیریو ش نوشدیرا تلخ م ییچا

 د؟یرا باهم نوش نیریتلخ و ش دهدیم یاصال چه معن...دارند تیخود هو

و  يهم چا دیاش؟ شا ینیریش ایدارد  تیخامه هو ت؟یهو...سر و تهش یب يها يخنده دار است تئور یگاه

 !اش یتلخ

 :بوسدیرا م میدو ابرو نیو ب کشدیرا در آغوش م سرم

 ...یمرس..دلم زهیعز یمرس -

 چرا؟..خسته است شیصدا چقدر

 ...گذارمیم شیعطر را روبه رو جعبه

 ...بازم تولدت مبارك -

 :ردیگیم شینیب ریو ز کندیدر عطر را باز م اندازدیابرو باال م...کندیکاغذش را باز م...شودیم قتریعم لبخندش
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 ...نمیبذار بب...حرف نداره قتیکه سل دونمیم -

 یطوالن چشمانش را...فشاردیدر ادکلن را در دست م...ماسدیحرف در دهانش م...شودیلبانش خشک م يرو لبخند

 ...هم يرو

 چرا؟...است دیبع غمایرفتار از  نیا...زدیریقلبم م...يکنار کندیدرِ کوچک را پرت م یحرکت ناگهان کی با

 ..از نگاهش ترسمیم...ست از جهنم  یکوچک یآتش چشمانش تجل کندیکه باز م چشم

حرص را که  نیا کشدیدارد م..خودش را کشدیدارد م...کندیسر کج م..شودیپر حرص م...محکم...قیعم نفسش

 ...نشود ادیفر

 :فشاردیهم م يدندان رو..شودیتر م کینزد

 ؟یچ یعنیکار  نیها؟ ا ؟یچ یعنی -

 !میگویهم نم رمیبم.را ؟ نه نه  شیواقع یمعن میبگو م؟یچه بگو..دهمیدهانم را قورت م آب

 يگرفته بود ادیتو که درسها ز! یچه حماقت...بود دهیکه تا به حال نگار ند ییغمای یعنیمنقبض شده اش  فک

 ...نگار

 :رودیباال م یکم شیصدا

 ؟یچ یعنی...جوابمو بده -

 :شودیبلند تر م بازهم

 ..که من يدیعطرشو خر ؟یکه چ يدیعطر اون المصبو خر -

تنش جدا لباسش را با حرص از ...شودیتنگ م شیخنده ها يکه دلم برا کشدیم يادیواقعا فر گریبار د نیا

 :کندیم

 اونو بده؟ يتن بو نیکه ا -

 ..نگارِ احمق...ردیگیبغضم م...افتدیم راهنشیپ يباال دکمه

 :هم گذشته ادیصدا از فر نیا..کوبدیم زیم يندارد؟ کف دستش را محکم رو.هم بغض دارد  او

 اره؟یحالتو جا ب یگذشته و اون لعنت يبو کنمیبغلت م یکه وقت -

اما هرچه هست  ستیچ دانمینم..ستین ادینامش فر نیبه تو؟ ا میچه بگو..نگار ...کندیم یخودکش..چکدیم اشکم

 ...مانده تا پرده گوشم را پاره کند یکم

 هان؟ ..کن رونیرو که مرده از سرت ب يباره ؟ بهت نگفتم فکره مرد نیو آخر نیبهت نگفتم اول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٤ 

 !ستیه ننامش مرد مرده است؟ ن...رهام ..ترسمیم..لرزمیخود م در

 لرزاند؟یرو به رو که تنم را م قتیحق ایو آن لحن مهربان را باور کنم  یتمام نشدن يلبخندها آن

بار است که  نیاول..کشدیم ادیفر...رودیباال م شیبار است که صدا نیدوسال اول نیدر تمام ا...بار است نیاول نیا

بار است که  نیاول کوبدیم زیم يبار است که رو نیاول..اوردیبار است که اشکم را درم نیاول..کشدینفس م نگونهیا

 ! ستیلبانش خال يلبخند رو يجا

 !نگار..اه...یمانیمن چه کردم؟ باز که پش...ماست نیتنش ب نیاول نیا

 :سمت خودش کشدیرا م دستم

 ؟یکنیم يکار دار یچ -

سمت  کندیارزش پرتش م یب یش هیو مثل  کندیبه مچ دستم وارد م یفیفشار خف...  اندازمیم نییرا پا سرم

 ...صاحبش

 !شمیاندیم یزندگ نیاختالف ا نیو من به اول کوبدیدر را م..عطر را هم...داردیرا برم کتش

قابل  ریغ ينوشته ها نیو ا لیقبر مستط نیا...رهام رفتم دنیدو سال به د نیبار در تمام ا نیسوم يبرا امروز

 ...را دوست ندارم کندیم ییسنگ سرد خودنما يرو شهیهمکه  یخشک يو گلها ستیکه ن یرهام...باور

که  کنمیحس م شتریب کشمیداغ حضورش را سر م يدر تراس چا ای فشارمیم نهیدر خانه عکسش را به س یوقت

 !کشدیکنارم نفس م

 ...او که مرا تنها گذاشت...از او شتریب..خودم گله دارم از

 !با خودت ببر...فکر و ذکرتم ببر یحداقل اگر رفت یلعنت -

 !رونیب زمیگرفته ام که غم نبودش را چگونه بر ادی گرید..کنمیبغض نم...کنمینم هیگر

 ...گذرانمیدر راه مغازه هارا هم از نظر م..گردمیبرم ادهیپ

 !من استمرد  غمای..شوهر...مرد دارم کیمن خودم ...شودینم یچینه ه... افتدیمردانه که م يبه لباسها چشمم

 :کنمیلب زمزمه م ریز...افتمیمبل م يرو رونیب يبا همان لباسها..کنمیرا روشن م چراغ

 !کنهیمنو داره خراب م يحاال هیگذشته زندگ نیا...برو میاز زندگ..برو یاگر دوستم داشت..ياگر دوسم دار..رهام -

از  کنمیحس م شتریب ردیرا بگ شینوچ لبخندها ياخم جا کردمیکه فکرش را هم نم ییغمایکار احمقانه  نیا با

 !از آن از دست داده ام شتریدست رفته ام و ب
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رهام  نیعشق آتش نکهیبا ا..دهمیم تیبه شوهرم اهم...من به او..ناراحتش کنم خواهمینم...برنجانمش خواهمینم

 !مهم است میسرم برا يباال هیو سا غمای...اما  ستین یبرگشتن گریوارم د

 پاسخ گذاشت یرا هم ب میزنگ ها..جواب نداد..دادم جیچندبار مس! خواهمینم..دلخور باشد همخواینم

 ؟يدیچرا جواب نم...جان غمای -

 ؟يبرگرد شهیم -

 .نشود در دلش نهیرا اما ک یناراحت نیبرطرف کند ا يبگذارد دور..ندارد یبیع...دهدیاو همچنان جواب نم و

 

*** 

 

دلخورم اما ...ختیکه در دلم ر یاز ترس...ادشیدلخورم از فر! دیایاما م...دیایدارم حاال حاال ها سراغم ن توقع

 !اغماض گرفت دهیبه د توانیکار اشتباهم را نم! خوده من هستم یبزنم چون مقصر اصل یحرف توانمینم

 یتیاهم یو به حضورم ب خوردیم یآب نوایل...گذاردیاپن م يرا رو دیخر يپاکتها..بنددیم شیدر را با پا شانیپر

 ! کنمیو آرام نگاهش م ستادهیا شیروبه رو! کندیم

 !اندازدیم شیادهایو فر شبیپر ادیو بلندش مرا  قیعم ينفسها..شودیو خم م زندیدستش را به لبه اپن م دو

 :میگویآرام م..رومیتر م کینزد! دلخورم میبگو..مقصرم میبگو دیبا...حرف بزنم دیبا...کندینگاهم م یناگهان

 م؟یحرف بزن -

التماس و دوست  یحت...اضطر اب...دلهره..یخستگ...درخشدیدر آن چشمان سبزش م يزیچ...کندیم نگاهم

 !داشتن

 :زندیم لب

 ...اره -

 م؟یاصال چگونه بگو م؟یاز چه بگو..میچه بگو دانمینم! شیمنهم رو به رو...ندینشیم

 :دیگویآرام و دردناك م..شودیدر چشمانم م رهیخ

 عدالته؟ نیا...سوزهیخورد نشه م يخوایکه م يغرور ياما من دلم برا یکن یمعذرت خواه دیتو با یلعنت-

 ...اندازمیم نییرا پا سرم
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اون  ياز خودم و اتفاقا خورهیحالم بهم م...يغرورمو خورد نه له کرد! کنهیم وونمید شیادآوریواقعا کارت و  -

 ! شب

 !حرف نهمهیتا خفه نشود پشت ا دیبگو دیبا..دلش پر است شتریاو ب..حرف بزنم اما نه  خواستمیم...تمسم دیایم

 :زندیمبل زانو م نییپا

 ادیکه م يمذکر هیفقط ...نه ای ؟ینیبیم تیتو زندگ غمارویبه نام  یتو شخص! نگار ؟ینیبیتو اصال منو م نمیبب -

 تو؟ يبرا مینگار من چ....و آغوش منتظر و ینگاه هیو  رهیو م

 :کنمیآرام زمزمه م..کنمیم نگاهش

 !خوامیمعذرت م -

 :زندیم شخندین

 "خستم از بحث با تو...غمایخفه شو " یعنی نیا...بحث نیکه ادامه دار نشه ا یگیم -

 :اندازمیباال م ابرو

 ...ستین یکنیکه تو فکر م يباور کن اونطور...من ه؟یچه حرف نیا -

  شود؟یم یعصب

نه؟ نه  ؟يدیمن عطر نخر يبرا ییکذا تیتو به همون ن...سوال جواب بده هیپس هان؟ تو فقط به  هیچجور -

 نگار؟

 ...نییپا اندازمیسرم را باز م...ردیگیم بغضم

 ...جوابمو بده..با شمام -

 ...شیسرِ جا گرددیو برم زندیرا چنگ م شیموها...دهدیهم فشار م يلبش را رو! آره یعنی نیو ا کنمیم نگاهش

او مرا ! که اصال دلخور شود کردمیفکر نم..متوجه شود کردمیفکر نم...چقدر از خودم حرص دارم..مانمیپش چقدر

طوفان  نیچه شده؟ ا نباریحاال ا..زدیلبخند م میها یوانگیها و د تیبا تمام اذ..با لبخند  کندیبا محبت نگاه م

 اش است؟ حهیآغوش و را کی يبرا

 :کندیم نگاهم

 !بده گرویمرد د هی يکنندس که زنت بخواد آغوشت بو وونهید -

و مرا  يرا تجربه نکرد شیعشق و بوسه ها...غمای يدیآغوشش را نچش! من است میعشق قد گریمرده د اون

 !يمعتاد نشده ا شیبه بو..یفهمینم
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بود نگار؟  یچه حرکت نیآخه ا! میبه من و مردونگ..به من و نهیتوه...یکی نیاما ا...آستانه تحمل من باالست -

حس  خوابمیبدم به زنم که هروقت کنارش م ممویلباس خواب عشق قد...من يلحظه خودتو بذار جا هیفقط 

 نه؟ خوره؟یکنم اون زن کنارمه؟ حالت بهم نم

حرکت مهمان وجودم  نیاز ا يتنها حس بد...ردیگیاما نم ردیوجودم را دربر بگ دیحسادت با... بهم چدیپیم دلم

 کباری...ماخذه را نیا کندیاما چرا تمامش نم...میگویهم که باشد م گریرا هزار بار د نیا..حق با اوست...شودیم

  ؟یکنیچرا تمامش نم..خواهمیگفتم معذرت م

 "..میبهش فکر نکن گهید ایب...میدرموردش حرف نزن گهید ایب "رهام بگو  مثل

 :کنمیم نگاهش

 بازم بگم؟ خوام؟یبازم بگم معذرت م-

 :دیگویآرام م...شودیدلخور تر م نگاهش

 ...کنم یحداقل بذار خودمو خال -

 :دهدیتاسف سر تکان م با

 ..يریرو با لبخند جواب بگ یکه هر اشتباه يتو عادت کرد -

 :ترسدیم...لرزدیم دلم

تحمل ..فمهیوظ..زنمیهنوزم به اشتباهاتت لبخند م...رمهنوزم دوست دا...هنوزم عاشقتم...نکرده یهنوزم فرق -

 ...فمهیوظ اتیبه خوب دنیو عشق ورز اتیبد

 ؟یکنیم غیازم در نمیا...رونیب زمیجا بر هیهامو  ینامرد حداقل بذار ناراحت...اما

هم  گریهزاربار د دیببخش..آب شوم یمانیخجالت و پش نهمهیکند و کم مانده من از ا هیمانده تا گر کم

 !رونیب زیرا بر تیها يو تو کماکان دلخور...میگویم

با  خواهمیم. کندیمبل نشسته و با همان چشمان دلخور نگاهم م يو او رو...ستمیایم شیروبه رو..رومیم کنارش

 !التهاب شوم نهمهیا يآغوش زنانه تسال کی

 نیاالن در ا...گذارمیمرا اما نمببرد  گرید یبه عالم خواهدیشکمم م يداغش رو ينفسها...کنمیرا بغل م سرش

 !هم غمایو سره  نجاستیمن هم يجا یو ناراحت يدلخور میاجتماع عظ

 :دیگویو آرام م کندیرا فوت م نفسش

 !يبد یلیخ -
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من  يها هیها و گر یدو سال تحمل حماقتها و دلتنگ..سوزدیم شیدلم برا! بدم یلیاز خ شتریب یلیخ..بدم دانمیم

 !اشتباه است...افتیمرد را پر صالبت  شهیدهمیبا ندیگویم نکهیا ستییجایتوقع ب..کم نبود

زن است  کیو فقط و فقط دل  اوردیکم م یبنبست کیدر  ییجا کیآستانه تحملش باالست اما  دیگویم راست

شود از تمام  یتا خال "يبد یلیخ"هزار بار زمزمه کند  دیبا کباریو نه ! فکر مغشوش او شود گاهیجا تواندیکه م

 !ها یدلمشغول نیا

 !نبود یکم اشتباه...رومینگاهش درم ریو هنوز هم با خجالت از ز کندیبرخورد م نیهم سنگ هنوز

 !نکرد ياصرار شهیبرعکس هم..دنبالت و من قبول نکردم میایگفت م... نهار دعوتم کرده  يمادرش برا امروز

 :چدیپیم فونیدر آ لدای يصدا

 ه؟یک -

 :کنمینفسم را فوت م...که هستم پرسدیو م ندیبیسوراخ کوچکتر م نیکوچک و ا فونیآ نیاز هم..ندیبیم مرا

 ...نگارم -

نگاهم  ریاز ز شیچشم غره ها. ستیخوش رفتار ن! دوستم ندارد لدای..میاول پله ها بگو نیبگذار هم...زندیرا م در

به ..دیایبه درك که از من خوشش نم میگویو م اندازمیشانه باال م یگاه..به او ندارم یحس چیو من ه...رودیدر نم

 ...پشت سرم کندیم ییدرك که بدگو

بوسه ها و آغوش و تماما رفتارش ...ستیمهربان ن...لدایاما نه به اندازه ..متاسفانه او هم دوستم ندارد...غمای مادر

 !ردیگیدلم م...مادرم...مادر مهربانش..درست برعکس مادر رهامم..ستیمصنوع

خانواده پنج نفرِ که دوستم دارد و  نیتنها عضو ا...هیحاش یکم حرف و ب..به کارم ندارد يکه اصال کار غمای پدر

تنها ..فهمدیاصال حرفم را نم یعل ریام... چهارم دبستان است...برادر کوچکترش است دیگشایمهربان آغوش م

 ! ستیبگذارد فکر کنم محبتش واقع! دارد تمواقعا دوس دیشا دانمینم..افتهی یشنونده خوب شیها یحراف يبرا

 :دیگویم یو با لبخند مصنوع کندیدر را باز م لدای

  ؟يباالخره اومد...سالم نگار جان -

 :شومیم کشینزد...دهمیم لشیتحو یجان یهم لبخند ب من

 ؟یخوب! زمیسالم عز -

و  کشدیخودش را عقب م عیراما س میداشته باش یمدت روبوس نهمهیبعد از ا خواستمیو من م دهدیم دست

 :کندیو مادرش را صدا م اندازدیباال م ییابرو
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 ...مامان...نیمیمامان س -

 :میکنیم یروبوس...کنمیم بغلش

 ...خانوم ياین ينوریوقت ا هی -

 :زنمیم لبخند

 ...کنمیوقت نم -

 ؟یکنیکه وقت نم يدار کاریوا مادر مگه چ -

 ونیدوباره دکوراس...کشمیم يسر...میگوینم يزیچ..ندارم يمن که کار م؟یچه بگو...نمینشیمبل م نیاول يرو

 !دارند یچه دلخوش...را عوض کرده اند لیداده و مبلها و رنگ وسا رییخانه را تغ

 ... مبارکه  -

 :گذاردیم میروبه رو ییچا

 ...وقته یلیخ -

 ست؟ین یرعلیام -

 اد؟یم یک غمای! نه رفته استخر -

 :اندازمیام م یبه ساعت مچ ینگاه

 ...حتما ادیزود م..امروز پنجشنبست..امیگفت دوازده م -

 :دهدیتکان م يسر

 !شهیناراحت نم..میحرفا ندار نیبا محبوبه از ا...ایب ياگه دوست دار...پس فردا خونه خواهرم دورست یراس -

 :دهمیتکان م يچه وضع دعوت است؟ سر نیا...شومیمن ناراحت م اما

 ! شمیمزاحم نم...نه مادر جون -

 :اندازدیباال م شانه

 !یهرجور راحت -

 !راحت...راحتم

 ! دیگویدکتر مهندسش م يو تمام مدت از خواستگارها رودیو م دیایو سه سالِ م ستیب يلدای

 یدونیم! قبولش کنم تونمیدوست بوده باشه نم یقبل از من با کس یپسره گفتم اگر حت نیتاره نگار من به ا -

رابطه داشته باشه حاال چه بدتر که محرمم بوده  یازدواج کنه که با کس يمرد سخته که خوب با دختر هی يبرا
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رو قبول  يدختر هی ياگر مرد! بده گرویزن د هی يدختر سختترم هست که آغوش مردش بو هی يبرا... باشه

به  ازمندنیدارن که ن یطیشرا ایلیالبته خوب خ..سخت قبولش کرده یلیکنه که عاشق بوده و محرمش بدون خ

 ...ستین یتوش شک...ترحم

منظورش  دمیخوب فهم! قلبم را رنجاندیکالمش م شین...ردیگیبغضم م! شنومیم...دیایم شیصدا...شکندیم دلم

 !را

 !شودینم! شودینکنم اما نم هیگر خواهمیم! دهمیم هیتک واریبه د...اورمیپناه م ییدستشو به

مرد سخت است؟  کی يبرا...بدست آوردن من خودش را به آب و آتش زد ياو برا! غمای...شومیم رهیخ نهیآ در

 !اما چشمش دنبال توست يو صاحب دار يشوهر دار ندیبیکه پسرك م ستیکه سخت تر زمان گفتمیکاش م

 آسان است؟ نیا..دانستیخودش م يبا حضور رهام هم مرا برا غمای

 :دهمیم یکوتاه جیمس..اورمیدرم بمیرا از ج لمیموبا

 ؟يایچرا نم ؟ییکجا...سالم -

 !خوردینگاهم در چشمانش گره م کنمیدر را که باز م...کنمیام خشک م يو با روسر میشویرا م صورتم

 :زندیم یجان یب لبخند

 !اومدم...نجامیا..سالم -

 ندنگاهشیبیچشمانم را م یناراحت یوقت! بخندم غمای يبرا توانمیدلخورم و ناراحت اما نم لدایاز ..دهمیتکان م سر

 :شودیکاوشگر م

 شده؟ يزیچ -

 :کنمیاز کنارش عبور م آرام

 !نه -

 تواندیچقدر زود م..فراموش کند تواندیچقدر زود م..دوباره نگاهش مهربان شده...کندینگاهم م..کشدیرا م دستم

 .:ببخشد

 شده خانومم؟ هان؟ یچ -

را اما  يتمامش کنم بچه باز خواهمیم...کندیخانه م میحرف بغض در گلو يو به جا شومیم رهیچشمانش خ در

 شکست دل بچگانست؟ نیا

 :سمت خودش کشدمیم..کندیابرو ها و چانه ام مضطربش م لرزش
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 ..شده؟ بگو قربونت برم یچ -

 :دیایمادرش م يهمان موقع صدا..بنددیدر را م! داخل کشاندمیو م کندیدر اتاقش را باز م...دهمیتکان م سر

 !نهار آمادست نیایان بج غمای -

 :میگویبا بغض م گردمیبرم...فرار کنم خواهمیم

 ...زشته میبر -

خواهد  ریسراز میدگر بزنم اشکها یاگر حرف کنمیحس م..داردیو آرام شانه ام را نگهم گذاردیدر م يرا رو دستش

 :زندیدر چشمانم داد م رهیخ! شد

 !میایچشم مامان االن م -

 :ردیگیدستانش م نیرا ب سرم

 شده؟  یچ یگینم -

 !دلم يتلنبار شده اند رو شیو حرفها لدای یاز طرف غماستیهمان  غمایکه دوباره  شودیم یدلم راض یجهت از

 :بوسدیام را م گونه

 جهت؟ یب ؟يخودیب..فدات شم يبغض کرد -

 :کنمیم نگاهش

 برات سخته؟  -

 :کندیرا تنگ م چشمانش

 سخته؟ ی؟ چ یچ -

 : اندازمیم نییسرم را پا..چکدیم اشکم

 سخته؟! تحملِ من ...قبول من -

 :بوسدیام را محکم م یشانیپ...چسباندیخودش را به بدن داغم م..شودیم کترینزد...خوردیدر سر م ياز رو دستش

 هنوز عشقم باورت نشده؟...یچقدر برام مهم یدونیآخه؟ ها؟ تو که م هیحرف چ نیا -

 :کنمیم نگاهش

 !من سخته يتحمل ترحم برا یول...یچرا ول -

 :ردیگیام را در دست م چانه

 !خطور نکنه يزیچ نیچیبه ذهنتم هم گهیکه د یاز دوست داشتنم مطمئن بش نقدریدوست دارم ا -
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 !دمیبا گوشم شن..به ذهنم خطور نکرده -

 :يو نگاهش جد شودیدر هم م شیاخمها

 ؟یاز ک ؟یچ -

 ...غمایول کن ...کنم یمثه بچه ها چقل خوامینم... باشم نایمثه خبرچ خوامینم -

 :خنددیم

 ...افشویق...یکنیم هیمثه بچه ها گر يفعال که دار -

- ... 

 گفته؟ یچرت و پرتو ک نیا نمیحاال بگو بب -

 !کنهیم تیکه از تو مطمئن شدم برام کفا نیهم...ول کن م؟یتمومش کن گهید شهیم -

 !کنهیمن نم يبرا -

 :شودیبلند م لدای يصدا نباریا

 !گهید نیایب غمای -

 !شومیدستانش رد م ریاز ز عیوسر کنمیرا باز م در

 

*** 

 

 ...ستیبارش عاشقانه ن کی نیا! بارمیدرآغوش مرد کوچکم م...بارمیم...کنمیم بغلش

اشتباه را در آغوش  يرابطه  نیا یو حاال دارم خستگ یاز زندگ..دلخورم از روزگار...نانستیبارش غمگ کی نیا

 !کنمیکوچکم در م نیراد

 !ست یگرفتگ نیدرمان ا نیحضور راد فهممیروزها بدجور دلم گرفته بود و حاال م نیا

 ...و خودم رفتم دنبالشان با روشنک آمده است دیاینتوانست از شرکت ب غمای...شودیاز لبانم پاك نم لبخند

هم مشهود  شیها جیشت مساز پ یطاقت یکه ب ییهمان شبها...خوب بهار  يبه روزها بردیمرا م دنشید

 !بردیآغوشت خوابم نم یب گفتیکه م ییهمان شبها...بود

 باالتر؟ نیاز ا یخوشبخت...نجاستیا نمیراد..کنمیبدل م نیریش یمنحن کیتلخم را با  لبخند

 ...بوستمیم انیدر م یکیهم وسط حرفش  نیراد...زندیبند حرف م کی روشنک
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 !انیدر م یکی نیراد يبوسه ها..شودیروشنک ساکتتر م میشویتر م کیبه خانه نزد هرچه

 !لبخند تلخ شود نیا ینیریش خواهمیباز و نم ردیگیم دلم

 نگیپارک یاهیاما هنوز نشسته و به س نیراد...شودیم ادهیروشنک ساکت و آرام پ...برمیم نگیرا به پارک نیماش

 ...مانده رهیخ

 :کنمیپشت را باز م در

 ...بغلم ایب! یزندگ -

! اندازدیرهامم م ادیداغ مرا  ينفسها نیو ا کندیسرش را در گردنم پنهان م...خزدیبچه گربه درآغوشم م کی مثل

 !دهدیاو را م يسرش بو يمو

 هیبراق نشسته و گر يپارکتها يرو...شودیروشنک واضح تر م يها هیگر يصدا میشویم کتریبه خانه نزد هرچه

 ...کندیم

 !باشم نیراد نیا يبرا يرهام قو کی خواهمیم..خواهمینم..کنم هیگر خواهمیه اما نمرا گرفت میگلو بغض

وقت خالء پدرش  کی...را شیموها...را  شیگلو...صورتش را ..بوسمیرا م نیمهابا راد یب..حرکاتم ستین ياراد

 .فهمدینم فهمد؟یاما م...هنوز يمرا دار ياگر از دست داده ا میکه بگو بوسمشیم...نترکاند بغض مردانه اش را 

 .یکن هیگر خواهمینم! از چشمانش سقوط کند یکه مبادا قطره اشک کنمیم نگاهش

 ...ردیگیرا در چنگ م میمانتو..نیزم يرو گذارمیرا م نیراد

و به سمت چهار  اندازدیم نییسرش را پا..نمیبیاجتماعِ نامرد اشک را در چشمانش م نیقرمز شده و ا صورتش

 ...زنمینمک را پس م یبغض ب نیو ا مالمیکمرش را م...نمینشیکنار روشنک م...رودیم یبلند چوب هیپا

حرف به سمت  یو ب نییپا پردیم...داردیعکس بزرگ رهام را برم...رودیو باال م نهیشوم ریز کشدیرا م هیچهارپا

 ..افتدیاتاق پدرش راه م

و منِ بدبخت  چدیپیبه خود م شتریصحنه ب نیا دنیوشنک با در..تحمل کنم توانمینم..شودیو زنده نم ردیمیم دلم

 !میگریحرف م یو ب گذارمیسر روشنک م يام را رو یشانیپ

 :بوسمشیم...ورود شده است نیا یکه باعث تلخ کندیم یعذر خواه یه روشنک

 !الزم بود اتفاقا ..نداره یبیع..دلم زهینداره عز یبیع -

 نیتخت دو نفره ا يوقت است که رو یلیخ...کنمیدر اتاق رهام را باز م...ستدیایو به نماز م زندیم یتلخ لبخند

 !ام دهیاتاق نخواب
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و سرش  کشمیتوجه به عمق خوابش دستش را م یب! کشمیدراز م...باز خواب مانده یکنار دستش و با دهان قاب

 !کردمیم ياو هم باز يبا مو..رهام...کنمیم يباز شیبا موها...گذارمیام م نهیس يرا رو

 !دیایخوشم نم ییکذا شِیگرگ و م نیشده و از ا کیتار هوا

 :دیگویآرام م.ردیگیرا م دستم

 گرده؟یواقعا برنم گهید یعنی -

 به بازگشتش داشت؟ دارد؟ هنوز هم باورش نشده؟ يدیاو ام. شکندیم قلبم

 :دیگویو باز م کنمیمو نگاهش  زنمیگردنم م ریدستم را ز...ندینشیم عیسر...کنمیرا پر صدا فوت م نفسم

 کار کنم برگرده؟ یچ -

 ...نیراد يتو که بچه نبود..زنمیم یتلخ لبخند

 :کشمیم نهیرا در س سرش

 ...!گردهیپشت سرش برنم يزیبر لمیهست که اگه بارون و س ییرفتنا هی -

از تخت  شیصدا دنیبا شن کندیم زیگوش ت نیراد...و روشنک غمای کیسالم و عل يزنگ در و بعد صدا يصدا

 ...رومیمن هم پشت سرش م...کندیو در را باز م پردیم نییپا

به چشمانش نگاه ...ناراحت است...لبخند ندارد..خنددینم...دشیبویم...بوسدشیم غمای...بغلش پردیم نیراد

 یمعن..کندیرا نگاه م نیراد يجور کی...ضعف دارد...غم دارد..هم بدتر است لیاما از هزار س ستین سیخ...کنمیم

 !فهممینگاهش را نم

همان  دنمیبا د گذاردیم نیرا زم نیراد...بردیپناه م ییو بعد به دستشو کندینگاهش م یبا لبخند محزون روشنک

 :بوسدیام را م یشانیپ... ردیگیدستم را م..ندینشیبر لبانش م یشگیلبخند هم

 خانومم؟ یخوب -

 ....گذارمیهم م يرو چشم

لبم را ...کندیکه مات مانده ما را نگاه م کنمینگاه م نیبه راد... ردیگیفاصله م اغمیو  دیایم رونیب روشنک

 :دیگویم مانهیو صم ندینشیمبل م يرو غمای...یعجب اشتباه..گزمیم

 تهران؟ دیومدیتاحاالست ن یک دیدونیم...دیدونیروشنک خانوم قابل نم -

 :زندیم لبخند

 !بهتون میزحمت داد یبه اندازه کاف هیچه حرف نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 ياراد ریغ يها دنیرا از حرفها و چسب نیمحتاج است و ا غمایبه اغوش  نیراد! دیگویزحمت؟ نکند مرا م کدام

 !فهممیاش م

 .است نیراد ینفت ینگاه آب ریفکرم درگ...نمیچیرا م زیو م کنمیدرست م مهیق

 :گذارمیم زینمک را سر م! کندیم نیساالد را تزئ روشنک

 بدون تو؟ رهیگیباران بهونه نم -

 :خنددیم

 !ششیمحمدم هست پ...حالش بهتره نایتازه با مامان...نه بابا  -

 :زنمیم يلبخند

 !دلم براش تنگ شده..شیاوردیکاش م -

 ...رازیش يهر وقت اومد شاالیا -

 ..رازیش امیاووو حاال کو تا من ب -

 !گفته باشم..يایب دیبا نیبعد از تابستون با راد...يایب دیبا...وا -

 ..گذاردیقاشقها را در ظرف م..زنمیم يلبخند

 عوض شده نه؟ افشیق -

 :دیگویم نیغمگ

 ...رهام شده هیشب یلیخ -

 :بوسمیرا محکم م نیگونه راد..رومیم غمایحرف سمت  یب

 ...شام نیایب -

 :کشدیدستم را م غمایبروم که  خواهمیم...زیسمت م دودیم نیراد

 ...بره نیراد گهیعمرا اگر بذارم د -

 :زنمیم لبخند

 ...من که از خدامه -

 :کندیکمربندش را محکم م...شودیم بلند

 !مینیشما بب يلبخند رو لبا هیما  ينجوریمگه ا...واال -

 ...کنمیکج م سر
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 ...وونهید -

*** 

تا بد خواب  کنمیرا کم م ونیتلوز يصدا...بردینفره ام پناه م کیخسته و کوفته به تخت خواب  روشنک

 ..کندیتماشا م الیاندك کنارم سر يبا فاصله ا غماینشسته و  يکنار نیراد..نشود

 ! و دستانش در چرخش است غمایمن و  نیب نیراد نگاه

 :نمینشیو کنارش م زنمیم یالک لبخند

 زم؟یعز یستیخسته ن -

 !نه یعنی...اندازدیاش را باال م کله

 :میگویوشش مگ ریبا لبخند ز..بوسمیاش را م گونه

 ...یمن بخواب شیپ دیامشب با -

 سوال؟ ؟یبچگ..حرص ست؟یدر چشمانش چ دانمینم....کندینگاهم م یطوالن

 خوابه؟یپس عمو کجا م -

 :گذارمیهم م يرو یچشمانم را طوالن...زدیریم دلم

 !تنها...رو تخت خودش..اتاق خودش يتو! خونشون -

 تواندیساده را نم یدورهم نیاو هنوز ا! گرداندیو سرش را برم دیگویم یآهان..شودیراحت م الشیتازه خ انگار

 ...را درك کند غمایآغوش  تواندینم...هضم کند

 :کندیدر داخل م يسرش را از البه ال غمای...کندیتخت پرت م يو خودش را رو زندیرا م مسواکش

 ...خانومم -

 :زندیلبخند م...کنمیم نگاهش

 !رمیمن دارم م -

 !است نیسنگ یاو کم يخانومم؟ برا...شود نیتر ازا رهیت نیرنگ نگاه راد خواهمینم

گونه ام را محکم ..دیایم کینزد...داردیرا هم برم چشیو سوئ کندیرا تن م شرتشیسوئ...رومیم رونیب

 :شودیم ریدر دستان داغش اس میبازوها..بوسدیم

 !از آغوشتون محرومم بانو یمدت هیکه  فیح -
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سرش را ..شودیم قتریلبخندش عم..رومیناخداگاه عقب م "یتو واقعا برام جذاب! بانو"...ردیگیحالم را م...آه..بانو

 :دیگویگوشم م ریآرام ز..ردیگیگردنم م کینزد

 !یمنو فراموش کن نیاگر با اومدن راد کشمتیم -

 کند؟یم سهیپسر بچه هشت ساله مقا کی؟ او خودش را با  نیراد! ضهینبودن عر یخال يتنها برا...خندمیم

 !بچگانست

 ...زمیعز ریشبت بخ -

 :کندیو نگاهم م اندازدیابرو باال م..رمیگیرا م شیبازو..کندیرا باز م در

 جونم؟ -

 !افتاده ام يریخدا چه گ يوقت؟ ا کیناراحت نشود  م؟یچرا نگار؟ چگونه بگو یکنیدست م دست

 :شودیم طانیش

 بمونم؟ آره؟ -

 !که اگر نزنم بهتر است ییاز آن لبخندها.. زنمیم لبخند

 !راسش...نه -

 :میگویبا صداقت چشم در چشمش م کنمینگاهش م! کترینزد..شودیتر م يجد

 ... ترسمیبگم اما م يزیچ هی خوامیم -

 :زندیهم م يو لبخند کجتر کندیرا کج م سرش

 من؟ ؟یترس؟ از ک -

اصال از اون شب ...اصال...کنهیمنو دل نگران م نیا...يدیون منش یچه عکس العمل دونمیفقط نم..ترس که نه -

 !یدوباره داد بزن...بگم که ناراحتت کنم و دوباره  يزیچ ترسمیهمش م نیبب غمای...بود نمونیکه ب یو تشنج

 :بوسدیرا م میموها...کندیبغلم م...خنددیاما م شودیم دلخور

من بهت قول ..خوامینم..یام ناراحت باش هیثان کی یحت خوامیمن نم...به جونت ختمیدلهره ر نیکه ا دیببخش -

 نایچون همه ا...چون! کنم ایدوست داشتنو برات مه نیمتعادل تر...آرامشو نیشتریب..رو یزندگ نیدادم بهتر

و ...یحس کن يکمبود خوامینم...یینهایتربه قیتو ال...یدوست داشتن قیچون تو ال...انجام بدم دیبا...مهیوظ

 ..نیا

 :کندیم گاهمن
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 !یبترس خوامیخوب؟ نم..به من اعتماد کن -

 ..دهمیتکان م سر

بدون تا  فهیکه از قضا هم براش اجباره و هم وظ....رهیگیرو به عهده م یتیمسئول هی..مرد  هی یوقت! نگارم -

 ...نگار مونهیمن م يلبا يرو شهیلبخنده هم نیا...مونهیم فههیوظ نیتهش ا

 :میگویکالفه م..کرده م دایپ يکلمه آلرژ نیبه ا فه؟یوظ

 ؟یشیکالفه شدم تو از تکرارش خسته نم دنشیمن از شن..فهیوظ...فهیوظ...فهیوظ -

 !کوتاه الوگید نیبا هم..هیچند ثان نیدر عرض هم..شودیچشمانش خسته م..شودیجمع م لبخندش

 ست؟یچه عکس العمل گرید نیا...کندیم بغلم

 :بوسدیگوشم را م ریز

از  نیا! وجدان دردت يسرپوشِ رو هیفقط  کنه،ینم تیکفا یحرفا هست هرچقدرم تکرارش کن يسر هی -

 !همون حرفاست

 وجدان درد؟...زدیریم قلبم

 ؟يعذاب وجدان دار یواسه چ -

 :بوسدیرا محکم و با حرص م یشانیپ

 !يرو که االن نزد یحرف یبگ دیتنهاست اما حواست باشه بعدا با نیراد...زمیبرو بخواب عز -

 ...خوردیپاسخ بهم م یب يرفتنها نیحالم از ا...رودیم

 .اوست هیچشمانش بستست شب یوقت یحت... دهدیرهام م يبو...کنمینگاهش م...کشمیدراز م کنارش

 زندیهوس آغوش نداشته رهام م کنمینگاهش که م..خوابمیبه پهلو م...رمیگیرو م...کندیام م وانهید ریگلوگ بغض

 .بهتر است نمینب...به سرم

 ! کندیدلتنگم م شتریب شودیکه دور کمرم حلقه م یو دستان کوچک کندیم یکه خودکش یاشک قطره

 کند؟یصاحب را آب نم یدل ب نیا خی غمایآغوش گرم  چرا

 :پرسدیآرام م چسباندیبه من م شتریرا ب خودش

 شوهرت شده؟ غمایعمو  -

اصال  م؟یچه بگو...ها یدلتنگ نیا...ها ینفس تنگ نیا ستین يدیاتفاق جد...رودیم نییو پا دیایباال م نفسم

نه از عکس العملش  ترسم؟یاز او م ترسم؟یمن م م؟یخودم را به خواب بزنم؟ نزنم؟ اصال چرا نگو م؟یبگو
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دارم؟ هراس  انیاطراف امدهین شیپ يهااز رفتار شهیچرا هم...دست و پا یچقدر ب..عرضم یآه که چقدر ب..ترسمیم

 :کباریهم  ونیش کباریمرگ ....کنمینگاهش م...سوزدیم تیدلم برا. چارهینگارِ ب

 !هنوز کامل نه...نه یعنی...اره -

 :چکدیچشمانش عالمت سوال م از

 .کنهیبغلت م...کنهیاونم مثه بابا بوست م ؟یچ یعنی -

 :خوردیم یتکان

 ن؟یخوابیاون کاناپه سبزه م يباهم رو -

 ! یگلبه يچقدر درد دارد تکرار آن روزها...آخ

 :بوسمشیم

 !بخواب...بخواب -

 ؟يدیچرا جوابمو نم -

 :رمیگیرا محکم م دستش

 ...شمیپ ادیم شهیهم ياون برا یعنی...میقراره ازدواج کن...قراره...میما بهم محرم -

 :دهدیتر فشارم م محکم

  ؟یازدواج کن ذاشتیاگه بابام بود م -

 :نالمیم

 ...اگر بود..ر بود اگ -

 :ادامه دهم گذاردینم

 !میبخواب -

 !من است يایاز دن يکه تکه ا ینگاه نیا..گذاردیهم م يرا رو یارث يها چهیآن در و

 !مثل حاال..ستدیایم دهدیکه م یبر سر قول..مانشیبر سر عهد و پ شهیهم غمای

 نیبهتر خواهمیم! کنمیکنارش نشسته و تنها نگاهش م...تخت دو نفره بزرگ هتل به خواب رفته يرو نیراد

 !فصل داغ نیتابستانش باشد ا نیبهتر...مسافرت را داشته باشد

نگاهش ...ستدیایم نهیآ يروبه رو...زندیو به برق م داردیسشوار را از داخل چمدان برم...دیایم رونیاز حمام ب غمای

 !کند داریرا ب نمیراد شیادا صدامب..کنمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٣٠ 

 :زندیم یچشمک

 ...!نگار خانوم یکنینگاه م -

 :بندمیچشم م...خندمیم

 خوبه؟..کنمیخوب نگاه نم -

 :میگشایچشم م عیسر..بلند..خنددیم

 !خوابه..آروم..سیه -

 :کندیرا جمع و جور تر م لبخندش

 ..چشـــم -

 نقدریاو ا...اندازدیرهام نم ادیحرکاتش مرا ..کنمیجهت نگاهش م یو ب خودیمن هم ب...زندیرا شانه م شیموها و

 !مو نداشت يسوسول نبود سشوار و ژل و اتو

خاطرات تنگ  يدلم برا.. کمرنگ را دوباره اجرا کنم یصورت يتکه از آن سکانس ها کی خواهدیم دلم

 !انگشتانم نرفته است ادیکه از  يمردانه ا يموها يبرا...لمسشان يبرا...است

پشت سرش ...شومیبلند م...شودیام م رهیخ نهیاز آ بیلبخند عج کیو با  کشدیاز شانه کردن م دست

 !دودیتعجب در نگاهش م...رمیگیناخداگاه شانه را از دستش م...ستمیایم

پوست  ریز خزدیم نیریش يآن روزها ادی...بندمیچشمانم را م...کنمیرا شانه م شیو آرام موها ستمیایپنجه م نوك

 ...افکارم

 !یمدت فراموششان کن نهمهیبعد از ا یتوانینم نکهیهم خودشان هم ا...دردند چقدر

 !مچ قصدم را...ردیکاش مچ ذهنم را نگ...فشارمیهم م يرو شتریچشمانم را ب...ردیگیدستم را م مچ

 !بسته است میکماکان چشم ها...نمینگاه دلخورش را بب خواهمینم...سمت خودش کشدیم مرا

حماقتها  نیاو مرا با تمام ا...کندیو او بزرگوارانه تحملم م دهمیاشتباهات پا م نیبچه خطا کار به ا کی نیع من

 ست؟ین نطوریا...قبول کرده است

 ..کندیم میصدا

 ...نگارم -

دار  نهیکوچک ِ آ زیم يشانه را رو....چسباندیمرا به خودش م...میگشایهست؟ چشم م..ستیصدا دلخور ن نیا

 گارشیتلخ ادکلن و س يبو دیمرد با...دهدیشامپو م يبو... چسابندیام م یشانیاش را به پ یشانیپ...گذاردیم
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جنس  نیا يبرا فیلط يبو نیا..ندارمدوستش ..شامپو يات کند نه بو وانهیتنش د يبو دیمرد با...مخلوط شود

 !زمخت را دوست ندارم

 .غمای...منم نیا -

قلبم .... است بیعج میاش برا يپنهان کردن دلخور يکنترل برا! وقت کیطوفان نشود ...زدیریم قلبم

 :خش دارد میصدا...زندیم

 !غمای ییتو نیمعلومه که ا -

 :بنددیچشمانش را م...زندیم یتلخ لبخند

 !نیهم...نره ادتیوقت  هیاره گفتم ..اره -

ام  دهیصورت سرد و رنگ پر يداغش که رو ينفسها...فشاردیکمرم را محکم در دستانش م...میگوینم يزیچ

 ...ببرد دیکه نبا بردیم يدور يمرا به روزها زدیریم

 !خواهمینم دهدیم نیکه طعم راد یبوسه را ، االن، درست در تابستان نیمن ا.. خواهمینم

 ...و  شودیتر م کینزد..همه نخواستن را نیتا تحمل کنم ا فشارمیهم م يرا رو چشمانم

 ..عمو -

 !از حضور به موقعت یمرس...نیراد..نیراد...رمیگیفاصله م غمایاز  عیو سر کنمیرا فوت م نفسم

 ...رودیم رونیو ب گذاردیجواب م یرا ب نیعمو گفتن راد...کشدیبه پشت گردنش م یکالفه دست غمای

 

*** 

 

نهار را در رستوران هتل صرف ! من  نِی، با دل چرک نیچشمان راد يبا شاد غما،ینگاه  يرا با دلخور نهار

 !میکنیم

 !گذاردیکالفه قاشق و چنگالش را در ظرف م. نگرمیاش را م یناراحت یچشم ریز

 :میگویم اریاخت یب...از جومان..از حالمان شومیم یعصب...گذاردیتوجه تند و تند قاشق بر دهان م یب نیراد

 ن؟یچه وضعِ خوردنه راد نیا -
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اش افتاده را تکان  قهی يرا که رو یبرنج. کنمیدور دهانش را پاك م ظیو با غ کشمیم ونریرا ب يکاغذ دستمال

 لرزدیدستم م! شودیم جادیا یو خراش کوچک کندیکه ناخنم با چانه اش اصابت م کشمیدستم را عقب م... دهمیم

 :دیایدرم غمای يباالخره صدا! وضع آشفته چه کنم نیبا ا دانمیو نم

 نگار؟ یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 !دهدیم هیتک یبه صندل نهیو دست به س کندیبغ م...شودیاشک در چشمانش جمع م نیراد

 غمایمفهوم  یب يمن و نچ نچ ها قیعم ينفسها. گذارمیم زیم يو آرنجم را رو کنمیم یشانیرا حائل پ دستانم

 ...کندیرا مالل آور تر م نیسکوت سنگ نیا

 :کندیو زمزمه م زندیرانش م يرو یآرام ي ضربه

 ....ال اله اال -

 دانمیکه دلش را ندارم؟ م يبوسه ا يبرا خواهم؟یکه نم یکینزد يبا نگاهش؟ برا کندیچه ماخذه ام م يبرا

 ...منم اما ینیسنگ نیمقصر ا

 در دما هم باهم تفاهم یما حت یعنی نیو ا...شیپا يدستانم و سرما یداغ...گذاردیرانش م يرو...ردیگیرا م دستم

 !میندار

 !شومیمن خوادخواه تر م یعنی نیو ا. کندیها را بر طرف م يدارد دلخور یعنی نیو ا! کشدیدارد ناز م یعنی نیا و

 اما چه کنم؟  غماستی يازهایگرفتن ن دهیمن و ناد ریهمه تقص يو دور يدلخور نیا دانمیم...دانمیم

  ست؟ین انتیبا فکر او به رخت دلش پا بگذارم اسمش خ اگر

 ست؟ین انتیشود نامش خ سیچتر دلم از رهام خ شیبارش بوسه ها ریز اگر

 !باور کن...شوندینم يزن جا کیدو مرد در دل ...يشو نیگزیفراموشش کنم و تو جا بگذار

 . چقدر رهام خوب بود که هنوز از دل و عقلم نرفته است یعنی نیا و

 ...غمایده قدم  یعنی نیا و

 .گذارمیدستانش م يرا رو دستم

 :کندیگوشم زمزمه م ریز! قدم نگار کی یعنی نیا و

 ...خوب خودت! اما نامرد..بدم انیپا ایاز دور یلیمسافرت به خ نیتو ا خواستمیم -

 !یهست يدور نهمهیدوباره بگو که تو مسبب ا ؟یدهیچرا ادامه نم..بگو

 ! سوزدیرهامش م یب یخودم ، خودش، زندگ ي، دلم برا کنمینگاه م نیراد به
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 !دیببخش -

 نکرده ببخشم؟ يکدام خطا يچه ببخشم؟ واقعا برا يبرا

 !ییببخشه تو دیکه با یاون...کنه منم یعذرخواه دیکه با یاون -

 خواهدیکه م يو با خنده ا کندیبغل م شیرا با تمام مخالفتها نیراد. شودیبلند م. لرزاندیمحزونش دلم را م لبخند

 :دیگویدل مارا خوش کند م

 چطوره؟ يشهر باز میریامشب م نیبه افتخاره آقا راد-

 !ام دهیکه تخس تر از او ند يوا! اوردیخودش نم ياما به رو درخشدیم نیراد چشمان

 :دیگویآرام م غمای! میشویم یو باهم راه زنمیم يهم لبخند من

 یچیبه ه! فقط خوش بگذرون! خوش بگذره نیبه راد..تا به تو میاومد. میتا آب و هوا عوض کن نجایا میاومد -

 ! اشتباه از من بود. فکر نکن

و من چقدر لوس ! او چقدر خوب است. زنمیلبخند م انشیپا یب ی، به مهربان اندازمیشانه باال م. شودیم دور

 !یخوب نهمهیاز ا شومیم

 

*** 

 

شب  کیو حال خوبم ارمغان  دبریلذت م مانیکه از شاد غماینگاه ! ستیدلخور ن گریکه د نیراد يها خنده

 ! خوبتر است

 . غمای يها یلبخند ها و خوش اخالق ارمغان

درست در همان ! از حد سورتمه شیاز سرعت ب شیدادهایدرست در داد و ب! بنفش من  يها غیج یحوال در

 میسخت نبود چه بر من و زندگ طیشرا نیدوسال، در ا نیاگر او در ا شد؟یچه م..که اگر او نبود دمیشیلحظه اند

 یتوجه شودیتند و کند م رعتکه از س یبه شتابِ باد و قلب گریو د رمیگیرا محکمتر م شیبازو گذشت؟یم

 !خدارا شکر که دارمش! کنمینم

 شیکه برا یرنگ یدندان و همان مسواك آب ریدر حال مسواك زدنم که با خم. خوابندیتخت م يرا رو نیراد

  ؟یروحش چ! چشمانش خسته است! ستدیایمام کنارم  دهیخر

 خسته است؟ ازش؟یگرفتن ن دهیهم خسته است؟ از من ؟ از با من بودن؟ از پس زدنها و ناد آن
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 چرا ماتت برده؟ -

 ...رومیم رونیو ب میشویحرفت دهانم را م یب. اش شده ام رهیخ نهیوقت است که در آ یلیخ. کنمیم نگاهش

از جسم ..بوسمشیهزاران بار م! کشمیدراز م نینقطه تخت درست کنار راد نیتر يکنار. کنمیم ضیرا تعو لباسم

 !است زیعز میکه چقدر برا میگویو م! کنمیم یاش عذر خواه دهیخواب

 !روشن يوارید يو هالوژن ها شودیچراغ ها خاموش م. کنمیپشت بغلش م از

برگردم  نکهیبدون ا! چقدر قشنگ است! محبت را دوست دارم رهیزنج نیچقدر ا...نیو ا کندیپشت بغلم م از

 :میگویم

 !غمای -

 جانم؟ -

 ؟ییسه تا میشیتاصبح له نم...به نظرت -

 :گذاردیشانه ام م يچانه اش را رو. بوسدیگوشم را م ریز. خنددیم

 !بغلت کنم دیاندازه سه هفته و دو روز با. بگم متاسفم  دیکه بنده برم رو کاناپه با نِیاگر منظورت ا -

 .خندمیم

 . رمیباشه پس من م -

لبم  يانگشتش را رو..اش نهیس يرو شومیو با خنده پرت م ردیگیبلند شوم که کمرم را محکم م خواهمیم

 :گذاردیم

 !ها رهیگیجفتمونو م قهی شهیدارمیب...آرومتر دخترجون...شیه -

بدجور ! دیایخوشم م زشیکه بدجور از همه چ ستیاصال چند ماه! دیایخوشم م شیبه جا يها یاز شوخ چقدر

 !اما...بدجور دلخواه من شده. کندیخوشحالم م شیبدجور خنده ها. ندینشیبه دلم م شیها طنتیش

 !را از دور دوستتر دارم غمایمن ! ردیپذیرا نم نیاز ا شیب یکینزد یقلب لعنت نیهم ته ا باز

 !فاصله اندك نیهم از

دلم  شودیختم م طانشیش يراه ها به نگاه ها کهیحث به باراما در پس هر خواستن که ب کنمیدورش م نکهیا با

 !رودیم یلیو یلیق

من به تو ...نگاهم ترسدیم...عقبتر بروم گذاردیاو نم. کشمیسرم را عقب م عیو سر بوسمیهوا گونه زبرش را م یب

 !نخواه ینخواستن يباز از من بوسه ها.اعتماد کرده ام
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هوا تر از بوسه من عکس  یو ب اوردیرا درم لشیدست موبا کیبا . چسباندیمردانه اش را به گونه زنانه ام م گونه

 !ردیگیم

 :کوبمیم شیبازو به

 !بده خو يخبر هی..چشمام بسته بود. مسخره -

 :خنددیم

 !یِناگهان يلحظه ها نیمزش به هم -

 طیشرا نیکه منِ لوس در ا فهمدینم غماینگ است و ت میجا. زنمیغلت م! بندمیو چشمانم را م کشمیم ازهیخم

 . شومیو خمار خواب م کندیکمرم را نوازش م. بردیخوابم نم

ساعت از چشمان بسته  مین! دهدیجلوه م ییایرا رو یشب واقع نیا ينور اندك ، فضا نیو ا ركیرجیج يصدا

 !کندیچشمان من گذر نم یاما خواب از حوال گذردیم غمای يمن و نوازشها

 !نگار -

 هوم؟ -

- ..... 

 :گردمیبرم

 ه؟یچ -

 :شودیاش سرگردان م رهیخ نگاه

 !برهیفقط خوابم نم! یچیه -

 :شومیم زیمخین

 ...بذار من بر..جامون تنگ نکهیبه خاطر ا... گمیمن که م -

 : افتمیتخت م يو دوباره رو کشدیرا م دستم

 !که  دیخواب شهینم ينجوریا غمایبابا  يا -

 :زندیلب م زند،ینم لبخند

 !شبامون داشتم ينقشه ها برا یلیمن خ...يبد یلیخ -

. آورد یم میخصلت را به رو نیبار است که ا نیچندم نیا! کشمیخجالت م..شومیسرخ م. شودیام جمع م چهره

ام در ذهنم جوالن  یشوهر قانون يبه جا "رفته" کیکه فکر  یاز وقت! بدم دانمیوقت است که م یلیمن خ
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 يخوابش نبره اما آرزو یعنیکوتاهش  يو نفسها گذاردیشکمم م يو دستش را رو بنددیچشمانش را م! دهدیم

 !دغدغه را دارد یخواب ب کی

 ! ولیبابا ا...يدیخبر نم هیتوام  میریازت نگ ینگار هزار سالم سراغ یعنی...ییمعرفتا یبه خدا که ته ب -

 :خندمیم

 !به خودمم فک کنم کنمیوقت نم نمیراد رهیمدت درگ هی نقدریا..تورو خدا  دیببخش -

 گهیاونم گفت د يدوبار زنگ زده جواب نداد..از دستت دلخوره نقدریا روزمیتازه ف...گهید نهیاوووو حاال راد -

 !اریزنگ بهش بزن از دلش درب هی...هیجوریاخالقاش چ یدونیتو که م! رمیگیازش نم یسراغ

 !ایغبار روب نیامن که عادت دارم به ..چشم  -

 :مخندد

 ...خوش گذشت یلیخ زدمی -

 :خندمیبلند م يهم با صدا من

 !خدارو شکر..پس خوش گذشت...هه -

 کلک؟  یشما چ -

 :میگویم کنمیدر جعبه رژ گونه را باز م یحال در

 بود؟ یکلکش واسه چ نیاالن ا -

 ...مرده خوب نمیا چارهیب! توام گهیبابا تمومش کن د..بخار یب يا -

 !از حرفا خورهیحالم بهم م! یهست گهید یکیبس کن تو ... اه -

 !يپس هنوز آدم نشد -

 !استغفراهللا....آدم شدنه نیاگر ا -

 ؟یکنیم یچه غلط چارهیب نیبا ا يدار قایبگو دق..بلغور نکن یواسه من عرب يخودیب -

 ...ندارم به کارش يکار چیمن ه غمبریبه پ ریبابا به پ -

 !یبه کارش داشته باش يکار هی دیتوبا..گهید نیخوب د هم -

 ...خندمیم

 !به خدا تو يا وونهید -

 !ییتو وونهید..عمو ییتو وونهید -
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 !میبابا ما هنوز نامزد ن؟یدار یکینزد نیاصرار به ا نقدریچرا ا فهممیمن اصال نم -

 !یکنیناز م یتوئه آشغال کله، ه مونیسرِ خونه زندگ میبر ایب گهیکه م چارهیب نیا یآخه لعنت -

 :گذارمیم زیم يرا رو شیو پد آرا خندمیم بازهم

 !ایادب شد یب -

 :زندیم غیج

 !کنمیلهت م زنمیسوراخا م نیاز هم...نکنا یمنو عصبان -

 :میشویرا م میو دستها شومیم بلند

 !رهینکن که حرف زور تو کت من نم یحراف يخودیب نقدریا..شهیم ادیقربونت برم پول تلفنت ز نیبب -

 ...کنم کارتیچ دونمیتو فقط پات برسه تهران م -

 !رمیمیم میکنیم يزیچ یتصادف..ییچاله هوا هیتو راه  نیهم! رسهیکه نم شاالیا -

 :خنددیم

 !کشهینفس راحت م هیاز دستت  چارهیب يغمای نیا.. شاالیا -

 :میگویناز م با

 !کشهیبدون من نفس نم چارهیب يغمای نیا -

 ...رهیگیم لیچه خودشم تحو -

 :دهمیبا همان لبخند دستانم را تکان م ستمیایم ییدر دستشو جلو

 ...جونِ نگار گم؟یدروغ م یینه خدا -

 :ندینشیلبانش م يکه آرامشش را دوست دارم رو يو لبخند دهدیاز تاسف سرش را تکان م دانمیم

 !قربونت برم مونهیساعت دوازده نم شهیهم! نشو یمرد متک هیبه احساسات  منقدریاما ا یگینه دورغ نم..نه -

 :گذارمیکتف راست و گوشم م نیرا ب یو گوش بندمیرا م در

 مونه؟یم کی -

 !دلقک زنمیحرف م يدارم جد -

 !ادیم تمیبه من و شخص یژگیو نیچقدرم که ا..اووووف -

و با  دهمیچندبار دستم را تکان م..ستیسازگار ن یشگیهم یهست نیبا ا قینفس عم نیا...کشدیم یقیعم نفس

 :کنمیحوله خشک م
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 از دانشگاه چه خبر؟ -

 :دیگویم ریتاخ با

 سنگدلش؟ يدانشجو ایدانشگاه؟ دانشگاه  -

 :شودیبا صدا بسته م ییدستشو در

 بود؟ یچ -

 :میگویتوجه م یب

 يدار ییتوام توقعا...خشک و پر ابهت دل داده بر باد یهست نیکجا بدونِ ا دازیبا چارهیبابا اون ب ه؟یسنگدل چ -

 !ها

 :کشدیم یآه

 ...بخدا بسِی یلیخ -

 !ستین بسی کنهیکه روز به روز دوست دختر عوض م یواال کس بس؟یشد؟ حاال شد  یاوه؟ چ -

 !گهید بسهی کنهیکه به اطرافش توجه نم نیهم...که خوب نهینه منظورم ا -

 :زنمیناخونک م شبیمانده د یباق يبه خالل ها...اندازمیباال م شانه

اردو ها  نیبار تو ا هیآقا منم ...من شنهادیسر همون پ میبر دیبا گمیمن اصال م! مسخرت يایتئور نیتوام با ا -

 !آره! سرِ نخِ تورو بهش بدم که کال دوك تموم شه يجور...شرکت بده نیریکه م ییدور دورا دونمیو چه م

 :خنددیم

 ... وونهیبرو بابا د...اه -

 ؟یکنیوقت روش فکر نم چیچرا ه...یهست گمیدارم م يجد -

 :دیگویم ياما جد ریتاخ با

 کنم؟یروش فکر نم یدونیاز کجا م -

 !فکر کردن جهینت شهیگفتن تو که نم وونهیخنده و د ؟يدیحواب درست نم هیخوب پس چرا  -

 ...رومیور م یبرجسته رو تخت يو با گلها نمینشیتخت م يرو

 ؟يدیچرا جواب نم یهست...الو -

 !کنم ایقضا نیتورو وارد ا خوامیمن نم -

 ! پوستم يرو شودیخارش م يجمله هشت کلمه ا نیهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 !نیکنم هم کینزد نیحس ریتورو به ام يجور هی خوامیمن فقط م ا؟یکودوم قضا ؟یچ یعنی -

 :دهدیجواب نم بازهم

 ؟یتو چته هست -

 ...اونوقت...بشه کیبه خاطر من بهش نزد يردخت چیه خوامینم -

 :میگویبا بهت م..شودیکنده م یگل کوچک..شومیم خشک

 ...یهست -

 :دیگویبغض کرده م يصدا با

من از تو ..اما خودش گرفتار شد ییبه خاطر من رفت جلو میهمکالس مایبار ش هی. نگار یتورو خدا ناراحت نش -

 !اعتمادم یو به دلِ اون ب نیحس ریمطمئنم به نگاه ام

 توانمیرقمِ نم چیبرخورده و ه تمیبه من و شخص..شودیرا بروز ندهم اما نم یناراحت..که ناراحت نشوم کنمیم یسع

 !کنم يخوددار

 م؟یحرف نزن گهید شهیم -

 ناراحتت کردم؟ -

 :فشارمیهم م يرا محکم رو چشمانم

 ؟يندار يکار...آره ناراحت شدم -

 :دیگویم مظلومانه

 !دیببخش -

 !خدافظ -

او مرا ..را دارم غمایمن ..من نامزد دارم د؟یگویچه م دیفهمیم یاصال هست! گوشه تخت کنمیرا پرت م یگوش

 چه بود؟ يمورد برا یترس مسخره و ب نیا! دارد

 .من دوستم نه دشمن؟ هنوز مرا نشناخته داندینم هنوز

 نیزم نیهم ياتاق کوچک رو نیو امشب در هم رندیرفته اند تا شام بگ غمایو  نیراد...شومیم رهیساعت خ به

 !میخوریشام م

 !جنگمیو با گذشته و خاطراتش م شومیم رهیبه سقف خ! گردمیتخت برم يو کالفه رو گذارمیرا باز م در

 ! امامزاده نیدارم که به ا مانیمرد به همان اندازه ا نیمن به ا میشاهچراغ رفته ا به
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 :کندیمشت م گرشیچادرم را در دست د. ردیگیمحکم مرا  دستم

 !يتو فوق العاده ا -

 !دیگویاو دروغ نم.من فوق العاده ام..فوق العاده دیگویبه من م او

 ! از هزار شعله گرم تر است...باتریاز هزار احساس ز...ذتریاز هزار بوسه لذ لبخندم

 :خندمیم..زندیرا محکم بهم م نیدر ماش...خردیفالوده م میبرا

 ...ستایخودت ن نیماش نیا -

 :خنددیم

 م؟یمن و بابا دار -

 .گذارمیرا به دهان م دیسف يقاشق رشته ها نیو اول اندازمیباال م شانه

 چطوره؟ -

 :خندمیم

 !نییبذار بره پا -

موضوع ها هم  نیاصال کنارِ هم به مسخره تر...میخندیم خودیچقدر ب..میخندیچقدر راحت م...خنددیهم م او

 !میخندیم

 :گذاردیدهان م یقاشق...کنمیبا لذت نگاهش م..کشدیرا از دستم م قاشقم

 ! دهیمزه م نقدریا یچرا قاشق دهن دونمیاصن المصب نم -

 : دهمیم شیبه بازو يا ضربه

 !فیکث -

 !ستین فیخانومم که کث یدهن -

 :خوردیفالوده مرا هم او م هیبق

 ؟نه يتاحاال فالوده نخورد -

 :خنددیم

 ؟يدیاز کجا فهم..نه -

 !شده ها رید ؟یفتیراه ب يخواینم...معلومه -

 شده؟ رید یچ قایدق -
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 !شهیهم مامانت دلخور م کنهیم تیاذ نیهم راد میریم رید شبیبابا زشته به خدا دوباره مثه د -

 :اندازدیباال م ابرو

 !يبد دیقول با هیاول  -

 ؟یقول؟ قولِ چ -

 :اوردیاشاره اش را باال م انگشت

 !یکنینم عیمنو ضا نایجلو مامان گهید -

 :کنمیرا بزور جمع م لبخندم

 کردم؟ عتیضا یمن؟ من ک -

 ارم؟یب ادتیو کنف کردنا رو  ایسه روز و سوت نیکلِ ا یعنی -

کنفش  ادیگفتن داشته باشم ز يبرا یحرف نکهیکردن خودم و ا نیریش يچند روز برا نیدر ا دیگویم راست

 !شده ام مانیو بعد از آن بدجور پش گفتمیم دیگفتم که نبا یاز مسائل...کردم

 !قبول.. دیببخش..باشه -

 ...دوم -

 :اورمیرا باال م دستم

 ...قول هی یگفت نمیبب سایوا -

 :کشدیزبرش م شیته ر يو رو ردیگیرا م دستم

 !ستیاجازه ن ست،یقول ن. ستیهست عرض ن یهرچ. دستوره، امره فست،یوظ یکی نیا -

 ...رودیضعف م دلم

 د؟یایمردانه اش خوشم م يها یامر و نه نیچقدر از ا داندیم او

 ! دیایبه دل من راه م نقدریو ا داندیم

 هست؟ یحاال چ..يکتاتوریاوف که چقدر د -

 ! ادیاصال خوشم نم نایجلو مامان اتیباز زهیپاستور نیاز ا...یخوابیمن م شِیپ -

 :رمیگیمن هم دستش را م...زنمیم لبخند

 !نِیریسوء استفاده ش هی نیا! ستین فمیوظ! ستیدستور ن! ستیامر ن نیا -

 ...دهدیو چند بار سرش را تکان م ردیگیلبخند لبش را گاز م با
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 خوابت برده؟ ينگار -

 !يکردینم دارمیکاش ب...است نیدلنش ایرو نیکه چقدر ا آخ

 :کنمینگاهش م جیو گ گنگ

 کو؟  غمایعمو  ن؟یاومد..زمینه عز -

 !گرسنمه یلیمن خ! ییدستشو -

 ! هنوز مغزم از مرور خاطرات لمس است.. شومیو بلند م بوسمیرا م سرش

دستانش به لباسم نخورد صورتم را  کندیم یکه سع یدرحال دیایم رونیب غمایو  کنمیرا باز و بسته م میموها

 ! کنمیبا لباسم خشکشان م..رمیگیرا م شیو دستها زنمیلبخند م! بوسدیم

اما  دیبگو يزیتوقع دارم چ..اندازمیمن هم چشم در چشمانش م! کندیهمان لبخند لذتبخش نگاهم م با

 ..دیگوینم...نه

 ه؟یچ -

 :کندیم زمزمه

 يریعمرا اگه بذارم واسه خونه خودمون تخت دو نفره بگ...هه -

 :کنمیکج م سر

  ؟یچ یعنی ؟یچ -

 :زندیشانه کنار م يرا از رو میمو

 !مثه جوجه جات تو بغلِ منِ ییجا یکه از ب هیاز اون قشنگ تر وقت! له شدن تو آغوش تو واقعا قشنگه -

! میگویاتفاق را م...افتدیکه م ستیمدت...وقت است که انتظارش را دارم یلیکه خ یهمان حس...لرزدیم..زدیریم دلم

 !اتفاق نیهم

اش  يمحتاج خودم را به زبر يگربه  کیو من مثل  گذاردیگونه ام م يدستش را رو اندازمیم نییرا پا سرم

 :سپارمیم

 !هیخجالتتم خواستن -

 نکهیاز ا...ندازدیب نمانیب خواهدیکه م ياز فاصله ا..از حرصش...کندیرا هر لحظه بلندتر م ونیتلوز يصدا نیراد

 !ردیگیخنده ام م شیاز همه رفتار ها...میوش هم نباشدر آغ..جا داد تا کنار هم غمایمن و  انیصبح خودش را م

 :گذارمیدست بزرگ و مردانه اش م يرا رو دستم
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 شام؟ میبر -

؟ مصداقِ  چپیکوچه عل یچیپیرابطه م ينقطه  نیدرست تو حساس تر گهیاون جملهه هست؟ همون که م -

 !توئه ها

 :بوسمیو کوتاه م عیو گونه اش را سر شومیپنجه پا بلند م يرو...خندمیم

 ن؟یحساس تر از ا -

 :دیگوینگاهم کند م نکهیبدون ا...اندازدیباال م ابرو

 !یدونیحساسو نم یهنوز معن -

 !کنمیرا باز م تزایو جعبه پ زنمیبه گونه اش م يا ضربه

کرده را امتحان  یترکش هر راه يبرا غمایمدت  نیکه در ا يبه خانه ا..به خانه رهام..میگردیتهران برم به

 !بزرگ و ماندگارم انهیآش نیمن سربار هم...اما نه! است

 خواهدیم...شودیسد راهش م غمای...بردیحجوم م ییو به سمت دستشو کندیلباسش را شلخته پرتاب م نیراد

 :کند تشیاذ

 کجا؟ -

 :دیگویم پردیم نییکه باال و پا یحال در

 ...ییدستشو -

 :زدیریرا بهم م شیموها غمای

 خوش گذشت؟ -

 :ردیگیرا به کمر م دستش

 ...زهیریعمو عمو داره م -

 :دهدیجوابش را م عیسر نیو راد خنددیبلند م غمای

 ...یلیخ...بله...آره -

 :کردنش گل کرده است تیندارد اما اذ یحرف غمای

 چندتا؟ -

 :دیگویتر م قراریب نیراد

 ...نکن تیعمو اذ -
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 ...یبگ دیبا گهینه د -

 :کندیو نگاهم م گرددیمعذب برم نیراد

 !ها شهیم سیخ نجایا...ينگار -

 :زنمیم غمایبه  يو تنه ا کنمیبغلش م...رودیضعف م شیبرا دلم

 !نکن پررو تشیاذ -

 ...بنددیرا م ییو در دستشو بوسدیمحکم گونه ام را م نیراد

 :رتمیگیمحکم م غمایبرگردم که  خواهمیم

 !خانم يشاخ شد -

 !شودیم ادیجرئتم ز نیمن با وجود راد...دانمیجوابش را نم..خندمیم تنها

 :کندیرا م میروسر

 ...روشن بود موهات ؟يبود؟ قهوه ا یبار چه رنگ هی ؟یکنیچرا موهاتو رنگ نم -

 :زنمیم یکمرنگ لبخند

 ..ينسکافه ا -

 .ومدیبهت م یلیخ...یحاال هرچ -

 !مایما اونموقع محرم نبود ادته؟یشما از کجا  -

 :خنددیم

 !خانومم دونستمیدور کمرتم م زیمن از همون موقعها سا -

 :زنمیرا پس م دستش

 ...يبود زیاز اولم ه -

 :کنمیرا روشن م يکتر ریز اورمیکه مانتوام را درم یو در حال اندازدیم یمبل راحت يرا رو خودش

 ... درسش کنم خوامیوقت م یلیخ..يحوضرو راه بنداز نیباشه ا ادتی! غمای یراس -

 :کندیبرعکس نگاهم م...دهدیم هیمبل تک یو سرش را به پشت گذاردیچشمش م يرا رو دستش

 !چشم يبه رو -

 :ندینشیم یصندل يو رو دیایبه آشپزخانه م.. تا شلوارش را پا کند رودیبه اتاق م عیسر نیراد

 !گشنمه ها...ينگار -
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 :بوسمیاش را م گونه

 ...رمیگیاالن برات لقمه م -

 :کشدیببرم که از دستم م غمای يبرا يلقمه ا خواهمیم...دهمیو دستش م رمیگیم شیبرا یبزرگ لقمه

 ...برمیخودم م -

 ...ردیگیام م خنده

 : ردیگیببرم لباسم را م يچا خواهمیکه م یو درست زمان گرددیبرم

 !خورهینم ییعمو گفت چا -

 ..خندمیبخندم اما م خواهمینم! مرا کندیم وانهید نیراد نیا گریکه د يوا

 :بوسدیگونه ام را م داردیکتش را برم یو در حال رندیگیتماس م غمایخانه با  از

 !مامانم سالم رسوند یراس! باشن دهیرس دیبا گهید نایخالم ا...برم دیبا دیببخش -

 :کندیخفه ام م میجمله را اگر نگو نیدر را ببندم اما ا خواهمیم.دهمیتکان م سر

 ...رسونهیوقت به من سالم نم چیمامانت ه -

 ..نگار -

 :بندمیرا م در

 !خدافظ.. شهیم رتید -

 يبرا دیخاله اش از کانادا برگشته و من نبا...مرا با خودش نبرد غمایاصال چرا ....نخواست با من حرف بزند یحت

 نم؟یشوهرم را بب يبار خاله  نیاول

 !از همه شان...ز نسبشا..از اصلش...از مادرش..غمایاز خود ..شومیم دلخور

 

 :دیگویو م خنددیم قیعم نیراد

 رون؟یب میبر ییامشب باهم دوتا -

و او منتظر به دهانم چشم دوخته  مینینشیمبل م يبا هم رو...مهربان است نقدریاو که ا..خواهدیرا نم غمای چرا

 !است

 ؟يرو دوست ندار غمایتو عمو  -

 :دوزدیرا به سر زانو اش م نگاهش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٤٦ 

 !دوسش دارم..چرا -

 کنارمون باشه؟ يخوایپس چرا نم -

 :کندیمظلومانه نگاهم م چقدر

 ؟یپس بابام چ -

 :کنمیو بغل م بوسمیسرش را م...کشمیبه صورتم م یدست...دیاینم رونیب نمیسنگ نفس

 !شک نکن...خودشو تو قلبم داره يجا شهیرهام هم...رهام -

 :کندینگاهم م عیسر

 ...یگیدروغ م -

 :کنمیکج م سر

 دروغ بگم؟ دیبا یچ يبرا -

 کنه؟یچرا پس بوست م -

 تمام شده؟  نیسنگ شیبرا نقدریاشکال ا یب يبوسه ها نیهم چرا

 !بوسم نکنه گهید گمیم -

 !میگویاما نم "یعادت کن دیجان با نیراد " میبگو دیبا دانمیم

 خوب؟ م؟یبر ییامشب دوتا -

 :گذارمیهم م يرو چشم

 !میریم ییدوتا! چشم -

 

*** 

 

خودش را به  مهیسراس....ابمیدر بزرگ خانه م يرا درست روبه رو قراریب يغمای میشویم ادهیکه پ نیماش از

 :دیگویم يبلند يبا صدا...رساندیم نیماش

 هان؟ ؟ییکجا -

 :کنمیعقب بغل م یرا از صندل نیراد

 ...آرومتر خوابه -
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 ..کندیو پول آژانس را حساب م زندیم شیبه موها یچنگ

 :دودی، او هم کنارم م رومیکه تند تند به سمت خانه م یحال در

 ن؟یکجا بود...هان؟ نگار مردم از استرس يدادیچرا جواب زنگامو نم -

 :کنمیم نگاهش

 !اریدرب فیاز ک دمویکل...میبگرد يدوتا..میردیکم بگ هی رونیب میرفته بود -

 زنمیدارم باهات حرف م...نگار -

 :زمدویدر نگاهش م نگاه

 !حاالم درو باز کن...جوابم دادم...منم گوش دادم -

 :دهدیتکان م يحرص سر با

 !کشمیروز خودمو از دستت م هی -

 :کنمیلب زمزمه م ریز

 ...زودتر -

مات مانده هنوز دم در مانده ...گردمیبرم...دیاینم شیپا يصدا گرید..رومیو داخل م کنمیتراس را هم باز م در

 ...خسته ام کرده نیراد ینیسنگ... فشارمیهم م يرو یچشمانم را طوالن...شیکنار پا فمیک...

 :دارمیبرم شیرا از کنار پا فمیک....دمِ در گردمیو برم گذارمیمبل م يرا رو نیراد

 !گفتم يزیچ هی..دیببخش -

 :دیگویو سرد م خشک

 ..نگار ؟یگفت يزیچ هی -

 :کنمیم میو دستانم را پشتم قا دهمیم هیتک واریبه د..کشمیام م یشانیبه پ یدست...زندیم میدرمانده صدا چقدر

 ...گفتم یچرت و پرت هی دیببخش...ازت حرص داشتم -

 :شودیم کمینزد

حاال از کجا حرص ...میکرد یخدافظ...یگرفت ریبرام نون پن..میباهم از فرودگاه اومد ؟یحرصت گرفت؟ ازچ -

 ؟يدار

 :کنمینم نگاهش
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! چرا مامانت نخواست باهام حرف بزنه م؟یبر ایب یچرا نگفت! دهیکه تاحاال منو ند ياله اخ..خالت از کانادا اومده -

 .. دونمیمن که م...بهت سالم رسوند یگیاصال چرا به دروغ م

 :دهدیم هیتک واریراستش را کنار سرم به د دستش

 ...تعارف نکرد قبول دارم...از خودم دراوردم..هان؟ آره سالم نرسوند از خودم گفتم ؟یدونیم یتو چ -

 دارم؟ یمن چه گناه...اما

نگار  ینگفت...يدیکش یچقدر سخت يبا من بود يکه برا ینگفت..يخوایکه چقدر منو م ينکرد حیخانوادتو توج -

 !نهیگناهت ا..خوانیمنو نم..ارندوسم ند نکهیا..نهیگناهت ا..تو گلو پرهیکه م ستین ییاون هلو

 :کشدیرا به دندان م نشییپا لب

 ...ییمهم تو..مهم منم...نگار -

 :بندمیرا م چشمم

 !شهیخواستن و احساس من و تو خالصه نم يتو زیهمه چ...ستین نطوریا یدونیخودتم م -

 :زندیچانه ام م ریرا ز دستش

 ؟يدوست نداشتنا افتاد نیا ادیچرا حاال ..ها یتوجه یب...ها يمهر یب نیا ادیچرا حاال  -

 :شکندیم قلبم

 !که دوسم ندارم يپس قبول دار -

 :کندینفسش را فوت م کالفه

 ...اما...من تورو قبول دارم -

 :طاقت را  یدلِ ب نیا ترساندیم نگاهش

همونقدر که لبخند  يریگیاز قبل بهونه م شتریب نیکه با اومدن و برگشت راد دونمیم...دونمیخوب م نویا -

 ...از درون...یزنیم

 :فشاردیهم م يرا رو دندانش

  ؟یفهمیم نویا..صبرش تموم شه غمامی..نگار -

شدم  یاگر زخم! بماند دانیدر م دیمرد با کی..گذاردیاو در اوج جنگ مرا تنها م...پراندیمحکم در قلبم را م يصدا

 چه؟
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به کار من  یزندگ يکجا چیغرور ه " کنمیو با خودم مرور م سپارمیرا به دستان تند و فرز گلفروش م نگاهم

  "قدم نگار کی...هه..غمایهزاران قدم ! امدین

 ."ه؟یگناه من چ"تمام گفت  تیکه با مظلوم يهمان لحظه ا...سوزدینگاهش م يبرا دلم

 ! کنم يرا باز یروزگار ، زندگ نیدرست در مرکز ا دیکه حاال با ستیگناه من چ دانمینم قایمن دق و

 نییباال و پا نیدر ماش نیراد! گذارمیم شخوانیپ يکوچکتر پول را رو يو با لبخند رمیگیگل کوچک را م دست

 !کنمیرا روشن م نیو ماش کنمیضبط را کمتر م يصدا...پردیم

 :رودیگل ور م با

 من؟ ه؟یمال ک..چه قشنگه -

 :میگویم کنمینگاه م نهیکه به آ یحال در

 !قربونت برم رمیگیتوام م يبرا -

 :سمتش گردمیبرم عیسر...عقب کندیو گل را پرت م دیگوینم يزیچ

 !عیسر...برش دار کنه؟یگل و پرت م ی؟ مگه کس يِچه کار نیا ن؟یراد -

 !کندیبغ م نهیدست به س.. یشگیهمان ژست هم بازهم

را به همراه ندارد داد  يزیچ یصوت یثمر جز آلودگ یب يکفرم را درآورده و بوقها ییجلو نیکه ماش یدرحال

 :زنمیم

 !شهیخراب م گمیبرش دار م ؟یچ یعنی ایمسخره باز نیا -

 :دیگویو م ردیگیرو م يشتریحرص ب با

 !دارمیبرنم -

 :میگویم يشتریو با حرص ب کوبمیداشبورد م يرو...دارمیو گل را برم زنمیم کنار

 ...رازیش گردونمیبرت م عیسر نمیحرکاتو ازت بب نیا گهید کبارِیفقط  گهید کبارِی...نیدفعه آخرت راد -

 :زندیو بلند تر از من داد م چکدیاشک از چشمانش م...کندیم دادیحرص و غضب ب..کندیم نگاهم

 ...ماست ي نجاخونهیا...يبر دیتو با -

 :نالمیم! ماندینم گرید یاصال قلب رد،یمیم...شکندیم...زدیریم قلبم

 !نیراد -

 ! کندیتر م يریکه هرلحظه لبانش را کو شینفسهاو  کندینگاهم م تنها
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 گریو د چسباندیم شهیاش را به ش یشانیپ رم،یگیچشمانش نم یمانیو نگاه از پش بارمیهم مثل او آرام م من

 !سمتم گرددیبرنم

کنان با  یآشت ر،یقارچ و پن يتزایپ ،يشهرباز کیقولِ . رانمیحوصله به سمت خانه م یو ب کشمیم یقیعم نفس

 !پاشدیم میگونه ها يو رو شودیاشک م. رودیو در چشمانم م شودیدود م! شودیدود م دیجد لمیف کیو  غمای

از خودم که چه صبورانه .حرص دارم نیاز راد! کنمیو با حرص دنده عوض م کنمیرا تا ران در گاز فرو م میپا

 !کندیروز به روز حال مرا بدتر م! شودیرا که روز به روز بدتر م ینیراد اورمیطاقت م

و  دهمیو چند بار دکمه را فشار م شودیباز نم. زنمیدر را م موتیر. ردیگیرا م يو دلخور هیگر يو خشم جا حرص

 ! داشبورد يرو کنمیرا پرت م موتیو ر دهمیم یدر آخر فحش

 !و نگاهش به من است نیدست راد موتیر. شودیرا باز کنم که درِ گاراژ آرام آرام باز م يتا درِ ورود شومیم ادهیپ

 !کنمیپرت م يکفشم را گوشه ا.رومیآنکه منتظرش باشم داخل م یب! نمینشیو م رمیگیچشم م يدلخور با

 ..بچه گانه حرف زد اما او

برخورد  يمثل خود رهام با او جد دیبا! دیایحساب کار دستش ب دیرفتارم بچگانست مثل خودش اما با دانمیم

 !دیبا تهد یگاه! کرد

 يو رو دارمیچمدانم را برم. شودیاز راهرو رد م کشدیم نیزم يرا رو شرتشیکه سوئ یو در حال بنددیرا م در

 .اورمیرا از کمد درم میتند تند لباسها.گرددیعقب عقب راه رفته را باز م.کنمیتخت پرت م

بچه ها و رفتار با  تیدر ترب يجربه امن سرِ سوزن ت! نه ای نیبرگشت راد يبرا ستیروش درست دانمینم! دانمینم

درست  دانمینم. رومینشان دهم که م دیگویفرمان مغزم م. ستیهر چه هست نشات گرفته از حس آن. آنها ندارم

 !دیگویم يزینه اما از مغزم متشکرم که حداقل چ ایاست 

 .رمیسو و آن سو م نیتوجه ا یب.کندیم شیو دلم را ر زندینامم را صدا م. شودیاش بلند م هیگر يصدا

 !زندیو زار م دهدیم هیسرش را به رانم تک کشد،یرا در آغوش م میو پاها دودیسمتم م به

 .دیببخش د،یببخش! ينگار -

 .تورو خدا نرو -

صورتم را بوسه باران ! کشمیو در آغوشش م زنمیبه در کمد م یمشت! آخ که درد دارد تکرارِ رهام.وانهید.کالفه

 :کندیم

 !تورو خدا نرو.نرو.کنمینم تتیاذ گهید دیبخشب.دیببخش -
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 :میگویو آرام م رمیگیرا در دست م صورتش

 !برم دیکه با یتو گفت ،یاما خودت گفت -

 :کوبدیم نیبه زم پا

 خوب؟.نرو! دیببخش! غلط کردم -

 :کنمیبغلش م محکمتر

باش که بابات  يهمونجور! نیراد! غلط کردم یبگ ینکن که مجبور بش یحرکت گهید.نزن یحرف گهید -

 !یقبول کن دینداره با یبیع.. دلم شکست اما ...يناراحتم کرد! خواستیم

 .مینینشیتخت م يرو. دهدیرا چند بار تکان م سرش

چقدر  دانمینم. مانینفسها يو تنها صدا رودیخراب حمام در م رِیکه از ش یچک چک آب.ساعت کیت کیت

 !کندیدرونم را خاموش م شِیسکوت آت نیکه ا گذردیم

آخر  نکهیبه ا.کنمیاست فکر م ندهیبه آ دیکه فقط نامش ام یخوب يزهایو به چ یو طوالن ادیز کشم،یم نفس

 گریچند وقت د نکهیو ا ندهیاز تصور آ رمیگیم يانرژ.سرد يروزها نیا شودیتمام م نکهیبه ا.دیایکنار م نیراد

 ستیدیروش جد نیا..کنمیباز م آسودهو چشمانم را با نفس  خارانمیپشت لبم را م.شومیم زیبه همه چ یراض

 .آرام کردن خودم يبرا

 :رمیگیدستش را در دستانم م.گذاردیم میپا يو سرش را رو کندیرا پاك م اشکش

 یزندگ هی! بود ایدن هیپدرت  یعنیفرق کرده  یزندگ گمیم نکهیا! ستیکه بود ن ياونجور یزندگ گهید! نمیراد -

رابطه  دیبا.يوفق بد طیخودتو با شرا دیبا. یعوض بش دیحاال توام با! عوض شد زایچ یلیکه با رفتنش خبود و 

 .یرو هضم کن غمایمن و 

 :کنمیو آرام زمزمه م کشمیم یشانیرا به پ دستم

 .یفهمیم نارویا یاصن تو مگه معن گم؟یدارم م یچ -

 :بوسمیو کف دستانش را م کشمیم یقیعم نفس

اومد  ادمیاما  نایا یببرمت خونه هست خواستمیاول م! کشهیطول نم شتریدو ساعت ب یکی.ییبرم جا دیامشب با -

 !يمرد شد گهیتو د

در .غمایدر مورد من بابات .زیدر مورد همه چ.هم تو زنمیهم من حرف م! میزنیو مفصل باهم حرف م گردمیبرم

 نیراد! يبخند یباشه که توام مثه همه بچه ها واقع یراه هی دیبا.يکرد دایپ دایکه جد يبد يرفتارا نیمورد ا
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 یلبخند واقع نیکه ا میکنیم يکار هیباهم  م،یکنیم يکار هیبرگشتم  یوقت.گذشترو یفراموش کن دیجان با

 !بشه

 :زنمیم کند،لبخندیاش را باد م نهیس. کندیاحساس غرور م يکه گفته ام مرد شده ا نیا از

 ؟یمو روشن کنکه سالرد يبلد.گردمیزود برم -

 :کشدیبلند شوم که مانتوام را م خواهمیم! دهدیتکان م سر

 مگه نه؟ يگردیبرم -

 تورو تنها گذاشت؟ شهیبرنگردم؟ م شهیم -

ندارد،  یتیسنخ چیمانتو ه نیا یشمیشال با  نیا یکه زرشک فهممیو تازه م رومیم نهیجلو آ. دهدیتکان م يسر

 :دیگویببندم م خواهمیدر را که م! را هم فمیو ک دارمیبرم یشال مشک

 غما؟ی شیپ يبر يخوایم -

 :میگویو م اندازمیباال م ابرو

 !غمایعمو  -

 !حاال -

 ..خداف ؟ینزن يزیدست به چ.گردمیآره زود برم -

 گل واسه اون بود؟ -

 :کنمیرا فوت م نفسم

 ؟يندار يکار.آره -

 :کندیزمزمه م رودیکه به سمت اتاقش م یحال در

 !يدیخریبابام گل نم يبرا -

لب  ریو ز کشمیم یقیو نفس عم بندمیچشمانم را م! دهمیم هیو سرم را به چهارچوب در تک کنمیرا فوت م نفسم

 "غمای غما،یغما،ی، کنهینگار به رهام فکر نم کنم،یمن به رهام فکر نم کنم،یمن به رهام فکر نم "کنمیتکرار م

 !رومیم رونیو ب کوبمیم و در را محکم کنمیرا باز م چشمانم

دم به  گریاما نه من د کند،یتخس مرا وادار به مرور گذشته م نیا اورمیرا به خاطر ن يزیچ خواهمیکه من م حاال

 !دهمیتله نم

 !دهمیم نییرا پا شهیو ش کنمیبه ساعتم نگاه م! کنمیم شهیضبط را بلند تر از هم يو صدا زنمیم يلبخند
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 :میگویو بلندتر م سپارمیباد م يلبخند پاك نشود بهتر است صورتم را به خنکا نیا

 !رو یدوست دارم زندگ -

 !زا عادت دهم خودم را يانرژ يقسمتها نیبه ا دیبا نباریا ست،یقشنگ شینما

 ،یهمان پارك دوست داشتن مکتین يهمان پارك، رو مکتین يرو مکت،یهمان ن يرو

 !گذارمیوگل را کنارم م نمینشیلبالب از خاطره است م میکه برا یهمان پارك دوست داشتن مکتین يرو

 !رهام تا به حال گل نگرفته بودم يمن برا کند،ینم میرها شیو حسِ دلخور درون صدا نیراد

 !نیمتنها وقت کردم که عاشق شوم ه کسالی نیمن در ا م،یهم باهم نبوده ا کسالیدارد ما سرِ هم  یتوقع چه

 !سالم -

 :زنمیلبخند م! دیجد يباز نیهمان سکناس از هم! شومیم بلند

 ؟یخوب. سالم -

 !نگاه را بشکنم نیا خیامشب  دیاست و با سرد

 شده؟ يزیچ! ممنون -

 :ارمیشده را درم ریتنگ شلوارش اس بیدستش را که درون ج شوم،یتر م کینزد

 رو دوست دارم يا شهیجمله کل نیا نقدریا -

 :میگویم یخاص يبعد با ادا و

 "نمیبشه تا من شوهرمو بب يزیچ دیمگه با" -

 !کوتاه است یلیاما عمرش خ ندینشیکنج لبانش م یجان یب لبخند

 :میگویم یگرم يو با صدا رمیگیصورتم م يگل را جلو! کنمیرا لوس م خودم

 !یمنت کش...یمنت کش -

 ! دارد یچه عکس العمل دانمینم

 !کشمیم یاست از کنار دست گل سرک قتریال عمکه حا يخنده ا با

 !مرا شانیخاطر پر کندیلبانش نشسته ، آرام آرام آسوده م يکه رو یواشی لبخند

و آرام  بوسدیشال گوشم را م ياز رو د،یایم کترینزد! کندیو با چشمان آرامش نگاهم م ردیگیگل را م دسته

 :کندیزمزمه م

 .پرواز کمِ يپارك برا نیا يفضا -
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 :فشارمیو م رمیگیدستش را م! خندمیم

 آقا؟ يپرنده شد -

 :کندیو باز م بنددیرا م چشمانش

 !ینیپرنده زم هی -

 :دیگویو او باز م شودیم قتریعم لبخندم

 خونه؟ میبر -

 :میگویم یطانیو با نگاه ش کنمیکج م سر

 بازتره؟ زیاز پارك خاطره انگ یفسقل يخونه  يفضا -

 :آواز است میبرا شیکه صدا يخسته ا ياز آن خنده ها. خنددیم

 !زهیخاطره انگ يفضا نیتر عیتنِ تو وس يایجغراف -

 :گزمیو لبم را م فشارمیرا م دستش

 !يذارینم رسه،خودتیعمل که م يپا زنم،یمن فقط حرف م! یعادت کرده باش دیبا گهید ه؟یچ -

 ؟يندازیم کهیت -

 :خنددیم

  خوام؟یبگم که خانوممو م نیتر از ا میمستق گهید که؟یت -

 ؟یمارو مهمون کن یشام هی يخواینم -

 .يتو عوض کردن بحث دار یتو استعداد افتضاح -

 :کوبمیم شیو سرم را به بازو خندمیم

 !میمن کال آدم افتضاح -

 !دهدیتاسف سر تکان م يو از رو خنددیم

را  زیو همه چ شومیمرد حل م نیا يبخند هادر ل رود،یم ادمیبار گذشته را  نیاول يبرا رود،یم ادمیرا  نیراد

 !خودم را یحت.کنمیفراموش م

 . پر از حس خوب! پاك شده يها يپر خنده، پر از حرف، پر از دلخور. میخوریم شام

 م؟یریراه م میتاحاالست دار یک یدونیم! دوساعت یکیگفتم  نیخونه، من به راد میبر عتریسر غمای -

 :شودیم رهیرنگش خ یو به کالج زرشک کندیرا فوت م نفسش
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 !حاال میریم م،یریم -

 !و چقدر دوست دارم بلندتر بخواند کندیرا زمزمه م يشعر! کنمیرا دور بازوانش گره م دستم

 .و سرِ پر حرف نگار غمایپهن  يباز هم شانه ها م،ینینشیم مکتین کی يرو

و نام  شودیکه پخش م یآهنگ.ستدیایرو م ادهیکنار پ ینیام، ماش یآرامش راض نیمن هم به ا د،یگوینم چیه

 !دانمیکه نم يخواننده ا

 !من با تو زندم یول مِیتو زندگ گهید یکی

 من تو فکرِ توام  یاون تو دستامه ول يدستا

 !واژه ها نشنوند نینشنوند، حال مرا از درون تکتک ا مانیگوشها خواهدیو دلم م فشارمیرا م دستش

  زنهیم شمیتعطرت، داره آ ادی

 !منه یِاونِ که االن تو زندگ یول

 خالصم؟ تیمبادا بترسد از ن کشمیم هیو عطر گرانش را به ر برمیرا باالتر م سرم

  تونمیاز خاطرات جداشم نم تونمینم تونمینم

  تونمیلحظه تو فکرت نباشم ،نم هی شهینم

که جز حال  يگذشته ا.زیگذشته را دور بر.به من فکر کن یعنی نیو ا فشاردیاوست که دستانم را م حاال

 !ندارد يسود تیو چند قطره اشک برا یجزناراحت.خراب

 .بندمیچشمامو م رهیگیدستامو م یوقت

  گردمیبازم دنبالِ حسِ تو م امیتو رو چون

 !من  تمامِ شودیم.ام ندهیآ شودیکه م يمرد نیبه هم.کنمیفکر م غمایو فقط به  بندمیرا م چشمانم

 ندارم  یچرا بهش حس پرسهیم اون

  ارم؟یبراش ب يبگو چه بهونه ا تو

که باشد برش  یفاصله هر رهام نیا لیدل.من هم  خواهدیاو مرا م.تراشمینم لیدل گرید.اورمیبهانه نم گرید

 .دارمیم

 .از خاطراتت جدا شم تونمینم

 .لحظه تو فکرت نباشم هی شهینم
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کاش  شوم،یم داریپرنده رهام از خواب ب يکاش فردا صبح که با صدا! نباشد یاتمام حجت ها الک نیتمام ا کاش

 ز،یهمه چ گرید غماینرود که  ادمیفقط فردا  خزد،کاشیصورتم م ياز پنجره اتاق رهام رو دیفردا صبح که خورش

 !همه کس من است

 :کندیزمزمه م آرام

 ؟ میبر -

 :میگویم یتوجه به سوالش با سرخوش یب! شودیکه پاك نم يبا لبخند ستمیایم شیروبه رو.شومیم بلند

 !با بابام صحبت کنم دیبا -

 :شودیبلند م.روندیناخداگاه باال م شیابروها

 ؟یواسه چ -

 :میگویو با خنده م گزمیرا م نمییپا لب

 !شهیطاقت م یلباس عروس ب يدلم داره برا گهید -

 :چسباندیام م یشانیاش را به پ یشانیو پ ردیگیمحکم م دو دستم را.زندیچندبار پلک م ناباور

 !وقت یلیخ.طاقتم یخود عروس ب يکه من برا يوا.يوا -

 :رومیو عقب م خندمیم

-  غمایزشت! 

 .دور ییمایراه پ نیو من خسته از ا رودیخلوت راه م يدر کوچه  جانیتند و تند و باه او

 

 :زندیفاصله داد م از

 .يکرد وونمید! نامرد..يکرد رمیامشب غافلگ -

 ! و من هم خنددیم بلند

 ینیو ه رمیگیدهانم م يدستم را جلو.شودیبلند م رشیدزدگ يصدا.زندیها م نیاز ماش یکیاش را به  تنه

 :کشمیم

 غما؟ی -

 :خنددیبلند م بلند

  ه؟یچ -
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 :رومیتر م کینزد

 !يا وونهیتو واقعا د -

 :اوردیهارا درم نیبد ماش يصدا یکی یکیو  کندیرا باز م دستانش

 ؟يدار یچه توقع وونهید هیاز  -

 !و من هم پشت سرش نیسمت ماش دودیم غمای. دهدیشده و فحش م زانیکه تا زانو از پنجره آو يمرد يصدا

 :گذارمیم زیم يشربت آلبالو را رو ینیس

 !زحمت نکش. نگار جان خوادینم -

 !خنک دیبخور -

 :دیگویآرام م رودیور م نشیبا لبِ آست روزهیف

 !دمید الُیدان یاتفاق یلیخ شبید -

 :کندیاخم م یهست

 ؟یاتفاق یلیخ ؟یاتفاق -

 :دیگویم عیسر روزهیف

 !دونستمیبه خدا نم.اونم دعوت بود میبود نایا رایخونه سم.گمیبه خدا راست م -

 :کشمیبه شانه اش م یدست زنمویم يلبخند

 بود؟ یشد؟ عکس العملش چ یچ! نخور هیقسم و آ نقدریخوب حاال توام ا -

 :اندازدیباال م شانه

واقعا .تو نگاهش بود یچ دونمیامانم.دادم یرسم یلیاومد جلو سالم کرد منم جوابشو خ.کردیفقط نگام م یچیه -

 ..فرق داشت شهیبا هم

 :دیگویم دیق یو ب زندیشربت را هم م یهست

 !یدوباره تو وقتشو پر کن خوادیمطئن باش حاال تنها مونده م.ننیهمه مردا هم -

 يباز به موعظه ها ن،یگزیجا يو با لبخند دهمیسرم را تکان م..میکه به تولد الله رفته بود افتمیم يروز ادی

 !دهمیگوش م روزهیف يو انکار ها یهست

 :گذارمیرانش م يرا رو دستم
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دوسش  یلیباورت نشه خ دیاصال شا،  يِآدم بد الیدان گمینم.نکن يپرداز الیخودت خ يبرا يخودیب روزهیف -

بهش  یحت ومدهیکه اون جلو ن یاما خوب تا زمان.تر بود یکه دورت بودن آدم حساب ییواال از همه پسرا.داشتم

! زنهیم بیفقط و فقط به تو آس! کنهیو دوباره پس زدن تو فقط اعصاب خودتو خورد م هیقض نیا.فکرم نکن

 يبرا ؟یمدت برگشته که چ نهمهیبعد از ا.تر باش نیکم واقع ب هی! کنار ياحساستو بذار یبرهه کم نیبهتره تو ا

 !فکر کن یکم عقالن هی کنه؟ینگاهت م یحت یچ

 روزهیف يبرا یچه کس نیبب.سوزدیدلم به حال خودم م.زندیحرف م یو رو به هست دهدیبغضش را قورت م روزهیف

 ..تراشدیم یعقالن يته خط موعظه ها ي

 !استیآسمان دن نیتر يکه خودش ابر ينگار! استیلشکر دن نیکه خودش شکست خورده تر ينگار

 :دیگویو م کندیرا داخل شال م شیموها روزهیف

سست دلِ  روزهیاون ف گهیکه من د دیباور کن نیخوایعوض شدم چرا نم گهیمن د! نگار خانوم! جان  یهست -

 .که يبا مرد هممفیدو سه سال خوب م نیحاال بعد از ا.ستمیاحمق ن

 :پردیحرفش م انیو م بنندیچشمانش را م یهست

 .کنمیبه انسان بودنتم شک م یوسط من گاه ادیکه م الیدان ياماپا. یاز هر لحاظ میما باورت دار -

 :دیگویمثل بچه ها م روزهیف! زنمیام را پس م خنده

 !ستین نطوریاصلنم ا.رینخ -

 !گرفته يا افهیتورو خدا چه ق نیبب.ينَشسته بود افهیق نینبود االن جلو من با ا نطوریاگر ا -

 :کنمیها را جمع م وانیو ل خندمیم

 !دهیتراش يدوباره واسه ما چه کار کاریب یِهست نیا مینیتا بب میهم شیاالن پ.دیتورو خدا تمومش کن -

 :اش و چشمک کوتاه من یتصنع اخم

 بود؟ یفوق العادت چ شنهادیپ نیا نمیخوب بگو بب -

 :زندیاز کاکائو ها را گاز م یکیو  اندازدیپا م يرو پا

 .از قضا.ریکو برنیتور سه روزه گذاشتن م هیواالاز طرف دانشگاه  -

 :ماندیحرفش نصف م..کنمیخشک م نکیو دستم را با حوله کنار س خندمیم بلند

 .تورِ پر برکت حضور دارن نیو رفقام در ا نیحس ریاز قضا آقا ام.من بگم شویبذار بق -

 :دیگویو م ردیگیم يا افهیق
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 .که چند وقت یدونیم..یحاال هر چ -

 :خندمیم

 !ارمیخودم و دلم نم يچند وقت بدجور عاشقش شدم و به رو -

 :اندازدیم یدست ریز يکاکائو اش را رو ادامه

 .زر بزنم هیمن  یاگر گذاشت -

 :گزدیلبش را به مسخره م روزهیف

 !يحرفا بلد نبود نیتو که از ا! اَخ اَخ اَخ  -

 :میگویو م خورمیام را م خنده

 !حاال بگو  ينه جد -

 :شودیبه جا م جا

 !نیایب روزمیگفتم بگم تو و ف میبا خودمون همراه ببر میتونیم گمیبابا م -

 :دیگویم عیسر روزهیف

 !تمیپس پا.کارمیخدا ب شهیمن هم یدونیتو که م -

 .من تازه مسافرت بودم میبگذر نهایاز همه ا.غمای.تنها نِیراد.سنجمیهمه جوانب را م.کنندیمدو نگاهم  هر

 !کنم تونیبتونم همراه کنمیمن فکر نم -

 چرا؟.وا -

 .تنها بذارم نویراد تونمیدر ضمن نم..میواال ما تازه مسافرت بود..آخه -

 :دیگویم یهست

 .خونه ما ارشیاصال ب.گهید مونهیم غمای شیوا مگه بچست؟ پ -

 !شهینه بابا نم -

 !خواهشا ارین میبهونه الک.خودتم لوس نکن.شهیچرا م -

 ..آخه .ستین یبهونه الک -

 :رودیم ییبه سمت دستشو یهست

 ..آخه نداره! جان نیبب -
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در  یهست! رودیم نیبه سمت اتاق راد "؟یجانم"با  گذاردیو کنار گوشش م اوردیرا درم لشیموبا روزهیف

 :زنمیو من داد م بنددیرا با صدا م ییدستشو

 ...آروم تر -

 !پشت در است غمای یعنی...آمده نیراد یعنیزنگ در ! شودیم روزهیف يپچ پچ ها مهیخنده اش ضم يصدا

 .ابمیشاد را م نِیپوش و راد یمشک يغمای کنمیدر را که باز م...را تر میو لبها کنمیرا باز و بسته م میموها

 .سالم -

که  یو تعجب دهیخر شیبرا غمایکه  یمن دریلباس اسپا! سمت مبل دودیو م کندیچندبار بلند بلند سالم م نیراد

 :دیگویو آرام م بوسدیرا م میشانیپ! عالقمند نبود زهایچ نیبه ا نیراد.ردیگیمرا در بر م

 ؟یخوب -

 :گذارمیهم م يرو چشم

 ..یلیخ -

 :دیگویآرام م. مهمان دارم فهمدیمبل م ياز چادرِ رو. کشدیم یو سرک اوردیاش را درم یکتان

 نجاست؟یا یکس -

 .دارمیبرم شیموها يرا از رو یآفتاب نکیو ع ستمیایم شیلبخند روبه رو با

 !روزهیو ف یاره هست -

 ! ردیگیاز حرکتش خنده ام شدت م.رودیو عقب م بوسدیسرعت گونه ام را م به

 :دیگویم يبلند يبا صدا نیراد

 !قشنگ تره یِمشک نیا گهیم غمایعمو .دوست داشتم شتریشو ب یقشنگه؟ من آب.نگار -

 !خرمیم شمیبرات آب زمیقشنگه عز نمیا -

 ..شودیاش م یو دوباره سرگرمِ ماسک تلق دیگوینم يزیچ

 عوض نشده؟ افمیق -

 :کنمیچشمانم را تنگ م يکنجکاو با

 .نه.اومم -

 :اندازدیباال م ابرو

 واقعا؟ -
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 :شودیم یواقع اخمم

 ! ادایمن بدم م یدونیم غمای.يشد رهیکم ت هیباز؟  یآفتاب گرفت ینکنه رفت..يوا -

 :خنددیم

 اصالح شدم گهید ه؟یآفتاب چ! رینخ -

 .شده ریغافلگ یِو هست ییدر دستشو يصدا

- سر صدا یچه ب ن؟یخوب.سالم.ا. 

 :کشدیم شیمو يبه جلو یو دست ردیگیفاصله م غمای

 !ترسوندمتون دیحال شما؟ ببخش.سالم -

 :کندیچادرش را سر م عیسر یهست

 ؟یِچه حرف نینه بابا ا -

 :داردیو کوله اش را برم کندیم یسالم و احوال پرس کندیکه شالش را مرتب م یدر حال روزهیف

 .يبرم نگار دیبا گهیمن د -

 :کنمیم اخم

 !کجا؟ چه زود؟ نهار بمون -

 :اندازدیم یبه هست ینگاه روزهیف

 ؟یهست میبا من بر يایم...میزحمت داد میلیخ..فدات گهینه د -

 :داردیرا برم لشیو موبا فیهم ک یهست

 ! میآره بر..آره -

 :کنمیگوشش زمزمه م ریز.ردیگیخنده ام م! انداخته ریمحجوب سرش را ز يمثلِ مردها غمای

 دفعه؟ هی يچه آقا شد -

 !شودیم شیمهمان لبها يزیآم طنتیو لبخند ش کندیم نگاهم

 !شمیآقا ترم م سایوا -

 عجله چه بود؟ نیتلفن و ا نیا دانمینم...اندازمیمضطرب م روزهیبه ف یو نگاه زنمیبه کتفش م يا ضربه

 :دیگویو در همان حال م کندیاش را پا م یکتان یهست

 ...نگار جان فکراتو بکن -
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 :گذارمیهم م يرو چشم

 !زمیعز دمیبهت خبر م -

 !دمیم حیبرات توض نکهیا يبه معنا دهمیتکان م يو من هم سر کندینگاهم م یپرسش غمای

 !کندیسمتش که به سرعت بغلم م گردمیبرم...بنددیداخل و در را م پردیم غمای...رومیو به اتاق م بندمیرا م در

 :خندمیم

 نه؟ ياالن آقاتر -

 :دیگویو با خنده م چسباندیام م یشانیاش را به پ یشانیپ

 ! قایدق -

 :گذارمیشانه اش م يرا رو دستم

 !بودا یچ رهییتغ نیا دمینفهم یراس -

 :خنددیم

 نه؟ ادیبهم م یمشک...یبهم دقت کن شهیاز هم شتریب خواستمیم یچیه -

 :زنمیاش م نهیبه س يا ضربه

 !دمیتر از تو ند مزهیواقعا که ب -

 :دیگویو م مالدیام م ینیاش را به ب ینیب طنتیش با

 !يتو بدجور بامزه ا کنمیمن که هنوز نخوردمت اما فکر م -

 :کندینگاهم م يخودیب يا هیچند ثان...خندمیم

 بود؟ یچ یهست نیا هیقض -

 .اثر است یمکرر هم ب يمالش ها نیو ا سوزدیچشم راستم م...مینینشیتخت م يو رو کشدیرا محکم م کمرم

 چشمم قرمزه؟ غمای.آخ -

 :کندیم ینگاه

 ؟نه چطور -

 :کشمیم یو دست بندمیچشمانم را م دوباه

 ...سوزهیم -

 :زندیرا کنار م دستم
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 !نمیبذار بب -

 :دیگویو م اندازدیم ینگاه

 !بذار فوت کنم...مژه رفته -

 : اوردیو بال مژه را در م بزور

 !بگو گهیخوب د -

با  تونهیم گهیم. گذاشتن يگرد ریتورِ کو هیاز طرف دانشگاهشون ..يکنجکاو نقدریکه ا ستین يزیچ..اووو -

 !نیهم میخواست باهاش بر روزمیخودش همراه ببره از من و ف

 :رودیم عقب

 ؟يتوام قبول کرد -

 !دمیبهت خبر م کنمیکه ، گفتم فکرامو م يدید -

 ...خوب -

 :دهدیتکان م سر

 ...خوب که خوب -

 ؟يبر يخوایم -

 :رومیو در آغوشش فرو م کنمیرا لوس م خودم

 انه؟ی رمیاز آقامون اجازه بگ دیباالخره با -

 :دیگویو آرام م بوسدیرا م میمو...که بخندد خواهمیو من م خنددینم

 چند روزست؟ -

 !زدی رِیکو..ستین شتریسه روز ب -

 :کندیرا فوت م نفسش

 !يواال هرجور خودت دوست دار دونمینم -

 .میتازه مسافرت بود گمیطرف م هیاز  مونهیتنها م نیراد گمیطرف م هیاز  -

 :شودیمستاجر نگاهش م يدلخور

 نه؟ یرسینم غمایبه  یطرف چیاز ه -

 :میگویو با لبخند م گذارمیلبش م يرا رو انگشتم
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 !خرابش نکن میاز هم نداشته باش یناراحت گهیقرارمون بود د.یهمه جا هست يتو جهت ندار -

 :دیگویو م خواباندمیم.زمیریم رونیمستاجر خانه خراب کن را ب نیا اسباب

 ؟يجهت بگه نر یآدمِ ب نیا شهیم -

 :اندازمیباال م شانه

 ...نداره یمن فرق يبرا -

 ...نرو -

 به حال تو داره؟ یچه فرق -

 !يبد دیجوابِ دل تنگمو تو با -

 ...خندمیم

 ؟يبر يدوست دار -

 !ستین یاما خوب عقالن...دوست داشتنو که دارم آره -

 :دهدیتکان م سر

 !یاما دوست دارم کنارم باش رمیجلوتو بگ خوامینم...برو خوادیدلت م..هباش -

 :بوسمیاش را م گونه

 یکه خسته ش میهم شِیحاال اونقدر پ -

 .یزنیم ییمن از تو خسته شم؟ چه حرفا -

 :دیگویلبخند با مزه م کیبا  دهد،یو سرش را به عقب هل م بنددیچشمانش را م کشد،یدستم را م شوم،یم بلند

 !یشیامشب عروسم م نیبگو که هم...يبگو که با بابات حرف زد -

 :دو نفره را  نیا کندیهمهمه م نیبلزِ راد يصدا..خندمیم بلند

 !نخند نامرد جواب بده -

 :کنمیو سر کج م کشمیبه گونه اش م یدست

تر سر و سامون هست زود مینداره تازه راض یکه حرف چارهیاون ب...زنمیامشب بهش زنگ م شاالینه هنوز ا -

 !رمیبگ

 !رومیو به حال م زنمیلبخند م! بوستمیو در هوا م دهدیتکان م سر
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 کوبدیمحکمش م يآهن ها يبلز را رو يبا آن نقابِ خشن و زشت کف سالن نشسته و آرام آرام دسته ها نیراد

 !خوردینم يچهره مجاز نیبه ا فیلط يصدا نیو ا

 :بوسمیو محکم گونه اش را م کشمیخنده نقاب را از صورتش م با

 بچه؟ یکنیچه م -

به مرغِ در  يسر! رومیبه آشپزخانه م..زندیمفهوم اما آرام م یو دوباره ب گذاردیو کنار دستش م داردیرا برم نقاب

 !کنمیو صورتم را جمع م شودیحالم بد م خوردیکه به دماغم م شیبو! زنمیحال پخت م

 :من نیو نگاه چرک غمایقهقه  يصدا

 خنده داره؟ -

 :کندیپشت محکم بغلم م از

 !برو اونور مسخره..اه -

 :دیگویو م دهدیچپ و راست تکانم م به

 بابا شدم؟ يزود نیبه هم...بعد میشب با هم باش هیبذار  -

 :میگوینگاهش کنم م نکهیو بدون ا زنمیکنارش م...چدیپیم میموها نیو ب شودیخجالت باد م زد،یریم دلم

 نبود؟ یقشنگ یشوخ -

 :شودیام م رهیخ مرخیاز ن...زنمیرا هم م برنج

 ست؟ین بایز یمامان بش يروز هی نکهیا! قشنگ بود میلیخ -

! اپن يرو اندازمیم یوآخر با کالفگ کنمیم نییچند بار پارچه درون دستم را باال و پا...کندیرا خورد م اعصابم

 :میگویو آرام م بندمیچشمانم را م

 !خودش يجا یهرچ -

 :اوردیلبخند آرامش لجم را درم نیا کنم،یباز م چشم

 ؟یباعث خجالتم نش نقدریا شهیم -

 :چسباندیو به خودش م ردیگیرا محکم م میخندد،بازویبلند تر م نباریا

 !ارمیب یبرم دم کن خوامیم..ول کن -

 :دیگویتوجه چشم در چشمانم م یب

 ؟یخانومم بش تیمراسم فرمال هیزودتر از  شهیم -
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 : اندازمیم نییرا پا سرم

 !غمای کنمیخواهش م -

 : ردیگیم فاصله

 !بتازون ينجوریهم..باشه خانوم بتازون..باشه -

 ریمس غمای کند،ینگاهمان م یداده و با حالت خاص هیآشپزخانه تک يکنارِ ورود نتیبه کاب نیو راد گردانمیبرم سر

 !رسدیم نیو به راد کندینگاهم را دنبال م

 ردیگیاما در بر م..با شوهرم یکیبه خاطر نزد..بچه کیآنهم مقابل ! ستیا یمعن یمسخره و ب خجالت حسِ حس

 !من يحسِ حاال شودیم ینخواه ی، خواه

 :دیگویو آرام م اوردیانگشت اشاره اش را جلو م...اندازدیباال م ییو ابرو کندیبه من م ینگاه غمای

  !يجد! میدر مورد خونه بکن يبه فکر دیبا -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !روندیم رونیو ب زندیبغل م ریرا پر سر صدا ز نیراد

 توانمینم! من است يخانه  نجایا ؟يچه فکر ؟يفکر جد هیخونه؟  گذارد،یتنها م الیمشت فکر و خ کیبا  مرا

 !شودینم! دل بکنم

به سن  نیتا راد کنمیم يو روزشمار زمیریم نیرا به حساب راد یهر ماه مبلغ! نجامیپدر رهام ا يبا اجازه  من

 ...خانه رسما مال او شود نیبرسد و ا یقانون

سوت و کور و  گذارمیصاحب مانده نم یب نجایحاال که ا! بمانم دیکند هم بکند اما من با رونمیخواست ب اگر

 !ردیپژمرده بم

که  یبا نگاه غمای گذارمیرنگم را کنار در م یمشک يو کوله  یو ساك کوچک دست بوسمیرا در خواب م نیراد

 :دیگویم باردیازش م يقرار یب

 !يناقص برگرد ينر...مواظب خودت باش توروخدا -

 :سر را کج نیو ا کنمیرا لوس م خودم

 ؟يخوایناقص بشم منو نم -
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 :کندیاش دلم را خوش م یتصنع اخم

 ؟یپرسیم یدونیو جوابشو م يکه خبر دار يزیچرا از چ دونمیدوما نم...اوال خدا نکنه -

 :میگویم کنمیم يکه بند کوله را مساو یدر حال...خندمیم

 !داره گهیمزه د هیاز دهن تو  دنشیشن -

و  کشمیبه شال آنکاردم م یدست...اندازمیم شیدمپا را رو یو شلوار ل بندمیرا هم محکم م یطوس يها یکتان بند

 :میگویم

 ..القتمورد ع يگذاشتم هم غذا هیهم الو! هست خچالی يغذا تو! سفارش نکنما  گهید..خوب -

 :دیگویبه چهارچوب در و م چسباندیاش را م تنه

 ...چه مورد عالقه...چسبهیبدون خانوم که غذا نم -

 :وسط حرفش  پرمیم

 !شمایلوس م...لوس نشو -

 :میگویو م کنمیکالفه بند دست بند دستسازم را تنگ م. چسابندیرفتن را به دلم نم نیخسته اش ا چهره

 !بابا سه روزِ! بخند با دلِ خوش برم...رینگ افهیتورو خدا مثه بچه ها ق -

نگاه  یبا همان درماندگ! اوردیدرنم گرید شهیو برعکس هم کندیفرو م شیبایز يموها نیدستش را ب...خنددینم

 :کندیم

 !بغل عمو ایب -

 :میگویبه مسخره م رومیم ازمندشیهمان طور که به آغوش ن ردیگیام م خنده

 !هه...عمو -

عالمه بوسه  کیبعد از ! کنمیاش را درك م يقراریعالمِ نفس که فقط من ب کیبعد از  ،یفشار طوالن کیاز  بعد

 ! کندیم میرها میشانیبر پ

 :زنمیم شیبه بازو یو دست خندمیم

 !باشه نیبه راد یلیخ یلیحواست خ غمایعمو  -

 :کندیو زمزمه م گذاردیچشم چپش م يراستش را رو دست

 !چشم -

 :دهمیتکان م يو سر دارمیرا برم ساکم
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 !خدافظ -

 يها دنیو دو اطیح زیر يسنگها يکه صدا کنمیرا باز م یدر آهن...کنمینم يو من هم اصرار دهدینم جواب

 !طاقت است یب يبدجور دانمیکه م یکس

 :غردیو م کشدیگوشم م يرو تیسرش را با عصبان..شومیو در آغوشش جا م کشدیرا م میپشت بازو از

 ؟يریو م نییپا یسرتو انداخت ينطوریکجا هم -

آنهم از  دمیرا ند يمرد.. عاشقم باشد نقدریکه ا دمیرا ند يتا به حال مرد نکهیبه ا دیشا! به چه دانمینم..خندمیم

تن را به آغوش  نیا خواهمیبه خودم که صبورانه م دیو شا. کند يقراریو ب یابراز دلتنگ یواقع نقدریکه ا کینزد

 ! عادت دهم اش یتابستان يها

رهام اما با ! مضطرب است نقدریسه روز ناقابل ا يبرا غمای! اندازه مرا دوست داشت؟ نه نداشت نیتا به ا رهام

 !بودم دارشیتاب د یو من همچنان ب! زدیبچگانه ام پس م يتمام مرا به خاطر اشتباه ها یرحمیب

 :کنمیگوشش زمزمه م ریز ناخداگاه

 !فهممیحالتو م -

همه را ! چه یعنیدور بودن و دوست داشتن  دمیفهمیم! چه یعنی یوانگیو د يدور دمیفهمیم!  دمیفهمیم من

دست به  يحاضر يمرد معتاد شو کیزن، به آغوش  کیبه آغوش  یوقت دانمیو از همه بهتر م! کردمیدرك م

 !کشمیهم م زهنو دیو شا! ام دهیرا کش ادیاعت نیو درد ا يمن درد خمار! یچه کارها که بزن

 :کندیم نگاهم

 !یفهمینم -

 :گذارمیهم م يرو چشم

 !وصالم بدترِ یِآدم از تشنگ هیبه  ادیاعت -

 :کنمیباز م چشم

 !فهممیپس من م -

 !دارمیبرم نیزم يو ساك را از رو زنمیبه گونه اش م عیکوتاه و سر يا بوسه

 !سپارمیم یتهس يو خودم را به فحش ها و غر غر ها بندمیدر را م! روزهیهزارم ف بوق

 :اندازدیم یبا اخم نگاه نهیو از آ کندیرا روشن م نیماش روزهیف

 !يومدیم رتریکم د هی -
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در حال  يها نیحرف به ماش یو تا خود محلِ قرار ب گردانمیرو به پنجره م! ندارم دنیو حال خند خندمینم

چشم  زنندیمتفاوت بهم تنه م يکه با نگاه ها ییکه حوصله خواندنشان را ندارم، به آدمها ییها لبردیعبور، به ب

 !دوزمیم

 :دیگویاش م یدرون یعقب و با همان مهربان گرددیبرم یهست

 !دوست جونم يشده؟ دل و دماغ ندار يزیچ! ينگار -

 :رومیور م یساك دست يو با دسته  زنمیم يلبخند

 !دلش رضا نبود یلیخ غمایراسش ! آره -

 :خنددیم

 ؟یتاب اون یاووو حاال ب -

 :کنمیم نگاهش

 !نمشیدوست ندارم ناراحت بب -

 !چون نبودم! نگفتم نگرانِ دلمم...تابشم یب نگفتم

از ترس تصادف  یو هست رودیور م لیبا موبا یه روزهیف! کندیچادرش را درست م نهیو در آ گرددیحرف برم یب

 !کشدیرا از دستش م لیناگوار موبا یو اتفاق

 :دیگویبا خنده م یو هست شودیهول م روزهیف

 کرده دختر کوچولو؟ مویعشق قد يدلت هوا! به به به چشمم روشن -

 !تنگش گذاردیهم م یفحش کیو  زندیبوق م يکنار نیماش يحرص برا با

 ؟ینکن یمردم فضول یندادن تو مسائل خصوص ادیبهت ! نمیبده بب -

 !یشیدسته حساب نم نیتو جزء ا! مردم یگیم يتو خودت دار -

 !کنمیگوش م یهست يو خنده ها روزهیف يبه فحش ها! دهمیم هیتک یصندل یو سرم را به پشت خندمیم

 :یسیانگل يها امیام در خواندن پ یحوصلگ یو ب غمای جیمس...لیآن تابع حرکات موبا کیو دلم  لرزدیم یگوش

 !میبفهم وامخیوقت نم چیه گهیبره د دیکه نبا ییجاها هی برهیفکرتو م دنایفهم نیاگر ا -

 ! بودم دهیند کیرا هم از نزد نیمن ا! مرد کی يبه حسود! اش يبه حسود! رشیبه فکر درگ..خندمیم

 :کنمیم پیتا عیسر

 ! اونم به فعل گذشته! کنه يفعل حسود هیبه  یبودم کس دهیتاحاال ند -
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 !بار با خودش جمع کرده روزهیکه چقدر ف داندیخدا م! میشویم ادهیو پ کندیم پارك

 !کرده زانیکه به خودش آو یو بند و نساط نیچمدان سنگ نیبه ا زندیغر م یهست

 نیست که دلِ ا ینیرحسیام یفاصله تنها نگاهم پ نیو من از ا دهدیدوستان داشنکده اش دست تکان م يبرا

 !را برده یهست

را هم در همان  هیو بق زندیبا خنده حرف م روزهیف! دهمیهمانطور جوابشان را م کنندیو خوشرو سالم م کوتاه

! را شاد کنم ینداشته ام کس يوقت نتوانستم با انرژ چیکه ه خورمیو چقدر حسرت م! همه را خنداندینگاه اول م

 !بخش نبوده است يحضورِ پررنگ و انرژ کیوقت حضورم  چیکه ه

 !دوست ندارم چیه! جا خوش کرده را نه که کنارش یافسردگ نیرا دوست دارم اما ا تیمالم نیآرامم ا من

 "!مادر یکنیطوفان م! یبه روز که ناآروم بش ياما وا یآروم" گفتیم شهیهم میدوست داشتن مادر

! خودخواه شده ام نقدریخبرم؟ چند وقت است که ا یچند وقت است که از مادر ب کنمیوفکر م زنمیم یتلخ لبخند

نگارِ  ياوریم ادیمادر کو؟ کجا رفت؟ اصال نشان مزارش را به  ادی! کنمیکه فقط و فقط به خودم فکر م نقدریا

 يدر دلش خبر فهممیم! کندیجا م تانمدس يدست سردش را در گرما یهست! کنمیو باز م بندمیاحمق؟ چشم م

 !زمستان به راه انداخته اند قرار،یدستها ب نیراه افتاده که ا

 :کنمیگوشش زمزمه م ریز

 ؟يچرا سرد! یهست -

 :اندازدیم ریو سرش را ز کشدیبه دندان م لب

 ...ریام -

 :طوفان یآرام و ب! خندمیم! باستیاما ز بیچقدر غر! گفتنش را دوست دارم ریام نیا چقدر

 کودومه؟ یگیم -

 :کندیاضطراب نگاهم م با

 !کنهیشک م! یکنیبفهمِ که تو نگاهش م خوامینگاهش کنم و نم خوامینم -

 :خندمیم! خودم شباهت دارد رستانیدوران دب يها يبه بچه باز شتریغرور ب نیکه ا يوا

 !کنمیتابلو نم! رنگ لباسشو بگو -

 !دهیپوش يمردونه سرمه ا رهنیپ هی -

 :کنمیچشم تنگ م زند،یبه کمرم م یمشت روزهیف
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 ؟ یزنیچرا م -

 :خنددیم

 !تو خودت ينخور چیگفتم پ یخودتو گرفت یلیخ ينجوریهم -

 :زنمیشانه ام کنار م يو دستش را از رو کنمیرا جمع م صورتم

 !مزه یب -

 :به تن دارند يسه پسر لباس سرمه ا قایدق..چرخانمیم نگاه

 !خوب کودومشون؟ سه نفرن -

 :کشدیچادرش را جلو م لبه

 ! پاشِ یمشک یکتون! داره شیکه ته ر یبابا همون! یآخ چقدر تو خنگ -

 :دیگویو او با حرص م کنمینگاهش م یسوال دوباره

 !بابا اونکه از همه خوشگلتره -

دم به  یکه ه یهمان! دیگویرا م یانیو ع يرو بایهمان پسر ز کنمیفکر م! بدتر از من روزهیف! ردیگیام م خنده

 !مانیو طبقه اجتماع یوضع مال! رفتارمان! فرهنگمان! خورمیمن به او نم! خوردیبه من نم دیگویساعت م

 !میکن کیالم علس میخوب بر -

 :ردیگیو لبش را محکمتر گاز م زندیبه گونه اش م یچنگ..پسر ها نباشد دیکه در د ستدیایم يجور

 !شناسهیاصال تورو که نم! جلو يوقت نر هی! نه يوا -

! تر یدوست داشتن! از من است باتریز یهست! فهممیترس را نم نیا! همان حسِ ناراحت کننده سراغم آمد دوباره

! فهممیوهمِ گنگ را نم نیا لیمن شوهر دارم و هنوز هم دل! خوش قد و باالتر یشاداب تر و حت یبا صورت

 !معرفت دارد یب الِیدان کیهم که دل درگروِ  روزهیف

 :اندازمیباال م شانه

 !یهرجور راحت -

 طیمح دانمیکه کداممان را اما م ندیبیچشمم نم قایدق! کندیمعروفش مارا نگاه م نیحس ریام نمیبیکه م گردمیبرم

 !طرف هاست نینگاهش هم

 !کنم یرا متوجه هست نیحس ریمسافرت ام نیدر ا دیبا یبددل نیاگر شده به خاطرِ خالص از شرِ ا یحت
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من ! کردمیمن هم دانشجو بودم من هم در اردوها شرکت م! خنده دار است میبرا بشانیعج يو رفتارها دخترها

 !ام دهید ادیز! ام دهیهم پسر د

 چیحس کرده ام ه کیام، هرچه را از نزد دهیام، هرچه شن دهیمن هر چه د "ستیکه بدجور واقع ستیتیواقع اما

 "!ارزش نشده بودند میها و حس ها برا دهیشن نیها، ا دهید نیا یزمان چیوقت، ه

 ..و برود  دیایب! دیایتر است که منتظر ماندن تا رهام ب یواقع نیا و

 !برود گذارمیوقت نم چیکه ه ییغمای و

رد  پشانیو اک نیحس ریدرست از کنار ام! افتندیو راهنما کم کم به سمت اتوبوس راه م یمرب يها با صدا بچه

 !دمیکه از دور د يزیاز آن چ باتریز! که فکرش را کرده ام ستیو جذابتر از آن باتریز فهممیو تازه م میشویم

 کیدر  فیدر همان رد قایمن هم دق! هم کنارش یو هست ندینشینفره مدو یصندل يبا سر و صدا رو روزهیف

 !نفره کی یِصندل

و تنها من از استرس نگاه . از همه شتریبا پسرها ب! خنددیم! کندیم یشوخ! کندیشلوغ م فتادهیهنوز راه ن روزهیف

جوالن  ریکه اطراف چشمان ام یدختر لوند و آنچنان نهمهیبا ا کندیاحساس خطر م نقدریاگر ا! خبردارم یهست

 را همراه کرد؟ روزهیچه من و ف يبرا دهندیم

 يدوستان شر و شور! عقب را اشغال کرده اند يها یو دوستانش صندل ریام..اندازمیم تیبه جمع یاجمال نگاه

گوشش  يکه رو یمتیو هدفونِ گران ق یاما سرش در گوش نیحس ریو ام کنندینگاه م روزهیبه ف طنتیبا ش! دارد

 !گذاشته

 ... بنددیخنده چشمانش را م نهمهیو ا یدوست نهمهیو فارق از ا دهدیم هیتک یرا به پشت صندل سرش

و دلقک  روزهیبه ف ،یبه هست یهم نگاه حیتفر يبرا یاو حت! چقدر کارم سخت شده است کنمیمن فکر م و

 !نداختین شیها يباز

 !ندیایفرود م شیپا يرو یِکول يرو کیتمیو رکه با نظم آرام آرام  شومیم رهیانگشتانش خ به

 !نمینشیم یصندل يو مثلِ بچه آدم رو چرخمیو خجالت زده م رانهیو من غافلگ کندیباز م یرا ناگهان چشمانش

 :رفته بود ادمیاز مردم که به کل  غامیو دو پ اورمیرا درم لمیموبا

 ؟يدار یطومار گذشته چه توقع هیاز ! باشه به تو نیتر کینزد تونهیاون م کنم،یم يحسود یرو تخت هیمن به  -

و چقدر خوب ! چقدر دوستم دارد! چقدر خر است و چقدر عاشق! است وانهیکه چقدر د کنمیو فکر م خندمیم

 !خوب! ات اما خواستن خوب است یلیم یبا تمام عادت ها و ب! تورا بخواهد یاست کس
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از ! شده ها پیاز آن با فکر تا! شیاشقانه،از آن دلتنگ دارهاع يها امیاز آن پ! کنمیاش را باز م يبعد جیمس

 !لرزاندیکه دلم را م ییاز آنها! دادمیرهام م يبرا ادیکه ز ییاز آنها! جوابش را بدهم توانمیکه نم ییآنها

چگونه حرف  دانمینم نکهیبه ا غما،ی نیسه سال، به تمام ا نیو به تمام ا گذارمیم شهیجواب سر به ش یمن ب و

بلد  غمای نکهیبه ا! نوش جان کند زهیمیقلپ آب ب هیدر استخر  نینکند راد نکهیزدن با بابا را شروع کنم، به ا

 یهست نکهیاز ا! دلخور است  میزنگها رشدنیو د ریپدر از تاخ نکهیبه ا! غذا را گرم کند یدرست و حساب ستین

 ! خراست و من خر تر از او یلیخ روزهیف نکهیبه ا! دحسو شتریب دیچقدر عاشق است و همان اندازه و شا

 !دیبا! بزنم یبه مزون لباس عروس دوست هست يبعد از بازگشت سر دیبا نکهیا به

 فاتح قلبم عشق تو شکستم داد آه

 !چند وقت چقدر با احساس شده است نیا کنمیو حس م رمیگیرا م دستش

که کم و کوتاه و به ندرت  نیهم کندیشبانه ام م يها ینینداشته اش را خرجِ تراس نش يکه حوصله  نیهم

 !کندیخوب را صرف من م يفعل ها نیو چقدر از ا! است نمتیمن غ يبرا "زمیعز" دیگویم

 خوردیکه م يچا! نوشدیرا م شیو چا گذاردیم شیپا يدستم را رو کندیکوتاه کنارش دراز م زیم يرا رو شیپا

سبز و  يعطر نچندان دلچسب چا نیا نیچه رابطه ب دانمینم! کنمیرا م شیگونه ها يهوس زبر خودیمن ب

 !پر خواهش من وجود دارد يها دنیبوس

من ، کمان  نی، ه ردیگیرا دست م راهنشیپ يرو ختنیکه سعادت ر یی، لکه چا عمیسر يمن و بوسه  پرش

 !خواهمیم تینها یلحظات را ب نیدر همش، ا يابروها یِخواستن

 !دودیم رونینفسش ب کند،یلپش را باد م بندد،یچشمانش را م کند،یم را از تنش جدا لباسش

 !که نخندم کنمیم یو سع رمیگیرا به دندان م ناخنم

 :کندیم نگاهم

 !!!!يبرو خدارو شکر کن که نگار -

و به  بوسدیگردنم را م یک فهممینم د،یایجلو م یک فهممینم! خندمیو از ته دل م کنمیرا به عقب پرتاب م سرم

احساسات خشن و کوتاه مرا به وجد  نهمهیکه چرا ا فهممینم! گرددیبرم شییابتدا شنیسرعت به پوز

 !فهممیواقعا نم...اوردیم

 :کشدیرا باال م يو قلپ آخر چا شودیم رهیبه روبه رو خ..کنمیم نگاهش

 !نگار بودنت ینگا نکن، تالف ينجوریا -
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 :اندازمیباال م شانه

 !نگفتم يزیمن که چ -

 ! فهممیم خوردیکه کنار چشمش م يادیو ز زیر ينهایرا از چ نیو ا خنددیم

 !خانه کرده را رشانیکه ز یکوتاه يها هیسا یحت...پرستمیها را م نیچ نیا من

 ...دمشیوقت با ستاره ند چیکه ه کنمینگاه م یو به آسمان دهمیم هیرا به شانه اش تک سرم

 !کرد مارویقد يدلم هوا يدفعه بعد از ظهر هیچرا  دونمینم -

 :دیگویو آرام م کندینم نگاهم

 قا؟یکودوم قسمتش دق ما؟یقد -

 :میگویم اقیو با اشت کنمیپاجفت م یصندل يرو

چقدر ... خوادیم رستانمویدلم دوران دب! بابامم بود ، خوده خودش بود، نه مثه حاال...که مامانم بود ییهمون وقتا -

 خوادیرو م یکس هیدلم ...ییدا هیعمه  هی خوادیخاله م هیدلم  ،یدونیم...دمیخندیبچها م يدغدغه به شر وروا یب

 ادشیو اون  "ادته؟ی"بگم  زنمیباهاش حرف م یکه وقت یکس هی! از گذشته داشته باشه ینشون هیکه با خودش 

 !ادیب

 :کندیگوشم زمزمه م ریکج کنار لبش ز يبا خنده ...باز کندیم نگاهم

 !ها مونهیم ادمی زارویچ یلیمنم خ -

 :کوتاهم لبخند

 !دهیقد نم ادتهیبه ! ستین ادیما ز ياما عمر خاطره ها دونمیم -

 :بوسدیرا م میموها اندازدیرا دور شانه ام م دستش

 شه؟ینم...حرف زد شهیکه م ندهیدرباره آ -

 ه؟یبگو، برنامت چ..حرف بزن...شهیچرا م -

 ؟يدوست دار یبرنامم؟ تو چ -

 ؟یکن کاریچ يخوایم. رهام میجد -

 !میکن کاریچ -

 !دیایفعل بد به دلم خوش م نیا...لرزدیم دلم

 شدم؟یم یچ دمتیدینم پیاون اک ياگر تو....کردینم یتورو معرف روزهیواقعا اگر ف -
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 :تک خنده مردانه  کی

 ...اما ! یکن یبدون من زندگ یتونستیچون م شدینم یچیاونموقع ه -

 : کنمیکج م سر

 ....اما -

 :میگویمن اما آرام م...دهدینم جواب

 ...من نباشم  يروز هیاگر  -

 !ادامه دهم  گذاردینم...دوزمیم کشیدر چشمان تار نگاه

 :کشدیروز مرا م کیزمزمه ها  نیا

 !یتحمل کن یتونیرو نم یکس چیبعد از من ه گهیتو د... رو برات معلوم کنم  يزیچ هیبچه  نیبب -

 ! ردیگیم نبار،یا لرزدینم دلم

 :بوسدیگوشم را م ریز

 !تا آخرِ عمر میهم زونیما آو! تحمل کنه تونهیمنو نم میکس چیکه بعد از تو ه نجاستیا یآخه بدبخت -

 !کندیاشارت دلِ گرفته ام را باز م کیماده روان کننده با  کیاو مثل  و

 ! عالمِ اتفاقات افتاده کیسه قرنِ، و  يدور کیسفر سه روزه،  کی

 :خندمیم کند،یو تنها نگاهم م ندینشیم میرو روبه

 ه؟یچ -

 !نیهم...فقط نگاهت کنم خوامیم -

 :دهمیو زانوانم را ماساژ م کنمیمبل دراز م يرا رو میخنده پا با

 !ما بده يزانو ها نیمالش پدر مادر دار به ا هی اینگاه کردن ب يبه جا -

 !ردیگیم ياما او جد میگویم یبه شوخ من

 ...کشدیم میپا يبا مهر دستانش را رو! گذاردیم شیپا يرا رو میو پا ندینشیمبل م يرو

 !کردما یشوخ -

 . دهدیافتاده اش را فقط تکان م ریو سر به ز خنددیم

 ...یدنبالت؟ تو که گفت امیب ینگفت ؟يچرا خبر نداد.. ارهیبال درم ادیاز کالس ب نیراد -

 :میگویحوصله م یب
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 ! ول کن تورو خدا...گهیاومد د یداداشِ هست -

 :جو را عوض کنم  خواهمیم! دوزدیم میدوباره نگاهش را به پاها دلخور

 !تنگ شده شرفیب نیا يآخ که دلم چقدر برا -

 :گذارمیشانه اش م يدستم را رو دهد،یدر حالت صورتش رخ نم يریتغ چیه

 !نفره مهمون دو نفره هیتخت  نیامشبرو ا شبت،ید جیمس يبه جا یراس -

 !در عوض کردن بحث دارم یمن استعداد افتضاح گفتیرهام راست م! کندیم اخم

اش  یشانیپ يرا که رو ییموها...که به اندازه تمام با رهام بودن از آن محروم ماندم یطنتیش! نمینشیم شیپا رو

 !کندینگاهم نم...کندینگاهم نم. دهمیرا باال م ختهیر

 !غمای -

 :دیگویبا حرص م فشاردیهم م يرا محکم رو چشمانش

 ! یرفع کن ستیکه از ته دل ن ییها یکیهارو با نزد يدلخور خوامینم -

 :دیگویو خشک و سرد م کندیم نگاهم

 !مهر عادت کردم ینگار ب نیمن به ا -

 ستیکه تحت کنترل خودم ن ییرفتارها يخودم برا يدلم برا...سوزدیاحساسش م ي، برا غمای يدلم برا...رمیم وا

 :چسبانمیکف دستم را به گونه اش م...  چکدیاشکم م..سوزدیکه زهرش کردم م یزندگ يم برادل! سوزدیم

 ...غمای -

 :چرخاندیچندبار سرم کالفه

 !نکن هیگر -

 : کنمیرا با پشت دست پاك م اشکم

 !دیببخش -

 :است دهیچقدر رنج نگاهش

 ينگار؟ تو برا نیهم! کو نیپس راد یگفت ،ي، دست داد اقیبغل پر اشت هی يسالم گرم، به جا هی يبه جا -

 ؟یاحترام چ خوام،یاحساس نم ؟يکردیقدر احساس خرج م نیرهامم هم

 ! کندیم شیر شیلحن مظلومش دلم را ر...  دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 !دیببخش -
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 !تکرارش نکن یپس خواهشا ه! شهیدلِ گرفته من وا نم یحرف شیکلمه ش نیبا ا -

 :میگویبغض مضاعف م با

 بگم؟ یچ -

اش  یشانیپ يو دستش را رو بنددیچشمانش را م! دهدیم هیمبل تک یو سرش را به پشت دهدینم یجواب

 ! زمیریاشک م شیپاها يمن همچنان رو..گذاردیم

 ! کردم کیچه افتضاح نزد نیدور را بب دارید

 !ستیحس بد یمانیپشآخ که چقدر ! صاحب یساعت ب نیا يصدا م،یها نیف نی، ف شیبلند نفسها يصدا

 کند؟ینم تیکفا یاحساسِ عوض نیعبرت ا يسکوت برا قهیو هفت دق ستیب

 !کندیام م وانهید ادیسکوت پرحرف نه، پر فر قهیو هفت دق ستیب

ام را محکم و  یشانیو پ کشدیسرم را محکم م! امان از نگاهش! آخ ...نگاهش...نگاهش رد،یگیرا باال م سرش

 :چسباندیداغم م یشانیاش را به پ یشانیپ...چکدیبا احساستر م نباریاشک ا...بوسدیخشن م

 ! يکرد کاریبا من چ نیبب! شمیبازمنم که بدهکارت م لیدل یاما ب یزنیتو پسم م -

 :کشمشیو در آغوش م کنمیمردانه اش حلقه م يدستانم را دور شانه ها ناخداگاه

 ...زمیعز -

 کیتنها ابراز  نیجمله بلند، ا کیشروع  يبرا ایدستور،  يکلمه برا کیشده بود، نه  يزینه برنامه ر زمیعز نیا

 !نیهم. حرکت کوتاه بود کیدر  دیاحساس شد

 !کنمیم دایوجودش دست پ یِاز ابعاد دوست داشتن یلیبه خ شودیمظلوم م یوقت! کشمیرا بو م عطرش

 :خنددیو آرام م بوسدیام را م ینینوك ب...جسم کوچکم را  کشدیم عقب

 !شمیدارم عاشقت م یه کنمیحس م یشیقرمز که م -

 !ریامانِ اخ یب يزشهایر نیاز ا....زدیریم دلم

 :کنمیم يباز يباز راهنشیبا دکمه باز پ...خندمیم هیگر انیم..خندمیم

 ...و ادیتوام که خوشت نم! رمایباهات ورم...باهاش ور نرو -

 ...و...خنده و  ریز زنمیم بازهم

 !جو، و هزار حس دارد کیبحث،  کیدر عوض کردن  ياستعداد فوق العاده ا غمایاعتراف کنم که  بگذار
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 خواهدیدلش م...پردیم نییخانه باال پا یِکنار حوضِ آب نیراد! دهدینان جا م يدلِ کباب شده را البه ال غمای

به خنده ام  یناگهان ين هاپرتاب شد يو تالشش برا! گذاردیخودش را به دست آب بسپارد اما مخالفت من نم

 !اندازدیم

 ! زمیریو درون دوغ م میسایخشک را کف دستانم م ينعنا ها...گذارمیاپن م يدوغ را رو پارچ

 !ستیجار یلحظه زندگ نیچقدر در ا کنمیو حس م کنمیرا زمزمه م یبسطام ي "گل پونه ها"لب  ریز

را باالتر  کیموز يصدا يو درجه ا دیایو م رودیم غمای! کشمیم یقیو نفس عم چسبانمیم ینیدستانم را به ب کف

 !ردیگیخنده ام م! بردیم

و به کارش ادامه  بوسدیبه سرعت گونه ام را م! خورمیو م خندمیم...ردیگیدهانم م يکباب شده را جلو تکه

 !دهدیم

 :خواندیم ادیبا فر یو گاه ردیگیم يرا به باز بادبزن

 ...تنها يمن مانده ام تنها -

وقت به دست  چیکاش ه...گم شوم غمایآرام  يو در خنده ها اورمیکه گذشته را به خاطر ن کنمیم یمن سع و

 !یزندگ نیبه نفع همه ا...من پنهان بمانم به نفع همه ماست! نشوم دایگذشته پ

کنار هم  میخواهیتابستان را م نینهارِ ا نیو حاال اول میتخت را سر و سامان داد...میکرد زیرا تم اطیح روزید

 !میصرف کن یسنت یلیخ

 !و حضور نسبتا گرمِ نگار غمای یبا چاشن...دهدیم نیطعم راد نباریکه ا یتابستان

 :کنمیرا دست به دست م یگوش

پدر  هیچ يفکر یب! غمایمنِ نه  ریهمه تقص قایتعو نیو ا رایتاخ نیا...من ِ ریتقص...اما دیگیبله شما درست م -

 من؟

 غمای...کندیم طنتیش نیراد..خواندیحاال که گل پونه ها م....را یفیبالتکل نیا یکنیچرا؟ چرا تمامش نم دیگویم

 !ها لهیپ...کندیم لهیپ شومیم وانهیخوش نعنا د ياز بو یدرست وقت...کندیکباب درست م

 :زندیداد م غمای

 !سرد شد ایب زمیعز -

 :رمیگیم یرا به دهان گوش دستم

 !امیم دیشما بخور -
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 !چسبهیبدونِ تو که نم -

 :چسبانمیو دوباره تلفن را به گوشم م زنمیم يلبخند

 م؟یحرف بزن گهیوقت د هی شهیم ییبابا -

 گه؟یزمان د هیبه  یکنیموکول م زویهمه چ میمثه آدم حرف بزن میخوایچرا هر وقت م -

 :میگویافتاده م يشانه ها با

 !دیکنیبحثا انتخاب م نیا يرازمانارو ب نیبدتر شهیآخه پدرِ من شما هم -

 صیدخترم تشخ یِفاصله زمان و مکان و تناسبشو با مسائل مهم زندگ نیاز هم دینبود با ادمیکه  دیببخش -

 !بدم

 :میگویم آرام

! دمیاما خوب هم وقت نشد هم خجالت کش..رمیزودتر تماس بگ خواستمیم...بگم دیکش نجایباشه حاال که به ا -

 یگفتم عروس غمامیالبته من به ! میزودتر مراسمو برگزار کن شهیو اگه م نیبگم برگرد...بگم که  خواستمیم

 !نیهم! میکن یو زندگ يور هی میمراسم ساده بعدشم بر هی خوامینم یآنچنان

 :کندیرا فوت م نفسش

 !برگشت يدنبال کارا رمیامروز م نیمن هم -

 :خندمیم

 !مینیلباس بب میبر میخوایتازه امروز عصر م! مینکرد میاول يعجله؟ بابا ما هنوز کارا نقدریحاال چرا ا -

 ...بگو نجایاز هم ارمیب يزیچ يخواینگار جان اگر م -

 :زنمیم لبخند

 !مینهار بخور میخوایمن برم؟ م ییبابا...ارزش داره ایدن هیحضورت ...نه ممنونم -

 ! ونسالم برس غمامیبه ...برو بابا..برو  -

 :رمیگیباال م میو دستم را به حالت تسل رسمیبه تخت م زیپا ، تند و ت نوك

 !دیببخش...دیببخش -

 کنمیبا لبخند چشمانم را جمع م!در دهانش چپانده يکه تا خرتناق سبز ییغمایو  افتدیاز جنبش م نیپر راد دهان

 :زنمیو دست به کمر م

 !چسبهیکه بدون من بهتون نم -
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 :دیگویو با خنده م ردیگیدهانش م يدست مشت شده اش را روبه رو...دهدیبه زور و بال لقمه را قورت م غمای

 ن؟ینه راد! میمردیم میداشت گهیجونِ نگار د -

که از کباب جدا کرده  يدیسف يو لوله ها ختهیشلوارش ر يکه شلخته رو یبرنج...دور دهانش یاهیو س نیراد

چقدر دلم  یو گاه شودیبچه م یکه چقدر گاه يوا...غمای...رودیضعف م شیم برادل...و کنار بشقابش گذاشته

 !بغلش کنم و فشارش دهم خواهدیم

 :بوسمیرا م شیو موها کنمیبغلش م...عیباشم و سر يدر ابراز احساسم قو خواهمیم گرید

 !نوش جونتون -

 !زدیبر شودیکه باعث م گذاردیتخت م يرا محکم رو وانیل نیراد

 بچه؟ یحواسمان را پرت کن یخواهیم ییزهایبا چه چ! رهام گونه بیعج يو بازهم از آن حسها نیراد بازهم

 : نمینشیو کنارشان م کنمیلبخند و حوصله دوغ را پاك م با

 ؟يواسه عصر که وقت دار غمای -

 :کشدینفس سر م کیرا  وانیو ل زندیم يلبخند

 ! ز و فردا دربست استخدام خانوممامرو! وقت نداشته باشم هیقض نیفک کن واسه ا -

 :دهدیو او باز ادامه م دهمیتکان م سر

 !تونمیشخصا نم گهیمن د! میجونِ نگار زود تمومش کن -

 رویچ ؟یتونیچرا نم " پرسدیم...حرفاست نیهم زرنگ تر از ا نیراد! کنمیاشاره م نیو به راد اندازمیباال م ابرو

 "؟یتونینم

 :دهدیتکان م يو سر خنددیم غمای

 !بعدا بهت گفتم دیحاال شا -

و ترب را با صدا  خنددیم! زنمیو نامش رابا غلظت صدا م کنمیرا به سمتش پرتاب م یترب یخنده و اخم تصنع با

 :زنمیو داد م فشارمیهم م يچشمانم را رو... زارمیب شیاز صدا داندیم..زندیگاز م

 !ـــــــغمای -

 :دیگویو تنها م خنددیم

 !جــــــــــــــــونم -

 !نه از آن گران گرانها نه ازآن چشم کور کن ها! یبرق خاص چیبدون ه...یپف چیبدون ه...و ساده و بلند دیسف
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 !چشمم را بد گرفته دشیتاج بدون تور و گلِ بزرگ سف! دوست دارم تینها یبلندش را ب يها دستکش

! ببرم نیاز ب توانمینم یدرمان چیکمرم را با ه يقهوه ا يلک ها! شودیم میکمرش اما عزا يسراسر يدوز پوریگ

 بود مادر جان؟ هیهم ارث نیا

 !زنمیم یو چرخ زمیریدورم م...که بعد از مدتها فرشان کردم ییموها!اندازمیم ینگاه نهیآ در

 !ستیهم کل غمای يبرا نیآن مرد کشها هم نشده ام اما ا از

 :فشاردیرا به درز در م دهانش

 !رخ بده بابا هی...شمایدارم تلف م نجایبنده ا...نگارم -

هرچند ...که تو ذوقم بزند ستین یآدم غمای! که هول شده ام کنمیاعتراف م..کشمیم ینفس..زنمیم یرنگ يآجر رژ

مورد پسند واقع نشوم  نکهیاما از ا! کندیلب و لوچه کج نم دیایاگر خوشش ن یحت! دیایهرچند به من ن..زشت باشد

 !کشمیذاب مع

آرامش و  يقدمها يو صدا نییپا اندازمیسرم را م! کنمیو در را باز م کشمیدوباره به دامن بلندش م یدست

 !رمیگیسرم را باال م! خواهدیکننده م وانهید يدلم از آن بهت ها! آرامترش ينفسها

و  کنمیلب کج م..کندیباال رفته نگاهم م يابرو کیداده و با  هیبه در تک نهیدست به س! چیه..ینه خشک یبهت نه

 :میگویم اطیبا احت

 ست؟یخوب ن -

 :دهدیو دستانش را به سمت آسمان تکان م کشدیداد م ناگهان

 !یلعنت يتو فوق العاده ا ست؟یخوب ن -

به که  ينه نگار بندیخوده نگار را فوق العاده م یعنی نیو ا! یگفت فوق العاده هست..يفوق العاده شده ا نگفت

 !است نیمز دیلباس بلند و سف نیا

و  دیلباس سف یدر همان تنگ...بدون فن يو در همان گرما بنددیدر را محکم پشت سرش م...خنددیتر م بلند

چه عمس  نیا! بزنمش خوردیو تا م دیایخنده بند ب خواهدیدلم م غمای یِدر همان حصار ترش و صورت...ساده

 بود آخر؟ یالعمل

 :زنمیبه گونه اش م یآرام ضربه

 بود؟ یچه حرکت نیا وانهید -

 :خنددیم..کندیم یآشت نهیآ يکه کمرم با سرد دیایجلو جلو م آنقدر
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 ...کنار میو بابا و مامان و با اجازه بزرگترارو بذار یعروس گمیآقا من م -

 :اندازمیباال م ابرو

 خوب؟ -

 :شود میمقابل زن بودنش تسلزن در  کیچه کند که  داندیخوب م... بوسدیام را م شانه

 .....و تو و  دونمیبعدش من م -

 :بوسدیگونه ام را محکم م...خنددیو باز م زنمشیم...خنددیم

 هوم؟! ستیحرفا ن نیا گهیمن و تو که د نیبابا ب! به خدا یخجالت یلیخ -

 :شومیم رهیو به سقف خ رمیگیرا باال م سرم

 .رونیب يبر یتونیم -

 :مردانه و کلفتش يخنده ها بازهم

 ....برم به خدا ادیاصن دلم نم -

ساده را  دیسف نیا دیاینگارِ فوق العاده را دلش نم نیدایآیدلش نم...برود دیایدلش نم...لرزاندیدلم را م شیجد لحن

 !دیایاو دلش نم! تنها بگذارد

 !کنمیم یتالف! ادیبگو ب نبارویا هیحاال  -

 :زنمیاخم لبخند م ياما به جا دیایدردم م...ردیگیام را محکم م شانه

 ؟یکن یتالف يخوایم یک قایدق -

 :چرخانمیدر نگاهش م چشم

بعدا  رونیپس برو ب...کنم  یتالف یعمل تونمیلباس اصال نم نیاتاق تنگ منم با ا نیا يکه االن ، تو یدونیم -

 !شمیم ادآوریبهت  شمیتئور

 ...ستیژکندش که اوج ناباور يو خنده  ردیگیندان مکالمم متعجب لبش را به د ییپروا یو ب یپرورگ از

 :دهدیو سر تکان م رودیعقب سمت در م عقب

 !خدا به دادم برسه...يراه افتاد..نه -

 اورمیرا درب ایح یپروا و ب یآدم ب کینقش  توانمیمن هم خوب م...بندمیو در را محکم م دهمیم هلش

 توانم؟ینم...ها

 !تاالر ساده و دنج شهر است يبرا یخال يتنها جا گریدو هفته د ي دوشنبه
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 ! دوهفته آن طرفتر نورتریهفته ا کیدارد  یچه فرق حاال

و ساکت  رودیو ساکت م ستیخوشحال ن غمایاز شور و شوقِ . چسباندیخودش را به دامانم م يادیز دایجد نیراد

 !برد تا برساندش مدرسه نیراد! دیایم

 !کردیدرکم م یاما کاش کم دهدیحد قد نم نیالبته که عقلش تا ا. خواهدیمرا نم یخوش نکهیاز ا ردیگیم دلم

 :کنمیم یخال یکی یکیرا  نتهایو کاب دارمیکتف و گوشم نگهم نیرا ب یگوش

 زنگ نزد؟ نیحس ریام -

 :پشت هم مشهود است نیاز هم شیچشمانش و رنگ روشن صدا درخشش

 !تیکو رهیداره م! میحرف زد شبیچرا د -

 :خوردیم ییباال نتیکه سرم محکم به کاب کنمیراست م قد

 ...آخ -

 :دهمیرا ماساژ م دهیو مکان ضربه د بندمیرا م چشمانم

 !یلعنت...اه -

 شد؟ یچ -

 :زنمیم يو با پا ضربه ا بندمیرا محکم م نتیکاب در

 !نتیسرم خورد به در کاب...بابا یچیه -

 :خنددیم

 !مرض -

و چندبار به کف سرم انگشت  دهمیم هیبه اپن تک! است ریام يهمه از اثرات صدا دانمیو م خنددیم بازهم

 :امدهیتا مطمئن شوم خون ن کنمیم یو نگاه کشمیم

 حاال؟ یواسه چ تیکو -

 !يِسفر کار دونمیچه م...  رهیبا پدرش داره م -

 هنوز در مورد تو با خانوادش صحبت نکرده؟ -

 :کندیم خر خر دهانشش اعصابم را خورد يصدا

 صدا؟ نیبا ا یکنیکوفت م یچ -

 !شده یدنیآخ که چه منظره د....خنددیهمان دهان پر م با
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 ...گندم شادونه...هه -

 !ادایمن بدم م دونهیم...ریجلو اون شکم واموندتو بگ قهیدق هیحاال  -

 :زنمیم غیج...جودیو م کندیدهانش را باز م بدتر

 !دهنتو ببند...یهســـــت -

مچش ...زیم يرو کندیرا پرت م نکشیو ع ئچیو سو اندازدیابرو باال م.غمایبا ورود  شودیو هوار من همزمان م داد

 !یچیکه ه اندازمیابرو باال م "؟ چه خبره؟ هیچ"کندیو زمزمه م دهدیم يرا قر

 قطع کنم؟ ای یزنیحرف م -

 دمید گهیمنم د! عجله کنم خوامینم گهیم.. میبشناس شتریب گرویبهتره همد یمدت هی گهیم...خوب حاال توام -

مسکوت بمونه  زیهمه چ ينطوریهم...بگم خواستمیطاقچه باال گذاشتم گفتم من زودتر م گهیم ينجوریا نیا

 !بهتره

 :زنمیم يشخندین

 !جلوشا ياریدرن يهول باز -

 حرفا؟ نیمن و ا..نه بابا  -

 :میایو ابرو م چشم

 !حرفا نیاتفاقا تو و بدجورم از ا -

کال امروز همه دست به دست هم ! دنیبه هورت کش کندیو شروع م ستدیایم میو رو به رو زدیریم ییچا غمای

 !دادند تا مرا به مرز جنون بکشند

 :رومیغره م چشم

 !میزنیحرف نم یمیصم یلیهنوز باهم خ! دمیبهش رو نم ادیز! نگار ينه جد -

 !بهتره يطور نیهم...خوبه -

 ؟يندار يکار.دراومد گهیصداش د! ببره خوادیمنم م ییبره جا خوادیبرم محمد م دیمن با ينگار -

 !سالم برسون نایبه مامان...نه قربونت -

 یطانیلبخند ش..شومیاش م رهیپا خ يو پا جلو نهیو دست به س گذارمیاپن م يرا رو یگوش یاز خداحافظ بعد

 :زندیم

 !اعصاب یاحوال خانوم ب -
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 :میگویخنده ام را کنترل کنم م کنمیم یکه سع یو در حال بندمیرا م چشمانم

 ؟يکردیم کاریچ یجلو من داشت قایدق -

 :دیایم کیو نزد خنددیصدا م با

 !خوردمیم ییچا..هه کردم؟یم کاریچ -

 :میگویم یو با اخم تصنع کنمیباز م چشم

 ! نیدیکشیهورت م. نیخوردینم رینخ -

 :دهمیاش تکان م نهینشانه ام را رو به س انگشت

 !!!!توهما رهیکالمون م یکن یبا نقطه ضعفام اعصاب منو خط خط ياالن بگم بخوا نیاز هم غمای نیبب -

 :کشدیاجازه در آغوشم م یو ب ردیگیرا م انگشتم

 !جوجه ادیبهت نم تیآخه عصبان -

 :رومیم عقب

 !غمای میجد -

 :کندیم یالک اخم

 !میمنم جد -

 :زنمیاش م نهیبه س یمشت

 ..لـــوس -

 :دیگویم یمقطع يخنده  با

 اد؟یتو بگو لوس به من م ییخدا...صدا نیبازوا و به ا نیلوس؟ به ا -

 :زنمیو پسش م خندمیاخم م با

 !وونهید...گمشو -

 :شودیو او هم از آشپزخانه خارج م پردیهمگام با صحبتش از آن طرف اپن م...شومیآشپزخانه خارج م از

 ....ينگار -

 !کنمیرا چک م یمیآخرِ دوست قد جیو مس دارمیرا برم لمیموبا...اندازمیپا م يرو يو پا نمینشیمبل م يرو

 هوم؟ -

 :ندینشیم کنارم
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 م؟یحرف بزن -

 :تا نگاهش کنم کندیوادارم م شیجد لحن

 !میحرف بزن -

 :کشدیم یقیعم نفس

 اوقاتمونو تلخ نکن خوب؟...امروز حالم خوشه..نگار -

 :کنمیم اخم

 ...وا مگه-

 :پردیحرفم م وسط

 ...يهنوز نگفته اخم کرد -

 :زنمیم یالک لبخند

 !بگو...بفرما -

 :زندیدستانش را بهم گره م..کشدیم یقینفس عم بازهم

 !در مورد خونست -

 :دهمیآب دهانم را قورت م..زدیریم قلبم

 خوب؟ -

 :مالدیو چشمانش را م کندیکج م سر

 !لِیتکم زشیهمه چ...الیو وسا دمانشیچ! آمادست زشینگار همه چ...خونه آمادست! نگار -

 :ردیگیو دستم را م دیایم کترینزد

 !کنم یزندگ نجایا تونمیمن نم! نگار -

 :زده باشم یحرف خواستمیفقط م اورد،یپناه م میآرام آرام به گلو بغض

 !یپس چرا زودتر نگفت -

 :اندازدیباال م ابرو

که بهش  يزیهرچ دونمیچه م لشویاز خونه و وسا يتلنگر هی نجایا ومدمیکه م ينگفتم؟ نگار من هر بار -

 نگفتم؟ یگیبعد م! زدمیبهت م شهیمربوط م

 :موقع نپرد یبغض ب! رونیکه نپرد ب دهمیدهانم را قورت م آب
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 ؟یتونینم یچ يبرا -

 :اندازدیبه اطراف م ینگاه

! خودمو دارم یِمن زندگ! کنم یتو خونه رهام زندگ تونمینم ؟یفهمیم! کنم یتو خونه دوستم زندگ تونمیمن نم -

من  مونیشب اول عروس! تحمل کنم نجارویا تونمیچون واضحِ من نم. یچ يبرا ینداره بپرس یاصال لزوم

 ؟یفهمیم. کنم تیراحت همراه الیخونه با خ نیا يتو تونمینم

 !خانه و متعلقاتش دست بکشم نیاز ا دیایدلم نم...آخر دیایدلم نم! نفهمم شدیم کاش

بر خالف نگار سر ...ام دهیبرخالف عق! میدل يرهام و خاطراتش را پشت سر بگذارم؟ برخالف خواسته  چطور

 :دهمیتکان م

 !ستین یمشکل...باشه -

 !دیاینم نییاز تعجب پا شیابروها. شودیباورش نم! فقط خدا از دل و روزگارِ احوالم باخبر است و

 :کندیزمزمه م ناباور

 ؟يجد..نگار -

 :میگویم یو با لبخند تلخ دهمیتکان م سر

 !يجد -

 :چکدیاشکم م..رمیگیرا م دستش

رو بگم تا خفه  ییزایچ هی دیامشب با کنمیتا به حال نگفته بودم اما حس م...غمایتا به حال بهت نگفته بودم  -

 !نشم

 :چکدیم يگریکه قطره د گذارمیهم م يرو چشم

که پس انداز  ییبه خاطر تمام حوصله ها ،يکه خرج کرد ییها يازت ممنونم به خاطر تمام صبور! یمرس -

 یازت قدردان نایزودتر از ا دیبا! يدلم راه اومد یمنطق ریغ يبه خواست ها يکه باهام کنار اومد یمرس! يکرد

 ! االن نیتا به هم ومدیحرف ن نیاما نشد و ا کردمیم

و به  یداشته باش یتونستیکه م ییایاز لذتا و خوش! یگذشت زایچ یلیدو سال از خ نیبه خاطر من تو تمام ا تو

 ! که خرابش کردم ينامزد ییبه خاطر دوران طال! يخاطرِ نگار محروم موند

 :کندیزمزمه م...کندیکج نگاهم م يلبخند و سر با

 ...نگو قربونت برم-
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 :بندمیرا باز م چشمانم

هروقت کنارتم حس کنم که  خواستمیو م زدیکه رهام م دمیرو خر يبا حماقت تمام برات عطر! نه بذار بگم -

وگرنا من تا صدسال ! يکه ختمش کرد يتو بود نیاما باز ا! يمنفجر شد...يشد یعصبان! رهام حضور داره

 یکه تو به راحت يکار! کنم لشکلو حم هیمسئله و  هی تونمیمن نم! رو رفع کنم يدلخور هیبلد نبودم  گمید

 !يدیانجام م

به بعد به خودم قول  نیو با حس رهام به آغوشت اومدم ، احساس گناه نکردم اما حاال و از ا دمیخواب کنارت

 !اسم رهام به مغزم اومد جهنم بشه روزگارم یتو آغوشت اگر حت...دادم که کنارت

کنارِ تو به  شهیبه خودم بقبولونم که م خواستمیم رنگیو ن لهیح و من با هزار يکرد یتو صادقانه عاشق غما،ی

 !کرد يکردن رو باز یزندگ شهیم کردمیفکر م! عادت کرد یزندگ

و به هر ساز ناسازگارم  يپشتم بود! يکه بود یمرس...که یمرس... ستین يباز یزندگ يداد ادیکه بهم  یمرس

 !ییِچشم و رو یب ستین یرحمیپا نذارم ب يخوایکه تو م ياگر به خونه ا! يدیرقص

 !که تا االن فلج بودم دیببخش! سمتم  يایقدم بردارم هزار قدم م هی یتو گفت! ستمیقدر نشناس ن من

 :کندیرا پاك م اشکم

 تحمل کنه؟ دیبا یو نسازم ک امیمن کنار ن...بود فمیکردم وظ يهر کار! نکن خانومم هیگر...فدات بشم من -

که به دست پر مهر پدر محتاج است صورتم را به دستانش  یمثل کودک...چسباندیبه گونه ام مدستش را  کف

 !مالمیم

بازم را به شانه  يموها... نمینشیم شیپا انیمبل م نییپا! کندیو با خشونت بغلم م کندیرا پر صدا فوت م نفسش

و  دهدیم هیاش را به پشت سرم تک یشانیپ...بوسدیو محکم م یو پشت گردنم را طوالن کندیم تیچپم هدا

 :کندیزمزمه م

 !شهیاوقاتمون تلخ تر م! نکن خانومِ من هیگر -

که  ییسکوتها يبرا.سوزدیم تشیمظلوم يبدجور دلم برا یگاه. ندارم شیبرا هیجز گر یو جواب دیاینم خنده

 !باشند و به خاطر من حرام شد بایز شدیکه م یقیتمام دقا يبرا! شود ادیفر توانستیم

 ...من یزندگ وبیاو هم شده ا! شومیبدجور شرمنده تحملش م یگاه

 :دیگویو با اخم م کشدیرا م نمیآست

 !زنگ زده بود روزیعمه روشنک د -
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 :کنمیم تیرا به سمت باال هدا شیو موها کنمیم بغلش

 گفت؟ یخوب؟ چ -

 :شودیم ظتریغل اخمش

 قراره برگردم؟ یک -

 :کنمیزخم کنار گوشش را آرام آرام م...دلهره جوابش را بدهم یتفاوت و ب یب کنمیم یسع...زدیریم قلبم

 !شده؟ من خوره زخم دارم یاوخ اوخ چ شم؟یبره از پ نیآقا راد ذارمیمگه من م...هه ؟یچ -

 :کشدیحرص سرش را عقب م با

 !باشم شتونیپ تونمیمن نم گهید یگفت با اون که ازدواج کن...خوده عمه روشنک گفت...آره -

 :میگویم یاخم نرم با

به مراسم و  یربط...ینگار بگذرون شِیفصل کاملو قراره پ هی...تابستون  هیهوم؟ من گفتم  ن؟یراد هیاون چ -

 !زنمیبا روشنک جونم خودم حرف م...یمونیم نجایشما هم! ازدواج مام نداره

 :ماندیم رهیخ ونیو به صفحه خاموش تلوز ندینشیم کنارم

 ؟يریجا م نیاز ا -

 :کنمیاش نگاه م یرخ دوست داشتن میبه ن...لرزدیم قلبم

 !میریم...اوهوم -

 :گرددیبرم

 کنار؟ يذاریبابامو م يدار شهیهم يبرا گهید -

 : مالمیها؟ کف دست عرق کرده ام را به شلوار م ؟ییگویچه م نیراد! کندینم ياریخشک شده ام  يلبها

 !به کنار گذاشتن گذشته نداره یخونه ربط نیرفتن ما از ا! مونهیتو قلب من م شهیبابات هم -

حرص مرا  خواهدیم یوقت دانمیم...کشدیم یزبر راحت يرا به تارها شیو ناخنها دهدیم هیتک یرا به پشت سرش

 ...زندیکار م نیمضطرب است دست به ا یوقت یو حت اوردیدرب

 ...جان نینکن راد -

 :کندینم نگاهم

 ؟یبابام چ -

 :نالمیشانه افتاده م...و خسته ام کالفه
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 کرد؟ کاریچ دیبا ستین نمونیب گهیکه د یبا کس ؟یرهام چ...نمیراد -

 :شودیقلبم مچاله م! کندیو اشک از چشمانش سقوط م کندیم نگاهم

  ؟یپس اونموقعها چ! یباهاش ازدواج کن خوامینم -

 :فشارمشیم! کندیم هیگر يها يها....کشمیحرف در آغوشش م یوب دهمیدهانم را با صدا قورت م آب

 !شهیپدرت فراموش نم...نطوریرهامم هم! مونهیم نجایهم شهیتو هم يجا! آروم باش...زمیعز....شیه -

 :دوزدیو خصمانه در نگاهم چشم م دیایم رونیخشم از آغوشم ب با

 هان؟  کنه؟یاصن چرا بغلت م..بوست کنه دیاون نبا -

 :بوسمیرا م سشیو چمشان خ کنمیرا پاك م اشکم

 ...نایا یخونه هست میقرار بود بر....تمومش کن کوچولو -

 :دیگویو آرامتر م کشدیم عقب

 محمدم هست؟ -

 :شومیم بلند

صورتتم بشور تا من ...رو که گذاشتم رو تختو بپوش يو شلوارك چارخونه ا شرتیت نیراد! بله که هست -

 !حاضر شم

وقت است  یلیکه خ یشال بادمجان! کنمیام را تن م دهیکه خر دیجد يو مانتو کنمیم يمختصر شیآرا

 ! نیاز تولد راد قایدق.. قایدق! دمشینپوش

و  موتیر...رسدیو به قسمت مورد عالقه اش م ندینشیجلو م نیراد! رومیم رونیو ب کنمیرا جمع و جور م اتاق

 !اوست قیفشردنش از عال

 :من ییو سرعت جوابگو غمایزنگ ! شومیو سوار م زنمیم يلبخند

 جانم؟ -

 زم؟یعز ییکجا -

 !نگمیهنوز تو پارک...نایا یخونه هست رمیدارم م -

 !يکن تا شش هفت برگرد یپس سع -

 ؟يدار يچطور؟ کار -

 !اونجا میمامان گفت امشب شام بر -
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 :کنمیکج م يو لوچه ا لب

 !رسونمیخودمو م...باشه -

 ..یراس -

 :کنمیرا دست به دست م یو گوش زنمیرا دور م دانیم

 هوم؟ -

 اره؟ گهید ياریکه م نمیراد-

 :شودیدر هم م میابروها

 چطور؟! ارمیمعلومه که م -

 !فعال نمتیبیباشه پس م...ينجوریهم...یچیه-

خانواده  خواهدینم..هه! هفت هشت ساله را تنها در خانه رها کنم يحتما توقع دارد بچه !  کنمیپاسخ قطع م یب

 اش با او رو به رو شوند؟ 

 :میگویلب م ریوز کنمیحرص دنده عوض م با

 ...که روبه روشن خوامیمن م -

 

*** 

 

 یژگیاز و...خوب و بدش ياز اخالقها..دیگویم ریاز ام! يخوریکله ام را م شهیآخ که هم!  یهست..يوا...يوا

 !شود افتیدر او  کردیکه فکرش را هم نم ییها

 مسافر کجا؟ رِیکجا و ام ریام نیا ردیگیام م خنده

نگار  "مثل مرغ پر کنده به من پناه اورد  پردیاز دستش م یحس کرد که هست یوقت..احساس خطر کرد یوقت

 "کنه؟یم کاریداره چ یهست....نیا....خانوم

کمر  دست به... زندیم شیبه مو یچنگ "مگه؟ کنهیداره م کاریچ ؟یهست "ام را کنترل کردم و گفتم خنده

 د؟یببخش "میگویو با خنده م اندازمیابرو باال م "رهیپسره گرم بگ نیبا ا ادیخوشم نم " کندینفسش را فوت م

 نیبهش بگ ه؟یمالِ چ ایبچه باز نیا دونمیمن که م...بکشه کنار دیبگ "دیگویخسته و کالفه م "اد؟یخوشتون نم

 "!که تو ذهنمه بمونه يبذاره همونطور نیبگ..تمومش کنه نیبگ... ریام
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 دیتا بگو ردیمیم! تا حرفش را بزند ردیمیم...مغرور و سرسخت! هم دارد يگرید يرهام نسخه ها دمیمن فهم و

 !او نیع...مثل رهام! مهم است میبرا یهست...خواهمشیم

 ؟یتحمل کن يخوایم يجوریرو چ يریکبیا نیامشب ا شییا -

 :زندیم روزهیبه کتف ف يضربه ا یهست

 چه طرز حرف زدنِ؟ نیا -

 :کنمیرا پوست م ارمیخ الیخ یو ب خندمیم

 کودومشون؟ قایدق -

 :دیایو لوچه م لب

 !گهیدگور د يلدایهمون  -

 :اندازمیشانه باال م! دیایبه او نم ییدگور؟ خدا! شودیم قتریام عم خنده

 !مجبور...گهیمجبورم د -

 : رودیچشم غره م یهست

 حرفا ممنوعه؟ نینگفتم کنارِ من از ا! و پهن کردن بتشونیحاال واسه من بساط غ -

 !ادیحاال واسه من ادا م! توام بابا ریبم...اه-

طرز صحبت و رفتار  نیکه ا زنمیم روزهیبه ف يتشر...رودیم رونیو ب کندیحرف استکان ها را جمع م یب یهست

 !کندیبنده صدق م يهم برا "توام بابا ریبم" نیو ا.. ستین

مانتوام  يو رو دارمیمشت از ظرف برم کیهنوز ننشسته ...فتدیدهانم آب م...گرددیظرف بزرگ گوجه سبز برم با

درشت را جدا  يسمتش و با ولع گوجه ها پردیم...را دوست دارد يباز یاما کال وحش روزهیف! زمیریم

 :دیوگیبا خنده م یهست..افتدیم نیو زم خوردیدستانش سر م ریاز ز ییچندتا...کندیم

 !رسهیبه همه م..نیآروم باش -

 !اندازمینمک زده را باال م يگوجه  الیخ یو ب خندمیم

 :دیگویبا دهان پر م یهست

 چه خبر؟ الیاز دان یراس -

 :اوردیگوجه را درم هسته

 پسره چشه؟ نیا دونمیمن نم! ستیزده و ن بشیدوباره غ یبیبه طرز عج -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٩٣ 

 :دیگویو م ردیگیرا سمتش م یدرشت يگوجه  یهست

 !گوشِ ستیچشم ن -

 :دهدیرو به من ادامه م بعد

 ؟یتو چ..ادیازش خوشم نم چیمن که ه -

 :اندازمیباال م شانه

 ...اما شناسمیکه من م ییتا اونجا..ستیکه ن يپسر بد-

 :پردیحرفش م انیم یهست

 !محمد ما بهتره یول -

 !و نمکدان هم از دست من افتدیم روزهیگوجه از دست ف! ردیگیدهانش را م يجلو غیبه سرعت با ج بعد

 :میگویم مقطع

 ؟یهست یچ ؟یچ -

 :دیگویو آرام م گزدیرا م لبش

 ...محمد...آخه -

 :دیگویو آرام م شودیگم م روزهینگاه ف در

 !کرده ریداداشم بدجور گلوش گ -

 ...زدیریبزرگش م فیرا داخل ک نکشیکتابها و ع! ردیگیخنده ام م...شودیبه وضوح هل م روزهیف

 :دهدیرا در دستش تکان م چیسوئ

 !کار دارم یبرم کل گهیمن د..جون یهست گهیخوب د -

 :شومیمن هم با خنده بلند م! اش سرخ شده و معلوم است از درون گر گرفته گونه

 !میکم کم رفع زحمت کن گهیاره د -

 !کندیدر اتاق را باز م بوسدشیبه سرعت م روزهیبدهد که ف حیتوض خواهدیخجالت زده م یهست

به سرعت  روزهیف! بودم دهیزنده ند يهند لمیآخ که ف! شودیو نگاه محمد است که در چشمانش قفل م کندیم باز

 :دیگویم

 !سالم -
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تا خنده  کشدیمحمد انگشت اشاره اش را به لب م... سالم کرده بود  نییپا نیهم...ردیگیهم خنده اش م یهست

 :کندیزمزمه م نییپابا سر ..کند یاش را مخف

 !سالم -

محمد پر  ياما خنده  شودیخنده ام نرم م...گذردیاز کنار محمد م عیو سر کندیبا حرص به خنده ما نگاه م یهست

 :میگویو من آرام کنار گوش محمد م ردیگیدستم را م نیراد...سوال و متعجب

 شمام بله؟ -

 !کرده ام دایپ تیخانواده هم حساس نیا يبه صدا دایآخ که جد...تحمل...تحمل

 یو تکه پران چرخاندیم نینگاهش را دور راد لدایدر اتاق مشغولند از همان بدو ورود  یعل ریو ام نیراد

 !خود دارد يمادرش که جا..کردیم

 !میزودتر برسد تا زودتر هم برو...ادیب عتریدادم که سر جیمس

 !اش را هیمادر پر کنا...میگویا مر غمایمادر ...ندینشیو کنارم م اوردیم شربت

 ...گذارمیم يو کنار اورمیرا درم شالم

 ؟يموهاتو کوتاه کرد...وا -

 :کشمیبه تابشان م یدست

 !کنمیوقت کوتاه نم چینه ه....کوتاه؟ نه -

 :کشدیرا سر م شربتش

 ؟يمو دار زشیر....چقدر کم پشت پس -

 : زایچه چ..خندمیم

 ه؟یمو چ زشیر..نه بابا -

 :دیایم ییو ابرو چشم

 !کم مو رو سرت بمونه  هیبذار تا مراسم ...بچست نیحتما واسه ا..نقدریمادر حرص و جوش نخور ا -

 پیحاضر و آماده با ت لدای! کشمیحرف شربتم را سر م یو ب اندازمیم نییسرم را پا! ردیگیدلم م...لرزدیم قلبم

 :ستدیایم میروبه رو یو اسپرت کیش

 !ستیدوست داشتم باشم که خوب قسمت ن! رستانمیدب يمن قرار شام دارم با دوستا دینگار جون ببخش -

 !یداشت لیتوهم که چقدر به ماندن تما...زنمیم يسرسر لبخند
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 !شهیمثلِ هم..سر حال است! شودیم دایپ غمایو همزمان با رفتنش سر و کله  کندیم یخداحافظ

 !من است زبانیم شیدرکه خانه پ يگریهم پکرم شکستم، مثل هر زمان د من

 :ندینشیو کنارم م اندازدیدور گردنم م دست

 حال و احوال بانو؟ -

 :اوردیم کینباشد، سرش را نزد صیقابل تشخ شیام امکان ندارد برا یمصنوع لبخند

 شده؟ يزیچ -

 ! رفتیحوصلم داشت سر م يچه خوب اومد...یچیه...نه -

 :کنمیو بلند م رمیگیرا م دستش

 !و رو کنم ریاتاقتو ز خوامیاصن م میپاشو بر -

 شیبه گشتن کمد و کشو ها یشینما یلیخ یلیو من خ بنددیدر را م. میرویو به اتاقش م زندیلبخند م نامطمئن

 :پردازمیم

 تو؟ کاریچ يخوایادکلن م نهمهیا...دو تا ،اصن ده تا یکیاووو چه خبره؟ ...نمیبذار بب -

 !کنمیدر کمد را باز م! داده هیدستش را پشتش گذاشته و به در تک...گذارمیم شانیو سرجا کنمیرا بو م ییتا چند

 :کشمیم رونیرا ب شیشرتهایاز ت یکی

 !ادیبهت ب یلیخ یشمیفک کنم  ؟يدیچرا تاحاال نپوش..چه خوشگله -

 کنمیو سرم را پرت م بندمیچشمانم را م دیناام! کشدیرا از دستم م یو چوب لباس اوردیرا از پشت م دستش

 :کندیگوشم زمزمه م ریز..چسبدیو از پشت بهم م اندازدیم نیزم يلباس را رو....عقب

 !یستین یخوب گریاصال باز -

 :نالمیم

 !دونمیم -

 :بوسدیو گوش داغم را م زندیرا کنار م میموها

 شده؟ هوم؟ یچ -

 :کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 لو نده؟ زویچشما همه چ نیا شهیحرف سادرو تو دلم نگهدارم؟ چرا نم هی تونمیچرا نم -

 :ردیگیو سخت در آغوشم م خنددیم
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 !شده یبگو چ..بگو ...بگو -

 :کنمیم نگاهش

 !کنهیم تیبودنش منو اذ یحسِ اضاف...خانوادت...نیراد -

 :گذاردیهم م يرو یرا طوالن چشمانش

 بهت گفتن؟ يزیچ -

 !شده يواسم عاد شونیپرون کهیت...هه -

 :بوسدیام را م یشانیپ

 !شما ببخش خانوم -

 :زنمیم یالک لبخند

 ...نگفتم يزیمن که چ -

 :رودیغره م چشم

 !بهتره ینگاه کردنت شما حرف نزن نیبا ا -

 :کشدیدر را باز کنم که دستم را م خواهمیو م زنمیم لبخند

 کجا؟ -

 ! داشته باشه يمامانت کار دیبرم شا -

 :کشدیرا محکمتر م دستم

 ..نینداره شما بش يکار -

 :او هم...کنمینتظر نگاهش م...و او هم کنارم نمینشیتخت م يرو

 خوب؟ -

 ؟یخوب چ -

 :میگویکالفه م اندازمویباال م شانه

  ؟يکارداریچ -

 شیو همگام با رها کردن موها کندیرا باد م شیلپها! کندیو رها نم کشدیرا به عقب م شیو موها خنددیم

 :گردانمیرو برم...کشدیم که دستم را مبلند شو خواهمیو م خندمیم...کندیم شانیخال

 ...وونهیبذار برم د -
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 :کندیم زمزمه

 ...نگار -

 شودیخود او م..زخم خورده و او  رانِیا شومیمن م...آخ که...نشاندیلبم م يکه رو یو بوسه کوتاه گردمیبرم

 !انقالب پنجاه و هفت

مرا بخنداند؟  توانستیاز او م ریغ یسرسختانه رهام را کمرنگ کند؟ چه کس نقدریا توانستیم غمایجز  یکس چه

جز  یکند؟ بسازد؟ بکارد؟ چه کس اینگار را اح توانستیم یتو بگو چه کس دانست؟یوسعت عشقم را م یچه کس

 نگار را درو کند؟ توانستیم غمای

پا به  نباریو ا زنمیلبخند م! خوردینم ها به انگشتانم یجز کهنگ يزیچ...گردانمیخاطرات م يرا البه ال دستم

 !گذارمیامروز م

در رگ و  شتریو ب شتریحسِ خوبِ بزرگ شدن، حساب شدن، مهم شدن ب میشویم کتریبه روز مراسم نزد هرچه

 !ردیگیام جان م یپ

 میبه گلو یتنها با گذاشتن هر در، کم...اشک و آه و فغان نبود! نمیچیهم م يرا کنج اتاق رو يموز يها کارتن

 !ستین يدیخود اتفاق جد نیو ا امدیفشار م

 ! کندیماندن شعله م ادیبه  شهیهم يمطبوعش برا ياما گرما سوزدینم ییجدا يمثل روزها گریتبدارم د نهیس

 شتریب! ام یانتخاب يو مدلها شگاهیآرا ریگیاز حد پ شیب! کنمینگاه م نهیدر آ ادیز...شده ام بیروزها عج نیا

 !نمیو کمتر غمگ خرمیلباس م

 :کنمیو زمزمه م کشمیم یقینفس عم...اما حاال ..رهام بود يکه برا ییساده و چشمها يساده و لبها ینیب

 !غماستی يبرا زمیهمه چ -

 !لبانم نشسته يرو یآن بوسه کوتاه، هنوز آثار جرم آن بوسه دزدک يهنوز ردپا...کشمیلبم م يرا رو انگشتم

فرار رهام افتادم و  ادی...بود "قشنگ" غمای ریکه به تعب يو فرار نیلبخند شرمگ...ناراحت شدم و نه شاد نه

 !کهنه زدم يبه روزها یتنها لبخند تلخ شهیبرعکس هم

 گرید! شومیخانه نم کیزنِ  یو شرع یچرا زودتر رسم ؟ییایچرا زودتر نم...شومیطاقت دوشنبه ها م یب دایجد

 ...یفیخسته ام از بالتکل

به دستم  "بوسمتیم"که شبها با امضاء  ییها جیرا با مس نیطاقت تر است و ا یب...طاقت است یهم ب غمای

 ! زندیم ادیفر رسدیم
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 ! سیموجود ن یو زنگ جیمس...کنمیرا چک م لمیموبا

 ادتی دمتیبار بوس نیاول يکه برا ينگار روز "ردیگیو خنده ام م افتمیم ریاخ يگذشته و بوسه  يجمله ها ادی

قبل از  يفکر روزا! یبه خودتم زده باش یآخرتو به همه ، حت يباشه حرفا ادتی.ینداشته باش یر ناتمومباشه کا

 نیا يابونایبه خ یشباهت چیکه ه! نداره شتکه برگ يذاریقدم م يکن چون تو جاده ا رونیاز سرت ب دنمویبوس

  "...ياریکم م دیترد یب د،یبا ترد! نگارم! شهر نداره

 !خواهدیآن انقالب م یکه گهگاه با خجالت دلم از چاشن یمن کم آوردم وقت و

 !نگار جان -

آخه پدرِ من کمتر از " میگویم...پرسدیم اتشیو اخالق غمایاز  زیر کیو از موقع آمدنش  دیرس روزیپر...است پدر

ام حق  هیثان نیکه تا آخر یبدون خوامینه فقط م "دیگویو م خنددیم "قِ؟یاالن موقع تحق.مهیهفته عروس هی

 "یکن شتموم یتونیمشکل داره م یکنیدرصدم فکر م هیو اگر  يانتخاب دار

 :اندازمیدرِ چمدان م يرنگم را تا نکرده رو یشمی شرتیت

 جانم بابا؟ -

 !غذا آمادست ایب -

 !گل و گشاد واقعا هم مثل آشپزهاست يو آن کاله مسخره و خنده ا یشینما شبندیپ در

 !زندیاملت قارچ بابا بدجور چشمک م! ندینشیم یا سر و صدا رو صندلب نیراد

 :کشمیرا عقب م یو صندل میشویرا م دستانم

 هنر من چه کرده؟ یپدرِ ب نیبه به بب -

 :اندازدیتابه م یرا با خنده در ماه قاشق

 ...دختره آدم که نیبب...به -

 :میگویمقطع م يو خنده ها یو با اخم تصنع گذارمیبه دهان م ینان.کنمیرا قطع م حرفش

 ...اصن شما هنرآموز..نداره  یدستپخت شما دوم...بنده غلط کردم -

 :دیگویو م خنددیم نیراد

 ...اصن شما زرو -

 :میگویو م رمیگیدهانم را م يجلو...کندیم دایام شدت پ خنده

 ه؟یشما زرو چ ؟یکنیتکرار م یه دایجد هیچ نیا -
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 ! دهدیم حیتوض دنیبعد از اتمام جو یعنیکه  دهدیو سر تکان م چپاندیلقمه را در دهانش م...و پدر هم خندمیم و

 !کنمیو من منتظر نگاهش م خوردیم آب

 :دیگویم يخنده گل و گشاد با

 ...ما منچ شما پوکر...شما زرو ایما گروهبان گارس گفتیم...گهیم یپسرِ ه هیتو کالس  دونمینم...هه -

 :دیگویم ردیگیکه لقمه م یبا خنده در حال بابا

 ...اگارایما تف شما آبشار ن -

 :میگویم یاعتراض

 ؟یِچه حرف نیا....ا بابا -

 :شودیم يجد پدر

 !گهیشده د يعاد گهید..نه خوب  -

 :کنمیاخم م..زندیم نیبه راد یچشمک و

  ده؟یم یاصن چه معن...بشه يعاد دیاصلنم نبا -

 :دیگویم یبا خنده و کالفگ نیراد

 ..بکسل میخوب باشه اصن ما نخ شما س -

 د؟یایرهام م تیچه دارد بر سر ترب! اما اگر بشود رمیخنده ام را بگ يجلو خواهمیم...خنددیهمراه پدر بلند بلند م و

شوهر گرام  شماره مادر رومیم زیم يبه سمت تلفن رو شانیها یخنده ها و شوخ يو از البه ال زندیزنگ م تلفن

 :فشارمیو دکمه تماس را م کنمینفسم را فوت م..است

 ؟یسالم مامان جان خوب -

 :رسدیسرفه اش زودتر از سالمش م يصدا

 چه خبر؟ ؟یخوب..سالم نگار خانوم -

 :رمیگیو دستم را به کمر م اندازمیاطراف م یبه شلوغ ینگاه

 !لدای..یرعلیبابا خوبن؟ ام..شده بازار شام نجامیا کنمیجمع م الرویدارم وسا...يخبر یب یچیه...ممنونم -

 !کمک ادیب لدای یبگ یخواستیم...رسوننیسالم م...همه خوبن مادر -

 !چه شود! کمک من دیایب لدای یچیه اوووف

 !دمینم نم خودم انجام م..ستین يکار گهینه د -
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 :دیگویم ریتاخ با

مارو  نجایاومد ا غمای شبیواال د ؟يکه ناراحت شد میکرد یحرکت م؟یکرد يراسش زنگ زدم بپرسم ما کار -

 !گفتم که دلت گرفته یواقعا چ دونمیمادر من نم...شست و گذاشت کنار

در را  رومیبه اتاق م نیهم يباال گرفته برا نیراد يسرصدا.. کنمیرا صاف م میصدا!احمق يغمای..کنمیم اخم

 :بندمیم

 ...مدت دلم گرفته بود هیمن خودم  ؟یِچه حرف نیا..نه مامان -

  م؟یاصال چه دارم که بگو م؟یبگو چه

 !رهیگیخره مارو م ادیم غمایمادر دلت گرفته به ما چه ...وا -

 :بندمیکمد را محکم م در

 !زنمیحرف م غمایمادر جان حتما سوء تفاهم شده من با  -

 ؟يندار يکار! باشه...واال دونمیچه م -

 ...بازم گهید دیببخش...نه  -

 !خدانگهدار...نداره مادر یبیع -

 !چقدر..غمای يبزنم که چقدر خر ادیفر خواهدیدلم م! کنمیتخت پرتاب م يو رو کنمیرا با حرص قطع م یگوش

احمق و  يادیمن ز یاز طرف م؟یما چه گفت ندیگویبعد م زنندیزخم ها را م...کنندیها را م یتکه پران...هه

 !ستیهم ن يادآوریبه  ازیو ن رودینم ادشانی اورمیا به رو بر شانیادب یاگر همان لحظه ب..هالوام

زده شده و من خود به  شهایحرفها و ن نیکه ا کندیکه باور م میحاال هرچقدر هم بگو! از خود من هم بود اشتباه

 !کرده ام دایپادزهرش را پ یآرام

و با  رمیگیشماره اش را م...شودیم دهیکش تمیهم از شدت عصبان یروتخت یکه حت دارمیرا با حرص برم یگوش

 :تماس برقرار شده و داد من..شومیم رهیخ نهیخصمانه به خود در آ ینگاه

 بگم به تو هان؟ یمن چ...غمای -

 :زندینفس م نفس

 شده؟ یچ...نگار -

 !کندیخانواده نچسبش خرابتر م شیکه آخر خودش مرا پ رمیاش را بگ قهیپشت  نیاز هم خواهدیم دلم

 ! یکن حیتوج زتونویمادر عز یکه رفت ياما شما غلط کرد..که برات قائلم یبا تمام احترامشده؟  یچ -
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 ...نگار -

 :گذارمیم ینیب يو انگشتم را رو بندمیرا م چشمانم

 يخانواده  ياونم جلو...تمیبه شخص يگند زد یواقع يبه معنا! غمای مینگو که بدجور عصب یچیه...سیه -

 ؟یکنیاصن به من و وجهم فکر م نمیبب! نتیحساس و نکته ب

 :کندیرا فوت م نفسش

 م؟یخونه صحبت کن امیب زمیعز -

 !نیهم يتنهام بذار خوامیفقط م...نه...نه -

 :زندیطاقت داد م یاما اوهم ب...نداشتم اما توقع

 دیبا زنِ من از من ناراحت شده خودمم ؟يدیفهم! یکه تنها باش يحق ندار...یتنها باش ذارمینم...ذارمینم -

 !خونه امیدارم م..جملرو تکرار نکن نیا گهید!  ییآرومش کنم نه تنها

 !شمیاندیم غمای زیپرخاش محبت آم نیو به اول نمینشیتخت م يآرام رو! کندیقطع م يگریحرف د چیبدون ه و

 

*** 

 

که به آنجا  دهمیم جیبه او مس....رومیام م ندهیآ يو به خانه  شومیحاضر م! خواهمینم.. دخانهیایب خواهمینم

 !حرف زد و آرام بود هیقض نیدر مورد ا شودینم دانمیم...دیایب

 !شودیخود خود خود من م يبرا گریهفته د کیکه کمتر از  يبه خانه ا..اندازمیم ینگاه کمیخانه نو و ش به

 !دلخورم زیاز همه چ...از مردش دلخورم...که اشتباه کرده از خانه هم دلخورم حاال

و  ییعکس دوتا چیخوابها آنهم به خاطر لطف بنده ه يمثل همه ...رومیاتاق خواب دونفره افتتاح نشده مان م به

 ییخواب خودنما سیبزرگ سرو نهیکه کنار آ یجز عکس سه در چهار کوچک...ستین وارید يرو يعاشقانه ا

عکس سه در چهار را هم از  نیهم یمن حت! شیسرِ جا گذارمیم ينگاه سرسر کیو بعد از  دارمیبرش م! کندیم

 ...اما ستیلطف یاوج ب دانمیم...ندارم غمای

به سمت حال ! گرددیرفته باز م نیاز ب تیو دوباره عصبان کندیم یدر قفل ذهنم را متالش دیکل يصدا

 :کندیمبل انداخته و نگاهم م يرا رو چیسوئ.رومیم

 !سالم کیعل -
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 !مثل من! را از رو بسته رشیشمش! نه نرمش..نه خنده...یشوخ نه

 :فشارمیهم م يو دندان رو دهمیتکان م سر

 !بده که قانع شم یحیتوض هی...بگو! آرومم کن...خوب -

 :دیگویو کالفه م کشدیبه صورتش م یدست

که  دیکنیمنم رفتم گفتم غلط م...کننیم تتیاذ..ندازنیم کهیخانوادم بهت ت ینگار؟ هان؟ گفت يخوایم یچ -

 هان؟  نیاز ا ریغ گفتمیم دیبا یچ....کنن تتیحق ندارن اذ گهیگفتم که د! دیکنیناراحتش م

 :دهمیم هیبخشش شده تک نتیز یمیتلفن قد کیبلند کنارم که  هیپا زیبه م نهیبه س دست

 ؟یچقول ادیکه م يدار يچه زن بچه و کودن و عقب مونده ا گنیاونا نم انایبعد اح -

 :زنمیو داد م ردیگیم یشانیرا به پ دستش

 !فهممتیاوقات واقعا نم یبعض...کردمیم دیبا کاریهان؟ چ کردم؟یم کاریچ دینگار پس با...يوااا -

 !نفهم! باور کن...بزنمش خواهدیم دلم

 !قشنگتو رو کن يبعد اخالقا یتو زندگ میهه حداقل بذار بر -

 :دهدیبه سمتم تکان م دواریو انگشتش را تهد داردیبرم ورشیسمتم  یعصب

رخت  يغم تو يتو یخوش يازدواج، تو يتو يتو نامزد یدوست يتو ینیبیکه م ییغمای نینگار ا نیبب -

اندازه  نیهم! نخواهم کرد يرییتغ چیمن بعد از ازدواج ه! اخالق نیبا هم! نهیهم طیشرا يتو همه ...خواب

 نیخودتم ا! شتریب دیشا تازه... یبرام مهم نقدریو هم خوامتیقدر م نیهم...داشتم شیدوست دارم که دوسال پ

حماقت از مادرِ من ! یِالک یلیآخرت خ يریبهونه گ نیکه ا یدونیو م یخوب منو شناخت...یدونیمسائلو خوب م

 !که مورد خشم واقع شده منم یاما اون...دیپرس لویبود که زنگ زد و دل

 :گرددیبه سمت مبل برود که دوباره برم خواهدیم! زندیاش م نهیبه س یحرف ضربه محکم نیبا ا و

 ! در ضمن زن نگرفتم که تنهاش بذارم -

 :دیگویم يو با لحن نرمتر شودیم کترینزد

شوهرت ،  ایمرد دن نیزشت تر یکنیهروقت حس م ،ینیبب ختمویر يخوایهروقت نم ،یشیم یهروقت عصبان -

 ..نجاستیسربه تنم نباشه، اتفاقا بدجور جات ا يخوایهر وقت نم

 ...گذاردیاش م نهیس يدستش را رو و

 ! تکرارش نکن گهید! آرومت کنه تونهیمرد زشت حرص درارِ احمق م نیهم یتا بفهم -
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 :دیگویدر صورتم تکه تکه م و

 !ذارمینم... تنهات ...گهیمن د...چون -

 يسنگ و گهگدار يرو میپا شیسا يسکوت خانه و صدا دهد،یم هینفس زنان خودش را به اپن تک نفس

 ییمویل نقدریچرا ا...آرام نقدریچرا ا دانمیو نم رومیتر م کینزد! جنجال است نیا یقیساعت تنها موس ییخودنما

 :کنمیدر نگاهش زمزمه م رهیو خ ستمیایم شیجلو

 !بکشمت خوامیکه م کنمیحاال اصال حس نم -

 :اش یشانیبه پ کوبدیخنده و کف دستش را م ریز زندیم یپق

 !شبِ دوشنبست کنمیموقع ها حس م نجوریا...يوا...گار -

قد راست کنم که دستش را  خواهمیم! شومیمبل افتاده دوال م يکه رو یو به سمت شال رمیگیرا به دندان م لبم

 :گذاردیکمرم م يرو

 !که صدامو بردم باال خوامیمعذرت م -

 :میگویم کنمیسر مرتب م يکه شالم را رو یالدر ح! زود است شیهنوز لبخند برا! کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 !بود يبا من حرکت احمقانه ا یاما قبول کن که بدون هماهنگ...بد حرف زدم خوامیمنم معذرت م -

 :دیگویم يجد

 !شدیحل م دیبا ییجا هیمسئله باالخره  نیچون ا.کنمیقبول نم-

 :بنددیمانتوام را م يباال يدکمه  دو

 االن به نظرت حل شده؟ -

 :کندیم نگاهم

 نگار تو بغلِ منِ حل نشده؟ یاالن به نظرت وقت -

 :میگویم کالفه

 !میرد کن یلیسب ریکه ز میمجبور یول! کامال حل نشده...نه -

 :بوسدیام را م ینینوك ب یلبخند کج با

 !اصال دوست ندارم یشیم یعصبان یوقت -

جذاب تر هم  يشویم یعصبان دیگویکه م يهر مرد! ، من هم دوستش نداشتم  دیگویراست م...ردیگینم دلم

 ...کنندینم راتیدعوا که حلوا خ نیب... دیگویدروغ م يشویم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٠٤ 

 !منم دوست نداشتم -

 :فشاردیبه خودش م مرا

 ؟یاالن چ -

 :کنمیم نگاهش

 !بذار واسه دوشنبه -

 :خنددیم بلند

 !میش ضیمستف میخوایم یو روح یپس جسم..اوه -

 :دهمیم هلش

 !ادب یب -

 : کشدیرا م دستم

 !دوشنبه روز منِ خانوم...که بتازون گمیم -

 !تند تر یلیخ! تپدیتندتر م دیایاسمش که م! ندارد یچرا نام دوشنبه با قلب من همخوان دانمینم و

 :کندیاش پاك م ياشکش را با روسر. کشدیو عقب م بوسدیرا محکم م صورتم

 !اومدم ریکه د دیببخش! دلم زهیعز یخوشبخت ش -

 :رمیگیم يو پوست کنار ناخنم را به باز اندازمیم نییسرم را پا شرمنده

 !به خدا توقع نداشتم.یِلیخودش خ نیراه اومد نهمهیکه ا نیهم...مامان جان یِچه حرف نیا -

 :دیگویو با خنده م کشدیدستش را م روشنک

مادر ...یراه انداخت هیگر ینگار ه بغل يدیصدبار تاحاال پر میکه اومد یاز موقع! تورو خدا نیمامان بش يوا -

 !یچه نگ یحاال چه شما بگ گهید شهیجان خوشبخت م

! ام دهیو مطمئن باش حرص درون کالم روشن را هم فهم رومیبه آشپزخانه م! ندینشیو مادرش دوباره م خندمیم

 نقدریا بمیغا شهیهم يمن و او یوقت ردیمیو م سوزدیدلش م! ندیبیهربار عکس رهام را م سوزدیدلش م نکهیا

 !میهم نشد يتلخ برا

کردم او هم  هیتخل غمایبه  بینحو و با آس نیخودم را به بدتر يمن عمر! دارد یبیچه ع.  دهمیرا قورت م بغضم

 خورد؟یمن برم يایدن يبه کجا! کند یخودش را خال

 ! کندیبلند است و اعصابم را خورد م نیراد نیماش میگ يصدا..نمیچیم نینهار را درون ماش يظرفها
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 !زمیجان کمش کن عز نیراد -

و خورد کرده  کنمیپوست م میشویها را م وهیم! کنمیدم م ییچا میشویرا م نکیس! کندیسرعت صدا را کم م به

 :زنمیاز همانجا داد م! نمیچیم یکوچک سیدر د

 ! شهی؟ دمِ غروبِ هوا خنک م اطیتو ح میروشنک جان بر...مامان -

 :دیگویم ریبا تاخ روشنک

 !اره...زمیآره عز -

تماس از دست  کی. کنمیرا چک م لمیموبا! گذارمیهم کنارش م یو شربت خنک کنمیها را آماده م یدست شیپ

 !دمیرا نشن لیموبا يکه صدا ردیگیحرصم م! غمایاز  سیم کیرفته و 

 :کنمیرا باز م جشیو مس دهمیم هیاپن تک به

  نن؟یبه نظرت زشت منو اونجا بب ام؟ین ام؟یامشب ب -

 :دهدیبعد از چند بوق جواب م...کنمیو تماس را لمس م زنمیم يلبخند

 ؟يدیدادم؟ چرا جواب نم جیمس یک یدونیم...به به چه عجب  -

 ! داشتم ادیسوما کار ز! دمینشن دیدوما ببخش..اوال سالم -

 ؟یخوب -

 چه خبر؟...خوبم..اره -

 ...يخبریب -

 !کندیرا تکرار م يخبریدوباره ب يا دهیکش يبا صدا و

 :کنمیم يباز ياپن مانده باز يکه رو یدانه برنج با

 !بهتر باشه يایفک کنم ن.. دونمینم...اما ایب یاگر دوست داشت دونمیراسش نم -

 :دیگویم ریتاخ با

 ؟یبابات چ -

 گردهیبرم! نکهیگم کرده مثه ا...شیکارت مل يرفته دنبال کارا رونِیاالن که ب! خوب خونه هست ؟یبابام چ -

 !گهیخونه د

 ...اوهوم -

 !اش را اعالم کند یتینارضا خواهدیکوتاه م يبا جوابها ردیگیام م خنده
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 ...گهیچهار روز د..دلهره دارم یلیمن خ گه؟یتاالر حله د يکارا...غمای -

 :خنددیم

 !نگو که برام به اندازه دو قرنِ...گهینگو چهار روز د...يوا -

 :میایو لوچه م لب

 !دایجد يچقدر تو لوس شد...ـــشیا -

 !ياصال جنبه جمالت قصار منو ندار...نامــــــرد -

 :دهدیو او با خنده ادامه م کنمیرا نصف م برنج

 !ومدایخوشش م گفتیم یعتیحاال اگه دکتر شر -

 ...خنده ریز زنمیبلند م يصدا با

 !نهواید -

 :دیگویم يو لحن آرامتر ریتاخ با

 ...اتاق حلِ...خونه حلِ..تاالر حلِ. حلِ یهمه چ...زمیاره عز -

 :خندمیم بلند

 !بسه...غمایبسه  -

 :خنددیم اوهم

 ؟يندار يکار! زمیبرم عز دیبا -

 !فعال...نه برو -

واضح تر  یروشنک کم يصدا! کنمیو در را باز م رومیبه تراس م! کنمیرا هم صدا م نیو راد دارمیرا برم ینیس

 !رسدیبه گوش م

عروس ناکام  ينقطه مشترك، تو هیهمون  گهید! کنهیم یشما؟ نگار داره عروس یگیم یمامان جان چ -

 ...نمیراد! رفتیم دیبا یعنی! رهیخونه م نیکه از ا یدونیم! رفته نیخانواده مام بودنم از ب

 !وابستشه نمیراد...آخه مادر -

 !شکنمیمن آسان تر م...و من  دهدیسختتر ادامه م روشنک

مامان تازه عروس و دوماد دوست ! باشه نایا زونیآو نیراد شهینم! ستین یمنطق ریکه حرفم غ یدونیمامان م -

 يفرصتا هیدلش  غمایخود  دیشا! نباشن یراض غمایخانواده  دیبچه همش دم پرشون باشه؟ اصن شا هیدارن 
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با نگار  ینسبت چیه بایاالن تقر گهید که يبچه ا ؟یاونم چ! مهمون ناخونده هیو  یاول زندگهنوز ! بخواد ییدوتا

و تالش بخواد  یهرچند پدرش با سع! من فکر نگارم! ستین یبدجنس ياز رو گمیکه م یینایمامان ا! نداره

به فکر نگارم  دیبا...ستیوضعش ن نیدوسش داشته باشه اما ا غمایهرچند ...داشته باشه نیبا راد یرابطه خوب

 !میما مسئول رهیتو فشار قرار بگ شوهرشاگر از طرف خانواده ...نیباش

مهمان ناخوانده ! من است يتمام لحظه ها زهیمهمان ناخوانده؟ او عز! لرزدیتنم م...لرزدیم میپا...رزدیمل دلم

 ست؟یک

 ..دیبا...واال مادر دونمیچه م -

تا  ندینشیو جمع تر م کندیمادر روشنک حرفش را قطع م...رومیبه سمتشان م یو با لبخند متزلزل دهمینم رخصت

 :گذارمیو پارچ شربت را وسط م وهیو ظرف م زنمیرا پشت گوش م میموها..رمیکنارش جا بگ

 !تا گرم نشده دییبفرما -

 زیدر مورد همه چ...ها یدرباره روتخت...پرسدیمادرش درباره گلها م...زدیریهمه م يبا لبخند و تشکربرا روشنک

 یلبخند نقاش نیحالم خراب است و ا! کنم يباز لمیف توانمینم! شودیطاقتم طاق م! شانییجز بحث کوتاه دوتا

 :کنمیاز سکوت استفاده م! کندیرا دوا نم يشده درد

 .بهتون بگم اما خوب نشد نایزودتر از ا خواستمیمادر جون، راسش م -

 :گذاردیم نیزم يرا رو وانیل

 شده مادر؟ يزیچ -

 :کندیم یدست شیو پ ردیگیکه روشنک دستم را م کنمیباز م لب

 !گمیاما قبول کن که درست م.چه بهتر يدیحرفامونو شن دونمیم! ينگار -

 :شومیم ریبا خجالت سر به ز.کندیخفه ام م بغض

 ...اما دیگیبله درست م -

 :چکدیو اشک م کنمیم نگاهش

 !نجاستیا شهیجاش هم! از نوع ناخوندش ؟یمن مهمون نبوده اونم چ يوقت برا چیه نیراد -

 !گذارمیم نهیس يناخداگاه دستم را رو و

 نیهم يتو یحت.شما باشه شِیکه پ شهینم گم؟یم یکه چ یفهمیاما خوب م زمیعز دونمیرو منم م نایبله ا -

 !خوشگلم یشیعروس م يدار یناسالمت.تابستون کوتاه
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 :دیگویکالفه م مادر

 !مادرجون شهیم شینکن دلم ر هیگر -

 :زنمیم یتلخ لبخند

 ...اما دیگیبله درست م -

 :شودیتند م روشنک

 ؟یدونیرو م غمای یِهان؟ تو اصن نظر قلب ش؟یبذار يخوایکجا م تونینگار؟ شب اول عروس یاما چ -

 !که حاال دارم ستیقلبم تنها حس یو فشردگ خجالت

 :کنمیم نگاهش

 يتو. کنار پدرم باشه شهیتا اونموقع که م گردهیمنم احتماال پنجشنبه برم يبابا! حداقل تا آخرِ هفته باشه  -

 !البته با اجازه شما.خونه نیهم

 يبرا..."باشه" کی يبرا.. "ستین یمشکل" کی يبرا زندیقلبم م! اندازدیبه مادرش م ينگاه درمانده ا روشنک

 "!هفته نیفقط تا آخرِ هم" کی

 :دهدیسر تکان م مادر

 پدرت سخت نباشه؟ يبرا -

 !خوب بزند نقدریجمله ا نیا يکه قلبم برا کردمیمن فکرش را هم نم و

 !دندیپر رازیبه مقصد ش شبید نیداشت و روشنک و مادر هم یبزرگ امروز وقت جراح آذر

دستم را محکم ! کندینم میااضطراب ره نیا است،امایمه زیهمه چ! کندیام م وانهیفردا دارد د دلهره

 !به صورتش نگاه کنم توانمینم یدلشوره دارم که حت نقدریا. افتمیکاناپه م يرو کشد،کنارشیم

سرم  يچانه اش را رو! دهمیم هیتک مانیروبه رو ضیکوتاه و عر زیو به م کنمیدراز م شیپا يرا رو میپا

 :گذاردیم

 ؟يدلهره دار نقدریعشقم چرا ا -

و  لرزدیاضطراب ها م نیتمام ا يالبه ال! لرزدیدلم م! رسدیشدنمان م ییدوتا يچه زود دارد روزها...آخ عشقم؟

 !کنمیحس م غمای يمن لرزشش را فقط و فقط برا

 .نداشته باشم؟ فردا -

 .کندیخنده مردانه اش دلهره زنانه ام را دود م با
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 !شتمیمن پ -

 !غمای.تو.تو.من .من .من هستم.شتمیمن پ! خاطر است اننیاطم میبرا يجمله دو کلمه ا نیچقدر هم و

 یرا صورت میروزها نیها بدجور ا یژگیو نیو با تمام ا! طعم ملسِ طراوت دارد! چقدر حضورش سبز شده دایجد

 !کرده

و لبانش را به  زندیکنار صورتم را کنار م يبا گونه اش مو! گذارمیدست بزرگ و مردانه اش م يرا رو دستم

 :دیگویزمزمه کنان م.چسباندیم قهیشق

 !يخانوم شد یلیامروز خ -

 :خندمیم

 نبودم؟ ؟یهه،چ -

 :خنددیم اوهم

 ! ينبود یشکل نیا.نه -

 !گونه ام يست رو ییبایاش مهر ز بوسه

گل و گشاد از شونه هات  شرتیت نیا یو ه یموهاتو شلخته بست! يدیم يقورمه سبز يآخه امروز بدجور بو -

 .زونهیآو

 :کندیو باز زمزمه م خندمیو از ته دل م دهمیم هیاش تک نهیس به

 مقدسِ؟ يدوشنبه  نیدلهره واسه کودوم قسمت ا نیا دونمینم قایدر ضمن ، دق -

 .فشارمیرا در دست م شیران پا! زدیریو قلبم م اندازدیفردا م ادیمرا  دوباره

 !منحرف -

 :خنددیم

 !ینگران شتینگو که واسه تنگ شدن لباس و خراب شدن آرا -

ارزش  میوقت است که برا یلیخ گرینگاه ها د نینه ا م؟یایبد به نظر ن نکهیا يچه دلهره داشتم؟ برا يبرا واقعا

 !ندارد

 :کشمیگونه اش م ياشاره ام را رو انگشت

 .به خدا یخُل -

 :بوسدیخنده گونه ام را محکم م با
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 !من ي وانهیمن ترس دارم؟ دلهره دارم؟ د.واال -

 ! من گذشته يها یوانگیدوران د گرید.ستمین وانهیدوستش دارم اما نه د. وانهید م؟یاو وانهید من

 :گذرندیبه سکوت م یلحطات

صداشم .ذارهیم ریبابا رو اعصابش تاث! يباز نیا يشبانه روز نشسته پا.بکنم نیراد يبرا دیبا يفکر هی یراس -

 !برهیکه تا کجا باال م

مدارکشو  فتادیبابات؟ اگر کارش راه ن یشدکارت مل یچ یراس! شما ناراحت نباش.میکنیاونم م يبرا يکار هی -

 !از دوستام آشنا داره یکیبده من 

 :دهمیتکان م سر

برگشت .سربه بزنه شیمیقد ياز دوستا یکیامروز که از صبح رفته به ! کنمیخبرت م گمیواال بهش م دونمینم -

 !پرسمیازش م

 :زنمیبعد داد م و

 .زمیجان کمش کن عز نیراد -

گفتن  يتجردم حرف برا یساعات آخر زندگ نیچقدر در ا کنمیحس م! کنمینم لهیو من هم پ شودیکم نم صدا

 .شدنمان نمانده اتمام حجت ها گل کرده یکیبه  يزیحاال که چ.دارم

 :دهدیکنم جواب م شیآنکه صدا یب.کندیو او با لذت نگاهم م گردمیآغوشش برم در

 جونم؟ -

 : کنمیرا صاف م شرتشیت قهی! نامش را بخوانم توانمیخوب است که با نگاهم هم م چه و

 ! میخرد خرد حلشون کن دیبا! ادیز یلیخ.میدار ادیما مشکل ز غمای -

 :کندیم تیرا پشت گوشم هدا میموها.دهدیتکان م سر

 خوب؟ -

 :کنمیم نگاهش

 !غمایاز مشکالت بزرگ من خونواده توان  یکی -

 :زندیم لبخند

 !خوادینم يدلم دعوا اونم از نوع نگار گهیمن د -

 :خندمیم
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 ...یول.خوامیرو نم ییتنها گهیو منم د يذاریبندرو تنها نم دونمیم.ییحرفا نیکه تو کنه تر از ا دونمیم -

 :دهدیم هیرا به شانه راستش تک سرش

 ؟یول -

 هینگم  يزیمن االن تحمل کنم و چ.حال و روز خودش با خبر باشه ياز فردا تونهینم یآدم چیه ؟یدونیم -

به اون  خوادیو من اصال دلم نم! ستیحالم دست خودم ن ییجا هی.يروز هی! شهیباالخره صبرم تموم م يروز

 !مرحله برسم

 :دیگویاما کماکان مهربان م کندیرا تنگ م چشمانش

 نگار؟ یبگ يخوایم یچ -

! یخراب کن ششونیمنو پ تیاز من شخص یبا هواخواه خواممیاما نم یکن یحرمت یبه خانوادت ب خوامینم -

 گم؟یم یچ یفهمیم! من ياداوریتو خودت باشه نه با تذکر و  دیکه با یِاستیس هی نیا غمای

 :دهدیتکان م سر

 .نخواهد اومد شیاون مسئله پ گهیو د یگیم یچ فهممیبله خانوم م -

 :دهدیمکث ادامه م با

 !وقت االن دعوامون نشه هی..گمایم ستیخودشم خبردار ن قهیادم از چند دق دونمیچون م -

 :زندیکالفه داد م غمای.پرمیکه از جا م رسدیبه گوش م يبلند يو صدا خندمیم

 شد؟ یجان چ نیراد -

 :هم هل شده شیصدا

 !افتاد یصندل. یچیه یچیه -

 :میگویمقدمه م یب! کندیو نفسش را فوت م تیرا به عقب هدا شیموها غمای

 از حضورش؟  یناراحت -

 :دیگویم عیسر

 .نه نگار -

 : کنمیکج م سر

 !میقرار بود باهم صادق باش -

 :دیگویم خسته
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 ...اوقات دوست دارم یاما گاه.ناراحت نه -

 !رهیآخر هفته م نیراد! کنمیدرك م نویو من ا میتنها باش يدوست دار -

 نگار من منظورم -

 :گذارمیلبانش م يم را روو انگشت زنمیم لبخند

 !همه بهتره يبرا ينجوریا.ینگران باش ستیالزم ن زمیعز -

گل ! دیایدرب یگهگاه یو گرم يسرد نیجومان از ا خواهمیم! گذاردیهم م يچشم رو دهدیرا فشار م میبازو

 ! دهمیم هیاش تک نهیو به س کنمیپشتم را م.دستش دهمیسرم را م

  ؟يمو ببند ياصن بلد نمیبب -

 :زنمیم شیبه پا يضربه ا. کندیمکث م...کندیم تیطرف کتفم هدا کیرا به  میحرف مو ها یب

 ؟یکنیم کاریچ -

-... 

 .آقا گهیببند د -

 :نالدیم

 ..نگار -

 خندمیم.ستیبلد ن حتما

 ...که بلد نباشه يمرد -

آنهم در خود .سوخته خزر نهیسواحل س شودیدلم م.و دلم گذاردیلبش را پشت گردنم م.ماسدیدر دهانم م حرف

 !تابستان يگرما

 !یلیخ.شتریب یلیخ.ینیساحل نش نیفراتر از ا خواهمیم يزیچ هی

تشنه  نگونهیرا ا شیبار است که موها نیاول! دهندیزنانه ام سالم م يمردانه اش به پنجه ها يموها.گردمیبرم

 .ازش خواهمیها م شتریب یلیاز آن خ و من! کندینفسش را پر صدا فوت م! رمیگیچنگ م نگونهیا! کنمیلمس م

 !چقدر زود چشمانش قرمز شد شوم؟یپس چرا در نگاهش حل م.من قهوه ام و نه او آبجوش نه

 گریشب د کیفقط .شب کی.نه نگار نه! جهنم فکر کنم نیدر ا یتا کم گذارمیم میگلو بیس يرا رو صورتش

 نیا.اما! نه حاال.درست کن يهم قرمه سبز گریشب د کی.را شلخته ببند تیهم موها گریشب د کی! صبر کن

 !است ریحاال هم د نیهم.که نه کشدیعربده م رودیو م دیایم میگلو ریکه ز ینفس
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 :زندیداد م نیراد.کندینم جادیا يرییزنگ در هم در حال من تغ يصدا

 ... کنمیمن باز م -

 .غمایفشار دستان .اطیباز شدن درِ ح يصدا! شدیخانه باز نم نیوقت در ا چیاگر او نبود ه دانمیم و

 ! برود نیجا از ب نیدلهره هم نیهم دیشا! ستیامشب اصال خودش ن کندیکه حس م ینگارِ سست و

 !کند یاذن است تا نگار خواه کیمنتظر .ستین غمای،  غمای.اورمیو سرش را باال م کشمیرا م شیموها

را  اوردیبدست ن یبه آسان غمایا ، تمام عالقه را که مدت ر نیا يامشب تمام دوست داشتن ها نیهم خواهمیم

امشب همه  خواهمیم! بوسه قدردانش باشم کیفقط با  خواهمیم! بگذارم شیلبها يرو یرد صورت کیبا  کجای

خودم را  خواهمیم.به احساسش.غمایبه .نگار هنگار را ب خواهمیم.را  زیهمه چ! ببرم ادیبوسه را از  نیقبل از ا زیچ

 !به خودم ثابت کنم

 !بجنب نگار! که وقت کم است زندیداد م دودیم اطیح يها زهیسنگر يکه رو نیراد يپا يصدا

 !و ناآگاهانه گذشته را خاك کنم نمینب.نمیکه نب بندمیچشم م.زنمیرا چنگ م راهنشیپ قهی

بگذار ! کشمیمن اما دست نم! شود ییجدا کیمسبب  خواهدیاما بازهم م زدیریقلبم م.کندیم ادیداد و فر نیراد

 !کنم عیرا تش کندیم ینیدلم سنگ يرا که رو يگذشته ا نیو ا یفیبالتکل نیو ا يدور نیامشب ا نیتنها هم

 چرا؟ هیپاره نشده؟ حاال گر نیام حنجره راد مانده

 !احساستو با لبات بگو.بگو.نگار درسته یعنی.زندیرا چنگ م کمرم

 :زندیداد م.کندیم هیگر! چشمانم را باز کنم شودیسنگ پاگرد هم باعث نم يرو نیپرتاب شدن راد يصدا

 !بابام برگشته...بابا...بابا...بابام -

 شمیاندیلحظه ب نیبه هم کنمیم یو سع فشارمیهم م يچشم رو! شودیکمرم گلستان م يآتش نمرود رو.خندمیم

 !انمیو نخندم به ذهن متوهم کودك گر

 غما؟ی يشده ا خی نقدریا چرا

 ...و  فشاردیهم م يچشمانش را با درد رو! کنمیباز م چشم

 د؟یگویم.دیگویکه دوروغ نم ییایبو حس

 ..گردمیبرم

 !بزرگ یو دستان اهیس ساك

 .بود یکه ارث يدی،قاصدك سف گسترش
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 .شده قتریکنار چشمانش که عم قیعم يها نیچ

 ...او شکسته تر از گذشته و

 !یتلخ برگشت چه

لمش  کی يکه دلت برا یمبل يرو يبگذار تیبا آرامش ساکَت را کنار پا ش،یعد از دوسال نماب یبخواه نکهیا

در ...درد است..ستیسخت ن يریبگ دهیرا ناد یزنِ لعنت نیو ا يبگذار تیپا يو پسرت را رو ینیتنگ شده بنش

 !کفن و دفنت شود قیرفغارت  اریکه  شودیم دیتشد یاحساس زمان نیو مرگ ا! مرگ است ستیهم ن

و  کندیشوك زده را جمع م نیراد. ندینشیم! دار نشود حهیجر نیاز ا شیتا غرورش ب خردیمرگ را به جان م اما

بود و نداشت پسرش را  نیکه نامش راد ییتمام داروها يها به جا یتمام دلتنگ يبه جا! نشاندیم شیپا يرو

 !ماندیاز او نم يزیچ گرید کندیحس م نیآنقدر که راد دهدیفشار م

موقع را پس بزند اما  یبغضِ ب نیا خواهدیم! اندازدیکودکانه پسرش سپر م حهیدر برابر را ریشکست ناپذ رهام

 !کندیزمزمه م یرا متوال نشیو با ضعف نام راد چکدیاشکش م! شودینم

ده و با عذاب وجدان دا يکه دوسال باز ییغمای...که دوسال عقب مانده  ینیراد...که دوسال عقب مانده یرهام

گفتن دارد  يبرا یکه حاال بعد از دوسال نه حرف ينگار..خورده يکه دوسال باز يدست و پنجِ نرم کرده و نگار

 ! حرکت يبرا یو نه توان

تنها ! را غمای زینفرت انگ افهینه ق خواهدینه چهره مبهوت و درمانده نگار را م! ندیدشمن اشکش را بب گذاردینم

 !خواهدیاش م یسنت يخلوت با پسرش با خاطراتش با خانه  یکم

رنگ وسط خانه  یحوض آب يبرا...پر حافظ يچهارشنبه شبها يبرا. دیتپیپرنده پشت پنجره اش م يبرا دلش

 ينگار گریاصال د! خواهدینگار را نم يها ینیتراس نش..نه... دلش! زدیهندوانه چشمانش را م يسبز یوقت

 . خواهدینم

شلوار و کمربندش را در ! خوردیم یتکان غمای! ستدیایم! کندیصورتش را پاك م...گذاردینگ را کنار مم نیراد

 !نلرزد تیکه صدا یکنیم یسع یچقدر سخت است وقت! دهدیو چند بار تکان م ردیگیدست م

محترمانه  یلیکه خ یو بخواه يمحرمت بود بدزد يکه روز یسخت است چشم از نگاه متفاوت زن چقدر

و با خودش  کندیاش فرو م یشلوار مشک بیدستان سردش را در ج! ات گم کنند یگورشان را از خانه و زندگ

 "!گردنم که نشکسته..شکستهکمرم ..تو..يتو برنده ا...یسرتو بلند کن يبا سربلند دیچته رهام احمق؟ با "دیگویم
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تا محکم باشد  کشدیکه خودش را م ییو با صدا دوزدیم غمایافتاده  يچشم به شانه ها..کشدیم یپر تزلزل نفس

 :دیگویم

 !يهر...تموم شد شیدو سال نما -

 "...يآره هر"که  قبوالندیو به خودش م کوبدیسنگ م يرا ناخداگاه رو شیپا ؟يهر گفتیاو به نگار م ؟يهر

پس  ن؟یهم..يهر دیبگو گرددیکه باز م يمرد زخم خورده ا یبعد از دوسال وقت کردیفکرش را م یکس چه

 ؟یو حرص و داد چ نهیانتقام و ک

که در تابستان  ییغمایکاله و شال گردن بود  شیدر زمستان برا ییغمای...غمایدرست مثلِ  پردیاز ترس م نگار

 !!غمایآخ ..که  ییغمای...بود یو شاداب یآب و خنک

به  نهایهمه ا..به درك مردیم ییاز تنها... شدیم ریاز گرما تمام آب بدنش تبخ زدیم خیاز سرما  اصال

 !ستین يکم واژه ا! اعتماد..که از اعتمادش سوء استفاده کرده بود ییغمای...درك

 !که بدجور شکسته  ينگار نیهم! خورده يکه بدجور باز ينگار نیهم! شودیبلند م شیاز جا یسخت به

 .... کندیو زمزمه م دهدیم هیتک واریرا به د دستش

 ؟یچ یعنی -

دو سال  یعنی،  ؟یچ یعنی نیا "؟ياصال چرا آمد " "؟يچطور آمد " "؟ياز کجا آمد" یعنی یچ یعنی نیا و

 !شودیتر م تینها یب غمایبار گناهان  یعنی! حیتوض

را  شیموها شیکه برا یبه زن تواندیو خنده دار است که نم! ستادهیکف خانه اش ا زیتم يسنگها خیهنوز م رهام

زنِ دوستش؟ ..ستیقتریزخم عم نیو ا..به زنِ دوستش چشم بدوزد دینبا! حجاب نگاه کند یب نگونهیا کردیفر م

 دوست ؟ نگار مالِ اوست؟

 زیتم يسنگها نیهم يرو شانیکه حرص و حسادت از البه ال کندیمشت شده اش را مشت تر م يدستها

 چیه گهیمن د...نمیمن و راد...ندارم یاجیاحت چیه گهیکدومتون د چیمن به ه " کندیبا خودش مرور م! زدینر

 "خوامیرو نم یکس

اما نه  رونیگرمابه و گلستان را پرت کند ب قیخودش رف يخودش با دستها خواهدیدلش م کندیرا بلند م سرش

 !کند بر سرش ادیدو سال را فر نیدوست دارد بماند و تمام ا

 !صفت دارد یب نیبه کوباندن مشتش در دهان ا یبیعج لیم...رودیم کترینزد
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اش را  یکه ضعف و افت روح کشدیخنده دار باشد نه ، فقط لبانش را م طینه که شرا....  زندیم یالک لبخند

 !نندینب

 !کندیدرصد از درد او را دوا نم کیچهره اش  يکبود...گردنش یسرخ! اندازدیم نییسرش را پا غمای

 :کندیاش م وانهید یجیو گ یبه همان زمزمه قناعت کند اما نه ، دو سال گنگ خواهدیم

انجام  فتویمدت وظ نیکه تمام ا یمرس! قینارف یمرس! ازت تشکرم بکنم دیتازه با...هه..نه  خوامینه انتقام م -

 ...که یمرس! يکرد يبچه دار...يداد

 !شودیچرا نم داندیصورتش بکوبد اما نم يرا تو شییوفا یب! ندیحال خرابش را بب..نگار را نگاه کند خواهدیم دلش

 :کندیشده اش را دوباره راست م لیما سر

 ...که یمرس...ام ندهیبه آ يکه گند زد یمرس...يدیبه گه کش مویکه زندگ یمرس -

 :کندیاما مقاوت م اوردیکم م نفس

کثافت سوخته خاکم  کهیت هینشون مثه  یمعتاد ب هی يکه به جا یمرس! مینشوند اهیبه خاك س یمرس -

 ...يکرد

 :زندیداد م! یانداخت مارستانیکه پدرمو رو تخت ب یمرس...يکه مادرمو عزادار کرد یمرس

 ! یعــــــوض يمنو ول کرد...يکه به خاطر هوس کثافت خودت منو ول کرد یمرس -

 :کشدیصورتش عربده م يو تو رودیرهام جلوتر م...چسبدیم واریبه د غمای

 !يارزش با اون حال ولم کرد یدخترِ ب هیبه خاطرِ ! افتمیحالم م ادی یوقت ادیدردم م..نامرد يولم کرد -

 :دهدیانگشت اشاره را سمت نگار تکان م تیبا عصبان و

 !راحت فراموشم کرد نقدریکه ا یعوض نیهم! يولم کرد ادینم ادشمیکه حاال اصال منو  یعوض نیبه خاطرِ ا -

که  يچرا از همان لحظه ا داندینم! حدش نسبت به نگار را داد بزند یب يدلخور غمایسرِ  ادشیبا فر خواستیم

 !شد در نگاهش دهیاو نبود کوب يبرا گریکه د ییوفا یوارد شد همه دوسال فراموش شدند و نگارِ ب

 !حـــرص...حرص داشت شییوفا ینگار و ب از

و  ییوفا یبودن و ب یصال عوضا! زدیریاشک هم نم ینگار حت! مچاله شده يگوشه ا نیراد...زندینفس م نفس

 !نیهم ستیبرگشت عشق چه شکل ندیبب خواستیتنها م...مهم نبود شینظر رهام برا

 :کندیبا ترس لب باز م غمای

 ...من...یپرستیکه م ییبه همون خدا....رهام -
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 :زندیداد م یعصبان رهام

 ...یدونیم! ستین ازیام ن یهیتوج..یبزن یحرف ستیالزم ن! نگو یچیه...خفه شو فقط...ـــسیه -

 :دیگویم غمایو خطاب به  کندیباالخره با تمام دردش به نگار نگاه م و

 ...گردنیبرنم گهیکه د نهیبه ا ایبعض یخوب -

پر خاطره  يخانه  نیو خودش را به زباله دان هم شودیکاغذ باطلِ مچاله م کیبا نگاهش با طعنه اش مثل  نگار

 !سپاردیم

 :نامردش  قیزن با رف نینسبت ا يادآوردیآخ که زجر دارد  د؟ینگو د؟یبگو دوزدیم غمایدوباره نگاه به  و

 یرفته من فراموش ادتی نکهیمثه ا قیهه نارف! نهیبه هم تونیخوب...نیگردیبرنم گهیتو و خانومت د... تو و  -

 !ادینم ادمیزن  نیاز تو و ا يزیچ گهیرفته؟ من د ادتی! رها شدنم قیمن ال... گرفتم 

 ...فقط! ستین هیبه توج يازین پس

 :دیگویو با نفرت م شودیتر م کینزد و

 !نیگم ش میفقط از زندگ -

 ! کندیفعل اعصابش را خورد م نیجمع بستن ا يبرا یو دودل دیترد

 ...کتک مفصل بزند کیخودش را  خواهدیدلش م..یبرهان یلیدل خواهدیم...چکدیم غمایاز چشمان  اشک

 ..قسم قینارف نیبه جانِ هم..به جان خودم...رهام -

 :دهدیو دستش را در هوا تکان م زندیداد م...ترساندیرهام نگار را م یعصب خنده

 !يوا*....یکه قسم راستش تو باش ینیبه د يوا -

 :شودینم...تواندیاما نم! راه رفت چه برسد حرف زدن شودینم یحت یرهام عصب نیکه با ا داندیم غمای و

 ..بود یجرم من عاشق -

و عربده  دهدیدستان لرزانش را سمت در تکان م! شودیم وانهید یحماقت و پرروگ نهمهیاز ا..کندیفوران م رهام

 :کشدیم

 ...به درك نیبر... نیو باهم بر ریدست عشقتو بگ...از خونه من رونیگمشو ب -

پر درد رهام  نهیو منگ به س جینگار گ...کشدیم ردیگیدستش را محکم م...رودیبدون کنترل به سمت نگار م و

 ....شودیو جدا م خوردیم

 :زندیو باز داد م کندیرا به سمت در رها م ششیبغض دست عشق دوسال پ با
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 !میاز زندگ نیفقط بر..نیبر -

چقدر  قهیچند دق نیدر عرض هم! چقدر بدبخت شده! کنارش دودیم نیراد...افتدیسنگ سرد خانه م يرو نگار

 ! شد چارهیب

 :کندیزمزمه م! کندیباالخره بغضش سرباز م...باالخره چکدیم اشکش

 ...رهام -

 :زندیداد م...ترکدیداد زدن بغضش م نیدر ح رددیتر از قبل برمگ وانهید رهام

 ...برو...برو نگار -

 :دیگویآرامتر م...نندکاشیکاش اشک سمج و کوچک کنار چشمانش را نب دهدیم هیتک وارید به

 !خوامتینم گهید...برو  -

! خواهدشیرهام نم! خواهدشینم! خواهدشینم گریکه د یرهام رد،یمیبار در خودش م نیهزارم ينگار برا و

چرا برگشت رهام ...گرفتیها را در نظر م دیبع شهیکه هم ينگار ن؟یتر از ا حیصر! خواهمتیبرگشت و گفت نم

چرا ..نبود رهام دیاز تو بع يبه روز برگرد نکهیا..نبود دیاز تو بع "کندیداست؟ با حسرت با خودش زمزمه م دیرا بع

 "احمق بودم؟ نقدریا

و اشکش را  کندیزمزمه م! ستدیایرهام از دست رفته اش م يدوسال رو به رو نیتر از تمام ا کینزد..شودیم بلند

 :کندیپاك م

 ...تو اصن ؟یتو خوب ؟یتو؟ تو هست ؟یگیم یچ -

 :دهدیم هیپشتش تک واریدستش را به د..دیایاز کجا م داندید رهامم نمکه خو یمحزون لبخند

 :دهدیادامه م يو با پوزخند! گمینم لشویدل! یلیخ...حالم خوبه -

 !قابل تصورت ریغ يایبمونه گوشه مهربون لشیبذار دل -

 تنفر است؟ نهمهیا قیچه کرده که ال داندینگار واقعا نم و

 :غمایسمت  گرددیدوباره برم رهام

  ن؟یبگم از خونم بر یبه چه زبون دیبا...خنده داره ..هه -

 :زندیداد م و

 هان؟ -
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 ینه هزار راه یبر سر دو راه...و نگار خواندشیم..دیایخم شده سمت نگار م يبا درد و کمر غمای

 !که حاال شوهر اوست يبه جواب مرد دیچه بگو "نگار و مرگ" "هوم؟" "بله؟ " "جانم؟"...ردیمیم

 :دیایببند که باالخره رهام با جدال عقل و احساسش کنار م خواهدیدر را م...کندیاز کنارش عبور م مآرا

 ....و برو ریاضافه شده؟ دست زنتم بگ ابتینا اتیام به خصوص یرتیغ یب -

 !لیعزرائ! جانِ اوست لیعزرائ دیرهامِ جد نیکه ا کندیاعتراف م نگار

 :ردیگیاش شدت م هیو گر چسبدینگار را م يپا نیراد

 ...بره خوامینم..نه -

که حاال نامحرم تر از هر  یو زن انشیرهام با و پسر گر ییدر و تنها يصدا..فشاردیهم م يرا رو شیدندانها

 !ستادهیا شیحجاب روبه رو یب یکس

 يورده زنِ شکست خ نیبه هم خواهدیزدن م هیکنا شویاندازه ن یو دلش ب اندازیپا م يپا رو ندینشیمبل م يرو

 !وفا  یزنِ ب نیبه هم... شیروبه رو

 ...تو بغ يبر یتونیحاال م! شدم تونیلحظه باعث خلل خوشبخت هی دیببخش -

 :کندینگار به توجه زمزمه م و

سکوت  يتو یکنیهمش غر غر م یوقت.. يریگیو همش بهانه م یدلتنگ ینفر باشه وقت هی یعنی یخوشبخت " -

 "!!مدام...و به روش خاص خودش مدام روزت رو بسازه

که درست در عصرِ  یهمان..بود دهیشن شیکه موبه مو از زنِ نامحرمِ رو به رو یالوگیاز د لرزدیم...لرزدیم رهام

 ادشیجمله بعدش را هم خوب ....زنِ نامحرم زمزمه کرد نیدر همان تراس خلوت در گوش هم یروز برف کی

چقدر خوب است که حافظه نگار  کردیو خداراشکر کرد و حس م "!تورو بغل کردن نگار یعنی یختخوشب "ادیم

 !به بعدها قد نداده

 :دوزدیرهام چشم م يو در چشمها ردیگیرا باال م سرش

 !کردمیم يرو باز یتا االن خوشبخت -

 !خواهدیحال دلش نم نیگوش دهد اما در ع یشرع ریزنِ غ نیهم هیو به توج ندیدوست دارد تا ابد بنش رهام

خوش به  کنهیم يباز شویهه خوش به حالش که زنش زندگ! شوهرتو منتظر نذار...يسکانس بعد يبرو برا -

 !حالش

 :نالدیم
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 ؟يخوشتو فراموش کرد يروزا -

 :داد بزند خواهدیدلش م..فشاردیرا به دسته مبل م دستش

 !خوادیدل م یعاشقش يکردیکه ادعا م يوش کردن مردفرام.. ستیدو روز سخت ن یکیفراموش  -

 :زندیزخم م یرحم یاما با ب لرزاندیلرزان نگار دلش را م چانه

 یکیفردا ...خوشِ گهید یکیمن با تو خوش بودم امروز  روزید...من خوش باشم شهیکه هم ستیقرار ن...هه -

 ..گهید

که  یزخم..زندیبود زخم م یو از خودگذشتگ يکه تنها جرمش وفادار یگناه یکه چرا به ب دانستیاصال نم رهام

 ...ستینگار ن دهیبدنه از هم پاش قیال

 ! ملت به توئه هیچشمِ ...دست از تالش برندارد..هه -

 !ستین ینگار؟ اصال حالِ او گفتن...نگار

 :رودیو به سمت اتاقش م شودیبلند م یعصبان لیدل یرهامِ ب و

 !واسه نبش قبرِ پسرشون انیم چارمیمادر و پدرِ ب...هه! دیع زحمت کنبهترِ زودتر رف -

 نهیچقدر ک کندیکه حس م ينگار..چقدر رودست خورده کندیکه حاال حس م يسمت اتاق و نگار دودیم نیراد

را  غمای! بکشد کندیم يبودن را باز يکه قو یرهام نیهم یحت خواهدیکه دلش م ينگار...در دلش نشسته

 !بکشد

 !شده چهیباز رانهیحق نقدریبکشد که ا...اش را بکشد  یزندگ يمردها ي همه

 !زدیو دم نم دیکشیکه درد م ينگار..کردینم نهیک! شدیکه دلخور نم ينگار

 !با رفتنش و حاال با برگشتنش کباری! اش او را به کشتن داد یانصاف زندگ یمرد ب نیهم...ساده مرد نگارِ

حس است اما در  کیفقط  نیا ؟یچه کن دیبا خودت با یدانینم یفهمیم شینتهاکه ا ستیحس نیبدتر یدرماندگ

و حاال  ؟یکه هم از درون و هم از برون شکسته چه کن یجسم نیبا هم یدانینم یهم عذابست وقت یواقع ایدن

 !زینفرت انگ يتراژد نیا ي هادام يبرا يدیو نه ام يباال سر ي هیدارم نه سا ينه خانه ا گریکه د یمن

 میکه خرده ها خواهدیکه مرا شکست و حاالم يمرد! که فرجه داده تا هرچه زودتر خانه اش را ترك کنم يمرد

 !زمیبر رونیرا از خانه اش ب

دلش  یقبول ندارد؟ حت...قبول ندارد گریرا د چارهینگارِ ب نیرحم و انصاف در وجودش مرده و ا گریکه د يمرد

 !زندیموج م شیکه در صدا یاز تنفر و رنجش! فهممیرا از سرقت چشمانش م نیا...نگاهم کند خواهدینم
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خرج  میوفا یب يغمای يکه برا یاحساس فیح! نخواستن ها به کنار نیهمه ا...ان دردها به کنار ي همه

 !که با او حرام شد ییروزها فیح!کردم

 ...من فیح! دو مرد سوخت يکه به پا ينگار فیح...کندیاز چشمانم سقوط م اشک

 !شده رهینگار خ يبه تکه تکه ها میداده و به اشکها هیبه چهارچوب در تک نیراد

 !گردهیبرنم گهیبابام د یتو گفت -

 يتاشده را تو شرتیو ت کنمینگاهش م...زجر آورش يدارد جواب دادن به سوالها يکه چه درد فهمدیاو نم و

و به مردنم  اندازمیم نییجواب سرم را پا یب! ندارم یشده؟ حرف یچمدان چند بار پر و خال نیا.گذارمیچمدان م

 ! دهمیادامه م

دل را قبول  نیمرگ ا ندیننش میتا به عزا! کندیکس باورم نم چیه گرید کندیمرده ام و رهام باورم نم ستیچند

 !کندینم

 :دیگویآرام م ندینشیم کنارم

 !نکن هیگر -

 نکنم پس چه کنم ؟ هیگر !نباش سیخ ییانگار که به آب بگو ن؟یراد ییگویم چه

 گریفقط د چیه میگویچه شده؟ م دیگویهر چه م! باشد یمیرا مهمان همان دوست قد يپدر گفتم چندروز به

 !دخترِ رانده و مانده ات جور کن نیا يبرا يخانه ا کی يجور کیفقط ...نپرس

کنارم دراز  دمیخوابیم! بود نیدو روز هم نیتمام ا..افتدیجوجه اردك دنبالم راه م کیهم مثل  نیراد رومیم رونیب

 دیشا! برنگردم گریکه بروم و د ترسدیم دیشا! امدیدنبالم م رفتمیراه م! نشستیکنارم م نشستمیم! دیکشیم

 !سرنوشت پدرش دچار شوم ترسدبهیم

 چکار؟ خواهدیوفا را م ینگارِ ب نیرهام را دارد ا گریکه د او

پهن شده و  شیکه روبه رو ییها يازمندیمبل نشسته و ن يرو. کنمیو با شالم دستم را خشک م رمیگیم وضو

 ؟يشد يگاریس یاز ک! شودیخودش دود م يبرا يگاریکه لبِ جاس يگاریس! ردیگیوقفه م یکه ب ییشماره ها

 : زندیم يپوزخند...رودیفرو م رحمشیو بعد در همان قالب ب کندیم یمکث دنمید با

 !س دعا حاج خانومالتما -

رهام من ..او واقعا مرده...است"انصاف یب"رسدیکه به ذهنم م يتنها کلمه ا! شودیبا آب وضو مخلوط م اشک

 !مرده گرید
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 !ردیگیام شدت م هیگر دنشیبا د! ندینشیچهارزانو م میروبه رو نیراد! کنمیسجاده ام را پهن م رومیاتاق م به

 : نالمیم...کنمیم بغلش

 از جونم بچه؟ يخوایم یچ گهیتو د -

 :کشدیم رونیرا به زور از آغوشم ب خودش

 ؟يبر يخوایم -

 :فشارمیهم م يرا رو چشمانم

 !مجبورم...خوامینم -

 يپا يکه صدا ستیمهم ن میبرا گرید! اوردیدوباره به آغوشم پناه م يدفعه ا کیو  کندیسکوت نگاهم م در

 !نیکودکانه راد يشانه ها يرو نباریا! کنمیم هیبا صدا گر...انهی رسدیم رحمیبه گوش مرد ب میاشکها

 !انینم..بشه مایسوار هواپ تونهیپدرم نم -

 یعنیچه؟  یعنی نیا. اندازمیم نییسرم را پا! گرفته رهیداده و دستش را به دستگ هیبه چهارچوب در تک! گردمیبرم

 :دیگویم و در همان حال گرددیبمانم؟ برم توانمیهنوز م یعنی توانم؟یم

 !خانومِ پارسا نیباش نجایا ستیدرست ن! دنبال خونه باش -

 !خانمِ پارسا...آخ

آخ که نامت هم درد ..غمای..غمای! کندیباالخره از چشمانم دل م..کندیرا صدا م نیرهام راد. خوردیزنگ م لمیموبا

 !ناك است

 بله؟ -

 :کشمیام راباال م ینیب! دیاینم ییصدا

 هان؟ ؟یخرم کن يخوایم يجوریچ گهید ه؟یچ گهید ه؟یچ -

 !نگار -

 یو با چشمان بسته سرم را به نرم دهمیم هیتخت تک نییبه پا یو صورت دیو کالفه با همان چادر نماز سف خسته

 :سپارمیملحفه م

به کنار آوارم  نایا...غمای! يدیاز هم پاش مویزندگ! ينابودم کرد...غمایهان؟  ؟یاسممو صدا کن شهیروت م -

 !يکرد

 :دیگویسرعت م به
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 ...توئه ينگار برا! خونه مالِ توئه نینگار ا ه؟ینگار آواره چ...نگار -

 ! خندمیم

بدتر حرص  ينجورینشده ا یچیرفتار نکن که انگار ه يطور! رفته ادتی رویاخ نیاتفاقات ا نکهیمثه ا...هه -

 ؟یفهمیم! خورمیم

 !یچ یعنیآواره ...توئه يبرا.خونه به نامت نیا...حقته خونم نیا یول! یگیدرست م..باشه حق باتوئه..باشه  -

 :نالمیم

 ! من یعنیآواره  -

 !تورو خدا..توئه يبرا نجایا! نگار -

 ام شود؟ ندهیآ ي انهیبروم که قرار بود آش يبروم؟ به خانه ا دیخدا چه؟ با تورو

 ؟يخوایم یاز من چ -

 !ببخش -

 :نالمیبا اشک و آه م...گذارمیزانو م يرا رو سرم

 یدونستیکه م يمرد نکهیا ؟يداد بمیفر نکهیاز گناهاتو مرد؟ کودومشو؟ ا یکیکودوم  قایببخشم؟ دق رویچ -

 کودوم اشتباه ببخشمت؟ يبرا ؟یکه به جونم انداخت يبه خاطر درد...يچقدر عاشقشمو به امون خدا ول کرد

به اندازه تمامِ من ...یدروغ گفت ندمیو تمام آ یدگتو به اندازه تمام زن...دوبار...بار هیالخطاست اما  زیجا انسان

 !يکرد ينامرد

 :کوبمیسنگ م يرو یچارگیکف دستم را با ب! حرف بزنم دهدیاجازه نم هیگر

رنج و عذابم برات لذتبخش  دنیبود؟ د یچه دوست داشتن نیا ؟يکرد نکارویبا من چرا؟ با نگار چرا ا! نامرد -

 غما؟یبود  یچه افتضاح نیبود؟ ا

 ...ایکنم  ریتعب هیبه گر دانمیرا نم قشیعم نفس

داشت خفم ...کردیم وانمیعذاب وجدان داشت د نیبودم و ا دهینگار من بر..دمیاول بر يهمون روزا...نگار -

 !رهامو برگردونم خواستمیتموم کنم م زویهمه چ خواستمیم! کردیم

 :رودیباال م میصدا ناخداگاه

 ؟يچرا برنگردوند ؟يپس چرا نکرد -

 :زندیداد م اوهم
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 ...نگار دمیترس! دمیترسیازتو و از دست دادنت م! یلعنت دمیترسیروزا م نیاز هم -

 :زنمیم غیج

 !ستیدوست داشتن ن نیا -

 !ندینشیشکستم م يبه تماشا! زندیزانو م میروبه رو! سمت اتاق دودیم نیراد...دیگوینم يزیچ

 !من شوهرتم...نگار -

 :دیگویو با حرص و اشک م رمیگیرا چنگ م شکمم

 !ارین ادمیبه  تمویخر...نگو..نگو -

 ! بود مونیدوست داشتنِ تو تنها اتفاق صادقانه زندگ! نگار. با تمام حماقتم با تمام گناهم! من دوست دارم...نگار -

 ؟یدونیاصن م! خورهیبه درد نگار نم غمایکه  يهمونطور! خورهینم یزندگ هیاتفاق صادقانه به درد شروع  هی -

 ...نگارِ بد! نگارِ بد قدم..نگارِ بدشگون! خورهینم يمرد چینگار به درد ه

و دوسال  يدور! ستیعقل و منطق ن يکارش از رو چیه دایکه جد یرهام...شودیم دهیاز دستم کش یگوش

 !بکند دیکه هر چه خواست با داندیخودش را مجاز م! اش کرده يجر ییتنها

 يبرا! ستیعصب! نازك رهام من است ي هیهمان ال! ستیلرزش دستانش خواب ن! کوبدیم نیرا روز زم لیموبا

 دم؟یکه در خانه اش کش یغیج يبرا ایخودم؟  ریتحق يچه؟ برا يچه؟ هان؟ برا

 :زنمیم يپوزخند

 !باالتر بره يحد هیاز  دیرفته بود صدام نبا ادمی! خونه رهام نیقوان -

 :ستین يدیاتفاق جد ادشیفر..زندیم شیبه مو یبه کمر چنگ دست

 ! چرت نگو -

سخت است اما !کردم نشیدو روز تمر نیکه در ا ستیدیدرس جد ییاعتنا یب! میگویچرت نم گریمن د و

 میروبه رو! دانمیرا نم شیاز کجا..حرص دارد! ستمیایبه نماز م کنمیاشکم را پاك م شومیبلند م! ستیشدن

 :ستدیایم

 ...نمیبب سایوا -

خدا منتظرم  ؟يچه دعوتم کرد يپس به تماشا ؟يندار یحرف! کندیپا و اون پا م نیا! نمیتا بب ستمیایمن م و

 !نشسته
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که  شیدوا... شودیدلم جمع م! شومیافتاده م شیابروها يکه باال یقیو تازه متوجه خط عم! کنمیم نگاهش

! خوادتینم یکس چیه انجیا ؟یاست درد زخمش چه بوده؟ نگار احمق هنوزم براش نگران قیعم نقدریا

 سخت است؟ دنشیفهم نقدریا خواهدتینم

و  کندینفسش را فوت م...فشاردیهم م يلبانش را رو...دهدیانگشت اشاره اش را چندبار تکان م...دیا یم جلوتر

 :دیگویباالخره م

 !یکرده باش دایخونه پ دوارمیام -

 :میگویآرام م گرددیسرعت برم به

 !نبود نیحرفت ا -

 :گرددیاما برنم ستدیایم

 !حرفاتو از نگاهت بخونم تونمیهنوزم م -

 :فشاردیهم م يچشمانش را محکم رو گرددیبرم.باشد  دهیترس انگار

 ؟یرو چ ينامرد ؟یشوهرت بخون يدروغو از چشما ینتونست...کار نیا يتو يتو که خبره ا -

 ! دل و محرمِ نامردش است نیا يمقصدش خوده خوده نابود! برسد غمایبه  خواهدیم یهر فرع از

 ! شوندیانگشتانم پژمرده م يچادر البه ال يگلها

 !سوادمیدوسالِ که ب...مرد چشمامو کور کرده بود هی يِغم دور -

هزار  یاز چشمانِ رهام واقع يگذاریاما چرا نم! نگاهش خوده خوده رهام است تیغم و مظلوم نیخدا که ا به

 کندیم ضیتعو یتفاوت یب یِرنگ نگاهش را با رنگ طوس! خوردیدت بهم مقالب سر نیحرف بخوانم؟ حالم از ا

 :دهدیسرش را تکان م

 !شهیاندازه رهام نم گهید نایا...؟ هه یبافیسابق شوهرت عاشقانه م قِیرف يبرا -

 :ستمیبا دیاما نه با رسمیبه مرز افتادن م! شودیم یزانوام خال ریز

 ...يکرد رشیتو عاشقانه تعب! من گله مندانه گفتم -

 :گرددیبرم! بازدیدر نگاهش رنگ م یپرروگ

 ... میکه باهم خورد یبه حرمت نون و نمک -

 :دوزدیدوباره در نگاهم چشم م و

 ! ستمین يدو سه روز! به پدرت بگو بگرده -
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 :زندیم پوزخند

 يدوسه روز هی رمیم! همدم دردام شده بودن ییمشت آدمِ درسنخونده روستا هیکه  ییبرگردم همون جا دیبا -

سرِ  یقشنگ يدومادش که داستانا! یبه پدرت بگ يخوایم یچ دونمینم! برمیپسرمم م نباریالبته ا! رمیتا دوباره بم

 !پدر زنش سوا کنه يخوشگلشم برا هیبهش بگو ! کنهیهم م

حرمت نگفت به ...نگفت به حرمت عشق و دوست داشتن! میکه خورد یبه حرمت نان و نمک! نمینشیجا م همان

پر  يو قهوه ها يچا ينان و نمک که نه برا يکه برا یحرمت نیمثلِ هم! میکه باهم داشت یخوش يروزها

 !گذشته ياز ردپا کشدیم ریلبم ت! آخ گفتم بوسه ....یینگفت به حرمت بوسه ها! میکه خورد ییماجرا

ساقه  يایبه اح يدیام! کشمیپژمرده را به صورتم م يگلها! نمینشیهمانجا م..انگار ستیامروز قسمت نگار ن نماز

 !فقط کندیم رشانیآب شور نمک گ! ستیآبشان ن یب يها

رهام  يدلم برا! شده بهیغر نقدریچرا با پدرش ا دانمینم...تا با نگاهش التماس نکند دیرا کش نیدست راد...رودیم

کند  یبگیپسرت هم کنارت غر نکهیا...سوزدیم شیاش نسبت به خودم باز دلم برا یرحم یبا تمام ب! سوزدیم

که هنوز بچه  ینیراد! هم از دست داده را نیراد يرا از دست داد و حاال حسِ قو زشیهمه چ! ستین یزجر کم

 !به او بفهماندك که از نگار و وجودش دست بکش خواهدیم یاست و رهام با بداخالق

 !یبزرگ نهمهیمقابل ا! یشرمندگ نهمهیسربلند کنم مقابل ا دیچگونه با دانمیکه نم يپدر...تا برگردد زنمیم زنگ

و باز و دوباره و مکررا ! نگاهم هم نکرد یگفتم خداحافظ حت یوقت! کنمیچشمانم را پاك م..بندمیورود را م در

 !چارهینرود نگارِ ب ادتی..یکه بدبخت...که سرپناه...کرد که خانه دیتاک

 زیدفعه منظم و تم نیآخر! کنمیدرش را باز م! در قلبم شودیم ریعروس ت جعبه بزرگ لباس. کنمیکمد را باز م در

 ...اما حاال..گذاشتمش داخلِ جعبه 

 يپورهایگ! رمیگیم میروبه رو..ستمیایم نهیآ يجلو! دهمیبغضم را با صدا قورت م! کنمیبلندش م..شده مچاله

! دهمیم هیسر کج شده ام را به شانه راستم تک! زنندیم ادیانگشتان رهام فر يجا! نازك کمرش پاره پاره شده

 يخودم را دلدار! کنمیکف دستم را بند شانه چپم م! چسبانمیلباس را به تنم م! کندیم ياشک سرسره باز

 :نالمیم! خودم را  دهمیم يدلدار...دهمیم

 ! چارهینگارِ ب -

 لیفام! بهم خورد یکه به سادگ یجلسباور کنم که ازدست رفتم؟ م خواهد؟یکس مرا نم چیه گریکنم که د باور

 !اضطراب داشتم شانیکه چقدر برا ییژستها! هیآتل..عکس...شگاهیآرا! نداشته ام
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لعنت به ! تتیلعنت به واقع ؟يدیاز راه رس کردمیم يرا باز یخوب خوشبخت نقدریحاال رهام؟ چرا حاال که ا چرا

 !موقع ات یحضور ب نیتو و ا

 !که رهام کرد يهمان کار. شودیکه مچاله م یزنگ و ترسِ من و لباس يصدا

 !کندیبغضم گورش را گم نم دهیغربت به دادم رس نیحاال که کس و کارم در ا! کنمیرا باز م در

 !مرده یاز کم شتریب یهمان نگار اما کم! ستمیمن ن گریاما من د...همان نگاه...همان پدر! کنمیرا باز م در

 :کندیم زمزمه

 ...بابا جان -

ام پناه  یبه آغوش تنها مرد زندگ! کنمیآغوش انگار که هزار بار گفته باشم جانِ نگار؟ بغلش م کیبا  من و

 دینه با رفتنش مرا کشت نه با برگشتش مردنم را تشد...کرد انتیکه نه دروغ گفت نه خ يبه تنها مرد! برمیم

  !دیرس میها یتاب یب دادکه به  يتنها مذکر! مرد است نیام هم یبال زندگ یب يفرشته ! کرد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :نالمیم...شودیهدفم م یب ياش شکارِ دندانها شانه

 !بابا...بابا -

 ! ستیخانواده دو نفره موروث نیدر آسمان ا يابر يهوا یعنیو لرزش بدنش  مالدیرا م کمرم

 ...بابا! رونیبنداشتمو از آب بکشم  مهیلیگ ییتنها تونمیفکر کردم م..فکر کردم! تونمیفکر کردم م..ينبود...بابا -

 :دهمیسرم را به چپ و راست تکان م..کنمیم نگاهش

 ...شاخ ودم نداره یمونیپش -

 :میگویو بلند تر م کنمیبغلش م دوباره

 ییبه خاطر تمام پدر...به خاطر تموم به بعدا موکول کردنا! گرفتنات منو ببخش دهیبه خاطر تمام ناد! مونمیپش -

 !صفتانه جوابتو دادم یو ب يکه در حقم کرد

 ینیب نیهم يبلند یپست یحت کنمیحس م! و قوز دارش قرمز شده یاستخوان ینی، ب زشیو تم دیسف صورت

 !سرخ را هم دوست دارم
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احساس  يبریبه همه کست پناه م ستیکه حقت ن یاز ظلم یوقت..یکس یو ب ییاز تنها یوقت ؟يکرده ا دقت

از  یاگر اندك غرور مانده ات را هم خرج معذرت خواه یحت! يرا دوست دار یناج نیا يتمام ابعاد وجود یکنیم

 !ارزشش را دارد یکنیباز حس م..یبکن یناج نیهم

تابه حال با دستان  یکس چیه! کندیاشکم را پاك م! که باعث لرزش دستانت شدم دیببخش..لرزدیم دستش

 !کس چیه! صورتم را نوازش نکرده بود فیزمختش انقدر لط

تکرار نامش انگار بادبزن است  رومیدعوت به جشن آغوشش م یدوباره ب! ندارد یتمام دنشیبه آغوش کش لیم

 !سوزاندتمیم شتریو ب شتریب! زغال گداخته نیبر ا

! زدن قتریزخماشونو عم یستین دنید! که خواستن سرم اوردن ییهر بال...یستیبابا فکر کردن باال سرم ن -

 ! بد کردن با دلم...بابا

 !خوده خودش..از دست رفته ام  زهیمثل چرا؟ من همانِ عز! از دست رفته يزیمثلِ عز دهدیم فشارم

 !آروم باش! آروم باش بابا جان -

 !شودیم رهیدر نگاهم خ...او هم! رمیگیم فاصله

 بابا جان؟ ينجوریچرا ا ؟يبهم زد يدفعه ا هی نقدریشده؟ چرا ا یبابا جان چ -

 :زنمیم یتلخ لبخند

 تمومش کنم؟ تونمیم خوامیم یهر موقع یمگه نگفت -

 ؟ينجوریآره اما ا..آره  -

 ...پدرِ بخشنده ام کنارم! که رهام نشسته بود ییدرست همانجا...مبل يرو نمینشیم

 ...نقدریهان؟ آخه مگه ا نمت؟یچندروز بب نیا یچرا نذاشت -

 :میگویمقدمه م یب اریبس..کنمیم نگاهش

 !رهام زندست -

 ! کنندیسقوط م دادیحرف زدن تکان م يهوا برا يکه رو ییدستها

 ؟یکنیم یشوخ -

 !بود یکاش شوخ -

 :یراحت یبه پشت دهدیم هیرا تک سرش

  شه؟یمگه م -
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 يبا بند بند انگشتانش خاطره باز..گذارمیم میپا يرو رمیگیدستش را م..دهمیم هیرا به شانه اش تک نمیسنگ سرِ

 لیتشک یپیاک چیکاش ه..در کار نبود يا روزهیف چیاصال کاش ه! شدمیوقت با رهام اشنا نم چیکاش ه! کنمیم

 !یمانیپش ستیآخ که چه بد درد! نبود يرکاش اصال نگا..رفتمیکاش همان موقع با پدر به آلمان م! شدینم

 :دیگویم ریتاخ با

 کجاست؟ -

 ! گردهیگفت برم! گردهیزود برم...که بوده ییهمونجا رهیگفت م -

 !دارم مانیکه به رنگ و لعابش ا یتیواقع! تکرار کردم گریرا هزار بار د "گردهیبرم" نیا و

 :ردیگیرا م دستم

 کجاست بابا؟ غمای -

 ...کنمیم نگاهش

 !مرد -

 ؟ياریدرم يمرده؟ باز غمایاصال حالت خوبه؟ رهام زندست؟  ؟یگیم ینگار چ -

 :کشمیدستش رابه گونه ام م...چکدیدوباره م اشک

 !کرد ينامرد! کرد ينامرد..دروغ گفت -

 :دهدیتکاهنم م..را هم میبازو...کشدیرا م دستش

 شده بابا؟ یبگو چ ؟یباباجان حالت خوبه؟ نگار جانم خوب -

 بافم؟یم انیهذ یاحوال ضیاز مر کندیآنقدر که بابا فکر م ست؟یباور نکردن آنقدر

 !نمرده بود یزمان چیه! برگشته! رهام زندست...خوبم...بابا خوبم -

 :شودیشل م دستش

 ؟یچ یعنی -

 :کنمیم نگاهش

 ...غمای! رهیگیم یرهام فراموش..رهام کننیتصادف که م -

 :شودیم ياشک جار لیس دوباره

خانوادشو ! کنهیم اهیو من و س برتشیم! بهش نرسه ییآشنا چیکه دست ه ییجا هی برتشینامرد م يغمای -

 !بابا دهیم میباز! کنهیعزادار م
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 !دیبگو دیچه با داندیاو هم نم! کندینامم را صدا م! دهدیرا نوازش م میبا بهت موها...کنمیبغلش م دوباره

 بابا؟ يدنبال خونه بود نیبه خاطر هم -

 !دهدیم يزنگ در روح را از بدنم فرار يصدا! دهمیتکان م سر

 :زندیسرم م يرو يا بوسه

 !کنمیمن باز م -

 :ستمیایکنارش م...زندیدر را م! ستادهیبدشگون پشت در ا يغمایمنتظر بمانم و بفهمم  خواهدینم دلم

 بود؟ یک -

 :دیگویدرهم م يبا ابروها دهدیتکان م سر

 ...غمای -

 :دومیسمت در م به

 ؟يدرو باز کرد یچ يتو؟ برا ادیب یگذاشت یچ يبرا -

در  رهیو خ کندیسرش را بلند م! ستدیایعجله ام م دنیبا د...دومیم اطیبه سمت ح شیتوجه به نگار گفتنها یب

 !کندیچشمانم نامم را زمزمه م

اول با کف دست محکم به کتف راستش  هیدر همان ثان..رومیم کیبا حرص نزد...فشارمیهم م يرا رو میدندانها

 :زنمیضربه م

 ! رونیبرو ب -

 !دارد یارتجاع تیتنش برعکس حال و احوالش قابل... شودیم دهیعقب کش به

 ...نگار جان -

 :کوبمیم نیو پا به زم زنمیم داد

 ؟يدینشن! رونیگفتم برو ب -

 !خواهمینم..به قلمرو رهام وارد شود خواهمیو حاال نم...احساسم تجاوز کرده بود نیبه سرزم کباری

 ...باشه اما -

به کتفش به  شیاش به شکمش به بازو نهیوقفه به س یمحکم و ب! دهمیم دانیم لمیبه م...بزنمش خواهدیم دلم

 :سرش کشمیم غیج...کوبمیم شیبه ساقه پا میبا پا! شومیم هیو تخل کوبمیچانه اش مشت م
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 تیحالم از عشق دروغ... خورهیحالم از تو و دوست داشتنت به هم م! متنفر...ازت م ت ن فرم ...ازت متنفرم -

 !غمای ادیبدم م! ادیازت بدم م! خورهیبهم م

داد ! ردیگیرا م میبازو یاما باز عصب کشمیمچم را از دستش م... ردیگیدستم را م شود،یکم جان تر م میامشته

 :زنمیم

 !دست نزن! به من دست نزن! ولم کن -

 !ردیگیتنش عقم م ياز بو...کنارش باشم  خواهدیدلم نم! کندیتر از من بغلم م نیتر و خشمگ یعصب

من  دیشد ياز تکان ها! شودینم شیمن مانع زور بازو يها يباز یوحش! گذاردینم...گذاردیو او نم کشمیم عقب

 !کندینم میاما باز رها خوردیم واریاز پشت به د

 يکه پشت پنجره به تماشا يو قطعا پدر! که در چشمانش نگاه کنم کندیمجبورم م گرداندیتر برم م محکم

 !ما نشسته يباز وانهید

 :زندینفس م نفس

 ...نگار -

نمانده که جوابت را بدهد اما لب  يزیاز نگار چ گرید....اوردینامم را به زبان ن گریکه د میداد بزنم و بگو خواهمیم

 !بندمیم

و او انگار زورش بر منِ شکست خورده  کشمیعقب م! دهدیم هیام تک یشانیاش را به پ یشانیپ! دهدیم فشارم

 !چربدیم

 کمرنگ کند؟ تواندیزخم را م نیالتهاب ا کندیفکر م شوم؟یانش آرام مبا نوازش دست کندیو فکر م مالدیرا م کمرم

شوهرت  دیگویکه م ینیو د یفقط به احترام شرع! شومیم یاز نفرت پر و خال! بوسدیام را م یشانیهوا پ یب

را  شیجا یمسخره و ب يکه بوسه  خواهمیم يبا پوزخند فشارمیهم م يدندان رو! هرچه هست شوهرت است 

 :کند هیتوج

 بود؟هان؟ یچ يبرا نیا -

 :کندینفسش را فوت م کالفه

 !حالم بده...نگار...دارم يبد يروزا -

 :ماندیم جهینت یب ستادهیا میکه روبه رو یفاصله از روان يتالشم برا...زنمیم شخندین

 ! يبد ياون ساال یداشت يبد يالبته تو روزا! داشت يبد يهه رهامم روزا -
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 :دهدیم فشارم

 !فقط به خاطر تو بود...نگار -

 :دهمیهلش م کندیم شتریقدرتم را ب خشم

 ! قرار نده هیتوج لهیخودت منو وس یوانیبه خاطر هوس و احساسات ح! خفه شو -

 :ردیگیرا م دستم

 شهیبگم محرمتم عارم م نکهیاز ا یحت...یحت نمتیبب گهید خوامیاصن نم...یبهم دست بزن خوادیدلم نم -

 !!ادیعارم م ؟؟یفهمیم

 :زندیطاقت داد م یب

 !من شوهرتم نامرد -

 :زنمیم يشخندین

 !قیرف هینه ...نه یهمراه باش هی ینه تونست یشوهر باش هی یشوهر؟ تو نه تونست -

جز  یلعنت يچرا قبولت کردم؟ آخه تو دونمیمنِ خر نم! که ارزش فکر کردن نداره ينامرد هی! یستین یچیه تو

 که من باهات همراه شدم؟ یداشت یچ کیو ظاهر ش افهیق هی

 :کوبمیدست محکم به سرم م با

 !حماقت! حماقت کردم -

 :کندیزمزمه م! آرام کردن فضاست يبرا يدیسکوتش متد جد...دیگوینم يزیچ

 .فرصت هی...نگار -

 :زنمیلب م..کنمیم نگاهش

 فرصت بدم؟ ؟یفرصت؟ چ -

 :شودیتر م کیقدم نزد کی

قبول  زویقبول دارم همه چ! اره اشتباه کردم ! کردم تیخر! میدر موردش حرف بزن مینیبش..خونه میبر ایب..نگار -

 .تونمیمن بدون تو نم..من ! نگار! دارم اما

 :دهمیتاسف سر تکان م با

 !آقا یکنیهه عادت م..تونستمیمنم بدون رهام نم -

 :کشدیم یشانیدستش را به پ کالفه
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 ! نگار -

 ؟یداشته باش ياصن به نظرت جاش هست که خواسته ا ؟يخوایم یاز من چ -

 ...نگار! سمیمیمن اشتباه کردم پاش وا! یکه تمومش کن خوامیم..غمایبه  يکه دوباره برگرد خوامیم -

روز از حالش غافل  کینگار ! یِآدم درست دونستمیکه م یتو تمام مدت رهام سپرده بودم به کس من

برگشتش ...اومد  ینم ادشی يزیرهام چ! نگار...بهم نداد يخبر چیه یکس چیهچرا  ایآخر نیا دونمینم...نبودم

! ارمیکردم که تورو بدست ب تالشموتمام ! داشت؟ نگار من از فرصتم استفاده کردم نیتو و راد يبرا يا دهیچه فا

! يدیکش یکه تو نبودش چ گمیم! گمیبهش م تویمن واقع! کنهیداره با توام اشتباه رفتار م...یِنگار رهام عصبان

 نیا! تورو خدا برگرد...میکه باهم داشت ییفقط تورو به جون همه اون روزا...نگار! گرفته نهیاز تو ک راهیکه ب گمیم

 ! اشتباه بود نیآخر

 :نالمیم یلبخند تلخ با

 !ستیدر کار ن یبرگشت گهید! برو -

 :دهدیم هیپشت تک واریرا به د سرش

 !اخد يمحضِ رضا...نگار -

 ! نخواهم داد یفرصت چیه يمرد چیبه ه گریخدا د نیهم يمن محض رضا و

 ! پله نشسته نیاول يپدر رو نمیبیکه م گردمیبرم

 ...نگار -

 :کنمیم نگاهش

 ...باشه اگر! باشه -

 :دهدیرا در هوا تکان م دیکل

 !مطمئن باش...حقته گهید نیا -

 :دهمیتکان م سر

 پامو بذارم اونجا؟ يجوریخونه؟ کودوم خونه؟ چ...هه -

 :فشاردیهم م يرا رو لبش

 ! رو نگو نه یکی نیا..نگار -

 :دیگویمقدمه م یب! ردیگیرا از دستش م دیبابا کل! اندازدیم نییسرش را پا غمای! دیایم کینزد پدر
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 م؟یبذار یقرار محضرو ک -

 !شودینفسش حبس م...کندیمبهوت به سرعت سر بلند م غمای

 ؟یچ -

 :بنددیچشمانش را م بابا

 نیشما و اون دوستت فکر کرد...برگرده به قبل زیکه همه چ ذارمینه من م شهیدرست م يزینه با زمان چ -

 ! تنه هی! به بعد من هستم نجایاز ا نیکه دلتون خواست سرش آورد ییپدر مادره هر بال یدخترم ب

 !يطالقش بد دیبا فرصت نیتو اول! کنهیرو درست نم يزیچ چیه..فرصت نه زمان نه

 ...من -

 ! شودیبابا درهم م اخم

 ؟یمن چ -

 :نالدیم! شودیقرمز م غمای ینیب نوك

 !دمیطالقش نم -

 ! رودیم د،یایدلِ احمقم نم! دیایدلم نم...رودیم کیقدم نزد کی بابا

 !شودیبا غم در نگاهم گم م غمای! رمیگیآرنج بابا را م! سوزدیمردك نامرد م نیاحساسِ ا يعرضه ام برا یب دلِ

 :کندیو باز تکرار م رودیعقب م عقب

 !دمیطالقش نم...بدون منم مالِ نگاره اما یاون خونه حت...نگارِ ياون خونه برا! دمیمن طالقش نم -

 :خوردیبه در م...تونمینم

چون زمان همه ...ون چ خوامیفرصت نم! دمیطالقشم نم...اما دیمطمئن باش...ذارمیتو اون خونه پا نم گهیمن د -

 !مطمئنم! کنهیحل م زویچ

 :زندیبابا داد م! کندیدر را باز م و

 !خونت ادیچه برسه ب! ینیرنگشم بب ذارمینم گهید! يکورخوند -

 !رودیاز روحم به تاراج م يدرد آور تکه ا شینما نیکه هر لحظه در ا یو من...و من ! بنددیحرف در را م یب غمای

کس جواب  چیبه ه ستیکه الزم ن ییاز آن روزها...و خودت  یکه خودت هست خواهدیم ییاز آن روزها دلم

 شهیهم نکهیا.. ستین یدرد کم نیخودم جواب پس بدهم و ا دبهیبا یاز هر زمان شیکه البته امروز ب! یبده

 ! یبدهکار خودت باش
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از ...چگونه بکوبمشان دانمیکه نم يو قرضدار تمام گذشته ا...خاطره ام نهمهیوامدار ا زیاز هرچ شیب کنمیم حس

و ..پشت پا کیبا  ایمحترمانه  ایحاال ...که گذشته را رها کن يگذشته ا میگویبا خودم م یو گاه! اول بسازمشان

و من مرد عمل  خواهدیم يدخترِ قو کی،  خواهدیرها کردن ،خاطره آسوده م رانیگذشته را و...نه میگویم یگاه

 ترك برداشته فکر نکنم يبه رابطه ها ختهیر يبه پلها توانمینم! ستمین

که پنجره ندارد، و من چقدر با  يکه پر از کارتن شده و آشپزخانه ا يا بهیغر يخانه ! ختهیبهم ر يها لیوسا

خاطره  امدیدر کار باشد فقط دلم نم ینکه برگشت...دوساله ام وداع نکردم يبا خانه . پنجره ها خاطره دارم نیا

که به  یزمان ياز پرش ها! رمیکشنده را هم بگ میمتص نیهم دیزود با ای رید! زمیخوب و احمقانه را دور بر يها

لحظه آخر ! مرا اوردهیاز پا درن نیاز ا شیحال خراب ب نیخوشحالم که ا. نحو پرواز کرده اند خوشحالم نیبدتر

که پرش کردم  یهر خوشحال يبرا یهر ازردگ يرا که برا یمیقد یهمان چمدان مشک! که چمدان را برداشتم

چمدان  نیا ریاصال رفتن ها همه تقص...یمیکهنه بود و قد یلیکه خ یچمدان انهم..شد یثمر خال یب

 ست؟یتقصر ک ست؟یچ ریبرگشت ها تقص...هاست

بغلش کردم ! سقوط کننده کیحس،  یها دره بودند و منِ ب هیشد انگار لحظه ها و ثان زانیآو میکه به پا نیراد

بغلش کردم که ! برسانم مهیجا در آغوشش به ن کیرا  فتادهیاتفاق ن يها يقراریب..را یآت يها یتا دلتنگ

چه  میو او برعکس تمام مردان زندگ... نهو او چه مردا! آغوشش را پس انداز کنم یاز مهربان یتنها کم...یکم

و ..روشن ماند میسوختن ها يکه پا يمرد...مرد حال خرابم! نگار بخت برگشته شد نیا يرایسخاوتمندانه پذ

 !خواهدیکه پدرش مرا نم يمرد نیهم

 !تنفرِ فاش شده نیا! بنده به آب داده شده نیا کندینم میرها کند؟ینم میرها یجمله لعنت نیچرا غمِ ا...آخ

 !خواهدیم "به درك" کیم دل اااادیز...بیعج...قیخواستنها، عم نیعالوه همه ا به

 !به درك...به درك...خواهدیدرك که مرا نم به

چشمان . دنشانیو چقدر ذهنِ مغشوش من ناتوان از کنارهم چ ختیریم رونیب رحمشیواژه از چشمان ب چقدر

استعداد افتضاحم در  شهیهم!! رهامِ به درك نیهم..اه...که مرا یرهام نیهم..میگویرا م دیرهامِ جد نیهم

داشتم احمقانه تر از  ازین نشچشما يمعنا يکه به هوشم برا یو درست زمان..بود زیتاسف برانگ ونیسیکمپوز

 !دست گذاشت يدست رو شهیهم

اش هم  هیگر يبدبختانه صدا..بس کند خواستیو من دلم نم "نیبسه راد"که  دیو غر دیپسرش را کش دست

 ! ییتنها نیمرحم شده بر ا
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به نگاهش  گرید یِبا ضعف و درد و حرص و هزار حسِ رهام یوقت کباری نیهم يفقط برا...خودم خوشم آمد از

 :هجوم بردم

 !میحداقل بذار مثه آدم از هم جداش!يریرو ازم بگ یخداحافظ هیفرصت  يحق ندار -

وداع  نطوریا قیکه من ال...ستمین بتیمص نهمهیا قِیکه من ال...و پست نبودم یوانیح یِزندگ نیا قیمن ال که

 !ستمیمن ن گریکه من د! ستمین رحمیرهامِ ب نیا قیکه من ال...ستمین

 لیتما لیو من باز دل! انصافش را تصرف کند ینگاه آخرم چشمان ب يواسطه ا چیه یرا پاك کردم تا ب اشکم

گذشته  تیبه واقع خواهدیچرا نم نکهیا..دیچرا نگاه دزد نکهیا! دمیسرش ،درست به سمت چپ شانه اش را نفهم

 ! ام گوش دهد

 !ننوشت شیروزها يکجا چیو به ه دیخوب هم شن! دیلب زمزمه کردم را شن ریکه ز ي "خودخواه" قطعا

که  يمرد گذشته ام، مرد يچشمانش، درست روبه رو کیافق تار ي، درست روبه رو ستادمیکه ا شیرو روبه

 یو زن کردیکه چه سخت ابراز عالقه م يو مرد دییبویمرا م دیبوسیمرا م که يمرد! تمام و کمال...مالِ من بود

 !باختیکه چه سهل و آسان دل م

چرا شرم ماراتون  دانمینم...و حاال...دادیاش جان م یاسیآغوش  يکه برا یو زن کردیکه مرا بغل م يمرد

 ! کاش شدیم شانیحال نیکاش خاطرات شرع و د! پوستم ریز گذاردیم

را به او  ییحرفها کی دیمن با! هیادامه گر يبرا یهوا کندم و چه بهانه مضخرف یکنار ناخنم را ب گوشت

 !یحت...شکستمیهزار بار در خودم م ياگر روز یحت...گفتمیم

دوست  يازانتخابم برا... تیآشغال ياز تو و استدالال..از خودم! خورهیبهم م زایچ یلیاوقات حالم از خ یگاه -

و به  دونهیم قتویکه حق یرهام نیاز هم... یدونیم قتویکه خوب حق ییاز تو...دمیکه برات کش ينتظاراز ا! داشتن

تو ارزش  "چ کس ارزش دچار شدنو ندارهیه یگاه...کس  چیه" گفتیشاعر راست م.. ارهیچشماش نم يرو

 ...دلم متاسفم يبرا! یرو نداشت يفداکار نهمهیا

 :تر رفتم و زمزمه کردم کینزد

دوستت  ينگار چیجهان ه يکجا چیه گهیخودت متاسف باش، چون د يتوام برا..خودم متاسفم يمن برا -

خودشم  گهید... یحت... بهش بگو، نگار!هم جا بده یزنیم قتیکه به رف ییها هیو کنا شین يتو نویا! نداره

 !دوست نداره
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 یافول ب کیهر چه بود .. قوط کردس دیو شا..خاموش شد  دیو شا...در نگاهش شکست يزیمن حس کردم چ و

 ! بود تینها

 يبکاریفر گریکه چه باز يوا...نبود شیب يا رحمانهیدروغ ب کیدوستش ندارم  گرید نکهیراست بود، ا هرچه

 !شینما نیاز جانم ا کاهدیشده ام و چه سخت م

که  خواستیاز آن دلم م شتریاما ب..یزمان چیه..فراموشت نکردم...وفا نبودم  یمن ب گفتمیم خواستیدلم م چقدر

 ! باورم کند...گرفته شوم يجد

 میبگو خواستیدلم م..دهندیخوش م يشان بو شهیخوب بعد از سالها هم ش يعطرها میبگو خواستیم دلم

را از  تیرد پا یباران چیکه ه میبگو خواستیدلم م! ناب و خاص خودش را داشت يبو شهیتو هم یخال يجا

بر من  زیکه همه چ ییاروزه...را گذرانم یسخت يروزها میبگو خواستمیم! هنوز نشسته...دلم نشسته يکوچه ها

! که چقدر دلتنگت بودم گفتیو کاش دلم زبان داشت و م! یحت...ایدن یگاه یحت..نفس...دل...عرصه ..تنگ بود

 خواستیدلم م! بود میشبها ثابت يپا انیبعد از نبودنت توهم و هذ گفتمیم خواستیچقدر دلم م! گفتیکاش م

نام خوش  ابتیکه چقدر در غ میبگو خواستیدلم م..میبگو ختمیریم شیکه برا ییاز هر پنجاه و پنج فنجان چا

 دیتا شا دمیکشیدست م دمیدیکه م یهر چراغ میبگو خواستیدلم م! دمیکشیعربده م...زدمیآهنگت را صدا نم

 .... فقط...دیایفقط ب! دیایب رونیخاموش ب ياما از چراغها م،ینس کیبا  یمن حت یِغولِ دوست داشتن

جواب  یکه ب ییها "خواستیدلم م"تمام  يبرا! مانمیم ونیها را هم که صاف کنم باز به دلم مد یبدهه همه

 !لعنت! لعنت به دلِ پخمه ات نگار! ماند

 !میبابا پز دار يدوباره از اون املتا ایب...نگار جانم -

 !نیراد...املت آخ

 ...شدیتر م یدوست داشتن زدیبا دهان پر حرف م یوقت

بهم  يو موها کنمیدرش جا شده؟ اشکم را پاك م نیریخاطره ش نهمهیدارد که ا شیاملت چقدر گنجا کی مگر

آب شود  تیمالک میم نیبا ا خواهدیم کنمیفکر م! نگار جانم دیگویم دایجد! کنمیباز و بسته م کباریام را  ختهیر

من و تو تا  "م"را داد بزند که نگار جان يردرد بزرگت خواهدیو م! یتو مال من دیبگو خواهدیم! آتش درونم يرو

 !یو چه ماندن دردناک...يزیو چه ماندن دل انگ! میمانیهم م شیر خیابد ب

 ! بابا امیاالن م -
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ن کرده ام بمانم و به درد و اش را په چهیو قال یکه فقط روتخت یکیاتاق تار نیتا ابد در هم خواهدیدلم م و

 ...بسوزم.حماقت خودم بسوزم

که در  يسرد و کدر يکوتاه و رنگها يبا تمام طول موجها کردمیکمرنگ بود و من فکر م يا عهیات شا يدور

 !نیهم..کرد دیبود که دل دردم را تشد یخام الِیخ!کرد یراحت زندگ الیبا خ شودیم شوندیگم م نهیزم شیپ

 :فشاردیمهربان دستم را م شهیهم یِهست

 ...نگار -

! افتدیشده اند م دهیچ فیکه کنار در بالتکل ییها یچشمم به شمعدان... "بله" میحوصله ندارم بگو یمن حت و

با التماس چشم  يزیو به طرز ترحم برانگ کندیسر کج م! خانه عادت ندارد نیها هم به عطر ا یشمعدان یحت

 :چرخاندیم

 ...دلت شکسته دونمیم -

دوست  يحال روزها یب نگونهیها آب دهم تا ا یبه شمعدان یبا چه زبان گرید دانمیو من هم نم! یدانینم

 !اورندین میرا به رو ینداشتن

 !ستیحال و روزت خوش ن دونمیم -

 !در چشمانم شودیاشک م یگلدان سفال يرو نیراد یرنگ يانگشت ها يجا...یدانیراهم نم نیا

 نگار ...اما...يگذریاز مسببش نم دونمیم -

 :از جانم؟ یخواهیچه م! یهست یکنیکالفه ام م...رمیگیقرمز م يها یاز شمعدان نگاه

 ...یببخش دیمنم با -

 چه؟ ياصال برا! ببخشمش دیو من با "یببخش دیبا"! من با جبر است یهه بخشش هم در زندگ د؟یبا

انگشت ..نمیشدنشان را نب یتا خال سپارمیها م یدوباره دل به شمعدان! شودیپر م رنگیب يها زهیاز سنگر نگاهش

 !کندیاسرتس م نیدارد تمر یعنی نیو ا کشدیشصتش را مدام به انگشت اشاره ام م

اگر ...دادمیهلت نم نقدریاگه ا دیشا...دادمیپر و بال نم غمای یو الک يظاهر يها یبه خوب نقدریاگر من ا دیشا -

 ...اگر دیشا...یاز زندگ يتوام االن سرد نبود...کردمیجور نم ارتوندید يبرا تیموقع

 :نالدیو خسته م کوبدیدست راستش را به کف دست چپش م پشت

 مگه نه؟..نگار  یبخشیم -

 :کنمیاواخر نگاهش م نیروح تر از ا یب
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 ؟یترسیم یاز چ -

 !کنندیم زشیها از کوه چشمانش ر زهیپلک بزند سنگر نکهیو بدون ا کشدیم یقیعم نفس

 !یجماعت سرد بش نیا يبا منم مثه همه  نکهیاز ا -

بلند . نفر کیعالم است نه  کیکه رهام  داندیگفت جماعت؟ اوهم م یراست..يموردیچه ترس ب و

اندازه ارام زمزمه  یکه ب ي"نگار"و  ستدیایشدنم در هوا م دهیکش يادامه نوازش مواز يدستش که برا...شومیم

 ! کندیم

 يبرا یدلواپس میبگو خواهدیدلم م! سپارمیو دل به حادثه چشمانش م نمینشیکنارش م...اورمیم يچا شیبرا

 .نگار و احوالش الِیخیمن بگو ب یِزندگ يمردها نیتو هم ع ست؟یچ

 !رونیب زشونیبر...نگاهت پره حرف نگار -

 ستیسکوت جواب قشنگتر! مترسیم رونیب يایدن نیمن از هم...ندارم یدلخوش رونیب نیا يایمن از دن که

 یو رفع ناراحت ییدلجو ياز لمس برا رد،یدستم را بگ خواهدیم! ندیرا بچ مییتا تنها ستیکس ن چیه گرید یوقت

 نه؟ گریمواقع گذاشتندد نیهم يرا برا یو دوست يدور...زارمیب

  "!خورندیم زینگار اتفاقات کمتر ل نیاز ا دیهرچه دورتر باش" دمیکار آمد رس هینظر کیبه  دایجد

 دیبا.یسیوا غمای يجلو دیبا. یسراپاش دیبا! شهیدرست نم يزینگار به خدا که چ...با يریبا گوشه گ! نگار جان  -

 !دندونه لقه بکن بنداز دور هیگذشته  نیهمه ا... غمای...رهام...رویقض نیا یتمومش کن

به اندازه لق بودنِ  يواژه ا چیه! شودینه در نگاهم در دلم جمع م نباریبه وسعت تمام غرور خورد شده ام ا یاشک

 :کنمیکردم؟ ناخداگاه زمزمه م یعاشق يدندان لق عمر کیرهام دندان لق است؟ من با ...رهام درد ندارد

 !امکان نداره -

 :مرا به حرف آورده  نکهیخوشحال از ا! گام کرده کیانگار هزار گام را  و

که  یقیچاه عم نیا يمن تو! کدوم چیه...زمیتورو نداشتن عز اقتیکدوم ل چیرهام ه...غمای! داره زمیچرا عز -

 نیباهام همراه شو تا ا کنمیخواهش م...نگار! کمکت کنم دیبا! کمکت کنم خوامیم...مقصرم یزنیدست و پا م

 !میبحرانو پشت سر بذار

گونه دلم روان شده  يچگونه رو دانمیکه هنوز نم یاشک نیو ا میها یشمعدان یآب یبحران ب کنمیمن حس م و

 کی شیو به ر نوشدیم يپا انداخته و چا يرو يرهام پا یمن است درست وقت یبحران زندگ نیتر یبحران

 ! کشدیم دشکست خورده در نیهم يمحرم از دور يغمایکه  یو درست زمان خنددیشکست خورده م
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*** 

 

حضورش را نعمت  بیعج يجور کی...قیعم يجور کیروزها  نیا! دهمیم هیبا به شانه محکم پدر تک سرم

و دوباره  بوسمیرا م شیناخداگاه بازو! زدمیبلبشو دست و پا م نیتا ابد کف ا کردیاگر جمعم نم.اگر نبود! دانمیم

به او قول دادم و او ! فراموش کنم ار زیبه او قول دادم که همه چ شیهفته پ کی نیهم! دهمیم هیسرم را تک

عهد و  نیانعقاد ا نیو من بدجور مردد ماندم ب "ییو نپا يعهد نابستن از آن به که ببند"کرد که  دمیتهد

 ! فراموش نکردن گذشته

 يکه ها شبید نیهم.. کردمیآشپزخانه را پر م ينتهایکاب یکه باق شبید نیهم..کردمیم هیکه گر شبید نیهم

 !چارهیب يازهاینه از پ ستییوفا یاشکها از ب نیکه ا دیاو فهم کردمیرد مخو ازیپ يها

 :ردیگیرا م دستم

 ...تو -

 :دیبگو ياز همان مصرع معروف سعد خواهدیمن انگار بدانم که م و

اعصابم  یکه خسته و ب نهیپرش ا مهین) دهمیفشار م شیبه بازو شتریسرم را ب(و ناموفق بودم؟  عیضا يبدجور -

 !هستم

نتوان  دیبا پدر شا...کنمیجلو دراز م زیم يرا رو میپا...خنددیکه م فهممیپدرانه اش م مرخیاما از ن دهدینم یجواب

 .شب آرام را گذراند کی توانیعاشقانه ارام داشت اما م

 کنم؟ کاریچ دیحاال با -

 :خاراندیرا م شیابرو يپشت شصتش باال با

 ...میبخواب میریبگ -

 :دارمیشانه اش برم يو سرم را از رو خندمیم

 !ياووووف چه کارِ شجاعانه ا م؟یبخواب ؟یچ -

که  یو درحال دهدیبه کمرش م یکش و قوس...شودیو بلند م زندیم شیدو ضربه به زانوها شودیم زیمخین

 :دیگویچشمانش بسته مانده م

 ..رهیبگ يانرژ دیاروز خسته کننده دوباره ب هیکه بعد از  گهیواال قسمت شجاع مغزم م -
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 :میگویلب م ریآرام ز! اش شوم رهیخ نهایاز ا شتریب یلیو من دوست دارم خ...کندیم نگاهم

 !یدونستیار اولشم م...یدونستیتو م -

 :ندانستن یبه معن کشدیدر هم م ابرو

 !دونستمیم ویچ و؟یچ -

 :رمیگیبغلم م ریو دستم را ز دهمیم هیتک یراحت یرا به پشت سرم

 !يکرد یافشان يو باز برام سعد یدونستیم! امیاز پسش برن یدونستیم -

 :دیگویم رودیکه به سمت اتاق خواب م يهمانطور خنددیبلند م بلند

 !یکنیکارو نم نیتو ا دونستمیم...یستیتو آدمش ن دونستمیم...بچه ياینکنه از پسش برن -

 ! کندیکه دلم را نه تمام تنم را گرم م یمطبوع يدر اتاقش و گرما يصدا و

و  دارمیرا برم یگوش اندازمیشانه باال م! خانه را ندارد نیشماره ا یکس چیه...پراندمیکننده تلفن م ریغافلگ يصدا

 گرددیکه برم کیکمر بار ياستکان چا کیمثل  ترسمیم! ترسمیم يزیبه طرز ترحم برانگ..ترسمیمن م..ترسمیم

 !انهصبح دیسفره سف يرو

 :از فشردن دکمه آن ترسمیم و

 !بله -

 :در چشمانم شودیابر م نیراد یآسمان يصدا

 !نیراد -

 .نگار را دهیاو انگار هزار سال نشن و

 تو بشم؟ يفدا یخوب ؟یخوب..دلم زهیعز -

 !نگار دلم برات تنگ شده -

 !ستین بیاصال عج یدلتنگ نیو ا! ستین يقصه تازه ا نیا و

 !شتریمن ب...دلم زهیعز نطوریمنم هم -

به  خواهمینم یاز زندگ يگرید زیمن چ...سکوت را  نیبرساند ا انیبه پا خواهدیو او انگارنم کنمیرا پاك م اشکم

 !کودکانه ينفسها نیمرا هم رساندیآرامش م

 :خورمیو آرام سر م دهمیم هیتک وارید به

 زم؟یعز ياز کجا اورد نجارویشماره ا -
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 !پدرجون داد -

که  یخوب يبه خاطر روزها دیدلتنگ شوم؟ نبا دیپدر جون نبا دیگویبه پدرِ نگار م بهیغر نِیادر یوقت و

زبانم  ریز دهینپرس يطعم تلخ سوال ها... تپدیو از ماگرفتند بسوزم؟ قلبم در دهانم م میداشته باش میتوانستیم

 :آهسته و آرام...پرسمیبا تمام ترس و صداقت م پرسمیاما م..کنندیخانه م

 بابات خوبه؟ -

 :کندیباشد آرام زمزمه م ایپسر دن نیتر دهیاو انگار که فهم و

 !کنهیداره نگام م! نجاستیا..اوهوم -

که هرگز رسانده  یو سالم شودینم دهیوقت شن چیکه ه يصدا! ردیگیم مهرشیب ينگاه ها يمن قلبم برا و

 !شودینم

 ؟یخوب -

 :کنمیزمزمه م! دیبا..میراستش را بگو دیفقط با یکه بپرسد خوب نیرا

 !سخت یزندگ -

 :سوزاندیکه تمام وجودم را م يبلند يصدا و

 !عرضن یآدما ب ستیسخت ن یزندگ -

بار در  نیاول يبرا خواهدیکه دلم م يو مرد...شکندیکه م یو دل! شودیقطع م يگریحرف د چیه یکه ب یتماس و

بود تا با  نجایکاش هم...ضعف زنانه  نیهم کوچک با يمشتها نیبا هم..کتکش بزنم یدسترسم بود تا حساب

 !کنمیم پرتابش يوگوشه ا کنمیرا قطع م یبا حرص گوش! یلیس يرو نشاندمیم یلیس میحرفها

 !خوده خودش! ست که نگار را پس زد یعرضه رهام یب دانمیو م کنمیرا مشت م لباسم

سرگرم  يرا انداخته برا روزهیخانمِ ف گریکه د يمحمد یو حت نیحس ریو ام یهست روزه،یوقفه پدر، ف یب تالش

 .اندازدیاحوالم به خنده ام م يکردن و شاد

 کی يبرا خواهمیخواهرت را م"که  دیمحمد رفت و مردانه تر غر شیپ یمرد و مردانه بدون اطالع به هست ریام

خواستنم اجازه گرفتند؟  يبرا یاز چه کس غمایرهام ، ! بدجور... دلم ماند يبدجور رو)خواهمیم( نیا "یعمر زندگ

  ؟ینگار چه حماقت يبود یو چه احمق...کس یصاحب و ب یب

 نیهم! دو خواهر و برادر از هم ندارند نیکه ا ییکند و چه اتوها فیرا به قول خودش رد روزهیقول داد ف یهست

 !حل شد "روزهیف" کیبود با بردن نام  میعظ يتراژد کیکه از نگاه محمد  يمسئله ا
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ادعا  یکه به شوخ ریو ام دیگویم يزیچ یپدر به زبان آلمان...خانه را پر کرده ریام يو قهقه ها روزهیاد فو د غیج

 !جمالت را قهرمانانه حدس بزند یدارد معان یمسلط است سع ایدارد به پنج زبان زنده دن

 ...به پنج زبان زنده يکه وقت کرد يشما چقدر سن دار رخانیام -

به بدنم منتقل  يسراسر ياز سرما لرزه ا...نمینشیم يفلز یصندل يرو! شودیقطع م روزهیف يو صدا بندمیرا م در

 !کنمیعادت م شیسگ هار به سرما کیو بعد مثلِ درد گازِ  شودیم

 نیمثال سکوت به ا...ارومیبهار را درنم يآرام ،در روزها يآرامش و پلکها يو من ادا ستیاالن تابستان ن مثال

 نیمثال ا! عالقه ام يحمله نکرده و من هنوز هم که هنوز است شاعر حرفها! رم حمله نکردهسرد و کد يروزها

! لمهاستیقصه و ف يشبانه فقط برا يامثال کابوس ه.. "زمستان در راه است"حرف کامال نادرست است که 

 !کامال! شوندیخاطره ها کامال درك م نیتراس و ا نیا..لحظه ها نیا...مثال 

گند  يبهانه ا کی شهیهم! اما سطل زباله ذهنش فول است زدیرا دور بر زیهمه چ خواهدیار، مامشب نگ مثال

همه بهانه ها و  شهیهم دیو شا.به باورت  زنندیهمه بهانه ها و قانونها گند م شهیهم! تیبه همه باورها زندیم

 !ناآرامت يهابه باور زنندیگند م ینیب شیقابل پ ریغ يقانونها و عکس العمل ها

قلقل کن  شهیش نیچشم درد از دود هم ون،یوحشتناك قل يسردرد از بو...انگار حوصله خودم را هم ندارم امشب

 !شده قیگذشته کال که به وجودم تزر نهمهیخاطره و از ا نهمهیاز ا...دل درد نشیو بدتر...

 زیسرر یعنی نیام نرفته است و ا ییایبو يشاخکها ادیکباب کرده اند از  اطیح يکه تو ییچنجه ها يبو هنوز

کباب است و هزار  کی...شدن همسر گذشته و عشق از دست رفته حاال یرتیغ..نیتولد راد! عمر خاطره کی

 .ربط یربط و ب يخاطره 

 چیخشن در مغزم اکو و ه يصدا نیچندبار ا..که فقط چندبار داندیخدا م...عرضن یادما ب ستیسخت ن یزندگ

 !ارسال نشده شیبرا یجواب

را به  گاریکه پدر سه س شبید نیهم...خواهدینچسب و مضر م يها یبدجور دلم لذتها و فراموش ستیروز چند

اگر واقعا درد را دوا ...خواست فینازك و ظر ينخ ها نیاز هم یفقط کم..یدلم کم دیمال يگاریدهان جا س

 یحت میمن راض! دارمیام خر دهید مدل زخ يکس براهزاران با...حماقتها را باشد بردیم ادیاگرواقعا از  کندیم

 !یحت میراض... نمیخاطرات را از پشت مه و دود بب

 يبا وفا ارانی فهممیو به سرعت م شودیدر هم مخلوط م روزهیو ف یعطر کامال متفاوت هست...شودیآرام باز م در

 ...سخت من اند يروزها
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 :ندینشیو کنارم م زندیبه کتفم م يضربه ا روزهیف...بوسدیاز پشت ارام گونه ام را م یهست

 ...احوال حاج خانوم -

 .ستین شیب یدرد منحن کی شینه، نما فهمد،خندهیو او خودش م زنمیم لبخند

 :اندازدیپام يپا رو...ندینشیهم م یهست

 .راه انداختن يچه معرکه ا ریباباتو ام نیبب ایب ؟یچرا تنها نشست -

 :کنمیدستانم را دور فنجان بزرگ لب پرم حلقه م... خواهمینم گریرا د يمعرکه ا چیکه من ه... زنمیم يلبخند

 خانوم؟ یکنیم کاریچ رونیب نیا.. ينه جد -

 :ندینشیم میلبها يبرنامه رو یکه ب يشخندین

 !خندنیکه دارن بهم م دمیکائنات گوش م يبه صدا..کنمیدارم به ستاره ها نگاه م -

 :خنددیم

 !زنگ زده بوداالن بچه کائنات  -

 !کندیادعا سقوط م یو مرگ، خودش ب ریکه از ترسِ ت یمثلِ گنجشک..ترسمیم

بحث را منحرف  يا انهیبه طرز ناش روزهیو ف...اما لب بستم خواست؟یچه گفت ؟ چه شد؟ چه م میبگو خواستمیم

 !زندیگند م...که نه

 :ام یسمت صندل داردیبرم زیو خ کندیم اخم

 ! دهدیادامه م یو روبه هست ؟يایب افهیق نقدریا دیبا مییجایشب ا هیحاال ما ! يشعوریب یلیخ...نگار  -

 !صاحاب شده حرف نزن یکائنات ب نیاز ا نقدریتوام ا -

 :زندیغر م یهست

 یخوب تیما تو موقع! کنه يباز لمیف تونهینم..روحش خستست ..ستیبچه پررو؟ حالش خوب ن يدار کاریتو چ -

 !میومدین

 :کنمینگاهشان م کالفه

شرمندم  امیبه خاطرکم لطف نقدریتورو خدا ا!دمیکشینم نجاشمیمن تا هم نیبچه ها؟ اگر نبود یِچه حرف نیا -

 !دینکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

بزرگ با  يروسر نیا کنمیو فکر م گذاردیرانم م يو دستش را رو دینشیم یلبه صندل زندیم يلبخند یهست

 نیدر هم...امشب روزهیکه نگاه ف فهممیو تازه، م! دیایو گردش م دیو زرد چه به صورت سف ینارنج يطرحها

 !چقدر..چقدر شفاف است یکنار محمد آرام و منطق..خانه

را  شیو دستها دهدیم هیتک روزهیف..ردیاجازه بگ شیانگار که بخواهد از چشمها اندازدیم روزهیبه ف ینگاه یهست

 "بفرما" یعنی.کندیاز هم باز م یکم

 :کندیاش را درست م يو چانه روسر زندیچندبار پلک م یهست

 ...نگار جان -

 :کنمیم نگاهش

 هیتو...خوب یلیخ..داره یخوب طیمح! کرده دایکار پ هیبرات  نیرحسینگار جان ام..میبگ میخواستیم! راسش -

اعتماد به  شهیبهتر م تیروح..خوبه یلیباور کن برات خ...نگارجان! اتفاقا ناستیا روزهیخونه ف کینزد شگاهیآزما

 ست؟یهوم؟ خوب ن...گردهیبرم يشدت تا حدود فینفس تضع

 ینیب شیقابل پ ينگار و عکس العملها..رونیب زدیریجمله جمله را م یبا چه حزم.. دیگویسخن م اطیبا احت چه

 اش ترس دارد؟ 

 :دهمیسر تکان م...ها یواشکیاز آن ..از آن آرامها..زنمیم لبخند

 ...روکه یشگاهیآزما طیمح هیکشششو دارم؟ کشش  هیروح نیمن با ا...به نفع منه اما زشیهمه چ...خوبه -

 :وسط حرفم پردیم یمقدم یب روزهیف

بکوب تو  تیبرو با قاطع...مرد روشن کن نیخودتو با ا فیفردا پاشو برو تکل نیهم گمیاصن نگار من م -

البته قبلش ..سپر کن نهیس دونمیچه م..داد بزن..سایبرو جلوش وا..کارت یصورتش بگو عمو طالقمو بده و برو پ

 رونیب ياز مغزت بنداز یاردنگ هیرهامو با  دیبا

 ! کوبدیاش م قهیبا انگشت اشاره اش به شق و

 هان؟ ..يریرو از سر بگ یکار و زندگ یتونیبعد م -

کنم؟ به که  رونشیرا کجا پرت کنم؟ از کجا بمستاجر تازه ام ! ستیدر خونم ن ينامرد...ردیگیم..سوزدیم دلم

 بسپارمش؟

 :دیگویو من م روزهیوگاها روبه ف ردیگیآرامبخش دستم را م یبا نگاه یهست
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جسم و روح شکست  هیبا  یتو االن شکست! بکنه یاقدام چیه دینگار االن نبا! نهیاتفاقا نظر من برعکس ا..نه -

رو به کار ببرد  ییاستایس! ستیاالن موقع دعوا و مقابله ن...یبهت بخوره تا خورد بش گهیتلنگر د هی هیخورده کاف

 دیبا...قوا داره دیبه تجد ازیلشگر ن نیحاال ا..دسلشگر شکست خور هینگار مثه ! کننیمردا تصورشم نم نیکه ا

 ! ارهیاز دست رفتشو بدست ب يانرژ

 :فشاردیرا محکم م رانم

! یجلو و تمومش کن يبر یآروم و منطق...تو هم  یاخماتو بکش...یهاتو بهم بچسبون کهیت...یسراپا بش دیبا -

پدرت  يفردا نهار برا نکهیا! تا حالت بهتر بشه یکن کاریچ دیبا نکهیبه ا..نگار االن فقط و فقط به خودت فکر کن

بود بهتر  یخونه اگر چه شکل دمانیچ کنفکر ! شدن یمیقد گهیلباسات د یفکر کن نکهیا ؟یدرست کن یچ

 ...بود

 ! زنونه داشته باش يکم دغدغه ها هی...کم هی

 :شودیجابجا م یصندل يرو

 خوب؟! بهش فکر نکن..و آرومشو بسپر به پدرت یمراحل قانون نیحاال که پدرت هست ا...نگار -

 :کنمیزمزمه م..بندمیم پلک

 ! نیخوایاز من م یممکن ریغ يزایچه چ -

 :نالمیم یبا خستگ... نمکیباز م چشم

 ؟یخونه هست دمانیدرست کنم؟ چ ینهار چ -

 :دهدیم هیتک دیسف يفلز یصندل یرا به پشت سرش

 !یکنیبزرگ م زویهمه چ يبه خدا خودت دار..نگار..نگار..نگار -

 میجهان حسرت و حماقت برا کیو ...را دور کرد نیراد..رهام را گرفت ،یبزرگ "زِیهمه چ"چه  داندیاو نم و

 ! من شده یزندگ زیهمه چ نیا! گذاشت

 :زندیم یبه دسته صندل يضربه ا روزهیف

تو آب و  ياز دست رفته برا یِو زندگ نیو رهامو راد غمایبه جون نگار ..کم به خودت فکر هی...موافقم یبا هست -

 ! شهیدون نم

من  ییچنجه و چمبره تنها حهیستاره و را یشبِ ب نیکه اصال به تم ا يزیانگ جانیبلندتر و لحن ه يصدا با

 :دیگویم خوردینم
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داشت؟ رهام چطور؟  يچه سود تیتو و زندگ يبرا غمای...به من بگو متیعقل سل نیاصن تو خودت با هم -

 داشتن نگار؟ یتو چ يبرا نایا...تو و رهامِ یکه تنها پل احساس ینیراد نیهم یحت

 :زنمیم میبه پا يضربه ا کالفه

 ! نیخوایساده از من م نقدریرو ا یسخت يزایچه چ نیفهمیشما نم -

 :زندیلبخند م یهست

 !ساخته بشه یگنده از فراموش يوالیه هیدل و ذهن تو  يتو میخوایفقط نم..میدونیم..زمیعز میدونیما م -

پر از ...پر از فکر است پر از فراز .سه نفره مان را دوست دارم يسکوتها! ردیگیجانِ مرا م ستیعمر والیه نیا که

 !فتادهیاتفاق ن يها یها و کالفگ حتیاتفاقها و دادها و نص

 :کنمیزمزمه م آرام

من  یزندگ يکه تو یراتیتغ..ستیشلوار ن کیدرزِ پاره ...ستین یدوتا صندل یکیمن فاصله  یِمن و زندگ رییتغ -

 !نیشدم زم یاگر آسمون بودم با اون لعنت...بودم با رهام شدم اسمون نیزماگر ! ستیبود قابل لمس ن

و پوشش من  افهیو ق پیت یبودم؟ حت يجوریمن چ..ينگار با خبر بود نیتو از احوال قبل از رهامِ ا روزهیف

 مقدمه؟ یب نقدریزود؟ ا نقدریا ن؟یدار یو دل و احساسم چه توقع ياز احوال اعتقاد گهید...متفاوت بود

 م؟یکن کاریچ دیبا! میبرات پر کن نارویهمه ا یخال يجا میکنیم یهمه ما سع -

 :خاراندیاش را م یشانیو پ دهدیموافق سر تکان م روزهیف

هوم؟نازتو  کرد؟یم کاریرهام چ..که بود یکه نگار برگرده به همون میکنیم يما هر کار گهیراست م..اره -

 د؟یکشیم

 !ندارد اصال خنده نیو ا خنددیم

نداشته رهام را  يها یژگیبه و دنیطاقت خند یحت کنمیو من فکر م خنددیو باز م کرد؟یعشقوالنه صدات م -

 ! هم ندارم

 :دیگویم کندیکه پوست م یو در حال داردیاز ظرف رو به رو برم يموز یهست

 ...بذار حدس بزنم -

 :دهدیو ادامه م اندازدیبه چشمانم م یکوتاه نگاه

 هوم؟! یبش يکرده بود که دلت بخواد آدم بهتر يکار هی -
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که  ییدرست مثل عکسها.. ينجوریهم یلیخ...ییهوی یلیهوا خ یب یلیلبخند تلخ و گزنده ام خ! زدیریم دلم

 !چسبانندیبه آن م یو هزار وصله ناگهان اندازندینم ییهویملت اصال هم 

 :زنمیو آرام لب م کنمیم کیرا به هم نزد میها یرودوش..شومیم بلند

 ! بودم یآدم خوب شهیکه هم کردیم يادآوریفقط بهم ...ابدا...نه -

 !ستیاز آن خروج ها ن گریورود د نیو ا کنمیرا باز م در

مدرك  نیسابقه و با ا نیبا ا ازمندندین دیجد يرویحاال که عاجزانه به ن گفتیم ریقرار مصاحبه دارم ، ام فردا

 تابدیکه نور م یو گاه یشمیسبز و  يها فیبا ط يجوانه ا...رخ داد یشیدر دلم رو !کنندیمطمئن باش قبولت م

 !دارم دوستش میها یکه به اندازه شمعدان دییرو يدر دلم جوانه ا...ییطال

هفته  کیکه داشت بعد از  روزید نیهم! غروبم را تلخ کرد روزید نیآمد و هم روزید نیهم... روزید نیهم غمای

را بهم  زیهمه چ دادینو شدن به دلم دست م ندیحسِ خوشا روزهیف يدادن ها یو آمادگ یهست يها حتینص

 !ختیر

 !تجاوز نکند دمیقدم هم به خانه جد کیدر گذاشت و من تمام زورم را به کار گرفتم تا  يرا ال شیپا

 ! میحرف بزن دیبا! نگار -

 :گفتم بیعج یرامشکه تازه ساکنش شدم با آ ینیو دار حفاظت از سرزم ریمن در گ و

 !ما نمونده نِیام ب یحرف...ستیدر کار ن يدیبا -

 ..کنمیخواهش م..نگار  -

 ....منظورمو خوب نر نکهیمثه ا -

 :زندیم داد

 !نمتیالمصب بذار بب -

را برداشت و من به سرعت در را  شیپا... ندیمرا بب گریوقت د چیه گذارمیو من نم.. دیدستم لرز...ختیر قلبم

 یتپش ب نیکردم ا یام گذاشتم و سع نهیس يدستم را رو! دادم و سر خوردم هیرنگ تک یبه در فندق! بستم

 !موقع را رام کنم

 ...و انگار اوهم! و انگار اوهم حالش خوش نبود! زدیو انگار اوهم نفس نفس م...انگار او هم نشست و

 !یدر خاطرخواه..در دوست داشتن است تنها تفاوتمان! یتفاهم چه

 ...نگار -
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 !داشتم...داشتم...قبلها دوست داشتم یلیصدا کردنش را خ نگونهیا

 ...میتمومش کن دیبا -

 ...میا ختهیاالن هممون بهم ر... میا دهیچیو پ ختهینگار ما بهم ر... من و تو  -

 :بلند شوم اما توانش را نداشتم خواستمیزدم و م يشخندین

 ؟يقسمتش رو فراموش کرد نیا.. میخوریو اصال هم بدرد هم نم -

 !کس چیه..خوردینم چکسیمثلِ تو به درد ه يبکاریدر دلم گفتم نامرد و فر و

 ....هیشده به عنوانِ  یحت..دارم اجیبهت احت میهنوز تو زندگ یول! یگیتو راست م..آره -

 :کردم لیسوال تکم کی جوابش را با. دانمیچه بود نم يخنده ام برا..دمیخند

 درسته؟..دوست  هیبه عنوانِ  -

 :دیرا به درکوب سرش

 ...یحت...دوست هی یحت! نامرد...که دمیرس ییجا هیبه  -

 م؟یگفتیما چه م...دیاز گوشه چشمانم سرك کش اشک

 هی یحت یتو نتونست...یهمسر باش هی یتو نتونست! من نتونستم زنت باشم..دوستت باشم تونمیمن نم..نه  -

 ...سخته یلیخ! تونمینم...یدوست وفادار باش

 ...نگار -

بهت  خوامینم یحت!باهات صحبت کنم خوامینم! صدات رو بشنوم خوامینم.. نمتیبب تونمینم گهید غمای...نه -

 !دوستت باشم خوامیو کامال مطمئنم که نم! نگاه کنم

 !دمیشنیخوب م...دمیشنیقرارش را م یب ينفسها يصدا

 ؟يخوایکه م يِزیچ نیا -

 :زمزمه کردم لیدل یب ریتاخ کیبا ...با ساعت ها دلهره...ریها تاخ ونیلیمن با م و

 .خوامیم نویهم -

 یقدم کیتا خوده خطر را در  شناسمیکه من م ییغمایبار به او نداشتنم را گوشزد کردم اما  نیهزارم يمن برا و

 .از خود نشان نخواهد داد یعکس العمل منطق چیه ندیاش نب
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نکه با نوشتن .سمینویم ستیمدت! ستمینگار ن یکم کنمیو حس م قرار،کسل،یهفته ب نیبرعکس تمام ا امروز

فقط ! داد انیپا ینکنه بتوان به رنج! روزها نیاتفاق ا نیتر ینشدن...مثال رفرش قلبم! را بتوان حل کرد یمشکل

 .دلِ صاحب مرده حرفش را گفته نیا ازمخاطب مانده اند به دست صاحبشان هم نرسند ب یکه ب ییواژه ها نیا

 یعیطب نقدریکه ا ستیدردآورتر زمان...میگویمشت کاغذ م کیحرفم را به  گریشده ام که د بیتنها و غر آنقدر

خرف را تکرار مز الوگید نیو من هر صفحه ا داندینم چیو او ه "؟..یدانیم! زمیدفتر عز "سمینویسر خط م

و او باز  "؟..يشنویم...یلعنت دفتره"فشارمیاز حد م شیهم که خشم وجودم را گرفته قلم را ب یو گاه! کنمیم

 .زده ام ادیتلنبار شده را فر يمن باز حرف ها یول شنودینم

! بهار شده کردمیو من حس م زدیکه او لبخند م یسرشار از لحظات خوب...خودش پر از حسِ قشنگ است نیا و

 نیو ا! شودیم یهرلحظه زمستان در من تداع کنمیحاال، حس م یمانیگذشته و پش یو حاال با هر خط از خوش

 !ییتنها تیاست خاص

نوشته شدن را با  يعالمه حرف برا کیو  کمیب یِخودکار مشک..زنمیبغل م ریبند بلند را ز کیبا  یجلد چرم دفتر

 .برمیخودم به کهربا م

 یگاه پوشندیخرقه م شانهیکه درو ییاز آنها! برپا شده بیعج يخانه و توسط چند دانشجو کینزدکه  يا کافه

 يها نکیع! ییمجعد خرما يبلند و موها يها شیو ر "فارس شهیهم جیخل" يها یبا خطاط یسنت يلباسها

اسم کافه را به ...کهرباستنامش ! بندندیم شانیکه دور دست پرمو یلیچرم و اص يشکل و دستبندها يا رهیدا

و هربار  نمینشیم هیسراسر آرا يکافه  نیهر وقت در ا کنمیو من حس م. اش دوست دارم بانهیغر ياندازه فضا

ام شده اند  یِکه تمام زندگ يمسخره ا يکه قبال امتحانشان نکردم چقدر از دغدغه ها خورمیم يعصرانه ا

 !چقدر..دورم

 !میبود خبریازت ب يدو سه روز -

که  کباریدر طول ماه،  ناستیاسمش س..کشمیو انگشت شصتم را آرام به لبه فنجان م زنمیم یکم جان لبخند

که خوب  ییاز آنها! مدرن است شِیدراو نیاز هم یکی نایس شود؟ینم. کنند  شیصدا ادیدوستانش با فر شودیم

که مرا  ییاز آنها! دیگویدوستان م ااش از ترسِ شراکت ب يجد قیرف يکه درست روبه رو ییاز آنها..فهمدیمرا م

هر وقت دلم بخواهد ! میایهر وقت دوست دارم م! ندارد ییکافه معنا نیجبر در ا..نگو..بگو نکهیا! کندیدر بند نم

 هیو من گر دهدیگرفته باشم او مردانه اجازه م یلیکه خ یگاه یو حت زنمیهروقت عشقم بکشد حرف م. رومیم

  "کن هیگر.  کنمینگاهت نم "دیگویو اغلب مردانه تر م کنمیم
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 :میگویم برمیمقنعه باال م يخاراندن گوشم از رو يکه دستم را برا یحال در

و من دوست دارم ! دمتید نکیع نیبا هم نجایا امیکه م یمدت نیتمام ا ن؟یبردار اهویس نکیاون ع شهیم -

 !نمیهنرمندوام بب هی يچشما

 !لبخند دندان نما کی! زندیلبخند م! کشمیچشم راستم م يروبه رو یفرض يا رهیبا انگشتم دا و

 !یعاشقم بش ترسمیآخه م -

خودم را جمع ! از او سربزند یشوخ نیکوتاه و کممان همچ تیمیصم کماهیبعد از  کردمیمن فکرش را هم نم و

 ،یکنیروبه رو را پر م یاجازه صندل یو تو ب میایم نجایبه او گوش زد کنم که هربار به ا خواهمیم. کنمیو جور م

و اصال هم تعارف  يریگیرا دست م هخانه کرد شیکه رو یعالمه عسل کیبا  یلیوان یِبستن نیهربار هم

هربار که دوستان  ،یدهیاز دست رفته ام گوش م یِو به خزعبالت من و زندگ ینینشیهربار که م ،یکنینم

ساعات فقط متعلق به دختر روبه  نیا! سیه"که  يریگیو تو دستت را باال م کنندیم تیات صدا يموفرفر

 شوم؟یم یچه شکل قایدق میگویو نم میبگو خواهمیهربار که م "!دانمینامش را هم نم یکه حت يدختر! ستییرو

 !دستگاه نیکج شده ب يمنگنه  کیدرست مثلِ 

 ...یدوستت گوش کن شنهادیبهتره واقعا به پ دیشا -

و از سرعت عملش خنده ام  بلعدیحرکت م کیقاشق را با  يعسل رو.يبه نشانه کنجکاو کشمیدرهم م ابرو

 :دهدیو ادامه م ردیگیم

 !گرم باشه ییجا هیواقعا االن الزمِ که سرت به  -

تا  دهدیکه وقت م یطوالن يسکوت ها! ستمیکه نامش را بلد ن خورمیرا م یکیک ي هیو بق دهمیتکان م سر

کافه ساخته  نیهم يبرا یقیموس نیکه ا کنمیو من فکر م ماندیساکت م! اورمیرا راحتتر به زبان ب يدلهره بعد

 !شده

 ...آشوبم

 .شور نیمن خو گرفته ام با ا و

 ...ییتو آرامشم

 کی ای! که بخندم دیبگو يزیچ کی خواهدیدلم م! خواهدیو م خواهدیرا نم یآرامش چیدلم ه کنمیمن حس م و

ام  مزهیب يایبه دن یابیراه يبرا ينام درونم بهانه ا یب يِکه انرژ دیبگو يزیچ کیکال ! کنم هیکه گر يزیچ

 !داشته باشند
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 ...دستان من پر شده از دامان تو ي حافظه

 !کنمیرا خورد م یو مشک کیش يباندها نیا ایآخر،  زنمیاش دار م یمیقد يخودم را با نگاهها ای

 !بغضند کی قراریآدمم ب بیس...يخبر زحال من ندار ،يندار

 .کمر سطرها را خم کرده اند یکه حساب ییپر معنا يبا واژه ها رمیگیعالم حس م کی...گذردیآلبوم م کی

 چرا کهربا؟ -

 :دیگویم یتعجب و تامل چیو او بدون ه...آلبوم سکوت سوالم مسخره بود؟ نه نبود کیاز  بعد

ما ...که امکان شکستش وجود نداره یسنگ نیبه سخت تر شهیم لیتبد یسنگ نرمِ بعد از مراحل هیکهربا اول  -

 نیا ییکه فکر برپا یسست بود و درست موقع مونیدوست يها شهیر...میفاب نبود یلیباهم خ لیچهارتا اون اوا

 !میمام کهربا شد دیکافه به ذهنم رس

 :اندازمیباال م شانه

 !مهمه نیا..یِاسمِ قشنگ! ستیبرام مهم ن ادیمعناش ز -

 .گذاردیاش را کنار م یاز بستن یو کاسه خال زندیم لبخند

 ...يبچه ا..یزن -

 :اندازدیاو شانه باال م..دهمیتکان م سر

 دن؟یمثه من زنم م یینایس هیبه  -

 :زنمیبغل م ریدستم را ز! ،اوهم دهمیم هیتک یبه صندل..خندمیم

 ...يخطاط و نوازنده  هی،يهنرمند هیندن؟ تو یچ يبرا -

 :دهدیتکان م سر

 ؟ينوازنده  -

 :دهدیم هیتک زیآرنجش را به م! شناسمیمن اصال اورا نم..میندارم بگو يزیچ

 !یخال يخطاط و نوازنده  نیدخترشو بده به ا یندارم که کس يمنحصربه فرد یژگیو چیمن ه -

 :کنمیرا از هم باز م دستم

 !یهست یتو آدم با احساس -

 :اوردیرا درم گارشیپاکت س خندد،یم باز
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ابر  يسرخ و کاغذا يایخوابم با قلم ن یب يصبحانه و بامدادا..گذرهینر و ماده تار م يصدا من شام و نهارم با -

 ! ستیقانع ن نقدریا يدختر چیه...و باد

 :دیگویم شیروشن کردن فندك و تمرکز لبها نیدر جدال ب.. گذاردیرا گوشه لبش م گاریس! من هم! خنددیم و

داره  نایس! مرده بود یهال يباد...یتا سمفون یموتزارت س..سه تا بچه داشت یو دوسالگ ستیب يتو يگاند -

 .قلمِ قاب شده نداره اهیس هیهنوز  شهیسالش م یس

 !خندمیروحش نم قیعم يو زخم ها یاصال به بدبخت نباریو من ا... خنددیدوباره قاه قاه م و

 :پرسدیموقع م یب یلیخ یناگهان یلیخ

رو حساب  یپول خوادیو دلم م یزنینم يتکرار يحرفا...يخوریمشخصم نم زیچ هی..نجایا يایاز غروبا م یبعض -

 ...يریو م يدیاما تا آخرشم م ینکن

 :اندازدیباال م شانه

 ؟یبرس يخوایبه کجا م -

 نییخانه باال پا یمیقد اطیدخترکوچولو در ح کیو من مثلِ  چدیپیهنوز در گوشم م شیزنگ صدا! لرزدیم قلبم

لعنت به ! یهستند جز فراموش زیهمه چ گریزنگها تداع نیا! ام تا در را باز کنم یو دنبال چادر گلگل پرمیم

 !یفراموش

 :کشمیچپم م يدست راستم را به بازو کف

 !دنِیرفتن بهتر از رس گفتیم شهیهم -

 :شیالبه ال یقیو پک عم زندیم لبخند

 گفت؟یم لشمیدل ؟يجد -

 :زنمیم پلک

 !گفتیم دمیپرسیاگر م دیشا -

 !کردمیفکر نم یمعلول چیگاه کنار او به علت ه چیمن ه که

 :کندیخاموش م زیم يرا رو گاریس لتریف

 !ينشد مونیاز من بپرس تا پش -

 :گذارمیهم م يرو یرا طوالن چشمانم

 !نشدم مونیبگو تا پش -
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 :کشدیدست باال م کیرا با  شیو موها ندینشیم یصندل يرو يور کی خندد،یم

 ...يبر رویمس هی دیبه هدف با دنیرس يچون برا -

اش نفس راحت  دهیو کش یقاعده از چنگال انگشتان استخوان یفرو ب يموها..اندازیشانه باال م! من نمفهممش و

 :کشندیم

 شهیمن هم..من! یراهارو فراموش کن هینداره بق یلزوم یرو انتخاب کن یراه هیاما اگر  يبر رویمس هی دیبا -

 ..مهمه نیا! ادیم شیپ یچ ریتو طول مس دمیفهم

 :کندیآرام زمزمه م دیایم کینزد زندیخودش م نهیبا انگشت چندضربه به س يا روزمندانهیو پ یشیبا حالت نما و

 ! نه مقصد رهیخود مس نایا...سقوط...لغزش... یدوست -

 :دهدیاش تکان م یشانیکنار پ یشیرا نما دستش

 !نیغمگ شهیهم يِدیتا بعد ل -

جذب تکتک  يدارم برا تیچقدر ظرف کنمیحس م یو من ه شودیم تیپیآلبوم ر..ادعا یسنگ صبورِ ب خدانگهدار

او کنارم بود  یوقت...چارهیماه ب! اندازمیم یکوچک و کنار هم به آسمانِ شب نگاه ياز پنجره ها! شانیمعنا

 ...دو ماه! دوماه داشتند میشبها ود،که با من ب یلعنت ياو...او که کنارم بود! معنا نداشت شیبرا ییتنها

 !را حفظ کنم میلبخند پر معنا کنمیم یسع! رمیگیمخصوصِ پدر م يخامه ا ینیریمعروفم ش يِقناد از

 يرا رو شییبسته ده تا کی! رودیم لیو انگار جان در بدنم تحل گذرمیخوشبو م يها کیکنار کاپ ک از

 :گذارمیم شخوانیپ

 د؟یآدرس ببر نیبه ا نویا شهیم -

 !دهمیتابستانه ام ادامه م يِرو ادهیو پول را حساب کرده و به پ دهدیسردرگم سر تکان م مرد

کوچک  ياز کنار دکه ! ها خراب شوند ینیریکه ش ترسمیو م شودیبدبار در دستم کج و کوله م ي جعبه

 !رسندینم میها یعندانشم يبه پا! زنندیکوچک بنفشه چشمک م يگلدانها! شومیرد م یگلفروش

باشد بهتر  نهیقر کنمیپول را به دست مرد بدهم اما حس م خواهمیم! خرمیاز گلدان ها را م یکیحال  نیا با

 ! رمیگیهم م گریگلدان د کیاست پس 

امشب  يبرا زنمیزنگ م یبه هست! گریدر دست د ینیریش يدستم و جعبه  کیدر  فمیو ک دیسف ي سهیک

 ...هم و به محمد ریبه ام..دیام بگو روزهیکه ف میگویو م کنمیدعوتش م
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که  يو به شماره ا نمیچیها را کنارم م لیوسا...نمینشیراه م نِیب يمکتهایاز ن یکی يرو یِطوالن ریاز مس خسته

 دیخندیبلند م يساعت با صدا کینامش را خواند  یبابا وقت! مانمیم رهیکرده ام خ ویس "بهش زنگ نزن"با نام 

کشته  "همان خنده اعصاب خورد کن گفت بارا کنار انداخت و  یگوش! دمیکشیساعت تمام خجالت م کیو من 

 !محکم یلیخ! دیام را محکم بوس یشانیو پ "نگاره بابا کهاتمیمرده تکن

 !فال بخر هیخانم  -

 يقاداعت یتکه کاغذ هزار تومان کی یِروحان يبه حسِ ها ،یراه نیب يوقت در عمرم به فالها چیمن ه و

ترحم  يبه جا! چه شود خواهدیم ستیکه معلوم ن یپول يبه جا کنمیدر جعبه را باز م! هنوز هم ندارم...نداشته ام

تا ستاره  دوزمیحالتش م یب يلبهانگاهم را به ... رمیگیرا به سمتش م یکیپس زدنش ک يبه جا یحت ایو 

 !نمیچشمانش را نب

! بندمیو در جعبه را م زنمیلبخند م! چپاندیرا در دهانش م يو در همان حال نان خامه ا دودیم یحرف چیه یب

 !کرد يریبزرگ جلوگ ي نهیک کی شِیاز رو تواندیارزش م یشکالت ب کیناقابل،  یِخوراک کیدادنِ 

 زهیانگ اورندیدست نب یپول ییاگر از راه گدا! کنندیم نهیاز جامعه و از مردم ک شانیبران یبا عتاب و بداخالق اگر

 !دارندیکاذب برم يها یادامه از دست خواهد رفت و قطعا دست از وقت گذران يشان برا

ادعا به راهم  یب یِکیو ن دهیبا فال نخر دارمیها را برم لیوسا! اندازمیم فیرا در ک لمیموبا کشمیم یقیعم نفس

 !دهمیادامه م

و چشمانِ پرستاره کودك ارتباط  يخامه ا ینیریرا زد قطعا با ش میخسته شدم، اگر کالجِ قرمز رنگ پشت پا اگر

 !قسمتش شود ینیریش کیو او  فتمیمن از نفس ب نکهیا! داشت میمستق

پس زده  نطوریا..ییتنها نطوریبود؟ ا...دل نبود نیحقِ ا"! ستمیایراه م نیب! خودم يبرا زندیآن م کی قلبم

 "نگار نبود نیگرفته شدن حقِ ا دهیناد نطوریا..شدن

کردم و کفش را هم  ضیگلدانش را تعو! کردم زشانیقبل از آن تم. گذارمیم یرا دو طرف اپن سنگ گلدانها

 !سوراخ کردم

 !کشدیو بو م شودیبابا از کنارم رد م...نمیچیم ستالیکر يخور ینیریها را در ش ینیریش

 ؟یگرفت لمونیچه خبره؟ امروز تحو -

 :رمیگیدستش را م لیدل یب یلیخ..خندمیم

 امروز؟ نیبابا؟ فقط هم -
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 !برمیچند وقت رِ به رِ از آغوشش بهره م نیا...کشدیو دستم را م خنددیم

 :کندیزمزمه م يجد یلیگوشم خ ریز

 !کار حقت بود بابا جون نیا -

 :کندیم نگاهم

 !دلِ بابا زهیحقت عز ایخوش نیهمه ا -

 !اندازدیبه دستانش م ینگاه ردیگیفاصله م...بوسدیام را م یشانیپ..زنمیم يزیغم انگ لبخند

 ! کننیقژقژ م یحساب..کردمیم يدرارو روغن کار نیا يداشتم لوال -

 .شومیم رهیخ شیو به کارها دهمیم هیبه اپن تک! ردیگیآب م ریش ریدستش را ز و

 :کندیرا با حوله خشک م دستش

 ..درضم..گردمیزود برم...جابر شِیپ رمیسر م هیمن  -

 :کندیو زمزمه م دهدیرا باال م شیابرو..کندیاپن رها م يحوله را رو...زندیلبخند م! گرددیبرم

 !امروز يمادرت شد هیچقدر شب -

 !دیحسِ گند گناه شا ،یفراموش ،ییوفا یبردن ، ب ادیحسِ از ! کشدیدور در من زبانه م یِنامهربان کیحسِ  و

 :اندازمیم نییرا پا سرم

 !مامان نبودموقت مثه  چیمن ه -

گرمِ  مینس کیمثل  نهایو بعد از همه ا زندیبعد آرام پلک م. شودیم رهیدر صورتم خ یحس چیه یلبخند ، ب بدون

 !گذردیاز کنارم م یتابستان

خاطرات درست کرده ام آلبوم را  يکه برا ییبالاستفاده ، از گوردخمه ها ياز کشوها...رومیسرعت به اتاق م به

 !است دنینفس نکش يکپسول بزرگ برا کیانگار  مانییعکس دوتا! کشمیم رونیب

 !کنمیم کیبوسه نزد کیرا با  يناخداگاه تر دور! چسبانمیام م نهیناخداگاه عکس را به س لرزد،یام م چانه

در  يزیچ چیه! خواستمیچرا نم دانمینم! جز مادر کنمیهمه قسمتها را با دست پاره م! ام یتولد سه سالگ عکسِ

نگار جان "نوشته بود قیکه با خط نستعل یکاغذ بزرگ...یرنگ ياز آن بادکنکها ، کاغذها! خواستمیافش را نماطر

 !دیایاز آن نگارِ کودك بدم م "تولدت مبارك

 !عکس را پر کند نیتمام ا یِو آنقدر بزرگ که ابعاد خال گانهی! تنها باشد دیمادر با میگویبا خودم م و
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ها را به سرقت  میند میتکه از آن قد کیاما فقط ! سپارمیگذشته م يو خاطرات را به دخمه  بندمیرا م آلبوم

 !تکه را کیفقط ...برده ام

ها را  یشمعدان بِیعج حهیرا قیحالِ صبح چند نفس عم دیتجد يو برا رومیبه سالن م! دهمیرا قورت م بغضم

 !شودیم ایرو احساسم اح یاطلسشدنِ پارچه  دهیام حسِ کش هیو انگارقعرِ ر کشمیم هیبه ر

 !کنمیم شیر شیآماده کرده ام ر هیالو يرا که برا يپخته ا يمرغها...کنمیگاو زبان دم م گل

به سمت ممنوعه ها  یفکرِ لعنت نیا خواهدیکه م یدرست وقت! تخم مرغ ها را هم رنده...ها را خورد ینیزم بیس

 !پراندیرا م الیپرواز کند تلفن پرنده خ

 نمیغمگ نِیراد يبه جا دهمیدکمه را فشار م! کوبدیقلبم م! زندیم ادیرا فر نیبا آن لهجه افتضاحش نام راد زن

 :لرزاندیگرفته و لحن آرام رهام دلم را م يصدا

 ؟یچ یعنیکارا  نیا -

که از دست شکار  يدرست مثلِ پرنده ا ترسدیم..ترسدینگاهم م. شومیم رانیدر خود و ختهیفرور یچاه همچون

 !دودیبلکه م زندیپر نم

دلم را تکان  یبو نکردم، گل گاو زبان نخوردم، دستمال اطلس یساعت شمعدان کیمن ! بندمیرا م چشمانم

 یتماس زنگ بزن کیآرامش بخشِ بودابار را دانلود نکردم، بنفشه ها را نوازش نکردم، که آخر با  کیندادم، موز

من هزاران بار در خودم ! ام یجبران ياه تیبه تمام فعال یراحت گند بزن یلیبعد خو  یکارم را بخواه یو معن

خاطرات مادر،  يایمعطر و به حرمت نازِ بنفشه ها ، به حرمت اح ي هیر نیبه حرمت ا! شدم تا سراپا بمانم لیتبد

 ! یحالم را خراب کن گذارمینگار و دلِ از دست رفته نم نیبه حرمت ا

 :فتمیاز پا ن ختمیرا در زبانم ر میتا اگر تمام انرژ دهمیم هیتک واریمگر نه؟ به د...صحبت کنم  محکم توانمیم

پول  يبچه گدا به جا هیبه ! و رو کردم ریمادرمو ز يعکسا دم،یدارم، دوتا گلدون بنفشه خر یامشب مهمون -

 !گل گاو زبونم خوردم! امروز سراپا شدم! دادم، من امروز دوباره کارمند شدم يخامه ا ینیریش

 :میگویو بلند تر م زنمیام را چنگ م نهیس

ربط تماما حالمو به گند  یسوال ب هیتماس و  هیبا  ذارمیامروز من فوق العادم و نم...خوبه یلیامروز حالِ من خ -

 میامروزم سه تیو موفق یتو خوشحال تونهیم نمیحس کردم راد دمیکه د کاروی، کاپ ک دمیخر ینیریش! یبکش

 ! باشه

 :رودیباالتر م میصدا ناخداگاه
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 يها کهیت دنیامروزو با شن خوامینم! یکن خمیکه به خاطر حال خوبم توب يامروز حق ندار نیو تو امروز، هم -

 !وقت که دور از ارتعاشات صدات آرومم یلیخ کنمیچهارشنبه، حس م نینه فقط ا! ناعادالنت تلخ بشم

 :کنمیم زمزمه

 ! کنمینم میتقس یکس چیآرامشو با ه نیوقت ا چیه گهیود -

فوت محکم خودم را هم خاموش  کیبا  مینفس نفسها نیماب! دهمیدکمه آف را فشار م يگریحرف د چیه یب

 !کنمیم

 !خورد نیزم دینه ببخش! وط کرداداعا سق یشد و ب یطعمه شکارچ د؟یدویپرنده ه بود که م آن

 

*** 

 

بامزه بابا و  يها یو شوخ یمهربانِ هست ينگاه ها ر،یبلند ام يو خنده ها روزهیف بِیعج ياهویه نِیب شبید

! دیداد نزن فقط پرس! دعوا نکرد نکهیبه ا! فکر کردم شیمحمد به لحن خسته و آرام صدا یِشگیآرامشِ هم

 هیتنب کی! درد بزرگ است کیخودش  شودیبحث قلبم م نیتر يتو جد ادهی یخوش نیدر ازدحامِ ا نکهیا! نیهم

 شب،ید! رمیگیاز همان دست پس م دهمیم یدوست داشتنت را از هر دست نکهیمجازات عشقم باشد، ا دیو شا

روبه  یها چقدر توانا و خالقانه، چقدر عال یناتوان نیکه کنارِ همه ا کردمیفکر م نیپر حس به ا شبِید نیهم

 .ستادمیا تیصدا يکه نه جلو تیرو

 :رودیو به آشپزخانه م کندیاز کنارم عبور م بابا

 ؟يخوریم ییچا -

 :دهمیتکان م سر

 !ممنون...آره بابا  -

 :زنمیلبخند م! ندینشیم کنارم

 !رفت ادتونیبازم قند  -

 :بنددیم چشم

 !دونهیخدا م شمیمن درست م یک..آخ -

 !اورمیرا هم م شبید يها ینیریو چند تا از ش قندان
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 !بود نگار یخوب يخوشم اومد جا طشیاز مح -

 نمیبب امیب دیبا "گفت  یوقت بندد،یحاضر و آماده دارد ساعتش را م دمیشدم و د داریصبح ب یبامن آمد، وقت امروز

 ! نبود شیایبه اح يدیدلم چنان از ذوق مرد که ام " هیچه جور طشیمح

سوال نکردم ! يحال دخترت نبود یسوال نکردم که چرا زودتر در پ! يبه فکر شده ا نقدرینکردم که چرا ا سوال

 :نگاهم نکرد و گفت..اوردیسوال نکردم اما انگار خودش طاقت ن! و در حسِ خوبِ مهم بودن غرق شدم

اما بعد خودت همون بالرو سرش  ارهیسرش ن ییبال ایکه دن یکنیفکر م نیبه ا ادیم ایبچت به دن یاز وقت -

 !بزرگ شده گهید نکهیبا حسِ ا یگاه ،یتفاوت یب ،يفکر یبا ب! ياریم

 :زندیکه در پاسخم موج م یموقع و آرامش یب يا خنده

 !خوامینم نویو من اصال ا دوننیخودشونو تو شکست من مقصر م یهمه به نوع -

 .خودم را به آرامش رساندم تینداد و من باز با حسِ خوبِ حما یجواب گرید او

 : کشمیرا سرم میچا

 !آرومِ ه،یجور هی! خوشم اومد یلیآره منم خ -

 :دهدیتکان م سر

 !ختیر رشی؟ صبح بهشون آب دادم همه از ز هیچ يبنفشه ها نیا یراس -

 :خندمیم

 !سوراخ کردم رشونویبابا؟ ز يچرا آب داد -

 :شودیم بلند

 !نه یگیم یمادرت نیع گمیم -

 .ستمیمثلِ او ن! ستمین کنمیحس م قایاما عم...که مثلِ مادر باشم دیایچقدر خوشم م من و

 کیتا به حال  نکهیبا ا! محله مسجد دارد نیچه خوب که ا روم،یپشت پنجره م...چدیپیاذان در کوچه م يصدا

 کرهیرا داشته ام اما پ شیها یفقط سعادت گذر از کنار کاش نکهیرکعت هم نماز جماعت نخوانده ام، با ا

 دنیو من با شن زندیم ادیکه اذانها را فر نیهم ستاده،یا نجایکه محکم و استوار ا نیهم! را دوست دارم شیسبزآب

 ییکه نورِ سبزش شبها مرا به جاها نیهم! مرا بس است نیهم شومیم دهیهربار به سمت پنجره کش شیصدا

 !خوب است زشیاصال همه چ! خوب است فهممیرا نم شانیکه اصال معنا بردیم
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 دیکه نبا خواهدیرا م يممنوعه ا يزایچ کیدلم امشب . خوانمیسبز شبها م ادنوریو نمازم را با  رمیگیم وضو

در ! هم نه خبریب یلیکه شکراب شده ، خ یینهایها و ب یاز همه تلخ کام خبریاز همه جا ، ب خبریب نکهیا! بخواهد

و خودم را به در  دیکل کیو  اندازمیسرم ب يوشال ر کیبزنم و  یدوست داشتن يه هاواقع خودم را به آن را

 !کندیمرا رها نم یلعنت نیدر اوج حماقت و در اوج شکست بازهم فکر ا یعنی نیو ا! خانه رهام بچسبانم یِآهن

 !کنمیفکر م بمیغا شهیهم يسجاده هم به او يبرسرم که پا خاك

 

*** 

 

شدن و باز کردن در  ادهیاصال حوصله پ کنمیپارك م نگیدر پارک يرا روبه رو نیماش..حدودا هفت است  ساعت

 !را ندارم

 تیتمام مدت از تلفنِ ب! کرد یو امروز باز حوصله ام را برف رودیمخم راه م يرو تینها یهم اتاقم ب یعیصن

باور  نیربطش ات که مرا به ا یب يه تر حرفاکنند وانهیاز آن د کندیاش استفاده م یمسائل شخص يالمال برا

 یفرهنگ يها یبا همه عقب ماندگ یعیو مهتاب صن! در جامعه محبوب باشد تواندیهم م يعقده ا کی رساندیم

 نیا یِخودش دست و پا کرده دوست داشتن يکه برا یو جذاب بایاش فقط به خاطر صورت ز یو فقر ذهن

البته که من ! ستیاحترام ن نیا قیکه ال یآدمِ محترم ،ینه فقط دوست داشتن! و معروف شده عیوس شگاهیآزما

 !ندارد اقتیاش هم ل ییداخ...قضاوت کنم اما توانمیو نم ستمیخدا ن

عنوان  دیکه حتما با ییها یاز پارت ای دیگویمارکش م يو از پالتوها و کفشها دهدیدستش را در هوا تکان م یوقت

 يها دیو تمج فیتعر نیدارند و ا یقیدوستان دخترش که به او کشش عم یحت ایو  کنندیسرو م شود مشروب

 کنمیسرم را با وردها و فرمولها گرم م اتشیتوجه به چرند یب یوقت نمیبیو م! کندیم وانهیمرا د زشیتنفر انگ

که چهره اش به  ستیو آن لحظه تنها زمان زندیم رونیقرمز ب ياش به شکل دودها ینیحرص از گوشها و ب

 !شودیم یدنینظرم د

 ...افتاده بردارم یقسمت صندل نیتر يرا که در گوشه ا فمیتا ک شومیو تا کمر خم م کنمیعقب را باز م در

 ياست جا نیهم شهیهم..شودیشود که نم دایکنم اگر پ دایرا پ دمیتا کل کنمیم یخال یصندل يرا رو فیک تمام

! شومینم هیتنب گذارمیم داکردنشیپ يکه برا يا هودهیب يزمان ها نیا وقت از چیندارد و من ه یمشخص

 :زنمیبلند بلند با خودم حرف م کنمیم شیدایباالخره پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٦١ 

 !نحس دیکل... خورهیحالم ازت بهم م -

 یحت...یحت... شوندیخوش بنفشه ها پوچ م حهیرا...شودیدلم زبر م یدستمال اطلس هیو در ثان گردمیبرم

را از  دنیو من هم انگار نفس کش! تواندیپرواز کند اما انگار نم یبا همان بالِ زخم خواهدیدونده هم م گنجشک

 !برده باشم ادی

و  کنمیبغلش م! خاطرات ریز زندیها م میقد حهیاز دوستانش و را یمیو حجمِ عظ کشمیرا به آغوش م نیراد

 يکاکتوسها دیکه جنس بغض از آهن است و شا دمیو فهم! اوردیرا درد م میاز بغض گلو یقابل ریوسعت غ

 ! یوحش

 چیرا محکم دورم حلقه کرده و انگار ه شیدستها! دهمیرا قورت م میسخت گلو يغهایو ت بوسمیرا م گوشش

 !بازشان کند خواهدینم يگریوقت د

 ...ينگار -

 !شومیو من نگارِ از دست رفته م. شومیم یپسرِ دوست داشتن نیمن نگارِ ا و

 :زنمیو لب م کشمیبار لبم را به گونه اش م چند

 جونم؟...جونم؟جونم -

 !کماکان دستانش مرا محاصره کرده کندیم نگاهم

 ؟ینیمنو بب يخواینم گهید ؟يدوسم ندار گهید -

کنمیمردانه اش را پاك م اشک: 

 !کنهینم هیمرد من گر -

 :کندیو دستانش را رها م کوبدیم پا

 !يدوسم ندار گهید گهیبابا م ؟يخوایمنو نم گهید -

 :کنمیفاصله را کم م...شومیبلند م! در قلبم دودیم شودیدرد م میموها يال چدیپیم شودیباد م خشم

 ؟يدیبچه م لیتحو هیمزخرفات چ نیا -

 :اندازدیاز گذشته مانده؟ شانه باال م يدر نگاهش رد کنمیحس م چرا

 !وقت دروغ نگفتم چیه -

 :زنمیداد م ناخداگاه

 !دروغ بزرگ هی! یدروغ گفت نباریاتفاقا ا -
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 :کشدیمانتوام را م نییپا نیراد

 ...من اومدم! دیدعوا کن خوامیمن نم...نگار -

 :زنمیتوجه داد م یب

 !تیآشغال ياز استدالال رهیگیعقم م! حق باهاته شهیهم یکنیفکر م یوقت خورهیحالم بهم م -

 !يبد لیمن تحو یِمشت دروغ و چرت به زندگ هی يو تو حق ندار! منِ یِبچه تمام زندگ نیا

 :زندیم پوزخند

 !ندارم یحق چیه ،يزیچ چیاز ه گهید دایجد -

 !کردم که حق ندارد دیزنگ زد و من هزاران بار تاک یوقت... رمیگیاش را م هیکنا

 شمیشبا پ خوادیدلش نم گهید یوقت...از پدرش تعلق خاطر داره  شتریسابقم ب يوفا یبچم به زنِ ب یوقت -

 ...بخوابه

 :زندیم داد

به من  گهیکه د رهیگیعقم م..من ! خورهیاون بهم م یِحالم از احساسات آشغال نباریا...قرارتهیتمام مدت ب یوقت -

 ! کنهیاعتماد نم

 :زندیو از ته دل داد م کندیرا از هم باز م دستانش

 !ستمیقهرمانش ن گهیمن د -

از حزن و سوز  شودیدلم پاره پاره م! شودیاشکم روان م ینیبغض و مقدمه چ چیه یب! بدون مقدمه نباریا

 !شیصدا

چند قطره را به روزگار  خواهدیوقت نم چیو انگار ه نمیبیم! نمیبیاشک در نگاه خسته اش م ایدر ایمن در و

 !بسپارد

 !شانه اش افتاده باور کن که افتاده! شومیم نید یو من ب دیایم کترینزد

 !یبرام نساخت یچیتو ه! گستیدرد د هینبودنت ...درد بود هیبودنت ...یبرام نذاشت یچیتو ه -

! خواهمیشده خودم را م عیمن حقِ ضا...شده کار ندارم مالیکه پا ییبه چهره ناراحت و حقها...کندیترم م یعصب

 :رودیباز باال م میبخواهم صدا نکهیبدون ا ستم،ین یانگار آرام شدن

 ..ساختم نویاز دست رفته راد يایمن دن -

 :زنمیبلندتر داد م يو صدا شخندیبا ن و
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 ...ك ییتو نیتوام ساخته بودم ، ا يایدن يروز هی یول ستین ادتیتو  -

 :کشدیداد م سمیصورت خ يجمله ام به فعل برسد تو گذاردینم

 !یکه هروقتم دلت خواست نابودش کن ستین یمعن نیبه ا نیا...یلعنت -

 :کشمیو داد م کوبمیام م نهیه سرا ب دستم

 هی! نیمنو شما دوتا خراب کرد يسقف باورا...تیعوض قِیاما تو و رف...نکردم رونیرو و یکس چیه يایمن دن -

که سرم داد  یکنیو تو غلط م ستمیمن مال تو ن گهید نکهیا! احمقانت فکر کن يواکنشا نیکم رو خودت و ا

 ...غمای! يندازیمن م ریتقص نویناخواسته راد يمهر یو ب یکشیم

 :کندیم ادیو در صورتم فر دیایم کینزد

 !نگار اریاسمشو ن...اریرو ن یاسمِ اون عوض -

 چقدر؟ ؟يشو کینزد یخواهیچقدر م گرید! لرزمیو م پرمیم

 !دودیکه در چشمانش م یبیو شرم عج..قیو چند نفس عم کندیم سکوت

 :اش را تکان قهیانگشتش وسواسانه  با

از تنم  رهنویپ نیدخترِ نامحرم ا نیهم نمیبیو م سمیمیروبه روت که وا شه؟یباورت م! کشمیاز خودم خجالت م -

 ...درآورده

 :زندیو لب م اوردیم کیسرش را نزد..دهدیادامه م رحمانهیو او ب گزمیلب م...رمیگیم آتش

 !نامرد دمتیبوسیمن م -

 !نمیبیروحم را با چشم م عیاز نامرد آخرش تش..از سوزشِ لحنش...رمیمیم

 ..آخ...یبغلِ اون عوض -

 :ستدیایم میو روبه رو چرخدیدور دورِ خودش م کی...زندیرا چنگ م شیموها

  د؟یرسیبه گرد تابستون تنِ من م -

 :شودیم رهیبه لبانم خ..گزمیو لب م کنمیم نگاهش

 !کارِ من بود نیا یزمان هی -

صورتش که  يداد بزنم تو خواهدیم.. خواهدشیدلم م! پاشمیدارم از هم م گریکه د يوا! زنمیرا چنگ م مانتوام

که به آغوشت  يبه تمام اعتقاد..میبه تمام باورها ياما تو گند زد! یلعنت زندیتنورِ تنت پر پر م يمن دلم برا

 !داشتم
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حاال  ردمکیو تا الهه صبح موهاشو بو م شستمیم یکه باهاش تو اون تراس لعنت یکس کنمیفکر م یوقت -

 ...شدن  خیتوب يکرد و به جا سیکه لباسمو خ يبود یتو تنها کس...حاال! نامحرممه

 :نالدیم ریتاخ با

 ! شد دهیبوس -

 :گذاردیهم م يرا رو چشمانش

 ..بار با بودنت و حاال با نبودنت  هی! ينه، رهامو نابود کرد مویقبول کن که زندگ شهیهم يبار برا کی -

اش  نهیباز مانده، به س يو به لبها مانمیهرچه هستم ساکت م دانمینم! خورمیهم شکست م دیشا! شومیم میتسل

 !دهینگار را به آتش کش نیو ا ستادهیا میمرز روبه رو یب یلیکه خ کنمینگاه م یبه رهام رود،یم نییکه باال پا

 یاحساس، که از چشمانم چموش انیچرخه غل نیو ا..باز شودیشفاف م! شودیتار م.  دهمیم هیتک نیبه ماش آرام

 !رهامِ طلبکار دوستشان ندارم يحداقل جلو! را دوست ندارم کنندیم

 نقدریا! یبزن یحت یتوانیم..یداد بزن یتوانیفاصله هم م نیبزنم که از هم ادیفر خواهمیو من م دیایم کینزد باز

 !این..ایجلو ن

 ..دست از سرم بردارد -

 !نذاشته ام شینوپا یِاز خودم در زندگ ياثر گریو من د! کشمیش نمبر سرِ نامهربان یدست چیمن ه و

 :میگویم میتمامش کن خواهدیکه م نیراد يتوجه به ناله ها یو ب کنمیرا مشت م دستم

! گرفته باشه کیبسته کاپ ک هیاگه دلت از ! ندارم يکس کار چیمن با ه! ندارم يوقت که باتو کار یلیمن خ -

 ..اما! خورمینم گهیبود که د یگه هی

 :به صورتش شودیو رگ گردنش کالژ م کوبدیم نیمشت شده اش را به سقف ماش دستان

 اصال؟  یفهمیاحمق؟ درد منو م یکنیم سهیمقا تیارسال کیمنو با کاپ ک یِتو بحران زندگ -

 :دهمیو انگشت اشاره ام را تکان م رومیتر م کینزد

 !وقت که باهم تموم شده یلیمن و تو کارمون خ! فهممینم یچیه گهیوقت که د یلیمن خ..هممینه نم-

 :میگویدرد است اما م..است  سخت

 !مصرفشون گذشته خیتار گهیوقت که د یلیلمس شدنها و خاطره ها خ -

 :کندینگاهم م ناباور

 !یازم محروم کن نویراد يحق ندار...هیا گهید زیحرف من چ -
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دارد؟  یمعن نقدریحرف درشان خانه کرده؟ آخر چرا ا نقدریچرا ا آخر! کندیام م وانهید گریدارد د نگاهش

 !گذردیکه از کنارمان م یگشت ریآژ يو صدا نمانیسکوت آزار دهنده ب. دهدیهم فشار م يچشمانش را رو

 :نالدیم

 مصرف نگار؟ خیمصرف؟ تار خیتار -

از دست دلم  ياز پس زدنت کار ریبزنم؟ مگر غ یحرف گذاردیمگر حماقت گذشته م م؟یچه بگو..بندمیم چشم

 جنگ نابرابر؟ نیدارم در ا یاعتبار کردنِ عشقِ گذشتت سالح یو ب ریاز تحق ریمگر غ د؟یایبرم

رو درمورد  یهر چرت و پرت دونمیچه م ای ؟یاز من دور کن نویراد يتکرارش کنم که حق ندار دیدوباره با -

 ؟یاحساس من تو گوشش نخون

 :کندیم زمزمه

 !رو ندارم زایچ یلیحق خ گهیه من دگفتم ک -

لعنت فرستادن به  رسدیکه به ذهنم م يتنها جمله ا! شودیکباب م تشیمظلوم يو دوباره دلم برا زندیپوزخند م و

 :رومیآخر جلوتر م يضربه  يبرا! ستیماده ببر زخم کیاما همچنان پوسته ام مثلِ ! غماستی

 !یممنوعت اضافه کن يحق ها ستیسره منم به ل دنیبهتره داد کش -

 هوم؟  ؟یزنیپوزخند نم چرا

 ییمطمئن باش خاطره ها و لطفها نویاما ا! يکه موفقم شد! رونیب يبنداز تیاز زندگ یجسما نگارو بتون دیشا -

تو  ینخواه یاز تو خواه یینشونه ها هیهمونطور که ! رهیکس نم چیه ادیبهم روا دارن از  یکه آدما تو بدبخت

 :ام ستادهیا کشینزد یلیاز خ شتریب یلیخ نباریا! کنهیم ین کجمن ده یِزندگ

تالشت منو به خنده ! شهیپاك نم میزنیکه بهشون دست م ییایوقت از زندگ چیاثرِ انگشت ما ه! آذر يآقا -

 !ندازهیم

 :کنمیگوشش زمزمه م در

 ! ستمین یمن پاك شدن -

خودش ! مثل گذشته هاست قایدق کندیکه در صورتم فوت م یو چشمان سرخ و نفس داغ کشمیعقب م و

 !خوده خودش...است

 :زندیلب م بانهیو به شدت غر ردیگیدستش را م! ندیبیرا م نیتازه چشمانش راد انگار

 .بابا میبر -
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 :کشدیدستش را م..کندیم یبدقلق نیراد

 !عالمه حرف بزنم هی خواستمیمن م -

 :کندیو نگاهم م ندیچیلب م نیراد! از پسرش کشدیمو درد  فشاردیهم م يرا رو چشمانش

 !من هنوز بوست نکردم -

 ! کندیو به سرعت نگاهم م کندیچشم باز م رهام

چرا از نگاه به چشمانش خجالت  دانمینم.  دهدیو رهام که با تاسف چندبار سر تکان م اندازمیم نییرا پا سرم

را به من نداد فقط  ممیاصال حسِ مرد قد! کردم یاحترام یکه سهوا سرش داد زدم و ب ستیانگار بزرگ! کشمیم

 !نادمم دمیکه سرش کش ییاز دادها کنمیحاال حس م

 :میگوینگاهش کنم م نکهیبدون ا! رمیگیرا در دست م نیراد شانه

 باشه؟ نجایامشب ا شهیم -

که  کنمیدستش را به کمر زده و حس م! رمیگیام م یطوس یِباالخره نگاه از کتان کندیام م وانهید نشیسنگ نگاه

 !چقدر! شده یلعنت یجذبِ مشک شرتیت نیچقدر با ا...يوا

 ؟...هیرهام خرِ ک -

 !کنمیو سر کج م میگویم یکالفه نچ...باز ...تلخ شد باز

 :رمیگیآسفالت ضرب م يرو میپا با

 نه؟ ایبمونه ! ستیمن ن شیجوابتون پ -

 رهیاز نگاه خ لرزمیبدجور م نباریا! تو دختر یهست يدادم ؟ نه؟ آخ که چه خرادبانه جوابش را  یشد که ب ناراحت

 :زندیلب م.اش

 !بمونه -

 "نهیا"زندیم ادیو فر بردیم نییدست مشت شده اش را باال پا یبا خوش نیراد

 !گریخوب برو د...خوب..خوب...کشمیبه سرش م یدست

  ستاده؟یمنتظر چه ا! کنمیم نگاهش

 مونده؟ یحرف -

صورتش  يو رو کندیرا عقب گرد م ریهمان مس ریو با تاخ کندیفرو م شیهمه ده تا را در مو..انگشتش را  ده

 !گذاردیم
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 !میاو وانهیاز پشت هم د یحت کنمیو من فکر م کندیراه کج م! کشدیپشت گردنش م یدست

 :زندیداد م! گرددیدوباره برم یو ناگهان کندیفرو م نشیشلوار ج بیرا در ج دستش

 !رسهیفردا صبح ساره م نیراد -

 به دلم؟ زندیکه نامش آتش م ستیساره؟ ساره کدام جهنم! تپدینم گریمن انگار قلبم د و

کرد و آنها را به  هیکه فرزندانش را تنب ییهست هنوز؟ درباره خدا ادتیرا  يخواند میکه برا یونانیافسانه  آن

 داس خودش را ختنه کند؟ کیزوج گرفتن با  يبرا خواستیچگونه پسرِ کوچکش م نکهیعالم اموات فرستاد؟ و ا

 !فهممشیحاال کامال م نیمن هم..اما....باشد زیاغراق آم یکم دیشا

 :نمینشیو کنارش م میزیریرا در ظرف بزرگ م ی، پفک کنمیحوله دستم را خشک م با

 خودم؟ نیاحوال آقا راد -

 !را ببوسم رهام وارش يخنده ها خواهدیدلم م یو من گاه خنددیم و

 ست؟یبابا جون ن -

 :بوسمیرا م شیموها

 !طونیمورد عالقتو درست کردم ش يغذا..یراس! ادیب گهیاالناس که د یول..نه -

 :زندیبرق م چشمانش

 ؟یچ -

 :خندمیو پر صدا م مالمیم شیبایو ز زیر ینیام به ب ینیب

 ؟یاگه گفت -

 :کندیناگهان بغلم م...ماندیدر نگاهم خبره م...دهدینم جواب

 خونه؟ يبرگرد شهیم -

و دوباره کنارم  دیایخوشش نم..نشانمشیم میپا يبا حوصله رو...گذارمیکه گورش را گم کند اما نم رودیم لبخند

 :شودیجا م

 !يبه خدا بابامم دوست داره برگرد...نگار -

 يزیبه چ ای یکه به کس ستین یطیپدرت دوست دارد؟ او االن اصال در شرا.ستیلبخند واقع نیا..لرزدیم قلبم

 !دوست دارد..هه...خواهدیاز خودش چه م داندینم یرهام حت! عالقه مند باشد
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 نکهیبا ا! رهامِ من شده یرهامم کم دانمیم نکهیبا ا! دمیامروز غروب بدجور حرص و حسادتش را د نکهیا با

ا از عمق وجودش احساسش به من ام داردیدست از دلش برنم یراحت نیعشقِ به ا نیفراموشم نکرده و ا دانمیم

 !هیقض نیاز ا شومیم وانهیو من د کندیرا انکار م

 یبعد انگار دست...یراحت با او سرد و خشن برخورد کن نقدریا یو بتوان یرا دوست داشته باش یکس شودیم مگر

 "؟يسخت شد نقدریو ا یستیتو مگه خودت عاشق ن"دهدیتکانم م

 :کشدیرا م دستم

 د؟یکنیدعوا م نقدریچرا ا -

 :دیگویسمتم و در گوشم م داردیبرم زیخ. تمام سوال هاست يجوابم پاسخگو یب نگاه

 ...نذاشت بخورم کارویکودوم از کاپ ک چیه -

 :کنمیم اخم

 ..زمیعز رمیگیبازم برات م...نداره  یبیع -

 :دیگویآرامتر م یلیو خ شودیم کینزد دوباره

 !کرد هیعالمِ گر هی خچالیبعد نشست جلو ...دیداد کش نقدریا -

 ...کنمیام بند م نهیناخداگاه دستم را به سمت چپ س..ردیمیم قلبم

 ...زِیچ هی -

 :زنمیلب م...رمیگیصورتش م يرا جلو دستم

 !نیبس کن راد -

از سرش  نهیک يآنقدر بزنمش که هوا...حاال بروم آنقدر تکانش بدهم  نیهم خواهدیدلم م...بندمیرا م چشمانم

 !است شیهمه نما نهایکه ا! تنگ شده میو اعتراف کند که دلش برا دیایو مثلِ بچه آدم ب فتدیب...فتدیب

 :مینه تنم بلرزد و نه صدا کنمیم یو سع کنمیبغلش م..تا خفه نشوم کشمیم نفس

 یدونیخودتم م نویا! دوست دارم از تک تک رفتارا و لحظه به لحظه حالِ پدرت بدونم یلیمن خ! جان نیراد -

 !نیراد! يبه من خبر بد فترویکه تو خونتون اتفاق م یمسائل خوامینم گهید...اما

 :کنمیم تیرا به باال هدا شیموها

 ...رهام تنهاست -

 !مرا کشدیانگار که دارد م...رودیفرو م میدر گلو شیانگار که دارد خرده ها..شکندیبغضم انگار که دارد م و
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 :رمیگیکف دستانم قاب م گونه اش را با...دهمیصدا قورتش م با

اعتنا بود  یکه جز باباش به همه ب یهمون..میقد نِیهمون راد یبش خوامیم..خوامیازت م...تنهاست یلیبابات خ -

 نیراد..اونقدر که

 :دیایچرا باال نم نفسم

وقت نتونستم به پدرم نشون بدم که چقدر دوسش  چیمن ه! تهیبهش نشون بده که هنوزم قهرمانِ زندگ -

 !یبکن نکارویا دیاما تو با...که چقدر برام مهمِ...دارم

 :کنمیمحروم م یکند را از خوش يسرسره باز خواهدیکه م یاشک

 ...دهید انتیخ -

 :لرزدیم تنم

 ...نارو خورده -

 :لرزدیم قلبم

 ...دور افتاده يادیمدت ز -

 :ندیشینم کاریام ب چانه

 !غرورش خورد شده....گرفته شده دهیناد -

 :دهمیرا فشار م دستش

 !عوض شده نشیراد -

اشکم  دهم،یم هیاش تک یشانیام را به پ یشانیپ..تنم يرو کندیم ینیسرم انگار سنگ! رودیم لیانگار تحل میانرژ

 :نالمینفس م کیو  چکدیم

 !منو از دست داده -

 :فشاردیهم دستم را م او

. نیاعتنا نباش راد یبهش ب! يریبگ يحرفاشو جد دیبا ،یهواشو داشته باش دیبا! یلیخ...تنهاست یلیخ نیراد -

 ..داره ازیاالن به تو ن! نداره اما به تو چرا اجیبه من احت

 :کنمیم هیصدا گر با

 !نده حیمنو به پدرت ترج -
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از زن بودن، از نگار بودن  تم،یلحظه از جنس نیچقدر در ا! زنم کی کنمیلحظه چقدر ، چقدر حس م نیمن درا و

 :کندیو زمزمه م کندیبغلم م!زنم کیآغوشِ نداشته اش  يچقدر برا...سربلندم

 ...ایتو فقط ب! شمیخونمون منم با بابا خوب م ياگه برگرد -

 :پوشاندیرا م سمیصورت خ يزیغم انگ لبخند

 شرف؟یب يریگیخوب بودن با پدرت باج م يبرا -

 :خنددیم

لبتابو بلند  يصدا گهیاصن د يایاگه ب..يایاگه ب. خسته شدم يوتریکامپ ایاز باز گهید! رهیمن حوصلم سر م -

 !خوابمیم شتونیتازه شبا پ...کنمینم

 !است اما هست شتریچند ر دانمینم! لرزمیکه جمع بست م یفعل يبرا ایدن يبه اندازه تمام زلزله ها و

 :دهمیم هیمبل تک یرا به پشت سرم

 از من نخوا خوب؟ نویا گهید -

 ...یامتحان! شمیخوب م يایاگه ب! دمیبه خدا به حرف هردوتون گوش م...ایتو رو خدا ب..تورو خدا -

 :بوسمیاش را م یشانیپ

 هوم؟..یبدون حضورم خوب باش يقول بد دیبا ياگر دوسم دار -

 :کندیم بغض

 !يبد یلیخ -

 :کندیبغ م نهیدست به س...ندگردایصورتش را برم! چقدر بدم دانمیمن م و

 !ادیاصن خوشم نم ادیب خوادیدخترم که م نیاز ا...یچکیه! دهیبه حرف من گوش نم یکس چیاصن ه-

 :پرسمیم اطیبا احت..زدیریم يهر قلبم

 کودوم دخترِ؟ -

 :دهدینم جواب

 کودوم دختره؟ هان؟! جان نیراد -

 :کندیم نگاهم

 !گمیبهت م يایاگر ب -

 :کندیام م یعصب
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 نکن بگو کودوم دختر؟ وونمید نیراد -

 :ندیچیبرم لب

 یکه بابا تنها بود باهاشون زندگ ییهمونجا! درس بخونه نجایا خوادیم! بمونه شمونیکم پ هی ادیب خوادیساره م -

 حاال خوبه حرفاشو نگم؟ آره خوبه؟...بابا گفت بهت نگم. کردیم

 :ستدیایم میو رو به رو دشویبا حرص بلند م. زنمیام را بهم م يریکو يلبها

 !نجایا امینم گمید! منو ببر خونمون -

 نیدر ا! مدت باشد کیاگر  یکند؟ حت یزندگ! ستیدخترِ نامحرم ن کیرهام مرد قبولِ . زنمیرا چنگ م دامنم

 !رمیمیو هزار بار م شکنمیسه بار م خورم،یم نیمدت من دوبار زم کی

 "نکن..ینکن يمن کارِ احمقانه ا کیتحر يبرا خوامیفقط از خدا م! رهام"گذارمیهم م يرا رو چشمانم

 :زندیبابا از همانجا داد م! قفل در و فرار من به آشپزخانه کیت يصدا

 ؟یینگار؟ بابا کجا -

همه  کنمیم یو سع دهمیم هیتک نکیس نتیبه کاب! شودیم نیسنگ نهیس نیاما پشت هم ا کنمیرا پاك م اشکم

تا چه؟ ...تا  گذارمیم میلبها يدستم را با لرزش جلو! را در وجود سرکشم بکشم اما اگر بشود ییحسادت کذا نیا

 !کرد یلرزش را مخف نیا شودیمگر م

 !اومده نیراد... امیبابا جان االن م -

 ؟یکنیم هیکه گر يبرا! رهامم دهم،یم هیتک خچالیبه . نیراد يمکرر بابا و خنده ها يبلند سالم ها يصدا و

تو، هنوز  الِیدارم و نه با خ یستینه با خودم رودربا! از دست رفتنم يبرا دیشا ایاز دست رفته ات؟  یزندگ يبرا

اما  یرا پس بزن یخاطر خواه یخواهیوجود م تمامبا  نکهیبا ا! يو تو هم هنوز مرا فراموش نکرده ا خواهمتیم

نه  قرارش،یو دلِ ب نیراد يامروز نه برا! يبمب منفجر شو کیتا مثلِ  يبود یامروز منتظر اشارت دانمیم...دانمیم

 ! يدلِ پر درد آمده بود نیا شیگشا يبرا..نتیسنگ ي نهیس هیتخل ي، امروز برا یدلتنگ يبرا

 یحسادت شودیمگر م ؟یگفتیاز تفاوت آغوش با آغوش م یرا فراموش کنم وقت تیحرصِ درون صدا شودیم مگر

 ببرم؟ ادیرا از  کردندیکلماتت چکه م يکه از البه ال

! ام سبک شد نهیس تینها یب! بود نیحال بهتر نیناگفته بود اما در ع ينبود، داد بود، دعوا بود، حرفها یخوب روز

خبر در  نیا...یکی نیا...داشتم اما هیها و گر ادیفر نیبه ا ازیها بسته تر شد و من حس کردم ن نهیحرفا زده شد ک

 !ستیمن ن نهیس شیحد گنجا
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حال  نیخواستن و در ع نیا دانمینم! یخواهینم...هنوز اما یخواهیرا م مارمیهنوز، دلِ ب یخواهیمرا م تو

 !نخواستن چقدرش به نفع دلِ من است

که  دانمیرا بهتر م نیو ا! ستیکه بود ن یو دل نازک ینگار به آن سهل الوصول گریکه د دانمیرا خوب م نیا اما

 !روزگار خواهد شد شینما نیقبولِ دوباره ات با تمام عشق و خواستن درد آور تر

و آخر زنگ تلفن خانه و . هم یهست! زنگ زد و جوابش کردم روزهیف...خود صبح خواب بر من حرام شده بود تا

 ناپسریس نیا گارِیس يعالمه بو کیبا  یشکالت یکینام و نشان و ک یب يقهوه  کیچقدر دلم ! بابا يآمار دادنها

رو، به همان رو  نیبت بشکند و مرا از هم مثلِمنفورم را  ي، من حرف بزنم و او منطق ها مینیبنش! خواهدیرا م

 !دهد رییتغ

درد است  کی نیا! رهام شده اند هیشب تینها یب دایکه جد کنمینگاه م یو به چشمان کنمیرا نوازش م شیموها

 !کوچک رهام زجر بکشد یِتا نگار هم از تجل يشو هشیشب شتریب دیکه هرروز با

مرا  خواندیکه درست کنار تراس اتاق م يقمر يصدا شومیم داریب یو وقت خوابمیصبح م نموقعیها که تا ا جمعه

 !اندازدیروز م نیعصرِ هم ادی

 !یحال یو ب یپر از سردرگم...بد و نامفهوم بوده است شهیچه عصرش ، چه صبحش هم اصال

و  گذارمیاش م نهیس يو دستم را رو کشمیم شیرا رو دیملحفه سف... خوردیو غلت م کشدیم یقیس عمنف نیراد

 !است شیکه جا ییسرم را همانجا

 !کندیکار نم چ،یه گریمغز بسته ام که د نیا کیبند فکر به خ کیصبحِ جمعه  نیتا هم آنقدر

! فروشدیشمع م یکه در آن حوال یدخترچشم آب ای رساندیبه رهام مرا به امامزاده م دنیرس دانمینم گرید اصال

 نیا دیشا...اشتباه باشد دیشا..اما ابا دارم که تکرارشان کنم دمیرا خوب فهم ییزهایچ کی! کشش ندارم گرید

 !گناه باشد یب اندازمیرا گردنش م ریکه همه تقص يریتقد

 !است نیکار هر صبحش هم.. شکافدیخانه را م نیسنگ يتلق و تلوق بابا فضا يصدا! شومیم بلند

به سرم  دیجد يشامپو نیکه اصال ا کنمیو فکر م زنمیرا چنگ م میموها! نمینشیم میدر جا يا قهیدق چند

 !کشمیو رو به نور دراز م زنمیپرده را کنار م..دارمیبرم یعسل يرا از رو یدست نهیو آ نیموچ! سازدینم

سرم کش  ياز رگها یکیانگار  کنمیرا که م يهر تار! شومیمشغول م يفکر یهم از ب دیشا ،يکاریب از

قطعا از اثرات ... رهام باشد ها نه رینکه حال خرابم تقص! پلکم پف کرده یقرمز شده و حساب میچشمها..دیایم

 !مطمئن باش! جمعست
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 !برمیو به حمام و آب گرمش پناه م کنمیپر و شلخته ام را رها م يابروها مهیحوصله نصفه و ن یب

از حد جوش است و  ادیکه ز یآب نیا...نه...رهام باشد ها رینکه تقص! ستیحمام هم مثلِ همه حمام ها ن نیا

 !شک نکن...ام شده اند یحوصلگ یب لِیدل نهایکمرنگ، ا يصبحِ جمعه  نیا..نیا

 :بندمیدر را م عیکه سر دیایداخل ب خواهدیم. شومیم رهیخ نیراد یِخال يبه جا کنمیرا خشک م میموها

 !باش لباسامو بپوشم رونیلحظه ب هیجان  نیراد -

تخم مرغ حالم  يبو! رومیم رونیزده ب یبا همان پوست خشک کنمیرا تن م میبه سرعت لباسها...دیگوینم يزیچ

 !فقط جمعه..نه جمعه...رهام باشد رینکه تقص! کندیرا بد م

 !زیمن بر يتلخم برا ییچا هی يزیریخودت م يبرا ينگار جان دار -

و  زمیریم يبلند وانیرا در ل ردیگیرا که بابا هر صبح م یآب پرتقال! رودیم رونینانش ب يبعد از خوردن انتها و

 :گذارمیم شیجلو

 !زمیبخور عز -

 !زمیریمانده را دور م یتخم مرغ باق عتریو من سر دهدیتکان م سر

 ...بابام زنگ زد -

 نیو ا! پکاندیهم مرا م "بابام"اما حاال کلمه ...ختیریم يدلِ عاشقم هر دمیشنیرا م "رهام"نام  یوقت سابقا

 دارمش؟یدوستتر م یعنی

 خوب؟ -

 !دنبالم ادینتونه ب دیشا..دنبال ساره نالیترم رهیگفت داره م -

 زِیچ! دهدیبه من دست م لیحسِ مرگ و عبورِ آرامِ عزرائ..فقط...مرا لرزاندینه م پکاندینه م "ساره"نام  حاال

 !ستین یمهم

 :کشمیو ابرو در هم م کنمیپرتاب م نکیرا در س يقاشق مربا خور اخداگاهن

 ...ایبشه؟ بچش مهم تره  یچ یک -

 :کوبمیم زیدستم را به م کف

 خواد؟یم یچ ه؟یک اروی نیاصن ا -

 :رمیگیم یشانیدستم را به پ و

 االن چه موقع اومدن بود؟ -
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 :کشمیو من پر خشم دستش را م اندازدیباال م شانه

 دنبال ساره خانوم؟ يبر يخوایبمونه که م فیبال تکل نجایپسرت ا دهیم یچه معن...نمیپاشو بب -

 :میگویم کنمیکوچکش را جستجو م يها پیکه ز یدر حال..دارمیو کوله اش را برم کنمیرا رها م دستش

 هوم؟ ؟يدار فتیخونرو تو ک دیهنوز کل -

 : کندیبا دهان باز نگاهم م رهیخ رهیخ

 !نیبا شمام راد -

 :دهدیم هیبابا به چهارچوب در اتاق تک..دهدیتکان م سر

 ؟يخوایم یچه خبره؟ چ -

 ضیام را تعو یو شلوار ورزش کنمیتن م يمانتوا.کنمیجمع م سیشانه کنم با کل نکهیرا بدون ا سمیخ يموها

 ! کنمینم

 !شد ریبدو د...برو مداداتو از کف سالن جمع کن نیراد -

 :دیایو بابا با اخم جلو م رونیب ددویم نیراد

 ؟يبر يخوایچته دختر؟ کجا م -

 :میگویم کشمیرا م پشیز یکه به سخت یو در حال کنمیم دایرا پ فمیک..گردمیحرص و اضطراب دور خودم م با

 !بذارم خونشون نویراد برمیدارم م..بابا جان ستین میزیچ -

 !منو نگاه کن -

 ... کنمینم نگاهش

 ..با شمام نگار -

 :خنددینگاهش م..رمیگیاکراه سرم را باال م به

 ...دنبالش  ادیب تونهیگفت؟ باباش گفت نم یچ يدیمگه نشن -

 :اندازمیباال م شانه

 !بمونه نجایکه تا ابد ا شهینم -

 :خنددیهم م شیلبها نباریا

 !شیو از شمام نخواست که برسون -

 :خورمیدور خودم م یچرخ کالفه
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 !بره خوادیم نیراد..پدرِ من یگیم یچ -

 !برم خوامینه من نم -

 یکه ب دیبگو يزیچ خواهدیبابا م! کنمینگاه م ستادهیکه حاضر و آماده در چهارچوب در ا ینیخشم به راد با

 !بندمیتوجه در را م یاما ب کندیم میچندبار صدا..میگویم "یخداحافظ"لب  ریو ز کشمیرا م نیحرف دست راد

 !ظهر جمعست يدر دلم برپاست که قطعا برا یآشوب...زنمیبار زنگ خانه را م چند

 !اندازمیرا در قفل م دیو با دست لرزان کل اورمیرا درم نیراد دیکل! که باز کند ستین یعنی..کندیرا باز نم در

 !بردیم ورشی اطیبه سمت ح اتورهایمثلِ گالد نیو راد شودیباز م یکیت با

 !ستیاما االن وقت ضعف ن! نمیاندازه بزرگ بنش یکنار همان حوضِ ب...همانجا خواهدیو دلم م بندمیرا م در

ها و اشک و احساس و  هیر! کشمیم یقینفس عم! خوده خودش است يبو بو نیباور کن ا...دیایرهام م يبو

هم بهانه  میچشمها ندریگیم يام را به باز ییایبو ياش عصب ها حهیباهم دارند، که هر وقت را ينگاه، رابطه ا

 شوند؟یجو م

 !که شبانه روز دل دادم و دل کندم یجز من..جز صاحبش..است شیسرِ جا زیخانه همه چ نیا در

در کمد را ...دومیبه سمت اتاق م..تپدیقلبم م...که ببرم امدیدلم ن...را "یمشک رِیحر"را بردم جز  میلهایوسا همه

 !"ستیخال" شیدرست جا! "ستین"درست همانجا ..که گذاشته بودمش ییدرست همانجا...کنمیباز م

 ..نبود..امانبود...نیاتاق راد یحت...کشوها..تخت، کنارش ریز..کردم یکیو عرضِ اتاق را  طول

 !هم با خاطراتمان سوزانده همه را دیشا ایانداخته؟  دورش

داشت که زنگ  یپس چه لزوم دیایزود ب درنقیاگر قرار بود ا! من یو خشم و دستپاچگ چرخدیکه م یقفل يصدا

 خبر دهد؟ امدنشیبزند و از ن

 !دیایم شیصدا..رومیم ییرایپذ به

 ...ختستیبهم ر یلیخ نجایا دیببخش دیبا! دییبفرما -

 شیپا يرا از صدا نیا..دهیرا پوش شیها ییدمپا...ستمیایم ییقایکنار مجسمه بلندقامت زنِ آفر نهیبه س دست

 !شنومیسنگ کف م يرو

 ن؟یببرم تو اتاق راد لتونویوسا نیخوایم -

 :شنومیرا م شیباالخره صدا و

 ...به شما زحمت یبه اندازه کاف! برمینه ممنون خودم م -
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 :رهام ریغافلگ يصدا و

 ؟ياومد یک ؟یینجایا ن؟یراد -

 !دیهم که مرا کشته ا تیصدا نیتو و ا! شودیم کیانگار نزد شیصدا و

 !چه سراپاست..امروز چه مرتب...چه شکست خورده ..بود شانیچه پر شبید...ستدیایکنارِ ستون م درست

 :ستمیایم کشیگره کرده نزد يو با همان دستها زنمیم يپوزخند

 .بود تیدر الو نیگرفتن راد! یتیاهم یاعتناست چون خودتم بهش ب یاگر بهت ب...دهینم تیاگر بهت اهم -

 ...منطق یچه ب! دنبالش امیمن بهش گفته بودم که بعد از آوردن ساره م -

شانه باال .نگفته بود يزیبه من چ شرفیب يو او...عالقه یدوباره رهامِ خشک و ب..دوباره زمستان..سرما دوباره

 :اندازمیم

 ...خدافظ! از رفتار پسرت یگله مند باش یتونینم گهید نباریدر هر حال ا -

و سبزه با چشمان فوق  زهیم زِیدختر ر...افتدیو تازه وارد ساره م دیو تازه چشمم به چهره جد شومیکنارش رد م از

از  شودیو دلم لکه دار م! خلق کرده بایز يساره  کیشده  دهیکه کنار هم چ یمتناسب يالعاده درشت و اجزا

 .او بهتر است! است باتریاز نگار ز نکهیا

 :کندیو به سرعت هم دستش را دراز م دهدیلبخند سالم م با

 نگار خانوم؟ نیخوب هست..من سارم -

من در مقابلش درشت جلوه  فیو کوچک است که دستان ظر زیآنقدر ر...دهمیو دست م زنمیم يبند مین لبخند

 !باستیاش مثل خودش ز یته لهجه شمال! کندیم

 :دیگویرو به من م! سمت پدرش دهمیو من به سرعت هلش م ستدیایکنارم م.. زندیرا صدا م نیراد رهام

 د؟ینیشینم -

 :میگوینگاهش کنم م نکهیا بدون

 !گشتم نبود یهرچ.جا گذاشتم نجایا يزیچ هیمن  -

 شیکه اصال هم جا يریاز حر..در خودش خاطره دفن کرده يکه عمر یاز لباس خواب م؟یالزم بود بگو واقعا

 :کندینگاهم م عیسر! فقط نبردمش..نگذاشتم

 مثال؟ یچ -

 :دانمیرا نم ندینشیلبم م يچه رو يلبخند کج برا نیا
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 !میمشک رِیحر...مثال -

 :دیگویدر نگاه قرمز و خسته ام م رهیو خ فشاردیهم م يرا رو دندانش

 !نمونده يزیچ نجایا...رینخ -

 :اندازمیباال م ابرو

 !کنمیحتما من اشتباه م..آه -

 :دیگویم نیمقدمه رو به راد یب یلیخ یلیخ..مقدمه یب یلیاو خ و

زود ...فقط دو روزه! خوابگاهشون درست شده يکارا...ستنیمهمون ما ن شتریبابا جان ساره خانوم دو روز ب -

 !رنیم

 !کنمیو به از دست رفته ها نگاه م ستادهیا نجایدرست مثلِ احمق ا...و من مثلِ احمق ها! زندیبه ساره لبخند م رو

 نیو ا یخواب یکه ب میبگو دیبا..را به گوشش برسانم يشب زنده دار کی يریگ جهینت دیبا..نم ماندهذه يگلو در

 :کنمی، زمزمه م ستمیایم نیپشت به ساره و راد شیرو به رو...ستیچ يخسته برا افهیق نیقرمز و ا يچشمها

 سوال؟ هی...یلیخ..فکر کردم یلیخ...دمیلحظم نخواب کی شبید -

 !خوش شود میدلِ سره راه دیشا د،یبگو.  "جانم"دیکاش با نگاهش بگو...زندیم پلک

 :زنمیلب م نهیبه س دست

 !تو رفتن بود ریتقد..قیرف هی ينارو یحت ای...تصادف..زلزله.. لیس کرد؟یم یچه فرق -

دهان ! نمیبیحسِ ناشناخته را در نگاهش م کیمن دوباره شکستن ...نمیبیرا م تینها یمن باز آن افولِ ب و

 !دیگویاما نم...دیبگو يزیتا چ زندیبازش را بهم م

 !زنمیم رونیب یخداحافظ کی یبدون حت... یحرف چیبدون ه بوسمیرا م نیراد

 دونمیبود؟ نم نیمن ا اقتیل ؟ينجوریا ر؟یتقد "اش  یارسال جیو مس لرزدیام م یگوش... کنمیرا روشن م نیماش

 ریاگر هست پس چه تقد! کوفت کردم میزندگ يکجا قایدق لرزمویعمره به پاشون م هیکه  ییخربزه ها نیا

 "!رفته ادتیام که از  یخداحافظ. آدما به پستم خوردن نیتر یاشتباه شهیهم! هیآشغال

 !مطمئن باش...شده ریجمعه بهانه گ قراریب يهوا نیا! ستینه سرد ن...ستیهم زمستان جشیمس یحت

 

*** 
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اما نه، من ! را مرور کردم "بهش زنگ نزن"هزار بار شماره  گذارد؟یدست م يمگر قرار دارد؟ مگر دست رو نگار

 !قوا کرده ام دیبرده ام، تجد متیمن غن..لشکر شده ام کیمن ! شده ام يمن قو..ستمیمن ن گرید

. بندمیچشم م هودهیو ب گذارمیچانه م ریدست ز. کنمیم دشیتبع زیم يرا خاموش و به کشو یگوش! زنمینم زنگ

پدر که چه خوب همه  ادی..افتمیم دیسپ يتارها ادی! دهمیداخل م یرا عصب کندیم یتابیمقنعه ب ریکه از ز ییموها

او  یوقت کردمیمحبت م ياستغاثه  غوششدر آ یراحت يرو! کرد ییاش را شناسا وانهیدخترِ د يدلهره ها ي

اش  یپسرِ دوست داشتن نیآخ که رهام و ا... دیبخشیبه دستانم م یمنت و توقع چیه یوجودش را ب يگرما

 !دارندیمن برنم یِدست از سرِ زندگ

 :بلند شده ام را به انگشت گرفتم يِاز چتر يا دسته

 .دمید کردمیداشتم موهامو شونه م! نداشتم دیسف يمن تاحاال مو ؟ینیبیم دویدوتا تار سف نیا...بابا -

 :دیت و پر احساس بوسهمان دسته را در دست گرف...نگاهم کرد قیعم

 شه؟یم دتریو سف دیو سف یزنیهرشب دندوناتو مسواك م يدقت کرد -

 :گفتم زیو اعتراض آم دمیخند

 ! بابا -

 :شد قیلبخندش هم عم نباریداشت؟ ا یبا خودم گفتم چه ربط و

 !شهیم دتریو سف دیموهاتم سف یکنیخاطره هاتو مرور م ییاون تخت کذا يهرشب رو یوقت -

 :و زمزمه کرد دیسرم را بوس يرو..ختیآرام ر یلیخ یلیخ قلبم

 !نکن با خودت بابا جان -

باش و  یکم..دارم اجیاحت تیانتها یب يبه تو و فلسفه ها کاریب یِعیصن یِمعن ینگاه ب رِیز...حاال  نیچقدر هم و

 !حالم را خوب کن

 :گذاردیم زمیم يکرده رو يداریخر شبیرا که د یساعت مهتاب

 چطوره؟ -

 :زنمیم یخشک و خال لبخند

- قشنگه یلیخ..مبارك! 

 :ندینشیم زمیم يرو يور کی

 خوره؟یچقدر م افشیبه ق -
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 :اندازمیو شانه باال م شومیم رهیلبتاب خ نیاسکر به

 !دونمینم -

 :دیگویم کندیکه بندش را محکم م یحال در

 !ها دهیبرام خر ثمیم -

 گر؟ید ستیک ثمیم اصال

 :زندیبه شانه ام م يا ضربه

 ؟یچیه...ينامزد یدوست..يایتنها م يریتنها م نمیبیدختر؟ م یتو چقدر شل! نمتیبب -

تا نوکش  دهمیخودکارم را فشار م يانتها...بهتر است میبگو کنمیجوابش را بدهم اما حس م خواهدیدلم نم اصال

 :دیایب رونیب

 !نامزد دارم -

 :گذاردیدهانش م يرا رو دستش

 م؟یچونیبپ يخواینکنه م ؟ياوردیپس چرا تا االن صداشو درن ؟یگیم يجد...يوا -

 :کنمیحوصله نگاهش م یب

 چونمتون؟یبپ دیبا یچ يبرا یعیخانم صن -

 :کندیرا جمع م صورتش

 بار  نیکمیصد و  نمیصدبار گفتم ا -

 :دیگویم دهیجو دهیبعد جو و

 سخته؟...مه تاب  -

 :ستیو او انگار ول کن ماجرا ن دهمیرا نم جوابش

 لت؟یتو موبا يعکسشو ندار ه؟یاسمش چ -

 !ندارم..نه -

 حلقت کو تو؟ یآدم عکس نامزدشو نداشته باشه؟ راس شهیم..گهیدروغ نگود -

 :کنمینگاهش م یعصب! بکشم غیج خواهدیم دلم

 ...يازش نگهداشتم نه نشونه ا ینه عکس..میقرارِ جداش یعیخانم صن -

 :دهمیو نشانش م اورمیرا باال مدستم  و
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 تمومه؟ ؟یاوک -

که اصال  ییاز آن نگاهها.  کندیو نگاهم م رودیم نییپا زیم ياز رو..دیبگو يزیتا چ شودیاز هم باز م شیلبها

 !دوستشان ندارم

 خواد؟یاون تورو نم ؟یناراحت یلیخ! رمیبم...یآخ -

 :دهدیم هیام تک یصندل یدستش را به پشت...کنمیگرم م میو دوباره سرم را به کاغذ روبه رو رومیغره م چشم

 بود؟ يامروز یلیخ! گهید نِیدورانم واسه هم نیا ستیالبته مهم ن ن؟یتفاهم ندار ؟یآخه واسه چ -

 :کنمینگاهش م یپرسش

 ن؟یگیم یچ -

 :کندیو زمزمه م اندازدیم ینگاه میسراپا به

 !یچیه -

و به سرعت  کشمیم یقینفس عم..زندیزنگ م لمیموبا! فهممیالنه کرده را نم شیکه در حرفها يواقعا منظور و

 دلم جا دهم؟ يکجا گریتورا د...زندیخشکم م غمایشماره مادرِ  دنیبا د! کشمیم رونیکشو را ب

 بله؟ -

 ...الو؟ سالم -

 جوابش را بدهم؟ دیبا

 !سالم -

 :انگار اطیاحت با

 مادر؟ یخوب -

 ستم؟یاصال دخترت ن گریحاال که د ؟يحاال مادرم شده ا مادر؟

 !ممنونم -

 ...زودتر قطع کند کاش

 ...يبا يامروز وقت دار -

 :گذارمیرا بشنوم اما نم دیکه با رودیم

 ...نه وقت ندارم م؟ینیبب گرویهمد دیبا م؟یحرف بزن ؟یچ دیبا د؟یبا -

 . کندیم کند؟یرا کنترل م خودش
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 !شهیدرست نم يزینگار خانوم با فرار که چ -

مادرجان گفتنش جمع شد و خانم خانم به  الوگ،یکه در عرض دو خط د یچه خوب کس...زنمیم يشخندین

 !چه خوب...بست مادرشوهرم نشد شمیر

 خوامینم گهیمن اما فقط د ن،یبذار نیدوست دار یاسمشو هرچ..منم؟ هه کنهیکه فرار م یکس نیمطمئن -

 !نمشیبب

 :رودیباال م شیصدا

 ...حاالم که  يکردپسرمو داغون  -

 :زنمیم داد

 ؟یحاال چ -

 :پردیم مهتاب

 !من يغمای چارهیب...يا دهیواقعا که پاچه ورمال -

 ...چارهینگارِ ب ؟یپس نگار چ غما؟ی چارهیب ؟یکردم؟ ک یگستاخ یمن گستاخم؟ ک...کندیرا قطع م یگوش و

 ؟يریبگ یمدت مرخص هی یتونیم -

 :گردانمیآبکش شده را دوباره به قابلمه برم يها یماکارون

 ؟یچ يچطور؟ برا -

 :گردمیبرم..ستدیایپشت سرم م درست

 ! مسافرت میبر یمدت هیبهتر باشه  دیگفتم شا -

 :زنمیم لبخند

 ن؟یخسته شد -

 :زندیکنار م میشانه ها يرا از رو میموها

 !شده دایموهاش پ يتو دیتازه دخترم دوتا تار سف! يتو خسته تر -

 :کنمیزمزمه م شودیم قتریعم لبخندم

 !من خوبم -

 :خنددیو اوهم م کندیهم زمزمه م او

 ...دروغ نگو -
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دلم  يپرز ها ادیبغلش از  نیریسال طول بکشد تا طعم ش يسالها دیشا! کنمیرا در آغوشش جا م خودم

را دارم که  یحسِ دخترک روم،یفرو م در آغوشش شتریو ب شتریب! دور یلیخ یلیاما خ رودیم...ریاما د رودیم..برود

آسمان که  حهیرا دهد،یکه م تیامن...يکه نامش را اعجاز بگذار ستین بیواقعا عج! معجزه را بغل گرفته کی

 لیآنقدر که اگر ف..ستین بیواقعا عج...گرداندیرو به همان رو برت م نیاز هم هیاز ثان يدر کسر نکهیدارد، و ا

در کشورِ آغوشش، در ! مست کند و برف زمستان گرم يویآنقدر که ک..گربه معشوقِ سگ...جفت موش باشد

خنده  يکه روز و شب بهم برسند و صبح تا ابد برا ستین بیعج یحت ردم نیا يفلسفه ها مِیعظ يایجغراف

اگر زن بخندد و مرد  ستین بیعج...زبان عشق هیباال رفتن باشد و گر يسرسره برا...کودکان آه بکشد يها

را که در آغوشش خاطره ها را  یخبر مرگ مرا بدهد من زند،یزنگ م موقعیکه ب یتلفن لعنت نینوازش بخواهد و ا

 !پر عمق، معجزه اوست ياست و آغوشها غمبریپ کیچون پدرمن  ستین بیاصال عج! کندیم ایتک اح کت

 ....تلفن -

 :دهدیفشارم م محکم

 !بابارو بچسب...گور پدر تلفن -

اگر اسمِ آن ...یبد را حت يهمه حالها کنمیو من حس م! ستین بیصدادار در آغوشِ او اصال عج يخنده  نیا

 ...یبه همان سادگ! کندیآتشِ دلم خاموش م يآب رو کی یِبه سادگ...باشد "رهام"حال 

 :کنمیم نگاهش

 !رمیگیم یمرخص -

آغوشش چند نسل را هم پوشش ...آها! ندارم ییاما من اصال حسِ جدا ندکیم میاو رها کند،یم میرها

 !گذاردیدهانت را باز م یگاه گریاعجاز است د...دهدیم

 شیدندان و سا ياز قرچ ها..امدیبار بدم ن نیو من فقط هم زندیبا صدا گاز م داردیبرم زیم ياز سبد رو ياریخ

 !دیایبدم نم چارهیب يارهایخ

 !میواسه خونه بکن یدرست و حساب دیخر هی دیبا پر؟یسر ها هی میبر -

 زد؟ ادیرا با لبخند فر "میآره بر" شودیم

کرم مرطوب کننده ! رسمیبه سر و صورت نا فرمم م یو کم پوشمیرا م میشورم لباسها تینها یب یاز ماکارون بعد

 !حوصله یب یملیو ر

 ...رسانمیم نیو به سرعت خودم را به ماش زندیبوق م بابا
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 :میگویو با خنده م کشمیرا از دستش م پسیچ يِلوله ا ي بسته

 !نایدار یآخه بابا جان؟ شما چرب هیچ نایا -

 :خنددیو م زندیبه کمر م دست

 داره آخه دختر؟ یبه تو چه ربط...برعکس شده به خدا یاصن همه چ -

 :کندیگذر م سپاردیرا به دست سبد بزرگ م پسیکه دو بسته از چ یدر حال و

 !ارمیپدرتو درم يبردار -

 !"بعد"به  کردمیسال فقط موکولش م نهمهیداشتم و ا ینیریچقدر پدرِ ش کنمیمن فکر م و

 بخرم؟ دیبا یینرم کردنِ دلِ او چه دارو يبرا یدست و صورت، راست ينرم کننده ! سر يمو يکننده  نرم

اما مگر  کنمیها پنهان م دیخر رِیدر ز یچند بسته زنانگ! تکانمیو غبار نبودش را از شانه م اندازمیباال م شانه

 ...گذردیو باز م خنددیم...ماندیاز چشم پدر دور م يزیچ

 گاهشانیو به جا داردیکاهش اشتها،از سبد برم يچند قرص برا...کم چرب يماست ها...بدون قند يها نوشابه

 :گرداندیبرم

 ...چ يبابا؟ برا -

 :کندیم نگاهم

 کار؟یچ خوامیماست کم چرب م ؟يچقدر الغر شد ینیبینم..یرفت نیاز ب ینگار به اندازه کاف -

 :خندمیم

 الغر؟ یگیم کلیه نیبه ا -

 :دیگویم يجد یلیخ

 !خوبه نیآره هم -

 :میگویم يو با خنده صدادار کنمیرا جابجا م فمیک

 شما؟ يشد يجد یخشن؟ از ک نقدریاوووو حاال چرا ا -

 :دیگویم يجد یلیخ یلیخ...گرددیبرم

 !که به دلم افتاد قراره از دست بدمت یاز موقع -

 اش کنم؟ یکجا خال...قلب پر شده است نیناغافل ا يها زشیکاسه دلم از ر..فقط نتوانستم بخندم نباریمن ا و
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 ستادهیابزرگ  دیمرکز خر کیدر  کنمیو اصال هم حس نم دهمیم هی، سرم را به شانه اش تک رمیگیرا م دستش

 یدلش ب غمبریپ کیانگار نه انگار که ..میکنیبدون قند بحث م يکم چرب و نوشابه ها يبر سرِ ماست ها میا

 !انگار نه انگار...خواهدیم پسیاندازه چ

جز  يمرد چیه يو به صدا ندیساحل بنش نیا يتا آخرِ عمر روبه رو خواهدیکه م يو نگار زندیزنگ م غمای

 !پدرش گوش ندهد

 نیدرست در هم! دهدیم یکه حس زندگ یکف زند،یم ادیکه فر ایدر رد،یگیم يشالم را که به باز وزد،یکه م باد

 !خلق شده یخشک يکه فقط و فقط برا یماه کیحسِ . رها را دارم یِگوش ماه کینقطه حسِ 

 یحس دیخورش دنیهمانطور که از د! برمینم یمن از طلوع هم لذت...نبوده اند بایز میوقت برا چیها ه غروب

 !سادست عتیطب کیمن  يهمه آدما، برا يخارق العاده برا يها ییبایاست که ز تیواقع کی نیا! ندارم

 :ردیگیرا م دستم

 ؟يدیبابا جان جواب نم -

! شودیدلم چشم م یِگوش ماه غماینامِ  دنیبا د رمیگیرا م یگوش..دهدیرنگم را چند بار تکان م دیسف لیموبا و

 :گذارمیپدر را پشت سر م..کنمیبر خالف وزش باد حرکت م شومیبلند م...ندمبیچشمانم را م

مخل  شهیکه هم ییو من با تو! امروز واقعا لبخند زدم! برمیلذت م یدارم بعد از مدتها از زندگ..اومدم مسافرت -

 !ندارم يکار چیه یشمیآسا

 !نگار -

 نشده؟! شده ریپ شیصدا

 !حرف بزنم خوامینم -

 !گمیمن م...حرف نزن -

بلند شده  شیو انگار محاسن صدا...شده باشد دیسف شیصدا يو انگار مو..باشد ختهیر شیانگار که دندان صدا و

 !نباشد غمای نیو انگار ا! باشد

 !که بشنوم خوامیهمزمان نم یعنی زنمیحرف نم یوقت -

 :لرزدیم شیصدا چروك

 !کنمیخواهش م -
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که وسط  یبه کودک! دوزمیسر و ته چشم م یب يبه نقش ها! دهمیم هیتک یبه تخته سنگ بزرگ..بندمیم چشم

 زشیر ياما از دانه ها کندینم يباز! اوردیم رونیو ب بردیشن م ریرا باز کرده و دستش را ز شیشن ها نشسته، پا

 !کردمیم يموشک باز میعمرکودکانه قا کیمثلِ من که ! خوردیم يباز

 

که چقدر دوست دارم،  یدونیتو خودت م! طالقت بدم خوامینم...خوامیمن نم! کنهیم وونمیبابات داره د! نگار -

 ...یدونیتو م

 :فشارمیسنگ م یبه سخت شتریو ب شتریو کمرم را ب بندمیم چشم

به زنِ که چشم  یهدف یآدم ب هیکه تو  دونمیم! که چقدر احساساتت کورو احمقانست دونمیم! دونمیآره م -

 !داره قشیرف

 :زندیم داد

 ته؟یحال! یتو االن زنِ من -

 !ستیام ن یمن اصال حال و

 ها؟ ؟يخوایم یاز من چ -

 :دیگویم ریبا تاخ کند،یرا فوت م نفسش

به من  گهیفرصت د هی..نگار! يکه بشنو يخوایتو نم...يشنویتو نم یوقت که خواستمو داد زدم ول یلیمن خ -

 !کنمیجبرانش م...اشتباه بود هی ؟یفهمیچرا نم! بده

 :زندیکه از دور هم چشم م يشخندین

تر از  قیاشتباه تو عم! تشهیفیتو ک! ستیاشتباهات ن تیاما خطرش تو کم اد،یاشتباه بوجود م هیزخمم با  هی -

 !حرفا بود نیا

 هی یما حت! راحت ازت بگذرم نقدریا تونمیمن نم...اما! دهینخواب شتیهنوزم آت دونمیبه خدا م..دونمیم...نگار -

چطور ! کردم هینگار و حالش گر يبرا یمن حت دم،یمن دوسال هم پات درد کش...نگار! مینکرد یروزم باهم زندگ

 !يذاریراحت کنارم م نقدریا

 ؟!ییوفا یبه ب شومیکه از همه طرف متهم م ستیچه رسم نیا! کشدیم ریت قلبم

 یتونینم...یکه از دهن افتاده و سرد شدرو با آبجوش گرم کن ییچا هی يبخوا نکهیتالشت درست مثه ا! غمای -

 ...یرابطه از دست رفترو زنده کن نیا
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 !شهیم يتو اگر بخوا.. شهیم! نگار -

 :که بخواهم توانمینه م خواهمیمن نه م و

 !نه طعمش... شهینه رنگش مثه اول م... شهینه نم -

مقصد  شهیکه شمالِ هم ستیدو روز! کنمیو به سمت خانه حرکت م اندازمیام م یل يمانتو بیرا در ج یگوش

 !شده مانییدوتا يها یمرکز خوشحال

 !میمبادا بپرد رو.. رمیگیقرن ازش فاصله م کیو  اندازمیرا در روغن م دهیکه پدر خر يهمبرگر

 !کندیم سهیرا ک یسوغات يو کلوچه ها خنددیم بابا

 !در دسترس نبود زنگ زد به من لتیازنگ زده بود به موب ینگار هست یراس -

 :کند خورد کنم يشل را با چاقو يکه گوجه ها کنمیم یو سع دهمیتکان م سر

 !زنمیخودم بهش زنگ م -

 :خنددیم

 !يِفک کنم خبر -

 :زنمیها را آب م ارشوریو خ گذارمیرا م تابهیماه در

 ؟يچه خبر -

 !ها ییجلو میایب گهید خوامیم گفتیم یه رِیام نیا -

 :خندمیم

 !نهیپس شک نکن هم -

 !نمیچیسفره را هم م لیکردن باگت ها وسا یو بعد از خال کنمیپهن م یکوچک سفره

 !نهار نیایبابا ب -

 :خوردیم یخال شهینصف همبرگر را مثل هم! ندینشیو بعد از شستن دستش م ندیچیم يها را گوشه ا کیپالست

 !گرفتمیم شتریکاش ب...خوبه ها -

 !کنمیرا درست م چمیو ساندو دهمیتکان م سر

 !رهام زنگ زد -

 :میگوینگاهش کنم م نکهیو بدون ا دارمیبرش م! شودیاز دستم رها م ارشوریخ

 ....شما امروز  لیموبا نیچقدر ا -
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 !با خودت حرف بزنه دیحتما با...گفت -

 گفت بابا؟ یچ -

 :زندیم چیبه ساندو يگاز

 !بهتره یکه با خودش حرف بزن گمیم -

اش را خورد  ماندهیباق شهیمثل هم دهمیم حیو ترج کنمیسفره را جمع م..بابا هم ...خورمیرا م چیساندو نصف

 !خورد بخورم

! دیگویکه بابا خبر دارد و نم یکار واجب یپ! تماس است کی یاما تمام حواسم پ کنمیم زیکوچک را تم آشپزخانه

 !رهام کی یپ

 !اوردیسقوط را به خاطر زنوانم م شیدر کشمکش لطمه به غرورم صدا! دارمیرا برم یگوش باالخره

 ..چه عجب -

  "عجب است" میبگو توانمیدست و پا که نم یمن چه ب و

 !نیداشت يکار نکهیمثه ا -

 !نگار را تیکه صدا کندینم بیتخر نقدریهم ا زلزله

 !نیریگینم نیخبر از راد هی یحت -

 يکش دادنِ مکالمه دو نفرمان چه درد داندیاو نم... نه! کند يکه با قلب من چگونه باز داندیاو خودش خوب م و

 !مارمیقلبِ ب يبرا ستیخودکش کیکه خودش  داندینم! دارد

 :دیایبه حرف م شنودیرا که م سکوتم

 درسته؟ کنهیم تیاذ...غمای -

 تیاذ..بله! تیاذ مییطالق ندادنش بگو اگر به...مکررش ياگر به تلفن ها...گاهشیگاه و ب يبه التماس ها اگر

 :کنمیزمزمه م! کندیم

 چطور؟ ؟یچ یعنی -

 ده؟یطالقت نم -

 !دیایم یاز پشت گوش شیصدا..افتدیم یاز ارتفاع یانگار شکستن و

 !درسته-

 ...ياگر بخوا...من -
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 خواهم؟یچه م من

 ...کنمیم تیشکا! تا طالقت بده کنمیم تیازش شکا -

 !ستیوانگیخودش د میصدا..دهمیم هیتک خچالیبه ! باشد يادیتن ز نیا يانگار که برا سرم

 ازم؟ يخوایم یچ -

 !نیهم! یداشته باش اجیبه کمک احت دیشا...دیفقط گفتم شا! خوامینم يزیمن چ...یچیه خوام؟یم یچ -

 !نبود نیخواستن هم نهمهیا..نبود نیهم و

 !شوندیاما خوانده نم شوندیکه نوشته م یواشکی يدوستت دارمها چه

از اول، از همان ...فقط دوباره از نو دیدلم نلرز نکهیاز ا! نوشتم تتی، از انسان تیناگهان یِدوباره نوشتم از خوب امروز

مرا بدون تعارف  نکهیاز ا! امروز نوشتم و از تو هم نوشتم! از همان احساس نخست جوانه زد! ابتدا عاشقت شد

کند و  یباشد، نفس بکشد ، زندگ یکره خاک نیا يرو هامر شودیمطمئن شدم که نمو من ! يکرد ریدوباره اس

 !دیزنیکدام دم نم چیو ه دیدار یاختالف کیتو و ضربان قلب من ! زنِ تنها دوستش نداشته باشد نیا

 دیایخان باالخره م ریکرد که چه؟ که ام یخوشحال..دیخند...داد زد..فحش داد..زنگ زد یهست

حسرت گنده  کیو من ! کندیباالخره عروسش م..باالخره مرد شده است..کندیاش م یاالخره رسمب..يخواستگار

 !پرواز کرد میرها شد و به آسمان آرزوها...در دلم باد شد

چه ! خواهمیو گفتم چه م...گفتم که رهام چه گفت شیبرا...سر زدم نایبه س میکه از شمال برگشت روزید

 گریصدبار توبه کردم و د کنمیمن ترك عشق و شاهد و ساغر نم "لبخند زد و خواند! میاز او و زندگ خواهمیم

 !من يبرا طهمه عمر من گفته است ، فق يشعر را برا نیکه من حس کردم حافظ ا "کنمینم

 "خوادتیم..وانهیباز د خوادتیم " دیپرت کرد و پهن تر خند زیم يرا رو فندکش

نداشته باشد باز نوچ  تیاگر واقع یحت خواهدتیتکرار کلمه م..بود ینیریش هم نباشد ،دروغ هم نباشد، حسِ ایرو

 !دلم را کندیم

 یلیامروز خ! شستشو دهم یآب چیرا با ه ینیریش نیو من اصال دوست ندارم ا چسبدیدلم بهم م انگشتان

و رو  ریخاطرات را که خوب ز! شییربنایآنهم از نوع ز..کردن خانه زیشروع کردم به تم يا کدفعهی یلیخ یناگهان

لباس ..دهیلباس عروس نپوش! زدیم رسهاز گذشته پ یآنجا هم ساعت..گذاشتم و رفتم سراغ کمد شانیکردم سرِ جا

! ستین بایکه اصال هم ز دمیو فهم دمینگاهش کردم چرخ! عروس پاره ام هنوز گوله شده در جعبه اش بود

 ستیل! بود کنار در گذاشتم تا با آژانس به خانه شان بفرستم دهیخر میبرا غمایکه  ییها لیبا تمام وسا...اصال
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دور "اول از همه جمله بلند! کنمیپشت در نصب م وارهید يکرده ام را رو طرح دیجد یکه از شروع زندگ یکوچک

 "شام خوشمزه با پدر کی" يبعد نهیگز! زنمیرا خط م "گذشته ها ختنیر

 :دارمیکتف و گوشم نگهم نیرا ب یگوش..زندیتلفن زنگ م زمیریم تابهیرا درون ماه ینینگ يها ازیکه پ یحال در

 ن؟یشما خوب..روشنک جون یمرس -

 :است بیچقدر غر شیصدا

 بابا خوبن؟..قربونت برم -

 :رمیگیعقب و شصتم را به دهان م پرمیصدا م یب..سوزدیم انگشتم

 !رسونهیسالم م..خوبه -

 :رسدیم شیصدا ریتاخ با

! دیاما خوب پدرم صالح ند..میکردیبا رهام صحبت م نایزودتر از ا دیبا...بکنم یعذرخواه هیسش زنگ زدم را -

اگر تا االن  دیببخش! يدیکش یگفتم چ..يکرد یزندگ يجوریمن گفتم که بعد از اون چ...بود یعصب یلیرهام خ

 !من خودم به شخصه مقصرم...کرد تتیاذ

 :دهمیم هیگرد وسط آشپزخانه تک رهیجز به

که  نیاما هم! ما تموم شده نیب..بوده که خوب یهرچ! نیکه باهاش حرف زد دونستمیمن نم ه؟یحرفا چ نیا -

 !یِلیسوءظنش به من رفع شده خ

 :شودیباران بلند م هیگر يصدا

 حالش خوبه؟ بزرگ شده نه؟..زمیعز -

 :خنددیم

 !تپل شده وحشتناك...بچه غول گهیبهش م شعوریرهامِ ب -

 :کنمیو تکرار م خندمیبلند م بلند

 بچه غول؟  -

 چیه گهیاگر د! يدیزحمت کش نیراد يبرا یلیخ! نمتیبب خوامیحتما م..تهران  میایماه ب نیا يتو دیشا -

 !از زحمتت بشه یقدردان هی دیمثه قبل نشه باالخره با يزیچ

 :میگویم دهیبر هدیبر! چقدر..چه بد...يچه جمله بد "مثه قبل نشه يزیچ چیه " زدیریم قلبم

 !بود فهیکردم وظ يهرکار ه؟یحرفا چ نیا-
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 گریرهام د..کن دیرا ناام دتیتمام ام یعنی نیا! کرده ام خی یانگار کم..کرده ام خیو من انگار  کندیم یخداحافظ

مرا  اقتیرهام ل یگفتینم شینگار احمق مگر تا چند ماه پ! مثل قبل نخواهد شد گرید یزندگ! ستین یبرگشتن

 !گفتیپدر راست م "ییو نپا يکه ببند بهعهد نابستن از آن " ؟یکنیقبولش نم گرید یگفتیمگر نم..ندارد

 !کنمیاضافه م ستمیرا به ل "قوا دیتجد " نهیو گز دارمیرا برم خودکار

 !کس چیزنگ نزند ه یکس چیه کنمیدعا م نباریا..زمیریم تابهیدر ماه..کنمیم ینینگ...دوباره از نو...سوزدیها م ازیپ

 ! باشم میانگار که منتظر مرد زندگ نمینشیم..کنمیم شیآرا...نمیچیرا م زیم

 ! اوست يکه فقط برا يو قورمه سبز... از برنج کنمیرا پر م ظرفش

 !چه کرده نیبه به بب -

 :کشدیآب را سر م وانیل...گذارمیبه دهان م یو قاشق خندمیم

 ؟يفکراتو کرد -

 :کنمیدهانم مشت م يدستم را جلو...دهمیرا قورت م چارهیب يها برنج

 ن؟یندار هیقض نیبا ا یشما مشکل..خوب ..اووم -

 :دیگوینگاهم کند م نکهیا بدون

 !اما خوب به نفعته..پسره پاش به خونمون باز بشه نیا گهیدوست ندارم د نکهیبا ا -

 !باز...از همه مهمتر دل دخترت را باز عاشق کرده...پسر اسم دارد نیا..زدیریم قلبم

 يجور کیاصال ...دار شود، نه حهیکردم که نه به او بربخورد ، نه غرورم جر فیهزار بار کنار هم رد کلمات

 ياگر دردسر. صحبت کردم شنهادتیبا پدرم در مورد پ. ممنونم! سالم  "بسوزد نه کباب  خینوشتم که نه س

 "کنم؟ کاریچ دیبا! ستین یتون نداره مشکلبرا

و من ! ستیدادن ن جیکه اهل مس دانستمیو من م! رمیتا جوابش را بگ نمیسال بنش يسالها دیبا دانستمیمن م و

 :من تینها یو تعجب ب جیمس يصدا...که دانستمیم

 "...نیاگر دوست دار! میدر موردش حرف بزن نجایا ایامشب ب یتونیسالم اگر م "

 ! چقدر! يکرده ا رییکه چقدر تغ دانستمیمن نم...دانستمیمن نم...زنمیم لبخند

 :بنددیو روزنامه را م گذاردیسرش م يرا رو نکشیع.کنمیبه بابا نگاه م یچشم ریز

- Wieder was willst du Mädchen? 

 !زمیریم رونیها را بخنده  يرهام خوشحالم و با هر تلنگر شنهادیاز پ..خوشحالم! بلند و از ته دل..خندمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٩١ 

 :ستمیایم شیرو روبه

 ...اما  ییبابا یگفت یچ دمینفهم نکهیبا ا -

 ؟ يخوایم یچ -

 !نمیبب نویسر راد هیبرم  خواستمیم...شهیم -

 :شودیبلند م...اندازدیباال م ابرو

 موقع شب؟  نیا -

 :کندیم وارید يبه ساعت رو يا اشاره

 !از ده گذشته -

 :کنمیکج م سر

 !نداره یبیکه ع نباریا هیحاال  -

 :کندیاش بند م یرا به پشت شلوار راحت دستش

 پسره تنگ شده؟ نیدختر؟ هوم؟ دلت واسه ا گذرهیم یتو کلت چ -

 :شومیم هول

 !نیهم نمیبب نویبرم راد خوامینه بابا فقط م..نه -

 :کندیکج م سر

 ن؟یهم -

 :زمیریم رونیرا خسته و له ب نفسم

 ... ي هیقض نیدر مورد هم میخوایم...بابا -

 !زود برگرد -

 يقو يبرا میببوسمش و بگو..دوست دارم بغلش کنم..فشارمیهم م يچشم رو...رودیبه سمت اتاق خوابش م و

 !ماندنم دعا کن

را هم  شمیاما ارا..یو خجالت یواشکی..بندمیرا سخت و سفت م یشال مشک..کنمیرنگم را تن م یشمی يمانتو

 !زنمیبغل م ریرا هم ز نیراد ي هیهد! کنمیم دیتجد

 !یچه احساسات کشم؟یدر را بشنود خجالت م يچرا اگر پدر صدا...بندمیرا آرام م در

 !بود دهیبود؟ نه ند دهیسرعت را به خود د نقدریا نیماش نیبه حال ا تا
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نه اشتباه ! صالح را دارم یجنگ ب کیحسِ ...فشارمیزنگ در را م! کشمیم یقینفس عم..کنمیم پارك

 !نمانده یباق گرید یاما جنگ مییهر دو جنگجو..میگویم

 ينکه عالقه ا! خانه نگاه نکنم نیا يایاز زوا کی چیبه ه کنمیم یسع! کندیدر را باز م ستمیبپرسد ک نکهیا بدون

 !نیهم...شود ایخاطراتمان اح خواهمیفقط نم..و تعلقاتش نداشته باشم  اطیخانه و ح نیبه ا

چشم ! برده ادیرا از  شیپ يچند يو او انگار دلخور بوسمشیم! بغلم پردیبا سر و صدا م نیراد..شودیباز م در

 :بوستمیم یو او با خوش بندمیم

 ...دلم برات تنگ شده بود -

 !زمیعز نطوریمنم هم -

 :کندینگاهم م..شودیم دور

 !يچه خوشگل شد -

 !یتر از پدرت حت زیت...يزیمرد ت کیو تو ! یفهمیم ادیو تو که چقدر ز...یفهمیتو که چقدر زود م و

 ..مالمیاش م ینیبه ب شهیام را به عادت هم ینیب

 !سالم -

جوابش را بدهم به  گذاردینم...ستادهیا نهیدست به س! شومیبلند م نیزم ياز رو...دهمیدهانم را قورت م آب

 :کندیاشاره م شیزانوها

 !شلوارتون -

 خواهدیو م داندیاو خودش م! شومینگران نم میچروك لباسها يوقت برا چیه گریکه من د داندیاو خودش م و

 :دهمیهدف در هوا تکان م یدستم را ب! اوردیدلم ب يبه رو انهیچقدر ناش

 !ستیمهم ن -

 ...کشدیدستم را م نیراد! رودیو زودتر داخل م اندازدیباال م ابرو

موز را . وهیو رهام م اوردیرا م شیکتابها نیراد...کالس زبان ثبت نامش کرده! مینینشیمبل سه نفره م يرو باهم

 :داردیبرم

 ه؟یچه رنگ یاگه گفت -

آمدن من هم مضاعفش ...شوق و ذوق دارد! شودیکه زرد چه م دیگویم یسیاو خودش زودتر از من به انگل و

 !کرده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 زیم ياز رو! شودیبار روشن و خاموش م کیاش  یگوش! مکنیرا داخل م میموها..اندازمیپا م يپارو...ندینشیم

 !داردیبرش م

 :کندیگوشم زمزمه م ریز نیراد

 اوهوم؟ ؟یبمون ياومد -

 :کنمیو من هم زمزمه م بوسمیگوشش را م ریز..خندمیم

 !یکنیرودل م...رینخ -

 :زندیبه رانم م یجانیخنده مشت ب با

 ...نگار -

 :کنمیم هیگر یو تصنع زنمیم شیبه پا یهم مشت من

 هان؟ -

 ...خنددیم

چشم ...ردیگیچشم م! کنمینگاهش م! کندینگاهم م! شودیم نهیدست به س...گذاردیم زیم ياش را رو یگوش

 !بود ینوبت زمانیما از همان ابتدا همه چ! رمیگیم

 تو اتاقت؟ يبر شهیم نیراد -

 :چسبدیام را م بازو

 !نگار باشم شیپ خوامیم -

 نیراد گریهم د نیو انگار که او نداند راد! من باشد ریانگار که تقص! کندینگاهم م...فشاردیهم م يرو دندان

هندوانه به دست ..سنگ راهرو يرو دنشیدو يصدا ادی...لدایشب  ادی...افتمیقد کوتاهش م ادی! ستیگذشته ن

 !چشم گفت دنکن فیاش را کث یتخت يرو گفتیسمت اتاقش و به امر پدرش که م دیدو

 :بوسمیرا م شیموها

 !شتیپ امیبرو تو اتاقت زود م -

 :کندیگوشم زمزمه م ریز دوباره

 ؟یمونیم -

 :کنمینگاهش م کالفه

 !نیبرو راد -
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 :زندیم شخندین! شودیم نهیدوباره دست به س. رودیحرف به اتاقش م یو ب گزدیم لب

 د؟یبنیم -

 ! نمیبیاش را ؟ بله م یدوست داشتن يرهام را ؟ بازو ها نم؟یبیچه م...کنمینگاهش م یسوال

و پنجه ها  اوردیرا باال م شیپاشنه پا...اندازدیم نییسرش را پا...گذاردیم شیزانوها يو آرنجش را رو شودیم خم

 !کندیم یو پاشنه با سنگ سرد خانه آشت گذاردیم نیپنجه برزم..برعکس یو گاه..ردیگیم يرا به باز

 :اما نگاهش را چرا اوردیرا باال نم سرش

 !دهیبه حرفم گوش نم گهید -

ام  امدهین...میبچه ات حرف بزن تیام تا درباره ازدست رفتن ترب امدهین میبگو خواهمیم...فشارمیهم م يرو دندان

 !!میبگو توانمیاما نم...ها خواهمیم...و آخرش دعوا میتا بحث کن

 :ردیگیرا باال م سرش

 ت؟یاشک يباالتر برا نیاز ا لیدل -

 میبگو خواهمیاصال امشب هرچه م..میگوینم یول ؟یپس من چ میبگو خواهمیم...کنمینگاهش م متعجب

 !شودینم

 !ستین گهید...واسه امشب بود  میجمله اگر حرف نیبا ا کنمیحس م -

 :بلند شوم خواهمیم

 .با روشنک حرف زدم -

 شود؟یم..باشم تفاوتیب خواهمیم

 ...منم باهاش حرف زدم -

 ده؟ینترس.. دهیچشمانش ترس..کندیم نگاهم

 گفت؟ یچ -

 :اندازمیرا باال م میاز ابروها یکی

 ...گهید میحرف زد -

من هم ..دیگوینم يزیچ! دهدیم هیو تک اندازدیپا م يپا رو! ندارد یاما به تو ربط دیببخش یعنی..نپرس یعنی نیا

چه حرف  يبرا...میریبگ میو تصم میحرف بزن...میکه حرف بزن يداد جیمس! سکوتش ندارم يبرا یپاسخ

 ؟یزنینم
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! ردیگیو او انگار از نگار چشم م کنمینگاهش م...دهدیرا به داخل دهانش فشار م نشییانگشت اشاره لب پا با

 !شنومیم یقورت دادن آب دهانش را به خوب يکه صدا کندیم ادیسکوت فر نمانیآنقدر ب

 ست؟ین یحرف -

 :کندیم نگاهم

 دت؟خو ایمن بهش بگم  -

 :کنمیتنگ م چشم

 ؟یبه ک -

 :زندیو پوزخند م کشدیم شیبه موها یدست کالفه

 !شوهرت -

 !بگذارد دهانم بسته بماند...گذارمیهم م يرو چشم

 بگم؟ دیبا یچ -

 :دهدیم هیتک

 !باهاش حرف بزن تیدرمورد شکا..تیدر مورد شکا -

 !غمایبا ..اما با شوهرم نه..کنمیخودم دعوا م..زنمیخودم حرف نم یعنی دهمیتکان م سر

 !مسخره شده تینها یکه ب یباز سکوت و

 ن؟یشمال بود -

 یو درست چند قدم آن طرف تر ال س...شومیم رهیکه بالاستفاده مانده خ یمیو به گرامافون قد دهمیتکان م سر

 فکر نکرده بودم؟ هیقض نیچرا تا به حال به ا..ندارد شیکنار يبه قدمت فضا یکه اصال ربط يد

 !کم زود قضاوت کردم هیمن  -

 :کنمیسر کج م...سمتش گردمیبرم

 کم؟ هی -

 :دیگویم مطمئن

 !کم هیفقط  -

 ؟يشویتو چرا ادم نم...پررو..پررو
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فقط به من  یعنی نیا! کنمیباز نگاهش م! کندیخاموشش م...شومیم رهیدارد خ ریصدا تصو یکه ب یونیتلوز به

 !نجامین ام یعنی نیا..توجه کن

 !يکردیصبر م دیبا -

 :زنمیبغل م ریدستم را ز..خندمیم ناباور

 کردم؟یصبر م یک ي؟ برا یچ يبرا د؟یببخش کردم؟یصبر م -

 :دیگویآلود م اخم

 !يکردیصبر م دیمن با يبرا...من يبرا -

 :کنمیدستانم را از هم باز م..گذارمیهم م يچشم رو یطوالن

 کردم؟یمرده صبر م هی يمن برا ؟يتو مرده بود -

 :ندینشیم میکوتاه روبه رو زیم يرو...رودیراه م..شودیبلند م..کندیو رهانم کشدیرا عقب م شیهر دو دست موها با

 غما؟ی يرو یذاشتیدست م دیاد با...آدم نهمهیا -

 :بلند شوم خواهمیو م زنمیم يشخندین

 ؟یبار نبش قبر کن نیهزارم يکه گذشترو برا يکشوند نجایمنو ا -

 !نیبش -

 دارد؟ ينگار هنوز هم همانقدر حرف شنو! هنوز هم همانقدر صالبت دارد شیصدا

 :اندازمیشانه م يشالم را که بازشده رو! شودیسد راهم م! او هم به سرعت..شومیبلند م...نه

 هان؟ ؟يخوایم یتو چ -

 :کندیلپ ها پربادش را فوت م...بنددیم چشم

 کجا؟ غمایمن کجا و  -

 :کنمیزمزمه م..ستمیایم ترینزدک

 رهام؟ هوم؟ یگیم یتو چ -

 :کندیم نگاهم

 يجوریچ غمای...فرق داشت غمایتا اسمون با  نیکه به اندازه زم يمرد هیبا ..یبا من ازدواج کن یخواستیتو م -

 منو گرفت؟  يجا
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فصل  نیانگار نه انگار زمستان پرتعداد تر! کندیم يحسود وریانگار شهر...انگار مرداد دارد...کشدیم ریانگار ت قلبم

 !من است يها میتقو

 :کنمیم زمزمه

 تورو گرفت؟ يگفته جا یک -

 :فشاردیهم م يرو دندان

 ..تنت ؟یکیدلت با  -

 :کنمیصورتش فوت م يتو یعصب دهدینم ادامه

 !خودشو داره يجا یقلب من هرکس يتو -

 ...دندان يرو کشدیدندان م باز

 !هیکیکه هر طرفش مالِ  یاز دل ورهخیحالم بهم م -

 !خوردیبهم م...خوردیاو حالش از دلم بهم م..بگو..باش راحت

 :بندمیم چشم

 ...برو کنار -

 :نالدیم

 !کردم؟یم یبا تو زندگ يجوریمن چ -

 !خانه خورد شوند يانگار که آرکوپالها! حسادت کند ینیانگار که چ..باشد يانگار که بلور...شکندیانگار م قلبم

 :زنمیم پوزخند

 رفته؟ ادتی..میکردینم یما زندگ-

شلوار گرمکنش  بیدستش را در ج کی..رودیعقبتر م...میکردیعشق م م،یکردینم یما زندگ گرید میگویم راست

 :کندیفرو م

 !میما تفاهم نداشت -

 :زنمیاما نم..داد بزنم خواهمیم! يشد وانهیتو امشب د..امشب يشد وانهید

 ..کن نیتوه خوادیکه دلت م یو هرکس يزیبه هرچ -

 :دهمیصورتش تکان م ياشاره ام را روبه رو انگشت

 ...میما تفاهم داشت! اما گذشتمونو به گند نکش -
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 :کندیم زمزمه

 !مینداشت -

 :زنمیو محکم داد م بندمیم چشم

 !میداشت یهمه چ..میداشت -

 :دهدیم هیدستش را به پشت گردنش تک دو

 تفاهم؟ هوم؟ یگیم یبه چ..هه -

 که؟ يبرا شود؟یچه نرم م يلحنم برا..رومیم کترینزد

 !میکردیدرك م گرویما همد -

 :کندیرا از هم باز م دستانش

 ...ستیتفاهم فقط درك کردن ن -

 :شومیباز کر م..شومیباز کور م.. شومیباز بچه م..زنمیداد م باز

 !هست..هست -

 :دیایهم جلوتر م او

 ...مینداشت گرویهمد يتحملِ تفاوتا ییمن و تو توانا -

 :زنمیو باز داد م کوبمیم نهیدستم را به س کف

 !کردمیمن تحملت م -

 :بنددیم چشم

 !داد نزن -

 :میو انگار که من تحمل نکنم و انگار که ما در اوج تفاوت دست و پا بزن دیانگار که از تفاوت ها بگو و

 !زنمیم -

 ؟يبچه شد -

 :کنمیاما در نطفه کورش م زیکه گند بزند به همه چ رودیم..که باز شود رودیم بغض

 ؟یکشیچرا گذشترو به گه م..گند شده تیحاال زندگ... يتو احمق شد..نه -

 :کندیزمزمه م..رندیگیکه تاب و قرار را م ییاز آن نگاهها..کندینگاهم م رهیخ

 ! دونمینم -
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 :دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 ...چقدر...يچقدر احمق شد -

 !شودیباز نم..عقبتر بروم خواهدیباز دلم م...شودیم کینزد باز

 ..يموندیمنتظرم م دیبا -

 :زدیریم رونیطاقت ب یحرف ب..چکدیطاقت م یب اشک

 ...يمنطق شد یچقدر ب -

 عقب بروم؟ نروم؟...دیایم کترینزد

 !يکردیحسم م دیبا -

 !ينبود یتو خرافات..يشد البافیچقدر خ-

 ..دیبا -

  لرزد؟ینم..لرزدیم شیصدا

 :کنمیرا پاك م اشکم

 ...يمنو مقصر جلوه بد يخوایو باز م یدونیم قتویحق -

 :گذارمیم نهیس يو دستم را رو رومیم عقب

 !ییوفا یبه ب دیکنیاما هردوتون منو متهم م...من از همه وفادار ترم! گناه ترم یمن از همه ب -

تو زحمت خوندن ..نوشتم قتویمن هزار بار حق! کنم یاون روزارو زندگ ومدیم فمیتو حنامرد بعد از ... من

 ..تو...يدینم

 :گزدیرا م نشییپا لب

 !پنهون بمونه شهیم یسع شهیکه هم هیزیاون چ قایدق قتیحق...شهیخونده ام نم..شهینوشته نم قتیحق -

 !رو ازت پنهان نکردم يزیوقت چ چیه -

 ؟یفهمیم..رمیگیات گر م یکیبه کم کردن فاصله ها دارد؟ من از نزد ياصرار چه

 : کنمیشانه چپم ول م يکالفه سرم را رو! کشمیبه گونه داغم م یدست

 چته؟ -

 :کندینه؟ زمزمه م ؟یفهمینم..ترسمیم شودیکم و کمتر م یکه ه ییفاصله ها نیاز ا من

 !*چه مرگمه یفهمیم یام نخونده باش يولوژیب -
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 :بندمیچشم م...دهمیهانم را قورت مد آّب

 ..برم دیبا -

 ...این کترینزد

 ...دیبا -

 !يبرگرد گذارمینم گرید ییایجلوتر ب گریقدمِ د کی...ییایب گریقدم د کی

 !نگار -

 :بندمیم چشم

 ...این -

 ؟يچرا پام نموند -

 درد را ؟  نیا کندیرها نم چرا

 ...من -

 !نتواند که گذر کند یکس...دیاین یکس...رد نشود یام کس يلومتریدر شعاع سه هزار ک شدیم کاش

 !دادمیتورو از دست م دیبا -

 !وانهید! وا نه شده يرهام د...ندارد شتریحالت ب کیامشبش  حالِ

 !رهام -

نگاهم  يبه رو شودیم ؟ياوریچشمانم ن يبه رو شودیم...دهمیآب دهانم را سخت قورت م...کندیباز م چشم

 آغوشت تنگ شده؟ يکه چقدر دلم برا ياورین

 ؟یبزن دنیخودت را به نفهم شودیم

 !بذار برم -

 !ماسدیم میحرف در گلو خوردیم واریکمرم که به د! پشت سرم نبود يواید چیه کاش

 !کنمیخواهش م -

التماس مانده باشد هم  ییاگر نا "بگذار بروم"بعد شکار  "بروم دیبا"...ببرم کیتو اول  يدر قلمرو ؟ینیبیم

 ؟ینیبیاحساس مرا م ینزول ریس... "کنمیخواهش م" کنمیم

 !کندیم واریاز دستانش را بند د یکی

 چندبار ازت گذشتم؟ -
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 !ترسمیم يمن از دوباره دور! ترسمیشب م نیمن از قفسِ کهنه ا...زنمیرا بهم م میلبها ناباور

 !رهام -

 :بنددیم چشم

 بگذرم؟ -

 !کنمیخواهش م -

 نگذرم؟ -

 ...یشب است اما باور کن تو ترجمه صبح! کندیرا فوت م نفسش

 ...من از..ترسمیمن از تو م انیپا یشبِ ب نیدرونت اما در هم دیتمام خورش با

 ! رمیمیم اریاخت یو من ب بوسدیباال، لبانم را م کشدمیاش م ی،با تمام مردانگ کشدیآغوشم م در

 ...کشدیفشارش کمرم داد م از

 ...اریاخت

 !را پاره کند میتا گلو اندازدیو دست م کشدیزبانه م..درمن گردیو گناه گر م بوسدیرا م لبانم

 ...دهمیهلش م...ام کند یکه جهنم دیایم گناه

 !ماندنم دعا کند يقو يرفت برا ادشی دیشا...رفت که دعا کند ادشیبابا  دیشا

 !رهام یِتا آغوش فعل ستیو قطعا کوچه، قفس امن تر کنمیم فرار

 ...اشتباه بود شبید انیجر -

 !میاشتباه کن یبهتره ه دیشا -

گناه  نیا يکه من برا! کشمیگونه ام را به گذشته ها م هیبا گر! گردمیبه اتاق برم...  کنمیرا پرتاب م یگوش

 !من نبودم شبیکه من ، د..کوچک بودم يادیز

 غمبریپ يام که روز يگناهکار نیمن عاشق ا...میاشتباه کن ایب دیگویم...چه بد شده ! چقدر عوض شده رهام

 هم شده؟ یعوض...بود؟ او عوض شده میزندگ

 !زنگ ها را بشمارم یمن اما نا ندارم حت زندیزنگ م تلفن

 !درست کردم يقورمه سبز! ختمیبرنامه ر روزید نیهم..چکدینگاهم م نیاشک از چ خوابم،یباز م طاق

 !گذشته را دود کردم روزید نیهم

من خوب بود! زدیمن به زن نامحرم دست هم نم مرد من حت...مرد دیبوسیبا هوس هم نم یمرد! 
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من ن گریمرد د نیا!! نکرد یمردانگ شبیمن د مرد ستیمرد! 

به اجبار مرا ! داد یاو به من درس زندگ...یکنیفراموشش م یبه اشارت ياوریب ادیبا اجبار اگر خدا را به  گفتیم

 رسالتت کو مرد مرد؟! او معلم نه او رسولم بود! کرد شیآال یب يمعتاد سجاده ها

 ..بت من بود رهام

! دامان بگذارد نیبلند شوم اما اگر آتشِ ا خواهمیم..رمیگیتخت م یدستم را به لبه چوب..سوزدیام م نهیس

 :نالمیو م کنمیم هیگر...سوزمیم

 ؟یچرا خودتو شکست...بت من -

 !کنمیپاره م! کنمیم واریثمرم را از د یو بمزخرف  يبرنامه ! شومیم بلند

؟یفهمیم! یکشینگار را به گند م يدار...من مرد 

از بوسه ..تنت رهنیتو از من و آن پ...یکشیخجالت م یگفتیم...يتو مرد بود! عشقمان را یکشیبه لجن م يدار

 ! يدیکشیندارم خجالت م گریکه د یتو از آغوش...میقد يها

را هم  تیحرص حرفها! کنمینگاهت هم نم گرید ينامردم شد قِیحاال که زن رف یگفتیم...يکردیم یمردانگ

 شود؟یمگر م! اعتنا باشد؟ یخودش ب يبه گفته ها تواندیهم م غمبریپ کیمگر  م،یکه کنار بگذار

تر  انیعر شیبرا یکه قلبم از هرکس ياز پدر دبترسم؟یاز که با! کنمیاشکم را پاك نم...قفل در  کیت يصدا

 است؟

 ...کندیبغلم م...ستین يتازه ا ياشک هم انگار که قصه ...دیایتر م کینزد

 ..نگارم -

 !مانمینگار او م شهیمن هم و

 :کنمیم نگاهش

 ...بابا -

به خانه خاطراتمان هم  گریکه د یمن...منِ شکسته را! فشاردیاش م نهیدست راستش سرم را محکم به س با

 !ام دهیکه از همه جا بر خواندیغوشش مرا به آ یمن...اعتماد ندارم

 !ستیمرد من ن گرید ممیمرد قد...ناخلف شوهرم

 ...که برمن حرامش کردند انگار یزندگ..دهدیم یخوبِ زندگ يکه آغوش بابا بو آه

 :گذاردیم میموها يرا رو لبش
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 "ز استغفار ما دیایرا خنده م تیدل پر از شوق گناه سبحه بر کف، توبه بر لب معص" -

 !من از عشق هم توبه کردم..از خدا به خودش گله کردم...به خدا از رسولش...من هزار بار توبه کردم که

 ...گناه کند؟ مگر شودیمعصوم نباشد؟ مگر م غمبرتیپ شودیم مگر

 امبریبه پ يازین گریهم من د دیشا ای! رسالت از گردنِ مرده من ساقط گرید ایشده  فیاحساسِ من تحر نِید ای

 ...ندارم

 گریبگذرد که د دیو چقدر با ؟يببر ادیرا از  يکه دوستش دار یآغوش کس يبگذرد تا بو دیچقدر با یبراست

 ها؟ ؟یدوستش نداشته باش

 

*** 

 

  "..من. خوامیمعذرت م" "خوامیمن معذرت م"

آتش درون مرا خاموش  چ،یاست، ه دهیکلمات را به خود د يجا رییکوتاه که هزار بار فقط تغ جیمس نیهم

 گریکه اشتباه بود و من د يزدیم ادیکوتاه فر يها جیمس نیکاش در هم...ادامه داشت گرید یکاش کم! کندینم

 !اشتباه تکرار شود نیکه ا خواهمینم

 ...کاش

 وونه؟ید يکرد کاریدستتو چ -

 :کندیافتاده ام خم م ریسرِبه ز يصورتش را درست روبه رو...فتدیهم م يرو یخواب یکه از ب یپلک و

 !بگو به من...کرده کاریچ...نگار -

 !مرا ندارد بیعج ياوهام ها یِهست گریوقت است که د یلیدختر خ نیا کنمیو فکر م کنمیم نگاهش

 اد؟یم یک ریام -

به ..خوش بودن نهمهیبه ا کنمیحسادت م.کشدیبه حسادت در من زبانه م هیشب یو حس زندیبرق م چشمانش

 !محکم بود شودیم...بود دواریام شودیم نقدریا! کرد یزندگ شودیم نقدریا "نیرحسیام"اسم  کیبا  نکهیا

 !یاسمِ لعنت کی نیدر خود با هم شومیم رانیاسم، و من و کیبا  سازدیم یچقدر متفاوت است او زندگ روزهامان

 !یباش دیتوام با! هفته نیآخرِ هم -

 ..که یودم هم حضور نداشته ام چه برسد به هستخ يدر مراسم خواستگار یمن تا به حال حت و
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 !خوش بخت است؟ لعنت به بخت نقدریکه ا ؟یکه چ یهست

 نیراحت افتخار آفر یزندگ کیاصال کاش اتفاقات ناگوار به اندازه ....بد يو روزها یکاش بدبخت اصال

 !نیتر نیغمگ...نیرکورد عاشق تر...زن نیمثال رکورد تنها تر..بودند

 يها ضیتعو نیهرچه هست ا! یحسِ معمول کیبه  امبریپ کی لیتبد دیو شا...مرد نیتر رحمیتو هم رکورد ب و

 !را دوست ندارم رحمانهیب

 :یاز هست یاز همه دور شوم حت دیبا کنمیو من حس م ندینشیم کترینزد

 نازل شده دوباره؟ ییچه بال یبگ يخواینم ؟یحرف بزن يخواینم -

 یِالقاب زندگ دهیج! به کار نبر افتدیمن م یکه در مدار زندگ یاتفاقات يبرا یکلمات آسمان نیاز ا گرید...نه نزول؟

 ...پره پره پر! پر شده گریمن د

  ...نگار -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دهیاسمم را پرتمنا نشن نقدریقبل تا به حال ا يو در فاصله شبها..از اسمم متنفر نبوده ام نقدریوقت ا چیه

 ...نگار...بودم

نه ! عاشقانه دیشا..دیو رهام شا..بچگانه نیراد...احمقانه غمای...عاقالنه یهست...هم پدرانه دیشا دیگویعارفانه م پدر

خانه کرده را هم  شیکه درون آهنگ صدا یدرصد از احساسات کیکه  کندیصدا م يکجوریاو ...عاشقانه

 !دهم صیتشخ توانمینم

 :کنمیاش م یعصب

 !بگو يزیچ هی..خسته شدم نگار -

 ! از تو شتریب یلیبه اندازه تو که نه ، خ...هم خسته ام من

 :دیشا.کنمیزمزمه م دیو شا کشمیصورتم م يملحفه را رو...کشمیتخت دراز م يرو

 بدم؟  حیهمه توض يخودمو برا دیبا نقدریچرا ا -

 حشیبه سرعت تصح..هزار بار جواب دهد و دوهزار بار سوال کند خواهدیاو م میبگو یاگر سوال کنمیم فکر

 :کنمیم
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 شهیم...یه...شهیهم...و دردسرتم  یباعث ناراحت دیببخش! بدم حیتوض یکس ياحساساتمو برا خوامینم گهید -

 ؟يبر

 :کنمیم حیباز تصح و

 !لطفا برو -

 !را هم دنیدرك و فهم نهمهیانتظار ا! را نداشتم اهمیس یِشانیپ يبوسه رو کیمن انتظار  و

 :کندیکنار گوشم زمزمه م کشدیصورتم م يملحفه را رو دوباره

 !نداره یحضور تموم نیپس چرا ا...اگر کنار گذاشته شده فهممینم...هه...اگر رهام مقصره -

 !فهممینم

 !آمدن و صد رفتنم کیکه وابسته شده به  يدر يصدا و

 کی..تراسِ نرم و گرم کی...شب آرام داشت کی توانیم کردمیو چه احمقانه فکر م...انگار دیایستاره ها م يصدا

 !لبخندش ي مهیرهام به ضم کیو ! لمسش کنم ستیکه الزم ن یآغوش..یقهوه تگرگ

 یلیخ...دیشا...مالکانه بود ...عاشقانه نبود ییکذا يهرچه بود بوسه ..نه عاشقانه نبود..چه ..چه بچگانه!احمقانه چه

 !!دیشا

 "بردار..میحرف بزن تیحداقل درمورد شکا! بردار...ياگر بخوا! دست خودم نبود..خوامینگار من عذر م"

 !کاش.. ماندیخفه م شهیهم يبرا ریغامگیپ نیکاش ا...و بعد بوق ممتد کندیلب زمزمه م ریکه ز یفحش

 :گذاردیسوپ را کنار تخت م کاسه

 ؟یچ یعنی ایلوس باز نیا! بخور یچ هیبابا پاشو  -

 !وقت چیه! گذاشتند که لوس باشمن! وقت بلد نبودم خودم را لوس کنم چیمن ه که

تو ! گهینم یچیه...نییپا ندازهیواسه من سرشو م..بازم زدمش...گرفتم قشوی..زدمش...نگار..رفتم دمِ خونشون -

 !بگو حداقل

 رهام را زد؟ کتک زد؟! ردیگیدرد م زیهمه چ! شودیم زیت زیهمه چ! کشدیم ریتنم ت..کشدیم ریت قلبم

 :چرخانمیم چشم

  ؟یاصال رفت یچ يبرا ؟يزد یچ يبرا...بابا  -

 :باال بردیرا م شیصدا

 ...دیبا! شده یبفهمم چ دیبا -
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 :داد بزنم دیچقدر با کنمیمن حس م و

چند روز راحتم  هی...فقط چند روز...دست از سرم بردار بابا..بدم حیکه بتونم توض ستیاصال مسئله ن -

 !کیمهلت کوچ هی..حرف بزنم یبا کس خوامینم...بذار

 :شودینگارِ از دست رفته نگران م يبرا ینگاهش وقت شودیچقدر مردانه تر م..دیایتر م کینزد

من الم ..من مستقلم..دیمسخرت که تنهام بذار يایتئور نینبودم خودت با ا یکه وقت ادتهیخوب  ادته؟ی...نگار  -

باشم  تیسرِ زندگ هیمثه آدم  یذاشتیاگر تو م...مکردینم یاگر کوتاه..اگر بودم ! ت؟یبه زندگ يگند زد...و بلم

 .بود نه اون پسرِ بدبخت نیاالن نه وضعِ تو ا

 :کر شوند میگوش ها دیشا فشارمیرا بهم م چشمانم

 ...بابا -

 !دکم نکن نگار ؟يدیفهم...دکم نکن گهیپس د -

 :نالمیو م کنمیله و داغون نگاهش م...و خسته کوفته

 !اما حاال نه..گمیم...پس وقت بده -

 : دهدیتکان م سر

 !به خودت بنداز نمینگاه تو آ هی يوقت کرد! حاال سوپتو بخور! يزیچ هیشد  نیا -

حوا را گاز  بیس ندیانگار که بگو! زندیتخت چشمک م نیخاموشم چقدر گوشه ا یگوش! بنددیدر را آهسته م و

روشن  دیانگار که نبا...باشد  يانگار که ممنوعه ا..زنند انگار که داد ب...به انسان سجده نکن ندیانگار که بگو..بزن

 !شود

 کیو دار  ریگ نیو در ا! کنمیروشنش م! کشمیم اهیخط گنده و س کیممنوعه ها  يهمه  يرو! دارمیم برش

 !کشمیم "اراده نگار" يبزرگتر هم رو یاهیس

معده ...متکا يرو کنمیسرم را پرت م! ستین يخبر چیه..نه! تا قلبم زنده شود قهیچند دق...تا لود شود قهیدق چند

 !سرکوب کند انقالب را خواهدیانگار م رحمینگارِ ب نیخوب و ا چارهیگرسنه است ب! ام کودتا کرده

اشراف ...دلم انگار جشن گرفته باشند ي ادهیپ يسرباز ها گذارمیبه دهان که م...دارمیبرم ینیاز س ینان تکه

 ازِیو ن...مند باشد ازینان به آب هم ن نیانگار که ا..رمیانگار که حالت تهوع بگ...زادگان انگار که بهشان بربخورد

 !شودیمن روان م يگونه ها ينان درست رو

 .شودیم ینگار که مدام دستمال قِیو احساسات عم جیمس کیت يصدا
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 "بگو حالت خوبه؟..کلمه هیفقط ...میتو نگاهت چه رنگ ستیبرام مهم ن گهید "

که تو  نهیمهم ا...نه ایکه حالم خوبه  ستیاصال مهم ن " دهمیو بعد از مدتها جوابش م کنمیرا پاك م اشکم

 "!یلیخ...يبد رنگ شد یلیخ

 هیو گر برمیمتکا فرو م ریسرم را ز بانهیغر! ستین يدیاتفاق جد...دل هم...لرزدیچانه م..گذارمیرا کنار م یگوش

! داشته باشد ینقص فن نیها سرنش ونیلیبا م مایهواپ کیانگار که ! آوار مانده باشد ریانگار که فرزندم ز..کنمیم

 !بزرگ شکسته باشد زیم کی هیانگار که پا! خورده باشد ریخرس ت کی يانگار که پا

 ییاعتنا یو باز ب..و باز جواب مرد گذشته ام! پاشدینگار از هم م کیانگار نه انگار که ...بلنگد زیکه همه چ انگار

 !دلم دنیو باز پا کوب.عقلم

 "بدم حیتوض دیبا...بدم حیتوض دیبا"

 نیپشت، از هم نیکرده از تکرار مشابه دو جمله، از هم پشیکه هزاران بار تا یرا از الف دیبا نیمن استمرار ا و

 !شنومیم! فهممیم دیسبز و سف يکادرها نیاز هم.سوراخ ها

انگار ! میرا گشت ییها دیسپ اهیچه س..میرا گذراند ییه شب و روزهاچ..دمیخریها را به جان م دیبا نیا يروزگار

 !مانییدهه دوتا ينوستالژ..شده ينوستالژ کیبه  لیکه عشقمان تبد

 ...باز...باز جدال عقل و دل..نخوانم خواهمیباز م..زندیم باز

اثر  يدیتهد چیه دایتو جد يرو..اگه...بدم  حیتوض يبگم اگر نذار خوامیم...کنم دتیتهد خوامیم یه"

نگار عوض ...عقب یبکش کردمیفکر نم.یناراحت بش کردیکه به مغزمم خطور نم ياونقدر عوض شد...نداره

بد؟ جواب  ای يشد وببگم خ ؟يجسارتو تو نبوده من از کجا جمع کرد نهمهینگار ا...ياگر بخوا...من! يشد

 "کنمیخواهش م...بده

دلم  زنندیاند و رنگ م ستادهیا ایدن يداربست ها نیدوردست تر يواز قلبم هزار کارگر محتاج به ر يا گوشه

 !اهیباز س يگریبنفش د یکی...اهیس يگرید یآب یکی...را

! ردیرا خوب بگ دمیهزار بار تو را کش بدهم تا تاک...سمشیهزار بار بنو خواهدیدلم م..ییکه عوض شده تو یکس

 !خواهمیرا م یمیداد بزنم که من همان رهام قد خواهدیدلم م

 نیخواندنت در ع..و راحت یدوست داشتن...یمیو ساده و قد يبود یاکس پ...يشده ا ستمیس ندوزهایو نیع

 !نداشت يکار میبرا ،یسخت
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نفس نفس ..شودیدوال م...ستدیایم...دودیصورتت م يرو شانیکه ردپا یقیعم يبا آن زخمها يکه نو شده ا حاال

 گرید م،یگوشت بگو ریآهسته ز يحاال که نو شده ا..ردیگیمن نفسم م...با هر ردشان ردیگیو من نفسم م...زندیم

 !یستین ژنیسآن کپسولِ اک گریتو د...یستیمورد عالقه ن یبیترک يآن مولکولها

 !یکنیهنگ هم م چ،یه يشویلود که نم یرسیانگار تا به اسم نگار م...يکه نو شده ا حاال

 "يتو عوض شد..نهیتمام مشکل من ا..ییکه عوض شده تو یاون"

 داریب! نمیهزار بار خواب بب دیشا...گذاردیمرا ساعتها منتظر م..نه رسد؟یجواب م کشدینم هیگفته به ثان یکس چه

 میو من به عمقِ جمالت ارسال دهدیفکر جواب نم یاو ب..ابمیهزار بار در خودم سقوط کنم و نجات  دیشا..شوم

 !رمیتا پاسخ بگ خواستیزمان م نهمهیکه ا برمیم یپ

که نبودم  یتو تو تمام مدت...نه من ییکه عوض شده تو یاون..نگار..ستین رمییمشکل تو، من و تغ یدونیم "

با من کنار  گهیکه د ییتو...ییمشکل تو خوده تو..نگار..من هنوزم بشناسمت يو توقع دار يعوض شد

و از همه  يعوض شد گمراحت ب...ستیحست مثلِ قبل ن گهید..نوع احساسته ه؟یچ یدونیته تهشم م...ياینم

 "...نکهیبه ا..به احساست فکر کن...کرده باشم اما نه به عمق تو رییتغ دیمنم شا..يتوقع دار

 نگار است؟ نیتو؟ مشکل من ا نیمشکل من خودمم؟ من؟ ا ؟یچ نکهیا به

داد ..که نه  زندیو داد م کندیاز درون دست مشت م یکیو انگار ! کندیم يخودآزار فیهمانند زنان حنات احساسم

بر  یکیانگار که ..کند يرویاز فرقه چشمانش پ یکیانگار که ..ستمیمن آن مشکل ن..که نه دهدیو شعار م زندیم

 !مشکوك کند حساسما نِیمرا به د سمیآدمِ فنات کیمانده باشد و مثلِ  یسر گمراه

 :کنمیم پیانگشت دل تا با

 "يعوض شد يکه تو به بد نکهیمهم ا..میچقدر عوض شد که ستیمهم ن"

 ...ها کشدینم هیبه ثان نباریا یول

 "..حداقل حاال...ندارم یحرف گهید"

تراوش  دیها که در درك احساسم ترد هیفکر جواب داد؟ لعنت به ثان یاو ب ایجمالت من کم عمق بودند  نباریا

 ! لعنت! کنندیم

 ...یتیارباب و رع میرژ يهست؟ اصل اولش را چه؟ الغا ادتیرا  دیسف انقالب

 تیکه حکومت چشمانت مرا رع یدوست داشتن.  "دوست داشتن يالغا"اصل اول و آخرت ..یمن اهیانقالب س تو

 !خشکدیم ریاحساسم در ق يکه پا ستی، اگر هم بداند آنقدر که شب نگاهت مشک داندیهم نم
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 چه کنم؟ اهیو نگار س دیسف يایدن نیبا ا..هم خط بزنانقالبش را ! دور زیهمه را بر اصال

 ! و بر سر هم آوار میشوی، من و تو خرابه م فتدیعشق همه بر سر زبان ها م داستان

 :دیگویمحمد را م یداستان دلدادگ اوردیدرم نیاز ماش یکی یکیها را  وانیکه ل یدرحال

 !نمتونیبب دیبا گفتیم...زنگ زده بود روزید -

 .دیگویم یخاص يرا با ادا "نمتونیبب" و

 !مینیبب گروینداره همد یمنم گفتم لزوم -

 دهیطعم گوشه اش را هم نچش یوقت حت چیکه ه یینازها...کندیم چارهیمحمد ب يکه برا يخودیب يچه نازها و

 ده؟یتابه حال ناز مرا خر یاصال کس..ام

 گوشت بامنه؟-

 :اندازمیپا م يو پا رو دهمیتکان م سر

 ..روزیبود د یوضع هیاصن ...و یفهمیو چرا نم خوامتیکه من م دادیداد و ب..از کوره در رفت نیهمچ یدونینم -

 "گوشت با من هست؟"که دوباره داد نزن  دهمیباز سر تکان م و

 :رسانمیخودم را به گوشه مبل م..شومیم یعصب..پراندمیاز جا م میافتادن قاشق دسته چوب يصدا

 شه؟یم...يانجام بد يشما کار خوامینم ؟ینیبش يایب شهیم روزهیف -

 :کندیم نگاهم

 ...سرِ جات نیبش -

 جانیموضوع ه ندیبیم یوقت چپاند،یو در چمدان م کندیبحث محمد را گوله م..دهدیو به کارش ادامه م خنددیم و

 !داردیو مرا به حرف وانم ستین يزیانگ

 بره؟ خوادیم یبابات ک یراست -

 :اندازمیباال م شانه

 !ستیمعلوم ن -

 چیه یزن چیه يکاش پا..بزند و برگردد يرا جفت و جور کند و به رستوران سر شیبرود کارها خواهدیم بابا

 !اش نباشد یآلمان در زندگ يکجا

 :گذارمیهم م يخسته، کالفه چشم رو...رودیم خچالیبه سراغ  نباریو ا بنددیرا م نیماش در

 کج و کوله؟ ایمن االن معلولم  یکنیفکر م روزهیف -
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 :دیگویو با خنده م زندیگاز م یبیس

 !هردوش -

 :فشارمیم دندان

 !روزهیف ستین یاصال االن موقع شوخ -

 :ندینشیم کنارم

 چرا؟ -

 :زنمیکنارش م...کندیترم م وانهیدهانش هم د يصدا

 ؟یفهمیم..ستیچون حالم خوب ن -

 :خنددیم باز

 !به خونه گبره بستت بکشم یدست هی ستیکج و کوله فقط گفتم حالت خوب ن نه ینه معلول ؟يدید..آها -

 :دهمیم هیمبل تک یرا به پشت سرم

 !از درد شکنهیکمرم داره م -

 :کنمیجا شدنش را حس م جابه

 ؟يجابه جا کرد نیچرا؟ بار سنگ -

 !کشمیجوابش را بدهم دراز م نکهیبدون ا...کمر درد نیام شده و باز ا انهیعادات ماه زمان

 ؟يبر يخوایتو نم-

 :گذاردیم شیپا يو رو کندیرا بلند م میپا

 !حاال حاالها میکار دار..تازه اومدم نیخانومو بب..هه -

 :فشارمیرا به رانش م میپا پاشنه

 !یشیاونوقت ناراحت م گمیم يزیچ هی روزهیف..پاشو برو گمشو حوصله ندارم -

 :شودیم بلند

 !باالم جان کوستیهرچه از دوست رسد ن -

 ..اه..ام دامن نزند یحوصلگیکاش به ب..برود کاش

و باز ..خنددیم..کندینگاه م...فشاردیقلبم را گرفته در مشتش م یکیانگار که  دیایخانه که به صدا درم زنگ

 !فشاردیم
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 !کنمیمن باز م-

 شدم؟یقلب و وضعش بلند م نیبا ا کردیفکر م او

 ...نگار -

 دیشا ای...دهدیمزه گسِ خرمالو م ؟یدانیم... دهانم ریز زندیطعم استرس م.. نگار ها را اصال دوست ندارم نیا و

 !هرچه هست کندیدهانم را جمع م...دبش يچا کی

دوباره ..ها کند..دستمال بکشد کیالبته قبلش ..بگذارد شیقلبم را سر جا "یکی"کاش همان ! شومیم بلند

آن کنار ! برساند اریدور افتاده را به وصال  يها يرگ و تمام مجار اهیدستمال بکشد بعد خوب سرخ رگ و س

 !دامن زد هم که چه بهتر شانیخواند و به عاشق یمنار ها هم حافظ

 ! جا ندارد فونیرنگ آ یدر مربع آب یکس ستمیایم کنارش

 ه؟یک -

 :ردیگیاش م نهیرا برعکس به س یو گوش گذاردیهم م يرو چشم

 !رهام -

مثال  ص؟یمن االن درخت توتم و او دامن زنان حر کندیافتاده است؟ مثال فکر م یاتفاق خاص کندیفکر م مثال

 زم؟یریفرو م گریمثال فکر کرده من د ش؟یدامن گل گل يتو زمیبر دیبا کندیفکر م

ندارم که بخواهم  يآجر چیه گرید..وجود ندارد "یستین" گرید..کرد زوال احساس مرا لمس کباریاو ..خانم نه

 !که ببارم زندیدر من برق نم يابر گریاست اما د زشیموقع ر! زمیفرو بر

 :و بدون آنکه پلک بزنم اندازمیسر م يرا رو شالم

 ؟يدرو باز کرد -

 ؟یکنیتو اصال فکر م رم؟یام که نم يمثال فکر کرده آنقدر قو..دهدیتکان م سر

 :گذاردیم شیسر جا اطیرا با احت یو گوش کندیترس نگاهم م با

 کردم؟یباز م دینبا -

فاصله هم نباشد  نیاگر ا یحت کنمیو فکر م ستمیایپشتش م...رومیجوابش را بدهم سمت در م نکهیا بدون

 !او خو گرفته اند يضربان قلب من با قدم ها! سرعتش چقدر است فهممیم..کجاست فهممیم

با  گرفتیکاش حداقل دلم آرام م..دهینخواب يبلند و چشم ها شیر..يکاش آشفته بود! کنمینگاهش م یچشم از

 !ستین یمانیاز پش يدر چهره ات هم اثر یحت! ات يقراریب
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پا بگذارد؟ نکه آجر  ختهیر يآجرها يرو گذارمیم کندیدر را باز کنم؟ مثال فکر م دیبا کندیمثال فکر م...زندیم در

 ست؟ین...است فیاو ح يپا..نه..ت مهم باشند هازش يها

! کندیاو مرا حس م...حرفهاست؟ و انگار که مرا حس کند نینگار االن موقع ا..چسبانمیام را به درز در م یشانیپ

 :گذاردیام م یشانیپ يلبانش را درست رو

 مگه نه؟... یینجایا -

 ...لرزدیم تنم

 هوم؟ ؟یکنیچرا در و باز نم -

و تو دوباره  شومیساخته م میبگو م؟یدر چشمانت نگاه کنم و دوباره ساخته شوم؟ بگو ترسمیم میبگو م؟یبگو

انگار رهام ..کارِ داوود را خراب کند مهین سیآنژ تند کلیانگار که م...آجر به آجر! ؟یکنیم رانیخودت مرا و

 !زدینگارش را بهم بر

 ..نیبب -

 ي هیپا چیکه ه یقلب...یلرزانیباز قلبم را م نمتیاگر محدب بب یحت..زندیدست به کمر م..رودیعقب م..نمیبینم

 :شودیم کیدوباره نزد...اندازدیم نییسرش را پا! ندارد یهندس

 ..میاومده حرف بزن شیکه پ ییدر مورد اتفاقا خوامیاالن اصال نم...من به درك نیبب -

 :دیگویسخت اما م..کشدیبه صورتش م یدست

 هان؟  انه؟ی يریطالق بگ يخوایم -

 !سوزدیو درست بعدش دلم م! شودیطناب پاره م کیته دلم انگار  ته

 !سوختیدلم نم نقدریبود ا دهیپوس یکم..یحت یاگر کم..طناب نوِ نو بود ست؟یچ یدانیم یبدبخت

و انگار که دارد خود را  دیسایهم م يو انگار که دندانش را رو کوبدیانگار که کف دستش را محکم به در م و

 :باال نرود شیکه صدا کشدیم

 ...جواب بده...المصب با توام -

 :ندینشیشانه ام م يکه رو روزهیسرد ف دست

 !اصن اشتباه کردم درو باز کردم..نوریا ایب...نگار -

متنفر شده ام؟ آنقدر متنفر باشم که در راباز  یمرد عصبان نیاز ا غمایبه اندازه  يمثال فکر کرد ؟يکرد اشتباه

 :کنمینگاهش م ش؟ینکنم رو
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 ..خودم جوابشو بدم نوریا ایاصن ب -

 يحلقه؟ اصال چرا به اشک ها زند؟یاشک در چشمانم حلقه م...گذارمیدر م يدستم را رو...باز کنمیم نگاهش

 کی...گذارمیهم پشتش م یالک یپشت کی ست؟یقشنگترن...ندینشیاشک در نگاهم م...حلقه؟ نه مییگویساده م

کهنه و  یلیام که خ یوقت..اندازدیپا م يکه پا رو یو اشک...قیمربع و دق يقندها...يچا کیاستکان کمر بار

مرد " کی تواندیم "حلقه" ياشک به جا! تا راحت بچکد...گذارمیلوله هم م يمتکا کی شیخسته باشد برا

 !احساس کیغروب  دیشا ایو ! باشد "زنِ عاشق" کی تواندیم..باشد "خسته

 ...نه -

 !یحت..یحت کندیدرمانده تره هم خورد نم "نه" نیا يکه برا يا روزهیف و

را باال  شیصدا..زندیدست به کمر م! رومیو من در هم فرو م کشدیاخم در هم م! کندیدر را باز م..زندیم کنارم

 :بردیم

 ها؟ نجا؟یا يخوایم یچ -

و  زندیدستش را به کمر م کی..شودیزود به خودش مسلط م...کندیجمع م نیزم يپشت در تعجبش را از رو مرد

 ..ندینشیمثل لبخند کنار لبش م ییو انحنا نییپا اندازدیسرش را م

تو  يها يداد بزنم که من محتاج قلدر باز..رمیدستش را بگ توانستمیو کاش م..رودیقدم جلو تر م کی روزهیف

 !اورمیشده را در م سیخ میگل نیمن ا..ستمین

 ...بذار...دخترو نیا نیبابا داغونش کرد ن؟یخوایم چارهیب نیاز جونِ ا یچ ؟يخندیم -

 :باال نرود شیدارد که صدا یچقدر سع دانمیو م بنددیم چشم

 ...ندارم يمن با شما کار -

 ...نشده ام میمن قا!ندیشده را بب میقا روزهیکه پشت ف يتا نگار کندیو سر کج م کندیرا باز م چشمانش

 ...نگار -

 :ستدیایم شیباز جلو روزهیف

 !به من بگو يدار يکجا؟ کار -

 :ستدیایم روزهیف نهیبه س نهیس یعصبان

 خوامینم...اومدم باهاش حرف بزنم و برم...اریواسه من درن ارویلوس باز نیا نیتو؟ ها؟ بب یگیچ م -

 ...بکش کنار...نداره میوص لیبه وک ازیدر ضمن ن...بخورمش
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برود که من  ادشینکند باز ..ترسمیم..لرزمیمن م...و من  استدیم میروبه رو! شودیم یانگار که خال روزهیف و

 وانهینکند حواسش به من نباشد و ببوستم؟ د..بغلم کند..ردینکند حواسش نباشد دستم را بگ..عوض شده ام

 ! وانهید..شدم

 :و او هم رومیعقب م....بردیم اهیس تینها یمفرط مرا به شبِ ب یکینزد نیدوباره ا و

 ؟یخوب -

خدارو شکر که ..وقت است که اشکم خشک شده یلیخ! کنمیخوب باشد؟ نگاهش م دیایم افهیق نیابه  خوبم؟

 !دیخوب شد ند! میگویرا م دادندیجان م میگونه ها يکه رو یعاشق يمرده و زنها يمردها...دشانیند

 ...دادگاه کشونمشیم ؟یفهمیم...کنم تیشکا خوامیم...ستیمهم ن گهید...کنم تیشکا خوامیم-

 :کندیسرش را کج م..جنگ سخت تر از داد زدن است نیباور کن ا..کنمینگاهش م فقط

 نگار؟  گمیم یچ يشنویاصال م -

 :کندیم نیو او هم انگار که زبان مل...بندمیم چشم

 خوب؟...میزنیحرف م! درست بشه هیقض نیبذار ا -

 گریکه د شودیباورت م...اصال...ستینمن  يسرد و خشکت هم برا..اصال...خواهمینم نگونهیرهام نرم را ا نیا من

 :زندیو لب م کنمیم داینشان نگاهش پ یب يخودم را از کوچه ها...دانمینم گرید خواهم؟یچه م دانمینم

 !وقت چیه! نمتیبب خوامینم گهید -

 ..زرِ ناخداگاه بود کی نیا...هزار بار خوانده شده الوگید کینه ..شده نییتع شیبرنامه از پ کی نه

 م؟یگویم يجد يواقعا فکر کرد نمت؟ینب توانمیواقعا م يفکر کرده ا مثال

 خنده داشت؟ خندد؟یم...خنددیم

 ..میزنیگفتم که بعدا حرف م -

 !زار بزند میفقط در آغوش گونه ها خواهدیم خواهدینم يچا نباریا..ندینشیزنِ عاشق م کیباز  و

 ...برنگرد گهیبرو و لطفا د...برو -

 :کشمیرا باال تر م پنجه

 !برنگرد گهیبرو و د -

 !رشینگ يتو جد...کندیزر زر م يادینگار ز یدانیکه م تو
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! خوردیاز رسالتت وول م یذهنم کم يآن ته مه ها! دهمیلقبت م یهنوز هم آسمان ینیبیم! کندینزول م لبخند

 !رهام خوردیم

 :کشدیچشم باز کند ابرو باال م نکهیقبل از از ا...گرداندیسرش را راست و چپ م..گذاردیهم م يرو چشم

 ...بعدا...یستیخوب ن...نه -

و  میبعدا حرف بزن..میریبعدا عشق بگ..میبعدا عشق بده..میبعدا حرف بزن..خوردیبعدا بهم م نیحالم دارد از ا و

 !اه..بعدا...میرا بکش گریبعدا همد...میبعدا هزاربار دعوا کن

 کم داد بزنم؟ هی شودیم

 !نمتیبب خوامینم -

به  شودیم رهیخ! ستیحس ن شیهم برا یشرمندگ گریکه د یدر نگاه شودیم رهیو باز خ گذردیقرن م کی دیشا

 !حال و حوصله خودش را هم ندارد گریکه د ينگار

  ؟يریبگ يجد دیبکنم تو با یشوخ من

 :فشاردیمشت م...کنندیم ياش باز ینیب يها پره

 !یخودت خواست..باشه...باشه...نگار -

 ...مسخره داشته باشد؟ احمق يخواسته ها نیبه اندازه نگار احمق و بچه است که از ا یچه کس کندیفکر م مثال

در من ته  یانقالب مخمل کیکه عشق و او مثل  دمیتازه فهم...کدام چینه ه اه؟یس د؟یبودم انقالب سف گفته

 ...کرد یزندگ...شد داریب...دیاو در من خواب...شدند نینش

 !از کنارم رفت يحاال با دلخور نیمن هم یِرنگ انقالب

ام آورده هزاران بار به غلط کردن  یانقالب و نامش چه بر سر من و زندگ نیا دانستیهاول اگر م واسالو

 !مطمئن باش! زدیاحساسش خودش خودش را دار م یدر چکسلواک د،یفهمیاگر م...افتادیم

هر زن فقط  يدو نفره ، برا ییایداماد، شب رو يگل زده، جنتلمن باز نیماش ،یعروس دیهر زن لباس سف يبرا

 !افتدیاتفاق م کباریفقط  تشیفیک نیاحساسات با بهتر...افتدیبار اتفاق م کی

 !تشیفیک نیبا بهتر. کباریهم  طالق

 !گندش را چرا ياما تا دلت بخواهد حسها..ناب زن بودن را تجربه نکردم يهم حسها کباری یمن حت و

با تمام گند ..باشد اما يا شهیکل يا ندهیهر بب يبرا دیصحنه شا نیا. گذارمیبرگه م يرا رو یساده و موقت نگیر

 !است یاز احساسات را تجربه نکرده ام ناب و تکرار نشدن کی چیکه ه یمن يبودنش برا
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 یعکس قهرمان..اول را به دندان بکشم يطال خواهمیم...لمسش کنم...نمشیبب خواهمیبا تمام وجود م پس

 !تاهل را ببوسم و بگذارم کنار خواهمیم! اخرش را هم بندازم دور "ق"و  رمیبگ

 !فکر کن غمایجونِ ..کم فک کن هی -

سوال دردناك است که  کی نیو ا "کم فکر کن هی"دیگویم "فرصت بده" گرید یکم دیبگو نکهیا يبه جا چرا

 ؟چرا همه از من توقع دارند

مردم و او تا حرف از ! برداشت تشینها یتا دست از حماقت ب...ماه از من دراورد نیکه هزاربار در ا ییپدر ها ادی

از همه  ترسانم،یو من داد زدم که تو را از خودت م "؟یترسونیم یمنو از چ"پر درد سپر کرد نهیس دیشن تیشکا

 !يکه احمقانه مرتکبش شد یاشتباهات

تر مامور در خانه اش را زد  يجد یوقت...دیاو آخر ترس.. عبور کند اما نه یغول هم به راحت نیکه از ا دمیترس من

 !زنگ به خانه، از بند اسارت آزادم کرد کیو او هم با 

! زندیحرف م د،یایمن راه نم يکه پابه پا ییغمایو  کنمیم یتنگ محضر را ط يپله ها. دهمیرا قورت م بغضم

 !کندیمن خواهش م يبه پا يپا

 وسط؟ هان؟ یرهامو انداخت یچ يبرا -

 ...اما اون...کردم درست ينامرد -

 ؟"اون"چه کار کرده؟ چه شده؟ چرا اصال  قایدق "اون"بدانم  خواهمینم و

رو  ینامرد من هراسِ خداحافظ..رو داشتم يروز نیترس چن مونییاز همون اول آشنا...از همون اول.. شهیهم -

 ! داشتم

 !ام ستادهیا ییمنتظر تنها ابانیو من درست کنار خ کوبدیم نهیرا چند بار به س دستش

 ؟ینینب دویاون همه خاطرات سف یتونیم يچجور ؟ینیرو نب غمای یتونیم يجوریچ -

 :کندیم کیرا از پشت به گوشم نزد سرش

 ..تو يرو به رو...اما ستمین یفیمن مرد ضع -

 :دهدیام تکان م نهیس يانگشت اشاره اش را روبه رو ستد،یایم میوو درست روبه ر زندیم شیبه مو یچنگ

 ؟یکنیبا من م نکارویچرا ا...نگار اون مالِ منه...تپهیم نتیس يگرم تو نقدریکه ا یاون سنگ -
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توجه  یب کشد،یانتظارم را نم ینیماش چیکه در آن ه یابانیتوجه به خ یب کنم،یرا از هر دو طرف مشت م دستم

رخ در رخش داد ...بندمیتوجه به نگارِ تنها مانده چشم م یب...چگونه نگهم دارد گرید داندیکه نم ییغمایبه 

 :کشمیم

عاشق ..چرا؟ تنها بودم د؟یفهمیشماها چرا نم د؟یذاریچرا راحتم نم د؟یکنیبا من م نکارویشماها چرا ا -

 ؟یفهمیم..خوردم یهر گهبدست آوردن دلش  يمن برا...بهم نداشت یکه احساس خاص يعاشق مرد..شدم

 ...کردم کیخودمو کوچ

 :زنمیرا چنگ م مانتوام

بالخره گفت که ...باالخره بهم عالقمند شد...من خودمو براش کشتم...مرد ابراز عالقه کردم هیمن زودتر از  -

 ...اون گفت! به نگاهم عادت کنه لیدل یب تونهیم

 :رومیم کترینزد

و تو درست همون ...یدورش انداخت میاز زندگ..يافسانه دودش کرد هیو مثه  ياومد..با قدم نحست يتو اومد -

صفتانه بهم  یمنِ احمق صادقانه بهت عادت کردم تو ب...بدست آوردن رهام کردم يکه من برا يروکرد يکار

 ! يشد کینزد

 :کنمیرا پاك م اشکم

به ..کردیم کینزد دیکه با ییها يام دورتم يبه جا..گرفتیبغل م دیکه با ییتمام سرا يحاال به جا...برگشته -

اون منو ...و اون! رو که اول بهش ابراز عالقه کردمو از دست دادم يمن مرد! منو از خودش روند..من فحش داد

رو  یکس چیانگار ه گهیکرده و من د رییتغ...ستیرهام من ن گهیاون برگشته و د! از دست رفته هیکرد به  لیتبد

 !شناسمینم

 :کندیتمام تنم انگار که افول م احساسو

 !کنه یغربت زندگ يتو تونهیزن نم هی -

 :کندیم ادیآرامش را فر یکم میدر صدا یاما خستگ زنمیداد نم گریو د نمینشیم دیجدول سبز و سف يدرد رو با

من از اول دختر ...ضربه خوردم...من...که من نیفهمیکه من از هر طرف رونده شدم؟ چرا نم نیفهمیچرا نم -

بودنو  يقو تونمینم گهید! داشتم ازین یمن به حام! شکنمیم يبا هر واژه ا..یمینس..يمن با هر باد..نبودم يقو

! نیهمتون نقط ضعف من..و تو ، رهام! مکن يدور دهیکه ضعفمو نشون م يزیاز همه اونچ دیپس با! کنم يباز

 د؟یاز من دور ش شهیمن، م ينقطه ضعفا
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 :گذارمیزانو م يرو سر

 ..راحتم بذار ياگر دوستم دار -

 :دیسایدندان به هم م...ندینشیزانو م يرو

 با اون؟ يراحتت بذارم که بر -

 .دیگویرا م ییتنها د؟یگویرا م مییتنها ست؟یک قایدق "اون"

 ...برو -

 !تونمیمن نم -

 کیزانو بزند و مثل  میعجز روبه رو نهمهیمرد با ا کیاصال چرا  !شودیجا بسته م نیدفتر هم نیا...بندمیم چشم

 "ستیرفتن کار من ن"که  "تونمینم"و نرم بنالد که  فیلط یپارچه اطلس

 !يتو مرد -

 رفته؟ ادتی..نامردم هینه من ..هه -

 !نامرد برو -

 ..رنینامردا نم -

 :چکدیاشک ب طاقت م..کنمیم نگاهش

 !کن و برو یمردونگ! نامرد -

 میعظ لیوسا...کندیبلند نم نیچمدان سنگ..کندیدنبل دست به دست نم...زندیهالتر نم... دهدیبازو نشان نم او

را  یزن چیاو ه..کندیخموده کمک نم رزنِیاو به پ...بنددیبا پا در را نم...کندیخرج نم..کندیخانه را جابه جا نم

 ...کندیرا پاك نم یاشک چیه...بوسدینم

 ...کندیخرج م یمردانگ ينامرد نیاو در ع...رودیم فقط او

 زیکن کیخانه و از تو  ندازدگوشهیرا بکشد، ب تیبازو..داد بزند ستد،یبا توانستیانصاف نباش نگار، م یب

 ...به اجبار ببرتت اما عاشقانه نوازش کند نگاهت را نکهیقسمت خوبش هم ا...بسازد

 ...دوستم داشته باشد..فقط دوستم داشته باشد توانستیم...بهترش قسمت

 !باز به زور مرا کنا خودش نگهدارد توانستیباز خباثت به خرج دهد م توانستیم..کند يبازهم نامرد توانستیم

 !چقدر مردانه دوست داشتنش را کنار گذاشت ينامرد نیع در

 ! اورمیم ریگ نیفلسطو مظلوم را  چارهیعشقِ ب یوقت شومیم لیاسرائ کنمیحس م یمن گاه و
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 توننینداشتن گفتن م یمشکل شونیصحبت کردم ا يکم زودتر برم خونه؟ با خانم باقر هیمن امروز  شهیم -

 !مربوط به منو انجام بدن يامروز کارا

 یمشک يگره زده ام را بند دکمه مانتو يانگشت ها..اندازدیکه به اجبار باال م يمرد روبه رو و شانه ا رهیخ نگاه

 :کنمیم

 برم؟ -

 :کشدیم یقینفس عم...شودیبلند م یصندل يرو از

 !بار باشه نیآخر دوارمیام -

مهتاب با تلفن صحبت .زنمیم رونیاز اتاق ب یحرف چیه یو ب کنمیرا جابه جا م فمیک..زنمیم یجان یب لبخند

و من اصال حوصله ندارم که تا  "منم برسون خونه سایوا"دیبگو خواهدیم فهممیاشاره زدن ها م نیو از ا کندیم

 ...آن سر شهر برسانمش

 !دهمیرا فشار م نگیتوجه دکمه پارک یب

چراغ  يدر تقال رمیگیم ییتزایپ ینیم! گرسنه ام تینها یکه ب کنمیو فکر م کنمیعقب پرت م یرا صندل فمیک

 !خود را کنمیم ریقرمز ها و عوض کردن دنده ها س

که چقدر از  داندیم نیماش نیو ا زندیچشمک م نیچراغ بنز...سپارمیم شهیآخر را به التماس کودك پشت ش برش

 !زارمیب زشینفرت انگ يزدن و تحمل بو نیبنز

و رو  ریرا ز فمیک زند،یزنگ م لیموبا...لگن تمام شود نیا ي هیتا تغذ مانمیو منتظر م کنمیرا خاموش م نیماش

 !کندیم يباشک باز میقا فیدر آسترک ستیچند وقت کنم،یم

 :کشدیرا م یاما فلش طوس لرزدیم دست

 بله؟ -

 ؟یخوب...يالو؟ سالم نگار -

 :دیچیاو در گوشم نپ يچه خوب که صدا...بندمیو چشم م دهمیم هیتک یصندل به

 ؟یتو خوب...خوبم..خوبم...زمیسالم عز -

 :کیو دوباره نزد شودیدور م شیصدا

 شم؟یپ يایدلم برات تنگ شده چرا نم ؟ينگار ییکجا...یلیاره خ -

 من همه خوبند؟ یچرا ب..یلیخ..خوب است "یلیخ" او
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 چقدر سر صداست؟...وقت نشد قربونت برم -

 :دهدیجواب م ریبا تاخ باز

 ...اومدن نایمامان جون ا -

 يخواهر دیتا شا دمیجنگیتمام وجود م ایبعد از تو تنها بمانم  نقدریقرار بود ا دانستمیاگر م..زنمیم یتلخ لبخند

 !یکس یب يواد نیدر ا شدیم بمینص یکس...يخاله ا يبرادر

 عمه روشنک اونجاست؟ -

 ...اوهوم -

 باران خوبه؟ -

 :خنددیبلند م بلند

 !یلیخ! گنده شده..غولچه؟ اره -

 :کنمیو رو م ریز یهزار تومان کی يپول را برا فیک شومیم ادهیپ..خندمیم..وانهید

 ؟ ییتو کجا -

 :دهمیرا به مرد م پول

 من؟ -

 :ستیعقب نیممتد ماش يبه بوق ها حواسم

 ..یلحظه گوش هی..جان نیلحظه راد هی -

 :کنمیپارك م يو گوشه ا شومیخارج م نیپمپ بنز از

 !کردمیم یداشتم رانندگ دیببخش -

 :کندیزمزمه م آرام

 نجا؟یا ياینم -

 :میگویمن بلند م و

 !اونجا امینم گهید..نه ..زمینه عز -

تنگ  میکه دلش برا زند،یچند وقت است که زنگ نم یدانیهم دلخورم، م نیراد نیاز هم...دیگوینم يزیچ

 دلزده ام؟ انیاطراف یلطف یچقدر از ب یدانیم شود؟ینم

 :بغض دارد؟ اره دارد شیصدا
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 کردم؟ يمگه کار ؟یچ يبرا -

به  یدست گذارم،یم زانیآو نیداشته باشند ، از ماش ازین ژنیکه انگار به اکس میو پاها کنمیرا باز م نیماش در

 :کشمیچشمانم م

 ..فکر نکنم... گهیفقط د! ينکرد ينه تو کار..نه -

 :کشمیم یقیعم نفس

 !نمیاصرار نکن راد گهید! خونتون امیب تونمینم گهید -

 :کندیم هیگر يجد يجد نباریا

 شماها؟ نیکنیم ينجوریچرا ا..خوب شدم گهیآخه چرا؟ من که د -

 "!جان نیراد"

 !خوده خوده سره بود نیا! رسدیبه گوش نم گریکه د یقلب يساره بود و صدا يصدا ست؟ین....سارست يصدا

 ساره اونجاست؟ -

 ..نجاستیبله ا -

 :باال کشدیاش را م ینیب

 ؟...آخه چرا -

 :د سوال دارماما تا دلت بخواه! یجواب چیه..ندارم یجواب چیه و

 کنه؟یم کاریاونجا چ -

 ؟يایاگه بگم م -

 :دهمیرا قورت م بغضم

 ...نیراد -

 ...نایا یاومد غذا درست کرد واسه مامان نجاستیاز صبح ا-

 !خوده خودش..خوده خودش بود يصدا یکی نیسوال ندارد ا "؟ییکجا! بابا نیراد "

 ؟يندار يکار! زمیبرو عز -

 !گهید ایخوب ب..زنهیکه اومدن همش از تو حرف م یعمه روشنک از موقع...نجایا يایبگم امشب ب خواستمیم -

 :چکدیم اشکم

 !نیخدافظ راد -
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هم  يهر دو انگشت اشاره و شصت را رو! قیچند نفس عم..بندمیچشم م...اندازمیم يکنار یصندل يرا رو یگوش

را رد  نیغمگ يترك ها کنمیم یو سع نکمیضبط را روشن م! کنمیرها م شیدندان ها را از بند سا...فشارمیم

 !کنم

 ...دلم برود ادیاز  زیهمه چ نیپمپ بنز نیا يلومتریدر چند ک دوارمیو ام کنمیم روشن

 میدوباره موها! کنمیام را تن م یمشک یغواص راهنیپ کنم،یسرم جمع م يحوصله باال یاتو کرده ام را ب يموها

 !میروزها نیا يت خوش بوو اکل يمختصر شیآرا...کنمیرا باز و بسته م

 ...زمیرنگ عز یشمیکه اصال دوستش ندارم و شال  يبلند يمانتو

 برسونمت ؟ يخوایم -

 : زنمیم يو لبخند کنمینگاهش م نهیآ از

 !رمیخودم م..نه بابا جان -

 : دیایجلوتر م! کندیو با لبخند نگاهم م دیگوینم يزیچ

 !دختر يچه خوشگل شد -

 :زنمیبه شانه اش م یدست! رودیم ادمیکه  يگوشواره ا..زنمیم لبخند

 ..امشب دیببخش...خچالیگذاشتم تو  دمیآماده خر هیالو هیبابا  -

 :گذاردیهم م يرو چشم

 ه؟یچه حرف نیا..برو دختر جان -

سر کوچه سر و صدا و  نیاز هم...رمیگیم ی، گل مورد عالقه هست دیسف ومیلیدست گل جمع جور ل کیراه  سر

 .داستیپ ناستیا یکه مرکزش خانه هست یتیجمع

 . کنمیاند م ستادهیکه دم در ا یبا مردها و پدر هست يمختصر کیعل سالم

محمد خنده ! شودیپرتاب شود در خانه هم باز م فیبه ک دیکه با یچیو سوئ لیو دست گل و موبا فیجدال ک در

 :اندازدیکنان ابرو باال م

 !دییفرماب...نیخوش اومد! به به نگار خانوم -

 :زنمیم لبخند

 !خودتون يبرا شاالیا. مبارك باشه -

 :کشدیگردن م..شودیو تا گردنش سرخ م خنددیم
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 ومدن؟یخانوم ن روزهیف -

 :دهمیرا داخل م میموها

 !زنمیبهش زنگ م..دونمینم! ادیقرار بود خودش ب -

سر ...ردیگیم...زدیریدلم م گذارمیپا به خانه م...شودیو او بعد از تعارف کوتاه از کنارم رد م دهمیتکان م سر

 .من دوام نداشت يکه برا یخوش يروزها ادیبه ! من برگزار نشد يکه برا ییجشن ها ادیبه ...رودیم

 دیتا اجازه قهقه را داشتم؟ اصال چقدر با بودمیلبخند م دیچقدر با شد؟یم یآفتاب ایدن نیتا ا بودمیروز م دیبا چقدر

 ؟يتا رهام من شو بودمینگار م

 ...جنگم دانیمن م. رودیو م خوردیشکست م شود،یم يزیخون و خونر..شودیدعوا م..دیایتا پشت پلک م اشک

! کنمیم ياش حسود یروزها بدجور به خوشبخت نیکه ا یهست! کشمیرا در آغوش م یو هست کنمیباز م چشم

 !شودیام م يحسود زشیبه همه چ رش،یبه ام رش،یبه تقد

 !زمیمبارکت باشه عز -

 :دوزدیدر نگاهم م چشم

 قربونت برم؟ يکرد هیگر -

 :خندمیم

 ؟یچ يبرا هیگر ه؟یگر -

 یِو ناکام یبدبخت"...ندارد هیکه گر گرانید یچه؟ خوشبخت يبرا هیاز من بپرسد که واقعا گر دیبا یکیکه  انگار

 "ندارد؟..من که دارد

 :اندازدیباال م شانه

 !یینجایخوشحالم که ا یلیخ -

 .شودیبه تظاهر اما دلم هزار بار خوش م یحت..باشد یانگار از بودنم راض یکی و

 .نمشیبیکو؟ نم روزهیف -

 :اندازمیبه اطراف م ینگاه

 .ادیم..اونم ادیم -

 ! نمیبلند بب يِریلباس ش نیو انگار که بخواهم خودم را درون ا اندازمیم شیبه قد و باال ینگاه

 !یلیخ...یهست يقشنگ شد چقدر -
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 :کشدیم راهنشیبه دامن پ یدست

 ! يبگو خوشگلتر شد -

 :خندمیم

 !نبودم ییمن از اولم ادم دروغگو -

 :زندیم میبه بازو يا ضربه

 ...نامرد -

 " کشمیم یسرک..زندیبا محمد حرف م...نمیبیرا کنار در م روزهیلباس، ف ضیتعو يبرا رومیم یاتاق خود هست به

 "رسونمتونیمن م" "خوامیمعذرت م...نشد دیببخش "بند  یخال ي روزهیف يو صدا "؟يدیچرا جواب تلفنمو نم

 ...رومیو به سالن م دارمیکوچکم را برم یدست فیک! رومیبه اتاق م نتمیبب روزهیف نکهیو بدون ا خندمیم

 .کنار کنمیو پرتش م کنمیدهان کج م یغاتیتبل جیجز چند مس ستین يخبر چیه...کنمیرا چک م یگوش

! کنمیم سهیالغر و برنزه را با خودم مقا يدخترها..شومیم رهیحوصله به اطراف خ یو ب اندازمیپا م يرو پا

که هر وعده  ییغصه ها نیباالخره ا...چقدر چاق شده ام دایجد کنمیو حس م کشمیم میبه پهلو یناخداگاه دست

 ...گریبروند د ییجا هی دیبا خورمیم

عطرش را  حهیرفاقت را نهمهیکه بعد از ا کندیو فکر م...  روزهیسرد ف تینها یو دست ب شودیم دهیام کش گونه

 !ستمیبلد ن

 .به ما يرخ نشون داد هیباالخره ..خانومِ نگار خانوم...به -

 :ندینشیو کنارم م زنمیم لبخند

 دم در؟ يدیمحمدو د -

 :اندازدیپا م يو پا رو چرخاندیم چشم

 ..یکنیچرا بل نم..نیکیچرا ال نم..نیدیچرا جواب نم گهیم یه! که لستیپ نقدریا...آره بابا -

 :خندمیم

 ؟یگیم یتو چ -

 ؟یدونیتو که م.. دمیاصن جواب نم -

 به حال من دارد؟ يریبگذار دل شاد باشد چه توف..اورمینم شیاش را به رو یخوش..دانمیمن که خوب م و

 !کنمیآش و الشم مشغول م فهیلط ینیریو خودم را با ش دهمیتکان م سر
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 از رهام چه خبر؟ -

 ؟یکنیچرا در چشمانم نگاه نم حاال

 :زندیخودش را باد م یکه با ناز خاص شومیم رهیخ یو به هست اندازمیباال م شانه

 باور کنم؟ -

 :چرخانمیچشم م کالفه

 !يدوست دار يهرجور -

 :پرسدیم یمکث طوالن با

 زنگم نزد؟ ؟یچ غمای -

 :کنمینفسم را فوت م...گذارمیهم م يرو چشم

 نه؟ یامشب کمر به قتل من بست -

 :خنددیم

 ..نه بابا -

 کندینقره کوبش را سر م دیچادر سف یهست...را بخوانند غهیص عتریداخل و سر دیایب خواهدیم ریکه ام دهندیم خبر

 !میشویم میبلندمان قا يهم در پس شالها روزهیمن و ف...

 !نیشده ا پیچه خوشت شرفیب -

و  شدیمن م يبرا دیکه با ياز مرد یجذب به دنبال نشان یِکت و شلوار مشک نیو باز هم در ا دهمیتکان م سر

 !گردمینشد م

 يدور يهمان روزها! یبه همان محضر دوست داشتن بردیمرا م یروحان یِحلق يمجلس و ع ها و ح ها سکوت

 يبعد شاد زنندیبعد دست م...فرستندیاول صلوات م دیگویبله را که م...شدم دست و پا بسته محرمش یلیکه خ

 !من است يروزها نیا يشاد نیا چکد،یم یوقت هم شد اشک کنمیبعد بغض م کنمیمن اول مرور م کنندیم

 

*** 

 

صاحب  یقلب ب نیاصال چرا همه اتفاقا حول محور ا..ستدیایقلبم از طپش م نمیبیرا که پشت در م نیراد کفش

 ...تپدیتند تر م ياوریم ادیرهام را به ...تپدیتند تر م يشویعاشق م..تپدیتند تر م يدویم...مچرخد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

 !است نیمشت خون نیسر هم ریز یاتفاقا زندگ نیمهمتر..تپدیاول از هراس مرگ تندتر اما بعد کند تر م يریمیم

 چرا نبود؟..پس چرا کفش او نبود! دیایپدر م يبلندش و جک گفتن ها يخنده ها يو صدا کنمیرا باز م در

 :گذارمیکنار اپن م یصندل يرا رو فمیک..کندیبغلم فقط نگاهم م پردیو نم کندینم زیدورخ نباریا

 !سالم -

 :نییپا اندازدیرا م سرش

 ..سالم -

 :زنمیزانو م شیرو روبه

 ؟ياومد یبا ک ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 :و پر حرف یطوالن...کندیم نگاهم

 !اومد ساره جونو برسونه...بابام -

 !مانده ام یباق يساره شد ساره جون؟ من همان نگار یک از

 :میگویم رومیهمانطور که به سمت اتاق م شومیو بلند م زنمیم يشخندین

 ...گذرهیبهش بد م نقدریکه ا رمیبم...خونهیدرس م نقدریساره جون که ا نیا يبرا رمیبم -

 :زندیو داد م خنددیبلند م يبا صدا بابا

 ...حسود  -

 آگاهم ؟ یکه به خوب یقتیاز حق ترساند؟یمرا از چه م..اسمش حسادت است دانمیمن خوب م و

 :کنمیپرت م يرا گوشه ا شالم

 ؟یبابا الک یگیم یچ -

 !زندیحرف نم یوقت الک چیاو ه که

 ..است ستادهیدرست کنار چهارچوب در ا گردمیبرم

 :کندیاست که بحث کودکانه اش را باز م نیو راد دهمیم هیهم به در تک من

 باشم؟ نجایامشب ا یکن یبابامو راض شهیم -

 :نمینشیتخت م يرو

 !یبش لهیپ نقدریا ستیتوام الزم ن...یبمون نجایحتما دوست نداره ا -

 :ندینشیهم کنارم م او
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 .میکنیم يباز یبابا جون قول داد باهم فوتبال دست...باشم نجایآخه من دوست دارم ا -

کنم  زیپره خواهمیبفهمد که من م..بداند...سدیبنو...تا بخواند شودیدر چشمانم جا نم يواژه ا چیه..کنمیم نگاهش

سرش را به ...شودیبازتر م شیو رو ندیبیاحوال سرد را در نگاهم م نیافت ا! يگذاریاز نقطه ضعفم اما تو نم

 :دهدیم کهیت میبازو

 .گهیبگو د -

 !کنمیفقط بو م..کنمیو فکر نم گذارمیم شیموها يام را رو ینیب

 کجاست؟ -

 :کندیسرعت نگاهم م به

 م؟یبگ میاالن بر..نهییپا -

 :دهمیقورت م یدهانم را به سخت آب

 نه؟ییپا -

 :کشدیدستم را م..شودیم بلند

 ...گهید میبر ایب..اره -

 !اندازدیشانه ام م يرا هم رو یدوست نداشتن يو مانتو دهدیرا دستم م شالم

 ...گهید ایتورو خدا ب -

 :زندیم میبه بازو يو ضربه ا کندیم يخنده ا بابا

 ..بچه يبرا يذاریچقدر طاقچه باال م.حاال  گهیپاشو د -

 !کوبدیکف دستش را به دست پدر م یبا خوشحال نیو راد کنمیرا تن م مانتوام

 :زندیو حرف م دودیراهرو جلوتر از من م در

همش توراه منو دعوا  ياونجور..گردونمیبگو خودم برش م یخوب؟ راس...گهیگو بابا جون ماگر اجازه نداد ب -

 باشه؟! گهینم يزیباشن بهم چ نایخونه عمه ا میریم میاما اگه تو برسون کنهیم

 پنهان شده بود؟ هیسا نیا يکجا دمش؟یبرگشتم ند یاز مراسم هست یچرا وقت! کنمیدر را باز م دهمیتکان م سر

دختر  یوقت...شکندیدلم م...دهدیرا هم باال م شهیو ش کندیرا پرت م گارشیس چیکه ه شودینم ادهیپ دنمانید با

 !شهیاز خرده ش شومیبه سطح قلبم و پر م پردیم..شودیخورد م شکندینم نباریا نمیبیکنارش را که م زهیم زهیر

 :دهدیم نییرا پا شهیش ندیبینم نیاز راد یحرکت یوقت ندیبنش خواهدیم نیراد کندیفکر م..کندیرا روشن م نیماش
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 !میبر نیبش -

 رفته؟ ادتیهم  سالم

 :دهدیسالم م کندشیاز نگار م باتریو با هما لبخند نامرد که ز شودیخم م ساره

 ..آخه شمینم ادهیپ دیببخش ن؟یخوب..سالم نگار جون -

 :دهدینگاهش قورتم م فاصله با نیکه در ا سپارمیرا به رهام م میخیو نگاه  دهمیتکان م سر

 !بمونه نجایامشب ا نیراد -

 بتیه يقلبم برا! شودیم ادهیپ..ردیگینگاه م! دو نیا نیماب يزیچ کی..نبود ياصال هم دستور...نبود یسوال اصال

 :کندیاز دستانش را از پشت بند کمربند م یکی..زندیاش م یلعنت

 !نیمنو بب گهید نیخواستینم کردمیفکر م -

جمع بستن  گریاز اندازه لذتبخش بود د شیکه ب یبعد از آن آغوش و بعد از شرمِ المذهب..به خدا بس کن تورا

 !دیایفعل ها مسخره م نیا

 !نه پدرش..نیمنم گفتم راد -

 :کشدیبه لبش م یانگشت...تنگ بود تیخنده ها يچقدر دلم برا...خنددیم

 !پدرشه هیشب یلیخ نیراد -

 یکم دیتا شا گفتمیکاش م!ستین یبهانه خوب گرید "نیراد"من  دنید يبرا گفتمیکاش م. زنمیم يشخندین

با نوك کفش به ... میگویکاش، اما نم..بشر کم شود نیا يحرفها رو نیبا ا کنمیکه گمان نم! شدیکم م شیرو

 :افتمیپا م ریجان برگ ز

 !یکنیم ياز من با کلمه هام قشنگ باز ریغ -

 :شودیترسناك م شیصدا

 ست؟یخوب ن نیا...گم کنم تونیگورمو از زندگ خوامیم -

 :دوزمیدر چشمش م چشم

 !دونمیبچه رو وابسته به تو نم نیمن ا -

 :زندیم نیبه سقف ماش یو ضربه آرام خنددیبه مسخره م نباریا

 ...بچه نیا...واقعا خنده داره -

 :رمیگیمقابلش م ستیو دستم را به حالت ا بندمیچشم م کالفه
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 ..حوصله ندارم و توام به گمونم  انه؟یبمونه  يذاریم -

 :کنمیبه ساره اشاره م و

 !يدار يمهمتر يکارا -

 :کندیرا باز م نیو در ماش "مهمتر يکارا"کندیلب زمزمه م ریبا خنده ز دهدیتکان م سر

 !ممیمقابل تو تسل شهیمن که هم -

 ریز! شیلعنت به عطر موها..يوا..شیموها عطر..شودیو او گنجشک وارانه در آغوشم جا م کنمیپشت بغلش م از

 :بوسمیگوشش را م

 ؟یچ شهیم یسیمو به انگل -

 :خنددیم

 .میدینرس نجاهایهنوز به ا -

 :دوزدیو چشم در نگاهم م گرددیبرم...بوسمشیو باز م خندمیم

 !نگار -

 :بندمیم چشم

 !خونتون امینم گهیمن د...نه -

 :خنددیم

 ؟يدیاز کجا فهم -

 :چسبانمیاش م یشانیام را به پ یشانیپ

! یبگ يخوایم یچ فهممیو لب غنچه م یکنیملوس برام چشم درشت م يمثه گربه ها ينجوریا یوقت دایجد -

 خوب؟ شهیتکرار نم گهید نیاما ا

 :زندیم میبه بازو یجانیب مشت

 ؟يبد شد نقدریآخه چرا؟ چرا ا -

 :میگویم دهیبلندوکش

 .بخــــــواب -

 ؟یکنیم ينجوریخونمون؟ چرا با بابام ا ياینم یواسه چ..بگو خوابم،ینم -
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را  "شب" کیانتظار نور مهتاب، انتظار  رك،یرجیعالمه ج کی يو انتظار صدا کندیسکوت م...باز بندمیم چشم

 ییایشب رو چیه ردیگینگاهش جان م دیخورش یتا وقت! معنا ندارد یاهیس چیاما در آغوش مرد کوچکم ه...دارم

 .در اتاق مجرد من رقم نخواهد خورد

 .باباتو فراموش کنم خوامیچون م -

انگار نور مهتاب  نباریا رسد،یدور دست به گوش دل م ینیها از سرزم ركیرجیهجوم ج نباریا...کندیم سکوت

 !درونش غروب کرده باشد دیانگار که خورش...انگار شب باشد...کرده باشد یصورتش را آسمان

 .گمیبهش م -

 :ردیگیم دهینشن ای..شنودینم ایو زمزمه ام را  رومیبه خواب م...من هم ...بنددیم چشم

 ...بهش بگو -

 

*** 

 

را  زیچ چیمن ه! را لمس کنند میخانه اش کفش ها يجلو يرو ادهیپ خواهمینم یمن حت..شومینم ادهیپ

 !خوامینم

 :شودیم یطانیش شیو صدا گرددیبرم..کندیدر را باز م..بوسدیام را م گونه

 !گمیبه بابام م -

 :رودیتا کوله اش را بکشم که در م شومیو دوال م خندمیم

 !شرفیب...برو -

 ياز رو...کندیم ریخانه گ ياز پشت به سنگ باغچه جلو شیپا...دودیو عقب عقب م دهدیقهقه دست تکان م با

 ...زنمیادمیو اسمش را فر شومیبلند م یصندل

سر  يلبه شالم را رو...کنمیبغلش م...زنمیداد م...کنمیبلندش م! شومیم دهایپ عیسر..يداخل جو شودیم پرت

 :زندیم ادیو فر کشدیم رونیرا از آغوشم ب نیراد...سمتمان دودیو رهام هراسان م شودیدر باز م...گذارمیم نشیخون

 ؟يکرد کاریچ -

 ! اما بدجور دلم را سوزاند...نشده بود شیآرا یداغ ياز واژه ها "يکرد کاریچ"

 :کندیو اسمش را صدا م بوسدیوقفه م یرا ب صورتش
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 ...جان نیراد..نیراد -

 ؟یخوب...بابا -

با خون  ينگار چه رابطه ا... کنمیشدن شالم نگاه م دهیام و به کش ستادهیو من فقط با بغض ا کندیناله م نیراد

 دارد آخر؟ نیسر راد يرو

 :کندیم مخشم نگاه با

 هان؟ ؟یکنیازش مراقبت م ينجوریا -

عقب  یصندل کشمیم رونیرا به زور از آغوشش ب نیراد...کشمیابرو در هم م...پراندمیهان آخر نافرم م نیا و

 :زندیاز همانجا داد م کندیدر جلو را باز م..رودیکه در قلبم فرو م ستییرهایاز آن ت گرید یکیساره ...خوابانمشیم

 !امیزود م...ساره شما خونه باش -

نه مثل ...ساره و حضورش در خانه اوست ياز دست رفته برا يآبها نیا فهمدیو چه خوب که نم..چکدیم اشکم

 !کرده ریگ يکاسه ا مین ریز يواقعا کاسه ا نجایا..ستیمن ن کیتحر يبرا...ستیحسادت من ن يبرا نکهیا

 :داشبورد يرو زندیم

 .تندتر برو -

خوب است، او ...کندیناله م..کندینگاه م..ستین شیزیچ نیراد...ردیگیو دستش را م گرددیبرم...رومیمن تند تر م و

 ...شلوغش کرده يادیز

 ..نمیراد -

و او  چکدیاشکش م...کنمیم هیرهام؟ و من هنوز بچه مانده ام و هنوز گر يبچه شده ا لرزد؟ینم..لرزدیم شیصدا

دلم دست تو  زهیعز! ندیاش بب یمیانگار که نخواهد نگار قد...ندیانگار که نخواهد نگار بب..کندیبا خشم پاکش م

 !ستیرو یاز هرکس شتریمن ب يبرا

 !نشده است يزیچ نیراد ؟يقراریچرا ب ؟يدودیچرا م کند،یبغلش م..ستمیایم کینیدر کل يجلو

 :کنمیزمزمه م...رمیگیشالم را به دست م یو لبه خون دومیهم کنارش م من

 .ستین يزیچ ؟یکنیم ينجوریچرا ا -

  "یکه بفهم یستیتو پدر ن "کندیاو هم زمزمه م و
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او ...ستمین يزیچ چیکه من ه! زندیم یتو دهن..دهدیشدن دست نم یحس ته..شدن یخال..پوچ شدن حس

سرش را به سنگ ..او هم کنارم...نمینشیم یصندل يرو! فهمدیم زهایچ یلیکه خ يپدر کی..حداقل پدر است

 .یدزدک یلیخ...یواشکی یلیخ..شومیم رهیاش خ یرخ دوست داشتن میبه ن...بنددیو چشم م دهدیم هیسرد تک

 حالش خوبه؟ -

 :رودیآدمش جلو و عقب م بیس

 .رنیاز سرش بگ یتیس هی نانیاطم يگفتم برا -

 لمانیتحو گریمهتاب هم د...دیاینه نم د؟یایم ركیرجیج يصدا...بندمیو چشم م دهمیم هیهم سرم را تک من

 !ردیگینم

 بود نگار؟ يچه کار نیآخه ا -

مرد  نیمن مقابل ا...دهمیبه صورت خسته اش گوش م...شومیم رهیدرمانده اش خ يو به صدا کنمیباز م چشم

 :کنندیجابه جا عمل م میتمام حواس ها

 تو؟ يمنطق شد یب نقدریمن بود؟ چرا ا ریتقص نیخورد زم نیراد نکهیکردم؟ هان؟ ا کاریمن چ -

 :کشدیم نییرا هزار بار باال پا شیو مو گذاردیآرنج م يرا رو دستش

 ...برو -

 :نمیچشمانش را بب دیتا شا شومیم دوال

 کجا برم؟ ؟یچ -

 :کندیبلند م سر

 !يبر یتونیحاال م...يدی، زحمت کش یمرس -

 :شومیم رهیو به رو به رو خ فشارمیهم م يلب رو نهیبه س دست

 ...نه ایبمونم  نیراد شیپ خوامینداره که م یو به تو ربط رمینم -

 :دهدیرا در هوا تکان م دستش

 !یکه بمون ستیالزم ن..یبمون خوامیمن نم...نگار خانوم...خانوم پارسا -

 :دهمیاشاره ام را در صورتش تکان م انگشت

 .نداره یبه تو ربط -

 :کنمیم با مکث اضافه و
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 !آذر يآقا -

 خندد؟یاحساس م يبل بشو نیرهام در ا خندد؟یم

 !يزیریتمام معادالت من از پدر بودنو بهم م يتو دار -

 :اندازمیباال م شانه

 ..که هست ینیهم -

 :سمتم گرددیبرم نهیاو هم دست به س...خنددیبلندتر م نباریا

 ...نگار -

 :دومیم دیایم رونیو به سمت دکتر که از اتاقش ب دهمیرا نم جوابش

 ست؟یکه ن شیزیچ -

 !همسرتون اصرار داشتن... ستین یمن که گفتم مشکل...نه خداروشکر -

 ...ردیگیخنده اش شدت م..زنمیدو کتفش م نیب يضربه ا اریاخت یب.. خنددیباز م رهام

 !خفه شو -

 !سپاردیو باز به دکتر گوش م خنددیم..کندیم نگاهم

 :بوسمیو م رمیگیرا م نیراد دست

 !ينصف عمرمون کرد..بچه جان -

 :زنمیلب م..خنددیم

 ؟یخوب -

پروا تر  یلبخند پسرك پرروام ب...کندینگاهمان م نهیرهام دست به س...شودیم دهیبه باال سرم کش نگاهش

 :کنمیزمزمه م...شودیم

 !ببند شتوین -

 !خونمون ادیچرا نگار نم دمیبابا باالخره فهم -

 :شومیبلند م عیسر

 ...کم استراحت کن هیجان  نیراد -

 :خنددیبلند م يصدا با

 ...خودش شبید -
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 :رودیناخداگاه باال م میصدا

 !ایسرمت تموم شد مرخص -

 :شیلحن صدا شودیو باز خشک م ستدیایپنجره م يو رو به رو گرداندیحرف رو برم یلبخند، ب یب رهام

 !ایزنیحرف م یلیخ نیراد -

نوزاد  ركیرجیج کی کنمیو حس م...شومیم رهیام خ یبه شال خون...کشمیم ینفس راحت...دهمیم هیتک وارید به

 .خواندیرهام نور مهتاب را م کنمیو حس م...آهنگ به قلب من پناه آورده ياز جنگ فالت ها

 سوزد؟یبگو چرا هالل کمر من م...يتو که با نگاهت ماه را بغل گرفته ا! یه

 

*** 

 

 :چسبانمیها م قهینشانه ام را به شق يها انگشت

که  دهیم يساررو باز کردمیفکر م.دهیم تیکه هنوز بهم اهم دونمیم..هنوز دوسش دارم دونهیم! یهست...یهست -

واقعا ..من..خبر بردم یب نویمن راد! من نبودم که بخواد باعث حسادتم بشه..کنه اما اون خونش بود کیمنو تحر

 کار من از حسادت گذشته؟ گهیکه د دونهیاون نم! فهممینم

 :کوبمیران م يدو دستم را رو دانمیرا هم نم نیا لیو دل خنددیم...خنددیم

 !نخند...ینخند هست -

 :ردیگیدهانش م يرا جلو دستش

 ..اما آخه دیببخش...دیببخش -

 :خنده ریز زندیباز دوباره م و

به جون  ياز صبح تاحاال افتاد یچ یعنی ؟یفراموشش کن يخوایم یگیمگه نم ه؟یچ ایباز وونهید نیآخه ا -

 من؟ 

 :ندیگزیاسکان م میاخمها یگیدر همسا یکمرنگ لبخند

 ...خفه شو -

 :زندیبه شانه ام م يضربه ا...خنددیاو بلندتر م و

 شه؟ینم...کن یوونگیبارم که شده د هی ایب...يبد یبار به حرفم گوش هیفقط ...بار هی خوامیاما م شمیمن خفه م -
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 :خندمیم اریاخت یب

 !چرخهیم یوانگیمن رو مدار حماقت و د یِبار؟ کل زندگ هی -

 :کندیانگشت اشاره به صورتم اشاره م با

 !هیوونگید نیمنظورم به هم قایدق..نِیهم..آها -

 ...او بلند تر...من بلند تر ! خنده ریز زندیبلندبلند م لیدل یو او هم ب شودیم دیام تشد خنده

 وانهیماراتون گذاشته اند د...کنندیکه از دهانم اخراج شده اند با شور به هم برخورد م یانضباط یب يها مولکول

 ..وانهید يمولکول ها...وانهید يخنده ها..وانهیصاحب د..ها

 :زندیداد م..خوابدیوسط سالن م یهست

 ...وانهیعاشقتم د -

 :خندمیر ممن بلندت و

 !متنفرم...ازت متنفرم رهام -

 :زندیم قهقه

 ...يوید يشد -

 :خندمیو باز م کنمیکه از چشمانم روان شده را پاك م یاشک

 ؟يوید -

 !گفتیبرعکس م زویچ هیهم..يویآره د -

 !انسان نما هستم يِوید کیکه من ! اورمیکه داد زدم نم یخودم و دروغ يمن به رو و

 :ردیگیرا در دست م میهر دو بازو...ندینشیم کنارم

من ..اما! کنهیبهت اصابت م یکی شه،یرد م یکی!  انیغم م يموجها...يرو از دست داد زایچ یلیتو خ...نگار -

 یاوقات خوب نبودن اشکال یکه بعض یبفهم خوامیم.. یبدون خوامیفقط م...کنم اما یفضول گهید خوامینم

 یب يها هیتو اتاق به همه بالشتا و شبا و گر وروز بر هی...به زور و بال نخند نقدرینکن، ا يباز لمیف نقدریا...نداره

 يتوجه به تلفن و صدا یب...که رو گازه ییتوجه به آشپزخونه و غذا یب..توجه به پدرت یب..صدا پشت کن

که  شهینم يزیچ..وانهید گنیکوچولو بهت م هی..کوچولو هیو مطمئن باش فقط ..کن هیبلندگر يبا صدا...ونیتلوز

! 
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باهم ! وانهید ي وانهید..باشم وانهیهم که شده د کباری يبرا خواهمیو من م! میدوزیم گریدر نگاه همد چشم

 یمشکل مانشانیو من با زا کنندیم يریمولکولها جفت گ..و او داد زنمیمن قهقه م..خنده  ریز میزنیم...میترکیم

 !ندارم

و تکرار ...مرا نشان نخواهند داد يکلمه ها عمق خنده ها نیو تکرار ا خندمیو م خندمیم...خندمیبلند م بلند

 .کشدیکه چقدر حماقت در من سرك م..کنمیم یوانگیکه چقدر د..خندمیکه چقدر م فهماندیمکررش هم به تو نم

! رمگذایم شیرا به نما یوانگیاز د يگریاحمقانه ابعاد د يهمان خنده ها يال به ال...گذارمیاش م نهیبه س سر

خنده را که  يامان صدا یب يها هیبد و گر يحس ها... غائل نشده ام ضیتبع يزیچ چیه نیوقت ب چیه

 ...دندیاز خواب پر دندیشن

 ..خوانمیم ییالال شانیمن برا! کنند يبلندمان حسود ياشک ها به خنده ها نیکه ا ترسمیو م میگریم

بد ...ستین بیعج یوانگید! سر دادم هیخنده خوشمزه غصه خوردم و گر کیبعد از صرف  یدر آغوش هست من

 !نیهم...است "الزم"فقط  یگاه یوانگید..موقع هم یب...ستین

 :بوسمیاش را م یشانیپ

 ؟ياومد يدید -

 :رمیگیانگشت م نیاش را ب ینیب

 .ستیدرست ن نیا! يتو مجبورم کرد -

! کندینگاهم نم...کنمینگاهش نم گذارد،یم زیم يرا رو وهیرهام ظرف م...مالدیاش را به متکا م ینیو ب خنددیم

نگار؟ ناخداگاه لبخند  يخل شد...نه ای کندیکه نگاهم م فهممیپس از کجا م کنمیمن نگاهش نم یراست

 :ردیگیدستم را م نیراد...زنمیم

 ..میثبت نام کرد میرفت روزید -

 :کنمیتنگ م چشم

 کجا؟ -

 !مدرسه ثبت نام کردم..گهیمدرسه د -

 :دهمیم هیتک یراحت یو به پشت زنمیم لبخند

 کجاست حاال؟! خوبه...آها -

 :ندینشیتخت م يرو
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 !خونه شما کینزد -

 :اندازمیبه رهام م ینگاه

 !دوره یلیاونجا خ...مدرسه  نهمهیا -

 ...کندیگرم م لشیباز و سرش را با موبا کندینم نگاهم

 ...شهیدوستام تنگ م يدلم برا...دیمدرسه جد هی من اصال دوست ندارم برم -

 :مالمیرا م کمرش

 .یکنیعادت م...کوچولو -

 :باال کشمیرا م نیچانه راد...شومیم رهیو به سکوت مسخره اش خ اندازمیپا م يپا رو...اندازدیباال م شانه

 شده؟ یچ -

 :نییپا اندازدیرا م سرش

 ..دستپختش خوبه یلیساره خ -

 :سمت رهام گردمیبرم..میسایم دندان

 داره؟ يآلرژ یدونیلپه بخوره؟ نم دینبا نیراد یدونیتو نم -

 :کشمیرا از دستش م لیبا حرص موبا...دهدینم جواب

 ...یلعنت نیلحظه دل بکن از ا هی -

 :کندیو باز م بنددیم یچشمش را طوالن نهیبه س دست

 ه؟یهوم؟ چ -

 بخوره؟ یگذاشت یچ يداره؟ برا تیحساس یدونیمگه نم-

 :رودیو چشم غره م چرخاندیدور م کیرا  سرش

 !من خونه نبودم اونموقع -

 :کنمیو چشم تنگ م اندازمیپا م يرو پا

 آشپزتونن؟ ای نیخونه؟ لَله راد نیا يدارن تو ویساره خانوم نقش چ قایدق -

 :کندیم اخم

 ...درست صحبت کن -

 :خندمیو با تمسخر م شومیم نهیبه س دست
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 !تازه یکدوم رابطه عشق چیه...آها -

 !دهنتو ببند -

را بردارم که  فمیک خواهمیم..شومیبلند م... با همه زورش...کرد انیجمله را با تمام قوا ب نیا...هم نیراد..پرمیم

 :ردیگیدسته اش را در دست م

 کجا؟ -

 :ستدیایم میروبه رو...دیایو او کوتاه نم کشمیرا م فیحرف ک یب

 !نمیبب سایوا -

 کینزد! کنمیکه ردش م ردیدستم را بگ خواهدیکنارم، م دیایم نیراد...کشمیرا م فیهمچنان ک...ستمیایمن نم و

 :شودیتر م

 ..میحرف بزن سایوا-

 مانده؟ یواقعا حرف م؟یدار یحرف ما

منو  گهید يخواینم یگفت...برو یراحت گفت یلیاومدم حرف بزنم و تو خ...من اومدم که باهات حرف بزنم -

 ها؟ ؟يخوایم یتو اصن معلوم هست چ..حاالم...جواب من نبود نیا...ینیبب

  "؟یزنیم ادیفر نقدریچرا ا"يدیسوال کل کی

 :میگویم یو با آرامش ساختگ بندمیم چشم

 ...یبزن ادیکه سرم فر دهیبه تو اجازه نم خوامیم یمن چ نکهیا.نداره به رفتنم یربط چیه خوامیم یمن چ نکهیا -

 :زنمیمن هم داد م و

 ؟يدیفهم -

 :کندینفسش را فوت م...دهدیم يرا باز شیچند بار پا...دهدیم هیتک واریبه د نهیبه س دست

 کنم؟ هتیکم تنب هی..کم هیحداقل  يبذار شهیم -

 :اما با درد..خندمیم

 ست؟یبس ن نیا...شدم هیمن دوسال تنب -

 :کندینگاهم زمزمه م در

 .ستیبس ن نیا -

 :کنمیچشم باز نم روم،یم کینزد...رمیگیاحمقانه اما م دیشا رم،یبگ میتصم کی خواهدیو دلم م بندمیم چشم
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 ...ستیمن ن هیساره تنب -

 :کنمیم نگاهش

 رهام ساره ؟ ساره؟  -

 :شودیو باز م چسبدیخشک شده اش بهم م يلبها

 ...رو انتخاب کن که معقول باشه يدختر هیحداقل ..حداقل..بشه  ختهیحس حسادتم برانگ يخوایاگر م -

 :ستمیایم شیحرکت دوباره روبه رو کیبا ..کشمیبه صورتم م یو کالفه دست گردانمیبرم رو

 !خودت نکن ریدرگ...نکن رشیدرگ...بچست یلیاون خ -

 :زندیچندبار پلک م..انگار که دروغ باشد...باشد بیکه عج انگار

 کنم؟ تیحسادت؟ من تورو اذ -

 :رومیو عقب م مزنیم يشخندین

 .یکنیم انشیناباورانه ب یلیخ! یکنیکارو م نیهم يدار قایدق یکه برگشت یتو از موقع -

نگاه نشود  نیا خواهمیو من م دوزدیحرف در نگاهم چشم م یدوباره ب چرخدیدور خودش م..ردیگیرو م کالفه

 :رومیو سمت در م کشمیرا م فیک! باز فرار کنم خواهمیم..بوسه کی

 ؟یکنیچرا همش فرار م -

 :گذارمیم رهیدستگ يرا رو دستم

 !کنمیمن فرار نم -

 :داردیو قدم از قدم برم کندیشلوارش فرو م بیرا در ج دستش

از احساس خودتم فرار  یتو حت...يدر حال فرار شهیتو هم..یکنیکارو م نیهم ياالن دار نیاتفاقا هم...چرا -

 ! یکنین فرار ماز گذشتمو. یکنیاز من فرار م! یکنیم

 :ناخداگاه بود یلیآخر خ ادیفر نیا کنمیو من حس م بنددیم چشم

 ...سایبار وا هیخدا  يمحض رضا -

 :کنمینگاهش م نهیدست به س..رومیجلو م کنمیپرت م يرا گوشه ا فیک

 هوم؟ ؟يخوایم یچ...رو به روت قایدق..جا نیهم...سادمیمن وا -

 :کندیسر کج م...شودیتر م نرم

 !بگو -
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 :کنمیتنگ م چشم

 رفته؟  ادتی...رنیگفتن ندارن که م يبرا یحرف کننیکه فرار م ییکسا رو؟یبگم؟ چ -

 ...بابا -

 :بنددیچشم م رهام

 !نیبرو تو اتاقت راد -

 :چسبدیرا م مانتوام

 .خوامینم -

 :کندیرا محکم فوت م نفسش

 .یکنیازش فرار م يدار قایکه دق ینیهم...احساستو بگو! بگو -

 :زنمیاحساسم را؟ لبخند م م؟یبگو. ستیرهام واقعا عوض نیا...خندمیم ناباورانه

 ...یخودخواه یِعوض هیتو  -

 :رومیتر م کینزد

من عوض ..ارمیقبل از تو به زبون نم! ارمیاز احساس به زبون نم يکلمه ا گهید...رمیاگر بم یحت...رمیمن بم -

 رفته؟ ادتی نویشدم ا

خودش را به من  شتریب نیراد...دهدیم هیتک واریو به د رودیعقب عقب م! نرفته ادمی...نرفته ادمینه  -

 :کندیو او که آهسته زمزمه م بوسمیرا م نیراد... دارمیرا برم فمیک..چسباندیم

 ...منه ریوقته که درگ یلیدختر بچه خ نیهم...يریدرگ! ستیدر کار ن یرابطه عشق چیه -

 :خنددیم..شودیاز اندازه از دستم رها م شیخودش از تعجب ب چارهیب فیک نباریا...زدیریم قلبم

 !من عادت دارن به اعتراف یِزندگ يزنا -

 نییبا زهر کالمش پا دهمیکه قورت م يبه حلقومم، حاال هر کلمه ا دیجمله تلخ بود؟ چسب نیا نقدریا چرا

 !رودیم

 :شودیم کیقدم نزد کیبه کمر  دست

حاال ..شب خطا کردم کیمن ..شب گند زدم به همه دوست داشتنمون کی..شب با تو تنها بودم کیمن من  -

 .رو تحمل کنم یعدالت یب نیمن مجبورم که ا...اما! ستیعدالت ن نیا! عمره تنهام کیانگار 

 :شوندیدر نگاهم جمع م یزخم يزنها
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 مجبورت کرده؟ یچ -

 :کن ادیفر..داد بزن یمآرامشت را دوست ندارم، ک نیمن ا..بنددیم چشم

 ...يدوسال دور نیهمه ا -

 :دهدیم رونیب یو نفسش را پلکان کندیم نگاهم

گاو صبحانه  رتازهیدرست دوسال من با ش...دوسال! دنیبخش یدوسال زندگ..برام ساختن یدوسال زندگ -

خانواده  نیمن به ا..ونمیبچه مد نیبه هم...من! دوسال بزرگ شدم..دمیمن دوسال بدجور محبت د. خوردم

 .ونمیمد

 :نالمیو ناباور م چسبانمیم نهیرا به س دستم

 ...تو  نت؟یبه خاطر د...يتو دار -

 :اندازدیم نییپا لیسرش را ما..شودیاش جمع م چانه

 ...من یدونیم...یدونیتو م -

 :عقب کندیرا پرت م سرش

 ...نگار -

 !ایباال ب...کوبدیگلو م وانهیمن است که خودش را به د ینفس لعنت نیو ا زندیدستش را به کمرش م باز

 :ستدیایپر دردم م نهیبه س نهیس

 ...خودخواه هنوز دوست داره یِعوض نیا -

 :بندمیم چشم

 ."اما"نگو  -

 :شودیم کترینزد

 !ساره گناه داره نگار -

 :شوندیم سیگونه ام خ...کنندیم دیمرگ را تجد ا،یاح ينگاهم به جا یزنان زخم دیایکه باال م نفس

عمرمو  هیبق...نیبه خاطر دوسال د...هه...میخطا کرد...میعمر غلط کرد هی..میعمر تنها بود هی...شب نه هیما  -

 عدالته؟ نیتنها بشم؟ ا

 :بنددیم چشم

 .دلمو نسوزون -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

 :اش نهیتخت س زنمیم محکم

اصن به من فکر  ؟یکنیم کاریچ يداره؟ تو دارنگار گناه ن نیا...بگو من گناه ندارم..به من بگو...کلمه کی -

 ؟یکنیم

 :ردیگیبا آرامش مچم را م...شودیمن م یمشت زن نیتمر گریهزاران ضربه د...ستیضربه ن کی نیا

 ...آروم باش -

 :زنمیم داد

فکر  یکس چیتو به ه...من یِبه زندگ يرهام تو گه زد...يدار...یکنیم ينامرد يچون دار..شمیآروم نم -

 ...برات مهمه یرهامِ عوض نیفقط هم..یکنینم

 ...وونهیمن به تو فکر نکنم؟ د -

 :کشمیم رونیرا ب دستم

 ...من بهت فرصت دادم -

 :رومیمن هزار قدم عقب م شودیم کیقدم نزد کی

 !دمیمن زن شدم و بخش -

 ...نگار -

 ! نگو نگار -

 !اریدرن يباز وونهید -

 :دهمیتکان م شیرا هزار باره روبه رو انگشتم

ها؟ کاش با  ؟يدار غمایبا  یتو چه فرق...رهام! يادا نکرد تویبرگشت زندگ نِید ينجوریا...ستین یمردونگ نیا -

 .که تازه دست و پا درآورده بود يبه رابطه ا يزدیگند م يقشنگتر لیدل هی

 :دیسایم دندان

 ...ستمین غمایمن مثه  -

 :زنمیم داد

دست رو دست  يریو پسم بگ یبجنگ نکهیا يبه جا یبرگشت یق وقتاحم يتو...یمثل اون قایچرا تو دق -

تو ! يدوسال احمقتر شد..رینخ...يدوسال بچه شد...يو زخم زبون زد يکرد يدور..يو فحش داد یگذاشت

 آره؟  ؟يدیدوسال فهم نیکردنم تو هم یو مردونگ يبزرگوار یمعن...يبزرگ نشد
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 :خوردیبهم م يتکرار یکالفگ نیحالم از ا...کندیباز م یو ه نددیمب چشم

 !دهیترس نیراد...میبذار آروم صحبت کن...نگار  -

 !یکنیام که راحت حرامش م ینوازش نیکه چقدر تشنه هم یاگر بدان...کندیرا نوازش م شیو موها کندیم بغلش

 :گرددیبرم یآب وانیبا ل... آرام نشده ام يذره ا یو من حت بردیاتاقش م به

 ...خوامینم -

 :زنمیم داد

 !خوامینم...خوامینم..خوامینم -

 :زندیداد م...واریبه د کوبدیرا م وانیل یناگهان یلیخ یلیخ یناگهان

نگار من ...بزور شوهرش بدن خواستنیم شیدوماه پ نیهم ؟یفهمیم..اما گناه داره خوامیمن نم -

 ...من نذاشتم ؟یفهمیم..نذاشتم

 :زندیم ادیفر قتریعم

 !بفهم.رو دستم مونده -

 :ستمیایم شیروبه رو نهیو دست به س زنمیم يشخندین

 ...يتو حق انتخاب دار...باشه -

 :میگویرحمانه م یو من ب مالدیصورتش را م محکم

 ساره؟ ایمن  -

 ...نگار -

 :زنمیداد م بلندتر

 ساره؟ ایمن  -

 ..من یدونینگار خودت م -

 ساره؟ ایکلمه من  کیفقط ...دونمینم یچیمن ه -

 ...کنمیخواهش م -

 :خندمیم

 ...برات متاسفم رهام...يکردیتعلل منو انتخاب م یاگر هنوز برات مهم بودم ب -

 ...من نباریا...اما! ییتو شهیهم..ییتو شهیهم..انتخاب من ...نگار..نگار..نگار -
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 ...اریو ن"اجبار"اسم کلمه  -

 ....نگار -

 :شک یشده ام ب وانهید

 ...اسممو صدا نزن نقدریا -

 :ردیگیشالم را در دست م لبه

 ...تو تراس میبر -

 شکستن بود؟ تموم شد؟ نیآخر نیا -

 !کنمیخواهش م...تو تراس میبر ایب -

 !برسم خوامیکه م ییزایبه چ يذارینم...يذاریتو نم...شکسته بشم خواستمینم گهیمن د -

 ...ایب -

گند ...یکنیعاشق م.يایتو م...شده منم دهیکه بازم به لجن کش یاون ؟يزیریاشک م یچ يبرا -

 يبنداز يخوایم...يرینم نباریو ا يایم..یکنیم دیعشقو تشد..یشیم دایدوباره پ...يریم...یزنیم...یزنیم

 !منم خورهیم يباز شهیکه هم یاون..توئه رهام قتیحق نیا...رونیب

 :کشدیرا م دستم

 ...ایب -

 :شومیم دهیکش دنبالش

که هنوز  یمن...رهیگیم میسالم که هنوز با احساسش تصم یدختر بچه س هیمن ..دختر بچه احمقم هیمن  -

 ...بزرگ نشده

 :کندیو در تراس را باز م کندیرا پاك م چشمانش

 !بکن يکار هی...نخوامت گهیکن د يکار هی-

 :رومیعقب م..بغلم کند خواهدیم..خورمیاش م نهیو به س کشدیرا م میبازو

 ..ازت متنفر بشم نکهیا يبرا لیدل هی...کن که  يکار هیفقط ...ست نزنبه من د -

 :لغزندیخسته در نگاهش م يمردها باز

 !جوابمو بده...دهیمرد جواب م... کنهینه نم کنه؟یم هیمرد گر -

 ؟یکنیبا من م يدار هیچه کار نیآخه ا -
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 !بگو..حاال من زودتر...يقبل از من انجام بد یخواستیکه م يِهمون کار قایدق نیا ؟يچه کار -

 :کشدیرا م میبازو باز

 ...نکن -

 :هم کندیکه از گوشه کنارش چکه م یبه التماس...اصال عادت ندارم ستیمن به چشمان خ! مرد

 ...کنمیخواهش م -

 :رومیعقب م...کشدیجلو م..رومیم عقب

 ...بار هی نیفقط هم -

 یخستگ دیشا ایکه در آغوش بکشد مرا و  گذارمیحس گناه م یب یهزار سال دلتنگ يبرا کباری نیفقط هم من

از ...از حس خوب... شکنندیاز حس خوب، ترق ترق م میاستخوانها...زنانه ام در کند نهیمردانه اش را در س

 نیگرما، ا نیا د؟یایبند ب هیگر نیا شودیم...دهدیم هیام تک قهیاش را به شق یشانیپ..رهام رحمانهیب يفشارها

 :کندیآرام زمزمه م...کندیاش مرا وابسته تر م هینفس هر ثان

ندارم ،من فقط  یچیه..حرف ندارم...تو غرور ندارم شیمن پ..گفتن ندارم يبرا یچیه...ندارم یچیمن ه -

 ...دوست دارم اما

 !نگو...ترسمیها م "اما" نیاز ا من

دروغم گفتم تا دختره ...من قول دادم...به پدرش قول دادم! خر شدم...من بهش قول دادم...تند بود شمیمن آت -

 !نگار...اما..من به دروغ گفتم دوسش دارم که بدبخت نشه...شونیهمسا ریبزور نده به پ چاررویب

 :اش نهیبه س دهمیو سرم را فشار م رمیگیرا چنگ م راهنشیپ قهی

 !بد یلیخ...يبد یلیخ -

 ...خواست خدا بود...بره شیمثل قبل پ زیو همه چ میتوقع نداشته باش دو سال از هم دور باش -

 ..نه خواست تو بود -

 ...نگار -

 :گذاردینگاهش کنم اما نم خواهمیم

 ...يکردیبه من فکر نم ؟يداد یقول نیشده بودم که همچ میذهنت قا يمن کجا -

 !اشتباه...اشتباه کردم! رص داشتمح تییوفا یاز تو و ب...ازت حرص داشتم -

 :ردیگیرا م جانمیب مشت
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 !دیببخش..کردمیم نکارویا دینبا -

در حال من  یفرق چیجمله ه نیا ياصال ادا...شودینم شود؟یم فیرد میتمام زندگ بخشمتیم میمن اگر بگو و

 :برمیاما م دهدیامان نم هیگر! کندینم جادیا

 .بگو که دوست نداشته باشم يزیچ هیفقط  -

 :نالمیم..گذاردیسرم م ياش را رو چانه

 ...اما ارمیتو به زبون ن يکلمه خواهش روبه رو یحت گهید خواستمیم -

 :کنمیم نگاهش

 !نگارو دوست داشته باش! منو انتخاب کن...رهام -

 :فشاردیو م ردیگیرا محکم در دست م سرم

 ...من تورو دوست دارم...ییمن انتخابم تو -

 ..."اما"نگو  -

 ...سمیپاش وا دیکردم با یغلط هیکنم؟ من  کارشیکنم؟ هان؟ چ کاریدخترو چ نیمن ا -

 ؟یسینمیمن وا يچرا پا...غلطم هیمنم  -

 !کوبدیپا م یفیتکل یچقدر ب...زندیدست م اسیچقدر ...رقصدیم يدیچقدر ناام...شومیم رهیچشمانش خ در

 :مالدیاش را م نهیو س فشاردیهم م يچشم رو...ردیگیدردش م..کوبمیاش م نهیبه س یهم با تمام قدرت مشت من

 !نگار -

 !يتنه خستم کرد هیتو ...يخستم کرد -

 :کندیاز آغوشش سقوط کنم اما کنار گوشم زمزمه م خواهمیم

 .یوقت نخواستم خسته بش چیه -

نماز قبول  ستیکه غصب ینیاما تو بگو در زم..درش راه بروم توانمیم کنمیآغوشش بزرگ است که حس م نقدریا

 !ستیراه رفتن هم ن يجا ستیکه مال من ن یاست؟؟ در آغوش

 :کندیدستم را رها نم.شومیم بلند

 ...نگار -

 !بذار برم -

 :شودیم بلند
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 یب..میصبح حرف بزن فقط تا خوامیم...ییمن چا..يتو قهوه بخور...ایصندل نیرو ا مینیفقط بش خوامیامشب م -

 !نیفقط هم..نگار نیهم...دعوا یجنگ ب

 !گذاردیقهوه نم گذارد،ینم يبروم، چا گذاردیکه بروم، خاطره نم گذاردیاو نم...نمینشیم

را  يچا...گذاردیم زیم يقهوه را رو ندینشیکنارم م..گرددیبرم یول.گرددیکه برم گذردیچقدر م دانمینم... رودیم

که دستانش سهم ...که کمرم سهم او شد فروشمیامشب هزار بار فخر م نیهم...و امشب شومیم رهیبه ماه خ...هم

 .ستیاش غصب مهآغوش ه نینرفته که ا ادمی...چسبدیپز دادنها نم نیاما ا...من

 !کردمیحس قدرت م یلیمن خ ای..بود زیترحم برانگ یلیاون خ ای -

 :رمیگیرا در دست م فنجان

 .کمرنگ شده بودم یلیمن خ ای -

 ...نگار -

 :کنمیو نگاهش م دهمیم هیتک یصندل یسرم را به پشت کالفه

 !کنهیخسته ترم م...صدام کن جز نگار يزیهرچ -

 :کندینگاهش کم نم یاز تلخ يزیانحنا چ نیو ا زندیم لبخند

 ...نگارم -

 شودیم زد؟یدلت نر شودیم ؟يعاشق تر نشو یاسمت و ه يبچسبد به انتها یلعنت "م" نیا شودیبگو م تو

 نکند؟ یپادشاه "احساس"

 یرهامم اما ه میبگو خواهمیبشکافم کم است؟ م نهیبعد از دوسال چه کنم؟ س...دمشیبعد از دوسال شن یراست

 !که مال تو نباشند شوندیاسمها هم م دیایم ادمی

 :خندمیم

 !مال تو شمیم "م"با  ،یزنیبا دست پس م -

 :سمتم کشدیاش را م تنه

 .یکه تو مال من نباش شهینم لیدل يدور -

 !که فقط منو داشته باشه خوامیصاحب م هیمن ...نهیمشکل ا -

 :کندیو باز نگاهم م گرددیبرم...لیدل یب...خنددیم...کندیم نگاهم

 !بشه سیخ رهنمیدارم که پ یمن امادگ -
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 کیکه  یشب! ماه دارد و هزار کشته مرده کیکه  یشب...شومیم رهیستاره خ یو به شب ب رمیگیلبخند نگاه م یب

 ! رهام دارد و هزار نگارِ شکست خورده

 ...نکن هیکم گر هی -

 !کم بد نباش هی -

به سرشان و انگار  کشدیدست م...ستدیاینرده ها گذاشته م يرو یکه در جاگلدان ییها یکنار شمعدان..شودیم بلند

 ...نگار...نگار..نگار! کندیتکرار م کندیصدا نم...کندیمهزار بار اسمم را صدا ...مرا نوازش دهد يکه مو

 :دهدیم هیو به نرده تک کندینگاهم م...میشده ا وانهیامشب ما هردو د...خنددیبلند م...زندیو برق م رعد

 !شده یرتیبه گمونم غ...چاك کرده نهیس ییباال هیهمسا...هه...گفتم یاسم تورو به شمعدون -

به دست تو کشته " خواهمیکه م میمن به که بگو خواهم؟یناب تورا م يها رتیکه فقط غ میبه که بگو من

فقط  خواهمیو من م! ینحو پاك کن نیباتریتو رژم را به ز خواهمی؟ من م "معلوم شود میاز پا يشوم اگر نقطه ا

تو ! خواهمیرا م "تو" نیمن فقط هم! قتیاز نگاه رف يفقط تو حسود شو! از حجاب خرابم يتو حرص بخور

 ...تیهایباز یهمه عوض يچشم ببندم رو دهمیاما قول م...يکرده ا رییتغ

 !کشمیمن دارم درد م -

 :بنددیم چشم

 !ستین یدرد کم نمیمن دوست دارم ، ا -

 :ستمیایم شیروبه رو شوم،یم بلند

 !کن يبه خاطر خودت نامرد. بار بدباش هی! کن يبار نامرد هی...بار هی -

 :باز..خنددیم باز

 !مونیقلبمونه نه تو زندگ ياز ادما جاشون تو یبعض میقبول کن دیاوقات با یگاه -

 ...نه تو..نه من..ادما یبعض -

 :حرف دلخواه مرا...حرف بزن...نخند..خنددیم باز

 ...میمال هم بش میما هربار اومد -

 :ردیگیو سرش را باال م بنددیم چشم

 !نشد -

 :رمیگیاش را م قهی
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ما  یعنی تپهیتو تندتر م يقلبم برا یوقت..يدوسم دار یوقت...میما االن مال هم ؟ینیبیم یو چمال هم بودنو ت -

 ...من مال توام! نمیبیدرد و هزار لذت نم هیتخت خواب و  يتو تویمن مالک! میمال هم

 نیباتریکه ز یاونم درست نسبت به کس...سخته شهیاما نم کنمیم مویدارم تمام سع...تفاوت باشم یب تونمینم -

 !یکنیسختترش م يبه تو سخته دار ییاعتنا یب! باهاش تجربه کردم ارویحس دن

 ...رهام -

 !شهیاما نم خوامیم...رشیبزنم ز تونمیمن نم -

 ..رمیکه طالق بگ يتو تالش کرد -

 :خنددیم

 !رسونهیمنو به آرامش م یستیاون ن يبرا گهیکه بدونم د نیهم...زدم شیخودمو به آب و آت -

 !یکنینگهداشتنم نم يبرا یتالش چیهتو  -

 :کوبمیو پا م دهمیم هیها تک لهیم به

 ؟یتونیم..بکن يکار هی! حرف نزن ییراحت از تنها نقدرینخند و ا...یکنینم یحرکت چیتو ه -

 ریکامال آزاد اس يو من در هوا کندیکنارم م يها لهیو دستانش را بند م ستدیایم میرو به رو خنددیم باز

 :شده ام شینفسها

 !شدمیمن داشتم خفه م -

 ؟یچ -

 :شودیم کینزد

 !نگفته يپشت حرفا مردمیم گهیداشتم د...بگم هنوزم دوست دارم نکهیقبل از ا -

 :کنمیزمزمه م..کندینفسش رامحکم فوت م و

 !میدوباره اشتباه کن خوامینم-

 .يبخور زیاز دستم ل خوامینم قایو منم دق -

 :کشمیباال م چانه

 یعنی یکی نیا گه؟یم ینگاه چ نیا..میستیهم ن يبرا...يبرا یگیم ه؟یتو با خودت چ فیبهم بگو االن تکل -

 !خودتو یکن یمعن دیبا...برام یکن ریهر نگاهتو تفس دیکه با ياونقدر فرق کرد ؟یچ

 !ستیادما و ثبات خاطره ها ن رییدردناك تر از تغ يزیچ چیه -
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اگر اون گذشته ام نبود من تو  یحت...اما مونهیثابت م شهیخاطره ها هم ریاره تصو...دهیم رییاره زمان ادمارو تغ -

 ...اندازه نیرو به هم

 ...بندمیو لب م نییپا اندازمیرا م سرم

 !نه قهوه...میخورد ينه چا -

 !خورمیوقت قهوه نم یلیمن خ -

 ...خنددیم

درست  نویمورد عالقه راد يغذا خوادیم...و ادیه قراره بسار...هه...اما یباش نجایتا هزارتا صبح ا خوادیدلم م -

 !کنه

 :اندازدیم میبه سرعت هم خودش را در آغوش گونه ها...دیایم اشک

 !من بلدم! درست کنم یمنم بلدم ماکاران -

را در دست  میبافت بلند موها! بگو...منند يکه در چشمانت تجمع کرده اند برا يمرده ا يمردها نیکه ا بگو

 دهیکه اشکش را که چک بوسدیآنقدر م..باز از اول...از نوك نوکش تا ته تهش...بوسدیامان م یب...ردیگیم

 !و خشک شوند نمینب...نمینب

 !نگار يبر دیبا -

 :دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 بافه؟یم...بافهیاون موهاشو نم -

 !کندیم تمیت در تراس هداو با لبخند ، با همان نگاه ترش آرام آرام به سم ردیگیرا م مچم

 !منو پس نزن ينجوریا -

 :چسبدیرا محکمتر م مچم

گرفته  میحماقت و حرص تصم يکه از رو یاون آدم بدبخت...يتو پس زده نشد...منم دهیکه ناام یاون...زمیعز -

 !نه تو...منم

 !شومیدارم حرام م! شومیدارم فلج م..شومیدارم تلف م يجد يو من انگار جد کندیسرم مرتب م يرا رو شالم

 ...تو خونت اریساررو ن -

 ...يبر دیبا -

 !تو تختت باشه منم نه اون دیکه با یاون -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا فاطمه حیدري  –)جلد دوم(بارد  یعاشقانه م یزن نجایا

wWw.98iA.Com ٢٥١ 

 :بنددیچشم م...ستدیایم

 آخه احمق؟  هیچه حرف نیا -

 !نکن تیمنو اذ...یکنیکارو تکرار م نیا ياما هر لحظه دار...یکن تیمنو اذ يخوایتو نم -

 :شودیمن م ينفرادباز اغوشش ا..حد  یچشمانش ب غم

 ...تو واقعا...یتو واقعا مورد عالقم...يا وونهیتو واقعا د -

 ...من واقعا برات جذابم -

 هیشب يزیبه گمانم چ. شتریو ب شتریو اشک در چشمانم ب شدیداشت رفته رفته خرابتر م میهوا..لرزدیاش م شانه

 !کرده بود دنیبه رهام درونم شروع به بار

 :ستیمن دوست داشتن يعجز برا نیا...کندیم نگاهم

 !تونمینامرد من نم -

 :خندمیم هیآنهمه گر انیم..خندمیم

 ...تونمیمنم نم -

 !يانگار که در دهان زمستان خوشه انگور بگذار! خوشحال نبوده ام نقدریمرد ا کی یِحال از ناتوان تابه

 کنم؟ هان؟ کارشیتو بگو چ...نگار -

 !یراه هی..کن دایپ یراه هی -

 

*** 

 

 احساس بس است؟ نیاصالح ا يبرا یهفته مرخص کی..اتاقم نشسته ام يحال در انفراد یو ب کالفه

به ..دشمن خودش است نیکه انسان بدتر دانستیم...را ساخت يکه انفراد یواقعا چه باهوش بود آن کس یول

 !کشدیم...کشدیم ییتنها! کشدیو تن خودش خودش را م ییتنها...ستین يازیشکنجه و زد و خورد ن

 دارد؟ کند؟یم دایراه پ کیدارد ...ردیگیو نه خبر م دهدینه خبر م...زندینه زنگ م...دهدیم جیمس نه

 ؟يخل شد ؟ینشست نجاینگار چرا ا -

کاش ..احوالم نینداد؟ کاش همه بروند از سرزم یبه خانه هم مرخص یچرا بابا نرفت؟ چرا نرفت و کم یراست

 .کوچ کنند دیافصلها سردند ب نیا! کوچ کنند
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 ...بابا -

 شده؟ یخودتو دختر؟ دوباره چ يچرا حبس کرد...نمیبب رونیب میبر ایپاشو ب -

 !نگار يچه احمق بود...دردهارا اوردمیمن قبل از تو چگونه دوام م...کنمیبغلش م..شومیم بلند

 ..فکر کنم..بابا  -

 !یکن هیگر دیفکر کنم باز با -

را تمام  زیهمه چ شدیکاش م...کنم یخاطرات و رهام را هم زخم توانستمیکاش م رم،یگیاش را گاز م شانه

 !عذاب نکشم نقدریکه ا..نکنم هیگر نقدریکه ا..فکر نکنم نقدریکه ا کردیم

 شده؟ هوم؟ یباز چ -

 :کنمیجا م شتریرا ب خودم

 !رهیکنه خودشو ازم نگ یسع دیبا..کنه نگهم داره یسع دیبا یکیفقط  یچیه-

 :بوسدیم را مگوش...خنددیم

 یِدخترك احساسات...یاون هیکه شب کردمیاشتباه فکر م...مادر محکم و خشک تو...کردمیاشتباه م...یمن نیتو ع -

 ؟یبزرگ بش يخوایم یک...من

 :چکدیزن مرده چاق م کیو  گذارمیهم م يرو چشم

 ...از شنبه -

 - ر ه ا م- نیا يشنبه ا چیکه ه..شومیآدم نم يشنبه ا چیو من ه! بلند یلیخ یلیخ..بلند یلیخ...خنددیم بلندبلند

اگر بهمن هم شود او پرنده پر طاقت من  یحت! ستین یکه او رفتن...رودیمن نم سوانیگ ادیچهار کلمه از 

 ...ماندیم

 خودیب نکیکه باز با آن ع یینایو س..مانمیم رهیسرد شده روبه رو خ يو به چا گذارمیرا کنار م یچرم دفتر

 :چشمانم را نشانه گرفته

مشت  هیفقط با  يسر کی... شنیتوجه از کنارم رد م یب يسر هی...صحنه تصادف هیشدم مثه  کنمیحس م -

 يدلِ تماشا..نه..اعتنا باشنا ینکه ب. شنیبازم رد م يسر هی...میسر هی! کننیتو دستاشون تماشام م يتکنولوژ

 !نیهم! دردم و ندارن

 :کندیب مپرتا زیم يرا رو فندکش

 ! یستیتصادف ن هیچون تو...ستمیکودومشون ن چیمن ه-
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 :دستانم يرو گذارمیو سرم را م کنمیم تیهدا زیرا به گوشه م یو نعلبک فنجان

 !کم آوردم! ادیدخل و خرجم باهم جور درنم -

 :دهمیبه دستانم م یکشش..باز هم..خنددیم

 ! ارهیدرب مویکه خستگ يزیچ هی! هیچ دونمیکه نم يزیچ هی..خوادیم يزیچ هیدلم  -

 :کندیگوشم زمزمه م کنار

 ...خوادیم یدلت چ دونمیمن م -

 :کندیو او همچنان زمزمه م لرزدیم تنم

 هی..که یکس هی...ارهیدرب تویکه خستگ یکس هی! هیک یدونیرو که م یکس هی...خوادیرو م یکس هیتو دلت  -

 !مثه رهام یکس

 :خندمیو م بندمیچشم م...کنمیم نگاهش

 !باشه "کس"من اون  يبرا "زیچ"که اون  ستیانگار قسمت ن..ستیقسمت ن -

 :دهدیم هیتک یو به صندل خنددیم

 !بدجور داغونت کرده نکهیمشت و مالش بدم نه؟ مثه ا دیبا -

 يدستانش را رو..کنمیو رو م ریکهربا را ز يو قهوه ا روزهیف یبار ست آب نیهزارم يو برا دهمیم هیهم تک من

 :کندیمشت م زیم

 ..يدوست دار یچ -

 :دیگویم عیکه سر کنمیباز م لب

 ...جز رهام -

 :خندمیم

 !گفتمیصحبت کنم که بعدش نگم کاش بهش نم یدوست دارم؟اومممم دوست دارم باکس یچ -

 ! بگو...دربست...نجامیمن ا -

 :زندیآتش م يگاریس

 !کنم دارشونیب تونمینم...که دهیاونقدر حرف رو حرف خواب -

اول خجالت ..و من  ردیگیطرفم م...زنندیم میصدا يجور کی یمشک يها یاس...مانمیم رهیخ گارشیجعبه س به

 :اندازدیباال م ییابرو...دارمیبعد برم..شومیبعد وسوسه م..کشمیم
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 !يکردیخودت نگاه م...کشمتایمن به خالف نم -

 نیاز اول دیگفته همه حتما با یچه کس..نینه تسک...ینه تلخ...پک اول نه سرفه است...کندیروشنش م خودش

 !ستینفس پردود مگر سخت است؟ سخت تر از برگرداندن عشق که ن کیپک سرفه کنند؟ 

 !بره با ساره خوادیم -

 :کندیاو سرفه م نباریا

 ؟یگیم يدار يجد ؟یچ -

 :دهمیتکان م سر

 ؟یچ يآخه برا -

 !مجبورم گهیم..ونمیبهشون مد گهیم..کردن منیدوسال تام گهیم..به پدر ساره قول داده -

 :دهمیرا با دود قورت م بغض

 :گذاریم زیم يباز سرم را رو...من! رهیاون داره خروار خروار م...هه...من رهامو ذره ذره جمع کردم...نایس -

 !و هنوزم خستم..بازم خستم..خستم...ادیخوابم م -

 :کشدیم رونیانگشتم ب يو کفن سوخته را از البه ال شودیم خم

 !بخوابه دختر تونهیخسته نم..ادیخسته خوابش نم -

 :خواندیکه م یچاووش...نوازدیکه م يسنتور...کندیو سکوت م کنمیم سکوت

 !رهام واقعا خره -

 :میلبها يرو اوردیبودنت هم لبخند م خر

 !یهست یتو واقعا دوست داشتن -

 :کنمیم نگاهش

 !نظر لطفته -

 !فکر کنه دیاحمقه اون اصال نبا یلیرهام خ! هنظر دلم...نه -

 ...دهمیم هیتک یصندل یو سرم را به پشت خندمیم

 !رشمیاس نقدریخرم که ا...خرم یلیمنم خ -

 :شودیم دوال

 .امروز شبنست نگار! نباش فیضع نقدریو ا یتونیم..یتونیم! خودتو جمع کن...خر نمون -
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*** 

 

 شیب یهم نباشد دروغ عهیشا...اندازدیخون خشک شده م ادیما مرا نیا..میهست یزرشک عهیشا کیو رهام  من

 "دیتازه رس ریپن"که  گاریباکس س يمقوا يرو رمردیپ يدروغ است مثل خط شکسته  کیشدن  "ما".  ستین

 ...نباریاست ا "شور"دروغ  کی نیا..یبقال شهیدرست پشت ش

 :کندیو زمزمه م دهدیرا نوازش م میموها...کندیم بغلم

 يشکستت داد با خودم عهد بستم که اگر روز ينجوریبا خودم عهد بستم، نگار همون موقع که برگشت و ا -

که ...عشق تورو نداره اقتیببخش اما رهام ل...نگار...ینگاهش کن یحت..یخواست دوباره کنارت باشه نذارم حت

 !اما نکرد "هنوزم نگار"که  ردکیسپر م نهیو س کردیاون روستام پشت م یشده به همه اهال یاگر داشت حت

 میروزها نیاز ا يکردن درد هیگر گریکه د کنمیو من حس م گرداندیگردنم م ياش را رو یشانیپ...کندیم بغلم

 :شودینم يخاکستر یاهیس نیو ا کنمینم هیگر کندیکم نم

و رهام  غمای! ییتو دهیرو فهم تایکه واقع یکس! ییباور کن تو...ییکه برده تو یکس...من یِدخترك احساسات -

اما منم مردم و تنها نذاشتن تو مطمئن ..کنهیم یداره مردونگ کنهیم "فکر"رهام فقط ...باهم تفاوت ندارن یلیخ

 !تره یانسان...باش مردونه تر نه

 :کنمیو به تفاوت استحکام بازو با بازو فکر م...زنمیرا چنگ م شیبازو

مطمئن  يکرد انیاگر احساستو ب..وقت خرد نشده چیدختر من ه...ندارم يمن به اعتراف عشق اعتقاد! نگار -

که در  يعشق از همون لحظه ا! غرور خورد نشده ذارنیکه اسمشو م یمطمئن باش اون اوج...يباش بد نشد

درست از همون  یشیم عاشق یوقت! کنهیم قیبه دلت تزر "شکست غرورو" یانقالب مخمل هیمثه  زنهیقلبتو م

و ذلت  ياعتراف به عشق خوار! نگارجانم! داغ شده..خاکستر شده...غروره دود شده یشیاشق ملحظه که ع

که اعتراف به عشق  یهرکس! يزد ادیهزاربار فر...بار نه کیکه حرف دلتو  ینیبرعکس تو شجاع تر...ستین

 يقو یلیتو خ! رهیپس زده شدن رو بپذ تونهیم! ارهیب ابرو ت دنیشن "نه" تونهیچون م...داره یقلب بزرگ کنهیم

 !ییحرفا نیتو بزرگتر از ا...نگار یهست

 ییتو..یکشیکه به دوش م ییاحساسو تو...زویهمه چ "يتو برد"من و تو بمونه که  نیراز ب هی نینگارم بذار ا -

 یب يمردا يبرا که یِراثیتنها م نایعذاب وجدان، نداشتن تو، ا..يکه زن بودنو با تار و پود وجودت لمس کرد
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همه " ينشون بد نکهیا يبرا..عاشق کردن يبرا...يعشق ساخته شد يتو برا..نگاره من! مونهیم تیزندگ يوفا

همه مردا با جمالت قشنگ همه مردا با تمام  رتمندانهیغ يکلفت، با تموم عربده ها يمردا با تمام بازوها

  "که مرد نباشن توننیهمه مردا م ستنیمردها هم مرد ن يهمه ..نوازشا

تو با ! نمیبیاما م کنمیمن درك نم..کشهیزن درد م...یمونیتو زن م...يتو زن بود...باال ریسرتو بگ...يتو برد نگارم

 !فهمهیزن م هیفقط  نویو ا يتو زن بود! يکرد یمادرانگ يدرد چیبدون ه یتو حت...يتمام وجود زن بود

بافته ام را که از روز آخر هنوز بازش  يموها..زندیکنار م یشانیز پرا ا میها يچتر! زندیلبخند م...کندیم نگاهم

که  یبافت نیهم..زندیبر شانیرهام از البه ال ياگر باز شوند بوسه ها دمیترسیرا که م یبافت نیهم...نکرده ام

 !شده است میقا نشانیب میوفا یمرد ب يها يادگاریهراس از دست دادن 

بار رهام گفته  نیاول يانگار که برا! با نخ وداع کنند حیتسب يانگار که دانه ها... کشدیرا م يسرمه ا زیر کش

کوچک  یانگار که ماه! انگار که فواره در اوج سقوط کند! زدیآن لحظه بر يانگار که قلبم برا..باشد دوستت دارم

دسته به !! معش نکندوقت ج چیکه رهام ه انگار...کف عشق زدیانگار که نگار بر! آب بخواب رود يقلبم رو

 !شودیالقا م یدسته به دسته فراموش...کندیم قیتزر مریدسته به دسته آلزا...کندیرا باز م شیدسته بوسه ها

 ! از نو ساختن..دنیکوب...فراموش کردن...تازه قدم نخست فراموش کردن است نیو ا..ستیتازه آغاز دور نیا و

را در دست  میبازوها.بوسدیو همچنان م..بوسدیباز م..بوسدیاشکم را م..چکدیم یهماهنگ یکه ب یاشک

 :خنددیاما م لرزدیلبش م...ردیگیم

دختره ...عالمه احساس برده هیدختره من ! برندست هیهوم؟ دختر من  زه؟یریدختر قهرمان من چرا اشک م -

دخترم ...ندارم اما ونمیو ا نیمن د! باخته هارویهمه بد..فیرو داده به حر يزیدختره من خوب چ! من تجربه برده

 !خدا دلِ دخترمو برده...خدا رو برده

 :شودیم مانیزمزمه اتمام حجت آخر دلها نیو ا گذاردیگوشم م يلبش را رو...کشدیرا م دستم

 !تنها بذار "تو"! غلطش تنها بذار يرهامو با تمام باورا -

زنان مرده را به نخ  دیببخش...امشب! کنم یدلم را چراغان خواهمیامشب م..کشمیم سهیها را به ر اشک

 !آخر من خدا را برده ام..آخر خدا دلم را برده! در قبرستان دلم قرآن بخوانم خواهمیامشب م..کشمیم

بغض  شودینم یحت! دل بکنم یاز هست شودینم یحت! نمیسخت را بب يمرد کوچک روزها شودینم گرید یحت

 :کندیبغلم م یناگهان یلیبا اشک خ یهست! را نوازش کنم روزهیف

 ...وفا یب -
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 !ام ستادهیاول ا يمن سکو یناسالمت..بوده ام نیبفهمد که من با وفاتر تواندینم چکسیهنوز هم ه و

 ! رهینم برهیکه م یکس...يباشه تو برد...يتو برد یگیاز صبح م -

 :کشمیم یقیو نفس عم بوسمیاش را م گونه

 !برم دیبا نیهم يبرا..من بردم..شدمیم مونیپش دیون پارك نباتو هم..همون روز...من از اول رفتن بود ریتقد -

 :کندیانگشت اشاره اشک کنار چشمش را له م با

 !بونهیغر نقدرینه ا -

 !دل از دست رفته ام يخنده زود است برا نیو هنوز ا خندمیم

 "نرو"داد بزند که  خواستیم..داد بزند اما من نگذاشتم خواستیهزار بار م..هزاربار فحش داد...هزار بار زد روزهیف

 !که گوش داد شودینم..دهمیاما من که گوش نم...آرام هم گفتها

 :زندیم شیبه بازو يضربه ا..دهدیرا به محمد م دیکل بابا

 ...ایپول کن خوامیهمشو م...دخترما یِجون زندگ نیشما و ا نیآقا محمد ا -

 دیهنوز با ام روزهیف...کندیحوصله پا م یب کف تختش را يکفشها یهست...دهدیو سر تکان م خنددیم محمد

 :کندینگاهم م

 !کنه مونتیکاش پش..نگار! کنه مونتیپش یکی نبارمیکاش ا -

 :گذارمیهم م يو چشم رو دهمیم هیرنگ در تک یرا به چهارچوب فندق سرم

 !نگران نباش! سادمون يایدوست نیا یحت...شهیفراموش م زیهمه چ یپلک بزن -

 :کندیم بغلم

 ! رهینم ادمی زدینگاهت دست و پا م يتو شهیکه هم يدرد..من تورو فراموش کنم -

 :نمیرا ببب شیلرزش صدا خواهدینم.باشم بهیجلو و انگار که من غر کشدیچادرش را م..گزدیلب م یهست

 !یشیوقت فراموش نم چیتو ه -

 :کنمیو زمزمه م کنمیاش نگاه م ییدستبند اهدا به

 !فراموش کنم زویهمه چ دیاما من با -

 يا روزهیانگار که ف..نبود یانگار که هست! کنمیو ذهن را رفرش م برمیو نفس م بندمیو چشم م بندمیرا م در

 نیتورا به خدا بگو ا...خوردیوول م یحوال نیرهام ا کی...انگار که! عاشق نشده يانگار که محمد...دهیخندینم

 بگو من چه کنم؟ کنم؟ تو ستیرا کجا سربه ن یمرد ناهماهنگ زندگ
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 :شودیم رهیدست به کمر به اطراف خ...کشدینفس سر م کیرا  یشربت نخورده هست بابا

 ...بود یخونه خوب فیح -

 "فیح..بود ینگار عاشق ف،یح" زنمیم ادیو در خودم فر زنمیم یتلخ لبخند

با لبخند به ...دهدیرا کف دستش تکان م یاقوتی يچند دانه از انگور ها...ندیچیاپن م يها را رو یدست شیپ

 :کندیدهانم اشاره م

 !المصب هیچ نیبخور بب -

دانه دانه به دهانم ! دارمیشده اند را دوست تر م زانیرا که کوتاه و بلند از سقف قلبم آو یاحساس يها خوشه

 !ام یمیتاك قد کیمن ...دلم انگور...دهانم انگور! ترکندیترق و ترق م..کندیپرتاب م

 بابا؟ يجمع کرد لتویوسا -

 :بندمیچشم م! اتفاق نیبدتر! اتفاق است نیبدتر یتفاوت یتظاهر به ب...چرا هست ست؟ین سخت

 !بندمیم...بندمیم -

 :ندینشیو کنارم م کندیم ینچ

 تو لک؟ یدوباره رفت -

 :کنمیزمزمه م دیایدر حالتم به وجود ب يرییتغ نکهیا بدون

اوقات  یبعض...یاوقات بد باش ینداره اگر بعض یبیع گفتیم..زدیم یدوست فراموش شده حرف قشنگ هی -

 !نداره یخوب نبودن مشکل

 :شومیو به پهلو در آغوشش جا م کشدیرا م دستم

 ...باشه بیع یب نباریا هیدختر ما خوب نبوده که حاال  نهیا یبدبخت -

 :بوسدیرا م میموها

 !نذاشتن که خوب باشه -

 ...بابا -

 جونم؟ -

 ...ایشعمدون...ایشمعدون -

 :بوسدیسرم را م باز

 !ام مثه تهران یشمعدون...روزهیمثه ف...یام مثه هست یشمعدون -
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 ایدن ایکه تهران دن میا دهیاما بارها شن..تهران در دل دارد؟ نه ایدن کیقرمز  یگفته بود شمعدان یبه حال کس تا

 ...یتهران هم مثل شمعدان...هم مثل تهران یشمعدان! دارد یشمعدان

نگار  ییانگار که بگو! درخت کیخواب بلند  ای..دیغروب خورش ای...نگار هم مثل زوال آسمان ییکه بگو انگار

 !یهم مثل فراموش

ه ب! چند دست شکفته اند يتار ها به دلدار نیکه ا داندیفقط خدا م..دهدیرا نوازش م میموها..زندیرا کنار م شالم

 ..عاطفه چند احساس دل داده اند

 رودیم هایرو خنده و بد اوردیرا م هیگر...رو اوردیخنده را م...ریز دهدیبد را م...خاطرات را کندیدسته م سه

 ...ریز رودیم...رو زندیم...ریز کشدیم...رو دهدیم...ریز

باالخره کم و ! رونیب زنندیم ییجا کیباالخره از  یده شانیهرچند باز.یچیخاطره ها را هرچقدر هم بپ ینیبیم

 ...اما دهندیم..! دهندیاما رخ نشان م...اندك

 !رودینم ادمی...کنندیخاطره را با خاطره پاك م...زندیبا مو گره م مورا

 !من یِباور کن دخترك احساسات! فتهیب ستیکه الزم ن یِاتفاق نیباتریز ییباور کن تنها! نگار جانم -

 !یحت کنمیمن بعد از رهام همه انکار ها را باور م..کنمیمن باور م و

انگار که هوا به  شود،یفقط کنجکاو م...شکفدینه م...ترکدینه م...زدیرینه قلبم م دیایدر خانه که به صدا درم زنگ

 !باران مشکوك باشد يآمدن قطره ها

حرف است که  یلیخ! کند را فراموش دنیکه چگونه لرز ردیگیم...ردیگیم یهم فقط کم یکم کی...چرا دروغ

انگار ...يریاز احساسش؟ انگار که عصا از کور بگ ماندیچه م گرید...يریقلب عاشق بگ کیرا از  زشیلرزش و ر

 ! يبدزد رینان از فق

 :زندیبابا لب م! بنددیشادت نقش م يصدا...چدیپیم فونیعکس خندان تو در آ..شومیم بلند

 ...نگار -

 :کنمیم نگاهش

 !باره نیآخر نیا -

 :کشدیرا م دستم

 ...نرو -

 :کنمیباز تکرار م و
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 !باره نیآخر نیا -

 بود؟ یطوالن نقدریا شهیهم اطیتا در ح یفاصله در فندق...دهدیو سر تکان م کشدیرا به داخل م شیباال لب

با لبخند  يمرد..دیسف ومیلیدسته ل کیبا  يمرد...غهیبا صورت سه ت يمرد...و مرد خوش پوش کنمیرا باز م در

 !کندینگاه روشن نگاهم م ایدن کیبا  يمرد...قیعم تینها یب

 :زندیدلم دست و پا م شودیکه معلوم م شیها دندان

 ...سالم -

-... 

 کیتر تا به صورتم نزد نییپا یکشیسرت را م...خوده خودت..یشکنیبا دمت گردو م لیدل یب نقدریتوکه ا و

 :يشو

 ...سالم عرض شد خانوم -

 :زندیو بلندتر داد م خنددیو بلندتر م جودیشکسته را م يگردو نباریا و

 !سلـــــــام خانوم -

 :کندیچشم تنگ م! لبانش شودیچشمانم زمستان م ياز سرما...کنمیم نگاهش

 ؟یخوب -

 ردیگیو م کندیو رو م ریتوجه دست گل را چند بار ز یب! يعمر..خوب باشم يتو قرار است عمر یمن ب که

 :سمتم

 !کردم داشیکردم اما پ ينامرد! منم گشتم...کن دایراه پ هی یگفت... خدمت شما -

 ...بلند نخواهند شد یدرختانش از خواب زمستان گرینگاه که د نیا و

 ...نگار ؟يریبگ يخواینم -

 !شودینگار چه خوشحال گفته م نیو ا...شودیم دهیشن دوارینگار چقدر ام نیا و

 ؟يدشده؟ شوکه ش یبابا چ يا -

 :اندازدیباال م ابرو

 ...جلوته گهیرهام د...يحق دار -

 :شودیم کتریو نزد کندیم ینچ... دانستیم تینها یخودش را ب شهیاو که هم و

 !بگو يزیچ هینگار ...شمیدارم نگران م يجد يجد گهید -
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 :میگویم...چشم "بگو يزیچ کی"

 !خداحافظ -

 یآن نگاه عوض کشدیم قینفس عم! بود نیقرارمان هم هم! رومیمن م نباریا...نه دمیبرو اما د میبگو خواستمیم

 :صورتم يتو پاشدیرا م

 دیببخش! تموم کنم گهید زویهمه چ خوامیاومدم و م شهیهم يبرا..نگار اومدم ببرمت...یستینه واقعا خوب ن -

 ...که اون شب

 :دیکشیم شیبه مو یدست

 !يشنویبفهمم م..فحش بده حداقل -

زخم  چیبدون ه..رفتن ساده کی... نه...کنم شیبا درد و زخم رها خواهمینه م...بسوزانمش خواهمینه م من

 !يدرد چیبدون ه..یزبان

 !رمیم رانیاز ا شهیهم يبرا گهیمن تا چند روز د -

 :خنددیو بلند بلند م کشدیدستش را به دهانش م...خنده ریز زندیم یپق

 !میجمع کن بر...زمیبود عز مزهیب -

 ...ندیایاندازه بهم م ینگاه ، ب کینگار و زن و غمِ ..وقت خنده دار نبوده ام چیمن ه که

 !رمیم شهیهم يمن دارم برا -

 قایو او دق کنمیتکرارش م گریسه بار د قایو من دق دهدیم هیتک واریبه د...تکرارش انگار که خنده دارتر باشد و

و درد بدل  يبه ناباور شیها مهیو خنده او که انگار از ن...و او ..بلندتر  یچهارم کم..خنددیسه درجه بلندتر م

 !شودیداده اما خم م هیتک واریبه د...شود

 !یگیچرت م -

 !شهیهم يبرا -

 :رونیب کشدیتمرکز حرف از ذهن م یو ب کشدیم یقینفس عم..کشدینداشته اش م شیبه ر یدست...بنددیم چشم

 !بگو! یِبگو شوخ..هه... نیا...نگار -

 .ستیچ دانمیمن خنده هم نم...ستمیبلد ن یمن شوخ که

 ...دورغ...بگو -

 ...کندیم ریرا در چشمانش سراز يناباور سکوتم
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 ؟یکنیم يدار کاریچ...نگار -

 .نیهم!ستیجنبش کور از فراموش کی! ستیرفتن کار است؟ ن...کنمینم يمن کار و

 :کندیبهت زده نامم را تکرار م...کندیعقب رها نم کشدیرا م شیدست موها کی با

 ...من به خاطر تو...نگار من برگشتم ؟یچ يآخه برا...مگه...یچ يبرا -

 !شک یرفتنِ ب نهمهیا ریباشک ز میو چه غمناك است قا زنمیم یواشیلبخند ...دهمیم هیدر تک به

 ...یبفهم دیبا -

 :شودیم کیقدم نزد کی

 بفهمم؟ ویچ رو؟یچ -

 ...نگارو -

 :کندیباال دستانش را از هم باز م بردیرا م شیصدا

کشش ندارم  گهیمن خستم، د! نگار...نجامیمن ا..نجامیکه ا فهممتیمن م...تمومش کن...تمومش کن زن -

 !یلیخ...خستم یلیخ..نگار من

 ...با از دست دادنش نداره یفرق چیکه منتظر گذاشتن زن ه یبفهم دیبا...یبفهم دیبا -

 ...کندیانتظار عشق را مشکوك م! مرد بفهم.. کندیم دیرا ناام دشیانتظار ام..کندید مزن را دلسر انتظار

 :شودیم وانهید

 !دمینم..من از دستت ندادم -

 ..رمیمنم دارم م...برو -

 :افتدیم شیکنار پا گل

 !کارو نکن نیبا من ا -

 !بشه نیراد يِحداقل نذار ساره همباز..نذار...اما...تموم شد گهینگار که د -

و من هنوز هم طاقت  دهندیم لینه مردان دوباره سنا تشک..اشک نه ها..شوندیم دیچشمانش ناام دواریام مردان

ظهور کرده  يانگار که مهد...کندیباور نم...دهدیم يرا شودیاشک جمع م...را ندارم یاسیس يگفتگوها نیا

 حیانگار که مس! جلوه کند "خاطره" کی دندور ش انگار که! آرزو باشد کیانگار که نخواستن  کندیباور نم...باشد

 !عروج نزول کرده باشد يبه جا

 ...کنم کاریبگو چ ؟يکنم که نر کارینگار چ -
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 :زنمیم لبخند

... تو یگفتیتعلل م یب دیبا...ساره ایدرست همون شب همون لحظه که داد زدم من ...یلیخ..شده رید یلیخ -

اون ...یکن کاریچ دیکه با یگفتیلب طاقچه با دل م یذاشتیاز سفر درازت غرورتو م يدیکه رس يهمون روز دیبا

 !مردمدل نبند  میرفتن يبه چشما...به وصل بود اما حاال يدیام دیموقع شا

 :چکدیاز چشم پر ستاره اش م..اشک از چشم راستش..دیایم کیقدم نزد کی

 .تو وسط باشه من اهل التماسم يپا...نگار -

 !ستیمقامم الک بیفر يتالشش برا داندیکه او نم...من مسابقه را برده ام فهمدیوقت نم چیاو ه که

 ... نگار -

خداحافظ که نه دل او بسوزد نه جان  میبگو يبا چه لهجه ا دانمیاصال نم...در چنته ندارم یجانم چیه من

 !از نو بافته ام برنخورد يخداحافظ که به موها میچگونه بگو..ردیخاطرات بگ

 :میگویم

 ...بغض -

 :کندیزده ام م رتیکلمات ح دمانیدر چ سرعتش

 !بفهم...نرو یعنیبغض؟ بغض  -

 !کندیم نیمکرر دارد کوله ام را سنگ يبردها نیکه ا دمیوقت نفهم چیو من ه...نفهمم کیمن  و

 ...نگارم من -

 !باشد یعشق يکشاله  نیتمام اا خواهدیم..برود خواهدینگارت م ؟یتو؟ تو چ رهامم

 ..شو دارینگار از خواب ب -

اصال به صورتت  هیگر...چرخدیدور خودش م... خوابش برده کندیاحمق من فکر م يدلِ من مرده و او.. خندمیم

 !باور کن..دیاینم

 ...ستیروا ن -

 ؟یکنیتکه تکه جان م نقدریا چرا

و انگار که بخواهد . بنددیو فرو م کندیچندبار لب باز م...گذراندیصورتم را از نظر م يتک تک اجزا...دیایم کینزد

 دایلبانت پ يعالمه تاکستان رو کیکه ببوسد تو را  يبعد از من هر مرد دیو انگار که بخواهد بگو...ناله کند
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دستش  یمیانگار نه انگار که کشت د...کند ياریآب شتهرا که کا) درخت( ییانگار که بخواهد مو ها...خواهد کرد

 !را گذاشته در پوست گردو

 :دهدیم هیکنار سرم تک واریرا به د دستش

 چرا؟ به کودوم گناه؟...هامو گذاشتم که تو آغوش تو در کنم یمن تمام خستگ -

 :بندمیم چشم

آخه ..تابه حال بهش فکر نکرده بودم..گهیراست م..چند سالم يباز نیمن برنده ا گهیم...من بردم گهیبابام م -

 ...تره ینه حرف بابا از رهام منطق دمیفکر کرد؟ اما د شدیم يزیمگه جز تو به چ

  کی..يتو موند...رهام دمیمن خدا رو از تو دزد..من خدا رو اوردم تو خونم...تجربه ...احساس جمع کردم من

 ییتو تمام روزا..میمن تو زندگ...یمونیعالمه پش هیبا  يندتو مو...عالمه عذاب هیبا  يتو موند..مودب شهیهم پسر

دست  ياما تو دست رو..عاشق بشم شترینداشتم تا ب اتیبه جنتلمن باز يازین يمن نبود يو برا يکه بود

که  یاما وقت..ادیمغرور خوشم م يگفتم از مردا! کنهینگار کشترت م...کنهیغرور مردترت م يو فکر کرد یگذاشت

 ...خواستن بچگانه اونم از راه دوره هیفقط  نیا...نه اشتباه...نه گمیم تجربه کردم مکنار شویکی

 :گذاردیاش م نهیس يرا رو دستش

اما  ینگو چقدر احمق...ستیدروغ ن...يتو هنوز با من نبود...اشتباه کردم که فکر کردم...من اشتباه کردم...نگار -

دوست نداشتن  يباور کن اون تعلل از رو...ساعت قبل از اومدنتم خاکستر نشده بود کیمن هنوز تا  نهیک

 خودتو؟ ایها؟ من  ؟یکنیم دیتبع ویک ينگار دار...دیبا...نبود

 نباریشده ام به کشور چشمانش اما ا دیتبع شهیمن هم...با دل نبوده است کندیمن نخواسته ام؟ فکر م کندیم فکر

 !پدر بمانم رِیدر آغوش پ...ر در آغوش پدرعم کی خواهمیبا آرامش م

 :زندیپر دردش م نهیبه س یمشت نباریا

 !فقط من...کنمیمن آرومت م -

 :زنمیپلک م آرام

 !مونهییتو جدا...نه دنیآرامش من و تو، تو بهم رس کنمیفکر م -

 :زندیم داد

 نیتو ا...که قدمت ساالنه داشت یعشق ؟يشد یهفته چ هی نیتو ا ؟يشد یتو چ ه؟یچ ایمسخره باز نینگار ا -

 !يسرشون آورد ییروزا چه بال
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 دیتا آخر عمرت با..رونیاز هر طرفش زده ب یآخرام هزار تا معن يحرفا نیا...من گفتم دوست ندارم؟ هه -

 ! کنمیکه من هنوز با عشق دارم ترکت م...یو خوب روشون فکر کن ینیبش

 :کشدیرا م شیموها

 ومد؟یکه بارون م یمون شبه ادته؟ینگار اون شبو  -

 !شدم سیچتر تو خ ریکه ز یبه جز آن باران...ندارم ادیرا به  یباران چیمن ه..زمیعز نه

 :کنمیم زمزمه

 ! یخداحافظ -

آره من حماقت ! بگو که قانع بشم يزیچ هی...چرا ورق برگشته؟ نگار...يتو بهم فرصت داد ادته؟ی...نگار -

 ...من..قبول دارم..کردم تتیمن تا لحظه آخر اذ...کردم

 :دهمیم هیاست تک زانیآو یرا به درخت مو که از در آهن سرم

 ! یبهتره ازم تشکر کن -

 :کنمیم نگاهش

من عشقو به ...لمسشون کنم يکه تا به حال تجربه نشده بود و باعث شد یممنونم به خاطر تمام احساسات -

تجربه نکرده  يزیغم انگ نیه شدن رو هم به اپس زد یمن حت...مدت نیرو به ا ییمن جدا...شدت نیا

 کباری...بشه دهیبه آغوش کش رحداقل هزار با...بشه دهیبوس شیزندگ يتو کباریحداقل  کباری دیبا یهر زن...بودم

 ...يکه تو فرصت من بود یمرس...هم که شده بشنوه دوستت دارم

 :کندیخشم صورت ترش را پاك م با

 ...دست بردارد نگار -

با شک و  یدرست در آن شب باران کردیگفتم دوستت دارم باور نکرد که اگر م یوقت...هنوز هم مرا باور ندارد او

تمام خواهد  زیمثل پدر کنارم باشد همه چ یاگر کوه..مرا باور نکرد که اگر اراده کنم...کردینم دایتعلل راه پ

 ! و حاال رفتنم را.او از همان اول هم مرا باور نداشت...شد

که زودتر از تو به زبون  ییبه خاطر تمام دوستت دارمها...هام یبه خاطر چشم پوش یتوام ممنون دونمیم -

به خاطر تمام بودنم ...الزم نبود و انجام شد دیکه شا ییبه خاطر تمام بخشش ها یممنون...آوردم

اشتباه از مسائل  يلهایر و تحلغرو...اما..يموندیمن اگر نبودم همچنان همون سرو پر تکبر م...دونمیم..یممنون

 ...شد مونییباعث جدا
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 :زندیم داد

 !تو...یشیجدا م يتو دار..نه -

 :زنمیم لبخند

من تموم شده  يبرا شیتو همون دوسال پ..دمیفهم...کنمیتمام هفترو دارم فکر م...فکر کردم یلیخ شبید -

 ...اما...رهام يبود

 :دوزمیدر نگاه بهت زده اش م چشم

 !اما دلِ من باور نداشت -

 :دیایم کینزد

 !منتظرته نیراد...نگار -

 :زنمیو لب م گذارمیقلبم م يرا رو دستم

 ! يداد ادیخودت بهم ! مونینه تو زندگ...از آدما تو قلبمونه یبعض يجا -

 :میگویو بلند م زنمیرا پس م اشک

 !خداحافظ -

 داریحافظه تن ب یوقت اوردیب ادمیانگار که بخواهد ...برگرد و بغلم کن یبرو اما گاه...برو دیکه بخواهد بگو انگار

 یوقت...دیایم ادشانیلبها و پوست  یکند وقت یانگار که بخواهد تداع...دودیدر خون م یمیهوس قد..شودیم

برگرد و مرا با خودت  یاما گاه...برو ؟يرویم.. کندالتماس  خواهدیانگار م....زندیلمس به سرشان م يدستها هوا

 ...مرا با خودت ببر در شب...ببر

 !شودیرهام م انیپا...من نه انیپا یبرخورد در آهن يصدا

هنوز از حال  یوقت...دنبالت بگردد یاجتماع يدربه در ، در شبکه ها یوقت...مرد کوچک بزرگ شود کی یوقت

شکلک  کیو من  "برگشتت يبرا استیمه زیهمه چ نجایا...ينگار"کند  پیبه سرعت تا یوقت...دیپدرش بگو

 "شهیگذشته تکرار نم اشتباه گهید...زنمیدارم تو آرامش دست و پا م" سمینویو از ته دل م گذارمیلبخند م

 ياز املت ها نیراد يکه هنوز برا...ستمیآن نگار کودك زاده ن گریکه پدرجان من د...بوسدیپدر که سرم را م و

 "میما هنوز منتظر"سدینویم کنمیکه عوض م یتوجه به موضوعات یکه هنوز ب...سمینویباباساز م
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که انتظار مرد را داغتر  دمیرا هم فهم نیا...اما...زن انتظار بکشد سرد خواهد شد کیاگر  دانمیمن م که

است تا  منتظر دانمیمن هنوز م...زندیمن به سرش م يهنوز هم که هنوز است هوس بغلها دانمیم...تندتر..کندیم

 !اعتراف به دور بودن و دوست داشتن...برگردم و اعتراف کنم

را مرمت  یاگر پدر نبود من چگونه زندگ! کندیم یدور باشد با تمام قوا زندگ یزن وقت کیکه  دانندینم اما

 !کردمیو نبودنش را تمام م غمایهزار بار ..مرگ رهام يوگرنا همان سالها..نبود ریاصال امکان پذ کردم؟یم

 يحاال که موها..برده ام ادیو کمک پدر از  یبد را به سخت يحاال که تمام روزها..که گذشته و گذرانده ام حاال

اندام گردم  گریحاال که د..شوندینم یزده ام پر و خال نکیچشمان ع گریحاال که د...شودیبافته نم گریکوتاهم د

حاال که شده ام ..ستیپرماجرا محدود ن يسراهابه پژوهش میها سیتدر گریحاال که د...شودیغصه گردتر م یب

حاال که رهام کمرنگ ...ستین میبگو ستیانصاف یب...رهام  گریحاال که د...پرماجرا يعالمه دانشجو کیاستاد 

به  یدست...بندمیرا م میدانشجو یارسال يمقاله ...کشمیقهوه ام را سر م..اورمیرا درم نکمیراحت ع الیبا خ...شده

هرچند  کنمیم یراحت از راه دور عاشق الیحاال که با خ...کنمیوقت نماز را چک م...کشمیانم مچشم

زن شبها در تخت  نیحاال که ا! کنمیم یاما همچنان در قلب رهام آرام زندگ...یهرچند پاك نشدن...کمرنگ

 ...زدیریچند قطره اشک م مشیتکنفره اما عظ

زن کامل شده  کی...زن نیحاال که ا...باردیبهانه م چیه یب...زن نیحاال که ا...باردیزن عاشقانه م نیکه ا حاال

 گریو تو د میبعد چشم در چشم هم از کنار هم عبور کن يسالها دیشا...؟يدیخدا را چه د...حاال...حاال..حاال...است

 ؟يدیخدا را چه د! يو اعترافات مرا بشنو دنیبار یفرصت نکن

کوتاهش من چه  يکه با خبرها داندینم نمیراد...کندیدرازتر م مشیرا از گل شیپا بزرگ شده و هنوز نمیراد

 !داندینم...خودم ساخته ام يبرا ایسر دن نیا یزندگ

 :دیگویم

 ریحر کی...هنوز هم دیگویم..زندیاش پر پر م رهینگاه خ ریز "دست نخورده"طرف تخت بابا  کیهنوز شبها "

 ".کندیم یو زنانگ دهیخواب یخال يدرست در همان جا...تخت يرو یمشک

 

 انیپا

 يدریح فاطمه
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  93خرداد   : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member146522.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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