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 :مقدمه

 که وصف حال من را دارد ستیتنها کلمه ا ،ییکلمه تنها

 که هنوز نشکسته خدا وجود دارد ییدرته قلبم جا ،ییهمه تنها نیباا اما

 کنمیاحساس تنهاتر بودن نم ییهمه تنها نیاست که با ا یتنها کس او

 .بامن است شهیهم او

 

دست و  يها تعدادش ازانگشت ستین ادمیهفته چندبار با کمربند بابام کتک خوردم رو  نیدرد وکتک ا دوباره

مثل  اهیشده رنگ س ستین يخبر دیازاون بدن سف گهیمامانمم باهاش همراه شده د یشده حت شتریپاهام ب

 .من اهیروزگارس

چرا چون مواد  زدندیکتکم م يقبل که از زور خمار يمثل دفعه ها ستین لیدل یدفعه کتکشون ب نیخوشه ا دلم

گفتم نه بازم  ندمیکه گفتم نه به تباه شدن آ نهیا لشیمحکم دل لیدل هیداره  لیدفعه دل نیا.بهشون دهینرس

 .؛نه گمیم

سگ  يکه صدا زنمتیم نقدریا! یستیمیمن وا يهمه سال بزرگت کردم حاال تو رو نیاحمق ا يدختره  -بابا

 ...پدر ی،ب يبد

 .پرها  یحاال دوباره م نیبش ایسرو ب رهیخ يولش کن دختره - مامان

-کرد رو حرف  یم يادیشده ها وگرنه غلط ز يجور نیخواست بخوره ؛رفته درس خونده ا..ولش کنم تا هر گ

 من حرف بزنه

 .اعصابتو خورد نکن یالک میکنینکبت شو،ما که اخر کار خودمونو م نیا الیخ یب-

 ،نه؟ یگیدخترِ نمک به حروموبازم م نینه ،بزاربکشم ا-

ترشدوکمربندرو محکم ترزد تا  یعصبان دیادموشنیفر يزدم نـــــــه بابام صدا ادیفر میانرژ يته مونده  با

 .شد اهیچشمام س ياز شدت ضربات کم کم جلو نکهیا

**** 

بود که داشت اسممو صدا  زیعز هیگر يصدا.صورتم به هوش امدم يرو زنرمیچ هیشدن  دهیاحساس کش با

 : زدیم

  ؟يبه هوش امد زمینغمه، نغمه عز-
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مامانو  شتریب دادیم ياون بودکه منو دلدار شهیبود هم کیکه تو تمام غم هام شر یکس زبود،یعز شهیهم مثل

 یاما وقت کردمیم هیبه کتک زدنم فقط گر کردی؛ بابام تا شروع م یسالگ16تا.شتریب یلیبابام دوستش داشتم خ

اما بعد .نه التماس  کردمیم هیموقع کتک خوردن نه گر ارهیبابامو به رحم نم یاشک ها هم دل سنگ نیا دمید

 يجلو تونستیچون نه م کردیاونم فقط منو نوازش م کردمیم هیتو بغلش گر زویعز شیپ رفتمیازکتک خوردنام م

 .تنها بودم شهیمثل هم یبعد از هرکتک زمنیبکنه،باوجودعز يا گهینه کارد رهیبابا رو بگ

 پلممیگرفتن د ي هیسر قض یکیکرده بودم ،به جز دوبار تا حاالتو روشون قدعلم ن.کردیفرق م یلیدفعه خ نیا اما

 یناراحت شدندوقت یلیمعلمام خ.  رمیتونستم مدرکمو بگ زی، باکمک عز رمیداد من مدرك بگ یکه بابام اجازه نم

 یاما نخواستم ؛چون م میصحبت کن باباتبا  میایدادن خودمون ب شنهادیپ یدانشگاه حت رمینم دندیفهم

 .»درسنگ یآهن خینرود م«دونستم

شدن مواد مادالعمرشون بدن به مواد  نیمنوعوض تام خواستنیخواستگار بود که م ي هیقض نیسر هم باردومم

 .زیعز یحت ومدیبرنم یکس کمک چیدفعه ازدست ه نیکه ا.فروش 

د تا ازاون اب قندم دا کردبعدیداشت لباسامو عوض م هیباگر زیاسمم دوباره به زمان حال برگشتم عز دنیباشن

 :با بغض گفت زیجا امد عز کمیحالم  یوقت.الاقل سرپا شم

هم که شده بازور  يزهرمار نیبابات به خاطر ا یدونیتو که م یکن یکارو م نیچرا با خودت ا زمینغمه جان عز-

  ؟یکن یم تیخودتواذ يدتت به مسعود چرا دار یم

 :گفتم هیحالت درد و گر با

 چیخودشونو بدبخت کنند ؛ ه ياند بچه  یذره مواد راض هیارزشم که به خاطر  یقدر ب نیمن ا یعنی زیعز-

 .منو به مواد بفروشند خواندیکه من تنهابچشونم م نیست،باایازمن تودلشون ن يمهر

که سرمو نوازش  یدرحال زیعز.زار زدم به حال خودم که چرا بدبختم  زیجمله رفتم تو بغل عز نیتموم شدن ا با

 :کردیم

 يایب رونیامتحان سربلند ب نیاز ا دیصبرمونو بسنجه توهم با زانیم خوادیم یهمش امتحان اله نایا دلمزیعز-

 .يریذره جون بگ هیحاال هم پاشو غذاتو بخور .به خدا باشه دتیام

هم هر  زیرفت عز ینم نییکه تو گلوم بود لقمه هام پا یکامل بخورم چون هنوز به خاطر بغض غذامونتونستم

 :بخورم که بابا امد تواتاق گفت کردیداشت بهم اصرارم زبازیعز.اصرار کرد نتونستم بخورم یچ

 !. يها جون سگ دار يگفتم تا حاال مرد ییهنوز تو که زنده ا -
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 :زگفتیروبه عز تیعصبان دباینگاه پرازخشمم رود یوقت

 !ـــــــــــدیبا مسعود ازدواج کنه، با دیروشنش کن چون با زخوبیعز-

 :گفت زیامدم باز مخالفت کنم عز تا

 !برس فتیتو برو به ک کنمیم شیاالن راض-

 .کن شیراض نیزم ریرم تو ز یباشه تا من م-

 :نییسرشو اندا خت پا زیعز.کردم  زنگاهیعز يتو چشما يحالت گله مند با

که  یدون یم ،خودتيایکه از پسش برنم یدونیبه حرف بابات گوش کن خودت خوب م زمینغمه جان عز-

 . ده یمن هم گوش نم يبه حرف ها یبابات حت

کنه وپول  یم شهیمردمو توش يکه خون جوونا یبا کس خوامیمن نم یدونیچرا خودت که خوب م گهیزتودیعز-

 .،ازدواج کنم ارهیحروم در م

 .رقم زده يطور نیا رتویخدا تقد دیشا.امتحان ازطرفه خدا ست  هیهم  نیگفتم فکر کن ا زمیعز-

 ...کرداون یکه بشه با هاش زندگ ستیاون انسان ن زیزع-

 :نگاه به من کردو گفت هیام تموم نشده بود که مامانم امد داخل  جمله

 .عروس خانوم فردا اماده باش که عقد کنونته -

کردم اما  یتا بگه شوخ دوختمیهاجو واج نگاه سرگردونم رو توچشماش م نجوریمامان که تموم شد هم ي جمله

 .تربود يجد يمامان از هرجمله ا يجمله 

 ختمیالتماس ر یکل. کردیتوچشمام نگاه م یرحم یمامانم با ب.رونیاز اتاق رفت ب يا گهیحرف د چیه زبدونیعز

 :گفتم خوردیگونه هام سر م يرو ومدیکه اشک ازچشمام م یتوچشمام در حال

 .نیبکش يهم خمار هیثان هی یاجازه ندم حت دمیول متو برو با بابا حرف بزن ،ق کنمیمامان خواهش م-

 :پوزخند هیبا  مامان

 !؟يذارینم ياون وقت چه جور-

 . خرمیباحقوقم براتون مواد م کنمیسرکار،کارم رمیم-

 .رو بچسبم هینه نغمه خانوم ؛نقدو ول کنم نس شمیحرفا خر م نیبا ا یکنیفکر م-

 !خوام به مسعود ازدواج کنم ینم دم،منی،من قول م کنمیمامان خواهش م-

 :ادگفتیبافر. زد تو صورتم که دهنم پر خون شد یتودهن هیحرف از دهنم خارج شد مامان به سمتم امدو  نیا تا
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 .ریکنه پس خفه خون بگ یاکتفا نم یتو دهن هیکه، بابات مثل من به  یدونیتا باباتوصدانکردم خفه شو م-

 گهیکس د چیجز خداه دمیاالن فهم نیازهم.ییندم و تنها همدمم تنهاحرف ازاتاق خارج شد من مو نیزدن ا با

 .خودمو بسپرم به دست سرنوشت دیکه با دمیفهم.ندارم ایدن نیروتو ا يا

 چیبودم چون ه دونیم يجنگ من بازنده  نیمبارزه ندارم تو ا يبرا یتوان گهید دنیهفته مدام جنگ هیاز  بعد

کمکم کن نذار شکست بخورم  ایخدا.ازطرف خداست یامتحان اله هی نیا زباشهیحق با عز دیشا.نداشتم ياری

 . نذارتنهاتر بشم

 :گفت یموقعه بابام امد داخل باسرخوش درهمون

 روشنت کرد؟ زیشد، عز یچ-

-... 

 یجز قبول يا گهید يراه چاره  دیشدم، فهم یراض دیزد، فهم شخندین گم،ینه نم شهیمن مثل هم دید یوقت

 :ندارم

 يجور هی دیبا میهمه سال خرجتو داد نیما ا. یشیم یدونستم باالخره راض یم يسر عقل امد نکهینه مثل ا-

 .یکن یم ازین یهم مارا تا اخرعمرب یشی،هم خوشبخت م گهید یبرامون جبران کن

 .پس بهتره سکوت کنم شمیحرف بزنم خودم خسته م شتریب یهرچ.سکوت  بازهم

 :هنوز ساکتم با داد مامانمو صدا کرد دید یوقت بابام

 !خانوووووووم ي،زر يزر-

گوشه نشسته با تعجب رو  هیبابام  دید یوقت. زنهیبا عجله امد تو اتاق البد فکر کرده بابام داره باز کتکم م مامانم

 :به بابام

 ؟یراه انداخت ادی؟ چرا دادو فر!شده یچ-

 .شده ی،نغمه جونم راض زمیعز ایب-

 :مامان

 ؟!اقــــــــــعاًو-

 .عروس بشه خوادینغمه خانوم م يدیدرست شن زمیاره عز-

 !رو پاك کرد شیالک يجمله اشک ها نیا وباگفتن

 :روسرمو قربون صدقم رفت دیپر دیجمله رو از بابام شن نیتا ا مامانم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٧ 

 .يخوا یمارو نم يدونستم بد یقد با فکرِ، م نیقربون دخترم برم ا-

 .هفته دخترمون اب شد هی نیبهش برس تو ا کمیبرو  گهیبس کن د-

 .عروس بشه خوادیببرم دخترمو حاضر کنم فردا م ژنیب یگیراست م-

 .عــــــــروس یتلخ يدلم به خودم زدم چه واژه  يتو يپوزخند

 امیهفته از قفسم ب هیبعد  خواستمیامد سمتم دستمو گرفت وکمک کرد بلند شم به سمت دراتاق برد، م مامانم

از چه  دمیکرد،تازه فهم دایروحم جال پ دمیکش یم قیعم ينفس ها دمیتازه رو بلع ي؛خارج که شدم هوا نرویب

 .موندم بینص یب ینعمت

 دودرستیلرز یدستمو گرفت چون هنوز اززور ضعف پاهام م یکیکمک اون  يسمتم برا دامدیمن رود زتایعز

 .تونستم راه برم ینم

اب شفاف  يازبدنم به جا.حموم داشتم نیبه ا ازین دمیمامانم منوبردند حموم،با برخورد اب داغ بابدنم فهم باکمک

 :گفت زیزخم هام دوباره سرباز کرده بودند حموم کردنم که تموم شدمامان به عز ومدیاب خون م

 .زهصورتشو بند بندا ادیخانو بگم ب هیمن برم به مرض یکنیتا تومو هاشوخشک م زیعز-

 :چش قره رو به مامان زبایعز

 ؟یاصالحش کن ییخواینداره که م یینا گهیبچه د نیاخه ا-

 .نبات بده بخور ییچا هی امیبادمجون بم افت نداره،حاال تا من م زینترس عز-

 .خارج شد وازاتاق

 :کردیکه موهامو خشک م یدرحال زیعز

 يکن تو یسع يازدواج شد نیبه ا یراض گهید ،حاالکهینداشت گهیکه راه د دونستمیم زمینغمه جون،عز-

 .به خدا باشه دتیوام یصبور باش تیزندگ

 .روندارم يا گهیجزخدا و تو کسِ د ایدن نیکه توا دونم،یوقت م یلیخ دونمیز،میعز دونمیم-

 .شد باخشکیموهاتم تقر-

 شه؟یتنگ م یفقط ک يخونه دلم برا نیازدواج کنم تو ا یدونیزمیعز-

 زم؟یعز یک-

 کجارفت؟ زبابامیفقط تورودوست دارم؛ عز اهمیدن نیفقط تو،توا زیتوعز-

 .خوب بشه اتیکرد زخمات و کبود یکاش حداقل صبر م.يشد یمسعود تا خبربده راض شیرفت پ-
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 . بار دوم باشه نیداده که ا تیبه من اهم یبابام ک زیعز ستیمهم ن-

 .درخونه امد يصدا

 :کردیکه اشکاشو پاك م یزدرحالیعز

 . ينبات بدم بخور ییرفت چا ادمی يدید.امد هیحتماً مامانت با مرض-

تا  دونمیشم، م یسرپا نم زایچ نیمن با ا گهید خورینبات به درد بابامو مامانم م ییخورم،چایاشکال نداره نم-

 .حسرت ارزوهامو بخورم دیعمردارم با

 :خانوم با لبخند هیمرض.امد داخل اتاق هیبا مرض مامانم

 .ازاقا مسعود بهتر یک یشیزود زن اقا مسعود م ای رید دونستمیم نغمه خانوم،خوشگل محل مسال-

پوزخندم جمع  دیچیدهنم پ يکه تو ي،اما به خاطر درد)از اقامسعودبدتر یک(گفت  یزدم بهتر بود م يپوزخند

 .شد

 :با خنده گفت مامانم

 .افتاب بشه يمثل پنجه  خوامیکارتو شروع کن م گهیبسه د-

 .به ما ندار که يازیخودش خوشگل هست ن گهینغمه جون که د-

با بند افتاد به جون .دارم اما شانس ندارم یاره خوشگل.حرف شروع به باز کردن بندوبساطش کرد نیا بازدن

بازم خوب بود که .اومد یدرد اصالح بچشم نم نیا گهیبودم که د دیقدر درد کش نیهفته ا هی نیصورت من؛توا

صبح مامانم که گوشه لبم  یتودهنبه جز .قط به بدنم خورده بود وبه صورتم اصابت نکرده بود ضربهاشون ف

 .بادکرد بود و پار شده بود

 یچشمان دیبا پوست سف دمیرو د يدختر هی ری،تصو نمیرو داد دستم که خودمو بب نهییکه تموم شد ا کارش

 صیرنگ چشمامو تشخ یراحت نیبه هم شدیداشت که نم یازعسل يبه رنگ سبز که رگه ها دهیدرشت و کش

به رنگ قهوه  ییموهاو یضیصورتم نه گرد بود نه ب یمتوسط به رنگ صورت ییولب ها یکوچک قلم ینیداد با ب

 .که حاال به حالت تاج دار درامد بود  ییسوخته وابروها ییا

 :خودم امدم زبهیعز يصدا با

 .چشمت نزنه یبرم اسفند دود کنم که کس.. هزارمشاا...مشاا-

 :که لبخند به لب داشت یخانوم درحال هیمرض

 . به اسفند داره نغمه جون ازیواقعا هم که ن-
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 :گفت هیروبه مرض مامان

 شش؟یواسه ارا يایحاالفردا ساعت چند م-

 ؟ییخوا یم یواسه چه ساعت-

 بعداظهر7ساعت-

 .نجامیا کیپس ساعت -

 .حرف لوازمشو جمع کرد ورفت نیگفتن ا بعداز

 :که تا اون لحظه ساکت بودم روبه مامان من

 ؟یچ يواسه  گهید شیارا-

 .اقا مسعود گفته، لباس هم خودش برات گرفته-

بگم ،بگم نه که دوباره با زور کتک  ینزدم چ یحرف گهیمنم د.با ظرف اسفند امد داخل ودور سرم چرخوند زیعز

 .کنند که حرف حرف خودشونه میحال

*********** 

چشمام  دیصبحانه امد داخل اتاق تا د ینیباس زیعز.امروز روزِمرگ ارزوهام دمیبه چشماموکه باز کردم فهم صبح

 :باز گفت

 .یصبحانتو بخور تاضعف نکن زمیعز ،پاشويشد داریا نغمه جون ب-

 .زیعز خورمینم-

 .یداشته باش دجونیبا ينخورد یچند روز غذا درست وحساب نیکه ا شهینم -

 کنمیخورم اصرار نکن خواهش م ینم زیعزگفتم که -

 :یشد با ناراحت نیحرفم چشماش غمگ نیبا ا زیعز

 .یزنیفقط به خودت ضررم شهیدرست نم يزیبا غذا نخوردن که چ زمیعز-

 :اش رونداشتم یکه طاقت ناراحت منم

 .خورم یگوشه گرسنه ام شد م هی زبزاریباشه عز-

 :لباش يحرفم لبخند امد رو نیا با

 .حموم يبر دیبا ادیب هیمرض نکهیدخترم حاال پاشو قبل از ا نیافر-

 باشه -
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 .برم ییتنها تونستمیرفتم حموم چون هنوز پاهام لرز داشت نم زیعز باکمک

 .زور بهم غذا داد زبهیعز بعدازحموم

 مامانم کجاند؟ زبابایعز-

 نیرزمیطبق معمول توز-

 .زنگ درخونه امد يصدا

 ز؟یعز هیک یعنی-

 .ومدیم هیمامان با مرض يگفت وگو يصدا طایح يازتو

 امده؟ هیساعت چند که مرض زمگهیعز-

 1ساعت -

 .دمیتا حاال خواب یعنی زیعز يوا-

 .نه خوراك یمدت نه خواب داشت نیچون تو ا دمیخوابیقدر م نیمنم بودم جات ا-

 :مامانم رو به من.بامامانم امد داخل اتاق هیمرض

 ؟يدارشدیبه به عروس خانوم ب-

رو به  دمیجوابشو نم دیمامان که د زدمیحرف م زیکه جواب بله رو دادم فقط با عز روزیمن جوابشو ندادم از د اما

 :هیمرض

 . یهنراتو خرج کن يکه همه  خوامیجون شروع کن م هیخوب مرض-

*** 

 ییپررنگ وموها یصورت يِهمراه لب ها يودود ییطال ي هیچشماموباسا.من باشم  نهیا يدخترتو شدینم باورم

 یلیرنگ بود با جنس ساتن خ ینبات يدکلته  هیلباسامم .سرم يتاج رو میسرم جمع شدبود ون يکه باال زیفر ر

 يکه رو یدرشت يبا گال شتپف دا یدرشت بود دامنش هم کم زویر يباالتنش پراز سنگ ها ينرم که رو

توچشماش  گهید يغم بزرگ داشت،مثل همه عروسا هیچشماش  نهیا يدامن پراکند شده بود،اما دخترك تو

 هیبه گر لیتبد شدیاون برق اشک داشت که کم کم داشت بزرگ م يبجا ینیشد بب یرو نم یبرق خوشحال

 .باشم  يدقویبا هبه خودم قول دادم ک زهیبزارم اشکام بر دینبا گهیشد؛امادیم

 :داشتم ازیاغوشش ن اشک تو چشماش جمع شد ومنو بغل کرد،چقدربه دیمنو د زتایعز

 .چادرو بنداز سرت که عاقد امد. يتکه ماه شد هی يقشنگ شد یلیخ زمیعز-
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 .عروس رو انداخت روسرم ومنو برد اتاق مهمون دیچادرسف

*********** 

که قرار بود در  یکه کنارم نشسته بودنگاه کردم ،کس يرمردیعقد کوچک برام انداخته بودند،به تصو يسفره  هی

 يبا چشم وموها غیو شش ت دهیکش یمتوسط باقد بلندوصورت یکلیکنه،ه ينقش شوهرم را بازورباز ندهیا

 ياس باز شیباگوش دیایکه عاقد ب نینگاه کوچک هم بهم نکرد وقبل ازا کی یکه وارد شدم حت یاز وقت.یمشک

 . بود الیخیچراانقدر ب يهمه پافشار نیکه با ا بیعج میکرد برا یم

انگار مسعود ازما هم . ما ومسعود ودونفر شاهد همراه با عاقد يخانواده .دیمع ما به هشت نفررسکه امد ج عاقد

 .بخاطر وضع پدر ومادرم با ما قطع ارتباط کرده بودند میو مادر يپدر لیکس و کارتر بود،همه فام یب

که متوجه دوبارخوندن  يازدست رفتم بودم جور ياهایخوند تو فکر رو یبار سوم خطبه رو م يعاقد برا یتازمان

محال من  يهم جزء ارزو ها نیوصلت بشه، اما ا نیا ختنیباعث بهم ر يزیارزو داشتم چ. عقد نشدم يخطبه 

 .افتاد یوقت اتفاق نم چیبود که ه

 يمعلوم به عقد دائم اقا ي هیشما را با مهر لمیبنده وک کنمیبارسوم عرض م يمحترمه مکرمه برا زهیدوش-

 اورم؟یر بد یانیمسعود ک

 :صورتم بشند ياشکام از رو ختنیتا مانع ر دمیکش یقیعم نفس

 .بله...زیبا اجازه عز-

 .بود ،پدرمادرترياز هر پدر ومادر زیچون عز زیعز يبه اجازه  فقط

خوند؛  یمسعود روم يعاقد داشت خطبه .یخشک وخال کیتبر هی ینه حت یدنینه کل کش یدست زدن يصدا نه

 ایرو هیشد به  لیارزوم هم بعد از جواب بله مسعود تبد نیبچگانه کردم کاش مسعود بگه نه ؛اما ا يارزو  هیکه 

 .شهیوقت محقق نم چیوهم که ه کیبه 

بود که به  یانیبه نام مسعودک یمشخصات شوهر اسم ياز کردن امضا ها عاقد شناسناممو داد دستم،جلو بعد

 .من شده بود یاجبار وارد زندگ

 :ستادیناممو از من گرفت و اشناس مسعود

 .میبر دیپاشو نغمه با-

 :رو به مسعود زیجا خورده بودم ؛عز یحرف مسعود حساب نیازا من

 .کنمیپسرم بمون الاقل شام بخور االن، سفره رو پهن م-
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 .یچرا هنوز نشست گهینغمه پاشود... ستینه الزم ن -

 ...بزار شهیکه نم يجور نیپسرم ا-

 :با تحکم مسعود

 .که گفتم ،نغمه پاشو نیهم-

 :کردن هیوشروع کرد به گر دیامد بطرفم ومنو به اغوش کش زیستادم،عزیا یحرف چیبدون ه من

 .يخوشبخت شدنو دار اقتیتو ل یکه خوشبخت بش خوامینغمه جان برو خدا پشت وپناهت،از خدا م -

 :بود يکه اشک ازچشمام جار یحال در

 .کردمیم شتریبرات ،حاللم کن که با غصه هام ؛غصه هاتو ب شهیدلم تنگ م یلیزخیعز-

 .هم برو وشوهرت رو منتظر نزار ،حااليتو سنگ صبورم بود زدلمیعز هیچه حرف نیا-

 :بابا ومامانم امدند سمتم خواستن بغلم کنند که با دست مانع شدند ورو به انها رونیاغوشش که امدم ب از

پدرومادر  کنمیمثل من که فکر م!نغمه مرده دیدارم ،از االن به بعد فکر کن زویفقط و فقط عز ایدن نیمن توا-

 .ندارم

 :تیبا عصبان بابام

 .یدخترمون ایتو تا اخردن یزنیکه م هیچه حرف نیا-

روز خوش براش فراهم نکنند همون بهتر که  هی کنندویدخترشونونابود م  يکه کاخ ارزوها يپدرومادر-

 .بودم میتیکاش  يبود که ،ا نیارزوم ا نیبزرگتر یدونینباشند،م

انجام نداد انکار  يکار چیمسعود که ه.زد یلیاومدطرفم دستشو برد باال بهم س دیجمله روشن نیتا ا بابام

 :نیغمگ یبا حالت زیاصالًبراش مهم نبود اماعز

 .ژنیب کنمیحاللت نم رموی،شيبدرقش کرد یلی،باس یبدرقش کن یشونیپ يبابوسه رو نکهیا يبجا-

 :صورتشو پاك کردم يرو يبا دستام اشکا.دیصورتمو بوس يرو یلیس يجا

 يکنما بزار باراخر یم هیمنم گر یکن هیابرازمحبت ها عادت کردم،اما اگه تو گر نینداره،من به ا زاشکالیعز-

 .جا برم نیبا لبخند از ا

 :دستمو گذاشت تودست مسعود دویبوس مویشونیمهر پ زبایعز

 .سپارمش یمن باشه هابه دستت م يپسرم حواست به نغمه -
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 یبار اخر نگاه يقران رد کرد، برا ریمنو از ز زیعز میشد اطیو وارد ح دیدستمو کش یحرف چیبدون ه مسعودهم

 :لب زمزمه کردم ریانداختم وز ممونیقد يبه خونه 

 !من يِنابود يتلــخ،خونه  يخداحافظ خونه -

رفت  نی،مسعود دستم رو رها کرد وبه طرف ماش دمیبلند مسعودرو د یشاس نیشما میکوچه که شد وارد

،  یصندل يزحمت درو باز کردمو نشستم رو یبه من نشون بده با کل یتوجه چیه نکهیوسوارش شد بدون ا

 . رو روشن کردوبه حرکت دراورد نیرو بستم ،مسعود ماش نیدر ماش نکهیبعداز ا

 :دمیمقدمه از مسعود پرس یهفته مغزمومشغول کردبود رو ب نیکه ا یسوال

 چرا من؟-

 ؟یگفت یچ-

 ؟يگفتم چرا من رو انتخاب کرد-

 :زدوگفت يپوزخند

 ؟یواقعا مهمه که بدون-

 !دمیپرس یاگه مهم نبود ازت نم -

 با همون پوزخندگفت مسعود

 !گم چرا تو یم میدیرس یوقت: 

بود ، درختان  ییالیداشت، و یقشنگ يخونه . میدیکه رس یاون تا وقتزدم نه  یحرف گهیاز اون نه من د بعد

 ادیدوطبقه، نه ز يمرمر دیو کاج وانار داشت با حوض کوچک که وسطش فواره اب بود،ساختمون سف بیس

 .داشته باشه يخونه ا نیهمچ ییپولها نیهم نبود با همچ بیبزرگ بود نه کوچک،عج

ساختمون  يدرابتدا. میوارد ساختمون شد.میشدم وبه سمت ساختمون راه افتاد ادهیبدون کمک مسعود پ بازهم

 :که وسط سالن پهن شده بود یشمیفرش ابر هیداشت با  یرنگ يقهوه ا یسلطنت يبود، مبل ها یسالن بزرگ

چرا  تا بهت بگم ا،یهم برو تو اون اتاق لباساتو عوض کن ب ،حاالیبزن دیهمه جارو د یتونیبسه،بعدهم م گهید-

 تو؟

 ينفره قهوه ا هیبه طرف اتاق راه افتادم،وارد اتاق که شدم تخت .حرف به اتاق ته سالن اشاره کرد نیزدن ا وبا

هم  ییحمام و دستشو سیکوچک، داخل اتاق هم سرو شیارا زیساده وم یوکمد چوب دیسف يها واریبا د

 يهمراه چند شال و روسر زمن،یسادر کمدرو باز کردم چند دست لباس وشلوار به .بود يساده ا یلیبود،اتاق خ
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درد سر از اون همه  یسرم هم با کل يمو ها.بلند عوض کردم نیولباس است یشلوار ل هیبود ،لباس عقدمو با 

نم انتخاب مسعود رو بدو لیدل خواستیرفتم وصورتموشستم،چون م ییبطرف دستشو.خالص کردم روتاجیگ

 .حموم گرفتن شدم الیخیب

مبل  يرو یشرت مشک یس هیبا  یمشک یشلوار ورزش هیکه تموم شد رفتم داخل سالن مسعود هم با  کارم

 :نشستم یوقت نمیمبل بش يبهم اشاره کرد که رو.نشسته بود

 ؛درسته؟یانتخابمو بدون لیدل يخوایم یگفت-

 !بدونم خوامیبله درسته، م-

 .که باهات ازدواج کردم ستمیبدون که عاشق چشموابروت ن نویا-

 .پوزخند زد هیو

 ؟يپس چرا بامن ازدواج کرد-

 .گرفته بود ،به من بدهکار بود منم عوض اون پول، دخترشو گرفتم یمواد مفت یبابات،از من کل-

 ؟يمگه قرارنبود،در عوض من،تا اخر عمرشون موادبهشون بد.. ...م-

 .يدیوهم پول موادشون رو م یکنیباباتوصاف م ی،عوض حقوقت هم بده یکنیتو برام کارم-

 یلیفکر کنم حالم خ.بشم یگناه نیخدا نکنه ازم بخواد مواد بفروشم ،خداجون کمکم کن نزار الوده به همچ يوا

 :زار بود که مسعود گفت

 !یکنیم یخونم برام کلفت ،تویستیحرفا ن نیمال ا دونمی،م ستین ینترس،کارت مواد فروش-

 :سفت شده ام گفتم يلب ها ونیازم

 ؟يمن رو عقد کرد...پس چرا ... طوره...نیا... اگه-

 !بود نیشرط بابات ا یمن خودم مشتاق نبودم ول-

 :گفتم یباناراحت

 ؟يتو چرا قبول کرد-

 .تنها راه بود نیموادم ا يزنده کردن پول ها يپولم رو زنده کنم،برا خواستمیچون م-

 .تباه کرده بود ندمویا لیدل نیبابام به ا که شدینم باورم

ساعت هشت اماده شده باشه،اشپز  شه،صبحونمی،ازفردا صبح کارت شروع م یکن ریفکرتو درگ ستیالزم ن-

 .خونه اول سالنه
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 کردیم ینیکه از صبح تو گلوم سنگ یبغض.تنها گذاشت ورفت طبقه باال يا گهیحرف د چیرو بدون ه من

هق هقمو نشنوه به اتاقم رفتم خودمو پرت کردم رو تخت،  يمسعود صدا نکهیا يشد برا يشکست واشکام جار

 ).منچرا( »چـــــــرا«دمیپرسیتا صبح فقط از خدا م.بالشتموبغل کردم زیاغوش عز يبجا

هم بزارم،بازهم به خودم قول دادم که نشکنم  يصبح نتونستم پلک رو داد،تایهفت صبح رو نشون م دمید ساعتو

 .شکستم ياون حرف ها بدجور دنیباشن شبیرد نشم اما دو خ

 .وبه طرف اشپزخونه راه افتادم دمیکش یاه

انجام  نیدن،درحیزوچیشروع کردم به م.امکانات کامل ای يچهار نفر ينهارخور زیداشت،م یبزرگ ي اشپزخونه

صحبتش که تموم شد داخل اشپزخونه شد .کردیکه با تلفن صحبت م دمیمسعود رو شن يکارم بودم که صدا

 :وروبه من زینشست سر م یحرف چیوبدون ه

کلفت  ختیجمع کن،چون دوست ندارم موقع غذا خوردن ر زویم ایبرو تو اتاقت بعد که صبحونم روکه خوردم ب-

 .نمیجماعت روبب

 :شدم که صدام زد یخارج م داشتم

 ؟یگفت یچ دمینشن-

 ؟یچ-

 !»بله اقا «یبگ دیبا -

 !بگم؟ یچ-

 ،افتاد؟»بلـــــــــه اقا« یبگ دیهروقت کارت تموم شد با -

 :ستین یکه رنگ یاهیروش،باالترازس نمیداره،من که بدبخت هستم ا استیر يانکار عقده  چارهیب

 بله اقا-

بود، داخل اشپزخونه شدم صبحانشو  زیهنوزسر م یول زیجمع کردن م يساعت رفتم برا میبعد از ن.تو اتاقم ورفتم

 :تموم کرده بود ورو به من گفت

سرك  ،حقيخوریمن اب هم نم يبدون اجازه :قانون هارو بهت بگم دیبا یکارتو شروع کن نکهیقبل ازا-

 ،یکنینم یچیمن سرپ ،ازدستوراتيمنو ندار يتو کارها دنیکش

حق رفتن  یکنیم زیاولو تم يفقط طبقه  ،يا رو نداربه اونه یاحترام یحق ب امیبا دوست دخترام م يهر بار من

 .گمیامد بهت م ادمی يا گهی؛حاال هم کارتو شروع کن اگه قانون د يبه طبقه دوم رو ندار
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 خورم،مسعودیتوش کتک نم گهید نکهیخونه ا نیا ینداره،خوب يبا وجود دوست دختراش با من کار گهید خوبه

 :تفاوتم یب دید یراه بندازم وقت ادیدادو فر ایبشم  یداشت عصبان کرد،توقعینگام م رهیداشت خ

 ؟يندار يا گهیسوال د-

 اقا ریخ-

 .شدواز اشپزخونه خارج شد وبلند

********** 

به مسعود نداشتم اون هم  يبه کارخودم گرم بودو کار گذشت،سرمیخونه م نیهفته از امدن من به ا کی

 .نطوریهم

 شیاجازه بده برم پ گمیحتماشب به مسعود م نمش،یشده بود،دوست داشتم بب زتنگیعز يهفته دلم برا کی بعد

 .زیعز

 :مسعود رو صدا زدم دمیشامو که چ زیم

 امادهست زیاقا م..اقا -

تو موضوعو بهش  ایپا واون پا کردم ،دلو زدم به در نیا کمیمشغول خوردن شد .نشست زیامد داخل سر م مسعود

 :بگم

 بابام؟ يبرم خونه  دیه بدفردا اجاز شهیاقا م-

 نه-

 اخه چرا؟-

 بابا وننه ندارم؟ گهیمن د یرفته شب عقد گفت ادتی-

 !خوام برم یزمیعز دنید يبرا یدرسته گفتم ول-

 !رونینباشه برو ب یهم حرف گهیگفتم نه د-

 حداقل بهش زنگ بزنم؟ شهیم-

 :دیلب غر ریز

 .رونیمگه نگفتم بـــــــــــ-

 .رونینشده مثل فشفشه امدم ب یعصبان نیشترازایب تا

******** 
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شده  زتنگیعز ينه زنگ بزنم دلم برا دنشونیبرم د دادیگذشت اما نه اجازه م یماه ازامدن من م کی باًیتقر

 :رفت باال گفت یکه داشت ازپله ها م یخونه ؛شام خورده بود؛زمان رامدیشب د.بود

کمک تا اون موقع  يبرا ارمیچند نفر رو م ی،روز مهمون میدار یکن چون مهمون زیتا اخرهفته خونه روخوب تم-

 .رو انجام بده ییجز يتو کارها

 .پله هارو رفت باال ي وادامه

******** 

از  ینرمش چیشلوغ بودوخسته شده بودم اما مسعود هنوز ه یلیهفته سرم خ نیا د،دریمسعود فرارس روزجشن

 .شدمیهرروز دلتنگ ترم داد،منینشون نم زیتماس گرفتن با عز يخودش برا

 یحرف چیکمک سه تا زن و دوتا مرد گرفته بود،اونها خوب کارشون رو بلد بودن چون بدون ه يجشن ؛برا صبح

 .دادند یکارشون رو انجام م کیبه صورت اتومات

امدن مهمون ها  کینزد گهید. شده بود دهیدور تا دورسالن چ یشده بود وچند تا مبل وصندل یکامالًخال سالن

 :بود که مسعود هم امد ازهمه تشکر کرد به جزمن و گفت

 .دیلباساتونو عوض کن دیبر دیتونیم -

بلندمم بافتم  يعوض کردم موها یوشال مشک یوشلوار لب مشک یساروفون اب هیاتاق که شدم لباسامو با  وارد

 . خارج شدم یشیارا چیوبدون ه ادین رونیوپشت سرم جمع کردم محکم بستم تا هنگام کار ب

و مردها کت وشلوار  یزنها کت ودامن مشک فورمیونیهم لباساشونو عوض کردن  گهید يخدمتکارها

 تیاخم کرد بهم وبا عصبان دنمیبود با د دهیپوش ینفت یمسعود لباساش رو عوض کرده بود،کت وشلواراب.یمشک

 :گفت

 چه وضعشه؟ نیا-

 شده مگه؟ یچ-

 رو سرت؟ هیچ نیا-

 ...پوششِ يشال واسه  گنیبهش م!ه؟یچ دیدون ینم -

 :دیلب غر ریز

 !؟یکنیمنو مسخره م-

 !هیگفتم چ دمنمیدینه،شما پرس-
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 !سرت بردار ياالن اونو از رو نیهم-

 :بلند گفتم يقدم برداشت که باصدا هیحرف پشتشو به من کرد  نیا وبازدن

  1!دارم ینه،برنم-

 :بطرفم برگشت یظیاخم غل با

 ؟یگفتــــ یچ-

 !دارمیگفتم نه؛برنم-

 :صداش بودگفت يکه تو يدیباتهد

 !يداریبرم-

 !دارم یمن واسه خودم اعتقادات دارمینه برنم-

 ستیاعتقادات تو برام مهم ن يبردار دمیبهت دستور م-

 ذارمیپاشون نم ریواسه من ارزش دارن وز یول-

 گمیچون من م يذاریم-

 نـــــــه-

 !؟یکنیم یچیازدستور من سرپ يدار-

 !نهیموهام رو بب یدم هرکس وناکس یکنم،من اجازه نم یم یچیبله دارم سرپ-

 :صورتم تکون دادوگفت يرو جلو د،انگشتشیچیخونه پ يتو فونیزنگ ا يلحظه صدا درهمون

 !يبر یاز اشپزخونه خارج نشوکه آبروموم شهیتموم م یکه مهمون یتا زمان ،یشیم هیبعداًتنب یچیبخاطر سرپ-

 . دادمیاونجا رو انجام م يمن رفتم اشپزخونه وکارها.ازمن دورشد  تیعصبان وبا

 وانیسرگرم شستن ل.شده بود دهیچیزنانه ومردانه پ يمشروب وادکلن ها يوبو کیموز يصدا یمهمون اواسط

 :دمیپسر جوونو شن يشربت بودم صدا يها

 دیخانوم لطفاًاب بد-

 ید،ازنگاهیمن گل از گلش شگفت وصورتش خند ي افهیق ندیبا د دمیسرم رو برگردوندم پسرقدبلند وسبزه د-

 یوقت رونیاب بهش دادم تا زودتر از اشپزخونه بره ب وانیل هی عیسر نیواسه هم ومدیکه بهم انداخت خوشم ن

 دمیدستم رو پس کش عیکرد با انگشت هاش دستم رو لمس کنه اما من ، سر یسع گرفتیرو ازم م وانیداشت ل

 :لباش بود يکه رو یوبا لبخند چندش
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 ؟يخدمتکار مسعود-

 بله-

 !نجایا ومدمیداره وگرنه هرروز م ییبایز نیبه ا يدونستم مسعود خدمتکار ینم-

 :قصد نداشت بره یوروم رو ازش برگردوندم،ول ومدیحرفش خوشم ن از

 !ده؟یچیبقچه پ راونیکه ز سیقشنگت ن ياون موها فیح-

مسعود همون لحظه داخل شد باتعجب زل زد .کردم دم،اماسکوتیچیپ زشماخودمویبگم بخاطرنگاه ه خواستمیم

 :به پسره

 ؟یخواست یم يزیچ ایبرد-

 !مسعود جان يدار ییبایچه خدمتکار ز!رمیاب بگ بایخانوم ز نیامدم ازا-

 :گفت ایرو به برد یزل زد به من وبالبخند مصنوع تیبا عصبان مسعود

 !امیجان تو برو منم بعدا م ایبرد-

 :سمتم و بازوم گرفت و محکم فشارداد دیکه رفت مسعود پر ایبرد

 ؟!بازبود ششیبهش ن یگفت یچ-

 !بشه ششیکه باعث بازشدن ن يزیبرسه به چ زدم،چهیمشکل داشته حتما، چون من باهاش اصالًحرف نم-

 !ستیبهت ن يازین گهیبرو تواتاقت د رسمیبعدا به حسابت م-

 .رهیهفته از بدنم در م نیا یکنم،خستگیاستراحت م رمیشونم رو انداختم باال چه بهتر م منم

 .دمیکردم که چشمام کم کم گرم شدوخواب یفکر م زیبودم وبه عز دهیدراز کش روتخت

شده بود؛مشغول اماده  زیتم زیحاضرکردن صبحانه به اشپزخونه رفتم همه چ يشدم وبرا داریازخواب ب صبح

 :دمیشن يدخترونه ا فیظر یعصبان يکردن بودم که صدا

 د؟یکن یم کاریچ نجایخانم شما ا دیببخش-

قلبم گذاشتم،به طرف صدا برگشتم چشمام بخاطر صحنه روبه روم  يودستم رو رو دمیکش يبلند نیه ازترس

 :ساکتم باداد گفت دید یبود،وقت دهیلباس مردونه پوش هیبود که فقط  يگردو شدو دهنم بازموند،دختر ياندازه 

 !؟یکنیکارمیچ نجایتو ا گمیاحمق م يدختره -

 :دادش به خودم امدم يصدا با

 !کنمیکار م نجایمن ا-
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 :دیشک پرس با

 !دم؟یتوروند شبیپس چرا من د-

 !تو اشپزخونه بودم شبیچون من د-

 :گفت،وادامه داد یاهان هی دختر

 .دارشدهیصبحانه رو اماده کن ؛مسعود ب عتریسر-

مبل  يمسعود هم امد ودختره باعشوه از رو قهیرو تکون دادم وبه ادامه کارم مشغول شدم؛بعد از چند دق سرم

 :بسمت مسعود رفت

 .زامادستیم میگلم صبحونه بخور ایب-

نشسته بودمو موهامو  یصندل يرو.نشستن ؛من هم با اجازه از اشپزخونه خارج شدم زیهم وارد شدن وسرم با

 .جمع کنم زویبرم م شهیکه صبحونشون تموم م ینتا زما کردمیشونه م

 .خود بزنه یبافتم شال انداختم روسرم ؛ مسعود تنها نبوددوست نداشتم دختره حرف ب موهامو

رفتن  ياماده برا ومد؛هردویحرف زد مسعود با دوست دخترش م يصدا.به اشپزخونه رفتم زیجمع کردن م يوبرا

 :ه من گفتمسعود روب یبودند،موقع خداحافظ رونیب

 !هنوزسرجاشه هتیتنب-

 .دمیهاروچشیترسونه،من به لطف بابام مزه تموم تنب یم هیتنب منواز

*********** 

 میکرده بود،تصم زرویعز يچند روزه دلم بدجور هوا نیا.امد دیدخترجد هیهمراه با  یامد ول ریمسعود د شب

 یکه مسعود عصبان نمیبچ زویصبح رفتم م.دنشیبرم د یبهونه الک هیده برم با  یگرفتم حاال که مسعود اجازه نم

بازوم رو گرفت وفشار داد  تیداشتم؛باعصبانقدم عقب بر کیطرفم از ترس  دیپر دیدر حال قدم زدن بود تا منو د

اخ کوچولو گفتم تاولم کنه اما مسعود کر شده بود با لحن  هیشده بود  اهیرو که س یشبیهمون د يدرست جا

 :گفت یعصبان

 ؟يدینشن ییصدا شبید-

 :زور درد گفتم از

 !؟یینه چه صدا-

 قدم زدن؟ ایدرخونه  يصدا-
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 نه اقا-

 .خارج شد اطیکه از ح دمیشن نشویماش يبعد صدا ی؛مدت رونیروول کرد واز سالن رفت ب بازوم

 ***** 

 تهیموقع نیبهتر ادپسیروز چهارم با خودم گفتم حتما امروزم نم.نبود يروزبود که مسعود رفته بود ازش خبر سه

گذاشته بود تا اگر الزم  شیپول رو واسه مهمون نیپول برداشتم ،مسعود ا يمقدار نتیاز کاب.نمیبب زویکه برم عز

برداشتم واژانس گرفتم  يمقدار.رفته وهم مسعود که به من پول داده ادمیشد به خدمتکار ها بدم ،اما هم من 

 .ورفتم خونه

 :دیپرسیکه م زبودیعز يدر خونه رو زدم صدا زنگ

 ه؟یک...هیک-

نشون  یعکس العمل چیاز تعجب ه زاولشیبغلش عز دمیدرو که باز کرد پر.زبشهیجواب ندادم تا سوپرا منم

 .بخودش امد محکم بغلم کرد یداد،اماوقتینم

 :گفت هیزباگریعز

 !دلم بدجور هواتو کرده بود؟ يماه کجا بود هی نیا زدلمیعز-

 :کردمیم زوپاكیعز يبود؛اشکا يکه اشکام ازچشمام جار یدرحال رونیبغلش امدم ب از

 دل منم بدجوربرات تنگ شده بود  زیعز-

 :برد داخل دویدست منو کش زیعز

 !يبر دمیسوال دارم ازت تاشب اجازه نم یدخترم کل نمیبب ایب-

تاقچه بود  يرو شهیهمکه  یبهشت باجانمازوقران يداد،بویگالب م ياتاقش بو شهیشدم مثل هم زیاتاق عز وارد

 :بقل عکس اقابزرگ

 .ارازتنتیزم،مانتورودربیعز نیبش اینغمه ب-

 کنه؟یحالت خوبه قلبت که درد نم زیعز-

 ازشوهرت؟ تینغمه حال من خوبه، توبگواز زندگ-

 :زدم ینداره،لبخند تلخ یکه اشکال یمصلحت دروغ

 بزنم دیوسف اهیتو خونه دست به س ذارهیداره نم یلیخوبه هوامو خ یلیخ زمسعودیعز-

 .خشک شده بود ادیبه دستام کردم،بخاطرکارز یونگاه
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 از بابت تو راحت شد،اوانغمه جان چرا دستت کبوده؟ المیخدارو شکرخ-

 .بازوم معلوم بود يمسعود رو يانگشت ها يکوتاه بودوجا نیلباسم است يوا

 !کنه؟ینکنه دست روت بلند م-

 !به در خورده زبازومینه عز-

 !حتماًدرشم انگشت داشته؟-

 :دنیبحساب خجالت گذاشت،شروع کرد به خند زین،عزییکردمو سرموانداختم پا سکوت

 ؟يخند یچرا م زیعز-

 .ادیحال ب گرتیج يبخور ارمیبرم برات شربت ب.میدورانو داشت نیخب نغمه خجالت نداره که ما هم ا-

،اگه بفهمه مسعود منوکلفت ...زفکرکردهیگوشم گذشت ،عز خیخطر از ب دمیکش یقیکه خارج شد،نفس عم ازاتاق

 :بابام امد يصدا.رهیگیحتما قلبش درد م يخونش کرده، وا

 ننه بابا ندارم؟ گهیمن د یبه به نغمه خانوم مگه نگفت-

 !چراگفتم-

 ؟يپس چرا امد-

 .نمیبب زرویامدم عز-

 !رونیازخونه من برو ب ؛یبزن زروهمیعز دیق دیبا يمارو زد دیحاال که ق کنهیم یتوخونه من زندگ زیعز-

 :امد زیعز يصدا

 !رهیجانم جینغمه ه-

 !نجایادایحق نداره ب يخونه ا نیا يکه تو تو یاماتازمان-

 !دیخونه بنام منه،پس شما توخونه من هست نیکه ا یدونیخوب م ژن،خودتمیب-

 :یباناراحت زیعز.اتاق خارج شد دوازیدادکش هیحرف حق جواب نداره، دیکه د بابا

 !بابات نذاشت عرقت خشک بشه ایسر به من بزن يروز هم امد هیحاال  یاله رمیبم-

 .شمیحرفا ناراحت نم نیپوست کلفتم با ا یشناسیکه م ا،منویناراحت باش نمیز،نبیخدا نکنه عز-

ند هم لبخ هیزیخوشحال عز يکنم برا هیخواسن خون گر یکه تودلم چه خبره،دلم م دونستیفقط خدا م اما

 .حرفام کردم یچاشن

 :از من راحت شده بود الشیکه خ زیعز
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 .شربت بخور تا گرم نشده اینغمه جان ب-

 :دیپرس زیخوردم،عز شربتمو

 ؟یبهم سربزن يومدینغمه پس چرا زودتر ن-

 :دیدروغ ازکجام پر نیا دونمیسرهم کنم،نم یحاال چ يوا

 ! میدادیردکورمییتغ میداشت-

 :تکون دادوگفت يسر زیعز

 .نجایا ادیم کباریهرچند روز  ا،مسعودمیبه بعد با مسعود ب نیخب از ا-

 نجا؟یا ادیواقعا م-

 !؟یدونستیتو نم نجا،مگهیا ادیاره م-

 .نبود ادمیچرا بهم گفته بود،-

م حرف سرگر... . تازه باشه صبور باشه و شهیهم دیکرد که زن با حتمینص یکل زمیم،عزیحرف زد يزازهردریباعز

 :با عجله بلندشدم 12دمیکه گذر زمانو احساس نکردم ،نگاه که به ساعت کردم د میزدن بود

 برم دیمن با زیعز-

 ادیزنگ بزن مسعودهم ب گهیچرا،بمون د-

 برم نهارشو بدم دیاد،بایب تونهیمسعود کار داره نم-

 .مواظب خودت باش زمیباشه بروعز-

 دمیمسعود رو ند نیوارد خونه که شدم ماش.باشه امدهیدعا بلد بودم خوندم تا مسعودن یگرفتموتاخونه هرچ اژانس

رگام  يتو ستاد،خونیحبس شدو قلبم ا نهیصداش نفسم تو س دنی،وارد سالن شدم،باشن دمیکش یقینفس عم

 :منجمد شد

 موقع؟ نیشماتا ا دیبه به نغمه خانوم کجابود-

 !ریبخ دنیسالم اقا، رس...سل...س-

 د؟یمه خانوم شما کجابودنغ-

 :ارامش قبل از طوفانه نیکه ا دونستمیم کردیبا ارامش صحبت م یلیخ

 :بگم بهتره قتویخودم گفتم حق با

 زیرفتم خونه عز-
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 :گفت یلکسیبار

 چرا؟-

 !چون دلم براش تنگ شده بود-

 ؟یرفت یک يبا اجازه -

 یز،باکمیعز دنیامروز رفته بودم د هیرفت،حاال من  یخواست م یخام تو هم رفت خودش هرجا دلش م اخم

 :گفتم تیعصبان

 !خودم يبا اجازه -

 :دیلب غر ریدوزیبرداشت،شالواز سرم برداشت واز پشت موهاموکش زیشدوبه طرفم خ یحرفم عصبان نیا دنیباشن

 ؟!نه ای ،گفتميخوریمگه نگفتم بدون اجازه من ابم نم-

 :چند روزمونده بود رودلم،صدامو بلند کردم نیا ي عقده

 اب خوردنم دست تواباشه؟ يکه اجازه  وونمیمگه من ح-

 !يکم تر وونمیاز ح-

کردن  شهیجوونا وش يکه با خراب کردن ارزوها یپستره کس وونیاز ح یکه ،ک یفکر کنم خودت بدون-

ن واصال براشون مهم نباشه که تاحاال چند رو بهم بزن یمال نیهمچ...وبا دستم به خونه اشاره کردم...خونشون

 !نفرو نابود کردند

 :کرد به دست زدن ن،وشروعیشدو پرتم کرد روزم یحرفم عصبان نیزدن ا با

 !دیدونیجامعه اند وشما درداشونو خوب م يپدرومادرتون از صنف معتادها ،اخهيدیخوب شعارم نیافر-

 !پدرومادر من معتادند چون چند تا ادم زالو صفت مثل تو دورش کردند-

 :لبم رو پاك کردم وبا پوزخند گفتم يمحکم زد تو دهنم ،دهنم پر خون شد،خونا یلیس هی

که تو  یرتیبه غ ستیکه به زور بازو ن ي،مردیساکتم کن يجور نیا یخواستیحرف حق جواب نداره م ه،یچ-

 !يندار

 با زور و بازو؟ کنم،البتهیخودم برات کوتاه م ستیچند روزکه من نبودم ،مهم ن نیرازشده تواد یلیزبونت خ-

کتک  يپرقو بودم من اگه روز يخونه بابام ال يکرد ،فکریترسونیم هیازتنب ،منویترسونیمنو ازکتک م هیچ-

 .شد یصبحم شب نم خوردمینم

 !ازش باشهبابات دربرابرش نو يکه کتکا ارمیبه سرت م یینترس بال-
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 قهینرسه،بعد از چند دق یبیاس نمیجمع شدم که به قفسه س نیمشت ولگد ،من تو خودم مثل جن ریز منوگرفت

شکمم پرشده،شروع کردم به  يخوردم کرد به نفس نفس افتادومنو ول کرد،احساس کردم خون تو یکه حساب

درد گرفته بود،با  یلینشه،پهلوهام خ يتا اشکم جار دمیکش یوپشت سرهم م قیعم يسرفه کردن ونفس ها

که چرا مثل هر  میپناه یب يسوخت برا میکس یب يتادردش کمترشه دلم برا  دادمیدستم محکم فشارشون م

 :مسعود که حالش جا امد به سمتم امدوگفت.تونم قهر کنم برم خونه بابام ینم يا گهید يدختر

 !نمیبب ختتویر خوامیحاال هم از چشمام دور شو که نماالنت بود  ياون شبو زبون داراز يبخاطرکارا نیا-

اگه خونه خودمون بودم اغوش  دم،حاالیدراز کش یزار ازجام پاشدم وبه سمت اتاقم رفتم روتخت باسخت یحال با

 .شدیم میاغوش تخت مهمونه تن زخم يجا زیعز

قرمز شده  تیباز شد،مسعود بود که صورتش از عصبان یبیمه ياتاق با صدا دادم،دریپهلوهاوشکموماساژم بادستم

 :به طرفم حمله کرد وموهامو گرفت وبلندم کرد دیباز منو که د يد،چشمایکشیم قیعم يبودونفس ها

 خونتون؟ یرفت یواسه چ یگفت-

 !زیعز دنیرفتم د-

 !دادن مواد به باباتون؟ ای زیعز دنید-

 :گفتم یجیباگ

 ؟یزنیحرف م یکدوم مواد،از چ-

 !ست؟یکه تواتاقم بود واالن ن ییاز اون موادا-

 !برنداشتم ،من اصال تواتاق تو نرفتم يمواد چیمن ه-

 ؟یواسه مصرف خودت برداشت دمی،شایکه نرفت-

 !وقت خودم برم از مواد استفاده کنم خوره،اونیمعتادوموادفروش حالم بهم م يمن کالًازادما-

 گه؟ید خورهیاالن حالت ازمن بهم م یعنی-

 :سفت شده از دردم گفتم يها رلبیازز

 !مطلبو خوشم امدهوشت باالست يریگیچقدر زود م-

 !دمینشونت م ،االنیکنیمنو مسخره م -

 :دیلب غر ریکردم،ز یکشون کشون برد تو حموم اتاقم وانو پر کرد،متعجب به حرکاتش نگاه م منو

 !خوره؟یکه حالت از من بهم م -
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که ولم  زدمیکم اوردم،با دستام به دستاش چنگ م ژنیرون،اکسیب ارمیب داد،سرمویاب کرد اجازه نم ریز وسرمنو

 :وبا داد گفت رونیب دیکنه،سرمو کش

 !خوره؟یهنوزم حالت ازم بهم م-

 :زدمیکه نفس نفس م یحال در

 خوره..یم...بهم...ازت...حالم-

 رونیب ارمیکردم سرمو ب ینو گرفتم سعوا يلبه  اوردم،بادستامیاب داشتم، واقعاًنفس کم م ریسرمو کرد ز دوباره

کنم،با ارنج دستم  شیکه عمل دیبه ذهنم رس میتصم هیلحظه  هیبود، شتریب یلیزورش ازمن خ تونستمیامانم

گرفت به خودش،من هم با ته  داشتحرکتو ازمن نداشت چون دستشو بر نیتو شکمش،انتظار ا دمیمحکم کوب

ازپشت بازومو گرفت  دنیوبه طرف سالن حرکت کردم؛درحال دو دنیشروع کردم به دو میانرژ يمونده 

 :با داد گفت دادیوتوبغلش پرت شدم،دوتا بازوهامو گرفته بودومحکم فشار م

 ؟يکرد کاریکارت ندارم،بگو موادارو چ یودروغ نگ يبد یسوالم جواب درست نیاگه به ا-

 !؟یزنیحرف م یازچ دونمیبه خدا نم-

 :گفت یروملحن ا دوبایکش یقیعم نفس

 !باهات ندارم يبگو کار ياگه به بابات داد-

 !من به بابام مواد نــــــــــدادم یفهمیچرا نم-

 :سرت زور باشه وبا داد ادامه داد يحتماًباال دیباتوبه زبون خوش حرف زد،با شهیانکار نم-

 من کجاست؟ يموادا-

 !دونم یغمبرنمیبه پ ریبه پ-

 .یکجاست باشه خودت خواست یدونیکه نم-

،دلم از درد  هیباز کردو منو پرت کرد،پهلوم محکم خورد به چارپا نویزم ریز ن،دریزم ریکشون کشون برد تو ز منو

 زد،نهیلگداش م يرفت،مسعود کمربندشو دراورد وشروع کرد به زدن من،درست جا یاهیضعف رفت وچشمام س

کتک ها عادت  نیبه ا گهینکنم د التماسشتا  دادمیونام محکم فشار مدند ریلبامو ز کردمینه ناله م زدمیداد م

 يخون از تو کردمیم دم،احساسیخونو تو دهنم چش يداشت،مزه  ییبه کمر بند اشنا یکرده بودم بدنم به خوب

 .دمینفهم يزیشدو چ اهیچشمام س يکم جلو اد،کمیشکمم به طرف دهانم م
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 »مسعود«

شدن نقشه هام از لب تاپم  يبعد از،دزد کنمیکارمیکه دارم چ دمیفهم یصال نمچشمامو گرفته بود،ا يجلو خون

 داشیدنبال دزد گشتم اماپ یلیدو روز خ نیداره توا یباهام دشمن یدونم ک یگرفتش نم سیبارم لورفت و پل

 نجورینغمه هم کارکردمیکه چ دمیدختره،اون قدر زدمش که خودم خسته شدم،تازه فهم نیهم از ا نینکردم ا

ولش کنم،خودش کم کم به  ومد،بهترهیبال سرش نم نیا دادیجوابمو درست م ن،اگهیزم يافتاده رو هوشیب

مهم  ادیمثل باباش،به هوش هم ن یکیاون هم  هیمعصومش همه اش الک ي افهیدونستم اون ق یاد،میهوش م

موادارو  نمیبزنم به فرهاد ببافتادم زنگ  ادشیباباش  ره،گفتمیکنه همون بهتر که بم يکه دزد يدختر ستین

 :شماره ساسان رو گرفتم.ودرشو قفل کردم ونغمه رو همونجور رها کردم رونیامدم ب نیزم ریز انه،ازیازش گرفته 

 !الو سالم ساسان-

 سالم اقا-

 موادارو بهت داد؟ ژنیشد،ب یچ-

 !بهش نداده یچیدخترش ه گهیم زنمشیم یاقا هرچ-

 داده بجز پدرش؟ یپس به ک ستیامکان نداره دست دخترشم ن نیا یچ یعنی-

 !الیخ یاصال ب...بگم خواستمیم يزیچ هیاقا -

 ؟یبگ یخواستیم یچ-

 !اقا ستیگفتم که مهم ن-

 ؟!نه ایمهمه  کنمیمن مشخص م-

 !اگه بگم دیشیاقا ناراحت م-

 :دمیوغر رونیفوت کردم ب تیبا عصبان نفسمو

 !بـــــــــگو-

 اقا دوست دختراتون برنداشتند؟-

 ؟یزنیحرفو م نیا یروچه حساب-

 !داشتن یخدمتکارتون اون هاهم به اتاقتون دسترس رازییاخه اقا بغ-

کمه اما امکانش هست،تاقبل از مرجان موادم تو کمدم بود اما  یلیکه احتمالش خ نیا د،بایبفکر خودم نرس چرا

 :سر به کمدم نزدم گهیبعدش د
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 !کن،خبرشو بهم بده يریگیفرستم خودت پ یساسان ،ادرس مرجان و برات م-

 .بله اقا، خداحافظ-

ساسان  نمیبهتره بب دونمینداره،نم ازیقطع کردم،شک دارم مرجان موادارو برداشته باشه اون که اصال ن تماسو

که  دمیباال وروتختم دراز کش يبخوابم رفتم طبقه  کمیخسته ام بهتره  یلیخ.ادرسو براش فرستادم کنهیم کاریچ

 .خوابم برد،خوابم برد یکم کم از خستگ

بودم،پس  دهیتا حاال خواب یعنیبود،7به ساعت انداختم ساعت یشده بود،نگاه کیکه باز کردم هوا تار چشمامو

 :زنگ خورد،ساسان بود میچرا ساسانزنگ نزده،توفکربودم که گوش

 الوسالم اقا؟-

 !؟يزد رزنگیشد چراد یچ-

 :گفت یناگهان یلیمکث خ یکمبا

 !اقا مرجان مواداتونو برداشته بود-

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ يواسه  -

 !بکشه باال خواستهیم-

 ؟يزنگ زد ریتوچرا د-

 !امدم یبود واسه چ دهیفرارکرد خودش فهم دیتا منود-

 !یکارکنیچ دیبا مرجان با یدونیکه م ار،خودتیموادهارو برام ب-

 بله اقا خداحافظ-

 .حرکت کردم نیرزمیبه طرف ز رونیرو قطع کردم، از اتاقم زدم ب یگوش

 

 »نغمه«

هم مثل  گرفت،بازیبدنم دردم یبکنم،باهر حرکت یتونستم حرکت ید،نمیدیبازکردم چشمام تارم یبه اروم چشمامو

که  ینیبیم ،منوینیبیمنو م ییبشه مرحم دردهام،خدا جون کجا ستیکس ن چیکس وتنهام ه یب شهیهم

 یخواد،بیاروم م یندگز هیخستم،دلم  یلیجون خستم خ رحمانه،خدایب یزندگ نیا يدم،تویدارم جون مچطور

 دیخودم با يخودم بلندشم،دستا دیکه با دونمیافتادم،امام نیچند ساعته روزم دونمیمشکالت، نم یدغدغه،ب
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برق بگردم  دیدنبال کل دیروصورتمو پاك کردم،با يگفتم وبلند شدم،بالباسم خونها یعل ای هیستون بدنم بشه،

 بایتقر نجایروشن شد،ا نیزم ریبرقو که زدم ز دیدر بود،کل کینزد وارید يرو دینه،کل ای کنمیم دایاب پ نمیتابب

باز کردمو  رابویبود،به طرفش رفتم ش ییروشو هیوگوشه اون  یاهن هیو چندتا چار پا یبود با دوتا صندل یخال

سمت چپم باد کرده بود  يوصل بود نگاه کردم،کونه  ییروشو يکه باال يا نهییبه ا یصورتموشستم،نگاه

تا گردو خاکاش گرفته  دمیکردموبه لباسام کش سیلبم پاره شده بود،دستامو با اب خ يبودوگوشه  شدهوکبود 

 .ادیب شیقراره برام پ یچ نمیگوشه تا بب هیبشه،کارم که تموم شد،نشستم 

خودم بودم که درباز شدو قامت مسعودرو توچارچوب  ينبود،تو حالو هوا يبودکه از مسعودخبر چندساعت

مسعود  یکردم تا لرزشش کمتربشه هرچ دن،مشتشونیدستام شروع کرد به لرز دمیترس یلیبه طرف خ دم،امدید

کارش بودم  لیوتحل هیتجزز کرد،تو شد دستشو به طرفم درا کمیشد،نزد یشترمیتر لرزش دستام ب کینزد امدیم

 :که گفت

 !گهیبلندشود-

 :پوزخند گفتم هیبا

 !داشد؟یپ ،موادهاتونيشد مهربون شد یچ-

 اره-

 :گفت یاروم يصدا وبه

 ازدوست دخترام برداشته بود، یکی-

 :گفت يبلندتر يوباصدا

 !باال میحاال هم پاشو بر-

 وفتم،مسعودیتان گرفتمیم واریلرزون به طرف دررفتم،دستمو به د يسرعت پس زدموبلند شدم،باقدم ها دستشوبه

 :گفت تیدوباره دستشو سمتم دراز کرد که پس زدم،با عصبان

 !بزارکمکت کنم يراه بر یتونینم-

 !رمیاما ازنامردجماعت کمک نگ رمیبگ وارکمکیازد ادگرفتمیخوام،یکمک نم-

 .به اتاقم پناه بردم یادومن به سختفوت کردو جلوتر ازمن به راه افت تیباعصبان نفسشو

****** 
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وصل کرده  يدیجد يمداربسته  نیاون روز مسعود،دورب يگذشت،فردا یمن ومسعود م يچندروزازدعوا

 يهارو دستکار نیاز مهمون ها دورب یکیفوق العاده باال،مرجان دوست دخترش باکمک  یتیامن ستمیبودباس

مثل مرجان  یچطور کس تکه داش یهمه زرنگ نیکرده بودند وموادو روبرداشته بودند، برام سواله که مسعود با ا

هاش نسبت به من کم شده بودورفتارش  ییاز زورگو کمیاورد،یدوست دختراش رو نم گهید،دیموادوروازش دزد

 ینیشد بب یمن تو چشماش م که نسبت به یازاون همه خشم گهینطوردیتر شده بود نگاهش هم هم میمال

 يکرددردوکبود یباهام صحبت م شتریب قبل ينبود،نگاهش مهربون شده بود، توخونه برعکس هفته ها ياثر

 .بدنم هم کم ترشده بود يها

 :کارم تموم شدگفت یزنشست،وقتیشام بودم که مسعودامدداخل وپشت م زیم دنیچ درحال

 !زیسرم نیتو اتاقت، بش يخواد بر ینم -

 :گفتم يحال با خونسرد نیباا یکردم ول جبتع

 !ترسم اشتهاتون کور بشه یم-

 :گفت یلکسیر با

 !نیمن نباش وبش يتو نگران اشتها-

 نشیسنگ رنگاهیغذا رو ز يلقمه ها.نشستم حوصله کل کل باهاش رو نداشتم يا گهیحرف د چیهم بدون ه من

 :دیمسعود پرس شد،کهیخورده م يدر سکوت عذاب اور دادم،شامیقورت م یبه سخت

 امده نغمه؟ شیسوال برام پ هی-

 :گفتم زدباتعجبیخونه صدام نیباربودکه اسمم رو تو ا نیاول

 ؟یچه سوال-

 ؟يکردینم يتوحسود-

 :دمیام رو قورت دادم وپرس لقمه

 کنم؟ يدحسودیبا یبه چ-

 ؟ینه ،به ک یبه چ-

 کنم؟ يحسود دیبا یبه ک-

 به دوست دخترام؟-

 !کنم؟ يبهشون حسود دیچرابا-
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 !؟!دادم؟ یم حیمن اون ها رو به تو ترج نکهیبه خاطر ا-

 نداره؟ يحسود نکهیا-

 !بده؟ حیرو به تو ترج گهید ينده و زن ها تیبهت اهم تیواقعا برات مهم نبود،که شوهرقانون یعنی-

 !کنم یفضول دتوکاراتیکه نبا یخودت ازهمون اول قانون گذاشت-

 نکنه؟ يزن،حسود هی شهیاخه مگه م-

وثابت  شنیمثل لباس عوض م نکهیبکنم،به ا ياون دخترا حسود هیبه چ دیحاال که شده،در ضمن من با-

 !ستنین

 ؟یشیناراحت نم ارمیاز دوست دخترامو ب یکیاگه من االن  یعنی-

 يکبود تازهاد،یوقت دزد از کار در ن هیدقت کن،که  کمیکه توانتخابش  کنمیخواهش م شم،فقطینه ناراحت نم-

 .بدنم خوب شده يها

 :قاشقش روپرت کرد تو بشقابش و گفت تیپاشدم،مسعودباعصبان زیحرف از سر م نیدنبال ا وبه

 !ست؟یچرا برات مهم ن-

 .مهمه دارنیکه تورو از من دور نگه م نیهم یس،ولیچرابرام مهم ن دونمینم-

افتاد،با تعجب به حرکتش نگاه  یپاشدکه صندل یصندل يمسعود به ضرب از رو زدمیحرفو نم نیکاش ا يا که

 :سرخ شده ازخشم گفت ينشون ندادم،باچشما یول دمیترس کمیطرفم امدوبازوموگرفت، کردم،بهیم

 ؟یگفتـــــــــــ یتوچ-

 :که ازخودم سراغ داشتم گفتم یباجسارت

 !مهمه دارنیتوروازمن دورنگه م نکهیا-

 مهمه؟ دارنیچرامن رو ازتو دور نگه م-

 .چون قبالًهم بهت گفتم دوست ندارم دست نامرد جماعت بهم بخوره-

 :داد زد مسعود

 !دست نامرد جماعت بهت بخوره يکه دوست ندار-

 کردمیم یسع کردمیتقال م یلیبرد،خیطبقه باال م يحرف منو کشون کشون به طرف پله ها نیزدن ا وبا

 :بودم داد زدم یعصبان یلیتونستم،خینم یول ارمیبازوهاموازتودستش در ب

 !ولم کن نامرد-
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 :ادگفتیبافر

 !دمیرو نشونت م ياالن نامرد-

 !بدنم خوب شده يها يتازه کبود ،بخدايزاریچرا راحتم نم-

 :بودم،بادادگفتم یعصبان یلیرفت،خیازپله ها باال م دادوداشتیمن گوش نم ياصال به حرف ها مسعود

 ؟يخوایازجونم م یچ-

 !یخوام زنم بش یرو بدم،م تیاززبون در نیخوام جواب ا یم-

 یمسعود تقاله یکردم،وقت شتریوتقال هامو ب دمیبه خودم لرز ارهیبه سرم ب خواستیکه مسعود م ییبال ازتفکر

 :تامنو رها کنه زدمیمحکم به کمر مسعود م فمیظر يانداخت روکولشو بطرف باال رفت،بامشت ها دمنویمنود

من  یتقال کن یقلقلک دادنه،تاکتک زدن،درضمن هرچ هیشب شتریکوچولوت منونزن،ب يبامشت ها خودیب-

 !شمیم یعصبان شتریب

که ازاد بود دراتاق روبازکردوداخل اتاق شد،ومن رو پرت کرد  ید،بادستیرد شدوبه اتاق مهمون رس يراهرو از

 روتخت دونفره، 

شد  یم یمام مدام پر وخالکردم،چش یگرفتند نگاه م یکه از خشمش سر چشمه م یبه حرکات يبهت وناباور با

رو  میداشت نگاه اشگ يادیتضاد ز خمیداغم با صورت  يکردم،اشک ها یرو زمزمه م یاروم يلب نه ها ریز

 :بهش دوختم وگفتم

 ...کنم مسعود تورو خدا ینم يزبون دراز گهیگم،د ینم یچیه گهید،دیمسعود تو رو خدا ببخش-

اراده دست  یمن خودش رو کنارم رو تخت پرت کرد ومچ دستم رو گرفت ب يتوجه به اشک ها یمسعود ب اما

 :پوزخند گفت هیتا ازادم کنه،اما با  دمیازادم رو محکم به شونه اش کوب

 .نداره يا دهیتر نکنه فا یمن رو عصبان نکهیتو در حد نوازش کردنه به جزا يگفتم که ضربه ها-

 .پراز اشکم انداخت  يبه چشما یدستش گرفت ونگاه یکیازادم رو تو اون  دست

 :گفتم هیکردن،باگر هیندارم شرع کردم به گر يراه فرار دمید یوقت

 !ولم کن کنمیم ،خواهشيمرد هم مردتر یمسعود توروخدا ولم کن،توازهرچ-

 :با ارامش گفت مسعود

 ؟یگفتیم گهید زیچ هیتو اشپزخونه که -

 !نکارونکنیردم،بامن اخو یاضاف..کردم،گ کنم،غلطیتوروخدا،التماست م-
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 !رهید گهیحاال د ينشد يشدیم مونیدپشینداره،اون موقع که با يسود یمونیپش گهیشده،د رید یلیخ -

صورتم بود کنار ضد  يموهامو که رو یاز دستاشو از دستم رها کردو به اروم یکیشده بود، رهیهام خ ولب

 :نبود ایدن نیبودم،انگار توا دهیکه تاحاال از اون ند یخاص بود،نگاه یلیواشکامو پاك کرد،نگاهش خ

چشماتو  ه،رنگیداد چه رنگ صیتشخ شهیکنه،نمیقشنگه،نگاه ادمو به خودش جذب م یلیرنگ چشمات خ-

 !خاصه درست مثل خودت یلیدوست دارم خ

ه دستش فاصل یلباسم اورد هرچ ياز دست هاش کرد،دست ازادش رو به طرف دکمه ها یکی ریرو اس دودستم

ها  غیتوجه به ج یشد اما مسعود ب یم غیبه ج لیشد وتبد یاروم من بلند تر م يها)نه(شد  یبا لباسم کمتر م

 :دگفتمیرزل یکه لب هام از شدت ترس م یاول رو باز کرد،در حال يمن دکمه  يوتقال ها

 ...خدا...تورو ... مسعود-

**** 

نداشتم چشمامو بازکنم،دوست ندشتم  دم،امادوستیفهم یخورد م یکه به پلکام م يروازنور نیشده بود،ا صبح

گلوم  دمیکش غیشکل ممکن،از بس ج نیزن به سخت تر هیشدم به  لیتبد شبید نم،منیاروببیدن نیا گهید

 کنم درد بغضه که تو گلومه، کنه،فکریامادردهم م سوزهیم

 يها هیاثرات گر نمیصل شده،او ییلویصدک يکه چشمامو بازکنم،امابه چشمام وزنه ها کنمیم یسع

تا چشمام به  کنمیبندم،اروم اروم باز م یدوباره م زنهیکنم،نورچشمامومیچشمامو بازم یکندن شبه،باهرجونید

  تونم،یتکون بخورم نم خوامینورعادت کنه،م

 يخوره صدا یمن تخت هم تکون م ياز تقال ها. کنه یدرد م شبید يتونم بدنم هنوزم ازتقال ها ینم اما

 :شه یخواب الود مسعود بلند م

 !؟يشد دارینغمه خانمم ب-

 شبیشه د یشد هنوزم باورم نم يخانمم چونه ام شروع به لرزش کرد واشک از چشمام جار يواژه  دنیشن با

اوردن هرلحظه  ادیافتاد،با به  شبیکه د ییکنه به اتفاق ها یافتاد،ذهنم مدام داره عقب گرد م ییچه اتفاق ها

 کرد، یم دایپ يشتریشد وسرعت ب يش اشک از چشمام جاربه لحظه ا

گل خرد بشم،تا به زور  يساقه  کی یباشم تا به راحت فیکاش زن نبودم تا ضع يقلبم شکست ،ا شبید

 !تصاحب بشم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٣٤ 

 نیجن کیبه احساسم تو خودم مچاله شدممثل  هیکنم دست مسعود به طرفم دراز شده ،با تک یم احساس

 یگرفت چه جسم یوجودم رو فرام يوخودم رو به گوشه تخت رسوندم البته با زحمت چون با هر حرکت درد بد

 .یوچه روح

 .اش کشوند يکشه من رو به اغوش اجبار یطرفم م شتریتوجه به حالت مچاله شدم خودش رو ب یب مسعود

دوباره به طرفم دراز کردکه ازش فاصله گرفتم،دستش رو  عیمن رو به طرف خودش برگردوند،سر بادستش

 :خش دارشدام گفتم يحنجره  ونیراه خشک شد،از م ونیکه زدم دستش م یباحرف

 !دارم اجیبهش احت یلیرو داشتم،االن خ زیکاش االن اغوش عز يبود،ا نجایاالن ا زیکاش عز-

 :ام رو به چشماش دوختم ،بازحمت دهنم روبازکردم وگفتم یاشک نگاه

 چرا؟-

 :دیپرس بابهت

 چرا؟ یچ-

 :شد شتریام ب هیگر شدت

بال رو سرم  نی،چراایباکتک دهنم رو نبست ،چرايرو باکمر بند نداد میقبل جواب زبون دراز يچرا مثل دفعه ها-

 !؟ياورد

 :به هق هق افتادم هیگر ازشدت

 ؟يکار رو باهام کرد نیکردم،گفتم غلط کردم چرا ا یمن که ازت معذرت خواه-

 :صورتم رو پاك کرد وگفت يرو يرو دراز کرد واشک ها دستش

 یمعصوم يمدرسه،باچهره  فرمیونیکرد تو اون  دایبهت پ یحس هی دمتید ژنیب يازهمون اول که تو خونه -

 ژنیبود که دختر ب بیچشمات پر از غم شد،برام عج يدیتو دست بابات د يچشمت به مواد ها ی،وقتیکه داشت

فقط بخاطر توا که پام رو  دونستم یتوجه بهت باشم،اما نم یکردم ب یبعد از اون روز سعباباشه، يمخالف کارها

تو خونه وجودت  يکه امد یلیکردم اوا يذارم،بعد از اون هم که تورو از بابات خواستگار یبابات م يتوخونه 

دعوا که  هیدازقض،تابعیکنم تو هم مثل بابات باش ینداشت بازهم بهت شک داشتم فکر م تیاهم ادیبرام ز

بار  نیاول يبرا دنتیدلم هست که مطمئنم بعد ازد يتو يا ياالن حس قو...یتو پاک ییتو از بابات جدا دمیفهم

 یاما االن بعد از چند هفته که باهم زندگ رمشیبگ دهیکردم ناد یقلبم به وجود امد که سع يخونه اتون تو يتو

 اون حس دوست داشتنه دمیفهم میکرد
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 :هق هقم گفتم انیکردن وم هیشروع کردم به گر دوباره

 ؟يبالروسرم اورد نیا..یداشت...دوستم-

 یازدستت بدم،مجبورشدم تورو مال خودم بکنم،ول دمیترسیشدم م یعصبان یلیخ شبیباورکن دوستتدارم،د-

 .بود میشب زندگ نیبهتر شبید

 :کردم گفتم یم هیکه گر یدرحال

 ؟يوزدر ییحرفا نیتاحاالبه چندنفرهمچ-

 :شد ورنگ چشماش کدرشد ناراحت

که  یرابطه ام باکس نیبه اتاقم نبردم چون دوست نداشتم،اول شبیتورود ،منينفرتوبود نینغمه باورکن اول-

 ...باشه که تاحاال یدوستش دارم توتخت

نحو ممکن  نیبه بدتر شبیبزنم من د ینزد،اما من هنوزم سکوت کرده بودم دوست نداشتم حرف یحرف گهیود

 یادم م کیکه چقدر  دمیباور رس نیکم نکرد تازه به ا میکه االن نزد نه تنها از شدت ناراحت ییخرد شدم،حرفا

 :ردمک یبهش نگاه م میاشک يباچشم ها یحرف چیه یتونه پست وخودخواه باشه،ب

 اد؟یوبدت م يادم معتاد ومواد فروشه متنفر یاز هرچ یدعوا بهم گفت يتو ادتهی-

 :شدم یبود،متوجه حرف هاش نم یبهش نگاه کردم منظورش چ یسوال

 ...یازم متنفر نباش گهیواز همه مهم تر د یوحرف هام رو باورکن یمن رو قبول کن نکهیحاضرم بخاطر ا-

 :وگفت دیکش یقیعم نفس

 .نکنم یموادفروش گهید...از کار قاچاق دست بکشم گهید...کار رو رها کنم نیا گهیکه د-

بود که حاضر بود از  يقدر اون حس نسبت به من قو نیا یعنیشد  یباورم نم..ازکنارم بلند شد یحرف چیه یوب

 ...کارش دست بکشه نیا

 .قابل باور بود ریشد،چون واقعا غ یباورم نم هنوزم

*********** 

گفتم،دوست  اون شب ،باهام مهربون شده،هنوز اتاقامون ازهم جداست،خودم يبهتر شده،بعدازماجرا یلیمسعودخ

ناراحت شد قبول کرد،هنوز هم خاطرات  یلیخ نکهیباا م،مسعودیکه خودم اماده بودم هم اتاق ش یدارم تاموقع

 یسع دیامابا ستیازش دلخورم دلم باهاش صاف ن شه،هنوزمیاشک توچشمام جمع م ادیم ادمی یاون شب وقت
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 لیتبد يبه خاکستر یاهیگاه،مسعود داره از س هیتک هیدارم  یحام هی گهید کنمیاحساس م.کنم شوهرمو ببخشم

 .شه  یم

 نهایا رازییناراحت شدم،بغ یلیس،خیموقعش ن گهیکنه،میقبول نم یول ارهیب زویازمسعودخواستم عز چندبار

طاقت  زیسرم.گهیناراحته اما بهم نم يزیچ هیکالفست،اضطراب داره،از یلیهست که مسعود خ يچندروز

 :دمیاوردموپرسین

 شده؟ یمسعود چ-

 :گفت یلبخند مصنوع هیبا

 !زمینشده عز يزیچ-

 افتاده که تو رو کالفه کرده؟ یچرا اتفاق-

 :گفت یشدو بالحن اروم نیغمگ چشماش

 گفتم حاضرم بخاطرت از کارم دست بکشم؟ ادتهینغمه -

 !بره ادمی شهیم ادمه،مگهیاره -

باهاش کارکنم،اونم گفت که  تونمیدارم،بهش گفتم که نم سیخودم رئ یعنیکنم،یکارم یمن واسه کس یدونیم-

 !ياریباراخرهم برام بارب يدبرای،بايازکارکناربر شهیواسه هم يخوایاگه م

 :گرفت وسرمواورد باالوتو چشمام نگاه کرد ن،مسعودچونموروییرفت توهم ناراحت شدم وسرموانداختم پا اخمام

 .باراخرباشه دمیقول م-

 :بکنه ،منم لبمو بازبونم تر کردم نکارویدایازکارکناربره،با نکهیا يد،مسعوبرانبو يا گهید ي چاره

 باراخرباشه؟ يدیقول م-

 :گفت دویحرفم لباش خند نیباا

 دمیقول م-

 ؟يریم یک-

 !گردمیدوروزه برم رمیامشب م-

 !مواظب خودت باش-

 :حرفم دستش رو دراز کرد وگونه ام رو نوازش کردگفت نیباا

 اتاقمون مشترك بشه دیازسفر برگشتم،با نکهیبعدازا-
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بکنم تا  یحرکت هیمنم  دیکنه،بایخطر م یلیتعجب کردم،قبول کردم مسعود داره بخاطر من خ نکهیباا

 .دواربشهیام

****** 

  زنهیدونم از صبح تاحاال دلم شورم ینگرانشم،نم یلیمسعود چهار روز شد،خ ي سفردوروزه

شدو به طرف  ادهیمسعود امد داخل ومسعود به سرعت پ نیباز شد وماش اطیدر ح نیپنجره بودم که ماش پشت

 .دیساختمون دو

 یکردوبا لحن مضطرب دوبغلمیبسمتم دو دیدرسالن باز شدوامد داخل تامنو د.بود يچمدون نقره ا هی تودستش

 :گفت

 !میبر نجایاز ا دیجمع کن با لتوینغمه وسا-

 :تعجب کردم وگفتم یلیخ

 افتاده؟ یشده مسعود،چه اتفاق یچ-

 !دمیم حیزودباش نغمه بعداًبرات توض-

 :دمیپرس يادیز یبانگران

 افتاده؟ یاتفاق یکس ي کنم،واسهیخواهش م-

 .قولش،نغمه عجله کن ریبهم کلک زده،قولداده بود بار اخرباشه،امازد ز سمیبدون رئ نوینغمه زود باش،فقط ا-

جمع  المویتا تمام وسا دیساعت طول کش می،نیتو ساك دست ختمیر ازویمورد ن يلباسا یحرف چیبدون ه منم

 :شده بود یکنم،با وارد شدن من به سالن مسعود هم داخل شد،سرتا پاش خاک

 شده؟ یچرا لباسات خاک-

 ؟يجمع کرد التویست،وساین يزیچ-

 !اره جمع کردم-

دوباره برگشت به داخل ساختمون  دم،مسعودیکش غیامد از ترس ج کیشل يم،صدایگرفتو واردباغ شد دستمو

اسلحه دراورود وبه دستم  هیومن رو برد داخل اتاقم ودرکمدوبازکردومنو گذاشت تو کمد ازپشت شلوارش 

 :داد،باترس گفتم

 !ه؟یچ يبرا نیمسعود ا-

 !یکه از خودت دفاع کن نهیواسه ا نیا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 افته؟یب یمگه قراره چه اتفاق-

 !خودته تیامن يواسه  زم،فقطیعز یچیه-

 :بست،که من دستشو گرفتموگفتم یدرکمدو م داشت

 !ترسمیکنم نرو،من م یمسعود خواهش م-

 !رونیب ایازکمد ن يدیشن ییافتاد،هرصدا یهراتفاق گردم،فقطیزود برم زمینترس عز-

 :درکمدوببنده که اجازه ندادم،باترس به مسعود نگاه کردمو گفتم خواستیم دوباره

 ؟يدگریبرم يدیقول م-

 :بهم نگاه کردوگفت یاشک يباچشما

 !تونم،برنگردم یدارم،چطورم میتوزندگ دیام هیحاالمن -

 يگلوله امد دستمو رو دهنم گذاشتمو تاصدا کیشل يدرکمدوبست،بعداز چند لحظه صدا دویبوس عیسر مویشونیپ

قطع  کیشل يازچند لحظه صدا رون،بعدیب ایبود ن رون،امامسعودگفتهیب امیب خواستمیتو گلوم خفه بشه،م غمیج

وارد اتاق  یکلیمرد ه هیکه  دمید کمددو در  نیازب شد،یترم کیکه به اتاق نزد دمیشنیروم ییقدم ها يشد،صدا

تخت تو حموم،به سمت کمد قدم برداشت،متوجه شدم اسلحه تودستشه  ریگشت ز یاتاق رو م يشد،همه 

نشست کلتو تودستم محکم ترفشاردادم،دستاش رو به  میشونیرو کمرم وپ يدستام عرق کرده بود عرق سرد

 :زد ادیفر رونیازب یکمد امد که ناگهان کس کیت ي،صداتر شد عیکمد دراز کرد،نفس هام سر ي رهیطرف،دستگ

 !امدندیها ن سیزود باش تا پل-

که از اروم شدن اوضاع  قهیشده بود،وازاتاق خرج شد،بعد ازچند دق یپشتشو بهم کرد پشت گردنش خون عیسر

 .روبه روم حبس شد ينفسم بخاطر صحنه  دمیسالن که رس رون،بهیازکمد امدم ب یگذشت به اروم

گرفتم واروم به صورتش ضربه  دم،سرشوتوبغلمیبه طرفش دو عیدرخون افتاده بود کف سالن،سر مسعودغرق

 :کرده بود،صداش زدم خیزدم،صورتش 

 !؟يشنویمسعود،مسعودصداموم-

 :گفت دهیبر دهیبر يلبخند اروم زدوبه صدا هیچشماشو باز کرد، يال یاروم به-

 نمتیبب...نتونم ...گهید...اخر...بار... يبرا...م...دیترس...یم...يامد...باالخره-

 !رسهیصحبت نکن،االن کمک م کنمیمسعود خواهش م-

 .نداشتم يکه زدم اعتقاد یهم به حرف خودم
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 گرفتمیروم يزیخون ر يدجلویبا دادمیزخمشوفشارم يازتنم دراوردمو گذاشتم رو مانتومو

 :مسعودگفت

 ؟یکن...یم..حاللم ... نغمه-

 :تعجب کردم واشک توچشمام حلقه زد یلیخ

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیمسعود ا-

 ؟یکن...یم...حاللم ... بده... قول... بهم... نغمه-

 :لرزانم گفتم يلب ها ونیشد ازم یگلوم هرلحظه بزرگتر م يتو بغض

 حاللت کردم-

 .کردم...یم.. ت...ناراحت... که...دیببخش...داشتم... دوستت... یلینغمه،خ-

 ستیمسعودحرف نزن،توحالت خوب ن-

 . رنگم ودستام ازخون مسعود قرمز شده بود دیسف يمانتو

 شد...مرگم ... بود باعث.. .باغ...درخت ... تک...ریز... که... يزیچ...باشه ... ادتی... فقط-

 يگردیبرم يبهم قول داد یمونیمسعود توزنده م-

 ...دوستـ-

بلند کردمو تواغوشم گرفتمو  خ،سرشویبود،بدنش سرد شده بود مثل کوه  دهیکم چشماش بسته شد،انگار خواب کم

 :بهش گفتم ادیبا فر

دوستت  یبهت نگفتم مواظب خودت باش،مگه نگفت ،مگهيگردیبرم يچشماتو بازکن مگه قول نداد یلعنت-

 تنهام نزار يتوبود میتوزندگ دمیدارم،بزاربگم تنها ام یتوزندگ دیام گهید یدارم،نگفت

 :به اسمون گرفتمو گفتم سرمو

هست که حواسش بهم  یکیگاه دارم  هیاحساس کردم تگ ،تازهیازم گرفت مویتنها حام ش،چرایخداچرا ازم گرفت-

 ستم،چـــــــــــــرا؟یتنها ن یخاک نیزم نیا يرو گهیکردم دباشه،احساس 

 سیگردم،پلیم هیتوسالن،امامن متوجه نشدم،فقط سرمسعود توبغلم بودو گر ختندیامدکه ر سیماموران پل يصدا

 گردهیاالن برم د،اونیولم کن-: بهشون گفتم ادیذاشتم وبافر ینم یخواستن مسعود ازم جدا کنن،ول یها م

 !گردهیقول دادبهم،مرده وقولش،اون برم گرده،اونیخودش بهم گفت برم
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 يانداختند رو دوکهیسف ي ،مالفهیپناه یبودن،احساس ب یمنو ازمسعود جدا کردند احساس خال کردم ته یوقت

 :وباداد گفتم دمیسمتش ومالفه رو از روش کش دمیهاپر ونهیمسعود دوباره مثل د

  گردهیفتم اون برممگه نگ دیکنیم نکارویچرا ا-

 :ادامه دادم یاروم يوباصدا

 به نورداره اجیاحت کهیتار کنه،اونجاینم دایراه برگشتو پ دیاگه مالفه رو روش بکش-

 یتونند براحت ینم دنیبودم به مسعود،ماموراکه د دهیمثل کنه چسب ذاشتمیجدام کنن که نم خواستنیم دوباره

 دادمیم ارام بخش بزنه،دکتر که امد دوتا مامورا دستامو گرفتن،اجازه نمجدام کنن،دکتر امبوالنسو خبر کردن تابه

 :گفتمیبهشون مدام م

کنم منو  یمنم،التماس م دشیتنها ام ایدن نیتوا ده،یاز دست م دشویاگه مسعود برگرده ومن نباشم ام دیمنونبر-

 !دینبر

 :باداد گفت دکتر

 نشیریمحکم تر بگ -

 .خودش برد يایمن به دن يخبر یترمنو گرفتن وسوزش سوزنو توپوستم احساس کردم وکم کم ب محکم

******* 

 دم،روتختیروکه توش قرارداشتم فهم یتیبازکردم، موقع یکم صداهابرام واضح ترشد،چشمامو به ارام کم

 دهیاشو کشپنجره بود پرده ه هیدستم بود،چشمامو به طرف راست چرخوندم  يبودم،سرم تو دهیخواب

 بود،دوباره یکیکوچ خچالیتختم بودو انطرف هم  کیبودنزد کیکمد کوچ هیبودندوبطرف چپم نگاه کردم،

در امد به طرف چپ نگاه کردم ،پرستار امد  يصدا ،ياز هر فکر یبود،خال یطرف پنجره نگاه کردم ذهنم خال

 :داخل وبا لبخند گفت

 يبه هوش امد زمیسالم عز-

 سالم من کجام؟-

 مارستانیب-

 رم؟یم نجایازا یک-

 کرد صتیدکتر ترخ یوقت-

 :دیکه پشت در بودوپرس دمیسرباز ود هیدروباز کرد  یچک کرد وبطرف در رفت وقت سرممو
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 به هوش امد؟-

 ادمیکم کم به  رایخاطره توذهنم جرقه زد،تصو هیسرباز  دنمید دم،بایادامه مکالمشونو نشن گهیبسته شدود ودر

برام سخت بود که  یلیامد،مسعود مرده بود،هنوزم باورش خ ادمیبه  زیچ ر،همهیاژ يامد،خون،مسعود،مامورا،صدا

کنم،اماچشمام  هیشد دوست داشتم گر تر نیگلوم سنگ يمسعود مرده باشه،هنوز مرگشو باور نکردم،بغض تو

 .ختنیر ينداشتن برا یاشک

 ریز یتخت وبلند شدم،پشت يگرفتم به کناره ها شدم،دستامویم دبلندیخودم با شهیهم نم،مثلیکردم بش یسع

 یساله م یمامور امد داخل، به نظرس کیدر امد،دربازشدو  يبعد صدا قهیسرم و گذاشتم پشت کمرم،چند دق

 .سالم کردم،جوابمو بلند ورسا داد  یاروم يبود،با صدا شیشونیپ يهم رو یظیخورد اخم غل

 !بابت مرگ شوهرتون متاسفم-

 :دمیصدام بود پرس يکه تو ید،بالرزشیدستام به صدام رس دن،لرزشیمرگ که امددستام شروع کرد به لرز مهکل

 مرده؟...شوهرم...واقعاً-

که بهم داد جمله ها توسرم  یاما باجواب يدار تویچشماش نگاه کردم که بگه نه هنوز نمرده،توهنوزحام يتو

 :شکست

 بله متاسفانه-

 : دنیرد به سوال پرسجمله شروع ک نیاز ا بعد

 د؟یشوهرتون خبر داشت يشما ازکارها-

 :گفتم یناراحت با

 !بله خبر داشتم-

 :تر باًبلندیتر شد،وصداش تقر ظیغل شیشونیپ يرو اخم

 !شدن چند خانواده شدند؟ رانیباعث و کردندیم تیتوش فعال شونیکه ا يکه باند دیهم بدون دیپس حتما با-

 :تر شده بود گفتم نیکلوم سنگ يکه تو یبابغض

 !کشندیم ياون خانواده ها چه زجر يبچه ها دونمیم یبله خبر دارم حت-

 :باپوزخندگفت

 !د؟یاون وقت شماازکجاخبر دار -

 !خانواده ها هستم نیاز هم يچون خودمم بچه ا-
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 :کرد تعجبشو پنهون کنه وگفت یسع

 د؟یبود دهیرو د یانیک ياقا يتاحاال همکارا-

 !دمیشو ندمن اصالًهمکارا-

 د؟یداشت یاز کارها ونقشه هاش اطالع-

 !اوردیمسعود اصال کاراشو به خونه نم-

 !م؟یکرد دایخونتون پ يچون ما چندتا جاساز تو بهیعج-

 !موضوع نداشتم نیازا یمن اطالع-

 شه؟یمعلوم م شیبعدازجواب ازما-

 :دمیتعجب کردم پرس یلیخ

 ؟یشیچه ازما-

 ...صورت نیا ریدرغ دیشما ازاد یدرصورت جواب منف ادیاعت شیازما-

 .ستمیهم ن شیراحت شد من معتاد نبودم،پس نگران جواب ازما المیخ دمیکش یقیکه بهم داد نفس عم یباجواب

 د؟یشب قتل مسعود شما کجا بود-

 :درد گرفت میپناه یشد،قلبم ازب شتریقتل مسعود لرزش دستام ب ياداوری با

 !بودمشده  میتو کمد قا-

 بوده؟ یکه دستتون بوده متعلق به چه کس ياسلحه ا-

 !مسعود داده بود بهم واسه دفاع از خودم-

 د؟یدیقاتل شوهرتون رود-

 نمینداشتم،نتونستم چهره شو درست بب یمناسب دینه از کمد د-

 بهتون گوش زد نکرد؟ ينکته ا ای یشوهرتون،دم مرگ حرف-

 :گفتم ينسبتا بلند يشدم باصدا یبغلم جون داد،عصب يامد مسعود چطور تو ادمی نکهیا

 !ستیتونو،حالم خوب ن ییبازجو دیتموم کن گهید شهیم-

نزدوبطرف در حرکت  يا گهیموضوع ندارم،حرف د نیا ياداوریندارم از یواحوال مناسب د،حالیحال زارم فهم از

 :د گفتمصدام دو برابرشده بو يکه تو یدر بود، بالرزش رهیکرد،دستش به دستگ

 دارم؟ یخواهش هید،یببخش-
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 :کرد به طرفم،وگفت روشو

 ؟یچه خواهش-

 نم؟یمسعودو بب...بار اخر يخواهش کنم برا شهیم-

 !شهینم-

 !کنم یخواهش م-

 :پرجذبه اش گفت يصدا با

 !میریم دیمرخص شد یکنم،وقتیباشه هماهنگ م-

 :گفتم یلرزون يباصدا

 ممنونم یلیخ-

 .نداشتم هیگر يبرا یچرا هنوزاشک دونمیگلوم بزرگتر شد امانم يتو بغض

 م،بهیخارج شد مارستانیهست از ب یقیسرگرد صد دمیباهمون مامورکه حاال فهم.داد، صموبهمیدستورترخ دکتر

شدواحترام گذاشت،سر گرد نشست جلو  ادهی،پ دیسرباز پشت فرمون بود تاسرگردود هیم،یسمند رفت نیطرف ماش

هست که بهم وارد  یشک بخاطر گفتیم کرد،دکتریدرد م یلیخ شه،بدنمینشستم،سرمو چسبوندم به شومن پشت 

 کنم،بهیباور نم دمیکه هنوز مرگ مسعودوتا دوباره خودم ند نیفکر کردم به ا میشده،چشمامو بستم به زندگ

 .کوتاه بود یلیخ میاگه مسعود مرده باشه عمر خوشبخت نکهیا

 یپزشک«که به ساختمون زده بود نگاه کردم ییتابلو م،بهیشد ادهیپ نینگه داشت،ازماش نیساعت،ماش میبعدن

قدم ازقدم  تونستمینم نیبود به زم دهیترشد،اماپاهام چسب کیقدم به باور مرگ مسعود نزد کیذهنم  »یقانون

 :گفتکنم،ینم یحرکت چیه دید یتابلوبودم،سرگرد به پشتش نگاه کرد وقت خیبردارم چشمام هنوز م

 م؟ینر دیخوایم دیستیاگه اماده ن-

 .نه تکون دادم وپشت سرش راه افتادم یبه معن سرمو

 ن،ازدرییپا میطبقه رفت هیها  رفتم،ازپلهیدنبال سرگردم کردم،فقطیشلوغ بودامامن توجه نم یلیساختمون خ داخل

 .نهیبیداره منوم نجاستیروح مسعود ا کردمیکردم،احساس م یبیعج يسالن که وارد شدم احساس سرما

مالفه رو  خواستیرون،میبودندو اورد ب دهیسرد خونه در کشورا باز کرد،جسد مسعودوکه مالفه روش کش مسئول

 :بکشه کنار اجازه ندادم هنوز اماده نبودم،رو به اونها گفتم

 د؟یتنهام بزار شهیم-
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 :سردخونه گفت مسئول

 !داره تیبرامون مسئول ستیامکانش ن شهینم-

 :گرد گفتمسر روبه

 قه؟یفقط چند دق کنمیخواهش م-

 :شونه مسئول وگفت يدستشو گذاشت رو سرگرد

 !بامن تشیمسئول ایب-

 .رونینگاه ازش تشکرکردم،باهم رفتند ب با

مرگ  دینغمه توبا«کردم تالرزشش کم شه به خودم گفتم دم،مشتشونیلرزونمو بردم طرف مالفه،پس کش يدستا

 »دیبا یمسعودو باور کن

 دمیروش کنار،اروم اروم چشماموباز کردم،مسعودود دم،ازیدستمو بردم طرفش،چشماموبستم،مالفه رو کش هدوبار

 ریشکست،اشکام سراز کردیم ینیگلوم سنگ يکه از صبح تو یبود مثل برف،بغض دیچشماش بسته بود، سف

خودم اعتراف  چه،بهیهق هقم توسالن نپ يدهنم تا صدا يشد،دستامو گرفتم جلو

 »مسعودمـــــــــــــرده«دمکر

 صورتش،  يرو ختی،اشکام ر خی کهیت هیسردبود درست مثل  یلیخ دم،بدنشیبوس شویشونیشدم پ خم

 :گفتم درگوشش

 خداحافظ-

مشت اب  هیباز کردم، رشویرفتم سمتش،ش دمیاب سرد کن د هی،یبه سمت در خروج دمیدو اوردمیطاقت ن گهید

 :سرمو بلند کردم گفت یبود،وقت ستادهیکم شه،سرگرد پشت سرم ا میونصورتم،تا ازالتهاب در يتو ختمیر

 ؟يباور کرد-

 :گفتم یاروم يباصدا

 !من نوشته بدبخــــت یشونیپ يست،رویفال من ن يوقته باور کردم ،خوشبخت شدن تو یلیخ-

 :روبه سرگرد گفتم میکه خارج شد یقانون یازپزشک

 س؟یپل ياداره  میریاالن م-

 !تموم نشده قاتمونید،هنوزتحقیفقط ازشهر خارج نش د،یبود،شما ازاد یکه منف شتونینه جواب ازما-
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رو هم دارم که  ییبابام جا يبه فکر خودم زدم مگه بجز خونه  يکجا برم خونه بابام،پوزخند دیبا حاال

 :برم که گفت خواستمیبرم،ازسرگرد تشکر کردم م

 !مرسونیرو م دشمایبد د،ادرسیسوارش-

 !شمیممنون مزاحم نم یلیخ-

 !رسونم یباز حالتون بدبشه، من خودم شما روم ست،ممکنهیشما حالتون مساعد ن-

چشماموبسته بودم که با .دادم زویشدم،ادرس خونه عز نیسوارماش نیخوش نبود به خاطر هم ادحالمیز خودمم

 :چشمامو باز کردمورو به سرگرد گفتم عیموضوع سر هی ياداوری

 !امد ادمی یموضوع هیسرگرد -

 !؟یچه موضوع-

خورد اون اتفاق افتاد چمدون  ریکه ت یدستش بوداماموقع يچمدون نقره ا هیوقته مسعود امد داخل  ادمهی-

 !نبود ششیپ

 !روکجا گذاشته؟ دچمدونیدونینم-

 .دونمینه،نم-

 ادهیکردم وپ از سرگرد تشکر میدیدر خونه که رس.سرگرد هم رفت توفکر مینزد یتا مقصد حرف گهید

 .شدم،سرگرد منتظربود تامن برم تو خونه

درو باز  زتایبغض کردم،عز زدوبارهیعز يصدا دنیه،باشنیک دیپرسیبود که م زیعز يدر خونه رو زدم،صدا زنگ

رفت  یحرف چیه یبرام افتاده،ب یاتفاق ده،چهیبه صورتش کردم چشماش قرمز بود پس حتماًفهم یکرد،نگاه

از رفتنش  نشونهاش که  کیالست يسرگرد بود که روشن شدوصدا نیماش يکنارداخل که شدم، صدا

 د،شروعیدارم،تواغوشش که رفتم بغضم ترک ازیکه به اغوشش ن دیباز کرد خودش هم فهم زدستشویعز.دادیم

 یسرم م يرواروم دستشو  زیگفتم،عز یمرگ مسعود رو م ي هیهام قض هیگر ونیکردن وم هیکردم به گر

 :گفت داد،درگوشمیم میدودلداریکش

 .اروم باش نغمه خواست خدا بوده-

****** 

کم کم به  زیبود اما با کمک عز يوزار هیاول که همش کارم گر يها گذره،روزیروز از مرگ مسعود م چهل

باومامانم با.برام گنگ بود لشیچرادل دونمیهم سر خاك مسعود نرفتم نم شتریبرگشتم،دوبار ب يعاد یزندگ
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 زیعز زدندیم یمدت هر حرف نیتوا. ازدست داده بودند دیرسیکه بهشون م یناراحت بودند به هر حال مواد مفت

 .کردمیم کارینبود من چ زیاگه عز دونمیداد،نمیجوابشونو م

 هیها دنبال  یاگه يسرم باشه،تو يمنت بابام رو گهیتو خونه بمونم دوست نداشتم د شدیسرکارنم رفتمیم دیبا

 .دوربود اراهشیکم بود  احقوقشیمناسب نبود، طشیمح ایمورد مناسب با مدرکم رفتم،اما 

موقع االن  نیکردم،تعجب کردم،ا دبازیکار درخونه رو باکل داکردنیدرپ یشرفتیپ چیوکوفته بدون ه خسته

 :نبود،صدا زدم زهمیبودند،عز اطیح يباباومامانم،تو

 ؟ییکجا زیعز...زیعز-

 :زامدیعز يصدا

 .نجایا ایب نمیرزمینغمه من تو ز-

 :اشکاشو پاك کردوگفتم دید دم،تامنوید یمیپشت صندوقچه قد زویکه شدم عز نیرزمیز داخل

 ؟یتنهانشست زچرایسالم عز-

 !کارت دارم نجانغمهیاایزم،بیسالم عز-

 :البخندگفتگردنبندقلب شکل دراورد جنسش از طال بود،دادش دستمو ب هیصندوقچه  يز،ازتویعز شیپ رفتم

 !رهیگیازت م نهیکن،نزار بابات بب مشیمناسب قا ییرش،جایبگ زمیمال توعز نیا-

 ه؟یمال ک نیزایعز-

 :چشماش جمع شدوگفت يتو اشک

 !یکه هم من جراتشو داشته باشم،هم تواماده باش يروز هیبرات گفتم ، يروز هی دیشا-

 .نزدورفت توفکر منم تنهاش گذاشتمورفتم تواتاقم یحرف چیه زیعز گهید

**** 

 .نداشتم رندیباهام تماس بگ نکهیبه ا يدینشده بود،ام يخبر چیگذشت وهنوزه یاز رفتن من به شرکت م دوروز

 :لبخندامد داخل وگفت زباینشسته بودم که عز تواتاقم

 !بده ینغمه مژدگون-

 :گفتم زیتعجب کردم به عز یلیخ

 ز؟یشده عز یمگه چ-

 .یاالن خودتو برسون نیگفتند هم.استخدام تماس گرفتند يبرا يکه رفته بود یاز شرکت-
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 :باال دمیپر دمویکش یغیج یازخوشحال

 ؟یگیراست م زیعز-

 زمیعز هیدروغم چ-

 :باخنده گفت زیدر بوسه کردم،عز زوغرقیعز ازخوشحال

 !زودباش حاضرشو گه،یبسه د-

 هیشدمو ایمال دن الیخ یومغنه سرم کردم وحاضر شدم،ب یحاضر شدم،دوباره مثل قبل مانتو شلوار مشک عیسر

 .بدم دم،کاروازدستیترسیگرفتم م یتاکس

 :کشوگفتمیبود،رفتم نزد یکه شدم،فقط خانم منش واردشرکت

 !استخدام يبرا دیسالم تماس گرفته بود-

 :گفت ییهم باخوش رو یمنش

 .من اطالع بدم دتاینتظرباشسالم چند لحظه م-

 :تلفن وبرداشت وگفت یبود نشستم،منش یزمنشیکه کنارم یمبل يرو

 !موردنظرامدند،بفرستمش داخل؟ سیمهندس ک ياقا-

-... 

 .حتما... چشم... بله-

 :رو گزاشت وروبه من گفت یگوش

 .کنم تونییتاراهنما دییبفرما-

بزرگ بود  یلیقرار داشت که خ يا گهیراهروسالن د م،اونطرفیرفت ییراه افتادم،به طرف راه رو یدنبال منش به

 .تیریکه روش حک شده بود مد میرفت یهم بود،به طرف درچوب گهیوکرم رنگ بودچند تا در د يدکورشم قهوا

 :اشاره کرد وگفت یدر چوب به

 !داخل دییاتاق مهندس،بفرما-

 ممنون  یلیخ-

 کنمیخواهش م-
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 یسیبه مانتوم تا از خ دمیاسترس داشتم،دستام عرق کرده بود،دستموکش یلیرفت،خ يا گهیحرف د چیه بدون

بلند خارج کردم،دستمو به طرف در بلند کردم وچند ضربه به  يباصدا دم،نفسمویکش یقیدستام کم شه نفس عم

 .در زدم

 :گفت يمردونه ا يبلند ورسا يصدا

 !داخل دییبفرما-

نشسته بودندو  زیکه پشت م دمیرو د يکه شدم،زن ومرد وداخل شدم،وارد اتاق نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 دستاشون توهم قفل شده بود

 :من گفت دنیکه بدون شک خود مهندس بود،زن باد مرد

 !خوامینومیخودشه من هم زمیفرهاد عز يوا-

 .مگه من عروسکم که منو بخواد خوادیمنو م نکهیبود از ا یبهشون سالم کردم،منظورش چ باتعجب

 :رو به زنه کردوگفت مهندس

 !باهاش صحبت کنم خوامیم يزاریمارو تنهام زمیمهسا عز-

 :داد وگفت لشیتحو حیلبخند مل هی مهسا

 یتو بگ یهرچ زمیباشه عز-

به رنگ  ییوموها یصورت يقلوه ا يسبز ولبها يدوچشمایگردوسف نم،صورتیبب افشوبهتریتونستم ق بلندشدتازه

 .از درخارج شد يا گهیحرف د چیه بابود،بدونیکلمه ز کی ،درییطال

 :گفت شیجد يباصدا مهندس

 د؟یندار لیم يزیچ-

 :اروم گفتم يداشتم،باصدا ازیاب ن وانیل کیاز استرس خشک شده بود،به  گلوم

 .اب لطفاً وانیل کی-

 .خودش سفارش داد يفنجون قهوه هم برا هیمن و ياب برا وانیل کیرو برداشت و یگوش

تر  يکه داشت،جد یشیبا ته ر زد،صورتشینم یحرف چیکردم تاخودش صحبتو شروع کنه،اما اون ه صبر

 .شده بود ختهیر شیشونیپ يکه چند تارش رو یمشک يوموها رهیت ییقهوه ا يدادباچشماینشونش م

 :من،بالبخندگفتم يابو جلو وانیمهندس قراردادول يوارداتاق شد،قهوه را جلو يمرد ریزده شد وپ در

 .رونیزدو رفت ب یهم لبخند مهربون رمردیپ. ممنون،دستتون دردنکنه یلیخ-
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 يونفسم به کند دادمیقورت م ینگاهش اب دهنمو به سخت یرگیبه من زل زده بود،از خ تیبا جد مهندس

 :سکوتو خودش شکست وشروع کرد به حرف زدن نیا شد،باالخرهیخارج م نمیازس

 ادیهردوشون مشکل اعت د،کهیکن یم یسال سن،باپدرومادرتون زندگ ستیبا ب یمیرخب خانوم نغمه ک-

 ...دیچهل وپنج روز هم هست که شوهرتونوازدست داد قایدارند،دق

همه  نیمغزم از ا شدیشترمیکرد ولرزش دستام ب یم خی شتریمن ب يزد،دستایحرف م شتریب یهرچ مهندس

 :گفتم دهیبر دهیحجم اطالعات هنگ کرده بود،بر

 حرفا؟...ح نیاز ا هیچ...منظورتون چ...من-

ابروشو داد  هیکرد،یبهم نگاه م يداد وبا خونسرد یاش رو به صندل هیتمام پاشو رو پاش انداخت وتک یلکسیبار

 :باال وگفت

که من  يشنهادید،حتماپیکه شما دار یطیبا شرا دونمیقدرم نیاما هم ادیخوشم نم ادیز ینیمن از مقدمه چ-

 !دیکن یرد نم دموین مبهتو

 :وجودموفراگرفت وبا لکنت گفتم يهمه  ترس

 ؟يشنهادیپ...یپ...چه...چ-

 :دوباره گفت شیذات يبرد،باخونسردیلذت م فهیقدر ضع نیطرف مقابلش ا نکهیازا انگار

اطالعات ازخودم بهتون  یکمیدرمورد شما دارم،بهتره منم  یاطالعات دچهیدیحاالکه فهم-

 !هیچ شنهادمید،پیبدم،تابفهم

 :شده بود شتریب ترسم

 !د؟یدونیازکجا م نارویشما ا-

 !کنه قیروبفرستم تاتحق یکیبه فرمتون بزنم وادرستونو بردارم و یبودنگاه یمن فقط کاف-

 نکهیباوجود ا میهست که ازدواج کرد یسراصل مطلب،من وخانومم پنج سال میبر میمسائل بگذر نیازا خوب

 يمارینوع ب هیمن به  م،خانومیاما متاسفانه موفق به بچه دارشدن نشد میامتحان کردرو یدرمان يراه ها يهمه 

 !تورحمش نگه داره نیجن تونهیونه م دکنهیتخمک تول تونهیمبتالست که نه م یکیژنت

 :ارامشو به دست اوردم گفتم یکم نه،منیبه من کرد تا عکس العمل منو بب ینگاه

 به من داره؟ یمسائل چه ربط نیا-

 !دیرو انجام بد نکارایا دیخانومم با يکه شما به جا نهیربطش ا-
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 شیتشو ياز رو يمتوجه نشده بودم،لبخند يزیاطالعاتوپردازش کنه،هنوز هم چ نیا تونستیهنوز نم مغزم

 :زدم وروبه مهندس گفتم یونگران

 !من هنوزم متوجه صحبتون نشدم دمهندسیببخش-

 :زدگفتیچشماش موج م يکه تو یبا ارامش مهندس

 !دیشیمنو وهمسرم م يشما مادردوم بچه -

سوال  کی تونستم،فقطیبگم نم يزیچ هیخواستم  یدهنموبازوبسته م یبود،هرچ یمنظورش چ دمیفه گهید

 :دمیپرس

 د؟یچرا منو انتخاب کرد-

 شماروانتخاب کرد د،اونیشما انتخاب همسرم بود-

 : کوتاه ادامه داد یمکث بعداز

 د؟یکن شنهادموقبولیتا پ دیخوایچقدر م-

 :کنمیمطمئن بود که من قبول م یلیگذاشت،خ زشیم يکشودراورد ورو يچکوازتو دسته

 !کنمینم شنهادتونوقبولی،من پ دیباش گهینفر د هیمهندس بهتره دنبال  ياقا-

 يبلند يکه خورد،مهندس باصدا رهیرفتم،دستم به دستگ یحرف ازجام پاشدم وبه طرف درخروج نیا بعدازگفتن

 :فتگ

 مبلغ بگو؟ ،فقطيخوایچقدرم-

 :روبه طرف مهندس برگردوندم و گفتم روم

 !دیبخر زویهمه چ دباپولیخوایم نکهیه،ایچ دیدونیمهندس مشکل شما ادما م ياقا-

 :گفت نانیکه با اطم دمیراهرو زنشود يخارج شدم،تو ،ازاتاقشيا گهیحرف د چیه وبدون

 ش؟یازما يبرا میبر يایم یک-

 :شدم،روبهش گفتم یکرده من راض فکر

 د،درسته؟یشما هنوز باشوهرتون حرف نزد-

 چطور مگه؟-

 :گفتم تیباعصبان

 .باپول بخره دیخوایرو که م یچون شوهرتون،نتونست اون عروسک-
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 :داد وگفت تیازعصبان شیشونیپ يبه رو ینیچ

 !نتونسته باشه رممکنهیفرهادغ-

 .ازساختمون خارج شدم يا گهیحرف د چی،منم بدون هبه سمت اتاق شوهرش رفت عیسر يها باقدم

کالم داغون  کیزد،دریگلوم چنگ م هی يچرا بغض بد دونمیخراب بود نم یلیخ رون،حالمیکه امدم ب ازشرکت

محلمون بود،خسته  يزمردهایه ينبود،درد من نگاه ها نینبود،امادرد من فقط ا ادبدیمهندس ز شنهادیپ.بودم

دارم  ارند،کهیمحل،برام حرف درب يهازن  نکهیا دم،ازیترسیراحت رفت وامد داشته باشم،م تونمیشده بودم چرا نم

هافکر  یگردونه،تازگیروشوازم برم نهیبیمنو توکوچه م یوقت مونیدختر همسا نکهی،ا دزدمیقاپ شوهراشونو م

 .شند یم نطورجذبمیمردهاکه ا يوقطب ناهم نام برا کنندیم يزنها که ازم دور يقطب هم نام شدم برا کنمیم

همه غم  نیبارا ریز خواست،قلبمینشستمو ادرس بهشت زهرا رو دادم،دلم ارامش م یتاکس يتو یک دونمینم

 .کرد پناهم باشه امانشد یاسعیدن نیکه توا ارمیبه دست ب یسرقبرکس خواستمیارامشو م نیشد،ایداشت له م

 یکدومشونم فرق چیه نیده،بیخواب نجایا یجور ادم ر،همهی،فقیر،غنیکنم،جوون،پیم یقبرهارو ط یکی یکی

 .باال چه خبره نیدونند ا یاند،خوش بحالشون نم دهیخروارهاخاك خواب ریست،زین

منم  ست،فقطیکس ن چینجاهین،اینشستم زم شهیم یلباسام خاک نکهیبدون توجه به ا دمیکه رس سرقبرمسعود

 .خواستینجارومیکه وسط هفته دلش ارامش وسکوت ا

 ییبزنم،دلم فقط گوش شنوا خوادحرفیم دم،دلمیسنگ قبرشو شست وشو م دمیراه خر يکه تو یباگالب

گوش شنواهم نداشته باشه اما واسه دل شکسته  نیهم نجایا دیشا» گوش مفت هی«فقط گوش کنه خواد،کهیم

 .هیمردم کاف يمن ازحرف ها ورفتارها

روندارم که برم،دلم  ییکارکنم خستم،قلبم شکسته،جا یمسعودچ.جواب سالم واجبه کنم،چونیبهت سالم نم-

کنم  یدعام ایارامشت تواون دن يمن که هرشب برا يحال تو چطوره،اونجاارامش دار یخواد،راستیارامش م

 .يتر کیخدانزد وبهامات هیاچجوریوضعت تواون دن دونمیدعا کن،نم ایدن نیارامش من تو ا يتوهم برا

منه،که  یمن سوگنامه زندگ ست،بنظریم،که مادر دوم باشم بنظرت خنده دار نداشت شنهادیپ هیامروز  مسعود

 دحتماقبولیبا طمیوادماش بازم نشونم دادند بدبختم،فکرکردنندبخاطرشرا ایمنو دوباره زدند توسرم،دن یبدبخت

 .کنم
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 یبرم عوض ارامش عذاب م تونمیتو هم نم يرو ندارم،خونه  ییاز اون محله وادماش دورشم،اماجا خوادیم دلم

اونم طبقه  ست،جهنمهیمردم بناشده باشه،بهشت ن يجوونا يارزوها يکه باپول خون مردم و رو يکشم،خونه ا

 .هفتم

غصه  گهیوزن ،د یبه خودم امدم،اشک تموم صورتموگرفته بود،امادلم سبک شده بود درست مثل پر ب یوقت

 .نداشت

داشتم  گهیکردم،دیم دایگشتم کمتر پ یم یصورتموپاك کنم،اماهرچ يتااشکا کشتمیدنبال دستمال م فمیتوک

بود باچهره  يچشمام امد،سرموکه بلندکردم،مرد يجلو یشدم که دستمال یم یعصبان فمیک يازنبود دستمال تو

 ییبود خودنما ابروش يبزرگ تو يصورتش معلوم بود خط شکسته  ياز همه تو شتریکه ب يزیخشن وچ ي

 :صورتم تکون داد وگفت يوجلو سادم،دستمالیازجام پاشدم و وا عیومد،سریخودم اصالخوشم ن کرد،ازنگاهشیم

 !رشیپس بگ یخواستیدستمال رومگه نم-

توهم  دمینسبت بهش نداشتم،ابروهامو کش يندیبودم،حس خوشا دهینبودکجاشن ادمیاشنا بود اما  یلیخ صداش

 :وگفتم

 !ممنون الزم ندارم ریخ-

 :دز ياور لبخندچندش

 !دیتا ابغوره جمع کن دیگشت یم شهیدنبال ش د،نکنهیکن د،تااشکتونوپاكیبود یدنبال چ فتونیک يپس تو-

 یبهش بگم که چشمم به زخم يزیچشمامو بازوبسته کردم،دهنموبازکردم تاچ دمیکش یقینفس عم تیازعصبان

شب قتل  دمیهارو کنارهم چ کهیبود،کم کم ت یتازه بودچون رنگش صورت یلیگردنش بود افتاد،زخم خ يکه رو

شداون  یباورم نم ردشده بود، مغزم هنگ ک یاتاق امد،گردنش زخم يبود که تو يهمون مرد يمسعود،صدا

 .قاتل مسعود باشه یعنیهمون مرد،ِ

تر شد،لرزش دستام شروع شد،چشمم به برق کلتش افتادکه  عیازترس گردشد،نفسم سر چشمام

ترسناك  افشیابروهاش تو هم رفت،ق دینو دنبال کردبه کلتش که رسم رنگاهیبود،مس رکتش،کنارپهلوشیز

 کیزدقدم هاشو که از پشت بهم ن يهم دنبالم بودصدا دن،اونیشروع کردم به دو عیسر افشیق دنیترشد،باد

 .سایسا،وایکه وا دیکش یداد م دم،داشتیشن شدویم

داشت  اره،هنوزیسرم ب ییمعلوم نبود چه بال وفتادمیرمیکس نبود،کمکم کنه،اگه گ چینجاهیبودم ،ا دهیترس یلیخ

 گهیدردگرفته بود،نفس کم اورده بودم، د ادیز دنیبدنم از دو يشدم،تموم اعضا یخسته م د،داشتمیدو یدنبالم م
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شد ومن از پشت خوردم  دهیپشتم کش از فمیکم شده بود،ک یلیخ دنمینداشتم،سرعت دو دنیدو يبرا یینا

 مهیخ داد،رومیدهنم گذاشت ومحکم فشار م يدکردن وکمک خواستن،دستشو روودا غیکردم به ج ن،شروعیزم

چشمام  يگونم حس کردم اشک تو يکلتو رو يدونستم کشتن ادم واسش مثل اب خوردنه،سرد یزده بود،م

 :جمع شد،گفت

 .گشمت یم يداد راه بنداز غویدارم اگه ج یدستم روبرم-

 :شمرده گفت سرموتکون دادم،دستشوبرداشت وشمرده یاروم به

 که مسعوداورده بودخونه رو،کجاگذاشت؟ یاون چمدون-

 :صدام گفتم يتو بالرزش

 دونم ... ینم. ...خدا...ب -

 :کرد چشماشوازوبسته

هم  نجاقبرامادهیکنم،ا یکشمت خاکت م یم نجایهم ،وگرنهیزودتربگ شه،بهترهیزمیصبرمن زود لبر يکاسه -

 !وجود داره

اب خوردن بکشه،دهنموباز کردم که  یمنوبه راحت تونهیدونستم اگه بخواد م یبه چشماش نگاه کردم م باترس

 :دونم ،که گفت یبگم نم

 يدختر نیهمچ فینداره،ه يبرام کشتن ادماکار یدونیکشمت،م یکجاست،مثل شوهرت م دونمینم یاگه بگ-

 خاك  ریکه بره ز

قبرستون  يتو یکس نمیچشمامو چرخوندم بب کمیتنهام نزاره، اسم خدا روصدازدم ازخودش خواستم که رلبیز

... فقط-«جمله توذهنم جرقه زد هیدرخت ها  دنیهست که ازش کمک بخوام،چشمم به درخت ها افتاد،باد

 »شد...مرگم ... بود باعث... باغ...درخت ... تک...ریز... که... يزیچ...باشه ... ادتی

 يکرده،ایشده بود،داشته چمدون روخاك م یامدخاک اطیازح یوقت نیهم يامدمنظورمسعودچمدون بوده برا ادمی

گونم اوردبه زمان حال  يکه مردباکلتش رو يکردم،بافشار یفکرم شتریب یکم هیدیکاش اون روز که سرگردپرس

 :برگشتم

 !امد؟ ادتیشد یچ-

 ینیست،تضمیادم ن نیبه ا ي؟اعتباریگفتم چ یاگه م یبود ول یگفتم مرگم حتم یاگه نم انهیدونستم بگم  ینم

 :زندم بزاره،بادادگفت ستین
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 شوهر جونت؟ شیپ يبر يدوست دار یلیخ ،انگاريبر یحوصلموسر م يدار-

 !امدکجاگذاشته ادمی-

 کجا؟-

 !که،دنبالشند یمهم زیچ یلیحتماًخ افتهیزاشتم اون چمدون دستشون ب یم دینبا

 کجا گذاشت؟ گهیبگود-

 کولراتاق خواب چهیتودر...تو...ت... زهیچ-

 :زد وگفت يپوزخند

 !بهت کنم یلطف هی خوامیمنم م يکرد یلطف هیدونستم اونقدر باهوشه،حاالکه توبه من  ینم-

 !؟یچه لطف-

 !نباشه سخت بودکه اونطور توبغلت مرد یشوهرت،هرچ شیبفرستمت پ خوامیم-

 :گار سوالو توچشمام خوند چون گفتان!دیمنو ند یکه مسعود توبغل من مرده اون که حت دونستیاز کجا م نیا

وقت  چیه یکردم،ول یم بتیوقت بود که تعق یلیخواست،خ یپرس وجو م کمینبود بفهمم، یسخت ادکاریز-

 یوبعدکم يبهم داد دنویکار کرده،که امروزهم فرصت پرس یفرصت نکردم،ازت بپرسم مسعود،بااون چمدون چ

 !کردمیازت م نهیبه يه استفاده هاوگرن يریبم دیکه با فیهم فرصت کشتنتو،ح...مکث

 .زد یزشت لبخند

 ...کردم ،اشهدموخوندم که یسرم حس م يکلتورو يسرد قمیگذاشته بود روشق کلتو

وچشماش وبست از پشت  دیراستمو خم کردم ومحکم زدم وسط پاش،رنگش پر يذهنم جرقه زد،پا يتو يفکر

 هی يجلو عیسر دمیکه رس ابونیخ دن،بهیکه در بدنم بودبلندشدم و شروع کردم به دو یتوان ن،باتمامیافتاد روزم

 :بهم گفت ن،رانندهیتو ماش دمیرو گرفتم وپر یتاکس

 د؟یدبریخوایکجا م-

 :دیلرز یکه هنوز از ترس صدام م من

 .برو میافعالًمستق..اق-

مدام پشت سرمو  نیدومرده بودم، تو ماشبو یکردم که تونستم از دستش فرار کنم وگرنه مرگم حتم خداروشکر

که من زدم،فکر نکنم حاال حاال بلند شه،از  يکه دنبالمون کنه،امابا اون ضربه ا دمیترس یکردم م ینگاه م

کجا  دیکه با رمیبگ میتصملبم،ازاسترسم کم شدوتونستم  يکه باهاش کردم لبخند نشست رو يتصورکار
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امده که چمدونو کجا بوده،خوشحال بودم که دستشون  ادمیگفتم  یم دی،بایقیسرگردصد شیبرم،بهتربود برم پ

 :نباشه ادرس چمدونو اشتباه دادم،راننده گفت یهرچ رسهیبه چمدون نم

 د؟یبر دیخوایدکجامینگفت-

رو  یتاکس هیم،کرایدیرس يساعت به کالنتر میکرد رو به راننده دادم،بعدن یکه سرگرداونجاکار م يکالنتر ادرس

 رفتم، يشدم،به حالت دوبطرف کالنتر ادهیپ نیوازمش حساب کردم

گفتم  یبود وقت ستادهیا يدر سرباز دم،پشتیبه اتاقش رس یدم،وقتیاطالعات ادرس اتاق سرگرد روپرس ازقسمت

 :باسرگرد کار دارم گفت

 !دارند دجلسهیچندلحظه صبر کن دیبا-

 !هیاتیمهمه،موضوع ح یلیکار من خ دیببخش-

 :گفت یحوصلگ یبا ب سرباز

 !خانم محترم من گفتم،سرگرداالن توجلسه هستند-

 ...دیمن با کنمیخواهش م-

فهمه که کار  یشدم،انگار نم یم یرو تکرار کرد،داشتم عصبان یقبل ينداد جملمو تموم کنم دوباره جمله  اجازه

ودسرگرد که سمت دروبازش کردم،خ دمیاقدام جسورانه پر کیشدم،تو یدست به کار م دیدارم،خودم با یمهم

 یسربازحرف نکهیاز ا کردند،قبلیمنشسته بودندباتعجب نگام  یصندل يرو زیکه کنار م يبودودونفر زیپشت م

 :گفتم عیسر یلیبزنه خ

 !هیاتیمهمه موضع ح یلیکارم خ دیسالم،ببخش-

 :گذاشت وگفت یاحترام سرباز

 !سرگردخودشون امدند داخل-

 :به سرباز کرد وگفت سرگردرو

 !يبر یتونیاشکال نداره م-

 :وسرگردگفت رونیدوباره احترام گذاشت ورفت ب سرباز

 درست گفتم؟ یمیکر دخانمیموضوع مهمو بهم بگ نیدواینیبش دییبفرما-

 !بله خودم هستم-

 بود کشته بشم وگفتم کیبهشت زهرا نزد ياتفاق امروزکه تو فیکردم به تعر وشروع
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امده مسعود چمدونو کجا گذاشته،باتموم شدن حرفام،سرگردتلفنو برداشت ودستور داد که گروه مبارزه با  ادمی

 :صحبت سرگرد تموم شدروبه سرگرد گفتم نکهیموادمخدر امده بشندبعد از ا

 کجا برم؟ دیمن االن با دیببخش-

 :اتاق بود گفت يکه تو یازهمون ماموران یکیبه  سرگرد

حمله کرده  شونیکه امروز به ا یکس ،تايقسمت چهره نگار دیرو ببر یمیم کرستوان سعادت،خان-

 !کنند ییبودندروشناسا

چهره  يبلند شدم ودنبالش رفتم برا یصندل يحرف ستوان بلندشدواحترام گذاشت،من هم از رو نیزدن ا بعداز

 .ينگار

 :تموم شد،رو به ستوان گفتم يکار چهره نگار یوقت

 !تونم برم؟ یمن االن م دیببخش-

 :گفت ستوان

 .کنه دتونیممکنه خطرتهد د،چونیباش نجایا اتیتا اخر عمل دیسرگردگفتندشما با-

 لیاتفاق بد توراهه،دل هیکردم  یم زد،احساسیشور م یلی،دلم خ کارکنمیدونستم چ ینم ادیز یاسترس ونگران از

تا  ییدستام عرق کرده بود رفتم دستشوکه استرس داشتم  یمواقع يدونستم،مثل همه  یرو نم یهمه نگران نیا

 .دست وصورتمو بشورم

تموم بشه تا من برم خونه،نکنه  اتیعمل نیبه ساعتم انداختم ساعت سه بعداز ظهر بود،کاش زود ا ینگاه

 اتیکه عمل دیچیپ يکالنتر يساعت خبر تو مین شد،بعدیم شتریبشه،هر لحظه استرسم داشت ب زنگرانمیعز

 .بود شدهاما هنوز از دلشورم کم ن دمیکش یقیخبر نفس عم نیا دنیبوده،باشن زیام تیموفق

وگفت که سرگرد باهام کار داره،بطرف اتاقش رفتم،به در اتاق چند ضربه اروم وارد  شمیسعادت امد پ ستوان

 نییبودومشغول نوشتن بود،درهمون حالت که سرش پا نییاتاق شدم،سرگردسرش پا دواردییبفرما يکردم،باصدا

 : بودگفت

 دینیدبشییبفرما-

 :بعد سرشوباالکردودستاشوتوهم قالب کردوگفت یسرگردبود نشستم،کم زیم يکه روبه رو یصندل يرو رفتم

 !خبر بد براتون دارم کی یمیخانم کر-

 :خطربد بوده بعداز چندلحظه ادامه داد نیدلشورم بخاطرهم لیگفتم نکنه دل باخودم
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 .گرفت ضبط دولت شد یکه به شما تعلق م يا داشده،خونهیمواد مخدر پ یانیک ياخونه اق يتو نکهیا لیبه دل-

برام نداشت چون باپول حروم  یارزش چیمسعوده ي دم،خونهیکش یاز اسودگ یقیخبر نفس عم نیا دنیشن بعداز

 :اون سرگرد گفت شد،بعدازیشده بود،ومال حروم محسوب م دهیخر

 د؟یبگ يزیچ دیخواه یم-

 :باارامش گفتم من

 سوال دارم؟ هیفقط -

 !دیبپرس-

 کنه؟ دیمنو تهد يامکان داره خطر دیکرد ریحاال که اونا رو دستگ-

 .میحال ما دورادور مواظب شما هست نیکنم،چون هدفشون اون چمدون بوده با ا یفکر نم-

 هم داشتم؟ گهیسوال د هی دیببخش-

 د؟ییبفرما-

 شه؟ یاستفاده م يکه ضبط دولت شده،صرف چه کار يخونه ا نیا-

 .خوارگاه استفاده بشه ری،شیتوانبخش ،مرکزیستیبهز دیدونم،شا ینم-

 ممنون یلیخ-

که استفاده  یخونه در هر راه نیکه ثواب ا دواربودمیکردم،ام یسرگرد خداحافظ ستادموازیحرف ا نیگفتن ا بعداز

 .به روح مسعود برسه شهیم

رفته  یباتاکس یلیچون امروز خ.از بابت چمدون راحت شده بود ،هنوزم نگران بودم المیخ نکهیباا

دردسر سوار  یبود ومجبور شدم با اتوبوس برم،اتوبوس که امد،باکل دهیته کش فمیک يتو يباًپولهایبودمتقر

رفت،بعد  یم اروم جلو ارومشلوغ بود،اتوبوس  یلیها هم خ ابونیشلوغ بودوبه زور خودمو جا دادم،خ یلیشدم،خ

 .رفتم یم ادهیپ دیبه بعد رو با نجایا دم،ازیرس ابونمونیساعت به سر خ کی

 .ما تاسر کوچه دو تا خونه فاصله داشت ينداشت،خونه  شتریکه خونمون توش بود پنج تا خونه ب يا کوچه

که  دمیشد،فهم یشدم،صداها واضح تر م یتر م کیهرچه نزد دیرسیبه گوش م ادیدادوفر يسر کوچه صدا از

 نیا زیبوده که عز یمهم یلیخ يکردم،مسئله  شتریکنند،سرعت قدما و ب یدارند با هم دعوا م زیبابام وعز

 اطیوسط ح زیبابامو عز دمید دمکردم ودروباز کر دایبا هزار مکافات پ فمیک يدوازتویطورصداشو بلند کرده،کل

 .زنند یوداد م ستادندیهم ا يروبه رو
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طورهاج  نید،همیرس یباباشم به گوش م د،منیدم، با یمثل، اجازه نم یکلمات ادهاشونیادوفرد انیاز م فقط

 :بلند گفتم يکردم،بعداز چندلحظه به خودم امدم وبا صدا یوواج بهشون نگاه م

 !د؟یکن یشده چرا دعوام یزچیعز-

 :زودتر از بابام گفت زیبلند من هردوشون ساکت شدندوبه من نگاه کردند،عز يباصدا

 !امینغمه جان تو برو تو اتاق من تا ب-

 :گفت يبلند يبا صدا بابا

 .ما سر نغمه ست يدعوا نکهیرو بره تو اتاق مثل ا یچ یچ-

 :روبه باباگفت زباتشریعز

 !یدم دوباره نغمه رو بدبخت کن یکنم،اجازه نم یمشکل رو حل م نیالزم نکرده،من خودم ا-

 !شه من مطمئنم یدفعه نغمه خوشبخت م نیبشکنم،ا دتویسف يمو زنزارحرمتیعز-

 !یکن ياون زهرمار يکه اجازه بدم نغمه رو دوباره فدا یجنازه من رد بش ياز رو دیبا-

 :گفتم زیعز روبه

 چه خبره؟ نجایبه منم بگو ا زتوروخدایعز-

 :گفت تیزباعصبانیعز

 !مگه نگفتم برو تواتاق یینجایتوکه هنوز ا-

 نیراه افتادم که ب زیحرفش گوش دادم وبه طرف اتاق عز ه،بهیزعصبانیعز ينطوریا دمید یبار بود که م نیاول

 :باداد گفت زیراه بابام بازومو گرفتواجازه نداد برم عز

 ،امادريخونه رو بفروشم،پولشو بدم بهت تا با اون تا اخر عمرت مواد بخر نینغمه رو ولش کن،حاضرم ا-

 !مه بردارعوضش دست از سر نغ

خونم روازدست بدم منو به پول  نکهیتونه بدون ا یدختر دارم که م هیندارم خودم  یاجیمن به پول تو احت-

 !برسونه

 :رو به بابام گفتن بالکنت

 بابا؟...هیچ..چ...منظورت...من-

 :گفت یباخوشحال بابام

 !کرده يفضل اله ازت خاستگار-
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 ؟یگفت یچ..بابا-

 !یبا فضل اله ازدواج کن دیوتوهم با يدیکه شن نیهم-

سه دهنه مغازه داشت سه سال بود که زنش مرده بود  ابونمونیبود که سر خ يساله ا رمردپنجاهیاله پ فضل

 .ودوتا دختر داشت

 :گفتم یسرپول قمار کنه ،بغض کردم با ناراحت مویخواست زندگ یدفعه م نیا بابام

 .منه يبابا ياون جا یکن یکارو م نیاخه چرا باباا-

 :گفت یباناراحت زیعز

 .بشونه یدفعه حرفشو به کرس نیدم بابات ا یناراحت نباش اجازه نم زمیعز-

 :باخنده گفت بابام

 .کنم یکردم،حاالهم همون کارو م شینشوندم وراض یاون دفعه حرفمو به کرس-

 دمینم اجازه رو بهت نیا یدفعه منو به پول بفروش نیا تم،کهینس یمتاسفم بابا راض-

 :پوزخند گفت هیبا  بابا

 کنم  یم تیدفع هم باهمون زبون راض نیکردم،ا تیمثل اون دفعه که راض-

 :گفتم باًبادادیدفعه فوران کردم،تقر کی ختنیر رونیکه تودلم مونده بودو شروع کردم به ب ییحرفا تموم

دفعه  نی،ایدوبارهمنو بدبخت کن يخوا یم ستم،چرایمن ازگوشت وخون تو ن ستم،مگهیباباچرا،مگه من بچت ن-

 چـــــــــــــــــــرا؟ یکن یبرده رفتار م هیمثل  ،چرابامنیمنو سر پول قمار کن یزندگ يخوایم

 :کردادامه دادم یشده بودو به مانگاه م زساکتیازچشمام راه افتاده بود عز اشک

دفعه  نیا»بابا«به حرمت اسم کنمیم رم،خواهشیدردخودم بم ،بزاربهيکار کنم دست از سرم بردار یباباچ-

 ...مو تباه نکن یزندگ

 :قرمز شده بود گفت تیکه صورتش از عصبان ید،درحالیحرف تو دهنم ماس دیکه کش يباباباداد

 ی،باکیکار کن یچ دیکنم که با یم نییتو مال منه،من تع یتو مال منه،زندگ ي ندهیکالمه،ا کیحرف من -

 !یازدواج کن

 زدمیکه من م ییداد بازجه ها یاون گوش نم کردمیمن التماسش م یسنگ شده بودهرچ از شهیمثل هم بابام

 .دل سنگ اب شد اما دل بابام نه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٦٠ 

بسه  گهیکردم روحرفشون حرف نزنم،د یسع یبهشون التماس کردم،هرچ یکردم،هرچ هیگر یبسه هرچ گهید

 :کردم روبه بابام باداد گفتم دم،اشکاموپاكیکش یسخت یهرچ

 یاگه منو بکش یحت امیجلوت کوتاه نم گهیبارد نیا دم،منیبر گهیخسته شدم د یکوفت یزندگ نیبابا من ازا-

 :هم بادادگفت بابام

 !یکن یوبافضل اله ازدواج م یش یم یتورو بکشم،خودت راض یاحمق ،واسه چ يخفه شو دختره -

 ه است نــــــــــــــه کلم کیجوابم  ارمیکمربندت هم خون باال ب ریدفعه اگه ز نینه ا-

 .بلند گفتم يرو باصدا نه

 :هم باداد گفت بابام

 !یکن یاله ازدواج م ،بافضلیبامسعود ازدواج کن يشد یهمونطورکه راض-

 :منو بابامِ،وگفتم نیدعوا ب نیدونست ا یکرد م ینم یدخالت چیه زمیبودم،عز یعصبان یلیخ

کنم  یمنم فکرم يندار يا دبچهیکن د،فکریبه اسم نغمه ندار يدختر گهید دیمگه من روزعقد نگفتم فکر کن-

 بودم میتیکه از همون اول هم 

لبم پاره شد وخون امد  يمحکم بهم زد که گوشه  یتو دهن هیحرفام،درست مثل شب عقدم،  نیا دنیباشن بابام

 . بادستم خون لبمو پاك کردم

 :گفت تیباچهره قرمز ازعصبان بابا

 !يدیت مارو ممزد زحما يخوب دار-

 بوده زیعز شهیسرم بوده ،هم يات رو هیسا یکه بگم بابا دارم،ک يکاربرام کرد یکدوم زحمت،چ-

 زیخواستم ؛عز یم پول

 زیخواستم ؛عز یگرم م اغوش

 زیسرم بکشند ؛عز ينوازش خواستم رو دست

 زیخواستم؛عز یم مهرومحبت

بار  هیمشکالت  يزم،تویدخترِعز یبهم گفت ی،کیداشت ینقش اساس میبه اصطالح باباتوکدوم مراحل زندگ يتو

 نیشوهرم توبغلم جون داد،فقط نگران ا یکردم وقت دایپ یچه حال يدیاصالًازم پرس»من هستم نترس «ینگفت

 ادتی یخواست یمنوم یداشتکه پول الزم  یاره،موقعیدرت م ياز خمار یکه حاال که مسعود مرده ک يبود

 .يبه اسم نغمه هم دار يدختر ومدیم
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سبک شده بود تموم  یلیخ دم،دلمیکش یقیبلند گفتم،بعداز تموم شدن حرفام،نفس عم يحرفا روباصدا نیا تموم

 .دلم خاك کرده بودم وحاالبعدچندسال نبش قبر کرده بودم يحرفاروتو نیا

 :بلند گفت يرفت و بصدا یم يرو به کبود يبابام از قرمز ي چهره

مسعودو مجبورکردم که تو رو  نمیتالش کردم واسه هم یلیتو خ یبه حروم من واسه خوشبختنمک  يدختره -

 !عقد دائم کنه

 :گلوم نشست يتو بغض

گذشته  یبده يمنو جا ،بگويبراش گذاشته بود یمنو عقدکنه،بگو چه شرط يبگو چرا مسعودو مجبور کرد-

 ..یمسعود کلفت يخونه  يمنو فرستاد وست،بگین بهیکه غر نجایا گهیبگو د يداد ندتیمواد ا نیوتام

افتاد رنگش زرد شده بود ودستشوبه  زیدوباره بابام ساکت شدم وزخمم دوباره سر باز کرد،چشمم به عز یباتودهن

 :قلبش گرفته بود وبالکنت گفت

  یفت...کل...تاد..رس...ف..رو...تو-

 یپام وبادست اروم م يسرشو بلند کردم وگذاشتم رو دمیدو ن،بسمتشیجمله چشماشو بستو افتاد زم نیا بعد

 .کرده بود خیصورتش،بدنش  يزدم رو

 :بلند گفتم يباصدا کردیبودوبا تعجب داشت به ما نگاه م ستادهینطورایهم بابام

 اریبرو داروهاشو بااب بردار ب يسادیچرا وا-

مامانم درو باز کرد وامد داخل بابام هم دادمن به خودش امد ورفت داخل اشپزخونه،درهمون موقع  يباصدا بابام

صورتش بعد از چند  يرو دمیکش یکردمو م سیزبونش و ودستمو با اب خ ریاز اشپزخونه امد،قرصشوگذاشتم ز

 :نشد به بابام گفتم جادیا زیحال عز يتو يرییتغ چیه دمیلحظه د

 !مارستانیمارو ببره ب نشیبا ماش ادیبابا برو به اقا رجب بگو ب-

 :گفت مامان

 !ادیاالن بهوش م ستین شیزیچ-

 :بادادگفتم

 .کرده خیبدنش هم  ومدیتاحاالم ادیخواست بهوش ب یاگه م-

 . ارهیب نیتا ماش رونیرفت ب عیشدن جمله ام بابا سر باتموم
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منو ومامانم بود وباباهم جلو نشسته بود،به محض  زتوبغلیمارستان،عزیب میرسوند زویاقارجب عز یمیقد کانیباپ

 چیافتاد،ه یم زیعز يبرا ینگران بودم اگه اتفاق یلیو،خی یس یبردند به س زویعز میدیرس مارستانیبه ب نکهیا

 زیکردم،حال عز یم یتوخونه مسعود کلفت مگفت یزبون به دهن گرفته بودمو نم دم،اگهیبخش یوقت خودمو نم

از  یکیباباومامانم اونطرف سالن نشسته بودند،امروز  مینشسته بود وی یس یشد،توسالن پشت در س یبد نم

 .امروز يدعوا نمیبهشت زهرا،ا يمهندس،از اتفاق تو شنهادیبود،اون از پ میزندگ يروزها نیبدتر

بودم  الیبه کارم نداشتند،چه خوش خ يکه چرا باباومامانم چندروز بود که مشکوك شده بودند وکار دمیفهم تازه

 .دندیکش ینقشه م ندمیکردن ا اهیداشتند واسه س یندارند،ول يکار گهیکردم باهام د یفکر م

 نینبود وا زیاز عز يبهم وارد شده بود،هنوزم خبر يادیفشارز رفت،امروزیبود،بدنم داشت ضعف م یلیخ حالم

 یداشتم،وگرنه تاشب سرپا نم نیریش یدنینوش هیبه  اجیکردم احت یکرد،احساس سرما م یم شتریرو ب مینگران

  .موندم

  

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

 

 يکه تو ییها مکتیاز ن یکی يدم،رویکاکائوخر ریش هیرفتم و مارستانیتوجه به مامان وبابام،به محوطه ب بدون

نتونستم بخورم،چون استرس داشتم،از گلوم  شتریشو ب یکمیخوردم، رکاکائومویبود نشستم وش مارستانیمحوطه ب

 .رفت ینم نییپا

خودمو رسوندم به  عیسر یلیخ.رفتم مارستانیوبه طرف ساختمان بسطل  يانداختم تو رویش باًپرهیتقر پاکت

 .شده بفهمم زیاز عز ياگه خبر و،تای یس یبخش س

 پراز نفرت به من کرد، یمن نگاه دنیکردند،مامان باد یباهم صحبت م باباومامانم،داشتند

شده  زیاز عز يدادم ازشون نپرسم که خبر حیکردند ترج یکه بهم م ینگاه نیکرده،باا فیدعوامونو تعر حتمابابا

بود که  یساعت میبپرسم،ن زویخارج شد حال عز وی یس یاز در س يدکتر اینه،بهتر بود صبرکنم،که اگه پرستار  ای

فرستادم،ازخداخواستم که  یم زصلواتیعز یمتسال يبود،تودلم داشتم برا زنشدهیازعز ينشسته ودم وهنوز خبر

 .بود زیهمدم داشتم اونم عز هی ایدن يچون من تو وفتهین زیعز يبرا یاتفاق چیه

با فاصله از ما  کمیکردم،باباومانم هم  باًحملهیسمتش تقر رون،بهیامد ب وی یس یدکتر ازدر س قهیچند دق بعداز

 :دمیبودند،بااسترس از دکتر پرس ستادهیا
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 چه طوره؟ یدکتر حال خانوم زمان ياقا-

 !د؟یشما ازبستگانش هست-

 !بله،من نوه شم-

 !خطرناك ورد کردند يسکته  کی شونیا-

 :حرف دکتر نفسم دوباره حبس شد يبه ادامه  دم،امایکش یاز اسودگ یقیحرف دکتر نفس عم نیباا

 !وجود داره یمشکل هیاما -

 !؟یچه مشکل-

 !عمل بشه؟تر  عیسر دیبا شونیقلبشون گرفته وا ياز رگ ها یکیطور  نیقلبوشون وهم چهیبخاطر سکته،در-

 د؟یکن یدکترپس چرا عملش نم ياقا-

عمل  نهینکه،هزیداره ودوم ا سکیر یلیعمل خ نیمارایب يسن باال لیبه دل نکهیا یکیدوتامشکل وجود داره،-

 !باًباالستیتقر

 :دیتر وپرس کیموقع بابام امد نزد درهمون

 شه؟یخوب م شه،حالشیم یچ میاگه عملش نکن-

 .زنده موندنش پنجاه پنجاست میواگه عملش کن هیحتم شونیا م،مرگینه متاسفانه اگه عملش نکن-

 يهرجور دیسرم،با يخراب شد رو مارستانیدکتر تموم شدوازکنارم رد شد،احساس کردم سقف ب يحرفا یوقت

 .بودونجات جونش زیعز میزندگ يفرد تو نیکردم االن مهم تر یکه شده پولوجور م

 :بلند گفت يبا صدا بابام

همه پولو از  نیمن ا مارستان،حاالیب يبه خاطراون حرف مفت تومادرم افتاد گوشه  يدیاحمق د يدختره -

 !ارمیکجاجور کنم،ازسرقبرت برم ب

 :خارج شد وگفت وی یس یازدرس يزد،پرستار یکه بابام م ییباداد

 !رونیدبییبفرما دیدار ییادعوای یها اگه مشکل مارستانهیمثالًب نجایچه وضعشه ا نیاقا،ا-

 :گفت مامانم

 !میش یچشم،چشم االن ساکت م-
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باهم پچ پچ  دم،چونیفهم یاز حرفاشونو نم یچیکرد،ه یگوشه وباهاش صحبت م هی دوردشیبابامو کش يوبازو

ومامانم امد  رونیکردند،بعد از تموم شدن حرفاشون بابام رفت ب یبه من نگاه م یرکیرزیز یکردندوگاه یم

 :کنارم نشست وبا ارامش گفت

 !میهمه پولو از کجا جور کن نیشد حاال ا یچ يدید-

 :به مامانم گفتم تیزد،باقاطع یداشت باهامحرف م یباًمهربونیکردم مامانم،بالحن اروم وتقر تعجب

 .میانجام بد دیکه با هیکار نیمهم تر زیجون عز م،نجاتیسنگم که شده پولو جورکن ریاز ز دیبا-

 !میبخاطرنداشتن پول ازدست بد زویعز دیز،نبایعز هیو استیدن هیحق باتوا، زمیاره عز-

که با  ییزد که بعد از دعوا یمهربون باهام حرف م یلیدروغ نگفتم،مامانم خ ومدیبگم شاخام داشت در م اگه

بابام  يمنتظر بودم،که مامانم بعداز دعوا شهیبود،مثل هم دیلحن از طرف مامانم بع نیبابام داشتم صحبت باا

 .هم خر کردن منه لشی،دل ستین لیدل یب یمهربون نیدونستم ا یاما م.گوشم ریبخوابونه ز یکی

ربع بابام شادوشنگول امد  کینزد،بعداز  یحرف گهیدم،د یبه حرفاش نشون نم یتوجه ادیز دید یوقت مامانم

م شد بابام تمو يحرفا یگوشه وشروع کردند به پچ پچ کردن،وقت هیداخل ومامانمو صدازد،دوباره باهم رفتند 

طرف چپم،بابام شروع کرد به  ستلبخند زد،امدند طرفم بابام نشست طرف راستم ومامانم نش هیمامانم هم 

 :حرف زدن

 ...جورشده زویپول عمل عز زمینغمه جان عز-

 :وسط حرف بابام دمیپر یباخوشحال

 !؟يبابا،واقعاً اخه از کجا جور کرد یگ یراست م-

 :گفت یهم با مهربون بابام

 یسمونیواسش نکنم،واسه نجات جونش به هر ر يشه کار یم م،مگهیدونه مادرو دار هی نیه ماهمباالخر-

 .شناختم یکه م ییواشنا بهیزنم ؛ روانداختم به هرغر یچنگ م

 بابا؟ یپول قرض گرفت یازک-

نغمه لب تر  هیاالن هم امادست،فقط کاف نیزنگ زدم به فضل اله ومشکلمونو گفتم اون هم گفت پول هم-

 .کنه

خواستند منو خر  یحدس زدم م ه،درستیاون پچ پچ اشون واون لحن مهربونشون واسه چ یمعن دمیفهم تازه

 .کنند
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 :از جام پاشدم،مامانم گفت یحرف چیه بدون

 توا ياالن به دستا زیعز یزندگ یدون ی،م یکن یکار م ینغمه جان،چ-

 .فکر کنم کمیخوام برم  یمامانم م-

 :فتگ بابام

 .هرچه زودتر عمل بشه دیزبایگفت،عز یم یکه دکترش چ يدیفقط زودفکراتو بکن،د-

 یاشک از چشمام م يقطرها کینشستم، مارستنیب مکتین يبهشون توجه نکردم وبه محوطه رفتم،رو گهید

به نفع خودشون استفاده کردند ومنو تحت فشار گذاشتند اونا  تیموقع نیشد مامان وبابام از ا ینم د،باورمیچک

 یتموم شدن زندگ متیقبه  یبکنم حت يهر کار زیعز ینجات زندگ يدونستند من حاضرم برا یهم خوب م

 .خودم

 ینم گهیکه خودم دوست دارم برم،د یقبل راه يداشتم،دوست داشتم برخالف دفعه ها زدوتاراهینجات عز يبرا

 .رندیبگ میتصم ندمیامانمو بابام اجازه بدم،واسه اخواستم به م

 یتباه م میتصم نیبا ا ندمیکه ا ستیداره،امااصالًمهم ن ندمیا يرو يریکه گرفتم،چه تاث یمیدونم تصم ینم

 يباًبرایمن کردوتقر يزخودشوفدایهمه سال عز نیبود،ا زینجات عز میزندگ يکارم تو نیشه،االن مهم تر

کردم از  یم افتیومادرم در پدراز  دیکه با یهواموداشت،محبت یلینکرد،خ يفروگذار يکار چیمن از ه یراحت

 .کردم یم افتیدر زیعز

که شب  نیا زبایبودند وحاضرنبودند منو ببرند مدرسه،اما عز نیزم ریز يروز مدرسه افتادم،مامانوبابام تو نیاول ادی

 .مدرسه بردقبل از پادرد نتونسته بودبخوابه،باهمون پادرد منو به 

کتک  نیا شترازیکه پناهم شد واجازه ندادب زبودیعز دم،اغوشیبارکه طعم کمربند بابامو چش لیاول يبرا ادمهی

بعد کتکو خوب  ياون اغوش ها ي ست،اماهمهین ادمیکدومشونو  چیه لیکتک خوردم که دل یلیبخورم،ازبابام خ

 .مونده ادمی

درخواست بکنم،کتک رونوش جان  يزیاگه از بابام چ دمیترس یگفتم،م یم زیداشتم به عز ازیکه ن يزیهرچ

انجام  زیعز يبرا يکار چیکنم،من ه یبرام کم نذاشت،حاال که به گذشته نگاه م یچیه زیسال ها عز نیکنم،توا

براش  یاتفاق زیکنه،اگه عز یدرصداز محبتاشو جبران نم کیکارم  نیمحبتاش،ا ونیزم،مدیعز ونیندادم،من مد

 .شم یکلمه بدبخت م یواقع يمعنا به وفتهیب
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 فموبازکردمیخواستمو انتخاب کردم،درک یکه م یکردم،راه یکیتعلل کنم، دلمو  زینجات عز يبرا دینبا من

 .کردم حاال شانس اوردم که شمارشو داشتم دایوپ ازمیوشماره موردن

 وسکیرفتم کارتو داخل ک یدر اوردم،به سمت باجه تلفن همگان فمیک يرو همراه باکارت تلفن ازتو شماره

 نیبه توا،خودمو دستت سپردم،توا دمیرا برداشتم وازته دل گفتم،خداجون تنهام نزار ام یکردم،دستمو بردم وگوش

 .راه مواظبم باش

شدم که  یم دیجواب بده،چندتا بوق خورد اما جواب نداد داشتم نا ام دواربودمیکردم به شماره گرفتنفام شروع

 :فتتلفنو جواب دادوگ

 ...دییالو سالم بفرما-

**** 

 یاروم نمش،بهیبب قهیچند دق يدستم از دکترش خواهش کرده بودم برا يبودم تو زوگرفتهیسردعز يدستا

اون  نینم،بیحال بب زوتواونیسخت بودعز یلیلبخند دادم،خ هیبهم کرد،جوابشو با یچشماشوبازکردونگاه مهربون

 .همه دستگاه،کم شده بود

 فیضع یلیخ نکهیدهنش بردم تاصداشوبشنوم،باا کیگوشمو نزد دادیتکون م ژنیاکس رماسکیزحمت لباشوز به

 .شد یم دهیشن یبود اما براحت

 :گفت یاروم يباصدا

 سالم نغمه جان-

 :نگاش کردم بالبخند

 !خوبه؟ ز،حالتیسالم عز-

 :شد وگفتم يحالم خوبه،اشک از چشمام جار نکهیا یباربازوبسته کرد به معن هیچشماشو

 !شد یزدم حال تو بد نم یمن بود،اگه من اون حرفارو نم ریببخش تقص زمنویعز-

 !لب بومم..افتاب...خداست منم...دست... یزندگ...عمرو..نباش...ناراحت-

 !خونه يگرد یخودت بر م يشه و باپا یحرفانزن تو حالت خوب م نیاز ا زینه عز-

 :فشار دادو گفت یبه اروم دستاو

 ...افتاد...برام ..یاتفاق...اگه...نغمه-

 :دمیحرفش پر نیب نیهم يکرد،برا یگلوم جمع م ينباشه بغضمو تو نکهیزازایتصورعز یحت
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 !يایم رونیحرفا نزن،به من قول بده که فردا از اتاق عمل سالم ب نیاز ا زینه عز-

 .دادیمرگ م يلبخندشو دوست نداشتم،لبخندش بو یبهم زد،اصالًمعن يزلبخندیعز

تعجب کردم  یلیخ زیعز یناگهان رییتغ نیچشماش جمع شد از ا يشدواشک تو نیغمگ زیدفعه نگاه عز کی

 :در همون حال گفت زیعز

 ...بگم...بهت...رو یمهم...یلیخ...مطلب..دیبا...نغمه-

 :موقع پرستار امد داخل وگفت درهمون

 !رونیب دییوقت مالقاتتون تموم شده،بفرما-

 :رو بهم بگه یخواد چه مطلب مهم یم زیه عزداشتم بفهمم ک دوست

 :گفت يلحن جد د،بایبهم فرصت بد گهید قهیدق هیخانم پرستار -

 !شده بهتره استراحت کنه تاواسه عمل فردا اماده باشه مارخستهیخانوم ب شهینم-

 :گفتم زیبه عز لیدل نیبزاره،به هم یاثر منف زیعمل عز يتو یخستگ نیممکنه ا یحرفاش منطق دمید

 .نره ادتیقولت  م،فقطیکن یعملت باهم صحبت م زبعدیعز-

به طرفم امدند،هنوز خبر  دندیخارج شدم،مامانوبابام پشت در بودند،تا منو د وی یس یوازس دمیبوس شویشونیبعدپ

 :نداشتند که پولو جور کردم،بابام گفت

 چطوره؟ زیحال عز-

 .متعادل نگه داشتند تشویحالش خوبه وضع-

 :گفت مامان

 اره؟یبه فضل اله بگم پولو ب یک-

 :پوزخند گفتم هیبا

نغمه خودش پولو جورکرد بدون کمک گرفتن از بابا  دیخودم جور کردم،به اقافضل اله بگ ست،پولویالزم ن-

 .شیومامانش وتباه کردن جون

 .رفتم مارستانیمحوطه ب ت،بهیتوجه به چهره کبود اونها از عصبان بدون

 

 »فرهاد«
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صدام  يتو تیتعجب وعصبان نیکردم ا یم یسع نکهیمتعجب وپراز خشم من رفت طرف درباا يچشما دربرابر

 :معلوم نباشه گفتم

 مبلغ بگو؟ ،فقطيخوایچقدرم -

 :جمله من روشو طرفم کردو گفت نیا با

 !دیبخر زویهمه چ دباپولیخوایم نکهیه،ایچ دیدونیمهندس مشکل شما ادما م ياقا-

زدنند  یواضع نبود چون اروم حرف م ادیامد ز یصحبتش با مهسا م يوخارج شد،صدا نییپا دیدروکش ي دسته

 :بلند گفته شد يچون با صدا دمیجمله رو شن نیفقط ا

 .باپول بخره دیخوایرو که م یچون شوهرتون،نتونست اون عروسک-

 :گفت يبلند يامد داخل وباصدا تینشد بعداز چند لحظه مهسا باعصبان دهیشن يصدا گهید

 ؟يداد شنهادینشدچقدربهش پ یشد چرا راض یفرهاد چ-

 !نشد یرو خودش بگه اما راض يشنهادیبهش گفتم مبلغ پ یکنم حت شیتالش کردم تا راض یلیخ-

 ؟یکن شیراض یچطورنتونست!شهیفرهاد باورم نم-

 !گهینفر د هینشد  نیا زمیعز ستیمهم ن-

 :دمید يچشما يخشمو تو برق

 !م مادر بچمون باشهخانو نیخوام ا ینه من م-

 :گفتم ینبود بالحن اروم تیعصبان يبرا یکردم ارامش خودمو حفظ کنم،االن موقع مناسب یسع

 ...میرو انتخاب کن گهینفر د هی میتون یم زم،مایعز-

 :گفت يبلند يوباصدا دیپر تیحرفم با عصبان وسط

 !دی،بــــــایکن شیراض دیخوام حتماًاون مادر بچمون باشه،توبا یمن م-

 :بازو هاش گذاشتم وگفتم يارامش دستم رو رو با

 حتما اون مادر بچه هامون باشه؟ يخوا یچرا م-

 :توش نبود گفت یتیکه عصبان یرو بست وبا لحن چشماش

 شه،مگه نه فرهاد؟ یاش قشنگ بود، مطمئنم بچه امون حتما قشنگ م افهیچقدر ق يدید-

 :گفتمزدم و يپر از پرسش رو بهم دوخت،لبخند ونگاه

 ...تونند یهم هستند که م يقشنگ تر يها نجا،خانمیکه امدند ا ییکسا نیاز ب-
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 :وگفت دیحرفم پر نیب تیعصبان با

 .خوام که مادر بچه امون باشه یخانم رو م نیکه گفتم فرهاد من فقط ا نیهم-

بود اما  یمهسا ذاتاً ادم مهربون دمیکش یقیعم رون،نفسیورفت ب دیحرف بازوش رو از دستم کش نیا باگفتن

مشکل حل بشه مهسا همون  نیدونستم اگه ا یبود م ختهیدوهفته بد جور اعصابش رو بهم ر نیموضوع بچه ا

 .شه یخودم م يزن مهربون ونمونه 

ساعت هفت بود که تلفن دفترم  ومدی یکارم تمرکز نداشتم،محسبات نقشه هام درست در نم ياصالًرو امروز

 :بود یبرداشتم،منش ی،گوشزنگ خورد

 ارم؟یبراتون ب دیالزم ندار يزیمهندس چ ياقا-

 !دیبر دیتون یم دیندار يوقته اگه کار رید عیرف ست،خانمینه الزم ن-

 :و گفت دشیحرف از طرف من بود چون از تو هوا قاپ نیا انگارمنتظر

 د؟یندار يندارم،البته اگه شما بامن کار يمهندس کار ياقا ریخ-

 !دیبر دیتون یندارم م ينه کار-

ساعت تموم شد،نقشه هارو  کیکرد،کارمن هم بعد از یاز من خداحافظ يبعد از چند لحظه امد وحضور یمنش

 يتو لمویامد موبا ادمیکاور گذاشتم وازدفتر خارج شدم؛درحال قفل کردن درشرکت بودم که  يجمع کردم وتو

که  یزنگ واز تلفن يصدا کهو برداشتم،درحال خارج شدن بودم م یدفترجا گذاشتم،به طرف اتاقم رفتم وگوش

داره که االن زنگ  یبا خودم گفتم،حتما کار مهم یخواستم جواب بدم ول یاول نم دمیبود شن یمنش زیم يرو

 :رو برداشتم وجواب دادم یزده،گوش

 دییالو سالم بفرما-

 :ازاون طرف خط امد یفیاروم وضع يصدا

 امنش؟یار کتد،شریسالم خسته نباش-

 :اشنا بود،مشکوك گفتم یلیخ صداش

 !دییبله بفرما-

 کارداشتم؟ امنشیمهندس ار يمن بااقا دیببخش-

 !دییخودم هستم بفرما-

 :صداش بود گفت يکه تو یبالرزش نامحسوس یکوتاه بعدازمکث
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 !هستم یمیکر...دمنیببخش-

 :گفتم باشک

 ؟یمیخانم نغمه کر-

 !کنم یپابرجاست،من ؛قبول م شنهادتونیخواستم بگم اگه هنوز پ یبله،م-

 :وگفتم دباالیازتعجب پر ابروهام

 میخوا یم دیکرد یتا امروز ظهر که فکر م دیشد یشد که شما راض یهستم،اما چ شنهادمیبله،هنوزم سر پ-

 .؟!میشمارو بخر

 باکمک شما حل بشه ؟ دیداشتم که شا یمشکل خانوادگ هی-

 شه؟یم هست که، با کمک من حل یچه مشکل-

 :سخته گفت یلیجمله براش خ نیگفتن ا دیرس یکه بنظر م يادیز بامکث

 د؟یاون پولو به من بد دیتونیشما م ازدارمین ،پوليمن االن به مقدار-

 :شکه شدم یلیخ

 د؟یالزم دار یچ يپولوبرا دیبد حیتوض شهیم-

 ه؟یخانوادگ ينگم،چون مسئله  شهیم-

 د؟یبد حیتوض دیربایخ-

 :بود تشیکه نشون از عصبان دیکش یپوف

وقت مزاحم شما  چیبود وگرنه ه ادیعمل ز يبشه،مقدارپول الزم برا دزودعملیهستند وبا مارستانیمادربزرگم ب-

 .شدم ینم

سکوت  یخواست به من بفهمونه مجبور بوده که تماس گرفته،وقت یگفت،م یاخرروباحرص خاص ي جمله

 :دگفتیمن رود یطوالن

 ...مزاحم شما شدم دید،ببخشیپولو بد دیتون یاگه نم ستین یمشکل-

 :دمیحرفش پر وسط

 !دیوفرار کن دیدار یبه شما اعتماد کنم که پولوبرنم دیازکجا با-

 :کالمش بود گفت يکه تو یخاص ي باطعنه

 !شکمش باشه يبچتون نه ماه تو دید یواجازه م دیکن یاعتماد م بهیاز همون جا که شما به ادم غر-
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 :بگم حق بااون بود یدونستم در جوابش چ یق جواب نداره،واقعا نمح حرف

 !کنم یم زیپولو وار مارستانیمن بعد از استعالم از ب دیبگ مارتونویب مارستانویشما اسم ب-

جملش معلوم بود که حقو به من داده که هنوز بهش  انینه اما از طرز ب ایجمله بهش برخورد  نیا دونمینم

 :شماعتماد نداشته با

 .وی یس یبخش س یزمان رهی،ن(...)مارستانیب-

 !شهیم زیامشب وار نیپول هم دیدرصورت صدق گفته هاتون مطمئن باش-

 !ممنونم از لطفتون،خداحافظ یلیخ-

 :گفتم یلکسیبار منم

 .خدانگهدارتون باشه-

کار که حرفاش  يجا نیتا ا دمیگرفتم وزنگ زدم،فهم مارستانویقطع شدن تلفن،از مخابرات شماره تلفن ب بعداز

خارج شدم به طرف  مارستان،وازشرکتیکردم به حساب ب زیعملش رو وار يبرا ازیراست بوده،پول مورد ن

بود حتما نگرانم شده  سادوباره زنگ خورد مه میشدم گوش نیکه سوار ماش یساختمان رفتم،وقت نگیپارک

 :بود،جوب دادم

 زمیالو سالم عز-

 ؟ییخواستم بدونم کجا ی،فقط منگرانت شدما یسالم فکر نکن-

 :خبر خوبو به مهسا بدم نیخواستم ا یاز ته دل کردم،م يا خنده

 !شد یراض یمیبده،خانم کر یمهسا خانوم مژدگون-

 :از شک بود گفت یکه ناش یطوالن یلیمکث خ بعداز

 شده؟ یراض یک-

 شد خانومم؟ یمادربچمون راض-

 ؟یگ یجون مهسا راست م-

 ه؟یدروغم چ-

 یباف الیاون بچه هم رفته وخ یسالگ ستیدونستم،االن تا ب یو تلفن وقطع کرد م دیکش یاز خوشحال یغیج

 .کرده
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داشت وبا  یقلب ستیساعت قبل از عمل بد شده بودوا کیصبح،  زینشسته بودم،حال عز وی یس یدر س پشت

انداخته بود،ازصبح که بود،ودکترش عملش رو عقب  نییبرشگردوندند،هنوزم ضربان قلبش پا یکیشوك الکتر

خبرنداشتند که حال  د،باباومامانمبو نییلقمه نون بخورم وفشارم پا هیحالم بد بود ونتونسته بودم  دمیخبرو شن نیا

 نیافتاده بود به جونشون ورفته بودند خونه،همون بهتر که نبودند،باا يبد شده چون صبح زود درد خمار زیعز

 .هاشونو نداشتم هیوکنا شیاعصاب داغون طاقت ن

 یخواب یهم بزارم،سرم از ب ينتونسته بودم چشم رو مارستانیاورده بودند ب زویکه عز یخسته بودم ازموقع یلیخ

خواب با ارامش  هیسر درد، کم بشه،دلم  نیهم گذاشتم تا از ا يچند لحظه رو يکرد،چشمامو برا یدرد م یلیخ

که حاال ارزوشو  دمیارامشو چش يمزه  مدم،مگه من تو عمرمحالم ز يارزو نیبه ا يدلم پوزخند خواست،تویم

 .دارم

 زیعز یفکر کنم نه به مامان وبابام ونه حت يزیچ چیچند لحظه که چشمام بسته بود دوست نداشتم به ه نیتوا

 دمیرو شن وی یس یدر س ينشده بود که صدا یفکرها خال نیکه در انتظارم هست،هنوز ذهنم از ا يا ندهیونه ا

پاشدم  یصندل يبود،از رو وی یس یصدا چشمامو باز کردم،دکتر در حال خارج شدن از س دنیحض شنبه م

 :وبطرف دکتر رفتم

 دکتر حالش چطوره؟-

 .است که ضربان قلبش ثابت شده قهیرو رد کرده،وچند دق یخطر ناک یقلب يخدارو شکر حمله -

 !شه؟یم یدکتر پس عملش چ-

 .میکن یموقع عملش م نیتا فردا ثابت بمونه،فردا هم تشیاگه وضع-

 .دیخسته نباش-

 .کنم یخواهش م-

 .راحت شد زیاز بابت عز المیباضرب نشستم،خ یصندل يحرف رفت،رو نیاز گفتن ا بعد

 هیتک واریهامو ماساژ دادم ،سر دردم کمتر شده بود،سرمو از پشت به د قهیانگشتام شق با

چشمامو باز  نکهیا دم،بدونیشدن بود روشن کیسالن در حال نزد يرو که تو ییم هاقد يدادم،چشماموبستم،صدا

جوابمو بدند، بابام  نکهیشدند چشمامو باز کردم وسالم کردم،بدون ا کیامدند،بهم که نزد ایدونستم ک یکنم م

 :گفت

 بردند اتاق عمل؟ زیعز-
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 !نه دکترش گفت واسه فردا عملش کنند بهتره-

 .سرزنش شده بودم یکاف يسکته بهشون بگم به اندازه  ياز ماجرا يزینداشتم چ دوست

نشستند،سردردم کالفه ام کرده  میها روبه روا یصندل يبزنند رفتند رو يا گهیحرف د نکهیا بدون

نقشه  هیگفتند خدا عالمه،بازم  یم یکردند،داشتند چ یبود،باباومامانم بدون توجه به من داشتند باهم صحبت م

 رونیحساب ب فترچهد کیو بشی،بعدازتموم شدن حرفاشون بابام امد سمتم،دستشوکرد توجسرشونه يتو

 :اوردوبهم دادوگفت

حسابو چهار روز قبل از مرگش بازکرده  نیرو بهمون داد،گفت مسعودا نیامد ا سهیپل هیم،یصبح که خونه بود-

 .شده یوده ضبط دولت نمبه نام توب داکردندوچونیاتاقش بوده پ يکه تو یبوده، اونا توگاوصندوق

که هنوز پشتش  یقدم ازم دورشدودرحال کیمتعجب من گذاشت تودستم ورفت  يرو در برابر چشما دفترچه

 :بهم بود گفت

 !رو داشته يروز نیتو باز کرده بوده چون انتظار همچ يحساب رو برا نیگفت ا سهیپل-

 یپول م نیا ن،بایبه مبلغ پولش کردم،از رقم مبلغ فکم خورد زم یاز بهت وتعجب درامدم،نگاه نکهیا بعداز

ازجام پاشدم  عیدر عوض قرضم باردار بشم،سر ستین ازیخوشحال بودم که ن یلیتونستم قرض مهندس رو بدم،خ

که  یشخص دنیبودم که،باد مارستانیب يورفتم سمت باجه تلفن تازنگ بزنم پولت حاضره،درحال عبور از راهرو

 نیشده بود به زم خیچهره اش نشست،پاهام م يرو ییبایلبخندز دیخشکم زد،تامنو د ومدیروم داشت م از روبه

 :گفت دیکنم،تا به من رس یتونستم حرکت یونم

 سالم،حال مادربزرگتون خوبه؟-

 !خوبه...سالم -

 :زنم گفت یم یحرف چیمن ه دیتونم مادر بچت باشم،مهسا که د یچطور بهش بگم من نم حاال

 !شیازما يببرم برا دیبد موقع مزاحم شما شدم،شماروبا دیخشبب-

 :گفتم یسوال باحاال

 ش؟یازما-

  زمیاره عز-

کردم چطور راحت باهام  یحرف دستم رو گرفت باخودش برد باتعجب به دستش نگاه م نیاز گفتن ا وبعد

زد  یمامانمو که اسمم رو صدا م يکه صدا میمحوطه بود ره،تویدستم رو بگ یکه به راحت يشد طور یخودمون
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شده بود تا  رهیخ همونب یشد وبه حالت سوال کیبهمون نزد ستاد،مامانمیصدا ا دنیباشن دم،مهساهمیرو شن

 :مهسا گفت نکهیا

 خوشبختم  تونییسالم،از اشنا-

 :سرش رو تکون داد وگفت مامانم

 !مهسا کرد ي افهیوق پیبه ت یونگاه! سالم -

 :کنه وادامه داد یخودشو معرف شتریب دیاحساس کرد که با مهسا

 ...جون قراره برامون امنش،نغمهیار يمن مهسا هستم همسر اقا-

 :دم،وگفتمیحرفش پر نیب

 بهمون دادند زرویپول عمل عز شونیمامان همسر ا-

 :گفت عیدونه سر یموضوع نم نیازا يزیمامانم چ دیکه فهم مهسا

 خوب با اجازتون،خداحافظ-

 نشیاشاره کرد که سوار ماش دمیکه رس ابونیوبرد،به خ دیمتعجب مامانم،دوباره دست منو کش يودربرابرچشما

 :مادر بچتون باشم ستیحاضر ن گهیگفتم حاالچطور بهشون بگم که من د م،باخودمیکه شد م،سواریبش

 !شه اتاقشو اماده کردم؟ یچقدر خوشحالم قراره بچه دار بشم،باورت م یدون ینم-

 :گفتم یناراحت با

 ؟يدوست دار یلیبچه خ-

 :گلوش جمع شده باشه گفت يکه انگار بغض تو يلحن غم بار با

تو  نینکردن تخمکه،بخاطر هم دیکرد مشکلم فقط تول ینغمه اول دکترم فکر م یدون یدارم ،م ،دوستیلی..خ-

سقط شد منم نابود شدم،  یدم،وقتیقلبشو شن يصدا یحتنطفه دوروزه گذاشت،سه ماه حامله بودم، کیرحمم 

 ...سخت بود یلیخ

احساس کرده بود که  دیحرفا رو بهم زد شا نیدونم،چرا  یشد نم يحرفا اشک از چشماش جار نیگفتن ا وبعداز

 يمنه،پس برا هیداشت که احساس کردم جنس غمش شب یدونم حرفاش چه غم یخوام پاپس بکشم،نم یم

 .خوام شاد کنم یتو خداجون دل بندتو م يرضا

بارم  نیگرفتم،ا ادیفدا شدن رو  میگفتم،من توزنگ یحاضرشدم،مادر دوم بشم،باخودم م یلیدونم باچه دل ینم

 :دیبود که مهسا پرس نیسنگ یلیخ نیروش،سکوت ماش
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 ؟یوازش پول قرض گرفت يچطورشدکه به شوهرم اعتمادکرد-

 تیکردم،فقط نجات جون مادربزرگم برام اهم یفکر نم يا گهید زیالًبه چتو اون لحظه اص دونم،منینم--

 !کردم نشه بهتون اعتماد کرد یبااون همه شرکت ودم ودستگاه فکر نم یداشت،درثان

 :تکون داد وگفت دنیفهم يمعنا سرشوبه

 ؟یدونند توقراره مادر دوم بش یچراباباومامانت نم-

 :رمیرو ازش بگ يا گهیهرگونه سوال د يصدام سراغ داشتم شروع کردم به حرف زدن،تاجا يکه تو یتیباجد

 .دمیوقت نظربابا ومامانم رو نپرس چیکردم،ه یگرفتم وعمل ییبه تنها مامویتمام تصم میزندگ يمن تو-

 :انگار قصد نداشت که حرفش زدنشو تموم کنه امامهسا

 !یکن یمازندگ يتوخونه  یتونیم يکه دار یطیبه شرا جه،باتويمدت که بچمونو حامله ا نیا یراست-

 :گفتم نیهم يبه پول مسعود گرم شده بود برا گهید دلم

 !کنم هیخونه کرا هی میمدت باردار انیتونم تا پا یم ستیالزم ن-

 :تونست یبزنه که نم یحرف هیخواست  یکرد،م يادیحرفم مهسا مکث ز نیاز گفتن ا بعد

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ-

 :دادو گفت رونینفسشوب

به  ازیزمان ن نیا يتو ،چونیما بمون يخونه  دیبا تیگفته که تا اخر باردار ،شوهرميدیخوشحالم که فهم-

 !يدار يشتریمراقبت ب

 !)یگیم یندارم،پس چرا جمله رو سوال شتریراه ب کی یگفتیخوب ازهمون اول م(

بهترشد،چون  يطور نیدادند درست مثل من،اما ا شنهادویپ نیکه هنوز بهم اعتماد ندارند که ا دمیفهم ازحرفاش

 .تونم پوالمو پس انداز کنم یم

 .دهیکه شن دمیلباش نقش بست فهم يکه رو ياما بالبخند دیگفتم،که فکر کردم نشن رلبیز يا باشه

***** 

بد  یلیبشم،حالم خ ادهیشد ودرو برام باز کردوکمک کرد پ ادهیپارك کرد وپ مارستانیدر ب يجلو نویماش

 یوکوتاه شده بود،بانگران عیدلو پهلوم بود،سر يکه تو يرو داده بود،نفسم ازدرد یسخت یلیخ يها شیبود،ازما

 :گفت

 !ببرمت؟ مارستانیتا ساختمون ب يخوایم-
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 :دمینه تکون دادم وپرس یبه معن ،سرمو

 اد؟یم...ش...جوابا...یک-

 !ام؟یباهات ب يخوا ینم یگه؛مطمئنینه روز د-

 اره-

فعال  گهیهم تا چند ساعت د دم،خطشیخر يداد یم شیازما یکه داشت یبرات موقع لویموبا نیا ایب یراست-

 !شهیم

 ؟يد...يخر...چرا-

 !ينره داروهاتو بخور ادتی ی،راستیدسترس باش يتو شهیهم دیبا-

باهزار مکافاتو وزحمت،خودمو به .شود رفت نیوسوار ماش فمیک يرو گذاشت تو یجمله گوش نیاز گفتن ا بعد

پاشد وبطرفم امدوبدون  یصندل يمن از رو دنیتنها پشت درش نشسته بود،باد دم،بابامیرس وی یس یبخش س

 :توجه به حال خراب من گفت

 سالم نغمه خانوم،خوش گذشت؟-

 :پوزخند زدم وگفتم هیجمله اش  نیا به

 !بود یـــخالـــــ... یلیخ...شما .. يجا...اره -

 ؟يدیچرا،پولشونو بهشون نم يپولدار شد گهیکه د ،تويپر یباپولدارا م-

 .پول قرض کردنو بهش گفته ي هیمامانم قض دمیفهم

 !تونم ینم-

 :گفت يبازهرخند

 ؟یتونیاون وقت چرا نم-

 !دادم یم دیپولو بهشون با... نیا شتریسه برابرب...امضا کردم،اگه پاپس بکشم ..باهاشون قرارداد...چون -

بود  يحرف مقدمه ا نیشد،ا یکمرم داشت نصف م نمیبش یصندل يکردم تا رو عیحرفو زدم وقدما هامو سر نیا

 ینم یومامانمم که بود ونبود من براشون فرق ،بابايمدت مسافرت کار هیبهشون بگم باد برم  نکهیا يبرا

 :زدیکرد،اما هنوز بابام داشت حرف م

 .همه دردسر نداشتم نیا ياله ازدواج کرده بود احمق اگه با فضل يدختره -
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شبه  کیخواست با کمک من  یداغ کرده که مسعود برام ارث گذاشته،م زنهیحرفا رو م نیچرا داره ا دمیفهم

 .دادم هیتک واریضعف داشتم،چشمامو بستم وسرمو به د یلیپولدار شه که نتونست،خ

 .احساس گرفتم نه منطق ياز رو مویتصم نیقبول کنم،ا شنهادشونویگرفتم پ میدونم چرا تصم ینم

**** 

ثابت شده  زکهیعز تیبرده بودند اتاق عمل،وضع زویساعت بود که عز کی م،حدودیدر اتاق عمل بود پشت

طرف سالن به اون طرف  نینشسته بود وبابامم ازاسترس ازا یصندل يبود،به اتاق عمل برده بودنش،مامانم رو

از  زسالمیخواستم که عز یمامانم نشسته بودم،از خدا م يروبه رو یصندل يجا بند نبود،منم رو کیرفت و یم

 .ادیب رونیدراتاق عمل ب

از صبح به دلم  يازش نبود،دلشوره ا يخبر چیبرده بودند اتاق عمل گذشته بودو ه زرویکه عز یازوقت دوساعت

شد ازجام تکون  یراحت نم زیاز بابت عز المیتازه داشتم،اما تاخ يبه هوا يدیازشدیشده بود،ن شتریافتاده بود ب

 .خوردم ینم

مثل باباومامانم نبود که با  زیبهش بگم،عز قتویحق دیبا يکه بهوش امد چطور زیکردم عز یداشتم فکر م باخودم

اراحت نشه،تو کارو کردم،تا ن نینگم بخاطر توا دیماجرا رو بهش بگم فقط با قتیحق دیدروغ گولش بزنم با هی

 دنیکه در حال راه رفتن بود با شن رون،بابامیب دیکش الیمنو از فکر وخ یزنگ گوش يفکرا بودم که صدا نیهم

 :کرد،که بابام گفت ینگاه کردومامانمم هم متعجب به من نگاه م ستادوبهمیا لیموبا يصدا

 !جواب بده،خودشو کشت؟-

 :گفتم یمتعجب باحالت

 رو؟ یچ-

 :لبش نشست وبا طعنه گفت يرو يخندحرفم پوز نیباا

 !دیهمراهتونو جواب بد یگوش-

 ياز تو عیبود افتادم،سر دهیکه مهسا برام خر یگوش ادیکه بابام کرد تازه  يکرد،با اشاره ا فمیبه ک يا واشاره

 :درش اورد ودکمه اتصال روفشاردادم فمیک

 د؟ییالوبفرما-

 !منم مهسا یسالم نغمه جان،خوب-

 افتاده؟ ید،اتفاقیسالم مهسا خانوم خوب هست-
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 انه؟یزنگ زدم بپرسم دردت کمتر شده  ،فقطیچه اتفاق زمینه عز-

 !بله کمتر شده-

 ؟ينره بخور ادتیمهمه  یلیداروهات خ زمیخداروشکر،عز-

 !نه مهسا خانوم حواسم هست-

 ؟يندار اجیاحت يزیبه چ-

 .نه،ممنونم-

 خداحافظ زمیباشه عز-

 .خدانگهدار-

 .مکالمه رو ندارم نیا يادامه  يمن حوصله  دیکنم از لحن کسلم فهم فکر

 شیشگیدادبا لحن هم یمن گوش م يکه تا اون موقع به حرفا فم،بابامیک يرو قطع کردم وگذاشتم تو یگوش

 :گفت

 !خوب نگرانت هستند-

 :گفتم يبا لحن ازرده ا منم

 شندیاشناها،نگران ادم م شتریها،ب بهیروزها غر نیاره ا-

 :مامانم گفت قهیبعداز چند دق.بدون توجه به لحن ازرده من،دوباره شروع به راه رفتن کرد بابام

 .تازه بخورم يهوا رونیب رمیمن م ژنیب-

توفکر  د،چونیاز حرف مامانم نفهم يزیحرف از سر جاش پاشدو رفت،مطمئن بودم بابام چ نیاز گفتن ا وبعد

 عیدکتر راهش رو کج کرد وبطرفش رفت،منم سر دنیبا د رون،باباممیربع دکتر از اتاق عمل امدب کیبعد از .بود

 :دیبطرفشون رفتم بابام پرس

 !دکتر حال مادرم چطوره؟ ياقا-

 یاز سکوت دکتر عصبان ومد،بابامیکه داشت اصالًخوشم ن یحالت نیاز ا نییبود پا دکترسرشوگرفته

 :شدوصداشوبلندکرد و دوباره گفت

 !حال مادرم چطوره؟ دمیدکترپرس ياقا-

 :باحالت ملتمس گفتم منم

 شد؟ یعمل چ ي جهینت دیکنم بگ یدکترخواهش م ياقا-
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 :کردوگفت دکترنفسشوفوت

 ...که داشتند،نتونستندفشارعمل روتحمل کنند یمادرتون به علت کهولت سن-

 :دکتروگرفت وگفت ي قهیناباورانه  بابام

 !ه؟یمنظورت چ...من-

 :دوخت وگفت مارستانیکف ب دکترچشماشوبه

 میتالشمونو کرد يفوت کردند،ماهمه  شونیمتاسفانه ا-

بابام هم باالرفت،شروع کرد به  ادیدادوفر يوصدا مارستانیمن سست شدوافتادم کف ب يحرف دکترپاها نیباا

 .مارستانیگفتن به خود دکتر تا ب راهیبدوب

به بابام کردم  یتنها گذاشته باشه،نگاه زمنویکردم که عز یچشمام ازحجوم اشک تارشده بود،هنوزباورنم يجلو

 شهیمثل هم دواربودم،بابامیدعوا ام نیدکتر جدا کنند،توا ي قهیبابامو از  يداشتند دستا یکه چند نفر سع

من  دنیکه از دکتر جداشد باد ،بابام)بگومادرمن نمرده(نکهیبشونه ا یبشه وحرف خودشو به کرس روزدعوایپ

 ادیبلندم کردوشروع کرد به تکون دادنم وحرفاشوبا دادوفر نیزم يدوازرویوکش قموگرفتیبسمتم حمله ور شد و

 :گفت یبهم؛ م

 .مرد یمادرم نم یگرفت یاون دهنتو م ياحمق بود،اگه جلو يرتویرتوبود،تقصیتقص-

 :شد وادامه داد يحرفش اشکاش ازچشماش جار نیباا

 .یدوست داشتم وبرام باارزش بود،تو ازم گرفت میزندگ يکه تو یتاحاال هرچ-

بشه خواست خدابوده، بابام هنوز  يطور نیخواستم ا یخوستم بگم، من نم یبهم داد م يا گهیمحکم د وتکون

 :گفت یزد وم یسرم داد م

 ...رتوبودیتقص... رتوبودیتقص -

 :گفتم یام زمزمه وار م دهیچسبدهن بهم  يفقط ازالبال من

 من نبود ریتقص.. من نبود ریتقص-

به بابام  یافتادم،نگاه نیزم يبابام از من دوباره رو يبابامو از من جدا کردند،به محض جداشدن دستا بازور

 :دیداد کش ومدی یمامان که از ته سالن م دنیکردم،به زور نگهش داشته بودند تا به من حمله نکنه،بابام باد

 .شدم میتیواقعاً گهید...نیاببیب-
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 نیزم يپناه وتنها هنوز رو یمن ب یول.کرد ارومش کنه یم یدوسعیحال بد بابام بطرفش دو دنیبا د مامانم

هق  نکهیشده بود بدون ا ياروم کردن من بطرفم بدوا،اشکام از چشمام جار يکس نبود که برا چیولوبودم وه

 .وردندخ یگونم سرم يشده بود،و رو يام جاردادبکشم،اشک یاحتی،يازاریهق کنم 

پاهام  دند،چونیکش یبلندم کردند،منودنبال خودشون م نیزم يکتفامو گرفت وازرو ریز ییکردم دستا احساسا

 .شدم یم دهیکش نیزم يباًرویکردند،تقر ینم ياریباهام 

 ).کنم یزمان ومکان روفراموش م(یحس یب يرم تو یکردم دارم م یقصد بند امدند نداشتند،احساسا م اشکام

که  یپراز اشکمو به سقف دوخته بودم،باسوزش يتخت خوابوندند،چشما يبسمت اتاق اورژانس بردندورو منو

در امدم ونگاه  یحس یاز ب یسوزش کم نیدست چپم احساس کردم نگاهمو به همون سمت سوق دادم،باا يتو

 یم شتریسرم ب ياسرعت قطره  یکرد دوختم،هرچ یم قیسرمم دارو تزر يکه داشت تو يبه پرستار مویخال

 يخواب اجبار نیهم افتاد وکم کم به ا يپلکام کامل رو نکهیرفت؛تا ا یم نییمنم به طرف پا يشد پلک ها

 .فرو رفتم

**** 

 .هشت روز دمیشا ایهشت ماه، ایبشمارم،فکر کنم هشت ساله  دیدونم،با یروزچندمه رو نم امروز

  نیگذشت،توا ریهشت روز گذشت،چقدر د اره

 يداریچه تو خواب چه تو ب نمیب یروزفقط دارم کابوس م هشت

 کنم یروزه که نگاه پر از تنفر بابامو تحمل م هشت

 همدم یپناه،ب یکس شدم،ب یکنم ب یروزه که احساس م هشت

 تر شدم میتی،یمیتیاز هر  ایدن نیکنم تو ا یروزه که احساس م هشت

 هام هیگر یمداومم که شده چاشن يمن،اه وهق هق ها یشگیروزه که اشک شده همدم هم هشت

 گهید امیشدم،دن داریب مارستانیب يکه تو یدونم از موقع یرو م نیا ست،فقطین ادمی يادیز زیهشت روز چ نیازا

 .گذشته رو نداشت يرنگ وبو

وباور کنم که  نمیخودم بب يامدم تا با چشما شیمراسم خاکسپار يبرا امدم،فقطیروز که سر خاکش ن هشت

غم چطور  نیکه ا دمیخودم د يدم،باچشمایبابامو د يبار اشکا نیاول يروز برا ست،اونین گهیمرده،د زیعز

 .تمدونس یکنه ،قدرتو نم یهاش تکرار م هیگر نیخردش کردوکمرش رو خم کرد،وفقط ب
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 دیشه شا یملکه ذهنم،داره باورم م دم،شدهیاز بس شن)دتوبو ریتقص(دمیشن یلیجمله رو خ کیچند روز  نیتوا

 .نبوده لیمن بوده وخواست خدا اصالً دخ ریواقعاًتقص

 .زنم یکرد که چرا بهش سر م یازم گله م دمیخوابشو د شبیبار امدم سر خاکش،د نیدوم يامروزبرا

 ،بایپناه یب يده،بویم یکس یب يسرما بو نیلرزه،ا یم بیسرما عج نیرواحساس کردم،تنم از ا یبیعج يسرما

 .اشنا شدم یهشت روز به خوب نیسرما توا نیا

قبرشه،اروم باهاش  يکه هنوز سرم رو یست،در حال دهیقبرش که هنوز از خاك پوش يدمرو یرو قرار م سرم

وقت  چیه گهیکه بهم قول داد برگرده،اما برنگشت،د نیکردم،از ا یم هیگال ششیتنهام،پ نکهیزدم،ازا یحرف م

 نیسنگ ،درد؛یکس یغم،نفرت،ب نه،ازیکنم،هواش سنگ یاون خونه احساس خفقان م يکه تو نیگرده،ازا یبرنم

 .شده

خاك،ذره  يتا رو زهیر یخوره تابرسه به چونه،از چشمام م یگونم سرنم يرو گهیعوض شده د رشیمس اشکام

 .نشده ختهیر یکنند،انگار از همون اول هم اشک یاشکارو خوب به خودشون جذب م نیذرات خاك،ا

مشتم  يارم،تویدرش م بمیکنم،اروم اروم از ج یم ررولمسیزنج يمانتوم ،سرد بیج يکنم تو یچپمو م دست

 .ابودهیدن يکسم تو نیزتریاز عز يادگاری زه،چونیعز یلیگردنبند،برام خ نیمحکم گرفتمش،ا

بوسمش،احساس  یبرمش و م یشه،به سمت لبام م یم زونیانگشتام او نیکنم گردنبند از ب یکه بازم دستمو

 .کنم یمقدس بوسه بارانش م یش کیبوسم،مثل  یرو م زیعز يانگشتا يدارم جا کنمیم

احساس سرمام دوبرابر شده ،تو خودم مثل .شده شه،گرمیداغ م نهیش یکه روش م ییاشکا یفلز از داغ يسرد

 خمیلرزش کم بشه،صورتم داغه داغه اما بدنم از کوه  نیتا از ا دمیتام فشار مشم،بازوهامو بادس یمچاله م نیجن

 .سردتره

 يکه رو يبعد يقطره ها نطوریکنه،هم یم جادیلبام ا يرو يباره،لرز یصورتم م يبارون که رو يقطره  نیاول

منو  يدارم بارون،تن غم زده  اد،دوستیباره،دوست ندارم دنبال سر پناه باشم تا بارون بند ب یمن م يتن خسته 

 .ازغم واندوه شست وشو بده

شده،اما بازم  بمیکنه،اما االن اغوش خاك نص یروم زیاغوش عز ي،دلم هوا هیهر ثان قهیهشت روز هر دق نیتوا

 .اغوش سردو دوست دارم نیا

 .شهیوقت،خاموش نم چیه شیات نیشه ا یروشن م شیات هیقلبت  يتو يزیبا مرگ عز یوقت
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بشم،اما  داریکابوس ب نیاز ا زیعز يکابوس تلخ باشه،که با نوازش ها هیهشت روز که گذروندم کاش فقط  نیا

 .تره ی،واقعیاز هر واقع یکابوس لعنت نیا

اغوش سردش دست  نیدادم،قصد ندارم از ا زقراریقبر عز يدونم چند ساعت گذشته اما من هنوز سرمورو ینم

است که  قهیچند دق.شه به گل یم لیباران وخاك،باران وخاك کم کم داره تبد يمشامه ام پر شده ازبو.بکشم

 زیعز يکنم دارم صدا یم حساس،ا يداریخواب وب نیهستم ب يزنم،مرز یحرف م زیکنم ونه با عز یم هینه گر

 دنیشه از شن یگوشم مدام داره تکرار م يدوتا کلمه تو نیپاشو نغمه،ا گهیزنه،م یشنوم که صدام م یرو م

 یمحوم ي هیسا هیتارم  يپشت چشمها شم،ازیقبر بلند م يکنم،از رو یصداش ناگهان چشمامو باز م

چهره  افته،تازهی یم رمردیپ هیبره،چشمام به صورت  نیاز ب يتار نیتا ا دمیهم فشار م يمحکم رو نم،پلکامویب

همش توهم بوده،با  ینجاست،ولیا زیکردم عز یکردم،فکر م ینگاهش م یشه،باگنگ یش برام واضح تر م

 :لباشه گفت يکه رو یلبخند مهربون

 حالت خوبه دخترم-

کلمه از زبون بابام  نیا دنیچقدر محتاج شن)دخترم(امروز شدم بهیغر هی يبرا شهیروتکون دادم،باورم نم سرم

 :که هنوز مهمون لباشه ادامه داد يرمردبالبخندیپ.هستم

 .يخور یم ،سرماياب شد سی،خیون لباساتو عوض کنخونت يبر اد،بهترهیداره بارون م-

 کیهمه مدت، يا ستم،بعدیا یپاهام م يرو یکه چقدر سرما به وجودم نفوذ کرده،با ناتوان دمیحرفش فهم نیا با

دور شدم،بعداز چند قدم،نگاه اخرموبه قبرش  زیبارون،پاهام خشک شده،اروم از قبر عز ریز دنیجا خواب

 :گفت یهنوز همون جاست،با مهربون رمردیپ.دوختم

 .دخترم ستیتو ن تیبه اذارواذ یراض امرزهمیکارو باخودت نکن،اون خداب نیا-

 :دمیخودم به زور صداموشن یتلخ شدمواروم زمزمه کردم حت رمردیجمله از زبان پ نیا دنیشن با

 .کرد یکه بهش گفتم بده ونداد گوش م ینبود،به قول یاگه راض-

حاال ازش  زیرفتن عز ياز اون همه غم برا شه،بعدیحرفو نزنم،دلم اروم نم نیت خدا بوده اما اگه ادونم خواس یم

 .که تنهام گذاشت رمیدلگ

حس  یروز ها حت نیافتاده بترسم،اماا نجایکه قبالًبرام ا یبخاطر اتفاق دیبا دیست،شاین نجایکس ا چیه امروزم

 .ترس رو فراموش کردم
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 یکمیاما  سهیمانتومم خ نکهیبارون پوست دستام از سرما قرمز شده،باا نیفرو دادم،به خاطر ا بامیج يتو دستامو

چرخوندم اما  بامیهردو تا ج يکنم دستامو تو یفلزرواحساس نم يکردم،سرد بمیج يدستام گرم بشه دستمو تو

نکردم،راه امده رو به سمت قبرش  اظبتهم مو شیادگاریاز  یبرمن که حت يست،واین زیعز يادگاریاز  ياثر

 يچر خونم،اما اثر یگردنبندم يروش خم شدم وباچشمام در جست وجو عیسر دمیکج کردم ،به قبرش که رس

گل ها  يچشمام تار شد،با دستام تو يچشمامنشست،جلو يکه گمش کردم اشک تو نیتفکر ا ست،ازیازش ن

بغلم گرفتم  يکار کنم،زانوهامو تو یستم،حاال چن نشیزم يرمق رو یب ستیازش ن يزدم،امااثر یچنگ م

قبره ، چشمم بهش  ییقصد بند امدن نداره،نگاهم به سمت باال شهیزارم روش،اشک چشمام مثل هم یسرمو م

 يتو عیبه سراغم امد،سر یکردنش بعداز چند روز باالخره حس خوشحال دایخوره که اونجا افتاده،به خاطر پ یم

بلندشدم واز قبرستون خارج شدم،گم  یگم نشه به گردنم بستمش،باخوشحال نکهیا يراوب زنمیدستم چنگش م

 .وادرس رودادم رمیگ یم یچندروز قبل فرق کردم،تاکس يبانغمه  یکمیداشته،چون  یلیشدن گردنبند حتما دل

 یمنشسته ن نیماش يکه تو یکس دنیشم ووارد کوچمون شدم،باد یم ادهیپ یراننده از تاکس میدیرس يباصدا

 ریچند روزرنگ تحق نیتو ا انیاطراف يکه بهم داره بر عکس نگا ها ینگاه انه،چونیخوشحال باشم  دیدونم با

 .ونفرت نداشت

 سهیکه لباسام خ ستیبغلم کرد،براش مهم ن یحرف چیشد وبطرفم امد بدون ه ادهیپ نشیمن از ماش دنیباد

 .ده یرو تو اغوشش جا م بهیغر هیکه  ستیبراش مهم ن

 ستیداشتم،برام مهم ن ازیاغوش ن هیچند روز چقدر به  نیگرم باشه،من توا نقدریا بهیاغوش غر هیکردم  یفکرنم

 .دمیاغوش رس هیکه بعد از چند روز به  نهیا ست،مهمیزنیکه اغوشش مثل عز

 :گوشم گفت ریکنه وز یاروم کمرمو نوازش م بادستش

 .کنم یدرکت م-

 کیلحظه دلم سبک شد که  هیدوتا کلمه واقعا معجزه کرد، نیودم،اداره مثل جنس غم خ یغم هی صداش

اغوش  نیمن با حسرت به ا ینگام کرد،ول یم،بامهربونیهمدرد االن بغلم کرده،بعداز چند لحظه از هم جدا شد

گم  یکنم،بهش نم یبازکردم وتعارفش م دی،در خونه رو باکل امیکنم،به خودم م یکه از دست دادم نگاه م یگرم

 :دم،گفتمیترس یتو خونه،چون از رفتار بابام م یچرا نرفت

 افتاده؟ یاتفاق-

 :برق زد وگفت یاز خوشحال چشماش
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 !خوب ياره،اما اتفاق ها-

 :گفتم نه،بالبخندیشیم نیزم يکردم،کفشاشودر اورد ورو تشیلب هام،بطرف اتاقم هدا يلبخند محو امد رو هی

 !نهیامکانات من هم گهید دیببخش-

 .يلباساتو عوض کن تاسرما نخورد یهم خوبه؛راست یلیاتاقت،خ هیحرفاچ نیا-

 :رو برداشت وگفت ییبردم ،چا ییکنم،وبراش چا یحرفش لباسامو عوض م نیباا

 !يدیچرا زحمت کش-

 .کنم یخواهش م-

 :مقدمه گفت ینصفه خوردوب شوتاییچا

 ها امد شیجواب ازما-

 :ادامه داد یطوالن یبعدمکث

 ه،امروزیلیخ رهیرحمت شکل بگ ينطفه تو نکهیکه تا حاال داشته،امکان ا یهست يمورد نیدکتر گفت تو بهتر-

 . امدم دنبالت ببرمت

 مونیکه من پش دهیالبد ترس نمیب ی،ترس رو م ینگران نیچشمها عالوه بر ا نیمنتظر نگام کرد تو ا ییباچشما

 :شده باشم،بالبخند گفتم

 صبرکن تا اماده بشم-

 :جام که پاشدم دوباره گفت از

 .ما يخونه  يایشدنت م صینغمه چمدونت رو هم ببند،چون بعد از ترخ-

رو تو چمدون جا  ادمینه چندان ز يکنم ولباسها یباشه تکون دادم،اول از همه چمدونمو جمع م یبه معن سرمو

خونه  نیاز ا کنمیم یردادم،سعرو هم داخل چمدون قرا میگرفت میسالگ جدهیرو که توه زیدادم،عکس خودم وعز

 دیدونم شا یکنم،نم یخدا حافظ ماماناز بابا و  رمیپوشم وم یرو م زروببرم،مانتومیعز يها يادگاریحداقل 

 نیزم نیا يکه رو ییخونه برم،اما هنوزم اونها پدرومادرم هستند،تنهاکسا نیبراشون مهم نباشه که قراره من از ا

 .موندند یبرام باق یخاک

بسته ست،بادستم چند ضربه زدم و وارد اتاق شدم،باباومامانم گوشه اتاق نشستند وبه  شهیاتاقشون مثل هم در

 :گفت يدادند،بابام بالحن خون سرد هیتک وارید

 ؟يریم يدار-
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 :چشمام خوند ينگاهشون کردم،سوالو از تو یتعجب وپرسش باحالت

 ستیمختلف؛برام مهم ن يشهرها يحصول تازشون برم غیتبل يبرا دیصاحب کارت بهم زنگ زد وگفته که با-

 .هیبرام کاف نمیب ینم گهینحست رو جلو چشمام د ي افهیکه ق نیهم ،امایبکن یچه غلط يخوا یکه م

 :من اروم گفتم یکنه،ول یپوزخند نگام م هیوبا  مامانم

 خداحافظ-

 :با بابام ومامان،به محض ورودم به اتاق مهسا بلند شد وگفت یسهم من از خدا حافظ نمیا

 ؟ياماده ا-

 :دمیتکون دادم وپرس سرمو

 مهساخانوم،مهندس به بابام زنگ زده؟-

 :گفت بالبخند

امدن با من  يتا برا رهیگفتم تماس بگ اًاره،منیمهسا خانوم مهسا راحت تره ثان یگ ینم گهیاول از همه د-

 .ینداشته باش یمشکل

خوام  یارزشه،چمدنمو بر داشتم وم یدونند،وجود من براشون ب یها نم نیفکرشون ا نیزدم به ا یتلخ لبخند

 دمیخونه دوختم،از پشت پنجره بابام رو د نیبرم،نگاه اخرمو به ا یمدت طوالن يخونه برا نیبار دوم از ا يبرا

 .کنم،ازپشت پنجره رفت کنار یمشد که من نگاش  نیمتوجه ا یکنه،وقت یکه داره رفتن من رو نگاه م

 یشه،حتیخونه تنگ م نیا يدلم برا دم،امامطمئنمیوقت طعم ارامش رو نچش چیخونه ه نیا يمن تو نکهیا با

صندوق عقب گذاشت،اما من  يمهسا چمدون رو از دستم گرفت وتو.کنند یم یکه توش زندگ ییادمها يبرا

 يمهسا نگاه کردم،لبخند هاسمم نگاهمو از در گرفتم وب دنیهنوز نگاه حسرت بارم روبه درخونه دوختم،با شن

 :زدوگفت

 .پدرومادرت شیپ يگرد یزود دوباره برم یلیخ-

 نیدونه،در جواب ا یگم بابام من رو به چشم قاتل مادرش م یگم باباومامانم من رو دوست ندارند،نم ینم

 .شم یم نیوسوار ماش دمیتکون م يحرفش فقط سر

 ! زمیسالم عز-:شروع به زنگ خوردن کردمهسا یبعد گوش یکم

که مهسازدگوش دادم،بعداز قطع تلفن  یباتعجب به حرف! که هنوز هست م،محضردارهیرسیم مینه دار-... -

 !م؟یدبریمحضربا-:گفتم
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 :گفت يادیز یخجالت وناراحت یباکم مهسا

نه ماهه  غهیص يمجبور-:وادامه داد دیکش یاه يتخمک بردار يامابرا يندار یمناسب طیدونم االن شرا یم-

 !یفرهاد بش

شوهرش  يا غهیخوشحال نباشه زن ص دهمیست،بایموضوع خوشحال ن نیصداش معلوم بود که اصال از ا ازغم

 یاتفاق نیناراحت بودمودوست نداشتم همچ هیقض نیکه خودمم از ا نیکنه،باا یخواد بره خونشون زندگ یم

 :دادم وگفتم یفشار اروم که رو دنده بود رو وفته،دستشیب

 گذره ینه ماه مثل برق وبادم نیناراحت نباش ا-

که بچه هابه  یتازمان یعنینه ماهه فرهادشدم، ي غهیومن ص میدیبه محضر رس.نگفت يزیتکون دادوچ سرشو

 .میکرد یرو م نکاریا دیبا ینیمسائل د يموضوع خوشحال نبودم اما برا نیاز ا اندخودممیابیدن

بعداز . میوهمون جا به ثبت رسوند میکرده بود رو امضا کرد میکه قبالًفرهاد تنظ يهمون محضر هم قرار داد در

 .کارداشت واز ما جداشد ییمحضر فرهاد جا

فهمم،دوست داره هرچه زودتر به  یعجلشو م لیم،دلیایم میکه ما امروز دار دهیراه مهسا به دکتر اطالع م يتو

 میزندگ يتو يبه حسرت ها یمن ک ایخدا دمیکش یخورده برسه، اه یحسرتشو م که پنج سال داشته يزیچ

 طیاز مح یمدت يبرا داقلرو قبول کردم،ح شنهادشونیکنم،خوب شد که پ یفکر م نیراه به ا يرسم،تو یم

 .شمیعذاب اور اون خونه دور م

مهسا  یکه ناگهان میاسانسور هست يتو.میر یذاره وبه طرف اسانسورم یم مارستانیب نگیپارک يرو تو نیماش

 :دستمو گرفت وبه چشمام نگاه کرد وگفت

 ...میتون یم یمونیپش ،اگهیستین مونینغمه پش-

 :زدم گفتم يوولبخند دلگرم کننده ا دمیحرفش پر وسط

 .مطمئن نبودم نقدریا میزندگ يتاحاال تو-

 یخونه بهم نزد،حتماًم يرو توحرف  نیتعجب داشت که چرا ا يزد،برام جا نانیاطم ياز رو يلبخند

 .کنم ده،قبولیترس

که من الزم بودامضاکنم  یینشسته بودم ومهسامشغول پر کردن فرم بود،جاها رشیقسمت پذ يها یصندل يرو

 .کردم

 :امدم مهسا گفت رونیاز در ب یعوض کردم،وقت مارستانیب يبودم،لباسامو با لباسها مارستانیاتاق رختکن ب يتو
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 .اریدر ب يهم دار یوراالتیاگه ز-

 :گردنم درش اوردم ،دادم بهش وگفتم ياز تو یودودل ارم،باشکیاز گردنم در ب زرویعز يادگاریکه  مجبوربودم

 .دارم ایدن يهست که تو يزیچ نیباارزش تر نیمهسا مواظبش باش،ا-

 نیبودم وچشمام بسته بود،داشتم به ا دهیتخت خواب يرو.هم دادم گهید شیچند تا ازما ياز تخمک بردار قبل

به خاطر رفتن سر  دیدونم شا ینکردم،نم هیگر زیرفتن عز يبرا گهیمهسا د دنیکردم که چرا بعداز د یفکر م

مهسا چشمامو باز  ي،باصداهم اغوش مهسا موثر بود یکمیبود که کم سبک شده بودم،البته  زیقبر عز

 :کردم،بالبخند گفت

 !؟ينغمه اماده ا-

 بله-

****** 

درد داشتم واز درد دادم به هوا بود ،از  یلیام،دو روز اول خ يبستر مارستانیب يچهار روز که تو شهیم باامروز

 .شدت درد لبامو گاز گرفته بودم ولبهام زخم شده بود

 ای بشه نیبه جن لیپنج تا ممکنه،همشون تبد نیرحمم گذاشتند که از ا يگفت پنج تا نطفه تو یامروز م دکتر

اگه مثبت بود به احتمال  رندیگ یخونم رو اندازه م)یحاملگ(نینشه،بعد دوهفته هورمون گونادوتروپ چکدومیه

 .هست بازمبره  نیمن نطفه ها از ب نکهیامکان ا شم،چونیمن باردارم ادیز یلیخ

به تمام معنا بودو  شیمثبت اند کیکرد  یماجرا فکر نم یمنف يخوشحال بود ،اصالًبه جنبه ها یلیکه خ مهسا

 :گفت یم

 ،بعد چند سال پنج نفر صدات کنند مامان اندیب ایفکرش رو بکن،هر پنج تا به دن -

خوشحال بودم  یلیخ شد،ومنیقشنگش جمع م يچشما ياشک تو زدیمادر شدنش حرف م يکه از ارزو یوقت

 .ارزوش برسونم نیکه قراره مهسارو به ا

 يدلم برا.خراب کنم ومد،ارزوهاشوی یماجرا هم فکر کن اما،دلم نم ینفم ينداشتم بهش بگم به جنبه  دوست

 .رو بارفتن سر خاکش جبران کنم یدلتنگ نیتنگ شده بود دوست داشتم مثل قبل ا زیعز

راه رفتنم هم صادر شده  يرو داد،اجازه  صیپنجم بود که دکتر امد وبعداز گفتن چندتا نکته دستور ترخ روز

 .بودم دهیتخت دراز کش يبال در اوردم،خسته شده وبودم همش رو دمیاز دکتر شن حرف رو نیا یبود،وقت
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 نمیبش لچریو يرو نگیکرد که لباسامو عوض کنم،موقع خروج ازم خواست که تا پارک یداشت کمکم م مهسا

 نیزم يرفتم ومهسا مواظبم بود که رو یاهسته راه م یلیراه رفتن تنگ شده بود،خ ياما قبول نکردم دلم برا

 .وفتمین

بغل زنه  يزن ومرد که تو هی ستادویاسانسور ا يرو زد،طبقه بعد نگیمهسا دکمه پارک میوارد اسانسورشد یوقت

زد  ینبود م یکس نجایبود داخل شدند،مهسا نگاه حسرت بارش رو به نوزاد دوخته بود،مطمئن بودم اگه ا ينوزاد

فشارنگاهشو  نیدادم باا یدستم گرفتم فشار اروم يتوچشماش اشک جمع شده بود،دستشو  يچون تو هیگر ریز

 :کردم،اروم گفتم یمنتظر نگام م ياز بچه به من دوخت وبا چشما

 خودت يان شااهللا بچه -

 :گفت ینبود که با خوشحال يچشماش خبر ياز اشک تو گهیحرفم لباش به خنده باز شد ود نیباا

 خودم يان شااهللا بچه ها-

که توجه اون مرد وزن  ي،طور دیمن بلندخند يکردم مهسا هم با خنده  یها خنده ارومجمع بستن کلمه بچه  از

 .دیخند یزمیزریخندشو جمع کرد ور عیبهمون جمع شد،سر

هوا بود به دماغم  يکه تو نیودود ماش نیروغن وبنز يبه محض باز شدن در اسانسور بو میدیرس نگیپارک به

که  دمید نیبغل ماش ي نهییم،ازایوسوار شد میدیرس نیخورد که به ماش یبو بهم م نیخورد،داشت حالم از ا

شده بود،دکتر گفته بود که تا چند  دچشمام گود رفته بود وصورتم زر ریپنج روز الغر شده بودم وز نیچقدر توا

 .ستین ینگران يشه جا یم ادیدوباره،وزنم ز گهیروز د

دادم  هیتک یصندل یشهره،سرمو به پشت يم خونشون باالمتوجه شد میرفت یبطرف خونه شون م نیداشت یوقت

 :وچشمامو بستم که مهسا گفت

 بدم رییتغ دهیرو به حالت خواب یاد،صندلیاگه خوابت م-

 :گفتم یاروم يباصدا

 .چند لحظه ببندم يفقط دوست دارم چشمامو برا ادینه،خوابم نم-

چشمامو باز کردم  نیبوق ماش يزده نشد ومن هم چشمامو باز نکردم،باصدا یحرف چیبه خونه ه دنیتارس گهید

عمارت  هیباغ بودکه تهش  هیبازشد، ن،درخونهیکه بود دوخته شد،بعداز زدن بوق ماش یبزرگ یونگاهم به دراهن

 یبود که به خاطر گذر زمان کم دیسف یاز انواع مختلف بود،عمارت هم سنگ يادیباغ،درخت ز يبزرگ بود،تو
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ساختمون کم نکرده  ينما ییبایبوداما از ز داکردهیپ شیهم فرسا ییشده بود وچند جا رهیت يدیرنگ سف نیا

 :اراده گفتم یوب نییرفتم پا ستادیا نیماش یبود،وقت

 قشنگه یلیخ نجایا-

 :بود وگفت ستادهیکه بغلم ا دمیمهساروشن يصدا

 قشنگه یلیاره خ-

 د؟یکن یم یتنها زندگ نجایشما ا-

 :گفت یناراحت يباصدا

 .عمو وزن عموم هم هستند م،کهیکن یم یبا پدر ومادر فرهاد زندگ نجاینه ا-

 :ارمیاز اون حال و هوا درش ب نکهیا يانداختمش که ناراحتش کرده،برا يخاطره ا ادیسوالم، نیبا ا دمیفهم

 .خسته ام یلیتو، من خ میبر شهیمهسا،اگه م-

دکور خونه دهنم باز  دنیوکمکم کرد که از پله ها باال برم،وارد سالن که شدم،باد فکر در امد يحرفم از تو نیا با

 .خودش يبود برا يموزه ا هیبود،اصالً...و ویمثل گرامافون وراد یمیقد يها لهیموند،خونه پراز وس

داشت  يدیزن حدود پنجاه سال که صورت گرد وسف هیبطرف صدا دوختم، لینگاهم رو از وسا یشخص يباصدا

 :ورو به من گفت

 دیسالم خوش امد-

 سالم-

 :هم گفت مهسا

 ؟يگفتم اتاقش رو اماده کرد یهست که م یهمون نغمه خانوم نیا ینرجس-

 :حرف لبخند زد وگفت نیا دنیباشن نرجس

 .بله اماده ست-

 یبه چشم م خونه نیا يکه تو یمدرن زیچ م،تنهایسالن بود رفت يهمراه مهسا بطرف در اسانسور که گوشه  به

دو روفشار داد  يطبقه  يعمارت سه طبقه داره،دکمه  نیمتوجه شدم ا میوارد اسانسور که شد.اسانسود بود ومدی

 :که گفتم

 .داره يادیاسانسور بادکور خونتون تضادز نیا-

 :مهساگفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 .تونستندازراه پله ها برند باال یعموم وزن عموم زد،چون اونها بخاطر پادرد نم ياسانسورو برا نیشوهرم ا-

 دیکه رس یکه هشت تا در داشت،مهسا به در سوم میشد ییدر اسانسور باز شدوما وارد راهرو نگید يباصدا

 :گفت

 .یصدام بزن هیامد فقط کاف شیبرات پ یهم اتاق توا،اگه شب مشکل ياتاق من وشوهرمِ،اتاق بعد نیا-

وپرده ها  یوروتخت يبه رنگ قهوه ا یچوب لینفره و وسا کیتخت  کیبابزرگ بود، یلیروبازکرد،اتاق خ دراتاق

بود،که فکر کنم  يا گهیدر د کیکه نزد شیارا زیهم دو طرف تخت دونفره و م یتا عسل ،تویبه رنگ کرم

 .بود کیساده اما ش اققرارداشت،دکور ات زیبودوکمد بزرگ دو دره که کنار م یبهداشت سیاونجا سرو

که دچارش شده بودم راحت شدم  يکه به تخت خورد از کمر درد دم،کمریتخت دراز کش يکمک مهسا رو با

دستش  يتو ینیدختر جوون که س کیبه در وارد شد،نرجس با یچندلحظه ضربات دم،بعدازیکش یقیونفس عم

 ستاد،بالبخندیا نرجس زوکناریکنار م یعسل يرو گذاشت رو ینیبود وارد اتاق شد،دختر با خجالت سالم کرد وس

 :گفت

 خانوم هم اسمش نغمه ست نیا ایاست،ثریدخترمه اسمش ثر نیا-

 :جواب داد يریبا همون سربه ز ایثر

 دیخوش امد-

 ممنون یلیخ-

 :گفت ایچند لحظه ثر بعداز

 ارمیبراتون ب دیالزم ندار يزیچ-

 :گفت یبا مهربون مهسا

 يبر یتون یم زمینه عز-

صورتش  شتریچند لحظه ب نکهیسرش رو باال کرد وبا گفتن با اجازه از اتاق خارج شد،با ا ایحرف ،ثر نیگفتن ا با

 یصورت،همون رنگ پوست،هرکس بدون معرف يبا نرجس شدم،همون گرد ادشیمتوجه شباهت ز دم،امایرو ند

 :ن دوختماز در بسته به او اهمونرجس نگ يدارند،با صدا یکینزد يدوتا با هم رابطه  نیکه ا دیفهم یهم م

 دیخانوم سوپتون رو تاسرد نشده بخور-

کردم که نرجس هنوز  یپاهام گذاشت،احساس م يبلند کرد ورو یعسل يرو از رو ینیحرف س نیاز گفتن ا وبعد

 :گفتم لیدل نیکنه به هم یم یبیباهام احساس غر
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شه بامن راحت باش من  یحرفم رو بزنم که ادامه دادم،اگه م ينرجس خانوم نگاهشو به دهنم دوخت تا ادامه -

 .فقط نغمه صدام کن یمثل دخترت بدون،دوست ندارم خانوم صدام کن یرو اگه قابل بدون

 :مهسا در همون لحظه گفت دیباز شد وخند خشی یحرفم کم نیبا ا نرجس

 من که گفته بودم يدید یانرجسیب-

 :حرفشونگرفتم،نرجس بالبخند گفت يحرف مهسا متوجه نشدم،وادامه  نیاز ا يزیچ

 ادیسکوت در م نیخونه از ا نیادوایم ایدفعه بچه تون به دن نیان شااهللا که ا-

 :بالبخند گفت مهسا

 .کنند یان شااهللا بچه هامون تو خونه زلزله بپا م-

از  شتریب یکمی.بست یبچه روجمع م شهیچون هم ادیب ایدوست داشت که هر پنج تا بچه به دن یلیخ مهسا

 یم يرینداره چون احساس س دهیاصرار کنه فا یکه هر چ دیشو نرجس برد،فهم هیسوپمو نتونستم بخورم،وبق

 :دمیکردم،ازمهسا پرس

 مهسا لباسام کجاست؟-

 حموم؟ يبر يخوا یم-

 .هفته ست نرفتم بدنم کپک زده کی کیاره نزد-

 :مد اورد وگفتک يلباسام رو برام از تو مهسا

 موقع؟ هیبد نشه  ،حالتيتنها بر يخوا یم یمطمئن-

 رونیب امیم شهیاحساس کردم داره حالم بد م شه،اگهینه نم-

 .یصدام کن هیحالت بد شد فقط کاف ياگه احساس کرد نمیش یم رونیباشه من ب-

با تونستم  کیاز  شتریکشند،سرمو ب یپوستم نفس م ياب داغ با پوست بدنم،احساس کردم سلول ها بابرخورد

ساعت که حموم بودم مهسا  مین نیدر ا.بلند بود،و منم توان چند بارشستنشو نداشتم یلیبشورم چون موهام خ

 .دیپرس یچند بار امد پشت در و حالمو م

 :اتاق بود وگفت يمهسا هنوز تو رونیاز حموم امدم ب یوقت

 .باشه تیعاف-

 .یسالمت باش-

 .ک کنمموهاتو برات خش يخوا یم-
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 :واقعا خسته بودم گفتم چون

 زحمت برات نباشه-

 .یخشک کن ییتنها یتون یبلنده،نم یلینه بابا خودمم دوست دارم،درضمن موهاتم خ-

کردم که  یفکر م نیکرد به ا یکه موهامو داشت خشک م یموهاموشروع کرد به خشک کردن،درحال مهسا

 :دیکه به گوش مهسا رس دمیکش یکرد،اه پر حسرت یموهامو خشک م زبعدازحمومیعز شهیهم

 .یکن یفکر م يدار یبه چ-

 .کرد یبعداز حموم اون بود که موهامو خشک م شهیبه مادر بزرگم،هم-

 :بعدازشانه کردن موهام،به مهسا گفتم.مکالمه رو ادامه نداد گهیگفت ود یاهان هی

 دستت درد نکنه-

 ؟يبامن ندار يا گهینکردم؛کارد يکار-

 ممنون یلینه خ-

قشنگ بود دوست  یلیاز رومان هاسرگرم کردم،رومانش خ یکیمهسا اتاقوترك کرد،منم خودمو باخوندن  یوقت

شد  یصفحه م کی نیکنار اماا زارمیصفحه روبخونم کتاب روم نیگفتم ا ینداشتم ازش دل بکنم،باخودم م

 .صدتا

 :کتاب کندم وبه اون شخص نگاه کردم،مهسابودکه باخنده گفت يدل از خط ها يدر ورود يباصدا

 .ستیده،نگو رفته تو بهر رمان واصال حواسش ن یزنم خانم جواب نم یدرم یچراهرچ نمیب یم-

 :وکتاب روازم گرفت وادامه داد کمینزد امد

 حالو هوات عوض شه کمیرون،یب میپاشوبر-

کنار  یمبل سلطنت يم،رویرفت نییپا ياهم به سالن طبقه بلندم کردوب دوازتختیحرف دستمو کش نیا باگفت

 :دیوپرس مینشستم ومهسا هم مبل کنار نهیشوم

 ؟ يخور یم یچ-

 ییچا-

پژمرده ست،نتونستم  یلیکه نگاه کردم احساس کردم خ ایثر يچهره  اره،بهیب ییصدازد وگفت برامون چا ارویثر

 :دمیپرس نیهم يبرا رمیرو بگ میکنجکاو يجلو

 سوال بپرسم؟ هیمهسا -
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 !بپرس-

 نه؟یش غمگ افهیچرا ق ایثر-

 :وگفت دیکش یاه مهسا

شه چند ماهه که از خونه  یبره،باورت م رونیده از خونه ب یکنه،اجازه نم یم تشیبد دله،اذ یلیشوهرش خ-

 .زاره پرده هارو بکشه یچون شوهرش نم کهیتار شهیاتاقشون هم گهینرفته،نرجس م رونیب

 :مشکل رو داشت نیقاًهمیافتادم که دق مونیشوهر همسا ادیش حرف نیباا

 .روانشناس ومشکل شو حل کردند شیرو داشت،که رفتند پ يماریب نیهم م،کهیداشت هیهمسا هیماهم -

 ه؟یچ شیماریواقعاً،نگفت اسم ب-

 داره یدر کودک شهیگفت ر یدونم اسمش سخت بود،اما م ینم-

 .رو بخور تاسرد نشده تیینه،چا ایبراش انجام بده  يتونه کار ینم،میکنم بب یبافرهادصحبت م-

 : حرف رفت تو فکر،بعداز چند لحظه گفت نیگفتن ا وبعداز

 ؟يعاشق شوهرت بود-

 :سرفه هام اروم شد مهسا گفت یگلوم وشروع کردم به سرفه کردن،وقت خیب دیپر ییچا شیسوالش ناگهان نیباا

 !دمیپرس یم دینبا دیببخش-

 :حال گفتم نیاز گذشته ام براشون بازگو کنم اما با ا يزیدوست ندارم چ نکهیباا

 دوستش داشتم-

 :باال وادامه داد دیابروهاش از تعجب پر-

 شوهرت عاشقت بود؟-

 .از من،منو دوست داشت شتریاون ب-

در سالن امد،مهندس بود که از  يبعداز چند لحظه صدا.به سواالش ادامه نداد گهیشده،اما د جیگ یلیبود خ معلوم

 :مبل پاشد ورفت سمتش وگفت ياز رو دنشیشرکت برگشته بود،مهسا باد

 یخسته نباش زمیسالم عز-

وسالم  ستادمیمبل ا يشدنداز رو کیبهم نز د یکنار سالن گذاشت،وقت یوکتش رو کنار جارخت فیوک

 یروبه روم نشستند،براحت يمبل دونفره  يمهساروبه رو د،وهمراهیکردم،ومهندس هم جوابمو دادو حالم رو پرس
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که دستشو  یدوست دارند،مهسا در حال یلیرو خ گهیشد عشق رو از چشماشون خوند،معلوم بود که هم د یم

 :دیدست مهندس قفل کرد پرس يتو

 ؟يامروز با عمو وزنعمو حرف زد-

 ؟ياره،گفت بهشون زنگ زد-

 کردند؟ یبر م یاره، ک-

 ...گردند یاوضاع مرتب نشه بر نم ست،تایخوب ن ادیحالش ز ت؛سیمعلوم ن-

 .اماده ست،مکالمشون نصفه موند زینرجس که گفت م يباصدا

*** 

درارامش داشت خورده  د،شامیرس یجزبرخورد قاشق ها به بشقاب ها به گوش نم ییوصدا میبود زنشستهیسرم

واده ام،درسته که در حقم ظلم کردند اما بازم خان يشد،اما دل من ارامش نداشت،دلم تنگ شده بود برا یم

مهساازفکرکردن در امدم  يداموندند،باص یبرام باق یخاک نیزم يکه توا ییاونهاپدرومادرم هستند،تنهاکسا

 :وبهش نگاه کردم

 ؟يغذارو دوست ندار نی،ايخور یچرانم-

 :کردم یم يکه از اول تا حاالداشتم با غذام باز دمیفهم تازه

 !رمینه دوست دارم،اماس-

 ؟يریکه س يخورد یمگه چ-

 !رشدمیکه بعدازظهرخوردم س یباسوپ-

پاشدم وبطرف اتاقم  زیازپشت م ينزد،بااجازه ا یحرف گهید نیهم يدارم،برا یمشکل هیکه  دیمهسافهم

نم گرفتم تا ده ختن،دستموبهیواشکام شروع کرد به ر دیگلوم بود ترک يکه تو يزیرفتم،وارداتاق که شدم،اون چ

 فمیک يمو از تو یفم رفتم،وگوشیک د،بطرفیدیتارم هیکه به خاطر گر ییگلوم خفه بشه،باچشما يهق هق ام تو

 یکرد،م یوارد نم يتماس،فشار يبرقرار يدکمه  يخونه روگرفتم،اماانگشتم،رو يشماره  اریاخت یدر اوردم،ب

تخت  يتماس گرفتن شدمو رو الیخ یقلبمو بشکنه،ب شهیبرقرار بشه وبابام جواب بده ومثل هم دم،تماسیترس

 یمهسا که پشت در بود واسمم رو صدا م ياصداگذاشتم،ب یعسل يرو رو یدم،وگوشیدراز کش

قدم هاشو که به  يکردم،در اتاق باز شد ومهسا وارد شد،صدا هیزد،چشماموبستم،دوست نداشتم بفهمه که گر
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کردم،بعداز چند لحظه از اتاق خارج  یاهشو احساس منگ ینید،سنگیرس یبه گوش م شدیم کیتخت نزد

 .کرد ختنیواشکام شروع به ر دمدر چشمامو؛باز کر يشد؛بابسته شدن صدا

بودم کار خودشونو کرده  ختهیکه ر یینبود،اشکها يخبر شبید یاز دلتنگ گهیشدم د داریکه از خواب ب صبح

کس نبود،ازدر سالن  چیسالن هم ه ين،توییبود،بااسانسور رفتم پا میبه ساعت انداختم،ساعت هفت ون یبود،نگاه

کنارباغ نشستم،وبه  مکتین يربود،روییشدم،کم کم رنگ درختها در حال تغ رهیروبه روم خ يخارج شدم،به درختا

سر رفتم  یروز م هی دیرو کرده بود،با زیعز يبودم،دلم هوا مارستانیچند روزه که ب نیشدم،ا رهیباغ خ يدرختها

 :مهسا بطرفش بر گشتم،بالبخند گفت يمرور خاطراتم بود که با صدا يخاکش،تو

 ریصبح بخ -

 ریصبح توهم بخ-

 یباغ امده باش يتو دیحدس زدم که با يامدم دم اتاق دنبالت نبود-

 !خواست یتازه م ياره،دلم هوا-

 حالت بهتره؟-

 :گفت یبا مهربون دیدتعجب من رو یشدم مگه حاله من بد بوده،وقت رهیبهش خ باتعجب

 !حالت خوب نبود ادیگم،ز یم شبیبابت د-

 !اره االن حالم بهتره-

 :گفت وادامه داد یاهان هی

 اروگفتمیبه فرهاد موضوع شوهر ثر شبید یراست-

 :حرفش بزنه ينگاهش کردم تا ادامه  منتظر

 کنه یکنه،اگه صالح دونست،باهاش صحبت م یگفت که اول بانرجس صحبت م-

 .ادینم شیپ یبهتره،بعد کدورت ينطوریاره ا-

 شک داره؟ چارهیدختر ب نیا نقدربهیدونم چرا ا ینم-

 !ارهیاول اعتمادش رو به خودش به دست ب دیاعتمادند،با یبه خودشون هم ب یجورادم ها حت نیا-

 .ادیعذاب در ب نیهم ازا ایبشه تا ثر یخدا کنه راض-

 ه؟یطور نیدونست که دامادش ا ینرجس از همون اول م-
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بد دله،  دندیکه رفتارش بدتر شد،فهم یعالقه،بعداز عروس يبود اما گذاشتند پا ينطوریتودوران عقدش هم ا-

 .زد ینم یاحرفیبود که چرا ثر بیعج دند،برامیخود نرجس وشوهرش فهم

 دخودشیدرست نباشه اما از د دمایاز د لیاون دال دیزده،شا ینم یخاص خودشو داشته که حرف لیحتماًدال ایثر-

 .حتمادرسته

 میصبحونه بخور میخدا بخواد،پاشوبر یهرچ-

 :از مهندس نبود يم،خبریکه نشست زیسرم

 ست؟یمهندس ن-

 .نیزم هی دنید يصبح زود رفت شمال ،برا-

 .گفتم وشروع به خوردن صبحونه کردم یاهان

**** 

حامله هستم  میبدنم بفهم يهورمون ها زانیم يازه خون تا با اند شیازما يبرا میبامهسا بر امروزقراره

 یجوابش منف دیترس یدم،میقرمزش فهم يرواز چشما نیمهسا از شدت استرس نتونست بخوابه ا شبیانه،دی

خدا  یبگم هرچ ستمتون ینه ومن فقط م ایکه بنظرخودم حامله هستم  دیپرس یباشه،توراه مدام ازم م

 .نه ایبخواد،چون هنوز هم دو دل بودم که دوست دارم حامله باشم 

رفت ومن  یطرف سالن به اون طرف سالن راه م نیومهسا از ا میبود شیمنتظرجواب ازما شگاهیازما يتو

گرفتم،بلند شدم ودست مهسا رو  یم جهیداشتم سرگ گهیدادم،تا کبود نشه،د یسوزن فشار م يانگشتمو به جا

 :دمیدستاش تعجب کردم وپرس ينشوندمش ازسرد یصندل يکنارخودم روگرفتم و

 ؟یخی نقدریچرا تو ا-

 !کنم یم خی ينطوریاسترس دارم ا یوقت-

 :نزدم که مهسا گفت یحرف گهیگفتم ود یاهان

 ...نغمه بنظرت ممکنه-

 :دمیکنه،وسط حرفش پر یسوال رو مدام تکرار م نیتا حاال ا ازصبح

 !خدا صالح بدونه یهر چ زمیعز-

 :وگفت دیکش یاه

 پس کاش خدا صالح بدونه من بچه دار بشم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ٩٧ 

 باشه؟ یاسم بچه هات چ يدوست دار دمیفکرشو منحرف کنم پرس نکهیا يبرا

 :حرفم خنده اش گرفت نیا با

 ان،ماهان،فرهود،فرناز،مهالیهااسم هاشون رو گذاشتم،شا يبچه هارو جمع ببند یگرفت ادیخوب -

 نداره؟ هیقاف هیبا بق ادیزاسم مهال -

 ...اسم مهال،اسم زن یدون یم-

کاره موند،مهسا زودتر از من بطرفش  مهیزد جمله اش ن یرو صدا م لمیکه فام شگاهیمسئول ازما يباصدا که

 :دیرفت وجواب وگرفت وپرس

 ه؟یجوابش چ-

 !هورمون مثبت بوده زانیم-

 :وگفت دیکش یاز خوشحال یغیج

 میازراه رو رفت یمین شهینغمه باورت م-

مادر اجاره  کیاما  شمیکردم که من واقعا دارم مادر م یفقط سرمو تکون دادم،ورفتم تو فکروبا خودم فکر م من

 .يا

 یرو م شی،داشت خبر مثبت بودن جواب ازما رونیزد از فکر امدم ب یمهسا که با مهندس حرف م يباصدا

تلفن  یزد،وقتیصورتش محو شد ورفت گوشه سالن واروم با مهندس حرف م ياز رو یلحظه خوشحال هیداد،

 :دمیفکر بود،بطرفش رفتم وپرس يوقطع کرد هنوز تو

 افتاده؟ یاتفاق-

 :بزنه وگفت یلبخند مصنوع هیکرد  یوسع رونیمن از فکر امد ب يباصدا

 !ینه بابا چه اتفاق-

نشسته  نیماش يتو.دهیشن ندیخبرناخوشا کیکه  دمیاروم گفته شد فهم یلیکه خ ییجمله ا نیمن از ا یول

 :دیپرس م،مهسایراه بازگشت به خونه بود يوتو میبود

 پدرومادرت تنگ نشده؟ يدلت برا-

 تنگ شده یلیچراخ-

 دنشون؟یروز برود هیخب -

 ؟يکار تیکنند من رفتم مامور یاونها فکر م-
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 نم؟یتاشماروبب یروز مرخص هیخب بهشون بگو امدم -

که اصالبود ونبود من براشون مهم  يپدرومادر شیکردم،برم پ ینزدم،داشتم فکر م یحرف گهیگفتم ود يا باشه

چون  زیسرخاك عز رمیهم بهتره،امروز هم م ينطوریز،ایبابا ومامانم برم سر خاك عز ییبجا ست،بهترهین

 :روبه مهسا گفتم نیهم يماهه که نرفتم سر خاکش،برا کی کینزد

 !خوام برم سر خاك مادر بزرگم یم امروز عصر اگه بشه-

 برمت؟ یم ياگه بخوا-

 .رم ینه ممنون خودم م-

وشوهرش هم  ایهمزمان باورود ما به خونه،ثر.گفته نشد نمونیب يمکالمه ا چیه گهیخونه د میدیکه رس یتاوقت

شد به روانشناس بره،نرجس گفت  یمهندس باهاش حرف زده بود،راض نکهیا ابعدازیوارد خونه شدند،شوهر ثر

داره،از  يدواریام يشه،که جا یم دهیرفتارش د يتو یکیکوچ یلیخ راتییتغ هیره، یدوهفته که داره م نیتوا

خوبه که زن  یلیخ ينطوریچند بار بااون صحبت کنه،ا دیباهاش بره،روانشناس هم با ایثر دیبعد هم با يهفته 

 .شهیمحساب م دینوع ام هیکردن ها خودش  تیحما نیون ارو داشته باشند،چ گهیوشوهرپشت هم د

کرد،صبرکردم تابابام بره،دوست  یم هیزوگریبود کنار قبرعز دم،نشستهیرود زبابامیکه رفتم سرخاك عز امروز

برطرف  دنشیرو باد میکردم که دلتنگ یازهمون دورسع.نمیپراز تنفرش رو بب ينداشتم،دوباره چشما

 هیحرفاشو باگر دم،تمومیدفهمیرس یکه به گوشم م ییرواز زمزمه ها نیصحبت کردن بود ا زدرحالیکنم،باعز

 .زپاشدورفتیربع ازسرقبرعز کیبعداز.زد یم

مادر (بود نیسنگ قبرنوشته بودا يکه رو يشدم متوجه شدم براش سنگ قبرگذاشتند،شعر زکهیقبر عز کینزد

اي مادري که همچو پدر اندر این *خود دل بریده اي اي باغبان ز گلشن *به زیر خاك چه خوش آرمیده اي 

 .)از بهر ما تو قامت خود را خمیده اي*جهان 

 ینم زبودومنیمراسم چهلم عز گهیهفت روز د.که سنگ قبر رو براش گذاشتند ستین شتریبود چندروز ب معلوم

 يگله ا چیم،هکردم باهاش حرف نزد هیتونستم برم،سنگ قبرشو باگالب شستوشو دادم،امروز فقط گر

رو از  یاورد،گوش دممن رو به خو میگوش يبودم،صدا زیکردم وغرق درخاطراتم با عز هیصداگر ینکردم،فقط ب

 يتماس روزدم،صدا يبرقرار ينقش بسته بود،دکمه  شیصفحه نما يدر اوردم،اسم مهسا بود که رو فمیک يتو

 :گفت ومدکهی یمضطرب مهسا از اون طرف خط م

 الو سالم نغمه-
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 :حال گفتم نیخش دار شده بودباا هیاز گر صدام

 سالم مهسا-

 !شده؟ يطور نیصدات چرا ا ینغمه خودت-

 افتاده؟ یست،اتفاقین یزمهمیاره،خودمم،چ-

 نگرانت شدم يکرد رید-

 !امیم د،االنیببخش-

 .منتظرته یدر اصل کیراننده رو فرستادم دنبالت،نزد-

 :گفتم بابهت

 !راننده؟-

 !من دستشه نیگم،ماش یخونه بهت م يایاره،ماجرا داره،ب-

 .باشه ممنون-

 .کنم یخواهش م-

پسر جوون حددو  هینم،یرو بب نشیطرف واون طرف رو نگاه کردم،تا تونستم ماش نیا یکمی یطرف در اصل رفتم

 یکرد،حتما دنبال من م یطرف واون طرف رو نگاه م نیوشش ساله پشتش نشسته بودوداشت ا ستیب

 :کردم،باتعجب گفت یرفتم ودر عقب رو باز کردم وسوار شدم،سالم اروم نیگشته،بطرف ماش

 د؟یسالم،شما نغمه خانوم هست-

 بله-

 یم رهیبهم خ نهییا يراه مدام از تو يرو روشن کرد وراه افتاد،تو نینزد وماش یحرف چیه گهیسرد من د بابله

نوع نگاه ها خوب اشنا شده  نیودم دوست نداشتم،باامن بود،طرزنگاهش رو به خ ينگاهش رو ینیشدوسنگ

توجه  ینگاهاش ب نیبه ا رونسبت رون،خودمیکردم با نگاه کردن به ب یم یشدنم،سع وهیبودم،بخصوص بعد از ب

 :مقدمه گفت ینشون بدم؛ب

 د؟یمهندس باش لیکه فام ادیبهتون نم-

خواد سر  یشدم،کامالًمعلوم بود که م ینکه اصال بهش ربط نداشت هم تعجب کردم هم عصبا یسوال نیا از

 :گفتم يجد يپوزخند وباصدا هیصحبت روباهام باز کنه،با

 .دیمردم دخالت کن یخصوص یوتوزندگ یمفتش باش ادیبه شما هم نم-
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 رونیبودم توهم وبه ب دهینزد،منم مطقابالًابروهاموکش یهم وتا خونه حرف يحرف من اخماش رفت تو نیباا

 نهیمهساداخل سالن کنارشوم. نییپا دمیپر نیماش يباًازتویبه عمارت،تقر دنیشده بودم،به محض رس رهیخ

 :وگفتبطرفم امد، عیدنم،سزیدر سالن روشوبطرفم برگردوندوباد يبود،باصدا ستادهیا

 حالت خوبه؟ زمیسال نغمه عز-

 .سالم،بله االن بهترم-

 .ارهیب ییتا به نرجس بگم برات چا نیابشیب-

 :راننده روبگم که مهسا گفت ي هیخواستم قض یم،میبود ییخوردن چا حالدر

 ه؟یدچیجد ينظرت درباره  یراست-

 ...اش خوبه فقط یرانندگ-

 :وگفت دیحرفم پر نیمهساب

نرجس به فرهاد  نیهم يبود،برا دانشدهیشهرشون براش کار پ يتو چارهیدپسرخواهرنرجس،بیجد يراننده -

نرجس هستندوقابل  لیدفامیکنه،فرهادهم چون د یسراغ داره که به دردش بخوره بهش معرف يگفت اگه کار

 .نجایوامدا دیقاپ عیرس شنهادیکار داره،چون پ نیبه ا ازین یلیاعتماد اون رو کرد راننده،معلوم بود خ

 يحقوق برا نیپسر جوون رو که حتما باا هیرو اجر کنم،اونم  یتونستم نون کس یوجدان گرفتم،چطور م عذاب

 :فکر بودم که مهسا گفت يده،توینقشه کش یخودش کل

 نه؟ ایخوره  یکار م نیخب بنظرت به درد ا-

 !تره ست،نظرشماهامهمیاخه نظر من مهم ن-

 :کرد وگفت یاخم

 نیا ياریب ایبه دن يخوا یچون بچه ما رو م یندارم فکر کن ،دوستیما هست ياز خانواده  يعضو گهیتود-

 .میهم باهم در ارتباط باش مانیکردم،دوست دارم بعداز زا دایبهت عالقه پ یلیکنم،باور کن خ یرفتارو باهات م

 :گفت بعدباخنده

 ه؟یحاالنظرت چ-

 .شغل مناسبه نیا ياره برا-
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بلند  ياشپزخونه،وباصدا يچند روزه بعدازخوردن صبحانه رفتم تو نیطبق معمول ا دارشدمیکه از خواب ب صبح

گرفته  یکمیهاشون مثل هرروز نبود، افهیجواب سالمم رو دادند،ق)شوهرنرجس(م کردم،نرجس واقاصابرسال

 :شدم واروم گفتم کیبودند،به نرجس نزد

 ؟یافتاده نرجس یاتفاق-

 :گفت یلبخند کم جون کیبا-

 ؟ینه چه اتفاق-

 :وگفتکردم،ومنتظر بودم خودش بهم بگه که اخرهم طاقتشوازدست داد  ینگاهش م رهیخ

 .میباهم حرف بزن امیب زتامنیپشت م نیبروبش-

اشپزخونه رو  میباهم صحبت کن میخواه یم دید اد،اقاصابرکهینشستم ومنتظر شدم تانرجس ب زیپشت م رفتم

 یرو جلوم گذاشت،م یینداشت،بعدازچندلحظه نرجس هم امد،وچا يکار یبود وباکس یترك خرد،مرد مهربون

 :گفت قهیدقگه،صبرکردم خودش صحبت رو شروع کنه،بعدازچند ینم يزیرو نخوره چ ییدونستم تاچا

 !نجایا ادیاجازه نداد امروز ب ایشوهرثر-

 :گفتم باتعجب

 چرا؟-

طرف دخترم از  هیکار کنم از  یدونم چ یهم اجازه نداد،نم نجاشوهرشیبچه خواهرم،ناصر امده ا نکهیبخاطرا-

 !رمیکدوم رو بگ ونیدونم م یوسط نم نیموندم ا جیهم ناصر،گ يا گهیطرف د

 نجا؟یا ادیب ایتو خونست،ثر يا بهیداد،اگه مرد غر ینم نطوربود،اجازهیقبالهم هم-

 شیزیگه نگاه ناصربه زن ها دوست نداره،اخه ناصرکه چ یاخالق رو هم نداشت،م نیا گهینه مادر د-

 !که بهش مشکوك شده شهیکنم بخاطر بددل ،فکریچشم پاک نیبه ا ست،پسرین

 :گفتم شناسند،امابجاشیم شتریخواستم بگم مردا هم جنساشون رو ب یم

 تو خونست؟ ایاالن ثر-

 !شد دکتر بره یبازم راض شبید ينه،باشوهرش وقت دکتر داشت،حاال خوبه بعداز دعوا-

 :گفت بابهت

 !دعوا؟-

 :وگفت دیکش یاه نرجس
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که  میباهاش حرف بزن میواقاصابرهم رفت ن،منرویب ادیازخونه ب ایثر دهینم داجازهیم،سعیدیفهم یگه،وقتیاره د-

 !دیکارمون به دعوا کش

 نیاون هابزرگتر بودند،حتما صالح بچشون ا د،اماچونیکرد یم دیبجز دعوابا يخواستم بگم هرکار یم

 :نرجس گفتم دن،بهیطورد

 !کارها بهت کمک کنم يتو تونمیمن م یاگه خواست ستین ایحاال که ثر ینرجس-

 :وگفت دیرو گز لبش

 !کمک من اندیحالتو ب نیموند شما باا نمیهم-

 :گفتم

 مگه حال من چشه؟_

 !نغمه خانــــــــــــم يدار شهیشما بارش-

 :ادا کرد همراه با چشم غره که من خندم گرفت وباخنده گفتم یخانم رو جورخاص نغمه

 !ستیمعلوم ن يزیحاال که چ-

 !یکن تیفعال ادیز ستیبه هرحال،واست خوب ن-

 !يایهمه کار بر ب نیازپس ا یتون یمن واسه خودت گفتم تو هم نم-

 يبه اون صورت کار شه،االنیم ادیپدرومادر اقا فرهاد از مسافرت برگشتند،کارها ز ست،هروقتیادنیکارها ز-

 !میندار

 :دمیپرس نیهم يبرا رمیرو بگ میکنجکاو يجلو نتونستم

 پدرومادر مهندس کجا رفتند؟-

 :دوگفتیکش ینیغمگ اه

 ...ازاون موقع که خبرف-

 رونیتوجه به من از اشپزخونه رفت ب یکاره موندوب مهیزد حرفش ن یاقاصابرکه نرجس رو صدام باصدازدن

 .زدیراه مدام به جون اقا صابر غرم يوتو

از  يریجلوگ يناصر شدم،وبرا ي نهیبه س نهیرو خوردم واز اشپزخونه در حال خارج شدن بودم که س مییچا ته

 :گفت يازش فاصله گرفتم،بالحن مشمئز کننده ا عیبرخوردم سر

 نغمه خانم ریسالم صبح بخ-
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 یاز پشت من رو بدرقه م نشیجواب سالمش رو دادم وبه سرعت ازش دور شدم اما هنوز نگاه سنگ یاروم به

 .کرد

**** 

 يگذشته بود وامروز برا يهشت هفته از تخمک گذار قایشکمم احساس کردم،دق يژل رو رو يسرد

 .نه ایشده  لیتشک ینیجن ي سهیمعلوم بشه که ک م،تایامده بود یسونوگراف

دکتر  يلبها يرو یبخش تیشکمم ودهن دکتر مدام در نوسان بود،بعداز چندلحظه لبخندرضا يمهسا از رو نگاه

 :داز چندلحظه دکترگفتاما هنوز هم نگران بود،بع دیکش یاز اسودگ یلبخند دکتر اه دنینشست،مهسا باد

 !دیگم شما باردار یم کیتبر-

 :چشماش جمع شده بود گفت يتو یاشک از خوشحال ینفسش قطع شدودرحال یاز خوشحال مهسا

 دکتر؟ يواقعاًاقا-

 .اضافه کنم بچه هاش دوقلو هستند دیباردار هستند وبا شونیبله ا-

 :بلند گفت يمهسا زودتر از من بخودش امد وباصداشدم که  رهیبار نه تنهامهسا من هم باتعجب به دکترخ نیا

 !شه دوتا بچه یباورم نم-

 به من که هنوز در بهت بودم گفت  دکتر

 !دیقلبشون رو بشنو يصدا دیدوست دار-

 :گفت یاروم ياتاق پخش شد مهسا با صدا يقلبشون تو يصدا یسر تکون داد،وقت تیمهسابارضا

 !دمیعمرم شن يکه تو یقیموس نیبهتر-

پاهاش بند نبود،کمکم  يرو یشکمم رو پاك کردم،مهساکه ازخوشحال يمونده رو یباق يژلها يکاغذ بادستمال

 :مهسا من رو بغل کردوگفت نیمحض برخورد پاهام بازم ام،بهیب نییتخت پا يکردازرو

 .ازت ممنونم نغمه،ازت ممنونم-

بهمون کردوزمان  یپزشک ي هی،دکترچندتاتوصیلحظه من رو رهاکردواشکاشوپاك کرد،بعداز سونوگراف بعدازچند

 رهیچسبونده بودم وخ شهیش م،سرموبهیشد نیوسوارماش میرو هم بهمون داد،ازمطب خارج شد يبعد ي نهیمعا

 :دیبودم،که مهسا پرس رونیبه ب

 شده نغمه؟ يزیچ-

 :گفتم یاروم يباصدا-
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 !نشده يزینه چ-

 ؟یتوخودت رفت يباردار يدیکه فهم یپس چرا ازموقع-

 !باورش برام سخته که باردارباشم-

 :باخنده گفت مهسا

 !شه یصبرکن شکمت بزرگ بشه،اون موقع باورت م-

 !فرهاده: گفت يبار طنتیهم زنگ خورد،بالحن ش شیجمله ش تموم شد گوش یوقت

 :گفت يبلند گوقراردادوبالحن خارج از هرانرژ يرو رو یگوش

 زمیسالم عز-

 !شد یسالم،جواب چ-

 :الت بغض دادصداش ح به

 ...گفت...دکتر-

 !گفت؟ یدکترچ-

 ...که...گفت...دکتر-

 گفت؟ یدکترچ یمهساتوکه من رو کشت-

 دیش یخوشگل م يصاحب دوتا بچه  يدکترگفت شمابه زود-

 :رو از حالت بلندگو در اورد یخنده وگوش ریحرف زد ز نیا وباگفتن

 !گم یباورکن،بخداراست م-

-... 

 !تمش رو هم گرف يد یاره س-

-... 

 خداحافظ يندار ي،کار باشه

 میشد ادهیپ نیزده نشد،ازماش یبه خونه حرف دنیتارس گهیلبام،د يلبخند محو نشست رو هی طنتشیش نیباا

ما  دنیدرحال ذکر گفتن بود،باد حشیاز مبل ها نشسته بود وباتسب یکی يرو م،نرجسیوبطرف درسالن رفت

 :گوشم گفت ریمبل پاشد وبطرفمون امد،مهسا اهسته ز ياز رو عیسر

 !نشون بده نیافتوغمگیق-
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 :بطرفمون امد وگفت اره،نرجسیخواد همون بالرو سر نرجس ب یدوستم م یم

 !شد؟ یسالم چ-

 :کرد وگفت نیرو غمگ مهساصداش

 یسالم،نرجس-

ازدست مهسا  یلیدفعه بانرجس زده شد،نرجس که خ نیمهندس ومهساگفته شد ا نیکه ب ییمکالمه ها همون

 :وگفت کمیمهسا درامد،بعدنرجس امدنزد غیمحکم گرفتش که ج شگونین هیکارش شکار شده بود، نیبه خاطر ا

 زمیگم عز یم کیتبر-

 ممنون یلیخ-

 :مبل نشوندوگفت يمن رو گرفت ورو بعددست

 !ارمیبرات ب زمیعز يخوا یم يزیچ-

 :بلندگفت يمهساباصدا

 ایمارو فراموش کرد گهید ینرجس-

 !ارمیبگو برات تا ب يخوا یم یتوهم هرچ ما،خبینداشت يحسود يا يا-

 !الزم ندارم يزیزم،چینه عز-

 :رفت،بعدازچند لحظه مهساگفت شمونیاز پ بعدنرجس

 شه،که قراره بچه دار بشم ینغمه باورم نم-

 ؟يدیبه پدرمادرت خبر م یزم،کیباورت بشه عز-

 :گفت ینیغمگ یلیخ بالحن

 !پدرومادرمن فوت کردند-

کردم که حتما اون ها مسافرت  یشد که مهسا پدر ومادر نداره،فکر م یکردم،باورم نم یبه مهسا نگاه م باتعجب

 :رفتند

 یم یعمو وزن عموم زندگ شیتصادف،بعداز اون پ ينغمه،من پدرومادرم رو ازدست دادم،تو یدون یم-

 یم یینکردنند،امامن احساس تنها غیرو در یچیهوام رو داشتندوبرام ه یلیعموم وزنعموم خ نکهیکردم،باا

کاش  يکه ا رمرو دا نیحسرت ا شهیدمشون،همید ینم ادیسفر بودند،ومن ز يکردم،پدرومادرم مدام تو

 .دادندیم تیهم به من اهم کمیدادند، یم تیبه کارشون اهم نکهیا يپدرومادرم بجا
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 :تم گرفتم،وگفتمدس يدستاشوتو

 متاسفم-

 :گفت ینیغمگ بالبخند

 !خوشحالم هم چون فرهاد رودارم،هم قراره بچه دار بشم یلیاما االن خ-

 :فضارو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

 !؟یدوست داشت یکیمهندس رو ازهمون کوچ-

 ...هوام رو داشت برعکس یلیهم خ یکیازهمون کوچ م،فرهادیدوست داشت یلیرو خ گهیما دوتا همد-

برامون اورده بود،وتو خودش  وهیاب م وانیکاره موند،نرجس دوتا ل مهینرجس به سالن حرفامون ن باورود

 :گفت ینبود،مهسا بانگران يخبر شیپ قهیبود،ازاون نرجس شادسرحال چند دق

 ؟یافتاده نرجس یاتفاق-

 ؟ینه چه اتفاق-

 :تمبل نشوندش وگف يرو گرفت ورو مهسادستش

 !يجا جم بخور نیدم،ازا یاجازه نم یکه تا بهم نگ یدون یافتاده م یبگو چه اتفاق-

 :وگفت دیکش یاه نرجس

 !شوهرش برن شهرشون ابایقراره ثر-

 !گردند یرند وزود بر م ینداره،م یکه نگران نیخب ا-

 !کنه،خونه هم اجاره کرده یقراره زندگ شه،اونجایهم يخواد بره برا یدفعه م نیا زمینه عز-

 :گفت یباناراحت مهسا

 شه؟یم یپس کارش چ-

 !کرده دایبرادرش اونجابراش کار پ-

 !به فرهاد بگم باهاش حرف بزنه يخوا یم-

 !پاداره هیمرغش  شیشناسیتو که نم زمینه عز-

 شه؟یم یدکتر رفتنش چ ي هیپس قض-

 !ره یدرمانش رو اونجا م ي شهرشونه ادامه يکرده که تو یمعرف گهیدکتر د هیبهش -

 روگرفت؟ میتصم نیا هویطور شد  یچ-
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 !دونم ینم-

 .فکر؛منم بطرف اتاقم رفتم وتنهاشون گذاشتم يحرف نرجس رفت تو نیگفتن ا بعداز

 :خشدارشده بودگفت هیکه از زورگر ییفشاردادم،باصدا اروتوبغلمیثر

 دیحاللم کن-

 :گفتم باغم

 .توهم من رو حالل کن-

 يازاغوشم جداشد،دوباره تواغوش مادرش فرورفت وصدا یبودم،وقت داکردهیپ اعالقهیبه ثر یلیدوماهه خ نیتوا

 یبامهندس دست داد وازش تشکرکرد،بعدبه سمت اقاصابرونرجس رفت،م میهق هقش دوباره بلند شد،سل

 :وگفتگذاشت  میسل يشونه  يخواست دستشون رو ببوسه که اقاصابراجازه نداد،دستش رو رو

 .سپارم مواظبش باش یباردوم دخترم رو دستت م يبرا-

صندوق عقب  يمادرش جداشدونگاه اخرش رو به ما وخونه وباغ انداخت،چمدون هاشون رو تو اازاغوشیثر

 نیا دنینرجس تکون داد،نرجس باد يدستش رو برا نیماش ياازتویشدند،ثر یقراردادندوسوارتاکس نیماش

 ونکه دستش بود روپشت سرش یمهساکاسه اب نیرکت کردن ماششد،بعدازح شتریاش ب هیصحنه گر

 الیبه طرف باغ رفت ونرجس هم به اشپزخونه هردوتاشون رفتند تا با خ نیبه محض خروج ماش خت،اقاصابریر

کجا واون  یخداحافظ نیخودم بامامان وبابام افتادم،ا یادخداحافظی اریاخت یب.کنند هیراحت خودشون رو تخل

 شترشیب زشیر يگرفتم واجازه  واشکم ر يبا انگشت قطره  عیچشمام جمع شدسر ياشک تو شیاداوریکجا،با

 :مهسا نگاهمو ازدر گرفتم وبه مهسا دوختم يصدا دنیرو ندادم،باشن

 .سردشده یلیداخل هوا خ میابریب-

کردم دوست داشتم زودتر به اتاقم پناه ببرم وبخوابم،به  یم یداخل سالن شدم احساس خستگ یوقت

 :نشست گفتم یمبل م يکه رو یمهسادرحال

 .رم تو اتاقم یمهساجون بااجازه ات من م-

 .نگفت ومنم به اتاقم پناه بردم يزیچ چیتکون داد وه مهساسرش

نرجس ودوتا خانم  دمینبود،به سالن که رس يخبر روزید یاز احساس خستگ گهیشدم د داریکه از خواب ب صبح

 :بطرفم امد وگفت دنمیسالن بودند،نرجس با د کردن زیساله درحال تم یباًسیتقر

 ریصبح بخ-
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 :گفتم بالبخند

 چه خبر شده؟ ریصبح بخ-

 میهست یکیکوچ یدرحال خونه تکون-

 !هستند؟ یخانم هاک نیا-

صبحونه رو اونجا  زیاشپزخونه م يبروتو.کمک به من ياز شرکت فرستادندبرا میدوتا خونم هم زنگ زد نیا-

 .دمیچ

رفتن به  يازش کردم وبطرف اشپزخونه رفتم،باوارد شدن من مهندس هم در حال اماده شدند برا يتشکر

 :روبه مهسا گفتم.کرد ورفت یشرکت بود،ازمن ومهسا خداحافظ

 ریصبح بخ-

 :گفت یکم جون بالبخند

 .ریصبح تو هم بخ-

 :گرفته بود یلیمهسا خ ي افهیق

 افتاده؟ یمهسا اتفاق-

 :دمه گفتمق یوب دیکش یاه مهسا

 .گردنند یعموم وزنعموم دارند برم-

 :فکرم رو به زبون اوردم اریاخت یب...نکهیناراحت باشه،مگر ا دیدونستم چرا از برگشت عمو وزن عموش با ینم

 !ارم؟یب ایشما رو به دن يوقراره بچه  نجامیدونند که من ا یمهسا عمو وزن عموت م-

 :بالبخند گفت مهسا

 اره خبر دارند-

 :وگفتم رونیفوت کردم ب یرو از اسودگ نفسم

 ؟یپس چرا ناراحت-

 ...شیساله که رفتند پ کی کیعمو وزن عموم نزد یدون یم-

پاشدوبه طرف سالن رفت،بعداز  یصندل يسالن امد حرفش نصفه کاره موند واز رو يشکستن که از تو يصدا با

 :شتم وگفتمچند لحظه تلفن اشپزخونه شروع کرد به زنگ خوردن،تلفن رو بردا

 دییالوسالم بفرما-
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 سالم نغمه خانم -

 !دیدیحالت خوبه به سالمت رس زمیعز ایسالم ثر-

 ،حالتون خوبه؟ یبله مرس-

 ؟يبله خوبم،بامامانت کاردار-

 دیرو بهش بد یگوش شهیبله اگه م-

 .کنم یصبرکن االن صداش م-

 .زحمت شد براتون دیببخش-

 .ینه بابا چه زحمت-

 .رو کنار تلفن گذاشتم ونرجس رو صداش زدم بعداز اون اشپزخونه رو ترك کردم،تا نرجس راحت باشه یگوش

من هم باهاشون به فرودگاه برم اما حالم خوب نبودوفشارم افتاده  اند،قراربودیپدرومادر مهندس ب امروزقراره

باربهم سر  کی قهیجس هرچند دقکردم که به فرودگاه بره،نر شیبمونه اما من راض شمیخواست پ یبود،مهسا م

 ینگران نکهیا ينگران بود برا یلیخازشون نبود،نرجس  يخبر چیسه ساعت از رفتن مهساگذشته بود وه زدیم

 :نرجس وخودم رو رفع کنم،به مهسازنگ زدم

 الوسالم مهسا -

 خوبه؟ زم،حالتیسالم عز-

 :کرد،باتعجب گفتم یپرواز رو اعالم م يفرودگاه امد که داشت شماره  يبلندگو يلحظه صدا همون

 د؟یشما هنوز فرودگاه-

 !میتو خونه باش گهیداره،فکرکنم دوساعت د ریاره،پروازشو دوساعت تاخ-

 .دیمواظب باش زمیباشه عز-

چند  نیواتاقم رو ترك کرد،دوباره مثل ا رونیراحت فوت کرد ب الیخبر رو به نرجس دادم نفسش رو با خ یوقت

هم از بابت مهسا راحت شده بود چشمامو بستم  المیبه سراغم امد،حاال که خ یاب الودگروز احساس خو

 .دمیوخواب

به ساعت انداختم،ساعت هشت صبح  یبچه چشما مو به سرعت بازکردم،نگاه کی هیگر يصدا دنیباشن

لحظه خشکم زد ما  هیاورد، رونیمن رو از فکر ب هیگر يرو خواب بودم،صدا شبیشه من ازکل د یبود،باورم نم

شدم،به اتاق  کیوبه منبع صدا نزد رونیرو سرم کردم واز اتاقم امد ب م،شالمینداشت کیکوچ يکه تو خونه بچه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١١٠ 

بچه به  ي هیگر يجز صدا ییامد،بادستم چند ضربه به در وارد کردم صدا یاتاق م نیازهم دم،صدایته راهرورس

که  دمیرود شتریب هیسال  کیبچه حدود کیارد شدم،باتعجب باز کردم وو یدراتاق رو به اروم دیرس یگوش نم

 یقلبم فروم يبودکه تو يکرد،اشکاش مثل خنجر یم هیگربود و ستادهیدوپاش ا يتخت محافظ دار رو يتو

 دیکردم االن با یاحساس م دمیبلند خودم رو به تخت رسوندم واروم به سرش دست کش يرفت،باقدم ها

هنوز  یاروم گرفت،ول یدستم به سرش خورد بچه هم کم یشدم،وقت یالتایکردم خ یمحوبشه چون فکر م

بود که چه زود به بغلم عادت کرد هر  بیوبه اغوشش گرفتم،برام عج متخت بلندش کرد يکرد از رو یم هیگر

ازدهنش خارج  یرفت،اروم شده بود وکلمات اروم یاش باال م هیگر يبود مطمئن بودم صدا يا گهید يبچه 

 :که گفت یبم ومحکم يتخت بخوابونم که با صدا يخواستم بچه رو رو ید،میشد،کم کم اروم شد وخواب یم

 .دیکن یکار م ینجاچیدوایهست یشما ک-

 .حرکت موندم یب

 یچهارشونه وصورت گندم یقدبلندوکم يردادم،مردییتخت قرار دادم،وسرموطرف منبع صداتغ يرو اروم رو بچه

 کمیبلندنزد يکنم ،باقدم ها ینگاش م نطوردارمیهم دید یشده بود،وقت دهیهم کش يکه به شدت تو ییوابروها

 :شدوشمرده شمرده گفت

 د؟یکاردار ینجاچیشما ا-

 :زد دهنم روبازکردم وبالکنت گفتم یچشماش موج م يکه تو یتیخشم وعصبان دنیباد

 ...ارومش...امدم...دمیشن..بچه..هیگر..ي..صدا...من-

 :باال اورد وگفت هیکاف يبه معنا دستشو

 !يبر یتون یدم،میفهم-

 :گفت يباد خودمو به دررسوندم،بالحن جد بسرعت

 .یش یاجازه وارد اتاقم نم یب گهید-

 يرو دمیبچه بلندشد،روموبه طرف تخت برگردوندم ود ي هیگر يکه همزمان صدا دمیکش نییدر روپا ي دسته

دوخته  رونیره که مرده بغلش کنه،اما اون نگاهشو به بودستاشو بطرف مرده بازکرده،ومنتظ ستادهیدوتاپاش ا

 :صحنه قلبم به درد امد وگفتم نیا دنیبود،باد

 د؟یکن دبغلشیخوا ینم-

 :پنجره گرفت وبه من دوخت وگفت نگاهشواز
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 يبر دیتون یم-

نگاه به بچه کردم که از  هیچشمام جمع شد دوباره  يشدم واشک تو ریبد بود احساس کردم تحق یلیخ لحنش

به طرف اسانسور  عیسر يهق هقش باال رفته بود،پامورودلم گذاشتم وازاتاق خارج شدم وباقدم ها هیشدت گر

 :که وارد سالن شد وباتعجب گفت دمیبابازشدن در اسانسور مهسارود.رفتم

 !همه جارو دنبالت گشتم؟ يکجابود-

 ...شدم و داریبچه ب ي هیگر يصبح باصدا-

 :وگفت دیوسط حرفم پر ذوقبا

 هینیریش يچه بچه  يدیارسام رود-

 :منظورش همون بچه ست بالبخندگفتم دمیفهم

 !هیدوست داشتن یلیخ دمشیاره د-

 :گفت باتعجب

 ؟يدیفرزان رو هم د-

 :گفتم باتعجب

 فرزان؟-

 گم؟ یبرادر فرهادرو م گهیاره د-

 :گفتم باتعجب

 همون مرد قدبلنده؟-

 :وگفت دیکش ینیه

 ش؟یدیتود-

 !بودند یهم عصبان یکمیاره خوب تواتاق بودم اونم بعدازچندلحظه امد،-

 :کرد وگفت ینچ مهسانچ

 ...توبود يجا گهید یبودنتو کرده هرک بهیبازم مراعات غر-

 :وگفتم دیحرکت مهسا به خنده افتادم،خودش هم خند نیباا دیگلوش کش ریز دنیبر يبه معنا دستشو

 !نم؟یب یچشماش م يتو يمهر یجور ب هیه،ینطوریا مهساچرانسبت به بچش-

 :وگفت دیکش یاه مهسا
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 !دونه یفرزان،ارسام رومقصرمرگ همسرش م یدون یم ،اخهيدیپس توهم فهم-

 :وگفتم دمیکش ینیه

 ارسام مادر نداره؟-

 :غم ادامه داد مهساباهمون

 !کارش روگذاشت کنار یفوت کردوازاون موقع فرزان بداخالق وخشن شد،حت مانیمهال سرزا-

 :نگاهش کردم که ادامه داد یپرسش باحالت

 !زنش رو نجات بده،کارش رو رهاکرد دنتونستید یبود،وقت مانیفرزان متخصص زنا وزا-

 باشه؟ ااوردهیاخه چطور ممکنه که خودش بچشو به دن-

ند مسافرت،توراه بازگشت رفت الیخ نیکنه،اونها هم به هم یم مانیزا گهید يدکترمهالگفته بود که دوهفته -

اما فرزان نتونست  ارهیم ایبچشو به دن نیماش يراه مونده بوده مهالتو یلیخ مارستانیچون تا ب رهیگ یدردش م

 .مهالرونجات بده

 يزن ومرد يبغل خودم جون داد،باصدا يکردم چون مسعود تو یبوده،منم درکش م یغمناک يحادثه  یلیخ

حدود پنجاه سال بودند  يزن حدود چهل وپنج ومرد هی رونیدند ازفکر امدم بش یاشپزخونه خارج م يکه از تو

وروبه من  دیروبوس ونکه بطرفشون رفت وصورتش دمیمبل پاشدم ومهسارود يشدند،ازرو یم کیکه به مانزد

 :گفت

 .هم عمو فرزاد شونیمن وا يجونهستند زن عمو میمر شونینغمه جون ا-

 :شدم وگفتم کیبهشون زد بالبخند

 .سالم خوشبختم-

 :دست مهسارو ول کرد وبطرفم امد وبالبخند گفت میمر

 .خوشحال شدم یلید،خیینغمه خانم شما زم،پسیسالم عز-

در باز شداول ارسام  یبازشدن در اسانسور مانع از حرف زدنمون شد،وقت يخواستم جوابش رو بدم که صدا یم

بودواخماش هنوزهم توهم بود خارج شد،ارسام  بشیج يکه دستاش تو یوبعد هم فرزان درحال رونیامد ب

 شد،دستاشو یازدهنش خارج م ینامفهوم يمن به طرفم قدم برداشت ودرحال که کلمه ها دنیباد

 دنیاد،بادیب شیپ یبا بغل کردنش مشکل دمیترس یگردوندم م یفرزان وبچه م نیبازکرد،مستاصل نگاهمو ب
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 میکردند،مر یصحنه نگاه م نیکردم،همه باتعجب به اخم شدم وبغلش  عیبود سر هیچشماش که درحال گر

 :خانم باهمون تعجب گفت

 تو؟ کیچرا اول از همه امد نزد-

که ارسام ازم جدانشدوشروع کردبه  رهیخواست بچه رو بگ یمعنا ندونستن تکون دادم،مهسا بطرف امد م سرموبه

 :باخنده گفت میبه طرف باغ رفت،مر الیخ یصداکردن،فرزان هم ب

 شه دل ازار یبغل من اره،نو که امد به بازار کهنه م يدییدو یکه م روزیارسام ادم فروش تاد يا-

 .دمیخانم خند میمر يلحن بامزه  نیبه ا همه

 ینم یحرف چیه یم،کسیدیخند یارسام م يها یزبون نیریوبه ش میهمه دورهم نشسته بود بعدازشام

کرد خودش  یم یکرد وسع یبهش دکور خونه رو تماشام تیهما یکه ب رازفرزانییزدونگاهشون به ارسام بود،بغ

که نسبت  یمحبت یبه ازسام نگاه کنه،معلوم بود بااون همه ب یرکیرزیکرد ز یم یتوجه نشون بده،اما سع یروب

شناختم،چون  ینگاه هارو خوب م نیا د،منیشد د یده،اما ته چشماش برق محبت رو م یبه ارسام نشون م

 ینم یحرف یزدم ول یبار بهش زنگ م کیافتادم،که هرچند وقت  ادبابامی.شدیم نطورینگاه بابام هم هم یگاه

 .تنگ شده بود مامانمباباو يدلم برا یلیکردم،خ یزدم وفقط به صداش گوش م

 :رو شکست وروبه مهسا گفت نمونیریخانم سکوت ش میمر

 !درسته؟ دیبچه هاتون رو گرفت یسونوگراف يد یس یگفت یراست-

 :بالبخند وذوق گفت مهسا

 .تا نشونتون بدم ونیاتاق تلوز می،بر ياورد ادمیاره گرفتم،خوب شد -

داد وباهمون اخم به روبه  یتفاوت نشون م یاز فرزان که هنوزم خودش رو ب ریرفتند به غ ونیبه اتاق تلوز همه

 .رو زل زده بود

 :موقع خواب بودکه مهسابعدازواردکردن چندضربه به در وارد اتاق شدوبالبخند گفت شب

 !م؟یباهم صحبت کن کمیقبل از خواب  يوقت دار-

 بله،البته-

رو ازکجاشروع کنه  دصحبتشیدونست با یکرد ونم یبهم کرد،حرفش رو مزه مزه م یتخت ونگاه يرو نشست

 :گفتم نیبخاطرهم

 رو بگو یبگ يخوا یم یراحت باش وهرچ-
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 :لحظه شروع کرد به حرف زدن بعدازچند

 داشتم نیسقط جن يکه من تجربه  یدون یراستش نغمه تو م-

 :تکون دادم وادامه داد سرمو

 دقت کن ومواظب خودت باش، باشه؟ شتریب کمیافته؛یتو ب ياتفاق هم برا نیترسم که ا یمن م یدون یم-

 یبرم زیخواستم ارسام رو بغل کنم بطرفم خ یکه م يمواقعه ا امروز تموم هیحرفاچ نیمنظورش ازا دمیفهم

 :گرفت،بالبخند گفتم یداشتو وارسام را ازم م

 زمیباشه حتماًعز-

 .رونیاز اتاق رفت ب ریبهش داد وبعداز گفتن شب بخ یکیگرفت وفشارکوچ دستمو

***** 

فرزان با ارسام واقعاًعذاب اور بود  يگذشت،اما رفتارها یخونه امد م نیکه فرزان به ا یماه از موقع کیباًیتقر

 یناراحت م دمید یهارو م یتفاوت یب نیا یتفاوت بود ،وقت ینسبت به ارسام ب یلیکرد،خ یومن رو ناراحت م

کرد به شدت  یکه دخالت م یداد وبا هر کس یخوش وارسام رو نم يهم اجازه دخالت تو کارها یشدم،به کس

 نیا یفرزان عادت کرده بودند؛وقت ضیضدونق يرفتارها نیخانواده به ا ياعضا ي هیکرد،بق یبرخوردم

 دایبابام وبا فرزان پ يرفتارها نیب یاصال شباهت دیافتادم شا یبابام با خود م يرفتارها ادی دمید یرفتارهاشو م

 .انداخت یم ادشیمن رو به  اشه يمهر یب نیاما هم يکرد ینم

 یچ ایگه  یم یداره چ دیشد فهم یم ینامفهوم بود اما به راحت کمی دیگفت شا یاز کلمات رو م یبعض ارسام

 ...رفتند اما فرزان یم یهوش یگفت،همه از ذوق تا مرز ب یبه فرزان بابا م یخواد،وقت یم

 داریب رید کمیخوردند،اما من  یبودند وداشتندصبحانه م زیشدم همه سر م داریکه از خواب ب صبح

رفت،بعداز خوردن صبحونه  یامافرزان نم یمهمون الشونیاز فام یکی يالیشدم،قراربودامروز صبح برند به و

کردوبعداز اون  یاحافظخروج از خونه شدندکه در همون لحظه فرزان هم امدوازشون خد ياماده شدند واماده 

داشت صبحونه  یعکس العمل چیه یگفتم اما ب ریوشروع کرد به صبحونه خوردن بهش صبح بخ زیامد پشت م

خودش  یصندل يکرده،ارسام هم رو یبود معلوم بود،داشته ورزش م دهیپوش یلباس ورزش.خورد یاش رو م

 .زد یومربا دست م سلهم به ظرف ع یکردن با غذاش بود وگاه ينشسته بود ومشغول باز

شروع به سرفه کردن وقرمز کرد،قاشق عسل رو گذاشت تو دهنش،ناگهان  یم يهمونطورکه داشت باز ارسام

من فرزان متوجه ارسام شد  يصدا نیوگفتم ارسام،باا دمیکش یفیخف غیشدن کردولباش بزرگ شد،باترس ج
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بکشه بعد از  نفساب سرد گرفت تاراحت تر  ریپاشد وبلندش کرد وسرش رو ز یاز صندل عیحالش سر دنیباد

 د،منمیدو نیبرداشت وبطرف ماش يلدیزجا کرو ا چیبهتر شد،سوئ دنشیحالت نفس کش کمیچند لحظه که 

 يرفتم،باصدا یمن که داشتم دنبالش م دنیکنار در برداشتم ودنبالش رفتم،باد یمانتو وشال ازجارخت هی عیسر

 :بلند گفت

 !؟يایتوکجا م-

 .باشه هم به ارسام تیکه هم حواست به رانندگ شهینم رمیارسام رو ازت بگ امیم-

 یاش خس خس م نهیرو داد بغل من،هنوزهم صورتش قرمزبود وس م،ارسامیشد نینزدسوار ماش یحرف گهید

تا ادرس بپرسه،منم که  ستادیا ابونیخ يتو يکه فرزان دوسه بار م،بماندیدیرس مارستانیکرد،باسرعت نور به ب

  .مییکجادونستم  یبود ونم دهیکالًازشدت استرس هنگ کرده بودم وکل اطالعات مغزم پر

  

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

 

 یطرف به اون طرف م نیاتاق نشسته بودم وفرزان هم مدام از ا رونیه اورژانس بردند،بارسام رو ب عیسر

 :دکتر از اتاق خارج شد ،وفرزان بادو خودشو بهش رسوند،منم کنارشون رفتم قهیرفت،بعداز ده دق

 !حال پسرم چطوره؟-

 زدم که از چشمش دور نموند ودستاشو مشت کرد يپسرم پوزخند يکلمه  دنیباشن

 :دکترگفت

 تیحساس گهید ییغذا يتا اگه به ماده  میهم ازش گرفت شیبهتره،ازما م،حالشیاقدامات الزم رو انجام داد-

 .میداره بفهم

 :بلند گفت يکنه با صدا یخال یکیرو سر  تشیخواست عصبان یکه م فرزان

 کنم یراب مرو رو سر همتون خ مارستانیب نیوگرنه ا وفتهیپسرم ن يبرا یحواستون باشه اتفاق-

 :بود گفت يامرعاد هیاشنا بود وبراش  یبه خوب نیوالد يرفتارها نیباا دکترکه

 .شده باًرفعیتقر د،خطرینگران نباش-

 :بلند گفت يبلند به سمتم امدوباصدا ينشستم،فرزان با قدم ها میقبل يجا يرفتن دکتر من رفتم رو بعداز

 !خوره؟ یچراحواست نبود داره عسل م-
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 :پاشدم وگفتم یصندل يحرف منفجر شدم ازرو نیا دنیباشن

 !گذاشتم عسل بخوره نیهم يداره برا تیدونستم به عسل حساس یمن باباشم م داخهیببخش-

 :جلوم تکون دادوگفت دیتهد يبه نشونه  انگشتشو

 ...اون وفتهیپسرم ب يبرا یبه حالت اتفاق يوا-

 :بلند گفتم يوباصدا دمیحرفش پر وسط

که تنها  ییاتفاق ها تیکن مسئول یبارهم که شده سع کی ي،برایتفاق خودت هستا نیتنهامتهم ا-

 دویوجدانت، خودت رو تهد ،بهترهيننداز يا گهیوگردن کسه د يریرو به عهده بگ یخودت هست شیمقصراصل

 .داره تیخبر نداره بچه اش به عسل حساس یسرزنش کنه که حت

 :شده بود بطرفمون امدوگفت یبلند ما عصبان ياز صدا پرستارکه

 .دیحل کن رونیب دییبفرما دیدار یاگه مشکل مارستانهیب نجایا دیستیانگار متوجه ن-

 :دگفتیبار یم تیاما هنوزهم از لحنش عصبان نییصداش رو اورد پا فرزان

 ؟یزن یحرفارو بهم م نیکه ا یهست یتوک-

مکالممون  يکرد،مانع از ادامه  یفرزان رو صدا م یلیخواستم جوابش رو بدم،اما اصدازدن پرستارکه فام یم

 شیپ یاگه منم همراهش به اتاق برم مشکل دمیترس یراه افتادم،م مارستانیب اطیبه طرف ح دمیکش یاه.شد

 .ادیب

نشسته بودم ومنتظر بودم،به  یصندل يازش نبود رو يخبر چیگذشت وه یاز رفتن فرزان به اتاق م قهیدق ده

که زدم  ییکردم که طرزحرف زدنم تندبوده واصالدرست باهاش صحبت نکردم اماازحرفا یفکر م نیا

ارسام توجه  شتربهیب یکمیادویکه بهش زدم باعث بشه فرزان به خودش ب ییحرفا داونیستم،شاین مونیاصالًپش

وهمونطورکه به طرفم امد  دنمیوباد دیبه صورتش کش یچندلحظه بعددر اتاق باز شد وفرزان خارج شد،دست.کنه

 :شدن به من بود گفت کیدرحال نزد

 !ایدنبالم ب-

 یکس اونجا نبود،کم چیباًهیکرد که تقر یحرکت م مارستانیب يازمحوطه  یگذشت،به طرف قسمت وازکنارم

قدر با تحقرنگاهم نکرده  نیا یاز تحقربهم کرد،تاحاالکس یوروش رو به طرفم برگردوند ونگاه ستادیا

 :گفت ربهمیبود؛باتحق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١١٧ 

مادر اجاره  هی رازیبه غ یکن یدرازم متیوپاتو از گل یکن یمادخالت م یمسائل خانوادگ يکه تو یهست یتوک-

 .بوده یکه توکارموادفروش یوشوهرمرحوم:پوزخند ادامه داد هیکه پدرومادرش معتادند وبا  يا

 لیوجودم شکست بدون شک غرورم بود که شکست،تاحاالازبابام ومامانم واوا يتو يزیکردم چ احساس

دار شده  حهیامروز احساس نکردم که غرورم جر يعمرم به اندازه  ياما تو دمیرشنیتحق یلیازمسعود،خ

 یماه هم نم کیدرکل به  مونییکه اشنا بهیادم غر هیلحن از  نیحرفارو باا نیا دچونیباشه،شا

 نیازبابام ومامانم بدترازا یسال هاوقت نیتوتمام ا.بهم دست بده یاحساس نیشدکه همچ دم،باعثیدشنیرس

چون اون موقع ها  دیکردم،شا یم یط یالیخ یشدم وباب یشدم،اما بعداروم م یناراحت م لیاوا دمیشن یهاروم

 ... .شدم،اماحاال یرو داشتم، زود اروم م زیاغوش عز

 یخارج شدم وتاکس مارستانیازب یک دمیازفرزان نبود،نفهم يبودم واثر سادهیبه خودم امدم همون جا وا یوقت

 .زیعز رم،سرخاكیگ یارامش م شهیکه هم ییگرفتم،امدم جا

مبهم زل زده بودم وذهنم  ينقطه ا کیقطره اشک،به  کیاز  غیبودم در دهیحرفارو از فرزان شن نیکه ا یازموقع

رو کنارم احساس کردم  یکردم؛بعدازچندلحظه حضورکس یفکرنم يزیچ چیکلمه پوچ شده بود وبه ه یبه معن

 یبراش فاتحه م زداشتیکه کنار قبر عز دمیبرگردوندم،بابام رو د ام،سرموکهیکه باعث شد به خودم ب

که بابام سرش رو به طرفم بلند کردبهش سالم  یکه رو سرم افتاده بود کامالباز شده بود،وقت یفرستاد،شال

رو که  رنگاهشینقطه زل زده بود،مس کیکردم،اما نه تنهاجواب سوالم رو ندادبلکه متعجب ومبهوت به  یاروم

 عینه،سریگردنبندوبب نیا دیکه بابام نبا زافتادمیعز ادحرفیدم،یرس دداده بو زبهمیکه عز ينگاه کردم به گردنبند

 :گفت يزیامد وبالحن غم انگحرکتم به خوش  نیشالم رو درست کردم ودورگردنم انداختم،بابان باا

 !گردنبندو بهت داده؟ نیا یک-

 :رهیکنه که گردنبندو ازم بگ یم یندازه وسع یم ادراهیبه بابام نگاه کردم،باخودم گفتم،حتما االن دادوفر باتعجب

 !داده زبهمیعز-

ت متنفرم،بابام کرد از یبرگردوند وازجاش بلندشدهمونطور که درحال دورشدن از من بود،زمزمه م روشوازطرفم

 :بلندگفتم يسه قدم ازم دور نشده بود که با صدا شترازیب

 !چــــــــــــــــرا؟-

 :طرف بود،ادامه دادم ستاداماهنوزروشواونیکلمه ا نیا دنیباشن بابام

 !؟یکن یارزش رفتارم یادم ب هیمثل  اد؛چرا؛بامنیازمن بدت م ،چرايچـراازم متنفر-
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 :بلندگفت يبطرفم برگشت وسه قدم رفته رو بازگشتوباصدا بابام

 !؟یازم گرفت زامویچون توعز-

 :توجه به حرفش گفتم یب

 !نبودم،من دخترت نبودم؟ زتیعز ،منیپس من چ-

 .کرد ختنیشروع به ر واشکام

از چندلحظه شدامابعد شتریهام ب هیفکرشدتگر نیرفته،باا شمیکردن بودم که احساس کردم باباماز پ هیدرحالگر

 :که باعث شد سرم رو بلندکنم واشکام رو پاك کنم دمیبابام روشن يصدا

 ؟یروبدون لشیدل يواقعادوست دار-

 :اره تکون دادم بابام گفت یمعن سرموبه

 !ایپس دنبالم ب-

 نیزم يبه راه افتاد،ازرو یرو ازم گرفت وبه اروم دیرس یبه نظر م نیقبل غمگ شترازیکه حاال ب ییباچشما

 نمونیب یشلوارم نشسته بود رو بادست تکاندم وبه دنبالش راه افتادم،سکوت يرو که رو ییلندشدم وخاك هاب

 یم کینزد ییقسمت ها بهکم  م،کمیسکوت رو نداشت نیکدوممون قصد شکستن ا چیبرقرارشده بودکه ه

سرش نوشته بود  يمقبره رفت،باال کیاونجا قرارداشت،بابام بطرف  یخانوادگ يکه مقبره ها میشد

 :مقدمه گفت یبود وفقل شده بودب يا لهیارجمند،درش م

 هیبچه شون  نیبودند،اخر یتیپر جمع ي،خانواده  یعمارت ارجمند،باغبون داکردم،تویکارپ شیوسه سال پ ستیب-

به  يبگذره وخواستگار يشد روز یخواستگارداشت،نم یخاص ازهمون شانزده سالگ ي افهیق هیدختر بود،با

 ياون همه عاشق ها نیبده،ب ینبود دخترش رو به هر کس یبود راض ریسخت گ یلیباباش خ اد،امایشون نخون

داشت هرروز  تمش،عادتیپرست یندا،منم عاشقش شدم،شب روزم شده بود ندا،شده بود معبودم وم يخسته 

 :زد وادامه داد يلبخند.کرد یبلندش رو شونه م يبالکن اتاقش وموها يومدتویصبح م

دونستم  یبود م ایکردم برام رو یم یراض يکردم،خودم رو باهمون نگاه ها یرفتم وتماشاش م یم یمکیقا-

بودم به خودم جرأت دادم که  دنشیروز که در حال د هیرو ندارم، اقتشیبهش سخته ومن اصال ل یدسترس

کردم واون با  یم گاهشمن باترس ن دیشاخه وشکست،ندا من رود هیپام رفت رو  میحواس یتر برم،ازب کینزد

 شمیبعدش ندا امد پ نمش،روزیبب گهیبره به باباش بگه ومن نتونم د دمیترس یازش دور شدم،م عیتعجب،سر

کنم،از اون  یدونسته من دارم تماشاش م یوبهم نامه داد،نوشته بود دوستم داره،نوشته بود از همون اول هم م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١١٩ 

تونستم باالخره  ایرو کیبود  الیباغ برام خ يتو یپنهان يادارهیما شروع شد،د يها يروز به بعد نامه نگار

 :بهش زد یقیرو برداشت وروشن کردوپک عم يگاریحسش کنم س نمیبب کیمعبودم رو ازنزد

 .بود داکردهینامه هارو پ ،مادرشيرو دوست دار گریدیما هم دندینامه هامون فهم يباباومامانش از رو نکهیتا ا-

براش شرط  م،باباشیتا به هم برس میدیکش یسخت یلیما هم شروع شد،خ یجهنم يروز به بعد روز ها ازاون

امد تو خونم خانم خونه ام شد،عروسم شد  یمجلس چیعشقت،ندا من رو انتخاب کرد،بدون ه ایبابات  ایگذاشت 

 نیریهرروزش مونیشدم زندگ یگذشت روز به روز عاشق ترش م یسال از ازدواجمون م کی.شد میتمام هست

 ...ندا حامله شد نکهیشد،تا ا یم روزیترازد

گرفت  قمویشد و کیپرت کرد وبهم نزد يرو به گوشه ا گاریشد،س شتریلرزش دستاش ب دیکه رس نجایا به

 :دادوگفت یوتکون محکم

 ،نحــــــس؛تويکشتمش،تو نحس بود یشه خودم م یرفتن عشقم م نیدونستم اون بچه باعث از ب یاگه م-

 !يتو باعث شد رهیبم عشقم يباعث شد

 هیاش به فلک رفتومبون گر هیگر يوصدا نیزم يول کردوبادوزانو افتادرو قمویبابام بودم که  يشک حرفا تو

 :ادامه داد

ات من رو  افهیاوردن تو مرد،ازتو که باق ایبخاطر تو رفت،ازت متنفرم ،ندابخاطربه دن میتمام هست میزندگ يندا-

 :از قبرها اشاره کرد وگفت یکیلرزونش به  يمتنفرم،وبادستا يانداز یعشقم م ادی

 !یمادرت ،توقاتلياون قبرعشقمه،عشموتوپرپرکرد ینیب یاون قبررو م-

 :لرزون گفتم يوصدا بابهت

 !بگــــــــــو؟...اذارته...از ..یکی..هم...نیا...بگو...دروغه..که...بگو-

 :شستم وشونه هاشو تکون دادم وبادادگفتممقابلش ن نیزم يشد رو شتریبابام ب ي هیگر شدت

 نه؟...یگ...یم...دروغ...يدار...هیزر...من..مادر..یگ..یم..وغ...در...يبگـــــودار

 :هق هق مردونش گفت نیب

 !راسته...همش..راسته...نه-

اشک هاش کرد، یلب اسم مامانم رو صدا م ریکردم که ز یدر مقبره دادم،به به بابام نگاه م موبهیتک يباناباور

دروغ سر کرده ام،به خودم که امدم  کیسالهامو با  نیشه من تموم ا یبند امده بود،گلوم متورم شده بود باورم نم

شروع به  دهیرو به من کرد وبا کمر خم شنشبابام ازجاش پاشد واشک هاشو پاك کرد وبدون توجه به من پ
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 شهیچرا کمر بابام هم دمیمامانم بوده تازه فهم هیشب افمیچرابابام از من متنفره چون ق دمیرفتن کرد،تازه فهم

گرفتم وبلند شدم ونگاه اخرمو به  لهیدرحال غروب بود،دستامو به م دیبوده چون عشقش مرده،خورش دهیخم

 .شروع به راه رفتن کردم اهستهقبرمادرم دوختم واهسته 

 یفکر نم يزیچ چیمغزم پوچ شده وبه ه فهم که یرو م نیدونم چندساعته که در حال راه رفتن هستم،اما ا ینم

 ریده،پاهام دارم مس یبهم نم یفرمان گهیرم مغزم پوچ شده،د یمبهم زل زدموفقط دارم راه م ينقطه  هیکنم به 

کنم اما بدنم به  یسرما م ده،احساسکنند،روحم داغون ش افتیدر يکه دستور نیا یب. رند یخودشون رو م

 یتاکس يدستمو را اریاخت یتوجه ام،ب یزنگ خوردنه اما م نسبت بهش ب مدام در حال میشدت داغ شده،گوش

 .ستندیدونم ادماش اصال نگران من ن یرم که خوب م یم ییشم ودارم به جا یم نیدم وسوار ماش یتکون م

 :دیشده وپرس رهیکه بهم خ یمهربون رمردهیتکون دادم،راننده پ نیماش شهیش سرموبه

 !دخترم حالت خوبه؟-

 .یعال... دمیاشای، ابدمیدونم حالم خوبه،  یندونستن تکون دادم،واقعانم یبه معن سرمو

تو  میسال زندگ ستیروگم کردم،تموم ب تمیهو کنمیبودن،احساس م یاحساس ته کنمیم یپوچ احساس

چاله قرارگرفته که همه  اهیس هیشده وبه جاش  یخال نمیقلب توس يجا کنمیاحساس م.سوال ریدوساعت رفت ز

 .کشه یها واحساس خوبم رو تو خودش م يشاد ي

 .قبرستون حل شد يخاك ها ونیتنهاغرورم شکست بلکه قلبم خُردشدوخُرده هاش م امروزنه

 .رو برام سخت کرده دنیکردم اما هنوزم بغض گلوم رو گرفته ونفس کش هیگر یلیخ نکهیباا

رمق دستمو باال بردم وزنگ ر فشار دادم،دربالفاصله باز  یشدم،ب ادهیرو حساب کردم وپ هیم،کرایدیرس دنیباشن

کشمشون و وارد باغ شدم واهسته به طرف عمارت  یم نیزم يباًرویشد،پاهام رمق خودشون رو ازدست دادندتقر

 .رفتم

کردن  هیخون، درحال گر ياسمم از زبون مهسا نگاهمو بهش دوختم چشماش شده بود دوکاسه  دنیباشن

دوتا نطفه  ست،مالینگران هم مال من ن يچشم ها نیا یست،حتیاشکاهم به خاطر من ن نیادونم  یم یبودحت

 :دیازپله ها باال امدم،مهساازم پرس یبااهستگ.شدند نیبه جن لیهست که حاال تبد يا

 حالت خوبه نغمه؟-

 !خوبم-:چشماش دوختم وگفتم يرو تو میخال نگاه
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تفاوت از  یرج شد وباپوزخند،شروع کرد به حرف زدن،اما من بکلمه از زبونم فرزان هم خا نیمحض گفتن ا به

سالن درحال رفتن به سمت اسانسور هستم که  يگه،تویم یکه داره چ ستیکنارش رد شدم اصال برام مهم ن

دلم  ریز يشتریدرد ب رم،بالفاصلهیگ یولبم رو گاز م رمیگ یکشه،ازشدت درد دستمو به مبل م یم ریدلم ت ریز

به طرفم امد ودستامو گرفت  وفتم،مهساباعجلهیب نیزم يدوزانو خم بشم ورو يکه باعث شد رو چهیپ یم

 :بلند گفت يوباصدا

 ؟یداغ نقدرینغمه چرا ا -

خانم هم باعجله  میتونم دهنم رو باز کنم،مر یخوام بگم نگران نباش بچه هات سالمند اما از شدت درد نم یم

داد مهسا  يشده،صدا سیپاهام خ ریبلند بشم،احساس کردم ز نیوکمکم کرد تااز زم ادیبه طرفمون م

 :بلندشدوبلند تر ازقبل گفت

 !ه؟یچ گهیخونها د نیمن،ا يخدا يوا-

باسرعت جت  نیمتوجه هستم که ماش م،امایر یکجا م میاداریگه،یم یهستم که بفهمم چ یرمق ترازاون یب

 یگه،اروم باش،االن م یومدام بهم م کشهیسر م يخانمه،دستش رو رو میمر يدرحال حرکته وسرم رو پا

 .اریب م،طاقتیرس

 !هیشکل نیمادرم هم هم ينوازش ها ایکنم ا یتوجه به حرفش دارم فکر م یمن ب اما

روپرکرده بود،بدنم به شدت داغ بود  مینیب يکننده تو یالکل وموادضدعفون يبودم،بو دهیتخت درازکش يرو

کردم اما قادر به جواب  یسرم احساس م يستم،حضوردکترربااله شیات يکوره  کی يکردم تو یاحساس م

 یگفت وچ یدکتر چ دمیمهساهم از اون بدتر،نفهم يدادن نبودم،صداش برام نامفهوم وگنگ بود وجواب ها

پوستم احساس کردم وبعدهم سوزش  يپنبه الکل رو رو یسیازکار افتاده بودخ مییوشنوا میینایب يها د،حسیشن

 .داروکه داخل رگهام شد قیرفت،وتزر رپوستمیسوزن که ز

 يکه ازپنجره به رو دیرو از برخورد نورخورش نیظهر،ا دهمیاشایصبح شده، دمیبودم،فهم یحس یحالت ب هیتو

 يگنگ اطرافم برام واضح تر شد،صدا يدر امدم،صداها یحس یکم ازاون حالت ب دم،کمیفهم دیتاب یدوپلکم م

 :کرد،اما هنوز پلکام بسته بود یم که داشت صحبت دمیشن یمهساروم

 !نییاره تبش امده پا-

 .االن خوابه-

 !داره یگفت،منشاعصب یدکترش م-
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 !صبح که حالش خوب بود روزیدونم،د ینم-

 :گفت عیبازم سر يچشما دنیچشمامو باز کردم،مهساباد يکم ال کم

 !زنم یشده،خودم بعدزنگ م داریب-

دردمانع از بلندشدنم  شیمهساوافزا يکردم ازجام بلندبشم،که همزمان دستا ید،سعیکش یم ریدلم ت ریز

 :دیشد،مهسانگران پرس

 ؟يدرد دار-

 .یکمی-

 :دمیاضطراب پرس با

 !بچه ها؟ -

 :زدوگفت یلبخندارامبخش

 !خداروشکرخوبند-

 !شم؟ یمرخص م نجایاز ا یک-

 .هکن یم صتیات کرد ترخ نهیامد،معا نکهیبعدازا ومدهیدکترهنوزن-

 .ماه استراحت مطلق  کیعه،ویدردا طب نیگفت،ا نهیدکترامدوبعدازمعا بعدازچندلحظه

 يکه طبقه  دمیخودم رو به اتاق جد ییمورچه ا يبودم،تازه نفسم جاامده بود باقدم ها دهیتخت دراز کش يرو

دلم به  يدند،توگفت،چشمت ز یاول بود رساندم،نرجس بعداز چند لحظه با اسپندامدودور سرم چرخوند ومدام م

باورم هارو  يکه همه  یدند،سنگکردم وبا خودم گفتم بهم سنگ ز حیحرفش پوزخند زدم وحرفش رو تصح نیا

 .شکست

 .کمک کرد لباسام رو بپوشم وبعداز مطمئن شدن از حالم اتاق رو ترك کرد نکهیا مهسابعداز

نفر،تا  کیازتخت بلند شدم اونم با نظارت  ياتاق نگذاشتم،به جزمواقع ضرور نیهفته است که پاموفراترازا سه

سه  نیدنه،توایکنم روحم در حال پوس یتازه،احساس م يهوا يکشه برا یپر م وفته،دلمیبرام ن یاتفاق

 .که از دل من خبر نداشتند اکردند که من رو از اضطراب وتنش دور نگه دارند،اما اون ه یسع یلیهفته،خ

 یپهلو به اون پهلو م نیخوردم واز ا یبرد ومدام تو تختم غلت م یدو بود وخوابم نم يها کینزد ساعت

ماه رواستراحت مطلق داشته  کینبود،امااصرارداشتندحداقل من تا  يخبر شیسه هفته پ ياز دردها گهیشدم،د

 .باشم
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به  سرد ياتاق رو باز کردم،بابرخورد هوا يزمستون بود،پنجره  لیامدم وبه طرف پنجره رفتم،اوا نییپا ازتخت

هام کردم،احساس کردم حالم  هیسردرو وارد ر يوهوا دمیکش یقیدر امدم،نفس عم یاز اون کسل کمیصورتم 

 یم يریخوف درباغ جلوگ جادیزاچراغ برق وجود داشت وا ریدرخت ها ت نیبهتر شد،به باغ نگاه کردم که ب

به طرف کمد رفتم  عیمکت،سرین ينشستن رو يزدبرا یانداختم،دلم پرم میا یشگیهم مکتیبه ن یکرد،نگاه

 مکتین يبه طرف باغ رفتم ورو ییگونه سر وصدا چیه جادیوبدون ا دمیوپالتو وشالم رو از کمد در اوردم وپوش

خورد،که پدربزرگ  یسرم هزاران سوال چرخ م يرفتم،تو فکرشده بودم وتو رهیشستم،به درخت روبه روم خ

من  رازوجودیسوال ها جزء جدا ناپذ نیا شیهفته پ نند،ازسهیبب هستند،اصالدوست دارند من رو ایومادر بزرگم ک

 ییشده بودم تموم نقشه ها جیسوال ها به بابام زنگ بزنم،گ نیجواب گرفتن به ا يشده بود،اما حاضرنبودم برا

 ینم داشونیفکرم پ ياشفته بازار نیهنوز سرجاشون بودند اما من توا دهمیاشاید،یداشتم پر ندمیا ياکه بر

که کارم  یامدم وبه کس رونیکنارم نشست،ازفکر ب یکس نکهیبه درخت بودم که بااحساس ا رهیکردم،هنوزم خ

 .شدم رهینشست خ

 :دوختم،فرزان گفت یقبل يکه کنارم نشسته بود،دوباره نگاهمو ازش گرفتم وبه همون جا دمیرو د فرزان

 یبرادرمم که اتفاق يواسه بچه ها نگرانمد؛یماه استراحت مطلق داشته باش کیبودم، دهیکنم شن یفکرم-

 !وفته؟یبراشون ن

 :وگفتم دمیکش یاه

 !نه؟ یبرادرت ينگران بچه ها-

 !افته؟یبراشون ب یمعلومه که اره دوست ندارم اتفاق-

 :چشماش نگاه کردم وگفتم يتو میبهش کردم مستق ینگاه

 !؟يعموبودن رو دوست دار-

 :زدم وادامه دادم يکرد،پوزخندمحو یاره تکون داد،اونم تو چشمام نگاه م یبه معن سرشو

 !؟ياونم دوست دار یبابابودن روچ-

 :دوگفتیصورتش کش يرو یودست دیکش یقیروازمن گرفت ونفس عم نگاهش

 !ه؟یمنظورت چ-

 :حالت تعجب انداختم باال وگفتم ابروهاموبه

 !ندارم يمنظور-
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 :گفت یطعنه زن باحالت

 ؟يرودوستدار ،تومادربودنیتوچ-

 :هینیریتونستم تصورکنم چه حس ش یم یهنوزمادرنشده بودم ول نکهیزدم،باا يلبخند

 !مادر بودن رودوست نداشته باشه اکهیدن نیهست توا یک-

 :حالت تمسخرباالبرد ابروهاشوبه

شه  یاون بچه هامهسام یچون مادر اصل یپوستت رفته نش ریکه ز ینیریحس ش نیا ي ادوابستهیکن ز یسع-

 !نه؟ یگرفت یکارهم پول خوب نیا ،واسهیهست يوتو حکم مادر اجاره ا

 :باالانداختم ییابرو یالیخ یقلبم رفت اما باب يحرفش مثل خنجربودکه تو نیا نکهیباا

 !هیبچه هاچ نیواسه ا گاهمیدونم جا یخودم م-

 :امه دادمقدم ازم دور شد که اد کیحرفم روشوازمن برگردوندو نیباا

 !روانجام دادم؟ نکارویا یانسان دوست يپولش نکردم،ازرو ينکارروبرایدرضمن من ا-

 :طرفم برگردوند وباپوزخند گفت روشوبه

 !ندارند ازیپول ن نیپدرومادرت به ا یعنیشه  ینگوکه باورم نم-

 یهرکنم وباهمون بکنم حفظ ظا یشدم اما سع یسرم عصبان يزد تو یخانواده ام رو مدام م تیوضع نکهیازا

 :بگم یالیخ

 !انهی یکن یکه باور م ستیبرام مهم ن-

 :خودش باهمن لحن گفتم ومثل

 !که به خوام روشون فکر کنم؟ ستیتوبرام مهم ن ياصال حرفا یدون یاخه م-

 یم نیزم يمحکمش که رو يگرفت اما از قدم ها شیروموازش گرفتم،فرزان دوباره راه ساختمون رو پ ودوباره

 .ختمیباحرفام عصابش روبه هم ر دمیفهم دیکوب

کرده بودم  رینامعلوم وفکرم روبه هزاران سوال درگ يونگاهم روبه همون جا مکتیهمون ن يرو رو یساعت مین

 نیبلند شدم،به طرف ساختمون راه افتادم،درح مکتین يبدنم نشست،ازرو يکه کم کم سرما بهم غلبه کرد و تو

که پشت پنجره به  دمیخودم احساس کردم سرم رو که بلند کردم فرزان رو د يورو ر ینگاه ینیراه رفتن سنگ

باال انداختم ودوباره  یالیخ یازب يازکنار پنجره رفت کنار،شونه ا دیکرد،تا من رو متوجه خودش د یمن نگاه م

 .به راهم ادامه دادم
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****** 

 ي ،همهیسونو گراف میبر تاشونیجنس صیتشخ يگذره،قراره امروز برا یم میودوهفته ازباردار باامروزچهارماه

کنه  یم یزنه من رو عصب یکه بهم م يطعنه دار يخوشحال اند،فقط فرزانه که باحرفا یلیخانواده خ ياعضا

 .هستم يشه که من مادراجاره ا یاداورمیومدام بهم 

رفت  ینیریحس ش مدیباراول که تکو هاشون روفهم يکنم،برا یباال امده،حرکتاشون رو احساس م کمی شکمم

تونم به طور نامحسوس تکون هاشون رو  یهم دقت کنم م کمیره،اگه  ینم ادمیوقت  چیکه ه رپوستمیز

کرد  هیگر هچشماش جمع شدوشروع ب يخورداشک تو یکه به مهسا گفتم بچه ها تکون م ینم،باراولیبب

 یسال باهاشون زندگ ستیشناختم چون ب یاشک هارو خوب م نیحسرت بود ،من ا شتراشکیاشک ب نیکرد،ا

 .کردم

کنم،ورفتارهاش روفراموش که نه اما  یبابام فکر م يکمتربه حرف ها گهیخورد د یکه بچه هاتکون م یازموقع

شکمم درحال  يکه تو ییها نیتا فعالًبهشون فکر نکنم،فعلم فکرم روبه جن دمیوارکشیذهنم روشون د يجا هی

 .بدم لیتحو دبهشونیبا گهیدهستندکه کمترازپنج ماه  یبچه ها امانت نیا رشد کردن هستند دوختم،چون

بود،نگاهم رو به  نیماش يها شهیکردن ش زیمشغول تم رونیبودم منتظر مهسا بودم،ناصر ب ستادهیپنجره ا پشت

اه خودم احساس کردم ،نگاهم رو از اسمون به طرف نگ يرو رو یگاه ینیبود،سنگ يهوا ابر کمیاسمون دوختم،

 یناصر به خودم خوشم نم يکنه اصالًاز حالت نگاه ها یبهم نگاه م يناصر با حالت بد دمیدوختم د

 ریکردم از ز یم یسع شهیکرد،هم یمعذب بودن م یاحساس کالفک رشیبود وادم ز زیه يادیز ومد،نگاهاشی

بود که  ییگرگ نما ينگاه ها مخصوص مرد ها نیاشنا بودم،ا ینع نگاه ها به خوب نینگاهاش فرار کنم،باا

 .گشتند یشکار م هیبا چشماشون دنبال  شهیهم

 ادهیبه دست ازاسانسور پ یمهساگوش.میبر یمبل اماده نشستم،تا مهساهم لباساش روبپوشه تا سونوگراف يرو

 :گفت یشاد م یناراحت اما بالحن افهیشد،باق

 !هیچه حرف نیا زمیکنم عز ینه خواهش م-

-... 

 !؟يایساعت چندم-

-... 

 :زد وادامه داد شیشونیپ يرو یاروم يضربه  دیکه شن یباجواب
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 .چشم منتظرم ينه باباقدمت به رو-

 :بهم گفت یرو قطع کرد وباناراحت یوگوش

 !نجایادایدوستم ب م،قرارهیبر میتون یامروز نم-

 :بالبخندگفتم

 !میر یم گهیروز د هیاشکال نداره -

 !خواست امروز بفهمم،دلم اب شدخوب یمن دلم م-

 :وگفتم ایبدم امادودل بودم باالخره دل رو زدم به در شنهادیپ هیخواستم  یم

 !تونم برم یم ییمهسااگه اشکال نداره من خودم تنها-

 :خوشحال شدو گفت یلیکه زدم مهساخ یحرف نیباا

 !يبا ناصر بر یتون یم یگ یوقعاًراست م-

 :خاطر رو به مهسا گتم نیهم يزش،برایه ير برم بخصوص با اون نگاهانداشتم با ناص اصالدوست

 !.برم ییجا دی،چون بعدهم با رمینداره با اژانس م یاگه اشکال-

حرف  یگرفت،وبا کل سیسرو هینزد وبرام  یحرف گهید دیبر رفتن با اژانس د یاصرارم رو مبن یوقت مهسا

 .کرد یوگوشزد کردنم من رو راه

 .رسه یدم در اژانس هم م یرفتم،مهسابهم گفته بود تا تو برس یم نییاروم ازپله هاپا اروم

 :گفت يکردم،که ناصر با ح بد یناصر گذر م نیسنگ ينگاه ها ریامدم واروم اروم از ز نییاخر پا ي ازپله

 !دبرسونمتونیبر يخوا یم ییخانم جا-

 :گفتم یتفاوت یتجه به لحنش با ب یب

 :پوزخند زدم وادامه دادم هیرم و یا اژانس ماژانس گرفتم ب-

 !تره تیروزها با امن نیاخه ا-

 .از حد قرمز شده بود گذر کردم شیکه از خشم ب ییمقابل چشمها ودر

 شیدود نکیروکنارم توقف کردوع نیماش دنمیفرزان داخل شد،باد نیدربودم که دربازشدوماش يها کینزد

بهم کرد،بدون توجه بهش دوباره شروع به راه رفتن کردم،دنده عقب امدودوباره همون نگاه  یروبرداشت ونگاه

 :روبهم کردوگفت

 !د؟یبریم فیتشر ییجا-
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 :ام نشون بدم افهیشدم اما نه اونقدرکه توق یعصب کمیمثل طلبکارابود، لحنش

 .سالم،بله و؛خداحافظ-

 :گفت يدستور بالحن

 !رسونمت یسوارشوم -

 :گفتم يدرار بالبخندلج

 .رم یگرفتم با اون م ست،اژانسیالزم به مرحمت شما ن-

 :دمیفهم دیکش یکه م یقیعم يروازنفس ها نیشد ا یعصب کمی

 .نشدم یکنم،سوارشوتاعصبان یرودوبار تکرارنم یحرف هیمن -

 :گفتم یالیخ یب باهمون

 .نگران نباش،مواظب خودم هستم-

 :پوزخندگفت هیبا

 .شم یوارد عمل م گهیراه د هیاز یبرادرم هستم،اگه خودت سوارنش ينگران بچه ها ستمیمن نگران تون-

 :گفت دم،باطعنهیمحکم کوب یلیوسوارشدم،موقع بستن دراونروخ دمییهم سا يرو تیدندونهاموازعصبان

 !فکرکنم دربسته نشده باشه-

 :گفتم یبامسخرگ

 !واقعاً؟-

 يقبل بلندتربود،چپ چپ بهم نگاه کردوبازهم جمله  يازدفعه  در روبازکردم وباتمام قدرتم بستم،صداش دوباره

 یخواستم در روبازکنم قفل کودك رو زد و زمزمه کرد،انگاربچه است بامن لج م یقبلش روتکرارکرد،تا م

ازدرخارج  ینگفتم،وقت یچیوهدهنم روبستم  ،امايخواستم بگم توکه ازمن بچه تر یم دمیکنه،حرفش روشن

 :دیاش روحساب ودوباره سوارشدوبه راه افتاد،ازم پرس هیشدوکرا ادهیپ نیازماش د،فرزانیهم رس م،اژانسیشد

 ؟يبر يخوا یکجام-

 ؟يکه بر يبلد(...)ابانیخوام برم خ یم-

 اونجا؟ يبر يخوا یدونم کجاست،چرام یاره،م-

 :زدم وروبهش گفتم يلبخند

 !معلوم بشه تاشونی،قرارهامروزجنسیقراره برم سونوگراف-
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 :به لبخندمن کردو باطعنه گفت ینگاه

 .تو شیهستندپ یبچه ها امانت نیوا ینباشه،تومادرموقتشون هست یهرچ يکن بهشون دل نبند یسع-

 :گفتم تیباعصبان

 نیا يبرا یگاهیدونم چه جا یم یخودم بهترازهرکس یکن ياداوریموضوع روبه هم  نیا قهیالزم نکرده هردق-

 .بچه هادارم

 :در روبازکردم که فرزان گفت نیزده نشد،باتوقف ماش نمونیب یحرف چیدهبه مقص دنیتارس گهید

 !کشه؟ یطول م یکارت تاک-

 :گفتم ییطلبکارانه ا باحالت

 ؟یچ يبرا-

 :به چشمام کردوگفت ینگاه

 !برادرم يدنبال بچه ها امیخوام ب یم-

 :گفتم یپوزخندوحالت عصب هیبا

باشند،اون موقع هرچقدر دلت خواست دنبال بچه  اامدهیکه به دن يبر یتون یم یبرادرت موقع يدنبال بچه ها-

برندوبالحن مسخره ادامه  یکنم کجابرند وباک یم نییمن هستند،من تع شیکه پ یبرادرت برو،تاوقت يها

 !پدر؟ ياقا:دادم

قانع شده،بعدخودم رو یکه تا چه حدعصبان دمیفهم نیماش کافیت يشدم وازش دور شدم اما از صدا ادهیپ عیسر

 یچراخوابت نم يبلد ییبهش بگه توکه الال ستین یکیدم، یکه طعنه بزنه جوابش روم یکردم،حقشه تاموقع

 .بره

تونم برم داخل تااون موقع  یاطالع دادم که نوبت داشتم اونم گفت بعداز سه نفرم رشیشدو به پذ شگاهیواردازما

 .اب بخورم وراه برم

 .روصداکرد لمیفام یقه،منشیبعدازچنددق.گرفت یدادوسراغ م یم امیکبارپی قهیمهساهرچنددق

شکمم  يرورو یکردودستگاه سونوگراف یم تورنگاهیکه به مان یبودم،خانم دکتردرحال دهیتخت خواب يرو

 :دادگفتیفشارم

روزمرتون روانجام  يدکارهایتون یست،مین ینگران يندارند،جا یهستند ومشکل یها که در حالت خوب نیجن-

 ...از قل ها که پسره یکیتاشون،یجنس صیسرتشخ میبر خوبد،یبد
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 :گفت یچرخوند،بعدازمدت شترکردوچندبارهمیفشاردستگاه روب دوباره

معلوم  دیایبعد که م يدفعه که معلوم نشد،ان شااهللا دفعه  نیمش،اینیخجالته دوست نداره ما بب یکیاون -

 .شهیم

سالن انتظارنشسته  يتو.شکمم روپاك کردم يرو يتخت بلندشدم وبادستمال ژل ها يکردم واز رو يتشکر

 يسال هم کنارم نشسته بود،دخترش روبرا انیخانم م کیروبهم بدند، یسونوگراف يد یبودم ومنتظربودم تا س

 نیدخترش بود که ازا بخورد،باچشم مواظ یاورده بود،دخترش درحال راه رفتن بود ومدام اب م یسونوگراف

 :امدکنارمادرش نشست وگفت یرفت،بعدازمدت یطرف سالن به اونطرف م

 .خسته شدم یلیمامان جون خ يوا-

 .در اورد وبهش دادکه بخوره وهیاب م هی فیک يازتو مادرش

 :دیمحبت مادرانه حسرت نخورم،بعداز چندلحظه ازمن پرس دنیکردم تاباد رومواونطرف

 چندماهته؟-

 :دادم وبالبخندگفتم کردم وبغضموقورت روموطرفش

 !چهرماه ودوهفته-

 :گفت باتعجب

 !؟یچهارماه حامله باش ادیبه شکمت نم-

 :دادم بالبخندجواب

 !دوقولوباردارم-

 :بالخندگفت

 ...گم یم کیتبر-

حرفش روبزنه اسم دخترش روصدازدند،به دخترش کمک کردوباهم به طرف اتاق  يخواست ادامه  یم تا

 لیروبهم تحو يد یاسمم روصدازدندوس دم،بعدازچندلحظهیصحنه کش نیا دنیبخاطر د يرفتند،اه حسرت بار

 .دادند

 بابهیبود تقر شگاهیازما کیفروشگاه که لواشک داشت ونزد هی دنیشدم،باد شگاهیاز ازما يد یس بعدازگرفتن

 یمدونه بر کیطرفش پروازکردم،هوس لواشک کرده بودم،واردفروشگاه شدموازهرمارك ازلواشک ها

 یمنتظر تاکس ابانیخ يتو رم،یبگ یتاکس هیرفتم تا.که حساب کردم،ازاونجاخارج شدم قهیداشتم،بعدازپنج دق
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 یتاکس هیازش دورشدم تا کمیبهش کردم و یپام توقف کرد،اخم يفرزان جلو نیبودم که ماش

 :گفت تیفرزان که باعصبان يوبعدازاون صدا دمیروشن نیدرماش يصدا رم،بعدازچندلحظهیبگ

 ؟يکرد تروخاموشیچراگوش-

 یحتمامهسابهش داده،وقت ستین ادمیبهش دادم که خودم  یبهش کردم،شمارموک ینگاه باتعجب

 :بلندترگفت يباصدا دتوفکررفتمید

 ؟يخاموش کرد تیچراگوش-

 یلایخ یروخاموش کردم،باب میدراوردم،متوجه شدم که گوش فمیک يروازتو میجمله اش به خودم امد وگوش نیباا

 :گفتم

 افتاده؟ ینبوده که روشن کنم اتفاق ادمیخاموش کردم،-

 :گفت تیعصبان باهمون

 ...نگران شدم یلیشگاه،خینگران شده بود،به من زنگ زد،منم مجبورشدم زنگ بزنم به ازما یلیمهساخ-

 :وگفتم دمیحرفش پر نیباپوزخندب

 .دونم یخودم بهترم ،يشد ینگران ک یبگ ستیالزم ن-

 :ارامش گفت یدوباکمیکش یپوف

 .رسونمتیخوب باشه،حاالسوارشوخودم م-

 .رمیم یبراتون،باتاکس شهیخوام برم که زحمت م یم ییجا-

جلوم  تیخداحافظ براش تکون دادم،وازش دورشدم،باعصبان یحرف دستم روبه معن نیا وبعدازگفتن

 :دید،غریکش یم قیعم يقرمزشده بودپوستش به رنگ قرمزشده بود ونفس ها ساد،چشماشیوا

 .ادم سوارشو يانجام ندادم،مثل بچه  ابونیخ يتو ی،تاکارنامعقولیکن یمن رو عصب شهیهم يتوعادت دار-

نشستم،بعدازچندلحظه امدسوارشدودر رومحکم بهم  نیتوماش دم،ورفتمیترس تشیبودازعصبان یعصبان یلیخ

 :باطعنه بهش گفتم دکهیکوب

 .فکرکنم در بسته نشده باشه-

 :روشوطرفم کردوگفت تیباعصبان

 .ارمیسرخودموخودت م یی،بالیحرف بزن گهیکلمه د کیاگه -

 :دیروروشن کردوبه راه افتاد،بعدازچندلحظه پرس نیوماش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١٣١ 

 ؟يبر يخوا یکجام -

 :راحت گفتم الیاروم شده باخ دمید

 بهشت زهرا-

 :بردوباالوگفت ابروهاشوباتعجب

 ؟يبر يخوا یاونجاچرام-

 :هیادم فضول عجب

 !سرخاك مادربزرگم-

 :گفت باطعنه

 !ير یسرخاك شوهرت نم-

 :گفتم باحرص

 .رم یامروز حتما م یانداخت ادمیخوب شد-

که ازشدت فشاربه دور فرمون بود  دشیسف يرواز انگشت ها نیشد ا یعصبان یلیکه بهش دادم خ یازجواب

 :دیبعد پرس دم،چندلحظهیفهم

 !شد؟ یچ یجواب سونوگراف-

 :توجمله ام گفتم یاحساس چیه بدون یالیخ یباب

 !بود یچ تشیپسربودواون قل هم معلوم نبودجنس شیکی-

 :دیپرس متعجب

 !؟یستیخوشحال ن-

 :گفتم باطعنه

 نزد یبه مقصدحرف دنیتارس گهیابروهاش روانداخت باال ود. ستم،مهساستیخوشحال بشه من ن دیکه با یاون-

 : شدم،بعدازدوقدم فرزان گفت ادهیازش کرد وپ ی،تشکراروم نیماش باتوقف

 !يمونم تا تو برگرد ینغمه منتظرت م-

 طول بکشه؟ یلیممکنه کارم خ-

 .مونم یمنتظرت م ستیمهم ن-
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نشسته بودم وبراش فاتحه  ریسرقبرعز.است دهیفا یدونستم بحث باهاش ب یباال انداختم،م یالیخ یمو باب شونه

 :روبه روم نشست وگفت يرمردیخوندم،که پ یم

 !راش قران بخونم؟ب-

که ادم تو خلصه  يکرد جور یم باتالوتیز یلیاره تکون دادم واونم شروع به تالوت قران کرد،خ یمعن سرموبه

دراوردم وبهش دادم  یکردم ودوتاتراول پنجاه فمیتالوت قرانش تموم شد،دستمو تو ک یفر رفتم،وقت ینیریش ي

 :وگفتم

 .سوره براش تالوت کن هی،یشیطرفها ردم نیهروقت ازا-

 یبه رفتن نم ياریدونم چرا پاهام  یبعدش منم بلند شدم واماده رفتن شدم امانم یکرد ورفت،کم يتشکر

ازپشت  ینم،حتیتونم قبر مادرم روازهمون دور بب یاراده به طرف مقبره راه افتادم،دلم خوش بود که م یکرد،ب

 .بگم هام یتونم باهاش حرف بزنم از دلتنگ یها م لهیم

مقبره  يتو یسرک یبازبود،باشک ودودل شد،درمقبرهیم شتریشدم تعجبم هم ب یم کیشترنزدیب یهرچ

کرده بودند،به خودم جرات دادم  زیخاك واب معلوم بود که اوجا روتازه تم يکس اونجا نبود اما ازبو چیدم،هیکش

 .لرزون،به طرف قبر مادرم راه افتادم يوبا پاها

وبودم  دهیبستم،به قبر رس یم شتریشدم،چشماموب یتر م کینزد یقبرمادرم راه افتادم،هرچلرزون بطرف  يباپاها

روسنگ قبر روخوندم،ارامگاه جوان ناکام ندا  يوچشمام کامالًبسته شده بود،اروم اروم چشمامو بازکردم ونوشته 

تولدم  خیوفات باتار خیسنگ تکون دادم ،تار يوفات مادرم رو خیتار يارجمند،باالفاصله چشمام روبه جست وجو

 .بود یکی

شد؛لبام  یمادرمه،کلمات روگم کرده بودم،صدام ازحنجره ام خارج نم دهیخروارها خاك خواب ریز کهیشد اون باورم

 ...مامان:صدازدم رلبیدوزیگلوم نشسته بود لرز يکه تو یازشدت بغض

م ،به محض برخورددستم به سنگ قبرمادرم ،باورم شد سنگ قبرمادرم گذاشت يودستمو رورو کنارقبرنشستم

نفر  کیکه به  یخبر بودم،درحال یهمه سال ازش ب نیمادرم،من ا دهیسنگ سرد خواب نیا ریکه االن ز یاون

 .نوازش از مادرم بسوزم کیحسرت  دتویبارهم لمسش کنم واالن با کی يگفتم مامان ،نتونستم برا یم گهید

 شهیبود،که هم یتیمصنوع هینوازش هاش  ریروقبول نداشت،ز يزر يفهمم چرا بدنم اغوش ها یم حاال

 لیبلرزه،حاال دل شیشد بدنم از سرد یسردبو که باعث م شهیدخترم از زبونش هم يکردم،کلمه  یاحساس م
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که  يمادر نرده،هموروک میسال ها،جسم وروحم طلب مادر واقع نیفهمم،چون تو تمام ا یرو م زهایهمه چ نیا

 ...که من باعث مرگش شدم يبطن خودش پرورش داده همون مادر يمن رو نُه ما تو

که شده طعم  کبارهمی يحسرت دارم برا نکهیگفتم ازتموم حسرت هام،از ا یزدم وم یبامامانم حرف م رلبیز

 ...یسرم باش يتو باال نمیب یبد م اخوابی ضمیمر یوقت نکهیاغوش مادر روبچشم،ا

 یسنگ قبر م يبه رو مینیب ي غهیروعوض کردند واز ت رشونیسنگ قبرمادرم گذاشتم اشکام مس يورور سرم

 :باهق هق ادامه دادم ختندیر

 يدندونام حس کنم،دلم محبت مادر ریرو ز يحس مادر یخواد طعم واقع یخواد،دلم م یدلم نوازشت رو م-

 ...خواد مامان یم

خواست مادر نداشته  یمامان بنظرت من باعث مرگت شدم،من باعث شدم بابا توحسرت تو بسوزه،من دلم م-

 ...خواد یکنم که دلم مامانم رو م تیشکا یک شیبگم،برم پ یک ستم،بهیباشم،مگه من ادم ن

که  دمیمرد جوون رو شن هی يزدم،صدا یلب اسم مامانم روصدا م ریکردم وز یم هیکه گر یدرحال همنطور

 :وتعجب گفت تیعصبان نیب یبالحن

 !د؟یهست یشماک-

مثل  دومدامیرنگ از روش پر دنمیبهش نگاه کردم،مرده باد میاشک يام بند امد وباچشما هیصداگر دنیباشن

کرد که  یکرد،باترس بهش نگاه کردم وازجام بلند شدم،باچشماش من رودنبالم م یدهنش رو بازوبسته م یماه

 :رفتم،باالخره به حرف امد وبالکنت گفت یاروم بطرف در م يداشتم باقدم ها

 !نـــــــــدا...عمه...عم-

که باچشم  یمن رو بامامانم اشتباه گرفته ودرحال دمیلحظه به خودم امدم،فهم هیاسم مادرم ازدهنش  دنیباشن

 يواخ بلند مقبره برخورد کرد یدم که پام بادراهن کیمواظبش بودم که ازجاش تکون نخوره،به درنزد

 ...کشند یزمزمه کرد،روح ها که درد نم رلبیداکرد،زیرپییمرده ازترس به تعجب تغ يگفتم،چهره 

 :به اشکام کرد وادامه داد یونگاه

 !کنند ینم هیروح ها که گر-

برام  دنیکه داشتم دو یتیکردم،باوضع دنیحرف به طرفم راه افتاد،باوجود دردپام ازترس شروع به دو نیا بازدن

دونستم به  یشده،نفس کم اورده بودم،م کیبهم نزد یلیکه خ دمیقدم هاش فهم يمشکل بود،ازصدا یلیخ

 ستادمینفس نفس زدنش امد،باتعجب ا يقدم هاش امد ونه صدا يرسه،که ناگهان نه صدا یبهم م يزود
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 دمید یقبر که اماده کنده بودند افتاده بود،وقت هی يزدم به پشت سرم نگاه کردم،تو یکه نفس نفس م یودرحال

 .رفتم یقبل اروم تر م يبار ازسر نیکردم اما ا دنی،شروع به دو رونیکشه ب یداره خودش رو ازقبر م

 .نشستم نیماش يروبازکردم وتو نیبطرفش رفتم،درماش عیپارك شده بودسر رونیفرزان ب نیماش دنیباد

 یبه حالت صورتم کرد ،نفس نفس م یخودم روجا دادم،فرزان نگاه یندلص يزدم رو یکه نفس نفس م یدرحال

 ! افتاده؟ یاتفاق: دیپرس یبود،فرزان وبانگران دهیزدم ورنگم هم پر

 :گفتم یلرزون يحال،باصدا باهمون

 !ینه،چه اتفاق-

 دمیترس دنشیهمون مرد از در خارج شدباد دمیکردم که د یرونگاه م رونیکرد،باچشمام ب ینگاهم م مشکوك

من ومرده  نینگاه مشکوکش رو ب د،فرزانید یمن رو نم یکه کس يفرو رفتم به طور یصندل يوتو

 :دیلباش غر رینشست واز ز شیشونیپ يرو یظیچرخوند،اخم غل

 !وفتادهین یکه اتفاق-

 :صدام که صدبرابر شده بود گفتم يدر رفت،بالرزش تو ي رهیبه طرف دستگ دستش

 !میبر طم،فقیکنم بر یخواهش م-

سردم روبه دست ازادش  يبرد،باترس ودستا شیموهاش کرد ودوباره به قصد باز کردن پ يدستش رو تو کالفه

 :وگفتم ختمیچشمام ر يتو همش بهم نگاه کرد،التماس رو تو يچنگ زدم ومچش روگرفتم،فرزان باهمون اخما

 !میرو روشن کن تا زودتر بر نین،ماشییکنم نروپا یخواهش م-

انگشتام شل شد ورنگ نکاهش  ریه دستم که دور مچش بود کردم،احساس کردم عضالت دستش زب ینگاه

 تیکردم،فرزان هم از عصبان شهیورومو به طرف ش دمیدستم رو پس کش عیمتوجه شدم سر یکرد،وقت رییتغ

 :که گفت دمیشروع به حرکت کرد،صداش رو شن یرو روشن کرد وبه اروم نیدوماشیکش یپوف

 !يبد حیرم توض دیبعدابا-

 :گفتم تینبود،باعصبان ياز اون لرزش وترس خبر گهیرومو طرفش کردم،د باتعجب

 !دیبا-

 :بهم کرد وگفت ینگاه مین

 !دیبله با-
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اون مرده فرار  دنیکردم،ناخودا اگاه بغض کردم وفکر کردم که چرا من با د شهیرو ندادم،روموبه طرف ش جوابش

 .مادرم هم من رو قاتل مادرم بدونند يخانواده  نکهیزده شدن ااز پس  دم،ترسیترس یم دیشا!کردم

****** 

از  یکی دندیشد،کل خانواده تا فهم یذهنم تکرار م يکلمه تو نیکه برگشته بودم مدام ا ی،پسر،پسرازموقع پسر

وارد اتاقم شدم فقط جواب  یحرف چیشناختند،من بدون ه یخوشحال شدند وسر از پا نم یلیبچه ها پسره خ

 .،حال بچه ها خوبه نندیرو بهشون دادم تا خودشون بب يد یسونو وس

 مکتین يباغ ورو يرفتم تو شهیبه سرم زده بود،بلند شدم ومثل هم یخواب یبودم وب دهیتخت خواب يرو

 دنینه،باشندلم رو بهش بگم واون هم فقط گوش ک يتو يتا غم ها نیهمنش هیخواست  ینشستم،دلم همدم م

 دنیباد گردوندمدونستم فرزانِ،سرمو بر یلبم نشست،م يشد لبخند رو ي کیکه بهم نزد ییقدم ها يصدا

 :که گفت دمیپوزخندش رو شن يشده بود اخمام توهم رفت وازجام بلند شدم،صدا کیکه بهم نز د یشخص

 !یشدانتظارمن رو نداشت یچ-

 :که با طعنه گفت دمیو شنبه قدم برداشتن کردم که دوباره صداش ر شروع

 .میاماماهم دل دار میچاره ا یب ریچندلحظه رو هم با ما بد بگذرون، درسته فق هی-

 :وگفتم دمیصورتش غر يرفته رو بازگشتم وتو يها قدم

 !راننده ياقا هیحرفا چ نیمنظورت از ا-

 :حرفم صورتش جمع شد،باخشم گفت نیا دنیباشن

 !راننده میش یرسه م یبه ما که م گرونهید ياقا اقا گفتنات فقط برا هیچ-

 :باپوزخندگفتم

 !نمیب ینم ياخه جلوم مرد-

 :گفت ينسبتاًبلند يصورتش کبود شد وباصدا ازخشم

 !دم یحاال مرد بودنوبهت نشون م-

 .کرد دنیحرف بازوم رو محکم گرفت وشروع به کش نیا وبازدن

 :بلندگفتم يباصدا

 ...کن ،ولمیولم کن لعنت-

 :گفت تیباعصبان ناصر
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 !اوردم،چرا ولت کنم رتیتازه گ-

 دیکش یپالتوم رو روم نیمحکم است یلیبدنم نشسته بود،ناصر خ يتموم صورتم روگرفته بودولرزوترس تو اشک

 یرو ازم گرفته بود فقط من سع یهر حرکت يکرد اجازه  یکه بهم وارد م يبرد،،بازور یوبه طرف خونه اش م

نداشت  يا دهیرهام کنه اما فا ينطوریا دیرو چنگ بکشم تا شا نمیدور است يکردم با دست ازادم انگشت ها یم

چشمام رو تار  يکرد،اشک جلو یمن فقط نگاه م يها هیاحساس به حرکت ها وگر یب یادم اهن کیناصر مثل 

 .کشوند یل خودش مفقط ناصر بود که من رو دنبا نمیتونستم جلوم رو بب ینم یکرده بود،به خوب

تخت پرت کرد،دستم رو  يرو بایدر خونه رو باز کرد ودرهمون حالت من رو به طرف اتاق برد ومن رو تقر باپاش

 کیسرم انداخت وبا يبه شال رو یشکمم گذاشتم وخودم رو ازش دور کردم ودر خودم مچاله شدم نگاه يرو

 پوزخند گفت

 ...يکرد میشال قا نیا ریکه ز ستیموهات ن نیا فیح--

 شال رو از سرم برنداره  نکهیرو به طرفم دراز کرد تا شال رو از سرم برداره اما من از ترس ا دستش

 :کردم دهیفا یب دیبدن وصدام بود،ناصر روبه تهد يکه تو یرفتم وبالرزش یتخت عقب عقب م يرو

 ...!کنم... یم...ـدا...صـــــ...رو... صابر...اقا... جس...نر...کنار... ينر... اگه-

 :پوزخند زدوگفت هی

 !زنم ی،من خودم صداشون م یچراتو صداشون کن-

 :دیچشمام د يشد، ترس روتو شتریازشون نبود،ترسم ب يبلند شروع کرد به صدازدن اسماشون،اما خبر يوباصدا

 .الشونیاز فام یکی يرفتند خونه  ستندیخاله نرجس وصابر خونه ن ،نترسيناز یاُخ-

برخوردکمرم  نکهیرفتم،تاا یشد من عقب عقب م یتر م کیبهم نزد یشد هرچ کیرف بهم نزدح نیا وباگفتن

 :ادیکنم تا به خودش ب دشیکردم تهد یرواحساس کردم،سع واریباد

 !هـــان...یکن... یم..کار...یچـــ...بعد...ياریب...سرم...ییبال...اگه...يکرد...فکر-

 :لحن گفت باهمون

 !ستیکه، ا نغمه خانم ن نندیب یگردند م یهمه برم یفکر همه جاشو کردم،وقت-

 :دمینال یوباعجزوناتوان چشماموبستم

 ...کس نگم چیدم به ه یکنم بذاربرم،قول م یخواهش م-
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که بهم  یشده،ازنگاه ریکرد که االن توچنگالش اس یزدوابروهاش روباالبرد،مثل طعمه بهم نگاه م يپوزخند

 :شد وبادادگفتم یکرد عصبان یم

 ...من حامله ام یفهم ینم-

 :باهمون پوزخند گفت ناصر

 !ستیاصالًبرام مهم ن-

 :دمیلبام نال ریز ادترازیز شترشدولرزبدنمیام ب هیگر

 !یروان هی،يا ونهید هیتو-

 :گفت یعصب ي باخنده

 !ینیرو بب یواقع یحاال مونده تا روان-

اروم به طرفم حرکت کرد ،دوسه قدم مونده بود به تخت برسه که،چشمامو بستم ورومو اون طرف کردم  اروم

 دمیخوره،لبم رو گز یبه پست من م هیمرد پست وعوض یدونستم چرا هرچ یاسم خدا رو صدا زدم نم رلبیوز

اباژور کنار تخت  به مازار دهنده بودچشمامو بازکردم ، چشم ارهیخواست سرم ب یکه م ییتصور بال یحت

برداشت،اما  زیبطرفم خ عیسر دیاروم اروم بطرفش رفتم،ناصر که قصد من رو فهم دیدلم تاب يتو يدیفتاد،نورام

 .دمیسرش کوب يحرکت محکم تو هیوبا  دمیمن زودتر از اون به اباژور رس

کرد  یم یداد سع یتخت بلندشد وکنار تخت افتاد ومدام سرش رو به چپ وراست تکون م يومنگ از رو جیگ

 تیامدم،باوضع رونیبه خودم ادم واز خونه ب عیتونست،تاچند لحظه بدون حرکت بودم اما سر یبلند بشه که نم

از اون خونه وناصر دور  مکردم باتمام توان یبرام سخت شده بود،اماسع دنیبدنم بود،دو يکه تو يولرز

کرد،مغزم  یبرخورد م نیزم يکه به طور نا منظم به رو دمیشن یناصر رو از پشت سرم م يقدم ها يبشم،صدا

رم،که ناگهان متوجه شدم تا درباغ ده متر فاصله دارم در  یم يدونستم که به چه مقصد یهنگ کرده بود ونم

ناصر رو باخودم  يکردم،به پشت سرم نگاه کردم تا فاصله  شتریکردم وسرعت قدم هام رو ب دایپ يدیبازشد،ام

چشمام رو  يچشمام زد،بادست جلو يتو ينبود،دوباره به جلوم نگاه کردم که نور قو ادیش با من زا نم،فاصلهیبب

 .افتادم نیزم يگرفتم،پام به سنگ بر خورد کرد وبه رو

شده بودم،باالفاصله  رهیقرار داشت خ میوجب کیکه در  ینیازحدگشادشده بود به سپر ماش شیکه ب ییها باچشم

تونستم  یچهار ستون بدنم قفل شده بود ونم دم،امایشد رو شن یم کیکه بهم نزد ییقدم ها نیدرماش يصدا

نداشت چون هنوز اون لرز  دهیفا امدورم احاطه شد اما بر یگرم يانجام بدم،بدنم لرز داشت،پالتو یحرکت چیه
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 یزدنند امامن نم یکه اسمم رو صدا م دمینگران چند نفر روشن يصدا.بدنم بود وقصد نداشت که ولم کنه يتو

گرمش که مدام بهم جمالت ارامش  يرو از صدا نیخانم فرو رفتم ا میتواغوش مر.بزنم یحرف چیتونستم ه

کرد که نگاهم رواز  یقرار داد وسع نشیس يسرم رو به رو.اغوششبودن  فیوهم از ظر دمیگفت فهم یدهنده م

کرد با فشار دادن من به خودش  یم یسع,رهیبانوازش کردن سرم لرزش بدنم رو بگ کردیم یره،سعیبگ نیماش

 يا بهیبود،غر بهیاغوش برام غر نیتونست،چون ا یخواست اما نم یتونست،م یارامش رو بهم بر گردونه اما نم

 ریجمع شده ز يبستم،اشک ها ست،چشماموینوازش ها هم مال من ن نیا یبه من نبود،حت تعلقاشنا که م

 نیهم قالب کردم تا به ا يشدند،دستامو تو يگونه ام جار يکردند ورو دایپلکهام باالخره راه خودشون رو پ

 نیا ي بستهتا وا رمیگوشهام رو بگ دنیشن يکردم جلو یاغوش نچسبم،سع نیبه ا شتریاغوش چنگ نزنم،ب

 نیزم يست،روین ینیمن نبود،اغوش مادر من زم يمادرانه برا نیا داد،امایم يمادر ياغوش بو نیجمالت نشم،ا

سنگش  يرو دنیتونم چندبار خودم روبادست کش ینمونده به جزهمون سنگ سرد،که م یازش باق ياثر دایز

حال دوست دارم  نیرو باا شی،سردسرده یلیاغوش خ نیمثل هم ستیکنم گرم ن یلمسش م یارضا کنم،وقت

اغوشش باخط خوانا اسم مادرم رو نوشته،من از اغوش مادر همون سنگ سرد  يده،رو یمادرمم رو م يچون بو

 .شناسم یروش رو م يونوشته 

جمالت  نینوازش ها ا نیزنند،اما من دوست ندارم جواب بم،ا یشنوم که صدام م یهارو م یلینگران خ يصدا

در حال  نیدوتا جن نیابه  ست،متعلقیکه اسم من روش هست هم مال من ن ییها ینگران نیا یارامبخش حت

کنم،چون بچه هام  يکنم،بابد هم حسود یم يخودم هم حسود يبه بچه ها یرشد،چقدر بدبخت شدم که حت

 يشه،مزه  یمادرشون،بدنشون با کمربند اشنا نم شند،مثلیم رابیمطمئنم از محبت س ستندیمثل مادرشون ن

 یچشند واز همه مهم تر مثل مادرشون مزه ینم نهیپر ک ينگاه ها يچشند،مثل مادرشون مزه  یکتک رو نم

 .چشند یترس رو نم

 یلیتنــــــهام،خ شه،منیرسه که نه تنها امشب بلکه هم یباور م نیذهنم،تمام وجودم داره به ا يدلم ،تو يتو

 .ییتنها تر از هر تنها...تنهام

که  یروم بدون توجه به مکان یشه ومن به خواب فرو م یکم کم چشمام بسته م بهیاغوش غر نیهم يتو

 .اتفاق ها وحرف هارو فراموش کنم نیتموم ا دیخواد فقط با خواب یتوش قرار دارم،دلم م

 یرسه،به دور خودم م یاز هرطرف به گوش م ییالال يمه همه جارو پوشونده،صدا کهیجنگل هستم،تار کیتو

کشم اما  یشکمم م يبچه هام،دستم رو رو کنم یزمزمه م رلبیکنم،ز دایتونم منبع صدا رو پ یچرخم اما نم
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 کیدر حال نزد بهمکه  یگرگ يزوزه ها يوسپس صدا وونیح هی يقدم ها يست،صدایاز بچه هام ن ياثر

 یم دنیکنم،چندبار موقع دو یبرهنه شروع به فرار کردن م يشونه،با پاها یبدنم م يشدنه رو ترس رو تو

صورتم وارد  يکه در حال عبور از اونها هستم خش رو یدرختان يشم،شاخه  یاما باالفاصله بلند م نیخورم زم

دفعه  نیکنه وا یم ریشاخه گ هیشده پام به  کیبهم نزد یلیکنم گرگ خ یکنند،به پشت سرم نگاه م یم

 یازش نم يکنم اما اثر یبه پشت سرم نگاه م عیافتم،از ترس گرگ سر یم نیزم يرو يشتریباشدت ب

تر شده،جهت قدم هام  کیبهم نز د ییالال يشم،صدا یبلند م نیزم يکنم از رو یجلوم نگاه م به نم،دوبارهیب

زن  هیزنم، یراه رفتن،چند تا شاخه رو بادستم کنار م قهیچند دق دم،بعدازیم رییکردن منبع صدا تغ دایپ يرو برا

نشسته  اهیبه رنگ س یچوب یصندل يبچه رو بغل کرده وپشت به من رو هیکه انگار  نمیب یرو م دپوشیسف

خونده ومتوجه من نشده،دستم رو باشک  ییشدم،اما هنوز در حاله الال کینزد یلیرم،بهش خ یجلو م دیباترد

 ...کنم،به محض برخورد دستم با شونه اش یبه طرفش دراز م یودودل

که با  دمینفر روشننگران چند  يچشمامو بازکردم،صدا يزحمت ال دم،بهیدستم باشونه اش ازخواب پر برخورد

 اب:زنند،اما من فقط زمزمه کردم یصدام م ینگران

 ینم گهیبندم اما د یاز عطش بدنم رو کم کنه،چشمام رو م یوارد گلوم شدو باعث شد کم خیاب  عیسر

 :دیازم پرس یخوابم،مهسا به اروم

 ؟يداریب-

 :دیدارم،پرسیسرم رو تکون دادم تا بهش به بفهمونم که ب فقط

 !حالت خوبه؟-

خوب  میزندگ يبدم،اما مطمئنم حس خوب بودن رو ندارم من تا حاال تو ایبدم،خوبم  یدونم جوابش روچ ینم

موقع ها  یمواقع شدتش باالست وبعض یدلم دارم اما بعض يحس رو تو نیکنم هرروزهم ینبودم،احساس م

 .شدتش کمه یهست ول

دستمال تا  نیشد،ا يامابعدبرام عاد دمیلرز شیاول از سرد نکهیقرار گرفت،باا میشونیپ يرو يسرد دستمال

 .صبح هزار بار عوض شد

نتونستم بخورم،که مهسا  شتریچند تا قاشق ب شترازیتخت نشستم ومهسا برام ظرف سوپ رو اورد،ب يرو باضعف

 :گفت یبانگران

 !بخور،برات خوبه شتریب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 :نگاهش کردم وگفتم باغم

 !ینگران شون-

دست  يشکمم برداشت وتو يتخت نشست ودستامو از رو يکمم گذاشتم،مهسا امد کنارم روش يرو رو ودستم

 :خودش گرفت

 !اما من االن نگران تو هم هستم يدونم حساس شد ینغمه م-

 :زدوادامه داد يلبخند بعد

 !يکه دوستش دار یمکتیهمون ن ریز مینیباهم توباغ بش میابریحاال که حالت خوبه ب-

 :نه تکون دادم یبه معن سرمو

 !یحال وهوا خارج بش نیاز ا کمی میبر ایب-

 :وگفتم رونیب دمیرو ازدستاش کش دستم

 !رونیب امینم-

 .میریباشه پس بعدازظهر باهم م-

 :دستام گرفتم وگفتم نیرو ب سرم

 !رونیب امیوقت نم چیه گهید-

 :نگرفت وبا خنده گفت يحرف من رو جد مهسا

 !نه ای یبه من نه بگ یتون یم نمیبب امیعصر م-

 .اتاق خارج شد واز

*** 

شبها از  نکهیبزارم رو ندارم،جرأت ا رونیازاتاقم پام رو ب نکهیگذره ومن جرأت ا یهفته از اون ماجرا م کی

 شهیبازم مثل هم نجاستیپرم،جالب ا یاز خواب م ییاتاقم به باغ نگاه کنم رو ندارم،شب ها با هر صدا يپنجره 

کنه من رو  یم یسع یلیمهسا خ.تنهام ازمب ادیکه به سراغم م یترس يحس ها يهام تو ییهمه تنها نیا يتو

 چیخانواده باهام حرف زدنند فرزان چندبار بهم سر زد اما بدون ه ياعضا يتونه،همه  یاما نم ارهیب رنیاز اتاق ب

که به جونم  یترس نیخودم هم از ا.شد یاتاقم وبعد از چند لحظه از اتاق خارج م يرفت پشت پنجره  یم یحرف

کنه که پام رو  يتر از منه وخوب تونسته کار يقو یلیتونم باهاش مبارزه کنم،چون خ ینم ماافتاده کالفه شدم،ا

 .فراتر از اتاقم نذارم
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 :فرزان امدکه گفت يدر امد وبرخالف انتظارم صدا يتخت نشسته بودم،که صدا يهفته رو کی نیمثل ا بازم

 !تو امیتونم ب یم-

 :سرم گذاشتم وگفتم يشونه ام افتاده بود رو رو يکه رو یشال

 دییبفرما-

 شهیوبر خالف هم ستادیاتاقم ا يرفت پشت پنجره  شهیشد،با نگاهم دنبالش کردم مثل هم دربازشدوداخل

 :گفت

 !حالت خوبه؟-

 :گفتم یاروم با

 خوبم-

 :بهم انداخت وگفت یکه زدم نگاه یحرف نیباا

 !يکرد یاتاق زندون نیپس چرا خودت رو توا!؟یخوب-

 :گفتم یهمون اروم به

 !ترسم یم رونیاز ب-

 :چشمام نگاه کرد وگفت يشد وتو کینزد بهم

 !یترس یم یاز چ-

نبود به جاش چشماش از  يخبر تیاز اون خشم وعصبان گهیاول د يچشماش نگاه کردم، برخالف روزها يتو

 :کردم گفتم یچشماش نگاه م يارامش پر شده بود،همونطور که تو

 !رونیب ياز ادم ها رونیاز ب-

 :کالفه شد،اون رو ازم گرفت وکالفه نفسش رو فوت کرد وگفت نگاهش

 !ست،نترسین يخبر یاز اون ناصرعوض گهید-

 :حرف دستش رو به طرفم دراز کرد وگفت نیا وبازدن

 !وجود نداره یزترسناکیچ چیه رونیتا بهت نشون بدم ب ایب-

 .دست دراز شده اش نگاه کردم به

 :رو از دستش به چشماش کشوندم وگفتم نگاهم

 !رونیب امینه من نم-
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 :رو دوباره جلوم تکون دادوگفت دستش

 !ایبهم اعتماد کن وبا من ب-

دست دراز شده  یتخت چسبوندم،فرزان عصب ي وارهینه تکون دادم وخودم رو به د یبه معن یرو به معن سرم

 :اش رو برداشت وگفت

 !وارد بشم گهیراه د هیباشه نغمه مجبورم با -

در به  يصدا د،ازیبه طرف در برداشت ودر رو محکم بهم کوب يبلند يقدم ها تیحرف با عصبان نیزدن ا وبا

 :زانو هام گذاشتم گفتم يوسرم رو رو دمیخودم لرز

 !کنه یکس من رو درك نم چیچرا ه-

 یهفته بلند نکرده بود به چشمام نگاه نم کی نیا ياتاقم سرش رو تو ينهارم رو اورد تو شهیمثل هم نرجس

 :گذاشت دستش رو گرفتم وصداش زدم زیم يظرف غذارو رو یکرد،وقت

 !ینرجس-

 :غم الودش رو بهم دوخت وگفت نگاه

 ...من شرمن-

 :وگفتم دمیحرفش پر نیحرفش رو کامل کنه ب نذاشتم

 !افتاده ،باشه یحرف رو نزن،باهام مثل قبل باش انگار نه انگار که اتفاق نی،اینرجس-

ها  یرا حت نیکه به هم ستین يزیاتفاق چ نیدونستم ا یرو تکون داد واز اتاق خارج شد،خودمم م سرش

نشد اونم بخاطر نرجس ودوباره به  یتیخواهرش بوده،هرچند ازش شکا ينباشه ناصر بچه  یفراموش بشه،هر چ

 !رشون برگشتشه

 :رونیب ارهیکرد من رواز اتاق ب یم یسع شهیاتاقم مثل هم يغروب بود که مهسا امد تو دم

 !ییخودم وخودت تنها رونیب میباهم بر يدوست دار-

 :گفتم یاروم به

 !نه،حوصله ندارم-

 :وگفت دیکش یاز ناراحت یپوف

 !توباغ ایحداقل ب-

 :دم گفت ینم یجواب یوقت
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 !یدوست ندارم افسرده بش رون،منیب يواریچهار د نیاز ا ایکنم ب ینغمه خواهش م-

که بهش  دمیصحبتش با فرزان رو از پشت در شن ينداره از اتاق خارج شد اما صدا يا دهیحرفاش فا دید یوقت

 :هم در جوابش گفت رون،فرزانیب ادینداره،از اتاق نم دهیگفت فا یم

 .کنم یخودم شب حلّش م-

کردم  یپتو برده بودم،از ترس احساس م ریچند شب گذشته،خودم رو کامل ز نیرست مثل اشده بود ومن د شب

 يبازم قلبم با صدا ست،اماین شتریب یالیدونستم توهم و خ یکنه م یپنجره اتاقم ضربه وارد م ي شهیبه ش یکس

 يباصدا ست،اماین یمهم زیچ باش،ارومزمزمه کردم اروم  یقلبم گذاشتم وبه اروم يرو رو د،دستمیتپ یم يبلند

سرم انداختم  يبودرورو یکه کنار عسل یباالفاصله شال دمیفرزان روشن يبعداز صدا یدم،کمیدر ازجام پر

 يبلند يتخت انداخت، وباصدا يرفت وپالتوم روبرداشت،رو یبعدازچندلحظه داخل شدوبه طرف چوب لباس

 :بلندگفت يوصدا نینگاه خشمگ،باهمون  دمیوپوشوپالتوم ر دمیصداش ترس يازبلند!بپوش -:گفت

 !ایپاشو دنبالم ب-

 :بلند تر ازقبل گفت يدادم،که فرزان دوباره باصدا یحرف فرزان گوش م نیبه ا باتعجب

 !ا؟یگم دنبالم ب یمگه بهت نم-

 :دیدهن چفت شده اش غر رینه تکون دادم،از ز یرو به معن سرم

 !دمینکش رونیب یخودت ساخت يکه برا یزندون نیتورو از ا ییا گهیپاشو تا با راه د-

 :گلوم نشست وگفتم يحرف ش بغض تو دنیباشن

 !امیجا نم چیمن باهات ه-

کرد تمام حرکاتش  یم یسع نکهیبا ا نییوازتخت اوردم پا دیشد بازوم رو گرفت کش شتریحرفم خشمش ب نیباا

 .کارش بود یخشونت قاط کمیباشه،اما  میمال

شد،همون طور که  شتریفشار انگشت هاش هم ب چیرها نشدکه ه رون،امایبکشم بکردم بازومو از دستش  یسع

سالن نشسته بودند  يخانواده اش که تو يبود،من رو به طرف سالن برد،اشاره به سالن واعضا دنمیدر حال کش

 :تگف يبلند يکردند،فرزان با صدا یفرزان با تعجب نگاه م يکرد،همه به کارها

 !وجود نداره دنیترس يبرا يزیچ چیه نجایا نیبب-

 :بلند فرزان به خودش امد وگفت يصدا دنیکه با شن پدرفرزان

 !فرزان،ولش کن هیچ نکارایا یمعن-
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 :گفت یعصب فرزان

 !رونیبکشمش ب یخوام از اون اتاق لعنت یکار به نفعه خودشه،من فقط م نیا-

وجودم لونه کرد وشروع به  ياغه،ترس تومتوجه شدم که مقصدمون ب یحرف دوباره راه افتاد،وقت نیا وبازدن

فشار من رو از چهارچوب جدا  کیکردم،بادست ازادم چهارچوب دررو محکم گرفتم،امافرزان با  ختنیاشک ر

 :بلند گفت يصدا باوروبه من  ستادیدر خت ها ا نیدرخت ها حرکت کرد،ب نیکردوبطرف پله هابرد،ب

که توروز هست توشب هم  يها زیود نداره،همون چوج دنیترس يبرا يزیچ چیجاهم ه نیا ینیب یم-

 !يــــــــــدیکنه،فهم ینم يرییتغ چیهمونطوره وه

 دنیوسرم رو با ترس پشت سر هم چند بار تکون دادم،بازهم شروع به راه رفتن کرد،باد دمیدادش ترس يصدا از

 نیزم يکه قرار بود توش بهم تجاوز بشه لرز به تنم نشست وپاهام سست شد ورو يخونه ا دنیخونه ناصر،د

 :دمینال یشد،با ناتوان نیافتادم،اما فرزان مانع از برخورد کاملم با زم

 !کشم یتونم ،نم ینم نیاز ا شتریب گهیتروخدابسه،د-

لباسش چنگ  نیتم رو به استخواست با دو تا دستاش بلندم کنه،دس یدستش رو به طرفم دراز کرد،م یکی اون

 :زدم وبا عجز گفتم

 !کنم یبسمه،خواهش م گهیم،دیترو خدا بر گرد-

 :بلند کرد وگفت نیزم يدستش من رو از رو یکیبا اون  یشد،به اسون شتریاشکام ب ختنیر وسرعت

 !ستیاونجا ن یناصر نام گهیکه د ینیتو اون خونه وبب يخودت بر يبا پاها دیاالن با نیهم-

اما  دیلرز یدلم بود وتمام ستون بدنم م يکه ترس تو نید،باایمن رو به طرف خونه کش بایحرف تقر نیا وبازدن

 ینم دیمن رو تهد يخطر چیبا وجود فرزان ه کردمیم وفته،احساسی یبرام نم یته قلبم مطمئن بودم که انفاق

 !کنه

بود،دستش رو ازاد کرد  کیاتاق رو بازکرد اما تاررفت،در  ییپاش در خونه رو باز کرد وبه طرف اون اتاق کذا با

چشمام گرفتم،چون دوست نداشتم  يالمپ برد،به محض روشن شدن اتاق دست ازادم رو جلو دیوبه طرف کل

 :گوشم گفت ریبا ارامش ز. وفتهیب یینگاهم به اون اتاق کذا گهید

 !ستین يزیاتاق چ يتو نیبه حرفم اعتماد کن وخودت بب-

 :گفتم هیباگر

 !کنم ینگاه نم-
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 !بارهم که شده بهم اعتماد کن کی يبرا-

رو  اتیشدم،تک تک جزئ رهیلحن پر خواهش فرزان دستم رواز چشمام برداشتم وبه اتاق مرتب روبه روم خ نیباا

 :زد،باارامش گفت یچشم م يتو یلیمرتب بودفقط نبود اون اباژور خ زیکردم،همه چ ینگاه م

 !ستین فیکث ونیاز اون ح ياثر چیه گهینغمه د ینیب یم-

 :چشماش نگاه کردم وگفتم يتو

 !؟یچ رونیب-

 :گفت باتعجب

 !رونیب -

 رونی،بیچ رونیب د،امایترسم،چون شماها کنارم هست یخونه نم نیاز ا گهی،دیرم تنهام چ یم رونیب یوقت-

 !هست که مواظبم باشه یتنهام اونجا ک

 :کردگفت یکه به چشمام نگاه م یچشماش نگاه کردم،اونم در حال يتو بااشک

 !هم خودم مواظبت هستم رونیب-

 :شد وگفتم نیغمگ نگاهم

 !يچطور-

 !رسونم یخودم رو م یباهات هستم،هرجاکه باش شهیمن هم-

 :زمزمه کردم بابغض

 !یمواظبم باش شهیوهم يتنهام نذار يد یقول م-

 :مشت کرده اش انداختم که گفت يبه دست هاانداخت  میاشک يبه چشما ینگاه

 !نغمه...دم،نف یقول م-

 :وگفت دیکش یقیحرف کالفه روشو ازم گرفت ونفس عم نیا وبازدن

 !نگرانمون شدند م،حتمایبرگرد گهیبهتره د-

قلب پر طپشم  يانداختم ودستم رو رو ینگاه شیخال يرفت،به جا رونیاز اتاق ب عیحرف سر نیا وبازدن

 !ترس نبود يبلند قلبم برا يصدا نیمطمئن بودم ا زیچ هیز گذاشتم،ا

که  ییحرف ها ياداوریکردم،با یاحساس ترس نم گهیحالم خوب بود ود یلیخ دارشدمیکه از خواب ب صبح

نباش اون حرفها به  ادخوشحالیگفت ز یوجودم م يتو ییصورتم شکل گرفت،ندا يرو يفرزان بهم زد،لبخند
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رو فقط به خاطر من زد  هادونستم که اون حرف یبودم وم دواریاماته قلبم ام.خاطر تونبود به خاطر بچه ها بود

 ...فقط به خاطر من

تشکرکنم وهم  شبشیدست وصورتم وخوردن صبحانه به طرف اتاق فرزان راه افتادم،تابخاطر کارد بعدازشستن

 :چندضربه به در وارد کردم یاروم نم،بهیکه بهم زد بب ییعکس العملش روبعداز حرفا

 !ه؟یک-

 تو؟ امیتونم ب یمنم نغمه م-

 :باالخره جواب داد یمکث کوتاه بعداز

 !دییبفرما-

فرزان جهت نگاهم رو  يبود نگاه کردم،باصدا دهیتختش خواب يرو باز کردم و واردشدم به ارسام که تو دراتاق

 :دادم رییتغ

 !افتاده؟ یاتفاق-

 دمیاش کالفه شدم ودست وپام رو گم کرده بودم،نگاهم رو دزد رهیاب دهنم رو قورت دادم،ازنگاه خ بااسترس

 :وگفتم

 !ازتون تشکر کنم دیکه در حقم کرد يبه خاطر کار...خواستم...یم...من-

 :کرد جواب داد ینگاهم م رهیخ همونطورکه

 ...اون کار رو بخاطر عموبودنم انجام دادم ست،منیبه تشکرن يازین-

نغمه خانم فقط به خاطر حس عموبودنش  يدید(درون وجودم شکست، يزیدم،چیحرفاش رو نشن يادامه  گهید

بود،صدام رو گم کرده ام،بعداز  دهیبه دهنم هم رس یکالمش حت یدهنم خشک شده بود تلخ)کارو انجام داد نیا

اب دهنم رو قورت  ،مرتبکردم نشون ندم که جلوش شکستم وخورد شدم یسعکردم و دایچند لحظه صدام رو پ

 یکه سع یبره،بازحمت دهنم رو باز کردم وبالحن نییکرده بود پا ریگلوم گ يکه تو یبغض لعنت نیدادم تا ا یم

 :باشه گفتم يکردم عاد یم

هم که  يتشکر نیا دیر کنمن نبوده،شما فک د،باطریبهم زد شبیکه د ییدونم که تمام کارها وحرف ها یم-

 ...از طرف بچه هاست:وادامه دادم دمیشکمم کش يبه رو یست،دستیکنم،از طرف من ن یدارم ازتون م

قفس شده بود فرار  يکه به نظرم اندازه  یبلند از اتاق يپشتم رو بهش کردم وبا گام ها عیحرف سر نیا باگفتن

محکم  ستیکردم خم نشم،نغمه االن وقت خم شدن ن یگرفتم،سع واریکردم،به محض بستن در دستم رو به د
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وجودم روشن شده خاك  يتو تازهکه  یشیات نیا يرو دیست،بایونشون بده که اصال حرفاش برات مهم ن سایوا

بکشونه،کمرم رو صاف کردم  شیبزرگ تر بشه وتمام وجودم رو به ات شیات نیاجازه بدم ا دی،نبا زمیبر یفراموش

غرورم رو خورد کنه وبا قدم  یدم کس یاجازه نم گهیمن رو بشکنه،د یکس گهیدم د یمشکنم اجازه ن یمن نم

ساختمون برام سخت  يزودتر خودم رو به باغ برسونم،تحمل فضا هبلند به سمت اسانسور رفتم تا هرچ يها

 .شده بود

 

 )فرزان( 

 دایکه داشتم به نغمه پ يدیطرف احساس جد هی ه،ازیدلم چ فیدونستم تکل یشدم،نم رهینغمه خ یخال يجا به

که  یکنم،به عشق یم انتیدارم به مهال خ نکهیکرد،عذاب ا یعذاب وجدان ولم نم گهیکردم واز طرف د یم

اورد،کالفه از جا بلند  یم ردو احساس متفاوت داشت من رو ازپاد نیکنم،ا یمن ومهال بود دارم پشت م نیب

نشد،از پشت پنجره به  داریخورد اماب یمشت تکون نیا يااز صد دم،ارسامیکوب زیم يبه رو یشدم مشت محکم

 رهیجا خ کینشست وبه  شیشگیهم مکتیکه اهسته اهسته به طرف ن دمیباغ نگاه کردم،نغمه رو د

نشون بدم  یکه عکس العمل نیقبل از ا اما دیکردم به طرفم برگشت ومن رو د یشد،همونطور که نگاش م

 :گفتم یگذاشتم وبه اروم شهیش ينگاهش رو ازم گرفت،دستم رو رو

 !نغمه یمیزندگ يتو جا-

 يکردم رو یم یسع نکهیباا.رفتن به شرکت اماده شدم يواز پنجره فاصله گرفتم برا دمیکش یاه

خواستن ها  نیهم از ا د،خودمیکرد،که نبا یرو م یکارهاتمرکزکنم،نتونستم تمام فکر و وجودم طلب کس

که چم  دیرسپ یازم سوال م دومدامیکه فرهادهم فهم يبودم،به طورکه داشتم کالفه شده  ییونخواستن ها

خواستم بعداز شام برم  یشب م.کردم یکرد فرار م یکه م يکنجکاو ریسر باال از ز يشده ،باجواب دادن ها

تمام  دمیطرف خونه پرواز کردم،فهم باًبهیوتقر اوردمیطاقت ن گهیبرم که همه خواب باشند اما د یخونه،موقع

با نرفتن به خونه فرهاد ازحسم  نکهیهم از ا یکنم،از طرف یزدم که بهش فکر نم یشتم خودم رو گول مروزدا

 .دمیخبر دار بشه ترس

مهسا نشسته بود،بعداز چند لحظه نغمه  يپاها يشام همه نشسته بودند،ارسام هم غذاشو خورده بود ورو زیسرم

 يمحض بر خوردش با نغمه،اخ بلند د،بهیوبه طرفش دو نییپاهامهسا امدپا ياز رو دنشیامد،ارسام باد

 :گفتم يبلند يشدم وبا صدا زیخ میگفت،ازترس ن
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 !مواظب باش-

نغمه  يشدند،صدا رهیبرخورد قاشقها بابشقاب ها هم قطع شد،وهمه با تعجب بهم خ يصدام،صدا يازبلند

 :وگفت دیشارسام ک يبه صورت بغض کرده  یشسته بود دست نیزم يکه رو یامد،درحال

 !ها باشه،بابا که سرتو دادنزد ینکن هیگر-

خنده ش باال رفت،نفسم رو فوت کردم وبدون  يبعد صدا یگرفت وشروع کرد به قلقلک دادنش،کم وتوبغلش

به طرفشون رفتم،خم شدم وارسام رو بغل کرد وبا  دیشد توشون د یکه هنوز تعجب رو م هیتوجه به نگاه بق

 :بشنوه گفتم که فقط نغمه یاروم يصدا

 !خطرناکه يکه تو دار یتیوضع يکارها برا نی،ایمواظب خودت باش دیبا-

از دستام نگه داشته بودم،دستم رو به  یکیکه ارسام رو با یحال دم،دریکه من فقط د يزد،طور يمحو پوزخند

نگاهش  عیچشمام نگاه کرد،سر يبه دستم انداخت وتو یبلند بشه،نگاه یطرفش گرفتم تاباکمکم بتونه به راحت

نشست،از  زیرفت وپشت م زیگرفت وبلندشد وبه طرف م واریرو ازم گرفت وبدون توجه به دستم،دستش رو به د

به اتاقم پناه بردم تا  يریدستام رو مشت کردم وباگفتن شب بخ تیحرصم گرفت،از عصبان یلینغمه خ یتفاوت یب

 . کنم یخشمم رو اونجا خال

رو نتونسته بودم بخوابم،کت  شبیبودم کل د ین به شرکت درحال اماده شدن بودن،هنوزم عصبانرفت يبرا صبح

 یاز سردلتنگ یانداختم، اه یخال مکتیبه ن یوپشت پنجره رفتم،نگاه دمیکوب زیم يدستم رو محکم رو يتو

در امد،فکر  يبودم که صدا مکتیبه ن رهیاز راه دور شروع کنم،خ دنشیتونستم صبح رو باد ینم یدم،حتیکش

 :گفتم یمکث چیحتما نغمه است که امده بهم سر بزنه،بدون ه روزیکردم مثل د

 !دییبفرما-

 :به چشمام انداخت وگفت یکه داشتم پر زد ورفت،سرش روبلند کرد ونگاه یمهسا تمام شوق اماباواردشدن

 !باهات صحبت کنم یموضوع مهم هیخوام در مورد  یفرزان م-

 :گفتم باتعجب

 ؟یچه موضوع-

 :من من کردن ادامه داد یکم بعداز

وامدم خودم باهات  اوردمیمن طاقت ن یم،ولیموضوع خبر داره،اما گفت بهتره مطمئن بش نیالبته فرهاد هم از ا-

 !صحبت کنم
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 :شده بود شتریب یلیخ تعجبم

 !شنوم یم-

 :وگفت دیکش یقیرو بست ونفس عم چشماش

 رو بزنم؟مقدمه حرفم  یتونم ب یم

 :مقدمه گفت یبله تکون دادم،چشماش رو بست ودر همون حال ب یرو به معن سرم

 !؟يتو نغمه رو دوست دار-

کردم  یپشتم رو بهش کردم وسع عیبود دست وپام رو گم کنم،سر کیکه زد دهنم از تعجب بازموندونزد یباحرف

 :هم موفق شدم يارامشم رو حفظ کنم،تا حدود

 !د؟یدیرس جهینت نیازکجابه ا-

 :تعجب گفت یباکم

 ...یومواظبش هست يد یبهش توجه نشون م یلیکه خ ییاز اونجا خب

که  یکه به نغمه دارم باخبر بشه،البته تا زمان ياز حس عالقه ا یدادم کس یاجازه م دینبا دمیحرفش پر نیب

 :گفتم ام،باطعنهیباخودم بتونم کنار ب

 که من به نغمه عالقه دارم دیخودت وفرهاد برداشت کرد زهایچ نیباهم-

 :برام زجر اوربود گفتم یلیحرف ها خ نیکه گفت ا یزدم،ودر حال يپوزخند

 !ستیما ن يدر شأن خانواده  یمثل نغمه بشم،اون حت یتونم عاشق کس یمن م یکن یدرضمن خودت فکر م-

نغمه برام مهم  يخانواده  تیدونستم که اصالًوضع یبودم خودمم م یعصبان یلیکه زدم خ ییحرف ها نیا از

کردم ورو بهش  یرو سر مهسا خال تمیشدم ،عصبان یوجدان تموم وجودم رو گرفته بود وعصبان ست،عذابین

 :دمیغر

 !دیموضوع رو فراموش کن نیکنم ا یبه نغمه ندارم،خواهش م یحس چیم ه دیدیحاال که فهم-

 ...امافرزان-

 :بسه باال اوردم وگفتم یرو به معن دستم

 !که گفتم نیمه-

 !داد یدر نشون از رفتنش م يبعد صدا ینگاه کردم،کم رونیفاصله گرفتم ودوباره به ب ازش

 :دم،مهسایصحبت مهسابانرجس روشن ياز اسانسورخارج شدم صدا یوقت
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 !نغمه کجاست؟ ینرجس-

 :تعجب جواب داد یباکم

 !رونیب رهیونه داره مکه از خ دمشید قهیدونم،اولش گفت باشما کارداره،امابدازچنددق ینم-

 :گفت مهساباتعجب

 !ره؟یکجا م رون،نگفتیب-

 !نه؟-

ندم وباعث نشم که شک  مونشونیهم تعجب کردم هم نگران شدم،اما خودم روکنترل کردم تا نگران من

 .مشغول به شرکت رفتم يازشون جدا شدم وبافکر یخداحافظ کیبشه،با شتریمهسانسبت بهم ب

نتونستم  شتریب کیکارها تمرکزکنم،تاساعت  يتونستم رو یواضطراب نم یشرکت بودم ازشدت نگران یوقت

نغمه مطمئن  ابرنگشتنهیسردرد زودتر به خونه برگشتم تا خودم از برگشت  يخودم رو کنترل کنم وبابهونه 

 .بشم

که درحال  دمینرجس رو د به خونه به سرعت به طرف سالن رفتم دنیشده بود،به محض رس شتریشوره ام ب دل

 :تا لرزش صدام کم بشه دمیکش یقیکردن سالن بودنفس عم زیتم

 !سالم نرجس خانم-

 :اش جواب داد دهیخشک يلب ها نیقلبش بودازب يکه دستش رو یطرفم برگشت درحال دوبهیکش يبلند نیه

 !سالم اقا-

 :گفتم یباشرمندگ

 ترسوندمت،نرجس خانم نغمه برگشته؟ دیببخش-

 :نبود يخبر یدگیالش بهتر شده بود واز اون رنگ پرح کمی

 !نه اقاهنوزبرنگشته-

 !د؟یباهاش تماس گرفت -:دمیپرس یبانگران

 !نگران بود یلیمهسا خانم چندبار زنگ زد اما تلفنشون در دسترس نبود،خود مهسا هم خ-

دبود،نرجس کارهاش رو تموم کردوبه  کیبه ساعتم انداختم،ساعت نزد یمبل نشستم ونگاه يرو یبانگران

دونستم  یمکث کردم نم یشماره اش کم ينغمه رواوردم،رو يرو برداشتم وشماره  میاشپزخونه رفت،گوش

 :لحظه نرجس امدوگفت انه،درهمونی رمیباهاش تماس بگ
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 !اقافرزان نغمه امد-

 :فوت کردم وگفتم یرو بااسودگ نفسم

 ممنون یلیخ-

 يکرد،لبخند ینگاه م شیکه به گوش یدمدرحالیطرف باغ رفتم،ازهمون باال نغمه رو د مبل بلندشدم وبه يازرو

به طرفش  دیخند یم یالیخ یمردم واون داشت باب یم یشدم من داشتم از شدت نگران یهم زده بود،عصبان

 :گفتم يبلند بایتقر يوصدا تیرفتم وباعصبان

 !؟يازصبح تاحال کجابود-

شده بود،وبالحن سرد تر از اون  خی کهیکه مثل دوت یینبودباچشما ين لبخنداثراز او گهیرو بلندکرد د سرش

 !بودم رونیسال،ب-:گفت

زد،به خودم که امدم متوجه  یسه تا کلمه بودهمون بهتر که حرف نم نیهم میرفتم،جواب اون همه دلنگران وا

وارد شد،به  یالیخ یکه در سالن رو باز کرد وباب دمیشدم نغمه ازکنارم رفته،سرم رو که برگردوندم،نغمه رو د

 یاما من نم)تفاوت یال باش وبیخ یکارات رو،تو هم مثل خودش ب نیفرزان جمع کن ا(زدم بیخودم نه

 .تونستم

 نیرینغمه ش ينغمه نشسته بود،داشت برا يپاها يارسام رو میشام طبق معمول همه دور هم نشسته بود بعداز

که بابام بهم زد  یده،باحرف ینشون نم یاما توجه شهینگاهم م ینیبودم که متوجه سنگکرد،مطمئن  یم یزبون

 :نگاهم رو ازشون گرفتم وبه بابام دوختم

 !فرزان؟ یکارکنیچ يخوا یباالخره م-

 :گفتم باتعجب

 رو؟ یچ-

 !؟یکار کن يکه اصالازش سررشته ندار يکار يتا اخر عمرت تو يخوا یم-

 یمشغول بشم اما واقعا نم مارستانیب يدوست داشتند که من تو یلیخ ه،باباومامانمیدونستم منظورش چ یم

داد،چشمام رو  یکار رو بهم نم نیا يکرده بود اجازه  شهیوجودم ر يکه تو یخواستم ترس یتونستم،اگر هم م

 :بستم وگفتم

 !بر گردم میتونم که به شغل قبل یخوام ونم ینم گهید دیبابا باور کن-

 :اع از من گفتدف فرهاد
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که بتونه خودش رو  میفرصت رو بهش بد نیا ره،بهترهیبگ ادیشرکت رو  يتونه کارها یبابا بالخره کم کم م-

 !هم ثابت کنه نهیزم نیتو ا

 یتکون داد وبا مامانم مشغول صحبت شد،دوباره به نغمه نگاه کردم،ب ياز فرهاد تشکر کردم،بابا سر بانگاهم

 يکه رو یاسم دنیزنگ خورد،باد شیکرد،درهمون لحظه گوش یرسام صحبت مخبر از همه جا داشت باا

از سالن خارج  يدیگذاشت وبا گفتن ببخش نیزم يزد وارسام رو بوس کرد ورو ينقش بست لبخند شیگوش

 .شد

کرد که  یمن رو وادار م يرویتوجه باشم اما نتونستم ن یکه به نغمه زنگ زده ب یکردم نسبت به کس یسع

انداختم،بابا مشغول صحبت با مامانم بود وارسام هم سر مهسا  هیبه بق یبانغمه تماس گرفته،نگاه یبفهمم ک

کردن  دایپ ياز سالن خارج شدم وبرا.به باغ برم یتوجه چیه جادیکردم بدون ا یوفرهاد رو گرم کرده بود،سع

که از زبونش خارج  یسما دنیستادم،باشنیکردم،بدون سر وصدا پشت سر نغمه ا داینغمه ،منبع صدا رو پ

 :رفتم شیتا مرز مرگ پ يشدم واز حسود یدم،عصبانیشن

 !رمیبگ میخوام تا تصم یهفته وقت م کیاقاساسان،من حداکثر -

 :کرد وگفت یکوتاه ي خنده

 !ستین یکیکوچ میکه تصم یدون یکنم،اما خودت هم م یم یباشه ساسان،من سع-

 !ترسم یمن م... اخه من-

 !یدون یخودت که بهتر م-

 !هفته باشه کیکنم حداکثر  یم یدم اما سع یباشه قول م-

 !؟يندار يباشه ممنون،کار-

 .خداحافظ-

ترسم خودت  یرم،میرو بگ میتصم نیسخته ا یلیسخته،خ یلیخ ایخدا-:رو قطع کرد وزمزمه وار گفت شیگوش

 !کمکم کن

زد واز کنارم  يکرد وبعداز چند لحظه پوزخند یاول اخم دنمیبکنم به طرفم بر گشت،باد یکه حرکت نیاز ا قبل

 .ترس وشک وسوال تنها گذاشت یرد شد وبه طرف ساختمون رفت،من رو با کل

 نیکنه،ا یمثل قبل رفتار م هیمنه،وگرنه بابق يبرا رهافقطییتغ نیگذره،البته ا ینغمه م يررفتارهاییهفته ازتغ کی

زنم که برام  یکالفه کرده،مدام به خودم تشر م یبودنش نسبت به من، من روحساب تیاهم یسرد وب یینگاه ها
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تفاوت از رفتارهاش بگذرم،ازاون  یتونم ب یمهم مهم تر شده،ن دنیبرام از نفس کش ینداشته باشه،ول تیاهم

خوام  یم ره،مدامیباهاش تماس بگ دیکه نبا یترسم اون یخوره ومن م یزنگ م یلیخ شیها گوش یبدتر تازگ

 گهیکه به مهال داشتم ود یعذاب وجدان عشق یکیره،یگ یرو م زجلومیبرم جلو وحسم رو بهش بگم اما دوچ

 .وعشق نباشه يدلسوز هی دیکه به نغمه دارم شا یحس نکهیا

وبعداز دوساعت گشتن  دمیکش ینغمه رو ندارم،اه یخیسرد و يدوست نداشتم برم خونه تحمل نگاه ها امشب

شدم وبطرف ساختمون رفتم،ناگهان نغمه  ادهیپ نیرو پارك کردم وازماش نیماش.به خونه برگشتمها  ابونیتو خ

پشتش به من بود،چند قدم به طرف ساختمون  شهیومشغول صحبت باگوش ستادهیاونطرف باغ ا دم،یرو د

موقع شب،اما بازم  نیبه نغمه تماس گرفته ا یک ستیخواستم به خودم ثابت کنم اصال مهم ن یبرداشتم م

شدم،صداش  کیبهش نزد یکرد،به اروم یکار م نیداد دلم بود که من رو وادار به ا ینتونستم مغزم فرمان نم

 ياون اسم خون تو دیپشت درخت پنهان شدم،دوباره باشن دمیصداش رو واضح شن نکهیشد،تاا یم شتریب شتریب

 :دمییهم سا يرو تیرگهام منجمد شدودندونهام رو از عصبان

 !امیرو گرفتم ساسان فردا م میتصم...خواستم بگم یم افتادهفقطین ینه اتفاق-

-... 

 !نمشونیامادوست دارم بب رمیرو بگ میتصم نیسخت بود ا نکهیاره،باا-

 !رمیگ یم یتاکس يایخود دنبالم ب ینم-

 :جواب داد باخنده

 !هیجد ممیکنم تصم ینترس فرار نم-

 !ساعت چهار-

 !خداحافظ يندار يباشه کار-

متوجه حضورم بشه  نکهیاز ا نم،قبلیتونستم لرزش دستاش رو بب یهم م نجایدستاش گرفت ازهم نیرو ب سرش

ساسان مرموز  نیبفهمم که ا دیکردم فرا با یاز درخت فاصله گرفتم،به طرف ساختمون رفتم وباخودم فکر م

 !هیک

 یهفته باهاش صحبت م کی نیکه نغمه توا یاسانحتما بفهمم که س دیکردم،امروز با یبه ساعتم نگاه م مدام

 یرو عوض م ممیسه بعدازظهربود،ازصبح تا االن مدام تصم کیشده،ساعت نزد داشیوازکجا پ هیکنه ک

دونستم نغمه  یم تمتونس یخواستم هم نم یتونستم،اگه م یخواستم نغمه رو فراموش کنم اما نم یکردم،م
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 يواریشمار ساعت د قهیدق يبه عقربه  يونم فراموشش کنم،نگاه اونقدر برام مهم شده اگه هم بخوام نت

 يبکنم،کت رو يا گهیفکر د نکهیمونده بود تا ساعت سه،چشمام رو بستم بدون ا گهید قهیدق کیانداختم 

 .زدم رونیرو چنگ زدم واز شرکت ب یصندل

بودم که نغمه زودتراز ساعت سه از خونه  نینگران ا. بود میمنتظر نغمه بودم،ساعت سه ون یاصل اونیسرخ

که همزمان نغمه رو  دمیچیپ یفرع ابونیخ يرو روشن کردم،تو نیزده باشه،باحرص ماش رونیب

 رلبیوز دیکش ین،پوفییرو دادم پا شهیپاش ترمز کردم وش يکرد نشون ندم جلو یم یکه سع یدم،باخوشحالید

 :سالم کرد،جوابش رو دادم وگفتم

 ؟يبر يخوا یم ییجا-

 :رو باز وبسته کرد وگفت چشماش

 !رونیخوام برم ب یم دینیب یبله همونطور که م-

 :هم محکم فشار دادم وباز کردم وگفتم ينغمه از حرص چشمام رو رو يلحن طلب کارانه  از

 !رسونمت یسوار شو م-

 :دمیفهم دیکه کش یقیرو از نفس عم نیشد ا شتریب تشیعصبان

 !تونم برم یممنونم از لطفتون خودم م-

 :بردم باال یشدموصدام رو کم یعصبان

 !رو دوبار تکرار کنم پس سوارشو یکه دوست ندارم هرحرف یدون یم-

نبود گرم  یخیچشمام نگاه کرد،طرز نگاهش  يشد،تو کیکردونزد یوخدش رو ط نیماش نیب یقدم کی فاصله

 یبه اروم میبه هم بود رهیتم از چشماش دل بکنم،همونطورکه ختونس یکه نم يهم گرم،طور یلیشده بود،خ

 :گفت

 خوام سوارشم؟ یچرانم دیدون یم-

روح  یشد وب خیتونستم زبونم رو تکون بدم،دوباره گرما از چشماش رفت و ینه تکون دادم نم یرو به معن سرم

 :ادامه داد يشد وباپوزخند

 !دیمثل من رو سوار کن یهست که کس نتونیچون نه در شأن شماست ونه در شأن ماش-

که  یادحرفیحرف ازم فاصله گرفتودوباره شروع به رفتن کرد،بعداز چند لحظه به خودم امدم و نیگفتن ا بعداز

به پشت سرم نگاه  ي نهییبه راه افتاد،ازا يبد يباصدا نیرو باحرص روشن کردم وماش نیبهم زد افتادم،ماش
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 یگرفتم،فکرم رو عمل میکردم وتصم نیماش يحواله  یمشت تیباعصبانگرفت ورفت  یتاکس هیکردم،نغمه 

 .لمیکنم،برخالف م

 

 )نغمه(

 ...هفته قبل کی

 يدیحس جد نیدرمورد ا زیخواستم باعز یومادرم رو کرده بود،م زیعز يبدجور دلم هوا دم،امروزیرو پوش لباسام

 يکه تو یکیحس کوچ نیدرمورد ا زومادرمیقلبم روشن شده بود حرف بزنم،دوست داشتم خودم به عز يکه تو

 :امدم وروبه نرجس گفت رونیقلبم روشن شده بود حرف بزنم،ازاتاقم ب

 !،مهساکجاست؟ینرجس-

 :فکرکردن گفت یبعدازکم

 !دمشیند گهیباال،ازاون لحظه د يخواست بره طبقه  یکه م شیپ قهیپنج دق-

به  ستینداد،مطمئن بودم تو باغ هم ن یاما جواب به دراتاقش ضربه زدم.باالرفتم يکردم وبه طبقه  يتشکر

 دمیکه شن یخواستم ضربه بزنم که با حرف یبه طرف اتاق فرزان راه افتادم،دستم رو اال بردم م لیدل نیهم

 :خشک شد

 که من نغمه رو دوستدارم دیخودت وفرهادبرداشت کرد یکه گفت ییزهایچ نیبه خاطر هم-

 :ادامه داد یمکث کوتاه بعداز

ما  يدر شأن خانواده  یمثل نغمه بشم،اون حت یتونم عاشق کس یمن م یکن یرضمن خودت فکر مد-

 ...ستین

شل  يوبا قدم ها دمیکش یقینتونستم بمونم وبه حرفاش گوش کنم،نفس عم گهید یعنیصبر نکردم، گهید

 یطلب م يادیز ژنینفس بکشم،بدنم اکس یتونستم به راحت یخودم رو به اسانسور رسوندم،داخل اسانسور نم

واقع روح وقلبم  ،درقفس افتادم وبدنم در حال خورد شدنه يکردم تو یکردم،احساس م یم یکرد، احساس خفگ

 .خرد شد

 دینبا شهیکه هم رمیادبگی دیدر گلوم بدون توجه به حال وروز خرابم مدام در حال بزرگ شدن بود،اما با بغض

بغض  دی،باينفهمه چقدر خرد شد یکس ،تاياون رو قورت بد دیوقت ها با یبه اشک کرد،بعض لیبغض رو تبد

بکوبونه توسرش تا  افته،بغضهیبعشق  ادیوقت هوس کرد دوباره  هیکه اگه قلبت  يات نگه دار نهیس يرو تو
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ازخونه امدم  یبا چه سرعت دمیرو قورت بدم،نفهم یکردم اون لعنت یم یبودم وسع نیماش ره،تویبگ یفراموش

بزرگ وهنجره ام که با هم  یاون توده ونیفقط تونستم از م دیراننده ادرس پرس یشدم،وقت یوسوار تاکس رونیب

 :در حال جنگ بودند بگم

 !زهـــــــــرا...بهشت-

تونم برم باهاشون درودل کنم  یرو هم دارم که زنده باشه،دلم خوش دوتا سنگ سرده که هر دفعه م یکس مگه

که باهاش حرف  یرو داشته باش یکیخوبه  یلیکنند،خ یبه حرفام گوش م ندیبگو يزیچ نکهیواونهاهم بدون ا

 يجمله  هی نینم ندارم همیگذره اما من هم یم ستین يزیاروم بگه چ یلیاونم خ یاز غصه هات بگ یبزن

 .رو یخشک وخال

 یدوتا ادم يچقدر دلم برا دمیداشتم،فهم ازیاروم وساکت ن يفضا نیچقدربه ا دمیشدم،فهم ادهیکه پ نیماش از

 .کاش االن مـــن کنارشون بودم يهستند تنگ شده،از ته دل گفتم ا نجایکه ا

کنم  یذارم احساسش م یدادم،دستم رو که کنار قلبم م ومد،قورتشینشسته بودم،بغضم باال ن زیقبر عز کنار

 ادیرو  یه،درس سختنکن ياپردازینکنه رو یباف الیواسه خودش خ گهیزنه،حواسش هست د یم نیسنگ

 .رو هم داد؛شکست ادگرفت،تاوانشیکه  نهیگرفت،اما مهم ا

نداشتند  زشیشده بودند وقصد ر خیشده بود،اشکام  یخیکردم،فقط چشمام  ینم هیزبودم،گریبه سنگ عز رهیخ

 .کنم ینم هیگر گهیانگار قورت دادن بغضم خوب کاره خودش رو کرده د

 :ذهنم گفتم يتو یالیخ زیواربه عز زمزمه

 یگرفتن ها عادت دارم،اخم نکن دهیناد نیخرد شدن ها به ا نیمن عادت دارم به ا زینداره عز یاشکال-

رفتار  ينتونستم عادت کنم،عاد گهیدفعه د نیا زیکنم،اما عز ینم هیگر گهیتفاوتم د یمن چه ب نیز،ببیعز

حرف ها رو  نیا یاز کس بودود برام سخت ب نیشکستند،برام سنگ يعادت ها من رو بدجور نیدفعه ا نیکنم،ا

 رونشیقلبم ب ست،چونین گهیبود،چون د زیعز که،امابود،ارهیقلبم داره هرچند جاش کوچ يجا تو هیبشنوم که 

کنه،چون اسمون اون  یادم حسابش نم یقلبش داره که حت يرو تو یدونه کس یکرده فراموشش کرده،چون م

 .نییامده وخودش پا ایوخودش باهم فرق داره،چون اون باال به دن

 يتکون ها.تونم بغضم رو نگه دارم یدونستم نم یکرده بود م سیبه خودم امدم اشک تمام صورتم رو خ یوقت

 يبرا یچیه ایند نیکلمه زدم ،من توا نیبه ا ياند،پوزخند یموضوع ناراض نیداد بچه هام از ا یشکمم نشون م

تکه ازوجود  کیکه  ینه ماه درحال زتونستم رهاشون کنم وبرم،بعدا یبچه هارو چطور م نیا یخودم نداشتم حت
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حس  نیا گهیتونم چند وقته د یدندونام چطور م ریاالن طعم مادر بودن رفته ز نیکه از هم یخودم ر داشتند،من

خودم  نیرو که ب یمهر ومحبت وندیتونم پ یذارم م یشکمم م يدستم رو رو یکه وقت یرو فراموش کنم،من

 دمیکش یتونم دل ازشو بکنم،اه یتونم رهاشون کنم،چطور م یم ررو حس کنم،چطو شهیم جادیوبچه هام ا

 .نداشتم ایدن نیخودم توا يبرا يزیچ چیواقعا من ه

اگه نتونم  یشم حت یسنگ قبرش هم اروم م دنیدونستم باد یوبه طرف قبرمادرم رفتم،م زکندمیاز قبر عز دل

امامنم مثل اون  شم،یمنم مثل اون مادر م میدار کینزد یلیوجه شابه خ هیلمسش کنم،من ومادرم  کیازنزد

 .کلمه مامان رو بچشم دنیتونم طعم مادر بودن ولذت شن ینم

 .دمید یگ قبر مادرم رو مبود داشتم سن لهیودم وهمونطور که سرم به م ستادهیدر مقبره ا يها لهیم پشت

 .یروح ،یشده بودم،نه جسم خسته

توجه باشم اما درست  یکردم نسبت هش ب یاول سع دمیشد ر شن یم کیرو که بهم نزد ییقدم ها يصدا

که اون روز  دمیرو د يپشت سرم نگاه کردم،ازاسترس اب دهنم رو قورت دادم همون پسر ستاد،بهیپشت سرم ا

 :گفت یمقبره امد،بالحن خوشحال يتو

 !سالم دخترعمه-

 :گفتم شونیپر یوباحالت مضطرب

 !محترم ياقا دیاشتباه گرفت-

 :رو بهش کردم وازش فاصله گرفتم،هنوز دوقدم ازش دورنشده بودم،که باغم گفت پشتم

 !یزن یمن اشتباه نگرفتم باعکس مادرت مونم-

 :بلند گفتم يحالت باصدا درهمون

 !دیگم شما اشتباه گرفت یمحترم بازم م ياقا-

 :پراز غمش بلند شد يصدا

 !مثل مادرت نباش،مثل مادرت فرارنکن-

 :رومو طرفش کردم وگفتم باتعجب

 !هیمنظورت چ-

رو ازچشمام سرداد وبه شکمم دوخت وبعدازچند لحظه دوباره به چشمام نگاه کرد،نگاهش رو از غم  نگاهش

 :بهم کرد وگفت يا روزمندانهیپ ردادونگاهییتغ
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 !یستیکه دختر عمه ام ن-

 :رو فوت کردم وگفتم نفسم

 !ستمینه ن-

 :بلند خودش رو بهم رسوند وگفت بادوقدم

 !؟يستادیپس چرا باحرفم ا یستیاگه ن-

 :حرفش شروع به راه رفتن کردم،وجوابش رو ندادم،که ادامه داد نیباا

 :وادامه داد دیکش یاه یکن یفرارم یازچ یکن یفرار م يچرا دار-

 !يکرد یرفتار نم يطور نیوقت ا چیکشند،ه یانتظارت رو م ییچه کسا یاگه بدون-

سر اون  يرو رو تمیخواستم عصبان یامروز فشار روم بود م یکاف يشدم صبرم رو از دست دادم،به اندازه  یعصب

 :کنم،باداد گفتم یخال

کس رو ندارم،دلم  چیمن تنهام ه کریدر وپ یب يایدن نیچرا چون توا یدون یست،میکس منتظر من ن چیه-

 !از سرم بردار ،دستيدینمشون،فهمیب امیتونم هردفعه ب یخوشه اون دوتاسنگ قبره که م

 :فاصله گرفتم که دوباره صداش بلند شد ازش

 !؟یترس یم یاز چ-

 :کردم وراه رفته رو برگشتم وگفتم نگاهش

که  نیا اد،ازیرو بفهمند ازم بدشون ب تمیوضع یکه منتظرمند وقت ییکه کسا نیترسم از ا یم یازچ یدون یم-

 .بدونند زشونیترسم که من رو قاتل عز یم نیاز ا نمیتو چشماشون نفرت بب

 :به صورت پراز اشکم انداخت وگفت ینگاه

ست دونند،چون دو یم زشونیادگارعزیچرا، چون تورو تنها  یدون یتورو دوست دارند م یگ یکه م ییاون کسا-

 .نندیرو بب زشونیبشه دوباره عز ابستهیدن نیچشماشون از ا نکهیدارند قبل از ا

 :دمینال

 !؟یگ یراست م-

 !گم یراست م-

 !نفرت ندارند اد،ازمنیواقعا ازمن بدشون نم-

 !دمیمن بهت قول م ادینه ازتو نفرت دارند ونه ازتو بدشون م-
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 دادیبود که درحال رشد کردن بود واجازه نم یتخم شک ودول دم،تودلمیکش یقیرو بستم ونفس عم چشمام

گاه  هیتک هیمنم دوست داشتم  نمشونیخواستم بب یقلبم گوش دادم،ته قلبم م يبه ندا رم،امایبگ میدرست تصم

رو داشته باشم که دوستم دارند وازهمه مهم تر براشو مهم نباشه که من از کجا امدم،چشمام  ییداشته باشم،کسا

 :کشدم وگفتم یقینگاه کردم،نفس عم مییپسر دا ي افهیز کردم وبه قرو با

 .امیباشه م-

اصرارکرد که من رو به خونه برسونه اما  یلینشسته بودم ودر حال برگشت به خونه بودم،ساسان خ یتاکس يتو

 .برگردم یقبول نکردم،اخر هم با گرفتن شماره ام اجازه داد با تاکس

شدم وزنگ رو فشار دادم در باز شد،وارد شدم،در  ادهیپ یتر برسم خونه،از تاکس ریدبود وباعث شد  کیتراف کمی

رو  امیناشناس با تعجب پ يشماره  دنیبلند شد،باد میزنگ گوش يحال رفتن به طرف ساختمون بودم که صدا

 )خونه؟ يدیسالم رس:(بازکردم

 )شما؟:(اما جواب دادم هیشک کرده بودم ک نکهیباا

 گهیسال سن دارم اطالع د 28ساسانه  یدون یشما،اسمم رو که م ییشم پسر دا یمن م:(جوابش امد بالفاصله

 !)در خدمتم یهم خواست

 :دنیخوندم که با شن یرو م امشیپ بالبخند

 ؟يازصبح تا حاال کجا بود-

غرور زخم  دیاتونستم ،ب یم دیکنم،امابا یخیسخت بود خودم رو  یلیبرام خ نکهیصبحش افتادم باا يها ادحرفی

 یرو فراموش م ختمیکه صبح ر ییاون همه اشک ها دیکردم با یم میخورده وقلب شکسته ام رو ترم

رو مشت کرده بود  دم،دستاشیرو از صورت سرخش فهم نیبود ا یروبهش دوختم،عصبان میخیکردم،نگاه سرد و

 :گفتم خیبا لحن سرد تر از 

 !بودم رونیب-

 .حرف از کنارش گذشتم وبه طرف ساختمون رفتم نیا باگفتن

******* 

صورتش  يتوجه باشم تا تو یکردم نسبت بهش ب یگذره سع یمن با بافرزان م يرفتارها رییهفته از تغ کی

قلبم روشن  يتو شیحرف هاش ات ياداوریافتادم،با یکه فرزان به مهسازده بود م ییها ادحرفیکنم  ینگاه م
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 یرو بلکه اون حس دکه ز ییکنم فراموش کنم نه حرف ها یم یدن هم نداره،سعقصد خاموش ش شه،کهیم

 .قلبم روشن شده بود رو يرو که تو يکوچولو

 نمیمادرم رو بب يهرچه زودتر خانواده  نکهیا يساسان برا يها يطرف پافشار هیمشغول شده،از  یحساب ذهنم

زنه  یزنگ م ای دهیم امیبهتر شده،مدام بهم پ یلیباساسان رابطه ام خ.باهاشون ییارویترس رو گهیوازطرف د

 ییونه خبر داره که مادر اجاره ا امدونه که من دوقولو حامله  یپرسه البته نم یوحال خودم وبچه ام رو م

تونم  یتفاوت باشم اما نم ینسبت بهش ب کنمیم یسع نکهیومدباایشام به خونه ن يشب شده بود فرزان برا.شدم

 .کنم تو چهره ام نشون ندم یم یشم اما سع یکنه نگرانش م یم رید قهیتا چند دق

 .نمشونیخوام بب یوبگم که فردا م رمیخواستم با ساسان تماس بگ یباغ رفتم وم به

 !الو ساسان سالم-

 ؟یالو سالم نغمه خانم،دخترعمه شما خوب-

 !ممنون خوبم-

 !افتاده؟ یاتفاق-

 !امیرو گرفتم ساسان فردا م ممیتصم...خواستم بگم یفقط م افتادهین ینه اتفاق-

 !یواقعا مطمئن-

 !نمشونیدوست دارم بب رم،امایرو بگ میتصم نیسخت بودا یلیبرام خ نکهیاره باا-

 !امیبده دنبالت ب ،ادرسيایفردا م یحاالکه مطمئن-

 !رمیگ یم یتاکس يایخواد دنبالم ب ینم-

 :گفت باخنده

 !یوفرار کن یخوام وسط راه منصرف ش یاخه م-

 :گفتم باخنده

 !هیجد میکنم تصم ینترس فرارنم-

 !يایم یفردا چه ساعت-

 !ساعت چهار-

 !خوب مواظب خودت وبچه ات باش یلیخ-

 !خداحافظ يندار يباشه کار-
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دستام گرفتم به زور تونستم ترسم رواز ساسان پنهون کنم،دستام حاال شروع به  نیرو قطع کردم وسرمو ب تماس

تا از شدت ترسم کم بشه،بعد از چند لحظه که اروم شدم به طرف  دمیکش یم قیعم يلرزش کرده بود،نفس ها

 .تونم بخوابم یساختمون راه افتادم،مطمئن بودم تا فردا صبح نم

طرف فکرقرار امروز فکرم رومشغول کرده بود واز  هیراحت بخوابم،از تونستمیدوساعت بود،نم شبمیخوابد کل

 يزدند،دستم رو رو یکه داشتم روشون اثر گذاشته بود ومدام لگد م یسترسخوردن بچه هام،ا گرتکونید یطرف

 .نداشت يا دهیرند،امافایاروم بگ دیکردم تا شا یوباهاشون زمزمه وار صحبت م دمیکش یشکمم م

نگاه  واراتاقیوبه در ود دمیکش یقیربع به سه بود،نفس عم کیرفتن،ساعت  يبودم واماده  ستادهیا نهییا يجلو

 :کردم زمزمه وارگفتم یم

 نداشته باشم ییوتنها یکس یاحساس ب گهیاتاق د نیدوباره برگشتم تو ا یوقت دیشا-

 :گفتم یخوشحال یوباکم دمیشکمم کش يداشتم،دستم رو رو یبیغر حس

خانواده دارم که مثل کوه پشتم باشندودوستم داشته باشند،درست مثل شما با غم  گهیشم د یمنم مثل شما م-

حرف  نیتا حاال ا شبیند،ازدینخواند من رو بب گهیچه طور بوده د میبفهمند زندگ یوقت دینه،شا دمیشا:دادم ادامه

 !)؟یچ ادیاگه ازمن خوششون ن(دمیرس یم لهجم نیفکرام به ا يخودم مرورکردم،و ته همه  يهارو صددفعه برا

دکمه ارسال  يرو هم نوشتم،رو امیستم،پیبدم که هنوز اماده ن امیخواستم به ساسان پ یروبرداشتم م میگوش

زدند،به خودم تشر  یم ادیرو فر ییکردم،چشماش تنها نهییبه زن تو ا یدستم رو نگه داشته بودم،دوباره نگاه

که پناهت باشند پس حاال  یباش اشتهر د ییکه کسا یارزو رو نداشت نیهم اهاتینغمه چت شده مگه تورو(زدم

 )چت شده؟

 يکنم،شال وپالتوم رو دراوردم،رو هیخواستم گر یوجودم کالفه بودم م ضیضد ونق نیز ادونستم،ا ینم واقعا

فهمم که ترس من از رفتارشون  یکار کنم حاال م یچ ایتخت نشستم،خدا يانداختم وخودم هم رو یصندل

هام رو  ییدارم تنها اشم،دوستتنها نب گهیدوست دارم د یاما خودم چ نندیدونم من رو دوست دارند بب یم ستین

 مییکمک بخوام تا راهنما یتونم از ک ینم گهیشدم د دم،عاجزیبه صورتم کش یباهاشون قسمت کنم،دست

 :کنه،درهمون لحظه در زده شدو مهسا وارد شد با تعجب بهم نگاه کرد وگفت

 رون؟یب يبر یخواست یمگه نم-

 :رو تکون دادم وگفتم سرم

 !نه دمیبرم شا دیدونم شا ینم-
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 :جب گفتهمون تع با

 !دیچراشا-

 !دونم ینم-

 برو؟ رونیب يبر يخب اگه واقعا دوست دار-

 !نه ایدونم،دوست دارم  ینم-

 :خنده گفت با

 !یدون یاونم نم ایبرمت  یخودم م يخوا یباشه اگه م-

 :به چشماش کردم وگفتم ینگاه

 نه؟ ایبه نظرت من برم -

 :اد وگفتلحنم خنده اش رو قورت د دنیبود ،باشن يجد یلیخ لحنم

 !فشار روت بوده یلیچند هفته خ نیات عوض شه،تو ا هیرو ح کمیبه نظر من برو،تا -

 میگوش امیزنگ پ يبودصدا قهیبه ساعت کرد،سه وده دق یتو اتاق نبود،نگاه گهیبه خودم امدم مهسا د یوقت

تخت بلند شدم  ياز رو) سالم اره:(جواب دادم یمکث چیبدون ه) ؟يایم يسالم دار:(بلند شد،ازطرف ساسان بود

خانم  میاز مر کیکوچ یخداحافظ کیبودم که زود سر قرار برسم،با  دواریوراه افتادم،ام دمیولباسام رو دوباره پوش

 امدم رونیومهسا از خونه ب

رو  نیفتم،ماششانسم گ نیبه ا یلعنت د،تودلمیچیپ ابونیخ يفرزان تو نیبودم که ماش یاصل ابونیخ يها کینزد

 :لب سالم کردم،جواب سالمم رو داد وگفت زیوز دمیکش ین،پوفییپا دیرو کش شهیپام ترمز کرد وش يجلو

 !؟يبر يخوا یم ییجا-

 :شدم چشمام رو باز وبسته کردم وگفتم یعصب

 !رونیخوام برم ب یم دینیب یبله همونطورر که م-

 :هم فشار داد ولبش رو گاز گرفت وگفت يحرص رو يرو از رو چشماش

 !رسونمتیسوارشو م-

 یقیعم ،نفسیسوارم کن يخوا یخواستم بپرسم اصال من در شأنت هستم که م یگلوم رو گرفت،م بغض

 :کردم ظاهر محکمم ور حفظ کنم یوسع دمیکش

 !تونم برم یممنون از لطفتون خودم م-
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 :گفت يبلند يوصدا تیعصبان با

 !رو دوبار تکرار کنم،پس سوارشو یست ندارم هر حرفکه دو یدون یم--

 :چشمام شده بود خیچشماش نگاه کردم،م يکردم وتو یرو ط نیخودم وماش نیب یقدم کی فاصله

 چرا دوست ندارم سوار شم؟ دیدون یم-

خودشون رو تو  خیدادم،چشمام داشت  یبودنم رو از دست م یخینه تکون داد،منم داشتم  یرو به معن سرش

 :زدم وادامه دادم يبه خودم امدم،پوزخند عیلحظه خودم رو باختم اماسر هیکردند، یاتش نگاهش اب م

 !دیمثل من رو سوار کن یهست که کس نتونیچون نه درشأن شماست ونه درشأن ماش-

 يامد که با صدا نیماش يحرف ازش فاصله گرفتم وبه راهم ادامه دادم،بعد از چند لحظه صدا نیگفتن ا بعداز

 .کردم ینگاهش رو احساس م ینیگرفتم وسوار شدم سنگ یکه تاکس يبه راه افتاد،تازما يبد

** 

دنده عقب رفت واز کوچه  نیکه ساسان برام فرستاده بود نگاه کردم،ماش یشدم ودوباره به ادرس ادهیپ نیماش از

 .خارج شد

زد،به  یم ادیبودنش رو فر یمیقد رونیب نیخونه ازهمکوچه بود که ار قضاهم بن بست بود، نیا يخونه  تنها

فشار دادم وداخل  یکمیرو فشار دادم،بعداز چند لحظه در خونه با شد به در  فونیبه طرف در رفتم،وزنگ ا یاروم

از درخت هاش  یدرخت نداشت،معلوم بود بعض ادیباغش ز نمیتونستم ساختمون رو بب یجا هم م نیشدم،از هم

درخت هاهم از درخت  شتریکرد،ب یم ییخود نما نیزم يمونده ازشون رو یباق ياره شده،چون هنوز تنه ها

 نیمادرم توا يکه روز نیازتصور ا.خورد یتوشون به چشم م وهیم يسبز بودند و کمتر درخت ها شهیهم يها

که از خونه  یتیبه خونه کردم وبه جمع یزدم،دوباره نگاه جونهدلم  يتو یخونه بوده وبزرگ شده حس خوب

 .به طرفشون رفتم یشدموبه اروم رهیامده بود خ رونیب

بکنم پاهام رمق خودشون رو از دست داده  یتونستم حرکت ینم گهیقدم مونده بودکه بهشون برسم،اما د چند

 تیمیصم هینشونه بودم، هیکردم دنبال  یبود،به تک تک چهره هاشون نگاه م دهیچسب نیبودند،کف پاهام به زم

خواستم رنگ چشماشون  یتم،منگاهم رو از صورتشون به چشماشون دوخ.که بتونه مارو بهم وصل کنه يزیچ

 یوسع دمیکش یقیروبستم ونفس عم ،چشماميدور ،یزدند،دلتنگ یم ادیرو فر یغم هیرو بخونم،چشماشون 

قدم به طرفت بردارند،تا بفهمم  کی داونهای باگفت حاال یتونستم،احساسم م یکردم قدم از قدم بردارم اما نم

 دمیاغوشش فهم یفینفر فرو رفتم،از ظر کیهمونطور که چشمام بسته بود تو اغوش .نه ایخواهند  یمن رو م
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تونستم حس کنم که  یداد م یم ییاشنا يبه دو طرفم بود،اغوشش بو زونمیزنه،چشمام رو باز کردم دستام او

 :دورگه شده بود گفت هیکه از زور گر يکه تا حاال تو اغوشش نبودم،باصدا اغوشش برام اشناست هرچند

 !یادگارخواهرمینه،تنها ییتودخترندا-

 :رو دورکمرش حلقه کردم زمزمه وارگفتم زونمیاو يکه بغلم کرده خاله مه دستا یکس دمیفهم

 !خاله-

 !رمیاغوشم بگ يکه تورو تو دمیکش یروم يلحظه ا نیچند ساله که انتظار همچ یدون یم زمیجون خاله،عز-

 :لحظه ساسان خاله رو ازم جدا کرد بامالمت گفت همون

 !با بچش له شد چارهیرو،ب تشیوضع ینیب یعمه اوا مگه نم-

دستم رو گرفت وبه  یصورتش رو پاك کرد،وبا خوشحال يرو يکرد اشک ها یم هیکه هنوز گر یدر حال خاله

نبود با  يخبر شیپ قهیچند دق یاز اون خوشحال ياثر گهیاالتربود،دازمردهابرد که از همه سنش ب یکیطرف 

 :بغض گفت

 !پرپرشد یکه توجوون یخان داداش،دختر نداست همون ینیب یم-

خش  يوبا صدا دیکش یقیکه معلوم بود خودش روتا اون موقع به زور نگه داشته ،بغلم کرد ونفس عم ییدا

 :گفت يدار

احساس کردم ندا دوباره برگشته به  دمتیچشمات صورتت از همون دور که د ،رنگيد یندامون رو م يبو-

 :به طرفم امد وباغم گفت گهیزن د کیجدا شدم، ییاز اغوش دا!خونمون

 !خوشحالم یبه جمع خانوادمون برگشت نکهیهستم واز ا تییمن زندا زمیعز-

رفتارش ولحن  يتو یتونست یرو م يغرور هیاما  دیچشماش د يشد تو یوغم رو م یخوشحال نکهیباا

بچه داشت اونم ساسان  هیفقط  مییبهم خوش امد گفت،دا تیمیخاله ام هم با صم ،شوهریصحبتش بفهم

وبا  دادباهام دست  نیریاد،شیوشه نیریش يهم سن خودم به اسم ها بایدختر وپسر تقر هیبود،وخاله ام 

 :گفت یخوشحال

 !دخترخاله دنتیخوشحالم از د یلیخ-

 !نطوریمنم هم-:وارد کردم یدستش فشار اروم به
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ساختمون برد،در  يوبه طرف در ورود دیبعد از اون خاله ام دستم رو کش.هم حرف خواهرش رو تکرار کرد ادیشه

 یدست مبل سلطنت هینداشت وفقط  يادیز لیوسا م،سالنیبرد،وارد سالن شد یکه من رو باخودش م یحال

 .شده بود زونیاو روایوتابلو که به د زیوچند تا م

 :گفت یاروم يمبل دونفره،دونفر نشته بودند،خاله با صدا رو

 !مادرجون وپدرجون هستند-

اروم  يمبل بلند شد،وبا قدم ها يکنم،مادرجون از رو یتونستم حرکت یباغ بهم دست داد،نم يحس تو دوباره

فاصله افتاده بود  نمونیقدم ب کیون،به ارث بردم از مادر ج یمن رنگ چشمام رو از ک دمیامد،فهم یبه طرف م

قدم  کینشونه بود، هی د،دنبالیوکا یکرد با چشماش داشت صورت من رو م یما رو بهم وصل م یبیعج يروین

 :لرزش داشتند بغل کرد وگفت کمیکه  ییمن وخودش رو پرکرد ومن رو با دستا نیمونده ب یباق

دوستم من رو ارزو به دل  یم یکن یومن رو به حال خودم رها نم يگرد یدونستم برم یم یزم،برگشتیندا عز-

 !رمتیباراخر تو اغوش خودم بگ يبرا يد یواجازه م يذار ینم

هردمون  بایدوتقریشد ووسرم رو بوس کونیگلوم بود شکست،در همون لحظه پدرجون نزد يکه از اول تو یبغض

که تا حاال نداشتم حس پناه داشتم  یحس ارامشداشتم  یجمع بودم حس خوب تیرو دراغوش گرفت،االن که ب

 !نداشتم گهید يجا چیبابام ونه تو خونه مسعود ونه در ه يکه نه تو خونه  ییداشتم،حس ها تیامن

 یم دیذهنم شکل گرفته بود که با يتو یحواسم به جمع نبود که سوال ادیمن ز م،اماینشسته بود دورهم

 :دیورنگم پر نییقند خونم افتادپا دیکه خاله ازم پرس یتونستم،باسوال ینم دم،امایپرس

 خاله جون شوهرت کجاست؟-

تونستم به بعد موکول کنم،خاله ام با  یگفتم نم یموضوع رو براشون م نیا دیاالن وبا نیزدم هم یمحزون لبخند

 :گفت ینگران

 ست؟یحالت خوب ن زمیشد عز یچ-

موضوع رو تو جمع  نیتونستم ا یکردم،نم یم،از کجاشروع مگفت یم یچ دینه تکون دادم،با یرو به معن سرم

 یم ینگاهم بخونه که من چ يکردم،به خاله ام نگاه کردم کاش تو یباهشون صحبت م یخصوص دیبگم با

مبل بلند  يرو دازیفهم ونگاهم ر يجمع بگم،التماس تو يموضوع رو تو نیخوام چون واقعا برام سخت بود که ا

 :شدو روبه من گفت

 ؟يای ینغمه جان چند لحظه م-
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اتاق برد ،که اتاق  هیمبل بلند شدم وبه طرفش رفتم،من رو به  يکه داشتم از رو یسرعت ممکن تینها با

 :منتظر خاله ام نگاه کردم وگفتم يکتابخونشون بود،به چشم ها

 !دیرو بدون یموضوع هی دیشما با-

 :شدادامه دادم رهیبهم خ باسوال

 !اندیپدرجون ومادر جون هم ب خواهش کنم که شهیم-

سخت بود برام  نکهیم،بااییدا يرفت بعد از چند لحظه همشون امدند به اضافه  رونیب ییباشه ا باگفت

 :گفتم،اب دهنم رو از استرس قورت دادم وگفتم یم دیحرف بزن اما با مییدرحضوردا

 !شه یم یشوهرمن فوت شده،االن نه ماه-

 :گفت یباناراحت خاله

 !متاسفم-

 :داد وادامه

 !از شوهرته يکه حامله ا يپس بچه ا-

 :روفوت کردم وگفتم نفسم

 نه-

اش  دهیبهم چسب يلب ها ونیعالوه برتعجب خشم هم داشت،مادرجون از م مییصورتشون بود دا يتو تعجب

 :گفت

 !؟يور...چط...پس-

 :نگاهاشون درحال اب شدن بودم ریانجام نداده بود اما ز يمن کار بد نکهیباا نییرو انداختم پا سرم

 !هستم يمن مادر اجاره ا-

 .بلند شد مییپراز خشم دا يسکوت کرده بودند که ناگهان صدا همه

 :گفت يبلند يوصدا باخشم

 يندابود ادگاریکنم تو که  یبکنه،اماازتوتعجب م ییکارها نیامد همچ یبر م زتیهمه چ یب ياز اون بابا-

 !يشد نکاریبه ا یچطور راض

 :گفت یباناراحت ه،خالهیکنا يداد،بو یم ریتحق يبو حرفش

 ...خان داداش-
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 :وباهمون خشم گفت دیحرفش پر نیب ییدا

 !چقدر فروختت-

انجام نداده بودم،من  یحرف رو بهم بزنه من کار خالف شرع نیشد که ا یگلوم بزرگ شد،باورم نم يتو بغض

تک تک  يبه چشمها یبخاطرپولش انجام ندادم،بغض گلوم در حال بزرگ تر شدن بود نگاه یکار روحت نیا

 يریاشک جلوگ وششحرف دل همه شون رو زده بود،پلکهام رو بستم تا از ج مییشون انداختم انگار دا

د بو نیسنگ یلیشده بودند،حرفش برام خ رهیخ مییبه دا زیام هیکنم،چشمام رو بازکردم،همه به صورت گال

دادم  یاجازه م دیزدم،نبا یحرف م گهید دیهوانفوذ کرد،بغضم رو قورت دادم امروز با يتو شینیکه سنگ يطور

 :دمیکش یقیدوباره خرد بشه،نفس عم تمیغرورم وشخص

 د،اگهیسوال رو بهم جواب بد نیخوام ا یبه سوالتون جواب بدم م نکهیاحترامتون واجبه،اما قبل از ا ییدا-

 !حقمه دیبهم بگ یشدم هرچ باجوابتون قانع

 :رو بازبونم ترکردم وادامه دادم لبم

 د؟یشماتاحاالکجابود-

 :جوابم رو نداد یکس یمکث وقت یبعدازکم

 یدرنم کمیمردم اماج یکمربند بابام ازدرد م ریکه ز یموقع د،اونیداشتم کجابود اجیکه بهتون احت یاون موقع-

موقع که بخاطر پول عمل تنها  د،اونیشوهرم کجابود يموادشدم کلفت خونه  ياون موقع که برا!دیکجابود امدی

بد وبدتر،بدروانتخاب  ونیموقع که ازم اونرفتم، رمردیپ هیتامرزازدواج با یکه داشتم ودوستش داشتم حت یکس

 د؟یرو که داشتم رو جور کنم کجا بود یکس نیزتریشدم تا پول عمل عز يکردم ومادراجاره ا

 :شد یخارج م نشونیس ياز تو نیهمه سنگ يزل زدم،نفس ها مییدا يقرمز شده  ي افهیق به

 یدون یحق باشماست بابام من رو فروخت،خودمم خودم رو فروختم م ،ارهییدم دا یحاالجواب سوالت رو م-

 یبه نجات زندگ ،یفروختم،به زندگ یخودم خودم روبه چ یدون یفروخت،به مواد،م یبابام من رو به چ

شده  يچون مادراجاره ا هدوباره رونداره،حق ندار یکه چند بار فروخته شده حق زندگ یکس يمادربزرگم،حق دار

 !کنه یزندگ

 :همه ساکت بودند دیترک بغضم
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کردم هرچند که  یکارروبکنم،چه گناه نیخواست،بخاطر پول ا یبگم منم ادم منم غروردارم مگه دلم م یبه ک-

ادم  نیدونم چرا به نظرتون من گناه کارتر یوهمه اش رو شرع وقانون بوده،اما نم مرتکب نشدم ییمن کار خطا

 ...نداره ینم،اشکالیزم يرو

 :پاك کردم وبه طرف در رفتم پشتم بهشون بود در رو بازکردم وادامه دادم نمیرو بااست اشکام

 نیکه برام اشناهستند ا ییم هااد یحت یوقت_زدم یتلخ نجاپوزخندیا امدمیم دیدونستم ازهمون اول هم نبا یم-

 يکنندوپاشون رورو یبارهوس م کیدارم که هر چند دفعه  يها چه انتظار بهیاز غر گهیحرف هارو بزنم د

 ...کنند یزارندوخردش م یم تمیشخص

 نیا نکهیقبل از ا یحت نمشونیبب نکهیقبل از ا یحت ربودمیکه زدم دلم سبک شد،ازشون دلگ ییحرف ها بعداز

شده،دوقدم از در اتاق  داشونیسال نبودند،وحاال پ ستیب نیبودم که چطورتوا ریحرف هارو بهم بزنند،ازشون دلگ

 :دمیرو ازپشت سرم شن مییناراحت دا يدور شدم،که صدا

بود که  رتمیکه زدم از قلبم نبود،ازرگ غ ییحرف ها نیکه بهت زدم ناراحتم،ا ییبخاطر حرفا ،منیینغمه دا-

 کنم تیچندسال ازت حما نیستم تواچطور نتون

 :خش دارشد صداش

 !قدر زجر نکشه نیا ادگارندایتا-

اشک الودم  يبه چشما یدادم،نگاه یم مییکوچولو حق روبه دا کینگاه کردم، مییبه دا میاشک يها باچشم

 :بغلم کرد وگفت یانداخت وبه طرفم وبه اروم

 يندامون اشک تو ادگاریاجازه ندم که  گهیدم د یخواستم ناراحتت کنم،قول م یجون نم ییببخش دا-

 !بشه يزیچ ازمندیچشماش جمع بشه،ون

فهمم،حاال طعم  یرو م تیحما یشد،حاال طعم واقع ریدلم سراز يتو یبهم زد،حس خوب ییکه دا ییحرف ها با

م هم ازحس نفرت پدر یتونه،حت یمرد چقدر م هیگر  تیفهمم اغوش حما یفهمم،حاالم یپناه داشتن رو م

 .تر باشه يقو

 فیازدواج بامسعود رو براش تعر يکنم،منم از اجبارم برا فیبهم گفت که تمام ماجرارو از اول براش تعر مییدا

 :اخماش رو توهم فروبرد وگفت مییدم،دایرس امنشیار يوخانواده  لیبه فام یکردم،وقت

 !شناسمشون یم-

 :باتعجب
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 ؟ییدا شونیشناس یم-

 :وادامه داد دیکش یقیمون هستند،نفس عم یمیقد یخانوادگ ياره،ازدوست ها-

 !رمیوبگو که امشب نم ریباهاشون تماس بگ-

 :مبل بلند شد وبه طرف در رفت يحرف از رو نیا باگفتن

 ؟یکار کن یچ دیخواه یم ییدا-

 :گفت یمحکم يصدا با

 !خواهر زادم رو برگردونم يخوام غرور خردشده  یم-

 .و ارامش پراز اشک شد تیحس حما نیشد،چشمام از احرف خارج  نیا باگفتن

بود دوباره بهم برگشته بود،به  يکه سالها ازم فرار یشد،حس یصورتم پاك نم يلبخند از رو يلحظه ا تاشب

 .رم خونه یدادم که امشب نم امیمهسا پ

 دیکش یقیدراورد وبازش کرد نفس عم بشیج يرو ازتو دشیبرد،کل یخواب خاله من روبه طرف اتاق موقع

 :گفت یوبه اروم نییپا دیروکش رهیودستگ

 !اتاق مادرته-

 :به طرف اتاق رفتم و واردش شدم خاله بعد ازمن وارد شدوالمپ رو روشن کرد وگفت عیاتاق مادرم سر ازذوق

هستم،زود  ينارمن اتاق ک یصدام کن یتون یم یخواست يزیاتاق هست اگر هم چ نیتوا يالزم دار یهرچ-

 !امیم

که مادرم دراون  یبه اتاق.گفت وبعد ازاتاق خارج شد ودرو بست يادیز یحرف هارو باغم وناراحت نیا ي همه

 ی،م دهید یبابام افتادم که گفته بود مادرم روهرروز تو بالکن اتاقش م ادحرفیبزرگ شده بود نگاه کردم 

فقط  دمیاز دربالکن ند يکردم اثر هدوراتاق رونگا یه،هرچکه عاشق مامانم شده کجا بود ییجا نمیخواستم بب

فکرکردن باخودم  یبود نه باغ،بعداز کم ابونیپنجره خ رونیب يدوتا پنجره بود به طرف پنجره رفتم امامنظره 

 یم نکهیافتاد که چند تا قاب عکس روش بود،ازتصورا شیارا زیاتاقش رو عوض کردند،چشمم به م دیگفتم شا

رو به دندون گرفتم وبه طرفش رفتم،قاب عکس رو برداشتم عکس دوتا  ملب نمیتونم عکس سرد مامانم روبب

که بغلش بود صددرصدمادرم بود  یدادم،اون صیروبه بغل گرفته بودندخاله رو تشخ گریدخترجوون بود که همد

بزر گ تر شدن  گلوم درحال يتو م،بغضیکه از وسط نصف شده بود یبیس نیش بودم ع هیشب یلیخ

ازنبود مامانم اشک هام شروع به جوشش  دمیقاب لرز ياز سرد دمیقاب عکس کش يروبود،انگشت هام رو 
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مامانم روحس کنم اما  یبوسه هاحداقل کم نیخواستم باا یبار بلکه چندبار،م کینه  دمیکرد،صورتش رو بوس

بود  رفتهبتونم حسش کنم،ضربان قلبم باال  قلبم گذاشتم تا از راه قلبم يداد،عکس رو رو یبوسه ها جواب نم

خواست،ازراه قلبم هم نتونستم  یم يدلش محبت مادر داونمیکوب یام م نهیس يبه قفسه  يشتریوباشدت ب

 :گفتم یچشمام گرفتم وبه اروم يکرد،قاب عکس رو جلو یم يریجلوگ نمیس يحسش کنم چون قفسه 

 ستیچشمامه اما ن ياالن جلو نکهی،باا نمشیسال تازه تونستم بب ستیعکس مادرمه،بعدازب نیهاا دبچهینیب یم-

 !تنش رو احساس کنم يتونم بو یتونم احساسش کنم نم ینم

روهم فشاردادم تا  شتریکه کنار تخت بود افتاد،هق هقم بلند شد لبام رو ب یچشمم به کمدلباس نهیییا يازتو

که  ییبه طرف کمد رفتم درکمدروبازکردم وبه لباسهاصدام از اتاق خارج نشه،قاب عکس رو سر جاش گذاشتم،و

 مینیتخت نشستم،به ب ياز لباس هارو برداشتم کاورش رو دراوردم ورو یکیتو کاورگذاشته بودند نگاه کردم،

  دمیکش یقیکردم ونفس عم کشینزد

توجودم فروبره  شتریتر کردم تاعطرش ب قیاشنا،نفس هام روعم تینها یداد اما ب یرو م یفیضع یلیخ يبو

بودم که حاال به اب  يکردم مثل تشنه ا یطلب م شتریب دمیکش ینفس م یبدنم اشنا شه اما هرچ يوباسلولها

عطرش رو طلب  شتریب دنمب يسلول ها دمیکش ینفس م شتریب یخواد از خوردن دست بکشه،هرچ یونم دهیرس

جداکردم  مینیستاش رو کم داشتم،لباس روازبد يوجود مامانم وگرما ينداشت من گرما يا دهیکردند،امافا یم

هق هقم  يکرد،صدا ینشونه ها اکتفانم نیخواست به ا یوتودستام چنگ زدم نتونستم دلم هنوز مامانم رو م

در به سرعت بازشدوخاله داخل شدم  ختند،ناگهانیر یم ملباس مادر يرو يشتریباالرفت واشک هام باسرعت ب

 :حالتم با بغض گفت دنیبا د

 ناراحتت کرده؟ یکس زمینغمه عز-

 :نه تکون دادم،ادامه داد یروبه معن سرم

 ارم؟یبرات ب يخوا یم يزیچ-

 :اره تکون دادم یروبه معن سرم

 ارم؟یتابرات ب يالزم دار یچ-

 :دمیدم،نالید ینگاهش کردم،همه جارو به صورت تارم میاشک يچشم ها ازپشت

 !خوام یمامانم رو م-
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کرد من رو اروم کنه اما حال  یم یوبانوازش سع دیمن روبه اغوش کش هیشد،خاله باگرام بلند هیگر يوصدا

 .خودش از من بدتر بود

که کرده بودم خش دار  يا هیکرد،هنوزصدام ازگر یخاله ام گذاشته بودم،موهام رونوازش م يپاها يرورو سرم

 :بود

 خاله؟-

 زم؟یبله عز-

 !بود يمامانم چطور بود،اخالقش چطور-

 :که هنوز روصورتش بود رو پاك کرد وگفت ییها اشک

بره رونداشت چه اشنا چه  یکس يخار به پا نکهیمهربون بود باهوش بود طاقت ا یلیمامانت تک بود خ-

 دیخند ینم یکس گهیرو هم با خودش برد د یمادرت رفت خوش یهم خودش روفداکرد،وقت به،اخرشیغر

فوت  میدیفهم نکهیکرد،تاا یم یهست وزنده است هرچنددورازمازندگ نکهیشادنبود حداقل دلمون خوش بود به ا

 ...رشدندیشبه پ کیشده کمرهمه شکست مادر وپدرم 

 :وگفت دیکش یقیعم نفس

 .یداربمونیموقع ب نیتاا ستیبرات خوب ن یبهتره بخواب گهید-

کرده بودم کم کم خوابم وازاتاق خارج شد،همونطورکه لباس مادر روبغل  دیحرف صورتم روبوس نیا بعدازگفتن

 .برد

 شبیمامانم داشتم نبود،د يقبل برا يکه شب ها یاز اون دلتنگ يخبر گهیشدم د داریکه از خواب ب صبح

 یم یتااخرعمرم،احساس کردم بعدهرغم ستمیتنهان گهید شمهیکردم پ یخوابم،احساس م يحسش کردم تو

 یم مشفکرکردن به صورت مادرم هم بهم ارا یتونم صورت مادرم روتصورکنم وباهاش حرف بزنم حت

 .کرد ینم يقرار یب نهیمادرتوس یقبل قلبم ازدلتنگ يهاوشب ها شبیمثل د گهیکمترشده د میدلتنگ.ده

 :پدرجون گفت بعدازصبحونه

 !نجایا ياریروب لتیهاوسا امنشیار يخونه  يدنبالت،قراره بر ندیا یم نیرام یینغمه،اماده باش ساسان ودا-

 :گفتم بباتعج

 !کنم؟ ینجازندگیقراره ا-

 :مهربون شده بود کمیاش که حاال يجد يچهره  باهمون
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 !یکن یم ینجازندگیا يکه من زنده ام وخودت دوست دار یتاوقت-

 اداوردمیشد،اما بعدازچندلحظه به  قیبهم تزر یخوشحال شدم،حس خوشبخت یلیکه بهم زدخ یبخاطر حرف اول

دونست اما من  یخودش نم قیفرزان من رو ال نکهیدلم نشست،باا يتو یغم نمیتونم فرزان روبب ینم گهیکه د

 يکنه،اما تپش ها یفکرنم هشب گهیکرد که انکارکنه که د یم یهنوزم بهش عالقه داشتم هرچند که عقلم سع

 :گفت یرم به ارومتوفک ي افهیق دنیمادرجون کنارم نشسته بود،باد.فهموند که هنوزم سرجاشه یقلبم بهم م

 ؟یناراحت رونیب يایب امنشیار يازخونه  يخوا یم نکهیازا-

 :وبهت گفتم باتعجب

 !میاصل يخانواده  شیگردم پ یخوشحالم که دارم برم یلیمن خ هیچه حرف نینه ا-

 !که حرفم روباورنکرده یبخون یشد به راحت یقانع کننده بود اما ازچشم هاش م یلیبه نظرخودم خ لمیدل نکهیباا

گفته بود که باهاشون  ییم،دایبود مییمن وساسان ودا م،فقطیخونشون بود کیونزد مینشسته بود نیماش يتو

 .هماهنگ کرده قرارگذاشته 

 دمیفرزان رود یامده بودند ،وقت رونیخانوادشون ب ياعضا يساختمون پارك کرد وهمه  يروجلو نیماش

کردند  یشدندوباهاشون احوال پرس ادهیپ نیوساسان ازماش مییقدر دلتنگش بودم،داتا حاال چ شبیکه ازد دمیفهم

 :گفت مییبعدازچند لحظه دا

 !شو ادهیپ نیازماش زمیعز-

 یشدم همه باتعجب به دربازشده نگاه م ادهیپ نید،ازماشیروفهم تیعصبان کمیشد  یم مییدا ي توجمله

 یصورتم رونگاه م يشد وبانگاهشون تک تک اعضا شتریکردند،به محض معلوم شدن چهره ام تعجبشون ب

رودور  د،دستاشبهشون سالم کردم،درهمون حالت جوابم رودادن یاروم يشدم وباصدا کینزد مییکردند،به دا

 :شونه ام حلقه کرد وگفت

 !خواهرزاده ام؛ نغمه نمیا-

کرد از  یان داشت من رو نگاه متوفکربودند اما فرز هیبق میمبل هانشسته بود يبود که کنارهم رو قهیچنددق

کرد،ازته  یاز رو بره اما هنوزهم بهم نگاه م دیبهش کردم که شا ینگاهش در حال له شدن بودم نگاه ینیسنگ

 :گفت یباسرفه کوتاه میید،دانفر بحث رو شروع کنه،چقدزود هم براورده ش کیدل ارزو کردم که کاش 

 !درسته دیمن پول قرض داده بود يهر زاده شما به خوا دمیخب اقافرهاد اون طور که فهم-

 :که هوزم تو بهت ماجرا بود فرهاد
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 !بله-

 :چکش رو دراورد ومبلغ رو نوشت وگفت دسته

 !دینقدش کن دیتون یاما فردا م لهیچک روزه،امروز که تعط نیا-

 :گفت یناراحت یاقافرزادباکم

کنم اما قراربود خواهرزاده تون بخاطر  ینم دییکه فرهاد انجام داده رو تا يجان،من کار نیرام هیچه کار نیا-

 !رهیپول بگ دهیکه برامون انجام م يکار

 :گفت یکنه که خودش رو کنترل کنه،بالحن عصب یم یسع یلیزد معلوم بود خ یعصب شخندین مییدا

 !اش نکن الوده اتیروکرده باماد نکاریخدا ا يشما فکر کن که نغمه به خاطر رضا-

 :گفت یخانم با شرمندگ میمر

رو به فرهاد ومهسا  يکار نیهمچ يشماست وگرنه اجازه  يکه نغمه جان خواهرزاده  میدونست ینم دیباورکن-

 !میداد ینم

 شهیکه صحبت هامون گفته م ینغمه تازمان:رو به شما بدم،روبه من ادامه داد یکیکوچ حاتیتوض دیفکر کنم با-

 !روجمع کن لتیشما برووسا

از جام بلند شدم وبا گفتن اجازه پشتم رو بهشون  یرو داشتم اما با ناراحت مییاز دا یحرف نیانتظار همچ نکهیا با

 چیجمع بگه که نرو بمون،اماه ينفراز تو کیکردم که  یرفتم ارزو م یکه به طرف اتاق م یکردم اما درحال

 .تر به راهم ادامه دادم اهسته يوباقدم ها دمیکش یزد اه ینم یحرف چیکس ه

 :جون روبه روم گفتم یواربیرو بستم ،وروبه درود پشیچمدون گذاشتم وز يرو تو لباسام

 .شهیهم يبرا دیرم شا یم دارم

 یکس نیتونستم بلندش کنم،ازاتاق خارج شدم وبه سالن برگشتم اول ینم ییبود وبه تنها نیسنگ یلیخ چمدون

 :گفتم ییتوجه بهش روبه دا یکه متوجه برگشتم شد فرزان بود اما ب

 !بلندش کنم ییتونم تنها ینم نهیسنگ یلیساسان کجاست،چمدونم خ ییدا-

 !صحبت کنه شیباگوش رونیرفته ب-

 :مبل بلند شد وگفت يازرو فرزان

 !رم کمکشون یمن م-
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گفت  یتخت بلند کردو به اروم يچمدون روازرو.بهش نگاه کردم ازکنارم رد شد وبه طرف اتاق رفت باتعجب

 :دمیاما من شن نهیچقدر سنگ

 !نجابرمیازا شهیهم يباشه چون قراره برا نیهم سنگ دیبا-

 :زد که متوجه نشدم،بعدادامه داد یحرف رلبیز

 ؟يخونه بر نیاز ا يخوا یکه م یخوشحال-

 :گفتم باطعنه

هم من رو درشان :وطعنه ادامه دادم شخندیت دارندبا نبرم که من رو دوس ییاره خوشحالم چون قراره جا-

 !دونند یخودشون م

 :یاروم ياما صدا تیانداخت وعصبان نیزم يشد وچمدون رو رو یعصبان

 !هیچ یزن یکه بهم م ییحرف ها نیمنظورت ازا-

 :دیدم غر ینم یجواب دید یکردم ارامش خودم روحفظ کنم،وقت یدروغ گفتم اما سع دمینترس بگم

 !یزن یچرابهم طعنه م يچراباهام سرد شد یستیچرامثل قبل باهام ن ستمیمگه باتون-

 :کرد روگفتم یم ینیدلم سنگ يکه چند روزبود تو ییها حرف

 یچرا چون من رو درشأن خانواده تون نم یدون ی،ميخودت باعث شد یرو خودت برام ساخت لشیدل-

 !یدونست یخودت نم قیمن روال ،چونیدونست

 :ادامه دادم باطعنه

 !بعدازچند روز یشدم که باهام حرف بزن قیکردم ادم شدم،ال دایخانواده پ گهیشد حاال که د یچ-

 :تازه کردم وادامه دادم ینفس

 یخواست یوم يزد یهم بهم م يکس وکاربودم االن تهمت دزد یحاضرم قسم بخورم اگه من همون نغمه ب-

 !يچمدونم روبگرد

بزنه،بغض گلوم رو گرفته بود  یلیخواست س یرو باالبردباتعجب به دست باالبرده اش نگاه کردم،واقعا م دستش

 :حال ادامه دادم نیاما باا

خواند مرد بودنشون رو بازور وکتک اثبات کنند،مثل بابام  یم نیزم يهمه نامردها یبزن چرا معطل گهیبزن د-

 ...مثل مسعود،از همه تون متنفر
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کم بشه،ساسان  تمیتا عصبان دمیکش یقیکاره موند،نفس عم مهیساسان صحبتمون ن يصدا دنیدر وشن بابازشدن

 :باخنده گفت

 !دیبلندش کن دیتون یکه دوتا ادم نم نهیچمدوت چقدرسنگ-

 :طرف چمدون امد وبلندش کرد وبا خنده گفت به

 !نهیسنگ ده،چقدرهمیاب د افوالدینغمه،لباس  یخیر نیتوا یچ یچ-

 ؟يایپس نم-:ستادیروبلند کرد وبرد،درچهارچوب اتاق ا چمودن

 !امدم-

 :بار نیاخر يبرا دیچشماش نگاه کردم شا يستادم،تویروبه فرزان کردم وبه دنبالش رفتم دم در ا پشتم

 )فرزان(خداحافظ-

 :صورتش گذاشتم وگفتم يرو يوبوسه ا دمیرو به اغوش کش نرجس

 یحالل کن نرجس-

 :گفت بابغض

 نطوریتوهم هم -

هم ناراحت باشه چون  دیکردم مهسا ناراحت بود با یتک تک چهر هاشون نگاه کردم،باهمشون خداحافظ به

 .شدند یبچه هاشون ازش دور م

 :گفتم یبلندوناراحت يرفتم،باصدا نییها پا ازپله

 !خدانگهدارتون باشه-

 .راه افتاد نیاز چند لحظه ماشوبعد میشد نیسوارماش عینگاه به صورت فرزان کنم رونداشتم،سر نکهیا طاقت

 

 )فرزان( 

اون  یزده شد وقت نمونیب ییشد چه حرف ها یگفت خداحافظ واز اتاق خارج شدهنوزم باورم نم یراحت نیهم به

امکان داره حرف هامو  یعنی ادیهاازکجا م يحرف ها وسرد نیتمام ا دمیفهم دمیحرف رو از زبونش شن

من دستم روبردم  اچرااون حرف هارو بهم زد ام نکهیشه،باایمن باورم نم يخدا يباشه،وا دهیبامهساشن

تاحاال خواب راحت  شبیکه ازد یکنم،من یم یدونستم دارم چه غلط یادنمیز تیبوداز عصبان يرارادیباال،غ

 يقلبم تو شمیکه د یکارروانجام دادم،من نیخونه برگرده چرا ا نینداشتم ومنتظر بودم که فقط وجودش به ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

بستم چهره اش  یتا حاال تاچشمام روم شبیکه ازد یکرد چراامروز قلبش روشکستم،من یم يقرار یب نهیس

 يماجرا دیرفتم شا رونیازاتاق ب عیبشه،سر نیباعث شدم چشماش غمگ يبست چطور یچشمام نقش م يجلو

 دمیکرد روشن یرو که ازهمه مون خدا حافظ نشیغمگ يصدا یوقت دمیبه باغ رس یرفتنش دروغ باشه،اما وقت

 نیبهش بگه از ا یکیگفت اونم دوست داره  یرفت،احساسم م یم نیاشطرف م نیسنگ يباورم شد،باقدم ها

 .شهیهم يبرا دیخونه رفت شا نیروشن شد ونغمه ازا نیزد،ماش ینم یحرف چیکس ه چیخونه نرو اما ه

 

 )نغمه(

کردم که  نیا ریگذره،تمام وجودم رودرگ یم میمادر يازامدن من به خونه  قاًدوماه،دوماهیدق شهیم باامروز

 یدرخته،حت ریز مکتیاون ن ياون عمارت بزرگ،هنوزرو يازوجودم هنوزتو یمیرو حس کنه اما ن یخوشبخت

تونه فراموشش کنه اما من  ینم ادشهیهم که مال من نبود هم تنگ شده،هنوزم دلم  ییها ینگران يدلم برا

  ؟یکنم اما قلبم روچ یدارم باتمام تالشم ذهنم رو منحرف م

  

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

 

شد ونه  یم یپرسند اما نه دلم راض یزنند وحال بچه هارو م یبار زنگ م کیخانم هرچند روز میومر مهسا

مهمونم  يها زبونم که حال فرزان رو بپرسم حاال که اون من رو فراموش کرده بهتره منم به فکر خودم وبچه

 .باشم

 یرو م یخودمه رو دوست دارم،تازه دارم طعم زندگ يدوست داشتن ها که فقط برا نیها ا تیحما نیا

 .دمیکش یفهمم که قبال فقط نفس م یچشم،حاال م

 یشکمم م يدستم رو رو یکردند وقت یدستم رو حس م یهام گرم دم،بچهیشکم برامده ام کش يرو یدست

چندهفته  نیکنم ا یم یسع ستندیمهمونم ن شتریب گهیماه د کیدوستم حداقل  یخوردند،م یتکون م دمیکش

 .هستند لذت ببرم شمیکه پ يمونده رو ازذره ذره لحظه ا یباق

 یبلکه م نمشونیخوام باچشمام بب یبندم کار هروزم شده نم یدرحال تکون خوردن هستند،چشمام رو م مدام

 رهیام نگ هیتا گر رمیگ یزنند لبم رو به دندون م یلگد م یرو حس کنم،وقتخوام بادستام ذره ذره وجودشون 

 !حس حس مادر شدنه نیباتریواقعا ز
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 :سرش رو اورد داخل وگفت نیریاون ش اد،بعدازیدر م يصدا

 !سالم دخترخاله-

 :صورتش زدم يبه رو يلبخند

 !يازما کرد يادیخانم چه عجب  نیریبه به سالم ش-

 :گفت یمصنوع يا هیباگال

 !رمیگ یسراغت رو م شهیمن که هم-

 :مبل بلند شدم،به طرفش رفتم يرو از

 !ياز ما کرد يادیافتاده که  یدونم چه اتفاق یکه نم ستین نجایاخه ساسان هم ا-

 :داد زجوابیسرخ شدو اعتراض ام صورتش

 ؟یکن یاشتباه برداشت م يانغمه،دار-

 !کنند یوتوچشمام چهل چراغ روشن م شکفهیگل ازگلم م نمیبیپس منم که تاساسان رو م-

 :لب گفت،باخنده گفتم ریاروم ز يانداخت ونغمه ا نییرو پا سرش

 !هیبق شیپ میابریب یخواد خجالت بکش یحاال نم-

 :ترادامه داد نیبه شکمم انداخت وغمگ ینیمبل نشستم،خاله نگاه غمگ يکردم ورو یاحوال پرس باخاله

 د؟انیم ایبه دن یخاله بچه هاک-

 !گهیماه د کیدونم خاله جون فکر کنم  ینم-

 :وادامه داد دیکش یاه

 ؟یکن یکار م یچ اامدندیبچه هابه دن یوقت-

شد،واقعا  یگلوم بزرگ م يبغض تو دندیکش یم شیموضوع رو پ نیگلوم نشست هروقت ا يتو يبد بغض

مثل غمخوارم  ییجورا هیرهاشون کنم من دوستشون دارم  یراحت نیتونستم به هم یکردم،نم یکارمیچ

خوردنشون بهم  نکمبود محبت دارم،اونها هستند که باتکو یکنم وقت یکه غم دارم بااون ها دروردل م یاند،وقت

 :باشه گفتم يکردم عاد یم یکه سع یکنند که چقدر من رو دوست دارند،بالحن یثابت م

 !بهشون برسم رو بهشون برسمخونه بابام داشتم ونگذاشت  يکه تو ییکنم به تمام ارزوها یم یسع-

 :ببره گفت نیجوغم روازب نکهیا يبرا نیریش

 !شمال میر یم گهیپس امسال د-
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 :گفت زیام هی،باحالت گال مادرجون

 !نهیبش نیبراش سخته چند ساعت تو ماش ادیتونه ب یوضعش م نینغمه باا یدون یواقعا نم یعنی نیریش-

 :ینگاه کردم وبا حالت سوال نیریش زونیاو ي افهیق به

 !شمال دیرفت یهرسال م-

 :گفت یبالحن اروم نیریش

 !هیکه پدرجون اصالتاًشمال یدون یم،میگذروند یرو اونجا م لیشمال وسال تحو میرفت یم دیسه روز قبل از ع-

 :روبه مادرجون گفتم زمیدوست داره بره،دوست نداشتم امسال من برنامه هاشون روبهم بر یلیبود که خ معلوم

 !میبر میتون یموقع م ،اونیاگه دکتر اجازه بده چ-

 :مادر جون گفت مونینگاه کردم،اما در کمال ناباور نیریمشتاق ش ي افهیق به

 نه -

 :شد اما اخرش گفت یتا مادر جون راض میاصرار کرد یکل

 !ده یدونم دکتر اجازه نم یمن م-

*** 

 :گفت یاز جاش بلند شد وبه طرفم امد وبانگران دنمیباد نیریروبازکردم وازاتاق خارج شدم ش دراتاق

 گفت؟ یدکترچ-

 :گفتم یزونیاو ي افهیباق

 ...که من...دکترگفت-

 :باضطراب نیریش

 بگو؟ گهیخب د-

 !تونم برم یم-

 :که توجه همه بهمون جلب شد دیکش یکوتاه غیج یازخوشحال نیریش

 گذره؟ یقدربهت خوش م نیا یعنی-

 :گفت يادیز باشوق

 ...ینیب ینغمه،امسال خودت م یدون یاره نم-
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رو خوشحال کنم درسته که دکتر گفت که  نیریکرد به حرف زدن من خوشحال بودم که تونستم ش وشروع

 گوش  نیریش يبه حرف ها یوباخوشحال يبر یتون یاما نگفت که اصال نم يبهتره نر

 .کردم

 نیریمن وش يخواستند سفر رو کنسل کنند اما بااصرارها یقبل از حرکت همه م نکهیم،باایت کردزود حرک صبح

از  یکه ناش یخستگ نیذهنم رو از ا نکهیا ينشسته بودم برا نیماش یصندل يرو یشدند،باناراحت یراض

راه  يتو نکهیکردم،باا یم اهنگ رونیب يبایز عتیکردم وبه طب ینگاه م رونیبود منحرف کنم به ب ادنشستنیز

 .امد یداشتند اما زود بهم فشار م یباربه خاطر من نگه م کیساعت  میهر ن

 نیریش دارشدمیاسمم ب دنیباشن.فشار منحرف کنم نیذهنم رو ازا دنیکردم با خواب یرو بستم وسع چشمام

روبه روم عقل ازسرم  يه خون دنیدم،بادیبه چشمام کش یشدم ودست ادهیب نیزد،ازماشیاسمم رو صدا م رونیازب

نداشت،دو طبق بود وهر  همترك  کی یحت شهیم یدگیبهش رس یلیمعلوم بود خ بایوز یمیقد يا د،خونهیپر

داخل  یاورده بودند،وقت نییپا يرو به طبقه  لیبود،به خاطر وضع من تمام سا بایز یلیداشت،خ وونیطبقه اش ا

کرد،نفس  یتا اسمون باهم فرق م نیکامال مدرن بود،خارج وباطنش زم رونشیساختمون شدم برخالف ظاهر ب

 .خالص تنفس کنند ژنیاکس نیهام هم ازا چهسالم وارد بدنم بشه،وب يتا هوا دمیکش یقیعم

رو از  رشیکردم قبال ها فقط تصو یسفره نگاه م نیبالذت با ا میدیچ يساده ا نیهفت س يهم سفره  باکمک

کمکشون  ادیذاشتند ز ینم نکهیکمک کنم،باا دنشیبودم اما امسال تونستم تو چ دهیشنحرفش رو  ای ونیزیتلو

قرمز  یتنگ ماه دنیباد.بود بخشبرام لذت  نمیبب کیساده رو ازنزد نیهفت س نیکه تونستم ا نیکنم اما هم

مثل (رفتم،به زور خودم رو نگه داشتم ختنیداشتم افتادم تامرزاشک ر میپدر يکه ازخونه  يبد يخاطره  ادی

قرمز  یمن خوشحال بشم برام ماه نکهیا يزبرایداشت عز مینخواه نیدونستم که ما هفت س یهرسال م

برام  زیعز دیبابام فهم یبود وقت دیبودم روزدوم ع تهبراش اسم هم گذاش یدوسش داشتم حت یلیخ د،منیخر

 یاعتراض یگذاشت ازاون سال به بعد حت یماه يشکوند وپاش رو رو اطیرو وسط ح یماه ده،تنگیخر یماه

 .خاطرات تلخ دور کنم نیکردم ذهنم روازا یوسع دمیکش یاه)نداشتن سفره نکردم يهم برا

انداختم،حس  یکه دورسفره نشسته بودند نگاه یبالبخند به جمع لیمونده بود به سال تحو گهید قهیدق پنج

 یکن لیباخانواده ات سال رو تحو نکهیمحروم بودم ا یفهمم ازچه نعمت یحاال م مدیخوب خانواده داشتن روچش

 شیبود ودلم پ میمادر ي نوادهخا شیعقلم پ.چقدر تورو دوست دارند يده که چقدر ارزش دار یبهت نشون م
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 ينشستنه،مثل من داره لحظه ها نیگفتم االن کجاست مثل من دورسفره هفت س یفرزان مدام به خودم م

 کنه؟ یروباخانواده واز همه مهم تر مثل من داره به من فکر م دشیدج

 گهیکردم،باهم د یاول سال داشتم به فرزان فکر م نیامدم ازهم رونیفکر ب يها ازتو کیصلوات وتبر دنیباشن

 !داشتم نیاول یلیگرفتن ها ودادن ها شروع شد واقعا من امروز خ يدیم،عیکرد یدست وروبوس

رو برداشتم وشماره رو  یگوش یفکر کردن چیاتاق رفتم،بدون ه يگذشت ومن تو یم لیساعت ازسال تحو کی

من دخترشم  یبابام من رو دوست نداره اما من چ نکهیگرفتم،دوست داشتم مثل هرسال صداش رو بشنوم باا

سه تا بوق  وردنزخروبه گوشم چسبوند بعد ا یقبل حداقل صداش رو بشنوم،گوش يدوست دارم مثل سال ها

 الو؟_:جواب داد

رو بازکردم  د،دهنمیپر شمیاعتماد به نفس چند لحظه پ يهمه  دمیگلوم رو گرفت حاال که صداش رو شن بغض

بزنم که  یخواستم حرف یشد،عزمم رو جزم کردم م یصدا بود که ازگلم خارج م یبزنم اما فقط حرف ب یتا حرف

 :که زد بغضم شکست یبابام باحرف

 !دخترم نغمه--

 :زداهسته ادامه داد یطور صدام م نیباربود که ا نیشد اول ینم باورم

 !يدونستم بابات رو هنوزم دوست دار ی،میمنتظرت بودم که زنگ بزن-

رو بهت  دیخواستم بگم زنگ زدم که ع یخواستم بگم منم دلتنگت بودم،م یشد م زیهمه عشق لبر نیاز ا دلم

 :سرم خراب شد يکه زد سقف اسمون رو یبگم اما باحرف کیتبر

 !ياریخمارم بابا،پول ندارم برام پول م-

حرف ها فقط به خاطر خودش  نیدونستم تمام ا یکردم م يشکسته شدم رو قورت دادم وزهر خند بغض

 :داشتم ازیکردم نشون ندم چقدر به محبتش ن یروح،سع یحس ب یبود،صدام رو سخت کردم ب

 !یکه درد بکش تیبرام بفرست وگرنه من خارج شهرم برامم مهم نس ياگه شماره حساب دار-

 :گفت یخوشحال بالحن

 !فرستم یمعلومه که دارم باباجون االن م-

 ينشستم،زهر خند نیزم يسر خوردم ورو وارید يرو قطع کردم ورو یناگفته گوش يگفتن حرف ها بدون

 يبه دستم کردم،دستم رو به رو دهیحساب رس يه به شمار یزم،نگاهیزدم،اما خودم رو کنترل کردم که اشک نر

 :گفتم يدوباره تکون خوردند بالحن بغض دار دمیشکمم کش
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 !دیبرام دار رمیخوام بگ یخواد ازشما م یشرمنده تونم دلم باز محبت م-

دفعه دلم  نیکردم ا یبهم زنگ نزد،منم سع گهیپول روبراش فرستادم د نکهیگذشت،بعدازا یم دیروزازاول ع سه

 !محبت نخواد گهیرو داغ بزارم تا ازبابام د

که  نیسخت بود همه جا باهاشون همراشم اما هم نکهیگذشت،باا یخوش م یلیبود واقعا خ نیریباش حق

 نیگرفتم بهتر یکردم وارامش م یماسه ها م رینشستم رو ماسه ها ودست رو ز یرفتم وم یم ایباهاشون تادر

راه بود دوست  قهیده دق ایخونه تا در ا،ازیکنار در میامروز هم مثل دوروز قبل امده بودبود، ایخواسته ام تو دن

شلوغ بود  یلیهم خ م،ساحلیگشت یبرم دیوبا میبود اینبود سه ساعت بود که کنار در ينداشتم برگردم اما چاره ا

 تیبلند شدم وبه طرفشون رفتم،ساسان باعصبان نیبلند ساسان از زم يصدا دنیسوزن انداختن نبود،با شن يوجا

 :رفتم ونکرد به طرفش یصحبت م نیریباش

 !یهست یشده ساسان چرا عصبان یچ-

 :گفت يشتریب تیباعصبان ساسان

 !من يخانم بپرس عصاب نذاشته برا نیازا -

 :تعجب

 !کار کرده یمگه چ-

 :وصورت قرمز شده ادامه داد تیعصبان باهمون

 !یودش بپرساز خ يبهتره بر-

 :کردم ینگاه م دیخند یکه م ینیریرد شد باتعجب به ش وازکنارمون

 مگه؟ يکار کرد ی،چيخند یم يچرا دار-

 !بود رتویتقص گهیداده بود،م ریپسره بهم گ هیبابا  یچیه_

 :گفتم مشکوکانه

 توبود؟ ریتقص حاالواقعا

 :گفت بااعتراض

رو نسبت به  تشیحساس زانیم کمی دیذاره باالخره که با یم ییمن چه تاقچه باال يبرا یدون ینغمه تو که نم-

 نه؟ ایخودم بسنجم 

 :که شروع به راه برگشت بودم گفتم یکردم ودرحال ینچ نچ
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 !عشقش استفاده نکن زانیم دنیفهم يمرد برا هی رتیوقت باغ چیرو ازمن داشته باش ه حتینص نیا-

 :دنبالم امد وگفت باتعجب

 !بهم عالقه داره یعنیده روم حساسه  ینشون م یخوب وقت یول-

 !بهم ندارند یاصال ربط رتیجاست عشق وغ نیمشکل توهم-

فرزان خوشحال شدم  نیماش دنیباد میخونه شد اطیوارد ح یزده نشد،وقت نمونیب یحرف چیتابرگشت ه گهید

 !نمشیادببیز یتونم بعداز دوماه دلتنگ یکه باال خره م

رو بهشون  دیخوشحال شدم وبه طرفشون رفتم،وع امنشیار يخانواده  دنیرو به ساختمون رسوندم باد خودم

 :گفتم،روبه مهسا گفتم کیتبر

 د؟یوقته امد یلیخ-

 :گفت بالبخند

 !میدینه تازه رس-

 يامابازهم خبر میازش نبود،شروع صحبت باهم کرد يمبل نشستم،منتظرفرزان بودم اما خبر يرو یباخوشحال

نبود،تعجب کرده بودم  داشیاماهنوزم پ نمشیکردم تا اگه داخل شد بب یازفرزان نبودمدام به در ساختمون نگاه م

 رهیپام خ ریانداختم وبه فرش ز نییرو پا مسر یوباناراحت دمیکش یقیفرزان نبود،نفس عم یچطوربود ارسام بود ول

 :تمام وجودم شروع به گوش دادن کرد دیپرس مییکه دا یشدم،بعدازچندلحظه باسوال

 پس فرزان کجاست؟-

 :داد اقافرزادجواب

 میتو تهران ندار ادیرو ز یکس میدیگرده،ماهم د یبرم دیرفته خارج ازکشورتا کارهاش رو درست کنه بعدع-

 !شمال امیب میگرفت میتصم دیدوروز بعدازع

دونم از کجا امده بود  یکه نم یم تو اتاقم،باحرصرفت دیمبل بلندشدم وباگفت ببخش يترازقبل شدم،ازرو نیغمگ

 یتیموهام رو دراوردم،چندتا تارموباهاش کنده شد اما اهم ي رهیلباسام رو شروع به دراوردن کردم،باحرص گ

اما  دمیکش یقینگاه کردم،نفس عم الشم يابر يبه طرف پنجره رفتم بازش کردم وبه هوا تیندادم،باعصبان

اون به طرف  ياتاقم روبشکنم اما به جا يتو یشکستن لیده بود دوست داشتم تمام وساکم نش تمیهنوزم عصبان

تخت بود  يکه رو یبودم پتو مالفه هرچ یکردم،اما هنوزم عصبان وارپرتشیتختم رفتمو محکم به د يبالشت رو

تخت نشستم دوباره  يورو دمیکش یقیانداختم،نفس عم یم نیزم يروکردم و یتخت جدام يرو باحرص ازرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 71گل رزقرمز  –نطفه 

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

تخت بلند شدم  يزنه دوباره از رو یمن پوزخند م یالیکردم داره به خوش خ یچشمم به بالشت افتاد احساسا م

ودوباره به طرف  دمیکش يخسته ا يکردم،نفس ها یدادم لگدش م یتکونشون م یکه به سخت ییوبا پاها

بهش  گهیمگه قرارنبود د ستین یمهم زیچت شده نغمه چ دمیدستام گرفتم ونال يتو روتخت رفتم سرم 

مگه به تو  دنتید ادیمگه بهت قول داده بود که امروز حتما م يشد یقدرعصبان نیپس چت شد،چراا یفکرنکن

کردم  یوسعبه مسافرت نره،نه اون به توقول داده بود ونه توبه اون،چشمام رو بستم  گهیقول داده بود که د

 یکم کنم اما هرچ شیازدلتنگ یرفتارش کم اداوردنیبا به  دیتاشا ارمیبچشمام  يروزش رو جلو نیرفتاراخر

 .شدم یدلتنگش م شتریامد ب یذهنم م ياش تو افهیق

تخت بلند شدن وبه طرف مالفه وپتو وبالشت اش والش شده رفتم  يروبه شدت تکون دادم واز رو سرم

که کردم لبخند به لبم اورد  ییادکارهایحالم بهترشده بود، کمیدم،یکش یقیعم دم،نفسیتخت کش يوبازحمت رو

شد ومهساباگفت اجازه  هخوب شدبالشته جون نداشت وگرنه مرده بود همونطور که درحال فکر کردن بودم،درزد

 :شدو گفت کیوارد شد،بالبخند بهم نزد يا

 حالت خوبه؟-

 :وگفتم دمیشکمم کش يرورو دستم

 !خوب هستند-

 :شدو گفت کیطرفم نزد اخم کرد وبه یکم

 !يمنظورم تو هم بود-

 :باخنده

 !میخوب هست-

 :دیپرس یناگهان

 ؟يکرد نقدرعرقیچراا-

 !هم پنجره روبازگذاشتم نیهم يگرمم ود عرق کرده بودم،برا-

 :زد یمشکوك م يادیتخت نشست ز يگفت ورو یمهسااهم

 !هیخال یلیتوخونه جات خ-

 :زدم وکنارش نشستم يلبخند

 !منم دلم براتون تنگ شده-
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 :گفت زیام هیگال

 !یزنیبهمون سر م نیهم يبرا-

 د؟یاتاق بچه هارو درست کرد نمیگه،حاالبگوببید دیببخش-

بچه ها اماده کرده،بالبخند  يکه برا یکردن اتاق فیتونستم ذهنش رو منحرف کنم چون شرع کرد به توص خوب

 زمیحسرت ام يها دنیاه کش يدادم،جلو یحرفش گوش مدادم بهتره بگم باحسرت به  یبه حرفاش گوش م

 دنیترک يجلو مکرد یکرد سع یاز لباساشون صحبت م یگرفتم،تا نفهمه که چقدر حسود شدم،وقت یرو م

 دیشکم برامده ام کش يعادتش دستش رو رو نم،طبقیتونم بزرگ شدنشون رو بب یکه چطور نم رمیبغضم رو بگ

وجودم فوران کرده بود دوست نداشتم اون  يتو يخواست حسشون کنه درست مثل من اما حسود یاونم م

 يکه داشتم برا یکیکوچ زیچ نیشکمم رو لمس کنه دوست نداشتم حرکتاشون رو حس کنه دوست داشتم ا

 روزیکردم،عاقبت حسادت وجودم پ ینم میکوچولو سه يحس ها نیا يرو تو یبمونه وکس یخودم باق

 :گفت یشکمم برداشت وبانگران يمهسا دستش رو از رو یالک کیگفتم اخ کوچشد،با

 مارستان؟یب میبر يخوا یچت شد نغمه م-

 يبرا ینگران نیکه ا لیدل نیکردم باا یکه داشت شرمنده شدم وعذاب وجدان بهم دست داد اما سع یازنگران

 :کرد یخودم رو تبرئه کنم،اما هنوزهم شماتتم م ستیمن ن

 :گفتم یاروم يباصدا-

 !شم یتخت بخوابم خوب م يبه کمرم فشار امده رو کمیراه رفتم  ادیز امروز

 :تخت بخوابم يتخت بلند شد وکمک کرد رو يمهساازرو

 !مارستانیتا حالت بهترشه اگه دردت برطرف نشد بروب یکن بخواب یسع کمی-

ازاتاق خارج  یزدم،بعدازچندلحظه به طرف دررفت وباگفت خوب بخواب يمضطربش لبخند يچهره  به

 .دمیشد،بارفتن مهسا کم کم چشمام بسته شد وخواب

تخت به  يبوداز رو یچه خواب نیا دمیبه صورت عرق کرده ام کش یدست دارشدمینفس زنون ازخواب ب نفس

بود مامانم  یبیعج یلیخواب خ ستادمیش ااب دو ریبلند شدم تمام بدنم عرق کرده بود،به حموم رفتم وز یسخت

فکر ها بودم که  نیهم ودم،توب دهیخواب ند نیکرد تاحاال همچ یپدرجون باغم نگاه م يکه توخونه  دمیرو د

امدم رو  رونیشد با زحمت ازحموم ب یم شتریگفتم،شدت دردها هرلحظه ب یظیواخ غل دیکش ریدلم ت ریناگهان ز
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بود،باخودم گفتم نکنه بچه  شترشدهیشده ود ودردهام ب شتری،شدت حرکت بچه هام ب دمیتخت دراز کش يرو

 !اندیب ایهام به دن

 دمیکش یوپشت سر هم م قیعم يکردم،نفس ها یگلوم خفه م يوناله هام رو تو د،اهیکش یم ریبدجورت ردلمیز

 نیریکردم همون لحظه شتر قی،نفس هام رو عم ستیاروم االن وقتش ن دیاروم باش:کردم یمدام زمزمه م

 :داد یچهره ام لبخند جاش رو به نگران دنیباخنده وارد شد وباد

 ؟ينغمه چت شده درد دار-

 :گفتم یاروم يباصدا

 !شم یاالن خوب م ستین یزمهمیچ-

 !شهیاالن حالم خوب م گهیم يرنگ به روندار-

 :خواست ازاتاق خارج بشه که دستش روگرفتم یم

 !شهیبهتر م نرو،بدنم گرم شه حالم-

 ستیدونستم االن وقتش ن یکمترشده بود،م د،دردمیپتو توکمد بوداورد وروم کش یوهرچ دیکش تیازعصبان یپف

 :وفتهیب یاتفاق نیاالن همچ دینبا

 !يبهتر-

 :قطع شده بود باًدردمیرو تکون دادم،تقر سرم

 تواتاقت؟ ارمیبرات شامت رو ب-

 .ندارم لیم-

 :شد یعصبان دوباره

 !يغذابخور دیندارم تواالن با لیروم یچ یچ-

 !کنم یخواهش م نیریش-

 :گفت باحرص

 !خوابم اگه دردت گرفت بفهمم یم شتیامشب پ یباشه،ول-

 :دیهمه توجه لرز نیازا دلم

 !زمیباشه عز-

 :گرفت شیتخت بلندشدوراه در رودرپ يازرو
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 ها رفتند؟ امنشیار نیریش-

 :طرفم برگشت به

 !انهیحالت خوبه  نهیخواست بب یامد بهت سر زد م يچند بار هینگرانت بود  یلیمهسا خ شهیم یساعت میاره ن-

 :تعجب

 ؟یدونست یتوم-

 !اره موقع رفتن فقط به من اروم گفت که امشب حواسم بهت باشه-

نبود،بعدازچندلحظه به  يها خبر دنیرکشیازاون ت گهیحرف ازاتاق خارج شد،باگرم شدن بدنم د نیا بعدازگفتن

 .اب رفتمخو

** 

بدربه تهران  زدهیصبح زود بعدازس م،قراربودفردایرو جمع کرد مینداشت اجیبهش احت گهیرو که د یلیوسا

 اتویامد من  یپدرجون مهمون م يکه برا یخوشحال بودم هم ناراحت مواقع میگشت یبرم نکهیازا م،همیبرگرد

با بابام تماس  گهیروبشم،د روبهکه داشتم باهاشون  ینابسامان تیساحل دوست نداشتم باوضع البیاتاقم بودم 

حاضر به خردکردن  گهیبودم که بازم قلبم شکسته بشه ومن د نینگرفتم نگران درخواست پول نبودم نگران ا

 .خودم وغرورم نبودم

نرفت اما  ضمیمر کمی نکهیشدنداما امسال پدرجون باگفتن ا یدورهم جمع م لیفام يهمه  زدهیس هرسال

 يشاد طیمح یلیخوش گذشت،خ یلیاما بازم خ میخونه موند يرو فرستاد ساسان نرفت،ما تو مییدا يده خانوا

 .شد امامن معاف بودم یم مهیباخت جر یهرکس م میکه بلد بودند رو انجام داد ییها يباز يداشتند همه 

 ینیس نیریش.تن بودندامارباخته روداشتند درحال ظرف شس نیشتریچون ب ادوساسانیوشه مینهارمون رو خورد

تلفن خونه زنگ خورد خاله به طرف  میخوردن بود ییرو اورد وبه همه تعارف کرد همونطور که درحال چا ییچا

 :گفت یاحوال پرس یتلفن رفت بعدازکم

 !هیچه حرف نیکنم ا ینه خواهش م-

 !قدمتون سرچشم،خداحافظ-

 بود؟ یندادخترم ک-

 !نجایا ندیا یگفت عصرم یاقافرزادبود م-
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 رلبیز ید،اهیکه امروز جمع کرده بودم پر یخوش يامد همه  یاما فرزان نم ادیخانواده شون م نکهیا باتصور

امد کالفه  اطیتو ح ناشونیکه خاله ام گفت ماش یام تا موقع دهیکه خبرروشن ینگاه کردم،ازموقع هیبه بق دمیکش

 !بودم

فرزان  دنیساختمون رفتم،باد يشدم وبه طرف در ورودمبل بلند يباتعجب ازرو ناشونیخاله گفت باماش یوقت

درحال فکر کردن بودم  اد،همونطورکهیب دیشد دهنم ازتعجب ازموند مگه قرارنبود بعدازع ادهیپ نیکه ازماش

 :که گفت دمیفرزان رو شن يصدا

 !مبارك دتونیسالم ع-

 :نگاهم رو بهش دوختم وزمزمه کردم باتعجب

 .مبارك دشماهمیسالم ع-

مبل بلند شدم وبه طرف  يهمه درحال صحبت باهم بودند،تحمل فضارونداشتم ازرو میمبل نشسته بود يرو

 :گفت دنمیبودباد سید يتو ینیریش دنیدرحال چ نیریاشپزخونه رفتم ش

 ؟يکارداریچ نجایاتوا-

 د؟یخواه یامد بپرسم کمک نم-

 !وضعت نیبا ا ینه بابا چه کمک-

 :بااخطارگفت خاله

 !رهیتا کمرت دردنگ یدلرو صن نیبش-

 یبه خوب ياشپزخونه اسمون ابر يازپنجره .ها کردم وهینشستم وبادستمال شروع به پاك کردن م یصندل يرو

 .رهیگ یشد مطمئن بودم که امروز حتمابارون م یم دهید

نوع  نیدوبار ا دمیترس یاشنا بودم وبه شدت ازشون م یدلشوره ها به خوب نیزد اصالخوش نبود باا یشور م دلم

 میشد،دستهام عرق کرده بود کالفه گ زفوتیکه عز گهیکه مسعود مرد وبارد یبار اون شب هیدلشوره رو داشتم 

 :گفت ینشسته بودبه اروم کمینزد نیریش.بود شترشدهیب

 چت شده نغمه؟-

 !دونم چرا دلشوره دارم ینم-

 !تاحال وهوات عوض شه رونیبرو ب کمی يخوا یم-
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 ریکردم واقعا تاث ینشتم وبه اسمون نگاه م وونیرفتم،لب ا اطیمبل بلند شدم وبه طرف ح ياز رو يکند به

که داشتم فکر  یحس نیکردم اصال به ا یوسع دمیکش یقیاز شدت اضطرابم کم شده بود نفس عم کمیداشت 

فکر  یچیبودم اصال به ه ردهک یکردم،ذهنم رو خال ینگاه م اطیبودم وبه ح اطیبود که تو ح یساعت مینکنم،ن

 چیرو باز کردموباتعجب به فرزان نگاه کردم بدون ه دم،چشمامیرو شن ییقدم ها يکردم درهمو لحظه صدا ینم

 :کرد یبافاصله کنارم نشست وبه اسمون نگاه م یحرف

 ؟يموند یاخر روتو تهران م يروزها نیبهترنبود ا-

 :و با طعنه دادبه طرفش نگاه کردم،امازود تعجبم خودش ر باتعجب

 !يبه مسافرت بر یتون یبگم که دکترگفت م دیبا ییاگه نگران بچه ها-

 :گفت يخند بازهر

 !رو باطل کنه شیپزشک يبهت اجازه داده،بهتره پروانه  يدونم کدوم دکتر ینم-

 :ستادیکه زد قلبم از حرکت ا یشدم،اماباحرف رهیجوابش رو ندادم ودوباره به روبه روم خ گهید

 !برات تنگ شده بوددلم -

باشم،حتما  داریمحکم از پام گرفتم،مطمئن نبودم ب شگونین هیحد گشاد شد ودهنم باز موند، نیتا اخر چشمام

 :دمیاشتباه شن

 !توهم دلت برام تنگ شده بود یتوچ-

 :گفتم یبود غش کنم،اما خودم رو کنترل کردم وبااخم کینزد

 !هیحرف ها چ نیازا منظورت

 :گفت بالبخند

 !یچیه-

قدم  يگرفتم،صدا شیبلند شدم وراه ساختمون رو پ وونیا ياز رو دیبار یکرد،باسرعت م دنیشروع به بار بارون

 :اون دم،وبعدازیشد رو شن یشده م کیفرزان که بهم نزد يها

 !میفرار اون حرف رو زده اش ينباشه وما فقط برا یممکنه واقع میشنو یامی میگ یکه م ینغمه هرچ-

رو  ییحرف ها نیشد که فرزان همچ یگرفتم باورم نم شیکث کردم اما دوباره راه ساختمون رو پلحظه م چند

 !بهم زده باشه
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فقط سرم رو به  دمیشن یگفت وچ یچ نیریش دمیتوبهت وتعجب بودم،نفهم دم،هنوزمیرو د نیریدر سالن ش دم

 .موافقت تکون دادم یمعن

ودوباره  دمیکش یم یقیونفس عم ستادمیا یبار م کیهرچند پله  میازپله ها باالرفت نیریوباکمک ش یسخت به

 .کردم یشروع به باالرفتن ازپله ها م

به پله ها کرد  یبهم انداخت وونگاه یباال امد باتعجب نگاه يمبل نشسته بودم که فرزان،به طبقه  يرو تازه

 :گفت ینشست به اروم میمل کنار يواخماش تو هم رفت،ودرست رو

 انسورداره؟جا اس نیا-

 :بهش انداختم یکردم ونگاه تعجب

 نه چطور؟-

 :یاروم اماعصبان يترشد،باصدا ظیغل اخماش

 باال؟ يطبقه  يپس باپله ها امد-

 يها یدونم چرا نگران یمبل کمتر کنم،نم يکردم فشارانگشتهام رو دوردسته  یوسع دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم ظیانداخت،باغ یقلبم چنگ م يرو ستیها بخاطرمن ن ینگران نیا نکهیداد،حس ا یفرزان عذابم م

 !دم یانجام م کاردارمیدونم چ یشمانگران نباش خودم م-

 .رومواونطرف کردم عیدم،وسریترس یواقع يبهم انداخت،به معنا یعصبان نگاه

 یم دهیرو ناد گریزد،من وفرزان هم همد یکار حرف م يدرباره  یشده بود،هرکس يکسل کننده ا طیواقعامح

 ارهیطاقت نم گهید يدونستم تاچندلحظه  یست،مین یراض هیقض نیداد از ا یهم نشون م نیریم،شیگرفت

 :طور هم شد نیوهم

 !میباش حیوبه فکر تفر میکاربش الیخ یب دیامروز با گهیبسه د-

 :گفت یمصنوع تیباعصبان ادیشه

 !کشمت یم میکن يباز لیاسم وفام يبد شنهادیاگه پ-

 ریز شیا نیریم،شیرو انجام بد يباز نیداد ا یشنهادمیپ نیریدادم چون هردفعه ش یم ادیبار رو حق به شه نیا

 :ادامه داد یگفت وبابدجنس یلب

 !قتیحق ایداشته باشه،مثل جرئت  جانیکه ه يباز هینه -
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شدند، همه  یانداخت تا راض کهیاونقدربهشون ت نیریش ام،امایحرف گفتند ما نم نیا دنیباشن ادیوشه ساسان

 نیوشروع کردبه چرخوندن اول زیم يرو گذاشت رو يبطر نیریهم نشستندش يسرجاشون قرارگرفتند روبه رو

 :دیکه انتخاب شدند فرهاد ومهسا بودند،مهساازش پرس یینفرها

 قت؟یحق ایجرئت -

 !قتیحق-

 ؟يمن روچقدر دوست دار-

 :کرد یمنتظر به فرهاد نگاه م يها مهساباچشم

 !یبکن یتون یکه خودت هم فکرش رو نم ياون قدر-

 نیکرد،ا دنیروشروع به چرخ يدوباره بطر.شد یچشم هاش غرق در خوشحال دیجواب رو ازفرهادشن نیا یوقت

 :دیپرس ادیاز شه نیریاد،شیوشه نیریدفعه ش

 قت؟یحق ایجرئت -

 :مغرورانه گفت ادیشه

 !جرئت-

 :ینیبب نیریش يچشم ها يشد تو یرو م یبدجنس برق

 !یزن یوباهاش بهم م يد یم امکیاالن به دوست دخترت پ نیهم-

هم باال سرش  نیریداد ش امیرو برداشت وبهش پ شیکرد،گوش ینگاه م نیریبه ش یببر زخم هیمثل  ادیشه

 !انهیده  یدرست م نهیبود که بب ستادهیا

نگاه کرد  نیریبه ش یبابدجنس ادافتاد،ساسانیساسان وشه نیدفعه ب نیکرد ا دنیدوباره شروع به چرخ شهیش

 :وگفت

 قت؟یحق ایجون جرئت  ادیشه-

 !جرئت-

 :نگاه کردوگفت نیریباال رفته به ش يها باابرو

 !یکن یم یازش معذرت خواه امیوازش بخاطر اون پ يدید یم امیاالن به دوست دخترت پ نیهم ادیشه-

 حرف ساسان همه به خنده افتادند نیباا

 :دمیپرس یم دیبارمن از ساسان با نیروشروع به چرخوندن کرد،ا شهیکرد ش دایپ نانیاطم کهنیبعدازا
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 قت؟یحق ایجرئت -

 :گفت يخنده ا باتک

 !قتیبابامن جرئت ندارم،حق-

 :دمیانداختم وپرس نیریمشتاق ش ي افهیبه ق ینگاه

 ش؟یشناس یم يواگه اون رو دوست دار يرودوست دار یکس-

 :گفت یمکث چیشده بود،ساسان بدون ه جادیهمه ا نیب یسکوت

 .جواب هردوتا سوالت بله است-

 ي افهیق دنیاون شخص خودش باشه،باد دیداد که شا یم یکیکوچ یلیزداحتمال خ یلبخند کم رنگ نیریش

کرد،طاقت  یبهم نگاه م تیفرزان افتاد،که باعصبان يقرمز شده  ي افهیزدم،نگاهم به ق يلبخند نیریخندان ش

 :مبل بلند شدم ينگاهاش رو نداشتم،از رو

 !نییرم پا یمن م دیکن يخودتون ادامه اش رو باز-

شده بود،به سرعت به  شتریپله ها رسوندم به طرف در سالن رفتم،شدت بارون ب نییزحمت خودم رو به پا یباکم

اشپزخونه  يا جون گرفتم،گفت توسراغ خاله رو از اق یمرد ها دور هم نشسته بودند،وقت يسالن رفتم،همه 

خواستم بر گردم  یدم،میرو شن مخاله ا ي هیگر يدرش بودم که صدا يها کیاست،به طرف اشپزخونه رفتم،نزد

 :نکردم یحرکت گهیخانم زد د میکه مر یاما باحرف

 !نداست هیشب یلینغمه خ-

 :خش دار شده بود گفت هیکه از گر يباصدا خاله

 !بغلم گرفتم يانگار خواهرم رو تو دمشید یاره شکل مادرشه،وقت-

 :دیخانم باشک پرس میمر

 دونه چرا مادرش با پدرش ازدواج کرده؟ ینغمه هنوز نم-

 !ندونه بهتره یکه داره هر چ یتیبا وضع میبگ مینه نتونست-

 !رو بدونه قتیحق دیبا یباالخره که چ-

 یکه من از اون ب یقتیچه حق یعنیدادم،  یقورت م عیهام به شماره افتاده بود،اب دهنم رو سر نفس

 :خانم گفت میرو بدونم که مر قتیخواستم حق یخبرم،باتمام وجودم م

 !فهمه که مادرش به اجباربا باباش ازدواج کرده یم یباالخره که چ-
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بود  واریاون قرار داشتو کنار د يکه گلدون رو يزیبه م ،دستموياز تعجب گشاد شده بود چه اجبار چشمام

 :هم شد نطوریوهم)کنم خاله ادامه بده یخواهش م(رفتم،گ

 رو نگفته، قتیبهش گفته،اما مطمئنم حق یدونم باباش چ ینم-

 :زد وادامه داد يخند شین

 !خواد بگه،بگه من بامادرت به اجبارازدواج کردم یم یچ-

 :دیکش یقیخانم نفس عم میمر

 ازدواج کرد؟ نیه،واقعابخاطراقارامیدونم کل یرو هم که م ییزهایاز موضوع اطالع ندارم اما همون چ ادیمن ز-

 :شدم یکه غمش به استخونام نفوذ کرد،متوجه حرفاشون نم يطور دیکش یسوزناک یاه خاله

وتصادف کرد با پدربزگ نغمه،چون فوت  نینشسته بود پشت ماش نامهیبدون گواه نیبود،رام يبد ياره روزها-

 !شد یشد قتل عمد حساب م

بابام تا صحبت از  يفهمم چراتو خونه  یشم،حاالم یزهامیچ یلیکه حاال خاله زد حاال متوجه خ یباحرف

که با شوهرش زده رو اه  یوقت کس چیزهیفهمم چرا عز ینشست،حاال م یشد غم تو نگاهشون م یپدربزرگم م

از  یکیمرگش شده، م باعثییدونستم دا یتصادف فوت شده اما نم يدونستم براثر سانحه  یکنه،م ینم نیونفر

 :وادامه حرفاشون گوش دادم دمیهام مال قهیدستام رو به شق

 شد؟ ینم یراض هیچرابادادن پول د-

خواهر قاتل پاش رو  دیفهم ید،وقتیخبرندارود یروزدادگاه اون ازخدا ب م،کهیکرد یم شیکم کم راض میداشت-

 خوام، یخوام من قصاص م ینم هیکفش که من د کیکرد تو 

 :ادامه داد بابغض

 یدوراه نیگذاشت که باعث شدبابام ب یبده اما شرط تیشد رضا یحرف زدن راض ینبود،باکل نیامادردش ا-

 نکهیزد تا ا یبهمون از شرطش نم یدخترش،اقاجون حرف یزندگ گهیپسرش واز طرف د یطرف زندگ هیبمونه،از

 !ونهیادرت مرو به ندا گفت،گفت که مجبورم گفت جون بر زیوهمه چ اوردیطاقت ن

 :یخانم هم باناراحت میمر

 کرد؟ کاریچ دیفهم یوقت-

سنگ چشماش  کهیت هیندا نبود شده بود  گهیاز اتاقش خارج شد ندا د یامد،وقت ینم رونیتا دوروز ازاتاقش ب-

 !داره يشتریدونم جون پسرتون براتون ارزش ب یم د،منیشده بودند،همون روزگفت شرطش روقبول کن یخی
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 قتیکرده بود تمام بدنم به لرزش افتاده بود،خودم رو به زور کنترل کرده بودم که سقوط نکنم،که حق خی دستام

 :شد یلهم نکنه هنوزم باورم نم

 چیکرد ه یم یکه داشت باهامون خدا حافظ یم،وقتیمراسم تو محضرعقدکرد چیداد وندا رو بدون ه تیرضا-

خوام که زود جون  یم د،ازخدایبرادرم کرد یزندگ یربانبه همه مون گفت که شما من روق یخت،ولینر یاشک

 !رو ندارم یزندگ نیچون طاقت ا رهیمن رو بگ

 :هیوباگر شترشدیخاله ام ب ي هیگر

 هیاز همسا ینداشت،ول يکار گهیخودش بهمون د یعنی میشد،ندا زود باردارشد ما ازش خبر نداشت نطورهمیهم-

که  ییکتک ها گهیطرف زخم زبوناشون واز طرف د هیشه از  یم تیاذ یلیکه تو اون خونه خ میبود دهیها شن

 نیرام نکهیشد باهاشون حرف بزنه،باا ینم یندا اما نداراض يرفتند درخونه  نیهم بابام ورام يخورد،چندبار یم

 .بود نینبود رام يبدمون بدتراز روزها يازاد شده بود اما روزها

 واریرو به د د،سرمیکش یم ریاز مغزم تا کف پام ت يرفت درد یم یاهیچشمام س يبه دوران افتاده جلو سرم

پر  يشد مامانم هم مثل من طعم کتک ونگاه ها یشده باشه باورم نم یشد مادرم قربان یدادم،باروم نم هیتک

اون صدا  ونیام بلند تر شدو م الهخ ي هیگر يباشه،صدا دهیرو که باعث شکستن قلب ادم شده باشه رو د یحرف

 :ادامه داد

 یشد مرده باشه،وقت یباورم نم میشد وونهید دیفوت کرد خبرش تا به ما رس مانیندامون پرپرشد،سرزا نکهیتا ا-

بود ندا غم  یچ ياون همه سرد لیکه دل دمیکه ندا مرده،فهم میدیخودمون د يباچشم ها میبه خونه شون رفت

 !از پا درش اورد غمداشت تا اخر هم اون  قلب نگه يهم داشت اون قدر تو يادیداشت غم ز

تا راه نفسم باز شه،همون لحظه  دمیگلوم کش ریرو ز ،دستمیکردم درست مثل ماه یرو باز وبسته م دهنم

 :دمیسالن شن يرواز تو نیریش يصدا

 ...داد فیچقدر ک يباز یدون یا،نمینغمه خانم خوب با مامانم خلوت کرد-

 يخانم با صدا میوبغلم کرد،خاله ومر دیوبه طرفم دو دیکش يکوتاه بلند غیبه حال وروزم افتاد،ج تاچشمش

کرد،از  ینگام م یخانم بانگران میامد،مر نیریبه کمک ش تمیوضع دنیامدند،خاله با د رونیاز اشپزخونه ب نیریش

 ریردم زک ینشستم احساس م نیزم يکه پاهام سست شد ورو میقدم نرفته بود کیجدام کردند اما هنوز  وارید

بودم سرم  جیاعتراض نداشتم،گ يبرا ییکرده بودند اما نا شتریشده بچه هاسرعت حرکتشون رو ب سیپام خ
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تونستم جوابش رو بدم،دوباره از  یزد اما نم یشدم خاله مدام صدام م یشده بود اما متوجه حرفاشون م نیسنگ

 :گفت یبلند وبانگران يکه باصدا دمیخانم رو شن میمر يبلندم کردند که صدا نیزم يرو

 !ابش پاره شده سهیمن ک يخدا يوا-

 .دمینفهم يزیچ گهیاون د بعداز

 یخاله ام م ي هیگر يشد،صدا یشد کم کم صداها ودرد ها برام اشناتر م یبه صورتم وارد م یاروم ضربات

 :گفت

 !زدم ینم یشدم وحرف یشنوه وگرنه الل م یدونستم داره حرفامون رو م ینم-

 :گفت یبلند فرزان که باخوشحال يصدا بعد

 !ادیداره به هوش م-

 يچشمام رو باز کردم،درد يخاله ام هم بند امده بود،ال ي هیگر يصدا یهمه جا رو فرگرفته بود حت یسکوت

مضطرب  يصدا يبلند يشه،باگفتن آ یم دهیکردم پاهام از دوطرف کش یتمام وجودم ور گرفته بود احساس م

 :فرزان يهمه بلند شدو بعد از اون صدا

 !مارستانیب مشیعتربرسونیبهتره هرچه سر اندیم ایبچه ها دارند به دن-

ونفس  شتریکردم،درحال تکه تکه شدن هستم،شدت دردم هر لحظه ب یبدنم رو گرفته بود،احساس م دردتمام

 ینکنم لبام روبهم فشار م یاعتراض هدیچیکه تو وجودم پ يدرد نیکردم ازا یم یشده بود،سع عیهام سر

شکمم بچه ها  يرو تمدس دنیقبل باکش يکردم مثل دفعه ها یناتوانم روشکمم قراردادم،فکر م يدادم،دستا

وبه  دمیاز اعماق وجودم کش يدرد بهم قلبه کرد وداد نکهیشد،تاا یم شتریب هیشوند اما دردم هر ثان یاروم م

 :مضطرب فرزان يدنبال اون صدا

 ا درمونگاه چند ساعت راهه؟ت-

 !ساعت کیفکر کنم -

 :گفت بااضطراب

 !اندیب ایدوره ممکنه بچه هاتوراه به دن یلیخ-

 :نگران مهسا يصدا

 ؟یچ اندیب ایاگه تو خونه به دن-

 :گفت یکم تیام با عصبان خاله
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 !ده یجواب م یک وفتهیخونه براش ب يتو یاگه اتفاق-

 :خانم میمر

 !ارهیب ایکه بچه هارو تو خونه بتونه به دن دیشناس یرو نم یکس-

چشمام رو باز کردم،تمام بدنم عرق کرده  يهمه جارو فرا گرفته بود،دستم رو به تختم چنگ زدم وال یسکوت

 يشد ودادها یدترمینداشت،درد هام شد یتموم گهیدادم خدا رو صدا کردم،دردم د يدفعه همراه صدا نیبود،ا

زدند  یشده بود،ولگدم شتریببچه ها  يندارم،شدت حرکت ها يبا مرگ فاصله اکردم  یمن بلندتر،احساس م

 :مضطرب خاله ام يوبه دنبال اون صدا دمیکش يبلند تر غیکردم بچه هام قصد جونم رو کردند،ج یفکر م

 !ره یدخترم داره از دست م دیکن يکار هیتوروخدا -

دهن همه  يکه فرزان زد حرف تو یبلند شروع به نظر دادن کردند اما با حرف يبا صدا هیحرف بق يدنبال ا به

 :شون موند

 !ارمیم ایمن بچه هارو به دن-

 :گفت تیوعصبان یام با نگران خاله

 د؟یکن یرو قبول م تشینغمه وبچه ها افتاد شمامسئول يبرا یاگه اتفاق-

 !کنم یبله من قبول م-

که به جونم  يدرد نیازا عتریدوست داشتم هرچه سر ارهیب ایهارو به دن خواد بچه یم یمهم نبود که ک برام

کنند،بعد ازپنج  یصحبت م یچ يشدم درباره  یافتاده بود راحت بشم،تودرد خودم غوطه ور بودم متوجه نم

بخش خاله ام  ارامش يکنه وبعد صدا یصورتم رو پاك م يعرق ها یاحساس کردم دستمال خشک قهیدق

 :زمزمه وار گفت

بچه  يافته هم برا یم یخودت اتفاق يزورت رو بزن وگرنه هم برا يتالشت روکن،همه  ينغمه دخترم همه -

 !هات

 یبچه هام اتفاق يگرفتم اجازه ندم برا میکه خاله ام بهم نسبت داد اول بغض کردم اما بعد تصم یتیمالک باگفتن

 یارامش بخش نیبچه بهتر ي هیگر يصدا دنیزدن ودرد کش عیوقفه تالش کردن وج یربع ب کی وفته،بعدازیب

 يتو ییروین چیه گهیکردم د یم اسنداشت،احس یبدنم تموم يشد،اما دردها قیبود که تواون لحظه بهم تزر

کوه رفتم  ریکردم ز یخواب اروم،احساس م هیخواست  یخواب راحت م هیرو بستم دلم  ست،چشمامیبدنم ن
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بلند  يچشمام رو باز کردم فرزان باصدا يشد ال یصورتم وارد م که به شدت به یوبدنم خرد شده،باضربات

 :بهم گفت يودستور

 !گم نخواب یم یچ یفهم یم يریم یهم بچه ات وهم خودت م ینخواب نغمه اگه بخواب-

قدم فاصله دارم،اب دهنم خشک  کیکردم تا مرگ  یبود تمام بدنم سرد شده بود احساس م دهیامونم رو بر درد

 یعصب يبه صورتم واردشدو بعداز اون صدا یدفعه ضربات نسبتا محکم نیشده بود،دوباره چشمام روبستم،ا

 :فرزان

 !بخاطر بچه ات بجنگ-

کنه از وجودم  یم یتو وجودم درحال تکون خوردنه،سع يچشمام رو باز کردم ومتوجه بودم هنوزم بچه ا يال

 دیشد،اما با یشد ضربان قلب من هم کمتر م یشترمیضربات لگد بچه ب یونده،هرچیبپ ایود دنکنده بشه وبه وج

وادماش  ایدن نیوسالم به ا حیرو صح ودامانت ب شمیکه پ يبدنم وجود داره بچه ا يکه تو ییروین يبا ته مونده 

 ي هیگر يوهمزمان صدا دمیکش يبلند غیکردم زورزدم،ج روموجمعیکنم،مالفه رو چنگ زدم وتمام ن میتقد

بدنم وجود نداره چشمام بسته شدوبدنم  يتو گهید ییرویدومم بلند شد،بعداز اون احساس کردم ن يبچه 

کم کم  دم،یشن یروم ییصدا یونه حت دمیکش یم يونه درد دمیشن یضربان قلبم رو نم يصدا گهید یسرد،حت

 .وادماش واحساس رها شدن از غم ایدن نیاز ا ییاحساس پرواز احساس رها يکردم احساس ازاد یاحساس سبک

خورد،چشمام رو بستم  یبه چشمام م دیخورد چشمام رو باز کردم،نور خورش یکه به صورتم م ينور بااحساس

که  یطیکردم مح یچشمام رو باز کردم وسع يچشمام به نور عادت کرد ال ینور گرفتم،وقت يودستم رو جلو

تخت نشستم  يرو عیم،سرشمال بود يالیبرام اشنا بودهنوزم درو تینها یتوش قرار دارم رو بفهمم،فضا ب

اوردم اما االن  ایامد بچه هام رو به دن ادمیدم،یشکمم کش يکردم،باتعجب دستم رو رو یرو احساس نم يدرد

از  يبود واثر یاتاق ها خال ياتاق ها رسوندم اما همه  یامدم وبا دو خودم رو به تمام رونیکجا هستند،از اتاق ب

گلوم رو  دارشدم،بغضیکه داخلش ب یرازاتاقیها مخروبه بود به غ تاقا يتر ازهمه همه  بیبچه هام نبود وعج

 :گرفت وزمزمه وار گفتم

 خداجون بچه هام کجاهستند؟-

به دنبال صدا رفتم که متوجه شدم  عیدم،سریرو شن ينوزاد ي هیگر فیضع يامد که صدا یداشت درم اشکم

 یلیامدخ یازاونجا م هیگر يشدم صدا اطیوسط ح کیکوچ یلیخ يگهواره  کیمتوجه  ادیم اطیحصدا از

کردم دوباره  گاهداخلش رو ن یکردم به طرف گهواره رفتم،وقت دایخوشحال شدم احساس کردم گمشده ام رو پ
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 یرو هم نم يا هیگر يصدا گهید یبود،اشک تموم صورتم رو گرفته بود،حت یقلبم نشست خال يغم تو

 :زد یصدام م الیکه از تو ساختمون و دمیروشن یپرمحبت زن ياز چند لحظه صدا دم،بعدیشن

 !نغمه دخترم-

 :اراده گفتم یب

 !مامان-

برام مهم نبود االن کجاهستم،به درسالن  گهید ستندیبرام مهم نبود بچه هام ن گهیطرف خونه راه افتادم د وبه

 یبهم بگه خودم م یاونکه کس یشد ب ين مادرم اشک از چشمام جاروروش دیسف يچهره  دنیباد دمیرس

مادرمه،اشک  ستادهیکه جلوم ا یفهموند که اون یبا ضربان خودش بهم م ستاده،قلبمیدونستم مادرمه که جلوم ا

 :تمام صورتم رو گرفته بود دوباره صدا زدم

 !مامان-

رو  نیحسرت ا گهید دمیعم اغوش مامانم رو چشبه اغوشش رفتم ط یمکث چیرو از هم باز کرد بودن ه دستاش

 یب يحسرت اغوش وعطر تنش رو نداشتم،دوست داشتم به خاطر لحظه لحظه ا گهیمادرم د ینداشتم که ب

عطر تنش رو  د،تمامکه عطر وجودش رو گرفته بو یراهنیپ يصورتش رو يدستاش رو يبوسه بزارم رو  میمادر

 :همه ارامش به هق هق افتادم مامانم در گوشم گفت نیاز احساس ا دیکش یسرم م يرو رو دم،دستاشیبلع

 !اروم باش دخترکم-

 :لباسش رو چنگ زدم وهق هق وار گفتم بادستم

 !تو نبودت دمیعذاب کش یلیسختم بود خ یلیمامان خ-

 :دیکه در اغوشش بودم سرم رو بوس يطور همون

 !دم یزارم قول م یتنهات نم گهیدونم،د یرو م زیخودم همه چ زمیدونم عز یم-

دونستم به  یرفت م نیاز ب میمادر یشدم احساس ب یکه بهم زد غرق در خوش یمادرم وحرف يصدا بااهنگ

 !زاره یتنها نم گهیکنه ومن رو د یقولش وفا م

 

 ))فرزان(( 

ساعت طول  کینغمه  یبا اوضاع جسم ارم،مخصوصایب ایامکانات بچه به دن نیسخت بود با نبود کمتر یلیخ

نغمه  ي دهیرنگ ورو پر ي افهیرو با حوله پاك کردم وبه ق میخون يارم،دستایابیتا هر دوتا بچه رو به دن دیکش
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گرفت برام سخت  دیکه نغمه کش يدردو یهمه مظلوم نیبوددلم از ا دهینگاه کردم چشماش رو بسته بود وخواب

 ادیخواستم قبول کنم مدام  یکه م یبکشه،موقعدرد وعذاب  نیکه دوستش دارم ا یعشقم،کس نمیبود که بب

دوباره  دمیترس یعشقم بشم،م يقبول کنم وباعث مرگ دوباره  دمیترس یافتادم م یصحنه مرگ مهال م

رو که  ییها یکردم تمام دانستن یبدم تالش م زمونجاتیعزکه دارم  يتوشغلم شکست بخورم ونتونم با حرفه ا

قلبم داشت  يکه تو یگاهینغمه وجا تیچون باوضع ارمیادبیگرفتم رو به  ادیدانشگاه  يچند سال تو نیا يتو

 .بود دهیگرفته بودم پر ادیکه  ییزهایتمام اون چ

 دنیکردم منم که در حال درد کش یم ستاداحساسیا یزد ضربان قلبم م یکه م يوداد دیکش یکه م یغیباهرج

 گهیمثل مهال د دمیچشماش رو بست ترس یتوق دمیکش یمنم درد م دیکش یکه م يهستم باهرنفس پردرد

اوردن  ایبه دن دونستم ینگه اش دارم ،م داریکردم ب یتونستم تالش م یتا م نیهم يچشماش رو باز نکنه برا

 یونگاه دمیکش یقیتونه سخت ومشکل باشه،نفس عم یچقدر م تیوضع نیوضع وبا ا نیتو تا بچه اون هم تو ا

 ستیکار درست ن يجا هیگفت  ینغمه کردم که در حال پاك کردن بدنش باحوله بود،احساسم م يبه خاله 

 :نغمه گفتم يروبه خاله  دمش یکه از اتاق خارج م یزد،درحال یودلشوره به دلم چنگ م

 !مارستانیب مشیبرسون دیبا دیلطفا زودتراماده اش کن-

دونستم  یاز خانواده ام نبود م يازاتاق که خارج شدم اثر .انجام داد يشتریکه زدم کاراش را باسرعت ب یباحرف

 .منتقل کردند مارستانیکه زدم بچه هارو به ب یطبق حرف

اما بازم  دندینغمه رو شن یخبر سالمت نکهینغمه نگاه کردم،معلوم بود باا يمضطرب خانواده  ي افهیق به

 :نگرانند،به طرفشون رفتم پدر بزرگ ومادربزرگش گفتند

 !دکتر يحال نوه امون که خوبه مگه نه اقا-

 !خوبه دیبله نگران نباش-

 :چشماش جمع شده بود گفت يکه اشک تو یودر حال یبزرگش با نگران مادر

 !مطمئن باشم که حالش خوبه؟-

 خانواده ياعضا ي هیبق افتهینوه شون هم ب يدخترشون افتاده بود برا يکه برا یاتفاق دندیترس یبود که م معلوم

 :کردند، یشون هم به دهن من نگاه م

 ...مطمئن،مطمئ-
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باسرعت خودم رو به طرف اتاق رسوندم  دیورنگ از روم پر دیدهنم ماس يخاله نغمه حرف تو غیج يباصدا

زد  یکه نغمه رو صدا م يقطع شد،خاله اش در حا يلحظه ا يبرا ستاد،نفسمیروبه روم قلبم ا يصحنه  دنیباد

ساسان  يزد،صدا یکرد ومدام اسمش رو صدا م یم هیرو به اغوشش گرفته بود وگر زد اون یصورتش م يوتو

 :گفت یفیضع يکه با صدا دمیرو از پشت سرم شن

 براش افتاده؟ یعمه نغمه چه اتفاق-

 :دینال دویصداش روشن اماخاله

کنه،دوباره ندام رو از دست  یقشنگش رو باز نم يچشما گهیکشه بدنش سرد شده د ینفس نم گهید-

 !ندام رو از دست دادم ادگاریدادم،

 یکه م یزمان افتهیاتفاق ب نیشد ا یروح نغمه نگاه کردم باورم نم یب ي افهیهمونطور مبهوت به به ق من

 :درامدم اما نه کامل یکه ساسان سرم دازاون بهت يخواستم اتاق روترك کنم نبضش رو گرفتم،باداد

 !پس نجاتش بده یستینمگه تو دکتر -

نغمه  ياتفاق هم برا نیشد درست هم یکردم باورم نم ینغمه نگاه م دیسف ي افهیمن همونطور به ق اما

 ایدن نیبهت به ا يایکه از دن دیسرم کش يادیروتودستش گرفت ومحکم تکون داد وفر راهنمیپ افته،ساسانیب

 :برگشتم

 !نجاتش بده-

بود اجازه  دهیچیکه تو اتاق پ ییها هیگر يرون،صدایب دمیش خاله اش کشرو پس زدم ونغمه رو ازاغو ساسان

 :گفتم يبلند يوباصدا یداد درست کارم رو انجام بدم،کالفه وعصب ینم

 !رونینجاتش بدم،پس همه رو ببر ب يخوا یمگه نم-

اجازه  دیامد،نبا یاشون پشت در اتاق م هیعجز وگر يشد اما هنوز صدا ییاز هرگونه صدا یاتاق خال بالفاصله

کردم که  یخودم رو کنترل م یلیرو نداشتم،خ گهیتلخ د يخاطره  کیدادم نغمه هم از دستم بره طاقت  یم

 مش،بالفاصلهیبرد یم مارستانیب هب عتریهرچه سر دیزد،با یکارم رو درست انجام بدم،نبضش رو گرفتم کند م

 دینبا(قلبش گذاشتم ضربان هم نداشت، يرو رو هم نداشت،سرم رو ياون کند یحت گهینبضش رو گرفتم د

کردم  یقلبم داره سع يتو یگاهیببرم نغمه چه جا ادیکردم از  یسع)دادم نغمه هم از دستم بره یاجازه م دینبا

 يایرو برام داره،شروع به اح مارین متمرکز کردم که نغمه هم حکم بیرو روا زه،فکرمیبره چقدربرام عز ادمی

بود که در حال انجام دادنه کارم بودم،داشتم  قهیده دق کیدادم نزد یماساژدوتا تنفس م یکردم،بعد از س شیقلب
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با  ماشنوه ا یدونستم حرفام رو نم یم نکهیبه سراغم امد،باا يدیشدم درست مثل شب مهال زود ناام یم دیناام

 :گفتم يبلند يصدا

 !يبرگرد ایدن نیبه ا دیبا يبرگرد دیبا-

شده  دینا ام گهیگشت د یاش وارد کردم،اما بر نم نهیبه قفسه س ینداره،ضربات محکم دهیماساژفا دمید یوقت

تالش کن،باخودم گفتم  شتریگفت ب یدادوم یخواستم دست از کارم بکشم اما قلبم اجازه نم یم یبودم هرچ

وارد  رومیضربه رو با تمام ن نیخرکشم،ا یدست از کار م افتادین یزنم اگه اتفاق یکه م يضربه ا نیاخر نیا

 ...کردم

 

 ))نغمه(( 

موهام  يرو يکردوهر بار بوسه ا یبودم مامانم داشت موهام رو نوازش م دهیمامانم خواب يکه رو پاها همونطور

رو بهم  شیکرد ومحبت مادر یهمه سال نبودن با کاراش جبران م نیا يکاشت مامانم هم داشت درازا یم

 يکردم،به تک تک اجزا یره میقلبم ذخ يمحبت هارو در تک تک سلول ها نیکرد،منم داشتم تمام ا یم هیهد

حاضر به ترك کردن مادرم  گهیحاضر به برگشت نبودم د گهیاز ته دل زدم د يصورت مادرم نگاه کردم ولبخند

شه اما  یام وارد م نهیبه س یرو ازدست بدم،احساس کردم ضرباته محکم دیحس جد نینبودم دوست نداشتم ا

ام قرار دادم وشروع به مالش کردم اما هر لحظه  نهیس يقفسه  يکردم،دستم رو رو یروحس نم يدرد

 :ناراحت مامانم انداختم ي افهیبه ق یبلند شدم ونگاه نیزم يشد،از رو یم شتریفشارب

 !افتهیداره برام م یمامان چه اتفاق-

 :یباناراحت

 !کنارشون يتوبرگردها دوست دارند  یلیخ زمیعز-

 :دادم یکه خودم رو به مامانم فشار م ینه تکون دادم ودوباره تو اغوش مامانم برگشتم ودر حال یرو به معن سرم

 !من دوست دارم کنار تو باشم مامان-

به مامانم  شتریکردم،خودم رو ب یشد وکم کم درد رو حس م یتر م يام قو نهیس يکم اون حس تو کم

 يکه تو يدرد نیبرم،اما ا ششیده من از پ یدونستم اجازه نم یمامانم جام امنه م شیستم پدون یفشاردادم،م

 يدیبودم با نور خورش اغوششخوب فکر کنم،همونطور که در يحس ها نیداد به ا یام افتاده بود اجازه نم نهیس

 .که به چشمام خورد چشمام رو بستم
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 يچشمام رو باز کردم تو همون اتاق بودم،قلبم ضربان داشت اما کند تمام حس ها يال میانرژ يمونده  باته

نگاه  يوجودم به بدنم برگشته بودبه زور چشمام رو از نگه داشته بودم،به صورت فرزان ازپشت اون همه تار

 یس مازحنجره ام خارج شد مامان بود،احسا ياما تنها کلمه ا دمیشن یکرد م یکردم داشت اسمم روصدا م

 یبه جلوحرکت م یتخت کنده شدم،هرچ يحس از رو نیگرم قرار گرفتم مثل پتو وبعداز ا يجا کی يکردم تو

چهره ها  يکه به زوربازنگهشون داشته بودم تو یید،باچشمایرس یبه گوشم م شتریوعجزها ب هیگر يکردم صدا

شد دوباره مادرم  ياز چشمام جارکردم اشک  یم دایکمترپ مگشت یم یگشتم اما هر چ یدنبال صورت مادرم م

 يشتریرواز دست دادم دوباره اون حس قشنگم رو از دست دادم،چشمام رو بستم وقطرات اشک باسرعت ب

 :دمیفرزان کنار گوشم رو شن يشد صدا یازچشمام خارج م

 ؟يدرد دار-

هامه  هیر ياما من هستم هنوزم عطر تنش تو ستیهم درد دارم مامانم ن یلیخواستم بگم اره درد دارم خ یم

تونم درد  یسرمه پس من چطور نم يانگشت هاش رو يقلبمه هنوزم جا يسلول ها يهنوزم محبتاش تو

 .ک اه از گلوم خارج شدیهمه حرف ها فقط  نیگفتن ا يبه جا ینداشته باشم دوباره مادرم رو از دست دادم ول

گرفت رو حس کردم،از  یکه نبض داشت قرار م ییگردنم جا يه مدام روک ییچشمام رو دوباره بستم،انگشت ها

 !کاش قلب ونبضم ضربان نداشت وبه جاش مادرم رو داشتم يگشتم ا یکاش بر نم يته دل ارزو کردم ا

کردم وخودم فقط اون  یکرد انکار درحال پرواز بود،زمزمه وار فقط مامانم رو صدام یبا سرعت حرکت م نیماش

 الیکه با مامانم داشتم توو یخواستم مثل همون خواب یرو بستم دلم خواب م دم،چشمامیشن یو مصدازدن هار

نشده بود موهام هنوز  رابیس تاشهنوز ازمحب ،قلبمیوغم یدرد وناراحت چیبدون ه ینگران چیبدون ه میبود

مامانم داشتم پس چطور برگشتم،کم کم خواب به بدنم غلبه  شینداشته پ یداشت من کل ازینوازش هاش رو ن

 !نمیکه دوباره مامانم رو تو خواب بب دیبه اون ام رفتمیکرد ومن با اغوش باز اون رو پذ

دور اطرافم انداختم،اما بازم خسته  یچشمام نگاه يچشمام رو بازکردم،ازهمون ال يال رامبوالنسیاژ يباصدا

 .کم کم دوباره به خواب رفتم نکهیا خواستم بخوابم تا یبودم،م

دونستم  یبه دور اطرافم کنم م ینگاه نکهیبازکردم بدون ا يشتریب يرویدفعه چشمام رو بان نیا

 دمیشکمم کش يکه داشتم دستم رو رو یرمق نیزد،بااخر یاز حرکتم بدجور تو ذوق م یخال مارستانم،شکمیب

رو پس دادم  بود شمیکه پ ییها یرها شدم،امانت يره امادر اجا نیشد باالخره ازا ياشک از چشمام جار

تواغوششون  یحت ای نمیصورتشون رو بب نکهیدادند روازدست دادم،بدون ا یکه فقط به حرفم گوش م ییتنهاکسا
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افتادم اشک  یخالم که م يحرف ها ادیبود  یحل ناشدن يبه سقف بود تو ذهنم پراز مساله ها میخال رم،نگاهیبگ

که  یظلم گهیبودند واز طرف د شمیکه نه ماه پ یینوزادها دنیطرف حسرت د هیشد،از یم ياز چشمام جار

 .کرد یفکرها مغزم رو رها نم نیبودم ا مارستانیکه ب يدوروز نیبابام درحق مادرم کرد ا

 اما سرم رو به طرفش برنگردوندم،بدون دمیباز وبسته شدن در رو شن يروبه سقف دوخته بودم صدا میاشک نگاه

انداخت،دوباره  ینگاه میوارد اتاق شده،خاله به صورت اشک یبدم چه کس صیتونستم تشخ ینگاه کنم م نکهیا

 :شد ياشک از چشمام جار

 زم؟یعز يبرات درد دار رمیبم-

 :سوال پرازجواب خاله ام گفتم درجواب

 بچه ها؟-

رو هم از  زمیعز یلیخ ییرو هم بهشون نسبت بدم تموم شد همون دارا تیمالک میتونستم م ینم گهید یحت

 !ندارم ایدن نیتوا یمحبت يرشته  چیه گهیکلمه من د يدست دادم وبه معنا

 :ختیر یهمونطورکه اشک م خاله

 اند؟ ژهیو يتوبخش مراقبت ها-

 :از ته اعماق قلبم گفتم یباحسرت

 !نمشونیخوام بب یم-

 :یباناراحت

 !به بخش يمنتقل شد وی یس یتازه از س ستیالت خوب نخودت هم ح-

 !کنم یخواهش م-

 :شد نیشده ازچشمم،غمگ يجار ياشک ها دنیحرف چشمام پراز اشک شد،خاله با د نیدنبال ا به

 !نه ایده  یاجازه م نمیکنم بب یرم با دکترت صحبت م یم زمیباشه عز-

 :وارد اتاق شدوگفت لچریو کیدراتاق باز شد وخاله با قهیدق ستیحرف ازاتاق خارج شد،بعداز ب نیگفتن ا وبا

 !قهیگفت فقط ده دق یدکتراجازه داد ول-

که بهشون داشتم رو  یدل تنگ نمیبب قهیتو وجودم رو در عرض ده دق ینه ماه زندگ يانصاف نبود ثمره  نیا

 !نمشونیبب یبا باشه که بتونم به خوب نیاخر نیا دیبرطرف کنم،چون شا قهیدرعرض ده دق
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 یشدم ضربان قلبم باال م یتر م کینزد یکردم هرچ یبودم وبه طرف بچه ها حرکت م لچرنشستهیو يرو

خاله بازوم رو گرفت  میستادیا یبزرگ ي شهیکرد،پشت ش یم دایمغزم ضربان پ يکه صداش تو يرفت،طور

جمع کرده بودم  راه يکه تو ییوجودم شکست تمام مادرانه ها دمیکه د يوکمکم کرد که بلند شم اما باصحنه ا

حق  یبچه ها نداشتم حت نینسبت به ا یحق چیه ه،منیبون چ يمادراجاره ا یفهمم معن یخرد شد،حاال م

 روبه روم رونگاه کنم يدونستم واضح صحنه  یرو تارکرده بود ونم دمیبوکردن عطر تنشون رو،اشکام د

 یاه کیمن فقط  یول دویکش یجودم زبانه مو يشد حسادت تو یم يازچشمام جار يشتریباسرعت ب اشکام

که  ینبود زدم،مهسادرحال هیشباهت به گر یکه ب يچشمام رو پاك کردم ولبخند يازته دل گفتم،دوباره جلو

دست نوزاد  يازانگشت هاش رو تو یکیکرد و یاز بچه هارو بغل کرده بودباعشق به صورتش نگاه م یکی

فکر کنم که دارم  دمیکش یم شهیش يکه رو ییسرد گذاشتم وباخط ها ي شهیش يگذاشته بود،دستم رو رو

زد لبم رو به  یذوقم م يشد بدجور تو یکه به نوك انگشتام وارد م يکنم،اماسرد یصورت بچه رو لمس م

گرفت  شیتمام وجودم ات گذاشت شیشونیپ يکه رو يهق هقم بلند نشه،بابوسه ا يدندون گرفتم تا صدا

نبودم که بتونه بچه هارو بغل  یکس نیکه داشتم رو باد برد،چرا من اول يحس مادرسوختم خاکستر شدم،

کرد دوختم ،باالفاصله  یکه مهسا نثار م ییگرفتم ونگاه اخرم رو به مادرانه ها لچریو يکنه،دستم رو با دسته ا

 .راه افتاد به یحرف چینشستم،خاله بادستش بازوم رو نوازش کردو بدون ه لچریو ينگاهم رو گرفتم ورو

 :بدنم مرتب کرد روبه خاله گفتم يرو دم،پتورویتخت خواب يخاله رو باکمک

 م؟یخاله پنبه دار-

 :باتعجب

 زم؟یعز يخوا یم یچ يبرا-

 :گفتم یلرزون ياشک هام رو ندادم باصدا ختنیگلوم رو گرفت اما اجازه ر بغض

 !نشده نیشده،بهتره پنبه بزارم تا لباسم بدتر ازا سیرخیلباسم از ش-

قسمت  يشد،دستم رو رو يبهم انداخت واز اتاق خارج شد،باخارج شدنش اشک ازچشمام جار ینینگاه غمگ خاله

تونستم به نوزادهام  ینم یشد،من حت ياز چشمام جار يشتریلباسم گذاشتم اشک باسرعت ب سیخ يها

 .تنشون رواستشمام نکردم يکه هنوز بو ربدم،درحالیش

بهم  فهیدونستم فقط برحسب وظ یکه م امنشیار يخانواده  يقاتم امدندبه عالوه مالقات همه به مال ساعت

 گهیفرزان فرق کرده بود د ينگاه ها دمیساعت شن نیکه توا يهمه رفتارها وحرف ها رازیسر زده بودند،اما به غ
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 یاما ناراحت دندیکه امده بودند فهم هم ییکسا شتریداشت که نه تنها من بلکه ب یخاص يجور گرما هیسردنبود 

 ریبرام لباس اورده بود چون باوجود پنبه لباسم از ش نیریکرد،ش یم يریجلوگ يوجودم بود از هر فکر يکه تو

لباسام رو عوض کردم،قرار بود خودش شب کنارم  نیریکرد،باکمک ش یشده بود وغمم رو هزار برابر م سیخ

 .خونه قبول نکرد هاصرارکردم که برگرد یبمونه هرچ

 :کردگفت یبه من همونطور که بهم نگاه م د،نگاهشیرو به صورت تخت دراورد وروش دراز کش یصندل

 بهت دست داد؟ یچه حس یبچه ها رو تو بغلت گرفت یوقت-

 :زدم ینیغمگ لبخند

 !دونم چون هنوز بغلشون نکردم ینم-

 :یشدوباناراحت نیهم غمگ نیریش نگاه

 !خواستم ناراحتت کنم ینم دیببخش-

 :لبخند مونباه

 !بخواب رینداره،بگ یاشکال-

 !هواسم به تو باشه دیتونم بخوابم با ینم-

 :ادیدرب یناراحت نیهم از ا نیریدادم تا ش يبه صدام انرژ یکمی

 !کنم یم دارتیخواستم ب يزیبخواب چ-

 :خمار خواب بودوزودگفت چشماش

 !ها يباشه قول داد-

به سقف دوختم  نیریش يبسته  يباشه تکون دادم،چشماش رو بست،نگاهم رو از چشما یرو به معن سرم

 .مغزم رژه رفت يتو میشگیهم يودوباره فکرها

تخت  ياز رو يسروصدا چیبودم،بدون ه دهیانداختم ساعت سه بود ومن هنوزنخواب وارید يبه ساعت رو ینگاه

رو  ییصدا نیبرخورد پاهام با زم نییتخت امدم پا يز روا یکردم وبه اروم زونیبلند شدم وپاهام ر از تخت او

اروم  ينشد،باقدم ها داریشد اما ب حبس نمیس يکه خورد نفسم تو یانداختم باتکون نیریبه ش یکرد نگاه جادیا

 .داد یخواب رو بهم نم يرفتم که فکرش اجازه  ییاز اتاق خارج شدم وبه طرف جا

 ستمیسخت بود که سر پا به ا یلیکرد برام خ یبودم وبه دوقلوها نگاه م ستادهیا شهیمثل صبح پشت ش درست

 یکه رو شونه ا قرار گرفت تکون یکردم،بادست یرو تحمل م یسخت نیصورتشون ا يدوباره  دنیاما بخاطر د
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که زد دلم  ياما بالبخند سدام حبس  نهیس يپرستار نفسم تو دنیبه صاحب دست انداختم،باد یخوردم ونگاه

 :م گرفت،بالبخند گفتارو

 ؟یمادرکدومشون-

رو براشون داشتم،اه  يرو،من حکم مادر نه ماه ا يا گهید زیچ چیگفتم من نه حکم مادر رو داشته ونه ه یم یچ

 :وگفتم دمیکش

 !من مادراون دوقلوهام-

 :گفت باتعجب

 !است گهید یکیمادرشون که  یول-

  ستمیمن مادرشون ن ارکهین ادمیکنم تو به  یخواست بگم خواهش م یدلم نشست دلم م يتو غم

 :جوابش رو دادم یاروم به

 !شون هستم يدونم،من مادر اجاره ا یم-

 :شدوگفت نیغمگ نگاهش

 ؟يتاحاال بغلشون کرد-

 :نه تکون دادم که ادامه داد یروبه معن سرم

 ششون؟یپ يبر يدوست دار-

 :گفتم یرو به سرعت به طرفش برگردوندم باخوشحال سرم

 شه؟ یم-

 !شه یالبته که م-

 يلبس ها.دمیرو خر یخستگ نیبرم اما باتمام وجودم ا شترازراهیکرد وسخت بود که ب یبدنم درد م نکهیباا

بسته شون انداختم،دستم رو  يبه چشم ها یوبا راهنما من رو به طرف تختشون بود،نگاه دمیمخصوص رو پوش

 :نزنم غیج یدهنم گرفتم تا از خوش يجلو

 ؟یبغلشون کن ياردوست د-

 !یلیخ-

بهش انداختم اما با ارامش چشماش رو بست،نفس  یبغلم گذاشت،نگاه نگران ياز نوزاد هارو بلند کرد وتو یکی

کردم،انگشت  یبود که فکر م یتراز اون ییایتر کردم عطر تنش رو کینزد مینیرو به ب دم،سرشیکش ياسوده ا
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رو باز کرد،بهم نگاه  اشروشون کاشتم،چشم يوبوسه ا دمیونرمش کش کیکوچ يانگشت ها يشصتم رو رو

رو دوباره بست  دم،چشماشیکش یم دمیکش شهیکه صبح روش ییاون خط ها يجا يکرد انگشتم روجا یم

 :بغلم گذاشتم وگفت يرو بلند کردوتو گهید یکیتختش گذاشت واون  يازم گرفت ورو د،نوزادرویوخواب

 !دخترخانمت نمیا-

پرکاه  یعطر تنشون چقدر باهم فرق داره،هردوشون به سبک دمیکردم فهم کینزد مینیرو که به ب سرش

بهم  یحرکتم چشماش رو بازکرد ونگاه نیاما باا دمیرو بوس شیشونیشده بود،پ سیخ ریبودند،لباسم دوباره از ش

 یاش اروم شد نگاه هیگر کمیکردم، کیام نزد نهیکردن کرد،سرش رو به س هیانداخت وباالفاصله شروع به گر

 طیونوزادرو به پرستار دادم واز مح اوردمیصحنه طاقت ن نیا دنیبود،باد ریبه لبش انداختم که به دنبال ش

 !پربغض وحسرت اونجا خارج شدم

 یلیکردم،حس خ یکه بچه هارو تو اغوشم نگه داشته بودم فکر م ینیریبودم وبه لحظات ش دهیتخت خواب يرو

هام  هیتونستم دست بکشم حاال که عطرتنشون رو به ر یبودم نم دهیعم مادر بودن رو چشبود حاالکه ط ینیریش

من  نکهیتجربه کنه،اما بافکرا نهتو یزن م کیبود که  ایحس دن نیتونستم دل بکنم،بهتر یفرستاده بودم نم

 .عطر تنشون رو ندارم یکه من حت دمیباور رس نیقلبم نشست وبه ا يدوباره غم تو ستمیمادرشون ن

دادم  یاجازه رو نم نیبهشون بزنم اما به خودم ا يکرد که دوباره سر یمن رو وادارم میبود که حس مادر دوروز

دونستم من  یم یشه اما بهتر از هر کس یخودم سخت م يشم وبعد برا یکردم بهشون وابسته م یفکر م

 وابستشون شده بودم، يبار بغل کردنشون بدجور کیبا

بودم ومنتظر  دهیرو اماده پوش فمیاز دکتر نبود لباسام وک يمرخص بشم اما هنوز خبر مارستانیب امروزقراربوداز

مونده بود دل رفتن  نجایا ياما دلم بدجور صم،یترخ يبودم،خاله ام رفته بود دنبال کارها صیتر خ يبرگه 

 میهمه فاصله از هم هست نیا االباوجودم رشد کرده بودندازمن جداشدند وح يکه تو یینداشتم بچه ها

پوست بود،نتونستم با قلبم مبارزه کنم دوست داشتم قبل از  کیفاصله مون فقط  شیپ يکه تا هفته  یدرحال

شد  یبه رفتن نم یباشم اما پاهام راض شهیچندقدم مونده بود تا پشت ش.نمشونیبار بب نیاخر يبرم برا نکهیا

محکم  يزد وباقدم ها ي،لبخنددفعه ازشون دل بکنم نیدوبارشون محاله ممکنه که ا دنیدونستم باد یم

 دنیدوباره باد نمشون،امایتونم بب یم یدونستم امروز صبح تنهاند ومن به راحت یترشروع به راه رفتن کردم م

ازبچه ها  یکیه مهسا داشت ب ستادیکردم وقلبم از حرکت ا خیقلب  يدفعه بدترازدفعه  نیا دمیکه د ییصحنه ا

رفتم چون  اطیپر بغضم گذاشتم وبا سرعت ازبخش خارج شدم وبه ح ي نهیبه س یداد،دست یرمیش شهیبا ش
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تمام  دیکه با ییگرفتم ورفتم جا یتاکس هینداد دستم رو بلند کردم و ریبهم گ یلباسام رو عوض کرده بودم کس

 .کردم یم یساله رو خال ستیب يعقده ها نیا

تونه داشته باشه رو  یکه مادر م یحس نیکردم که من در عرض دوروز بدتر یفکر م نیبه ا نیتوماش

 يکه تو يرینتونندازش يکه خودت تو وجودت پرورش داد ییاما بچه ها یداشته باش ریخودت ش نکهیدم،ایچش

که نه ماه  ییاون بچه ها هامدم ک یموضوع کنار م نیباا دیکنند،اشکام رو پاك کردم با هیداره تغذ انیبدنت جر

 !حسابه هیخوام خودم رواماده کنم چون امروز روزه تسو یستند،میمال من بودند االن ن

 ییرقم خورد جا میکه بدبخت ییام شکل گرفت جا ندهیکه ا ییجا رسوندم،جا نیبه ا يدونم خودم رو چطور ینم

 یم هیبرام بود تسو يکه معلم بد یدباکسیامروز با دمیتنفر روفهم یکه معن ییشدم جا ریکه توش هزار بار تحق

گفتم که دروغ  یم دبهشیبردم،با یداده بود روبه کار م ادیسال بهم  ستیب نیکه توا ییها ددرسیکردم با

بابام نگاه کنم  يچشما يهمه سال تو نیبرام سخت بود بعدازا دم،هنوزمیکه بهم گفته بود رو فهم ییها

ها  یکه باتعجب وبعض یها که بعض هیهمسا ي رهیادم نگاه خوازنفرتم بهش بگم،به طرف در خونه راه افت

 يبرا میزندگ يبارهم که شده تو هیندادم دوست داشتم  یتیاهم ماکردم ا یکردند رو احساس م یباتنفرنگاهم م

خودم فدابشم دوست داشتم به ارزوهام برسم،حاال که  يخودم نفس بکشم برا يکنم برا یخودم زندگ

قبول کردم که مامانم به اجبار با  ستمیروقبول کردم قبول کردم که من مادر اون بچه ها ن زیهمه چ ستادمینجاایا

 کیزنگ گذاشتم و يبهم نداره،دستم رو رو یاحاس چیکرده وازهمه مهم تر قبول کردم فرزان ه دواجبابام از

 :دمیدست از زنگ کش يزر يسره فشاردادم باصدا

 !يچه خبرته مگه سر اورد-

 :زد يام انداخت وپوزخند ي افهیبه ق یروباز کرد ونگاه در

 !شده نیات سنگ هیبه به نغمه خانم سا-

 نهیس يخرد نشم،دستم رو رو گهیدوتا ادم د نیا يکردم محکم باشم به خودم قول دادم که جلو یسع یلیخ

 :گفتم ينسبتاًبلند يشدم وباصدا اطیاش گذاشتم کنارش زدم وارد ح

 !رونیابیبه اصطالح پدرب ياقا-

 :ازش نبود صدام رو بلند ترازقبل کردم ياماخبر

 !رونیابیب ژنیب-
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 ییخارج شدچشماش خمار بود،باصدا نیزم ریرفت،بعداز چند لحظه از ز یمخم رژه م يرو يپوزخند زر يصدا

 :بلند شدن نداشت گفت ينا یکه حت

 !يکه ازش امد ییبرگرد همون جا یکن یکارم یچ نجایرو سرت،اصال تو ا یچته چه خبرته خونه رو گذاشت-

نگاهش نکرده بود  ينطوریبهم ظلم کرده بود اما تاحاالا یلیخ نکهیبار نگاهم رنگ تنفر گرفت،باا نیاول يبرا

 :کرد خودش رونبازه،محکم گفتم یداماسعیازرنگ نگاهم ترس

 !امدم درستش کنم يبود زروخردونابودکردهیچندتاچ-

 :دیغر

 نجا؟یا يمدا یچ يبرا-

 :تنفرگفتم باهمون

 !حساب هیتسو يامدم برا-

 :گفت باپوزخند

 ؟ییا هیچه تسو -

 ستیب-:هم دارم وبابغض ادامه دادم يمادر یسال ب ستیتباه شده،ب ي ندهیا هیدارم  شتیغرورخردشده پ هی-

 !سال هم کتک ونگاه پرازنفرت

 :دادم یاجازه رو نم نیهمه جاروگرفته بود،بعضم درحال شکسته شدن بود اما من ا یسکوت

چترساده هم  هیگاهم پناهم اماتوبرام  هیتک يبابام بود یعنیباهات حساب کنم،اخه تو يخودت بگو چطور-

 !مامانم رو ي ندهیهم ا يمن رو تباه کرد ي ندهیا ،همينبود

 :گرد شده از تعجبش يها باچشم

 !هیمنظورت چ...من-

 :دمیکش یقیعم نفس

 !یکه گذاشت یتصادف تا اون شرط هیاز قض دونمیرو م زیمن همه چ-

 یمعامله کن يوخوب بلد یهست يتو کال ادم حسابگر نکهیا دمیفهم یچ یدون یم-:زدم وادامه دادم يپوزخند

 یتو حت يخودت کرد يرو فدا زاتیهمه سال ها عز نیا يتو ینیب یدربرابرازدواج،مواد دربرابردخترت م تیرضا

 !يروهم معامله کرد زیعز یزندگ
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دونستم چون خماره زورم بهش  یرو که باال برد که بزنه توگوشم رو نگه داشتم م یبرداشت دست زیطرفم خ به

 .تونستم دربرابرش دفاع کنم،دستش رو به ضرب انداختم یرسه وگرنه عمراًم یم

 :اخرم رو بهش دوختم نگاه

داره  تیحرفم برات اهم نیدونم ا یبخشم نم یحساب هارو نم نیدارم اماا شتیحساب ناتموم پ یدونم کل یم-

 وقت چیبخشمت ه یوقت نم چی،ه:شد ياز چشمام جار انه،اشکی

 :برگردوندم وبه طرف در راه افتادم ودرهمون حال روموازش

 !يعاشق مامانم هم نبود یتو حت نکهیا دمیرس يا جهیبه چه نت یدون یم-

 :دمیبوداما شن فیضع دمیرو شن صداش

 !یفکرش رو کن یتون یکه نم يمن عاشق مادرت بودم،اونقدر-

 :چشماش نگاه کردم وگفتم يدوباره پرازاشک شدتو چشمام

 :دمیام کوب نهیس يبه دست رو يچون اگه عاشقش بود یگ یدروغ م يبازم دار-

 !يکرد یمحافظت م ادگارشیاز-

 :نگاهش بهم بود گفت همونطورکه

 !همه سال هنوزم دارم نیفکر کن من مامانت رو دوست داشتم بعداز ا يدوست دار یهرچ-

 :دمینال

بار هم که شده  کی يبرا ي،چون از من محافظت نکرد یبه مامانم نداشت يتواصال عالقه ا یگ یبازم دروغ م-

کتک زدنم دلت به حال من،دخترت بسوزه  ارزو به دلم موند که موقع نیبار ا کی يبرا ی،حتيپناهم نشد

که قاتل جون  یحرف ها تنها کس نیا يامابا همه :رو پاك کردم وادامه دادم ،اشکامیودست از اون کمربند بکش

 !نه من يمامانم شد تو بود

 :نگاهش از تنفر پرشد يتو دوباره

 ...شد یاگه تورو حامله نم-

 :بلند گفتم يصورتش خم شدم وباصدا يبلند خودم روبهش رسوندم ورو يها باقدم

که باعث  یگم صدامو باالتربردم تنهاکس یم یچ يشنو یکه،م یتنها کس ژنیگم ب یدارم بهت م یچ نیبب-

 !يمرگ مامانم شد تو بود

 :بلندش کردوروبه من گفت نیبه زور من رو کنارزدودستش روگرفت واز زم يزر
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 !برات کرده ییه کارهارفته بابات چ ادتیچشم ورونکنه  یب يدختره -

 :زدم یعصب پوزخند

فروختنه من رو به مواد هم  ادمهیرو هم  لشیادامه تحص ي ادمه،اجازهینرفته کتکش هارو هنوزم  ادمینه -

 !هاش روجبران کنم يفداکار نیخودت بگوچطورا:ادامه دادم ادمه،باطعنهی

 :صورتش روازتنفر جمع کرد يزر

 ...نیچند ماهه رو کجا بوده که حاالبرگشته وا نیخانوم ا ستیمعلوم ن-

 :گفتم یلکسیبار دمیحرفش پر نیب

روازکجا  يمامانم کرد يکه درحقم کرد ییمن ظلم ها یبدون يدوست دار- :گفتم ژنینبودمروبه ب يبد ییجا-

 !دمیفهم

 :بودند وباهمون لحن ادامه دادم رهیبهم خ یسوال

 !شونیشناس یم یخوبمامانم،که خودت هم به  يخانواده  شیپ-

 :توجه به حال خرابش بابغض ادامه دادم ینشست،ب نیزم يپاهاش سست شدودوباره رو ریوز دیاز روش پر رنگ

اش  نهیس يمرد،بخاطر تو تو يکه تو گذاشته بود یگفت،گفت مامانم به خاطر غم شرط یخاله ام چ یدون یم-

 !جونش ياون غم شد بال نکهیپرازغم شد تاا

 دمیکش یقیعم ستادم،نفسیسرجام ا يزر غیج يگرفتم ،اما باصدا شیردوندم وراه خروج رو در پبرگ روموازش

 :ستادمیباز از حرکت ا يزر يتوجه به هردوشون در رو باز کردم اما باصدا یب

 !ستیبابات حالش خوب ن اکمکیکنم ب ینغمه خواهش م-

 :بلند شد يزر ي هیگر يبود که صدا ستادهیزدم ودم در ا رونیب ازخونه

 !کمکم ایکنم ب یخواهش م-

 .نکرد يکه برام پدر يتوجه باشم نسبت به پدر یکردم ب یرو بستم وسع چشمام

تونستم به  ینباشم نم نجایتونستم که ا یقلبم داشتم نم يباتمام تنفر که تو میبود ستادهیا وی یس یدرس پشت

قسمت مهربون قلبم پا بزارم واز خونه وادماش دور  ينرسونمش،نتونستم رو مارستانیکمک نکنم وب يزر

به طرفش  عیامد سر رونیبخش ب ازعذاب وجدان تازه جور کنم،دکتر که  هیخودم  يتونستم دوباره برا یبشم،نم

 :دیپرس يم،زریرفت

 !دکتر حال شوهرم چطوره ياقا-
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 :فرستادم رونیبه ب یاز اسودگ یکه دکتر زد نفس یباحرف

مواد  شونیا ایخواستم به پرسم که ا ینداره،اما م یمشکل گهیبودکه خداروشکرردکرده ود فیخف يسکته  هی-

 !کنه یمصرف م

 :گفت میخواستم حرف دکتر رو رد کنه اما در کمال ناباور ینگاه کردم م يحرف باتعجب به زر نیباا

 !بله متاسفانه-

 :تاسف تکون داد وگفت ياز رو يسر دکتر

 !چون ممکنه جونش رو زود از دست بده دیبراش انجام بد يتر کار عیبهتره هرچه سر-

انجام بدم  يتونم کار یدونستم اگه بخوام هم نم یروز افتاده باشه،م نیشد بابام به ا یکرد باورم نم خی دستام

که دوست داره بگذره،سرم رو به شدت تکون دادم هنوزم باورم  ییها زینبود که بخاطر دل من از چ یبابام کس

 :گفتم يافتادم وروبه زر یصندل يم،رویابودبه خودم امدم که دکتر ازکنارمون رفته بود ماتنه یشد،وقت ینم

 کنه؟ یچند وقته استفاده م-

 !شه یم یماه کی-

 :هم فشار دادم ياما اجازه ندادم پلکهام رو محکم رو ربشهیچشمام سراز يخواست از کاسه  یم اشکام

 چطور شد که شروع کرد؟-

تردارم  يبهتر وقو زیچ هیست،یاصال مواد ن یکن یکه تو مصرف م ییها زیچ نیخبر بهش گفت ا یداباز خ هی-

 !شد یاون لعنت ریباراستفاده کردن اس هیبار ازش استفاده کرد اما باهمون  هیباباتم وسوسه شد 

 :میوبه طرفش رفت میبلند شد یصندل يزد از رو یپرستار امد که داشت مارو صدا م يصدا

 ازبستگان شما هستند؟ یمیکر ژنیب يااق-

 !افتاده یبله اتفاق-

 !نندیخواستند دخترشون رو بب ینه خداروشکر حالشون خوبه فقط م-

 يگرفتم زر شیواز در فاصله گرفتم وراه خروج رو درپ دمیکش یقینگاه منتظرش رو بهم دوخت نفس عم يزر

 :ونفس نفس زنان گفت دیبه دنبالم دو

 بابات؟ شیپ ير یپس چرا نم-

 :زدم وشونه اش رو تو دستم فشردم وگفتم ینیلبخندغمگ

 !داره اجیمن احت شتریتوب شش،بهیخودت بروپ-
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 وی یس یبه طرف س یقدم رونیب دیدستام کش نیاز ب یبهم کرد،شونه اش رو به اروم ینامطمئن نگاه

 :برداشت،دستش رو گرفتم دوباره نگاهش رو بهم دوخت لبام رو بازبونم تر کردم

 !کن شیکنم راض یکن ترك کنه،دوست ندارم بابام روهم از دست بدم خواهش م شیراض يزر-

 :صورتم روپاك کردم وگفتم يشده از رو يجار يواشکا دمیکش یقیعم نفس

 !دمتیبخش یعنی-:دمیکش یقیبه خاطرت امدم نفس عم نجایتا ا یدرضمن بهش بگونغمه گفت وقت-

 !گرفتم شیمنبع ارامشم روپ یشگیپناه را هم یخسته وب یباشه تکون داد ورفت،من هم با تن یروبه معن سرش

 

 )فرزان(

 :گفت یهاش م هیگر انیاورد م یخاله نغمه دل همه رو به درد م هیگر يصدا

 !افتاده باشه یکنه،نکنه براش اتفاق یکار م یاالن دخترم کجاست،کجارفته،چ-

زدند  یخانواده اش هم جمع شده بودند وبه همه جا زنگ م ياعضا يرفتم،همه  یسالن رژه م يتو یعصب

 رونیامدم ب مارستانیواز ب اوردمیداد،طاقت ن یم يودند وهرکس نظر دهیخبر رو شن نیا مارستانیهمه پرسنل ب

ادرس رو فرستاد  قهیبعدازچنددق!بهنغمه رو بهم بده الزم دارم واج يپدر يدادم که ادرس خونه  امکیبه فرهاد پ

 !منم بدون اتالف وقت به طرف ادرس راه افتادم

به ادرس کردم،دستم رو  یها دوباره نگاه هیهمسا یگ رهیپارك کردم وبدون توجه به خ نیماش يرو جلو نیماش

شده بودم،به طرف  دیلحظه کامال ناام ومد،بعدازچندین ییزنگ قراردادم وشروع به زنگ زدن کردم اما صدا يرو

 :کوب شدم خیم یزن يرفتم که باصدا نیماشدر 

 د؟یکار دار ژنیبااقاب-

 :حال گفتم نیرو نداشتم اما با ا یکه اصال طاقت فضول نیباا

 اره کارشون دارم؟-

 :وگفت دیتو صورتش کش شتریرو ب چادرش

 !مارستانیرو بردند ب ژنیاقا ب شیساعت پ کی-

 :دمیخشکم رو بازبونم ترکردم وباشک پرس يلبها

 دخترشون هم همراهشون بود؟-

 :ینیشد نگاه کجکاوش رو بب یچادرش هم م ریز از
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 بله چطور مگه؟-

اونجا رو  مارستانیب نیتر کیشدم وبا پرس وجوادرس نزد نیوبدون توجه به سوالش سوار ماش یمکث چیه بدون

 .گرفتم

 شینامادر ي افهیبه ق یبود،وقتازخودش ن يبود اما اثر يخارج شدم،پدرش اونجابستر مارستانیاز ب يدیباناام

هنوزم پاك  يخانواده ا نینبود نغمه باوجود همچ یزد،باورکردن یم ادینگاه کردم صورتش معتاد بودن رو فر

 .بمونه

فرمون  ينشستم وسرم رو رو نیماش يتو يدیاز نغمه نداشتند،باناام يتماس گرفتم اما اون ها هم خبر باساسان

تونه کجا  ینغمه االن م نکهیشناسم،فکر کردم به ا یچقدر نغمه رو م نکهیرو ا گذاشتم،ذهنم رو متمرکز کردم

نغمه همون  نکهیا دیراه افتادم به ام مرو روشن کرد نیماش یذهنم بدون مکث يتو یباشه،باجرقه خوردن مطلب

رو برداشتم وبا فرهاد  میرو به فرهاد بگم گوش یموضوع مهم دیکنم اما قبلش با یباشه که من فکر م ییجا

تونستم باصبرم نغمه رو  ینم گهیداشتم د ازیموضوع مهم حتما به فرهاد ن نیبازگو کردن ا يتماس گرفتم برا

 ..ازدست بدم

 

 ))نغمه((

سنگ  يازادماش،خم شدم ورو ایدن نیاز ا زیخسته به طرف قبر مادرم راه افتادم خسته بودم ازهمه چ يها باقدم

از ته  یاسمش رو بوسه زدم،نگاه غم الودم رو به سنگ سردش دوختم اه يوخم شدم ورو دمیکش یقبرش دست

امده  نجایقبل که ا ينداشتم دفعه  یچیجا نشسته بودم ه نیکه ا ،االنیچارگیاز سر ب یاز سر دلتنگ دمیدل کش

رو روشون حس  تمیتونستم مالک یوجودم در حال رشد کردن بودن وم يرو داشتم که تو ییبودم حداقل بچه ها

کرده بودم  غیازمهسادر ياز سر حسود يرو که روز ییاون حرکت ها یحت گهیهستم د نجایکنم اما االن که ا

شده بود اون هم عشق داشت هم  شتریب یلیمهساازمن خ يها شتهحال خودم هم ازشون محروم شدم،حاال دا

 !هارو هم نداشتم نیبچه هاش رو من هم

ادم به نابود  هیکنم اگه مرگ  یکنم مرگ رو دارم باذره ذره وجودم حس م یلحظه حس م نیتوا نجایا امروز

کشم،روس سنگ قبر مادرم  یمتحرکم که فقط نفس م يمرده  هیوارزوهاش باشه االن من  دیشدن تمام ام

 روبستم حاال ،چشمامسنگ وهوابدجورتنم رو کرخت کرده يوار جمع کردم،سرد نیوخودم ور جن دمیدراز کش

 کیکه احرفاش بابام رو تحر يشد ونه از زر میندارم نه از پدرم که باعث بدبخت يگله ا چیکس ه چیاز ه گهید
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 يگله ا چیه ایدن نیاز ا گهیدونست،د یکردکه کتکم بزنه ونه از فرزان که من رو در شان خودش نم یم

 ).میمن راض ری،بگيریجونمواالن بگ يخوا یمن اخر خطم اگه م ایخدا(ندارم

وزده بودم االن خسته بودم دلم  دهیکه شن ییبودم وحرفها دهیکه از صبح تا االن کش ییماجراها بعدازتموم

 یکه کنارمامانم تجربه کردم،نفسم هر لحظه خسته تر م ییخواست مثل همون ارامش چند لحظه ا یارامش م

 یدقدقه،ب یخواب اروم وب هیبم کرد،دوست داشتم بخوا یبدنم نفوذ م يشد وسرما کم کم به تک تک سلول ها

قدم  دنیشد که با شن یترس از حس خردشدن وشکسته شدن،چشمام داشت گرم م یب ندهیترس از فردا وا

 .دمیسرما پر يشد از اون خلسه  یک کیکه بهم نزد ییها

رتش نگاهم رو به صو نکهیا يدم،ناید یشد رو م یم کیکه بهم نزد یعیسر يچشمام رو بازکردم وقدم ها يال

خواست بلندم  یبدنم انداخت،دستش رو دراز کرد وم يتنش رو در اورد ورو يپالتو دمیبندازم رو نداشتم،فقط د

 :شد گفتم یم دهیشن یبه خوب ،امایاروم يکنه که با صدا

 !بهم دست نزن-

 :گفت تیبا عصبان یبه صورتش انداختم وباکم یفرزان باتعجب نگاه يصدا دنیباشن

 !کرده،همه نگرانت هستند خیپاشو تمابدنت -

 :گفتم بادرد

 !همه-

 :ترکرد وگفت کیرو به صورتم نزد صورتش

 !اره همه-

 :پراز اشکم نگاهش کردم يها باچشم

 تو؟ یحت-

 :گفت یاروم يرو بست وباصدا چشماش

 !من یحت-

 ؟يامد نجایتا ا ،چرادنبالمیچرا نگرانم-

 :فاصله گرفت وبلندشد ازم

 !یباارزش ،برامیچون برام مهم-

 :زدم یتلخ پوزخند
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 !یمثل من بش ینگران کس یتون یونم ستمیدر شان تو ن یکه من حت یدر حال يچطور نگرانم شد-

 :گفت يبلند يدوباصدایکوب وارید يرو مشت کردورو دستش

که پدر  ستیمهم ن ،براميکه چطورشد وارد خونم شد ستیکنم که اصال برام مهم ن یبهت حال یباچه زبون-

 ...ومادرت معتادند اصال برام مهم

 :وگفتم دمیحرفش پر نیب

 ست؟یچرا برات مهم ن-

 :گفتم يبلندتر يرو نداد که با صدا جوابم

 چـــــــرا؟-

 :وگفت دیدادم اون هم داد کش يباصدا

 !چون دوستت دارم-

 :،بعداز چند لحظه گفتمفرزان نگاه کردم ي افهیام حبس شدوباتعجب به ق نهیس يحرف نفس تو نیا باگفتن

 !بزرگ نشدم یخوب يخانواده  يمادر ندارم چون بابام معتاده چون تو ،چونیکن یبهم ترحم م يدار-

 :گفت يبلندتر يشدو باصدا کیشد وبهم نزد شتریب تشیعصبان

 !نغمه یخودت برام مهم ستیها اصال برام مهم ن زیچ نیا یبفهم لعنت-

 :وخواهش دلم به تپش افتاد واز جام بلند شدم وگفتم ازیلحن پراز ن نیاسمم با ا دنیباشن

 رو فراموش کنم؟ يکه به مهسا زد ییچطور اون حرف ها-

 :فروکش کرد وگفت تشیعصبان

که داشتم زدم وگرنه من از همون اول  یقبال هم گفتم اون حرف هارو به مهسا فقط به خاطر فرارازحس-

 !اساس بودند یبه نظرم پوچ وب که ییها زیعاشقت شدم بدون در نظر گرفتن چ

ها قلبم  یشکستگ نیکه چند بارقلبم رو شکسته بود اما با تمام ا یشد فرزان یرو به دهنم گرفتم باورم نم دستم

 يبهم عالقش رو نشون بده صدا ينطوریا دمیپرست یهام مثل بت اون رو م ییوتو تنها دیتپ یبراش هنوز م

 :دمیارومش رو شن

 !یبامن ازدواج کن يحاضر یقلبم بش يملکه  ي،حاضريدوست دار...دوس...نغمه توهم منو-
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رو به روح شکست  دشیخدا دوباره نورام يدیشد در اوج نا ام یرو محکم تر به دهنم فشار دادم باورم نم دستم

لحظه به وجود امده بود اما هنوز  نیکه االن توا یهمه احساس نیشد،باا يخورده ام بتابونه،اشک از چشمام جار

 :دید چشمام يکرد،ترس رو تو یوجودم قرار داشت رهام نم يکه تو یهم حس ترس

 ؟یترس یم یاز چ-

 :زمزمه کردم بابغض

 ...میزندگ ياز شکست دوباره تو-

 :رو خوردم اما فرزان با التماس گفت حرفم

 !کنه ینیدلت سنگ يقلبت هست روبزن نزار رو يکه تو یکنم هر حرف یخواهش م-

 :قلبم رو بزنم يرو بازبونم تر کردم وچشمام رو بستم تا بدون نگاه کردن به چشماش حرف تو لبام

 یم یکه داشتم بهم سر کوفت بزن يبه خاطر گذشته ا یمن رو ناراحت کن میزندگ يتو يروز هیترسم  یم-

 ...از ازدواج با يروز هیم ترس یم یومن رو کتک بزن يدستت رو به کمربندتت ببر يروز هیترسم 

از اندازه قرمز  شیصورتم حس کردم وباعث شد چشمام رو باز کنم،چشماش ب يرو رو نشیخشمگ يها نفس

 :شده بود باخشم گفت

رو که بخواد به تو  یاون زبون رمیگ یتپه گاز م یتو م يکه برا یکه بهت دارم قسم به قلب یقسم به عشق-

رو که بخواد از تو خسته  یکنم اون قلب یتو بلند بشه خفه م يروکه رو یکنم اون دست یزخم زبون بزنه،قلم م

 !یش یم یراض ایبازم بگم ... بشه

چشمام  يهم تو یخوشحال نیدونستم االن ا یبود م یغم بلکه خوشحال يبارنه از رو نیزدم ا یکیکوچ لبخند

 :زدوگفت يولبخند دیکش یقیکرده،فرزان هم نفس عم داینمود پ

 ؟يایتونم باهام م یتو نم یب گهیشکرت،نغمه د ایخدا-

 :گفتم یبه دست دراز شده اش کردم وبا اضطراب کم ینگاه

 همه نگرانه م هستند؟ ،االنیچ هیپس بق-

 :زد وگفت یلبخنداروم

 يبعد از اون همه تو خونه  یینجایدونستم که صد در صد تو ا یاخه من م یمن شیاالن فرهاد به همه گفته پ-

 یشالم کم يکه از تو ییگه،موها یکنه وداستان عشق من به تو رو م یماجمع هستند وفرهاد داره امادشون م
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 یدراز شده اش نگاه ستود شیپرازنگران يبه داخل فرستادم وبه چشما عیبود رو سر ختهیر رونیب

 :گفتزد و یدستاش گذاشتم لبخند اروم يکه رو شونه ام بود روتو ییپالتو نیانداختم،است

 !نفسم ایتو دن یبه خدا تک -

 :ومن قبل از خروج رو به سنگ سر مامانم گفتم میسرخ شده از شرم باهم از دراونجا خارج شد يها باگونه

 !ممنون مامان-

پناه محکم برام باشه هرچند که پدرم  کیتونه  یرو دوست دارم که م یبار مطمئن بودم که پناه دارم کس نیا

 یکنه،م نیمن رو تام يازهاین نیکنه تموم ا یم یتپه که سع یم يمرد يمطمئنم قلبم برانکرد اما  يبرام پدر

نقش مادرانه هام رو هم خرجشون  نیکنم تو ا یم یکنم وسع يرو باز ییبچه هام نقش زن عمو يخوام برا

که  ییهرچند برام سخت بچه ها نمیتونم بزرگ شدن بچه هارو بب یاما بازم م کیکه هرچند کوچ نهیکنم مهم ا

بار  نیاول يبرا. هستم ینقش کم رنگ هم راض نیرو مامان صدا کنند اما من به هم گهید یکیاز من هستند 

سال جست وجو کردن بهش  ستیکه بعد از ب یاحساساحساس ارامش داشتم  یخاک نیزم نیا يرو

رو  ییتونه تمام نداشته ها یحرکات منه،م مواظب یچشم ریکه االن ز يمرد نیدونم ا یکه م یدم،احساسیرس

من بهش ...کنه تیبه واقع لیرو تبد اهامیتونه تمام رو یبه داشته کنه م لیخوردم برام تبد یکه حسرتش رو م

 .دارم مانیا
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