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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

از  یداده شده است و کپ قرار (www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin  قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدمی 

 

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...بیاثر: بگو س نام

 ...ای: زهرا ارجمند نیِسندگینو به

 

 

 

 ...بیس بگو

 

 نام او... به

 :  مقدمه

 ...ستیتر با عقب

و درون جهان پر رمز و رازش خانه ام را  دهندیم لیکوچک مرا تشک یایکه دن ینگاهم کن ، با همان چشمان یکم

 ساخته ام.

 .کندیهم مهر و عشق تراوش م تیو از مژه ها یکنیهوا نگاهم م یکه ب ییرا مهربان کن.همانند وقت ها نگاهت

بخورد ،  نیخفته چ یخنده  نیبده و بگذار کنار چشمانت از ا تیانحنا به لبها ی، فقط کم دایبزن...خفته و ناپ لبخند

 .یتا رسوا نشو یدهیاندازد و آن را قورت م یتو را به خنده م میها طنتیکه ش ییهمانند وقت ها

که شب  یا نهیهمان س یمن است و بس ،رو گاهیکه تنها جا یا نهیهمان س یات جمع کن.رو نهیس یرا رو دستانت

 .گذارمیسرم م ریبالش ز یها جا

 و دلم را بلرزان. ستیرا محکم کنار هم قرار بده.محکم و استوار با تیپاها

 کن تار به تارش دل ببرد از من دلداده. یو کار زیات بر یشانیپ یرا رو تیموها
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 ..مهربان و عاشق.یوباره نگاهم کن...جدد حاال

 قلبم... وارید یو قاب کنم برا رمیعکست را بگ خواهمیم

 .نمیکلمه بگو تا تمامت را ثبت کنم در لنز دورب کیو تو تنها  تیرو کنمیرا زوم م نیدورب

 ..بی...بگو سبگو

 

 با خوانندگان رمان :  یسخن"

 شیپ چیدر پ چیماز پ کیهفت رنگ هنر ، قراره دو آدم با دوجنس مختلف و تو خودش حل کنه ، قراره  یایدن

لج کنن و با غرور  ستیداستان قرار ن نیمثل عشق ختم بشه..دختر و پسر ا یفیروشون بزاره که تهش به حس لط

 یبا دونه ها یتوت فرنگ ینیریکنن ، قراره تنها به هم کمک کنن که طعم عشق و به ش ریاحمقانشون هم و دلگ

هم ب دیهم و عذاب بدن ، بلکه با دیحتما نبا یعاشق یزبون حس کنن و ثابت کنن برا ریمنطقش ز یدوست داشتن

هم از سکانس آخرش  یخوره و قراره با شاد یهنر نقش م یایدن یکنند.داستان به شاد هیو آرامش هد تیحس امن

مناسب باشه و قلمم و از پورن دور نگه دارم پس با  یهر سن یکه برا مسیبنو یکردم طور یعکس گرفته بشه..سع

رو به قلم خودم  یکنم  قبلش رمان چه خوبه عاشق یم هیدرک بهتر کارتوص ی..برانیهمراه باش تایشخص

 زابه  درکتون  نمیاگر نخوند یشه ول یداستان با خوندنش راحت تر پاسخ داده م یط تونی...مجهوالت ذهننیبخون

 "نخواهد زد  یداستان صدمه ا

 

 

 اول: فصل

شده بود ، آسمون انقدر گرد و خاک تو  رهیبود که با آه و حسرت به آسمون پر گرد و غبار خ یا قهیچند دق نگاهم

نا  یمنظره  نیاتاقم و با خاک پوشوندن و ا یپنجره  یدو جداره  ی شهیش کردیخودش حل کرده بود که آدم حس م

 یآب یکه زمان یخفه کردم و باالخره نگاهمو از آسمون وم.آهم و تو گلادیبه چشم م نطوریا یفیکث نیبه خاطر هم بایز



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
6 

 

تر از خودم سراغ نداشتم و  الیخ یکه سرخوش تر و ب یدل من یحت دنشیو خوش رنگ و لعاب بود گرفتم.هربار د

 اشن.حبس کرده ب کیتنگ و تار یسلول انفراد هی.انقدر تنگ و گرفته که انگار قلبم و تو کردیهم تنگ و گرفته م

 یقرار دادم.جعبه کامل پر شده بود از کتاب ها یکارتن یو داخل جعبه  انمینوایو کتاب ب دمیموهام کش ونیم یدست

بود که با قرار دادن رمان بالگردون اون و هم پر کردم و جعبه  یکتاب تو کنج جعبه خال کی ی.تنها جامیرمان و ادب

ام لبه نیرنگ و ب یآب کی، سر ماژ دمیدرز جعبه کش یرو یاز چسب پهن و پنج سانت یمحکم کار یو برا رو بستم

تو دهنم بود  کیکج و کولم ، همونطور که در ماژ یو کم یبرش داشتم و با خط معمول دنشیقرار دادم و با کش

 نوشتم}کتاب{

به  و گوشمیو باز طونیا پام کنار زدم. نگاه شلبم نشست و کارتن و ب یدست خطم رو یهم به کج و کولگ یلبخند

ته اتاق قرار گرف یگوشه  چیکارتن پ شمیآرا زیم نطوریو کتابخونه و هم یواریکمد د لیتمام وسا بایاتاق دادم ، تقر

 و بغل کرده بود. ازمیمورد ن یوجود داشت که کل لباسا یبود و کنار چهارتا کارتنم دو تا چمدون طوس

 برهوت مانند بیکه عج یخال یمونده بود و قفسه ها شیصدر یبا روتخت میفقط تو اتاقم تخت دوست داشتن حاال

 شلوغ و درهم برهم و به قول مامان بازارشام مانند نبود. گهی.ددادینشونش م

حرف  واقعا متوجه صداقت یخودم خندم گرفت.گاه یدرآوردم و بعد خودم از خل باز یشکلک یخال یقفسه ها یبرا

 شدم. یشده م تیتثب میکه بزرگ نشدم و روحم در کودک نیمامان در ا یها

و  ارمیو ازدهنم درب کیرنگ کف اتاقم بلند شم و سر ماژ یموکت پرز بلند قهوه ا یبلند مامان باعث شد از رو یصدا

موهام از اتاق خارج  ونیم دنیشلوارم و درست کردم و همزمان با دست کش یباالرفته  یپرتش کنم رو تخت.پاچه 

 ؟؟یکنیصدام م عتابخوشگلم؟؟؟ باز چرا با  هیشدم و صدامو انداختم پس سرم: چ

اپن نبودنش به کل  نیآشپزخونه که به قول خودش ا یکنار ورود یبرزخ یمامان دست به کمر و با اون چشا دنید با

ناخوداگاه  کردیحالت وحشتناک نگاهم م و با اون کردیزمیصدام خود به خود قطع شد.چشماشو که ر دیارز یم ایدن

 دونمیفوت کرد و گفت: به خدا م رونیبا حرص ب شونفس دنمی.با دبردمیو حساب م دمیترسیازش م یبیبه طرز عج

ت واسه خودت درس هیختیچه سرو ر نی....انمیبب یدرست و حساب ی افهیبار تورو با ق کیبلکه  مونمیحسرت به دل م

 ؟؟؟یکرد
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شلوارم و درست کرده بودم و به موهام دست  یفکر کردم تا متوجه حرفش بشم ، من که قبل اومدن پاچه  یکم

 بود؟؟؟؟ یچ قایبودم؟؟؟ منظورش دق دهیکش

 هیبدنم  رگوشمیپوالد ز یبودم که با صدا رهیپر حرص مامان خ یجواب به چشما نیکردن سوال ا دایپ یدر پ هنوز

 .کهیو شلوارت که پر از رد ماژ یدیته که برعکس پوشگرفت : منظورش لباس زیلرز ر

ز سر ا دونستمیبشرو نشناخته بودم و نم نیسال ا کیو  ستیب نیخفته بود که اگر تو ا یخاص یخنده  هیصداش  تو

 .مردمیم رفتمیم دیتمسخره که با

شدم، حس کردم چند  رهیخ دمیسفشلوار  یرو کیماژ یآب یدادم و به ردا دمیو آروم به لباس پشت و رو پوش نگاهم

 ابن هیهم مامان چشماشو شب یخودیب هیخودی.پس بدمیلحظه نفسم حبش شد از خنده و آروم لبم و تو دهنم کش

 هینم رو رام ک یبا زبونم کس خواستمیکه م یمواقع مرفت و مثل تما نیاز ب قهیدو دق ی. تمام بهتم توملجم نکرده بود

 نیکه برم دلتنگ هم گهیبه خدا دوروز د ؟؟یگیم نارویفدات شم مامانم.ا یلبخند گل و گشاد رو لبم نشوندم: اله

 .ینداره دم رفتن تینگاهم نکن...خوب ی...توروخدا اونجوریشیم امیباز وونهید

داد که از سفت شدن فکش حسش  زیبغض ر هیاخمش جاشو به  نباریا دیخندیحرفم م نیکه با ا شهیهم برعکس

 شایبغض کرده و جز من و پوالد و پر دیفهم شدیخود دار بود،  معموال سخت م یادیکه مامان ز یی.از اونجاکردمیم

 یخوایدستش و از کمرش برداشت و گفت: م دبا همون حالت بغض آلو.واقعا سخت بود هیبق یحالتش برا نیا صیتشخ

حرفت دلم  نیبا ا کنمیغربت م ارید یمن مادرم و دخترم و دارم روونه  یگینم ه؟یحرفا چ نیا ؟یخون به دلم کن

 پکه؟یم

لش د تاشیو اذ طنتایضربه به پشت گردنم زد ، البته آروم ، چون با تموم ش کیبود  ستادهیکه هنوز کنارم ا پوالد

 ؟یریبم یبر یخوای...مگه مگهید گهیمحکم بزنه: راست م ومدینم

ال پنهان از ح یخنده  هیبود که خفه شو.با  نیو محترمانه ا قایدق شیبا تشر اسم پوالد و رو زبونش روند و معن مامان

 یگفتم: اله دادمیلوس خودمو تو بغلش جا م یپوالد به طرف مامان قدم برداشت و همونطور که مثل دخترا یریگ

 کنم. تتناراح خواستمی، نم مامانم دی...ببخشمرگت شه شیپ زادیپر

حالت  نیسرشو رو سرم گذاشت.تو ا یحرف چیه یاما پر قدرت مادرانه اش فشرد و ب فیظر یبازوها ونیمنو م محکم

 پشت منه. ایدن یکردم همه  یحس م شهیهم
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 نیمتنفرم از ا یعنیشد:  یواقعا حسود م یبخندم ، گاه زیچشمم نبود اما صداش باعث شد ر یپوالد جلو ی چهره

 .اتونیلوس باز

دراومدمش فروکش  انیکه زود احساسات به غل یآروم منو از خودش جدا کرد و طبق معمول تمام مواقع مامان

 .ادیقلقلکم م یخندیگفت: چته؟م کردیم

.همونطور که وارد آشپزخونه رهیکه باعث شد مامان هم خندش بگ میدیهم من هم پوالد بلند و سرخوش خند نباریا

 .زیسر م نیایگفت: شام آمادست...ب کردیه زور داشت از تو خودش حذف مکه خنده رو ب ییبا صدا شدیم

 یها نتیکرم به رنگ کاب  یها یشکل شدم.کاش یبه پوالد زدم و جلوتر از اون وارد آشپزخونه شدم مربع یچشمک

از  ود.اما خبدلباز و جذاب نب ادیمامان بود ز ی قهیاما کال به خاطر اپن نبودنش که طبق سل ومدیم یاف شکالت یام د

چون  مینداشت یوقت اعتراض چیدوم و داشت ما هم ه یخانم خونه حکم خونه  یکه آشپزخونه برا ییاونجا

ه ب رهیو با نگاه خ دمیکش رونیرو ب رهیت یچوب ی.صندلهم مهم بود نیرو دوست داره و هم نجایمامان ا میدونستیم

دخترتو درست  یمورد عالقه  یغذا نمیبی( لبخندم عمق گرفت: اوم...میاهواز یمحل یغذا کیمفطح)  یحاو سید

 مامان خانم. یکرد

م همش دل یگذاشت و گفت: فردا که بر زیم یتند و پر فلفل و رو ی تهیل یترش یکه نگاهم کنه کاسه  نیا بدون

 ...شدی، حاال نم مونهیتو م شیپ

گفت: مامان  نشستیکنار دستم م یهمونطور که پشت صندلوسط حرف مامان و  دیوارد آشپزخونه شد ،  پر پوالد

،  مواقع خاص ینرفته جز برا رونیدوماهه  از خونه ب یروزا رفتن براش بهتره.خودت شاهد نیا یبس کن ، با وضع هوا

 .ستیآدم تو خونه موندن ن یپر

اونجا  یو برداشت تا برامون غذا بکشه ، تو همون حالت هم جواب پوالد و داد: مثال هوا ریهم نشست و کفگ مامان

 نجاست؟یبهتر از ا یلیخ

 یهوا واسه پر نی.انجاستیبهتر از ا ییهرجا یمامان که هوا یخرجم کرد و جواب داد: خودت شاهد ینگاه مین پوالد

 .هیلی..به خدا تا االنم افسرده نشده خسمه

خودمم به  دی، شا جواب یساکت بودم و ب بیبار تو عمرم عج نیاول یکه برا یامان از رو پوالد چرخ خورد رو منم نگاه

 ارم؟یخانواده دووم ب نیبدون ا تونستمیم یعنی. کارم باور نداشتم یدرست
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 زاد؟یپر یگینم یچیشد: خودت چرا ه ینگاهش روم طوالن مامان

ماه مرتب و هرروز بحث  کی نیبگم؟ ما ا ی: چدمیالک زده و کش یشدم به ناخنا رهیو خ دمیدندونم کش ریو ز لبم

 مامان. میداشت

 دل من هنوز نا آرومه. یگفت: ول یکرد تو بشقابم و با ناراحت یپر از مفطح و خال ریکفگ

 یا خودم حل مجا به بعدش و ب نیاز ا گهید یعنی نیبه پوالد انداختم که شونه انداخت باال ، ا یدرمونده ا نگاه

.اما رمینرو نم یکنم: مامان به خدا اگه بگ انیدست مامان قرار دادم تا راحت تر حسم و براش ع یکردم.دستم و رو

 یتا کار ادیکس نم چیکه اصال انگار به چشم ه ارپر غب یهوا نیا ونیم دمیکش یمدت چ نیکه ا یخودت شاهد

 یعکاس چطور آخه ٬مفلس من ی هیر نیهوا...با ا نی، با ا نمیمن خالصه شده تو دورب یبراش بکنه....مامان زندگ

 خورمیم قسم ٬نه یشب آخر بگ نیحاال و هم نیکنم؟من خودمو کشتم تا فوق اون دانشگاه قبول شم اما اگه هم

 .ارمیرو حرفت ن یحرف

به  یغض کرده.دستو معلوم بود ب دیکشیکرد.مامان تند تند نفس م دایپ انیسکوت بد و آزاردهنده تو خونه جر هی

 .صالحه خداست یو با گفتن: هرچ دیچشمش کش یپا

ا چند !تیکوتاه اومده اما چه کوتاه اومدن یعنیحرفش  نیکرد.ا یتو بشقابم خال گهید ریکفگ هیو تموم کرد و  بحث

ر کنم فک یبه بشقاب پرم انداخت و با خنده گفت: ول ینه.پوالد نگاه هیمعلوم نبود نظرش عوض نشه  گهید ی قهیدق

 .یخوریمثل گاو م ستیخرجمون کم شه...ن یحساب یبر

بهش زد ، حرص زده  یخوردن برداشتم و پرت کردم طرفش که گرفت و با خنده گاز صدادار یتربچه از سبد سبز هی

 .یخر یلینگاهش کردم: خ

 دیبگم: ببخش یورکلبخند ز هیسرم بچرخونم و با  یتشرگونه صدام کرد که مجبور شدم چشمام و تو کاسه  مامان

 اد؟یم یک شایگلم...حاال پر

 که شبم بمونم. امیکه زده بودم بهم رفت و جواب داد: گفت بعد شام م یبابت حرف یکم رنگ یغره  چشم

طرز صحبتمون  یقاشق پر از غذام خوردم.مامان رو هیو  دمیکش یپوالد خط و نشون طونینگاه ش ینگاهم برا با

 استیلیخ نیذره ب ریما ز ی.معتقد بود زندگومدیخوشش نم میکن یاحترام یکه بهم ب نیحساس بود و اصال از ا یلیخ
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علت  هیفقط به  شدیم ریبود که هر حرکت ما هزارنوع تعب نیا قتی.حق.حقم داشت البتهمیبد یآتو دست کس دیو نبا

 .ختیریفکر بهشم اعصابم و بهم م یکه حت

رفتن منو گرفته بود و پوالدم بدتر از  یتو فکر بود و احتماال عزا یزده نشد.مامان که حساب یحرف گهیآخر غذا د تا

و  تطنیخانوم باشم و ش کمیشب آخر و  نیداشتم ا میچطور بخوره.منم تصم دونستیمن نافرم تو بحر غذا بود و نم

 .موفق هم بودم نجایبزارم کنار که تا ا

 .شورمیامشب و من م یطرف مامان: ظرفا دمیقرارش دادم و چرخ نکیس یتم و توخوردن غذام بشقابم و برداش بعد

قرار داد و رو به پوالد که هنوز مشغول خوردن بود  نکیس یتکون داد و بشقاب خودش و هم تو یحوصله سر یب

 ؟یخوریکه تو ، چقدر م یدیگفت: بسه مامان جان...ترک

 قورت داد: خب گشنمه هنوز مامان. عیتو دهنش و سر یپوالد چرخ خورد تو نگاه مامان و لقمه  نگاه

و همونطور که بشقاب و از جلوش مامان بامزه گرد شد  یبشقابش بود و هنوز گرسنه بود.چشما نیگرفت.سوم خندم

 ؟یکنیکجا جا م یخوریهمه م نیگفت: تو ا داشتیبرم

 رمیسرم ، م ریگفت: مامان جوونم مثال خ بهم کرد و یخنده.پوالد اخم رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز گهید

 نه؟ ایداشته باشم  دیبا یباشگاه...انرژ

فعمون به ن شتریب گهیشهر د هی یرفتیمن و پوالد چرخوند و گفت: فکر کنم تو دانشگاه م نینگاهش و ب یکم مامان

 که پسرم. یندار یرمونیبود.س

بود  یکه اون لبخند محو و به هر ضرب و زور یخسته و لب یحرف مامان محو شد.با چشما نیبا ا نباریا لبخندم

با  مامان یپوالد و از حرفا یدادم و لبخندا هیتک نکیدستم و به س هیجروبحثشون شدم. ی رهینگه داره خ خواستیم

جمله تو  هیو مرتب  دمینشون بده بلع یداشت خودش و جد یمهربون مامان و که سع یچشمام قورت دادم.نگاه ها

 اوردم؟یدووم م نایزتریعز نیکرد: من بدون ا دایر سرو صدا اکو پسرم پ

که نام و نشون اشک و داشته باشه  یقطره ا نیکوچکتر یجلو دنشونیو با گز دمیدندونام به حبس کش ونیو م لبم

 گرفتم.
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آب و باز کردم و همونطور که  ری.شستادمیا نکیو پشت بهشون رو به س دمیاومد و چرخ رونیب نمیاز س یخفه ا آه

 آرامش و به خودم برگردوندم. قیبا چند تا نفس عم ختمیریرنگ م ییمویل عیاسکاچ بنفش رنگ از ما یرو

نه  هیاشاره از منه تا  هیمامان فقط منتظر  دونستمیکه م ی...اونم درحالیمونیبود و نه وقت پش هینه وقت گر امشب

 بزنه.و بهم  یبزرگ بزاره جلوم و همه چ

 

 قرار نکیپوالد و تو س یطرفش که ظرفا دمیچرخ یلبخند زور هیسبک و پر مهر مامان و کنارم حس کردم.با  حضور

 یادیتنم و نشناسم.لبخندت ز ینجوا کرد: کور شم اگه پاره  نیلحن آروم و غمگ هی.نگاهش و به نگاهم داد و با دادیم

 .زادمیپر بهیغر

غم  تونستمیبود ، اما نم بیود ، راست بود، اصال خود حرف دلم بود.لبخندم غردهنم و قورت دادم.حرفش حق ب آب

 شتریرو ب یبرام ساخت.اون لبخند مصنوع ریبود که تقد یزینبود که بخوام.چ یزیبه غمش اضافه کنم.رفتن من چ

 خوشگلت مامان. یکش دادم و لب زدم: دور از جون چشما

نارم ک ستادنشیعطرش که با ا یبو نیشد.خواستم مخالفت کنم اما ا یکف یظرفا یزد و مشغول آب کش یتلخ لبخند

 مامانم آرومم نکنه؟ یعطر مادرانه  شدی.مگه مکردیمو محتاج خودش کرده بود نذاشت.آرومم م ینیب

 مامان...نه؟ گهیداد: دلت رضاست د یبهم م یتر شیارامش ب صداش

که با  یلاستقال نیرفتن و نرفتن.ا نیبودم.ب جیگ شتریفرستادم.واقعا دلم رضا بود؟؟من ب رونینامحسوس ب نفسمو

گرد و  که نیخوب بود.ا نمیدورب یرو شاس نشستیراحت تر دستم م گهیکه د نیبود.ا نیریش اوردمیرفتن به دست م

درد بود که  هی شایپر و پوالد و مامان نداشتن ٬ها  نحس نیا یمعرکه بود.اما کنار همه  کردیخونم نم نیخاک چله نش

 مامان. می...نگاهمو سر دادم تو نگاه منتظرش: راضشدینم دایبراش پ یمرهم

 چشمتو؟ ایو سر تکون داد: حرف زبونت و باور کنم  دیبه روم پاش یا گهیتلخ د لبخند

من جز غم  ی: مامان تو چشماطرفش دمیچرخ یبشقاب و هم شستم و دادم دستش تا آب بکشه و کم نیآخر

 کرده؟ رونتیکه ح ینیبیم یخودتون چ یبرا یدلتنگ
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 یب اری یچشما هیچقدر شب دونستمیکه خودمم خوب م ییغرق شد توشون.چشما دمیشد به چشمام.شا رهیخ

شباهت.پلکام و  نیاز ا شکستیو مردمکاش م شدیم رهیتوشون خ یوقت شدیکه خودمم شرمم م ییوفاشه.چشما

د که تا کرده بو یکس ادی ربارکنارم نبود.بازم مثل ه گهیباز کردم مامان د یغرق نشه و وقت شتریبستم ، بستم تا ب

و با  دمیو آب کش میکف ی.دستاشدیاون آدم نم بینص یاز من بخشش شدیم نییباال پا نمیعمر داشتم و نفس تو س

 خونه. طونیش زادیدوباره شدم پر دادیمسرش و مو ه شایاومدن پر دیزنگ که نو یصدا دنیشن

به  یمصنوع ای هیواقع دونستمیلبخند که خودمم نم هیو با  شهیخندش قطع نم یکه به قول پوالد صدا یهمون

 استقبالشون رفتم.

 یبود بخصوص وقت غیج یادی...صداش زادیکش ب شتریخونه باعث شد لبخندم ب یدم ورود شایپر غیج غیج یصدا

طرفم و خودش و پرت کرد تو  دیو قلمبه دوآشپزخونه با اون شکم گرد  یتو ورود دنمی.با دزدیبلند حرف م یکم

 .شمیحاال دلتنگت م نیمرگت شه خواهرت که از هم شیپ یآغوشم: اله

 بمیصحرکتش ن نیکه از ا یو با بهت ادین یعقب رفتم تا به شکمش فشار یدستامو دور بدنش حلقه کردم و کم محکم

 بچت کم مونده بود پرس شه. شا؟یشده بود گفتم: چه خبرته پر

 نه؟ی..جواب ابراز احساساتم اذوق ینازش نشست و دستش و به کمرش زد: ب یچهره  یرو یاخم

عشق خاله  نیا یگیدستم و رو بازوش: آخه نم هیشکم برآمدش گذاشتم و  یدستم و رو هیبه خنده باز شد.. لبام

 ؟یمراقبش باش شتریب دیبا٬حساسه

...خودت و خسته جان. زادیخانم من پر نیحرفم بلند شد: گوش شنوا نداره ا دییدرست پشت سرش در تأ یعل یصدا

 .نکن

 از دست خواهر من؟ یکشیم یلبخند نگاهش کردم و سر تکون دادم: سالم بر داماد...تو چ با

 خواهر شوهرم؟ ای ی..خواهرمباشهطلبکار نگاهم کرد: خوشم  شایبلند شد و پر یعل ی خنده

گفت: واال اگه خواهر  یبا لحن بامزه ا نشستیکرم م یها یراحت یکه رو یخودشو بهمون رسوند و در حال پوالدم

 .لتنیاونا هم مثل شوهرت ذل نهیا ی.بدبختشدینم ادیتو بلد بودن تورو بچزونن تو انقدر روت ز یشوهرا

 بود: به خدا کشتمت پوالد. غیج گهیواقعا د نباریا شایپر یصدا
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 توپ شده بود و هی هیکه عمال با اون شکم شب ییشایدستشو حلقه کرد دور کمر پر یهممون بلند شد و عل ی خنده

باز  مهیکردن مامان که از در ن دایپ ی.با همون لبخند که رو لبم بود چشم گردوندم برانهیمبل بش یکمکش کرد رو

 اتاقش متوجه شدم اونجاست.

 خواستمیوقت نم چیباشه به رفتنم.اون غم تو چشماشو ه یراض خواستی، دلم م .نه ایبرم سراغش  کردمیدل م دل

 .نمیبب

و کل کل با هم بودن کردم و آروم به طرف اتاقش رفتم و وارد  یو پوالد که مشغول شوخ یو عل شایبه پر ینگاه

 نیپاورچ نیکه متوجه اومدنم نشد.پاورچ ی، انقدر نشسته بود و محو شده بود تو عکسا یمیآلبوم قد یشدم.پا

ها مال  یپشت نیاقرمز طرح ترنج. یاه یزدم به پشت هیو تک نیزم یخودمو رسوندم بهش ، کنارش نشستم رو

.پر از کردیحض م دنشونینگهشون داشته بود که آدم با د زی،  اما مامان انقدر تم یمیمامان بود و قد ی هیزیجه

 هیبه  ارهیب رونیکه سرش و از تو آلبوم ب نیحضورم شد و بدون ا یبودند.باالخره متوجه  یرانیاصالت و هنر دست ا

 مشهد. میدوسالته...رفته بود نجای: ارداشاره ک یمیعکس قد

هنوز نرفته که دور قلبم نشست: اون موقع  یشد از غم زیصدام رکه تو آغوشش بودم دادم. یو به عکس و آدم نگاهم

 .بود

 راجع نهیموهام: انقدر که با ک ونیپاش و دستش شونه شد م یاراده نشست رو یو پاشو دراز کرد.سرم ب دیکش یآه

 ازت. شمیدلخور م یزنیبهش حرف م

 یلی.خدونستمیضعف م ینشونه  نویبغض کهنه رو ببارم اما انگار ا نیداشتم ا یبیعج لیدهنمو قورت دادم.م آب

 مشیدلخور م یکه هنوز دوسش دار نی: منم از انهیبب مویناراحت یبشر یبن چیه خواستمی.نمکردمینم هیوقت بود گر

 ازت مامان.

 زادم؟؟یلباش : پر ونیموهام متوقف شد و اسمم و روند م نیدستاش ب حرکت

 که تمومش کنم؟ یعنی نی: انمیو چهرشو بب رهیتا سرم باال قرار بگ دمیپاش چرخ یرو یبسته شد.کم چشمام

ته شخم نزن گذش یعنی نیکم رو لبش نشست: ا یمامان بعد رفتنش لبخند واقعنبود. یواقع ادیلبخند محو زد.ز هی

 که تموم شده و رفته. یا
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 مامان. یصبور یادیدستام: ز ونیو گرفتم م دستش

 ؟یعل یجلو یلباسا رفت نیآوردنم از اون حال و هوا گفت: با ا رونیب یتر شد و برا قیعم یکم لبخندش

بلند گفتم.خندش صدادار شد و سر  یه هیافتادم و  دمیبرعکس پوش زیشلوارم و بل یرو کیرد ماژ ادی ناخوداگاه

 من. یتکون داد: دختر سربه هوا

اتاق کشوند: به  ی ونهیرو به م شایشد و پر یجفتمون با هم قاط یخنده هامعرکم خندم گرفت. پیت نیاز ا خودمم

 .نیخلوت کرد یمادر و دختر نمیبی...مبه

 یاومد یحالت دادم و موهامو فرستادم پشت گوشم: خوب موقع رییمامان به نشسته تغ یپا یرو دهیحالت خواب از

 .میو حرف بزن میشب قبل رفتنمو تا صبح جمع و زنونه کن نیا ای.بیپر

ه زنون یجمعا نیوقت بود از ا یلیبه شکمش پاهاش و دراز کرد: خ اوردنیخنده کنارمون نشست و به خاطر فشار ن با

 .مینداشت یمادر و خواهر ی

خوب  یادیداشتن ز شایخواهر اونم از نوع پر هی.حضور جمعامون کم تر شد نی. بعد از ازدواجش اگفتیم راست

 زیو مامانتون بشه مم نیو زمان با هم حرف بزن نیو از زم ینیدوماد و برادر بش الیخ یکه تا صبح ب ییبود.شبا

 .کستمعر نیبهتون اخطار بده که درست حرف بزن یو هرزگاه نتونیب

 شدیجمعامون تنگ م نیواسه ا یزیاز هرچ شتریدلم ب تختیبه پا دادمیکه دل م یمدت نیمن مطمئن بودم تو ا و

................................................................................................................... 

 

شال سر  یاصال حوصله  طیشرا نی.تو ارشیسرم صاف کردم و تمام موهامو فرو کردم ز یرنگمو رو یمشک ی مقنعه

که ممکنه  یزیاز هرچ دادمیم حی.ترجو نداشتم رونیشده ازش ب ختهیر شونیپر یکردن و سروکله زدن با موها

که به خاطر تعرق پوستم برق انداخته  ابتا اثر ضد آفت  دمیگونم کش یرو ی.دستکنم یشه دور میباعث کالفگ

 .از اتاق خارج شدم یزیبه اطراف به خاطر جا نذاشتن چ یبودتش و پاک کنم و بعد نگاه کل
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ا ب ینگه داره.کم خیداشت س یسع یمشغول حالت دادن موهاش بود و اونا رو به طرز بامزه ا یورود ی نهیکنار آ پوالد

مدل مو و لباس بود.هرچند  شیاصل یهمسن خودش دغدغه  یساله  ستیب یلبخند نگاهش کردم.مثل تمام پسرا

 .کنه یباز شایمن و مامان و پر یو برا اریمرد تموم ع هیبه جا و به موقعش خوب بلد بود نقش 

موهاش و اونارو به  نیدستمو فرو کردم ب طنتیکه متوجهم بشه با ش نیشدم و قبل از ا کیکنار آروم بهش نزد از

 !زادیکه دادش بلند شد: پر دمیکش شیشونیطرف پ

تا اگه بهم حمله کرد از دستش فرار کنم گفتم: جونم  کردمیو همونطور که فاصلمو باهاش حفظ م دمیغش خند غش

کاکل بلند اون وسط  هیو  یکرد یخروس اطراف کلتو خال نیع هیبه خدا.چ یقشنگ تر ینطوریکه؟ایداداش کوچ

 ؟یگذاشت

 باهات االن بحث کنم. خوامیکه نم فی...حفیلب زد: ح تیو با عصبان دییدندون رو هم سا ضیغ با

دخترت و جمعش کن تا نزدم لهش نکردم...االن  نیا ایمامان که تو اتاق بود بلند کرد: مامان ب یبعد صداش و برا و

 دارما. لشویکامل پتانس

اهمون گ یگاه و ب یتایکه بود با تمام کل کال و سرو کله زدنامون ، با تمام عصبان یحرکتش.هرچ یضعف رفت برا دلم

 بالرم سرش نیراگه بدت ینداشتم تا به حال حت ادی.کردیمردا رفتار م نیبودنش بازم ع کیهم ، با تمام کوچ یبرا

 و اوردمیبا اخم مشغول درست کردن موهاش شد که طاقت ن هبکنه.دوبار یا گهیکار د دادیداد و ب کمیجز  میاوردیم

 یتوجه به اون موها یدستشو سپرشون کرد اما من ب عیطرفش.اولش فکر کرد قصدم دوباره موهاشه که سر دمیپر

که مبهوت نگاهم  دمیمحکم گونشو بوس دیکشیاز پوالد به رخ م یظاهر غلط انداز یبرق خورده که حساب خیس

 پوالد خان. میکتیحرکت ناخوداگاهم کردم و لب زدم: اوچ ی مهیچشمک ضم هیکرد.

 یجد ی.از نگاهش خندم گرفت که باعث شد بگه: تو جدکردیبوسم با بهت نگاهم م یدست به گونه و جا هی هنوز

 .یشد وونهید

رو به ما دوتا  ظیاخم غل هیاومد و با  رونیرنگش از اتاقش ب یسرمه ا کیکوچ یساک دست هم همون لحظه با مامان

 ..به جون هم که نیکرد: باز شما دوتا افتاد

 .نداشتم شیمحبتم قلمبه شد سمتش...کار نباریلبخند سر کج کردم: به خدا ا با



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
16 

 

 .گهیبود اما راست م ینادر زیکه چ نیگذاشته بود جواب داد : با ا ریصداش تأث یکه هنوز رو یبا همون ناباور پوالد

.تا محبتتون نشده جنگ و دعوا زودتر از هم خب یلیبه سمتش روونه کردم که مامان و به طرفمون کشوند: خ یاخم 

 .نیریفاصله بگ

 نیقرار داد: ا شیشونیار پکن یدو تا گام بلند عقب برداشت و دستشو به حالت احترام نظام یبا مسخره باز پوالد

 فاصله مجازه فرمانده؟

سرتکون دادن از  هیبود. مامان فقط نگاهش کرد و با  یانرژ یبشر خدا نی.ارهیتو دهنم جمع کردم تا خندم نگ لبمو

 .شهیم ریبگو زودتر خودش و برسونه...داره د شایکنارمون رد شد و تو همون حال گفت: زنگ بزن پر

لباس عوض کنه  رفتیحاال نم ه؟یفاز خواهر ما چ نیدراورد و با غر غر گفت: من موندم ا بشیج و از لشیمکث موبا با

 شد؟یم یچ

جهنم از  هی وریکولرم جوابگوش نبود و تو اواخر شهر یکه حت ادیز یرها کردم و کالفه از گرما یراحت یرو خودمو

ردار با یکه از وقت ینیبیشهر ساخته بود جواب دادم: حاملست...احساس کرده لباسش بو گرفته و حساس شده.م نیا

 خوب بود؟ شدیو تو راه حالش بد م ومدیلباسا م همونمنو بپوشه.غرزدن نداره.حاال با  یلباسا ادیبدش م یشده حت

 داره؟ ینش چه نفعمن موندم اومد.ومدیبه گوش لب زد: خب نم ینشست و گوش کنارم

 حرفشو قطع کرد.. یعل نییلحظه تماس وصل شد و پوالد با گفتن کجا همون

 

 یخونه که پر بود از قاب عکسا کیکوچ ییرایشده در کنج پذ هیتعب زیشدم به م رهیلبخند نگاه ازش گرفتم و خ با

 .ستادمیو کنارش ا زیاز جام بلند شدم و قدم برداشتم طرف م اریاخت ی.بو بزرگ کیکوچ

 یعل و میدور مامان نشسته بود شایبود و برداشتم.من و پر شایازدواج پر لیقاب عکس که مال اوا هیلبخند محو  هی با

.قاب به دست خوردیم شدمیکه دلتنگشون م ییبود.به درد روزا یبودن.عکس قشنگ ستادهیو پوالد باالسرمون ا

 درونش بود. ونمکه ا یخواستم عقب بکشم که نگاهم گره خورد تو تنها قاب عکس

 شدم. رهیمرد داخل عکس خ یتو چشما یدلخور ایدن هیو با  دمیو آروم گز لبم
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لحظه و بعد پشت سر  نیجواب ها بهم بدهکار بود ، به تک تکمون ، اما تو ا یلیسوال ها ازش داشتم.خ یلیخ من

 یوکه ت یدوست نیتر یمیبه جواب سواالم برسم.پگاه ، صم خوادیاصال دلم نم کردمیحس م یگذاشتن اون همه سخت

روش و  نیکردم حرفش درسته اما ا یم ساسگفت فرار..اح یگرفته بودم م شیکه پ یزمیشهر داشتم به مکان نیا

 بهش عادت کرده بودم.

االن  رونیب میخونن...بر کیخودم بود: نزد یچشما هیشب یادیکه ز ییپوالد باعث شد دل بکنم از چشما یصدا

 .رسنیم

لبخند محو  هیاخم نگاهش من و هدف گرفت. ریون عکس بود و بعد تچرخوندم طرفش.نگاه اونم با اخم به ا سرمو

 .ادیزدم: اخم بهت نم

 .دمیوقت نفهم چیقاب و ه نیحضور ا لی.دلادیتو هم نم یبه چشمااون اخما لب زد: غم  یباز کردن گره  بدون

 ردکیقانع کردنمون استفاده م یکه معموال برا شیکنارمون قرار گرفته بود که با اون لحن جد یمامان ک دونمینم

 حرف ینطوریا ادیهم هست و اصال خوشم نم یگفت:حضور اون قاب نسبت صاحب اون عکس با شماست.نسبت بزرگ

 .نیبزن

 عمق یایاما نگاهمون گو میکن یاعتراض میمستق میتونستی.نممیو به نگاه مامان گره زد مونینگاه ناراض هردو

کشوند و باگفتن: باالخره  فونیو پوالد و به طرف آ دیچیزنگ در تو کل خونه پ ی.صدااحساسمون به اون آدم بود

 اومدن.

بالش برم که دست مامان رو بازوم نشست ، برگشتم طرفش که رفت.خواستم دن رونیاز چمدونارو برداشت و ب دوتا

 رفت؟ ادتیرو گرفت طرفم و با اخم گفت: باز  یرنگ دیماسک سف

و  ینیب یتا جلو نداختمیو با لبخند ماسک و از دستش گرفتم و همونطور که بنداشو دور گوشم م دیباال پر ابروهام

 .رفته بود ادمیجواب دادم: به کل  رهیدهانم و بگ

ه .رو بمیشد اطیدنبالش حرکت کردم و بعد قفل کردن در وارد ح عیافسوس تکون داد و راه افتاد.سر یبه معنا یسر

و  اطیاز شروع سرفه هام طول ح یریجلوگ یگفتم و برا یسالم داشتیکه داشت کمک پوالد چمدونارو برم یعل

 .رنگش شدم ینوک مداد یکردم و سوار پژو یط عیسر
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 شد. ریاگه د دیکه جلو نشسته بود برگشت طرفم و با لبخند گفت: ببخش شایپر

 گفتم: فداسر عشق خاله. یدادم و همراه چشمک نییپا یو کم ماسک

بهم اخم کرد.ناچار ماسک و دوباره باال  عیاومدنم سر نییماسک پا دنیهم درو باز کرد و کنارم نشست و با د مامان

کنن و سوار شن.بعد سوار شدن پوالد کنار مامان  ریهارو جاگ لهیو پوالد هم وس ینشستم تا عل نهیدادم و دست به س

 و به حرکت درآورد. نیهم سوار شد و ماش یعل

 اما مامان با آرامش میدیپریحرفاشون م نیهم ب شایمن و پر یو پوالد کل کل کردن و گاه یبه فرودگاه عل دنیرس تا

 و مشغول ذکر گفتنش بود. نداختیهم م یرو حیتسب یتوجه به ما دونه  یو ب

زمان برات زودتر بگذره و  شدیباعث م شهیحس نشد.بودنشون هم ادیو پوالد ز یعل یها یبه خاطر شوخ ریمس طول

 .یهم لذت ببر تیزندگ یها تیموقع نیاز کوچکتر یبیبه طرز عج

از  عیسر یلیخ نیهم یه بود براساعت تا پرواز موند می.فقط نمیشد یوارد سالن اصل عیبه فرودگاه سر دنیرس بعد

 .میشد تیو وارد گ میکرد یو به زور آرومش کردم خداحافظ رهیبگ شیکه کم مونده بود گر ییشایو پر یعل

و ...باالخره سوار  طیبل لیمعطل شدن تو صف تحو ی.بعد کلدادیو کارها رو انجام م کردیجلوتر از ما حرکت م پوالد

 یقراره سقوط کنم و برا کردمیحس م هی.هرلحظه و هرثانومدیاصال خوشم نم مای.از مسافرت با هواپمیشد مایهواپ

که درونش بودم  یا لهیحواس خودم و از وس کیموز بهو با گوش دادن  بستمیمعموال تو کل پرواز چشمامو م نیهم

 یبه پشتسرمو  مایهواپ یها یوسط صندل فیمامان و پوالد رو رد نیهم به محض نشستن ب نباری.اکردمیپرت م

 .نیصدام نکن ومدهیهام تو گوشم رو به هردوشون گفتم: تا فرود ن یدادم و بعد گذاشتن هندزفر هیتک یصندل

به نگاه خندون  ی.اخمدیلبشو جمع کرد تو دهنش تا نخنده و مامان فقط سر تکون داد و چادرشو جلوتر کش پوالد

 چشمامو بستم. کمیموز ستیآهنگ ل نیاول یپوالد رفتم و با پل

 ادمدیبود و احتمال م دیبودم و برام جد دهیکه تا به حال نشن یکیبه موز دنیآهنگ بود اما با رس نیچندم دونمینم

 یصدا دمیمحشر بود و با شروع خوندن خواننده فهم کیباشه گوشام فعال تر شد.شروع موز دمیجد یجزء دانلودها

اون  دنیشن یکل وجودم گوش شد برا مایسقف هواپ هب رهیاز شد و خاراده ب یهم محشرتره.چشمام ب کیاون از موز

 .کردیوجودمو زنده م یخفته  یحسا بیعج شیکه بخش کیموز
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 ..دمیکش یآدما چ نیروزا کنار ا نیا ستیتو مهم ن یبرا

 ..تو رابطمو با همه قطع کردم بعد

 ..دمیکس و بعد تو نم چیه جواب

 ..میرفت گمی...نمرمینم ییجا گهید

 ..خندنیبفهمن بهم م خوامینم

 که بعد از تو.. هیچندسال هی زمیعز من

 ...جنگمیهرروز با نبودنت م دارم

 من چقدر سخت شده... یجمله برا نیا درک

 دلم تنگ شده.. یبگ ستین گهیکه د یکس به

 همدست شده.. اهاشیاون باعشق رو سخته

 عب نداره خوشبخت شده.. گنیسخته م یلیخ

 

 ..که عشقم نبود بلکه یکس یانگار حرف دلم بود.حرف دلم برا کیموز یقطعه  نیا

 داشت و چطور یچه نسبت ادیب ادمی خواستمی.نمادیب ادمی خواستمیذهنم گم کردم.نم یآشفتگ ونیم نسبتشو

قطره  هیوقت بود محرومشون کرده بودم از  یلی.خچشما هم بدهکار بودم نیرفت.چشمامو دوباره بستم.من به ا

 .دونمیاشک.چندسال؟؟؟ نم

 

 ..رو هم زارمیم چشمامو
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 رو من.. یندار یاحساس

 ...زمیعز هیسخت یروزا

 .اتاقم یگوشه  هی نمیشیم

 نخوادم هنوزم دوسش دارم... گهیاون اگه د یحت

 من که سختم بود؟ یتونست یجور چه

 ..درو بستم زود نمیبب شدینم

 

 که من یزیبه چ کردیم قیصدا انگار داشت چشمامو تشو نیو قطع کردم.سوز ا کیو موز لیموبا ینشست رو دستم

 بودم و دهیکه تا به حال نه شن یشدم به اسم خوانندش.اسم رهی.چندبار پلک زدم و خکردمیم شونیازش نه دایشد

 راد( ایبودم.)پور دهینه د

 ه؟یبهم فهموند چسر پوالد کردم و زدم رو شونش.به طرفم برگشت و با نگاهش  کینزد سرمو

 چشماش گرفتم: تازه کاره؟ ینقش بسته بود جلو لمیموبا نییو خواننده رو که پا کیموز اسم

 .الحقم که صداش ترکونده.خونهی.اما تازه داره مهیکرد و با خوندن اسم سر تکون داد: آهنگساز معروف زیر چشماشو

 دم؟یلب زدم: پس چرا من تا حاال اسمشو نشن متفکر

فتم ر دمیکه آهنگشو شن نیآخه؟ منم بعد ا شناسهیآهنگسازا رو م یشونه باال انداخت و چشماشو بست: ک الیخ یب

 تاپ بوده.. یاز کارا یلیآهنگساز خ دمیو فهم نستاگرامشیا یصفحه 

و گوش کنم که با حرف پوالد چشمام گرد شد: حاال تو  کمیموز ی هیتکون دادم و خواستم بق دمیفهم یبه معن یسر

 ؟یبه سالمت ختهیترست ر ؟یچرا چشاتو باز کرد

هم قرار دادم که باعث شد بلند بخنده و تذکر  یبود چشمامو محکم رو شیادآوری ی جهیکه نت یو با حال بد عیسر

 مامان که تا به حال ساکت بود و نوش جان کنه.
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غرغرکنان به طرف  نایماش ادیو رفت و آمد ز یبه شلوغ رهیآشپزخونه رو که روبه کوچه بود باز کردم و خ ی پنجره

 ه.رفت و آمد نجایبس که ا کنندیکرمون م نایماش یمامان برگشتم: االن صدا

 کمک به من بده. هی ای.بیکه روش بود گفت: انقدر غر نزن آبج یا هیچهارپا یاز باال پوالد

صورتم  یکه عمال به خاطر اون ماسک رو یبه طرفش قدم برداشتم و درحال نیزم یپخش شده رو یکارتنا نیب از

تهرانم دست  یهوا نیرو گرفتم تا پردرو نصب کنه و به غرغرکردنم ادامه دادم: ا هیچهارپا یها هیکالفه شده بودم پا

 هم گرمه که. نجایاهواز نداره.ا یاز هوا یکم

 زیتبر یخواستیگفت: م ومدیم نییتا صاف شه و همونطور که پا دیپردرو جاش انداخت و پردرو کش ی رهیگ نیآخر

 .یقبول ش

فقط  میصورتته ند ی: ماسک جلودیبافتمو محکم کش یو دم موها دیبا دهنم براش درآوردم که بلند خند ییادا

 چشات چپرچالغ شد..

 هی ادزیبعد ...پر یبرا نیسرمون ، کل کل و بطاز یرو ختهیکار ر یکالفه به طرفمون برگشت : بسه بچه ها کل مامان

 شماستا! یجا مثال خونه  نی.ا ستیغرزدن بد ن یبه جا یکمکم بد

االن گرد و  خوادینم یگیم رمیم ی: مامان من طرف هرچدمیحالت اعتراض و دست به کمر به طرفش برگشتم و نال با

 کنم انجام بدم. کاری..خب بگو چرهیگینفست م شهیخاک بلند م

 نیت: زمگف کیکوچ یلیخ ییرایبه پذ یقرار داد و با نگاه دیاف سف یطرح ام د یفلز نتیکاب یدستشو تو یبشقابا

 .نینیو بچ رونیب نیاریو مبالرو از اتاق ب نیو جارو زدم.اون چندتا کارتن و بردار و فرش و به کمک پوالد پهن کن

.پوالدم که کار نصب پردش تموم شده بود اومد کمکم و بعد فرش و پهن تکون دادم و به طرف کارتنا رفتم یسر

و  مینصب کرد واریکه با خودم آورده بودم و به د یرنگ روغن ی.قبل از آوردن مبال به کمک پوالد دوتا تابلومیکرد

ازه که چون ت شایپر یبودن و برا ی.مبال راحتمیدیچ نچیچهل ا ید یال س ونیزیتلو یپنج نفره رو روبرو یبعد مبال
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هنه تر ک ادتریز یمبل دونفرش به خاطر استفاده ..میکن استفاده نجایا یمبلمان خونش و عوض کرده بود داده بود برا

 پنج نفره شده بود. نیهم یو برا میاوردیفرورفته بود که ن یبود و تشکش کم

ونه خ کیکه نزد یخونه تموم شد و پوالد رفت تا از فست فود لیوسا دمانیچ یساعت ده شب بود که کار کل کینزد

 .رهیبگ چیساندو میبود دهید

 یخونه  نی.اخواستمیهمونطور بود که م یرنگ نشستم و نگاهمو به اطراف دادم.همه چ یاسیمبل  یرو یخستگ با

 یپر آرامش.پرده  ینقطه  هیشده بود به  لیهم خوش نقشه نبود با کارامون تبد ادیز دیساده که شا یادیو ز کیکوچ

و رقصش با باد  خوردیت باد مرتب تکون مو حرک رهدوخته بود به خاطر باز بودن پنج نجایا یکه مامان برا یریحر

به خونه داده بود و از همه مهم تر  یرنگ و لعاب خوشگل ییرایپذ یبود.گلدون بامبوم هم گوشه  یخواستن یادیز

خودمون و چسبونده بودم و به قول پوالد  یعکسا نییخونه بود که به خاطر خلوت بودنش از باال تا پا یساده  وارید

 یکه برا یو پوشونده بودن...همون موقع واریمثل پازل کل د کیکوچ یچاپ یعکساشده بود. یخانوادگ یموزه  هی

به سرم زده بود و تا تونسته بودم با خودم عکس آورده  وارید نیا یفکر برا نیا میخونه اومده بود نیا یقولنامه 

 یره و منظ خوردیتوش به چشم م مونیسالرگاز بز یمدرسه.کمتر عکس یبود و روزا مونیعکسا از بچگ شتریبودم.ب

 .از خونه ساخته بود یا یجالب و هنر

اهمو نگ ریبود.ت زیبرام عز یادیکه ز یگرفتم و به صورت خستش دادم.صورت وارینشستن مامان کنارم نگاهمو از د با

 انقدر خوشگل بشه؟ نجایدست دوم ا یها لهیوس نیبا ا کردیفکرشو م یشد به چشمام: ک رهیگرفت و خ

که دست دوم بودن اما خونه  نیبا ا نجایا لیوسا ی، همه  گفتیلبم مثل آبرنگ تو آب پخش شد.راست م یرو لبخند

 هیو  ومدیو گرفته بود به کارش نم دشیمال خود مامان بود که چون جد لیاز وسا یسر هیساخته بودن. یقشنگ ی

ونه و کتابخ شیآرا زیتخت خواب و م هیزش بود و یو م ونیزیتلو میودکه نو گرفته ب یزی.تنها چشایهم مال پر یسر

ازش  میخونمون و عوض کن یکه فرشا نیپامم دست دوم بود که قبل از ا ریفرش قرمز ز ی.وگرنه حتاتاقم یبرا

 .میکردیاستفاده م

 رو مبل سه نفره دراز کردم و سرمو رو پاش گذاشتم: حق با شماست..خوشگل شده. خودمو

 نه؟ گهید یدستش شروع به شونه کردن موهام کرد و آروم گفت: مواظب خودت هست با

 مامان؟ ینگران یفرستادم: از چ رونینداشت.نفسمو ب یمادر تموم نیا ینگرانبستم. چشمامو
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یبه مشکل بربخور بیشهر غر نیکه تک و تنها تو ا نیدم دستت نباشه.از ا یو اسپر رهیکه نفست بگ نی: از امامان

بزرگ  یطیبره که من شما رو با چه شرا ادتی خوامینم زادیداشته باشه.پر تییتو و تنها ینگاه بد رو یکه کس نیاز ا.

 کردم.

..من بهت ینگرانم باش خوادیمامان.نم رهینم ادمی: یهمه نگران نیباز کردم و تو دلم حق دادم بهش بابت ا چشمامو

 مواظب خودم باشم. دمیقول م

 .کنمیقولت حساب م نی: خوبه دخترم.من رو ادیبوس مویشونیتکون داد و خم شد و پ یسر

پاش بلند شدم و به طرف در رفتم.پوالد با شام  یازروبشه. دایلب هردومون پ یواحد باعث شد لبخند رو زنگ

 برگشته بود.

............................................................................................................ 

 

 شیمیبه خاطر ساخت قدآپارتمان انداختم و درو باز کردم. یراهرو یو تو در ورود دیهوا کل یاز گرما یو عصب خسته

وگرما کالفه شده  یپله ها گذاشتم و آروم باال رفتم.از شدت شلوغ ی.پامو روداشت و نه آسانسور یبزرگ ینه الب

تحملت مقابل  یو آستانه  یجنوب و اهواز باش یبچه  شدیاصال نم یعنیعادت به گرما داشتم ،  شهیرچند همبودم.ه

ه کردن پوالد ک دایپ یتو مترو برا ستادنمیساعت ا کیباشه اما به هرحال کالفه کننده بود بخصوص  نییگرما پا

و  میار برب هی میگرفت میبا پوالد تصم رمیبگ ادیدانشگاه و خوب  ریکه با مترو مس نیا یبرابود. جهینت یآخرسرم ب

 کیخونه  کینزد ستگاهیبه ا دنیبا رس یزد.حت بشیکجا غ دونمیقطار نم ضیتعو ریاما موقع برگشت تو مس میبرگرد

 لشمیاموب یبود.حت دهیفا یکنم اما ب داشیاومده و جا مونده پ یا گهیو اگه با قطار د نمشیبب دیتا شا ستادمیساعت ا

 .دادینم جواب

 انداختن زنگ زدم. دیکل یبه جا نباریو ا دمیسوم رس یبه طبقه  باالخره

گاز به  هیراحت  یلیچشمام گرد شد.خ یو شلوارک راحت یپوالد با رکاب لکسیر یچهره  دنیباز شدن در و د با

 ؟؟ی: تو کجا بوددیکه دستش بود زد و با دهن پر پرس یبیس
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وارد خونه شدم داد.در و هل دادم که باعث شد با تعجب کنار بره. قیحرص عم هیجاشو به  دنشیکم اون بهتم از د کم

 مترو منتظر توام؟ ستگاهیمن سه ساعته تو ا یزدم: تو خونه ا غیج ینسبتا بلند یو بعد بستن در با صدا

 و بلندم جا خورد و عقب رفت: چته تو؟ غیج یصدا از

 نیا دونستیبا جلو رفتنم جبران کردم.تن صدام آروم شد اما خودشم م قدم عقب رفتشو هیکردم و  زیر چشمامو

و  ینکرد دایمنتظرش بمونه.من و پ رونیب رهیم یکیبا  رسهیبچه هم شعورش م هی یآرامش قبل از طوفانه: چمه؟حت

.تو نستمیدراز گوش اونجا وا وونیح هی نیعخونه که من  یاومد یزدیزنگ م هیالاقل  ؟یو اومد یخودت سوار شد

 آخه؟ یآدم

نگاهش  یطور تیتا نخنده.با همون عصبان گرفتیخودش و م یشده بود و به زور داشت جلو انیمتوجه جر تازه

 ؟یخورد و آروم گفت: از اون موقع تا حاال منتظر من مونده بود مشوینصفه ن یاون خنده  عیکردم که سر

براش تکون دادم که خندش  تیبا افسوس و عصبان یسرخنده. ریبلند زد ز هویجواب فقط نگاهش کردم که  یجا به

کم  یلی: خدمیو غر نشیگردنم مونده بود و از رو گوشم برداشتم و پرت کردم وسط س نییکه پا یشدت گرفت.ماسک

 .یعقل

.با حرص دمیخندیصورت عالف خودم کرده بودم م نیرو به ا یکیجوابم و بده.منم بودم و  تونستیشدت خنده نم از

 ختنیبرداشتم و بدون ر خچالیآب و از کنار در  یو وارد آشپزخونه شدم.بطر دمیاز خندش مقنعه رو از سرم کش

بهش بگم چون فردا  یادیز زیچ ومدیآروم شدنم بود.دلمم نم یآب سرد چاره  نی.فقط ادمیسر کش وانیل یتو

و عطش وجودم کم شد از آشپزخونه خارج که آب خوردم  ی.کمشدمیم اشیخنگ باز نیو من دلتنگ هم رفتنیم

 دوباره بود اخم کردم: مامان کجاست باهوش؟ یخنده  یبشاشش که هنوز آماده  یشدم و رو به چهره 

 بخره.. یگذاشته بود گفت: رفته سبز ریخنده روش تأث نیکه ا ییکل صورتش شد لبخند و با صدا دوباره

اقا .آخر سر طرهیتا خندش نگ دیدزدیخنده...ازم نگاه م ریتو تا بزنه ز یبود بهش بگ یکاف یعنینگاهش کردم. یکم

 حاال. یو گفتم:کوفت...نپک اوردمین

ود تو رفته ب ادمی یکنیقهقهه بگه: باور م ونیخونه رو بلرزونه و م یوارایبلندش د یبود تا با خنده  یجمله کاف نیهم

 .یرفت باهام بود ادمیبانوان و کال  ستگاهیا یخودت بود رفت ریتقص ؟یبا من
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هوا گردنم عرق  یمانتوم رفتم طرف اتاقم.به خاطر گرما یبراش تکون دادم و با اخم درحال باز کردن دکمه ها یسر

اون  فتادمیخنده هاش م ادی یبودم از کارش اما وقت یعصب یبود بهش.هنوزم کم دهیکرده بود و موهام چسب

 وهیداشت م ایدن یهمه  الیخ یو شلوارکم تنش کرده بود و ب یبرکا لکسیر ومدی.خوشم مشدیکمرنگ م تیعصبان

 شلوار گشاد و هیو با  نمینفرم و شلوار ج کیتخت  ی.مردم برادر داشتن و منم داشتم.مانتوم و پرت کردم روخوردیم

و  اومدم رونیو دوباره بستمشون و از اتاق ب دمیتوشون کش یدست هیعوض کردم.کش موهامو باز کردم و  یبلند نخ

 .زیمبل گذاشته بود تشر رفتم: پاتو بردار از رو م یجلو یا شهیش زیم یو رو پاهاشکه  یرو به پوالد

حرفم و گوش  عیام سر یمن خندمو قورت دادم.از ترسش که االن ازش عصب نباریپاشو برداشت و نگاهم کرد.ا عیسر

 ر الزم داشت.داشتم.انگا یبراش بر م تیمواقع فاز عصبان یکرد.خوب بود بعض

که موقع اومدن از حرص  فمینگاه هردومون و به طرف ک لمیموبا ینگاهم و کمرنگ نکنم.صدا یکردم جذبه  یسع

از و ب پشیز داشتمیبرش م نیکردم و همونطور که از رو زم یو ط فیپرت کرده بودم کشوند.چهارقدم تا ک نیزم یرو

رو به گوشم چسبوندم و  یگوش عیبود.سر شایرپ یخونه  ی.شماره کردم دایمکانش و پ میکردم و با کمک نور گوش

 اپن قرار دادم: جانم مامان خانم؟ یو رو فیک

 ؟یکنیم کاریبال خاله خوشگله..چ ی: جونت باز کار پوالد یاون حجم کالفگ شیخندش آب بود رو آت یصدا

 ونری...تازه از بیچیمن بود رفتم: ه یمکالمه پوالد که حواسش به  یچشم غره برا هینفره نشستم و  کیمبل  یرو

 ؟یکنیم کاری..تو چکنمیباد کولر نفس تازه م ریاومدم و دارم ز

 عالمه براتون تنگ شده. هیهم  ین ی.دل خودم و نکنمیمراقبت م ین ی: منم لم دادم و دارم از ندیخند

حرفش چقدر حرف دلم بود: منم دلتنگت  دونستیپهن شد.خود خدا م وونیلبم مثل آفتاب سرظهر لب ا یرو لبخند

 .دهینمونده از بس تنگ یدل گهیکه د ین یشدم هنوز چهارروز نگذشته.واسه ن

 ایبه دن ین ی..نایقربونت برم من..غصه نخور ی: الهشدیمامان م هیشب بیمواقع عج یخواهرانش بعض یصدا محبت

 .زنمیزود به زود بهت سرم ادیب

 .گهید نیاسم براش انتخاب کن هیصداش کردم. ین یخسته شدم انقدر ن شایپر-

 .یهم به اسم عل ادیهم به اسم من ب خوامی...مکنمینم دایکنم اسم پ کاری: خب چدیخند بلند
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 ؟یگرفت ادی یرو از ک ایلوس باز نیاد؟ایبه اسم هرجفتمون ب یچ یعنی.شایباره بزار عل هیگفتم:  یمسخرگ با

اسم درست و  هی.اصال خودت یمنو مسخره کن یها یفانتز ی.فقط بلدزادیپر یشعوریب یلیحرص جواب داد: خ با

 نم؟یبده بب شنهادیدرمون پ

کردم  یکوفت براش لبخون هیمنو به خنده انداخت. یبه خودم گرفتم که پوالد غرق شده تو صحبت ها یمتفکر حالت

 .اریهمه اسم.مثال جان نیکه خندش و جمع کرد و گفتم: ا

 .ینه به اسم عل ادیکه نه به اسم من م نیوشم و پر کرد: خب امکث صداش گ یکم با

مبل گذاشتم که نگاه پوالد و گرد و مبهوت کرد از کارم: کالفم  زیم یتکون دادم و خودم پاهامو رو یافسوس سر با

 وندشیپ دیبا ای یبه اسم عل اد؟بعدمیبه اسم مادر و پدرش ب دیگفته اسم بچه با ی.کشایکارا پر نیبا ا یکنیم

م که اس خورهیمن دوست ندارم.البته عمادم بهش م هک ایعرش یبزار ایاسم بهش بخوره  هیپسنود تا  ای یبچسبون

 تخسه نزار. یلیو خ ادینرگسه و چون از پسرش بدم م ی کهیپسرکوچ

جور خب از پ بگو که جنس خودمون .مردم از خنده.زادی: خدا نکشتت پردهیبود که ساعت ها خند یمثل کس صداش

 شه.

کردم و جواب دادم: کم واج  یبعدم پوف شهیآدم نم نیبه سر و گردنم دادم و با نگاه به پوالد خندون لب زدم ا یقر

 هم اضافه شه؟ بزار پندار. گهید یکی میحرف پ دار ییآرا

 ..قشنگه نه؟ستایگفت: بدم ن دهیکش یهوم

 یبرا نداختیمنو ضعف م ومدهینبود و هنوز ن یبچه رو تجسم کردم که بغلمه و اسمش پنداره.اسم بد هیذهنم  تو

 مشورت کن. ی..حاال باز با علستینوه بود و قرار بود منو خاله کنه: قشنگه...پدرامم بد ن نیاون وروجک که اول

 گه؟ید گردنی..فردا برمنایباشه.مامان ذهنش و مشغول کرده بودند که لحنش کشدار شد: یاسما حساب نیکه ا انگار

 : آره...فردا ظهر پرواز دارن.اوردیدلم و به درد م مییو من نرفته تنها رفتنیجمع شد.فردا م یکم لبخندم

 فرودگاه دنبالشون.مراقب خودت باش. میایم ی: بهشون بگو با علشایپر

 تکون دادم و آهسته گفت: باشه..فعال. یسر نهیبیکه منو م انگار
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 نکرده؟ ریخداحافظش تماس و قطع کردم و رومو به طرف پوالد کردم: مامان د دنیشن با

رفتن جوابم و داد: حالل  نیزنگ واحد  بلند شد و پوالد با لبخند رفت تا درو باز کنه و در ح یلحظه صدا همون

 زادست..

............................................................................................................... 

 ینداشت.اما وقت یجالب یمنظره  ادیکه ز شدیباز م یشلوغ و پر تردد ابونیآپارتمانم تو تهران رو به خ یها پنجره

با  ییعالمه تنها هی ونیم نجایاهواز و تو ا دهیرس گهیو م زنهیمامانت زنگ م ی، وقت یندار یهم صحبت ی، وقت ییتنها

 دلچسب باشه. دنشید تونهینشه م خونو نفهمه و دلش  تیکه دل گرفتگ یریخودت کلنجار م

 وارایخونرو با سکوت در و د نیتو ا مییکه شب اول تنها ادیگوشم و پر کرده بود.انقدر ز نایبوق ماش یصدا

 ینیب شیرو پ یحجم از دل گرفتگ نیفرودگاهشون کردم و تنها برگشتم خونه ا ینگذرونم.امروز ظهر که راه

 .کردمیم

تو دانشگاه هنر تهران قبول شده بودم ، چندروز  یعکاس سانسی.فوق لخواستمیبودم که م ییمن همون جا حاال

شهر اجاره کرده بودم تا به قول  ینقطه  نیتر یتو مرکز کیو کوچ ینقل یخونه  هیو  شدیکالسام شروع م گهید

 .مستیخودم با یپا یپوالد رو

نه.با شروع سرفه هام از پنجره فاصله گرفتم و  ایو داشتند  ستادنیتنها ا نیا ییتوانا دونستمیکه نم ییپاها یرو

 که پر بود از عکسامون. یواریزدم به د هیچفتش و بستم و تک

 یبود که قصد تموم لدای هیمن سخت بود.امشب  یشب تنها بودنم هم برا نیاول نیآدما سخته.ا یها برا نیاول شهیهم

 نداشت.

 

وصل شده بهش که  یفلش ممور یمتصل شدم به حافظه  زشیم یبرداشتم و با کنترل رو یقدم ونیزیطرف تلو به

که صبح از پوالد خسته بودم قبل رفتن از لپتابش  یدیجد یها کیموز یقرار بود جاش اونجا باشه.پوشه  شهیهم

 اسم که روز اومدن هی دنیگردوندم و با د چشم نهیکه به دلم بش یواننده ارو فلشم و باز کردم و دنبال اسم خ زهیبر

 کرد. ستیتوجهمو جلب کرده بود نگاهم ا مایهواپ یتهران تو
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 راد... ایپور

رو فشردم و با شروع  یاوک یپس بدون مکث دکمه  کردیبودم فرق م دهیکه اون موقع شن یکیآهنگ با موز اسم

از  یساز و که مال مامان بود و دوبار یخودم درست کنم.چا یبگ برا یت هیآهنگ به طرف آشپزخونه رفتم تا 

 آب جوش یبگ و آماده کنارش قرار دادم تا وقت یبرگشته بود تا دوباره کار کنه رو به برق زدم و ماگ و ت رگاهیتعم

 .زمشیدرون ماگم بر عیاومد سر

 هیآدم صداش فوق العادست. نیفکر کردم چقدر ا نیبه ا دیساز سف یچا ی رهیدادم و خ نتیبه کاب مویتک خودمم

حال  نیا بایعکاس یمنو کشوند تو واد نیاما عشقم به دورب رمیبگ ادیرو  یقیعالقه داشتم موس یلیخ یزمان

که اسمش هنره  یشق هرچعا شهیها هم یمنکر عالقم به ساز ها بشم.به قول پوالد شما هنر تونستمینم

 ساز و دهل. ایشعر باشه  خوادی..حاال منیهست

 .زهیچقدر برام عز دونستیداداش چهار سال از خودم کوچکتر خودشم نم نیلبم نشست و ا یرو یپوالد لبخند ادی با

شکالت از  هیبگ و توش انداختم و با برداشتن  یساز که بلند شد ماگ و پر کردم از آب جوش و ت یچا یصدا

 نییشدم به باال پا رهیسه نفره نشستم و ماگ به دست خ یکاناپه  یساز وارد هال شدم ،  رو یچا یباال نتیکاب

 ...ید یال س یصفحه  یرو یقیکج موس یشدن خط ها

 

 ..خوامیرو گم کردم اما نم تو

 ...یش دایو پ یبرگرد خوامینم

 ..یباش ایرو هیمن  یکه فقط تو برا یشدم به شرط عاشقت

 ..یمنه ساده و احساسات نیانتظارتو دوست دارم ا حس

 ...یتا منم بدونم هنوزم سر حرفات یگردیکه برنم بگو

 ..ایام..ن یفاصله راض نیبه ا من

 ..یبه حسرت تو قانعم..بر من
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 برات.. نهیا میهمه دلخوش من

 ..نی..همیآرزو باش هیفقط  تو

 ..قول بده..یایبده هرگز نم قول

 بدونم..قول بده.. خوامیمبده  قول

 کنم؟؟ هیتک یمن به خاطرات ک یتو برگرد اگه

 کنم؟؟ هیگر یمثل بارون واسه ک دیکنار ساحل با هرشب

 ..یمن یایکه دن نیو تو با ا رمیمیکه واسه تو م نیبا ا من

 ..یمن یتو همه آرزوها دوننیکه همه م نیبا ا یحت

 ..قول بده..یایبده هرگز نم قول

 بدونم قول بده.. خوامیبده م قول

 بمونم؟؟ یمنتظر ک دیبا گهید نیمن بعد ا یایب اگه

 ..دونمیبمونم؟؟ نم یک منتظر

 

.نگاهمو به بخار اوردیخواننده دلم و به درد م نیا یتوقف نشست و آهنگ قطع شد.سوز صدا یدکمه  یرو دستم

خورد.شکالت و باز کردم و کامل تو  شدیو م کننده نبود تیکم ازش خوردم.گرماش اذ هیاومده از ماگم دادم و  رونیب

سکوت و  نیکردم ذهنم و از ا یشدم و سع میچا نو مشغول خورد دمیمبل باال کش یدهنم قرارش دادم و پاهامو رو

 پرت کنم. ییتنها

 .کردمیم یفکر هیروم  شیبلند پ یشب ها نیا یبرا دیبا

 .دیبلعیها منو م الیفکر و خ نیو ا ییتنها دهیماه نرس کیبه  ینطوریا
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سرم قرار دادم و به  ریمبل قرار دادم و کوسن مبل و ز یجلو زیم یشدن ماگ بدون بلند شدن اون و رو یخال بعد

 حالت دراز کش دراومدم.

 یانقدر به آرزوها و هدف هام پرش زدم که باالخره چشما المیسرم و تو خ یباال یدوختم به سقف گچ چشممو

 کنن بسته شدن. هیگر کمی ومدیخستم که بدشونم نم

و  یکن یالیخ یبهشون ب یگاه دیبشن.با یتا دوم ارنیبارها جون آدمو باال م نیاول نیبارش سخته.ا نیاول زیچ همه

 تا بلکه دست از آزارت بردارن. یپشت بهشون بخواب

.هرکس روش خاص یمحل یبا ب ایبا جون کندن  ای.حاال یبارا رو پشت سر بزار نیاول یکه سخت نهیا تیموفق قانون

 خودش و داره...

............................................................................................................... 

 

مقنعه به گردنم  ریموهام از ز کردمیمترو شدم..حس م ستگاهیچشمم برداشتم و وارد ا یاز رو مویآفتاب نکیع

 یموها یتو دستم و رو نکیقرار دادم و ع یمتحرک برق یپله ها ی.پامو روشدیم تمیباعث اذ نیو هم دهیچسب

عد از ب یشلوغ ونیگذاشتم و م نیزم یرو یسطح پله برق یپامو از رو یکردم و با خستگ کسیزده از مقنعم ف رونیب

 .ستادمیمنتظر قطار مورد نظرم ا ستگاهیظهر ا

ما ا شرفتهیعکس پ یمن به خصوص در کالس طراح یو جذاب بودنش برا ینیریروز دانشگاه با وجود تمام ش نیاول

 که مامان درست ییاز شربت آلبالو وانیل هیبرسم خونه ،  خواستیدلم م یزیاز هرچ شتریخستم کرده بود و ب یکم

 باد کولر سربکشم...اصال ریه بود آماده کنم و زداد رباهاش پر کرده بود قرا خچالمویکه  یلیکرده بود و کنار حجم وسا

 شتمگیتو شهر خودم که هربار از دانشگاه برم لیفکر کنم که تنهام و بعد چهارسال تحص نیبه ا خواستیهم دلم نم

 گرم بود قرار ریخنک دست سازش و ش یمختص هرفصلش که شامل شربتا ییرایعالمه مورد استقبال مامان و پذ هی

 .رمیقرار بگ  ییحجم سکوت و تنها هیحاال قراره مورد استقبال  رفتمیگیم

 زونیآو یها رهیخودمو جا دادم داخل و خسته دستم و به دستگ تیجمع میحجم عظ ونیقطار مترو م دنیرس با

 نشم. نیقطار پخش زم یوصل کردم تا با ترمزا
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همه سوژه  نیا ونیخارج کنم و م فمیو از ک نمیدورب تونستمیم خواستیمشغول کار خودش بود و دلم م هرکس

که  یندوتا دختر جوو ریمن بود.مثال ثبت تصو یجامعه  یثبت کردنشون ثبت ناهنجار ریتصاو یکنم اما بعض یعکاس

خانم مسن درست روبروشون  هی یوقت نماو کردنیم دیو تمد ششونینشسته بودن و داشتن با غلظت آرا یرو صندل

نز ل خواستمیاجتماع زشت و نم نیخوب بشه اما ا یعکس اجتماع هی تونستیم دیبود شا ستادهیبه خاطر کمبود جا ا

 من ثبت کنه. نیدورب

که بغل مامانش بهم زل زده  یحدودا شش ماهه ا یبراشون تکون دادم و نگاهمو تو نگاه دختر بچه  یافسوس سر با

دختر بچه چپ کردم که  ی.چشمامو برارفتیمدلم براشون ضعف  یبیو به طرز عجبود قفل کردم.عاشق بچه ها بودم 

ه ب دنیحرکت نازش که با رس نیقرار گرفت.خندم عمق گرفت از ا دمیدندونش تو معرض د یب یزد و لثه ها یلبخند

اون بچه بزنم که با چشماش فقط نگاهم  یچشمک برا هیشم و  فقط تونستم  ادهیخونه مجبور شدم پ کینزد ستگاهیا

 .کرد

 میبه خستگ شتریب ریمس  یبودن نسب یطوالن نیخونه هربار مجبور بودم دوتا قطار عوض کنم و ا به دنیرس یبرا

 .کردیاضافه م

 خونه شدم.. یراه ادهیپ عیشام سر هی یخرت و پرت برا کمی دیخر یمترو خارج شدم و برا ستگاهیاز ا باالخره

ه بسته ژامبون برداشتم و ب هیرفتم و  خچالشیبه طرف  میبه خونه شدم و مستق یمنته ابونیسوپر مارکت سر خ وارد

باالسرش بود بردم.با حس حضورم نگاهش و به  کیکوچ ونیزیمغازه دار که غرق تلو یروبرو فیچرک و کث زیطرف م

 ؟یآبج یخوایو م نی: همدیمن و ژامبون دستم داد و پرس

بود انداختم و دستم و به اون  ییلویک یاارشوریدخلش که مخصوص خ یرنگ متوسط گوشه  یآب یبه بشکه  ینگاه

 .خواستمیبسته نون باگتم م هیو  ارشورایاز اون خ لویک میطرف دراز کردم: ن

 یوبرداشتم و ر پسیکنارم دوتا بسته چ یفرصت از قفسه  نیچشم بلند گفت و به طرف بشکه رفت و منم تو ا هی

گذاشت و با بارکدخوان شروع به حساب  دامیو نون و کنار خر ارشوریخ کیزود پالست یلیدخلش قرار دادم.خ

 .یکردنشون کرد و رو بهم کرد: هجده تومن آبج

 قرار داد و دستم داد. یبزرگتر کیپالست یهمرو تو دامویدخل قرار دادم و اونم خر یخارج کردم و رو فمیو از ک پول
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جلوتر  ی.کمستادیپاهام ا یا شهیدر ش یرو کیش یلیو خ یرنگ یآگه هی دنیاز مغازش خارج شم که با د خواستم

 رو تو دلم خوندم: یآگه یرفتم و با دقت متن رو

 دیبه جذب اسات یقلم و عکاس اهیس ٬ تاریگ یهنر یآموزش کالس ها ینوا برا یهنر سیتازه تأس آموزشگاه”

 ”نیریشماره تماس بگ نیبا ا ایو  دیآدرس مراجعه کن نیبه ا ی...جهت اعالم آمادگپردازدیمتخصص م

 رقص پرشکوه ساخته بود. هیکه تو ذهنم  یعکاس یاز اطرافم خط خوردند و فقط من موندم و کلمه  ایدن یهمه  انگار

 توجه کنم. شتریب یعکاس یبه اون کلمه  کردیبود اما انگار وادارم م یچه حس دونمینم

 فراموش زیچ هی ادیمنو  یآگه نیکار کنم فکر نکرده بودم اما انگار ا لمیکه بخوام در زمان تحص نیوقت به ا چیه

 نبود. تیاهم یب ادمیندادم اما حاال انگار ز تیوقت بهش اهم چیکه ه یزیشده انداخته بود.چ

بهتر بود شانسم  دیشا ٬نداشت نجایتا ا یفاصله ا ادی.آدرس آموزشگاه زدیلغزیاون جمالت م ونیهام مرتب م مردمک

 .کردمیو امتحان م

عکس از  هی،   دمیکش رونیو ب لمیرنگم موبا یمشک یکوله  بیگذاشتم و از ج نیزم یدستم و رو یدایخر عیسر

 یاز مغازه خارج شدم.انگار همه  یادیز یبرداشتم و با انرژ دامویلبم خر یلبخند پهن رو هیگرفتم و با  یآگه

 هامو هم اونجا جا گذاشته بودم. یخستگ

نه  ایبراش داشتم  یشانس یمدرک کارشناس هیبا  ایکه آ نیو ا یبه خونه فکرم حول اون آگه دنیرس تا

 گذشت. یبرام کوتاه تر از هروقت ری.انقدر که مسدیچرخیم

ه و کندن مقنعم از سرم کانتر آشپزخون یرو دامیکه کردم قراردادن خر یکار نیبه آپارتمان و واحدم اول دنیرس بعد

 بود.

 ومیکه باد بهم بهتر بخوره نشستم و گوش ییکولر و روشن کردم و جا کردمیمانتوم و باز م یکه دکمه ها یدرحال

 شد. قیپوستم تزر ریز ینیریحس ش هیشدم و  رهیخ یدستم گرفتم.به عکس آگه

 یزیاز هرچ شتریداشته باشم که خودم کار بکنم و خرج و مخارجم و از دوش مامان بردارم ب نویکه بتونم شانس ا نیا

 داد. یم یبهم انرژ
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وام گرفته که بازپرداختش با وجود مخارج دانشگاه  هی  شایپر یبچه  یسمونیس دیها به خاطر خر یتازگ دونستمیم

 براش سخت بود. یآزاد پوالد کم

چقدر از بچه ها حرف  ادمهیخودمم بود و  یمدرسه  ریمد رستانیمقطع دب ی.توبازنشسته بود ریمد هی مامان

 مامانمه. یها یباز یبابت پارت رمیگیکه م یخوب یکه نمره ها دمیشنیم

 هادمیبرامون واقعا سخت بود. یزندگ ارمیبه زبون ب خواستمینم یاول بعد رفتن اون آدم که نسبتش و حت یروزا 

ر س هیمدرسه و بدون تغذ میبرد یپول نم یحت ی، گاه میموند یم اجاتمونیاحت نیخرج کوچک تر یواقعا تو یگاه

 شیبرد پ یاجاره ا کیکوچ یخودش و به اسم مامان کرد و مارو از اون خونه  یپدربزرگ خونه  ی.اما وقتمیکرد یم

مامان  یرو هم داد تا بعدها برا ناییهمون موقع ارث خاله و دا ادمهیکه بچه بودم خوب  نیا با ٬خودش وضع فرق کرد 

 .ادین شیپ یبه خاطر اون خونه مشکل

نه و استفاده ک شیمامان از حقوق بازنشستگ ذاشتیبهتر بودچون نم یکه پدربزرگ زنده بود همه چ شمیدوسال پ تا

شد چون  ادیز یمامان کم یمامان و کمک کرد اما با فوت پدربزرگ فشار رو یهم حساب شایپر ی هیزیجه یبرا یحت

بهتر کردن وضع  یو مامان مجبور شد برا داشتنتمام حقوق پدربزرگ و با جنگ و دعوا به نفع خودشون بر امییدا

 یبرا مامان دونستمیاما م مینداشت یا یکه تا االن مشکل آنچنان نیاز پس اندازش و بده.با ا یبخش شیخونه و بازساز

 وقت چیقرارگرفته و من ه یفشار مال ریهم ز میدیخر نجایا یکه برا یا لهیچندتا وس دیخونه و خر نیا یخرج اجاره 

 با کار کردن کنار درسم کمکش کنم. تونمیفکر نکرده بودم م نیبه ا دمیرو د یکه آگه یلحظه ا ونتا ا

رج کمک خ یو کم کردیکار م یباشگاه بدنساز هیپوالدم با وجود چندسال کوچکتر بودنش نسبت به من تو  یحت

 نبود که بشه روش حساب کرد. یش بود اما درآمدش انقدرمخارج

 .زدمیو اونجا سر م رفتمیفردا قبل کالسم م دیداد.با یسر دادم سمت ساعت که هفت غروب و نشون م نگاهمو

تم .دوست نداشگرفتمیو اجازش و م کردمیبا مامان صحبت م دیداشتم.قبلشم با یشانس بهتر ینظر خودم حضور به

افکار بلند شدم و وارد تنها اتاق خواب  نیخودم سرخود شدم.با ا یبرا کنمیم یفکر کنه حاال که دور ازشون زندگ

 هیته یبرا دامیرفتم سراغ خر یشلوار راحت هی باتختم انداختم.بعد عوض کردن شلوارم  یخونه شدم و مانتوم و رو

ام بخوردم و زود بخوابم تا صبح بتونم زودتر بلند شم و قبل رفتن زود ش دادمیم حی.ترجیشام سرد و حاضر هی ی

 دانشگاه به اونجا هم سربزنم.
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حال واردش شدم و از چندپله  نینبود اما با ا یجالب ادین زدادم.ساختمو دشیآموزشگاه به در سف یاز تابلو نگاهمو

 به داخل که پر بود از سرو صدا انداختم. یرنگ مقابلم نگاه یکوتاه باال رفتم و از در باز چوب ی

 شلوغ کار کرد؟ طیمح نیتو ا شهیفکر کردم واقعا م نیو به ا دیوار باال پر کیابروم اتومات هی

نندازه.با چشم گردوندن متوجه  یتازه وارد نگاه هیبه  یو با دستم باز تر کردم و وارد شدم.انقدر شلوغ بود که کس در

شونه هاشون بود و بلند  یساز رو فیکه ک یدوتا دختر نیبود شدم و از ب یلیسالن مستط یکه انتها یمنش زیم

 گذشتم. دنیخندیم

حرفاشون  یو وقت ستادمیعقب ا ی.کمزدیکه انگار هنرجو بود حرف مپسر کم سن و سال  هیجوون داشت با  یمنش

 م؟کمکتون کن تونمی: مدیخشک پرس یلیمن نشست و خ یتموم شد و پسر عقب گرد کرد جلو رفتم.نگاه دختر رو

 استخدام یآگه ی.برانیباهام بود: خسته نباش شهیکه هم یلبم کاشتم.لبخند یلبخند رو هیمواقع  یهمه  طبق

 اومدم.

 ؟یچه رشته ا یکم شده باشه گفت: برا شیحوصلگ یب یبرام تکون داد و انگار که در اثر لبخندم کم یسر

 .یفرستادم: عکاس رونیآروم ب نفسمو

 یاومد ریغروب استخدام شدن.د روزی..دزمیگفت: متأسفم عز عیرنگ تأسف گرفت و سر نگاهش

 غروب؟ روزیه باشن وا رفتم و لبخندم جمع شد: دکرد یروم خال خیپارچ آب  هیکه  انگار

 هگیشده.تخصص د لیتکم یآموزش عکاس ی نهیمقابلش کرد و جواب داد: بله..کادرمون تو زم یو داخل برگه  سرش

 با هم بلدن. یها همه چ یآخه معموال هنر ن؟یندار یا

عکاسم نه  هی.من صرفا ستنیمه مثل هم نو از اون فرم وا رفته خارج کنم اما سخت بود: خب ه افمیق یکردم کم یسع

 نقاش. اینوازنده  هی
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 متأسفم. یلیشده بود سپرد: پس خ دیناام یادیو دوباره به نگاهم که ز نگاهش

تشکر زدم و با سرعت از  یلبخند به نشونه  هی.ناچار ریبود که پس برو و انقدر وقتمو نگ نیا شیمعن قایحرفش دق نیا

 آموزشگاه خارج شدم.

 .ذوق داشتم اما حاال همشون نابود شدن یخودم شده باشه کل یشغل برا نیتا حاال انگار که ا شبید از

که راحت  نیبه ا ادمیکه ز یزیکار.چ هیکردن  دایپ یبود که من و مصمم کرده بود برا نیا یآگه نیا ی دهیفا تنها

 نداشتم.. مانیشه ا دایپ

زرد رنگ تکون دادم تا  یتاکس یبرا یبود دست رشدهیو چون د دمیصورتم کش یماسک رو ریاز ز قینفس عم چندتا

 خودمو به دانشگاه برسونم.

تو تهران عالوه بر درس  دونستمیکرده بود.من حاال م دایزود پر زده بود و خودمو پ میدیمواقع ناام یهمه  مثل

 .نشستمینم نیزم دمیرسینم خواستمیکه م یزیتا به اون چ میدنبال کارم باشم و با توجه به روح دیخوندن با

 کاشف... زادیمن بودم...پر نیا

 

 نداشت. یبراش معن ادمیز یدیکه ناام یدختر

.................................................................................................................... 

 بعد: یهفته  سه

مقابلم چشم دوختم.هر مورد و که  یها یازمندین یکردم و به روزنامه  کیم نزدهات چاکلت و به لب یکاغذ وانیل

 .رفتیتو هم م شتریاخمام ب خوندمیم

هم طبق شرط مامان دورش و خط  گهید یعکاس وجود نداشت و شغل ها هی یبرا یکار چیکشور ه نیتو ا انگار

که  ریباشه والغ تیلیتحص یرشته  ی نهیحتما در زم یکار کن یخوایگفته بود که اگه م یبودم.انقدر جد دهیکش

 هم نداشتم. گروید یها نهیجرأت فکر کردن به گز



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
36 

 

 ندیشد.با تعجب نگاهمو باال آوردم و با د دهیهات چاکلت از دستم کش وانیو مسدود کرد و ل دمید یجلو یدست هی

توجه به اخمم از هات چاکلتم خورد و جلوم نشست: چشات کور شد از  یاخم کردم.ب یلیو خندون ل طونینگاه ش

 دختر. یخوند نارویبس ا

 ادیکار توش پ هی..خودهیب یلیشهرتون خ نی..بهت برنخوره ها..اایتر شد و روزنامه رو کنار زدم: لعنت ظیغل اخمم

 .شهینم

ال ها دنب هیآتل یتو یبر دیخه خنگ تو باسلف و به طرفمون کشوند: خب آ یکه نگاه بچه ها دیو پر صدا خند بلند

 کار نه تو روزنامه.

همه گشتن برم از عروس و دومادا عکس  نیپاشم بعد ا یگیم یعنیشدم:  رشیچونم گذاشتم و خ ریو ز دستم

 ام. یمن عکاس اجتماع رسرمیبندازم؟ آخه خ

 داره. کارتیچ یلیاستاد جل نیبب فکر کردن پاشو برو ی.حاال به جاگهیکاره د نمیهاش و باال انداخت: ا شونه

 مگه کارم داشت؟ یلینشستم: استاد جل خیو س دیباال پر ابروهام

 یگفت بهت بگم بر دمیتو راهرو د ومدمیدستش گذاشت: آره داشتم م یو سرشو رو زیم یرها کرد رو خودشو

 اتاقش.

 داره؟ کاریچ یعنی: دمیبه مقنعم کش یدست عیجام بلند شدم و سر از

 امروز رس یخونه.کالسا میبر ایزود برو و ب زادیشونه باال انداخت و با ناله گفت: آخ خدا چقدر خستم..جان پر دوباره

 .دیمنو کش

ز ا یکی یلیرفتم.استاد جل دیاسات یاتاقا یبه طرف راهرو میبراش تکون دادم و از سلف خارج شدم و مستق عیسر

با بچه ها نداشت اما به خاطر دانش و مهارت فوق العادش  یخوب ادیز ی ونهیدانشگاه بود و معموال م نیا یها نیبهتر

 همه دوسش داشتن.

 .نییگفت: بفرما یبلند یتازه کردم و دوتا ضربه به در زدم که با صدا ینفس دمیدر اتاقش که رس پشت
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 یبا اخما دنمید و جلوش نداشتم.با طنتیبود که جرأت ش یدرو باز کردم و آروم تر از اون وارد شدم.انقدر جد آروم

 .نیاشاره کرد و آمرانه گفت: بش یجواب به صندل یسالم کردم.به جا عیدرهم سر تکون داد که سر شهیهم

 یلینگاهم کرد و خ یداشته باشم جلوش نشستم.کم تونستمیکه م یحالت نیو پشت سرم بستم و با مودبانه تر در

 ؟یکار کن ی: دوست داردیپرس ینیو بدون مقدمه چ عیسر

 یحرفه ا یعکاس یبه جا یگلوم و به سرفه افتادم.کاش کم دیشد که آب دهنم پر دهیسوال پرس نیا عیسر قدران

کردم جلوشون و  یسع عیسرفه هامو تماشا کرد و من سر ارهیخودش ب یکه به رو نیهم بلد بود.بدون ا ینیمقدمه چ

کاو کنج ینکنم.سرفه هام که بند اومد با چشما یزیآبرو ر یجد یادیمرد مسن و ز نیا یجلو نیاز ا شتریتا ب رمیبگ

 استاد متوجه منظورتون نشدم. دی: ببخشدمیو متعجب پرس

لقمه دور  چوندنیبه پ نی.عادت کردنیبریآدم و سرم یحوصله  شهیتکون داد: شما دانشجوها هم یسر

 نه؟ ای یکار کن یکالم دوست دار کیحرفم ناواضح بود؟  یسرتون.کجا

دلخور بود  ینکردنش با همون لحن متعجب که حاال کم یعصبان یاش کالباعث شد سواالم و قورت بدم و برا جمله

 باشه. یدنبال کار هستم..اما تا چه کار هیبگم: راستش من مدت

 .نجایبه طرفم هل داد و گفت: خب پس برو ا زشیم یکارت و رو هیحوصله  یب

 د؟یهم بلد نبود: ببخش یبلد نبود شفاف ساز ینیکه مقدمه چ نیگرد شد.عالوه بر ا چشمام

ندارم..استاد فراست که  حیتوض یحوصله  ادیدختر جون ز نینبود: بب یا یعاد ریغ زیگره خورد که چ شتریب اخماش

 یاز دانشجوها یکیاز شاگرداشون ازم خواسته  یکیآموزشگاه  یدانشگاه ما هستن برا یقیمطرح موس دیاسات

کارت  نمی.منم نظرم رو تو بود.انرستانه یعکاس یرشته  یها یکار.آموزش به کنکور یراکنم ب هیخالقم و توص

 کنم. یمعرف گروید یکی یخوایسر بزن.اگرم نم هی.برو و شهیمیآموزشگاه شاگرد قد

بگم؟  یدیدست گرفتن هات تو اوج نا ام نیتونم در مقابل ا یم یمن چ ای.خداکردمینگاهش م ریمتح یچشما با

به کار  یعالقه ا ایشغل و  نیا یخوایشد دختر جون؟ م یگفت: چ یبا بدخلق دیو د رمیمتح یاستاد که چهره 

 ؟یندار لیهمزمان با تحص

 ن؟یزمزمه کردم: شما به چشم و گوش زمونه اعتقاد دار گمیم یکه متوجه باشم دارم چ نیا بدون
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 ؟ی: چدیخودش و جلو کش یپرپشت استاد تو هم گره خورد و کم یابروها

که استاد بهت زده نگاهم  دمیپر یشد و از جام طور قیبه رگ هام تزر قیعم یشاد هیتازه به خودم اومدم. انگار

ت سخ یکه جلو نیتوجه به ا یچشمام برق زد و ب یو شاد جانیکرد.لبخند کل صورتم و پر کرد و طبق تمام مواقع ه

 .رتخدا شک یبهم کوفتم: وا دستامو محکم ستادمیاستاد ا نیتر ریگ

 استاد گرد شد و نسبتا بلند گفت: چه خبرته دختر جون سکته کردم. یچشما

 یکه منو معرف نیا یازتون تشکر کنم برا دیانداختم و با همون لبخند جواب دادم: من چطور با نییدستامو پا عیسر

 ن؟یکرد

 ؟یقبول کن یخوایم یعنی نیگفت: ا یو جد دیابروش باال پر هی

 نیداشتم تو سلف ب نجایقرار داده بود و برداشتم: معلومه استاد...قبل اومدن ا زیم یکه رو یجلوتر رفتم و کارت یکم

الک  یشغل نیهمچ هیتهران و دنبال  ی.من سه هفتست آموزشگاه هاگشتمیم یزیچ نیها دنبال همچ یازمندین

 کردم.

 نیخوب.الزم به ا یلیشد: خ یجمعش کرد و دوباره جد عیکه سرلب هاش نشست  یلبخند کوتاه رو هیکردم  حس

 .یسر آموزشگاه و بگو از طرف من به درخواست استاد فراست فرستاده شد هی.بعد از ظهر برو ستین حیهمه توض

 لب زدم: ممنون. یادیز جانیو ه یو با شاد رانداختمیدندونام گ ونیمحکم م لبمو

خبر خواستم از اتاق خارج شم که  نیاز ا یو شاد یافتاده.با منگ یشد چه اتفاق یتکون داد.هنوز باورم نم یسر فقط

 صدام کرد: خانم کاشف؟

زمزمه کرد: من به چشم و گوش  تیچشمام با جد ی رهیگره زدم.خ شیو جد ریو نگاهمو به نگاه پ ستادمیدر ا دم

 زمانه اعتقاد دارم. یبسته 

د لبخن هیگرفت و با  یرنگ قدردان دمیازش پرس یحواس یب نیکه در ع یسوال ادیگرفت اما با  رنگ تعجب نگاهم

 استاد. مونهیم ادمیزمزمه کردم:  قیعم
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 هی.در و که پشت سرم بستم تکو با لبخند از اتاقش خارج شدم دمیو رو چهرش د کیلبخند کوچ هیبار واقعا رد  نیا

 ایشکرت...خدا ایقرار دادم و زمزمه کردم: خدا زدیقلبم که تند م یدستمو رو جانیکنار در و با ه واریزدم به د

 ممنون.

 متونستی.مگه من مرهیو خسته شدم دستشو دراز کنه و دستمو بگ ارمیدارم کم م یآماده بود...آماده تا وقت شهیهم

انقدر خوب خودش قفالرو  ینلرزه وقت شییخدا یشد دلت برا یرو دوست نداشته باشم؟ مگه اصال م ییخدا نیهمچ

 یچیبا ه اسیعشق که قابل ق هی.نسبت بهش قیعشق عم هیبار پر شد از  نیهزارم یدلم برا کرد؟یبرات باز م

 خودم و خودش. نیعشق ب هینبود..

 

................................................................................................................. 

 نجاست؟ی: همدیبه طرفم چرخ یلیسر ل نیتوقف ماش با

 یکارت با اسم باال یمقابلم دادم و بعد مطابقت اسم حک شده رو کیبه ساختمون ش نیماش ی شهیاز ش نگاهم

 تو؟ یایساختمون سرمو تکون دادم: آره...تو نم

 .مونمیکردن جواب داد: نه..برو منتظرت م پیو مشغول تا شیجمع کرد و سرشو فرو کرد تو گوش لباشو

 شه برو من با مترو ری...ممکنه دیمنتظر بمون خوادیداد انداختم: نم یبه ساعتم که شش بعداز ظهر و نشون م ینگاه

 گردم. یبرم

 خونتون و شما منو شام میر یمونم بعدشم م یبلند کرد و با لبخند گفت: کجا برم؟ م شیگوش یکوتاه از رو سرشو

 فهم شد؟ ری..شیدختر جنوب یکن یمون ممه

 .یچتر یلیکردم و لب زدم: خ یاخم ساختگ هی

 زد: شک نکن. یو چشمک دیخند بلند

استرس داشتم که خب به نظر خودم  یشدم.کم ادهیپ نیاز ماش یخندم گرفت و با سرتکون دادن شیباز وونهید از

 بود. یعیطب
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کنار در  کیکوچ یراهنما یکه تابلو نجوریزبونم روندم و وارد ساختمون شدم.دو طبقه بود و ا یخدارو آروم رو نام

 .کالسا یدوم برا یبود و طبقه  یتیریثبت نام و مد یکارا یاول برا یداد طبقه  ینشون م

باال  مقنعم از پله ها یکولم فرو کردم و بعد درست کردن جلو بیج یدهنم و کامل برداشتم و تو یرو ماسک

 دمیاول که رس ی.به در باز طبقه دید یخودش و هم درونش م ریو براق بود که آدم تصو زیرفتم.پله ها انقدر تم

نسبتا بزرگ و خوش  یکنجکاو به فضا یچشما با و شدم وارد آروم ٬وجودم و پر کرد یبیدوباره استرس به شکل عج

 شییقسمت انتها یو مصنوع یآپارتمان یبا درختچه هاشکل که  یسالن مربع هیمقابلم چشم دوختم. یطرح و نقشه 

کرده  خوشگل شگاهینما هی هیشب بایو ز یهنر یبا اون همه تابلو واراید یگلخونه شده بود و رنگ صدر هی هیکامل شب

 بودتش.

 پشتش نبود و هرچهارتا در موجود مقابلش هم بسته بود.. یشده بود اما کس هیسمت چپ تعب یمنش زیم

خورده همه جارو پر کرده بودو  سیخ یشده به شدت خوش بو و معطر بود.عطرشمعدون هیتعب یبه خاطر فن ها فضا

چرم  یاز دوتا صندل یکی یآروم رو یو با قدما دیاسترسم پر طیآرامش مح ریکرد.تحت تأث یقلب آدم و نوازش م

ماگ بزرگ دستش که ازش  هیبا  ی.خانم شداز اتاقا باز  یکیکه در  دینکش ینشستم .طول یمنش زیمقابل م دیسف

پا تند  زشیزد و به طرف م یلبخند مهربون عیاول متعجب شد اما سر دنمیشد ازش خارج شد و با د یحرارت بلند م

 ن؟یوقته منتظر یلیکرد: سالم...خ

 گفتم: سالم..نه تازه اومدم. یشدش انداختم و با مهربون شیخوشگل و آرا یبه چشما ینگاه

قرار داد و با همون لبخندش گفت:  زیم یرو هیدرونش چا دونستمیکه حاال م یشد و ماگ ریجاگ زشیم پشت

م ثبت نا یآشپزخونه...برا میخودمون بر دیبا میکه بخوا یزیو هرچ یچا یبرا یرفته مرخص نجایا یشرمنده.آبدارچ

 ن؟یاومد

به سفارش استاد فراست فرستادن  یلید جل..من و استاریجواب دادم: خ زیغرور ر هیگرفت از اشتباهش و با  خندم

 .یکنکور یها یبه هنرستان یآموزش عکاس یبرا

راد گفتن امروز قراره به سفارش  یاتفاقا آقا ن؟ییبچه ها شما دیو تند گفت: پس استاد جد دیابروهاش باال پر عیسر

 .ادیب یکیاستادشون 

 ومدم؟یکه ن ریسرتکون دادم: بله...خودمم..د یعمق گرفت و با حس خوب لبخندم
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 رفته بودن. یومدیرمیساعت د میگفت: خوشبختانه هنوز نرفتن...ن یو برداشت و با مهربون زشیم یرو تلفن

 عیبه کارم اومده.سر نجایا یلیقاعده و قانون ل یب یفرستادم و خداروشکر کردم که رانندگ رونینامحسوس ب نفسمو

درها بزرگ تر بود اشاره کرد: برو تو  یکه از همه  یبه در یاطالع داد و بعد گذاشتن گوشاومدنم و  یپشت گوش

 راد منتظرتن. ی...آقازمیعز

 یداشت صاف کردم و با قدم ها یهنر یجنبه  شتریکردم و از جام بلند شدم.شال دور گردنم و که ب یآروم تشکر

در و باز کردم و  دییکه گفت بفرما یمردونه ا یصدا دنیمصمم به طرف در رفتم ،  چند ضربه بهش زدم و بعد شن

 داخل شدم.

رش س زیاخم ر هیمقابلم که با  کیبزرگ و کالس زیپسر جوون نشسته پشت م یقفل شد رو یزیقبل از هرچ نگاهم

ب تعج هیباعث  نیگفت انقدر جوون باشه و هم یم یکه منش یراد یکردم آقا یلپتابش بود.فکر نم یدرون صفحه 

 جاش و به تعجب داد: سالم..خانم کاشف؟ ش.آروم سالم کردم که سرش و بلند کرد و اخمدتو نگاهم شده بو کیکوچ

 کردم. دایکنار هم قرار گرفته باشند ،  اما زود خودمو پ بایعالمه نت ز هیچندلحظه باعث بهتم شد.انگار  صداش

 ی.سردیکه خودم هستم پرس نیمطمئن شدن از ا یراسوال و ب نیبود و ا دهیاز استادش پرس لمویاز قبل فام انگار

 کاشف هستم. زادیتکون دادم: بله...پر

 یموند اما زود به خودش اومد و نگاهش عاد رهیدستم خ یچوب یو دستبندا میهنر پیت یرو یمتعجبش کم نگاه

 .نینیبنش نییشد:خوش بختم.. بفرما

رنگ اتاقش تازه داشت به چشمم  بینشستم.ترک زشیرنگ مقابل م یریش یمبل ها یبراش تکون دادم و رو یسر

هییبایو ز کیکردم اتاق ش یاعتراف م دیرو دوست نداشتم اما با یوقت کرم و شکالت چیکه من ه نیو با ا ومدیم

گاه باش ومدیچهارشونش بشم.به نظر نم کلیبلند شد و من تازه تونستم متوجه قد بلند و ه زیخودشم از پشت م.

 دشیداشت و م یخوب لیکه تازه مد شده نبود اما به شدت استا ییزایچ نیپک و ا کسیاز س یخبررفته باشه چون 

 نیشد در ا یمارکش و هم م یو لباسا ومدیجذابه.البته نوع راه رفتنش که داشت به سمت مبال م یادیگفت ز

زدم وکه خودش  یشد.در جواب نگاهش لبخند رمیخ تیمقابلم نشست و با جد مبل یدونست.رو رگذاریتأث تیجذاب

و در اهواز  تونیکارشناس یو دوره  نیفوق هست یدانشجو گفتنیسر حرف و باز کرد: استاد فراست م

 ..درسته؟نیگذروند
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رده ک یو بعدش بهش معرف رونیباشه ب دهیمنو کش ربمیکه استادش اول ز نیصداش با نگاهش همسو بود و ا تیجد

 یرنگ یطرح بته جقه ها نشییرنگم که پا یمشک یمانتو یود که بخواد ناراحتم کنه.دستم و رونب یبیعج زیباشه چ

 داشت قرار دادم: بله..درسته.

 ن؟ی...از کاراتون همراه داریهم عال یلیهم انداخت:خ یبلندش و رو یتکون داد و پاها یسر

که هنوز چاپ  رمیاخ یحافظش دنبال عکسا یو تو دمیکش رونیو ب نمیاعتماد به نفس کولمو باز کردم و دورب با

هم نشده بود و خام بود ،  اما انقدر به کارم اعتماد داشتم که بدونم توجه جلب  تیهنوز اد ینشده بود گشتم.حت

 یعکسا شد.چون سرشو برا دنیو به طرفش گرفتم که از دستم گرفت و مشغول د نیدورب یحرف چیه ی.بکنهیم

نم اعتراف و بک نیکه برام بامزه بود.دوست نداشتم ا شیشونیموهاش سرخوردن رو پ گرفته بود نییعکسا پا دنید

 تن زده بود راهنشیپ یکه رو یجذب ینوک مداد ی قهیبا جل اهیو شلوار کتان س زیبل دمیشا ٬بود یاما واقعا پسر جذاب

کمک کرده بود ، هرچند که چهرش  تشیو حرکاتش به جذاب دنیداد اما در کل نوع لباس پوش ینشونش م نطوریا

 که من هم داشتم یداد کار یبود با چشماش قورتش م نجایاگه ا یلیبود اما جذب کننده.مطمئن بودم ل یکامال معمول

 کردم. یم

نگاهمو به  عی.سردیشد و ابروش باال پر رمیو بهم برگردونه که متوجه نگاه خ نیو باال آورد و خواست دورب سرش

 یو گره  تیداشت پشت جد یخندش گرفته بود که سع یشده بود چون کم ریدادم اما انگار د وارید یخط رو یتابلو

 اخماش پنهانش کنه.

و بهم برگردوند و با صداقت گفت:  نیخودم و برده بودم.دورب یهمون روز اول آبرو.خودم و بزنم خواستیم دلم

 خوب عمل کنن. زانیم نیهم هنرجوهامونم بتونن با کمک شما به ارمدیکارتون خوبه.ام

خند لب هیلبم و به  عیباهام قرارداد ببنده ، هرچند لحنش خشک بود اما سر خوادیبود که م نیحرفش مترادف با ا نیا

 .دوارمیگفتم: ام یداد و با خوشحال نتیبزرگ ز

م و براش بود یبی.مطمئنا تو ذهنش من آدم عج.بخوره نیانقدر پهن بود که دوباره باعث شد کنار چشماش چ لبخندم

شد کرد  ،هرچقدر هم  ینم شمینشن.اما خب کار وونهیآموزشگاهش مثل من د یکرد خدا کنه بچه ها یداشت فکر م

و همون طور که  زشی.بلند شد و رفت طرف متذاش ینم میذات طنتیکردم رفتارم پخته تر شه اون ش یتالش م

 ن؟یگشت گفت: چندشنبه ها کالس دار یم یزیدنبال چ
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 داشتم: دوشنبه ها و سه شنبه ها. یشتریحس آرامش ب دهیراحت شده بود کارم و پسند المیکه خ حاال

 قرار داد و ضمن زیم یبرگشت و برگه رو رو سیروان نو هیکرده بود و  دایکه باالخره پ یتکون داد و با برگه ا سرشو

درونش گفت: شنبه ها.چهارشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت دو بعد از ظهر تا ساعت شش بعد  یزیچ ادداشتی

چهارساعت  یهرکالس هفته ا یکنکور.بچه ها یراب میدار ی.ما سه تا کالس عکاسنیایکالسا ب یبرا دیازظهر با

بستون و باهاشون کار کردن و باهاشون بهم خورد سه ماه تا مونیهمکار یلیآموزش دارن و استاد سابقشون که به دال

 ن؟یکه ندار ی...مسأله انیکار و بد یادامه  نیتونیحاال شما م

شد تمام سلول هام  یمحسوب م یزندگ هیحرفه که برام  نیسرمو تکون دادم ، ذوق آموزش ا یو خوشحال جانیه با

 هم خوبه. یلیکرده بود: نه خ ریو درگ

 یمشکل شیو اگه با مسائل مال نیو هم روش گذاشت: متن قرارداد و بخون سیرو به طرفم گرفت و روان نو برگه

 .نیامضا کن نینداشت

ق نگاه به رقم حقو زی.قبل از هرچکردم آروم باشم و برگه رو با شتاب از دستش نکشم که تالشم نسبتا موثر بود یسع

اجاره خونمم  تونستمیمخارج خودم م نیپول عالوه بر تأم نیرقم نوشته شده چشمام برق زد.با ا دنیکردم و با د

قرار دادم و بعد پر کردن مشخصاتم امضا  زیم یرو رو گهمامان و کم کنم.بر یاز فشار رو یخودم پرداخت کنم و کم

 نحو جواب اعتمادتون و بدم. نیبتونم به بهتر دوارمیکردم و به طرفش گرفتم: ام

آدما خودم بودم و لبخندم که  یهم نبود چون من مقابل همه نگاهم کرد.برام نگاه خشکش م تیو جد زیاخم ر هی با

 .میباش یخوب یهمکارا دوارمی.امخواهد بود. نطوریکرد: حتما هم یمعجزه م یگاه

 شیبود جواب دادم:من که خوب هستم ، بق یکار نیکردن همچ دایپ یکه از سر خوشحال یطنتیزدم و با ش یلبخند

 .به شما داره یبستگ

اعتماد به  یهم رو یکم تونیشد گفت: تو کالس عکاس یکه از جاش بلند م یمکث در حال هیخورد و با جوابم جا  از

 ...خوبه مثل خودتون باشننینفس هنرجوها کار کن

و جواب دادم: حتما  ستادمیگرد شد.اشارش به اعتماد به نفس باالم انقدر واضح بود که متوجه بشم.من هم ا چشمام

 .خواهد بود تشونیرمز موفق نیکنم...ا یکار و م نیا
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و دوشم انداختم  یکولمو رو یانیبحث ب نیتو ا مینسب یروزیبرام تکون داد.خوشحال از پ ینداد و تنها سر یجواب

زده  یماه یسور به حافظه  هی.حافظم اخمام تو هم رفت شیلیکنم که با فراموش کردن فام یخواستم خداحافط

از خاطرم  تونیلیزده شدم که فام جانیه قدران نیببخش : اوومدمیوف خودم دبود.نگاهش کردم که نگاهش و معط

 رفت.

کار به دلش نشسته  کیکردن  دایپ یزدگ جانیمهربون شد.احتماال صداقتم به خاطر ه هیچندثان یبرا نگاهش

اد: د هیتک زیم یکه پنهون کردن نداشت.دستاشو رو ینخوام از حسم بگم.خوشحال دمید یهم نم یلیبود.خب من دل

 راد. ایراد هستم...پور

با  رفت که ادمیرو  یکوتاه نیبه ا لیکه چطور فام نیسرمو تکون دادم و متعجب بودم از ا عیسر لشیفام دنیشن با

 که احتمال یو اسم خوانندش.با تعجب نگاهش کردم و درحال کیو اون موز مایبک زد به هواپ یگفتن اسمش ذهنم پل

 نیه اب یاما شما با خواننده ا پرسمیم نویا نیببخش: دمیپرس یباشه با لحن کنجکاو یاسمتشابه  هیدادم فقط  یم

 ن؟یدار یاسم فقط تشابه اسم

 ..خودم هستم.ریمکث زمزمه کرد: خ هیمردمکاش پر برق شد و با  یاهیس

 ن؟یگیگفتم: راست م زیر یصدا هیحالت خودشون دراومدن و با  نیبه گردتر چشمام

فوق العاده خودش  یصاحب اون صدا یعنیچشماش مبهوت مونده بودم. ی رهیمحکم گفت و من خ یبله  هی

 ینبودم که سع یزادیمن پر گهیشد اما د یچ دونمیشد.نم یم شتریهم ب جانمیشد ه یبرام واضح تر م یبود؟هرچ

به دلش نشسته بود  صداش یادیکه ز یتازه کار یبودم که خواننده  یموجه نشون بده.من آدم یداشت خودش و کم

 نیبودم و شکه از ا ییارویرو نی.من مبهوت ادهیآروم موندن بهش نم یاجازه  جانیه یلحظه ا یو حت دهیو د

 عقب بره. یبار گرد کرد و باعث شد کم نیاون و ا یکه چشما دمیو به طرفش پر دمیکش زیر غیج هیتصادف 

 ییکرد که انگار آدم فضا ینگاهم م یگرد شده طور یو اون با همون چشما ستادمیحالت بهش ا نیتر کینزد در

طور چ دمیفهم یکردم نم یفکر م یبود و هرچ دنیقابل د شتریصورتش برام ب بیترک کینزد ی.تو اون فاصله دهید

هم سخت  صشیشک حرکتم بود و تشخ وخلق کنه.ت یجذاب نیبه ا یچهره ا تونهیم یصورت به اون معمول یاجزا

 .نیبخند مریبگ یسلف خوامیو با باال گرفتن دستم رو به بهش کردم: م دمیکش رونیب فمیو از ک لمیموبا عینبود.سر
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لش خوام بغ یفرستاد.احتماال با اون واکنش من حس کرده بود م رونیرفت و با حرص نفسش و ب نیکم بهتش از ب کم

.اما شدم ینم شیباعث دل شکستگکردم و  ینم غیمورد اگه اسالم دست و پام و نبسته بود در نیکنم که خب تو ا

ه لنز شد ب رهیبا افسوس برام تکون داد و خ یرکردم.س یم تیکفا نستاگراممیا یصفحه  یعکس برا هیحاال فقط به 

ه و بکشم کنار ک لیموبا خواستم ، شد گرفته عکس صفحه لمس با و زدم زل لنز به لبخند با خودمم ٬ لمیموبا نیدورب

بهتره  یسلف یتر از نگاهش لب زد: برا ینگاهم کرد و جد یجد یلی.خاون منو شکه کردبار  نیاز دستم گرفت و ا

 .شهیتر م تیفیعکس با ک نطوریکه قدبلندتره...ا رهیگعکس ب یکس

 .نیکه نگاهم کنه گفت: لنز و بب نیو باال گرفت و بدون ا میبه دنبال حرفش گوش و

 چیه یو ب لیعکس دونفره شد و موبا نیبار اون عکاس ا نیکردم لبخند بزنم و ا ینگاهم و به لنز دادم و سع منگ

 مگه نه؟ نیبه قد کوتاهم اشاره کرد میمستق ریبهم برگردوند.نگاهش کردم و با اخم لب زدم: غ یحرف

وش ت شه کامل ریش نستاگرامیازم تو ا یاگه قراره عکس دمیم حیو کوتاه: ترج یسطح یلیزد اما خ یکیکوچ لبخند

 نه نصفه. فتمیب

و  حرف نیگرفت ا ی.زورم مشه ادیعقب رفتم تا فاصلمون ز یاخم به اختالف قد نه چندان کممون نگاه کردم و کم با

..وگرنه من قدم نیقدبلند یلیبلندتر از من بود.دستم و به کمرم زدم : شما خ یلیبزنم اما حق با اون بود.قدش خ

 هم استاندارده. یلیخ

 واستخیگذاشت.دلم م شیژست جالب از خودش به معرض نما هی زیزد به م هیکه تک ییو با دستا دیابروش باال پر هی

 یکالمش بود جواب داد: درسته...منم جسارت یرگذاریمکث که مطمئنا به خاطر تأث هیثبتش کنم اما امکانش نبود.با 

 نکردم.

 تیموفق دیبابت عکس و به ام ی...مرسیبهش چشم دوختم: اوک ینگاه خنث هیکولم انداختم و با  یدوبنده رو کولمو

 .نیاگه اجازه بد کنمی...من رفع زحمت ممونیدر همکار

 .نیببر فیتشر نیتونیکنم م یشلوارش قرار داد: خواهش م بی.دستاشو تو جستادیتکون داد و صاف ا یسر

عطر  یانداختم که به همون شکلم جوابم و داد و از اون اتاق معطر که غرق بو نییبراش پا یخداحافظ سر یجا به

 رونیکردم و از ساختمونم ب یجذاب و خوش روش خداحافظ یلبخند از منش هیخوشش بود خارج شدم.با 

 د.بوکننده  رهیکرد.رنگش تند و خ یمشد نگاهم  یاز کنارم رد م یبود که هرک قیلبم اونقدر عم ی.لبخند رواومدم
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 .یبه سمت آسمون گرفتم و تو دلم زمزمه کردم: مرس سرمو

 نیاشم یاز تو یلیکه ل ی.با بوقدمید یخوابشم نم یکه حت یباالخره صاحب کار شده بودم اونم تو آموزشگاه کس من

 رد....زدم: قبولم ک غیشدم ج یو همونطور که سوار م دمیآب پر یبا عجله براش تکون دادم و از جو یبرام زد  ، دست

 

............................................................................................................... 

..همون شهیم رمیدستام گرفتم: به خدا د ونینفرم نشستم و سرم و م کیتخت  یرو یلیل یها تیغرغر از حساس با

 .گهیخوبه د هیمانتو مشک

مجلس ختم؟ مثال  یبر یخوایبهش زدم: مگه م ینگاهم کرد که انگار حرف نامربوط یو طور دیاخم به طرفم چرخ با

 .تهیروز اول کار

 یایب یبه تو گفت پاش یشده زل زدم: اصال ک یبه سقف گچ بر یتخت و با درموندگ یپشت خودمو پرت کردم رو از

 ؟یمن و جون به لب کن نجایا

 : از خداتم باشه.دیخند

کالسم مونده بود و با  یجلسه  نیتا شروع اول میساعت و ن کیسرم گذاشتم.فقط  ریو از آرنج خم کردم و ز دستم

ا پر ذوقش سرمو باال آوردم ت یبرسم.با صدا یدونستم حت یم دیتو انتخاب لباس درست کرده بود بع یلیکه ل یوضع

 یفرستادم: من اون و نم رونیتو دستش نفسمو ب بازمجلو  یسنت یمانتو دنیانقدر سر ذوقش آورده و با د یچ نمیبب

 پوشما.

 .یقشنگ نی...مانتو به ایکنیم خودی: تو بنمیکرد و مانتو رو پرت کرد رو س اخم

..باهاش تو چشمه یلیخ نیخواست: ا یالخلقه رو م بیموجود عج نیداد زدن سر ا بیشدم و نشستم و دلم عج بلند

 .ستیکه ن یمهمونبرم سر کالس؟ 

دختر بود  هی یچهره  شیو که حاش میتخت و شال نخ یهم انداخت رو مویتنگ مشک نیتوجه به حرفم ج یب

 شد. رتیکنارش قرار داد: بدو بپوش د



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
47 

 

 شد:چته؟ ینگاهش کردم که عاص فقط

نه  یکمش یگی..بعدم مگه نمستیمناسب ن نیا گمیتخت و کنار زدم و بلند شدم: م یکه پخش کرده بود رو ییلباسا

 تخت؟ یرو یندازیم یاونوقت چطور خودت شال و شلوار مشک ستیمجلس ختم که ن

 .شهیم کینداره ش یباشه اشکال یاون دوقلم مشک دهیچون مانتوت سف _

 اونوقت. شمیگورخر م هیباال انداختم و خودم رفتم طرف کمدم: حرفشم نزن ..شب سرمو

 فاقا.ات یهست هشمیگرفت: شب خندش

که  زادی...آدمگهیگورخر باشم که خبط رفاقت باتورو به جون بخرم د دیگفتم: با یبراش کج کرد و با حاضر جواب دهنمو

 .شهیبا تو دوست نم

 مگه من چمه؟ ی: عوضدیمشت به بازوم کوب هیطرفم و  دیپر

 .یخل کمیفقط  یچیو با خنده گفتم: ه دمیضربش و مال یجا

 : خل عمته.دیکش غیحرص ج با

 .کردم : اون که صد در صد مشیهم ضم یو چشمک دمیکه کال عمه نداشتم خند ییاون جا از

 .کنم پتیخوشت خوامیمن که م فیبپوش...ح یخوایم یتخت نشست و اخم کرد: اصال هرچ یآورد و با حرص رو کم

زرق و برق دار و جلب  یل اون سنتجلوباز سادم که مث یمانتو زیکردن آو دایکردم و با پ یواریکمد د یتو سرمو

 یشماچ یبغلم زدم و از جلو ریانتخاب کرده بود ز یلیکه ل یاومدم.مانتوم و با شال و شلوار رونیتوجه کننده نبود ب

و  رباسنمیکه تا ز یبلند و تنگ مشک شرتیه تیگذشتم و داخل حمام شدم تا عوضشون کنم.  یلیپر حرص ل

ه گرفتم رنگ شالم و همرنگ مانتوم که سرم میتصم دمیمانتوم بپوشم.لباسامو که پوش ریهم برداشتم تا ز پوشوندیم

ال بزنم ش یکه خودم حرف نیسرتاپام و با دقت نگاه کرد و قبل از ا یلیبدم.از حمام خارج شدم و نگاه ل رییبود تغ یا

 .یکرد و لب زد : بدک نشد افتاده بود به طرفم پرت رونیو رو کردم کمدم ب ریرنگم و که به خاطر ز یسرمه ا
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 هی ، کیخط چشم بار هیضد آفتاب ،  یو باز کردم.کم شمیلوازم آرا فینشستم و ک نهیآ یبراش درآوردم و جلو ییادا

 یکامل و محو شیبار هم آرا نیکردم اما محو ،ا یم شیکامل آرا شهی.همییبرق لب هلو هیو  یسرمه ا ملیعالمه ر

 سرم و انداختن شالم از جام بلند شدم. یباال رمیت یقهوه ا یجمع کردن موها انجام دادم و بعد زدن عطر ،

 .یزدیتر م رهی: کاش رژ تیلیل

 ..انداختم : خوبه که یخودم نگاه به

 شد. ری...دمیبر ریتکون داد و کولمو برداشت: بگ یاز بحث باهام سر خسته

و بنداش و دور مچ پام بستم  دمیو پوش میسرمه ا یها ی.کتونمیخونه رفت یاز دستش گرفتم و به طرف خروج کولرو

 .میاز خونه خارج شد یلینگاه ل دییو بعد تأ

 گهید یامروز هم نسبت به روزا یدلچسب بود.هوا تینها یمن ب یبرا نیرفت و ا یم یکم کم داشت رو به خنک هوا

شد نخوام از ماسکم  یباعث م نیو هم دیرس یبه نظر م یبهتر بود و آسمون به خاطر بارش صبح صاف و آب یلیخ

 استفاده کنم.

و پر کرده بود.با  نیغش غش خندمون تو ماش یو صدا میهم زد یبه سر و کله  یلیبه آموزشگاه با ل دنیرس تا

خارج شدم.چندتا بوق انگار  نیاز ماش شیگونش و تشکر از همراه دنیبرگشتم و بعد بوس یلیبه طرف ل دنمونیرس

که قرار بود محل  یو من موندم و ساختمون فتاددوباره خندم و به هوا برد راه ا یزد و وقتعروسه  نیکه دنبال ماش

 .کارم باشه

ون ا ی.وقتامیو از پسش برم شمیبدرقم کنه و بهم بگه موفق م رشیخ یبا دعا خواستیبود.دلم م نجایمامان ا کاش

 یم بچه ها تجربش یکنم همه  یدرانه که فکر مما یمثبت از حرفا یانرژ هی.تونستم یحتما م یعنی یتونیگفت م یم

 یکالسم از منش یفکر به مامان هم آرومم کرده بود.بعد گرفتن شماره  یکردن.با آرامش وارد آموزشگاه شدم ، حت

که تا داخل  یزیر یشد.سروصدا یدوم رفتم که کالسا توش برگذار م یکه اسمش سمانه بود به طرف طبقه  بایز

و من  گذشتیکالس کنکور خودم انداخت.حدود شش سال از اون روزا م ادیبهم داد و من و  یحس خوب ومدیراهرو م

عالمه در که باالشون شماره نصب  هی دنیو ال مانند شدم و با د لی.از در باز وارد سالن طوهوی شدمچقدر دلتنگشون 

شده بود  یبچه ها با هم قاط یو خنده و شوخساز  ی. صدادیابروم باال پر ومدیسرو صدا م یشده بود و از هرکدوم کل

که متعلق بهش  ییایهنر، دن یایبه دن بودمداد.انگار من پرت شده  یبهم م یحس خوب دیسالن هم شد یهنر یو فضا
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نه مردو یبم و ناآشنا ییکه صدا رمیبگ یانرژ بایقائده اما ز یب یهمهمه و صداها نیچشم بستم تا از ا یبودم.لحظه ا

رفتن سر کالس وسط سالن  یکه به جا یکدوم کالس یباز شه: از هنرجوها عیپشت سرم باعث شد چشمام سر یا

 .ینک یم نیتمر شنیتیمد

خودم و بزنم  خواستمی.مدمیبود برگشتم و اخمامو کمرنگ تو هم کش ستادهیطرف صاحب صدا که سمت چپم ا به

 د؟یبودنمه: ببخش زهیم زهیبه خاطر ر شترشمیب دونستمی.مدنمیدیهمه بچه م یوقت

 دختر خانم؟ یکدوم کالس یفرو کرد تو نگاهم: گفتم هنرجو رشویت یپوزخند زل زد تو چشمام و چشما با

ز وقت ا چیه رسنیشعور به نظرم م یخوشگل و جذاب انقدر ب یپسرها دونستمیفوت کردم.من اگه م رونینفسموب

 بچه ها. یکردم: بنده استاد هستم جناب...استاد عکاس یشوهر جذاب نم یخدا آرزو

انداخت و پوزخندش و عمق داد: ساعت از  ی.به ساعتش نگاهارهیخودش ب یخورد اما انقدر غد بود که نخواد به رو جا

 سر کالستون. نیچشم بستن وسط سالن بر یبه جا ستیدو گذشته خانم استاد...بهتر ن

 ن؟یینجایمسئول ا تو هم رفت: شما شتریهام ب اخم

 شناسمیرو خوب م نجایکه مسئول ا یی..اما از اونجاتاریهستم مدرس گ ی..اشکان مؤمنریشد: خ یجد نگاهش

 .کنهیباهاتون نم یبرخورد خوب نیشیوارد کالستون م نیدار ریبا تأخ نهیاگه بب دونمیم

بهم  میرمستقیبود که غ نیا تونیمعرف لی...دلکاشف هستم زادیبار نوبت من بودم که پوزخند بزنم: پر نیا حاال

 ؟کنم یخودمو معرف نیبفهمون

و  تسیارزش بوده و برام مهم ن یحرفاش ب ی هیبهش فهموندم بق میرمستقی.غتیبرق زد از تعجب و عصبان چشماش

به  از کارم یتو هم گره خورد.راض دایرنگ گرفت که اخماش شد شترینداشته.پوزخندم ب یلیاسم گفتنشم دل یحت

 کالسم رفتم و پسر پشت سرم و همونجا رها کردم.. یطرف شماره 

 

به قول خودشون  یپایبا اون ت یکنکور یتا هنرجو ستیکردم بهتر بود.وجود حدود ب یکه تصور م یزیاز چ کالس

اول  ی تو جلسه میشادشون باعث شد انرژ یکردم و لبخندا یخودم هم ازشون استفاده م یکه گاه بیو عج یهنر

 .ادیبه چشم ب دیکه با یزیاز چ شتریب
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 یکردم.کم یکه مد نظرم بود بهشون معرف ییصدا کنن و کتابا کمیاول کار از بچه ها خواستم منو با اسم کوچ همون

 حیرو براشون توض یو اصول تئور میحرف زد تشونیفیارائه شده به بازار و لنز و ک یها نیها و بهتر نیراجع به دورب

 نیخونه ثبت نام کرد و اول کیمنو تو هنرستان نزد امانمکه انتخاب رشته کرده بودم و م رستانیدادم.از دوم دب

من خالصه  ی.زندگدمید ینم ییها طیمح نیبچه ها و همچ نیا ونیجز م ییتا االن خودمو جا دیو برام خر نیدورب

بچه ها دغدغه  نیشد.ا یشاهکار مدام تنگ م کی چشمم که دنبال خلق و شکار ی چهیو در نمیشد تو لنز دورب یم

گه ن یمتیشئ ق کیتو دستشون و مثل  نیحالم ، مثل من دورب یاون گذشتم و حت هیخودم بود.شب هیبهاشون ش

خورد اما باز  یکه تو وجودشون وول م ینوجوون طنتی....با تمام شور و شزدنیداشته بودن و با عشق بهش دست م

آنتراک کوتاه  کیچندنفر  رخواستکردند.بعد دو ساعت به د یو با عالقه دنبالم م دنیبلعیهم با توجه حرفامو م

و خودم از اون  ارنیکالس ها به وجود ن ریسا یبرا یبهشون دادم اما ازشون خواستم ازکالس خارج نشن تا مزاحمت

 که تو یآب از آب سردکن نوایل کیخارج شدم تا  وارشیبه د زونیآو یکالس بزرگ و خوشگل که پر بود از عکس ها

 بودم بخورم. دهیسالن د

بودم انقدر عاشق  دهیکه من د ییهنرجوها نیچون ا رمینداشتم که نتونم با بچه ها ارتباط بگ نویا ینگران گهید

 هنرشون بودن که ممکن نبود نشه باهاشون مچ شد.

و پر  یقو یو پشت بندش صدا تاریگ یصدا دنیکردم با شن یم کشیآبمو پر کردم و همونطور که به لبم نزد وانیل

 که باالش تابلوش نصب بود چرخ خورد. یقیباز کالس موس مهیمرد خط نگاهم به طرف در ن کیحس 

 کرد؟ یم سیراد خودشم تدر ایپور

ود ضرب گرفته ب تارشیگ یبلند و هنرجو ها دورش نشسته بودند و اون رو یصندل کی یکالس نشسته بود رو وسط

 یم یصداش همراه ریز هیلبخند مشغول خوندن بود و بق هیو با  زدیم نیزم یچپش و رو یبا اون  کف پاو هماهنگ 

م آب تو دست خی وانیلبش و ژست نواختنش چندلحظه پاهام و چسبوند به پارکت کف سالن و ل ی.لبخند روکردند

 خشک شد.

 تازه کار. یاز خواننده ها یکیاز  گانیکنسرت را هی

 .آهنگ خوب بود نیاعتراف نکرد که صداش معرکست و چقدر ا شدینمبزرگ... یخدا
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 دل آرام کو؟؟ اریآرام دلم... بلده

 که آرام برد از دلم آرام کو؟؟ آن

 که آرام برد عشق منو جان کو؟؟ آن

 که عاشقش شدم..جانان جانان کو؟؟ آن

 ...دل من شده عاشق چشاش یوا یوا یوا

 چشاش.. شونیپر شمیم دونستمیکه نم یوا

 اون.. ی وونهیدل من شده د یوا یوا یوا

 ..اون یمست مو ریمن اس ی وونهید دل

 حس عاشقانه در تو.. هی...من

 عشق جاودانه در من.. هی...تو

 ..اتیبال و پرم بدون رو یب من

 ..اتیتاج سرم بدون دن یب

 ..قراره دلم یبا تو خوشم که ب من

 با تو خوشم آروم نداره دلم.. من

 ..اریقرارتم  یب

 

جذاب و ثبت کنه.دستش  یاون اجرا یلنز تا همه  کیپر شکوه چشمام شد  ریاون تصو ی رهیو خ واریزدم به د هیتک

به  یدست هنرجوهاش باال رفت.لبخند یکارش کرد وصدا ی مهیچشمک ضم هیمتوقف شد  تاریگ یکه آروم رو

 یکرد و ازش خواست تا ساز بزنه و من ب شروبرو یاز پسرها یکیقرار داد و روبه  شیو کنار صندل تاریروشون زد و گ
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که همچنان پر بود به کالسم برگشتم و حس خوب اون اجرا  ، حالم و  یآب وانیبشم با ل دهیکه د نیسروصدا و بدون ا

 خوب کرد. یبیکالس دوساعته به شکل عج نیا یادامه  یبرا

بچه  دیداشتم جواب خسته نباش یکی یکیبه خودم اومدم که  یقتشده بود و و ینحو سپر نیبه بهتر میروز کار نیاول

 یجونا زادیاز ته دلشون و پر یو لبخندا نیبودن و ا یاول ازم راض یجلسه  یدادم.خداروشکر همشون برا یها رو م

 یو درون کاورش قرار دادم.دلم م نمیرفتم و دورب میتشدن کالس به طرفم کوله پش یداد.با خال ینشون م ظشونیغل

کنم.غروب پارک منظره  یعکاس یبزنم و کم هیدیسر به پارک جمش هیشه  کیتار یلیکه هوا خ نیخواست قبل از ا

ن از طرف در به او ییو تو کولم گذاشتم و با صدا نی.دوربزاشتیم ارمیعالمه شاهکار در اخت کیشکار  یبرا یعیبد ی

 .نی:خسته نباشدمیخطرف چر

 نیتکون دادم: سالم..ممنون شما هم خسته نباش یخواننده و سر یآقا دنیلبم نشست با د یرو یکمرنگ لبخند

 بود؟ کهیاخم کرد: ت یکم

 ؟یدادم: چ هیتک زمیدوشم انداختم و به م یمنظورش نشدم...کولمو رو متوجه

 هیداد که من  ینم تیژست اما چرا اهم نیتو ا شهیچقدر خاص م دونستیزد و حتما م هیچهارچوب در کالس تک به

 که سالم نگفتم. نی: ازنهیحرکاتش دل دل م نیثبت ا یعکاسم و دلم برا

 بود. کهیت نیفکر کن نیاگه بخوا نیبچه ا یلی: خیبار من اخم کرد...البته مصنوع نیا

 

 کمیباعث شده بود  میهمکار گهیکه د نیاخم نداشت.انگار ا ادیمثل روز اول ز گهیکنم از جوابم خندش گرفت.د فکر

 کهیگفت اهل ت ی: اشکان مبشیج ی.دستش و سر داد تورهیفاصله بگ یبخواد از اون الک غرور و خودخواه

 بود. یکه انقدر عصب نیبهش گفته بود ی.چ.نیانداختن

م: اون بودم.چهرمو جمع کرد دهیبود که تو بدو ورودم د یمنظورش از اشکان همون پسر بدخلق دونستمیم کامال

 کردنم هست؟ یاهل چغول تیشخص یب یآقا

 یخنده  نیاول نیا دیبا لبخند برام  تکون داد.شا یمبهوت شد و بعد خندش گرفت و سر یپسر روبروم کم یچشما

 .نیخطابش کن نطوریداشته که باعث شده ا یمقابل من بود: چه رفتار شیو درست و حساب یجد
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فقط خواستن ارث  یچیبرسم: ه میبحث راجع به اون آدم به پارک و عکاس یدادم به جا یم حیباال انداختم.ترج شونه

 که متأسفانه نداشتم که پرداخت کنم. رنیوسط سالن ازم بگ ستادنمیباباشون و به خاطر ا

خندشم مثل اخم جذبه داشته باشه:  تونستیآدم م هیبود.چطور  یو خال یتر شد.اما چشماش جد قیعم لبخندش

 .شهیجوش بخوره رفتارش متعادل م یبا کس یتنده اما وقت ی...اشکان کمخوام یعذر م شونیطرف امن از 

 به جوش خوردن باهاشون ندارم. یچهرم جمع شد: فعال که عالقه ا دوباره

 

 دیو خسته نباش کیو تبر تونیخب فقط اومدم روز اول کار ارینگاهم کرد و از چهارچوب در کنده شد: بس محو

 و تو دفترم به کارم برسم. نییبرم پا دیشده و هم من با رتونیکنم هم شما د یر مبگم.فک

نوازش  کیتحر یو به جا میادکلنش ر یو بو ستادمیبهش ا کیتکون دادم و خودمم به طرف در رفتم.نزد یسر

 .رمینکنه: ممنونم ازتون...با اجازتون م تیحجم از غلظت بو منو اذ نیشد که با ا یم دایپ یکرد.معموال کمتر ادکلن

 شیشد کار یبود و نم تشیاز شخص یبودن انگار بخش یجد نیشد.البته ا یکنار در کامل کنار رفت و دوباره جد از

کرد: خدانگهدارتون  یبودن و بغل م یچهره اش دوباره جد عیهم سر زدیو لبخند م دیخندیاگه م یکرد.چون حت

 سرکار خانم.

به  دنیرس یبرا یادیلب روندم و با سرعت از آموزشگاه خارج شدم.زمان ز ریهمراه با حرکت دستم ز یافظخداح

گرفتم  یتاکس هیاتوبوس  یزدم و به جا ایدل و به در نینبود نداشتم.بنابرا ادمیپارک که اتفاقا فاصلش با آموزشگاه ز

 ییدست ببرم تا در وقتم صرفه جو ماتشیتو تنظ یو کم مکن میو تنظ نمیکردم لنز دورب یبه اونجا سع دنیو تا رس

،   و سرعت شاترم نیامتحان دورب یبه خندم انداخت و برا یبا اون لنز بزرگ کم نمیدورب یرو ریپ یکنم.نگاه راننده 

ل دخترک گ ریتصو نیماش ی شهیش نیچشمم کردم و از ماب کیو نزد نیدورب ستادیپشت چراغ قرمز ا نیماش یوقت

اومد  نییکه پا نمینامعلوم بود گرفتم.دورب ینقطه  هی ی رهیچونه خ ریرو که کنار جدول نشسته بود و دست ز یفروش

 نشیغمگ یو تم اجتماع ادیاز آب درم یکه مطمئن بودم عال یشدم به عکس رهیلبخند تلخم رهگذر لبم شد و خ کی

 تونستیکرد م یم یآسمون و کم کم نارنج شتکه دا  یدیداشت  ، در کنار اون خورش یدختر همخون یکه با چشما

 عالمه حرف بسازه. هیعکس با  هیازش 
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 نمیچشمام محو شد و من دوباره خودمو سرگرم دورب یاز جلو نیبا حرکت ماش ریکه سبز شد اون تصو چراغ

که از  یپول نیماش .با توقفو پهنش و از دور گردنم رد کردم یقرار دادم و بند مشک افراگمیو تو حالت د نیکردم.دورب

 شدم. ادهیپ نشیلبخند از ماش هیبه سالمتش با  دنیقبل آماده کرده بودم و به طرف راننده گرفتم و بعد شن

حرف ساده  هیآدما با  یخوب.بعض یبه زبون آورد پر بود از حس و انرژ ریپ یکه راننده  یبه سالمت باباجان نیا

 کار داشت. نیدر ا یکامل یینده تواناحالتو خوب کنن و به نظرم اون ران تونستنیم

درآوردم و بعد کندن  یتوت فرنگ یآبنبات چوب هیکنارش  بیدوتا شونه هام انداختم و از ج یبا هردو بند رو کولمو

 و اونطرف کردم. نطرفیپارک چوبشو با لبم ا یورود ی رهیکاغذش داخل دهنم گذاشتم و خ

بود که من حالم خوب باشه و بتونم با  نیسبک سرانه به نظر برسه مهم ا ایکار جلف  نینبود که از نظر مردم ا مهم

 نیتا با کوچکتر موندنیکه منتظر م ییآدما یبرا من ٬نبود تمیوقت حرف مردم اولو چی.هبرسم میلذت به عکاس

نم توجه ک خواستمیهم بهشون نداشتم.اگر م یقائل نبودم و توجه یحرف بتراشن اصال احترام یکس یواسه  یحرکت

 ادامه بدم. میبه زندگ تونستمیبعد رفتن اون مرد نم

به حساب  یپارک وحشتناک عال هیمن  یبرا هیدیحلقه کردم و وارد پارک شدم.پارک جمش نمیو دور دورب دستم

 .عتیجذاب..البته بعد از پل طب ی.پر بود از سوژه هاومدیم

پشت سرش که  یآسمون آب نهیخوشگل تو پس زم یمنظره  هی دنیبا د یو هرزگاه چرخوندمیو تو دستم م نیدورب

ز ا شتریب یکم یمصنوع ی اچهی.کنار درنشستیم نیدورب یو دستم رو ستادمیا یرنگ داشت م ینارنج یرگه ها

 و با نگاه کنجکاوم مردم و رصد کردم. ستادمیهمه جا ا

 یمردم به خصوص دختر و پسرا دنیبدم.دکه من خوب بلد بودم انجامش  یتیبود.فعال دنیعکاس د هیکار  نیتر مهم

 یاز قفل دستاشون و قدما یبود و گاه نیریکرد برام ش یم زیدوست داشتن سرر اشونیلیجوون که از نگاه خ

 مکتین رزنیو پ رمردیشدم به پ رهینشستم و خ مکتین هی یشد رو کیگرفتم.هوا که تار یهمسانشون عکس م

موهاش و  یوگلدار سرخ قواره دار باز ر یروسر هیشونش رها بود و  یبافته شده رو رزنیپ دیسف یمقابلم.موها

 ترشیکردند و لبخندشون ب یبهم نگاه م یمردم گاه ی رهیزدن اما هردو لبخند داشتن و خ ینم یپوشونده بود.حرف

 گرفت. یعمق م
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رو دارم کنارم  یرسم حالم چطوره؟ کسکه اونا دارن اگه ب یسن نیا ابهیکه آ نیلحظه به خودم فکر کردم.به ا هی

 ...که براش بخندم و برام بخنده؟باشه

دارم به  اجیکه احت نیکردم.احساس ا یمواقع احساس خلع م یلینداشتم.دروغ چرا خ یسوال جواب نیا یبرا من

 .میدر زندگ یحضور کس

ن بهتر شد ینورش برا ماتیاراده باال آوردم و بعد تنظ یو ب نمیفکرم بال و پر نداده بودم.دورب نیوقت به ا چیه اما

 چاپ عکسشون اجازه یعکس گرفتم و بعد بلند شدم تا برم و ازشون برا ریاون زوج پ یدر شب از اون لبخندا ریتصو

 .رمیبگ

بت صح یو دادن و بعد کم رشونیاستفاده از تصو یعمق گرفت و بهم اجازه  شتریحرفام لبخندشون ب دنیشن بعد

 کردم و با لبخند ازشون دور شدم. یازشون خداحافظ رزنیپ یزدیخوشگل  یلهجه  دنینارشون و شنک

 خونه. دمیرس یزودتر م دیشد و من با یم رید داشت

 کردم. یم شتریشام ساده و صحبت با مامان ب هیروز و با  نیا یخوش دیداشتم و با یخوب روز

سخت  ادیواسه من ز یلحظاتم لذت ببرم و ازشون استفاده کنم.شاد نیگرفته بودم که از کوچکتر ادی من

 هم نداشت. یا دهیچیپ فینبود..تعر

که به قول مامان بلد بود چطور لبخند بزنه و لبخند و  یزادی.پرقدر سرخوش نیقدر ساده و هم نیبودم...هم نیا من

 .ارهیب هیلب بق یرو

................................................................................................................... 

 رید قهیخواست امروزم چنددق یوارد سالن کالس شدم.اصال دلم نم یباال رفتم و تند تر از هروقت عیهارو سر پله

 بشنوم. یحرف یباعث بشه از کس دنمیرس

احت از گلوم خارج شد و قدمام و آروم تر برداشتم.در کالسم باز نفس ر هیاونجا  یخلوت دنیسالن که شدم از د وارد

 زبونم روندم که یسالم بلند رو هیبستن در  نیخودشون مشغول بودن.وارد شدم و ح نیبود و بچه ها هرکدوم با دورب

کردم و شروع کردم  یعذرخواه رمیتأخ قهیبابت چنددق لبخندقرار دادم و با  زیم یرو فمویجواب گرفتم.ک یپر انرژ

 به درس دادن.
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طور  نی.واسه منم همشهیگذر زمان درونشون حس نم ادیهنر معموال به خاطر جو شاد و آزادشون ز یکالسا

سردوساعت خواستم آنتراک بدم خود بچه ها مخالفت  یوقت یو حت میوقفه چهارساعت و حرف زد یب نباریبود.ا

 یمنم خال یواقعا باتر انگار.چهارساعت که تموم شد اوردیوقم مسر ذ یعکاس یعالقشون به رشته  دنیکردن.د

 یخستم کم یگذاشتم تا چشما زیم یشدن کالس سرمو رو یشدم.جواب خداحافظ بچه هارو نشسته دادم و بعد خال

 استراحت کنن.

ان صبح بودم و تازه بعد اذ داریعکسام تا صبح ب تیبه خاطر اد شبیکالسم بود و چون د یجلسه  نیسوم امروز

اال ب عیو هل شده سرمو سرباز شد  عیسرم چشمام سر یباال ییخسته بودم.با صدا یبودم حساب دهیچندساعت خواب

 آوردم.

 .نی: خسته نباشایپور

 

 یعنبود..س یجالب ادی.حرکتم ززیم یفرستادم و خودم و لعنت کردم بابت سرگذاشتن رو رونینامحسوس ب نفسمو

 .نیکردم لبخند بزنم: سالمت باش

 ن؟یخسته ا یلیبه چشمام کرد: خ یبه چشمم خورد.نگاه یمهربون یکم شیجد یچشما ته

تکون دادم و با دو انگشت پلکام و فشردم:  یبود.سر دهیرو که خودشم د یزیداشت انکار کنم چ یچه لزوم خب

 معلومه؟ یلیخ

 دمیاتون سرخه...امروزم ندگفت: بله...چشم یفرو برد و جد بشیج یبزنه دست تو یلبخند یکه حت نیا بدون

 کالس. نیب نیایاستراحت ب

بچه ...ومدمیکه تازه متوجهش شدم: ن یزیباال سرم..چ ستادهیبود که نشسته بودم و اون ا یادب یجام بلند شدم.ب از

 .نشونیاز حضور ب برمیها خسته نبودن منم که گفتن نداره چقدر لذت م

 .نیباهاشون گرفت یمحو: پس ارتباط خوب یلیخ یلیلبخند محو زد...خ هی

 یبچه ها نیو اون و سر دادم پشت گوشم: ارتباط گرفتن با ا دمیافتاده از شالم کش رونیب یبه تکه مو یدست

 .ستیسخت ن ادیز یاجتماع
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 کم شه. تونیخستگ کمی نیبخور یچا نییپا نیاریب فیاشاره کرد: تشر یتکون داد و با دست به خروج یسر

کنار خواننده  میبا وجود حجم خستگ یغروب بارون نیاونم تو ا یچا وانیل هیبود.خوردن  یوسوسه کننده ا پشنهاد

بخورم تا تو اتوبوس  یچا وانیل کیقبل رفتن  دادمیم حینبود که بشه ردش کرد.ترج یزیتازه کار محبوبم چ ی

 خوابم نبره.

کالسا  ی.همه میحرکت کرد نییکنارش به طرف پا فمیتن کاعالم کردم و بعد برداش شنهادشیو از پ تمیلبخند رضا با

 یو وارد سالن طبقه  میشد ری.هردو با هم از پله ها سرازدیرسیترسناک به نظر م یسالن کم یشده بودن و فضا یخال

 زحمت یب یمخاطب قرارش داد: خانم رحمت ایکه پور دادملبخند زد.جواب لبخندش و  دنمیو سمانه با د میشد نییپا

 اتاق من. نیاریب ییچا وانیدوتا ل

تا وارد شم و منم با  دیبه طرف اتاقش رفتم.در و باز کرد و عقب کش ایگفت و منم پشت سر پور یچشم سمانه

 .یجنتلمن یوارد شدم و زمزمه کردم: چه خواننده  رهیجلوش و بگ تونستیهم نم یخستگ یکه حت یطنتیش

نشستم.در و بست و بدون نشستن پشت  زشیم یمبل روبرو یتعارف رو یچپ نگام کرد که خندم گرفت و ب چپ

 زبونتون فعاله. یطیمبل مقابلم نشست و سر تکون داد: شما تحت هرشرا یرو زیم

بهش افتخار کنم زبونمه...اونم غالفش کنم که  تونمیکه من دارم و م یزیپام قرار دادم و گفتم: تنها چ یرو کولمو

 .یچیه

 حرفم. دییدر تأ گهیجواب د هی نمیزد: ا لبخند

ا هم بود وارد شد و دوت ییرایمسئول پذ یلبخند شونه باال انداختم که همون لحظه سمانه که فعال تو نبود آبدارچ با

 ست؟ین یا گهی: امر ددیپرس ایقرار داد و رو به پور زیم یرو رو یماگ بزرگ از چا

 ایکردم پور یکردم.فکر نم شیبهش زدم و با خنده راه یخواست خارج بشه که چشمک ایتشکر پور دنیشن با

 زبونتونه؟ یطونیکردم: چشماتونم به ش یباشه اما انگار اشتباه م دهیچشمکم و د

 .زیشما ت یو چشما طونهیمن ش ی...چشمادیموذب بشم لبخند زدم: شا ایکه خجالت بکشم  نیا بدون

طرحدار  ینیس یبرداشتن ماگش از تو نیجه شد و حمتو عیچشمک که سر دنید یبود برا زشیت دیبه د اشارم

 زبونتون شده؟ فیتا حاال حر یگفت: کس
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: فقط دمیشد و منم ماگ و برداشتم و با حلقه کردن دستام دورش گرماش و به جون خر قیپوالد لبخندم عم ادی با

 برادرم.

 

 ه؟یبه رنگ حس: پس موروث یزیرو کم داشت..چ یزیشد اما همچنان چشماش چ رهیبهم خ یلبخند محو با

 ؟یاز حرفش سرمو تکون دادم: چ جیگ

 گفت: زبان فعال. دنیکرد و قبل نوش کیزد و ماگ و به لبش نزد یخند تک

 هی.هرسه زبونمون دراز و به قول خودش فعال بود شایکنم حرفش درست بود.من و پوالد و پر یگرفت.فکر م خندم

 ی.سرمیچهرمون بپوشون یزبون و شاد نیو که نبود اون مرد بود با ا مونیندگضعف بزرگ ز میگرفته بود ادی ییجورا

.معموال مامان چهرم جمع شد شیو خوردم و از تلخ میاز چا یکرده باشم و منم کم دییبراش تکون دادم تا حرفشو تأ

 یچا نیبدون قندم قابل خوردن بود اما ا ییکرد که چا یاستفاده م نیانقدر هل و دارچ یموقع دم کردن چا

د قن ادیکه ز ییدادم و از اونجا زیم یرو ستالیدم نشده بود.نگاهمو به قندون کر یدرست یبه نحوه  ادمیز دهیجوش

ت و تنقال فمیتو ک شهیآوردم.معموال هم رونیب یکولم کردم و چندتا شکالت پشمک بیج یدست تو شتمدوست دا

و شکالت بهشون  یپول خوراک یکردم به جا یکار برخورد م یبه بچه ها یت داشتم وقتشد.دوس یم دایشکالت پ

بودند شکالت داده بودم و  فهکال یکه از شلوغ کیکوچ یاتوبوس و مترو به بچه ها یبارها شده بود تو یحتبدم.

 مادربزرگاست. هیخصلتت شب نیگفت ا یم شهیو نق زدنشون ته بکشه.پوالد هم هیباعث شده بود گر نیهم

ه و ب خوردمیبود اگه خودم تنها م یادب یب یلیباز کردم.به نظرم خ  شویکیو خودم قندون قرار دادم  یرو شکالتارو

 ن؟یشکالتا نشست و بعد منو هدف قرار داد: قند دوست ندار یکردم.نگاهش با تعجب رو یخواننده تعارف نم یآقا

 .دوست دارم شتری: شکالت و بدمیخند

 لیو نه دل زیم ینداشتن شکالت رو یباشه بهشون برا یاحترام یجواب که نه ب هیجواب دوپهلو بود. هی نیا خب

 .نیتنقالت دار بتونی.جوابم صادقانه بود.چهرش مهربون شد: مثل مادربزرگا تو جیخودیب یتراش

 یا..به جزمیریم فمیک یتو بمیج یشدم...به جا تیجوابش و دادم: البته من آپد طنتیگاز از شکالتم زدم و با ش هی

 .دمیکشمشم پشمک حاج عبدا..م ینخودچ
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سر پ هیکرد.به نظرم به عنوان  ریخندش گ یرو برداشت.نگاهم کوتاه رو یپشمک یاز شکالتا یکیگرفت و  خندش

 جذاب بود. یادیخندش ز

 

شد از  یردم.ماگم که خالاستفاده ک میخوردن چا یسکوت برا نیخورد و منم از ا شیو باز کرد و همراه چا شکالت

 زحمت و گهی..دیزدم: ممنون بابت چا یقرارش دادم و رو به نگاهش لبخند زیم یها رو یرانیمحبوب اکثر ا یدنینوش

 کنم. یکم م

 یبا قد نسبتا متوسط من داشت.چهره اش منعطف تر شده بود و م یبیعج ییو قد بلندش رخ نما ستادیشد و ا بلند

ا شناخت آدم ه ی نهیدر زم ییزودتر بشکنه.ادعا خشیکشه که  یطول نم یلیو اخالقم خ هیدونستم با توجه به روح

که  هیجد یو کال تا زمان بازهیرنگ م تیمیصم جادیبودنش به مرور زمان و ا یپسر نشون داده بود جد نینداشتم اما ا

د که بو یهم پر از غرور دنشستایا یبا غرورش نداشت و حت یبودنش منافات یباشه.البته جد بهیشخص مقابلش غر

 هیشدن برخوردامون داشت جاشو به  شتریکه با ب تشیشد.برعکس جد یم دهینداشت اما د دنیبه رخ کش یجنبه 

 خودش و حفظ کرده بود. یداد غرورش جا یتر م یرفتار معمول

 ن؟یدار لهی: وسدیجذاب پرس یزد و با همان صدا یروم لبخند محو به

 ره؟یکرد همه مثل خودش پولشون از پارو باال م یکالس فکر م یجذاب و ها یآقا نیگرفت و قورتش دادم.ا خندم

کردم لحنم طعنه نداشته باشه: نه اما رفت و  یخبر بود.سع یب زدیو سرکوچه ها موج م رونیکه اون ب یمطمئنا از درد

 شلوغ نکشته. و تهدود گرف یابونایخ نیا ونیرو م یآمد با اتوبوس و مترو کس

 چشماش یبهش بگم و دنبال اون حرف تو یزیحرف چ نیبا ا خوامیدونم انگار متوجه شد که م ینگاهم کرد.نم قیعم

 کنم. یمکث جواب داد: حتما امتحانش م یکنکاش کرد و با کم

درک کنار مردم  زهارویچ یلیروز تجربه کنه تا خ هیبود  یزدم.منظورم و خوب رسونده بودم ، کاف یلبخند

 کنه..سرمو کج کردم: خوبه..فعال خدانگهدارتون.

تشکر کردم و با  یزدم و ازش بابت چا یبه سالمت بدرقم کرد.رو به سمانه لبخند یتکون داد و با زمزمه  یسر

شدن هوا برسم خونه.راهمو به سمت  کیشده بود و محال بود قبل تار رید یسرعت از آموزشگاه خارج شدم.کم
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 یم.کارشد قیبه اطرافم دق یکم توبوسمنتظر ا ستگاهیا یها یصندل یکج کردم و با نشستن رو یآرت یب ستگاهیا

 صورتم زدم. یهم ماسکم و رو نیدادم.در همون ح یانجام م شهیکه هم

به ظاهر مستقل  یزندگ نیکه ا فهیعالمه وظ هی ونیشد و من م ی.داشت تموم مدمیخریهم م دیجد یاسپر هی دیبا

 که رشته هام پنبه نشه. رمیته بود مونده بودم سر کدوم طرف طناب و بگدوشم انداخ یرو

 اتوبوس از جام بلند شدم. دنیرس با

 یامروز چقدر ب فتهین ادمیتا حالم خوب باشه.تا  دمیجنگ یتوانم داشتم م تیشد و من با نها یداشت تموم م امروزم

من و  نیو هم کهیبهم نزد یلیخ اشونیدونستم دن یاز اون آدم گشتم.م یخواننده ، دنبال رد یآقا یچهره  یهوا تو

 انداخت. یم ادشیمرتب 

 یکی ی.وقتنقشاست.جاشون خاص تر از همه یهممون هستن که نقششون فراتر از همه  یها یتو زندگ ییآدم ها هی

فراموش  یوانمود کن یمحکوم تا آخر عمرت گهی.دیرو جاش بشون یکس یتون ینم گهید بره هم بد ٬آدما بره نیاز ا

 .شهیباورت م دتمتا خو یگیدروغ و م نیپر کرده.انقدر ا گهید یکی.که جاش و یکرد

 پر ٬ینقاب چیه یو خودت ب یکه فقط خودت ییاونجا ٬دهیکس بهش سرک نکش چیکه ه یی...اونجاته ته دلت یول

اون  شیواسه فراموش یتمام عمرت جون کنده باش یو تو اگه به اندازه  یخال یلی..خهیاز درد.چون جاش خال شهیم

 .یحیتوض هی ال..که دنبیکه فراموش نشده...که فقط دلخور فتهیم ادیانتها به فر

 ادیدلت  لیوقت ف هیمبادا  یاریاسمشم تو خاطرت نم یحت گهی.اون موقع دشهیوقت داده نم چیکه ه حیتوض هی

 هندوستان کنه.

 ینم یکه حت ییمثل من داشته باشه.آدما یادیز یآدما دینگاه کردم که شا یاتوبوس به تهران ی شهیش ی رهیخ

 دردودل کنن. یک یدونن برا

 کیکه با  یخسته بودند ، از اون خانم مسن ایلیاتوبوس هم خ نیتو ا دیشانفهمه خستن. یتا کس خندنیم فقط

و  بود ستادهیا انیقسمت آقا یکه تو ییاون آقا ایبود  رونیب ی رهیرنگ خ یب یچهره  کیو  دیپر از خر کیپالست

 نگاهش به کفشاش دوخته شده بود.

 کرد. یخودش م ریدرگ ادیروزا آدما رو ز نیبود که ا ی....حس یخستگ
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 میرف نکیبودم که انداخته بودم و ع یدیجد یعکسا یبود و من لپتاب به دست مشغول کار رو ادیز ونیزیتلو یصدا

 بهتر ایکردم و  ینگاه م یچشمام و پوشونده بود.داشتم کاله قرمز یکردم رو یهم که موقع کار استفاده م یمشک

 ید یال س یصفحه  یرو یو نگاهم گاه دادم یکارمو هم انجام م یقیعم یکردم و با خنده  یبود بگم گوش م

ه نظر ب فیضع یبلند کاله قرمز یصدا ونیتلفن که م یصدا دنیهوا.با شن رفتیخندم م یقهقهه  یو صدا نشستیم

موهام فرستادم.شماره  یو رو نکیبه طرفش خم شد و ع زیم یرو لمیموبا دنیکردم و با د یاطرافم و بررس دیرسیم

 .نیی..بفرمانیخوشگل و نازتون تماس گرفت زادیدادم: شما با پر وابج یمعطل یخونه بود.ب ی

 نیبا ا زادیپر ریخنده: برو بم ونیم دشیبر دهیبر یپوالد گوشم و پر کرد و بعد صدا یمردونه  یبلند خنده  یصدا

 ؟ینیبیم یکاله قرمز یاعتماد به سقفت...باز تو دار

 زنه؟یحرف م ینطوری..آدم با خواهر بزرگترش اادب. یب یریو با خنده گفتم: خودت بم سرموخاروندم

 ینت از صدا هی یو سفت به گوشم چسبوندم تا حت لیموبا یکه من از سر دلتنگ دید یو نم دیبلند خند دوباره

 .نیبب ینگاه به سنت بکن بعد کاله قرمز هیخندش و از دست ندم: آخه خواهر بزرگتر...

هرروز کارتن الک پشت  نهیکه خودش نش گهیم یکس نویرو کم کردم: ا یو یت یشدم و کنترل و برداشتم و صدا خم

 .دمیانگار تورو د نمیبیو که م گریتو..ج ادیبه  نمیبیکارتن و م نی...بعدشم من انهیبب نجاین یها

ر خواه نمیبیتو م ادیکه بخوام جوابت و بدم..منم الک پشتارو به  ستین یجواب داد: شعورت در حد یحرص یصدا با

 .ندازهیتو م ادیگلم...استادشون من و 

 یغیج یو با صدا دمیو تو هم کش ومد؟اخمامیاعجوبه از پس من برم نیبه جز ا یراد راست گفته بودم.ک ایبه پور واقعا

 .یخودت ریگفتم: موش پ

 .کم بچزونشرو بده به من پوالد  ی..گوشنیستیکدومتون متعادل ن چیه یعنیمامان از پشت خط بلند شد:  یصدا

 خودته یکال برازنده  یریمن باشم...اما پ دیرو بده به مامان اما قبلش با خنده گفت: موش شا یبودم گوش منتظر

 .ردختریپ
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 بلند مامان ساکتم کرد: چته دختر کر شدم. یکه صدا دمیکش یبلند غیج

ود: کرده ب ینیشبیرو داده بود مامان و حرکتم و پ یگوش عیقرار دادم.سر تیو تو دلم پوالد و مورد عنا دمیو گز لبم

 مامان..سالم. دیببخش

 ؟ی...خوبزمیدوباره مهربون شد: سالم عز صداش

 یگرفتم خوب بودم.جوابش و دادم و بعد کم یفاکتور م یحجم دلتنگ نیمبل جمع کردم و اگه از ا یرو پاهامو

پرت کردم و خم شدم تا لپتابمو بردارم که با دوباره  مبل یو کنارم رو لیصحبت باهاش تماس و قطع کردم و موبا

به  یبدون نگاه نیهم یبرا زهیکرم بر هچنگش زدم.مطمئن بودم پوالده تا دوبار عیزنگش سر یبلند شدن صدا

 مزاحم ؟ یخوایم یگفتم: باز چ یبلند یشماره تماس و وصل کردم و با صدا

 نیخواست همون لحظه زم یجا خوردم که دلم م یحدخوش آهنگ و متعجب پشت خط به  یصدا دنیبا شن اما

 کنم بد موقع مزاحمتون شدم. یم فکر٬دهن وا کنه و منو تو خودش ببلعه: خانم کاشف  ، راد هستم

افتضاح  یعنی ٬تو سرم دمیو چشمام و محکم تر از اون بستم و با دست آزادم کوب دمیدندونام کش ونیو محکم م لبم

 خاصش اسمم و تلفظ کرد: خانم کاشف؟ ارینکرد دوباره با اون لحن بس افتیازم در یجواب یشد؟ وقت یم نمیتر از ا

بودم که نخوام به حس تعجبم از  دهیو انقدر از کار و عکس العمل بد و بچگانم خجالت کش دمیکش قینفس عم کی

 .بت اشتباهم؛فکر کردم برادرمهبا خوامیم عذر٬راد یزنگ زده بها بدم: سالم آقا لمیراد به موبا ایکه چرا پور نیا

مغلوب خودشون کردن: سالم خانم.ظاهرا  یخنده همراه شدند و من و پشت گوش نتیصداش با نت ز یها نت

 کرده بود. تونیعصب یلیبرادرتون خ

 یلیخ٬گرفتم و جوابش و دادم: بله  یخندم گرفت.انگشت شصت پام و به باز تیعصبان نیپوالد در ع یحرفا ادی با

 .خوامیمن بازم عذر م.ادیز

صداش دست  یچطور تو حس ها یهرجمله و هر حرف یدونست برا یم انگار٬نفوذتر شد رقابلیغ یصداش کم نباریا

آموزشگاه از ظهر باهاتون تماس گرفتن و در  یکه بدموقع زنگ زدم ؛اما منش خوامیم عذر٬ نیببره: فراموشش کن

 نم.ک داتونیو باالخره االن موفق شدم پ رمیشد که شماررو گرفتم تا خودم باهاتون تماس بگ نی.انیدسترس نبود
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 تا ٬و سرکالسم از دسترس خارج کرده بودم و فراموش کرده بودم بعد کالس درستش کنم لمی.موبادمیلب گز دوباره

داد انداختم و چقدر حس  ین مده شب و نشو کیبه ساعت که نزد ی.نگاهافتاده بود ادمیکه  شیساعت پ مین نیهم

 اومده؟ شیپ یمشکل حاال٬شد: من واقعا شرمندم.در دسترس نبودم شتریخجالتم ب

حجم  نیروزه.کنار ا کی یاردو هی ٬قلعه رود خان  میپس فردا بچه ها رو ببر میگرفت میتنها تصم ریمشکل که خ_

 دیتجد کمیبکنن و  یبهتر یاز مناظر اونجا استفاده  توننیم یو طراح یعکاس یها بچه ٬اردو براشون الزمه  هیدرس 

بچه ها در  تیکمک و هدا یها برا یاز مرب میخواست ادهیتالششون؛ چون تعداد بچه ها ز یادامه  یبشن برا هیروح

 ن؟یکن یهمراه نیتونی.شما ممیاونجا استفاده کن

 یقلقلک م یبکر که حسشون و حساب عتیطب هیبچه ها. یبود برا یفوق العاده ا شنهادیرود خان؟! به نظرم پ قلعه

 ٬تونست بده 

کرد در کنار  یبچه ها گذاشتن .چقدر خوب که درک م یاردو برا هیبار  هی رفتمیکه خودمم آموزشگاه هنر م یزمان

 دایبه  یخاطره  کی تونستیهم بود و م یرینظ یدارند .انتخاب ب اجیحس هاشون هم احت تیو تقو حیدرس به تفر

 ینم یادیروز اونا حجم ز هی دیبسازه.شا وزبه عنوان دانش آم لشونیسال تحص نیبچه ها در آخر یبرا یموندن

جواب معطل  یبرا یادیز انگار٬و بهتر تالش کنن  شونیآت یگرفتن که روزا یم یتونستن بخونن اما مطمئنا انقدر انرژ

 کنم باهاشون. یهمراه شمیمن خوشحال م ٬موثره  یلیبچه ها خ ی هیروح ی! تو هیخوب اریکرده بودم: فکر بس

 .نیآموزشگاه باش یپس فردا صبح ساعت هفت روبرو یاما برا لهی.فردا که تعطیعال اری: بسایپور

 کنه؟ناچارا جواب دادم: چشم. داریخواست منو اون ساعت ب یم یهفت؟!ک ساعت

 .خوش شبتون ٬ شمیمزاحم نم نیاز ا شتریب: گونه سحر ٬آروم شد  صداش

 صدا: شب شما هم خوش. یب یو کاله قرمز ونیزیتلو یشدم به صفحه  رهیخ

پشت تلفن  یادیجوالن داد: ) صداش ز تمیفکر تو سرم پر قدرت و پر ر کی فقط ٬ نییکه از دستم سر خورد پا تلفن

 قشنگ نبود؟؟؟ (
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گرفت و محکم سرمو  فیخفلرز  هی تنم٬ذهنم عبور کرد  یاز کوچه پس کوچه ها یاالن چه فکر نیکه هم نیدرک ا با

شده از افکار و  جادیا مه اون خواستم سرم دادن تکون با انگار ٬ دمیفکر از کجا اومد و خودمم نفهم نیتکون دادم.ا

 نابود کنم. زدیسرم چرخ م یکه باال

 کردم. ادیرو ز یو یت یاستراحت به ذهن خستم صدا یو بستم و برا لپتاب

پرت کردن حواس منو از افکار خامم داشتند ؛مهم  ییمطمئنا توانا شیدوست داشتن یهمساده  یقرمز و اون آقا کاله

اون  یبرا کمیبود که من  نیا مهم٬کرد یمجموعه مسخره م نیمنو به خاطر عالقم به ا شهیهم نبود که پوالد هم

ازش غافل  دایشد که ما آدما یزیبه فکرش باشم.چ ینیماش یزندگ یاهویکودک فعال درونم زمان بزارم و جدا از ه

 ”خود”به اسم  یزی؛ چ میبود

***********************************************************************

****** 

نشست.صدام  یلیخندون ل یشونم سر کج شدم صاف شد و نگاه مات و شکه شدم به چشما یرو یدست یضربه  با

 شده؟ یخوابالود بود: چ

خستم و با انگشتم فشار  یخنده درهم رفت.منتظر شدم تا خندش ته بکشه و چشما نیا و اخم من از دیخند بلند

 نیبا ا یچطور ٬ یریمیم هوی هی.اصال خواب چیخوابیباحال م یلیخ یخدا.پر یوا: اومد حرف به باالخره ٬دادم 

 .میدیشو رس ادهیخوابت برد تو؟ پ نیماش یمن و پرت شدنا یرانندگ

 با چشمامو ٬ میتر از آموزشگاه بود نییپا کمیاخمو هم بود به اطراف دادم. یو خوابالودم و که حاال کم جیگ نگاه

 .یشعوریب یلیطرفش: خ دمیباز نگه داشتم و چرخ یچارگیب

 گرد شد و مثل جغد نگاهم کرد: چرا اونوقت؟ چشماش

ربع به  کی تازه ٬ یکرد یرعت رانندگ: چون با س دمیبلند باال کش ازهیخم هیخواب خودمو بغل گرفتم و  مست

 .میدیرسیم دیهفته.ما هفت با

 ! ؟یربع ناراحت کیشدش و تاب داد: االن سر  شیآرا یو چشما دیبلند خند دوباره
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 یکم شه: تو چه جور میو دستامو از دو طرف رها کردم تا خواب آلودگ دمیکش ازهیخم هیحرفش دوباره  الیخ یب

 !؟یکرد شیصبح اول صبح حوصلت اومده انقدر آرا

 .یروح شد نیخودش و نگاه کرد و ابروش و باال داد: مثل تو باشم خوبه؟ع نیماش ی نهیآ تو

 دهیضد آفتاب رو پوستم خواب هیکه کال  شمیآرا یپف کردم و صورت ب یچشما به٬دادم  نییو پا نشیماش ریآفتابگ

 شدم: همه جوره خوشگلم. رهیبود خ

 و شکافت و رفت هوا! نیو به من داد: اعتماد به نفست سقف ماش نگاهش

 یم نهیزده بود تا بب مهیروم خ یلیل نگاه ٬و باز کردم فمیاومده از شالم و پشت گوشم فرستادم و ک رونیب یموها

کرد  دایپ انیسرد که جر یهوا ٬دادم نییو پا نیماش ی شهیکنم.چشمامو چندبار باز و بسته کردم و ش کاریخوام چ

 درونش یخرت و پرتا ونیو از م دمیکش رونیکولم ب لاز داخ شمویلوازم آرا فیشد.ک میباعث کم شدن خواب آلودگ

داشت.چند  یطعم خوب اریداد و بس یم یتوت فرنگ یبو ٬آوردم رونیبودم برق لبم و ب دهیو از مترو خر شترشیکه ب

 دنیجز کش یبردن پف چشمام هم کار نیاز ب یران کردم.براجب یلبم و کم یدگیو رنگ پر دمشیلبم کش یبار رو

 یدرشت نشون م یبیعج طرز به ٬منو  یچشما ٬اعتقاد داشت خط چشم  شایپر ٬اومد یبر نم تمخط چشم از دس

 یلیل نگاه به نگاهمو ٬شدم و مرتب کردم  زیدخترونه اما تم یمژه هام زدم و با دست ابروها یهم رو ملیر یده.کم

 :حاال هم مثل روحم؟دمیپرس یگره زدم و همراه چشمک

 روح خوشگل. هی یشد االن منتها ٬دستش تاب داد: آره  ونیو م شیآفتاب نکیو ع دیخند

و  زیصورتم ر کیمیاما م افمیخوش ق یلیگفتم خ ینم ٬نگاه کردم قیدق نهیبراش چپ کردم و خودمو تو آ چشمامو

 یعنی ٬دارند من پوستم روشن بود یا رهیکه مردم اهواز پوست ت نیا راجع به اآدم ه یبود.بر خالف تصور همه  فیظر

سوزونه ؛  ینم و پوست ٬آفتاب گرم شهرمون  ودندداشتند و معتقد ب یهاشون پوست روشن یلیها خ یاصوال اهواز

 کردند. یاز ضد آفتاب هم استفاده نم یهاشون مثل مامان حت یلیخ

اومد که  یتصور به وجود م نیکرد و ا یشد که آدم و گمراه م یروشن م یقدر به ٬نور آفتاب  ریز میقهوه ا یچشما

 ملیاز ر شهیپر نشون دادنشون هم یبرا من ٬پر نبود اما بلند و فر خورده بود  یلیهستند.مژه هام خ یعسل ٬ دیشا

 کردم. یاستفاده م

 .شهر بود نیا یآدم ها یمثل همه  یآدم معمول کی ٬چشمام مقابل درست ٬نهیآ یحک شده تو ی چهره
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 یبرا ٬خواست یازمون م شهیبودم که مامان هم ادمیگرفته بودم و  ادینداشت و خب من  هیاز بق یممتاز زیچ چیه

 .نهیشیو کجا م نهیشیدرونش م یک می.مواظب باشمیدکور کن  یا ژهیو شکل به هامون قلب ٬خاص بودن 

 بود. دهیبدنمون و نلرزونه.خوابم پر نیتر از ا شیب ٬رو باال دادم تا سرما  شهیفرستادم و ش رونیو ب نفسم

 م؟یآموزشگاه دوختم و لب زدم: بر یجلو یبه سه تا اتوبوس نارنج نگاهمو

رها  یصندل یرو شتریخودش و ب مریبه تا ینگاه با و کرد خاموش ٬صداش کم بود یلیو که خ نشیپخش ماش یلیل

 .میبر هفت رأس ٬به هفت مونده قهیج دقکرد: پن

 ایکه پور یبا همون شماره ا روزید ٬جمع کردم نمیس یرها شدم و دستامو رو یصندل یرو شتریمثل خودش ب منم

 و کرد استقبال اونم ٬ ارمیهمراه با خودم ب هی که بودم گرفته اجازه ازش و بودم زده زنگ ٬بود گرفته تماس باهام ٬راد

 بچه ها همراهمون باشه. تیهدا یتر برا شیبنفر  کیکه  ومدیبچه ها بدش ن ادیز تعداد به توجه با

 

ه نشستم و خطاب ب میصندل یراداز آموزشگاه صاف تر رو ایتر نگذشته بود که با خارج شدن پور شیب قهیدو دق هنوز

 اومد. ایلب باز کردم: پور یلیل

شرف از  یب نیا ٬سوق داد: اوف  ابونیبه اون طرف خ شیآفتاب نکیف شد و نگاهش و از پشت عصا عیسر یلیل

 عکساشم جذاب تره که.

از کاورش خارج  نکمویع هم من ٬بود یبیغر زیچ ایبه اسم ح یمبحث یلیل یبرنداشتم.برا ایو نگاهمو از پور دمیخند

 صداش و؟! ای یکن یچشمم قرارش دادم: تو عکساش و دنبال م یکردم و رو

بودند و  ستادهیکه وسط سالن باهاش بحث کردم ا یهمراه همون پسر ایپور ٬و از کنار در آموزشگاه جدا نکرد نگاهش

و  نستاگرامشیبا مکث جوابم و داد : تو مگه ا یلیل ٬شد یو دور آموزشگاه شلوغ م دندیرس یبچه ها کم کم داشتند م

 ؟یکن یدنبال نم

 .گفتم: نه نیشدن از ماش ادهیپ نیتم و حهام و باال انداخ شونه
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پر کرده  یمخصوص کوهنورد ی کوله دوتا هردو ٬میو بردار لمونیشد و صندوق و زد تا وسا ادهیپ نمیاز ماش دنبالم

 .باشه همراهم داشتم عادت ٬ذاشتم تا برگشتن  یم یلیل نیو همراهم و تو ماش یشگیهم یو من کوله  میبود

 م؟ی: بردمیچرخ یلیدوشم انداختم و به طرف ل یرو رو یبزرگ و مشک ی کوله

و صدا  دنیموقع چرخ ایو نگاه پور میگذر کرد ابونیبرام تکون داد.هردو از عرض خ یو زد و سر نیماش ریدزدگ

موهاش سر داد و چند قدم فاصله  یچشماش به رو یشو از رو یآفتاب نکیمن نشست.ع یاز بچه ها رو یکیکردن 

 .خب بگو ٬کوفتت بشه یعنیگوشم کرد:  ریفشرد و سر ز جانیدستمو از ه یلیل ٬کرد یو ط نمونیب ی

 .و جواب دادم: خب دمیکنم خند تشیکه اذ نیا یبرا

 جواب ٬مغرور اما موقرش بهمون سالم کرد شهیو با اون نگاه هم دیبهمون رس ایپور چون ٬بگه  یزیچ نتونست

 یلیبه جانب ل ینگاه کوتاه ایسالم داد.پور ریفکر کنم غش کرد که انقدر با تأخ یلیل و دادم لبخند با و سالمش

 ن؟یکن ینم ی: معرفدیانداخت و چشم در چشمم پرس

 ٬حتما بله: بود گرفته خندم کاراش از ٬داد یمظلوم خودش و جلوه م یبیکه به شکل عج دمیچرخ یلیطرف ل به

 جان شما رو خوب بشناسن. یلیکنم ل یر ماز دوستان من هستن و خب فک یمیکر یلیل شونیا

 خم کرد: خوشبختم خانوم. یلیل یبرا یزد و سر یمحو لبخند

 باعث ٬راد یآقا شتریو سرش و کج کرد: من ب دمیخند یم یزد که اگه جاش بود بهش کل یلبخند محجوبانه ا یلیل

 .دنتونید افتخاره

و  انیتا همه ب نینیبش ٬.هوا سردهنیش ریتنها در جوابش سر تکون داد و رو به من کرد: شما تو اتوبوس اول جاگ ایپور

 .میحرکت کن

جهان  کی چشماش ٬شدم رهیخ ایبودن تکون دادم و به پور دهیکه تازه رس گهید دیچندتا از اسات یاز دور برا یسر

 کیشدن درونشون. رهیکرد به خ یانسان و محکوم م قیعم یبه جاذ کیجهان پر از معما که با  کی ٬بود یبیعج

 : باشه.پس فعال.رفتمنگاهم و ازش گ یسخت به ٬حس که برام به شدت ناشناخته و گنگ بود

 دمیمونده بود رو کش شیخال یکه هنوز محو جا یلیرفت و منم دست ل دهیتازه رس دیتکون داد و به طرف اسات یسر

کردند و  یم یشوخ ها دختر با پسرها ٬از بچه ها داخلش نشسته بودن یسر هی ٬میو به طرف اتوبوس اول رفت
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 یبرا نیهوا رفت و انگار هم غشونیج السمک یچندتا از بچه ها دنمی.با دبه وجود آورده بودند یبیعج یاهویه

که به  ایپورنگاه  دنیو من با د دیسوت کش غشونیپشت سر ج طنتیش با ٬بود یکاف یلیل یدرست شدن حال و هوا

که متوجه کار من شده بودند رو  ییآخ بلندش بچه ها یرو پرس کردم.صدا یلیل یطرف اتوبوس برگشت با خجالت پا

با  یلیل ٬میشد ریکالس خودم جاگ یچندتا از بچه ها شیاتوبوس پ یاستفاده کردم و انتها تفرص از ٬به خنده انداخت

 .میپامون قرار داد ریاخم کنارم نشست و هردو کوله هامون و ز

 

کرد: خب  یجا مونده بود و داشت پاکش م شیکتون یرو کفشم کف رد ٬انداختم یاخموش نگاه یخنده به چهره  با

 ؟و نگاه انداختن نیسوت بلندت برگشتن و تو ماش یبا صدا رونیهمه ب یمتوجه نبود یعنی ٬هم کرده یاخم چه ٬حاال

 من زدن سوت ٬ میخوش بگذرون میبر میخوا یم ٬روند: کردن که کردنبرام نازک کرد و موهاش و عقب  یچشم پشت

 داره؟ یاشکال چه

آروم گفتم:  دمیبامزشون د یبچه هارو مشغول کار خودشون و کل کل کردنا یابرو باال انداختم و وقت طنتیش با

 .یطور بزن نیا دیبا یسوت بزن یخوایم ٬ولوله کار تو بود  نیا دنیکه همه فهم نهیاشکالش ا

نباشه و انگشت شصت و اشارمو فرو کردم تو  دیتا چهرم تو د یمتعجبش خم شدم پشت صندل یچشما یجلو و

 انیو تو اتوبوس به جر غیج یسوت پشت سرهمم انقدر بلند بود که  صدا یصدا ٬بود تخصصم زدن سوت ٬دهنم

 شک بزرگ مواجه شدم! هیکه با  سرمو بلند کردم یلیانداخت.خوشحال از انجام کارم و خندون از نگاه متعجب ل

 بشم؟!  دهیکنار پنجره نشسته بودم و چرا حواسم نبود ممکنه د درست

 ٬ود ب ستادهیمن ا ی شهینبود کنار اتوبوس و سمت ش ادمیاسمش و  یبار بحث کرده بودم و حت کیکه باهاش  یپسر

خودم  یپر از خنده بود که چشمامو با تأسف برا یقدر به نگاهش ٬درست وسط چشمام رهینگاه خندون و خ کی با

 زدن تو کم تر آبرومو برد. سوت: فکر کنم دیشن یم یلیل فقط زمزمو ٬برگشتم یلیبستم و به سمت ل
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 یوس هاب ینیم ادیسبز اتوبوس که منو  یپرده ها دنیبدم و من با کش حیتعجب نگاهم کرد تا منظورم و براش توض با

تو  یخنده زد و من اخمام و مصنوع ریبلند ز یآوردم.با صدا یا یبدشانس چه که کردم متوجهش ٬انداخت یم یمیقد

 .دمیهم کش

 دنیپر نیینواختند و دخترا با دست و باال پا یمسازهاشون و درآورده بودند و  فتادهین راه هنوز٬ یقیموس یها بچه

 کردند. یم شونیهمراه

و اون  نهیش یم نیماش نیدخترا و پسرا باال رفت، خوشحال شده بودند که تو ا غیج یکه سوار اتوبوس شد صدا ایپور

 آروم و صداش ٬من انداخت یبه حالت غش خودش و رو یلیحرکتشون رفته بود که ل نیچشمک بامزه در جواب ا هی

 خوام. یو م نیا من: کرد زمزمه و کرد

 فروش نداره. کتی: شرمندم.اتدمیگردوند دادم و خند یبچه ها چشم م نیکه ب ایو به پور نگاهم

 میکه نشسته بود ییو جذاب به طرفمون اومد و با اشاره به جا یاخم مصنوع هیکرد و با  ستیمن ا یرو ایپور نگاه

 !ن؟یگفت: چرا انقدر عقب نشست

 .کرد طنتیشه ش یعقب راحت تر م نیصدام و آروم کردم: ا یطنتیزدم و با لحن پر ش لبخند

 به شما باشه. دیبا حواسم  ٬تر از بچه ها شیموهاش و عقب فرستاد: فکر کنم ب یگرفت و با ژست جالب خندش

 .میباش یخوب یدخترا میکن یم یخودم جوابش و با خنده دادم: سع نیبنابرا ٬فقط محو اون بود یلیل

 .نیبود بگ یمشکل ٬جلو رمیخب من م یلیدونم.خ یم دیزد : بع یمحو لبخند

شروع به حرکت  گهیاتوبوس حرکت کرد و اتوبوس پشت سر دوتا اتوبوس د یگفتم و اون به طرف جلو یچشم

 زنم. یم خی نمشیب یم یدستمو گرفت و فشرد: وقت یلیکرد.ل

 

 .یهست خیزدم : تو کال  یپوزخند

 .زمیفشرد که از درد چشم بستم: خفه عز یو طور پهلوم
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شد.با دست آزادم پهلوم و مالش دادم و سر  رهیخ ایپور یو به جا چشم گرفت الیخ یچپ نگاهش کردم که ب چپ

 که چشمات قلمبه شده روش؟! ینیب یم یچ شیکردم: از پشت صندل رگوششیز

 یو لب زد: کوفتش بشه هرک یصندل یداد به دسته  هیتک و آرنجش ٬چونش زد ریو دستش و ز دیاز حسرت کش یآه

 شه. نیبخواد زن ا

شدم و به  نستاگراممیا ی صفحه وارد ٬خارج کردم بمیو از ج لمیبراش تکون دادم و موبا یلبخند و تأسف سر با

حرف  ادی.ناخوداگاه دونستم یم ادی.کال ششصد فالوور داشتم و اون و از سرم هم زانداختم یاندکم نگاه یفالوور ها

 یلیل

و سرچ کردم و با باال آمدن صفحش ابروهام مکث اسمش ر یراد افتادم و با کم ایپور نستاگرامیراجع به سرزدن به ا 

 .دیباال پر

 یلبخند دنشیعکسش و باز کردم و با د نیو پر کنه.اول ونیلیم کینمونده بود  یزیکا فالوور داشت و چ نهصد

از  میمگه دار” توجهم و جلب کرد رشیو حدودا شش ساله.متن ز کیدختر و پسر کوچ هیعکس از خودش با  هیزدم.

 ”تر؟! دوتا عشق نیا

خارج  نستایپست هاش صفحه اش را فالو کردم و از ا ی هینگاه به بق یکردم و ب کیلبخند عکسش رو ال با

 خواست و حوصله که حاال نداشتم. یشدم.گشت زدن در صفحه اش زمان م

 یبلند شدم .بچه ها میصندل یرو یجلو کم یساز زدن مجدد بچه ها یقرار دادم و با صدا بمیرا دوباره در ج لمیموبا

از  یخش دار ناش یاز پسرها با صدا یکیکرد. ینگاهشون م یبودند و خودش هم داشت با لبخند محو ایکالس پور

اره دوب ایبا ذوق چندتا سوت براشون زد و نگاه پور یلیبچه هارو باال برد.ل یبلوغش شروع به خوندن کرد که خنده 

چرخوندم تا متوجهش کنم کار من نبوده و اون لبخندش  یلیبه طرف ل لبخند گشاد دستم و کی.با دیطرف ما چرخ

 عمق گرفت و نخواست نشونش بده.

که  یمستوف یرفت که دست آخر با خواهش آقا یدر م رشیها با اصرار ازش خواستن بخونه و اونم داشت از ز بچه

از دخترا رو گرفت و  یکیدست  تاری.گدداد کوتاه اوم یآموزش م یتر بود و طراح شیاز همه ب دیاسات نیسنشون از ب

قراره  یچ ننیبود و همه منتظر بودن بب دهیمن و چسب یبازو جانیبا ه یلی.لاون از ذوق کم مونده بود غش کنه

 بخونه.
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 شاد: برسه بهم تا کرد بلند و صداش٬زد  یمن لبخند محو یخط نگاهش رو ستادنیا با ٬همه چرخوند  نیو ب نگاهش

 خانم عکاس؟! نیغمگ ای

 مجلس ختم؟!  میبر میخوا یجوابش و دادم: معلومه که شاد.مگه م یو با لحن بامزه ا دمیتو هم کش اخمامو

 کن. ی: محسن همراهدیکش تاریگ یبهم دستش و رو یبا نگاه خاص ایاز همه به لحنم و پور شتری.بدندیخند همه

نشست تا راحت تر  یصندل یزد و خودشم کج روو بغل  تارشیگفت و گ یچشم عیکه اسمش محسن بود سر یپسر

 یاریاخت چی.من هایکرده بودم به نگاه پور هیشد.نگاهم و بخ یتر م شیبازوم داشت ب یرو یلیبتونه بزنه.فشار دست ل

خوب ازش  یلیو خودم خ نیشدم و ا یم شحنجر یغرق جادو زمیپنوتیه کیاز خودم در برابر صداش نداشتم.مثل 

 دوست دارم. یآگاه بودم که صداش و طور خاص

 

 غشونیج آهنگ شروع با ها بچه ٬خودش شروع به نواختن کرد  کیش لیضرب گرفت و با اون استا نیرو زم باپاهاش

 آروم نشستم. زیاعجاب انگ ینت به نت اون صدا دنیبلع یلباش برا ی رهیخ ٬ یلیو پر کرد و من هم مثل ل نیماش

 تو چشماته. یحال هی که٬واسه حالم خوبه  یلیخ

 .حاالته حال مثل که ٬دارم یحال هی

 .ییجا نیکه تو با من ا نیا

 .مهیخوشحال لهیکه دل یدار یحال هی.مهیحاله عال واسه

 فاصلمون کم تر شه؟! شهیم یچ

 در شه امونیخستگ تا

 .شه دوبرابر عشقت٬آور شه جانیحس ه نیا

 نداره انگار. یبشه فرق یهرچ

 تب دار. شهیمثله هم من
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 تر از هر بار. شیب ٬خوام تورو با اصرار  یم ٬داریاز شب ب یهرساعت

 .بازم رمیم یم واست

 .نمیب یرو اطرافم م تو

 .نمیبهتر از ا یروزا فکره تو ٬تو  با

 بهتره. یواسم از هرچ یمون یکه کنارم م نیا

 دوست دارم که زمان اصال نگذره. یلیخ

 فاصلمون کم تر شه؟! شهیم یچ

 

با  تاریگ یها میتمام س یحرکت آروم رو کی٬آهنگ  انیو خوندنش بودم با پا یکه شاهد نوازندگ شیمثل بار پ دوباره

 آروم ٬داد  یاون دختر م لیو تحو تاریبچه ها و لبخند محو اون که داشت گ قیو تشو غیج ونیانگشتاش رفت و من م

 چرا” ذهنم و پر کرده بود. یفکر همه  کیزد و من  یداشت با تمام توان براش دست م هم یلینشستم.ل میصندل رو

 ”شدم؟! یحد افسون صداش م نیتا ا

 ی رهیفقط خ کیتمیضرب تند و ر نیا ونیحاال چرا م نمیتونستم سرجام بنش یشاد نم کیموز کیکه با شروع  یمن

اون  ونیم ٬ضرب تو ذهنم کیآهنگش  یجمله  کیمو ماساژ دادم و  یشونیاون مرد بودم؟! با چهارانگشتم وسط پ

 ”فاصلمون کم تر شه شهیم یچ” شد یم دهیافکار شلوغ کوب

 شدم: حالت خوبه؟! رهیخ یلیو تکون دادم تا اون فکر مزخرف از سرم حذف بشه و به ل سرم

 !ست؟یطور ن نیزد: صداش معرکه بود.ا یکرد و لبخند محو نگاهم

 .میریبگ یسلف هیقرار دادم:  میصندل نییپا یکوله  یو رو دمیحرفش تکون دادم و پاهامو باال کش دییدر تأ یسر

ذهنش و  ریمس بودم تونسته خوب ٬خارج کرد فشیو از ک لشیحس خارج شد و موبا یاز اون حال گنگ و ب عیسر

 منحرف کنم و از اون حال خارجش کنم.
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 یوجودت.انقدر م ی شهیافتن به جون ر یتبر م هیو با  رنیگ یدارن.اصال انگار جون م بیفکرها قدرت تخر یبعض

 گرفت از همون جنس بود. یداشت شکل م یلیل دیکه تو سر من و شا یاز خودت نمونه.افکار یچیزنن تا ه

انقدر باخته  میزندگ تو ٬مشخص بود فمیخاکستر هم ازمون به جا نذاره.من تکل کی یکنه و حت رونمونیتونست و یم

 ..یلیخودم بسازم اما ل یبرا گهیباخت د هی گهید سکیر هیبودم که نخوام با 

 تر از خودم.. شیب دیشا ٬بودم  نگرانش

***********************************************************************

********* 

 

بابت  یاسترس چیه بدون ٬ قینفس عم کیبار بعد مدت ها  نیاول یو برا دمیاز دو طرف به سمت پشت کش دستامو

 هیبش یحس هیکنم. یعمل و تکرار م نیخواست مرتب ا یپاک و ملس بود که دلم م ی.هوا به قدردمینفسم کش یتنگ

 عمل و دوباره انجام بده. نیاندازه ا یبو کردن مُهر که آدم و به هوس م

پر  هیر یها ه دهیهوا ند نیا نیسرم آوار شد: ع یرو ٬ت بندش پش یلیپر حرص ل یشونم نشست و صدا یرو یدست

 آرن. یصبحونه رو االن دخلش و م مینکن واسه من.بر

 .شکمو محفوظه شما سهم ٬شونش انداختم: نترس یو دستم و رو دمیخند

 کرد و دستم و پس زد: شکمو عمته بنجول . اخم

که با کمک هم  ییآورد.نگاهمو به اطراف سوق دادم و بچه ها یم سرحالم واقعا لحنش ٬تا بلند نخندم دمیو گز لبم

 مشغول فراهم کردن بساط صبحانه بودند و از نظر گذروندم.

 کمک؟! میگوشم کرد: ما هم بر ریسر ز یبا لحن پر از پرسش یلیل

 .ستین یحرف ایکمک پور یکشه بر یم لتی.حاال تو مستادنیدر تدارکن و خانما ا ونیکه آقا ینیب یکردم: م نگاهش

با فاصله از  یکم یقیعم یصبحانه.دره  یبرا میبود ستادهیجاده ا یتو ٬تر شد قیکه خندم عم دیبه بازوم کوب یمشت

 اون همراه ٬خورده  سیخاک خ یو بلند و بو دهیسربه فلک کش یمحصور شده بود و درختا لیما در حصار گاردر
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کالسم که با ذوق  یانداختم و مثل بچه ها نمو دور گرد نی.دوربدیکش یدل آدم و به بند م یزییپا یسرما سوز

 بودند منم مشغول شدم. یمشغول عکاس

کرند اگر نبود حس و  یکه از جاده عبور م یینایماش یصدا ٬فاصله گرفتم و به طرف همون دره رفتم یلیاز ل یکم

 یزییاپ یدار تماماً با درختا بیطح شدره نگاه انداختم.س نییو به پا ستادمیا لیبه گاردر دهیشد.چسب یحالم بهتر م

ارو ه ییبایز نیتونستم ا یکرد.من با پلک هامم م یم ازشگرم چشم و نو یبا رنگ ها یتابلو کیپر شده بود و مثل 

تعجبم از  ی همه ٬دونستم زنده بمونه  یم دیکرد بع یدرونش سقوط م یبود که اگه کس ادیز یدره به قدر بیببلعم.ش

 یخودم و رو یدستم چرخوندم و کم ونیو م نیرشد کردند.دورب ینیزم نیدرخت ها در همچبود که چطور  نیا

نشست و چندتا عکس پشت  نیدورب ی.دستم رورمیاز منظره عکس بگ یبهتر دیکردم تا بتونم با د خم لیگاردر

 سرهم و ثبت کرد.

 

شدم  یتر خم م شیب یکردم اگه کم یکه گرفته بودم و نگاه کردم.خوب بودن اما حس م ییاومدم و عکسا عقب

بار تمام باالتنم و به طرف  نیخم شدم و ا لیگاردر یدوباره رو نیهم یتونستم داشته باشم.برا یم یبهتر ی هیزاو

سرنوشت  فتادمیغلبه کنم.مسلما اگه م بهشکردم  یسلول هام خونه کرد اما سع ونیترس م یکم ٬کردم لیدره ما

و دوباره چندتا عکس پشت سرهم  دمیو باال کش نیلرزون دورب ی.با دستادر انتظار جسدم نبود یجالب

 از قبل و کرد سقوط پام کف به قلبم ٬پام  ریسست ز نیباره زم کیشدن  یانداختم.خواستم عقب بکشم که با خال

 .دیبازوم حلقه شد و من و عقب کش ردو یدست قو کیبکشم  یغیکه ج نیا

 که درون وجودم مثل  یاتفاق افتاد اما ترس هیحادثه ها فقط در چندثان نیا یهمه  دیشا

سرد کرد.نفس حبس شدم با  یقطب یها انوسیشناور تو اق خیقطعه  کیجوهر در آب پخش شد منو در حد  کی

 برگشتم میناج سمت و عقب به ٬نشسته بود  تممیقلب پرر یکه رو یشدنم به عقب پر صدا آزاد شد و با دست دهیکش

به اون طرف  لیگاردر یگرفت از رو یچشمام و چندلحظه بستم.واقعا اگه منو نم زشیو اون اخم ر ایپور دنیو با د

 ؟! شدم یپرتاب م

 هم واسه بغل کردن مرگ وجود داره. یبهتر یگوشم بلند شد: راه ها ریاما آرومش ز یجد یصدا
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 شکه و مسخ ٬شد  یصورتم پخش م یو هرم نفس هاش که رو کشینگاه نزد ی رهیو آروم باز کردم و خ چشمم

 شد. یچ دمی: اصال نفهمدمینال

بدنت و خم کرده  ی!همه ه؟یچه طرز عکاس نیکرد: ا ادیز یکرد.بازوم و رها کرد و فاصله شو کم دایغلظت پ اخمش

 سمت دره. یبود

 

دم و خم شدم و دست به زانو هوا رو باال اومدن نفسم چندتا سرفه کر یبود.برا ومدهینفسم درست جا ن هنوز

 .دوباره فاصله رو کم کرد: حالت خوبه؟!دمیبلع

 یخونم و با پادزهر ب یقطره به قطره  ونیکرده م ونهیچشم بستم تا به خودم مسلط بشم و اون ترس آش کوتاه

 .دمیبلند کردم: خوبم.فقط ترس یکنم.سرمو کم یخنث یتفاوت

کنه و  یم بایرو ز یا چهره معدود فقط ٬اما اخم  ادیآدما م ی همه به لبخند ٬خم کردفرستاد و دوباره ا رونیو ب نفسش

 کیو سر به هوا که خودش فقط  طونیدختر ش هیرو آوردم مواظب بچ ها باشه!  یاون جزء اون معدود ها بود: من ک

 خواد مواظبش باشه. ینفر و م

خواست ذهنم و از اون لحظه پرت کنه.موفق هم بود.صاف شدم و  ی.برخالف اخمش انگار با حرفش منرم بود لحنش

ه ب نیگ یکه م یطونیدختر شر و ش نیشدم: ا رهیو پر شرارت تو چشماش خ یاخم مصنوع کیدست به کمر زدم و با 

 .نیآره.شک نکن یحرفتون و در م نیا یجاش تالف

 نیحلقه نشن و ازش تو ا نمیتام تا دور دوربشد.چقدر سخت بود کنترل انگش نهیو دست به س دیابروش باال پر هی

 !؟یکردنم هست یآورد تا اختالف قدمون کم تر شه و زمزمه کرد: اهل تالف نییسرش و پا یکم ٬ رنیحالت عکس نگ

 ارفاق کنم. میناج یبرا دیمکث لب زدم: شا کیلبم مهمون شد.با  یرو گوشیلبخند باز کی

بچه ها که ازمون  گاهیجا طرف به دستش با ٬تر ادامه بده  شیبحث و ب نیا نخواست انگار ٬دایلبخند زد.محو و نا پ اونم

 نیتر مواظب خودت باش.بعدا راجع به ا شیتا تموم نشده و شما هم ب میصبحانه بخور میدور بودن اشاره کرد: فعال بر

 .میکن یموضوع با هم صحبت م

 .یناج یبود آقا یخوب شنهادیو نسبتا بلند گفتم: پ کردم لیهام و به حالت تند به همون طرف ما قدم



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
76 

 

منتظرش باشم در حالت دو به طرف بچه ها رفتم.همه دور هم نشسته بودند و مشغول خوردن صبحانه  نیبدون ا و

که  یادبا همون است هیو من قبل رفتن در حد چندثان نمیبنش ششیبا دست اشاره کرد که برم پ دنمیبا د یلیبودند.ل

 ینگاه ها یهمه  الیخ یکرد و من ب یم گاهمو متفکر ن یشگاه باهاش بحث کردم چشم تو چشم شدم.جدوسط آموز

 دادم که کجا حیگوشش توض ریز جیهو یتک نفره  یباز کردن درپوش مربا نیجا دادم و در ح یلیخودمو کنار ل ایدن

 یصدا ٬عطر منحصر به فرد  کی با ٬مرد  کیبود من و به مرگ برسونه و  کیکه نزد یبودم.البته با فاکتور از اتفاق

 شده بود. میگرم ناج یخاص و دستا

 

 یادیو وقت ز میگشت یتا شب  بر م دی.بامیتا زودتر حرکت کن میشد ریها جاگ نیخوردن صبحانه دوباره تو ماش بعد

و  بیعج یهمهمه  کیاتوبوس  ی.نشاط بچه ها با خوردن صبحانه چندبرابر شده بود و تومیتلف کردن نداشت یبرا

 دی.شاکه تو سن همشون مرسوم بود ییها یو شوخ دش یبلند م یکه به آن ییخنده ها یراه افتاده بود.صدا ادیز

 ٬که من هنوزم حفظشون کرده بودم ییها طنتیباهاشون تنها شش سال بود اما با تمام ش یلیمن و ل یاختالف سن

عقب  ی.با دخترهاتا افکار و احساسات و مشکالتمون ریازشون فاصله دارم.از دغدغه ها بگ ایکردم قد دن یم حس

 اتوبوس تو اونم ٬ یباز نی.امیکن یباز لیمجبورمون کرده بود اسم و فام ییبا زورگو یلیو ل میبود هشد یمشغول باز

 یشد داد و خب من اون جا برا ید که مبو یشنهادیپ نیتر مفتضحانه نظرم به ٬سرگرم شدن بود  یبرا راه تا هزار که

بود و  ختهیر شیگوش یو تو لیاسم و فام ی نامهبر یلیتا چه حد باالست.ل یلیقدرت قانع کردن ل دمیبار فهم نیاول

برنده  و میکن ی.قرار بود دو به دو بازمیمتصل شد شنیکیکرد و با اتصال بلوتوث هامون همه به اپل ریهممون ش یبرا

” ل” اون  دنینفر حرف و انتخاب کرد و من با د نیمسابقه بده.خودش هم اول یگروه بعد یهرگروه با برنده  ی

 ٬دم ش پیاتوبوس مشغول تا ی شهیکردم و با چسبوندن تنم به ش یکالفه پوف میش دراومده تو گوشیکمرنگ نما

خارج شدم تا  یاز باز انیپا عالمت لمس با  ٬هام زودتر از خود جلبش نهیباال بود و بعد تموم کردن گز پمیتا سرعت

 مونده بود. شیکی: فقط دی.با حرص نگاهم کرد و غرمیو بد ازاتیامت

 یم ازارویامت یکی یکیو نشون داد. تشیابرو باال انداختم و اونم با چرخوندن چشماش تو حدقه عمق عصبان براش

رگشت سکوت به جانبش ب هیزد که کل اتوبوس با  غیلند جبا بهت بهش نگاه کردم.انقدر ب یلیل غیج یدادم که با صدا

 شده؟! یزیاخم به جانبمون نگاه کرد: چ با و اومد عقب به بلند چندقدم با ٬از جاش بلند شد ایو پور

 یحرف زدن باهاش بال بال م یبرا یعاد طیکه در شرا ییایتوجه به پور یهم فشرد و ب یلب هاش و با حرص رو یلیل

 !؟ینوشت یو چ وونی.چشمان رنگ خون گرفته بود: حدیزد به طرف من چرخ
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 یبلند زد: م غیج کیفرو خورده.دوباره  یخنده  کیمبهوتم سرخ شد از  یمتوجه علت کارش شدم و چهره  تازه

 .یکشمت پر

 بگه چه خبره؟! یکیدرهم رفت:  ایپور اخم

د لبخن کیو کم کم  دیکش یلیل یگوش یتو یسرک یکنجکاو با ٬بود  یطراح یکه پشت نشسته بود و از بچه ها سحر

 .یباحال یلیمن.استاد خ یخدا یلبش نشست: وا یپهن رو

 .دیسر جاش نشست: ببخش عیو سر دیبه جانبش برگشت که لبخندش شکوفه نداده خشک یطور یلیل

 شده؟! یتر شد و من و نگاه کرد: شما بگو چ ظیغل ایپور اخم

 اقیکه عم یگرفتم و در حال یلیل یبه خون نشسته  یکردند.نگاه از چشما یاتوبوس به ما نگاه م یبچه ها ی همه

 .میکرد یم یباز لیاسم و فام یبا گوش مینشه لب زدم: داشت یتر عصب شیکردم نخندم تا ب یم یسع

 سر تکون داد:خب ؟! گنگ

 .نوشته وونیح یجا به و من اسم ٬ من یعنی.یلینوشته ل وونیح ی: به جادینگاه کردم که با خشم غر یلیبه ل دوباره

 

.از نگاهش حس تو چشماش نشست و من و نگاه کرد زیبهت ر کیعالمت تعجب نقش گرفت. کیمثل  ایپور ی چهره

 یباز نیا از ٬ یلیکردن ل الیخ یب یتنها برا نیکردم که ا هیشد و تو دلم خودم و توج قیخجالت به خونم تزر

لبخند فروخورده بدل شد  کیبهت من به  الکم در تعجبش کم کم ٬با اون تعجبش نگاهم کرد هیونم چندثاند یبود.نم

 یرسما خون م گهید یلی.از نگاه لرهیلب هاش و بگ ونیگره خورده م یقهقهه  یو چندبار سرفه کرد تا جلو

لبشون  رینداشتند و خنده تا ز یبهتر وضع ٬که  ییبه خودش مسلط شد و بدون نگاه به بچه ها ای.باالخره پوردیچک

من فکر  یزد غینداره که.اون طور که شما ج یباهمن.ناراحت شهیهم یو شوخ یکرد: باز یلیل به رو ٬پخش شده بود 

 افتاده. یکردم اتفاق

 .کرده وونیبدتر که من و ح نی: اتفاق از ادیغر یکال از برنامه خارج شد و عصب یلیل

 .نیبود.فراموش کن یشوخ هیجلوشون و گرفت: گفتم که  یحمله کرد و اون به سخت  ایپور  یبه لب هادوباره  خنده
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سرش که به جلو خم شد حس کردم که داره  ی رهیکدوممون رفت سرجاش و من خ چیبه ه ینگاه چیبعد بدون ه و

 کنه. یصدا آزاد م یخندش و ب

 بود. یشوخ فقط ٬خب  دیرنگ دادم: ببخش تیمن و من چشمامو با آبرنگ مظلوم یرو دیچرخ یلیل نگاه

 یخوام تا وقت یگوشاش لب زد: م ونیم مشیس یداد و با گذاشتن هدفون ب هیتک شیو به پشت صندل سرش

 صدات و نشنوم. میدینرس

 یصدا م یدند و بپشت ما نشسته بو یکه صندل ییبه بچه ها یو به زور قورت دادم و بعد زدن چشمک خندم

 انجام شده بود. تیبا موفق تیزدم.مأمور هیتک میصندل یمنم به پشت دندیخند

 

***********************************************************************

****** 

 ٬ دمیکش و لبم و داخل دهنم دمیطناب به طرف باال رفته بودند کش کیمقابلم که مثل  یسنگ یو به پله ها نگاهم

 توجهم و به طرفش جلب کرد: چندتاست؟! یلیل ینمونده بود.صدا یباق میاز طعم برق لب توت فرنگ یچیه

 .دو هزارتا پله  قایزمزمه کردم: دق یناله مانند یخاروندم و با صدا مویشونیپ یرو

 باال؟! یات بر مهینفس نصفه و ن نیبا ا یخوا یآب دهن قورت داد و نگاهش و از پله ها به من داد: م یلیل

 .کنه یم یارینفس باهام  نیتا کجا ا نمیرم بب یباال انداختم: م شونه

 .رهیگ یهم پاهام درد م دنشونیبا د یشد: من حت رهیخ یسنگ یو دوباره به پله ها دیتو هم کش اخماشو

 فروخت یکردند م یلدان استفاده مکه معموال داخل گ ینییسبز تز یها یکه داشت ن یمرد ی رهیزدم و خ یلبخند

 یدوتا از اون ن دیبه طرف مرد رفتم و با خر یلیتوجه به ل یتو ذهنم روشن شد.ب کیکوچ یجرقه  کی مثل ٬فکر  کی

کرد.بچه ها اکثرا باال رفتن و شروع کرده بودند و فقط  منگاه ی.سوالبرگشتم یلیل جانب به ٬ بلند و کلفت ٬ میزخ یها

جا کردم و  یلیل یدستا ونیچوب و م کیمونده بودند تا عقب تر از اون ها حرکت کنن. دیراد و چندتا از اسات ایپور

 شه ازش استفاده کرد. یراحت تر باال رفتن م یدادم: به عنوان عصا برا حیتوض
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 .یش یم یزیچ کی ینخور یلبش پخش شد و نگاهم کرد: ترش یرو لبخند

اال شروع به ب یلیقرار دادم و همراه ل نیو برداشتم و کولمو دوباره تو ماش نمیجا زدم و فقط دورب بمیام و تو ج یاسپر

 عمیاهمه آدم ض نیا ونیو م ارهیکم ن ادیز تیکردم آروم باال برم تا نفسم به خاطر فعال یم ی.سعمیرفتن از پله ها کرد

 نکنه.

 بیش ی.پله هامیانداخت یحرکت عکس هم م نیح نامونیکرد و هردو با دورب یهم به خاطر من آروم حرکت م یلیل

 یکیخسته از باال رفتن از  یلیخورده بودم.ل زیپام نبود صدباره ل یخوب یها یداشتند که مطمئن بودم اگه کتون یزیر

 یزیزمه کرد : چلبخند دلسوز زم کیاون خانم با  وچقدر مونده  دیپرس نییگشت پا یکه داشت برم ییاز خانم ها

 .نمونده

 ونی.نگاهم مرتب ممیتر کن شیسرعتمون و ب یخستمون داد که باعث شد کم یجون دوباره به پاها کیانگار  نیهم

و  یهم غرق عکاس یلیکرد.ل یسوژه جمع م نمیلنز دورب یماهر برا یشکارچ کیو چشمام مثل  دیچرخ یاطراف م

 .هرو شکار کن یناب یاطراف تا سوژه ها ونیگردوند م یباال رفتنش چشم م

 

 کیخواستم به  یشد راحت تر باال برم و من مونده بودم اگه م یعصا باعث م ایاهرم  کیبلند به عنوان  یاون ن وجود

و با  آورم کوتاه کرد یکم م یداشتم از شدت نفس تنگ بایکه تقر یفاصلش و بامن یلیکردم.ل یقله صعود کنم چه م

 .نمونده یزیزمه کرد: اون زنه که گفت چزم یحالت زار

و  نمیآوردن دورب نییپا نیگرفتم و ح یکرد عکس یاطراف پله ها داشت پرواز م یدرختا ونیکه م یپرنده ا از

 اون موقع. میبده بهت.وگرنه نصف رفته بود دیمانندم جواب دادم:خواسته ام ین یبرداشتن دوباره عصا

 ؟یدون یو گرد کرد: تو از کجا م چشماش

 یشمرد.هشت صدو خرده ا یرفت و پله هارو م یپسر حدودا ده ساله کنارمون داشت باال م هیو عمق دادم:  لبخندم

 .تازه اون جا میبود

کردم ادامه بدم.سر خرم و  یتازه غلط م میدونستم انقدر رفت یپله ها نشست و ناله کرد: خب من اگه م یرفته رو وا

 .نییگشتم پا یگرفتم برم یم
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 .تر نمونده شی: غصه نخور حاال.احتماال  پونصدتا ب دمیکش رونیشلوارم ب بیاز ج یکنارش نشستم و اسپر منم

و ماساژ  نمی.چشم بستم و همون طور که سدمشیپاف داخل دهنم زدم و بلع کیشونم گذاشت و من  یو رو سرش

 یو با همون خستگ میاستراحت از جامون بلند شد یشلوارم برگردوندم.هردو بعد کم بیرو به ج یاسپر ٬دادم  یم

دند و بو دهیما بودند که رس یبچه ها ئناساز لبخندمون جون گرفت.مطم یصدا دنی.با شنمیباال رفتن و از سر گرفت

که  ینفس نیحکم اون آخر دمیشا ٬قفس و داشت  کیاز  ییپله حکم رها نیبساطشون و راه انداخته بودند.آخر

و سرش و به سمت آسمون  دیبا ذوق دست بهم کوب یلی.لشه یهات م هیهوا وارد ر یب ٬ یش یخفه م یدار یوقت

کشم  یرم اسکلتش و از خاک م یباال قلعه زده م نیاومده ا یمغز یبدونم کدوم ب هگرفت: باالخره تموم شد.من اگ

 کنم. یو پودرش م رونیب

 

به  :دمیزد.دستام و از هم باز کردم و کش یم خی.هوا سرد بود و گوشام داشت دمیجلو کش یو شالمو کم دمیخند بلند

 باال. میایچندتا پله ب می.جون نداریگن نسل روغن نبات یما م

 گن ی: تو دهات شما به دو هزارتا پله ممیکه مشغول ساز زدن بودند بر ییغر کنان کنارم اومد تا به طرف بچه ها غر

 چندتا؟

 عرضه. یگن تنبل و ب یمثل تو م یچشمام خونه کرد: نه تو دهات ما به آدم ونیم یم و چشمکخنده نگاهش کرد با

 یانداخت که فقط برا یم یژاپن یکارتن ها ادی دایحالت منو شد نیا تو و بود درشت چشماش ٬گرد کرد چشم

 .زمیعرضه عمته عز یکردند: ب یم میچشم ترس شنشونیمیان یکاراکترها

 روش ندارم چون اصال عمه ندارم. یکه تعصب زمی: قبال هم گفتم عزمیبود دهیه ها رسبه بچ بایتقر گهید

بچه ها که  ونی.مدیجمع شناخته نشه و برام با نگاهش خط و نشون کش یغرغرو یزد تا چهره  یزور لبخند به

که باهاش بحث کرده  یکنارهمون پسر قایو من تازه متوجه شدم دق مینشست دندینال یم ادیهمشون از مسافت ز

من و  نیهم فراموشش کرده بودم و ا ازاسمش ب دنیشن با من ٬شدم  یحافظم جدا داشتم نگران م یبودم نشستم.برا

 رکود نجات بدم. نیجدول باطله بخرم و به حل کردنشون بپردازم تا حافظم و از ا کمیخونه  دمیکرد رس یمصمم م
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 ٬مقابلم  یحس تعجب و از دست دراز شده  کیشمام پر شدند از چ مردمک ٬که جلوم دراز شد  ییچا وانیل

گره  فعالم ی.نگاهم که تو نگاه اون پسر گمنام به لطف حافظه ننیتا صاحب اون دستارو بب دنیکش باال و خودشون

 ییاما به شدت جذابش خودنما یمعمول تاون صور ونیم ی.پوزخند محودیچسب میشونیپ طاق به ابروم هردو ٬خورد 

 کرد: دستم شکست فکر کنم.

 ..یِآقا ٬گرفتنش زمزمه کردم: ممنونم  نیدرهم دادم و ح یبا طرح و نوشته  یکیپالست وانینگاهم و به اون ل دوباره

 خانم کاشف؟! ستین ادتیپوزخندش محو شد: واقعا  اون

اما کرد: نه متأسفانه. یبتش ملب هام ثا ینمونده بود و خشک یاز برق لبم باق یذره ا گهی.ددمیلبم کش یو رو زبونم

 .ادتونهیشما اسم منو خوب 

 یکه مثل من چا هیبه بق یرچشمیپر از قند به طرفم گرفت.ز کیپالست هیقرار داد و  نیزم یو رو یچا فالکس

کرد.االن وقت ناز کردن  یراحت م یو کم المیخ نیمن نبوده.ا یانداختم.پس لطفش فقط برا یدستشون بود نگاه

خرجم کرد و زمزمه کرد:  ینگاه میبده.ن وابموقند برداشتم و منتظر شدم تا ج کی نیبنابرا ٬شکالت نبود نبود  یبرا

 دارم.برعکس شما. یخوب یمن حافظه 

که مهم باشن و  ییجمع شده زمزمه کردم: البته من آدما ی چهره همون با! نبود؟ ٬ گهیبود د کهیتو هم رفت.ت اخمام

 .هیحافظم انتخاب ییجورا هیمونه. یم ادمیاسمشون 

 که مهم نبودم؟! دیاریزد: الزم بود انقدر رک به روم ب یمحو لبخند

ه ش یم نیاریب ادمیفراموش کارم و به  یگاه یحافظه  یدون یشما الزم م یباال انداختم و با آرامش گفتم: وقت شونه

 .نیهم

 

.لبخندش شه یم یپات خال ریتر ز شیب یر یجلوتر م یکه هرچ ییایدر مثل ٬گرفت  یتر شیعمق ب لبخندش

شه با زبون شما  یکه نم نیبرام به ارمغان نداشت.سرش و کج کرد: قبال بهم ثابت کرد یقشنگ بود اما حس خوب

 جا. نیبار هم ا کیبار وسط سالن و  هیشد. فیحر
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 و به وانی.لرمیعکس بگ یسنگ یخواست برم از قلعه  یگذشته بودم و دلم م یخوردن چا ریجام بلند شدم.از خ از

ادم: جوابش و د یتفاوت یو با لحن ب وانیل یطرفش گرفتم که با تعجب از دستم گرفت.قند تو دستم و رها کردم تو

 ٬نه ک یبا زبونش بهم حمله م یکس یوقت یول ندارم یجنگ یرم.اصوال با کس یمن معموال با زبونم به جنگ آدما نم

 اون نبرد منم. ی برنده مطمئنا

 یلبم نشوندم و با اشاره ا یلبخند فاتحانه رو کیشد. رهیسوال به چشمام خ ایدن کیتنگ شد و با  یکم دمکاشمر

 بر رفتنم از جمع دور شدم. یمبن یلیبه ل

 شیسفر بود.قلعه ها ب کیبعد  نیتر جذاب ٬بودم دهیهنر قد کش ونیم میکه از اول نوجوون یمن یبرا ٬ یخیتار یبناها

بعد  شهیکردند.هم یبدنم به سمت خودشون جذب م یحواس ها یبرام جذاب بودند و نگاهم و با همه  زیتر از همه چ

رودخونه رفته باشن و خودشون و از  کی ی.انگار که باالندشد یم ریبه مغزم سراز یادیز یها سوال ٬آثار  نیا دنید

د کردن یم یقلعه زندگ نیکه تو ا ییه آدمابود ک نیسوال هم برام ا نیذهنم.مهم تر یاون باالپرت کنن به طرف دره 

 که نیدختر بودم و ذهنم با ا کیهم شکل گرفته بوده؟! من  یقلعه عشق نیا یتو پستوها ایبودند؟ آ ییچه آدما

 یمن عشق ها یشد.کال برا یم لیسوال متما نیرو تا به حال درک و حس نکرده بود فاتحانه به سمت ا یعشق

 شیب یشناخت آدم ها یبلکه برا اریبس ینه به خاطر وجود جنگ ها خیجذاب بود.عالقم به تار یو افسانه ا یمیقد

 یو م تلریکردم.من ه یو حس م مبودشخودم ک یکه به شدت تو جامعه  یزیتر بود.چ یافسانه ا یتر و عشق ها

 خواست وارد یمنقاش هنرمند بود که دلش  کی شیکنم.بخش میذهنم به دو بخش تقس خیتونستم تو کتاب تار

 رحم بود که با خون انسان ها شنا کرد.. یو قاتل ب یجان کی هم دوم بخش ٬راه شکست خورد  نیدانشگاه بشه و در ا

 .که قبال هنرمند بوده یتکاریبرام جذاب بود.جنا نشمیهم

 

 نیو با ثبتشون ا رهیبگ عکس ٬درختا  ونیجذابِ محصور شده م یتا از اون بنا دیچرخ یدستم م ونیمرتب م نیدورب

 ییاز تنها یلیبرام بود.من خ یهمدم خوب نمیو خنده دارش و کنارش ثبت کنه.دورب نیریخاطرات ش یروز و همه 

تا برگردم که با  دمیمتفاوت عکس گرفتم چرخ یها هیو از زاو یکاف یبه اندازه  یهام و کنارش پر کرده بودم.وقت

 به قلعه پاهام قفل کرد. رهیو خ ستادهیا ٬ه شدت جذاب اما ب یژست معمول کی با ٬راد  ایپور دنید

 کیبود و با  ستادهیا محکم و صاف ٬قرار داده بود.البته فقط انگشت شصت هردو دستش و  بشیج یو تو دستاش

 اما شد پخش خونم حرکت همراه ٬وجودم  یتو زهیدونم چه انگ یقوس کم سرش و به سمت باال گرفته بود.نم
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 ٬ یفوکوس در حالت مرکز ینقطه  نباال ببرم و با قرار داد عیسر و شاتر سرعت من شد باعث ٬که بود  یزیهرچ

و قسم  دهیسربه فلک کش یدرختا ی نهیمن شده بود و در پس زم یکه ناج یو از اون مرد ارمیو باال ب نیدورب

موهاش رفت و سرعت شاتر من  نویخارج شد و م بشی.دست چپش از جرمیبگ عکس ٬بود  ستادهیاز قلعه ا یکوچک

 ده. ینم لمیتحو یتار عکس ٬متحرک جذاب  یسوژه  نانقدر باال بود که مطمئن باشم از او

خواننده  یراحت بود که حاال چندتا عکس ناب از آقا المیخ یشاتر نشست ول یدکمه  یدونم چندبار دستم رو ینم

بار شکار  نیو به هوس انداخته بود باالخره ا نمیدورب ٬ت هاش که بارها با اون حرکات و ژس یخواننده ا یانداختم.آقا

 لنزم شد.

 بچه ها برگشتم. شیمثبت به پ یلبم شکوفه کرد و با همون انرژ یرو لبخند

 

نگران بود  ای.پورمیحرکت کرد نییسرد بود به طرف پا چیاز وقتش گذشته بود و ساندو یکه حساب یخوردن ناهار بعد

 یبغل م یتر شیب یسرما ٬ میشد یتر م کیکه به عصر نزد یبچه ها نگرانشون بشن.هوا هرچ نیو والد میبرس رید

کرد.نصف پله هارو هم  یم یخال ژنیداشت از اکس وم هیر حجم ٬ یپله نورد تیحجم سرما در کنار فعال نیکرد و ا

 راه نشستم. ونیم ٬حال خراب  کیو با  دهیکه نفس بر مینرفته بود نییتر پا شیب

 !زاد؟یپر یستیدستاش فشرد: خوب ن ونیکردمو م خیکنارم قرار گرفت و دست  عیسر یلیل

 دنیعبل یبلندم و کم فاصلم برا ینفس ها ونیببرم و م نیو از ب شیخواست خوش یکردم لبخند بزنم.دلم نم یسع

 ؟یرفته چقدر زشت شد شتیهوا جواب دادم: خوبم.حواست هست آرا

 !؟یکن یبازم ول نم یریم یم یو غر زد: دار دیبه بازوم کوب یمحکم مشت

 گمیباز شه و با دست د یبه حرکت در آوردم تا راه نفسم کم نمیس یقفسه  یگرفت.خم شدم و دستمو رو خندم

 دست بکشم.ناکامم هنوز. ی: من که حاال حاالها قصد ندارم از زندگدمیکش رونیب بمیو از ج میاسپر

کردم و دوباره اون و  یتو حلقم خال یلبش نشوند و من سه تا پاف اسپر یلبخند رو کی شیاون حجم نگران ونیم

 برگردوندم. بمیج یتو
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و دهنم و  ینیب یداشتم تا جلو ی.اگه شالگردنارمیجا ب یداشتم نفسمو کم یکرد و من سع یفقط نگران نگاهم م یلیل

 شد. یحالم بهتر م دیو سرمارو از هوا حذف کنه شا رهیبگ

کنار پله ها خودم و سر بدم  یبیاز سراش ریکم شدن مس یبرا ومدیو من بدم نم میراه نشسته بود ی ونهیم هردو

از پشت سرم تمام گوش  یمردونه ا یهم نبود.صدا یفکر بد یپنجاه پنجاه بود ول دنمی.البته احتمال سالم رسنییپا

 یه آروم از حلقم خارج کردم.دلم نمآ کی مها گوش برخالف من اما ٬آرامش دلچسب دعوت کرد کیهام و به 

 راد؟! یآقا نییاز جاش بلند شد و به پشت برگشت: شما عیسر یلی.لنتمیحال بب نیخواست تو ا

 شده خانم؟! یخم شد: چ زیاخم ر کیو به مقابلم رسوند و با  خودش

نکنم:  غیبود همون و هم در میسع اما ٬بود یرواقعینداشت چون به زور و غ یمطمئنا در اون لحظه طرح قشنگ لبخندم

 کنه. ینم ی.نفسم همراهستیحالم خوب ن کمی ٬ یچیه

 .دهیپر یلی: رنگت خدیکوب تشیجد خیچشمام با ضرب م یتر شد.نگاهش و تو شیب اخمش

: و بعد جمع شهیجمالتش مفرد م یانتها یفعال هویدونستم چطور  یمفرد شدن فعل غرق شدم.نم نیا ونیم من

 .خوبم

 .نمیب ینم یخوب بودن چیاز اخم نگاهم کرد: من ه پر

 ریپن نی.لبخندم و عنییرفتم پا یشدم م یاگه خفه هم م یشد.حت یم یداشت مسأله جد گهیجام بلند شدم.د از

 کش دادم: من خوبم.. تزایپ

ون اخم گفت: سپرد و با هم یلیل یچشما به و نگاهش ٬با تأسف تکون داد  یبا همون اخم نگاهم کرد و سر چندلحظه

 .ادین شیپ یکه مشکل امیم کتونیحواستون بهش باشه.منم از پشت نزد

 یاومدم.سع نییپا ها پله از آروم ٬که عصا رو بغل کرده بود  گمیگفت و دستمو گرفت و من با دست د یچشم یلیل

 ایند کی ونیکرد و من م یپشتمون حرکت م یکم یبا فاصله  ای.پورارهیام کم ن هیباشه تا ر قیکردم نفسام عم یم

 .بود داده دست بهم آرامش حس ٬بهش بود شتممرد که پ کی حرکت از ٬ میبار تو زندگ نیاول یبرا ب،یحس عج

 ...بیحس عج کی
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کرد و خودمم باور  یم میناسازگارم همراه ی هیو ر دمیکش یکه هنوز نفس م نیمعجزه بود.ا کی نییبه پا دنمیرس

 دیشا ٬اهرم نداشت  کی ٬بلند  یبه کمک اون ن گمیبغلم و نگرفته بود و اگه دست د ریز یلی.هرچندکه اگه لنداشتم

کرد که هرچندپله که  یمرد پشت سر من حرکت م کی ٬ اه نیا یکردم . در کنار همه  یاز پله ها سقوط م یده بار

 : حالت خوبه؟!دیپرس یم میرفت یم نییپا

که بود من  یهرچ اما ٬ شییجادو یاون صدا ای ارمیداد که کم ن یم زهیو مفردش بهم انگ یدونم اون فعل خودمون ینم

چندتا  یعرضه  یدختر لوس بودم که حت کیاز نظر خودش من  دیروش نداشتم. شا تیدر اون موقع یلیتحل چیه

ر اومده بودم قلعه رودخان با کیها  شیوقت پ یلی.خدمقهرمان بو کیرفتنم ندارم اما از نظر خودم من  نییپله باال پا

غم  کیجذاب اما نفس بر و نداد.اون روز  یهزارپله  نیباال رفتن از ا یمامان بهم اجازه  میو به خاطر مشکل تنفس

 ٬نم ک یباز گهید یخواستم بابچه ها یبچه بودم و م یکه وقت یتو دلم نشست که بروزش ندادم.مثل همون غم میعظ

از طرح  یکاغذ که عاص یصفحه  کیکرد.درست مثل  یم مچاله و قلبم ٬گرفت  یتونستم چون نفسم م ینم اما

 نیتو سطل زباله.همون روز به خودم قول دادم که نذارم ا فتهیشه و م یمچاله م یخوا یکه م یزینخوردن اون چ

که خودم به خودم  ی.حاال من امروز به قولمپله ها رو باال بر نیبار ا کیبه آرزوهام شه و حتما  دنمینقصم باعث نرس

انجام داده بودم  یخطرناک یبس کار که هرچند ٬داده بودم عمل کرده بودم.هرچند که تو راه برگشت نفسم گرفته بود 

اتوبوس  یانتها یسره  کی یها یصندل یرو و بودم داده انجامش باالخره اما ٬شدن حالمم بود  نیو امکان بدتر از ا

 کنه. ریحجمش اس ونیم یکاف یو به اندازه  ژنیام بتونه اکس هیو ر دایبودم تا حالم جا ب دهیدراز کش

 

وقت انقدر مظلوم  چیمونده به آخر نشسته بود و خودش و چرخونده بود به پشت.ه یکی یها یصندل یرو یلیل

 !؟یکه باالسر قبر نشستن شد یآدم نیلبم نشست: االن چرا ع یرو یجون ی.لبخند ببودمش دهیند

کردم که به بچه ها اجازه  یراد هم تشکر م ایاز پور دیحرص خوردنش و دوست داشتم.با نیخورد و من ا یم حرص

 ی.خوشحال بودم که کسحالم خوب شه کمیتو اتوبوس با من  ادیب یداده بود برن اطراف و بگردن و نذاشته بود کس

نشست :  میشونیپ یرو یلیبود.دست ل یمن چ لمشک دینفهم قای.هرچند خودشم دقدیحال ند نیجز اون من و تو ا

 .زادیپر یخیچقدر 

 به حال االنم نداره. ی.ربطخمی شهیدستش قرار دادم : من هم یرو دستمو

 باال. یایزاشتم ب یم دی.اصال نبادمیترس یلیو کج کرد و مظلومانه گفت: خ سرش
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 !؟یریجلوم و بگ یخواست یم یگرفت.هرچند خنده هام کمرنگ بود:آخه تو چه جور خندم

 .یتخس یلیرفت: خ یزیر یغره  چشم

که داخل  یکس به و نگاهم خط ٬ که فقط راننده درونش نشسته بود و به خاطر سرما بسته بود یباز شدن در اتوبوس با

 راننده در و براش باز کرده بود. یبود و آقا ایشد دادم.پور

سته که د یحالت دادم و شال رییبه نشسته تغ دهیازخواب یلیت لومد.با کمک دسسر ازش تشکر کرد و به طرف ماا با

که بودم راننده از  یگردنم و بپوشونه.در حالت یشونم انداختم و تا باز یطرف رو کیهاش دو طرفم رها شده بود و از 

کرد.هنوز اون اخم کمرنگ و داشت :  یفرق م زیهمه چ اومد یداشت به طرفم م ایپور یاما وقت دید ینم یزیجلو چ

 دراز بکش. ری! بگ؟یچرا بلند شد

و  نیصداتون کنم که بچه ها رو جمع کن امیخواستم بلند شم ب یم گهیبهترم االن.د یلیرنگ دادم: خ یلبخندم کم به

 .شرمندم یلیبابت خ نیو من از ا میداشت ری.به خاطر من تأخمیبر

 رنگ اون ٬براش قائل بشم  یخواستم رنگ یکه اگه م یمیمال یمهربون کیجاش و حفظ کرده بود اما  اخمش

 یقلعه هم کم نییندارم.قرار بود بچه ها پا ریتأخ ادی. زیچشماش نشست: خدارو شکر که خوب ونیم ٬بود یحتماگلبه

 بگردن پس نگران نباش.

 

گفت نگران  یکه م نیو راحت کرد.هم المیخ یبیمن بود اما به طرز عج یکم کردن بار شرمندگ یهرچند برا حرفش

د جز لبخن یکرد.جواب یصداش بود که آدم و قانع م ونیتحکم ملموس م کیشدم. ینگران م دینبا واقعا انگار ٬نباش 

 .رمیبگ یاریبه  موحرفش نداشتم.حالم انقدر مساعد نبود که بخوام زبون نیا یبرا

 زد: یلبخند محو یلیو لن دور شد و دوباره از اتوبوس خارج شد بود ازمو یکه از نظر مهربون و گلبه یهمون نگاه با

 بشر. نیچقدر ماهه ا

 !؟یدیو از کجا فهم نی: االن ادیابروم باال پر کی

 گرفت. جهینت شهینم نیاز ا ریآموزشگاهش و داره غ یهمکارا و بچه ها یانقدر هوا ی: وقتیلیل
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د از بد بع شهیهم کنارم قرار گرفت.هم یلیاولم نشستم.ل یجلو گرفتم و از جام بلند شدم و سرجا یو به صندل دستم

 لشمیکرد.دل یم میشد که به شدت عصب یدچار م یو سست یکرخت کی به بدنم ٬نفسم   ومدنیشدن حالم و باال ن

 یمون حال دچار شده بودم.هدفون ببار هم مثل هربار به ه نیهام به خونم بود.ا هیاز راه ر ژنیاکس دنیفقط کم رس

 کمی.یلیکردم: منو ببخش ل یعذرخواه یلیگذاشتنش تو گوشم از ل نیرنگم و از کولم خارج کردم و ح یمشک میس

 شم. یساعت بخوابم بهتر م کیبخوابم. کمی یقیزارم رو گوشم تا به کمک موس یو م نیحالم.ا یب

 میبخواب کمیبرم. یپناه م یقیلب زد: راحت باش.منم مثل تو به موس الیخ یمثل من هدفون شو در آورد و ب خودشم

 .ستیبد ن

به  یوقت ٬ها  کیرد کردن موز یتکون دادم و هدفون و روشن کرد و بعد کم میشگیبراش با همون لبخند هم یسر

 یالد حتداشت.به قول پو دنمیتو راحت خواب یبیعج ریتأث میمال یقیتوقف کردم.موس دمیرس ممیمال یآهنگ ها

 هم مثل آدم نبود.... دنمیخواب

هم دعوت شدند و خواب و بستر آرامششون قرار  یاز شروع آهنگ نگذشته بود که چشمام به هم آغوش یلیخ

 دادند.

 

............................................................................................................. 

شدم.نگاه گنگم و به سقف اتوبوس و بعد  داریب میدوست داشتن دایو شد قیاتوبوس از خواب عم دیشد یتکون ها با

به جلو خم شدم و چشمامو فشار  یبودند.کم دهیخواب یلیهم مثل ل یزدند و گروه یاطراف دادم.بچه ها باهم حرف م

اتوبوس به  یدور گردنم انداختم و اونوقت همهمه  به و گوشم دور هدفون  ٬خواب از روش رد بشه یدادم تا اون محو

 یباز مونده بود دادم و با خاموش کردن دکمه  یبود و دهنش کم دهیخواب قیکه عم یلیبه ل ینگاه می.ندیگوشم رس

 بلند نجات دادم. کیو از اون موز شیطفل یگوشا ٬هدفون روشنش 

به طرف من خم کردند: سالم  یصندل یو از باالخودشون  عیشدند و سر میداریپشتم متوجه ب یصندل یها بچه

 باالخره؟! نیشد داریاستاد.ب

 ! ساعت چنده االن؟دم؟یخواب یلیبراشون تکون دادم: سالم.خ یو سر دمیحالتشون خند به
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 .میبود دهیمگرنه رس میموند کی.ترافمیکرج کیجواب داد: ساعت هشته استاد.نزد شونیکیو  دندیخند زیر

 بود و کیگفت.هوا کامال تار یپنجره رو کنار زدم.راست م یپرده  عیو سر دیحرف سوت کش نیا دنیبا شن گوشام

 !دمی.چشمام گرد شدند: من چقدر خوابمیشمال نبود.تو اتوبان کرج بود یاز جاده ها یخبر گهید

! م؟یکن لیمین او واستو میکه امروز گرفت ییو بامزه بودند : استاد ما عکسا طونیگرفتن.ش و از سر دنیخند دوباره

 .مینظرتون و بدون میخوا یم

 : آره حتما.چرا که نه.دمیطرفشون چرخ به

د: ز هینگاه به نگاهم بخ جینشست و آروم تکونش دادم.چشماش و آروم باز کرد و گ یلیل یشونه  یبعد دستم رو و

 شده؟! یچ

 نیدر ا شهیسقفش روشن بود.هم یبود و چراغا کیاشاره کردم.هرچند داخل اتوبوسم تار کیتار یو هوا رونیب به

 .میگرفت: بلند شو.کرج یحالت اتوبوس منو خواب م

 ما؟! میانقدر خرس یعنیتو جاش راست شد و خودش و خم کرد طرف پنجره:  عیسر

 .یول یبود بدتر من از تو.احتماال: بودم اومده سرحال ٬ دمیخند

تشر رفت: هان  دندیخند یپشت که به عکس العمالش م طونیش یپف کردش و مالوند و به همون دخترا یچشما

 .! خو خسته بودمه؟یچ

هم خندمون گرفت.اتوبوس  یلیاونا از خنده و خم شدنشون به پشت.خود من و ل دنیحرفش مصادف شد با ترک نیا

دو  هم یحالشون کرده بود.گروه یب یها هم خستگ یلیها خواب بودند و خ یلیکم صدا بود.خ یلیخ یبرعکس رفتن

آروم رو  دمید یحاله.چون فقط م چهدر  ایدونستم پور یزدند.نم یبه دو سرتو گوش هم کرده بودند و حرف م

 نبود. صیحالتش قابل تشخ گهینشسته و از پشت د یصندل

 

 یاز ساعت رتریکرده بود و د رمونیاس یکرج حساب کیآموزشگاه.تراف یروبرو میدیبود که رس میساعت نه و ن حدود

نار ک یادیز یها نیو منتظر بچه هاشون بودند.ماش ستادهیاز پدر و مادرا دم آموزشگاه ا یلی.خمیبود دهیرس دیباکه 
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 کیاون حس ها هم  نیکرد.مهم تر یزنده م من یرو برا یادیز یصحنه حس ها نیآموزشگاه پارک بود.خب ا

بودند که بتونن خودشون  دهیرس یاز بچه ها به سن یلیبود.خ یکودک یخاطرات گم شده  ونیم ٬ یمیحسرت قد

نفرات آخر  بایکرد.تقر یساعت شب چقدر  دلشون و قرص م نیا تو اونم ٬پدر و مادرا  یهمراه نیبرگردن خونه اما ا

ها هم  یسر هیبودند و  یداده بودند و در حال خداحافظ لی.پسرها با خنده دور هم حلقه تشکمیشد ادهیاز اتوبوس پ

 یماعاز تقابالت اجت یکردند.بازار گرم و جالب یم یبودند و داشتن دوستاشون و به اونا معرف ستادهیا نشونیار والدکن

 شد. ری.دمیو بر میکن یخداحافط میدور بازوم نشست: بر یلیبود.دست ل

که کنار  یچشمامو عقب فرستادم.قرار نبود هربار که پدر ونیبراش تکون دادم و اون حسرت خونه کرده م یسر

 ها مناسب من و دلم نبود. یباز یلوس نیته دلم ناز کردن و شروع کنه.ا دمید یم یفرزند

کردم.به طرفمون  یلیل و خودم متوجه بود بهم پشتش که و اون ٬قدم برداشتم و با صدا کردنش  ایطرف پور به

 .زد: در خدمتم یبرگشت و لبخند خسته ا

 ی: آقاشهیهم مثل ٬.لبخند زدم یخون یها رگیه بود و چشماش در بود از موبراش سوخت.امروز واقعا خسته شد دلم

 .میر یم گهید یلیبود.بابت زحماتتون ممنون.من و ل یخوب یلیراد روز خ

 گه؟یمن تکرار کرد و اون چشماش و خسته فشرد: شما حالتون خوبه د یحرفا هیشب یزیهم چ یلیل

 

که به  ییاز قول ها یکیبه  یبدحال نیرو تجربه کرده بودم.در ع یو جالب بیعج یفکر کردم.من امروز حس ها یکم

جز حال  یزیها مگه چ نیا یدر کنارش ثبت کرده بودم.همه  یرینظ یب یخودم داده بودم عمل کرده و عکس ها

طور  نیهم شهیمن هم ی.زندگو سربکشم نمیو بب وانیپر ل ی مهیآورد؟! من عادت داشتم ن یخوب به ارمغان م

 بود. یام.روز فوق العاده ا یبنفش پررنگ:من عال دمیشا ایتند و  ینارنج دیبود.شا یگذشته بود.لبخندم رنگ

 یحس نیهمچ ٬که حالتون بد شد  نیبود: چطور باوجود ا یدنید یمتعجب نگاهم کرد.نگاه مردونه اش با هر حس یکم

 .نیرو دار

 .من فقطستین ینبود : خب کار سخت دهیچیپ ادمیرو که اونم منتظر جواب من بود فشردم.راهکار من ز یلیل دست

 ٬ میموقع خوندن کتاب زندگ لیدل نیکشم.به هم یخط م میقشنگ زندگ یقسمت ها ریدستم گرفتم و ز کیماژ کی

 .دآ یبه چشمم نم هیشه.بق یشده م یخط کش یها نوشته اون جذب فقط نگاهم



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
90 

 

 یلیمکث سرش و تکون داد: خ کیچشماش نشست و با  ونیخفته م نیتحس کیرصدم کرد. یبیطور عج نگاهش

 برگشت؟ یبرا نیدار لهی.وسیهم عال

 هست.با اجازتون. نیجوابش و داد: بله ماش یلیبار ل نیا

 نیمواظب خودتون باش کیتکون داد و  یکنه سر یداد هنوز به حرفم فکر م یکه نشون م یلبخند محو و متفکر با

 حوالمون کرد.

با حرفت بدجور مبهوتش   زادی: پر دیبه طرفم چرخ یلیل ٬ نیو به محض نشستن تو ماش میازش دور شد یلیل با

 پشتش. دهیچیپ ی شهیاند هیاما با  ی.ساده حرف زدیکرد

 !دست؟یچیپ دنیرو د ی! ساده زندگده؟یچیپ ی شهیو کج کردم: کدوم اند سرم

 دهیا یزندگ هیاز  ینیهمه مثبت ب نیخوانا شده بود: ا یادیمن ز یبرا یلیزد.ل هیآرنجش و به فرمون تک کرد و اخم

 ؛ مگه نه؟! ادیآل م

ن م یآل؟! زندگ دهیآ ینگهش داشتم.زندگ دیلبم خواست جمع بشه اما نذاشتم.نذاشتم و با زور و تهد یرو لبخند

عالمه نگاه متفاوت به خاطر  هیخورد و  میشونیبرچسب رو پ کی یکه تو سن پنج سالگ یآل بود واقعا؟! من دهیا

 ٬هم نبودم روم نشست  لیتوش دخ یحت وازش نداشتم  یو درک هیدونستم چ یکه خودمم نم یا گهیکس د یخطا

 ی.چوب ندونم کارمیخورد چوب ٬ضربه  نیا یو مامان هم پابه پا شایآل بود؟! نه فقط من بلکه پوالد و پر دهیا میزندگ

پر قدرت بود. لبخندم و  یلیکرد خ یم جادیا یتصور نیخنده اگه همچ نی.امیدیخند یرو و باز هم م یا گهیکس د

 !؟یکن یفکر م نطوریتکون دادم: ا یو سرکردم  ایاح ٬زد  یم بال بال ٬از آب  رونیب یکه داشت مثل ماه

 یآدم معروف کار م هی شیو پ یمستقل ٬یموفق و باهوش ٬ یفکر کرد.تو خوشگل شهینم نی: جز ادیهاش باال پر شونه

 .یزن یکه انقدر لبخند م یهم دار یشاد ی خانواده حتما ٬ یکن

 هستم: خوبه. یداد من قو یتصور خوب بود چون نشون م نی! ازادینابه جا ممنوعه پر الیتکون دادم.فکر و خ سرمو

 خوبه؟! ینگاهم کرد: چ گنگ

 ستم.خ یلی.خیلیخونه ل می.بریچیشدم: ه رهیفرستاد خ یکه انگار سرماشو داشت به تنم م یو شب سرد رونیب به
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که صداش و به محض  یآهنگ ونیو راه انداخت و من م نیماش یحرف چیه یب پس ٬بمونه  شمیقرار بود شب پ یلیل

 اما ٬شه  یدرد خونده م یسی.درد و از طرف بنودمیآئورت قلبم و بلع ی چهیکرد.درد خط انداخته به در ادیحرکت ز

 .بشه رد ٬درد  نیکردم تا ا یدال از اولش کم م هی من

 

 من؟! یازت مونده برا یچ ٬ یمیجز چندتا عکس قد به

 جا..انگار فکر رفتن ندارن. نیهاتو جمع کن از ا خاطره

 کردن منو از پا درآرن. یکیهمه دست به  انگار

 بسه برا من... گهید

 ..دونستمیبودند.چندسال؟! خودمم نم یخال شهیسوختند.اما باز مثل هم یم چشمام

و  کردم.به مامان و لبخندش یفکر م شایبه پوالد و پر دیگرفتم.مثال با یو افکارم کمک م ینیاز اون خوشب کمی دیبا

د باالسر خونوامون مر هیکه مثل  یکه قرار بود به خانوادمون اضافه شه و من و خاله کنه.به عل یبه اون وروجک یحت

 ..کمونیکوچ یبود و به خوشبخت

 دهیخط کش رشونیکه ز ییمن بودند.همونا یپررنگ زندگ یمتنا نایکردند.ا یها به تنهاحالمو خوب م نیا ی همه

 .دمیجنگ یحفظشون م یبرا تالشم تمام با ٬بودم 

 و شکست بده. زادیراه داره تاپر یلیخ غم ٬کم کم دوباره به لبم برگشت.برگشت تا ثابت کنه  لبخند

 شه. یم رد خودش اونوقت ٬ نیو بدون دال بخون درد

 بار هم رد شده بود.تا بعد خدا بزرگ بود. نیبارم عمل کرده بود.ا نیا هیتوص نیا

 که تمومه کارم. نیا نه

 .نیخستم هم کمی فقط

 جا. نیتو از ا یرفت یوقت از
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 خونه آروم نداره. نیا

 .فتمیب ادتیخوام  ینم

 وقت بارون نباره. چیه کاش

 

*********************** 

زبونم برونم مامان چه عکس  یونستم اگه زنگ بزنم و خواستمو رود یکردم.نم ینگاه م دیترد با ٬تو دستم  یگوش به

 گهید یدستم گره خورد و فکرم به جا یده.چشمامو کوتاه بستم و باز کردم.نگاهم به دستبند چوب ینشون م یالعمل

 یفکر رهام نم نیلحظه ا کیخواست.سه روز بود که  یم یدرمون از جونم چ یدرد ب نیدونم ا یسر زده بود.نم یا

ال س یلیکه خ یقلب دیشد یعالقه  هیبه انجامش داشتم. یدیشد لیم کیکرد اما  یم یکه خودمم عصب یکرد.فکر

 مونیبه سرم برگشته بود.نفسمو رها کردم و شماررو قبل پش یبار بهونه جو تر از هروقت نیو اهاجلوش و گرفته بودم 

روشون طرح انداخته بود ساکن  یتونیپام که الک ز یرو به گوشم چسبوندم.نگاهم به ناخنا لیو موبا رفتمشدنم گ

 منتظرم داشته باشند. یگوش ها یجوابگو برا کی ٬ممتد  یموند تا اون بوق ها

 کم کرد.چقدر دلم براش تنگ بود: سالم پسر زشت. استرسم و یکم ٬پوالد   یبله  یصدا

 یم نهیب یمنو م ی.خوبه هر ننه قمریزار یخاک تو اون سرت کنن که به خودتم احترام نم یعنیکرد:  یکالفه ا پوف

 توام. هیگه شب

 

 یتو بودم که م هی.من اگه شباریحرف درن خودیشد باهاش صحبت کرد و لذت نبرد: ب یتا پشت لبهام اومد.نم خنده

 بستم تا قطار از روم رد شه. یراه آهن م لیرفتم خودم و وسط ر

 زدمت. یم یخورد یتا م یخواد االن جلو چشمم بود ی: دلم مدیکش قینفس عم کیاز حرص  پر

 آخه. یو رها کردم: عرضشو ندار خندم
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.اون روز من کل  رهیتورو بگ ادیکنم که ب یم یمن دعا به جون اون یعنی:انداخت قهقهه به منو ٬داد بلندش  یصدا

 راحتم کرده. دهیترش یدم که از دست تو یم ینیریاهواز و ش

 !؟یچونم زدم: مگه من سوارت شدم عوض ریز دست ٬کرده و پر از حرص خفته  بغ

 نیباهم.ا میزن یمن و تو چطور حرف م نهیبب ادیب دیمامان با یعنیخنده زد و من متعجب از خندش موندم:  ریز

 .نمونهیس یجفتمون رو ی کله ٬کلمات گوهربار و بشنوه 

 : خب حاال.کجاست مامان؟!میکرد یم میزبونمون قا یپستوها ونیمواقع خوب ادب و م یخندم گرفت.بعض خودمم

 : تو اتاقشه.پوالد

 رو بده بهش پوالد.کارش دارم. یسرم جمع کردم: گوش یو با دست باال موهام

 .اومده شیواست پ ی: مشکلشیت شوخ خارج شد.دلم رفت واسه اون مردونگاز اون حال لحنش

 خوام باهاش مشورت کنم. یلبخند زدم: نه قربونت.م دوباره

: کرد پر و گوشم ٬آروم مامان  یبعد صدا یزبونش روند و کم یباشه رو هی ٬نشده بود اما بدون ادامه دادن بحث  هیتوج

 !دخترم؟ جانم

با  شهیمترادف م اینقاط دن ی.مادر تو همه تشیپر مهر و امن یاون دخترم گفتن ها یآغوشش.برا یپر زد برا دلم

 !ن؟یآرامش : سالم مامان.خوب

 ! زم؟یعز ی: خداروشکر.تو چطورمامان

 چطوره؟! شای: خوبم مامان.پرزادیپر

 به تن ٬ذکر  نینداشتم بدون ا ادیکرد.احتماال از جاش بلند شده بود و من  دایگوشم اکو پ یگفتن آرومش تو یعل ای

 .مییبده: اونم خوبه مامانم.همه فقط دلتنگ تو ستادنیا

داشتم که  یحرف هیحالم گفتن نداشت.خوب بود که جلوم نبود تا چشماش شرمندم کنه: خب خداروشکر.مامان  من

 .تتیدارم به رضا اجیاحت
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 شده مامان جان؟! یشد: طور یجد صداش

خوام برم کالس  ی: مدیچرخ یاز ترس دور سرم م یهاله ا هیفرستادم. رونیم و نفسمو بو به اطراف گردوند نگاهم

 .یقیموس

 داشت؟! شیکجاش انقدر تشو نیمامان.ا یپر از تعجب شد: به سالمت صداش

 .رمیبگ ادی الونیخوام و یرفتم: م یتا تهش م دی.بابستم چشمامو

.صداش انگار از میبود نی.هممون همهیساز فرار نیدونستم مامان تا چه حد از ا یم.شد آزاردهنده ٬پشت خط  سکوت

 !؟یانتخاب نیهمچ چرا ٬همه ساز نیا ونیبه گوشم خورد: م نیاعماق زم

بدم اومد:  التمیتما نی.از خودم با ادیبه جون خودم و دلم کش شیصداش آت یو با زبون تر کردم.گرفتگ لبم

 که گفتم. دی.اصال ببخشیچیه

 و بشنوم.حرفتو بزن دخترم. نیکه ا دمینپرس نویواکنش نشون داد: ا عیسر

 .نیخوام ناراحت ش یخواست: آخه نم یجام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم.دلم چا از

 .بزن حرفتو ٬دلت بمونه.مراعاتم و نکن مامان  یتو یزیکه تو چ شمیناراحت م ی: من وقتمامان

داشتن  شیپ چندروز ٬کنم  یکه کار م یآموزشگاه تو ٬: راستش مامان نتیزدم به کاب هیساز و روشن کردم و تک یچا

خواستم برم همون جا  یاون صحنه نشده.م الیخ یو منم دلم از اون روز ب یقیموس یکردند بچه ها یکار م الونیو

 .ارزه یشما نم ی.به ناراحتالشیخ یب گهیثبت نام کنم اما حاال د

مامان؟! اگه  یبش الشیخ ی: چرا بدیبه گوشم رس یتصنع یالیخ یب هی با ٬و بعد صداش  شد یمامان طوالن مکث

 ..یعالقته برو ثبت نام کن.پولم اگه خواست

شو بدم.مسأله دل  نهیمونه که بتونم هز یم یمامان.از درآمدم اون قدر ستیحرفش: مسأله پول ن ونیم دمیپر

 شماست.

پا  از زایچ نیبا ا ستیکرد بروزش نده: برو دنبال عالقت مامان.من قرار ن یم یرنگ بغض گرفت اما داشت سع صداش

 .نگران من نباش.امیدرب
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زدم: ممنون  یداد؟! لبخند تلخ ینشون نم یواکنش چشمام چرا اما ٬منم گلوم سوخت  دیرو به سقف دادم .شا نگاهم

 مامان.

 ؟! زادمی: پرمامان

 دهانم و قورت دادم: جانم؟ آب

 مامان؟! شیدی: تو..ددیالش و پرسسو یدودل با

 سوء تفاهم لب باز کردم: نه به خدا مامان. نیدرآوردنش از ا یبرا عی.سرهیدونستم منظورش ک یم خوب

 !؟یندار ی: باشه مامان.کارمامان

 داد:نه مامان.بازم ممنون. ینشون م نوی.لحنش انهیاون آلبوم بش یخواد بره و دوباره پا یزدم م یم حدس

 .ریمامان.شبت بخ یزمی: تو عزمامان

کشت و  یکه داشت خودش و م یساز یچا الیخ یآوردم.ب نییو آروم پا لیزبونم روندم و موبا یرو یریبخ شب

رفتم و به خودم  نهیبه طرف آ میو رو کانتر گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم.مستق لیموبا ٬آبش جوش اومده بود

 .صورتش فرم ٬ گونش چال ٬اون آدم بود.رنگ چشماش  هیشب یادیکه ز یکاشف زادیشدم.به پر رهیخ

 هست. ایدن یبه ام من تو یکس ادین ادشیکال  دمینه؟! شا ایشناسه  یم نهیدونستم اگه االن منو بب ینم

 .نیموهام و تو چنگم گرفتم و همون وسط نشستم زم کالفه

 قطره اشک. هی یو نه حت هیگر نه ٬بغض  نه

 .یریو باز هم دلگ یریدلگ ٬یریدلگ فقط

 

 داد بود: ازت متنفرم.متنفر.. کی نیع ٬سکوت مسموم خونه  یآرومم تو یو زمزمه  دمیپشت گردنم کش یدست

****************** 
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 !یپر یسرجاش جا به جا شد: چه خسته ا یداد و کم یزدم که جوابمو با مهربون یلبخند یسمانه با خستگ یرو به

چپت کنم از بس امروز  یلقمه  هیخواد  یم دلم ٬ امیطرفش خم شد: با تمام خستگکردم و به  زشیبند م دستمو

 .یخوشگل شد

 . نه؟!یدار یبرنم یوقت دست از شوخ چیبدنم و فول کرد: ه یو خندش باتر دیخند بلند

 اشاره کردم: هستش؟! ایگفتم و به در اتاق پور یا دهیکش نچ

 رفتم سراغش. یحوصله بود.جات بودم نم یو ب یعصب یلیمحو شد: هست.اما امروز خ لبخندش

 : واجبه سمانه.بهش اطالع بده.دمیتو هم کش ابروهامو

شدند و در باز  یاتاقش و گرفت و منم واسه چندتا از بچه ها که داشتن از راهرو رد م یرو برداشت و شماره  یگوش

 خداحافظ تکون دادم. یبه معنا یدست ٬کرد  یم دشونید قابل ٬سالن 

ترسناک  یادیشه ز یکه م ی.عصبیزنده برگرد دوارمیرو سرجاش گذاشت و رو به من کرد: برو اما ام یگوش انهسم

 شه. یم

 مترس. شیتخت.ه التی.خادیزدم : از پس من برنم یطنتیپر ش چشمک

ردم ک باز آروم درو ٬صداش  دنیخسته اما متبسم در اتاقش و زدم.با شن  یشدت گرفت و من با همون چهره  خندش

تو هم گره خورده بود.بدون بلند کردن سرش  یبیجلوش بود و اخماش به طرز عج یبرگه ها یو وارد شدم.سرش تو

 .نینیاشاره کرد: بنش یبه صندل

 یبه آدم اجازه  یحوصلگ یب یعنیام بامزه تو هم رفت.دستمو به کمرم زدم و بدون نشستن فقط نگاهش کردم. چهره

شده بود:  صیتشخ رقابلیغ ٬از شدت اخم  بایسرش و بلند کرد.تقر دیازم ند یحرکت یداد؟!وقت یهم م یادب یب

 !ن؟ینیش یاومده خانم کاشف؟! چرا نم شیپ یمشکل

جا حالش خوب نبود و  نیا یکیشدم.انگار واقعا  رهیبود خ یاز خستگ یچشمش که ناش یو سرخ ظشیاخم غل به

خودم لب زدم:  یتوجه به خستگ یشد.لبخندم و عمق دادم و ب یم کار به دست ٬بهتر کردن حالش  یبرا دیبا زادیپر

 .نمیبهم نگفت بنش یکس
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 .نینیگفتم بنش نیوارد شد اخم بهت زده هم شد: من که ونیم

 مگه؟! میشونه باال انداختم: با من بود طنتیش با

 یم یصورتش پادشاه یرو همچنان اخم ٬فرستاد  رونیباره ب کیو نفسشو  یزد به صندل هیشد.از پشت تک جیگ

 شم! یکرد: متوجه منظورتون نم

بود و  نیی: آخه سرتون پانمیبب نطوریخواننده رو ا یآقا ومدیخسته بود و من اصال دلم نم یلیمهربون شد.خ لبخندم

 .نیندادم که با من بود صی.تشخزیچشماتون رو به م

الس .کنینیبنش نییخوام.بفرما یکون داد.تازه متوجه منظورم شد: عذر مبا دست فشرد و سرش و خسته ت چشماشو

 امروزتون چطور بود؟

جاساز شده بود جوابش و دادم:  فمیک یتو که ٬ کینسبتا کوچ یخارج کردن تخته شاس نیمبل و ح یرو نشستم

 .برعکس حال شما.یعال

 آلبومم. یکارا ریخستم.درگ یخستشو به چشمام دوخت: من فقط کم یچشما

 .یپررنگ تر شد: به سالمت لبخندم

رو که با روزنامه پوشونده بودم  یکه اخماش کمرنگ تر شد خوب بود.تخته شاس نیهم ٬لبخند سر تکون داد  بدون

 مال شماست. نیگذاشتم: ا زیم یرو

 هست؟! یو بهش دوخت: چ نگاهش

 .نینیکج کردم: خودتون بب سرمو

که با اخم  ومدیبدش نم دیشا داشت جا اگه ٬از تمام وجناتش مشخص بود  یخستگو دور زد. زیجاش بلند شد و م از

 یلباسش، به رگ ها یتا خورده  نیآست ریمبل نشست و من گ یحوصله و اخمو بود.رو یب یلی.خرونیپرتم کنه ب

 ٬ دیاخمش از صورتش پر کش یهمه   دنشیشدم.روزنامه رو از دور تخته جدا کرد و با د رهیدستش خ یبرآمده 

 بزرگ. یکرد: خدا یم چکه نگاهش از تعجب
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 !نش؟یانداخت یشد: ک رهیهم تو چشمام نشست.سرشو با بهت باال آورد و به من خ یبرق هیتر کش اومد. شیب لبخندم

د حواستون نبو یجمع کردم: قلعه رود خان وقت نمیس یزدم و دستامو رو هیبه مبل تک یطنتیحالت پر ش با

 انداختم.معرکه شده مگه نه؟!

ظاهر شده بود و با  یتخته شاس یانداختم و حاال رو یکه من ازش پنهان ینگاهش و به عکس داد.همون عکس دوباره

 اون با ٬مبهوتش  یاخم نداشت خوب بود.چهره  گهیکه د نیکرد.ا یم یمبهوتش دهن کج یبه چهره  تیفیک نیبهتر

 .دست عکاسش درد نکنه.هیعال واقعا.هیرش و با مکث باال آورد: عالتر بود.س نیدلنش برام نگاه برق

 انصافا از خودتون خوشگل تره. یپر صدا شد: ول لبخندم

 زد.اخمش کامال نابود شده بود: مثال عکس خودمه ها. یمحو لبخند

 تو چشماش زل زدم: عکاسش خوب بوده. سرتقانه

دلم و حس کردم: بر  یجمع شده  یشد و من دست و پا رهیتو چشمام خ یتر عمق گرفت.با مهربون شیب لبخندش

 منکرش لعنت.

 !؟نیکه خواستمو بگم رد نکن نی: حاال پس انقدر خوب هستدمیخودم و جلو کش طنتیو پر از ش دمیخند زیر

خواست موهاش و لمس  یشد.احمقانه دلم م نهیس به دست ٬و لبخند  یابروش باال رفت و با همون مهربون هی

 شنوم. یتونستن حس کنن: م یپلکامم م یشون و حت یکنم.نرم

که به قول  یکار.کردم کج و سرم ٬نگاه ممکن  نیتر رگذاریخواستم.مظلوم و با تأث یم دنیتر از شن شیب یزیچمن

 .رمیبگ ادی الونیخوام و یکرد: م یبه خواسته هام کمک م دنیمن و در رس بیعج ٬پوالد 

 

 یمیتصم نیباعث شد همچ یچ: شد خم جلو به ٬شده باشه  یو انگار که موضوع جد دیتعجب و تو چشماش پاش گرد

 ؟یریبگ

ز جمع: خب من ا ایبراش مفردم  قایدونستم دق ینم یکرد.من حت یاستفاده از افعال مشخص م یو تو فشیتکل کاش

و اون  دمیمانه پرس.صبح از سنمیبب آموزش بخوام شده فرصت حاال اما.داشتم عالقه بهش ٬قبل  اریبس یسال ها
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 ششیتا برم پ نیکن یرو بهم معرف یکیخوام  ی.حاال ازتون منیدار رشیسال آخر پذ یها یگفت که فقط از هنرستان

 آموزش. یبرا

خوام  یدونستم م یکارمو درک نکرده بود.خودمم درک نکرده بودم فقط م لیهنوز دل دینگاهم کرد.شا متفکر

 .ستین یقرار داد: مسأله ا زیم ی.عکس و آروم رونمیآموزش بب

 !؟یچ یعنی نینگاهش کردم: و ا یسوال

 .دم ی.خودم بهتون آموزش مستین یبه معرف اجیلبش: احت ینشست رو یور کیلبخند محو و  هی

 

 !ن؟یگفت یشدم: چ لیو به جلو ما دمیشالم کش یبه گوشه  یچشمام گشاد شد.دست مردمک

دم.دوست ندارم استاد  یم ادینگاهم کرد: گفتم خودم بهتون  تیباجد بعد و فشرد دست با هاشو پلک ٬ خسته

 .یا گهید یآموزشگاهم و بفرستم جا

هار: ب یقلبم پخش شد.مثل گرد گل تو یتو یلیدل یو ب بیعج یمبهوتم و پر کرد.خوشحال ی چهره ٬کم کمک  لبخند

 .نیبه من آموزش بد نیرس یم نیبگم! شما مطمئن یدونم چ یمن..نم

 یکه کالس عکاس ییروزا.بله: اخم بدون اما ٬شده بود  یرفت.دوباره چهرش جد زشیجاش بلند شد و به طرف م از

 .میکن یساعت کار م کیبعدش  نیدار

گرفت:  یشده با نگاهم جلوش و م یاومد چون ذوق قاط یبه چشمم نم گهیجام بلند شدم.تفاوت قدمون د از

 لطف تشکر کنم. نیدونم چطور بابت ا یممنون.نم

 یعکس و برام م نیا لیفا ی.راستستیبه تشکر ن یاجیانداخت: احت زیم یبه اون عکس رها  شده رو ینگاه کوتاه

 !ن؟یفرست

 ن؟یخوا یم یچ یپرسم.برا یخوام که م یزدم: حتما.فقط عذر م لبخند

 شده. یکنمش.عکس خوب ریش نستاگرامیخوام تو ا یزد: م یبند و خسته ا مین لبخند
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 !گه؟ی: با اسم عکاس ددیباال پر ابروم

 لبش جا خوش کرد: بله خانم عکاس.با ذکر اسم خودتون. یرو ینگاهم کرد و بعد لبخند مهربون چندلحظه

 .گهیخواهش د هیبهم: خب حاال  دمیکوب دستامو

ورودم آروم تر بود.زبونم  یسبت به لحظه مردونه که ن یزد و نگاهم کرد.منتظر و با اون چهره  هیتک زیو به م دستش

 برم. الونیو دیخر یبرا نیکن یجارو هم معرف کی نی: لطف کندمیلبم کش یو رو

منو مخاطب قرار داد: آدرس و که  یزینوشتن چ نیبرگ جدا کرد و ح کی زشیم یو از دفتر رو دیپشت چرخ به

 یبه ساز گرون و خاص اجیشروع احت ی.برانیتازه شروع کن نیخوا یکه م نیو حتما بگ نیبر ٬بهتون دادم 

 کنه. یبهتون معرف یدونه چ ی.خودش مستین

 یمو ک می.مالادیم تشیکردم عطرش به شخص یبود و چقدر حس م دهیچیپ مینیب ریعطرش ز یتکون دادم.بو سرمو

 به سرد. لیما

 بهش متعجب نگاهمو ٬دستش اما با رها نکردن  رمیکه به طرفم گرفته بود و بگ یدراز کردم تا کاغذ دستمو

 !گه؟ید نیانتخاب کرد یکه ساز سخت نیدون یبود: م یجد.دوختم

 دونستم: بله. یمکث سرموتکون دادم.خوب م با

 یرو نصفه رها م یکه کار یی. آدمازننیکه وسطش جا م ینباش ییاز اون ها دوارمیهمون حالت زمزمه کرد: پس ام در

 .یش الشیخ یاالن ب نیهم یش مونیخواد اگه قراره وسطش پش یکنم و دلم م یکنن و درک نم

 

رها کرده  مهیرو ندارم که نصف و ن یکار چیه میتو چشماش نگاه کردم: منم تو زندگ یبار جد نیاول یو برا مصمم

 باشم.

 نیا دوارمیزد: ام ی.کاغذ و رها کرد و لبخند محوخواست صحت حرفمو متوجه بشه یم دیشد.شا قیچشمام دق تو

 نباشه. نشیمورد اول

 کنم. یراحت.من فعال زحمت و کم م التونیرفتم: خ فمیو از وسط تا کردم و به طرف ک کاغذ
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 به اونم نگاه ٬شونه  کیکرد.مثل  ریگ شونیپر ی.نگاهم به اون موهادیموهاش کش ونیم یتکون داد و دست یسر

 کم کرد. یادیو تا حد ز میعکس ..خستگ نیشد: ممنون بابت ا رهیخ عکسش

 نداشت.خدانگهدار. یلبم بوسه زد: قابل یرو یمهربون لبخند

 !؟ی: زنده ادیخند دنمیو من از اتاقش خارج شدم.سمانه با دزمزمه کرد  یسالمت به

 کردم. ایونم احزدم: تازه ا یآوردن صدام بهش چشمک نییپا نیشونه هام انداختم و ح یبا دوبند رو کولمو

 و از آموزشگاه خارج شدم. دمیبوس و گونش ٬سرخوش  یخنده  هینگاهم کرد و من با  جیگ

 

 کل: یدانا

 نیزدند و ا یم له له ٬لقمه خواب  کی ی.چشماش براشیصندل یداد به پشت هیموهاش زد و سرش و تک ونیم یچنگ

رمق  یشونه اش نشست و باعث شد ب یرو دیخواست.دست سع یشد که م ینم یاون ٬قسمت آهنگ با تمام تالشش 

شکن بود اما اونا هم پا به پاش  کمرخودش  یرو یکه فشار کار نیخسته بود ، با ا میت یهمه  ینگاهش کنه.چشما

و و بزار واسه فردا.ت شی.بقایگرفته و خسته بود: بسه پور دیسع یکردند.صدا یبودند و داشتند تالش م ستادهیا

 .یخوا یشه که م ینم یاون یبخون یهرچ یخستگ

 ساعت هیاش زمزمه کرد:  قهیجل یباز کردن دکمه  نیلباسش و به طرف باال تا زد و ح یها نیجاش بلند شد.آست از

 .میکن یم ضبط دوباره ٬ نیاستراحت کن

قرار گرفت و  کیشد.پشت ما یا شهیوارد اتاقک ش تیاهم یاما ب دیو پشت سرش شن دیسع یپوف کالفه  یصدا

جا انداخت.به خودش قول داده  ونشیو م رهاشیبار آهنگ و خوند و تحر نیکنه.چند نیتمر کیکرد بدون موز یسع

 کیتولد  ی هیآلبوم بشه هد نیبود ا قرار یتونست باشه وقت یهم نم نی.جز ابود که آلبوم واسه اسفند آماده باشه

 .زیعز

 آلبوم به همه اثبات کنه. نیا ی هیبودنش و با هد ییخواست دا یرفع شد.م شیخستگ ٬ایلبخند مهربون مان ادی با

 و هم به خودش.. هیبه بق هم
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که به  یساعت کیاز  یو عقب روند.هنوز کم شیشونیپ یرو ختهیر شونیپر یخفه کرد و موها نهیو تو س آهش

شلوارش خارج کرد و با وصل شدن به  بیو از ج لشیوقت داده بود مونده بود.ناچار موبا میت ینوازنده ها و اعضا

 اسم افتاد. کی به چشمش ٬ها  امیپ میعظ لیخ ونیم ٬تلگرام  یو رفتن تو نترنتیا

ه نصب شده بود جاش و ب وشیکه تو استود یعکس لیفا دنیفرستاده بود؟! تعجبش با د یزیکاشف؟! براش چ زادیپر

 یکرد.چندلحظه واسه  ریش نستایاز اون قسمت داخل ا کرد و رهیذخ شیداد.عکس و تو گالر زیلبخند خسته و ر هی

متن  هیها منتظرن تا با  یلیخ ٬پخش شده  نگلشیس یکارها یدونست که از وقت یمتن پستش تعلل کرد.خوب م

 دهیمثل آب نطلب دهیعکس نطلب” بود نیا دیکه به ذهنش رس یمتن نیدامن بزنن.ساده تر عاتیشا بازار به ٬خاص 

 کرد. ریپست وارد کرد و پست و ش ریهشتگ اسم خانم عکاس و به درخواست خودش ز” مراده

 زد. یافتاد ناخوداگاه لبخند م یتر م طونیکالسا ش یاما از بچه ها دیاستاد جد نیکار ا ادی یوقت

 ٬ شیجوون ونیصاعقه م هیکه  یبود.درست از همون وقت دهیاون ند یرو به سرزندگ یسال ها بود اطرافش کس دیشا

 خط بزرگ انداخته بود. هی

 یدیآ.گرفت محبت رنگ نگاهش ٬پستش قرار گرفت  ریکه ز یکامنت نیاول دنیلبش قرار داد و با د یو رو دستش

 دورت”رو لمس کرد و کامنتش و زمزمه کرد ایمان لیعکس پروفا ی.روزاشت یکامنتارو براش م نیراد اکثرا اول ایمان

 ”جذاب من یبگردم اله

 ”بچه خدانکنه”دیدلش غر یو فقط تو جوابش و بده نستایتو ا عاتیتونست به خاطر همون شا ینم

بود و حاال مامان دوتا وروجک شده بود.دلش  شیسوگل یزمان هیلفظ.بچه؟! اون بچه  نیخندش گرفت از ا خودشم

 یمحکم یدلش جا ینان توگرفته بود اما همچ یا گهید یرنگ و بو دیشا ایهمشون ضعف رفت.محبتش به مان یبرا

 کرد. یکه با همه فرق م یخواهرزاده ا یمخصوص فقط برا یجا هیداشت.

 

که صفحش خاموش شده بود  یا یگوش از و نگاهش ٬دیقامت بلند سع دنیضبط و د یا شهیباز شدن در اتاقک ش با

 !م؟ی.ضبط و شروع کنایبود: بچه ها آمادن پور نیبراش سنگ یادیز دیگرفت.نگاه سع
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کرد.اومدن  میدهانش تنظ یو روبرو کیگوش هاش قرار داد و ما یرو رو یتکون داد و از جاش بلند شد.گوش یسر

آهنگ و  نیا.بست چشماشو ٬ شهیاز پشت ش دیو با باال اومدن دست سع دیبچه ها و نشستنشون سرجاهاشون و د

بوم آل نیآهنگش در ا نیا نیزتری.عزکنه اهنبود به متن نگ یاجیو احت شیملود تا گرفته شعر از ٬خودش ساخته بود 

براش به  یا یبود که مشکل و ناراحت دواریام ٬توش گنجونده بود و البته  ایکه حرف دلش و به مان ی.تنها آهنگبود

 .ارهیوجود ن

شروع به خوندن کرد و اون خش  تمیسر ضرب ر دنیرس با و کرد مرور ذهنش تو هارو گام ٬که شروع شد  آهنگ

که اون  ییروزا ٬نقش بست شیو چندسالگ ستیب یروزا ریتصو ٬کارش بود.پشت پلکاش  ی کننده کمک ٬صداش 

 خودش... یخودش بود.فقط برا یبرا

 .خوابت. ینشه تو دامیپ یداد قسم

 ظاهر نشم سر راهت. یداد قسم

 اعتقادم. نی..لعنت به ا یداد قسم

 .التیبرم از خاصال  یداد قسم

 شه حالم. یکه من تو نبودت عوض م  نیا یدون یاما نم یداد قسم

 .زمیبند به تو عز میزندگ همه

 .کارم یخوره تو یگره م ینباش

 بعد تو با خودم سر کنم. نشد

 قسم هاتو باور کنم. نیا نشد

 اومدم بعد تو با شکستم. کنار

 اومدم اما بدجور شکستم. کنار

 .یبود یک فتهین ادمی یداد قسم
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 .یذرم به فکرم نبود هی یحت تو

 تو حال بدم. یو جا گذاشت من

 ندم. تینشد دل به دور یرفت تو

 ...یداد قسم

بلند نشست و با دست  یتک صندل یو روانداخت  نییبود؟! سرش و پا نی.کم آوردن مگه جز ادینکش گهید صداش

 یکرد؟! از جون اون گذشته چ یاشت کدوم قبر و نبش مکرد؟! د یم یچه غلط قایعالمت داد قطعش کنن.داشت دق

داخل اتاقک شد و با  دی.سعبده نگحاضر بود تن به انتشار آه زشیعز یناراحت متیکه به ق قایخواست دق یم

 .!خوب دراومده بود؟ینگاهش کرد: چرا قطع کرد یناراحت

 نگلیآهنگ و با س نیصورتش به حرکت درآورد: ا یو بعد دستش و رو دینگاهش کرد.موهاش و به چنگ کش خسته

 عوض کن. زمیعز

 معلوم هست؟! یگ یم یدار ی: چدیباال پر دیسع یابروها

 ینم ٬دیکرد:عوضش کن سع ینم ریکه تو گذشته س نیبود مگر ا یشد و از جاش بلند شد.معموال آدم صبور یعصب

 نیا نیزگیمنتشر نشده رو جا ینگالیاز س یکیاموشش کن...کال فرنگالیآهنگ نه تو آلبوم باشه و نه تو س نیخوام ا

 آهنگ کن و آلبوم و جمع کن.

 گفتن و پالتوش برداشتن بعد و شد خارج اتاقک از ٬اعتراض بلند شه  یبه نشونه  دیسع یکه صدا نیقبل از ا و

 خارج شد. ویاستود از ٬گروهش  یبه بچه ها دینباش خسته

 

گذشته  یکه هرزگاه نیبرآمده اش فروکش کرد.ا یها رگ آروم ٬سرد که به صورت گر گرفتش برخورد کرد  یهوا

 میکار ممکن و کرد که تصم نیکرد.خوشحال بود که خوشبخته..درست تر یم تشیشد اذ یبراش انقدر پررنگ م

 یبه دست گرفت و رو لیوبام ٬دردناکش  یها قهیفشردن شق نیشد و ح نشیگرفت آهنگ و عوض کنه.سوار ماش

چشمش نقش  شیپ ٬خندون  یو لبا ییحالت دار طال یموها اون با ٬رشیرو لمس کرد.تصو ایمان یشماره 

 زود تماس وصل شد: جون دلم ؟! یلیو از پارک درآورد.خ نیرو در حالت بلندگو قرار داد و ماش یبست.گوش
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 نیا یا هیاگه ثان یگرفته.اون آهنگ حت یدرست میمکرده بود که تص دایپ نانیتر اطم شیزد.حاال ب یمحو لبخند

 !؟ی.خوببال خوشگل یموند: جونت ب یهمون جا م دی.گذشته بادیارز یکرد مفت نم یتر از جون و ناراحت م زیعز

 ؟! یی! کجا؟یچطور تو ٬یپخش شد: عال نیماش یتو خندش

 بهشون ٬دنبال فنچات  امی.دارم مصدات خوب شدم دنیو دور زد و با همون لبخند محو جوابش و داد: با شن دونیم

 .دادم یشهرباز قول

 دوتا فتنه راحتم. نیاز دست ا یچندساعت هی پس ٬دختر پر از ذوق شد : آخ جون  یصدا

 .کن آمادشون ٬همه سال که مادر شده بود : آره نیبعد ا یحت ٬دختر نیشد ا یعمق گرفت.بزرگ نم لبخندش

 کنم. ی: االن آمادشون مایمان

 خونتونم. یجلو گهیساعت د می: پس بجنب برو سراغشون خوشگلم.نایپور

 : باشه .فعالایمان

 

 ادهیپارک کرد و پ دیدر سف یو جلو نیماش ٬که گفته بود برسه یتر از موعد رید یا قهیده دق کیباعث شد  کیتراف

و به طرفش  رونیب دنیشده پر چیپ کاپشن ٬ کوچولو فنچ تا دو و شد باز در ٬که زنگ در و بزنه  نیشد.قبل از ا

 من؟! یعشقا نی: چطوردیبوس حکمصورت هرکدوم م.خم شد و هردو رو باهم تو بغلش گرفت دنیدو

 ری.چقدر دییدا میبرد جواب داد: خوب یدل م بیکه تو اون قد و باالعج یهاش و عقب داد وباناز یگوش رو ٬بهار

 .میسر مامان و بخور می! مجبور شد؟یاومد

ا گه م یمامان م یول میکن ینم یکار چی: البته ما هدیحرفشو گرفت و دست به کمرکوب یدنباله  عیهم سر بهراد

 .میخور یسرش و م

به روشون لبخند زد: مگه بابا نبود که شما سر  شیقرارشون داد و با تمام خستگ نیزم یگرفت.خم شد و رو خندش

 !ن؟یمامان و خورد
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اومد:سالم  رونیب یعاص و کالفه ٬تو اون پانچ کوتاه  دهیپوش ٬ ایمان و شد باز دوباره در ٬که جواب بدن  نیاز ا قبل

 .ایپور

:  دیو بوس شیشونیدردونش.دست دراز شدش و فشرد و پ دنیبا د دی.محبت نگاهش سر به فلک کشستادیا صاف

 !ست؟یمگه خونه ن نیسالم مامان خانم کالفه.آترد

از من قرار بود  رتریو برنگشته.امروز عمل داشت و د مارستانهیگرفت: نه هنوز ب یحالت زار باشیو ز یرنگ یچشما

 دوتا نابود کردن. نی.منم که اادیب

 !ن؟یکرد تیاذ و مامان: برسن نظر به مظلوم ٬داشتند  یسع طونشونیش یبه طرف بچه ها که با اون چشما دیچرخ

 گه. یم ادی.مامان به ما مشق زستین نطوریا چمیرو به دست گرفت: ه ایپور یپالتو یلبه  عیسر بهراد

 .کدوم مشق؟!نیکامل هم امال ننوشت یصفحه  کی ی.حتنایدهنش: اِ اِ اِ.وروجکارو بب یمشت شد جلو ایمان دست

 یاضیصفحه ر کیمدافعشونه: عوضش  شهیهم ایدونستند پور یالتوش و تو دست گرفت.هردو مهم اون طرف پ بهار

 .مینوشت

کرد.دست آخر دست بچه ها رو گرفت و  یمناظره نگاه م نیبا خنده فقط به ا ایپور کرد چپ براشون و چشماش ٬ ایمان

 .برمشون یمن پارک نم گهی.وگرنه دیفردا جبران کنن مامان دنیزد: قول م یچشمک ایرو به مان

که  نیا از قبل.کرد سوارشون ٬ نیپشت ماش یبا باز کردن درها ایگفتن و پور یبلند مید یقول م عیها سر بچه

 دور بازوش حلقه شد.با محبت نگاهش کرد: جونم؟! ایمان دست ٬خودش سوار بشه 

 .گهیوقت د هیواسه  یذاشت ی.میعمق گرفت: چقدر خسته ا ایلبخندمان

 قربونت برم.قول داده بودم بهشون.حاال هم بروتو سرده. ستمیقرار داد: خسته ن ایو دوطرف صورت مان دستش

 خواننده که من شخصا فدات بشم. یبه خنده شد: چشم آقا لیتبد لبخندش

 یکس یفدا یکن یم خودی: شما بادیسرش ب ییبال ٬خواست به حرف  ینم یجمله رودوست نداشت.حت نیکرد.ا اخم

 .برو تو.یبش
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 با و شد سوار خودش ٬و بعد بستن در با همون لبخند داخل خونه شد  ایو رهاش کرد.مان دیو بوس شیشونیبعد پ و

 بهار و بهراد و هوا برد. غیج” خوره یذرت م یک ” گفتن

 

*********************** 

 :زادیپر

 اون به و نگاهم ٬شدن کالس  یم و بعد خالکه تو کالس مونده بود رو با لبخند داد ینفر نیآخر یخداحافظ جواب

 یرو یوجودم گرما بده.کم یشده بود تا به همه  قیرگم تزر نیتر یمرکز درون درست ٬ یدادم.حس خوب یخال حجم

 .دمیخودم زمان خر یبود برا هو دکور شد دهیچ کیکه کامال کالس یکالس ی رهینشستم و خ میصندل

گذاشته بودم و بردارم و پرواز کنم طرف  زمیم ریکه ز یالونیو فیک اون ٬عد من بودم تا اکثر بچه ها برن و ب منتظر

 .ایپور

خوش  یخاطره  نیپررنگ تر ییجورا هیساز  نیکردم.ا یو استرس رو هم تو وجودم حس م یداشتم اما دلنگرون ذوق

 هیو  رهیخواستم جون بگ یکه نم یدلتنگ هی ٬حسرت  هیفقط شد  میسالگ پنج بعد از اما ٬مهیمن تا قبل پنج سالگ

 اش شکست. شهیش ٬سنگ  هیکه انگار با  ریمشت تصو

 یکیداد. یم آرامش بهم ٬ فیک بیقرارش دادم.اون شکل عج زیم یبرداشتم و رو زمیم ریو از ز الونیو یمشک فیک

 ٬که هنوز بچه بودم  یوقت ٬ها  شیوقت پ یلی.خمیخونمون داشت نیرزمیز یتو ٬تر  یمیقد یلیو البته خ هشیشب

 یف ساز و که روش و خاک گرفته بود نگاه میو ک نییرفتم پا یم نیو پاورچ واشی ٬خونه نبود  یکه کس یزمان

که  یتا بفهم آدم دیگرده.طول کش یروز برم هیکردم.اعتقاد داشتم  یم زشیگرفتم و تم یدستمال دستم م هیکردم.

 .ستین یبرگشتن گهید ٬ره  یخودش م یپاها با ٬که خودش  یدمبه برگشتش باشه اما آ یدیام دیگم شده شا

 

 یم شمونیشه و پ یم خوشحال ٬ ستیرو سازش خاک ن گهید نهیکردم اگه برگرده و بب یفکر م یعالم بچگ تو

 .دمشیشدم و اون جا د یچکاپ م دیام با هیر تیوضع یبرا ٬ تهران میمونه.ده سالم بود که اومد
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کرد که سال ها بود  ینگاهش م یدو سه ساله بود و با چنان محبت یبچه  هی.دستش تو دست دمیاما من د دیند مامان

 حسرت نگاهم بود.

منتظرش  گهیاما از اون روز به بعد د هیچ دمیکه خودم نفهم یزیچ هی ٬تو وجودم شکست  یزیچ هیروز  اون

 .اوردمیاسمشم تو ذهنم ن گهید یدوسش نداشتم.من حت گهینبودم.د

.لب هام و کش دادم و دمیساز رها شدم و به طرف در چرخ فیبه اون ک یرگیخ و فکر از ٬که به در خورد  یبه اضر با

لب زد: منتظرتون بودم  دیکرد.نگاهم و که معطوف خودش د ینگاهم م تیخواننده با جد یدوباره لبخند زدم.آقا

 .نیشد مونیگفتم البد پش نیومدین دمید

رن هم ب گهید یکالسا یدوشم انداختم: منتظر بودم بچه ها یبرداشتم و رو اطیساز و با احت فیجام بلند شدم و ک از

 !م؟یکن نیتمر دیبا کجا ٬ امیبعد ب

 .یقیکالس موس نیاریب فیفرو کرد: تشر بشیج یو تو دستاش

 ٬چشم نوازش  یبیبه طرز عج کلیپهن و ه یها شونه اون به ٬نگاه کوتاه  هیو جلوتر از من حرکت کرد و من بعد  گفت

کرد شدم.نگاهم چندلحظه به  یم نیتمر یقیموس یکه اون جا با بچه ها یکالس وارد و کردم حرکت سرش پشت

دو تا پوستر بزرگ از باخ و  وارید ی.رویقرمز و مشک یبا نت ها دیسف ی نهیموند.پس زم رهیکالس خ یواریکاغذ د

 رخش. میاز ن دیو سف اهیس ریتصو هی ٬خودش منقش شده بود  ریبا تصو وارمید هی ٬بود  یوالدیو

 از کندم دل ٬کرد.با صداش  یخورد و چشم و نوازش م یم موج ٬ کیمدرن و کالس یایدن نیکه ب بایاتاق دلباز و ز کی

 .نمیو جذاب کرده بود: سازتون و بب رگذاریهارو هم تأث وارید یکه حت یو هنر ییبایز همه ونا

و  اهیاون س ی نهیتو پس زم یقرمز نی.ابلند و قرمز نشستم یها یاز صندل یکی یساز وبه طرفش گرفتم و رو فیک

 ادیشده بود که آدم و  دهیپوش ییها پوش کف با ٬پام  ریز نیبه خاکستر بود.زم یروح زندگ دنیدم نیع ٬ یدیسف

شطرنج زنده و محاصره  نیا یستم اما حتکدوم مهره نش یدونستم جا ینم قایانداخت.من دق یشطرنج م یصفحه 

 ریپر بود از عکس و تصو واراشید یبا کالس من که همه  سهینت ها رو هم دوست داشتم.در مقا یایدن ونیشده م

 متفاوت تر و البته جذاب تر بود. یلیجا خ نیا ٬پازل بود  هیشب ٬کف پوشش 
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 !ن؟یدون یاز نت ها م یزیاز پشت سرم باعث شد بچرخم: چ صداش

 .یچیه بایباال انداختم: تقر یالیخ یکردم و شونه هام و با ب نگاهش

دست گرفتن ساز و براتون  حیصح روش اول ٬ ستین ی: ساز بددیکش رونیو از کاورش ب الونیزد و و یمحو لبخند

 .یخط حامل بدون یرو دیهرنت و با یدم.جا یم حیرو توض یقیموس یدم و بعد هم نت ها و الفبا یم حیتوض

شونه هاش قرار داد و به اون قسمت پهن و  یرو رینظ یژست ب هیکج کردم و تکون دادم و اون ساز و با  سرمو

 ٬.طرز حرکت آرشه شیریبا مچ باز بگ دیبا ٬فیگن گر یم نیکه با دستش گرفته بود اشاره کرد: به ا الونیو ییانتها

 .نهک یخرک حرکت م یمواز ایو  میس یمهمه.آرشه رو یلیساز خ یرو

 .نمیشونت بب یتند سرمو تکون دادم و اون ساز و به طرف من گرفت: بزار رو تند

نقش  شیشونیپ یرو یزی.اخم ررمیدستاش ساز و گرفته بود منم بگ ونیکه اون م یهمون طور قایکردم دق یسع

کن که  میدستت تنظ شونه و یساز و رو یجور هیافتاده باشه. دینبا ٬دستم: دستت و ببر باال  ریبست و آروم زد ز

 .ستهیشونت با ینبود هم ساز رو فیاگه دستت به گر یحت

 یکه دستش بهم م نیداد.از ا رییتغ فیگر یجاش و رو یبار مچ دستم و گرفت و کم نیتکون دادم و اون ا سرمو

لب باز  یجد لحن همون با دوباره ٬دستم و که درست کرد  یواقعا واسم ناواضح بود.جا لشمیگرفتم.دل یخورد گر م

 .فتهین تدست یدستت راحت بشه و وزن ساز رو دیبا یکرد: واسه انگشت گزار

 و اون با گرفتن ساز از دستم سر تکون داد: بد نبود. دمیمد نظرش رس شنیبه پوز باالخره

گفت بد  یطرف و اون طرف برد و تازه م نیساعت دستم و به ا میکردم و سرتقانه تو چشماش زل زدم.ن اخم

 .یو نگاهش مهربون شد: چه نگاه ترسناکبه چشمام کرد  ینبود.نگاه

 ید برا.بد نبونیتو ذوق آدمم نزن نیکن ینم قیدرد گرفته بود: تشو کمیبند شونم کردم.چون عادت نداشتم  دستمو

 من مترادفه با همون بد بوده.

اول خوب بود.حاال  یجلسه  یجملمو اصالح کنم.برا نیشد: پس بزار رهیتو چشمام خهمون نگاه مردونه و مهربون  با

امروز گفتم  یو من هرچ میکن یال رو با هم کار م میس یاول رو ونیسیپوز یبعد یسراغ دفتر نت ها.جلسه  میر یم

 .نیکن نیروش تمر دیبا یعنیخوام. یو ازتون م
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 اوردهیوقت ازش سردرن چیبودمش اما ه دهید ادیاون دفتر نت که ز ونیتکون دادم و کلمو فرو کردم م سرمو

لم ببلعم.د عیداشتم جمع کردم تا مطالب و سر یذهن ییتوانا یدادن شد و من هرچ حیمشغول توض یساعت میبودم.ن

 میاگرچه هنوز مفاه نیساعت تمر کیدست و پا جلوه داشته باشم. یدختر خنگ و ب کیخواست از نظرش  ینم

و  دستم رمیکه منم بتونم اون ساز و با مهارت بگ نیناجذاب بود اما به شدت دلم و خوش کرده بود.ا دیو شا ییابتدا

اما خاطره ساز  یتکرار دایشد یکرد.همون آهنگ ها یم یسلطان قلب ها باهاش بزنم چقدر دلم و رنگ اینازم  یالهه 

 جوون ها مثل من. یو بعض اه یمیقد یهمه  یبرا

 یم زشیاز چهره اش ر یو رها کرد.خستگ دشیکش یجا به جا شد و پاها یکم یصندل با ٬حرفاش اتمام  بعد

 شرمندم. یلیبهمن.نگاهم دلسوز شد: من خ کیکرد.مثل 

 نگاهم کرد: چرا اونوقت؟! متعجب

ون و آزادت میتا نیا منم ٬کامال مشهوده  تونینگاهش کردم: خستگ پشیبستن ز نیکاورش قرار دادم و ح یو تو ساز

 ازتون گرفتم.

 .پس خودت و به خاطرش ناراحت نکن.زد: من اکثر اوقات خستم یبند و محو مین لبخند

آدم  نیا چون ٬شما  ایمن واقعا مهم نبود تو باشم  یکرد.برا یشده بودم تو.کاش واقعا فعالش و هردم عوض نم دوباره

 یاشتباهه.آدم نیکرد: خب ا یم گنگ ذهنمو ٬فعل ها  نیچرخش ب نیآدمم اما ا نیمنظورتر یثابت کرده بود براش ب

 کنه. ینم یزندگ یعنیخسته باشه  شهیکه هم

 یو خواست و اجازه  نمیدورب دلم ٬قرار داد نیو زم یصندل نیب ی لهیم یپاش و رو هیو  دیموهاش کش ونیم یدست

 خالصه بشه. یخستگ نیتو ا میزندگ لیمن دال دیگرفتن عکسش : خب شا یآدم برا نیتام از ا

 

کنه.مگر  یآدم و سرحال م شهیهم یکه آدم و خسته کنه.زندگ ستین یواسه زندگ یلیدل چیام جمع شد: ه چهره

 اشتباه باشه. حاتمونیکه ترج نیا

 !؟یبرس یبه چ یخوا ینگاهم کرد: م قیجمع کرد و دق نشیس یرو دستاشو
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هم  گهی.سه تا فصل دستیزمستون ن شهیهم یکه زندگ نیدوست نداشتم: ا ادیبحث و ز نیفرستادم.ا رونیو ب نفسم

 وجود داره.

 : من عاشق زمستونم.دیباال پر ابروش

 بودن. یتک بعد یعنی نیزدم: و ا یزیآم طنتیش لبخند

 صدات کنم؟! کیتونم به اسم کوچ یدستش چونش و خاروند و از جاش بلند شد: م با

 .ستین ینداشت: مسأله ا یبه همون فعل ها.از نظر من اشکال میدیرس باالخره

 .زادیفهمم..پر ینم یو متفکر نگاهم کرد: من بحث فلسف یتکون داد و جد یسر

چقدر از  ارمیخودم ن یکردم به رو ینا آشنا.اسمم و خاص صدا کرد.سع دایو گذرا و شد عیحس سر هی.ختیر قلبم

هم  گروید یجز زمستون فصالگم به  ی.من فقط مستین یمتفاوت لذت بردم: فلسف زادیپر نیا دنیشن نیا

 هم داره. یا گهید ی.بعد هاستیفقط کار کردن و خسته شدن ن ای.دننینیبب

برام کسل  زییپا ایکه من از تابستون متنفرم و  نیا: درآورد گردش به چشمام تو و نگاهش ٬با مکث  چندلحظه

 بودنمه؟! یتک بعد یکنندست نشونه 

اگه از تابستون بدتون  هیقگیسل یب یلیخ هرچند ٬ماست ینی.بحث جهان بستیکردم: بحث ما فقط فصال ن یزیر اخم

 .ادیب

 .ییرک گو نیزد و سرش و تکون داد: ممنون از ا یخند تک

عالمه خاطره  هی یعنیمن  یبود.تابستون برا قتیپروا خود نشون داده بود: حق یرک و ب زادیپر ٬خندم گرفت خودمم

و جمع شدنمون تو  یلیتعط یعنی.ریانج دنیچ یرگ و باال رفتن ازش براپدربز اطیح ریدرخت انج یعنیخوب. ی

درس  الیخ یباد کولر و ب ریلم دادن ز و ایخوش طعم دن یها وهیم یهمه  یعنی.دنایخرما چ دنینخلستون و د

.تابستون یقشنگ بچگ یحس ها یهمه  یعنی ٬ادیبود با کشمش ز اریکه ناهارمون آب دوغ خ ییظهر ها یعنیبودن.

 .هیقگیسل یو دوست نداشتن ته ب
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 .یکن یم دایرو از کجا پ یهمه سرزندگ نیخاصش نجوا کرد: دختر تو ا یمهربون شد.با همون صدا نگاهش

 جا. نیوجودم : از ا یمرکز حس ها نیبزرگتر یرو ٬قلبم نشست یرو دستم

 بودنه. یپر یمعجزه  نیدر حد خاص بودن صداش : و فکر کنم ا دیشا ٬خاص شد  نگاهش

.سکوت دیآب خنک تو اوج گرما بهم چسب وانیل کی نیآروم و دو پهلو ع یجمله  نیباعث شد مات بشم.ا حرفش

رم.خسته  یم گهیدوشم انداختم: من د یساز و رو فیتو نگاهم بود.ک یزیکشف چ یکردم و اون متفکر همچنان در پ

 .نینباش

 .به سالمت.یاش: سالمت بدیبه صورتش کش یفکر خارج شد.دست از

حرفا  یآزاد برسونه.گفتن بعض یکه منو به هوا ییهمون لبخند از اون اتاق پر نت خارج شدم و دل سپردم به پله ها با

که  ی.اون معجزه اده یحس و بهت انتقال م نیتر ا شیحرف ها هم ب یسر هی دنیکنه.شن یم یآدم و از خودش راض

 ش من معجزه بود.نگر نیواقعا ا دیگفت حالم و خوب کرد.شا

 ها اومده. یپر یایباشم که از دن یزادی.که پرارمیها راحت کم ن یسخت ونیکه م نیا یبرا معجزه

اسمم  یبه معن زشیر یصدا کردن خاصش و اون اشاره  زادیاز اسمم خوشم اومد.بعد اون پر یتر از هروقت شیب امروز

 ”زادهیپر ” اسمم که خوشحالم چقدر کردم حس من ٬

کرد.همون مرد  یاون مرد همگام م ینت ها یایداشت خودش و با دن یبیکه به شکل عج یعکاس یزاده شده  یپر

لنز  ونیم دمیشا ایو چک کنم و  نستاگرامشیکه حاال عادت کرده بودم هرشب ا یو چندساله و خواننده ا یس

 چشم هاش و به حبس بکشم. نمیدورب

 هی دینداشت.با یاشکال دنیکش یسرک نم یا گهید یعادت به حس ها یایموندن و از دن یعادت ها اگه عادت م نیا

 ”عادت بدون مجوز ممنوع نیگذر از سرزم”کردم که  یقلبم نصب م یتابلو جلو

کمک  اهمیداشتم که از رنگ س اجیاحت یگاه من ٬ یاون همه رنگ و شلوغ ونیکردم.م یم تیریمد یو کم امیدن دیبا

 .ارنیسردرن گهید یتا حس هام از جاها رمیبگ
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 نیا یبا تأسف برا یسر ٬ساز بود  فیاون ک لشیاومد و دل یکه از روبرو م یمتلک از پسرنوجوون نیاول دنیشن با

زرد رنگ بلند  یتاکس یبرا یگرفته بودند تکون دادم و دست ادیکه از هنر تنها مسخره کردنش رو  یجامعه ا

 یمک یآشفته بازار ذهن نیا ونیتا م رمیبگ یسمتلک ها مجبور بودم تاک نیا ونیشده بود و من م کیکردم.هوا تار

 خودم بخرم یآرامش برا

 

سرم.همونطور که شالمو از  یکل روز آوار شد رو یخستگ ٬که پر بود از حجم سکوت  کمیتار یبه خونه  دنیرس با

 نی.ادیخونه رو به رخ کش یگوشه هر یکز کرده  ییتنها اون ٬ ییبرق و هم زدم و روشنا دیکل ٬داشتم  یسرم برم

 هی ییو با تنها یواریچهارد نیشدنم تو ا بسح قسمت خصوص به ٬آزاردهنده بود یادیقسمت هاش ز یاستقالل بعض

 یمبل.شکمم از سر گرسنگ یباز کردم و بعد پرتش کردم رو یکی یکیمانتوم و  یکردنم.دکمه ها یقل دو قل باز

خارج  ریرو به همراه ظرف پن یکرد.کش موهامو باز کردم و وارد آشپزخونه شدم.جانون یداد و اظهار وجود م یصدا م

 خوردن شدم. شغولم ییکردم و سرپا

قرار بود  یک.انداخت خنده به هم و خودم ٬قرمز  یبا موها یآنشرل تراژیتلفن همراهم با اون آهنگ جذاب ت یصدا

تو  یرفتم و لقمه  فمیبه طرف ک عینداشتم.سر یبراش جواب!خودمم ره؟یبگ یبزرگونه تر لیشکل و شما التمیتما

که چرا از خونه  نیا از متعجب ٬مامان بود لیموبا یرفت.شماره  نییپا سخت ٬سنگ  کهیت هی نیدهنم و قورت دادم.ع

 تماس و وصل کردم: جونم؟ عیزنگ نزده سر

 مامان؟ زادی: پردیچیزدش تو گوشم پ جانیه یصدا

 !ن؟یخوب ٬ی: سالم ماماندیباال پر ابروم

 .برات دارم خوب خبر بده مشتلق ٬.خداروشکر: سالم دخترممامان

 شده مامان؟ ی: چدمیموهام کش ونیم یمبل نشستم و دست یرو

 اومد. ایمامان جان.آقا پندار به دن یپررنگ تر شد: خاله شد جانیاز ه صداش

ه ک شایمامان؟ پر یکن یم یزل زدم: شوخ وارید ینقطه رو هیبه  جیو انتقال ندادن.گ غامیکردم گوشام درست پ حس

 هفت ماهش بود تازه.
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 اومده. ای.بچمون هفت ماهه به دنمارستانمیکجا بود مادر.االنم ب می: شوخمامان

که تو بهار  یا شکوفه مثل ٬انفجار ختم شد.لبخند هیسوت که تهش به  هیسرم پخش شد. یسوت کشدار تو هی

مامان  یداد: مرگ پر یفرار رفترو خواب به سکوت اون ٬بلندم  غیونه زد.جلبم جو یرو کنه یسردرختا خونه م

 ؟یگ یراست م

 .قتیحق نیزنده بودن ا یعنی ٬مامان  ی خنده

 یخدا! موعد؟ از زودتر اونم شده؟ اضافه خونوادمون به ٬ناز  یکوچولو هیکردم  یباور م دیبا یعنیکوچولو.. پندار

 بزرگ.

 من خاله شده بودم؟؟ یعنی

 داشت... یقشنگ یچه آوا خاله؟

***********************************************************************

*********** 

! گونه هاش دونه ینبوس ینطوریکه با اون ضعفش غر زد: بچم و ا دمیرو مجددا بوس شایرنگ پر یحال و ب یب صورت

 زنه. یم

و اون اشک خونه کرده تو چشمم و با دست پاک کردم.اشک ذوق بود.به طرف مامان  مدیو عقب کش دمیخند

 !ارنش؟ی: پس چرا نمدمیچرخ

 .ارنشیدادن م ریو اخم کرد: صبر کن مادر.واسه ساعت ش دیچادرش و جلو کش مامان

 .هفته تو دستگاه بمونه هیزمزمه کرد: بچم مجبوره  یبا ناراحت شایپر

 .شه فداش خاله بود هل ٬خودشه  رهینشستم :تقص یصندل یلبخند رو با

 کرده. خودیلبخند زد: خاله ب شایپر

 وقت؟ هیعمش نباشه  هیگم شب ی: مدمیبامزه جلو کش خودمو
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 شه. یبشنوه ناراحت م یعل ٬خندش گرفت و مامان چپ چپ نگام کرد : زشته  شایپر

کنه آب  یخوشحاله آدم فکر م یجور هیوهرت ش یچرخوندم: پر شایتوجه به اخطار مامان رومو به طرف پر یب

 خورده. یشنگول

 .رهیگ یهام درد م هیبخ ی: نخندونم تو رو قرآن.جادیگز لب

 .رهیتونه زبون به دهن بگ ی: مگه ممامان

 !؟یکن یسره دعوام م هی چرا ٬ ینیب یم یدار منو چندوقت بعد ٬لوس کردم: مامان  خودمو

 کنه. یگرفت اما نخواست بروز بده: خب حاال.خرس گنده خودش و لوس م خندش

واسه  ینترنتیا ٬بهم خبر داده بودن  شبیکه د نیبراش باز کردم که هردوشون خندشون گرفت.به محض ا شموین

که منو  یرسونده بودم تا خواهرزاده ا جانیرزرو کرده بودم و خودم و با ه طیداشت بل یخال یجا هی که ٬پرواز صبح 

بودم  اومده می.مستقمیفسقل و کرده بود نیبا هم ذوق ا در.پوالد اومده بود فرودگاه دنبالم و چقنمیخاله کرده بود بب

 امیبودم تا اجازه بده ب ختهینگهبان زبون ر یانقدر برا یتا وقت مالقات مونده بود ول یکه دوساعت نیا با ٬ مارستانیب

بود  یاتفاق نیترخوش  دیما شا یخانواده  یبرا ٬اتفاق  نیو محکم بچلونمش.ا ارنیرو ب ین یتو و حاال منتظر بودم تا ن

 .فتهیتونست ب یکه م

 شد که من گفتم. یرنگ تنها خواهرم نگاه کردم و لب زدم: اسمش آخر همون یبه صورت ب یعشق و شاد با

 .گهید یمن ی قهیخوشش اومد.خواهر خوش سل یلیخ اونم ٬گه پندار  یم زادیکه گفتم پر یتکون داد: به عل سر

 .قهیخوش سل یگن پر یبه من م ؟یفکر کرد یژست خودخواهانه به خودم گرفتم: پس چ هیباال انداختم و  ابرو

 من باز نشه خوبه. یها هی.بخزادیپر نکنه خداخفت ٬گرفت و بالفاصله اخمش تو هم رفت: آخ  خندش

 .یکن یم یناز چه ٬ ایدییشکم زا هیحاال. دونه محکم به بازوش ضربه زدم: خب هی

 خانم. زادیپر مینیب یو مالوند و مامان اخمش و پررنگ کرد: تورو هم م دستش
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 قلبم.شد اتاق وارد بچه متحرک تخت با ٬باال انداختم و تا خواستم جواب مامان و بدم در اتاق باز شد و پرستار  شونه

شد آب دهن قورت دادم.پرستار که تخت  یم کیکه داشت بهم نزد یاون تخت ی رهیو خ ستادمیا خیس و کرد سقوط

توجه به بهتش و  ی.بدیبه طرفش که جا خورده عقب کش دمیپر ٬که دستش به بچه بخوره  نیا از قبل ٬و نگه داشت 

که  ٬ کیو کوچ زیشدم به اون موجود ر رهیوجودم خ ی همه با ٬اون بچم  یداد من خاله  یم حیکه داشت توض یمامان

بچه  نی.زشت ترنمشیدهنم گذاشتم و خم شدم تا بهتر بب یزده جلو جانیسبز گم شده بود.دستم و ه یاون پتو نیب

کرک  یموها.بود گرفته قرار سرش کنار ٬بستش  کیکوچ یبودم.پوستش سرخ بود و مشتا دهیتو عمرم د کهبود  یا

 و زشت ٬ دیرس یمژه به نظر م یبسته که ب یچشماپر از پف و  ینیهم سرش و پوشونده بود و با اون ب رهیمانند ت

قرار گرفت  دمید یجلو کشیکوچ یپا کف ٬که تو خواب انجام داد  یکرد.با حرکت یم یچشمم دلبر یجلو یخواستن

بردم و آروم بلندش کردم.  کشیبدن کوچ ریز دستامو ٬زده  جانیه.کرد بسته و باز و دهنش ٬و با تکون دادن سرش 

 ببنده. عیحرکت باعث شد آروم چشماش و باز کنه و سر نیهم

 .هیزشت و خواستن یلیخ نیشدم: ا رهیکردند خ یکه با لبخند نگاهم م شایو به مامان و پر دمیگز لب

 .یتو هم رفت: زشت خودت شایپر یاخما

 یکرد و نشون م یبسته مبود و فقط دهنشو باز و  دهیکه تو بغلم آروم خواب کیشدم به اون موجود کوچ رهیخ دوباره

 .زهیداد گرسنست: چقدر ر

 گهید چندماه.داره هم پف ٬اومده و سرخه  ایشه مادر.تازه به دن یاومده که درشت نم ایهفت ماهه به دن ی: بچه مامان

 انقدر خوشگل بشه که نشه ازش دل کند.

نم اشک  اریاخت یو ب مینیب ریز زد ٬ یپاک حجم اون با ٬بچه یبو ٬ دمشیچسبوندم و بوس شیشونیبه پ اطیبا احت لبامو

 تونم ازش دل بکنم. یاالنم نم نیبرق انداخت به نگاهم: من هم

 

***********************************************************************

*********** 
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چهار ماه بود که  کیخودم موندم.نزد یو حجم صبوربرق و زدم و وارد خونه شدم.با ولع اطراف و نگاه کردم و ت دیکل

نشست: شام  یخستگ با ٬مبل  یدسته  یانداختن کاپشنش رو نیخونه دور بودم.پوالد از کنارم رد شد و ح نیاز ا

 !م؟یبخور یچ

روشن شده بود و قسمت  یکم ٬هال  یکه فقط به خاطر روشن کردن المپ کم نور جلو ینشستم و به خونه ا کنارش

مونده بود تا فردا که مرخص شه و ما  شایپر شیفرو رفته بود نگاه انداختم.مامان پ یکیمحو تار یتو هاله  شییها

 .ستین سهیجا قابل مقا نیتهران اصال با ا یفال.فالخواد ی: دلم فالفل ممیخونه شده بود یراه تنها ٬دوتا 

 .یشهرمونه ناسالمت یغذا ٬ ستین سهیو بهم دوخت: معلومه که قابل مقا نگاهش

 .ریزدم: پس برو بگ لبخند

 استراحت کنم بعد. کمیداد:  هیمبل تک یو به پشت سرش

ه شه ک یسکوت بلند شد.خسته و گرفته: به نظرت..متوجه م کمی.صداش بعد دمیمبل دراز کش ینزدم و رو یحرف

 نوه دار شده؟!

دم و کر نییمنگنه شد.جمله هارو تو ذهنم باال پا شده یزد.نفسم حبس شد و نگاهم به سقف گچ بر خیتو تنم  خون

 دونم. یگفتم: نم تاینها

 .یعل یسر نوه اش بکشه.مثل بابا یتا دست رو ستیبودم انجام بده: ن دهیکه تا به حال ند ی.کاردیکش یآه

معدم نابود شن:  دیو با اس نییداد برن پا یکه گلوم و داشت خراش م ییها غیدهنم و قورت دادم تا اون ت آب

 نبودنش بهتره.

 !؟یدار مانیخودتم بهش ا یگ یکه م ینی: اپوالد

چشمام قد علم کردند.چشمامو آروم بستم و چقدر صدام گرفته بود: من فقط عادت کردم که  یگذشته جلو خاطرات

 .نباشه

 چنگ زدن کاپشنش زمزمه کرد: اما من عادت نکردم. نیجاش بلند شد و ح از
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امشب پر حسرت بود و مردونه رگ گردنش باد  کهیداداش کوچ دمیفالفل رفت اما من فهم دیخر یبرا و مثال گفت

 بود. یخال یلیو نوزادش خ شایپر کنار ٬بود که رفته بود و جاش امروز  ینبود اون یکرده بود و شرمنده 

و  لمیموبا ٬ار تنگ و جذبم شلو بیحالت دادم.از ج رییبه نشسته تغ دهیبستم و از حالت خواب یبا خستگ چشمامو

و به گوشم  لیسمانه رو لمس کردم و موبا یشماره  یشدم.رو نمیمخاطب ستیو وارد ل دمیکش رونیب

 یوشگ یرو یبود دهی: خوابدلبام نشون یرو یحال یزود به گوشم نشست و لبخند ب یلیخ فشیظر یچسبوندم.صدا

 سمانه؟

 جواب دادم. عی: سالم.نه دستم بود سردیخند

 !؟یدردناکم فشردم: سالم.خوب ی قهیبه شق یدست

 !؟یچطور تو ٬خداروشکر_

 .یهفته کالسام و لغو کن هی خبربدم خواستم راستش ٬جام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم: خوبم  از

 شده؟! یزیمتعجب شد: چرا چ صداش

 مانیکتف و سرم نگه داشتم: خواهرم زا نیب یو هم به سخت لیموبا ٬گاز برداشتم و پر از آب کردم یرو از رو یکتر

 .اومدم اهوازکرده

 .زمیگم عز یم کیتبر ٬ ی.به سالمتیپس خاله شد _

 ی.پس مشکلزمیرو روشن کردم و با دستم موهامو عقب روندم و شال رها دور گردنم و باز کردم: ممنون عز یکتر ریز

 گه؟ید ستیواسه کالسا ن

 کنم. یگم و بعد کالسات و کنسل م یراد م یآقا به نباش، نگران ٬نه  -

 .فعال ٬دستت دردنکنه  -

 .زمیفعال عز -



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
119 

 

 از ٬ ادیتا آبش جوش ب دیکش یکه حاال حاالها طول م یبه کتر یقرار دادم و بعد نگاه یناهارخور زیم یو رو لیموبا

 شد باعث ٬داد  یشون متر رخ ن شیپرگرد و خاک که تو زمستونا انگار ب یرفتم.هوا اطیح به و شدم خارج آشپزخونه

 ٬شو باز کردم و قبل وارد شدن  یمیو قد یبرم.در فلز نییاپ نیرزمیز یاز پله ها عیو سر رمیدهنم بگ یجلو دستمو

روشن کردن برق گردوندم.فضا که روشن شد ، آروم وارد شدم و دست به کمر اطراف و نگاه  یبرا وارید یرو دستمو

 یو زشت و کدر جلوه م زیچ همه ٬سرم  یشده بودند و المپ زرد باال دهینظم چ یب ٬ یمیکردم.کارتن ها و وسال قد

گذاشتم.گرد و خاک بلند شده باعث سرفه ام  نیرو زم یبزرگ چوب یصندوقچه  ی.آروم جلو رفتم و کارتن روداد

 استفاده کنم. بمیج یشد و مجبورم کرد از اسپر

 از کردم و باال دادمش.بزرگ و ب ی صندوقچه قفل ٬که نفسم باال اومد یکم

و بادوم و کشمش و  گردو  یها سهیکرد از ک یصندوق و پر م نیا بزرگم مامان ٬بچه بودم  یلیخ یوقت ٬ترها  میقد

 .میبر کش خشکبار ٬صندوق  نیو از ا نییپا میایب یواشکی ٬بود  نیخشک.کارمون ا یخرما

 نیهاش و گذاشت تو ا یادگاری مامان ٬فتن اون مرد زدم.بعد فوت مادربزرگ و ر میبه خاطرات جذاب بچگ یلبخند

چوب جادو  هیخواست  ی.دلمون ممیگنجه نبود نیمشتاق باز کردن ا گهیبار ما د نی.اما اومدیسراغش ن گهیگنجه و د

 .میکن دشیباهاش ناپد میتونست یتا م میداشت

اجازه گرفتن  یصحبت من با مامان برا دیشا لشیگردو خاک.دل یو ب زیبود اما تم لیوسا یهمه  یرو ٬سازش  فیک

مامان  تیکرده بود.دلم واسه مظلوم زشیساز و تم نیبود.احتماال مامان اومده بوده سراغ ا الونیازش و آموزش و

نفرت  هیبندازه و سهم ما هم شد  یتونست به جون هرخوانواده ا یبود که خدا م یدرد نیبدتر دیشا انتی.خسوخت

 .و منفور دهیحروف بهم چسب نیپررنگ از ا

 قیو چندتا نفس عم زهیچشمم و پر کرد.چشم بستم تا نر یتو یزیچ هی ٬آوردم و با لمسش  رونیب اطیو با احت ساز

لمسش  دیترد با.زد جوونه گلوم تو خرمالو درخت انگار ٬ یمیاون ساز قد دنیو با د دمیکاور ساز و کش پی.زدمیکش

 کردند یرجز خون رامب کرد شروع و سربرآورد ٬اتم از تو خاطر ییصدا هیکردم و 

 که دارم مال تو یهرچ ٬گندم مال من  ی)بو

 کارم مال تو. یم یهرچ ٬وجب خاک مال من  هی

 .ام یمشرق ی لهیقب نیا یطاعون اهل
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 اهل فرنگ.( یا شهیاون مسافر ش ییتو

ن بود که او نی.براش مهم امینداشت یتیبود.ما براش اهم یزن موبور خوشگل و چشم رنگ هیفرنگش شد عشقش. اهل

 و یمامانم خسته شده بود.دلش چشم رنگ یمشک ینباشه.از چشما گهیروز رفت که د هی نیهم یکنارش باشه.برا

 از غافل ٬لب رژ خورده رفت هی یمامانم.دلش واسه  یخواست نه عطر زنونگ یخواست.دلش عطر فرانسو یبور م یمو

که  یخواست نه اندام زن ینقص م یاندام ب هیرنگ شده بود.دلش  یب ٬بزرگ کردن ما  یمامان من برا یکه لب ها نیا

 بود. دهییبراش سه تا شکم زا

 خواست. یکالم..بابا دلش تنوع م کی

کنه.پوالد  یم نیکنه و خاله نفر یم هیمامان داره گر دمی.دستین دمید و شدم پا خواب از ٬ میصبح تو پنج سالگ هی

 داشت اون و آروم کنه. یسع شایبود و پر دهیترس کیکوچ

 کدوممون. چیه ادیکدوممون نره.از  چیه ادیلحظات انقدر تلخ بود که از  اون

کنن که  یم ییکارا ٬آدما  ینره بعض ادتیتا  یانقدر تو ذهنت دوره اش کن دی.بایفراموش کن دیخاطرات و نبا یبعض

 نینگاز قتل هم س ینشن چون حت دهیوقت بخش چیه دیرا باکا ی.بعضدیبخش دیکه نبا شهی.همستین دنیقابل بخش

 ترن.

 .تهیبشر یقتل احساس نیبزرگتر انتیخ

 ”خواد یمرد دلش تنوع م” مفهوم که  نیمنزجر کننده با ا دید هی نه باشه احساس اعدام ٬جزاش  کاش

 .ایدن یخورد از معادالت چندمجهول یدرد خط م نیا کاش

 محوش کردم. عیهم فشردم و سر یساز.لب هامو محکم رو میس یقطره اشکم سقوط کرد رو هی

 .ختمیمن واسش اشک ر دید یم دیسازش هم نبا یحت

............................................................................................................. 

اون وروجک زشت و پر پف  یهمراه بود.طور یهفته ا کیر و عادت به پندا یریدلگ ایدن کیبه تهران با  برگشتنم

بعد کردند. ینم یاریرفتن  یفرودگاه بغض کرده بودم و پاهام ، من و برا یتو یجد یلیدلم جا باز کرده بود که خ یتو
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 یکالسم راه یحال و هوا خارج بشم و بعد برا وناز ا یو چهارساعت کامل استراحت کردم تا کم ستیب دنیرس

هوا  یکه عالوه بر کم کردن گرما یروز تابستون کیبارون تو  کیمثل  نشونیب یآموزشگاه شدم.حضور بچه ها و انرژ

کرد.کالسم که  یکم تر م موی، دلتنگ دنیهاشون نفس کش یلبخند و انرژ ونیده بود.م یجون تازه به هوا م ی، کل

 فیبه ک یو کوله بارش و کامل جمع کرد.نگاه دیکش رونیشد ، اون حس بدم از وجودم خودش و ب ومباهاشون تم

 یودلنه ، با د ایدونستم تنهاست  یراد رفتم.در کالسش بسته بود ، نم ایسازم انداختم و با مکث به طرف کالس پور

 میسرمو داخل اتاق کردم که دست از تنظ یزیبم و جذابش در و باز کردم.قبل از هرچ یصدا دنیدر زدم و با شن

 با لبخند نگاهم کرد : به به..خانم عکاس! و دیسازش کش

 بار کامل و با لبخند وارد شدم: سالم. نیبود ، ا تنها

 سالم.چه عجب! کیتکون داد : عل یسر یمهربون با

 رفتم. یم دیخوام ، اما واقعا با ی: من واقعا عذر م دمیقرار دادم و خند یصندل یسازم و رو فیک

 یم کی.تبریکه خاله شد دمینجوا کرد : شن یو با همون نگاه مهربون اما جد نمیاشاره کرد تا بنش یدست به صندل با

 گم.

 !یدلتنگ ومدهیداد و انگار متوجهش شد : ن یطعم دلتنگ ی، لبخندم کم زمیو عز کیپندار کوچ ادی با

کشه  یم ازهیحال بامزست.فقط خم نیکه چقدر زشت و در ع نیدون یوجودم نشست : آخه نم یتو جانیه ناخوداگاه

 شه براش دلتنگ نشد. یو همش خوابه ، کال نم

 ؟یبراش جالب بود : بچه دوست دار جانمیشد ، انگار ه رمیقالب کرد و خ نشیس ینگاه خاص دستاش و رو کی با

 دور باشه که بچه هارو دوست نداشته باشه. تیاز آدم یلیخ دیآدم با هی، به نظرم  ادیچونم قرار دادم : ز ریو ز دستم

 باشه. نیریقدر ش نیهم دیبرام جالبه ، هرچند خاله شدن با جانتیتکون داد : ه یخنده سر با

 بزرگ. یخدا یکه پندار بزرگ شه و من و خاله خطاب کنه به ضعف افتاد :خاله..وا نیاز تصور ا دلم

 خاله خانم؟ میتر پخش شد: به کالسمون برس شیب لبخندش

 کاور ساز و باز کردم : حتما.. پیالت زده زخارج شدم و خج ایو رو جانیاز ه عایسر
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ت ..به مناسبمیکن یو جلوم گذاشت : امروز تولدت مبارک کار م دیجد ینت ها یبا مکث ازم نگاه گرفت و برگه  یکم

 تولد خواهرزادت.

،  نت ها یانگشتش رو یروحم آشنا بود.با ضربه  یدونم چرا نگاهش انقدر برا یو شوق نگاهش کردم و نم یقدردان با

.انگار عالوه برکالس خودم و شاگردام دمیاز عطرش کش یقیکردم و نفس عم اهیو س دیسف یحواسم و پرت اون برگه 

هفته دلم  کی نیکردم از پس ا یدلم و که کنکاش م قاز اندازه عادت کرده بودم ، اعما شیکالس هم ب نیمن به ا

 که من و مفرد یخواننده ا یآقا نیا یانگار تنگ شده بود.برا یزیتر از هرچ شیجذاب ، ب دیو سف اهیاتاق س نیا یبرا

 یاعتراف کامال ممنوعه ا دیداد.همون قدر پاک و فروتن...شا یکرد اما نگاهش به من حکم جمع بودن م یخطاب م

 هم بود از نظرم. ییبایکالس و استادش ، عادت کرده بودم..عادت ز نیبه ا امابود 

................................................................................................................. 

 ماه بعد. هشت

حد و  یب یسالن شدم.در اتاق باز بود و شلوغ یسالن عبور کردم و وارد اتاق بزرگ انتها یراهرو از ٬و با عجله  عیسر

 آوردم و به طرف نییکولمو از دوشم پا عیداد تا به من نفس گره خورده توجه کنه.سر ینم یبه کس یمجال ٬حصر اتاق 

 کیانداختم: به خدا تو مترو عالف شدم.نزد نییپا یکرد قدم برداشتم و سرم و با شرمندگ یکه با اخم نگاهم م یلیل

 .و بزنن فمیبود ک

 یداره دنبالت م یتعجب داره.مهران از ک یود برسبار ز کیاخمش کم رنگ شد و دستش و تو هوا تکون داد:  یکم

 گرده.

 داره؟! کاریبا من چ یابونیکنارم قرار دادم : اون غول ب یسکو یاسم مهران چشمام گرد شد و کولمو رو دنیشن با

دو .بیکرد وونمی.دیپر یاومد: وا یشدش م کاپیم یو حرص نافرم به اون چهره  شیشونیبه پ دیبا دست کوب یلیل

 .ششیبرو پ

شالم فرستادم و  ریز ٬ مویشونیپ یاومده رو یمو یو دور گردنم انداختم.تکه و از کولم خارج کردم و بندش  نمیدورب

 نگاهش کردم: حرص نخور حاال.

 .یبرو تا کچلم نکرد ایکرد.بازوم و گرفت و به جلو هولم داد: ب یبراش معکوس عمل م شهیجمله هم نیا
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کرد  ستیمن ا یبود قدم برداشتم.چشماش رو ستادهیچندتا از کارمنداش ا نیب ریاس که ٬و به طرف مهران  دمیخند

به افسوس برام تکون داد که شونه باال انداختم و  یابروهاش نشست و سر ونیم زیاخم ر هیگره زد. نهیو دست به س

 نیا: کرد شروع و زدنش غر ٬ دهیم اومد و نرسطرف بهکرد و  یکه دورش بودن عذرخواه ی.از اون چندنفرلبخند زدم

 ساعت اومدنه؟!

سته: بفر رونیداده بودم به اونم گفتم که باعث شد نفسش و محکم ب یلیل لیکه تحو یکردم و همون جمالت یپوف

 گهید کمی.رکردید نیاز ا یان.همشون آمادن و عصب یکنن تو اتاق مخصوص عکاس یازشون عکاس دیکه با یچندنفر

 بره واسه کارشون. یلیگفتم ل یم یومدیم رید

 جا.ک یلیشده بود قدم برداشتم و زمزمه کردم: زرشک.کار من کجا و کار ل هیتعب یکه مخصوص عکاس یطرف اتاق به

 ٬بروزش چپ چپ نگام کرد.سرخوش وارد اتاق شدم و نگاه دوتا پسر و تنها دختر داخل اتاق  یگرفت و به جا خندش

 .دیمن چرخ یم داده بودند رول دیمبلمان سف یرو که

 .رکردمیخوام که د یو تکرار کردم: سالم.عذر م میشگیهم لبخند

نشده  یچیتکون دادند.خندمو قورت دادم.هنوز ه یزد و جوابم و داد و پسرا تنها سر یمضطرب بهم لبخند دختر

ه نظر کوتاه ترم ب دمیسف یها ینکتو وجود با قدم و برداشتم قدم طرفشون به.گذاشتن کالس کار تو بودند رفته ٬بود 

 یخوشگل از صورتش که ٬و خوش فرم بودند.دستمو به طرف دختر  دهی.برعکس اون سه نفر که هرسه کشدیرس یم

 .زادمیزد دراز کردم: پر یبرق م

 پر استرسش و دوباره تکرار کرد: مهال هستم. لبخند

بودم تا کارم و با  شونیبودند.منتظر معرف ستادهیا جلوم ٬ لیانداختم که هردو جذاب و خوش استا یپسرا نگاه به

 هستم. دیبود به حرف اومد: مج ستادهیتر به من ا کیکه نزد یببرم.اون شیصدا کردن اسمشون راحت تر پ

به دستش انداختم و بعد نگاهمو تا چشماش باال آوردم: چه  ینگاه طنتیدستش و همراه حرفش جلو آورد.با ش و

 .یساعت خوشگل

خواست بروز بده نگاه کردم.بدون دراز  یپسر که خندش گرفته بود و نم یکیتوجه به دست دراز شدش به اون  یب و

 .ارسالن: زد لب و کرد صاف و صداش ٬کردن دستش 
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وجود به  شیمشک یبا موها یتضاد خواستن هی شیآب ی.اون چشمادمیبراش تکون دادم و به طرف مهال چرخ یسر

 شکال نداره کار تورو آخر از همه انجام بدم.آورده بود: اگه ا

کرد  یکه حاال دمغ و با اخم نگاهم م دیدوباره نشست.به طرف مج ستین یتکون داد و با گفتن مسأله ا یسر

شما  یلباسا Aرگال  یتو ٬لباس  ی.طراحارمیگ یاسپرتت و م یها پی: لباسات و اون پشت عوض کن.اول تدمیچرخ

 رو قرار دادن.

 یاتاق رفت.نگاهم و به اتاق بزرگ که دست کم یگوشه  یدرهم به طرف اتاقک چوب یگفت و با همون اخما یا باشه

و خودم به طرف قسمت مورد نظرم  نهیسالن مجزا نداشت گرفتم و با دست به ارسالن اشاره کردم تا بش کیاز 

 مینور و تنظ یم و پروژکتور هاداد رارق میدرخت بود رو مرکز قسمت عکاس کی یکه مثل کنده  یا یرفتم.صندل

 کشه؟! یطول م یلیآروم مهال باعث شد حواسم بهش جلب شه: خ یکردم.صدا

ورد محل م یرو یتر شیداشتم نور با ارتفاع ب اجیپروژکتور نور و با چرخوندن بلند کردم.احت ی هیزدم و پا یلبخند

 کشه. ین طول متا شب کارتو باینظرم بتاپه.تو همون حالت هم جوابش و دادم: تقر

 .ومدمیم رتریگفتن د یفرستاد: کاش م رونیو ب نفسش

رخه چ ی.کار مرمیگ ینفر عکس نم هیکه من مستمر از  نیا لیبه دل یومدیزودتر م دیکردم: خانم خوشگله با نگاهش

 و افتاده ٬چهرتون  کیمیشه م یباعث م یداشته باشن.خستگ کیاستراحت کوچ هی فرصت ها مدل ٬ نشیتا ب نتونیب

 بشه. تیفیک یحال بشه و عکستون ب یب

 مضطربم. یلی: من خدیدهانش کش ونیو م لبش

 اجیبه اعتماد به نفس و اقتدار چهره احت یزیتر از هرچ شیحرفه ب نیگفت هم از چهرش کامال معلوم بود.ا ینم

 یلیو مطمئنا خ ییبای! تو ز؟یچ ی: مضطرب برا کردم یم قیحس هارو بهش تزر نیا دیداشت و ظاهرا من با

 هادوست دارن جات باشن.

 بعد نگاه یلیو سحر و سپند هم وارد اتاق شدند و ل یلیبهم زد.همون لحظه ل یزیآروم شد و لبخند تشکر آم چهرش

 کو؟ یکیبه دختر و پسر به طرفم اومد: اون  ییگذرا
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زحمت برو  یشاره کردم: رفته لباس بپوشه.سپند بشده بود ا هیلباسا تعب ضیکه مخصوص تعو یو اتاقک شنیپارت به

 موهاش. یبرا

 قیمخصوص رفت و سحر به سمت مهال قدم برداشت.چونش و گرفت و دق شنیبرام تکون داد و به طرف پارت یسر

جاست.بهت کمک  نیا موریدادم: سحر گر حیکار مهال رو مضطرب کنه توض نیکه دوباره با ا نینگاهش کرد و قبل از ا

 نه.تر ک شیچهرت و خوب بلده ب تتیحد خودش برسه.جذاب نیبا توجه به نوع لباسات به باالتر تییبایه زکن یم

مو و  کاپیم ٬مخصوص خانم ها رفتند تا سحر متناسب با لباس اولش  شنیتکون داد و همراه سحر به طرف پارت یسر

 .صورتش و شروع کنه

نگاهش کردم و ژستش و  قیو به دست گرفت.دق زیم یاز مجالت مد جلو یکیمبل نشست و  یدوباره رو ارسالن

 ”نهیاز ژستاش هم یکی” خورد کیت نهیگز نیتو ذهنم ا عیکردم و سر یبررس

 .یرو هم روشن کن هیبق یخوا ی.مستی: نورت کم نیلیل

 خوام. یشو م هیسا ٬مورد نظرم انداختم و سر تکون دادم: نه  یبه منطقه  ینگاه

 .داشته باشه یجهت خوب هیکشم که سا یو م نی: پس ادیسالن رفت و پردش و کش یقسمت شمال ینجره طرف پ به

فشن و  یموها اون با ٬ شنیاز پشت پارت دیاومدن مج رونیزدم.با ب یبهش چشمک ینگاه کردم و راض طیبه مح دوباره

 مهین پیاز پس اون ز نشیتن نزده بود و عضالت س یزیچ رشیکه از ز یسرمه ا شرتییسو اون همراه ٬ یخی نیج

 جا. نیا ستیمورد نظرم اشاره کردم: با یتکون دادم و به منطقه  یداد سر یم نشون رخ ٬بسته 

 .یبند یتو م یبند کتون یو من به تکه چوب اشاره کردم: خم شو و وانمود کن دار ستادیهمون جا رفت و ا به

متنوع رو  یایو زوا نیزم ی.نشستم روشیشونیپ یموهاش سرخورد رو لیدل نیو به همکه خواستم و انجام داد  یکار

 زانو زدم. نیزم یرو ٬بدنش  یدرجه نسبت به راسته  یحدودا س ی هیزاو کیکردم و با  یبررس

که  یو نور نیفلش دورب ی.صداادیدرب شیشد تا عظالتش هم درون عکس به نما یعکس گرفته م نییاز پا کمی دیبا

 پوشوند و ژست خودش و داشت. وارید یکه پشتش رو یمحو ی هیصورتش افتاد جذاب بود به خصوص اون سا یرو

 !م؟نیتونم خودمم بب یبهم نگاه کرد: م یهم صاف شد و با کنجکاو دی.مجستادمیلبخند از اون حالت خارج شدم و ا با
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 .ینیبب یتون یآلبومتون درست شد م ینه.وقت نداشت اما گفتم: یکه از نظرم اشکال نی.با اطنتیپر شد از ش چشمام

ون فقط خودم دیلبخند که شا هی.میشد رهیانداخت و بعد هردو با لبخند بهم خ یو عکس و نگاه ستادیکنارم ا یلیل

جامون و درست  یعنیلبخند  نینقطه.ا نیبه ا دنیواسه رس می! چقدر تالش کرده بوده؟یچ شیمعن میدونست یم

 .میانتخاب کرده بود

به طرف چپ بچرخون و  هیزاو هی.سرتو با دیسف واریبزن به اون د هیکه اخمش پررنگ بود اشاره کردم: تک دیمج به

 خوام چهرت مغرور باشه. یو اخمت و حفظ کن.م بتینقطه بدوز.دستاتم بزار تو ج هیبه  نیتوجه به دورب ینگاهت و ب

 یسرم و کج کردم و به سپند اشاره زدم: موهاش و رو یکه گفتم و انجام داد و من کم یکار ٬ یسر تکون دادن با

 مرتب کن. شیشونیپ

بود:  کم یزیچ هیتخس شده بود و فقط  یپسرا هیپخششون کرد.شب شیشونیپ یبرد و رو دیمج یموها نیب یدست

 خط بنداز. هی غیراستش و با ت یابرو ٬سپند 

پام قرار دادم  ریکوتاه ز ی هیچهار پا هی.ستادمیروبروش ا قاینکرد و سپند کارش و انجام داد و من دق یاعتراض دیمج

ورت ص یکه رو یو اون نور نیفلش دورب یمن.صدا یدوست داشتن یشه و بعد دوباره صدا میتنظ میو باال رفتم تا زاو

 رعد زد. دیمج

 اومدم و نگاهش کردم: برو کاله کپ بزار سرت.سپند کمکش کن لطفا. نییلبخند پا با

 نمیج بیو بعد از ج نهیدادم تا عکس و بب یلیو دست ل نیشروع به لرزش کرد.دورب بمیج یتو لمیموبا ٬رفتنشون  با

اس ت و تملبخند منحصر به فرد و محوش.لبخند خودمم جون گرف ریبود با تصو ایپور یو خارج کردم.شماره  لمیموبا

 خواننده.به گوشم. یبه آقا زادیو وصل کردم: از پر

 مو به خودش محتاج کرد: احوال خانم عکاس؟! ییشنوا یها گنالیس ی همه ٬ خندش

 !؟ی.شما چطورمیازش باال رفته بودم نشستم : من عال شیکه چندلحظه پ هیهمون چهارپا یرو

 !ن؟یدار فی.سالن تشرستمی: بد نایپور

 النم.: بله.سدمیخند
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 .یشد: پس تا شب مشغول یجد صداش

 .چطور؟!بایو بهم برگردوند و من با دست آزادم گرفتمش: تقر نیدورب یلیل

 .رینتونست برسونتت آژانس بگ یلی.تنها برنگرد.لهیساعت بد یلی: ساعت تموم شدن کارت خایپور

: دیبچس یبود اما بهم م یدوست معمول هیبه عنوان  شیتنها نگران دیها شا ینگران نی.ادمیلبم و گز یلبخند محو با

 شد؟! یکنسرت چ ی.کارانگران نباش

 واسه بهمن. فتهی.احتماال ممیکرد: دنبالش یپوف

 !ا؟ی.پورری: چقدر دزادیپر

 یاما م هیدونستم اسمش چ ی.خودمم نمختیر یتو وجودم فرو م یزیچ هیگفت جانم  یم شیجد یبا اون صدا یوقت

 : کالس فردا سرجاشه؟!ستیتو وجودم ن گهیدونستم د

 مونه. یما سرجاش م یکالسا فتهیب یسوال؟! هر اتفاق نیا یچ یعنیگرانه شد:  خیتوب لحنش

 .یمدت سرت شلوغه نرس نیا دیگوشم و لمس کرد: گفتم شا یشالم رفت و نرم ریز دستم

 اس؟!من و خانم عک الونیمهم تر از کالس و یچ اما ٬: سرم شلوغه درست ایپور

 .یمن بزن یاز کالسا یاصال جرأت ندار یچیشناگر ماهر لب هامو طرح داد: ه کی نیلبخندم عمق گرفت و ع دوباره

 شد.نه؟! طونیش زادیبه پا کرد: باز پر اهویه میصداش تو گوشم مثل نس یشد.نت ها نرم

جذاب  یآقا هی ٬بره  دی.االنم باطونهیش شهیهم زادیتر از معطلش کنم: پر شیخواستم ب یبرگشته بود و من نم دیمج

 .رهیمنتظر ازش عکس بگ

 نکنا. مونمیپش زادیجذاب غلط کرده.پر یسخت شد: اون آقا صداش

 .نییفرما یکردنش: خب حاال جوش نزن.رخصت م تیآزار داشتم از اذ یلیو به قول ل دمیخند بلند

 کنم. یم هتیاون موقع تنب نمتیب ی: برو.فردا مایپور
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 : پس تا فردا و مجازات من بخت برگشته خداحافظ.و کج کردم سرم

 .ی: خداحافظ عکاس باشایپور

 یو م نیداد.خودشم ا یم یبهم انرژ شهیبرگردوندم.صحبت باهاش هم بمیو قطع کردم و دوباره تو ج لیموبا

 دونست؟!

 دونستم. یم دیبع

 ...نمیدورب و من و نور ٬فلش یو باال آوردم.دوباره صدا نیاشاره کردم و دورب ستادیا یم دیبه با ییو جا دیمج به

............................................................................................................. 

 

و از کالس کرده  یخداحافظ لبخند با ٬بودند  دمیجد انیکه هنرجو ییاتمام کالسم رو اعالم کردم و بچه ها خسته

من به عنوان  یبرا نیصد شده بود و هم ریکه کنکور دادند سه نفر رتبشون ز شمیترم پ یخارج شدند.از هنرجوها

دادم باال رفته بود اما  یکه انجام م ییآمار کارها روزها نیکار.ا نیا یادامه  ی زهیپر بود از انگ سمیسال تدر نیاول

 یخارج کردم و رو زیم ریو از ز الونمیو فیبود که من نسبت به همشون عالقه داشتم.ک نیا هیقشنگ قض ینکته 

از رفتن هنرجوهاش مطمئن شدم  یو وقت ستادمیا یبرم.دم در کالسم لحظه ا ایدوشم انداختم تا به طرف کالس پور

 در کالسش قدم برداشتم. متبه س

 ونیاخم محو م هی ٬چندتا کاغذ  ی رهیبود و خ اش بلند بود نشسته هیمخصوص نواختنش که پا یصندل یرو

لبخند مهربون  هیبه در زدم که سرش و بلند کرد و اخمش جاش و به  یجا خوش کرده بود.ضربه ا شیشونیپ

 کرد:سالم خانم عکاس! یو کم م میخستگ یکه به شکل معجزه وار یداد.لبخند

م شم خان یبشه م یزدنم که کامال حرفه ا الونیو گهیبه لحنم دادم: چندوقت د طنتیلبخند وارد کالس شدم و ش با

 نوازنده.

 !؟یریلقب من و بگ یخوا یو به شدت جذابم چهرش و کاور کرد: پس م یاخم مصنوع کی

 جواب دادم: لقب تو مگه خانم نوازندست؟!  میصندل ینشستن رو نیشدم و ابرو باال انداختم و ح طونیش
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 زادیگوشم مترادف بود با آرامش: از دست زبونت پر یتو پژواکش ٬ نیطن نیو ا دیخوش صداش خند نیاون طن با

 بانو.

 !؟یسازمو باز کردم: باز آچمزش شد فیبه خودم گرفتم و ک یروزمندیپ ی چهره

 !؟یکرد ناتویتمر ٬خارج کرد و به دستش گرفت:  خلع سالحم در مقابلش  فمیو خودش از تو ک ساز

 و از دستش گرفتم: بزنم برات؟!تند تند تکون دادم و ساز  سرمو

 ونیم و ساز.کرد اعالم و موافقتش ٬ مهربونش نگاه اون با ٬ شیصندل یزده به پشت هیگره زد و تک نشیس یرو دست

 نیزم یرو پاهام با ٬ها به حرکت در آوردم و همزمان  میس یتمرکز رو تیکردم و آرشه رو با نها کسیشونه و دستم ف

 و شکار کردم. تمیر

 ایپور یچشما ٬بودم  دهیکردنش کال نخواب نیبه خاطر تمر شبید که ٬خوش و پر آرامش  یشروع کارم و اون صدا با

 .داد کارم دل به گوش ٬و ژرف  بیآرامش عج هیبسته شد و با 

پاهام  یشونم به رو یرو از آرامش با ساز ٬ کرد متوقف ٬ها و خرک  میس یرو دنیکه آرشه رو از زدن و رقص دستام

رو زده  یوالدیو یاز آهنگ ها یکیخسته بود. یادیروزها ز نیکه ا ییباز شد.چشما ایپور یداد و چشما رمکانییتغ

 برق بزنه. ونما یبود که چشما یعیبود پس طب یبودم و خودمم از کارم راض

و امروز دوباره  نیا ٬ زادیپر یشد: با استعداد لیو بعد به جلو ماشد  رمیخ ٬ زیآم نیبا مکث و نگاه تحس چندلحظه

 آوردم. مانیبهش ا

 هیثار یبود که من تره هم برا یاستعداد ارث نیخواستم بهم بگه با استعداد.چون اگه ا ینم.شد رنگ کم ٬شادم  لبخند

 شه؟! یکنم لبخندت کم رنگ م یم فمیشد:تعر زیکردم.چشماش ر یاون مرد خورد نم ی

 باز کنم؟! شمویبه لبخندم جون دادم: خوبه برات ن دوباره

 .یزادیفهمم خود پر یگفت: اون موقع م یبه دستم داد وجد میکرد یباهام کار م دیکه با یدیآهنگ جد نت

با  یکه تو بخوا ایپور ستین هیال هیال زادی: پر دمیکش یقیبرگه رو گرفتم و نفس عم ضیلبخند عر هی با

 هست که جلوته. ینیهم زادی..پرشیلبخندبشناس
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 استاد ٬ازش باشه.هنرجوم فیمن هزارتا تعر یتونه برا یکه جلومه م ینیپهنش کرد: ا ی نهیدستاش و قاب س دوباره

 یلبم نقش م یرو یوقته اگه لبخند یلیکه خ طونیو ش نیریدختر ش هی..آخر مورد البته و مد عکاس ٬آموزشگاهم

 زنه از هنر اونه.

 یدونستم کجاست اما م یاز وجودم نشست که نم ییجا هی ٬ فیتعار نیحرف و ا نیسکوت نگاهش کردم.ا در

 حس کردم خانم هزارچهرم. یگفت یجور هیزدم:  ی.لبخند محوهیدونستم پاک نشدن

 کیبه  ها یبرام ناواضح بود.تازگ لشیاون محبت کالمش بود که دلم و سر کرده بود و دل فیتلط یحرفم صرفا برا نیا

 دونستم. یبود و خودمم نم یکردم.اسم مرضم چ یم یمعن یمرض دچار شده بودم که حرفاش و طور خاص

 .یهزارتا هنر و طرح بزن یتون یکه باهاش م یچهره دار هی ٬ یستیزد: خانم هزار چهره ن یلبخند محو اونم

بود که متوجه نشه حرفش چه انقالب  لیدل نیلبخندم صرفا به ا دیو دلچسبش.شا یعمق فیتعر نیگرفت از ا خندم

 جودم به پا کرده.تو و ینیریش

 .هیخال نشونیانداختم و سر کج کردم: هزارتا هنر؟! هنر هفتم البته ب دمیجد یبه نت ها ینگاه

 !؟ی.هستیستیکردن بلد ن ینگاهم کرد: تو نقش باز یو جد متفکر

سوال چقدر سخت  نیهم مات شدم.جواب ا دیدونم شا یشدم.نم رهیپرنفوذش خ یچشما یو رو دمیو باال کش نگاهم

 دونم. یجواب دادم: نم یبود.فکر کردم و بعد مکث

رد شدن از اون  یکاورش قرار دادم و برا یو فقط به همون نگاه متفکرش ادامه داد.ساز و تو دینپرس یسوال گهید

 کنم.برم ؟! یم نیتمر دیجد ینت ها نیا ی: روکه هردومون و پر از فکر کرده بود از جام بلند شدم یحال

 ٬از اندازه بلد بود چطور با پوشش  شی.بدیکش پشیمکمل ت شهیبامزه و هم ی قهیبه جل یجاش بلند شد و دست از

 ه؟یبرنامت چ لدایشب  یتر کنه: برا شیو ب تشیجذاب

قل دوقل  هیو هندونه ها قراره  ییلحنم لوس بود و خودمم دوسش نداشتم: من و تنها ،یو زدم به در لودگ دمیخند

 .میکن یباز

 .یمهمون یایهمراه من م لدای.شب نینگاهم کرد: برنامتون و عقب بنداز یابروش نشست و جد ونیم یزیر اخم
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 که در توانم بود باال رفتند: بله؟! کجا اون وقت؟! ییدرشت شدند و ابروهام تا جا چشمام

 یمرتب کرد: مهمون گردنم یدوشم انداخت و شال گردنم و رو یو خودش رو فیکنم از لحنم خندش گرفت.ک فکر

 سالگرد ازدواج خواهرزادم.

 ام؟یکه سرخود پاشم ب ایلوب ای: اون وقت من نخودم زادیپر

ها .تنیایکنترل کرد و دوباره نگاهش و محکم کرد: شما به عنوان همراه من م شینیب ریز دنیو با دست کش خندش

 .یمون ینم

که دلم براش لک  نمیم اهواز.هم تنها نباشم هم پندار و بببده بر یشما؟! خب مرخص یمن یی: اِ.نگران تنهادمیخند

 زده.

رو با من باش من  لدای.میمون یلنگ م یکه سرمون چقدر شلوغه.نباش یدون ی.مزادیشه پر یچپ نگاهم کرد: نم چپ

 .یتازه کن دارید یبدم بر یهفته مرخص هیدم بهمن ماه بعد کنسرت  یقول م

 .امیب یخانوادگ یشه تو مهمون یخواننده.من روم نم یکردم: زور نگو آقا اخم

و انقدر آدم هست که تو مطمئنا تنها  هیبزرگ یخم شد تا هم قدم بشه: مهمون یشونم قرار داد و کم یو رو دستش

 .حاال بگو خب.یکه خجالت بکش یمون یتنها نم یهمراه من یدوستاشون هستند.بعدم وقت ی.همه یستیناآشنا ن

 یلیکردم: خ یزیبزنم.اخم ر یلحن مهربون امامحکمش حرف نیتونستم در مقابل ا یکردم.نم نگاهش یناراض

 .ییزورگو

 .یدون ی: خوبه که مدیخند

خندش  یتکون دادم و از کالس خارج شدم.صدا یخداحافظ یبرا یبه دوش دست فیقامت راست کرد و من ک دوباره

تر کرد.کار خودش و  شیوجودم و ب یو حرص تو دیرس گوشم به سرم پشت از ٬چهرم موقع رفتن  یبه اون تخس

 هاش؟! تهتونست انقدر راحت باکالمش آدم و مجاب کنه به سمت خواس یکرده بود.چطور م

 

 دوره کنم. کمیهشت ماه دلم خواست  نیا یتو ٬ دیسرد چسب ی شهیاتوبوس که شدم و سرم که به ش سوار
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شد که  یصداش کنم؟ چ کیکه منم کم کم به اسم کوچ نیبه ا دیرس ٬ ایپور یگفتنا زادیشد پر یکه چ نیا به

شد  ی! چ؟یاون استاد و شاگرد ایباعثش شد  مونیتر شد؟! همکار نیرنگ و لعابش خاص تر و دلنش تمونیمیصم

آلبوم رزومشون به  ی هیته یکار وبرا و تازه دیجد یمدل ها یسالن مد و عکاس یرو برا یلی، من و ل  ایاصالپور

کرد و صرف نظر از شهرتش  کیسوپر من اومد و من و به آرزوهام نزد کی نیمن.ع یکرد و شد ناج یمهران معرف

رج خ کانشیدوستان و نزد یرو فقط برا یمهربون نیبود که ا یپسر مغرور اما به شدت مهربون ایبرام تالش کرد.پور

خود  یشد یاما اگه از اون پوستش موفق م دیرس یآدما خشک و مغرور به نظر م ی هیدر مقابل بق دیکرد.شا یم

رفت  یخط صاف جلو م کی یما رو تیمیکرد.داستان صم یو در حق آدم تموم م تیحما و رفاقت ٬ ینیو بب شیواقع

 تر کرد. کیما رو بهم نزد یروز بارون هیکه تو  یاوج داشت.اوج کیو فقط 

 ینشده بودم و تنها تو آموزشگاهش کار م یبه سالن مهران معرف ایروز و خوب به خاطر داشتم.هنوز از طرف پور اون

 نیغمگ یاز حس ها یمعجون هی.دیبار یبه در م زدهیبود که تو بهار و روز س یکردم.حالم اون روز درست مثل بارون

 کردند. یم یو عاص داشتند من یکننده کنارم و پر کرده بودند و هرکدوم به نحو

و  شیصندل ٬کنار گذاشت  تیو ساز و با عصبان اوردیو طاقت ن میو خمود یحال یاون ب گهید الونیکالس و یوسطا

 چمه؟ دیگره خورده پرس یو اخما تیجد با ٬کرد و رخ به رخم  کیبهم نزد

نگاهش کرده بودم و از دست  تیکنم.فقط با مظلوم دایحال و پ نیا لیپرسش الزم بود تا من واقعا بخوام دل نیا انگار

هم باعث شد با  نی.همخواستم یبود که من م یزیچ نیآخر ننیبب هیو بق میکه ناراحت نی.ابودم یخودم عصبان

 .یچیه: بزنم لب و بشه تر چشمام ٬ یکالفگ

واب ج نیاتفاق ممکن بود: ا نیترکور که باز شدنش انگار محال  یگره  کیبهم گره خوردند. دتریبا حرفم شد اخماش

حرفاست که بخواد با حواس  نیا از تر سخت ٬ساز  نیو قبال هم گفتم ا ستی.حواست به حرفام نزادیپر ستیمن ن

 داشته باشه. یهم همخون یپرت

د حال من بهونه داده بو نیا انگار ٬ نبود خوب حالش هم خودش انگار.بخورم جا شد باعث ٬ شیمواخذه و لحن جد اون

 دیسر به فلک کش تمیگره خورده تو حنجره شو باال ببره..مظلوم یصدا یکنه و بخواد کم یدستش تا خودش و خال

 ی هچیکنم و از در دایپ یو سنت کیدنج و کالس یجا هیجا برم. نیخوام االن از ا یبا اون لحن گفتم: من فقط م یوقت

 .کنه یحالم و خوب م نینگاهش کنم.االن فقط ا نمیدورب
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ازشون تو  یواضح ریکه تصو یافکار از مخصوصا ٬کرد از افکارم  یمن و رها م شهیهم ی.عکاسهم نگفته بودم دروغ

 .ییجا میکردند.چندلحظه با همون اخم نگاهم کرد و بعد بلند شد: آماده شو بر یم رونیذهنم نبود اما آدم و ح

! منم بلند ؟یچ اون اما بود مرد اون تولد ٬داشتم  پسر حالش از منم بدتر بود.خب من حق نیبهت نگاهش کردم.ا با

 !؟یشدم از جام: چ

 .ایبردار و دنبالم ب لتویو وسا فی: کدیغر نفسم به نفس ٬ یو جد کالفه

چنگ زد و رفت.فرصت فکر کردن نمونده  شیصندل پشت از و کاپشنش ٬بهم بده  یکه مهلت اعتراض نیبدون ا و

 یوقت نشسته بود و نشیماش یپالتوم از آموزشگاه خارج شدم.تو دنیساز و کولمو برداشتم و بعدپوش فیک عیبود.سر

نشستم.بالفاصله با  دیعقب گذاشتم و با ترد یساز و صندل فیمتوجهم شده بود در و از داخل برام باز کرده بود.ک

 بودم چرا االن کنارش نشستم. نیسرعت حرکت کرد و من تو هضم ا

 یو آسمون یخونه با درب آب کی یروبرو ٬به جنوب شهر  کیو نزد یمرکز یاز محله ها یکی یتو نشیماش ستادنیا

شم.زنگ در و زد و بعد چندلحظه که در باز شد کنار  ادهیپ نیماش از آروم شد باعث ٬که گفت  یمحکم یشو ادهیو  پ

 کرد به داخل رفتن. قمیو بانگاهش تشو دیکش

و و ت دیخونه شم.ترد کیشد بهش اعتماد کنم و باهاش وارد  ینم لیکه مشهور بود دل نیاسترس نگاهش کردم.ا با

 .برو تو لطفا.ستمیدرهم لب زد: انقدر هم دله ن ینگاهم حس کرد و با اخما

و درخت  یآب حوض اون با ٬ یو نقل کیکوچ اطیح دنید با اما ٬وارد خونه شدم  یو با مکث دمیدندونام کش ونیو م لبم

 همون من ٬بودم  دهید لمایکه مثالش و فقط تو ف یرنگ وونیاون چنار بلند و اون ا دنید با ٬ شییطال یانار و انارا

 .شدم خشک وسط

 موندم من فقط و شدند غرق فکرا ٬پر زد میناراحت ٬ ختیقسمت از بهشت بود.ترسم ر کیجا حتما  نیبزرگ..ا یخدا

 نه.خو اون قاب به حسرتم پر نگاه و

 

و تماما به نت هاش اختصاص دادم: اونم  مییشنوا یها پالس..و گوشام کرد پر گرفته و خسته ٬از پشت سرم  صداش

 جا شد. نیطور محو ا نیبار اول هم
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اگرم داشتم انقدر چهرش خسته  یسوال.کرد تنگ و دلم ٬ یآجر یواراید ی نهیزم پس تو ٬جذابش  ی.چهره برگشتم

دانشگاهم  یاز دوستا کیگروه کوچ کیجا با  نیانداخت و لب زد: من ا اطیبه ح یبود که نخوام بپرسم.نگاه

جا بود.اون موقع هاپول  نیبود و کنارش گاها خوندن .پاتوقمون ا یفقط نوازندگ لیرو شروع کردم.اوا یخوانندگ

 شدن پناهمون. یمرد ارمن زن و هیو  میسالن اجاره کن مینداشت

خونه شد.آدما  نیا تنگ ٬نفر  هی جز به دلم ٬جا جون گرفته.هفت سال تو استکهلم  نیا ستادهیکه جلوت وا ییایپور

حالم بده و  ی.وقتامیم ادی.هنوزم زجا نیشروعشون.به محض برگشتم اومدم ا یخوبه که بر گردن به نقطه  شهیهم

 آرامشم.شه  یجا م نیخودمم ندونم چمه ا

 گهیجا لبخند بزن اما د نیجا آروم شو.ا نیجا عکس بنداز.ا نی! ا؟یواسه عکاس یخوا یم یو سنت کیکالس یجا

 مثل امروز نباش.

 یخاکستر یآدما ونی.بزار میمحوش کن ی.با اون لبخند معجزه وارت که حق ندارزادینفر خودت باش پر هیتو  الاقل

با تابستونش دوست داشته  یروحت اینفر بمونه که بلده لبخند بزنه و دن هی ٬تفاوتشون  یب یو صورتک ها ایدن نیا

 باشه.

 ییبغض ها نیشده ام بغض کردم.از ا دهیهاش روزد و از کنارم رد شد و داخل خانه رفت و من مات جمالت شن حرف

اون بغض لبخند  ونی.مدنیددلش گرفته.که خسته شده از خن” خودت”  یکن یاما حس م هیچ لشیدل یدان یکه نم

ه با ک یریو زن پ یکه پر بود از شمعدون یوونیا.یرنگ وونیزدم.به درخت چنار نگاه انداختم و بعد برگشتم طرف اون ا

کرده  نشیزم یآدم رو نیآشناتر انگار ٬کرد و لبخندش  یم نگاهم داشت ٬ شیآب راهنیو پجمع شده  دیسف یموها

 بود.

 و روزاش ٬بهشت  نیا ونیگفت همسرش و از دست داده و تنها م یم ایآشنا شدم که پور ییاون روز با سارابانو من

 یشد و م یازغم هام آب م یکی شیپر از نوستالژ یاون خونه  ونیبار و هربار م نی.ازش عکس گرفتم.چندگذرونهیم

 .ختیر

که پست ثابت  ی.عکسدرخت انار عکس انداختم یو هم سو یآجر واریاون د ی نهیهم تو پس زم ایپور از

شه  یم ٬ یآدم نیهمچ واسه ٬شه  یندازه حالش خوب م یعکس که م ”رشیز رینظ یمتن ب نیشد با ا نستاگرامشیا

 (یانرژ یحال که پر شد از نورا یروز ب هی یراحت ژست گرفت..خاطره 
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که  یخواست اون لبخند یرو مرور کرده بودم و دلم م تمونیمیاوج صم یتوقف اتوبوس به حال برگشتم.من نقطه  با

 اون خاطره منشأ گرفته بود و همچنان حفظ کنم. ادیاز 

کردم.از اتوبوس خارج  یبه بهشتش پرواز م دنیرس ینبود برا ریسارابانو تنگ شد و اگه ساعت انقدر د یبرا دلم

 کردم. یآروم ط یشدم و راه مونده تا خونه را با قدما

 صبح کردن شب ها.. یبرا ونهیآش هیشه فقط  یم ٬تظرت باشه رو نداشته باشه که من یکس یوقت خونه

انداختم و لبخند  یتهران نگاه یبلعن.به آسمون گرفته  یم خودشون تو و آدم ٬بدون چشم انتظار  یها خونه

 رو تحمل کرد. ونهیشه اون آش یزدم.خدا بود...خدا که چشم انتظارم بود م

.................................................................................................................... 

پاشنه بلند کرم رنگم که به خاطرش سرم و تو کمد کرده بودم  یبه کفشا ینگاه میو ن دمیکش رونیاز کمد ب سرمو

ود اما تولدم ب یپوالد برا ی هیکفشارو دوست داشتم چون هد نیفرستادم و نشستم لب تخت.ا رونیانداختم.نفسمو ب

 مدیو کفشارو آروم پوش دمیکش ی...پوفرمیم راهکردم باهاش تو هوا  یداد.احساس م یبهم م یحس بد دنشونیپوش

 یتیکه بلند تر شده بود به خنده افتادم.واقعا بلند شدن قد چه اهم یقد نیرفتم و از ا نهیآ ی.تا جلوستادمیو ا

 یکیمهم بود مگه قد  دن؟یخر یبعدش و به جون م یکفشا و ناراحت نیهمچ ندیپوش ٬داشت که آدما به خاطرش 

اشتم د گهیشدن و دوست نداشتم.مطمئنا اگه کفش د یکه مردم براشون قائل م یتیتفاوت ها و اهم نینه؟! ا ایبلنده 

 اومدم. یکفش نم نیا سراغ ٬اومد  یکه به کت و دامن کرم رنگ تنم م

جوراب  کی رشیزانو بود و از ز یبه لباسام انداختم.کت و دامن کرم که دامنش تنگ و تا رو ینگاه گهیبار د کی

 ریشال حر کیبودم.از روشم  ختهیبودم.موهام و هم کامل لخت کرده بودم و دورم ر دهیکلفت رنگ پا  پوش یشلوار

 یبرام جذاب بود و تو شهیرنگ ها هم قی.تلفمو با رنگ کرم لباسم دوست داشت بشیسرکرده بودم که ترک یزرشک

که از  زموییپا میزخ یاز ظاهرم از اتاق خارج شدم و مانتو نانیزدم.بعد اطم یباهاشون سروکله م ادیز ٬هنر  یایدن

 مبل قرار دادم. یدسته  یلباس قرار بود بپوشم رو یرو

م ه یلیل یبودم و امشب حت و خانوادش یلیاول مهمان ل یلدایبود که من کنار خانوادم نبودم. ییلدای نیدوم امشب

 یعمل کرده بود و من و با زور راض کتاتوریمورد کامال د نیکه تو ا ایپور یمهمون بود و من مجبور بودم همراه ییجا
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 جمع واسه زد پر دلم ٬خونه  یشماره  دنیاما با د استیپور دمکه زنگ خورد اول فکر کر لمیکرده بود قبول کنم.موبا

 و تماس و وصل کردم: جانم؟! ستادمیخونم که از عکسامون پر بود ا وارید ی..روبرومونیمیو صم کیکوچ

 مبارک. لداتی.بال دخترم یب جونت: نشست گوشم به ٬ شایپوالد و پر یصدا ی همهمه پس از ٬مامان  یصدا

 ؟! نی.خوبشما هم مبارک یلدایزدم: سالم مامان خانم.. لبخند

 .هیو جات کنارمون خال میجمع ی همه ٬: قربونت مامان.شکر مامان

کردم: جمعتون  یرو حس م یخال یجا نیا خودمم ٬و لمس کردم مونیو دسته جمع یمیقد یاز عکسا یکی ٬دست  با

 .یجمعه..خوش بگذره بهتون حساب یپس حساب

 رسه. یانار به هممون م یگذره.تو نباش یکه خوش م یمامان: پس چ یصدا یپوالد اومد رو یصدا

 هنوز آدم نشده؟! نی: مامان ا دمیخند

 نگاهم ٬زنگ در خونه  یصدا.کردم قطع و تماس بعد و زدم حرف باهاشون ٬ شایپوالد و پر یها یباخنده و شوخ یکم

 !ه؟یک: برداشتمش و رفتم اف اف طرف به.کردم معطوف طرف اون به و

 .خانم یپر نییپا ای: بدیرس یبه گوش م بایخشن و زمخت هم ز یگوش نیاز پشت ا یحت ٬ ایپور یصدا

 بود.لبخند زدم: اومدم. نیخانم گفتنش برام مترادف با هزارتا حس دلنش یپر نیا

 .از خونه خارج شدم فمیلباسم تن زدم و بعد برداشتن ک یمانتورو از رو عیسر

مش که اس شیخارج نیوارد کوچه شدم.داخل ماش یو بعد از در الب فتمیرفتم تا به نفس نفس ن نییهارو آروم پا پله

موجود ناشناخته بود.با لبخند به  کی به نگاه مثل ٬ نشیماش به ٬از مردم  یدونستم نشسته بود و نگاه بعض یو نم

مانع  شیدود یها شهی.خوشبختانه شره کننده بودیخ و خاص ٬محله و آدماش  نیا یرفتم که برا ینیطرف ماش

 نگاه طرف به ٬ مینیب میها تاژک به ٬و خنک  میاون ادکلن مال یشد.سوار شدنم مصادف شد با حمله  یشناختنش م

 و سالم کردم. دمیچرخ مهربونش

ب که من مرت یزد یحرف م یبا ک یشه بپرسم داشت یبانو.م یسالم پر کیدقت نگاهم کرد و ابرو باال انداخت: عل با

 پشت خط بودم و آخر سر زنگ خونه رو زدم.
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 یخوام اگه معطل شد یشدم: با مامانم.معذرت م رهیخ رونیبه ب یدود یها شهیپام مرتب کردم و از ش یو رو فمیک

 .یسرت.خوشگل شد یتکون داد: فدا سر

بود.بهش نگاه انداختم و  لیدل نیانتظارش و نداشتم و به هم دیشا خب.خوردم جا ٬ میو مستق حیاعتراف صر نیا از

 یجذاب شده بود.من هنوز جواب یبیعج شکل به ٬باال زده به کمک ژل  یت و موهااون و هم با اون کت و شلوار اسپر

 .یجذاب شد هم.لبامو تر کردم: شما نداده بودم شیخوشگل شد یبه جمله 

 .دونستم یکارش شده بود: ممنون اما م یامضا انگار ٬اش اون کنج لب هاش  یلعنت لبخند

 فیپررو تشر یلیخ یدونست یم نمیشد: ا داریب انگار خواب از ٬دم و زبون دراز وجو طونیش زادیگرفت و پر حرصم

 !؟یدار

 گن. یبهم م ادی: زدیتر خند بلند

 .یبه حالت دعا باال گرفتم: خب الحمدا..ازش مطلع دستامو

 .کنن یکه اعدامت م یگ یم یمحبوبشون چ یمردم بفهمن به خواننده  زهیاش شدت گرفت: آخه خاله ر خنده

 من و اعدام کنن. انیب ستنین کاری.بلداشوننیشب  لیآج یپا االن مردم ٬و تخس نگاهش کردم: نترس بامزه

 

 رو دوست دارم. یداد: رنگ زرشک شینگام کرد و بعد حواسش و به رانندگ یو با لبخند محو یطوالن

سر  گهیرنگ د هیدونستم  یم: کرد حرکت جلوتر ٬و زبون درازم  نهیبرگردوندم تا لبخندم و نب شهیبه طرف ش رومو

 کردم. یم

 شما چرا امشب؟! یاخم کرد: بدجنس شد یمصنوع

 !م؟یش یاز شهر خارج م میشد نگاه انداختم: دار یکه داشت کم کم از شهر خارج م یریمس به

 .شهره خارج.گرفتن جشن پدرشوهرش باغ ٬و روشن کرد و سر تکون داد: آره  پخش
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 شما؟ یبود یک ی فتهیکه پخش شد.آهنگ خودش بود: خودش یگرفت از آهنگ خندم

 گه؟ید یکیخودم و ول کنم برم سراغ  یصدا یگ یم یعنیژست مغرورانه نگاهم کرد:  کیلبخند و با  بدون

 یمیقد کیشده بودم موز نشیبا لبخند براش تکون دادم و غرق شدم تو حس آهنگش. قبال که سوارماش یسر فقط

 نیکنه.هرچند ا یخودش وگوش م کیداره موز دمید یبار بود م نیو اول دیرس یه گوش ماز پخشش ب وشیاز دار

 .ازش به عمل اومده بود یرینظ یخوب بود و استقبال ب یادیز ٬دشیجد نگلیس

بشه  دیشا ٬کنه  یم یخودش همخون کیبا موز شییجادو یداره با اون صدا یوقت اونم ٬ نینشستن تو ماش ایپور کنار

 دوست داشتم.. بیجاده رو کنارش عج نی...اایدن یجاده ها نیاز آرام بخش تر یکی

 از دلم. یوا ٬قلبم به افتاده ٬ عشقت

 که برده دلم ی، دل به دل بستم

 .رهیگ یقلبم آروم م یخند یکه م تو

 .رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 .یآروم یوقت ٬آرومه  امیدن

 .یعشق و آرزوم همه

 .آسمونه چشمات تو ٬شم  یمست توم دارم

 .تو چشمات مهربونه ستیدست خودت ن آخه

 ..وونهید اری ٬دستم  یداد کار

 مونه. یتا آخرش باهات م دلم

 ده. یعشقت به قلب من داره حس جنون م نیبب

 ده. یو نشون م شیقشنگ ایکه بهم دن یهست تو
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 .رهیگ یقلبم آروم م یخند یکه م تو

 .رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 

 واریو گذر کرده از طول د دهیسربه فلک کش یکه عظمتش از درختا یدر بزرگ و باغ کی مقابل ٬ نیتوقف ماش با

داخل  یسنگ نیزم یو رو نیبا نگهبان انجام داد و ماش یخوش و بش کوتاه ایشد.پور اریهش نگاهم ٬مشخص بود 

 گهید یخارج لیو پشت چندتا اتوموب نیشاومد.ما یم نیریش گوشم به ٬ نیماش یها ریتا ریسنگ ها ز یبرد.صدا

 در و برات باز کنم. سای: وادیپارک کرد و به طرفم چرخ

 نیشدم.از ا ادهیپ خودم ٬باز کردن در طرف من باز کنه  یو برا نیشه و ماش ادهیکه پ نیباالانداختم وقبل از ا ابرو

موارد.با  نیشد و نه فقط تو ا یم تیها رعا نهیزم یهمه اومد.احترام به خانم ها کاش تو  ینم ادخودشمیز ایلوس باز

 تم!دونس یو نم یدار فیتشر یزد: چه حرف گوش کن هیتک نشیششد و دستش و به سقف ما ادهیباال رفته پ یابرو

 شما اثبات یوجنتلمن ادیاداها خوشم نم نیبود اشاره کردم: اوال از ا یکه خاک فشینسبتا کث نیو به ماش دمیخند

 .تیاجتماع تیشخص یو ببر کارواش.زشته واسه  نیماش نیا دوما ٬ ستیکارا ن نیبه ا یاجیشده قبال و احت

 فیکنه کم تر کث یم یهم فعال داره سع یطفل نیخانم.ا یپر ایمیزد: وقت واسه من شده ک یمحو و مردونه ا لبخند

 شه.

کارآگاه گجته که باهات  نیشده از سنگ برداشتم: مگه ماش پر نیاون زم یرو یسرم درست کردم و قدم یرو شالمو

 ببره. گهید یکیبگو  یندار اد؟وقتیراه ب

 تو که سرده. میتکون داد و کنارم قرار گرفت: چشم خانم.فعال بر یسر

و چقدر سخت  یزیبودم.عاشق درخت چنار و تبر عتیاون درختا اما موند.من عاشق طب ونیشدم و دلم م همراهش

 ستادهیخوش آمد کنار در ا یکه برا یو مرد یزن یبه رو یاون سالن.لبخند یبود رها کردن اون درختا و رفتن تو

 شد باعث ٬مطبوع  یمتنوع و هوا یعطرها ی.بومیراهرو که مشخص بود به سالن متصله شد کیبودند زدم و وارد 

 کرد و بدون لبخند سرتکون داد و ستیلباسم ا یرو ای.نگاه پورارمیبکشم و مانتوم و ازتنم همون جا درب یقیعم نفس



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
140 

 

لباس  ضیگفت داد و ازش خواست داخل اتاق تعو یکه کنار در خوش آمد م یمانتومو از دستم گرفت و به همون خانم

 .کنم حرکت جلو به که کرد مجابم ٬دست  رکتقرارش بده و با ح

 دهی.خانم ها اکثرا لباس شب پوشبودند ستادهیکنار هم ا کیکوچ یکه در جمع ها ییپر بود از مردا و زن ها سالن

 اکثرا کت و شلوار پوش بودند. ونیبودند و آقا

 ساخته بود. یمحشر بیهوا ترک یعود و خوش بو کننده ها یبو با ٬و خوش بو  لیاص یعطرها یبو

حرکت  ایپور سر پشت ٬ره  یجوجه که دنبال مادرش م کی نیسرم جا به جا کردم و درست ع یشالم و رو یکم

 کردم.

 به محض یبی.به شکل عجنمیو اشاره کرد که بنش دیچرخ طرفم به بزرگ سالن اون کنج ٬ست مبل  کیتوقف کنار  با

 .بود رفته فرو هم تو اخماش ٬ورودمون به سالن 

 ٬حال  نیما با ابودند ا دهیشناختن و قبال د یرو م ایجمع همه پور نینشستم و خودشم کنارم نشست.خب ا آروم

خواننده حمله ور نشن.اصوال هرجا که باهاش رفته بودم فقط  یبه طرف آقا دنشید دوباره محض به داشتم شک

 دادن. یهم بهش نم تنفس راح کی یحت فرصت ٬و بعد طرفداراش  میول آرامش داشتا ی قهیدق

.نگاه تنها بمونم دمیکش یمتشخص خجالت م تیجمع نیا ونی.چون مادین شیپ هیقض نیبار ا نیبودم ا دواریام

 و نگاه ایبودند انداختم و بعد به طرف پور دهیشب چله رو به شکل هنرمندانه چ لیکه روش وسا یزیبه م یکوتاه

 : حالت خوبه؟!دمیچرخ رشیگرفته و سر به ز

که  یخدمه ا ینیتکون داد ، از س یپاش مشت شد و سر یکه دستش رو دمیچشم د رینگاهم کرد و از ز کوتاه

خشکم و  یگلو یو به طرف من گرفت.از دستش گرفتم و کم شیکی و برداشت شربت جام دوتا ٬جلومون خم شد

که اگر تا قبل  یمرد کی کنار ٬ یو لباس شب مشک ییطال یدختر جذاب با موها کیشدن  کیباهاش تر کردم .با نزد

 ایپور ٬ستیدهم اون مرد هم ن کی ایپور تیجذاب دمیرس جهینت نیاون به ا دنید با ٬جذابه  ایکردم پور یفکر م

 ”فکر بزرگ و تو سرم به جوالن در آورد کی.لبخند مرد با اون چال گونش فقط ستادمیازش ا تیو منم به تبع ستادیا

 ”نشده دلکه م کلیچهره و ه نیا فهیح

جناب  ی..معروف شدزیعز یایپورکم نذاشته: سالم  یمورد چیه تو ٬ خلقتش تو خدا شدم متوجه ٬صداش دنیشن با

 .شه یم بمونینص دنتیو کم تر سعادت د
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 دختر دست ٬مرد و فشرد و بعد تو بهت من  یانداخت.دست دراز شده  یزد و به هردوشون نگاه یلبخند محو ایپور

 .نیریسال و جشن بگ نیدراز ا انیو لب زد: سال دیبوس یو طوالن شیشونیپ ٬ دنشیکش جلو با و گرفت و

 ایبه پور یادیهمسرش حلقه کرد و با مهر و محبت ز ی.دست دور بازوچهرش شد تیمعصوم باعث ٬محو دختر لبخند

 .ممنونم ازت.زدلمیشد: عز رهیخ

 خواننده؟! یآقا یکن ینم یبرام خم کرد: معرف یسر و شد دوخته من به تعجب با نگاهش ٬جذاب  مرد

 ٬ دستش ازتماس.جلو برم کرد وادارم کمرم دور ٬ت و با گذاشتن دستش انداخ یبا اون لبخند محو به من نگاه ایپور

آموزشگاه منن.البته  دیاز اسات یکی ٬جان  زادیکردم تا خودم و عقب نکشم: پر یخودخور یلیخ و سوخت جونم تمام

 هم تحت آموزش خودمن. یدر نوازندگ

 یراد همسرشون.امشب به خاطر گرام نیو دکتر آتردخواهر زادم  ایاشاره کرد: مان رینظ یبعد با دست به اون زوج ب و

 .میجا جمع شد نیداشت جشن سالگرد ازدواجشون ا

 ٬چهرم بود.دستم و به طرف دختر که نگاهش روم  یقاب برا نیتر یزوج بودن.لبخند دم دست نیامشب ا زبانیم پس

 .نیهست ی.زوج برازنده اگم یم کیو تلخ بود دراز کردم: خوشبختم.به هردوتون تبر قیدق یکم

 ایورزد.به طرف پ یکرد لبخند جذاب شیدکتر راد معرف ایو آروم فشرد و با لبخند تشکر کرد و همسرش که پور دستم

 .هیکیشما و همسر خواهرزادتون  لی: جالبه که فامدمیچرخ

.تو خاندان ما اکثرا میرعمو هستدختر عمو و پس نیمن و آترد زمیجوابم و داد: عز ایسه تاشون لبخند زدند و مان هر

 راده. لشونیفام

 ٬ ایپور یبرا ایتکون دادم و اون ها هم بعد تشکر دوباره از حضورمون و قربون صدقه رفتن مان دنیفهم یبه معنا یسر

 بیعج رفتارش.شد خشک دوباره ٬ ایلب پور یعاشق و خواناشون ازمون دور شدند و لبخند رو یادیز نگاه همون با

 هم اثبات کرد. ردبهش برخورد ک یدستم اتفاق یوقت ٬دستش  یو سرد نیبود.ا

 میخواهرزادت تقد نیجرقه زد: آلبومت و به ا یزیچ هیو مالش داد.تو ذهنم  شیشونیو اون پ مینشست دوباره

 .نه؟!یکرد
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 یکردم.نم یم.درکش ندمیرس زوج اون به ٬شد که بعد دنبال کردن رد پاهاش  رهیخ یا نقطه به ٬نگاه بهم  بدون

 کردم. میبم تر شده بود: آره.به خودش تقد یکرد.صداش کم یم تیداشت من و اذ نیحالش و ا نیا دمیفهم

 .یمهربون ییکردم لبخند بزنم: چه دا یسع

 !؟یواژه رو نگ نیا گهیشه د یخشک شد و نگاهم کرد: م نگاهش

 یسر براش فقط ٬غلط نداشت  نیا یبرا یپردازش چیوسط غلط بود و ذهنم ه نیا یزیچ هیبار من خشک شدم. نیا

 یسالن برا ی گهیو کشوندشون به قسمت د ایچندتا جوون کنارش و بلند کردن پور دنیتکون دادم که با سررس

کات شد.به رفتنش تحت محاصره اون جوونا و دختر و  نمونیب بحث کال ٬ ایپور دنیعکس و ذوق و شوقشون از د

 ”کرد؟! یم تشیداشت اذ یچ” فکر کردم  نیچونه به ا ریو دست زم شد رهیخ یپر انرژ یپسرا

ا عده آدم ناآشن کیسارا بانو و عمو لئون کنار  دنیسرمو چرخوندم ، د یجواب یفرستادم و کالفه از ب رونیب نفسمو

که  یی.اما از اون جادنشونیکردم اونا هم دعوت باشن و چقدر ذوق کردم از د یباعث شد جا بخورم..فکر نم دایشد

 .دمیجلو رفتن خجالت کش یراب یا احمقانه شکل به ٬بودم  بیغر یادیاون آدما ز ونیم

اومده بود که اون  نییپا قدر اون نفسم به اعتماد انگار ٬بار  نیدرک کرده بودم و ا یحس و دفعات معدود نیا دیشا

 کاهش بود. نیا ی ثمره ٬خجالت 

 گرفتند. یتر گر م شیب وجودم تو هرلحظه ٬حرص  یتنهام گذاشته بود و گداخته ها ایربود که پو یساعت کی بایتقر

 شب داشت. نیراجع به تنها نبودنم تو ا شیبا نگران یبیعج منافات ٬به من شیتوجه یب نینظرم ا به

 .بودم تر راحت که خونم خب ٬تنها باشم  بهیعده غر کیجا هم اگر قرار بود کنار  نیا من

 بهم لحنش از حالم بگم اگر نکردم اغراق و کشوند جانبش به سرخوردمو نگاه ٬کنار دستم  یپسر جوون نشستن

 !ن؟ید یم یی.افتخار آشناییبایز یدیل چه: خورد

چشم گردوندم  تیجمع ونیم ی.کمفوت کردم رونیب و نفسم و شدم بلند جام از ٬به جانبش  یحرف وجواب چیه بدون

 قدم طرف اون به بود نشسته روش ٬پوش  یسرمه ا یدختر محجبه  کی فقط که ٬ یرنگ یا مبل چرم قهوه دنیو با د

 یپوست ریانتقام ز کیتونست  یم ٬اون پسر بود  فیکثاز لحن  یجا که ناش رییتغ نیا ٬راه فکر کردم  ونیم و برداشتم

 خورد. یه مشکل بر مب یکردنم کم دایتوپ دیو شا دشینبود که راحت بشه د ییباشه.مبل جا ایهم از پور
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 یحرف دی.حس کردم بادیچرخ طرفم به ٬و حجاب کاملش  یآسمون یروسر ونا قاب ٬دختر نشستم و نگاه اون  کنار

 بزنم: مزاحمم؟!

 کنم. یجوابم و داد: نه.خواهش م یپر از ناز یزد و با صدا ینیریش لبخند

 دیبا دیتکون دادم و صورت گر گرفتم و باهاش باد زدم.لبخندم و کش دادم و شا یسرم و کم یرنگ رو یزرشک شال

 ٬شناسم  یکسم نم چیزل نزنم: کالفه شدم.ه هیبق به ها احمق مثل ٬ بیکردم تا انقدر تنها و غر یسرصحبت و باز م

 .فتهیجونش ب به هل ٬نکنه  دامیبرگرده پ یجا وقت نیدوستاش.منم اومدم ا شیپ رفت کردن صداش همراهمم

گذار  ریحد بتونه تأث نیبا حجاب تا ا یبودم کس دهیوقت ند چیه دیشا ٬داشت  یکرد.لبخند جذاب دایکش پ لبخندش

 باشه: گناه داره.

.لب دیرس هردومون گوش به ٬تار  یاون نوا ونیم ٬گردنم  یمهره ها یسرم و به طرفش چرخوندم که صدا یطور

بود.اون هم با اون حرکت  ینداشت دلسوز اجیکه احت یزیتنها چ ایگردنم قرار دادم.پور یو دست رو دمیگز

که مثال همراهش  یبه من جهششدنش و عدم تو بیو بعدش غ یمهمون نیا یخودخواهنش تو اجبارم به شرکت تو

د که دوهفته باهاش قهر نامزدم بو ای.اگه دوست پسر و رهیکنه م یولم م بهیهمه غر نیا ونیبودم: گناه من دارم که م

 کردم . یم

 : واقعا؟!دیپرس یدختر گرد شد و با لحن ناباور یرنگ یچشما

شد رو  یکه م یجواب نیصادقانه تر یذهنم مرور کردم و با درموندگ یسوال و تو نیجواب ا ینگاهش کردم.کم قیعم

 جا. نیا امیتعارفش ب هیشدم با  یکارو داشتم که پا نم نیا یدادم: معلومه که نه.اگه عرضه 

کنه و من نه گفتن بهش واصال  یدر دلم خودم رو مخاطب قرار دادم که اون خوب بلده من و وادار به انجام کار وبعد

 .ستمیبلد ن

 .یعوض کنم: چه با حجاب خوشگل رمیو فکر درگ ایخندش گرفت و من دلم خواست بحث و از پور دختر

 .نیهم انداخت و سرش وکج کرد: لطف دار یرو پاهاشو

 یم یعصب یهام سرت و درد آوردم.راستش وقت یهام فکر کردم: نشستم کنارت و با پرحرف یو به پرحرف دمیخند

 زنم. یم حرف فقط ٬کنارمه  یکنم ک یشم نگاه نم
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 م.نشدم.تنها بودم من تیصداقته: اذ نیمهربان نگاهم کرد که مطمئن بودم جوابش در ع یطور

 نیتر عمق دادم و دستم و به طرفش دراز کردم.ا شیبود.لبخندم و ب بیغر تیجمع نیا ونیم ٬اونم مثل خودم  پس

آشنا شدم دوکلوم  یکیبا  ای.باالخره به جز پورزادمیداشت: پر یفوق العاده آرامش بخش ی چهره ٬خانم با حجاب

 !ه؟یحرف بزنم.اسم شما چ

 هستم. ایهمون لبخند مهربونش دستم و فشرد و لب زد: دن با

 یاز عشق تو چشماش موج م یانکار رقابلیوسعت غ هی ٬آدما  یایدن نیاومد.ع یبود و بهش م بایز تینها یب اسمش

 به سرو گردنم دادم و زمزمه کردم: قشنگه. یها انداخته بود.قر یاون رنگ ونیم یموج هی ٬زد.هرچند که غم 

 قشنگه؟! یچ: شد خندم باعث سوالش ٬تعجب نگاهم کردو م جیگ

 همراهم لب زدم: اسمت. شهیهم چشم برق و لبخند همون با ٬ یخودمون یلیخ

 جا ٬ ایپور یعصب یو ناراحت و کم یجد یخندش گرفت.با صدا شیجیو خودشم از گ دیحرفم و فهم یمعن تازه

ن کل سال ؟؟ییشدم: معلوم هست کجا رهیبود خ شهیتر از هم رهیبود و چشماش ت ستادهیکه مقابلم ا یاون به خورده

 و دنبالت گشتم.

 به جوش انداخت.. یمعمول ریام را به شکل غ یلجباز یاش که رگ ها یعصب و جانب به حق لحن از امان ٬ لحنش

 دایست پدو اومدم ٬رفت سر حوصلم: دادم را جوابش و کردم نگاهش خونسرد ٬ طنتیلحن دلخور اما پر از ش کی با

 دوستاتون. شیپ نییبفرما هم شما حاال ٬کردم 

 یو کودکانه.برا طنتیپر از ش یجمله  نیتو دلم خندم گرفت از ا یاز تعجب پر شد.خودم هم کم ایپور یها چشم

به لحنش  تیاز بهت جملم خارج شد و رنگ جد ای.باالخره پوردختر نوجوون و ناپختم کیحس کردم  یلحظه ا

 گردم. یمزود بر  یلیخ که گفتم اما ٬خوام که تنهات گذاشتم  یم: من عذر دیبخش

به خودش جرأت داده بود با اون لحن پر از هوسش  یا گهیهم که چقدر زود برگشته بود.انقدر زود که پسر د واقعا

که در سکوت  ایدن یها شونه دور و دستم ٬هم بابت پنهان کردنش نداشتم  یتالش چی.دلخور بودم و هنهیکنارم بنش

ر ت شیب ایدن شیاستاد.اما پ دایخوردم: ناراحت نش ونظاره گرمون بود حلقه کردم.چشماش گرد شد و من خندم و فر
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 شیپ دیبر ٬ ستمیسربار شما هم ن یجور نیا ٬باهم  میدار مشترک حرف چهارتا الاقل ٬گذره  یبهم خوش م

 .نیدوستاتون . موقع رفتن که شد صدام کن

شده بودم و  یکنم.من همراهش بودم و به اجبار و جبرش باهاش راه انیمو براش ع یا عمق دلخوراستاد ت گفتم

پر شد از بهت  ایهمه مدت تنهام بزاره. نگاه پور نیسرش شده بود حق نداشت ا یباعث شلوغ تیهرچقدر هم معروف

از  نگاه پر نیشکل گرفت که ا ممنوعه عترافا کیتنها نگاهش کردم و تو دلم  ی.من هم با خونسردتیو بعد عصبان

 حال ترسناکه. نیو در ع یدنید یادیز ٬خشمش 

مردمکاش خونه کرده  ونیم یتفاوت یو ب یبازشون کرد تنها خونسرد یحرص و خشم چشماشو کوتاه بست و وقت با

 .یبود: هرجور راحت

جا چرا  نیمن هم تو محلول تعجبم حل شد.انقدر راحت کوتاه اومد؟! اصال ا یو از کنارمون رفت و خونسرد گفت

مرد  یجمله چرخ خورد: م نیزبونم ا یحوصله بود؟! بدون اراده رو یانقدر متفاوتش کرده بود؟! چرا انقدر گرفته و ب

 کرد؟! یاصرار م گهیبار د کی

 .دوستته؟!یزد یباهاش حرف م یاون طور دیفرو خورده نگاهم کرد و آروم گفت: نبا یخنده  کیبا  ایدن

اهل  ادیز بود معلوم ٬بارم  طنتیش یها حس از کردم پر و لحنم ٬و حرصم  تیکردم و بدون توجه به عصبان نگاهش

گم بهش ب دمید ینم یلیرو نشناخته بود و منم دل ایشناخت.پور یخواننده هارو به چهره نم دیو شا ستین یقیموس

 سییر ٬همه مدت تنها گذاشت: نه بابا  نیهوادارش من و ا یمطرحه که به خاطر جوونا یخواننده  کی دیکه د یاون

 چون ٬ رمیگ یم ادی الونیو ششیده منم پ یدرس م یقیکنم.همون جا خودشم موس یکه توش کار م هیآموزشگاه

دلش سوخت  ییجورا هیجا. نیا امیب خواست ازم ٬تنها بودم  لدایکنم و شب  یم یزندگ تهران تنها و اهوازن خانوادم

 برام.

 بود. یعاد یدلسوز کیتر از  شیبرخوردش ب ینگاهم کرد: ول قیدق

 یحت دیکه زد پرو بال بدم.شا یخواست به حرف یبه حرفش ندادم.دلم نم یشدم و جواب رهیخ ایرفتن پور ریمس به

 یمواقع دلم م یبعض دایپرواز بهش ندم.شد یو اجازه  نمیبچ و اون ٬هم داره  یفکر اگر بال نیخواست ا یدلم م

 ٬ ایبه دن ییخوش آمد گو یبرا ٬و همسرش  ایمان دنخواست افکارم و خودم کنترل کنم و از کنترلم خارج نشن.با اوم
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 شونتیمیکه نشون از صم ایلبخند بزنم.بعد خوش و بش با دن کیخارج بشم و  یکردم از اون حالت فکر یسع فقط

 !؟یستین ایپور شیپ چرا شما ٬جون  زادیناز بود: پر یادیز ٬زن  نیمن نشست.ا یرو ایداد نگاه مان یم

 شونیا شیجون آشنا شدم گفتم پ ایو لبخند زدم: با دن ستادمی.بلند شدم و افکرمم پروند یحرفش ته مونده ها نیا

 باشم استاد راحت باشن.

 یکم ایبرام گنگ بود.رنگ نگاه مان لشیو دل ایتا بگم پور دیدونم چرا باز گفتم استاد.انگار زبونم تو حلقم نچرخ ینم

خودش و همسرش که از تمام وجناتشون مشخص بود چرا بحث  ونینبودن؟! با اون همه عشق م بیتلخ شد.عج

 !ا؟یگرفت؟! مثل نگاه پور یم غم رنگ نگاهش ٬شد  یم شییدا

 یو با اون صدا دیخوشرنگش کش یموها ونیم یبودم.دکتر دست دهیرو مثل امشب ند ایتا به حال نگاه پور من

 !ه؟یعصب ایپور نیهم یجذابش من و مخاطب قرار داد: پس برا

محض بود اما الاقل حرصم و کم  یانصاف یب ایگفتم که راجع به پور یا جمله ٬لحن پراز ناز  کیو با  دیهام باال پر شونه

 .نی.به من نسبت ندنیتلخ و ناراحت و عصب شهیهم شونیا ٬دکتر  یتر کرد از رفتارش: واال آقا

 من حرف نزن خانم خانما. ییلبخندش از همه محو تر بود: پشت سر دا ایزدن و مان یسه لبخند هر

جذاب  یلیبراش خ ایمثل پور یینشستن، حتما داشتن دا یذهنم سرجاشون نم یشدم.پازل ها رشیخوداگاه خ نا

 گم مگه؟! یبود: دروغ م

دوستاشون  شیپ میبر خواست ازمون ٬کنندش  رهیخ تیبا اون جذاب نیکرد و فقط نگاهم کرد.آترد تنها سکوت ایمان

 شدم. یباهاش راه بهیجمع غر ونیم ایدن دیو من فقط به ام

 ریز و سرم و شد جمع هم تو اخمام ٬و نگاه مغرورانه و سرکش  زیاخم ر کی با ٬تو همون جمع  ایپور دنید با

 مچ ٬ یدست ٬کنم  لشیکه بتونم تحل نیقدم برداشت و قبل از ا ایبه طرف دن یمشک یبا موها ییبایانداختم.دختر ز

 ایناراحت و مواخذه کننده پور یچشما به چشمم ٬حرکت سروصدا بکنم  نیا از شکه خواستم تا من و گرفت و دستم

.خودشم نمیمبل دونفره بنش یرو ٬و با خشونت وادارم کرد  دیبرد.دستم و کش ادیو از  تشینشست و زبونم کال فعال

 ی..از دستت عصبزادینگو پر چیقرار داد: ه نشیب یرو دست ٬کنارم نشست و من تا خواستم لب از لب باز کنم  عیسر

 ام.
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.دلم ازش دیپر و ژل خورده دست کش یاون موها ونیتوجه م یزد.فقط نگاهش کردم و اون ب خیتو دهنم  حرف

خواستم  یرو م یبار کس نیو درک کنم ، ا انمیکردم اطراف یم یسع میزندگ یها تیموقع یکه تو همه  یمن ٬گرفت 

 .دمی.آب دهنم و قورت دادم و اخمامو تو هم کشتا من و درک کنه

 از دیبعد انگار که آروم شده باشه زمزمه کرد: نبا یشدم و کم رهیبرام ساخت.به روبرو خ ینیریش یلدایشب  چه

 نکردم؟ داتیپ یچقدر نگران شدم وقت یدون ی.میشد یجات بلند م

شد و  میالک زدم سرم و گرم کردم.متوجه دلخور یها ناخن با و دادم دستام به و نگاهم ٬جواب دادن بهش  بدون

شده  شهیهم از تر جذاب ٬کرد و صداش  ریتسخ و عصبم به عصب ٬تام فورد  ی.بونهیسرش و خم کرد تا چهرم و بب

 !زاد؟یبود: پر

.صدام گرفته بود : اگه ختمینگاهم و تو چشمش ر یوف اسمم و تو دهنش خاص چرخوند و من دلخورگفت .حر خاص

 کرده بود درست رفتار کنم. جادیکه برام مزاحمت ا یدادم با اون ینم ینیموندم سرجام تضم یم

 یک شدم: یکرد.من داشتم به عطرش معتاد م یم ادی.کاش فاصلش و زهم گره خوردن یتو آروم ٬ ابروهاش

 منظورته؟!

 شناسم. یکس و نم چیدونم، من که ه یمظلوم شد: نم یبیتو صداش قل قل کرد و من نگاهم طور عج خشم

و خب نشد اون  ستین یمن شب جالب یشد و بعد مردونه چشم بست: متأسفم.امشب برا رهیتو چشمام خ چندلحظه

 .خواستم بهت خوش بگذره یکه م یطور

.حرفش درست بود و ستین یچرا برات شب جالب دمینپرس یشدم.حت رهیبهش ندادم و دوباره به دستام خ یجواب

اصلش و باالخره ف دمیبود.پوف کالفش و شن میزندگ یلدای نیبشه گفت مرخرف تر دیبهم خوش نگذشته بود.اصال شا

شدم.به اون چهره  رهیدرهمش خ یهابه اون ابرو یرکیرزیشد و من ز نیزم ی رهیشد.صاف تر نشست و خ ادیباهام ز

تونه همراهش و  ینم گفت ٬باهاشون  رهیکه اومدن و ازش خواستن عکس بگ یکه به چندنفر نیمردونه و پخته.به ا ی

 من و تنها بزاره و همون جا باهاشون عکس گرفت. یعنی

شب  نیبلند تر ونیکه من م یکرد.به کس یم دایپ میتو زندگ یسییو ر یبعد جدا از استاد کیکه داشت  ییایپور به

 کرده بودم. دایپ ادیقدم هاش انگار اعت یحت و صداش ٬ نگاهش ٬ عطرش به ٬سال 
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 .دمیاون فکر مزخرفم کش یخط قرمز رو کیچنگ زدم و  نمیس یو رو دستم

 کردم. یکه از ذهنم گذشت فکر م یزیرفتم خونه و به اون چ یم دیشد که بشه.با یشد.اون فکر نم ینم

 یاگه الزم م ایبه پور ادیمرکز ترک اعت یکردم و خودم و تو یمرور م میزندگ یدور خودم و بدون نقش ها کی دیبا

 خوابوندم. یشد م

 شدم. یاشتباه دوم مامانم نبودم.نم من

 شدم. یگذشته نم یتکرار درد ها من

 ..دمیکوب یتو ذهنم م خیافکار و با م نیا دیموندم.آره..با یهمون دخترک سرخوش م من

 ذهنم بشن. یکردم تا ملکه  یهزاربار دورشون م یروز دیبا

 کردم.. یدادم و اون فکر و از وجودم حذف م یمغزم و فشار م تیدل فتیش دیبا

 شدند. یم دیها...با دیبا نیا

 قرار نبود تکرار شه. گذشته

 کردم.. ینم ندمیحال و آ یو قاط میماض من

 رخ مردونش که مثل من تو باتالق افکار فرو رفته بود.. میشدم به ن هریفکر پر وحشت و خ نینبض گرفت از ا سرم

 نبود. یشد.شدن ی..نمنه

***********************************************************************

******* 

 

و من دوباره نقاب لبخند به  میتا بر میکن ی، ازم خواست خداحافظ ایپور یحوصلگ یخوردن شام ، با حجم ب بعد

 یبودم خداحافظ دهید ایپور جیخوشگلشون که عکسشون و قبال تو پ یجشن و دوقلوها نیچهرم زدم و از صاحب
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کردم  یبود و من حس م یخداحافظ شغولباغ شدم.همچنان م اطیوارد ح ایو زودتر از پور دمیرو بوس ایکردم.دن

 نمونده.. میتا خفگ یزیاون فضا چ ونیم

 .ارمیخودم ن یداشتم به رو یکرد و سع یم کمیمختلف داشت کم کم تحر یعطرها یبو

و دهنم گرفتم تا از سرما حفظش کنم که  ینیب ی، برام مضر تر بود انگار.شالم و جلو رونیسرد و خنک ب یهوا هجوم

کردم که  یبود که تو سالن مزاحمم شده بود.تعجب م ی، باعث شد به پشت بچرخم.همون پسر یپسر یصدا

،حاال الاقل افتخار رسوندنتون و  نینداد ییشد: داخل که افتخار آشنا کمیآدم و انقدر پر حس بد کنه.نزد یلبخند

 .نیبهم بد

شد تنم و لرزوند:  یم کمونیکه داشت نزد ایپور یمحکم و عصب یکه جواب بدم، صدا نیزدم و قبال از ا یپوزخند

 به چاک؟! یصورتت بزن یرو نهیکه مشتم ، بنش نیو بدم که قبل از ا نیمن بهت افتخار ا یخوا یم

بود:  انیخواننده.جا خوردنش تو چهرش ع یو پسر کال از دخالت آقا ایپور دیجد اتیادب نی.من از امیجا خورد هردو

 راد؟! یهمراه شمان آقا

و من  ادستیحرکت جلوم ا کی.با تیخسته و کالفه بود ، حاال پر شده بود از امواج عصبان نیاگه تا قبل از ا ایپور نگاه

شارژ شدند.شکه  یمنبع قو کیوجودش از  یپشت شدنش انگار ، تمام حس ها نیرو داشتم ، که با ا یحس دختر

 بودم و شکه تر شدم.

 کیده مثل  یهمراه نداشت بهت مجوز م یتونستم تصورش کنم: هرک یاما م دمید یگرش و به پسر نم انیعص نگاه

 !؟یالشخور بهش چشم بدوز

 

نبود و عکس  دمید یجلو یزیپهنش ، چ یقلدرانه تا پشت لبم پخش شد.عمال جز شونه ها یجمله  نی، از ا خندم

 خوام جناب راد.اشتباه کردم. یبود: عذر م دهیتونستم تصور کنم.صداش اما شکه و ترس یالعمل اون پسر و نم

 ی.حاال زودتر از جلوی، ابروهام و باال برد و باعث شد لبم و تو دهنم بکشم: خوبه که به اشتباهت واقف ایپور زخندپو

 یبکس و حرصم و سرش خال سهیرو بکنم ک یکیو دارم که  نیا لیپتانس یکاف یچشمم دور شو.امشب به اندازه 

 کنم.
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 کیکرد و با  یمونیپرو پ یطور بود که عذر خواه نیکرد و احتماال حال اون پسرم هم ی، ته دل من و که خال لحنش

ازمون دور شد.باالخره به طرفم برگشت و افتخار داد به جز شونه هاش ، نگاهم چهره  دهیترس یمبهوت و کم یچهره 

 خانم لجباز؟!سرکار  یدیاز سالن و د دنتزودتر خارج ش ی جهی: نت یشو هم رصد کنه.اخمو بود و عصب

 نداره . یاون پسر به من ربط یجنبگ یباال انداختم و لحنم و حق به جانب کردم: ب شونه

 یلیموهاش فرو کرد: خ ونیفرستاد و هردو دستش و محکم م رونیهمچنان پابرجا بود.نفسش و محکم ب اخمش

 .زادیپر یغد

 شما. یزدم: لطف دار یک خندشد.ناباور ابرو باال انداختم و ت ادیخندم گرفت و هم حرصم ز هم

کشوند.در و باز کرد و منتظر نگاهم کرد  نیچپ نگاهم کرد و با گرفتن مچ دستم ، منو پشت سرش به طرف ماش چپ

و دور زد و قبل سوار شدن، کتش و از تنش  نیسوار شدم.خودشم ماش یتا سوار شم و من با پشت چشم نازک کردن

که چشمام چندلحظه  دیکوب یو طور نیتشم شل کرد و نشست و در ماشکروا یعقب پرت کرد.گره  یکند و صندل

 قرار داد و میحرکت کرد.دستش و پشت صندل یخوام آروم یو با گفتن عذر م دیبه صورتش کش یبسته شد.دست

 یتر شیعطرش غلظت ب یدست و مچ ادکلن خوردش به سرم ، بو یکیگرفت.از نزد شیرو پ یدنده عقب ، راه سنگ

 کرد گرفتم. ینم کمیعطرها تحر ریکه برخالف سا یعطر ناز او قیدم عم کیآروم  یلیگرفت و من خ

،  یخاک یاون جاده  یبرداشت و تو می، از پشت صندل نیباغ خارج شد و دستش و همزمان با دور زدن ماش از

 و جلو برد. نیبلند ، ماش یاون درختا ونیمحصور شده م

 یا گهیگردآب تا هر فکر د کیزدند.انگار سواال شده بودند  یچرخ م میقدرت عظ کیبا  عالمه سوال ، هیسر من  تو

 شد و ببلعن. یم کیکه به محدودشون نزد

شب که معادالت من و  نیشد و ا یسوال ها ، به اون مربوط م نیتر ا شیشدم.ب رهیخ ایرخ غرق فکر پور میبه ن آروم

که خالف  یریمس یتو یخاک ی، بعد اتمام جاده  نیماش تیزد.با هدا یکردم بهم م یکه تجربه م یهرسال یلدایاز 

 !م؟یر یم میخفه شدن: کجا دار نمتو ذه یلحظه ا یجهت شهر بود ، چشمام گرد شد و سواال برا

 جا که بشه آروم شد. هیگفت:  یگرفته ا یکرد و با صدا داینکرد.فقط درصد اخمش غلظت پ نگاهم
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دادم سکوت کنم.البته که  حیکرد.ترج یم میداشت عصب دنینفهم نیو ا دمیهمف ینگاهش کردم.نم جیو گ گنگ

 ذهنم بکنم. یرو وارد مجموعه  یریشد نخوام افکار غ یباعث م نیبهش اعتماد داشتم و ا

،  یو پرت یخاک یجاده  ریمس یاتوبان نسبتا کم تردد حرکت کرد و بعد با افتادن تو یساعت تو میحدود ن نیماش

 رو باال رفت. یمیمال یبیسراش کی

اون پرتگاه حرکت کرد و  کیتا نزد نی.ماشدیرس یپرتگاه م کیجاده بود که تهش به  کیباز هم  یبیسراش یانتها

وا که ه یاون سرما ونیکه بدون برداشتن کتش ،م ییایشدم به پور رهیمقابلم ، خ یو من شکه از منظره  ستادیبعد ا

و  ادستی،پشت بهم ا نیماش ینور چراغ ها یشد و جلو ادهیپ نیترشم کرده بود ، از ماش شیمنطقه ب یارتفاع و پست

 شد به روبروش. رهیخ بیدست به ج

 .یستاره ا یبود ،بدون حت اهیس بیکه عج یآسمون به

حبس کنه زدم  نمیدونستم ممکنه سرما ، نفسم و  تو س یکه م یو در حال دمیچیو دورم محکم تر پ مانتوم

 از روبرو کنده بشه. رشیهم باعث نشد نگاه خ نیدر ماش یدا.صرونیب

 پرتگاه. نییشدم به پا رهیو خ نیزدم به کاپوت ماش هیو تک ستادمیا کنارش

ود متفاوت ب راشونیکردند.هم رفت و هم برگشت.مس یکه با سرعت ازش عبور م یینایبلند و ماش یبا چراغا بزرگراه

 ”شتابان نیبه کجا چن” یداد بزن ی.انقدر که دوست داشتومدنیبه چشمت م یا گهیباال ، طور د نیو انگار از ا

 یغربت و بغض خاص کیکرد.فضا  یبه آدم منتقل م یبیحس غر دنشیاز باال د نیا دیبود که شا یا منظره

 تو خودشون حبس کرده باشن. هیپام، ساعت ها گر ریز یداشت.انگار سنگ ها

 وحشتناک بود. یهرکس یبرا یخبر یسرعت و ب نیا دنیو د ستادنیا دیدونست! شا یچه م یکس

 نیسرما آخر یفرستاد.رقص بخار نفسش ، تو رونیحلقه کرد و بدون نگاه بهم ،نفسش و ب نشیس یو رو دستاش

 بود. یدنید نیقی، به  زییشب پا

 فروخورده بلند شد ، گرفته بود و بم تر : شد هشت سال. ادیانگار از پس هزارتا فر صداش
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که سخت و محکم  یکدرش و چونه ا یتو هم رفتش ، چشما یرخش.به ابروها میشدم به ن رهیسوال خ بدون

 یادیز یکرد: قبل از شهرتم ، حالم که خوب نبود جاها ریرفت و باال اومد و من نگاهم بهش گ نییپا شیگلو بیبود.س

...شهرت آدم و یدون ی.مارمیپناه م نقطه نیهست که اگه بخوام حال بدم و رد کنم فقط به ا یسال کیداشتم برم.

 .کنه یتنها م یلیخ

 

که داشت نفسم من  ییو سرما ختیر یم رونیکه از پس کلماتش ، داشت خودش و ب یدرد نینگاهش کردم.به ا فقط

 برد. یم لیو تحل

 پدر و مادر و هیعشق داشتم ،  هیبود. یا گهیمن رنگ د یایدن یهمه  شیمکث دوباره لب باز کرد: تا ده سال پ کی با

 نیاز ب یمشتم گرفته بودم.اما مشتم و انقدر سفت گرفتم که خوشبخت یرو تو یخانواده که کنارشون ، خوشبخت هی

 داشیبعد از اون پ گهی.دمیزندگ یلحظات خاک ونیشد م لو ازش رد شدم و اون ح دمیپام.نفهم ریز ختیانگشتام ، ر

حفظ  یبرا ی، گاه زهیر ی.خاک از انگشتات میسفت فشار بد مشت خاک و تو مشتت کیبود که  نیا نینکردم.ع

 که بخوره تو سرم. یشد سنگ می.ندونستم و خوشبختیمحکم نگهشون دار یلیخ دینبا زایچ یبعض

و خودمم تجربه کرده بودم.خودمم درک کرده بودم.صداش ، مثل  طیشرا نی.ادمشیفهم یپر غم شد.م چشمام

باهام کرد که پدر و مادرم بشن برادر  یکار میزندگ قتی.حقستین یدنیهم شن شهیهم قتی: حقدیسازش لرز یتارها

 و زن برادرم ،عشقمم بشه خواهرزادم.

بود.نه با انتگرال حل  یاضیو ر کیزیخوردم.نه اصال خشک شدم.هضم حرفش برام انگار سخت تر از حل مسائل ف جا

 که... یو مادر که عشق بود؟! پدر یشد و نه با مشتق گرفتن.خواهرزاده ا یم

 نیزد: امشب شب سالگرد ازدواجش بود.هشتم هیخودشم انگار کم آورد که مثل من به کاپوت تک ایبزرگ.پور یخدا

 .رهیگ یم یبیشب طور غر نی، دلم اده اما دلم یبهم نفس م شیسالگرد ازدواجش.خوشبخت

 حال خوب باتو.. نیا

 گونم. یرو یاشکا

 .التیخ یب یدستا
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 شونم. یرو یگرما

 تو در آغوش.. الیخ

 تو را فراموش.. ادمی

 تورا فراموش.. ادمی

 

 .از جانب من یداشت نه به حرف اجیاحت دنیبزنم.انگار اونم فقط به شن یانقدر مات و شکه بودم که نتونم حرف من

 شد. یم دهیامشب برام چ یداشت پازل ها تازه

 یم ادی تاریاون.بهش گ یبرا میمن بود ، مهربون یبرا تاشطنی.عاشق هم.شمیسال باهم بود کیشد به آسمون:  رهیخ

نشه تحمل کرد از پدر و  گهینفسمون انقدر بهم وصل شد که د یدادم.وقت یم ادی تاریبه دختر عمم گ المیدادم.به خ

 هیوحشتشون شد  ی جهیسست شد.نت تنم..وحشت که تو نگاهشون نشست یمادرم خواستن برن خواستگار

 یربوناما ق ادیب ادمیپشتش انقدر تلخ بود که نخوام  هیعمر به برادر و زن برادرم گفتم پدر و مادر.قض هیکه  قتیحق

 و خواهرزاده بودن. یی..دو تا عاشق که داایمن و مان میماجرا شد نیا

 تن خاطراتت. رو

 کشم. یدست م دوباره

 کنم. یروبغل م تو

 کشم. یو نفس م عشق

 در آغوش.. یبوسه ا با

 ورا فراموش.ت ادمی

درد نبود ،رسما مرگ بود.تصورشم تنم و لرزوند و درکش سخت  نیناجوانمردانه به گلوم داشت.ا یحمله  کی بغض

 .دینبود که چرا صداش لرز
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فرستاد و من نفس حبس کردم تا همون  رونیب قیدودش و عم رش،یز دیخارج کرد و فندک کش بشیاز ج یگاریس

سال و خورده به خواهرزادم گفته بودم عشقم.اسم  کیخش به صداش اضافه کرد: کی گارینشم.س نیجا پخش زم

پدر و  قتیحق یو کشت.سوا مونهردو قتیحق نیبودمش.ا دهیعشق بوس یو از رو میبچه هامون و انتخاب کرده بود

 یستکهلم و خودم و تو.رفتم....رفتم انمیجا باز کرده بود که من مُردم تا نبودنش و نب میانقدر تو زندگ ایمادرم ، مان

 بره عشقم خواهر زادم بود. ادمینتونه نجاتم بده.انقدر که  ینجات قیغر چیغرق کردم.انقدر که ه یآهنگساز

 

 بارون. یصدا نیا با

 .هیگر یاز هوا سیخ

 در آغوش.. یبارش با

 تو را فراموش. ادمی

دردش بغض  یآورد برا یکه داشت کم م ینفس ونیبود و من م دهیبه صداش ، به نت هاش انگار چسب درد

که انقدر محکم کنارم  یمرد ی.براخاطراتش تنش و لرزوند ادیلرزوندش اما  یکه سرما نم یحال مرد یداشتم.برا

.جا دیخوام برم ترس یم گفتمبهش  یذهنم: وقت یباور ها یشد رو یداشت خار م قتیحق نیبودمش که ا دهید

و اون با هر اشکش منو  میدیو د میکن یکه قرار بود باهم توش زندگ یخونه ا می.رفتمیخورد.روز آخر و باهم بود

م آد هیشب میچیه گهی.من بعد اون خبر ، ددیبعدش خبر ازدواجش رس میسال و ن کیکشت.رفتم تا فراموشم کنه.

س عروس .سخته با لبایکن هیو گر یستیکه تازه عروسه با واهرزادتخ یخونه  یقبل نشد.سخته..سخته جلو

بدم و دادم.خوشبخته ، عاشق شوهرشه.پسر  ریی..همون شب دوباره برگشتم سوئد.جون کندم تا عالقم و تغشینیبب

که به من داشت و منم  هی.عشقش به همسرش ده برابر عشقایراحته از بودنش کنار مان المیکه خ یجذاب و مهربون

شه که  یاون سال ها انقدر برام زنده م ادیشه  یشب که م نیدادم.اما هرسال.ا رییخودم ، تغ رییعالقم و با تغ شکل

 خالص به خاطراتم بزنم. ریت هیخواد  یدلم م

امشب تو کل سالم ، من  هیخواهرزاده.اما  ایو مان ییشم دا یشب ، هر سال برام جهنمه..از فرداش دوباره من م نیا

 گردم تو گذشته.گذشته که بد گذشته. یبرم

 دقائق.. نیآخر نیا
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 تو گذشته. ادی با

 چشمات. یفدا جونم

 سرنوشته. اشکال

 شمع خاموش. هیو  من

 تو را فراموش.. ادمی

 تو را فراموش. ادمی

 

شعرام قاب کنم و از  ونیشهرت تا گذشته رو م یزد: اومدم تو واد یتکون داد و تلخ خند یسرخ بود.سر چشماش

که بزرگم کردن نتونستم بگم مامان و  یبه پدر و مادر گهیگذشته و من د یلیبکشم.از اون روز خ رونیوجودم ب

.شهرت من و از خودم جدا کرد اما به شکل امیب رو اونا آب شدن و هنوز الاقل با اونا نتونستم کنا دمیبابا..غم کش

 یعالمه از آدما هی.فقط دمیند یچیه دمیرس یآب اومدم اما وقت دیسراب بود، به ام هی نیهم تنها شدم.ع یبیعج

تونستم به آدما بگم که  ی.کاش منهیتر تیحالم ، برام کم اهم نیلحظه و ا نیشهرت ، تو ا نیدور شده بودم.ا امیند

نشه.که اگه دلشون گرفت مجبور نشن به خاک پناه  ییحرص بزنن که تهش ، سهم لحظه هاشون تنها یزیچ یبرا

 .ارنیب

 پرشون دیمونم که پر از چاله است.با یجاده م کی.مثل ستمین یاالن راض یایاز پور یادامه داد: راستش و بخوا تلخ

 خودم و هموار کنم و کاش ، گذشته بزاره. دیکنم.با

 عشقت. قیعم زخم

 دستم. یرو نشسته

 . یعاشقم نباش تو

 عاشقت که هستم. من
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 .خاموش یصدا نیا با

 تو را فراموش. ادمی

 کرد.به دردهاش یام رو ناتوان م هیغض و سرما ، داشت ربود و ب نیماش یتو مینفسم رو کنترل کردم.اسپر یسخت به

هست.به بزرگراه  شهیکه هم یزادیکردم بشم پر یشدم و سع رهیکردند خ یم یکه از پشت چهرش ، بهم دهن کج

ه .کنار اومدن با گذشتدستیفا یهم ب ینیریش شهنبا ی.اگه تلخ هیاصل یاز مزه ها یکی،  یشدم و لب زدم: تلخ رهیخ

 یها یسخت نیب دیمواقع آدما با ی.بعضستیهم راحت ن ندهیحال و فکر کردن به آ یکردن تو یسخته اما زندگ

خواننده ،گذشته قرار  یارزه.آقا یبزارن که م یا یاون سخت یو برا شونیانرژ دیکنن..با یبند تیاولو شونیزندگ

که به عقب  میزمان ندار نی.ما ماشهیراه زندگ نیعشون حذف شه.ادر قبال مضار دیبا آدما یبرگرده.ماض ستین

.متأسفم.بابت گذشته میازش جا بمون میره جلو و حق ندار یم هیبه ثان هیکه داره ثان میساعت دار کیاما  میبرگرد

 .یندگز یعنی نی...اقتی، تشو ندتیآ یکنم و برا یم نتیحال تحس یمتأسفم اما برا یلیخ

فتم گر یزد.نفس یچشماش سو سو م یتو یقیعم نیتحس کیشده بود از حرف نگاهم کرد. زیکه انگار سرر ینگاه با

و با دوره کردن گذشته ها تورو  انیم یهستند.اما تعداد کم یقهار یو با لبخند زمزمه کردم: آدما قضاوت کننده ها

تونم به  یگذشته قضاوتت کنم ، تنها مبد هم  تکه به قول خود یکنن.من اگه بخوام با اون گذشته ا یقضاوت م

که  یاهگیتا به جا دهیکش یکه سخت ی.آدمیتر برام قابل احترام شیکنم ب یمحکم بودنت غبطه بخورم..حاال فکر م

 یمبارک آقا لدایقدم هاش گذاشت...حاال لبخند بزن. یراحت پا جا الیشه با خ یکه م هیاالن هست برسه ، آدم

 خواننده.

به من بهشون  رهیحرفام شده بود و داشت خ ریآسمون و تو خودش جمع کرد.درگ ینداشته  ی، ستاره ها نگاهش

 حرفات بیکه عج یمبارک خانم عکاس لدایزد:  ی،لبخند خسته و محو یمکث طوالن کیکرد.مثل خودم ، با  یفکر م

 معجزست.

 برام رقم نزده بود ، که یجالب یلدایم ،که شب که ازش دلخور بود اوردمیخودم ن یتر عمق گرفت و به رو شیب لبخند

 کرد. یم یداشت من و ضربه فن گهینفسم د

 .می، به حال بد آدما حق بد یحاال با کفشاش ،گذشتش و راه رفته بودم و به نظرم الزم بود گاه من
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ودم دلش و شکسته تر پام ، بلد نب ریتپه و بزرگراه ز نیا ونیبود من م نیداشت و من هم حق داشتم.اما مسأله ا حق

 کنم.

 ست؟یتنگ و جذبش لب زدم: سردت ن راهنیپ ی رهیو من خ ختیو اونارو بهم ر دیموهاش رقص ونیم باد

گاهم ن قیفرستاد و انگار آروم تر بود.انگار اون گذشته رو با مرور کردنش ، تو خودش حل کرده بود.عم رونیب ینفس

 نگاهش نداشتم. یرو ی، تمرکز دندیچرخ یموهاش که هم دست باد ، تو هوا م ی رهیکرد و من خ

 زاده. ی...پرمیتکون داد و لب زد: سوار شو بر یسر

 

 یاسمم ، تو گوشم پادشاه نیگزیجا یزاده  یدهنم.جذاب بود صداش و پر ریداد ز مویزاده گفتنش ، طعم ل یپر نیا

رو نقض کنم.اگه راه عصب  ایدن یخواستم تمام قانون ها یره.اما من م یگن عصب ها راهشون به طرف مغز م یکرد.م

،  دنشییبا بو مییایبو یو عصب ها دنشیبا شن میینواش ی، عصب ها دنشیبا د میینایب یها به مغز بود چرا عصب ها

 کردند؟! یضربان قلبم و تند م

 یعقب گرد کردم تا سوار شم ول دنیرس یتشنه  زادیآدم یپام، ساخته  ریبه اون سرعت خاموش ز ینگاه آخر بعد

بند  نینداشت.دستم و به کاپوت ماش دنیجنگ یبرا یتوان گهیمراعاتم و کرده بود و د یکاف یانگار نفسم ، به اندازه 

به طرفم برداشت :  یمتعجب نگاهم کرد و قدم ای.پورارهین یخم شد تا سرفه هام ، به دنده هام فشار یکردم و کم

 !؟یخوب

وارد  گهید یذره ا یحت ،ینفس چیزنم.ه یبال بال م ژنیاکس یرو داشتم که تو خود آب دارم برا یا یحس ماه.نبودم

اهام فاصله رو ب عیکامال سر ایزانوهام افتادم.پور ینفس ، رو نیباز کردن راه ا یشد و من با تمام تالشم برا یام نم هیر

 دختر! نیچت شد؟!منو بب زادی: پرنهیچهرمو بب خواستکم کرد و دستش پشت سرم قرار گرفت و هل کرده 

و  نیزم یو اون حال وحشتناک من ، هل کرد.پاش سر خورد و نشست رو ینفس یکبود از ب یباال اومدن چهره  با

 .نیحس ایزمزمه کرد: 

 شد و انگار کوه ها و سنگ ها ، پژواک صداش و دوست داشتند: نفس بکش. ادیفر عیاش سر زمزمه
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کردم ،  یشد و کم کم حس م یاشاره کنم.تمام بدنم داشت سر م فمیو ک نیعالمت دستم ، به ماشکردم با  یسع

و چنگ زد و  فمیداشت و ک نیبه طرف ماش یجهش عی.متوجه منظورم شد انگار که سرنتشیب یچشمام داره تار م

ه که هرلحظ یباز و تار مهین یبودند.با چشما کمیکوچ فیک لی، تنها وسا لمیو موبا یکرد.اسپر شیخال نیزم یرو

ات ،چندلحظه م یاسپر دنیبا د ایدنبال کردم و پور نیماش ریبه خاطر ضربه به ز لمیشد ، رفتن موبا یم ارتریناهش

دهنم گذاشت و پاف زد.چشمام پر شد از اشک ،متنفر  یو تو یبه خودش اومد و با گرفتن سرم ،اسپر عیشد.اما سر

مدت ،  همه نی.بعد ایاسپر یرو نهیو بش ادیدستام جون نداشت باال ب ی.حتنهیبب یضعفم و کس نیکه ا نیبودم از ا

.پاف دوم و که زد ، با لحن نگران و شکه بود دهی، ترس دهیدارم.چهرش رنگ پر یکه مشکل تنفس دیباالخره فهم

 .یلب زد: نفس بکش لعنت ینگران

 .هیدستم و باال آوردم تا بفهمونم بهش کاف یبستم راه گرفت و اون پاف سوم و زد و به سخت یپلکا نیاز ب اشک،

منو برده بود و بعد دستاش و رها کرده بود.با ولع ، هوا  یدستش و دور گردنم حلقه کرده بود و تا مرز خفگ یکی انگار

شک من ، سرمو بغل  یو تو دینفس کش قیمبود که اون طور ع دهیمن نفس نکش یو اون هم انگار همپا دمیبلع یرو م

 دختر. یگرفت: خداروشکر.منو سکته داد

 .رمینفس هاش ، نفس بگ تمیر یکردم همپا ینفس نفس زدنش و با چشم بسته ، به گوشام فرستادم و سع یصدا

د.کم کم کردن یبهشون وارد کرده بودم ، درد م دنینفس کش یکه برا یسوخت و دنده هام از شدت فشار یام م هیر

 شد. یآورد و بدنم داشت از اون حالت سر خارج م یشو به دست م یاریداشت هش دمید

رنگ بود.واقعا  یحد و اندازه نگران و ب یگلوم گذاشتم ، چهرش ب یآروم از بغلش خارج کردم و دستم و رو سرمو

 یگونم هربار روون م یکه به خاطر نبود هوا رو ییزدم که متضاد بود با اون اشکا یجون یبود.لبخند ب دهیترس

تا مرگم  یزیبود که انگار حس کرده بود چ فتهگر یکردم با حرفم ، از اون حال خارجش کنم.دستامو طور یشد.سع

کردن  یاگه به خاطر اون وضع خال می: گوشدمیحال نال یب یجون و صدا مهیزدم و با همون لبخند ن ینمونده.سرفه ا

 دونم و تو. یباشه من مشکسته  فمیک

.تو سرت یفدا ی..گوشوونهید یمردونش بم تر شده بود: دختره  یفرستاد و چشماشو بست.تن صدا رونیو ب نفسش

 .یدیکه حالتو ند
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 قینفس عم کیگوشم زنگ زد.بارها و بارها. یسرت گفتنش تو یشد.فدا قیبه رگ هام تزر یحس قشنگ کی

 واننده.خ ی: بادمجون بم آفت نداره آقادمیکش

اون سرما و حس  ونیاشک هام و من م یرو قایصورتم.دق یرو دیو پشت دستش و کش دیو نرم تو هم کش اخماش

: جا خوش کرده بود.مردونه و ناب یقشنگ ی.چقدر تو صداش نگراندمیاز بدشدن حالم ، گر گرفتم و لرز یناش یکرخت

 !؟یکنه.چرا بهم نگفته بود عجزهلبخند که قراره همه جا م هیلبخنده. هی،  ستیبادمجون بم ن زادیپر

ج تو نارن یمثل بو ییبو هیجواب سوالش و بدم. ایبود و آروم کنم  دهیجمالتش لرز دنیکه از شن یدونستم قلب ینم

 گفتم؟!  یم یهوا انگار پراکنده شده بود: چ

 یکه انگار کل صورتم و م ییبودم.دستا بزرگ یبزرگ و مردونش بود.من عاشق دستا یدستا ریهنوز اس میاسپر

وزم شد.هن رهیخ یکه پررنگ و لعاب تر شده بود به اون اسپر یکف دست ، لمس کنن.نگاهش با اخم کیتونستن با 

و خونه تنها ت ی.اگه وقتیپنهونش کن یبخوا کهنبود  یزیچ نینشسته بودم: ا نیبا ماش هیحس بودند و با تک یپاهام ب

تا  یسرما پاشد یوضعت تو نیحالت بد شد نه؟! با ا نیشد؟! تو شمالم به خاطر هم یم یچ فتادیبرات م یاتفاق یبود

 .یچشمم از دست رفته بود یجلو دمیجنب یم رید کمیو حالت بد شد.االنم که اگه  یقلعه رفت یباال

 

 یجنس نگران نیکمبود ا میکردم.چقدر تو زندگ ینگاهش م رهیگرفت و من تنها خ یتر اوج م شیهرلحظه ب صداش

 رو داشتم.

 من باشه. یخانوادم باشه ، که جنسش متفاوت و خاص باشه ، که فقط برا ینگران یکه سوا یا ینگران

ه ک یزیزدم: االن سر چ یحال ینگاهم کرد.لبخند ب شیکه محو بود تو نگران ی، با همون اخم دیکه ته کش حرفاش

که سرما دوباره ، نفسم و  نیشم قبل از ا نیداد ها کمکم کن سوار ماش نیا ی! به جا؟یکن یدعوام م یتموم شده دار

 برداره و ببره.

و  میدگجزء زن نیبود بابت نگفتن ا یکالفه و عصب یلیفرستاد.خ رونیاخم چشم بست و بعد نفسش و با شدت ب با

رد بلند شم.نرم سوار کمک ک اطیبازوم نشست و با احت ریسکوت.دستش ز نیدونستم بابت ا یمنم خودم و محق م

 و بده.البته اگه سالمه. لمیزحمت موبا ی: بردماشاره ک نشیماش ریکه در و ببنده به ز نیکرد و من قبل از ا نمیماش
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شد به عکس بک  رهیبه صفحش و روشن کردنش ، چندلحظه خ یو برداشت و بعد نگاه لیشد و موبا خم

شهرمو داشت تو خودش حل  یعکس هوا بی، عج میتمام زندگرود  نیگراندم.عکس خودم بود کنار کارون.جذاب تر

و لب زد:  برگردوندو بهم  لیموبا یو با مکث دیعکس کش یپر لبخندم رو یصفحه و چهره  یرو یکرد.دست یم

 سالمه.

 یصفحش ،خط افتاده بود اما سالم بود.تو یرو یبهش انداختم.کم یجون از دستش گرفتم و نگاه یتشکر ب کی با

 یو جلو یو دور زد و نشست و اسپر نیخاک ها افتاده بود شدم.ماش یکه رو فمیک الیخ یسر دادمش و ب بمیج

 ازش؟! یقرار داد: بازم دار نیماش

 نیزمزمه کرد: پس ا یتکون دادم.جد دییتأ یبه نشونه  یاشاره کرد و من تنها سر ینگاهش کردم.به اسپر گنگ

 م همراهم داشته باشم.راحت تره اگه من المیمونه.خ یمن م شیپ

 شه. یو چهرم و کاور کرد: الزم نمحرفش ،پخش شد  نیبا ا لبخندم

از توان من  دنتیحال د نیکه الزم نشه ، صادقانه بگم ، تو ا دوارمیتو نگاهش بود: ام ینگاهم کرد.هنوز نگران یجد

 از تصور اون حال و رنگ کبودت. خهی.هنوز دستام نمتیوقت ، انقدر بدحال بب چیخواد ه یانگار خارجه.دلم نم

رو  یدستش قرار دادم و اون سرد یداشت برام.دستم و رو یا گهید یبود. رنگ و بو دیمحو شد.حرفاش جد لبخندم

 حس کردم: ممنونم ازت و ببخش که نگرانت کردم.

 کیکرده بود.انگار  رییبراش تغ زهایچ یلیمرد امشب انگار بعد اون اعتراف ، خ نیچشمام چرخ خورد و حل شد.ا تو

 .رهیگ یبا حال بد ، توان آدم و م زادیپر دنینگرانم نکن.د گهیبود که برداشته شده بود: د نمونیب ینامرئ یپرده 

 ونینور و سرعت غرق شده ، م یکه تو یبزرگراه پر تردد ی، باال نیزم یجا نیمحبوبت ، تو دنج تر یخواننده  یوقت

م طور ب نیشده تنتونه ا یو خاک یرسم یهردوتون لباسا ی،اونم وقت نیماش یمسخ کننده  یسکوت سنگ ها و گرما

 افتاد. یچه اتفاق یفهم یتو خودتم نم هشن ک یو گنگ م جیآدم اون قدر گ یزنه ، حس ها یحرف م یو جد

 .یکه براش وضع کرده بود ینیسقوط آزاد داشت.آزاد از تمام قوان کیدلت  یفهم یم فقط

ر کنج دلم ، پ یتو ایاسم پور یشاپرک ، رو کیشه.قلبم قانونش و شکست و  یم یب آدما ، قانون شکن خوبقل یگاه

 زد.
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 .میچشماتو ببند.استراحت کن تا برس کمیخاص شد.مهربون و نگران :  نگاهش

 دیقبال سفخاطره بد برم به است کیخواست ، با  یو روشن کردم.دلم نم نیو چراغ سقف ماشو باال آوردم  لیموبا

عمر داشت.قفل صفحه رو باز  قهیدق کیوصال که فقط  کیو زمستون بود. زییفصل ها.امشب شب وصال پا یبرف

 .میطور تموم کن نیرو ا لدای فهیخواننده، ح یآقا ریبگ یسلف هیکردم و دادم دستش : 

لبش نشست .خوشحال بودم که اگرچه حالم بد شد اما فکرش و از اون جشن و اون  یتعجب وبعد لبخند رو اول

و قبل ترش حرفام ، باعث شد  یکرده بود.اون نگران رییحاصل خارج کردم.حال و هواش ، به کل تغ یو ب یمیعشق قد

 فکر کنه. ینسبت خواهرزادگ یسوا ایبه اسم مان یبه کس دیبره که با ادشی

بود که دلم راه انداخته  یا یاون قانون شکن نیهم خوشبخت باشه.ا ایخواستم پور یود و من مدختر خوشبخت ب اون

 بود.

 ”ون مجوز ممنوععادت بد نیگذر از سرزم” قانون داشتم  کی من

 یمن ترسناک بود.از بچگ یکه برا یاسم کیگرفته بود. گهیاسم د کی ایقانون نقض شده بود.عادت به پور نیا حاال

 ”عشق” به نام  یترسناک بود.اسم

زدم اما قبل از گرفتن عکس ، من و شکه کرد .دستم و  یزد و لبخند یو گرفت و دستش و باال آورد.لبخند لیموبا

 گذاشت. ریتصو کی یشد رو یکه م یافکت نیگره خوردمون ،شد جذاب تر یگرفت و بلند کرد و دستا

که مردها ، خوب بلدند  نهیعلت داشته باشه.اونم ا کی هیقض نیا دیاحساسشونن..اما شا یبرده  شهیها هم زن

 احساسات زن ها رو پر از موج کنند.

به دستم ، عالوه بر  لیوجود داغونم بود .زمزمه اش وقت دادن موبا یبرا میموج عظ کی،  ایپور یدستا ونیم دستم

 مارستان؟یب می! بر؟یدلم تمام جونم و لرزوند: االن خوب
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 یهام هنوز م هینداشتم و ر یحال جالب ادی.زارمیداشتم تمرکزم و به دست ب اجیهم فشردم.احت یکوتاه رو چشمامو

من ،  یبود.برا ختهیتو وجودم ر ایاز هجوم اون همه حس ، که پور ایلحظات قبل و  ییهوا یدونم از ب ی.نمسوختند

 هیمنبع تغذ کینور که از  یشد.مثل رشته ها برق پرلبخند نزدن سخت تر از زدنش بود.لبم و کش دادم و چشمام 

گرمش که هنوز دستم و محکم گرفته بود و  یدستا دمیو شا اینگاه نگران پور دیبود؟! شا یشدند. منبعش چ یم

 .شم یاستراحت کنم بهترم م کمیکرد: خوبم. ینوازش م

 یا یبافت.همون قال یکنج خونه ، م یدار قال یکه مادربزرگم رو یینقش زد.مثل ترنج ها شیشونیپ ی، رو یزیر اخم

 یدارش تو تمیر یکوبه ها یصدا گهیدارش ننشست.د یپا یکس گهیکه قبل تموم شدنش ، نفسش رفت و د

 بایشد انقدر ز ی...اخم هم مگر مییبایو رج به رج پر از ز یبود.رنگ بایاما کامل نشده ز یگوشمون ننشست.قال

 تکرارش نکن. گهی.دمیترسوند یلیو لمس کرد:من و امشب خ میشونیپ یباشه؟!.دستش رو

 

 دونستم. یحال قلبم بود.سقوط کرد.کجا؟! نم یکلمه برا نیمناسب تر دی...شاسقوط

 .دیقلبم لب زدم: ببخش میتوجه به حال وخ یو با زبونم تر کردم و ب لبم

دم کرده بو ریاس نمیلنز دورب یلبخند و تو همه نی.من ایاخمش پر بود از مردونگ یزد.لبخندش هم به اندازه  لبخند

صورتم ، سر خورد  یشده رو ختهیر گوشیباز یبود.با نوازش آروم دستش ، مو نیکه خاص تر ینیلبخند.جز ا نیجز ا

 .یلبخند بزن شهیکه هم ی، به شرط خشمب یخواننده بم بود و بم تر شد: م یآقا یشالم و صدا ریز

 کیبودم انگار  دهیکه د یمرد نی، کنار مرد تر نینقطه از زم نیهم روش نداشتم.من امشب و ا یاریزدم.اخت لبخند

 از نو ، متولد شده بودم. گهیبار د

شدم که  رهیخ ایجرعه خواب و من انقدر به اون لبخند محو پور کی یکردند برا یخسته بود.التماس م چشمام

و حال بدم دلم ناجور  دهیشن یها یبودند.دلم قرص بود.با تمام تلخهم سقوط کرده  یچشمام ، با هزار تُن آرامش رو

 بخندم. شهیبود ازم خواسته بود هم شدهموندگار  میزندگ یپاش تو یجا یادیمرد که ز کیقرص بود ؛ چون 
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  ها رو هیشدند باعث شدند زاو یپل رد م ریکه از ز ییها نی، ماش ستادمیپل ا یدستام چرخوندم و رو ونیو م نیدورب

.چندتا عکس انداختم و قدم هام و به طرف عتیاز پل طب ییکنم که هم اون ها مشخص بشن و هم نما یبررس یطور

م.چندتا دختر و پسر جوون مشغول انداخت یم عکسهم  گهید یرفتم و از جاها یباال م دیکردم ، با تیجلو هدا

اعث ب یهوا هم حت یبه سمت باال حرکت کردم.سرما یگرفتن بودند.با لبخند ازشون نگاه گرفتم و از راه چوب یسلف

آب و آتش برگشتم و  یپل چرخ زدم و بعد انداختن چندتا عکس به کنار فواره ها یباال یپل نشده بود.کم یخلوت

از  هیزاو یکردند.چندتا عکس  ب یم یآب باز یفواره ها ونیم یجود سرما عده انشستم.با و لشمقاب یسکو یرو

پر از حس   یعکسام شدم.همشون عال دنیو کنارم قرار دادم و مشغول د میو نشاطشون انداختم ،  کوله پشت یشاد

تا بهتر به نظر برسه که با  دمانجام ب یچه کار دیکدوما با یکردم رو یم یذهنم بررس یبودند ، داشتم تو یزندگ

اشکان پر از خنده شد و همون طور نگاهم  ی.چهره دمیاز گوشم از جام پر یکم یاونم با فاصله  یسالم بلند یصدا

 .دیفرستادم : زهرم ترک رونیب تیکرد.نفسم و با عصبان

 کاریجا چ نیس!اخانم عکا ینشست :غرق عکسات شد میسکو ، درست اون طرف کوله پشت یو رو دیتر خند بلند

 ؟یکن یم

 جام؟ نیا یچ یواقعا برا ستیچپ نگاهش کردم و خودمم نشستم :معلوم ن چپ

 نیا امیم ادیکردند زل زد:من ز یم یکه داشتند آب باز ییدختر و پسرا جانیتکون داد و به ه یهمون لبخند سر با

 ! یراحت شد که خودت المیخ نتیدورب دنیشدم اما با د دید یجا ، اول فکر کردم دچار خطا

 کاورش قرار دادم:چه خبر؟ یو تو نیبراش تکون دادم و دورب یسر

بود:  پی، خوشت دینگاهش انداختم و ابروم باال پر نشیمردونه و شلوار ج وریبه پل یچشم ری، ز دیهاش باال پر شونه

 .مییایپور دیکار جد ریخالصه شده.درگ یقیموس یمن همش تو یخبرا

 ؟یکن یم کاریچ نجایدادم: پس ا نییدهنم و پا یماسک رو یرستادم و کمف رونیو ب نفسم

 و دوست دارم. طشیآرامش.مح یزد : برا یلبخند
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 شد:کارت تموم شده؟ رمینگاهش کردم و اونم خ قیدق

 برگردم خونه! گهیخواستم د یوقته ، م یلیتکون دادم و از جام بلند شدم : خ یسر

 جاش بلند شد : اجازه بده برسونمت! از

 دم. یزدم: اجازه م یخسته بودم پس بدون تعارف لبخند واقعا

گرد شد و منم با لبخند جلو جلو راه افتادم.حس کردم خندش گرفت ،خودش و بهم رسوند : تو چرا انقدر  چشماش

 ؟یبیعج

 خوب بود؟ یکرد یم نتیاس من و سوار ماشکردم و بعد تو با التم یتعارف م ی: االن کل دندیهام باال پر شونه

 شگاهینما یدونستم برا یکه م ییو سرش و تکون داد.منم کولم و با دوبندش انداختم و سرخوش از عکسا دیخند

وقت بود که  باعث شده بود  یلیکنارش قدم برداشتم.اشکان خ ارمیدر ب یجالب یتونم ازشون سوژه ها یدانشگاه م

جلو  یصندل یرو یتعارف چیبدون ه نمو زد و م نیماش ریاون حس بد و نسبت بهش نداشته باشم.دزدگ گهید

 تیبرام اهم ادمیتونستم بخونم..هرچند ز یمهربون شد.انگار نگاهش و نم یبیکارم طور عج نینشستم.نگاهش به ا

 نداشت.

 

.............................................................................................................. 

 

 نیبلند ، جذاب تر یدنباله  نیمرتب کردم و بهش شکل دادم.ا نیزم یرنگ پرستو رو رو یمشک راهنیپ نییپا

داد.کمرم و صاف کردم و بلند شدم و با زدن دستم  یعکس رخ نشون م یتو شیرگذاریتأث دیقسمت لباس بود و با

 ه کردم: به کمرت قوس بده.پشت کمرش زمزم

کم ، عقب  ی هیزاو کی یکمرش رو یکه خواستم و انجام داد و من با گرفتن دستاش و قرار دادنشون رو یکار

 رهیپشت سرمون خ یواریاز کاغذ د یلنز ، به قسمت ی.سرش و طبق خواسته خودم باال گرفته بود و به جارفتم

 داده بود. شیشرق یبه چهره  یروح که ابهت خاص یب یداشت ، چشما یسرد یبود.چهره 
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 یلیدست از ل یتر به چشم اومد.با اشاره  شیکار ، ب نیپوستش با ا یدیکرد و سف میصورتش تنظ ینور و رو یلیل

عکس پشت هم  نیشاتر نشست و بعد چند یو باال آوردم.دستم رو نیخواستم نور و در همون حالت نگه داره و دورب

، با  نمیآوردن دورب نییپا نیو ح گرفتمدادم و در جهت مخالف هم ازش عکس  رییمو تغ هیوازش ثبت شد.زا

 .یراحت باش یتون یپرستو جان.تموم شد م یلب زدم: خسته نباش یخستگ

 تونم لباسامو عوض کنم؟! ی.ممغرور لب زد: ممنونم ینگاه آسوده و کم کیژستش و ترک کرد و با  عیسر

و از دستم خارج کرد تا  نیهم کنارم نشست و دورب یلیولو شدم.ل میصندل یتکون دادم و رو دییتأ یبه معنا یسر

 ی وارهید یچکش رو کی تمیضربه زدن پر ر نیکه ع یدستام گرفتم ، تا اون درد ونیو من سرم و م نهیعکسارو بب

 .معرکست.زادیپر یدش دهیحرفه آفر نیا یو شکست: تو برا نمونیسکوت ب یلیل ی.صدارهیمغزم بود آروم بگ

 .ستمین یفرستادم: اون قدرها هم راض رونیشدم و نفسمو محکم ب رهیتو دستش و عکسا خ نیدورب به

سالن  یکه کم از مدل ها یکلیو ه پیبزنه در سالن باز شد و مهران با اون ت ینگاهم کرد و تا خواست حرف معترض

ود به کرده ب لیتبد هیآتل کیکه سالن و به  یعکاس یها و پروژکتور ها نیبه دورب ینگاه مینداشت وارد شد و بعد ن

لبخند زدم.مهران  شیدستپاچگ نی، به ا یخستگ هاون هم ونیمشخصا هل شد و من م یلیطرفمون قدم برداشت.ل

 شه. یموند: چشات باز نم رهیصورت من خ یبود روبرومون نشست و نگاهش ، رو دهیکه حاال بهمون رس

 بخوابم: خستم. یروزا کم تر از هروقت نیکارام باعث شده بود ا ی.فشردگدمیمتورمم کش یچشما یرو یدست

 

و تو هم  دستاش یلیو ل نهیکه امروز گرفته بودم و بب ییتا عکسا دیکش رونیب یلیو از دست ل نیزد و دورب یلبخند

ا که ب یشد و بعد به طرف مهران رهیگره خوردش خ یبه اون دستا ینشه.نگاهم با مهربون انیحلقه کرد تا لرزشش ع

 داد. ریمس رییکرد تغ یداشت عکسارو نگاه م تیجد

.صاحب دهیپسر فوق العاده موفق و پر ا کیحرفه و شغل مناسبه. نیا یبرا یادیکردم مهران ز یفکر م یگاه

داد.عالوه بر پخش اون برند  یمانجام  یادیز یسالنش کارها یتهران که تو یمعروف تو یاز برندها یکی یندگینما

و  کرد یو تازه کار و جذب م دیجد یها دلم غشونیتبل یبود که برا یلباس داخل یطراح یاز سالنش برا یبخش کی

 یفشن شو ها یکرد و هم اونارو برا یم غیطراحاش و تبل ی، هم لباسا میکرد یکه ما براشون درست م یبا آلبوم

به  یالملل نیجوامع ب یدوبار ، وقت رقابت طرحاش تو یعرصه رو هم سال نیخوب ا یکرد.مدل ها یمختلف آماده م
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برند و داشت و  کیکرد.مهران هم  یباز م شرفتشونیپ یکرد و اون جا راه و برا ی، با خودش همراه م هیخصوص ترک

 کرد. یم نگیمدل یوارد عرصه  زهیجوون و با انگ یزدند و مدل ها یهم مستقال طراحاش براش طرح م

من و  ایکه پور یخودش بودند.روز یابیخودش ، محصول استعداد  یمعروف کشور هم طبق گفته  یاز مدل ها چندتا

سوال تو تمام ذهنم نشست که  کی دمشیبار د نیاول یکرد و من برا یاز مدل هاش بهش معرف یعکاس یرو برا یلیل

 شد؟! یجذاب و کاردان چرا خودش مدل نم رپس نیبود که ا نینکرده بودم و اونم ا دایبراش پ یهنوز هم جواب

 یراب ایاز پور دیو به طرفم گرفت: با نیباال انداخت و دورب شهیکه ابروش و مثل هم دیعکس رس نیبه آخر باالخره

 .یدون یعرصه خوب م نیشما دونفر به گروهم تشکر کنم.تو مد و راه جذب نگاه هارو تو ا یمعرف

که نخوام جوابش و بدم: چرا  یکاورش قرار دادم.خسته بودم اما نه اون قدر یو تو نیفرستادم و دورب رونیو ب نفسم

 از خودم تشکر کن. یچندروز مرخص کیبا  ای! ب؟یتشکر کن ایاز پور

 خانوم؟! یلیل یخوا یم یکه مظلوم نشسته بود انداخت: شما هم مرخص یلیبه جانب ل ینگاه میو ن دیخند

 که خسته بشم. ستیشلوغ ن ادیسرم ز زادی.من مثل پرسرش و آروم باال آورد و لبخند زد: نه خب یلیل

 یخی نیتکون داد و از جاش بلند شد.ج یناچار یو مجددا به من نگاه کرد.سرش و از رو دیمهران دوباره باال پر یابرو

 و استراحت کن. ایفردا رو ن .استثناًروز کیداشت: فقط  یجالب یهمخون دشیسف راهنیرنگش با اون پ

 

به  کمی دیداشتم.با اجیروز استراحت احت کیبرداشتم و با نگاهم ازش تشکر کردم.واقعا به  فمویو کش دادم و ک لبام

هم بد نبود.با خارج شدن پرستو ، تو پوشش مانتو و  یلیروز خ کیدادم.خب  یم یکاوریچشمام و بدنم ، فرصت ر

 یم گهیلبش نشوند: من د یرو یروح یب ندو اون لبخ دیممون به طرفش چرخ، سره شنیشالش از پشت پارت

 !ست؟ین یرم.امر

 یکرد.کم یجالب رفتار نم ادیخانم ز یبه خودش گرفت.اصوال با مدل ها یا یجد یاز جاش بلند شد و چهره  مهران

 یاونا رو دچار خطا م یرفتار نی، با کوچکتر شیدادم.با توجه به ظاهر و وضع مال یخشک بود و بهش حق م

  یبعد کارناوال یتو یاسپرت،اگه تالشتو بکن یعکسا یبرا ایبم شد: به سالمت.آخر هفته ب تی.صداش در اثر جدکرد

 .یهست میحتما جزء ت هیترک
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 یی.معموال شبامیخواستم بر یلیهام و جمع کردم و از ل لهیبا لبخند تشکر کرد و از سالن خارج شد و من وس پرستو

و اونم با لبخند جوابمون و  میکرد یرفت خونه.از مهران خداحافظ یرسوند و بعد م یشد من و م یم رید یلیخکه 

خودش جمع شد و  یتو یلیبه صورتم خورد و ل یلیس کی، مثل  یسرد زمستون ی.هوامیداد و از سالن خارج شد

 .مینکرد خیو زد: سوار شو تا  نشیماش ریدزدگ

 یرو روشن کرد و دستاش و جلو یبخار یزیشدم.قبل از هرچ نشیو سوار ماش دمیباال کش مینیب یگردنم تا باال شال

 باره و نه بارون ، فقط سرما. ینه برف م ،یدهنش گرفت و ها کرد: لعنت

 کرده بود جواب دایپ زشیکه به خاطر سرما ، آب ر مینیب دنیقرار دادم و بعد باال کش یبخار ی چهیدر یجلو دستمو

 هوا به خاطر همونه. یاومده.سرما یادیو برف ز یبارندگ زیاخبار گفت تبر شبیدادم: د

 ما. یونش مال اوناست و سرماش براپارکش لب زد: برف و بار یخارج شدن از جا نیو روشن کرد و ح نیماش

و چشمامو  یدادم به صندل هیزاشت.سرمو تک یلبخندم نم یبرا یی،نا یغر زدنش خندم گرفت اما خستگ از

 دهیکرد.سه روز بود ند ینشسته بود.صداش دلتنگم م ونمونیهم م ایاز پور یمیمال کیموز یبستم.صدا

زدن  زنگ یبرا یلیکرد بزنه.منم دل یزنگم وقت نم یشده بود که حت دهیچیقبل کنسرتش انقدر پ یبودمش.کارا

 نه. ای هیکرد که واقع یم جیمن و گرفت و  یطرفه جلو م کیوجودم کامال  یکه حس تو ینداشتم.نه تا وقت

 

 یکردم.منتظر بودم سوال یرو حس م یلیو خاموش کردم.نگاه متعجب ل نی، دستمو جلو بردم و پخش ماش یکالفگ با

 .یستی! از صبح خوب نزاد؟ی: معلوم هست امروز چته پردمیکش ینبود که من انتظارش و م یزیبپرسه اما سوالش ، چ

 یگفت آدما ک یاومد و برام م یم یکی! کاش ؟یچ یعنیبغضم و قورت دادم.خوب بودن  دمیدهنمو قورت دادم.شا آب

سوال بودم.خوب بود که چشمام و بسته  نیحالت خوبه.من دربدر دنبال جواب ا یحالشون خوبه.که اگه چطور باش

 .ستین میزیبودم: چ

 بود: بچه گول نزن.تر عمق گرفت.فضا چقدر گرفته  شیب نیسکوت ماش یپوزخندش حاال تو یصدا

.نگاهمو ادیچشمام ، به چشمش ب یاون اشک ها تو یداد که سوسو یاجازه نم نیماش یکیآروم باز کردم.تار چشمامو

 !؟یلی: لنیدوختم به سقف ماش
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 .نید یانجام م ییزدم: تو با بابات چه کارا یجانم آروم گفت و من لبخند تلخ کیمکث  با

ار که انگ یی.من اما نگاهش نکردم.فقط منتظر جواب سوالم بودم.صداش پر بود از نت هادیبه طرفم چرخ جیو گ گنگ

 ی.با هم شطرنج بازرونیب میر یباهم م لیتعط یکارا.معموال روزا یلی: خب خانیم رونیدارن ب یچ یدونستن برا ینم

تر  شیو من ب هیتر مامان شیاشم بتا آرومم کنه.داد شمیپ ادیمامانم ، بابام م یو اگه ناراحتم باشم به جا میکن یم

 .چطور؟!میکن یم یمواقعم که مامان سرکاره با هم آشپز ی.بعضییبابا

،  دی.بغض قل خورد و جوشدینچرخ گهی.دستادیدادند ا یم لیام و تشک نهیس یکه قفسه  ییپشت اون استخونا هوا

 یتاب و ب یو ترمز زد و من ب دیکنار کش عیو نگه داره.سر نیخواستم ماش یلیدست ، از ل یباال اومد و من با اشاره 

 آوردم. الآب با یجو یمعدم بود تو یتو یحال ، درو باز کردم و هرچ

 یاما تمرکز دمیشن یکنارم قرار گرفت و جلوم زانو زد.صداش و م عیسر نیبا دور زدن ماش یلیباز شد و ل نیماش در

ک تونم اش یم ختمینر یسال ها که اشک نیه.انقدر که به جبران تمام اپر یلیکردم دلم خ یروش نداشتم.فقط حس م

هم  یکرده بود دور دهنم و شستم.چشمامو محکم رو ازبه طرفم در یلیکه ل یهم فشردم و با بطر ی.لبامو روزمیبر

 خواست حالمو بپرسه. یکه م یلیل ی.بدون توجه به حرفانیو خودم و پرت کردم تو ماش ادیازش ن یفشردم تا اشک

 

م ذهن یچندلحظه قبلش تو ینه و من حرفا ایحالم خوبه  دیپرس یمرتب ازم سوال م یلیتلخ و بد طعم بود.ل دهنم

 !؟یچ یعنیبودن  ییان؟! بابا ییشد.دخترا بابا یپخش م

دم و از پس پنج زاشت بتونم خو ینم یلیل یتا من و بسوزونه.صدا ومدیبغض ، داشت مثل مواد مذاب باال م دوباره

 لطفا برو طرف خونه.خوبم نگران نباش. یلیلرزونم لب زدم: ل یکنم.دستمو باال آورد و با لبها دایهام پ یسالگ

 !هو؟یزدمو گرفت: چت شد  خینگاهم کرد و دست  یهمون نگران با

دونستم:  یکردم لبخندم بزنم.با کدوم جون و خودمم نم یو تکون دادم تا از فکر اون حالم خارجش کنم و سع سرم

 بهم نساخته. میکه شام خورد یچیفکر کنم ساندو

 دی.بادیسرد چسب ی شهیو به حرکت درآورد و سر من به ش نیگفت.ماش یم یا گهید زیقانع شد اما نگاهش چ انگار

 گرفتم. یم هیوجودم به عار شیخاموش کردن آت یرو برا یسرد نیا
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کرد.اصال انگار  رییباره تغ کی یکه بعد طلوعش ، همه چ ی.همون شبیهمون شب بود.همون شب زمستون امشب

 من از همه سخت تر بود.آخه من.... یدونستن برا یما.همه م ی.البته فقط تو خونه شد کونیجهان کن ف

 تر از همه. ییبودم.بابا ییبابا یلیمنم مثل ل آخه

زهردار و به  بیشب ، س کی یفصل ها بود درست تو یدبرفیکه سپ یونسوخت و من چشم بستم.زمست گلوم

 که اون رفت. یمن بست.همون شب یبه موها یو ربان سم ختیحلقمون ر

 خونه. یمیشدم به ساختمون قد رهی،چشمام نرم باز شد و خ ستادیکه ا نیماش

جون لبخند زدم:  یو ب دمیو نگاه نگرانش چرخ یلیکردم.به طرف ل یساختمون با خودم خلوت م نیتو دل ا دیبا

 تو؟! یای.نمزمیعز یمرس

شده.مطمئن باشم حالت  رمیتا االنم د میدعوت مییدا یزود برم.خونه  دی.ممنون.بانگرانش از هم باز نشد: نه نگاه

 خوبه؟

رو  یشدم.بدون نگاه به پشت سرم در الب ادهیپ نیگونش از ماش دنیراحت شه و بعد بوس الشیتکون دادم تا خ یسر

 رسوند به خونم ، قدم برداشتم. یکه من و م ییراه پله ها یباز کردم و راه

و سردم شدم.تک المپ  کیتار یبود بازش کردم و وارد خونه  یا ی.به هر سخت دیلرز یموقع باز کردن در م دستام

اپه ، به طرفم اتاقم قدم برداشتم و در تراس و باز کردم.دلم کان یهال و روشن کردم و با پرت کردن مانتو و شالم رو

 نییلباس بافتم شد و پا ی قهیشه.دستم بند  یخال گذشتهاما فکرم از  رهیسرما بلرزم ، نفسم بگ یخواست تو یم

 .فتهیاون روزا از سرم ب یتا هوا دمشیکش

نه و هال به طرف کوچه بود.خلوت و آشپزخو یزدم.تراس بر خالف پنجره ها هیتراس تک یبه نرده ها دستمو

 دنج.ساکت و سرد.

 .یکاش کنارم بود ی.اکاش

 که چقدر دلتنگم. ینیبب تا

 که دارم به خاطرت. ینیبب تا
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 جنگم. یخودم م یگذشته  با

 

 یزخم م دی.نباختندیر یم دیدادم.نبا ینم زشیر یکردند اما بهشون اجازه  یها تا پشت پلکم حمله م اشک

سرد تراس نشستم.خودم  یها کیسرام یو رو دمیشدند.موهامو به چنگ دستم کش یزخم م ینمک رو دیشدند.نبا

 کیتم دونس یبود گوش کردم.م یمستونز نیکه انگار ، اونم تراس نش ینییپا ی هیتار همسا یو بغل گرفتم و به صدا

 بکشه. شیدل من و به آت تونه ، یدونستم انقدر سوزناک و هنرمندانه م یاما نم هیکستانیتاج یمرد تنها

 دلتنگ بود. مینوزده سال زندگ ی..اندازه یبود و نگاه من هم کم زیلبر یاز دلتنگ یکیتاج ی هیهمسا یصدا

 

 دلم... مادر،پرستار

 .بخش و چراغ منزلم. یروشن یا

 .یدیمن چه غم ها د یتو برام ، ب مادر

 .یدیستم ها د یخاطر من بس به

 من.قدر تورا نشناختم. یوا یا

 

کردم و موهام و به دست باد سپرده  یبغض تلنبار م یخوند و من ، بغض رو یمادرش م یبرا یکیتاج ی هیهمسا

 خواست ینم یدرد چی.انگار هرهیسرد تراس چسبوندم و نفسم انگار امشب قرار نبود بگ ی ی لهیبودم.سرم و به م

 درد خط بکشه. نیا یرو

 

 کیمامانش بود و  یچشمش به اشکا کیکه  یونیو گر دهیترس زادی.به پرمیزد به پنج سالگ یمدام پر م ذهنم

 و به خالش ثابت کنه اون نرفته. ادیچشمش به در تا باباش ب
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که  رفت ینم ادمیوقت  چیشد.ه یفشرده م شونیادآوریبودند که قلبم از  أسیانقدر برام وحشتناک و پر از  ریتصاو

 "بابا”شد یلبم زمزمه م یاسم رو هیفقط  ونیتمام تو تب سوختم و هذ یهفته  کیمن 

دعوام شده بود.اون با پاش ، به پام ضربه زده بود و بابا  هیکوچه با دختر همسا یوقت قبل از اون اتفاق ، تو چند

رد و اشکامو و بغل ک ونینمونده بود دعوا کرد و من گر ادمیکه اسمشم خوب  هیبود.دختر همسا دهیهمون لحظه رس

 پاک کرد.

تونن قهرمان باشن.سال  یآدما نم ینگذشت که ثابت کرد همه  یلی.خمهیکردم بابا قهرمانه زندگ یروز فکر م اون

از سال  یکیاز بچه ها باباشون اومده بود و من ،مامانم اومده بود. یلیخ انیو مرب ایاول یجلسه  یسوم دبستان ، تو

 یابا،ب نینکن یباز نیگفته بود: با ا گهید یبه بچه ها ومر یکرده جلو یبود من پدرم چه کار دهیها که فهم یپنجم

 بوده. یگه باباش آدم بد یزن فرار کرده.مامانم م هیبا  نیا

 یعنیزن فرار کردن  هیدونستم با  ینم ی،بماند که من حت ستین یمن آدم بد یکردم که بابا هیکه چقدر گر بماند

وقت  چینبود.اما ه یکینزدم.غصه رو دلش آوردن کار من  یشکست اما به مامانم حرف یلیمن دلم خ ! بماند که؟یچ

نرفت که  ادمیشدند. رهیو ت اهی، س لیها و فام هیمساه نیسنگ ینگاه ها ریشد و چقدر روزام ز ینرفت که چ ادمیاز 

 روندن. یم هیچ میدونست ینم یکه حت یکردند و به چوب گناه یاون مرده صدا م یهمه مارو بچه ها

 گهید یکیرفت.کاش اگه عاشق  یکردم کاش اون شب نم یشب ها آرزو م یلیرفت اما خ ینم ادمیکدوم و  چیه من

.حق نهیما و مامان بنش یزاشت انقدر نگاه رو یرفت و نم یداد و بعد م یول طالق مامان و با احترام مشده بود ا

 بفرستند. یابیطالق غ ی هبرن خارج و براش برگ گهیزن د کینبود که شوهرش با  نیمامان ا

 .نتشونیخواد بب یپدرشون نم یکه حت میبش یطالق یما نبود که بچه  حق

کردم آروم بشم اما  یدهانم زدم و سع یخارج کردم و دو پاف تو بمیام و از ج یهم فشردم.اسپر یبا درد رو چشمامو

 وقت قرار نبود بسته بشه. چیکه ه یزخم یرو ختندیر یشب ،انگار نمک م نیروز و ا نیشد.هرسال، ا ینم

 

رو باال آوردم و تکونش دادم تا استفاده کنم اما با وحشت چشمام گشاد  یحس کم آوردن نفسم ، دوباره اسپر با

با وحشت  و عیتوش نبود.تموم شده بود.سر یچی.هدهنم گذاشتم و پاف زدم اما نبود یرو تو یسر اسپر عیشد.سر
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 هام هی،هوا به ر قیعم یکردم با تنفس ها یام باز شه و سع یگلوم گذاشتم تا راه تنفس یبلند شدم و دستمو رو

 بفرستم.

زانوهام افتادم.داشت بدنم  یلرزون داخل خونه شدم و دم اتاق رو یشد.با قدم ها ی.هرلحظه هوا داشت کم تر منبود

 یخواهد بود.از مرگ ترس مینرسم امشب شب آخر زندگ لمیبادونستم اگه به مو یشد و من م یحس م یب

 مادرم بود. مینداشتم.تمام ترس و نگران

به خس خس افتاده بود.خودمو  ییهوا یاز ب نمینداشتم.س یادیکردم.وقت ز یم یاون شاد بودم و زندگ یفقط برا من

 یکه هر لحظه ب ییبرش داشتم و با دستا عیبود.سر لمیوسا یرو لمیچنگ زدم.موبا فمیو به ک دمیکش نیزم یرو

 ینم ی.حتستادیاسم ا نیاول یلمس کرد و رو وتماس هار کونیشدند ، قفل صفحه رو زدم.دستم آ یحس تر از قبل م

خس  یو صدا لیشد.بعد لمسش ، سرم سقوط کرد کنار موبا یتار تر م دشی، چشمام هرلحظه داشت د هیک دمید

 یمنظره  نیشد آخر یبود داشت م زیاشک ازشون سرر ییهوا یو از ب دید یکه تار م یی، با اون چشما ام نهیخس س

 .میزندگ

بدم  صیتونستم تشخ ینم ی، مردونه بود اما حت دیبه گوشم رس لیسرم به موبا یکیکه به خاطر نزد یبله ا یصدا

 !زاد؟ی.صدا دوباره گفت : بله..پرهیک

 یوکه ت یشکستن گلدون یو صدا یزیروم دنیمونده بود بلند کردم و با کش یکه برام باق یو با تمام جون دستم

خودش و  دیکردم به مخاطب پشت خط بفهمونم که با ی، سع دیرس یوحشتناک به نظر م یادیسکوت خونه ، ز

 برسونه.

 م.هم رفتن چشمام و خط خوردن صداها از اطرافم و حس کرد یرو و بدنم شدن شل ٬شکستن   یبا صدا همزمان

 یخبر ینداشتم.سرم آروم کج شد و ب دنینفس کش یبرا ییهوا چیه گهیداشت و من د یادیام سوزش ز نهیس

 بود. یقشنگ تر یایدن

 

 کل: یدانا
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بود.چشماش  نگلشیس نیآخر یشده  میتنظ یگوشش قرار داده بود و مشغول گوش کردن به قطعه  یو رو هدفون

مهم  ییشو از کار انداخته بود.شنوا ییبسته شده بودند و انگار تمام حس ها ، جز حس شنوا ادیبه خاطر تمرکز ز

پازل  کیذهنش مثل  یو تو تمیها و ر ری.گام ها ، تحردونست یو م نیبود و خوب ا نیسیموز کی یحس برا نیتر

چ،خوب ن” مون لحظه بگه خوندنش به گوشش برسه تا ه یتو یفالش نینشوند و منتظر بود تا کوچکتر یسرجاشون م

 ”خونم ی، از اول م ستین

و دست چپش از گوشش  ی، هدفون و با نگاه جد کیدرست بود که بعد اتمام موز یهمه چ گهیبار د نیا ظاهرا

خوام تو  یبار م نیو سهراب و اشکان لب زد: خوبه.اول دی، رو به نگاه منتظر مج زیم یقرار دادنش رو نیبرداشت و ح

 .نشیند تایکنسرت بخونمش.تا اون موقع به سا

 یخواننده ا چیمارو تو.به خدا ه یرها کرد: کشت یصندل یو اشکان خودش و از پشت رو دندیکش یقینفس عم هرسه

 تو وسواس نداره. یاندازه 

 یرفت.کارا ویاستودجاش بلند شد.موهاش و با دست عقب روند و بدون جواب دادن به اشکان به طرف آشپزخونه  از

نشه.قهوه ساز و به  هوشیب یفشرده باعث کمبود خوابش شده بود و مجبور بود مرتب قهوه بخوره تا از زور خستگ

 نیخلوت و دنج منطقه بود و هم ابونیخ بهبرج که مشرف  یا شهیش واریبرق زد و گردنش ومالش داد.از پشت د

 بایکه تهران و مثل آسمون پر ستاره ، ز یروشن یشد به چراغ ها رهیانتخابش کنه خ ویاستود یباعث شده بود برا

 به اون منظره دل بده. ادیاز پشت سرش ، باعث شد نتونه ز دیمج یکرده بود.صدا

 هیهمشون خسته بود و به خودش قول داده بود بعد کنسرت تهران  ینگاهش کرد.چشما یبرگشت و سوال آروم

 شهرستان ها. یبه همشون بده و بعد برن سراغ کنسرت ها یمرخص

 بدم؟! یچ دیزنگ زده بود.جوابش و با یمحمد مرتضو  یبرنامه  ریامروز دوباره مد ای: پوردیمج

شد گردنش مرتب  یسازها خم م یگردنش گذاشت.از بس رو یفرستاد و دوباره دستش و رو رونیب کبارهیو  نفسش

همه مشغله هم  نیخودش انجام بده.تو ا ادشیکاراش و مجبور بود به خاطر وسواس ز اکثر یدردناک بود.آهنگساز

 نیچندم بود که داشت از طرف محبوب تر بار نیو فقط کم داشت.ا ونیزیتلو دیپر بازد یاز برنامه ها یکیدعوت به 

بار  نیکارها و ادغام برنامه هاش جواب رد داده بود.ا ادیشد به برنامش و هربار به خاطر ازد یدعوت م رانیا یمجر

 کیوقت بود صفحش و ترکونده بودن که چرا  یلیکنه.طرفداراش هم خ یدعوت شونه خال نیبار ا ریتونست از ز ینم
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تکون داد و به طرف قهوه ساز که صداش دراومده بود رفت: قبول  یده.ناچار سر یو زنده انجام نم نیآنال یمصاحبه 

 کن.

 .میدوباره شروع کن نیدوساعت بخواب هیصداش و بلند کرد:  ایتکون داد و پور یسر دیمج

برنامه هاش ،  ریگروهش و هم به عنوان مد یکه هم به عنوان نوازنده  دیاستقبال کردند.مج شنهادیپ نیاز ا همه

 عیخودش ، سر یرو کاپشنش دنیکاناپه پرت کرد و با کش یشد اول از همه خودش و رو یخسته تر از همه م

 یو رو یا شهیش وارید ی، روبرو زیم یاز رو لشیو بعد برداشتن موبا ختیفنجونش ر یچشماش و بست.قهوه رو تو

 یوارد صفحه  یزیکنارش قرار داد و قفل صفحش و زد.قبل از هرچ زیم یراکش نشست.فنجون قهوه رو رو یصندل

 پستش. نیآخر یشد و شروع کرد به خوندن کامنتا نستاگرامشیا

 

کردند براش قابل درک  یکه بهش ابراز عالقه م یو کم سن کیکوچ یگرفت.بچه ها یکامنتا خندش م یبعض از

ساله ابراز عالقه  زدهیس یبچه  کیبود که بخواد از  نیاز ا نیسن به نظر خودش بزرگتر یو خورده ا ینبودند.با س

 و ایاز پور ید ظاهرش براش بود.مگه اونا چیعالقش شا لشیبود و تنها دل یبلوغ سن یکه تو یبشنوه.اونم بچه ا

 یم شیعصب شهیحرف ها هم نیزدند؟! ا یدونستن که انقدر راحت و پر غلظت از عالقشون حرف م یرفتاراش م

 یپستا ریو ز دندیکش یم نییحد خودش و پا نیکشور تا ا یو خسته.مشکل از کجا بود که نوجوون ها یکرد.عصب

 !ند؟کرد یهنرمندا ،ابراز عالقه م

،  زادیپر یشماره  دنیو د لیتأسف از اون پست خارج شد و خواست وارد تلگرامش بشه که با زنگ خوردن موبا با

و به گوشش  لیتماس و وصل کرد تا مزاحم خواب بچه ها نشه و موبا عیلباش جا خوش کرد.سر یرو یلبخند محو

 چسبوند: بله.

 یصدا دیفهم یاما نم ومدیگوشش م یتو یخس خس محو یصدا کیمکث کرد. یو کم دیباال پر .ابروشومدین یصدا

 !زاد؟یبه صداش ولوم داد: بله..پر یبار کم نیو ا دهیصداش و نشن دی.فکر کرد شاهیچ

بار بدون توجه به خواب بچه ها  نیپشت خط ، با ضرب از جاش بلند شد.اسمش و ا یزیشکستن چ بیمه یصدا با

 شب زنگ نیا یزدند.وقت شیمار به وجودش ن کیمثل  ی.ترس و نگراناومد ینم ییصدا چیه گهیبلند نعره زد اما د

که  ییتونست فکرش و هزارجا بفرسته.جاها یرسه م یبه گوشش م یشکستن یجواب سکوت و صدا یزده و به جا
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 یچ دیپرس یاومد و م یکه با هل به طرفش م یسر داد و جواب اشکان بشیج یو تو لیموبا عی.سرلرزوندندیتنش و م

 دونم داد. یشده رو با گفتن خودمم نم

 یش منگاه یکه با نگران ییکاپشنش ،بدون توجه به پسرا دنیپوش نیکانتر چنگ زد و ح یاز رو عیو سر چشییسو

بود و انقدر هل و نگران بود که نخواد منتظر  نییخارج شد.آسانسور پا ویاز استود هیچ هیدونستند قض یکردند و نم

 یو تو نیاومد.ماش نییمکث پا یطبقه رو بدون لحظه ا هشد و تمام هجد ریباال.با دو از پله ها سراز ادیبمونه تا ب

سفالت بلند آ یبد چرخاش و رو یراه افتادن پر سرعتش که صدا نیکوچه پارک کرده بود، با عجله سوار شد و ح

کرد.قلبش  یتر مضطربش م شیب نیزد و هم یو خارج کرد و مشغول گرفتن شمارش شد.بوق اشغال م لیکرد ،موبا

 یکرد و مشکل تنفس یم ی،بند بند وجودش و به اسارت گرفته بود.اون دختر تنها زندگ سزد و تر یتند م

 .ممکن بود براش افتاده باشه یداشت.هراتفاق

 

از پدال گ یراننده ، پاشو تا انتها رو دنیکه مقابلش سد راه کرده بود زد و با کنار کش ینیماش یبرا یکشدار بوق

 بزنه. رونیخواست ازش ب یبزرگ بود و دلش م یادیز نشیحجم س یفشرد.انگار قلبش برا

که به اون شکل باهاش تماس گرفته بود و ممکن بود هزارتا اتفاق براش افتاده  ییبود.نگران دختر تنها نگران

ق براش بو گهید یمرتب بلغزه و راننده ها نیشد ماش یمتعددش ، باعث م یقانونش و سبقت ها یب یباشه.رانندگ

جودش و یتر رو شیشد ، ترس ب ینم دشیکه عا یگرفت و با جواب یبزنن.در همون حال هم مرتب شمارش و م

 زد. یچنبره م

 .سرعتدیپر رونیب نیاز ماش عیترمز زد و سر یرو یبه شکل وحشتناک، زادیپر یبه مجتمع محل زندگ دنیرس با

دستش رفت طرف  کیواحدش ،  یبه جلو دنیباال رفت و با رس یکیقدم هاش بلند و حالت دو بود.پله هارو دوتا 

مطمئن  گهیکرد.حاال د یدر و براش باز م یساومد و نه ک یم ییادر و مورد هجوم قرار داد.نه صد گشیزنگ و دست د

خودش و به در  زیخ کیاز دست دادن نداشت.چندبار عقب رفت و با  یبرا یافتاده.وقت یشده بود براش اتفاق

ورم کرده بودند.دوباره  یکرد و رگ هاش از شدت نگران یم ییصورتش خودنما ینداشت.عرق رو یا دهیکوبوند.فا

سوم با تمام توانش زده شد و با جلو  یلوال جا به جا شد.ضربه  یتو یبار در کم نیو ا ردعقب رفت و کارش و تکرار ک

ا راه حفظ کرد ت ونیم یگرفتند و خودش و به سخت یخونه.شونه و کتفش ، درد وحشتناک یرفتن در ، پرتاب شد تو

گلدون  یشکسته ها ی،که کنار مبل و تکه ها زادیجون پر یجسم ب یزدش و رو نخوره،نگاه نگران و وحشت نیزم



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
176 

 

نده سوزو یبرا شیآت کی، شد  شیحبس شد.قلبش نزد و نگران نشینفس تو س یلحظه ا یو برا دیافتاده بود چرخ

 شدن وجودش.

 !زاد؟یکبودش لب زد: پر یبرداشت و رو به چهره  زیطرفش خ به

 و شیبود و وحشت و نگران خیصورتش نشست. یرو گشیو بلندش کرد و دست د سر دختر رفت ریآروم ز دستش

 نشیو جسمش و به س دیبه آغوشش کش عیزد ، سر یکه سخت م یبا قلب یتعلل چیصدبرابر کرد.بدون ه

 یزادی.پله هارو با پرداز خونه خارج ش دنیصدا کردن اسمش از جاش بلند شد و با دو نیچسبوند.محکم و نگران و ح

ا خودشم نشست و ب یخوابوند.بدون مکث نشیعقب ماش عیاومد و اون و سر نییجون تو بغلش گرفته بود پا یکه ب

 ادیفر دهینگاهش کرد و نفس بر یجلو ، با وحشت و نگران ی نهیپدال فشرد و از آ ینفس نفس حرکت کرد.پاش و رو

 !زاد؟یزد: پر

و پر سرعتش  انهیوحش یرانندگ نیو برداشت و ح لشیبامو عیکبود و صامت دختر ، قلبش و فشرد.سر ی چهره

 عیسر.مارستونتونیرم ب یدارم م نیبزنه: آترد ادیتماس ، فقط تونست فر یو گرفت.به محض برقرار نیآترد یشماره 

 .عیدارم.فقط سر ضیخودت و برسون مر

 ینگاه زادیپر یبه چهره  نهیو کنارش پرت کرد و دوباره ازآ لیبهش بده موبا یجواب یکه اجازه  نیبدون ا و

مام ت یحس نکرده بود.عرق رو یانقدر وحشت نکرده بود.انقدر نگران شیوقت تو زندگ چیزد.ه یانداخت.قلبش تند م

 صورتش نشسته بود.

 

فکر پر کرده  نیرو ا ایتر بود و تمام ذهن پور کینزد یلیرسه.خونشون خ یزودتر از خودش م نیدونست آترد یم

نقدر ا شیزندگ یاومد تو ینم ادشیاز جلوش کنار برن. نایبوق بود تا ماش یبشه.دستش مرتب رو ریبود که نکنه د

 بود. دهیفهم ایو راجع به خودش و مان قتیکه حق یجهنم یاون روزا یکرده باشه.حت یو پر سرعت رانندگ انهیناش

 عیر.سکه تو محوطه بودند شد یسر تمام کسان دنیترمز کرد که صداش باعث چرخ ی، طور مارستانیبه ب دنیرس با

 یچ :دیبه طرفش دو عیکه تن زده بود و منتظرش بود و سر یا ی.با روپوش پزشکدیدر د یو جلو نیشد و آترد ادهیپ

 شده؟!
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تا وارد اورژانس  دیدو یم نیو به بغل گرفت و همون طور که همراه آترد زادیبدون تعلل در عقب و باز کرد و پر ایپور

 داره.نفسش گرفته. یل تنفس: مشکدیشه غر

از پرستار خواست  عیبود.بلند و سر یبار جد نیشد ا یم ریاز چشماش سراز طنتیکه ش شهیبرخالف هم نیآترد

کرد  یبود.حس م بیعج ایوجود پور یشدند.حس تو کشونیو دوتا از پرستارا با عجله با برانکارد نزد ارنیبرانکارد ب

 یو رو زادیخواست پر یکه ازش م نیآترد یجد یصدااون تخت بزاره.با  یو از بغلش جدا کنه و رو زادیخواد پر ینم

تارا ، همراه پرس عایسر نیتخت خوابوندش و آترد یرو اطیو احت یفرستاد.با نگران رونیبرانکارد قرار بده نفسش و ب

که شناخته بودنش  ییتوجه به نگاه ها یبود.بهمون جا موند.انگار توانش تا همون جا  ایبرانکارد و هل دادند و پور

رون پاش مشت شده بود  یاومد.دستش رو یچشمش فشرد.نفساش هنوز باال نم یافتاد و دستش و رو یصندل یور

 .دنشیرس ریشاد.ترس د یاون لبخندا دنیدلش رخنه کرده بود.ترس ند یتو یقیو ترس عم

 رهیخواست باهاش عکس بگ یکه به طرفش اومده بود و با عشوه م یو رو به دختر دیو محکم به عقب کش موهاش

نزاره و با گفتن :  ریلحنش تأث یرو تشیکرد عصبان یم ی! سعدند؟ید یواقعا حالش و نم یعنیاخم کرد.

 عکس انداختن ندارم. یبرا یخوب تیشرمنده.وضع

شد همون طور که با چشم دنبال ، باعث  لشیزنگ موبا یشدند.صدا یم دهیجاش بلند شد.پاهاش دنبالش کش از

، تماس  هرندیخارج کنه و بدون نگاه به نام تماس گ بشیو از ج لیو کجا بردن ، موبا زادیپر نهیگشت تا بب یم نیآترد

شد حالش خوبه قلبش  یگشت.تا مطمئن نم یم زادیو پر نیاومد و نگاهش دنبال آترد یو وصل کنه.صداش درنم

 تر از همه از خودش: بله؟! شیهم بود.ب یکرد.عصب یداشت خفش م یگرفت.نگران یآروم نم

 حالش بد شده؟  ی! کن؟یبه آترد یشده؟! چرا زنگ زد یچ ای،باعث شد چشماشو کوتاه ببنده: پور اینگران مان یصدا

ش محالش بد شده بود.آورد زادیچرخش بود: پر یزد.نگاه نگرانش هنوز پ هیتک واریفرستاد و به د رونیو ب نفسش

 شما. مارستانیب

 .چش شده ؟! االن حالش چطوره؟!یگوشش و پر کرد: وا ایبلند مان یه یصدا

 ونداشی، پ نیداره.دادمش دست آترد ی.نفس تنگزمیدونم عز یرفتن نداشتند: نم یبرداشت.پاهاش نا یقدم کالفه

 کنم. ینم

 کنه. یم تییوصل کنن.راهنمابهش  ژنیو با عجله گفت: از پرستار بپرس.احتماال بردن اکس عیسر ایمان
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اومد تکون داد  یعکس داشت طرفش م یکه برا یمرد یاالن نه برا یبه معنا یبود.دست دهیبه ذهن خودش نرس چرا

ه زنم.بچ یسر م امی.صبح منیخبر نزار ی: من و بدیرو هم همزمان شن ایمان ی.صدادیدو یپرستار ستگاهیو به طرف ا

 اومدم. یها تنها نبودن االن م

ند پر ، لبخ دنشی.پرستار با دستادیا ستگاهیا ینرم گفت و تماس و قطع کرد و جلو یباشه  کیحال فقط  یب ایپور

 و کجا بردن؟! مارشونی: دکتر راد االن بدیپرس عینداشت تا حرفاش و بشنوه.سر یزد.وقت یجانیه

 یب داد حیبود ،ترج دهیرو د یطیشرا نینداره و نگرانه و بارها همچ یخوب طیکه از لحنش متوجه شده بود شرا پرستار

 یسالن اشاره کرد: انتها یبه طرف انتها عیمحبوبش بشه و حالش و درک کنه.سر یابراز لطفش به خواننده  الیخ

 بخش اورژانس.

ت تخ کیسر  یباال نیآترد دنیپاهاش کرد.با د یمحرکه  رویو ن شیبه اون طرف ، نگران دنیتکون داد و با دو یسر

دم و  یصورتش بود و کل یرو ژنینگاه کرد که دستگاه اکس یزادیحبس شد و ناباور به پر نشی.نفس تو سستادیا

 چنگ زد و زمزمه کرد: چش شده؟! تشدور تخ یپرده  زیدستگاه بهش وصل کرده بودند.مات دستش و به آو

م تمو شیه.ظاهرا اسپرکرد دشیهم داشته و تشد یتنفس ی.ناراحتیعصب ی: حمله  دیبه طرفش چرخ نیآترد نگاه

 .نگران نباشرهیبگ ژنیاکس دیشده که استفاده نکرده.االن بهتره.تا فردا با

خارج شده بود اما چشماش همچنان بسته  یشد.چهرش از اون کبود کیدهانش و قورت داد و به تختش نزد آب

بود  دهید بیضربه زدن به در آس نیکتف دردناکش قرار داد.ح یفرستاد و دستش و رو رونیبود.نفسش و پر فشار ب

آمپول به سرم ، دو مرد و تنها گذاشت و  هی قینداده بود.پرستار بعد تزر تیاما انقدر نگران بود که تا االن بهش اهم

 .یبود دهیترس یلی! خ؟یبه طرفش قدم برداشت: تو خودت خوب نیآترد

 .دمیرس ریلحظه حس کردم د هیتر بودند: خوبم. یعینگرفت.نفساش حاال طب زادیپر یو از چهره  چشماش

 تیهم متوجه شد و دوباره جد نیکتف دردناکش نشست و باعث شد چهرش تو هم بره.آترد یرو نیآترد دست

 شده؟! یلحنش کرد: کتفت چ یقاط

 .دهیچشماش و بست و باز کرد: در خونش و با هل دادن شکستم.فکر کنم ضرب د یعصب
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 یصندل یرو نشوند رو ایو نشناسه.پور نهیرو نب ایپور یتا کس دیبا تأسف براش سر تکون داد و پرده رو کش نیآترد

 و با اخم زمزمه کرد: دکمه هاتو باز کن. زادیکنار تخت پر

 کیا باز کردن دکمه هاش ب نیبرده بود.ح لیتوانش و به تحل بیعج ینگران نینداشت.ا ینکرد.توان بحث یبحث ایپور

 ”زنه؟ یچرا انقدر نگرانش شدم؟! چرا هنوز قلبم داره تند م” و تو ذهنش گذشت  زادیشد به پر رهیخ دست

 

لب زد:  زادیپر ی رهیپرپشت مردونش ، تو هم گره خوردند و خ یکتفش حس کرد.ابروها یو رو نیدست آترد حرکت

 آد؟! یبهوش م یک

شده حاال حاال ها  قیکه بهش تزر ییبا توجه به دارو متعجب: یبود و کم ی.صداش جدستادیاز حرکت ا نیآترد دست

 خوابه.

دختر معجزه بلد بودند؟!  نیمثل ا ایدن یشد.چنددرصد از آدما رهیتاب دارش خ یبسته و مژه ها یپلک ها به

 لیدال نایکرد؟! ا یزدند؟! چند درصد مردم بودند که لبخنداشون جادو م یلبخند م یطیچنددرصد آدما تحت هر شرا

ته گذاش شیزندگ یپا تو یکیها و سال ها ،  تبوده.بعد مد یعیبود تا حس کنه هرچقدر که نگران شده طب یا یکاف

که حس کرده بود نشونش  یا یاون تلخ یرو ورا ایو روح قشنگش داشت دن طنتی، ش شیبود که با لبخندش ، پاک

گنگ بود.خودشم  دایدختر شد نیبه اشد نداشته باشه.حسش  یرو مگه م یآدم نیداد.ترس از دست دادن همچ یم

خواد  یدونست دلش نم ی، کجا قرار داره .فقط م شیزندگ یتو شیدوست داشتن کارشاگرد و هم نیدونست ا ینم

ه ک یهرچ گاهشینباشه.جا شیزندگ یخواد لبخندش تو یکم بشه.دلش نم شییخرما یمو یاز اون تارها یکی یحت

ذهنش  ونیالشه م کیاز گذشته مثل  یحسش نداشت.هرچند که هنوز بخش یرو یبود.هرچند که درک زیبود عز

خارجشش کرد:  زادیاز فکر پر نیآترد یبود.صدا زیدوست عز کیدر مقام  یدختر براش حت نیکرده بود اما ا ریگ

 .ستین یمهم زی.چدهیضرب د

که دو طرفش تخت و پوشونده  یمتفکر از پس پرده ا داینگاه شد کیبا  نیتشکر تکون داد و آترد یبه معنا یسر

 بود خارج شد.

 سیدلش و خ ی وارهیو کوتاه لمس کرد.انگار بارون د زادیپر فیظر یتخت رفت و دستا ینرم و آروم ، رو ایپور دست

 گوشش زمزمه کرد: زود خوب شو خانم عکاس. کیو نزدزد.خم شد  یتند م یکرد.قلبش هنوز هم کم
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و  دیحس جد نی.چشماش و با درد بست.ازادیپر تیبا شخص ریاون سکوت مغا دونست چرا دلش ، مچاله شد از ینم

 براش ناشناخته بود. یادینو  ، ز

عموشه ،  دیکه بعد ها فهم یاتاق کس یکه تو یدرست از همون وقت دی.شادیترس یها بود که از ناشناخته ها م سال

 .کالیراد ریرفت ز شیکل زندگ

 بود. همون روزا یدیو جد یبه ترسناک حسش

 

 کرد. یم نییمرز تع کیحسش  نیا یبرا دیبست.با چشماشو

 مسائل بعدا فکر کنه. ی هیداد به بق یم حی.ترجدیکش یهمچنان داشت نفس م زادیمهم بود که پر نیا فعال

***********************************************************************

******* 

راه هم  یرفت.تو نیبه طرف اتاق آترد میروپوشش ،مستق دنیلباس و پوش ضیشد و بعد تعو مارستانیعجله وارد ب با

 با نیآترد ی.منشکه مضطربه ارهیخودش ن یداشت به رو یداد و سع یجواب سالم همکاراش و م یبا لبخند مصنوع

 تو اتاقشه؟! نیبا لبخند باهاش دست داد: آترد ایاز جاش بلند شد و مان دنشید

اشاره کرد: تازه اومدن تو اتاقشون.تو  نیتکون داد و به در اتاق آترد یتر عمق گرفت.سر شیب شیمنش لبخندش

 بخش بودند.

پنجره  یکه جلو نیضربه به در وارد اتاق همسرش شد.آترد کیکرد و بعد زدن  یبا همون لبخندش تشکر ایمان

 و مارستانیب ی، داشت محوطه  شیروپوش پزشک یکاور شده تو یبود و با اون قد بلند و اندام چهارشونه  ستادهیا

 ینتونست جلو زادیحال پر دنیپرس ی، برا لشیبا تمام م ایهم لبخند زدند.مان دنیو هردو با د دیکرد چرخ ینگاه م

محکم  نیآترد یبه آغوشش فرو رفت.دستا یهمسرش مقاوت کنه و قبل از هر حرف یخسته  یژست و چشما نیا

پر شد از  ایهمسرش و بوسه بارون کردند.لبخند مان یزده از مقنعه  رونیب یاش ، موهادورش قفل شدند و لب ه

که  شبی.از دستیدونست امکانش ن یتا ابد تو همون حال بمونه و خوب م واستخ یبکر و نو.دلش م یآرامش
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هم نذاشته بود.به محض رسوندن  یرسونده بود تا خود صبح چشم رو مارستانیخودش و به ب ایهمسرش با تماس پور

 همسرش بود. دنیکارش ، د نیحاضر شده بود و اول فتشیبچه ها به مدرسه ، سر ش

 

و  نتشیهم سرش و خم کرد تا بهتر بب نیکار ، سرش بلند شد.آترد نیقرار داد و با ا نیآترد ی نهیس یو رو چونش

 .زمیعز یلب زد: خسته نباش دیرس یم مرد ، انگار به توان صد نیا یکه جلو یبا تمام ناز ایمان

مرد و نداشت  نیکه ترس از دست دادن ا ییرو لرزوند.چه شب ها ایشد.چال گونه هاش دل مان قیعم نیآترد لبخند

اون چال  یخواست تو یدلش م ی.گاهشد یجذاب و مردنش خالصه م یچال ها نیا یتو اشیدن یو حاال انگار همه 

 ریکه هنوز بعد هشت سال نگاهت گ مننفس  ی: سالمت باشدیبه فلک کش ری طنتشیش عیسر نیها دفن شه.آترد

 صاحب منه. یچال ب نیا

 .! خوبه منم راجع به خودم.ن؟یآترد یچ یعنیصاحب  یو حالش و فراموش کرد: ب زادیاخم کرد.به کل پر ایمان

 ینک یم خودیش کم کرد: شما بصورتش و با همسر یبشه.فاصله  یوسط حرفش.خوب بلد بود کجا جد دیپر نیآترد

 قشنگم. یبگ یطور نیراجع به خودت ا

بود عقب روند: زورگو.حال  ختهیصورتش ر یرنگش و که رو ییطال یبراش نازک کرد وموها یپشت چشم ایمان

 چطوره؟! زادیپر

 یورو ر ایدستش ، مان تیبا هدا  نیگذاشته بود.آترد مارستانیانقدر مضطرب پا به ب یچ یاومده بود برا ادشی تازه

 یمرتب باال سرش بودم.مشکل تنفس شیساعت پ کی.تا ستی: بد نستادینشوند و خودش ا زشیپشت م یصندل

به بافت مغزش  ژنیاکس دنینرس احتمال دیرس یم رترید قهینگفتم اما اگه چنددق ایهم حاد.به پور یلیبوده.خ

 دختر. نیبود.خوش شانس بود ا

همسرش ضعف رفت.چقدر سخت به دستش آورده  یرنگ یها لهیاون ت یدلش برا نیگرد شد و آترد ایمان یچشما

 بزرگ.االن کجاست؟! یخدا یکرد: وااا یون فکر براش چشماش و گرد مبود و حاال بد
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، چشمک  دنی.بعد از عقب کشدیعطرش و با ولع سر کش ایو مان دیجفت چشماش و بوس یاز جواب خم شد و رو قبل

شم.دوما که منتقلش کردم بخش.سوما  یمن چشم گرد نکن که من خطرناک م یجلو گهیزد: اوال که د یطنتیپر ش

 هی.ختهیو بهم ر مارستانیب یکه همه  رما.چهادارهیب شبیو بفرست بره استراحت کنه از د تییدا نیکه پاش و برو ا

کل شهرتش  یکالفست که اگه به دادش نرس یو به قدرعکس  یسرش برا زنیر یم مارایب یپرستارا و همراها یسر

 برخورد نا به جا پر داده رفته.پنجما که دوست دارم خانم طال. هیو با 

کردن با  یباز نیو گرفت و ح نیآترد یمردونه  یکرد.دستا ینابودش م شهیآخرش هم یمحوش شد.جمله  ایمان

 .یمن یحلقش لب زد: فقط برا

حلقه موندگار باشه.دست همسرش و با  نیکردند ا یکدوم فکر نم چی.نگاهش به حلقش دوخته شد.هدیخند نیآترد

 جانت. یی.برو برس به داد دایکرد یدلبر یکاف یلب زد: به اندازه  دنشیبوس نیدستش بلند کرد و ح

د.به .به گذشته سفر کررفتنش و دنبال کرد نیگونش ، از اتاقش خارج شد و نگاه آترد دنیبا لبخند و بعد بوس ایمان

 نیریداشت.اولش ش مویکه براش طعم ل ییلدایبود.به شب  یخودشون صور نیب یکه همه چ یی.به روزاشونیعروس

وقت بود بهش  یلی.خاون بزنه ینفسش ، به هوا وروز بشه مادر بچه هاش  هیکرد اون دختر  یفکر م یو بعد تلخ.ک

 کشه. یبراش ته م ایدن یژنای، اکس ایثابت شده بود بدون مان

 خودش.فقط خودش. یبود.عشقش..مادر فرزندانش و خانم طال شیزندگ یدختر همه  نیا

اتاق  ی، شماره  کیبا پرستار کش یبخش شد و بعد خوش و بش ی،راه نیآترد یمنش یبرا یبعد سر تکون دادن ایمان

 یاتاق کامال شلوغ شده بود و طرفدارا یبود.جلو نیو به همون سمت حرکت کرد.ظاهرا حق با آترد دیو پرس زادیپر

که چقدر خسته و کالفه مشغول امضا دادن  نهیبب نشونیبرو  ایتونست پور ی، اون جا رو پر کرده بودند.به سخت ایپور

و از دور  ستادینشه.چند لحظه ا زادیتا هجوم هواداراش مزاحم پر رونیو عکس انداختن بود.اومده بود از اتاق ب

 یبرا یزیچ نیهمچ دنیمتفاوته.فهم شییدا یدختر ، برا نیمتوجه شده بود که ا لدایمون شب نگاهش کرد.از ه

ا لطف زیزد و جلو رفت و صداش وبلند کرد: دوستان عز یپسر بود سخت نبود.لبخند محو نیعشق ا یزکه رو یکس

 شده. مارانیب یو تجمع شما ، باعث آزردگ مارستانهیب نجای.انیراد و خلوت کن یدور آقا

تشکر نگاهش کرد.چندتا از پرستارا هم  یخسته ، به نشونه  یبا اون چهره  اینگاهش کردند و پور یناراض همه

شد و در و  زادیرو گرفت و وارد اتاق پر ایدست پور عیسر ایو متفرق کردند.مان تیجمع ایاومدند و به کمک مان

 !زم؟یعز ی: خوبردگاهش کو مهر ن یبا نگران ایخسته چشماش و بست و مان ایبست.پور
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براش  یو نگران زادیپر ی هیو حاال هم قض یخون.فشار کار یچشماش پر بود از رگه ها یباز شد.تو ایپور یچشما

 : خدا تو رو رسوند.دینگاه کرد و گونش و بوس ایآورد.قدرشناسانه به مان یداشت از پا درش م

 

خسته و آشفتش  یلبش نشست و به چهره  یرو یرو دربرگرفت.لبخند مهربون ایپور ی، دست مردونه  ایمان دست

 !؟یانداخت: من فدات شم تو چرا انقدر خسته ا ینگاه

 : خدا نکنه.خوبم.آروم چشماش و بست و با دست آزادش ، موهاش و عقب روند ایپور

.برو اتاق یدار اجیبه خواب احت یزیتر از هرچ شی.بیستیانداخت: خوب ن یقرمزش نگاه یاخم کرد و به چشما ایمان

 خانم عکاستون هستم. شیدو ساعت بخواب من پ نیآترد

و تازه ازش جدا کرده بودند انداخت: خوابم  ژنیغرق خواب که دستگاه اکس زادیبه پر یاخم کرد.نگاه عیسر ایپور

 آد. ینم

هم بودند و چه  ارغاریکه  ییبود.چه اون سال ها دهید ادیپسر ز نیرو درون ا یو غد یسرسخت نیهم اخم کرد.ا ایمان

مئنا تا کنه.مط یکه کپ م نهیطور بب نیبشه و تو رو ا داریب چارهیب نی.برو من هستم.اایبعد برگشتش: لج نکن پور

 بشه. داریب ستیهم قرار ن گهیدوساعت د

 امیشد م اردی.برو اگه باری: نه ندیمردونش کش یبه بازو یشدنش ،دست مونیقبل پش اینگاهش کرد و مان یناراض ایپور

 کنم. یصدات م

 ینداره سر یا جهیتر هم نت شیب دنیموندن نداره و جنگ داریتوان ب نیتر از ا شیدونست ب یکه م یو در حال ناچارا

 ازش راحت باشه؟ المیتکون داد: خ

 اومده بود یکیفقط مختص خودش بود.حاال  یمرد زمان نیا یاون روزها افتاد.نگران ادینگاهش کرد. میمحو و مال ایمان

 یدست م ییتنها نیاز ا ایپور دیکه شا نیبود.ا نیریکرد.درد آور اما ش یم میباهاش تقس ارویپور یانگار دیکه با

قلبش  یتو دیکه د یو همون شب زادیداشته باشه.پر امشآر نیخواست اونم مثل خودش و آترد یخوب بود.م دیکش

رد و د ییتونست خأل سال ها تنها یدختر م نیا یصادقانه  یلبخندا دیدونست.شا ایپور یابر نهیگز نیمناسب تر

 .یرو پر کنه.آروم زمزمه کرد: خوبه که نگرانش ایپور
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افتادم که از پله ها افتادم و پام  یاون روز ادیو اون ادامه داد:  ایشده به مان رهیماتش برد.فقط خ ایپور

 تره. شیاز اون روزم ب یحت تیدررفت.نگران

 

حرف  نیتو خاص تر از ا یمن برا یها یکنه.خواست بگه نگران بیبزنه و تکذ یپر از بهت شد.خواست حرف ایپور نگاه

 تونست یو مگه م ادیز یلینگران شده بود.خ زادیپر یبرا شبیبود.اون د هیها بود اما انگار دهنش و قفل زدند.توج

 یم لیتکم یوقت میخوشبخت نیو گرفت: من با آترد دورخاطرات  یرنگ و بو ایمانکنه؟! لبخند  هیحال بدش و توج

 دختر ارزش فکر کردن داره. نی.اییشه که نگران تو نباشم دا

زمزمه  یچهرش چشم بست.صدا یانداخت رو یکه خط م یو با درد واریزد به د هیزد.تک یم نیسنگ ایپور قلب

 .فهیح ستیبا خودمم روشن ن فمیکه تکل یمن یمن.برا یبرا فهیآلودش بم و خسته بود: ح

ه خفش نکرده: ب ایپور یی، عذاب وجدان تنها نیهاش با آترد یتمام خوش ونیتونست انکار کنه م یجلو رفت.نم ایمان

 .ایپور ییدا ستیخودتون فرصت بده.عاشق شدن انقدرا هم ترسناک ن

 یشونیپ دنیزدن.اما سکوت کرد و بعد بوس ادیفر یگفتن داشت.برا یبرا یادیز یفقط نگاهش کرد.حرف ها ایپور

پرداختن بهشم  یحس جا نیحسش تمرکز کنه.هرچند از نظر خودش ا یتونست رو یاز اتاق خارج شد.نم ایمان

 فکر کنه. نیداد فقط به هم یم حیشده بود.ترج زادینداشت.اون فقط نگران پر

تخت شو رو  یازش استقبال کرد و کاناپه  نیآتردداخل شد. شیمنش یرفت و بعد هماهنگ نیطرف اتاق آترد به

 نیو چشماش و بست.گلوش اما سنگ دیکرد و دراز کش یبراش باز کرد و ازش خواست اون جا استراحت کنه.تشکر

 خواست گذشته دوباره تکرار شه. یکه بود دلش نم یهرچ لشیبود.دل

 

، باعث شد از جاش بلند شه و  ایمتبسم مان یو خستش از هم فاصله گرفتند.چهره  جیگ ی، چشما یتکون دست با

 شده؟! یکه هنوز خواب آلود بودند نگاهش کنه: چ ییآشفته ، با اون چشما یبه موها دنیدست کش نیح

 شما؟! یبود ی.جذاب کافشوی: قدیخند طنتیبا ش ایمان

 خوشگلم. زیبود: زبون نر دهیزد.هنوز اثر خواب از سرش نپر یمحو لبخند
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.پاشو برو خانم یاز خواب پا شد ی: آخه بامزه شدختیرو بهم ر ایپور یتر شد و با دست موها قیعم ایمان لبخند

 شده. داریهست ب یساعت کیعکاس 

 پس؟! ینکرد دارمیساعت؟! چرا زودتر ب کی: دیکرد و از جاش پر زیرو آنال ایذهنش حرف مان عیسر

 .که نشده یزیخب.حاال هم چ یشونه باال انداخت: خسته بود ایمان

ون با قرب ایآشفتش.مان یبه موها دیکرد و کش سیاتاق دستاش و خ ییروشو یو تو تنش مرتب کرد و تو راهنشیپ

کرد.ضعف  ینکرده بود دعواش م دارشیجز خودش بود و ب یا گهیدونست هرکس د یلب نگاهش کرد.م ریز یصدقه 

به طرف در رفت و قبل خروج با عجلش از اتاق به طرف  ایبراش.دست پور زهیهنوز عز دید یم یکرد براش وقت یم

 : حالش خوبه؟!دیچرخ ایمان

به مشکل نخوره و  ادیاون ساعت باعث شد ز یبخش شد.خلوت یروونه  ایبا همون لبخند سر تکون داد و پور ایمان

 .دیوار شد و نگاه دختر به جانبش چرخ عیو باز کرد و سر زادینداشت.در اتاق پر ییشناسا

 

بود  دهیشن ایاز مان یمبهوت و خجالت زده.وقت زادیو نگران و نگاه پر رهیخ اینگاهشون قفل هم شد.نگاه پور ردوه

 و داشت. نیزم یآب شدن تو ییخواست توانا ی، دلش م دهیبه دادش رس ایپور

آب دهانش و  زادیشد.پر کینزد زادیآروم به طرف تخت پر یداد و با قدم ها انیباالخره پا رشیبه اون نگاه خ ایپور

قرار داد و به طرفش خم  زادیو دستاش و دوطرف پر دیبه تختش رس ایچشماش موند.پور ی رهیقورت داد و خ

 با مکث و گرفته بلند شد: شد دوبار؟! ایپور یزدند.صدا ینم یکدوم حرف چیشد.ه

خفش کرد: دوباره که من و با ترس از احساسش و گرفت و  ی قهی،  ایکه حرف پور یمهلت نکرد بپرسه دوبار چ زادیپر

 نکشه خانم عکاس.. گهی.بشه سه بار ، ممکنه قلبم دیدست دادنت امتحان کرد

 

***********************************************************************

*********** 
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 :زادیپر

.بعد اون وارد شدن بدون میزد ینم یفکدوم حر چیسوخت و مجبور بودم بدون فاصله نفس بکشم.ه یهنوز م گلوم

.اون میزد یاز سکوت دست و پا م یمرداب کی یهردو تو بایکنندش تقر بیتخر یمقدمش تو اتاق و اون جمله 

.به اون درد و ترس خواست به شب قبل فکر کنم یو درک کنه.دلم نم نیتونست ا یم ینگرانم شده بود و هر بچه ا

شد که  ی: چشبیموجب شد بخوام دوباره برگردم به د یسکوت طوالن کیاما صداش بعد  ی.به اون غم و ناراحت

 حالت بد شد؟!

ه بازم ک نیا دنیگفته بود رفته تا استراحت کنه هنوز خسته بود.من با بودنش و فهم ایکه مان نیکردم.با ا نگاهش

 یبشه؟! من مشکل تنفس یزیقرار بود چ امن رها شده بودم: مگه یکلبه  کی یشده انگار تو دل طوفان ، تو میناج

 دارم.

 یم نی.اخم کرد و مواخذه گر نگاهم کرد: آترددیطلب یعکس م کیآشفته اش به نظرم  یچهره  نیطرفم خم شد.ا به

 ناراحتت کرده؟! یبوده.پس بدون دروغ بگو چ یعصب ینفست به خاطر ناراحت یگفت شدت تنگ

 واقعا.  یچیاز نگاهش گرفتم.دروغ گفتن چقدر سخت بود: ه نگاه

ره  یکه صدام باال نم زادیکنم پر یزدند: مراعات حالتو دارم م رونیسرش ب یفرستاد و رگ ها رونیب یو عصب نفسش

 کن. فیها.خودت برام تعر

 یگرانم بود؟! دلم مشهر واقعا ن نیمعروف ا یخواننده  یمن و دگرگون کرد.آقا یعصب یجمله  نیزدم.ا لبخند

 شه. یو ناراحت م یمواقع عصب یبعض یجلوش و نداشتم: خب هر آدم ستادنیخواست سکوت کنم اما توان ا

 

 مزاحمت شده؟! ینکنه کس نمیکرده بود؟! بب تیانقدر عصب ی.چیکرد: تو ذاتا آروم دایغلظت پ اخمش

دونست  یداد.خودشم م هیهام هد هیبه ر ژنیبغل اکس کیآخرش ،  یجمله  ونیو قل قل کرده م بیخشم عج اون

انگار داشت من و بزرگ  ایکنه.پور یگفت عشق آدم و بزرگ م یکنه.مامان م یهام چه م یواقعا داره با من و سرخوش

 بود. یواقعا شخص انی.جرهیچه فکر نیکرد: نه ا یم
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 یبرا یفکر کی دید: بانگاهم کرد و لب ز رهیخ رهیتو چهرش نشست.خ کیکوچ یآسودگ کیشد و  نهیبه س دست

 خونت بکنم؟!

 به شدت خونده نشده بود: بله؟ یمن گاه یبرا ایبودم.پور دهی.حرفش و نفهمدندیهردو باهم باال پر ابروهام

 .یتنها بمون دینبا گهیتو حالتش گفت: د رییتغ بدون

 ازدواج کنم تنها نباشم. هیبود: نظرت چ یشوخ کیگرفت.به نظرم حرفش صرفا  خندم

 جمالتت یاول رو نهیکرد: نظرم ا مونیکرده اما اخمش من و از گفتم پش یتا مطمئن شم شوخ یبودم به در لودگ زده

 .یفکر کن

 

نکنم.نگاهم و مظلوم کردم و نفس  انیپر از خشمش ب یجمله  نیکردم ترسم و از ا یگرفت و در کنارش سع خندم

 .ده ینم یمعن نیدردناکم کردم: آخه حرفت جز ا یها هیوارد ر یقیعم

زانوهاش قرار داد و نجوا کرد:  ی.آرنجش و رودیموهاش کش ونیم یتکون داد و چنگ یمحو تیرو با عصبان سرش

 !یخونتو عوض کن دیهم داره.با گهید یمعن کیچرا 

 !؟یرفت ، مثل چشمام کپ کرد: چ یحالتاش مالش م نیداشت از ا شیپ یکه تا لحظه ا دلم

 یسارابانو و عمو لئون زندگ شیپ یبر هیبود: نظرت چ انیع یادیچهرش ز یتو ینگاهم کرد.آثار خستگ متفکر

 شن. ی.من مطمئنم اونا هم خوشحال میکن

 یکنه چون اگه م یدخالت م میکه داره رسما تو زندگ ارمیخودم ن یکردم به رو یواقعا برام خنده دار بود.سع حرفش

حرفات فکر  ینشست: رو یبه دلم م ییجورها کیدخالت ،  نیکردم ا یاعتراف م دیخواستم با خودم صادق باشم با

 .اتفاق من محدود شم کیبابت  ستی.قرار نخواننده یکن آقا

بودنت  به زنده یحت مارستانیمن تا تورو برسونم ب زادیاتفاق؟! پر کی: دمیگرفت و صدا بلند نکرده من ازش ترس گر

تاد؟! تو اف یم یجبران رقابلیچه اتفاق غ یدون یم دمیرس یم رید کمی.اگه ینفس یاز بشک داشتم.صورتت کبود بود 

 اتفاق؟!  یگ یم نیبه ا
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جواب بودم و مات کرد.صامت  یکه آماده  یبود که من ادیدرونشون ز ی، انقدر حجم نگران یجمالت عصبان نیا

کردم تا آروم شه.اگر قرار بود ما راجع به  یشدم و سع رهیفرستاد.به چهرش خ رونینگاهش کردم و اون نفسش و ب

 ینم دمونیعا یزیچ دنمونیبه چالش کش زبود.دعوا و بحث ج یآرامش م تیدر نها دیبا میبکن یمورد صحبت نیا

 !؟یسکوت ، صدام با آرامش بلند شد: االن آروم یکرد.بعد کم

نگاهش  یآرامش تو کیبه لبخندم.حس کردم  دیزد و نگاهش چسب یحرف و سرزنش گر نگاهم کرد.لبخند محو یب

 شونیتونم مزاحم زندگ یمن واقعا نم ایقانع کردنش: پور یرور زبونم برا ختمیتو چنته داشتم ر ینشست و من هرچ

 ندویم یمشکالت بجنگم و برنده  بابزرگ شدم که بتونم  ی.من طورامیتونم از پس مشکالتم برب یبشم.من م

 شبیاما د زمیر یبهم م کمیسال  یتو ییشبا کیزارم بشه.من  ینم یعنیشه. یرار نمتک گهید شبیباشم.اتفاق د

هم  یلی.ازت ممنونم بابت نجات جونم ، خینیمن و دوباره تو اون حال بب ستیکردم.قرار ن یرو ادهیز کمیخب 

شه من و  یکه نم شبید یخواننده به صرف حادثه  یجبران کنم ....اما آقا نمکنم بتو یکه فکر نم یممنونم طور

 بهشت اون زن و مرد. یتو یکن دیتبع

 

خستش.نگاهم کرد : بزار راجع بهش  یلب ها یلبخند رو کیاز  غیتر حالت طنز داشت اما در شیآخرم ب ی جمله

بهتر راجع بهش بحث  طیشرا کی یبهتره تو دیو شا یدونم تو تنها بمون ی.در هرحال من صالح نممیبعدا حرف بزن

 .میکن

 یتکون داد و کم دییتأ یبه معنا یعصب نشسته بود هم خوب بود.سر یکه از اون موضع قاطعش کم نیهم خب

لب زدم: حتما مامانم تا االن  نمیمالش س نینگاهش نشست و من ح یتو یاز انوار نگران ییسرفه کردم.رشته ها

 .رمیتماس بگ کیتونم  ینگرانم شده.م یچندبار زنگ زده بهم و حساب

آورد و بعد زدن رمزش به طرفم گرفت.با تشکر  رونیو ب لشیکرد و موبا بشیج ی، دست تو یحرف و مکث چیه بدون

 تونست یبود اول به پوالد زنگ بزنم.اون راحت تر م نیا حمیتماس و لمس کردم.ترج یازش گرفتم و صفحه  یمحو

نبودم و مطمئنا مامان با  یخوب یغ گو.درواشتهند یخاص لیمامان و متقاعد بکنه که اگه تماسش و جواب ندادم ، دل

 یشب گذشته که واسه هممون عذاب بود متوجه بد شدن حالم م خیگرفتم و با توجه به تار یکم یصدا دنیشن

 زدم: پوالد؟! ی.لبخنددیچیگوشم پ یحوصلش تو یب یشد.بوق سوم نصفه خورده بود که بله 
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! مامان دق کرد از ؟ییرمار و پوالد.معلوم هست کجا: زهتیمکث کرد و بعد صداش پر شد از حرص و عصبان یکم

 .ینگران

صحبت کردن سخت نبود اما دستام به شدت عرق کرده  اینگاه پور ریهمون طور بود که انتظار داشتم.ز قایدق اوضاع

 حالم بد شده بود. کمینبودم. یخاص یبود: جا

 یداتن ص هیشب یلیشد.بهش نگفته بودم اما تن صداش خ تیو جد یپر از نگران طونشیش شهیبرادرانه و هم یصدا

 !؟یمارستانی! ب؟ی! االن چطور؟یاون مرد بود: چ

رفع و رجو کن مامان  یطور کی.فقط کهیشد: خوبم داداش کوچ رهیدوباره به لبخندم خ ایکه پور دمیزدم.د یلبخند

 بشه بهش زنگ بزنم. یصدام عاد کمینفهمه تا خودم 

 تهران. امیآرم و خودم فردا م یبهونه م کی.نگران مامان نباش یداد: اوک و نگران جواب عیسر

 گم حالم خوبه. ی! مکار؟یتهران چ یایگرد شد: ب چشمام

 !گه؟یاالن حالت خوبه د نیراحت شه.بب المیآم خ یخوره.م ی: گفتن تو به درد خودت مپوالد

 .وسط دانشگاهت ستی.پوالد اومدنت الزم ن: خوبمرمیگ ینم یا جهیدونستم از بحث باهاش نت یتکون دادم و م یسر

 بمونه اون جا. بیاصرار نکن.مگه مردم خواهرم غر یپر امی: چقدرم من درس خونم.مپوالد

 ینم فتیکرد: من که حر ینم یاون مرد نبود و پشت آدم و خال هیتنم گرم شد.خوبه که شب یجملش ، همه  نیا از

 بکن. یخوا یم یشم.هرکار

 

 !زاد؟یام کرد: پرصد دوباره

 !؟یآروم گفتم و دوباره سوالش و تکرار کرد: مطمئن باشم خوب یبله  کی

 .ایداد ریزدم.گ ی: پوالد اگه خوب نبودم چطور باهات حرف مدمیخند

 .رمیبگ طمیبل دی.قطع کن برم سراغ مامان.بایهم ندار ینگران اقتیدوباره حرص و پر کرد: ل صداش
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 یراب یندار اجی: پوالد پول احتدمیپرس یگرفت اگه نم یسوال سخت بود اما دلم آروم نم نیا دنیپرس ایپور یجلو

 ط؟یبل

 کنما! ی.مثال خودم کار مریتونستم حس کنم اخم کرده: نخ یم

ول پ ینبود اما انقدر مغرور بود که نخواد از کس ادیکه درآمدش از باشگاه ز نیمردونش ضعف رفت.با ا رتیغ یبرا دلم

 شه.فعال.: بارهیبگ

 .ی: مواظب خودت باش اسقاطپوالد

شد  باعث ایپور ی.صدایگفت اسقاط یشد بهم م یهروقت حالم بد م یتلفن و قطع کردم.از بچگ یلبخند پر حرص با

 نگرانت شدن؟! یلینگاهش کنم: خ

 ممیروز مرخص کیواسه منم سخت گذشته بود. شبیاز اون الک هردومون و خارج کنم.د طنتیش یکردم با کم یسع

زدم: آدم  یخواننده.چشمک یخواست به شب گذشته فکر کنم.نه خودم نه آقا یختم شد.دلم نم مارستانیبه ب

 نگرانش بشه. دمیمن داشته باشه با یبه ماه یخواهر

 زد: بر منکرش لعنت خانم ماه. یمحو و خسته ا لبخند

 !ن؟ی: مسخره کرددیباال پر ابروهام

 و کردم دختر خوب. فتی! تعرید: چه مسخره امزه دستاش و باال بر با

 

 .چشمات پر از شرارته.ری: نخدمیخودم و جلو کش طنتینگاهش کردم و با ش مشکوک

شه به  یگه شما زودتر خوب شو.م یمن م یگرفت.سرش و با لبخند تکون داد و زل زد تو چشمام: چشما خندش

 !؟یحرفشون گوش کن

و اون همچنان  رنیپروازشون و بگ یتا جلو دندیشدند.همشون به قلبم رس رفت.تمام عصب هام داغ ادمیاز  طنتیش

 با اون لبخند محو به چشمام زل زده بود.
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 لایس یچاله  اهی، باعث شد از اون س نمیسر زدن به من و معا یبا اون لبخندشون برا نیو آترد ایدر و ورود مان یصدا

 لبخند بزنم. میانرژ یو با ته مونده کنده بشم 

مرد داشت خودش و چطور انقدر  نیشد.ا یجا بود نگرانم نم نیا اینوش دارو مثل نگاه پور کیدونست  یاگه م پوالد

 یو من مثال داشتم جوابش و م دیپرس یپروندم و دستش گرفت و از حالم م نیکرد؟! آترد یقلبم جا م یتو واشی

 کرده بود. ریبود گ دهش میناج ایکه پور یشب ونیم دیدورتر ،شا ییدادم اما ذهنم جا

 قطب مخالف آهنربا تا قطب من و به طرف خودش جذب کنه. کیشد  یم ینگران نیشد.انگار ا ینگرانم نم کاش

 

.عذاب وجدان کوسن ها رو پشتم قرار داد.چهرش فوق العاده ناراحت بود یلیخودم نشستم و ل یمبل خونه  یرو

و با تشر قطع کردم و حاال هم که  شیکه گر مارستانیب یرفته بود.تو ستیحال من خوب ن دهید یداشت که چرا وقت

 ریعمدر ت یبود تا قفل شکسته  ستادهیساز ا قفلسر  یباال ای.پوردیکش یچهره دست نم نیدم از ا کی یجا ، حت نیا

قفل ساز و  درمریمرخص شده بودم و به مدد حضور پ مارستانیانداخت.تازه از ب یبه من م ینگاه مین یشه و هرزگاه

ود و گرفته ب ایکه سر راه پور ییها وهیوارد آشپزخونه شد و آبم یلیلباسامم نتونسته بودم عوض کنم.ل یحت ایپور

 ی.تشکر آرومو به طرفم اومد ختیر ستامیو کر دهیکش یوانایل یو باز کرد و تو شونیکیقرار داد و  خچالیداخل 

 .زشته گلو خشک بره.زیو خودت و اون آقا هم بر ایزمزمه کردم: واسه پور وانیگرفتن ل نیازش کردم و ح

و به  و لبم دمیکش یکرد.پوف یم تمیسکوتش داشت اذ نیحرف دوباره به آشپزخونه برگشت.ا یتکون داد و ب یسر

رو  یلیاره لاومد دوب یتوش بود اما دلم نم خمیبود.دوست داشتم دوتا  یکردم.آب پرتقال ملس کینزد وانیل یدهانه 

از  گهید یکرد تو زحمت بندازم.کم یم ییرایا پذیداشت از قفل ساز و پور وهیآب م وانیدو ل یحاو ینیکه با س

 !؟یختیکنارم نشست: چرا واسه خودت نر یلیو خوردم و ل میدنینوش

 ندارم. لیکنه: م هیگر ادی.معلوم بود هنوزم بدش نمدیو باال کش شینیب

 من مُردم احتماال و خبر ندارم؟ یلیاخم نگاهش کردم: ل با

 نگاهم کرد: دور از جونت. عیسر

 .یغم بغل گرفت یکه تموم شده زانو یزیچ ی! براه؟یا افهیچه ق نی: پس ازادیپر
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 دمیبخش یتا آخر عمرم خودم و نم گهیمن د دیرس ینم ایاومد نگاهم کرد: اگه پور شیکه کم پ یتیو مظلومبغض  با

 !یپر

.دستم و دور کردم عذاب وجدان داره اما واقعا رفتنش خواست خودم بود ینگاهش کردم.درک مو مهربون  کالفه

 یمنم اعصابم بهم م یخور ی.غصه مفتادین یو اتفاق دیرس ای: حاال که پوردمشیشونش حلقه کردم و تو بغلم کش

 .بخند لطفا.زهیر

 

 دوباره تو گوشم نشست: من و ببخش. شینیب دنیباال کش یصدا

 کرده.. انتیسرش: پاش و جمع کن خودت و.انگار بهم خ یخنده زدم تو با

 بعد اداش و در آوردم: من و ببخش. و

 من که واسه تو آبغوره گرفتم. فیچشمش و پاک کرد: ح یدر اومد و با دستمال ، اشک گوشه  حرصش

 !یکن یم هیگر یه شیزپرت ملیچفت.با اون ر یجواب دادم: آبغورت و بزار دم کوزه آبش و بخور ، دختره  طنتیش با

 !خته؟یبلند شد: مگه ر عیسر

 نیا ارفتنش و دنبال کردم.ب یطنتی.با لبخند پر شنهیبب نهیجواب بهم نداد و به طرف اتاق رفت تا خودش و تو آ مهلت

بعد حساب کردن  ایکردنش.باالخره کار قفل ساز تموم شد و پور تیبود اما دل شاد بودم از اذ ختهینر ملشیکه ر

 نمی: ازیم یو سر داد رو دیمبل نشست و کل یروکرد.در و پشت سرش بست و به طرف من اومد. شیمبلغش راه

 .دیقفل جد دیکل

 چقدر شد؟! نشیو بعد به چهرش انداختم: هز دیبه کل ینگاه

! یت لب زدم: چه عصبنشس یام م زادهیجون پر ینگاهم کرد و من با همون خنده ،که دوباره داشت تو زیو ت تند

 من بودا. یکه در خونه  دیببخش

 .که من شکستما دیداد.صداش خسته تر شده بود: ببخش هیکاناپه تک یو بست و سرش و به پشت چشماش
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ه رسه. برو خون یمقابله به مثل و طرز صحبتش که مثل خودم بود خندم گرفت: پوالد تماس گرفته تا شب م نیا از

 استراحت کن!

 

 !شت؟یمونه پ یم یلیبستش فاصله انداخت و نگاهم کرد: ل یپلک ها نیب یکم

 االن؟! یخارج کرد: خوب بشیو از ج چشییتکون دادم.صاف سرجاش نشست و سو دییتأ یبه معنا یسر

طراوت ازش  یکرد و بو یم سیروحم و خ ی وارهیشد انگار د یم دهیسوال هربار که پرس نیو قورت دادم.ا خندم

 .یخسته شد یلیخاک بارون زده: بله.ممنون از تمام زحماتت.خ یشد.مثل بو یبلند م

 .میریبگ میهم با برادرت آشنا شم و هم راجع به خونه تصم امیرم اما فردا صبح م یزد: فدا سرت.م یمحو لبخند

اومد  یکرد که نم یم کاریتو اتاق چ یلیدونم ل یتکون دادم و بلند شد.نم ینرفته بود! ناچار سر ادشیبابا.هنوز  یا

 شد و تو چشمام زل زد: مراقب خودت باش. کمینزد ای.پوررونیب

 ستی.الزم ننیشونم نشست: بش یبدرقش برم که دستش رو یتکون دادم و خواستم بلند شم تا برا یسر

 .خوب استراحت کن.یپاش

 لبخند نگاهش کردم: بازم ممنون. با

که  یلیلب روند از خونه خارج شد.به محض خروجش ،ل یکه رو یکرد و بعد خداحافظ یا یو مصنوع نیریش اخم

 زنه؟! یچرا انقدر حرص تورو م نیشال و مانتوش و در آورده بود از اتاق خارج شد و مشکوک نگاهم کرد: ا

 خواد چشم تورو درآره. یو شالم و از سرم برداشتم: م دمیمبل دراز کش یرو

 داشت حرص دادنش. ی...چه لذتنیریش یخنده آزاد کرد.دختره زبون روند و من  یاسمم و رو یغیج یصدا با

***********************************************************************

****** 
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و  قیبود و به ظاهر انقدر خسته بود که شک نداشتم ، تا صبح عم دهیو درست سمت چپ تخت خواب نیزم یرو یلیل

عقربه  یم در اومده بودم و مشغول کرم زدن به پوست دست و صورتم بودم.نگاهم روخوابه.تازه از حما یراحت م

 یپروازش نشسته بود.موها شیساعت پ کی.خونه دیرس یتا االن م گهید دی.نگران پوالد بودم ، بادیساعت چرخ یها

از اتاق خارج شدم و ضمن خاموش کردن چراغ ، در و  ییصدا نینم دارم و اطرافم رها کردم و آروم و بدون کوچکتر

ساز و به برق زدم و بعد از پشت پنجره به  یموندم.وارد آشپزخونه شدم و چا یم داریتا اومدنش ب دیهم بستم.با

عاشقه که  یلیکردم ماه خ یمواقع حس م یبود.بعض دهیسر آسمون کش یرو اهیچادر س کی.شب مشد رهیخ ابونیخ

ترسناکه چون از نگاه  یلیکردم خ یکه من حس م یکنه.همون عشق یتاب م یعشق ب ی، آدم و برا دنشیبه محض د

.حاال برام ترسناک دمشید یم ایو حاال داشتم از نگاه خودم در مواجهه با پور دمشید یمادرم م یبچه گونم به زندگ

شت سرش خانه و پ یسبز جلو یبود.با توقف تاکس یو تلخ یترش نیحس پر از نوسان ب کینبود. نمیرینبود البته ش

 فرستادم. رونیدوشش ، نفسمو ب یرو یکوله پشت کیشدن پوالد تنها با  ادهی، پ

نشه و بعدش در واحد و هم باز  داریب یلیرو باز کردم تا با زنگ زدنش ، ل یاف اف در الب قیسمت در رفتم و از طر به

 نگاهش یمن نشست.با دلتنگ یپله باال اومد و نگاهش رو چیکه از پ دیطول نکش یلی.خکردم و منتظرش موندم

 کردم: سالم قربونت برم.

 .یکه.تو که از منم بهتر نیاومدم مثل ا ی: الکدیخند طونیمطمئن شد خوبم ، ش یسرتا پام و نگاه کرد و وقت اول

ش بلند بود.دست ی، قدش حساب شایفشرد.بر خالف من و پر نشیس ی، بغلش کردم و سرم و رو شیتوجه به لودگ یب

 !یآج یو دورم حلقه کرد و وارد خونه شد و با پا در و بست: مهربون شد

جلفش و که موهاش باعثش بود و از نظر گذروندم و با  یمردونه و کم یگفتناش تنگ بود.قد و باال یآج یبرا دلم

 اما دلم واست تنگ بود. ای: پررو نشنهیدست تعارفش کردم بنش

فرستادمت تهران.حاال چرا  یزودتر م یش یمهربون م یدونستم با دور ی: اگه مدیمبل رها کرد و خند یو رو خودش

 !؟یکرد کیجا رو انقدر تار نیا

چراغا رو خاموش کرده  ی هیکرد.بق یم نیسالن و تأم ییبه تک چراغ کم نور وسط هال بود که روشنا اشارش

 نکنه. تشیخاموش کردم نور اذ دهیبهت محبت کنم.دوستم خواب یبودم.نشستم مقابلش: شعور ندار
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 خونه؟! یجان دختر آورد ی: اطنتیپر شد از ش چشماش

 .ی.حالم و بهم زدکمیخواست بزنم تو سرش: آدم شو  یشدم.دلم م یخندم گرفت و هم از دستش عصب هم

 من خجالتش و بکشم. یاریبه خودش گرفت: تو دختر م یمتعجب ی چهره

 تو هم جمع شد: ساکت پوالد. صورتم

 ! خستم .؟یدار یسرش: چا ریمبل و کوسن و گذاشت ز یو ولو شد رو دیخند

 به دست یآب هیبشور. نارویبود: پاش و برو ا دشیسف یجام بلند شدم و چهرمو تو هم جمع کردم، نگاهم به جورابا از

 جورابت خفم کرد. یو صورتت بزن.بو

 .جورابه یبه بو یمرد و از جاش بلند شد: دیخند

 آدمت کنه. یریبگ یزن وسواس کی دیبا تأسف براش تکون دادم: با یسر

 رونیساز به جوش اومده بود.ماگ خودم و همراه ماگ مهمان پر کردم و ب یشد.چا سیو نداد و وارد سرو جوابم

حولش مشغول  دنیکش نرویکولش و باز کرد و با ب پیخارج شد و ز سیاز سرو سیاومدم.پوالد با سرو صورت خ

 کن. فیبرام قشنگ تعر نیگرفتن آب دست و صورتش شد: حاال بش

 و؟! یتعجب نگاهش کردم: چ با

 شد حالت بد شد؟ یدوشش گذاشت: چ یجلوم و حوله رو رو نشست

 

بهم دست  یدو دستم گرفتم.از گرماش ، حس خوب نیمبل جمع کردم و ماگ و ب ی.پاهامو رودمیو ازش دزد نگاهم

 تموم شده بود. می.اسپریچیشد.موهامو پشت گوشم فرستادم: ه ینگاه پوالد حس م ینیداد.سنگ

 !د؟یته کش تیزد: درست تو شب رفتن اون نامرد اسپر یو برداشت و پوزخند ماگش

 راجع بهش حرف نزن. یطور نینگاهش کردم: ا زیو ت تند
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ره  یکنه م یکه زن و سه تا بچش و ول م یشرف داره به آدم وونی.حنهیخودش و به طرفم خم کرد: مگه جز ا یعصب

 هوسش. یپ

 نیخواست ا ی، اما دلم نم نداشتند دنیبخش یبرا یتبصره ا چیگناها ه یقبول داشتم.اصال بعض یلیو خ حرفش

بافت و  یشدم به جوراب ها رهیخوب پدر بود.سرم و تکون دادم و خ ایحرف بزنه که بد  یراجع به کس یطور

 پوالد. میکن نیبهش توه میبودم: هرچقدرم بد ما حق ندار دهیکاهش سرما پوش یپام که برا یخرگوش

از حال تو ، اون از مامان که از  نیشد.پوزخندش پررنگ بود: ا رهیخ واریازش خورد و به د کمی یچا یتوجه به داغ یب

از  نیو ا یشد و خال یچشماش پر م یکه ه شایسر شبش رفت تو اتاقش و صبح با چشم سرخ دراومد ،اون از پر

 ..کدومش قابل بخششه؟! رتیغ یبه پدرم نگم ب هنمتو ذ یبکوبم تا حت وارید یخواست خودم و تو یخودم که دلم م

وجود نداشت:  انتیبه اسم خ یزیخورد ،کاش اصال چ یرابطه ها خط م یواژه از همه  نیقورت دادم، کاش ا بغضمو

 کنم. ینم نمیبخشمش اما بهش توه یکدوم .منم نم چیه

 یم براه یهیبعد قضاوتش کرد اما تو بگو مگه توج دیحرفاش و شن دیگه با یم شایو با انگشتش فشرد: پر چشماش

 کارش وجود داره؟!

 داشتم: نه. اجیگرما دادن به قلبم احت ی.به گرماش برادمیسر کش میاز چا یکم

 البد!  ی: برو بخواب.خسته ادیسه نفره دراز کش یناپه کا یقرار داد و رو زیم یرو رو یخال ماگ

 .ارمیرم برات پتو ب یجام بلند شدم و ماگش و برداشتم: م از

بحثمون از دهانم  یتا تلخ دمیکش قیقرار دادم و چندتا نفس عم نکیس یوارد آشپزخونه شدم و ماگ هارو تو اول

چشماش  یپتو برداشتم و به هال برگشتم.آرنجش و رو کی یروایخارج شه و بعد آروم وارد اتاقم شدم و از تو کمد د

 و به اتاقم برگشتم. دمیو پتو رو روش کش دمیکش یبزنه.آه یخواد حرف یاما نم دارهیدونستم ب یگذاشته بود و م

 یکرد؟! بازوم و با دست مخالفم گرفتم و مالش دادم.پنجره رو به خاطر سرما نم یگذشته مارو ول نم ی هیسا چرا

 ونیبخار کرده بود و من م شهیخنکش ، سر داغم و آروم کردم.ش ی شهیبه ش دنیبا چسب یتونستم باز کنم ول

 !؟یافت یما م ادیاالن اصال  یعنیزمزمه کردم:  ابونیخ ینور چراغ ها ی رهیاتاق خ یکیتار
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اتاق و  یکیور صفحه ، تاربلند شد و ن میگوش امیپ نگید ی.صداشیو نگران ایتلخ شد.ذهنم پرش زد به پور لبخندم

 تیاذ یکیصورتم ، چشمامو جمع کرد تا تو تار یبرداشتم و نورش که بازتاب شد تو نهیآ یو از جلو لیکم کرد.موبا

 ، قلبم گرم شد: حالت خوبه؟!  ایاسم پور دنیو باز کردم و با د امینشم.پ

 کردم: خوبم. پیتا عی.سردیمقدمه ، لب هامو بوس یاومد و لبخند نرم و ب رونیب نمیبا آرامش از س نفسم

 میو آسمون بود نیزم ایدهنم تلخ نبود.من و پور گهیشدم د رهیبار که به پنجره خ نیسند و لمس کردم.ا ی نهیگز و

 کرد. یم تیقلبم کفا یشد برا یکرد و نگرانم م یکه نگاهم م نیاما هم

شباهت  نیا یو نگاه کردم.اول اسم هردومون پ داشت.حت نوشتم و بعد آب شدنش نیاسمش و به الت شهیش یرو

هام.فولدر مربوط به  کیموز ستیل یمتصل کردم و رفتم تو میمو به گوش یآورد.هندزفر یمن و سرذوق م کمیکوچ

کردم.چشمام و آروم بستم و سرجام  یپل نشیاول یسال بود باز کردم و رو یها نیکه جز پر فروش تر ایآلبوم پور

 .صداش ،وجودش ، عطرش خود آرامش بود.آرامش من..دمیدراز کش

 

 و.. دیشه از تو دست کش ی..نمنه

 و.. دیتو نفس کش بدون

 کرد. یشه بدون تو زندگ ینم

 هست با عشقشم بتونه بد شه؟ یکس مگه

 همه عالقه رد شه؟ نیا از

 کرد. یشه آخه بچگ ینم

 ..وونهیدست تواِ د مگه

 اخماتو وا کن. گهید

 دا کن..و عشقم ص من
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 چشمام نگاه کن.. یتو

 ..وونهید

 دارم هواتو.. گهید

 آرومه باتو.. دلم

 هاتو.. هیگر نمینب

 

 که از همه عاشق تره. یعشق کس ینره شد ادتی فقط

 نره عشقم فقط با من بخند.. ادتیو  نیا

 ببند. اتمیدور و بر یچشماتو رو گهید

 با من بخند.. آره

 نرو... ییجا فقط

 

 یگوشم و پر کرده بود.مثل صدا ایپور یو صدا مینیب ریشد.آروم بودم ، عطر شامپوم زده بود ز  نیچشمام سنگ آروم

 کرد. یآرومم م ایدر

 پسر معجزه بلد بود انگار. نیا

***********************************************************************

** 
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 یآشپزخونه مشغول درست کردن فسنجون برا یکردند و من تو یم طنتیبا هم مچ شده بودند و ش یلیو ل پوالد

ارج خ خچالی.رب انار و از رهیباهاش راحت ارتباط بگ یلیناهارمون بودم.کم تر بودن سن پوالد ازمون باعث شده بود ل

 !گه؟ید یورخ یخوام ترش درست کنم.م یم یلیکردم و صدام و باال بردم: ل

 واسه فسنجون ترش. رمیم یزد: اوووف.من م یقاب آشپزخونه ظاهر شد و با لبخند بهم چشمک یتو

 ن.ساالد درست ک نیبش ای.بگهید یا قهیسل یتر به خورشتم اضافه کردم و چهرم و کج کردم: ب شیب یانار و کم رب

 من غش واسه فسنجون. یعنی: دیباز بو کش شیاومد تو آشپزخونه و با ن پوالدم

 !قه؟یسل یب ی: چرا گفتدیو اون متعجب پرس یلیساالد و دادم دست ل ملواز

 به خورشت خورش. زهیر یشکر م شهیدوست داره.هم نیری: چون خودش شدیخند پوالد

 پس. ییتو قهیسل یو ظرف ساالد رو گذاشت روکانتر : بگفت  ییا یلیل

 !یچ یعنیفسنجون  یدیفهم یکردم م یم نشیریوگرنه ش دمید یکه پوالد و بعد عمر فیتکون دادم: ح سرمو

و تو ظرف رها کرد:  اریخ یلیو ل دیچیخونه پ یزنگ در تو ی.صدادمیعق زدن درآوردند و من خند یادا هردوشون

 .استیحتما پور

نده خوان یاون شب به پوالدگفته بودم.چقدر سربه سرم گذاشته بود که خوش شانسم آقا ایراجع به کمک پور قبال

 بنداز رو موهات. یزیچ هیرفتن گفت:  نیالد به طرف اف اف رفت و حشده.پو میناج

 و به سر لخت خودش اشاره کرد: حساسه. دیابروش باال پر یلیل

 باال انداختم و گل کاهو رو از تو سبد برداشتم: رو خواهراش آره. شونه

 یو رو میو آب دی.شال سفدیسف یاسک قهی هیروشن و  نیشلوار ج هیبه لباسام انداختم. یاتاق شدم و نگاه وارد

گاهش ن یفتگیتونستم ش یتو و م ادیکرد ب یتعارف م ایو از اتاق خارج شدم.پوالد دم در داشت به پور دمیموهام کش

چقدر پزم و نتشیو جور کنم تا بب تیبار موقع کید حتما ی.بارها گفته بود بانمیمحبوبش بب یخواننده  دنیو هنگام د

 یذاشت عکس و العمل خاص ینم شیبار اما غرور و خوددار نیهمکارم.ا یکه من با فالنده  یدوستاش م یو جلو

 من نشست.لبخند زدم: سالم. یرو ایدست داد و نگاه پور ایمردونه با پور یلیانجام بده.خ
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 یم رییتع دیرو سف ایکنم ، لبخند پور فیخواستم واسه لبخند آدما رنگ تعر یزد.من اگه م یمحو و مردونه ا لبخند

 ده: سالم خانم عکاس.حالت خوبه؟! یم هیو پر از احساسات خوب که به تو هد عیکردم.محو اما وس

 .نی؟! بش یستادی.چرا سرپا ایتکون دادم و با همون لبخند به مبل ها اشاره کردم: مرس یسر

و  یشلوار سرمه او  قهیبه طرف مبلمان رفت و قبل از نشستن پالتوش و از تن خارج کرد.جل یمحکم یقدم ها با

و  تن زده بود انداختم شرتیو ت یناخوداگاه به پوالد که شلوار ل ینگاه کیچشمم نشست و  ی، تو دشیسف نیراهیپ

 یبلند بود و خالکوب نیآست شرتشیو ت بود دهیپاره نپوش نیفرستادم.خوب بود که ج رونینفسم و نامحسوس ب

 به من دوخته شد: ایقرارگفت.نگاه پور  یمبل تک یهم رو یلیو ل ای.پوالد نشست کنار پورشد یدستش معلوم نم

 ؟ینیش یچرانم

 .زمیبر یرم اول چا یعقب گذاشتم: م یطرف آشپزخونه قدم به

 و ختمیر ی.چادمیچ دیسف یطرحدارم و برداشتم و به تعداد درونش فنجون ها ینیوارد آشپزخونه شدم و س عیسر

رفت رو از دستم گ ینیبرگشتم.پوالد بلند شد و س ییرایبه پذ یچا نشدنش از سیو خ ینیس یزیبعد چک کردن تم

 یلی.چهرش نسبت به روز قبل خدیکشبو  قیتعارف کنه.فنجونش و برداشت و عم ایو خودش خم شد تا به پور

 کیهاش جا بزاره. یروزمره گ ونیم ییرو جا یسرحال تر بود.انگار خوب استراحت کردنش باعث شده بود خستگ

 !یابروش و باال انداخت : چه عطر

 رشیخورد عقب و موهام از ز ی.از رو سرم سرمدمیجلو کش یو شالم و کم موندهیباق یمبل تک یرو نشستم

 .هیزدند: به خاطر هل وگل محمد یم رونیسرکشانه ب

 .یهم هست یخوب یزد: جز عکاس خوب بودن کدبانو یمحو لبخند

 !؟یچا کیمبل: به صِرف  یزدم به پشت هیتک

بود و  کیو باز کرد.احتماال احساس گرما کرده بود ،خونه کوچ قشیجل یقرار داد و تک دکمه  زیم یو رو فنجون

خونه  یکه تو ییغذا یاما نرم بود: به صِرف بو یباعث شده بود کامال گرم باشه.صداش جد جیروشن بودن پک

 .دهیچیپ
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 فسنجون درست کرده. زادیگفت: پر عیسر یلیل

 بار با لبخند نگاهم کرد: عرض نکردم؟! نیا ایپور

 !؟یشدم: با برادر من آشنا شد رهینظر گرفته بود خ ریرو ز ایگرفت و به پوالد که ساکت و صامت ، پور خندم

رفتار کنه:  یمیتونست صم یزد.هنوز باهاش بر نخورده بود و نم یشد و پوالد لبخند محو رهیهم به پوالد خ ایپور

 .یدار ی.برادر جذاب و برازنده امیشد یرفورود مع یبله.لحظه 

 یها پیهاش و ت طنتیکردم.با تمام ش یپوالد عمق گرفت و منم با قربون صدقه نگاهش کردم.بهش افتخار م لبخند

 : پوالدنهیهم اون و موفق بب ایخواست پور یکردم.دلم م یافتخار م یادیز شیبه بودنش و مردونگ بشیغر بیعج

 برق هم هست. یناسکارش یکنه و همزمان دانشجو یباشگاه کار م کی.تو هیبدنساز یمرب

آدم مشهور  کی یخواست خودش و جلو یانگار موذب شد.دلم نم یشد اما پوالد کم نیپر از تحس ایپور نگاه

 !؟یباشگاه بش یمرب ی: مگه شما چندسالته که تونستدیآروم پرس ایببازه.پور

 رم مدرک یساله باشگاه م یلیسالمه اما چون خ کیو  ستیبه خودش گرفت و مغرورانه گفت: ب یژست محکم پوالد

 دم. یگرفتم و دارم آموزش م

 .یفرم یرو یلیخوبت کامال مشخصه.خ کلی: از ه ایپور

رو  هیحاش یبحث آروم و ب نیجمع بود.من ا نیا نیساکت تر یلیبه طرف من برگشت.ل ایتکون داد وپور یسر پوالد

 !ن؟یهست یموفق یدوست داشتم: پس کالخانواده 

خودمون  یبرا شییپوالد سخت شد و من جون کندم تا لبخندم و حفظ کنم.اگه از کار اون مرد و رسوا ی چهره

شده بود و اون حس خجالت  یبار خود پوالدجواب داد.راهکارم عمل نی.امیشد گفت موفق بود یم میگرفت یفاکتور م

بزرگمون مترجم زبان فرانسست.ما از  هرآموزش پرورشه و خوا یشده بود: مادرمون بازنشسته و سکوت ازش دور 

 ایو  میدیرس ای میخواست یکه م یگاهیو خب هممون به جا میداد تیمادرمون به درس اهم یآل ها دهیتحت ا یبچگ

 .میدار یدر همون راه قدم برم

 بهتون افتخار کنه. یلیخ دیبه من و پوالد نگاه کرد: مادرتون باشهرت  یبه دور از غرور و خودخواه یبا لبخند ایپور
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دونستم پوالد  یپوالد شده و نم یحرف ها یتو یخال یجا نیا ریاما معلوم بود ذهنش درگ دیاز پدرمون نپرس یزیچ

 یطور نیراجع به مامان نگه و خب ا یزیتونست چ یپدرمون و محو کرد.م یداشت که انقدر واضح و علن یچه قصد

عوض کنم: چه خبر از  یبرد.دوست داشتم بحث و کم کررو به ف ایآگاهانه پور یلیمجبورم نبود پدر و جا بندازه اما خ

 کنسرت؟! یکارا

 

 یها شده و استقبال خوب یره.اطالع رسان یم شیداره خوب پ زیدوباره فنجونش و دست گرفت: همه چ ایپور

 شه. یم ینیشبیپ

 !؟یزار ینسرت مبهش زدم: شهرستانم ک یلبخند

 .شهر شما هم جزء اوناست.میختیچندتا شهر برنامه ر ینگاهم کرد: برا یجد یلیو خورد و خ شیاز چا یکم

 .میکن یخوشحال شد وگفت: پس حتما کنسرت اهواز و شرکت م پوالد

و راحت  گرانیبود که د یکه از پوالد خوشش اومده سخت نبود.پوالد اصوال آدم نیبهش زد.حدس ا یلبخند ایپور

 .یداشت: شما کنسرت تهرانم دعوت یجذب خاص کیاگه ساکت بود هم  یداد.حت یقرار م ریتحت تأث

 .میایکنم م یدوستام و جمع م یتهران.عوضش اهواز همه  امیسخته برام ب خی: ممنون اما اون تارپوالد

 : خوش به حال من پس.ایپور

به  .راجعزادیطرفم: خب پر دیچرخ ایسرزدن به ناهار، پور یم برالبخند نگاهشون کردم و تا خواستم از جام بلند ش با

 !؟یمن فکر کرد شنهادیپ

 !؟یشنهادی: چه پدیبود اما پوالد خودش و جلو کش انیکه در جر یلیل

که اون شب  یکرد با پوالد حرف زدن و قانعش کردن راحت تره: با توجه به اتفاق ینگاهش کرد.انگار حس م ایپور

و دوست دارن و با  زادیپر دایکه شد شناسمیم یا یارمن رمردیو پ رزنیکنه.پ یدونم تنها زندگ یافتاد من صالح نم

 کنم راحت یهممون فکر م الیو خ ستیتنها ن گهید یرطو نی.ازادیاز اتاقاشون و بدن به پر یکیحاضرن  لیکمال م

 تره.
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 لشیزد که کامال مشخص بود دل یبرام چشمک یلیفرستادم.ل رونیفسمو بچندلحظه متفکر نگاهش کرد و من ن پوالد

ترم  شیب میاتفاق نگران نی.از بعد ازادمیپر یینگران تنها یلیبلند شد: من خودمم خ یپوالد با مکث ی.صدااستیپور

 .میازشون ندار یشناخت چیکه ما ه ییکسا شیتونه بره پ یهم نم یطور نیشده.اما هم

 .متهیغن هیکنارشون  زادیندارن و بودن پر یکنم.فرزند یم نیسر تکون داد: من اون خانواده رو تضم متیبا مال ایپور

 باشه: یاومد ناراض یکردم.به نظر نم یم نیمن که داشتم افکارم و سبک سنگ یچشما یپوالد چرخ خورد تو نگاه

 یگرد یرست نمونده و بعدش برمهم به اتمام د یزیما هم راحت تره.خداروشکر چ الی.خزادیپر ستین یفکر بد

 خودمون. شیپ

آخرش لبخندش جمع شد.دستام و تو هم قفل  یهم از جمله  اینشست.حس کردم پور میشونیپ یرو یزیر اخم

 کردم: خب من مخالفم.

 !لش؟یتر شد: و دل یجد ایپور یو بگم.صدا لشیواضح اخم کرد و پوالد منتظر نگاهم کرد تا دل یلیخ ایپور

 ستیتالش کردم.قرار ن یلی: خب من واسه استقالل االنم خادیبه حساب ن یکردم با لبخند حرف بزنم تا لجباز یسع

کنم.سارابانو و عمو لئون  یاتاق زندگ کی یتونم تو یکه من نم نیا یاتفاق ، خودمو محدود کنم.در ثان کیبالطبع 

 اوقات یلیکنم.من خ یسختمه کنارشون بخوام زندگ مابرم ا یو من از بودن کنارشون لذت م زنیعز یلیمن خ یبرا

 یعنیخودم آزاد بگردم و صبح و شبم و جا به جا کنم. یخونه  یخواد تو یوقتا دلم م یلیدارم ، خ اجیاحت ییبه تنها

م و انجا نیکنن ا یم یکه دو تا فرد مسن توش زندگ یتونم تو خونه ا یعکسام کار کنم و روزا بخوابم.نم یشبا رو

اون طور که صالح  میزندگ ی قهیتونم خودم و محدود کنم.اجازه بده به طر یاما من نم یکنم نگران یدرک م ای.پورمبد

نقطه از  نیا یدونه من برا یآد.پوالد م ینم شیپ یهم که گرفتم مشکل یا یاضاف یدونم ادامه بدم.با اسپر یم

سطش جا خوام و یتالش کردم.نم یلینکرده خ یبه کس تهسمن و واب میماریکه بتونم به همه ثابت کنم ب نی، ا میزندگ

 بزنم.

 

 ! ؟یکم رنگ تر شد: د آخه دخترخوب اگه بازم حالت بد بشه چ اخمش
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 یها وهیتر هست؟!من حالم مثل م نیریش یکه دوسش دار یژرف کس یاز نگران یزیعمق گرفت ، مگه چ لبخندم

باهام حرف نزن که  ی.طورستین میمن واقعا انقدرا هم اوضاعم وخ ی: هزینوبرونه بود.همون قدر تازه و اشتها برانگ

 عرضم. یب یلیفکر کنم خ

 نگرانتن. یعده ا یدرک کن نهی.بحث استین یعرضگ یو ب یجواب داد: بحث با عرضگ یجد یلیخ

نگران  یاحساس خالصانه هستم اما آدما نیکنم و قدردان ا یو حس م نیبود: من ا یمحو اما پر از قدردان لبخندم

 .من و باور کنن یاطراف من بهتره کم

 یزیا چواقع میبرش از زندگ نیبود که ا نیا تیشده بود.واقع میبود اما انگار تسل ینزد و فقط نگاهم کرد.ناراض یحرف

 و به دست میتمام خواسته هاش باشم و زندگ عیخواست مط یبسپرم.دلم نم یا گهید ینبود که من بخوام به کس

که  لیلد نیفقط به ا گهید یزایو چ یلجباز یبه معن ه.نستهینظراتش سفت و سخت با یالزمه آدم پا یقلبم بدم.گاه

 زادیرزد: پ یدونتش دفاع کنه.پوالد لبخند یکه درست م یداره و از فکر یریگ میبفهمونه قدرت تصم انشیبه اطراف

 سخته. یلیمونه.منصرف کردنش خ یم ماتشیتصم یرو شهیهم

 .می.بهتره باورش کنستیتو چشمام نشست: اما باور کردنش سخت ن ایپور نگاه

 

بود.سخت نگاهمون و از  نی، دل قرص کن تر از ا یزیپرنده لونه کرد.باورم داشت و مگه چ کیدرخت دلم ،  یرو انگار

 .غذا آماده نشد؟یشد: گشنمه آج رهیو پوالد متفکر به من خ میهم گرفت

پاش نشست.رفتارش در مقابل پوالد پخته تر از قبل بود: کجا؟! دست  یخواست بلند شه که دست پوالد رو ایپور

 .نیش یم مونیپش نیمارو نخور زادیپخت پر

 گه پوالد.بمون لطفا. یبزنم: راست م یحرف دیمردد نگاهش کرد.احساس کردم خودمم با ایپور

 خب. اریبود: بس حیصر یلیردم نگاهش خک یاعتراف م دیاز پوالد به من برگشت.با نگاهش

روغن  ین کمو م مشیساالد نصفه و ن نییرفت سراغ تز یلی.لمیبه آشپزخونه برگشت یلیلبخند بلند شدم و همراه ل با

.روشونم با نعنا و گل ختمیر میرنگ یرنگ یسفال یها الهیپ یخارج کردم و تو خچالیبرنجم دادم.ماست و از  یرو

شده بود و نعنا  یماست یصورتکا خندلب ایکردم.گل محمد نییلبخند و دوتا چشم تز کیشکل  یمحمد
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چه با نمکن.خودمم با لذت نگاهشون کردم: تازه  نای: ادیبه کاسه ها انداخت و خند ینگاه یلیچشماش.ل

 جذابش کرده. نیرنگن و ا کی.هرکدومشون دمیخر

 م گرفت: خوبه؟!تکون داد و ظرف ساالد و به طرف دییتأ یبه معنا یسر

 یکم شهی.دوغ آماده نگرفته بودم اما همختمیظرف ر یکه مامان برام گذاشته بود تو ییها یگفتم و از ترش یاوهوم

 داشتم تا ترش شه ، از همون ماست دوغ درست کردم و خوب هم زدم تا ذرات نعنا توش حل شن. یاز ماست و نگه م

 خواننده غذا نخورده کی: تا حاال با دیخند زیا تعجب نگاهش کردم.رمضطرب بود دادم و ب یکه کم یلیدست ل سفررو

 .نیزم یبودم ، اونم رو

 افکار. نیا یزدم: سفره رو بنداز به جا یلبخند

نه اما به نظر  ایغذا خورده  نیزم یتا به حال رو ایدونستم پور یپهن کرد.نم نیزم یهال شد و سفره رو رو وارد

و برنجم و با  ختمیمخصوص ر یظرف ها یداد.خورشتم و تو یبه آدم مزه م یبیسبک غذاخوردن طور عج نیخودم ا

ها و تربچه هاش و شکل گل  ازچهیو پ ختمیر یریسه تا سبد حص یخوردنم داشتم و تو یکردم.سبز نییزعفرون تز

کرد و لبخندش  یروم سقوط م ایشدم ، نگاه پور یسفره داخل هال م یرو لیگذاشتن وسا یدرآوردم.هربار که برا

 یو خوشمزه  یآخر درون سفره قرار دادم و به شاهکار رنگ یشد.برنج و در مرحله  یتر م قیو عم باتریمحو تر اما ز

 سرسفره. نیاریب فی: تشردمیچرخ ونیکرد.به طرف آقا ی.آدم و ناخوداگاه گرسنه مداختمان یروبروم نگاه

 یم یقاشن ادی: آدم و دیباال پر ایپور یو ابروها ستادندیمکث.هردو باال سر سفره ا یبا کم ایزودتر بلند شد و پور پوالد

 ندازه.

 دستش و دور شونم حلقه کرد: دست و پنجت طال پرپر. پوالد

 عکس ازش بندازم. کیاول  نیخارج کرد: اجازه بد بشیو از ج لشیموبا ایپر پر و پور یبهش کردم بابت کلمه  یاخم

که غذا سرد نشه همرو تعارف به نشستن کردم و با  نیا یعکس از سفره انداخت.برا کیو اون  ستادمیعقب ا همه

 همه برنج بکشه. ینگاه از پوالد خواستم برا
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 یرو گرفت.نگاه من اما مونده بود رو یلیو بعد بشقاب ل دیکش ریرو برداشت و براش دو کفگ ایاول بشقاب پور پوالد

 ریصورتش و موقع خوردن ز کیمیخواست بخوره.دوست داشتم م یو م ختیر یبرنجش م یکه خورشت رو ایپور

 برام مهم جلوه کرده بود. یلینه خ ایکه دست پختم و دوست داره  نیبود اما ا بیخودمم عج ی.برارمینظر بگ

 

امش.با همون مردونه به دهان برد و بعد چشماش آروم بسته شد.چهره اش پر شد از آر یلیو با آرامش و خ قاشق

 یچشمک رو کیزد. یشد و لبخند مهربون و محو رهیبه من خ میو چشم باز کرد.مستق دیآرامش لقمش و جو

 .هیچشماش نشست و لب زد: عال

هام به دست باد سپرده شده  یها و آشفتگ ی.اصال انگار خستگیخسته نبودم بابت آشپز گهیعمق گرفت.د لبخندم

 نیاز ا یزی..مگه چهیانداختم.گفته بود عال ین پر زده بود.با لذت به دستام نگاهجها ینقطه  نیبودند و به دورتر

 بخش تر بود؟! یانرژ

***********************************************************************

*********** 

 دیجد یها نگیاز مدل یکیبود و من داشتم از  ستادهیا یسالن مد.گوشه ا یهمراهم اومده بود به محل کارم تو پوالد

 هیمد ترک یجشنواره  یبود که طبق نظر مهران قرار شده بود تو فایاز ه یمشغول عکاس یلیانداختم.ل یآقا عکس م

و  نیسخت که خوب بلد بود چطور کارش و انجام بده.دورب هنگا کیبود.با  یو رو فرم بایز اریبس نگی.مدلشرکت کنه

باعث شده بود چشماش خمار تر و  نیسرخ بود اما هم یجلو رفتم.نگاه پسر خسته و کم یانداختم و کمدور گردنم 

واتش و و کر دمیکتش کش ی قهی یرو ی.دستکنه غیشرکت و تبل دیجد یگذارتر بشه.قرار بود کت و شلوار ها ریتأث

آقا  نینبود اما نگاه ا یناملموس زیشغل من چ یپسر تو کیبه  ستادنیا کینزد یکردم.از اون فاصله  لش یکم

 یو کم بشیج یبار لبخند و از چهرم حذف کردم و دستمال تو نیخودم ا شهیبود.برخالف هم رهیمن خ یرو یادیز

 !؟یهست یگلآروم بود: عکاس خوش یلیخ کمونینزد یجا به جا کردم.صداش به خاطر فاصله 

 !؟یکن یکار و م نیا شهینگاهش کردم: هم کوتاه

 !؟ید یکه به عکاسا نخ م نیزدم: ا یاهم کرد.پوزخندنگ گنگ
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شد ازش نگاه گرفت.ما مدل  یکه سخت م یداشت.طور یجالب اریبس یکرد.چهره  یزیمنظورم شد و اخم ر متوجه

 یخوب کلیفقط ه اشونیلیشدند و بعضا خ یآلبومشون به ما سپرده م ی هیته یکه برا میجا داشت نیا یادیز یها

 آد. یبه چشمم نم یاومده.هرکس وشمرو داشت: ازت خ نهیپسر هردو گز نیاما ا یمعمول یچهره  کیداشتند با 

 خواست: پس خوش به حال من. یم طنتیش ی.دلم کمدیباال پر ابروم

 .کنه ی.عقب رفتم: اخمتو حفظ کن.عکستو جذاب تر مزنم که اخمش پررنگ تر شد یدارم با تمسخر حرف م دیفهم

 ستادنیمختلف ازش انداختم.اخمش و ا یایزوا یو باال آوردم و چندتا عکس تو نیتر کردم و دورب ادیمو ز فاصله

کرد هم به  یکت و شلوار کمک م ی، هم به نما یبیغر بیتر از هر مدل و ژست عج شیصاف و مغرورانش ب

 .چهرش یرگذاریتأث

 

زد رفتم و تنها زمزمه کردم: خسته  یکه تموم شد بدون نگاه کردنش به طرف پوالد که داشت با مهران حرف. م کارم

 .ینباش

 یبه چشمم نم یبرام درک شده نبود کس ادیکه ز دمیو حس جد ایبرام مهم نبود.بعد از پور ینگاه عصب نیا اصوال

من و نشونه گرفته.از  یسرگرم یبود کامال برا دایبود و پپسر اصال واضح ن نیاومد هرچند که اعتقاد داشتم نگاه ا

 یحاتیتفر نیگذشته بود که بخوام به همچ یکنن.سنم از مقطع یخوانت و دوروز بعد ولت م یکه دوروز م ییهمونا

 یلیاخوش است نیبه ا یبرادر ینگفته بود زادی: پردیپوالد کش یبه بازو یزد و دست یلبخند دنمیدل بدم.مهران با د

 !؟یدار

 کرد. یم رییتغ یگفتم چ یبرام ابرو باال انداخت و من خندم و قورت دادم : خب م یطونیبا نگاه ش پوالد

داره و  یفرم یمدل شدن.هم اندام رو یده برا یگم .جون م یشد: به خودشم گفتم و به تو هم م یمهران جد نگاه

 وقف کنه. گنیمدل یجز عرصه  ییبخواد خودش و جا فهی.حیجذاب یهم چهره 

 نگیبه نظرش بد هم نبوده: اما پوالد دانشجواِ.مدل شنهادیپ نیا یلیکه انگار خ دیمتعجبم به طرف پوالد چرخ نگاه

 .ادیمختلف شرکت کردن ازش برنم یشوها یور و اون ور رفتن و تو نیبودن و مرتب ا
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شه  یخودم م یو مدل طرح ها ادیمدت م نیتموم شه.تو ا سانسشیگه فقط دو ترم مونده تا ل ی: خودش که ممهران

 پسر. نیا زادیپر فهی.حیالملل نیفرستمش مجامع ب یو بعدش م

نبود که بشه  یمیتصم نیکه فقط خودم بودم و خودش.ا یزدم.وقت یباهاش حرف م دیانداختم. با یپوالد نگاه به

ت با مامان صحب دی.به عالوه حتما باکرد یخواست قبولش کنه همه جانبه روش فکر م یاگر م دیاتخاذش کرد.با عیسر

 .روش فکر کنه دیخودش با د.پوالشنهادتیکرد.رومو به طرف مهران چرخوندم: ممنون از پ یم

 فکراتو بهم بگو. ی جهیپوالد و فشرد: حتما.نت یمهران شونه  دست

جا راجع بهش  نیاستم اخو یتکون داد و مهران از کنارمون رفت.نگاهش کردم و نگاهم کرد.نم یبا لبخند سر پوالد

 تمومه. گهی.کار من دمیکنم و بر یخداحافظ یلی: برم از لمیحرف بزن

کن  رهیچشم خ یکم نگیمدل یهمون آقا یعنی نی.مهران داشت با معرفتم یلیتکون داد و من به طرف ل یسر

کردم.تپ مبحث ژست بهتر ازش  شییو راهنما دیازم نظر پرس فایه یراجع به چندتا از عکسا یلی.لکرد یصحبت م

و همراه پوالد از سالن خارج  ردمک یخواست و بعد ازش خداحافظ یم ییکردم و اکثرا از من راهنما یعمل م

 !م؟یبود انداختم: قدم بزن طنتاشیمتفکر پوالد که متضاد با ش یبه چهره  ینگاه میو سرد بود.ن کی.هوا تارمیشد

سنگ فرش که سرما رو بغل کرده بود حرکت  یرو ادهیگفت.تو امتداد پ یاو باشه  دیکاپشنش و باال کش ی قهی

ر کردم چطور س یو من داشتم فکر م دیرقص یتو هوا م یبودند.از نفسمون بخار انیبرگ و عر ی.درختا اکثرا بمیکرد

و شکه نگاهش  ستمیاون باعث شد با یباره  کیشه اما سوال  یم حتیحرف و باز کنم که پوالد فکر نکنه داره نص

 پرپر؟! یرو دوست دار ایکنم: پور

 هیزد و دستش و دور شونه هام حلقه کرد: شب یجاخوردم لبخند ی.به چهره ستادیشد و خودشم ا ستادنمیا متوجه

 چرا؟! یجغد شد

نکردم.تمام ذهنم و عصب هاش در حال پردازش سوالش بود.من و همگام با خودش  زشیخنک و ر یبه شوخ یتوجه

.اون ادم برات مهمه که اگه نبود انقدر ستاره تو نگاهت روشن نستیآ هی نیبه جلو رفتن کرد و لب زد: نگاهت عوادار 

 شد. ینم

وقت انقدر  چی.هدندیکردم عالوه بر اون حس هام هم خشک یهام از شدت سرما خشک شده بودند و من حس م لب

..پوالد اما انگار راجع به مرد مورد عالقم ایهاش حرف بزنم.حد و مرز نبودم که بخوام راجع به عالقم با یبا پوالد ب
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 ونیو سرما زده ، م یشب زمستون یباشه.سکوتم تو ممن یکه بخواد جورکش عالقه  ادیبزرگ شده بود ، انقدر ز

 کیشدم.نورش  رهیبرق روبروم خ ریکردند گم بود.به ت یمجاورمون حرکت م ابانیکه از خ یینایحرکت ماش یصدا

 هیبرق ،  رچراغیت نیهم مثل هم ایکردم اسم پور یو روشن کرده بود و حس م ابونیگرد از آسفالت خ یهاله 

سراغش نرفته بود.پر از گرد و خاک و تار عنکبوت بود و  یکه تا به حال کس یکنه.قسمت یم وشناز قلبم و ر یقسمت

چوبش ،  یکه بو یچوب زیم کیکردم. یم یریباشم ، اون جا رو خوب گردگ ایپور زبانیخواستم م یاگر م دیمن با

 کی دمیدادم ، شا یدوطرفش قرار م یزاشتم و بعد دوتا صندل یگرفت وسط اون قسمت از قلبم م یتمام فضا رو م

 یوسطش قرار م سیخ یاز شمعدون کیگلدون کوچ کیکردم و  یروش پهن م یآسمون یآب یچهارخونه  یزیروم

کرد.اون وقت  یبه باال حرکت م یبخار نرم کیموند و ازش  یگرم م شهیکه هم ییجادو یدادم ؛ با دوتا فنجون چا

که خودش ترجمه شده ، که با  یی.از اون نگاه هامیکرد یم هو فقط هم و نگا مینشست یم زیهردو پشت اون م

 م.بود دهیقلبم پاش ی وارهیکه به د یآب یخورده بود..بو سیخاک خ یبو کمی ونمونمیقابل فهمه.م یهرزبون

بود که اون قسمت قلب  نیا تیو اون عطرم از ذهنم محو شد.واقع زیو اون م ریاون تصو میچراغ برق و که رد کرد ریت

 و گرد و خاک بود. یکیمن هنوز پر از تار

 یکه مردم تو یزیو چ یاقتصاد یکه از نظر وجهه   یداد یناراحت.دل به آدم ایخوشحال باشم  دیدونم با ی: نمپوالد

 جلوتره. یلیاز ما و خانوادمون ، خ ننشیب یظاهر م

 

بودند و بخار لبو ها چشم آدم  ستادهیزوج جوون کنارش ا کیکه  یلبو فروش ی.به گاردیچرخ ابونیبه سمت خ نگاهم

وسط گلوم نشسته بودند.خب من به  غاشیخورده بودم که ت یا یبود ، انگار ماه غیکرد.گلوم اما پر از ت یو نوازش م

و  یصورت یاهایدخترونه بسازم ، رو یاهایخودم رو ینداشتم برا یفکر کرده بودم.فکر کرده بودم که سعموضوع  نیا

 و سبز. ییمویل دمیشا

آدما هم نوشته بشه ما دو خط  ونیقرار بود م یعالقه اشتباهه.که اگر خطوط مواز نیوقت بود متوجه بودم ا یلیخ

خانوادم و کم  میوقت تو زندگ چی.همیدیرس یاما بهم نم میکرد یهم و در امتداد هم حرکت م کی.نزدمیبود یمواز

ز زدند.ا یم” فرزند طالق” جامعه بهش برچسب یبود که تو یزیچ میزندگ یتلخ پشت پرده  قتیندونستم اما حق

شهر کشور نبود ، خجالت  نیگرم تر یساده و با صفامون تو یبرچسب باهامون بود.خجالت من از خونه  نیا یکودک
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دختر  کیمن به عنوان  گاهی، جا یا یرانیا یهر خانواده  یبود که پدرم در حقمون انجام داده بود و تو یز کارمن ا

 کرده بود و رفته بود.. انتیاومد.چون پدرم خ یبه حساب م ینییپا گاهیجا

 سوزوندشون. یکه بود داشت م یدردها هرچ ایو کوتاه بستم ، زمستون  چشمام

 هگیرو به اون رو شه.که د نیروز وضعمون از ا کیکنم که  ی.خودم پشتتم.انقدر کار مایوقت غصه نخور هی: اما پوالد

 چرک کف دست کم ندوننمون. یبرا هیبق

کار  ایخجالت داره  مونیخودتو؟! وضع مال یزن یپالتوم سر دادم: قول م بیج یزد و دستامو تو یتلخ لبخند

 پدرمون؟!

ت خجال میکن یکار م لمونیخرج تحص یکه ما برا نیو با همون لبخند تلخ تکون دادم: ا کرد.با درد و من سرم نگاهم

آدماست.مهم پدر و  ی.مهم خانواده ستیاستخر نداره مهم ن اطشیح یو تو ستیکه خونمون مثل قصر ن نی.انداره

ر ناص یکه به بچه  نهیباز رسممون ا میپاک باش رمبچه ازشون بسته شده ،که من و تو هرچقد یان که نطفه  یمادر

همون  یتا نگن شما بچه  میو به خاطرش عوض کرد مونیلیساله فام یلیحاال که خ یآذرخش بشناسنمون حت

 گرفته ییکایزن جوون آمر هیکه  نیهست یمعروف ینوازنده 

 

صال که ا میرو بد یتاوان گذشته ا دیبا یچشمش شکل گرفت: تا ک یفرستاد و بخار نفسش جلو رونیرو ب نفسش

 !م؟ینداشت یتوش نقش

 میسخت تر بجنگ دیکه با مییما نیبهمون وصله.ا شهیدادم: اون گذشته تا هم هیرو کج کردم و به شونه اش تک سرم

 .رهیراهمون و نگ یتا جلو

 مهران و قبول کنم. شنهادیخوام پ یگرفته بود: م یکم صداش

بود: خستم از بس کم آوردم و مامان کمکم کرده.مگه از اون باشگاه  ی.چهرش مصمم و جددمیبه طرفش چرخ عیسر

رو از رو  یخوام نه تنها بار خودم بلکه بار زندگ یتر از درآمدمه.م شی.خرج دانشگاه آزاد و لباسام برمیگ یچقدر م

 ی..مزادیرمن جبرانش کنم.روراست باشم باهات پ حاال دهیعمر زحمتم و کش کیخوام اگه  یدوش مامان بردارم.م

 خوام بهم افتخار کنه.
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ود ب ریانقدر ذهنش درگ شیالیخ یها و ب طنتیکه برادر کوچک ترم تو پس تمام ش نیبهت و غم نگاهش کردم ،ا با

بابت گذشته  یادیپسر پر از غروره که زخم ز نیبودمش؟! چرا درک نکرده بودم که ا دهیآشفتم کرده بود.چرا نفهم

برامون بکنه خستست.صدام پر بود از بغض:  یادیزتونه کار  یکه نم نیوجه نشدم از ابهش خورده؟! چرا زودتر مت

 .میبهت افتخار کرد شهیپوالد ما همه ،هم

مدل معروف بشم و عکسم مثل عکس اون پسر  کیشد: به نظرت اگه  رهیو به جلو خ دیکش یقیزد.نفس عم یلبخند

 فهمه عکسه پسرشه؟! ی، م فتهیروز چشمش به چشم عکسم ب هیکه روبرومونه ، اگه  لبوردیاون ب ی، بره رو

 یتو ی.غده هاکرد یم غشیمارک معروف و تن زده بود و داشت تبل کیکه  یشدم.پسر رهیمد نظرش خ لبوردیب به

 .باشه یهرراه یدارم ،حاال تو مانیا تتیدونم.اما من به موفق ی: نممیگلوم رشد کردند.ما چقدر حسرت داشت

 .یبهم بده پر یقول هیزد:  یم کننده ادلگر لبخند

 نیاما ا میجاها باخت یلی..ما خی، بازم محکم بمون نیبود یو تو نشدن ایکردم و اون ادامه داد: قول بده اگه پور نگاهش

 نگرانتم. یلیبار خ

 سوار دیبود که تو افسانه ها اسب سف یهمون مرد ای! پورم؟یهم باش یشد شدن یبرداشت.مگه م زیترک ر کی دلم

و  دیکه جنگ یزادیفقط خودم بودم...پر میزندگ یتو افسانه  ،منیدبرفیبودم و نه سف ندرالیشد.من اما نه س یم

 یها تیکدوم از شخص چیه هیمن شب یگرفت و عاشق شد.قصه  ادیزدن  الونیبزرگ شد ،لبخند زد و عکاس شد، و

 ینخلستون ها یبچه ها یذهنم بود برا یتو ادشیوزا فقط ر نیشدم و از ا ریکه پ یبعدها ،زمان دیقصه ها نبود اما شا

 .لبخند یاهواز ، خودم و افسانه کنم..افسانه 

به طرف جلو..به طرف  میو قدم برداشت میتکون دادم و بعد دستامون و تو هم قفل کرد یپوالد سر الیخ یراحت یبرا

چون  میشد یموفق م دیکه با میقرار داشت یراه کی یداد سمتش.ما هرکدوم تو یکه سرنوشت هلمون م یریمس

 شده بود.. دوختهما  یبرامون لبخند زد به قدم ها شهیکه هم یمادر..فداکار کینگاه 

پامون و  یو از نورش راه جلو میکرد یشد ما دالمون و با حضور هم گرم م یم خبندانمیسرد بود اما اگر عصر  هوا

 .میکرد یمشخص م
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خودشون  یتونن برا یگم آدما خودشون م یافته..اما من م یان که براشون م یاتفاقات گن آدما خودشون مسئول یم

 افته به کدوم طرف سوقشون بده. یکه براشون م یکنن که اتفاق نییتع

 .میراهه نرفت یهم ب یلیداد خ ینشون م میکه هنوزم هم و داشت نیراهمون چقدر درسته اما هم میدونست ینم ما

***********************************************************************

*********** 

 

داخل کالس ها ، به  یبچه ها یبا سمانه ، پله هارو باال رفتم.سروصدا یآموزشگاه شدم و بعد سالم و احوالپرس وارد

هار چوب کالسش که داشت ازش چ یاشکان تو دنیبود.به طرف کالسم قدم برداشتم که با د دنیوضوح قابل شن

شد جنگ و کل کل  یم ادتریهرچقدر ز مونیکارهم یبهم زد و به طرفم اومد.ماه ها ی.لبخندستادمیشد ا یخارج م

نم کم : احوال خادینمونده بود.ابروش باال پر نمونیب یبحث گهیکه د ادیکرد ،انقدر ز یم دایما دونفر هم کاهش پ یلفظ

 .دایپ

 .جناب دنمید یبرا یسعادت نداشت دیلحنم کردم: شا یچاشن طنتیش یزدم و کم یلبخند

 !صد در صد دروغ گفته.اد؟یگفته از پس زبون تو برم یک یعنی: دیهم کش یاخماش و تو یمصنوع

طرح انارم و  یچوب یسرم انداخت که به خاطر شل بودنش ، گوشواره  یبه شال زرشک ینگاه میبلند تر شد.ن خندم

ار هام ، ک یو چندرنگ بود و کتون یتنم سنت ی.مانتویقیتلف  یها پیت نیبودم و عشق ا ی.هنرداد یم شیخوب نما

 یمحل یروسر یتو یدختر که هررنگ کیم رخ ین یشده ،چهره  یو نقاش دیبود.سف یطراح یاز بچه ها یکیدست 

 .بایو ز ی،رنگ یشد زییسرش به کار رفته بود.لبخندش مهربون شد: شکل پا

ا نداشتم ام یمشکل فیبود.با تعار بیبرام عج کمی فیسبک از تعر نیجا خوردم.خب ا یکم مشیمستق فیتعر از

ردم ک یباشه اما سع فشیمن هنوز انقدر واضح نشده بود که تعار یباشه.اشکان برا یداشت طرف مقابلم ک یبستگ

 .ستمین یمعرفت و رفتن یب زییلبخند قرمزم و حفظ کنم: اما مثل پا

م جا دست یکولم شده بود تو نیگزیو که استثنا جا میدست فیگرفت.ک یو خطوط چهرش شکل خاص دیدخن مردونه

 برم سر کالس! یبه جا کردم: اگه اجازه بد
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 .برو اما بعد کالس بمون باهات کار دارم.یدار اریبرام خم کرد: اخت یسر

 کالس دارم! ایکه با پور یدون ینگاهش کردم: م متعجب

 رتم.منتظ نیماش یتو نییمن پا ایخب ، بعد کالست با پور اریشد: بس ششیپ یلبخند لحظه  نیگزیجا ینرم اخم

بود: مخالفت نکن  یحرف زدنم و گرفت.چشماش طور خاص یکنم که دستش و باال آورد و جلو یمخالفت خواستم

 لطفا.

 یبه معنا ی.تنها سرمخالفت ،منصرف کرد یلحنش بود که من و برا یتو یزیاعتراضم بسته شد.چ یآماده  دهن

 نگاهم کرد: ممنونم.برو سر کالست. میباشه تکون دادم و اون محو و مال

 یها گنالیس رییباعث تغ یزد که چ رچونهیبه طرف کالس قدم تند کردم و ذهنم ، دوباره دست ز یحرف چیه بدون

 نگاه اشکان شده.

 وقت نگاهش واضح نبود اما انقدر گنگ هم...هرگز. چیکردم ه یم اعتراف

 

منوال گذشت ،بعد  نیبه هم یربع کیکردن و جو کالس  فیتعر دمیجد پیاز ت طنتیباش یکالس کم یها بچه

 نیدادم.تمام تالشم ا یبهشون م یحاتیتوض نیدورب یرو یدرس و شروع کردم و هرزگاه جانشونیفروکش کردن ه

ل بسازم.بعد اتمام کالس مث اشونبر یدیرفتار اشکان بهم نخوره و بتونم کالس مف رییبابت تغ میبود تمرکز ذهن

 نیبرم که با وجود ا ییاینشستم تا بچه ها برن و بعد از خلوت شدن آموزشگاه به طرف کالس پور زمیپشت م شهیهم

فاوت تر مت پمیت یکم لیدل نیهمو به  میبخور رونیب یلیکرد.قرار بود شام و با ل یهمه مشغله بازم کالس و برگزار م

 نییبه پا یهمه رفتن.از جام بلند شدم و دست بایبچه ها که کم شد متوجه شدم تقر یصدا یاهویبود.از ه شهیاز هم

اخموش که  یباز بود.آروم وارد کالسش شدم و رو به چهره  ایو از کالسم خارج شدم.در کالس پور دمیمانتوم کش

و حالت  زیدور چشماش ، با توجه به اون اخم ر یمشک میفر نکیزدم.ع یگم کرده بود لبخند شیگوش یسرش و تو

د حضورم ش ینیکرد برام جذاب بود.متوجه سنگ یو نگاه م شیگوش یکه داشت تو یدر حال یزدش به صندل هیتک

تبسم و آرامش بخشش هوا پرواز کرد و جاش و لبخند م یمه تو کیکه سرش و آروم باال آورد و اخمش آروم ، مثل 

 !؟یداد: چطور
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غرق بودنش بود جواب دادم:  شهیتر از هم شیب یکه کم میشگیهم یمخصوص خودم نشستم و با انرژ یصندل یرو

 !؟یشما چطور ،یعال

ساز خودش و باز کرد: خوبم  فی،ک زیم یرو لشیقرار دادن موبا نیگرفت و سر تکون داد و ح یعمق قشنگ لبخندش

 خانم فراموش کار.

 ادمیاز خونه دور شده بودم تازه  ستگاهیا کی یچون سازم و وقت ارهیداده بودم تا ساز خودش و برام ب امیپ بهش

داد.به خاطر  هیتک زیم ی.ساز و به طرفم گرفت و آرنجش و به لبه ارمشیافتاده بود فراموش کردم همراه خودم ب

و تاب سحر کننده به خودشون دادند و من سخت از اون  چیپ کیاون دستش ، بازوهاش  یوزنش رو ینیافتادن سنگ

 شد فراموش کردم. یدونم چ یعضله هاش نگاه گرفتم: ممنون.نم یگره ها

 یرو فراموش م یزیچ یکرد: آدما وقت یوجودم غوغا به پا م ونیتر م شیشد.هربار عطرش ب رهیخ قیچشمام دق یتو

 !زاده؟یباشه.حواست پرت کجا بوده پر یا گهید یواسشون پرت جاکنن که ح

 یداد؟! مثال چ ینشون م یدونست حواسم معطوف خودش بوده چه واکنش یاگه م یعنیبه روش زدم. ینیریش لبخند

 یحواسم پرت خودت بوده آقا” گفتم  یشدم و م یم رهیو خونه خراب کنش خ یلعنت یچشما یشد اگه تو یم

 ”یوقته حواسم و با خودت برد یلیخواننده.خ

 قهیکه دم به دق یاحساسات نی.آب دهنم و قورت دادم.ازاشد یطوالن یادیز شیو جد قیدق یچشما یکردنم تو نگاه

 اشکان. یحرفا شیجا ، پ نینبودم: پرت هزارجا..کار ،درس ،ا یراض ادمیشد ز یدور گلوم حلقه م

از هم مبهوت باز موند.اومدم ذهنش و  یکم یرد شد و لبام با فاصله که دوباره رنگ اخم گرفت تازه چشمام گ نگاهش

 هویگند بزرگ آخر حرفم ، به وجود آوردم.اسم اشکان از کجا  کیاما  ستین یخاص یمنحرف کنم و بگم فکرم جا

چشماش  یو از رو نکشیذهنم و مشغول کرده بود.ع از یطور که معلوم بود واقعا بخش نی! انگار اد؟یزبونم پر ونیم

 گفته؟! یاشکان؟مگه اشکان چ یقرار داد: حرفا زیم یبرداشت و نه چندان آروم رو

 یزیتا چ دمیشدم و تمام فکرم و به صف کش رهیپاهام نشسته بود خ یکه رو یهم قالب کردم.به ساز یتو دستامو

 .رونیب می.فقط خواستش بعد کالس با تو ،با هم بریچی: هدیبه ذهنم نرس قتیجز حق یچیبگم.اما ه

داد.چشماش طور  یتر رنگ م شیکه به آب جوش هرلحظه ب یا سهیک یچا کی نیگرفت.ع یتر شیغلظت ب اخمش

 !؟ی: قبول کرددیو ترسناک شد.بدون حرف نگاهم کرد و بعد سکوت کوتاهش پرس یعصب یبیعج
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اون  تکون دادم و دییتأ یبه معنا ی.فقط سردمیترس ی! اما کمرم؟یازت اجازه بگ امیب یبگم آره انتظار داشت خواستم

 نیبه ساز اشاره کرد: برش دار.تمر رمنعطفیغ یلیفرستاد و خ رونیحرکت ب کیو با  نشیس یحجم هوا یهمه 

 و بزن. شیپ یهفته 

ود باعث شده ب کمیو رام نشده  ینگاه وحش نیلحن و ا نیدونستم چرا...ا یبودم و نم دهیکرده بودند.ترس خی دستام

متفاوت بود.انگار روزگار  هیبار قض نیبرام مهم باشه اما انگار ا گرانینبودم که اخم و تخم د یازم.من آدمخودم و بب

به  کیتجربه نشده رو  یبود من تمام حس ها ایمقابلم پور طرفدوخت ، انگار هربار  یبرام م یدیجد ی هیداشت رو

 قرار بود تجربه کنم. کی

چه طرز  نیشد و آروم اما پر از اخم لب زد: ا رهیبه چهرم خ یجد یلیدستام گرفتم که خ ونیم یو به سخت الونیو

 !ه؟یآموزش طیمح یحضور تو

خاص نگاهم  .با اخم دشیپام نشست.حرفش انقدر برام گنگ بود که نفهم یاز دستم سرخورد و دوباره رو الونیو

 زنه؟! یم یپیت نیهمچ یطیمح نیهمچ یچشماش برام حل نشده بود: آدم تو یتو یزیچ هیکرد.

 شد: بده؟! دهیو اومد و دور قلب تن یبه لباسام و شال خوشرنگم موند.حس بد نگاهم

کننده نبود: خوشگل ترت  دواریام ادمیتر شد اما با وجود اون اخم ، ز می.لحنش مالفوت کرد رونینفسش و ب دوباره

 جاشه؟! طیمح نی..انهیکرده.اما حرفم ا

 یلیکنه.خ یکه گفت هم زهر حرفش و نتونست خنث ی.اون خوشگل ترت کرده ادیمار از دور قلبم به دور گلوم تن اون

نوع  یگفته باش یکه استخدامم کرد یآد روز ینم ادمی.نمیب ینم یباشم: من توش مشکل یتالش کردم تا عاد

 پوشش برات مهمه؟!

 !زاد؟یو دلخور نگاهم کرد: پر کالفه

به ظاهر  نتیساعت از وقت کالسمون رفت سر توه می.نستیحالت مساعد ن ادیدم: امروز انگار زجام بلند ش از

 بهتره کنسل شه تا بعد. شمیمن..بق

 سرجات. ستای: واستادمیپر از تشر و اخمش وادارم کرد به ا یاز کالس خارج شم که صدا اومدم



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
216 

 

و فقط  کردم یتو پوششم مراعات م شهی.من همبود.واقعا بهم برخورده بود یدر پ یاما برنگشتم.نفسام تند پ ستادمیا

اخمو بود:  تینها ی.چهرش بستادی.اومد و جلوم انبودم یلحن نیبار دلم خواست متفاوت باشم.واقعا محق همچ کی

 کردم؟ یاحترام یبه ظاهرت ب یمن ک

 لباست.. یگ یم ی: وقتشیعصب یچشما یو دلخور ، چشمام و فرو کردم تو تخس

به  یتر از هروقت شیظاهر ب نیبا ا یستیاز اندازه خشم: واقعا متوجه ن شیو ب لحنش داد داشت یوسط حرفم.کم دیپر

آد  یشه که خونم به جوش م یم دهیلباسا به رخ کش نیانقدر با ا تتیجذاب یستی! متوجه ن؟یایم یچشم هر مذکر

 یشپو یلباس م یطور نیا یوقت یفهم ینم یعنی.ستهس و لذت نشموقع اومدنت تا آموزشگاه چندتا نگاه روت با هو

 ترسم؟؟ یروش م یو نگاه ها میزندگ یمن سر لبخند و معجزه 

 

 یلیبرام خ شیدر پ یپ یداد و حرف ها نی.اکردم یکما رو داشتم تجربه م هیشب یزیچ دیو شا ی، مات ی، گنگ شک

 یخرج م رتیرو عاشق بود و اون داشت براش غ ایکه پور یخود یسوخت...برا یلیخودم خ یبود.دلم برا نیسنگ

 کرد یحرکت م قینش که از خشم تند و عمی.نگاهم به سدوسش نداشته باشه گهیکرد و من ازش انتظار داشتم د

 ..دمیکه زد و من شن ییموند.خودشم جا خورد انگار از حرف ها رهیخ

رو هم  گاهیجا نیبودم که هم یخوشحال م دیبود اما خاص نبود.االن با یقشنگ گاهی.جا!یزندگ یو معجزه  لبخند

و نشست.صدام گرفته و شکه بود: من  شیو وحش یعصب یچشما یکردم که فقط لبخندم؟! نگاهم تو یدق م ایدارم 

م دل خود ینگاه ها برا یبه همه  تیاهم یب یکه گاه نی.اخواد یبودن م بایدلش ز ی..هردخترایدخترم پور کی

ه ک یجامعه ا یتو برام الزمه...تو یهم جنسا یها کهیبپوشم و خودم و کر و کور نشون بدم در مقابل ت یرنگ یلباسا

اما قبل از  ینکن.ممنون که نگران ادترشیو ز تیمحدود نیکنه ت ا یم جادیا تیمن محدود یخود به خود داره برا

 .محتاج توجه بهم دست بده یکه حس دخترا یعنوان نکن یو طور تینگران ریبگ ادی زیهرچ

و  ستادمیشد.ا ریمردونش اس یدست ها یتر و نا آروم ترم کرد.اومدم از کنارش رد شم که بازوم تو نیسنگ حرفام

شالم و لمس کرد  یشد.دستش آروم باال اومد.لبه  رهیگوشوارم نگاهش کردم.با اخم بهم خ یچوب یانارا یمردگ ونیم

 جهیکدوم اون نت چیبود.انگار ه دیشد.صداش محو ، دلخور و ناام ریدستش اس ی.چوب انارم توعقب روندش یو کم

 .یکرد یخوشگله..اما..کاش درکم م یلیخ نی: ا مینگرفته بود میخواست یکه م یا
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دور گردنم و  و شال .دستم و آروم رها کرد زنه یحرف م یداره از چ دمیفهم یگفتن نداشتم.چون نم یبرا یزیچ

تا  یستیهمه انگار گنگ بودند: مرد ن میامروز زندگ یمشخص نباشه..نگاه ها میچوب یبست که گردنم و انارها یطور

 ..یبفهم

 یو نم نیکنه و من ا هیداشت تا گر یادیز لینگاهش کردم.دلم م دنیهمه نفهم نیو قورت داد و من کالفه از ا حرفش

عابرش  یخط ها یدیکرد و سف یزوج عاشق و مرور م کیبود که داشت مدام خاطرات  یابونی.حالم مثل خخواستم

امروز بمونه  نیکه عکس خودش روش بود: تمر یواری.به دباختند..آروم نگاهش و به روبروش داد یکم کم رنگ م

 بعد.به سالمت. یواسه جلسه 

و به سرعت از کالس تکون دادم  یاما به همون اندازه زبونم الکن شده بود.ناچار سر گفتن داشتم یحرف ها برا یلیخ

 بودم. زاریتنش شده بودند ب نیکه باعث ا یزیخارج شدم.از مانتوم و شالم بدم اومده بود ، از هرچ

 و تعلقات خودم معلق بودم.. ایپور یایدن نیانگار ب من

 پرواز. ایسقوط و  ای

 یدادها ونیاحساسم و اون باال م یکرد که من همه  یم یبهم دهن کج ابونیاون سمت خ یاشکان درحال نیماش

 یکه رو یبارون یخلوت کنم.قطره  میخواست با خود خال یدلم م یزیتر از هرچ شی،جا گذاشته بودم و حاال ب ایپور

 قهر نه.. بودم اما ریدلگ زشا کمیزدم. یسرم و به سمت آسمون بلند کرد.لبخند تلخ دیصورتم چک

خاک دلم  ونیم قیعم یزن موند و حس یمادرانه ها یچادر مادرش از کنارم گذشتند.نگاهم رو ریز یا پسربچه

 عاشق شدن؟! ایجوونه زد.مادر بودن قشنگ تر بود 

 رفتم؟!  یم دیشد.با دهیاشکان کش نیدوباره به سمت ماش نگاهم

وق س هیوسطش داشت من و به گر میبدخ یگره  کیچقدر با فاصله و گره خورده بودند..درست مثل گلوم که  فکرام

 .ایآخه من لبخند بودم..لبخند پور یداد.ول یم

 

در و از داخل برام باز کرد و من سوار شدم.نگاهش  عیگرفت.سر یتر شیسرعت ب دم،بارونیاشکان که رس نیماش به

 !ی: زود اومددوستانه و مهربون بود
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 ایوربا پ میاز بحث نه چندان منطق دمید ینم یو گرفته شده بود.لزوم زونیچهرم آو یلیبزنم.خ یکردم لبخند یسع

گونم نشسته بود و با دست پاک کردم و جواب دادم: کالسمون زودتر تموم  یکه رو یبارون یباهاش حرف بزنم.قطره 

 شد.

نگاهم و  نیماش ی شهیبرخورد بارون با ش یو از پارک خارج کرد.صدا نیتکون داد و ماش یتنها سر اشکان

تند نبود اما اون تناوب و تکرار حرکت ،  ادیچندلحظه به حرکت برف پاک کن انداخت.حرکتش تند نبود چون بارونم ز

 یبود که نم .وضع افکارم اون قدر درهممیبود ه.هردو سکوت کردشد برام جذاب بود یبارون همراه م یهربار با صدا

نکرده  دایحرف زدن و پ تیاز مسائل ذهنم فکر کنم و اشکان هم انگار ، هنوز موقع یجدا یزیخواستم به چ

خواب آلودم کرده  یکه کم یکرده بود، کار میو روم تنظ نشیماش یاومده بود و بخار شیبار پ کیبود.دستش فقط 

 بود.

و  میکه زد ییافتاد فکر کنم ، به حرف ها ایدم و پورخو نیکالس ب یکه تو یخواست به اتفاق یدلم نم یحت

 اشکان... نیماش یبهش فکر کنم نه حاال و نه  تو مییحصار امن تنها یتو دیکردم با ی..حس ممیدیشن

 دیخط قرمز کش کیاشکان  یکنم.صدا دیتمام قطرات بارون و ص یداد صدا یپخش اجازه م یبود که خاموش خوب

 کافه؟! میکردم: بر یکه داشتم آروم م یذهن ونیم

واد خ یتر دلم م شی.بمیر ینداره کجا م یهم برام فرق یلیاما خب خ ستمیاهل کافه ن یلینگاهش کردم: من خ کوتاه

 زودتر حرفاتو بشنوم.

ر گرم گتالش کرده بودم لحنم ا یلینکرده بود.هرچند که خ تشیکالمم انگار اذ یو با لبخند نگاهم کرد ، سرد مهربون

.اگه حق یر یم رونیدوست ب کیکه با هیی! منظورم وقتا؟یسردم نباشه و نشده بود: تو کجاهارو دوست دار ستین

 !؟یکن یانتخاب با توباشه کجا رو انتخاب م

بود واضح ن لشمیگپ و گفت و که دل نیخواست مکان ا یداشت از من م یعلن یلیفکر کنم.خ یباعث شد کم سوالش

متعارف  یاهل جاها یلیدر انتظارمه: خب ،من خ یکردم سردرد بد یزد و احساس م یانتخاب کنم.سرم نبض م

 کم. یلی.خواددلم کافه بخ ادیم شیپارک.در هرصورت کم پ یحت ایو  یگالر کی دی.شاستمین

 .ستیاهل کافه رفتن ن ی.کم تر دختریهست ینگاهم کرد: دختر خاص قیعم
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موند.خب واقعا هم آدم  میو رنگ یچوب یپام نشسته بود گره زدم.نگاهم به دست بندها یکه رو یفیک یو رو دستم

و  ستیفمن یروشن فکرا یعود و شمع و ادا یبا بو ییجا کی نمیبرم بش ستمیموافق ن یلینبودم: خ ییجاها نیهمچ

.من و فلسفه بهم شعر ببافم استیو س چهیاز ن امو قهوه سفارش بدم.بعدشم دستامو تو هم قالب کنم و بخو ارمیدرب

 ییدم.اکثر کسا یم حیکنن ترج ینقاب پنهون م کیکه اکثر آدماش خودشون و پشت  یطیمح نیو به همچ عتیطب

 هیچه درد نیدونم ا یخورن.نم یو نبات م یچا اشونییتنها یدن تو یتلخ سفارش م یکافه قهوه  یو تو انیکه م

 میگرفته بود ادیدونن. یم یدارند و اون و عامل باکالس شیهم گرا یغرب یها یدنیبه نوش یجوونامون که حت ونیم

 و نامتمدن.. یوحش وونیح کیو توباطنمون در حد  میتو ظاهر مدرن باش

 

 : دلت پر بود؟!دیباالپر میجمالت طوالن نیاز ا ابروش

ه: ش یباز زود پر م یکن تیحس هاش و دل یبشه و بعض یشدم.دل انگار هرچقدرم پاک ساز رهیخ رونیبه ب شهیش از

 به دفاع ندارند یاجیشم.اونا احت یو عاشق کافه رفتنن نم هیکیآدما که واقعا باطن و ظاهرشون  ی...منکر بعضادیز

هم  یلیبخوره..خ یزارند بهشون برچسب یو نم نکش یو به رخت م عشونیچون خودشون با چندتا جمله ، ذهن وس

کنم با توجه به  یآد.حس م یهمه خوشم نم یکالس گذاشتن جلو حشونیوون که فقط تفرج یسر کیخوبه اما از 

ان که  ییهمونا نای.اهیو تک بعد یهارو بکشم بس که ذهنشون سطح یخواد خودم بعض یکشورمون دلم م تیوضع

کشوره تنها  یکه االن تو یو عراق و چه تو زمان جنگ نرم رانیزمان جنگ ا چهاول ،  یچه توزمان جنگ جهان

 هنرشون کافه رفتن و قهوه سفارش دادنه.

چهارتا پارک درست  تختشیپا یکه فقط تو یجامعه ا یثبت کن که تو نمی: حرفات درسته خانم عکاس ، اما ادیخند

 و پارک خوب هست؟! یبدن؟ به نظرت همه جا گالر لیکجا پاتوق تشک دیساختن ، جوونا با یو حساب

کشونده بود: متأسفانه  یا گهیاز اون همه فکر به گود د یبحث متفرقه ذهنم و کم نیفرستادم.ا رونیو ب نفسم

.بحث من ستیکرده اما بحث من کافه رفتن ن یدر حق جوونامون کوتاه یلینه.حرفت و قبول دارم.دولتمون هم خ

 یکه دوستامون نگن ب نیا یبرا میر یم ازآد ب یکه از طعم تلخ قهوه بدمون م نی.اتمونهیبا شخص ریمغا یرفتار

 یآب پرتقالم بخور وانیل هی. خب آقا جان تو میکن یو ده تا قاشق شکر توش حل م مید یکالسه قهوه سفارش م

 یکه حت یزیراجع به چ نهی! چرا همه تالششون اه؟یچ تیبحث فلسف یباهات نداره.حاال قهوت و خورد یکار یکس

 یکه به جا زاشیپشت م ننیبش ییها بشن کافه کتاب و آدماکافه  ی! اگه همه ؟ازش اطالع ندارن حرف بزنن
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 یسرانه  نیا دی.شامیکن ی، به خودشون و دغدغه هاشون بپردازن ما چندپله رشد م گرانیپرداختن به مشکالت د

 هم باال رفت. یلعنت یمطالعه 

 

ه هوا ک نیفرستادم و اون آروم نگاهم کرد: افکارت و دوست دارم.تو ا رونیگرفت.نفسم و ب یتر شیعمق ب لبخندش

وش کافه کتاب که ت کی مینمونده.بر یرسم یها یگالر یلیهم به ساعت تعط یزیکنم چ یشه رفت.فکر م یپارک نم

 !اده؟یز یآدم حساب

مو دوست داره رو با لحن که افکار نیشده بود.ا رشیتکون دادم.فکرم درگ یکوتاه نگاهش کردم و بعد سر چندلحظه

 یرفشدم.ح ادهیشه و در و برام باز کنه خودم پ ادهیکه بخواد پ نی، قبل از ا نی..با توقف ماشیبیگفت.طور عج یخاص

و من به خاطر  میهمکف نشست یهمون طبقه  یتو یزیم شتتوجه به اطراف پ ی.بمینزد و هردو باهم وارد کافه شد

 یخوب بود.دستم و رو نمیون و مردم و ببتونستم بار یکه م نیحس بدم کم شد.ا یکافه کم یبودن نما یا شهیش

 ؟؟یخور یم یشد: چ رهیچشمام خ یحلقه کردم و اشکان تو زیم

 داغ. یرکاکائویزدم: ش یلبخند

 

 یورکاکائیکه مسئول سفارشات بود و صدا کرد و سفارش دوتا ش یدادم.پسر یزد و جوابش و با لبخند محو یچشمک

هاش مشغول کتاب خوندن بودند و  یکه مشتر یزیکردم.به دوتا م یبه اطراف نگاه یکرد.کم ییگردو کیو ک داغ

 طیاز کافه ها مح یلیشد گفت نسبت به خ یخاصشون مهمون بود.خب م یزوج جوون و با نگاه ها کیکه  یزیتک م

حلقه کردم تا گرماش دستم و  اکائومرکیش وانیقرار گرفت ،دستمو دور ل زیم یداشت.سفارشاتمون که رو یجالب تر

 شدم: خب؟! رهیگرم کنه و به اشکان متفکر خ

 گفتن یفکرش و برا یتو ینشست و انگار داشت حرفا شیصندل یراحت تر رو یو باال آورد و نگاهم کرد.کم سرش

 .مینداشت یجالب ییکرد: ما آشنا یجمع و جور م

 یو حاضر جواب یسرتق ادی یحرف و قبول داشتم ، البته وقت نی.او اون لحن کوبندش افتادم دارمونیروز اول د ادی به

من و  یچطور یکن یفکر م نیبه ا یخودشم لبخند زد: دار دیگرفت.لبخندم و که د یافتادم خندم م یخودم م

 کنار؟! یگذاشت یشست
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 بودم. دهیکه د یبود یدختر نیواب ترتکون داد: حاضرج یزدم.سر هیتک یصندل یپر صدا شد و به پشت خندم

 ..ای فهی: تعرمینقطه قراره به کجا برس نیاز ا نمیخواست بب یکم رنگ تر شد.دلم م لبخندم

 .دهیو با جملش دهنمو بست: تمج ارمیرو به زبون ب ایاون  نذاشت

 یو قطعات گردو ییگردو کیک یکاکائوم مزه کردم و به برش ها ریجا به جا شدم.از ش میصندل یموذب رو یکم

 .شدم: ممنون رهیبرش ها معلوم بود خ نیکه از ب نشیب

نگاهت ،با وجود لبخند  یو شاداب ینه ..اما با وجود سرزندگ ایبهت گفته  یدونم کس یاونم محو شد: نم لبخند

 قرار نگرفت. رتیشه تحت تأث یمهربونت سخت م

 دمیبشه.پر دهیبحث قراره به کجا کش نیدونستم ا یامال مک گهیشد.د یتر م شیقرار داشت ب نیبدم از قبول ا حس

 .حرفش: اشکان. ونیم

 یوگم ت ی: گوش کن..نمدیرس یو مصمم به نظر م یجد یلیصبر کن باال آورد.خ یادامه بدم.دستش و به معنا نذاشت

 یاالنمه..االن میگم قبال عاشق نشدم که دروغ تره..اما راست زندگ ی.نمنبودم که دروغه یو چندسال عمرم با کس یس

 ونیم کشیت کیو ترسم بکشمش  ی.انقدر بد که مکرده ریگوشوارته گ یانارا یکه دلم به لبخندت که به خوشرنگ

 بمونه. شهیهم یلبخندت برا

 

 شیسر احساسش تا کجاها پپ نیو مبهوت نگاهش کردم.لطافت حرفش ،تنم و زخم کرد.حس بدم اوج گرفت.ا مات

بودم اما من..من که دلم بند کس  دهیتا به حال نشن بایو ز حیانقدر صر یکردم ابراز عالقه ا یرفته بود..اعتراف م

 نیکردم؟؟ نبض زدن سرم سرعت گرفت.ا یجدا م دیلبخندم و چطور با ونیدل جا خوش کرده م نیبود ا یا گهید

 دادم. یجوابش و م دینگاه عاشق قشنگ بود و نبود.چطور با کی یهمه جسارت تو

 

دستم.نه گرمم شد و  یکرد و نشست رو یرو شیپ زیم یزد.دستش آروم و نرم رو یلبخند جذاب دیگنگم و که د نگاه

 انشیماراتن گذاشته بودم.خط پا یسرم دو یتر شدنم بود.افکار تو جیتماس کوتاه ، گ نینه سردم شد.تنها حسم به ا

گرفتن جواب اما تحت  یعجولم برا یلیلب زد: من خ تیشد که خودش با همون جد یطوالن یلیکجا بود؟! سکوتم خ
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لحظه که  نیاما به هم ستمین ندهیزارم.خوب بهش فکر کن.به من و حرفام.اهل قول دادن راجع به آ یفشارت نم

 زارم لبخندت خشک بشه. یو چشمام تو چشماته قسم ، نم یجلوم

 یداشتم تجربه م ارویدن یلحظه  نیشد.سخت تر یجون دار و غلظت باال فشرده م یحرفا نیا ونیاشت مد قلبم

تونستم دلش و بشکنم.از شکستن دلش  یگناه نم یداشت که عاشق من بود؟! صد در صد نه..پس ب یکردم.گناه

ه دونستم بحث قرار ینم نم: اگه م یگاهو  یرگبار ی.گاهدیبار یداشت م رونیبود که ب یهراس داشتم.حالم مثل بارون

 اومدم. یبرسه همراهت نم نیبه ا

با اون  دیمع الفارق بود قطعا.چرا با اثیغ نیا!” ا؟یمحکم تر از پور”زد  ادیکرد.چهرش محکم بود و دلم فر اخم

 مطرح کردنشم برات عذابه؟! یکه حت ستمین قتیکردم؟!: ال یم سشیمقا

انگار زبون آدم  ییجاها هیرو کم آورده بودم. میشگیهم یها ییپررو ونیبود.م نگاهش کردم.دستام عرق کرده عیسر

 احترام قائلم. یلیآره: البته که نه.من برات خ یکشه کنار پ کم م یخودش و م

 خوام! یفراتر از احترام م یزیدستم نشست: من چ یدوباره رو دستش

 ؟یدون یاز من م یگرفت: چ یتوش داشت شکل م یچکش مانند یو تکون دادم.ضربه  سرم

برام مهم  یا گهید زیانتخاب شناخت خودت بود..بهت عالقه دارم.رک تر بگم که چ نیا یبود: الزمه  یجد

 لبخند معجزه گرت. نی!جز خودت و است؟ین

 طالقم. ی: من بچه دمیگز لب

 شیتر برام قابل ستا شیب.صداش با مکث بلند شد: دیکش ادیفر نمونیواضح تکون خورد و سکوت ب یلیخورد، خ جا

 .یشد

 ایزد که تو و پور یکرد.داشت داد م یمغزمو فعال م یو مصمم بودن داشت آالرم ها تیهمه جد نیموندم.ا واقعا

 !؟یبهش فکر کن یخوا یکرد که من وقف اونم.چطور م یقهر م یکنج کیضرب هم.چرا پس اشکان نه؟! دلم  نیصفر

و  امیموند.برداشتم و پ زیم یرو لمیبه موبا اهمنجات داد.نگ یرگی، هردومون و از خ میگوش امیپ یبا صدا میدرموندگ

نتونسته بودم دستش و پس  یحس بودم که حت ی.انقدر بزیم یدستم سر خورد رو یباز کردم و دست اشکان از رو

و باز  امی.پمیدار اجیجمع و جور کردن خودمون و افکارمون احت یبرا یزمان کوتاه کیکردم به  یبزنم.حس م
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االن از اون  نی: همدیلبم لرز ایاسم پور دنیروشن بود..با د شهیبه خاطر بسته هام هم تامی.ددتلگرامم بو یکردم.تو

 ...رونیب ایخراب شده ب

 یی! کجا؟یگ یم یسرگرم کرد: چ رشیحروف نشست و اشکان خودش و با خوردن ش یدستم رو عیشدم.سر شکه

 تو؟!

 تو؟! امیب ای رونیب یایداد: م امیپ عیتوجه به سوالم سر بدون

 

 شه. یکردم: نم پیاز اتفاقات پشت هم تا جیکوتاه به اشکان نگاه کردم و گ ی.لحظه ادیبار لرز نیهم ا دستم

 اشاره کرد: راحت باش و جواب بده. لیزد و به موبا یزد.اشکان نگاهم کرد.لبخند محو زنگ

گرم کردن دستم استفاده کنم.تماس  یتونستم از اون برا ینم یسرد شده بود و حت رمیدم.شز یا مهینصفه و ن لبخند

 و وصل کردم: بله؟!

 .شه یتو خوب نم یبا داخل شدن ندارم اما اون موقع برا یخفه و غرش مانند بود: من مشکل صداش

رسم خدمتتون  یشده بودند: بله.من بعدا م بیطور بود.همه امروز عج نی! انگار همدم؟یدهنم و قورت دادم.ترس آب

 ..میزن یحرف م

 .امی: باشه پس خودم مدیحرف بزنم تا اشکان متوجه نشه اما خودش خوب منظورم و فهم یبودم طور مجبور

 رسم خدمتتون. یزمزمه کردم: باشه.م عیکه قطع کنه سر نیتر ترسوندم.قبل از ا شیصداش ب غرش

 شده؟ یزیاخمو روم نشست: چ یاشکان متعجب و کم و با حرص قطع کردم.نگاه گفتم

 

برم.واقعا  دیاومده و با شیپ یکه نرنجه جواب بدم: مسأله ا یو درست ، طور یکردم منطق ینگاهش کردم.سع یکم

 خوام. یعذر م

 ؟ستیکه ن یتو هم رفت: مشکل چهرش
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 ..کردم: نه اصال لیو به چپ و راست متما سرم

 ..شنهادمیتکون داد: راجع به پ یسر

 .یخوا یباشه که م یدم جوابم اون یکنم اما قول نم یحرفش: بهش فکر م ونیم دمیپر

 برسونمت. میخوبه.بر نمیزد: هم یمحو و مردونه ا لبخند

 رسم. یتر م عی.با خط واحد سرستیتو: الزم ن ادیب ایتعللم باعث بشه پور دمیترس یجام بلند شدم.م از

 بلند شد: تعارف نکن. خودشم

 .فعال.ستمین ینگاهش کردم: ابدا تعارف یلبخند عجول و هول هولک کی با

 نرویگفتم و از کنارش گذشتم.پام و که از در کافه ب یبزنه خداحافظ یمتعجب نگاهم کرد و تا خواست حرف یکم

اد د کمیاومد  یداشتم و بدم نم یبیبلند شد.حرص. عج لمیموبا یو دوباره ملود ختیصورتم ر یگذاشتم بارون رو

و تماس و جواب داد.پر از حرص فروخورده:  کردممغازه ها شروع به حرکت  بونیسا ریرو و ز ادهیبزنم.تو امتداد پ

 بله؟!

ا و اون ج نیتو کوچه.ماش چیچقدر برام گنگ و نامفهوم بود: چندمتر جلوتر بپ لشیبود.دل یاونم هنوز عصب یصدا

 کنم. یپارک م

هضم  دیرو چطور با یهمه حق به جانب نی.استادمیا ی.لحظه ادمیو از کنارم و وارد کوچه شدنش و د نشیماش حرکت

رات قط ریز یسیبارون رفتم تا خ ریز یفرستادم و کم رونیکردم؟! اصال چرا دنبالمون اومده بود؟! نفسم و آروم ب یم

 .معطرش ، حرصم و کاهش بده

همشون  ونیم ایپارک بود که مال پور نیسخت نبود.کال سه تا ماشواقعا  نشیماش صیکوچه که شدم تشخ وارد

و فقط نگاهش کردم.نگاهش با اخم شدم  نیداد سوار ماش یطلبکار و پر سوال ،پر از حرف و حت یلی.خزد ینورباال م

تر برام آرامش بخش تر بود.نگاهم و که حس  شیب ن، از بارو نیماش یکردم عطرش تو یم دیبه مقابلش بود.اعتراف با

 نگاهم نکن. یکرد بدون نگاه کردنم لب زد: اون طور

 !؟یکرد بمونی: چرا تعقرمیزدم.چشمام و چندلحظه بستم تا تمرکز بگ یپوزخند
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 !؟ینشون نداد یدستتو گرفت عکس العمل یجا خوردم:چرا وقت تشی.از عصباندیطرفم چرخ به

 

 !؟یخودش جمع شد: چ یو دلم هم تومشت شد  فمیک یدستم روهام گشاد شدند. مردمک

.حق رونیب یدیدستش نکش ریگم چرا دستتو از ز یگوش من لرزوند: م یو مثل پرده  نیدادش ، اتاقک ماش یصدا

 ؟! حق نداشت. یفهم ینداشت لمست کنه.م

اطرافم  یها تیشخص رییتغ نیب یلیشده بودم.امروز خ جیعالمه حرف تا پشت لبم اومد و فرو خوردمشون.گ کی

م تا گرفت یتر.نفس شیاخمش که ب نیا ی.برادیتپ یخواست بگم به تو چه اما هنوز دلم براش م یمعلق بودم.دلم م

 نیفکر کن بب یسکوته.کم حمیاما ترج لحن نیا یجوابا دارم برا یلیکرد: خ یم میشدنم داشت عصب جیآروم شم.گ

 !؟یپرس یم یاز من چ یدار

 نیبودم و گنگ شده.ا دهی.ترسادیز یلیبود ، خ ی.عصبو من جلو رفتم.نفس به نفسم صورت جلو آورد دیو کش بازوم

 : ولم کن.دمیتونستم هضم کنم.آروم نال یفاصله رو نم

 کرد؟! ی: ازت خواستگاردیکش یتر شعله م شیهرلحظه ب ششیزد.آت یپوزخند

 المیمرد و فقط تو خ نیتر مست حضورش بودم.من ا شیجا هم نخوردم.فاصلمون انقدر کم بود که ب یبار حت نیا

 بودم.تکونم داد و صداش چشمام و بست: جواب من و بده. دهید کیانقدر نزد

به  گهیبهش باعث شده بود د یکیبدم.نزد رونیدم و ب نیخواست ا یخاص بود.دلم نم ایپور یگرفتم.بو یقیعم دم

 لحظه خودش پر کرده بود: آره. نینخوام فکر کنم.تمام ذهنم و تو ا یچیه

 یفرستاد.عطر خاصش ، تمام جونم و پر کرد.آروم رهام کرد و با اون چشما رونیصورت من ب ینفسش و تو یعصب

 طور... نیدل به نگاهم داد: که ا یو وحشسرخ 

کرد.انگار عجله  یم یبد داشت رانندگ یلیو که راه انداخت ، سرعتش دلم و در حد جنون ترسوند.خ نیماش

 .کمیتر  واشیداشت.تو خودم جمع شدم: 
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لب  ریموهاش زد و سرعت و کم کرد.ز ونیم یفرستاد.چنگ رونیانداخت و نفسش و ب دمیترس یبه چهره  ینگاه

خواست بپرسم  یاز سر تعجب و بهت اتفاقات پشت هم بهش انداختم.دلم م یگفت که متوجه نشدم.نگاه یزیچ

 ستادیلئون و سارابانو که ا یخونه  یبودم ازش که جرأت نکردم.جلو دهیدوباره که چرا دنبالم اومده اما انقدر ترس

 جا باش. نیسراغت...فعال ا امیتموم دارم بعدش م مهیکار ن هیشو. ادهینگاهم کرد: پ یشکه شدم.خشک و جد

 سراغ اشکان؟! یبر یخوا ی: نگو که مدمیترس یشد.کم ی.سرم داشت منفجر مدمیطرفش چرخ به

 شو. ادهیغلظت گرفت.خم شد و در طرف من و باز کرد: پ اخمش

 کنم؟! یمعن یچ دیو با تیحساس نیشدم: جواب من و بده اول.ا یم ادهیگرفتم عمرا پ یجواب سوالم و نم تا

 !؟یبشنو یخوا یم یشد: چ رهیچشمام با اخم خ یتو

 !؟یکرد بمیاخم کردم.نگران بودم: چرا تعق منم

 مشتش گرفت: چون..حسودم به داشتنت. ونیدلم و م یبیچشمام کنکاش کرد.صداش طور عج یکرده تو مکث

 رحم. یکم ایحرف؟! خدا نیکرد.ا خیموندم.قلبم تند زد و دستام  مات

 

.حال دلم مثل ناردون ش از سرم بپرهکالم یحرفش ، مست یجیسرگردونم انقدر ثابت موند تا گ یچشما یتو نگاهش

ن کرد که اال یم ممیاومد و تفه یم یکس گهیجهان د کیاز  دی.اصال انگار بانیریگوشم بود..سرخ و ش یتو یانار یها

 کی دیاستدالل هارو با نی...ایعنیکنه؟!  یگفتن عشق آدم و حسود م یشد؟! به داشتن من حسود بود؟! مگه نم یچ

 .شم یفرستادم: متوجه نم رونی.نفس حبس شدم و آروم و نامحسوس بختمیر یم رونیجا ب

 دختر ، کیکه محکمه و فقط  ییخوره،از اونا یکه تا ته ته دلت سر م رهیخ ینگاهش مردونه بود.از اون نگاه ها یلیخ

ت طور بار گوش هام داش نیا ایبود  ییانقدر متفاوت و جادو شهیتونه درک کنه چقدر خاصه.صداش هم یزن م کی

 یمقابل من و..نگاهم به رگ ها بونیداد.سا نییپاو  نیماش بونیکرد.دستش جلو اومد و سا یپردازشش م یا گهید

نگاه  نهیآ یکه تو یدراومد.به دختر شیمن ، شفاف توش به نما ریاش و زد و تصو نهیدستش بود.چراغ کنار آ

صورتم  کیمیم ی هیسرم همرنگ رژم بود اما بق یبودم.شال سرخ رو دهیوقت خودم و انقدر سرگردون ند چیکردم.ه

، اول  ایپور یدور صورتم و قاب گرفته بودند.نجوا یمظلوم شده بود.شالم شل شده و انارا و دهیبه شدت رنگ پر
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 ینشسته حسودم.دلم نم نهیآ نیا یکه تو یدختر نیپاهام و به رعشه انداخت و بعد مساحت قلبم و لرزوند: من به ا

...حاال نهیفهمم ا یکه من از حسم م یزیدونم.چ یم میزندگ زیعز یبشم.اون و جز داشته ها مشیسه یخواد با کس

 من چمه؟! یدون یتو م

 یاز حرفش م دیبا یا جهی.نگاهش کردم.چه نتدندیگشاد تر شدند.گوش هام داغ کردند و لب هام لرز چشمام

 شیشو برو پ ادهیگم.پ یدارم م یفهمم چ ی.االن واقعا نمزادیشو پر ادهیفرستاد: پ رونیگرفتم؟! نفسش و پر فشار ب

 دنبالت. امیبانو تا کارم با اشکان تموم شه و ب

نوک  یحرف کیشدم  یشدم که اگه نم یم ادهیپ دیشدم.با ادهیپ نیاز ماش یاضافه ا چیحس ، بدون ه یو ب منگ

ره سراغ اشکان و چه  یم مهم نبود که چرا مبرا گهید یکه اصال درست نبود.حت دنیپر رونیب یبرا دیبر یزبونم و م

با دور تند هزار بار چرخ خوردم و رها شدم.بغض  لکچرخ و ف کی یبودم که انگار تو جی.انقدر گفتهیقراره ب یاتفاق

قشنگ رها  یدشت از احساس ها کی ونی.من و مبعدش به فنا داده بود یعالمه حس خوب و با جمله  کیهم داشتم.

”  یجمالت اولش داشت با اون جمله  یان.هرمنظور یکیدشت پالست نیا یگل ها یکرده بود و بعد گفته بود همه 

 شنیدر و زدم.پشتم به ماش ی.زنگ بلبلیکیپالست یهمون گل ها تیشد حکا” گم یم یفهمم چ یمن واقعا االن نم

خودش شستش و همراهش کرد.خوب بود که اشکم تنها .بارون با دیام چک ینیب ی غهیت یقطره اشک رو کیبود و 

و پشت سرم جا  مداخل شد نیماش یاز تو نشیتوجه به نگاه سنگ یباز شد و من ب ینرم ینموند.در با صدا

متصل  یتک پله  یدر ، رو یآسفالت گوشم و پر کرد و من همون جا پا یرو کاشیالست کیشل یگذاشتمش.صدا

رد ک یسارابانو که از تراس صدام م ی.صدادیبه صورتم چسب سیو شالم خ ختمیر نشستم.فرو اطیدر به ح یکننده 

شونم  یو دست رو ستادیسرم ا یاومد.باال طرفمو به طرفش کشوند.نگران شد و چتر به دست به  جمینگاه گ

 ..چت شده تو دختر؟!حیمس ایگذاشت.

زدم ، اشکام با بارون هم نوا شده  یخاک نم خورده..لبخند تلخ ی، بو مینیب رینشست ز سیخ یها یشمعدون یبو

 زادم؟؟یواسه غرورم خوب بود.سارا بانو نگران تر صدام زد: پر نی.ادید ینم یو کس میو گربودند 

: خستم بانو..از خنده خستم.قلبم داره منفجر دمیقلبم کوب یتر شد.رو قیعمق گرفت و قلبم ترک هاش عم لبخندم

 شه. یم

 یو من بو کردم و هق زدم.مامانم و م دیآغوشش کش ونیتر نگاهم کرد و دستاش دور بدنم حلقه شد.سرم و م اننگر

 انصاف نبود.. نی.امامانم بود یبه بو کیسارابانو نزد یخواستم و چقدر بو
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 بودم.من دهی.من که ازش بریهمه گنگ نیاز ا دمیگند یمرداب احساساتم..داشتم م نیا ونیشده بودم م جیگ یلیخ

 و آسمون معلق کرد؟! نیزم نیبودنش و ندارم.پس چرا با حرفش من و ب یایکه گفته بودم به پوالد رو

.قلبم بود نیفکر چه سنگ نیکردم.ا یاشکان و قبول م شنهادیپ دیاصال با دیمنطقم..شا شیرفتم پ یم دیبا دیشا

با تواِ  حیمس یشد: خدا یموهام انگار گم م ونیسارابانو م یبلند تر شد.زمزمه  میگر یتر گرفت و صدا شیب

 فرزندم..خدا با توِ.

 .دیرس یبه نظر م دیمن بود؟! چقدر بع با

***********************************************************************

******** 

 

 :ایپور

 ینشسته بود که نشون دهنده  شیشونیپ یرو یرگ هاش برآمده شده بودند.عرق سرد یادیبود و تا حد ز یعصب

بوق کش دار راننده هارو پشت گوش  یپژو و ال نود جلوش سبقت گرفت و صدا نیدرونش بود.از ب یفاجعه 

 داشت.. اشو منتظرش باشه.برنامه ها بر ویداده بود که بره استود امیانداخت.به اشکان پ

درهم  یو زد.با همون اخم ها ریبست و دزدگ محکم یلیو پارک کرد.در و خ نیماش یسرسر یلیکوچه شد و خ وارد

ضرب  نیزم یآسانسور و فشرد و با پاش رو یشد و جواب سالم نگهبان و با سر داد.دکمه  یگره خورده وارد الب

 .رنیمغزش آروم بگ یموهاش رفت و آمد داشت تا عصب ها ونیگرفت.دستش مرتب م

 هنیآ یخودش تو ریآخر و فشرد.نگاهش به تصو یقه طب یداخلش شد و دکمه  عیسر دیکه به طبقه رس آسانسور

 کرد و ی.پوفبود یاز اندازه چهرش گرفته و عصب شیکرده بودند.ب یرو شیافتاد.اخماش انگار تا پشت چشماش پ

آسانسورم نداشت.مدام  یتو هپخش شد یقیموس یحوصله نوا یکاپشنش سر داد.حت بیج یو تودستش  چییسو

 کیمنطقش فقط  یو گرفته بودند..تو زادیپر فیظر یدستا حانهیاشکان که وق یزد به دستا یبک م یذهنش پل

 ” کار و بکنه نیحق نداشت ا” کرد یجمله رفت و آمد م
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ا ج ایپور یچهره  دنیدر و براش باز کرد و با د دیرو زد.مج ویتوقف آسانسور ،درش و با ضرب باز کرد و زنگ استود با

 رهیکه پشت ساز نشسته بود خ یبه اشکان شیشد.با نگاه عصب ویب روندش و وارد استودبا دست عق ایخورد.پور

چهره شکه شد و ابروش باال  نیاز ا دی.اونم مثل مجدچرخ خور ایپور ینگاه عصب یشد.نگاه اشکان باال اومد و رو

 !ه؟ی: چدیپر

 .رونیکرد: برو ب دیو رو به مج دیدور دهانش کش یگر تر شد.دست انیعص ایپور نگاه

 !؟ی: چهیخوند عصب یم ایپور یاما از چهره  هیچ هیدونست قض یبه وضوح جا خورد.نم دیمج

 .رونیرو لرزوند: گفتم برو ب ویاستود یفضا ادشیبار فر نیا

خارج شد.اشکان با اخم از جاش بلند شد و ساز و کنار  ویمکث از استود کیچند لحظه نگاهش کرد و بعد با  دیمج

 بود؟! یچه رفتار نیخت: ااندا

مبل: بهت گفتم نرو سراغش! گفتم  یآورد و پرت کرد رو رونیپررنگ شد و کاپشنش و از تن ب ایلب پور یرو پوزخند

 نگفتم؟! ای

پره.. منم بهت گفتم  ی:پس بگو دلت از چستادیا ایپور یروبرو یواهمه ا چیزد.بدون ه یبار پوزخند نیهم ا اشکان

 کشم. یعقب نم گهیبا من بجنگ ، چون من د شیخوا یاگه م

 .یریدستش و بگ ی.حق نداشتیش کیبهش نزد یتر شد: حق نداشت ی، بلند تر و عصب ایپور ادیفر

! زشته واسه ؟یکرد بمونی: تعقدیرقص ایچشم پور شیجا خورد اما بعد دوباره لبخند ژکوندش پ یلحظه ا اشکان

 خواننده. یشأنت آقا

.استخون دست خودش مبل افتاد یصورت اشکان نشست و اون از شدت ضربه رو یرو یمکث چیبدون ه ایپور مشت

 تو کلته؟! یکن اشکان.چ یهوا قل خورد: رو باز یتو شیعصب یهم از شدت ضربه سوخت و نفس ها

کرد گذاشت و مصمم و بدون  یکنار لبش که خون ازش شره م یضربه خارج شد.دستش و رو یجیتازه از گ اشکان

 .هیداره.در کل دختر خوشگل ینرم یزل زد: دستا ایپور یچشما یترس ،تو یا ذره
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 زیو.با هم گالمنتظر ننشست تا کتک بخوره گهیبرد.اشکان هم د ورشیبلند تر شد و به طرف اشکان  ایپور ی نعره

هوا  یواشکان ت به قصد زدن بلند شدند که با حرف ایپور ی.دستاایپور ردستیغفلت افتاد ز کی یشدند و اشکان تو

 .آم یکوتاه ن زادیسر پر یلکوتاه اومدم و ایزارم سهم تو بشه.سر مان یخشک موندند: نم

 یخشم م یبود و نفس هاشون بو یو صورت اشکان هردو خون ایپور ینیشدند.ب رهینفس نفس زنان بهم خ هردو

ناباور و گشاد بود.نفس نفس  ایتف کرد.نگاه پور کیسرام یدهنش و رو یو اشکان خون تو دیعقب کش ایداد.پور

 !ا؟ی: ماندیزنون نال

بود که سال هاتو انتظار فرصت سوخته و دم نزده: عاشقش  یمیدشمن قد کیبا درد پوزخند زد.نگاهش مثل  اشکان

 حرص یسر چ .حاالنیاالن زن من بود نه زن آترد ی.اگه تو نبودیتر از من دست به کار شد عیسر یلیبودم اما تو...خ

ترسو عقب  ی، نه مثل آدما یگفت یبهش م و یو جنمش و داشت یمردونگ ی! دوسش دارزاد؟ی! سر پر؟یزن یم

برات  یفیضع فی.پس باهام بجنگ..حرایپور نمیش یبار عقب نم نی.ایو منتظر دک کردن خواستگاراش باش ینیبش

 .ستمین

 

 یکیچفت شد و دکمه هاش  راهنشیپ ی قهیپاش و دراز کرد.دستش دور  کینشست و  وارید یزده بود.پا خشکش

زد.وضع هردو آشفته بود اما  یدراومده بود و داشت نفس نفس م دهیدراز کش مهیباز شدند.اشکان به حالت ن یکی

 بدتر . ایوضع پور

بود؟! ذهنش به  ایمان کرد.عاشق یم دایاکو پ یشدند و جمله اش ه یم نییاشکان داشتند تو ذهنش باال پا یحرفا

 گذشته ها رفت..

 یاال مب ونیدرم یکیبوده.نفسش  ایمان یپ قشیبود نگاه رف دهیجمعشون و نفهم یبرد تو یرو م ایکه مان ییروزا به

 کرد. یداشت قلبش و سوراخ م نشیاومد.انگار استخون جناق س

فراموش کرد.اشکان هم باالخره نفسش جا  یلحظه ا یو اختالفشون و برا زادیبود که پر ادیانقدر ز هیقض نیا بهت

پاره شده بود و دکمه هاش وا رفته  راهنشیپ ی قهیزد. هیتک ایمقابل پور واریبه د شیدرهم و زخم یاومد و با چهره 

 بارم بهت ببازم. نیا ستیدوخت: قرار ن ایمبهوت پور یو به چهره  شیبودند.نگاه جد
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 نیبلند شدنم نداشت.صداش شکسته بود.ع ینا گهیش داده بود که دنگاهش کرد.انقدر بهت به خورد ذهن ایپور

 !؟یعاشقش شده بود یکه جلو چشمش ترک برداشته بود: از ک یرفاقت

دونستند  یهردو خوب م شونیریزخم کهنه رو بغل کرد.بعد درگ کیاشکان به سقف دوخته شد و صداش  نگاه

درد و شکست دوطرفشون بود: از همون روز  یآروم صحبت کردنشون نشونه  نیپاره شده.اما ا یزیچ کی نشونیب

زرنگ تر از من  یلی.اما تو خمسارابانو.نگاهم که به نگاهش افتاد باختم.بد هم باخت یخونه  شیاول که آورد

 ..گهید یکیکه کنارت بودم سوختم و دم نزدم به حرمت رفاقت اما آخرش شد سهم  ی.تمام لحظاتیبود

 زادیکرد.لحن اشکان پردردتر شد: پر یجمجش فرو م یبرداشته بود و تو یداغ خیس یکی یگنگ تر شد.انگار ایپور

برات مهم شده خواستم برم طرفش تا جبران شکست اول و  دمید ینشست تو دلم.اولش وقت واشی واشیکه اومد 

 دادم. ولبخندش دلم  یبرا دمید هویاما بعدش.. رمیبکنم.تا انتقامم و ازت بگ

تونست به اشکان  یداشت تا م یدست از سرش بر م یو سست یلخت نیخواست ا یزد.دلش م رونیب ایپور یها رگ

امم و حرف از انتق یکه به ناموسم چشم داشت یبود فیطور حرف نزنه: انتقام؟! انقدر کث نیا زادیکنه راجع به پر یحال

 !؟یزن یم

 ...ناموسه اونه نه تونهیزن آترد گهی: ناموست؟!کدوم ناموست؟! االن دختیاشکان روانش و بهم ر پوزخند

 ری.دستش و گذاشت زواری.بلند شد و اشکان و هم بلند کرد و کوبوند به دتحمل کنه نیتر از ا شینتونست ب گهید

ناموسم بود و هست.خواهرزادم تا ابد  ایاشکان کرد: مان یگوشا یگلوش و غرشش ،خشمش و روونه 

کنم اما  یولت م یگ یکه م یروش و حقشونه از کاسه درآن و به حرمت همون رفاقت دهیاموسمه.چشمت هرز چرخن

 کنم اشکان. یم یو سرجفتشون روت خال رتمیحرص و غ نمتیبب زادیخدا قسم دم پر پر یبه خداوند

دست جفتشون نداده  یخارج شه تا کار ویزد و اشکان و رها کرد.کاپشنش و چنگ زد و خواست از استود حرفاشو

تونست و از خودش دربرابرش  یدونست م یم ایزد و پور یاشکان پاهاش و لرزوند.با نفس نفس حرف م یکه صدا

 کشم.عاشقشم. یبار عقب نم نی.اایشه پور یدفاع نکرده: حرفم دوبار نم

رو باز کرد و قبل خارج شدن  ویتودو با حرص بست و مشتش و گره کرد تا به طرف اشکان نچرخه..دراس چشماش

 یسوختند: به عل یم رتشیغ زمیبدنش داشتند تو ه یداد.انگار رگ ها هیاشکان ، درد به دلش هد ادیفر

 کشم. ی.عقب نمعاشقشم.



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
232 

 

آتش فشان فوران کرده رو  نیا دیگرفت.با شیتوجه به آسانسور راه پله ها رو در پ یو با ضرب و محکم بست و ب در

حرف  یقیزد فشرد و ذهنش ،موس یکه تند و دردناک م نشیس یقفسه  یکرد.دستش و رو یم هیتخل ییجورا کی

عاشقشم...عقب ” خورد یتو ذهنش چرخ م شاومد و حرفا یم نییکرده بود.پله هارو با سرعت پا یاشکان و پل یها

 !”؟یزن یحرص م یکوتاه اومدم...سرچ ایبازم..سرمان ینم گهیبار د نیکشم..ا ینم

 

رت زد و خودش و پ رونیبهش گفت ، فقط ب ینگهبان چ دیتمام تنش ،عرق سرد پوشونده بود.نفهم دیکه رس یالب به

دماغ  یبرداشت و رو یبکنه.دستمال شهیموهاش و از ر یاومد همه  یاومد.بدش نم ی.نفساش باال نمنشیکرد تو ماش

 یشد و پخش که از قبل روشن بود پل دموشک از جاش بلن کیمثل  نیقرار داد و استارت زد.ماش نشیخون

داشت خفش  رتیو لرزوند.بغض و حرص و خشم و غ نیو نعرش اتاقک ماش شد.مشتش و چندبار به فرمون کوبوند

به روزشون اومده  یزد که نفساشم تند تر کرده بود.چ ی.انقدر تند مستهیا یکرد قلبش داره م ی.حس مکرد یم

ه ب نیماش یداد..انگار خرما پزون تو یطور مقابل هم قرارشون م نیا دی! سرنوشت چرا با؟زادیو بعد پر ایبود؟! اول مان

سوخت.بارون شدت گرفته بود و برف پاک کن با سرعت داشت  یدرونش م شیآت یراه بود،وسط زمستون داشت تو

بود ،  پر یلیخ دلش.کنندش و پوشش بده هیتخل یادهایفر یو بلند کرد تا صدا کیموز یکرد.صدا یرو پاک م شهیش

 بود.. دهیسرش بال بار یرو یادیز

سرش و  یپنهون پتک شد رو قتیحق کی یاومده تا سهم اون باشه ، ول یکیبود.فکر کرد بعد مدت ها  خسته

 .بشیشد رق قشیرف

که داشت  یاز درد دیتر فشرد و لب گز شیپدال ب یبه خاطر بارون خلوت شده بودند و کم تردد.پاش و رو ابونایخ

 یکرد.خواننده م یم یداشت ذهنش و متالش زادیاشکان با نگاه آخر پر یکرد.حرفا یم ریجونش و تسخ یهمه 

 خوند و اون صداش هم درد داشت.

 .بداقبالش یسویعشق و گ یقربون صدا به

 هوا افتاده دنبالش. یب دهیاز ما بر دلم

 کرد. یمن پرنده اعتماد م اریدست عمه  به

 کرد. یم ادیانگار غم من و ز صداش دنیشن
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 .ارمیدفاست  یقاصدک تو باد..نکنه ب مثال

 !ارم؟یاالن کجاست  یعنیاومد به چشماش خواب ،  ینم

 .ستین یمست از رخ ماهش به جز غروب مینس

 .ستین یبخت ما انگار امانت دار خوب غایدر

 زد. خونیبه ما شب حسود

 شه پس گرفت از ما.. یرو نم یادگاری نیا گهیکس دل تنها..د یب دل

 صاحب مارو. یطعنه زدن مردم دل ب بگو

 مصائب مارو. یآورد کس یدم طاقت نم هی

 .استیکدوم در یکه اون چشما ادامه  دنینپرس

 .استیدن نیتو هم امتیبه اون نگاه مست ، ق قسم

 

شد.نفساش  دهیراه کشبزرگ ی هیبه حاش نیپدال و رها کرد و ماش واشی واشی.کم آورد و پاش دیبه آخر رس صبرش

 یلیشد.بارون خ ادهیپ نیکه نصف دکمه هاش باز بود از ماش یراهنیمتن آهنگ گم بود.با همون پ یصداشون تو

شدند.به کاپوت  یاز کنارش رد م کاشونیالست غیج یبا سرعت و صدا نایو به تنش چسبوند.ماش راهنیپ عیسر

 ی نهیسوزان درونش و خاموش کنه.س شیهوا قل بخورند و بارون ، آت یزد و گذاشت نفساش تو هیتک نشیماش

 رهیخودش خ لبودیخستش به ب یزد.چشما یسلول به سلولش موج م یشد و غم تو یم نییفراخش تند باال پا

 نیطن ابا یشد.تو رهیپر کرده بودند.به عکسش خ لبورداشیو ب هربعدشون تمام سطح ش یکنسرت هفته  یموند.برا

 یدونستند آقا یمردم م یعنیزد. یبود.پوزخند دهیمسکن گز رمردیپ کیساله انگار  یو خورده ا یجوون س

نگاهش جون گرفت.شونه  شیپ زادیلبخند پر ری.تصودیگلوش لرز بیکرد.س یرو داشت رد م ییخوانندشون چه دردا

 یکیو عقب روند.تار سشیخ یو موها نشیزد به ماش هیزانوهاش تا شدند.نشست و تک نیماش یجلو وهاش خم شد 

 تنها بودند. یلیمشهور خ یگفتند که آدما ی..راست مادی.دلش درد داشت.زنشناستش یشد کس یو بارون باعث م
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 ..ایدن یها ییتر از تمام تنها شیبود.ب تنها

 

 ینبارو.نگاه آخر و به آسمون تر از قبل شده بود نی.سنگبلند شد یآسفالت قرار داد و به سخت یدستش و رو کف

و از تنش کند و کاپشنش و دور خودش  سیپرت کرد.لباس خ نیماش یخودش و تو دهیخم یانداخت و با شونه ها

زد و رگ  یرفت.سرش نبض م یبه نا کجا آباد م شینیب یو بعد سرخوردن ازرو دیچک ی.از نوک موهاش آب مدیچیپ

دیکش یمغزش خط م یتخته  ی، با ناخن رو لشیموبا یدر پ ینداشتند.زنگ مداوم و پ یالیخ یب الیهاش هنوز خ

سبز ، ابروش باال  یاسم خونه  دنیصفحه انداخت و با د یحک شده رو یبه شماره  یحوصله نگاه یو ب ی.عصب

 شیزد افتاد و اخماش ب زادیکه به پر یادحرفی.کرده بود ویلئون و سارابانو س یخونه  یشماره  یاسم و برا نی.ادیپر

 به خودش گفت و فلش سبز و لمس کرد: بله؟! رلبیز یا یخوردند.لعنتتر تو هم گره 

ه ب ینگران سارابانو چنگ یقلبش البته.صدا یزده بود.تو ادیگرفتش جا خورد.انگار ساعت ها فر یاز صدا خودشم

 !ا؟یپور یی: کجادیدلش کش ی وارهید

 شده بانو؟! ی.چابونیخوردند: خ وندیعقب روند و ابروهاش بهم پ لشیو با دست آزاد از موبا سشیخ یموها

 وزه.س یکوره م یدختر تب کرده.داره تو نی.بند دلش بود احتماال: اپاره شه یزیدلش چ یسارابانو باعث شد تو لحن

 ؟! حالش خوب بود که! یچ یعنیداد:  گشیو به دست د لیو روشن کرد و موبا نیماش عیسر

تاب و گرفته بود.بعدم کم کم گونه هاش گل انداخت  یاومد ب ی؟! از وقت: کجا خوب بودخیسارابانو پر شد از توب یصدا

تنش شده  ینداره.همه  شیبا آت یفرق دمیتخت استراحت کنه.اومدم بهش سربزنم د یو به زور من رفت رو

 ده. ینم یکنم جواب یهم صداش م یعرق.هرچ

 امیطاقت فشرد و مضطرب تو همون حال لب زد: االن م یتند شد.پاش دوباره پدال گاز و ب یاز نگران ضربانش

 رسونم خودم و االن. یسارابانو.م

 

 یدا.صدیچیبه سمت مخالف پ انهیوحش یلیدوربرگردون خ نیاول دنیو با دکنارش پرتاب کرد  یصندل یرو لیموبا

نبود  یادیاخت.زمان زسرش به راه اند یتو یو پرتابشون به هزارسو ، نبض بد نیماش یچرخا ریقطرات آب ز غیج
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 شه.اصال یم ریسلول هاش تکث یتو کشندهزهر  کیمثل  شیآد ،نگران یوسط م زادیپر یپا یبود وقت دهیکه فهم

چرا؟! اون که  یبد بود ،نگران نشد و آروم موند؟! تب کرده بود ول شهیهم یحال اون دختر پرانرژ یشد وقت یمگه م

 دیکش ادیسرش فر یتو یحس کیگوشوارش بود .  یناردون ها ییبایحالش خوب بود ، اون که نگاه بعدازظهرش به ز

 بیمشت از غ کیخواست  یکردند.دلش م جیخودشه و احساساتش که اون دختر و گ ماجرا نیکه مقصر صددرصد ا

باز  یو اخماش لحظه ا دیکوب یتند و چکش وار م یداد.نبضش از نگران یو صورت خودش و هدف قرار م دیرس یم

 شدند. ینم

و  نیشد و درماش ادهیپ عیتوقف کرد.سر یزن و شوهر ارمن یدرب خونه  یزود جلو یلیقانونش خ یب یرانندگ با

 نیزنگ نشست.بارون انگار قصد بند اومدن نداشت و توهم یوقفه رو ی، انگشتش ب ریو بعد زدن دزدگ دیکوب

گذاشت و  اطیح یچندلحظه موهاش و دوباره دست خوش قطراتش کرده بود.با باز شدن در ، هل و مضطرب پاتو

 که خودش و یمخالفش خارج کرد و با قلب یکرد.کفشاشو بدون خم شدن و با کمک پا یط یقرار یو با ب اطیعرض ح

 کی.سارابانو با سهیاز حد خ شیرد که بوارد خونه شد.هجوم گرما به صورتش ، تازه متوجهش ک دیکوب یم نشیبه س

 دوش؟! ریز ی، جا خورد: با لباس رفت دنشیبود شد و با د ستادهیا ایکه پور ییو نگران وارد راهرو رهینگاه ت

 !زاد؟یآسمون البته..کجاست پر ردوشیباز کنه: ز یکرد کم یطاقت جلو رفت و اخماش و سع یب

آره زمزمه کرد: اتاق مهمان.لئون و  یب ایپور یبرا یرفت تا لباس یکه مبا غرغر نگاهش کرد و همون طور  سارابانو

 .می.تو خونه تب بر نداشترهیفرستادم براش دارو بگ

 یسر راه من م نیگفت یدرهم ترش لب زد: م یبا اخما نیبه طرف اتاق قدم برداشت و تو همون ح عیسر یلیخ

 گرفتم.

ت.در غلظت گرف شینیب ریز زادی.به محض باز شدن در ، عطر پردیرو کش رهیدستگ ایبهش نداد و پور یجواب سارابانو

شد.پنج تا انگشتش دور قلبش  رهیبستش خ یو چشما دهیرنگ پر یو پشت سرش بست و مات و مبهوت به چهره 

 دگل انداخته بودن زادیپر یزد.گونه ها زانو نیزم یتخت رو یشد و پا کیحلقه بست و اون و فشرد.آروم به تخت نزد

 یهمه  ایو پور دیکش ی.چهرش درهم بود انگار که داشت درد مصورتش و پوشونده بودند یعرق رو یو دونه ها

 تر. شیاون درد شد.قلبش ب ریجونش درگ

بار  نیهم رفتند و ا یتر تو شیخورد.اخماش ب کهی شیو لمس کرد واز داغ شیشونیآروم جلو رفت و پ دستش

روش انداخت که  یبه پتو ینگاه می.نسوخت یکوره م یگونش نشست.حق با سارابانو بود ، داشت تو یدستش رو
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و  نیزد و ا یکرد.قلبش تند م یکوتاه لرزانگار که سردش شده باشه  زادیبود .پتو رو از روش کنار زد و پر میزخ یکم

 !زاد؟یوا کرد: پرگوشش نج ریجلو برد و ز یتاب یکرد.سرش و با ب یخوب حس م اینگاه پور

 یاسمش و خواست.ک یخودش بسته شدند.با درد هم بسته شدند.دلش تکرار دوباره  ینگرفت اما چشما یجواب

 !زادم؟ی: پریقرار یو درد و ب یشده بود که متوجهش نبود؟!صداش خش برداشت از نگران زیبراش انقدر عز

و  کشیکوچ یو دستاش دستا دیهمه سکوت چرا؟! صداش لرز نیقرار تر شد.ا یکرد خودشم انگار.قلبش ب تب

 بستش نجوا کرد: یپلکا ی رهیکه اشکان گفته بود نرمه.خونش به جوشش افتاد و خ ییدربرگرفتند.همون دستا

 !زم؟یعز

شه ب یکیکه  نیشد ، ا یتکرار م خیبود.دوباره داشت تار دهیرفهمیشده بود و د زشی.عزدی.دلشم لرزدیلرز دستش

صداش  یکرد.بغض مردونش فقط رو یحس داشت ذوبش م نیکجا؟! ا یکننده کجا و قبل رانیحس و نیاما ا شزیعز

 من؟! زادیگذاشته بود: پر ریتأث

 

.نگاهش و دیتر پخش شد.در که باز شد آروم عقب کش شیب ایقلب پور یاما باز نشدند و غم تو دندیلرز زادیپر یپلکا

م بنداز حوله رو ه نیو بپوش و ا راهنیپ نیا ای: پاشو بدیسارابانو رو شن ینگرفت و فقط صدا زادیپر یبسته  یاز پلکا

 سرت.

بوق  یحالت داد.صدا رییتغ ستادهیخارج کرد و از حالت زانو زده به حالت ا بشیو از ج لشیاز هرکار موبا قبل

 یم وار انهیداشت تموم جونش و مور یانشد.نگر رهیخ زادیو از دست سارابانو گرفت و به پر راهنیکرد.پ یم شیعصب

مقدمه شروع به حرف کرد:  یو ب عیسر یزیهرچآد.قبل از  یب رونیباعث شد نفس حبس شدش ب ایمان یخورد.صدا

 انجام داد؟! یچه اقدامات دیداره با دیکه تب شد یضیمر یخوام.برا ی.ازت کمک مزمیسالم عز

 منظورته؟! یپر از تعجب شد: سالم.ک ایمان حیمل یصدا

 .زیعز هیاسمش و ببره.فقط زمزمه کرد:  دیشد و دهنش نچرخ زادیپر ی رهیخ

 دیپرس یکه ازش م نیزد و رو به آترد ی.لبخند محوهیک زیعز نیجا خورد اما حدسش سخت نبود که بفهمه ا ایمان

 نییاما راهکار پا هیتب چ علت دید دیتکون داد: خب اول از همه با ینف یبه معن یاومده سر شیپ ایپور یبرا یمشکل
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 گرم باعث یمتعادل باشه هوا دیکه توشه با یاتاق یباشه ، هوا ماریلباس نازک و سبک تن ب کیکه  نهیآوردنش ا

، بدن داره دما  ستین ینگران یانداخت و اگه لرز هم کرد جا دینازک فقط روش با یمالفه  هیشه ،  یتبش م دیتشد

و  ، دست زیتم یپارچه  کی.از آب ولرم و مخلوطش با نمک استفاده کن و باهیعیواکنش طب کیکنه و  یم میرو تنظ

تب برم بهش بده و  کیشه. یترش م شیو مرطوب کن.حتما آبش ولرم باشه ، آب سرد باعث لرز ب دنشسر و گر

 تر از شیو ب ومدین نییاگه تب پا ایبدنش در اثر تب جبران شه اما پور یشده  ریبخوره تا آب تبخ ادیز عاتیما

و  رهیسرم بگ دی.اون موقع حتما بامارستانیبره ب دیبدنش باال بود با یراهکارا همچنان دما نیا یچندساعت با همه 

 براش انجام شه. یاقدامات اورژانس

 

 .سالم برسون.فعال.زمیرو به حافظش سپرد و بعد اتمام حرفاش با عجله گفت: ممنون عز ایمان یتمام حرف ها عیسر

 زادیسر پر یتماس و قطع کرد و به طرف سارابانو که نگران باال دیرو که شن ایمان ی دهیمتعجب و کش خداحافظ

 .رونیب نشیفرستاد یم دیبارون نبا نیا یرفته؟! تو ی: عمو لئون کدیبود چرخ ستادهیا

 گفت؟! یچ ای.مانبشه داشیپ دیبا گهی: با آژانس رفت.ددیسارابانو به طرفش چرخ نگاه

 یم زیتم یتشت از آب ولرم مخلوط با نمک و حوله  هیمانتوش و باز کرد:  یرفت و دکمه ها زادیبه طرف پر ایپور

 .شم یممنون م یخنکم بد یمالفه  کیخوام بانو.

مانتو  ریسه ربع ز نیآست زیو از تنش خارج کرد ، بل زادیپر ینرم مانتو یلیخ ایاز اتاق خارج شد و پور عیبانو سر سارا

تنش گر گرفت.نگاه نگران و پر  یکرد و همه  دایتماس پ زادیسبک بود.دستش لحظه با دست داغ پر بایو تقر ینخ

موهاش و که  ی،تما گشیبا دست باال آورد و با دست د یرفت و برگشت کرد و سرش و کم زادیصورت پر یاخمش رو

که با گردنش تماس نداشته  یسرش فرستاد.جور یبود جمع کرد و باال دهیاز حجم عرق به گردنش چسب

هزاربارشون  دنیبه بو کردن و بوس یبیعج لی.مدیموهاش لرز ی رهینرم و ت یباشن.دستش با لمس اون تارها

 ی، آمد و شد کنه.انگشتش نوازش گونه رو زادیپر یموها ونیپنجه هاش م تبخواست مر یداشت.اصال دلش م

ده سا راهنی.کاپشنش و با پشد یم دیحس سرکشش ناام نیبلند شد.داشت از خودش و ا عیگونش و لمس کرد و سر

طور باز  نشدند.براش تنگ بود و ناچار همو یلباس بسته نم یکه سارا بانو بهش داده بود عوض کرد اما دکمه ها یا

تخت نشست.با  یانداخت و رو سشیخ یموها یگذاشت.حوله رو رو شیپهنش و به نما ی نهیرهاشون کرد و س

 کرد و با درد سیبود ، حوله رو داخلش خ شینگران یکه نشونه  یظرف آب و گرفت و با اخم عیو سربرگشت سارابان
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معصوم خانم  یچهره  ی رهیخ ایکرد و پور پتوش نیگزیجا ی.سارابانو مالفه ادیکش زادیپر یشونیصورت و پ یرو

ود و ب زیکرد.براش عز یبه تنش محکوم م زادیپر یبسته  یکه چشما یشیو تشو یعکاسش ، تنش سوخت از نگران

 د.کر یتب دار و تند اون اضافه م یو به نفس ها دیبر یسرش ،شده از جونش نفس م یبودن باال زیعز نیبه حکم هم

 ید ولکر یاومد.فعال صبر م یبدش م مارستانیب یبود که چقدر از فضا ادشیشد  یکه بستر شیتنفس یماریب سر

 شدند. یم مارستانیب یشد قطعا راه یکم نمنفس برش  یگرما نیاگه ا

 

 زادیپر یبا دستش انگشتا ایاز جاش بلند شد و با گفتن لئون برگشت اتاق و ترک کرد.پور عیدر، سارابانو سر یصدا با

 یمردونش گره  یکرد خودشم از تب اون تب کرده.ابروها ی.حس مدیبار به گردنش کش نیو نوازش کرد و حوله رو ا

حت را یبه معنا یدادند.با ورود عمو لئون از جاش بلند شد و لئون دست یم ینگران یخورده بودند و نفساش بو یکو

انداخت: سارا  ینگاه زادیشد و به پر کشینزد شیشگیخشک و مقتدر هم ی.با همون چهره باش براش تکون داد

 با داروش بهش بده.االن چطوره؟! ارهیرفت آب ب

به  یخوب نبود.سر یعنیبود  دهیانقدر پر یتا وقت زادشیخارج شد.خوب نبود.رنگ پر نشیز سپر فشار ا ایپور نفس

 ایرو باال آورد.نگاه پور ایچپ و راست تکون داد و سارابانو با آب و دارو برگشت.قرص و از کاورش خارج کرد و سر مان

قرص و بهش داد و لب زد: زمان  ی.سارا بانو به سختدیرکشیت نشیس یتو یزیحالش قفل شد و چ یب یچهره  یرو

 دوباره بخوره. گهی، چهارساعت د نیبزار

 .باال سرش هستم نیاستراحت کن نیانداخت و لب زد: من ممنونم ازتون.بر یساعت و نگاه ایپور

دل آدم و  شیضیمر دهیخند شهیبچه انقدر هم نیآره پسر.ا یهم گره خوردند: من دلم طاقت نم یسارابانو تو یاخما

 پوکونه. یم

 لطفا. نیاستراحت کن نی.برنداره یا دهیمحض بود: بودنتون فا قتیچشماشو کوتاه بست.حق ایپور

دختر تنها باشه.دستش و دور شونه  نیخواست با ا یبود.م دهیتاب پسر مقابلش و فهم یبلند شد.حرف نگاه ب لئون

 .میاستراحت کن کمی میسارابانو حلقه کرد: حق با اونه.بر یها
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قرار  ادزیپر یشونیپ یرو یتاب دست یهوا پخش شد.ب یتو ایبه اجبار همراهش شد و با رفتنشون ، نفس پور انوساراب

.از جاش بلند شد چشماش یانداخته بود رو هیبلندش سا ی.مژه ها، گره به گره ابروهاش داغ شد یداد و با حس داغ

سرش نشست و موهاش و عقب  یکنه.دوباره باال یت میبستش و اذ ی.حس کرد نور پلک هاو برق و خاموش کرد

 شیقرار یقرار داد.ب زادیگردن پر یو رو سیخ یتخت وصل کرد و پارچه  نییسر خودش و به پا یرو یداد.حوله 

 یداشت ،خم شد و لباش و آروم رو ینیبود.کال روز سنگ نی.گلوش سنگاوردیکرد.طاقت ن یداشت تا حلقش نفوذ م

از لب هاش به کل  ی.اون داغدیشد اما عقب نکش یتر زخم شیوند.لبش سوخت و گلوش بچسب زادیداغ پر یشونیپ

 شیشونیپ یو رو شیشونیخواست تبش و به جون بکشه..آروم لباش و جدا کرد و پ یکرده.م تیتنش سرا

 کیو پر دردش مثل  یزخم یداغ خورد.چشماش و آروم بست و با صدا شمیشونیگذاشت.هنوز لباش داغ بود که پ

 زمزمه کرد: ییالال

 قدم زدن با تو رو دارم یدلتنگ هنوز

 کارمیم یبا نفسات تو باغچه شمعدون هنوز

 عاشقتم ماهک من از دل و از جون هنوز

 ناردون یدونه ها یِرنگ یاون گوشواره ها با

 بارون ریباز ز میزندگ یکل غصه ها با

 

  نه ای یکنیم باور

 عاشقم اما نه من

 تم وونهید من

 

  یتکرار یصه ق نیا

 یاجبار یدور نیا
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 کرد وونهید منو

 

و نشونه گرفت:  زادیپر یمردونش ،گوشا ی.چشماش و بست تا مغلوبش کنه و صدادیتا پشت چشماش رس بغض

خانم کوچولو که خودمم  ینقطه ضعفم شد یحالتو نداره.ک نیا دنیطاقت د ایچشماتو باز کن خانم عکاس.پور

 دم؟ینفهم

 

ساعت سه صبح بود که تب  بای.تقرستادیو عقب تر ا دیموش کش یتارها ونیم یشده بودند.دست نیسنگ پلکاش

 رونیب ینفسش و با آسودگ زادینسبتا خنک پر یشونیپ یبعد گذاشتن دستش رو ایکامل قطع شد.پور زادیپر

ودند و رنگش تب نب ی ختهگونه هاش گل اندا گهیشد.د رهیخ شیمهتاب یتخت نشست و به چهره  یفرستاد.لبه 

مال  یخستگ نیزد.انگار ا یهم توشون پرسه نم ی.چشماش خسته بودند اما خوابدیرس یتر به نظرش م دهیپر

لحظه  نیآرامشش تازه هم ینقطه  دیبراش نداشت.شا یجز سخت یزیکرد چ یروحش بود.کل روز و اگه دوره م

بشه و  رشیکنه.نگاهش خ یصورتش ، عاشق ونیم تونست یاومده و اون م نییپا زادیلحظه که تب پر نیبود.هم

 اون بلغزه. یانگشتا ونیدستاش م

 

بست و  یکرد.چشماش و با خستگ یم جادیپوست معطرش درونش ا دنیبوس یبرا یبیولع عج زادیپر ی چهره

 ی.چندلحظه دستش و پشت گردنش نگه داشت و بعد آروم و خسته از جاش بلند شد.نمدیموهاش و به چنگ کش

وم ها شده بود.معص یپر هیشب بیعج دهیکه با اون رنگ پر یزادینفوذ کنه.پر زادیپر میبه حر نیتر از ا شیخواست ب

اد و فرست رونی.نفسش و آروم بدونستن ناراحت بود نی.امروز باهاش خوب تا نکرده بود و خودشم از ایافتنیو دست ن

سرد به  یهوا کمیداشت  اجیبود از اتاق خارج شد.احت الشیخ یراحت یتبش که تنها برا یبعد چک کردن دوباره 

سوز  یکه جلو نیشد و بدون ا اطیسرو صدا وارد ح یو عطش خواستنش فروکش کنه.ب یکلش بخوره تا اون داغ

ه ک اطیکف ح یها کییموزا یسیپله ها نشست.خ یآره رو یبازش کم ب یبا اون تک پوش و دکمه ها یسرد زمستون

 بخندچرخوند.نگاهش و به اطراف چرخوند و ل یم اطیتر داخل ح شیبود ،سرما رو ب شیاعته پبه خاطر بارون چندس

 هی شییتنها ی.دوست داشت روزارقم بخوره یخونه ا نیهمچ کیتو ندشیروز به خودش قول داده بود آ هیزد. یتلخ

با  وارشیطرف د کیساده.دوست داشت  یها کییو موزا یبهمن یوارایجا با د هیآرامشش.. یبخره برا ییجا نیهمچ



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
241 

 

اومد دور حوض خونش  یبکشه و بره باال.بدشم نم اخهاز برگ انگور و به ش یکمیرونده سبز بشه و  یعشقه و گل ها

بنفشه  نشیباغچه که توش درخت توت و انار داشته باشه و ب کیبا  وسفیو حسن  یشمعدون یپر باشه از گلدونا

که  داشت کمیباغچه کوچ کیبود و  یآب شهیتراس خونش هم اهاشیرو یشب.تو یحبوبه و م اسیبوته  کیبکاره با 

 یکنار هم نشسته بودند.تو یداشت که پنج ضلع یرنگ یپنجره ها اهاشیرو یکاشت.خونه  یخوردن م یتوش سبز

 یگوش م یقیخورد ، موس یم ی.چاخوند ینشست روش و کتاب م یم ایکه پور زیم هیراک بود و  یصند کیتراسش 

داشت و به  یرمشلنگ قرمز ب کی.بعدازظهرا رونیمدرن ب یایکرد.بدون اون دن یم یکالم توش زندگ کیکرد.

 .شیزندگ یشد بو یخاک م یو بو دیپاش یآب م یبهمن یوارایها و د کییموزا

، سرو تهش  شیپدر یبود.نه توش پنت هوس بود و نه من مثل عمارت خونه  یشکل نیهم شهیهم اهاشیرو ی خونه

 یاز همون سرشب تو دیها شا یرفت و ازش دور بود.تازگ یساده م یزندگ نیا یسال ها دلش برا ایمشخص نبود.پور

 یو موها دیسف ریحر راهنیپ کی.با دید یو کنار خودش م زادیالمپ روشن شده بود و پر کی اهاشیرو یخونه  نیا

 دیپشت گردنش کش یکرد.دست یرو با نگاهش سحر م ای، پور نیدورب کیلبخند و  کیبا  دیباد که شا یباز و رها تو

 شد. رهیسرش خ یو به آسمون باال

تاخته بود که اشتباه بود.انگار  یخاک یجاده  کی یو چندسالش و تو یعمر انگار راه و اشتباه رفته بود.تمام س تمام

 یاشتباه م یوقته دار یلی...خستیو گرفته بود و متوقفش کرده بود.گفته بود با قشیاز پشت  یدست کی

 داد. یقلبش و کاهش م دورکه درد  یآروم شروع به خوندن کرد.کار یصدا هی.ناخوادگاه با یر

 سازم.. یگرفته ، مثل صدا یلیخ صدام

 بازم کنار تو بسازم. امویخوام دن یم

 .نمیبش شتیلحظه بازم پ هیتنگه  دلم

 .نمیتورو بب دیخونم شا یم ییهرجا من

 دم.. ی..برات رگامو میظیمن غلخون  تو

 فرستاد.. رونیب یشد و نفس رهیقطع شد ، به آسمون خ صداش

 ..ابونیتهرون..سکوت خ یشب ها تو
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 آروم سارا بانو سرش و به عقب چرخوند: تبش قطع شد؟! یصدا

 یافکارش ، با دست خال ونیشکست خوره از جنگ م کی نیبزنه.چقدر براش سخت بود.ع یکرد لبخند یسع 

 برگشته بود: بله.

شونه هاش  یرو هم که همراهش آورده بود رو ایبانو هم تو پوشش ژاکت نرمش کنارش نشست و کاپشن پور سارا

 اون تخت؟! یرو یفتیتا فردا شب تو ب ینشست یاومد راهنیپ نیانداخت: با ا

بانو دوباره بلند شد: سارا  یستاره بود.صدا یب بیبه دل آسمون داد و کاپشن دور خودش فشرد.آسمون عج دل

 خستست. یلیده خ یخواب ، دل به دل آسمون م یکه شب به جا یگفت اون یم شهیمادرم هم

 : خستم.شینیب ریز دیچیپ اسی یبخار داد.بو کیهوا طرح  یتو ایپور نفس

 شما جوونا با خودتون؟! نیکن یو گفت.چه م نیبعد از ظهر هم زادمیشد: پر رهیهم به روبرو خ سارابانو

 

 یو تماسش با لب هاش و م گارشیس لتریتلخ و بدطعم.دلش ف یانحنا کیشکل گرفت. ایپور یلب ها یرو یپوزخند

.پشت رهیکام بگ گاریشد تا بخواد جلوش از س یخواست.چشماش و آروم بست.احترامش به سارابانو مانعش م

 !و گفت؟ نیچرا ا زادیصداش کرد: پر یو حواله  شیگردنش و چنگ زد و کالفگ

پسر و خودش انگار بزرگ کرده بود.بعد  نی.درک احواالتش براش سخت نبود.ادیسارا بانو به سمتش چرخ سر

داره احساساتش و باز  ایکرد پور یو تازه داشت حس م دیاحساساتش و د ی، مردن همه  ایبا مان شیشکست عشق

رفته بود.دستش و  ادشیشناختشونم از  اهحس ها فرار کرده بود که ر نیبود انقدر از ا نیکنه.اما مسأله ا یم یساز

 !یدون یو خودتم خوب م نیپسرم.ا یقرار داد: دلش و شکست ایپور یشونه  یرو

گفتن نداشت.سه  یبرا نیجز ا یزیافتاد.رسما گند زده بود.چ نیماش یآموزشگاه و بعد تو یحرفش تو ادی ایپور

زدند که خودش  یحرف م یزیجهان داشتند راجع چ اطیح نیآرامش بخش تر ، وسط یزمستون یسرما یصبح تو

 کرد. ود.تاخت و نابرتمیبهش واقف بود: افسار زبونم ، افتاد دست غ یبهتر از هرکس

نقره  یموها یتر شدند و تابش مهتاب رو قیدور چشمش عم یسارابانو نشست.چروک ها یلب ها یرو یمحو لبخند

 !یش یرتیغ ایبودم بعد مان دهیبه وجود آورد: ند یخاص ی،تأللو شیا
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 یورط نیا یکی،  ایبودم بعد مان دهیدرد داشتند: خودمم ند ی، نفساشم حت شیشونیپ یسر خوردند رو ایپور یموها

 حس زانو خم کرده. نیدر مقابل ا ایکه حس کنم حسم به مان یطور هیبتونه دلم و بلرزونه..

 !؟یاشقسارابانو آروم شد: پس ع یصدا

زن و شوهر بدهکار بود.صداش عفونت کرده  نیبه ا یلیشد.خ رهیخ شیزندگ یارمن یمهربون رزنیبه صورت پ ایپور

گفتم عاشقشم و از  یکیبار به  کیداد:  یتر شدن م یبود که چطور به احساساتش مجال قو ریبود انگار.از ماه دلگ

که دست خودمم  یگوشه ا کیانداختم  وحبس کردم  یزندون آهن کی یعشق و تو گهیدستم رفت..بدم رفت.د

 یو حاال با قدرت دهیسال ها جنگ نیتر از قبل شده.انگار تو تمام ا یدونم چطور آزاد شده اما انگار قو یبهش نرسه.نم

ن مترسم.بعد اون اتفاق  یرو از دست بدم م یکیو بازم  ادیکه ب نیترسم..از ا یده برابر سابق بهم حمله کرده.ازش م

 نیبهشون بگم مامان و بابا.من سر ا دیزبونم نچرخ گهیفقط عشق از دست ندادم.مادرم و پدرمم از دست دادم.د

ساختم و  گهید یایپور هی.دمیو آجر به آجر از اول خودم و چمو از دست دادم بانو.رفتم استکهلم  زیعشق همه چ

دونم تمام وجودم اون دختر  یو خوب م نیآد اما ا یبدم م کلمه نیعاشقه؟! از ا یپرس یم ایپور نیبرگشتم و حاال از ا

 یمحافظت کنم.م شیخوام از لبخند و شاداب ینخواسته.م یطور نیکس و ا چیخواد که ه یهم م یطور هیخواد. یو م

 نه؟! ایحسم بهشه.حاال به نظرت من عاشقم  ریتفس نی.استمیگاهش باشم و پشتش با هیخوام تک

 

 جون گرفته یطور نیمردنش ا یپسر چطور حس ها نیقطعا معجزه گر بود.ا زادی.پرنگاهش کرد یبا شگفت سارابانو

 یپسرم! حاال م ی: تو مجنون شددیکش یکنه؟! نفس آه مانند لیعشق و به شفق تبد ییبایبودند که هر کلمش ، ز

 ؟یکن کاریچ یخوا

 یتنش نبود.وقت یخشک کنندش تو یها شهیو ر دیاز ترد یاثر گهیشد.د رهیسفت شد و قاطع به ماه خ ایپور فک

 از دست بده.تحکم صداش دهیخواست بازم نرس ینداشت.نم یمعن دینشسته بود ترد رونیمثل اشکان اون ب یبیرق

 گم. یماه و هم به زانو درآورد: چشم که باز کرد بهش م

 .ستیسارابانو شکه اش کرد: وقتش ن حرف

 !؟یشد: چ رشیو اخم کرده خ ناباور
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 یاریدلش و به دست ن یتا وقت رهیبگ یزن دلش از دست کس کی ی: وقتستادیروبروش ابانو از جاش بلند شد و  سارا

ه ک ینه گندست.اول گند کیاگه دلشم با تو باشه جوابش  یحت یکنه.بهش بگ یاحساست تره هم خورد نم ی، برا

 نتخاب بده.ا حق.بهش یقلدر یدرست کن و دلش و نرم کن بعد بهش بگو.البته ب یزد

 یو برفت و دست آخر ،کالفه  نییباال پا ایذهن پور یتوپ تو کیرد شد.حرفاش مثل  ایاز کنار پور میو مثل نس گفت

 کرد؟! یصبر م دیطاقت چشماش و بست.بازم با

 بود. دهیفهم ریخواستن عمرش و چقدر د نیخواست و قاطع تر یو م زادیحروف اسمشم وحشتناک بود..پر یحت

***********************************************************************

****** 

 

 :زادیپر

تر از  نیشدم.بدنم پر از درد بود و چشمام ، انگار سنگ رهیو سردرگم به اطرافم خ جیچشمام و باز کردم و گ آروم

ابانو سار یجا اتاق خونه  نیمتوجه بشه اتا ذهنم  دیطول کش یا هیشده بودند.چندثان یصورتم بار اضاف یتو یهروقت

اتاق و روشن کرده بود انداختم و آه از نهادم بر  یکه قسمت جنوب دینور خوش یها کهیبه بار یو عمو لئونه.نگاه

 شنهادیبدنم بود که به پ یبود حال بد و گرگرفتگ ادمیکه  یریتصو نیبودم؟! آخر دهیجا خواب نیا شبید یعنیاومد.

رفته بودم که صبحش چشم باز کرده  یو بعد انگار به خواب زمستون دمیجا دراز کش نیبهتر شدنش ا یسارابانو برا

مع و ج زیر یتخت ، چشمام کم نییمانتوم پا دنیشم و با د زیخ میگاه بدن دردناکم کردم تا ن هیبودم.آرنجم و تک

شونم قرار دادم و  ینشستم.دستم و رو تخت یباال انداختم و آروم رو یاومد درش آورد باشم.شونه ا ینم ادمیشد.

شده بود.اتفاقات روز قبل  یدرد و کوفتگ ریتنم اس امکارزار برگشته بودم و تم کیمشغول مالشش شدم.انگار از  

قبل  ادمهیبه روز مزخرفم فکر کنم. یخواستم حت یرو پوشش داد.نم یزیدراومد و چهرم اخم ر شیذهنم به نما یتو

ته داش میتون یکردم م یکه فکر م یهم زنگ زده بودم و قرارمون و کنسل کرده بودم و روز خوب یلیبه ل دنمیاز خواب

بود ن یاجیخوب بود و احت زیموکت نرم قرار دادم و آروم از تخت بلند شدم.بل یرسما نابود شده بود.پاهام و رو میباش

م قرار بالش یکردن شالم که درست باال دایپ یاتاق گردوندم برا یتو یرفتن روش بپوشم.نگاه رونیب یمانتوم و برا

به وجودم چنگ انداخت که با گرفتن  یلحظه ا جهیسرم انداختم.احساس سرگ یداشت.برش داشتم و آزاد و رها رو
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 نمدیباز شدن در نگاهم و به اون طرف چرخوند.سارابانو با د یتخت مانع از افتادنم شدم.چشمام و کوتاه بستم و صدا

 رفت؟! جی! سرت گ؟یکرد و تند نگاهم کرد: دختر چرا از جات بلند شد تر عیقدماش و سر

 

 .ری..صبحتون بخکمینگاهش جا خوردم:  یتو یهمه نگران نیبزنم.هرچند از ا یکردم لبخند یسع

 قرار میشونیپ ی.دستش و آروم رونمیتخت بنش یو گرفت و وادارم کرد رو ربازومیو آروم داد و ز رمیصبح بخ جواب

 .ی.خداروشکر االن بهتریصبح تب داشت یکایداد و زمزمه کرد: تا نزد

ن بگم که با قرار گرفت یزیهم نبوده.خواستم چ لیدل یب یحجم از کوفتگ نیشدم؟! واقعا حالم بد بوده؟! پس ا شکه

 هیو من تو تجز که دکمه هاش تماما باز بود الل شدم.اخم داشت راهنیپ کیچهارچوب در باز اتاق با  ی،تو ایپور

 !؟یجلو اومد و نگاهم کرد: بهتر تی.با جدشدم یم، دوباره داشتم منگ  شبمیجا بودنش و حال بد د نیا لیتحل

تکون دادم و با چشمام سوال به خورد نگاهش دادم.سارا بانو به  یو تنها سر یزدن حرف ینکرد برا میاری زبونم

 راهنیسر جاش..تو هم با اون پ فتهیبخوره فشارش ب ارمیب یزیچ هی.برم کمیرفته فقط  جی: سرش گدیطرفش چرخ

 دختر مانور نده.لباست خشک شده اتو کردمش. نیا یجلو

 لباسش تیبامزه از وضع یلیکشوندم.خ یحرف آخر سارابانو به لبخند محو ایوجود تمام جا خوردنم از حضور پور با

 یبدنش ، چشما یعضالت سفت و سنگ دنیهم تخس نگاهش کرد.واقعا هم سارابانو حق گفت ، د ایانتقاد کرد و پور

دلخورم.لبخند محوم خشک شد و سارا بانو از  آدم نیافتاد از ا یم ادمیکرد.تازه داشت  یمن و داشت مات خودش م

رزوند و تنم و زخم کرد: جسم خسته و دردمندم و صداش ،گوشام و ل یشد رو نیسنگ ایرفت.نگاه پور رونیاتاق ب

 آد؟! یم ادتی یزیباال اومد.چ یلیخ شبیتبت د

 

متضاد  یحس ها نیحال چقدر دوسش داشتم.ا نیدر سکوت نگاهش کردم.چقدر ازش دلخور بودم و در ع چندلحظه

عالم خواب و تب  یتو دیآد؟! واقعا با یم ادمی یزیکرد.گفت چ یم یداشت از درون من و متالش یمنبع انرژ کیمثل 

 ! اد؟یب ادمی دمیبا یخاص زیشونم رها کردم:چ یشالم و رو یانداختم و لبه  ریموند؟! سرم و ز یم ادمی یزیچ
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 نمیلمس دورب ی.دستام براشیشونیپ ینرم سر خوردند رو یلیزانوش قرار داد و موهاش ، خ یکرد.دستاش و رو اخم

امن ساخته  یخونه  هیقلبم واسه خودش  یتمام حاالتش ، تو آدم با نیحالتش به رعشه افتادند.ا نیو ثبت ا

! ؟ینک یکرد: بار چندمه که من و نگرانم م زمهزم یگلوم گره خورد وقت یکردم؟! نفسم تو یم رونشیب دیبود.چطور با

 !؟یدون یخودت م

 یبخار شد و محو جلو کیبه  لیهوا ،تبد یتو میاز دلخور یبخش کیپرسش و کرد که انگار  نینرم و آروم ا انقدر

اضافه کرده  یچا یکرد.انگار شکر به تلخ نیریچشمم نابود شد.اخم داشت اما لحن نرم و خاصش ، اخمشم برام ش

 .شهیشم هم یبود: من باعث زحمتت م مفهوممردونش که احساسات توش برام گنگ و نا  یشدم به چشما رهیبود.خ

 مون لحن نرم و آرومش زمزمه کرد: لطفا مزخرف نگو.اما با ه یجد یلیهمون حالت نگاهم کرد و خ تو

زود خاموش شد.آروم  یلیاما خ دمیحالتم د نینگاهش از ا یلحظه برق لبخند و تو هیحرفش گرد شد. نیاز ا چشمام

 دمیدلخورم بود نگاهش کردم و گردنم و عقب کش بیگرد که عج ی.با همون چشماستادیو مقابلم ااز جاش بلند شد 

دونم بار  ی: نمدیشد و پلک من لرز دهیگونم کش ی.انگشتش نرم رونمشیکه هستم ، بتونم بب یت نشسته اتا در حال

 شم. ینگرانت م یادیچندمه اما انگار..ز

کنم تا با سر بخورم  ریتعب یزیدوست نداشتم به چ گهیحرف و د نیلحن و ا نیکرد.ا ریگلوم گ ونیدهنم م آب

نگاه محکم اما مهربون:  کیو انگشتش سقوط کرد.نگاه اما از نگاهم نگرفت. دمیصورتم و عقب کش ی.کمنیزم

 سپارم. یمن باش خانم عکاس.خودت و دست خودت امانت م ی زادهیمواظب پر

 مطمئنش.سر قلبم داد یادینگاه ز ی.نگاهم دودو زد توستادیجمله ا نیراه با ا ی ونهی، م میتنفس یمجرا ونیم نفسم

جمله به خاک بکشه.سرش و آروم آورد  کیو با  اتیمرد بلده کاخ رو نینکن..که ا رشیزدم که باور نکن.تعب

 کیگوشم بگه.عطر تنش با  ریز یزیخواست انگار چ ی.مستادیجلو.چشمام آروم بسته شد و سر اون مماس گوشم ا

 نشیبه س مینیبا چسبوندن ب قیدم عم کیکرد تا  یبهم رحم م دیو خدا با دیچسب مینیغلظت پررنگ به تاژک ب

به گوشم بم تر و خاص تر شده بود و با برخورد نفساش هنگام حرف زدن به گردنم ،  یکی.صداش به خاطر نزدرمینگ

شم حراست کننده  ی.اون موقع خودم مرمیبرسه که ازت پسش بگ یمن باش تا زمان ی: مواظب امانتدیتمام تنم لرز

 تام لبخندش. ی

 یبو نیرفتنش از اتاق بود و ا یم که باز شد ، حرکت در نشون دهنده .چشمادیعقب کش مینس کیو مثل  گفت

زد.نگاه منگم به  یآروم تر م یگرفت و قلبم کاش کم یبرد.صداش و از گوشام کاش م یعطرشم کاش با خودش م
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لحنش کرد.استخونانم به فغان  وازشتموم خونم که من و معتاد ن یزهر تو کیشد و جملش ، شد  رهیخ دیسف وارید

 ! ؟یافتادند و دستم گوشم و لمس کرد.گرم بود..از چ

 خواستم بهش فکر کنم. ینم

 

 .یشمیدستاتو به من تا باورم شه پ بده

 .یشمیتو تاروپود ر یدون یدونم خوب م یم

 من. یخنده  کیواسه  یگذشت ایکه از دن تو

 پوست و خون به اسم تن؟! کیمن نگذرم از  چرا

 

***********************************************************************

***** 

 یدو براق بود.لبخن دیروها تماما سف ادهیپ یشده بود انداختم.رو دیکه از بارش برف سف یابونیاز پنجره به خ ینگاه

رفت.برف هم چنان مشغول گ یزیتنم لرز ر شیسرد چسبوندم و از خنک ی شهیلبم پخش شد.کف دستم و به ش یرو

کم  دیبه ساعت انداختم.با یشه.نگاه لیمدارس تعط دانبود فر دیکرد بع یم دایطور ادامه پ نیبود و اگه هم دنیبار

واز هفته به اه کیبود و قرار بود شب بعدش من  ایداشتم.فردا کنسرت پور یلیکه با ل یقرار یشدم برا یکم آماده م

 .میکارمون و انجام بد یلیوز با لامر میبرم و به خاطر کمبود وقتم مجبور شد

پام و در آوردم.برخورد پام با موکت ، باعث شد پوست بدنم مور مور شه.سرما از  یبافتن یاتاقم شد و جوراب ها وارد

 ونیاز م یشیگرما ستمیودن ساختمون سب یمیکف اتاق به موکت منتقل شده بود و به خاطر قد یها کیسرام قیطر

 شه. نیزم یطبقات رد نشده بود تا باعث چرخش گرما رو

و ال پالتو و ش عیباعث گرم تر کردنم بشه و سر یتن زدم تا حساب نمیشلوار ج ریاز ز یرنگ یچسبون و مشک شلوار

قط کرد.ف یم دایپ یپوستم حالت بد یکردم رو یاگر م نیسنگ شیزمستون آرا ی.تودمیرنگم و پوش یکاله سرمه ا
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 شیاومد و اگه از آرا یکه برف هم م خصوص.به دمیرژ کم رنگ به لب هام کش کیپوستم و مرطوب کردم و  یکم

از اتاق خارج شدم و بعد  نمیدورب فیبود.بوت هام و برداشتم و همراه ک ادیز زششیشدم امکان ر یچشم بهره مند م

 دنیچیهم دست کردم و با پ مویبافتن یاومدن از پله ها دستکش ها نییپا نیفتم.حر رونیب خچالیچک کردن گاز و 

 یرو لحظه ا ادهیراه نشه.با ورودم به پ مهین قیصورتم ، به نفس کم رمقم کمک کردم تا رف ورمحکم شال گردنم د

اهواز انقدر برف  یبردم.تو یبرف با صورتم لذت م ینرم و مخمل یو چشمامو بستم.از برخورد دونه ها ستادمیا

فا بر یو داد راه بندازم و رو غیاطرافم ج یدیسف یبرا ابونیحسرت به دلمون گذاشته بود که کم مونده بود وسط خ

 بدوام.

فکر و  ی، کم اینرم پور یحرف ها دنیاجازه داده بود بعد پنج روز از  مالقاتم با اشکان و شن شیبرف و شاد نیا

 ریرو تفس ایپور یکه نخوام حرفا نیخسته بودم از فکر کردن بهشون و ا قتایقو به کنج ذهنم بفرستم.ح لیتحل

 با عقل و قلبم. نیجدال کامال سنگ کیکنم.

ه اتوبوس اگ دمی.شاارمیب ریگ یتونستم تاکس یرفتم تا م یتا سر کوچه م دیرو شروع به راه رفتن کردم.با ادهیپ یتو

 رفتم. یم یآرت ینداشت با ب ریتأخ

 

د سوار بودن یکه از سرما فرار یتیجمع میعظ لیخ ونیاتوبوس اومد و م یآر ت یب ستگاهیبه ا دنمیبعد رس قهیدق سه

 ی.نگاهمم از پنجره ستادمیوسط اتوبوس گرفتم و ا ی لهینشستن نبود ، ناچار دستم و به م یشدم.داخل اتوبوس جا

از  یکیبه  یعکاس ینکنم.قرار بود امروز برا و رد ظرممورد ن ستگاهیدوخته شده بود تا ا رونیبزرگ اتوبوس به ب

دعوتمون کرده بودند تا از بچه ها عکس  یلیمادر ل قیپروشگاه از طر نی.مسئولمیسطح شهر بر یپروشگاه ها

 افکارم و بهش ی جهیپروندشون و من بعد اتمام کارم اون جا با اشکان هم قرار داشتم تا نت یبرا میریبگ یپرسنل

 شتیدونستم تا در موقع یشد فکر کرده بودم اما م یگفته م دیکه با یقسمت از روزم و جمالت نیا یبگم.بارها برا

 کی نیع دینه.ترد ایدرسته  ممیکنم.هرچند اصال مطمئن نبودم تصم یتونم جمالت و سرهم بند ینم رمیقرار نگ

 نینبوده که تا به ا دیشا قیعم میندگز یوقت انقدر دوراه چیافکارم و تو خودش غرق کرده بود و من ه اهچالهیس

 مهمون قلبم کرده بودم. یو دودل شیحد ، تشو
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 رشیسم بایرفتم چون تقر یم ادهیپروشگاه رو پ ریجا تا مس نیاز ا دیشدم.با ادهیاز اتوبوس پ ستگاهیبه ا دنیرس با

کردند.چه  ینرم و رد دار م یها یدیهوا بود و پاهام اون سف ینبود.نگاهم به رقص برف تو ییرو نیماش ریمس ادیز

 یجا بودند تا م نیهم االن ا شایمامان و پوالد و پر ستخوا ی.دلم ممیرو تو اهواز ازش محروم بود ینعمت بزرگ

.مقابل پروشگاه که قرار گرفتم چندلحظه به میبش ی، غرق خوش یپنبه ا یها یدیسف نیا ونیبا هم م میتونست

دیکش یم دکینرگس رو  یزرد نصب شده باال پروشگاه اسم شکوفه ها یوانداختم.تابل ینگاه شیمیساختمون قد

 یناخوانا به نظر م شییوقته از نصبش گذشته چون به شدت رنگ و روش رفته بود و جاها یلی.معلوم بود خ

اجازه  ، نمیخودم و باال گرفتن دورب یدر و باز کرد و من با معرف ی.جلوتر رفتم و زنگ کنار در و فشردم.نگهباندیرس

به اطرافم و انداختم  ی.نگاهیمیقد یمدرسه ها بود.ساده با چندتا تاب و سرسره  اطیح هیشب اطشیورود گرفتم.ح ی

کس و جز خدا  چیکه ه ییکنند از بچه ها یفرستادم.هجده سال قرار بود مهمان دار رونیب نیو نفسم و سنگ

 کنند؟! یجا زندگ نیا شونیبچه ها قرار بود تا هجده سالگ نینداشتند.ا

 

 بیبخورم.از ج یباعث شد تکون سخت لمیموبا یکه صدا دیچرخ یرنگ و لعاب اون جا م یب یفضا یهنوز رو نگاهم

تماس و وصل کردم: به جان خودت تو  ی، با لبخند محو یلیل یعکس بامزه  دنیو با د دمشیکش رونیپالتوم ب

 .یخواد غر بزن ی.نماطمیح

 .اطیاالن ح امی: مدیفرستاد و غر رونیو تماما ب نفسش

شد.خودش و با دستاش بغل  دایپ یوکلش از ساختمون اصلبعد سر یقطع کردم و کم یحرف اضافه ا چیه بدون

 !ید یلفتشم م یاومد ریچرا؟د یستادیا نجایسرما و برف ا نیگرفت و به طرفم اومد: تو ا

رفتم  یمون طور که همگام باهاش به طرف ساختمون مبه غرزدنش نکردم.دستم و دور شونش قرار دادم و ه یتوجه

 من چقدر هالکم واسه برف. یدون یزمزمه کردم: تو نم

و نادره ، پس احتماال تو اهواز فقط برف  ادیپالتوش فرو کرد: واال تو تهرانم برف کم م بیو دستاش و تو ج دیخند

 .استیبراتون رو

و  زهیروش بر یتا برف ها دمیکالهم کش یرو ی.دستمیبست رو پشت سرمون یو در فلز میوارد محوطه شد هردو

 واال. میدید لمای.فقط تو فایدر حد همون رو یزیچ هیشال گردنم و باز کردم: 
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روبرومون و رد  یپالتوم شدم و همراه هم راهرو یو از دستم گرفت و من مشغول باز کردن دکمه ها فمیک

ه آدم ب یخوب یانرژ واراید یرو یو صورت یشده بود.رنگ آب ریانگار تازه تعم رونشی.داخل ساختمون برعکس بمیکرد

 داد. یم

 که سنشون نی.به خاطر امیبزرگ تر شد یوارد اتاق بچه ها شییو بعد با راهنما میپرورشگاه رفت ریبه اتاق مد اول

که  ینرا.با وارد شدنم به سالبه سراغ پسرا رفت و من رفتم سراغ دخت یلیشده بودند.ل یتیجنس کیتر بود تفک شیب

هم  ییبایز تینها یب یده سال بودند و چهره ها یباالاکثرا  بایاون جا جمع شده بودند به وضوح جا خوردم.تقر

 داشتند.

 

ا بودند و همه ب ستادهیمرتب ا یلیتصورشون نکرد.خ بایو ز دینگاهاشون و د یموج زده تو تیشد معصوم ینم یعنی

که اون جا بود قرار دادم و  یا شهیش زیم یو رو نمیکرده سالم کردند.دورب نیتمر شیگروه سرود از پ کیهم ، مثل 

ن که بهشو نیا یترحم فقط برا یداشتم.نه برا اجیتتر بهش اح شیجا ب نیکردم.ا یلبخندم و پررنگ تر از هروقت

خندم گذروندم و بعد صدام و رسا کردم: تک تکشون و با لب ی.اول چهره یطیلبخند بزنن.تحت هرشرا دینشون بدم با

 خوشگلتون اومدم. یاز چهره ها یعکاس یهستم.برا زادیماهتون.پر یسالم به رو

 نیا یدونستم بچه ها یباهاشون برقرار کنم.م یدوستانه ا یهم بهشون زدم تا رابطه  یکه تموم شد چشمک حرفم

سن  یتو یکه نخوان اما وقت نی.نه استندیو اعتماد کردن و خوب بلد ن رنیاز اندازه سخت ارتباط پذ شیمرکز ب

 .دووند یم شهیر ودشونوج یتو یاعتماد یاز پدر و مادرشون جدا شدند ناخوداگاه ب یکودک

عکسا  ی نهیانداخته بودند تا پس زم وارید یکه رو یدیسف یو پارچه  یو دور گردنم انداختم و به صندل نیدورب

 !ن؟ینینش یانداختم و بعد به طرف دخترا برگشتم: کدومتون اول م یباشه نگاه

 

 خورد سن داشته باشه جلو اومد: من. یکه حدودا شونزده سال بهش م یکردند و دختر یبهم نگاه یکم

ارم و رفت شونیدونستم بق یکردم و چون م تشیهدا یبه روش زدم.دستش و گرفتم و به طرف صندل ینیریش لبخند

 خوشگل؟! هینظر دارند از لحن شوخم استفاده کردم: اسمت چ ریز
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 .دهی: سپدیرنگش کش یمشک یمقنعه  یبه لبه  یزد و دست یمحجوب لبخند

 !؟یدون یو م شیخوره.معن یبهار: اسمت بهت م یشکوفه ها ییبایبه ز دیبود شا باینگاهش کردم.ز یکم

عکس  یشونش مرتب کردم تا تو یمقنعه رو رو ی.لبه هانیرو داشت جز ا ینگاهم کرد.احتماال انتظار هرجواب گنگ

،  صورتش دی.قرص سفادین شیعکسش پ یبرا یکردم تا مورد تیمقنعه هدا ری.موهاشم با دست کامل زفتهیخوب ب

مرکز  نیهجده سال که قرار بود از ا بعد! باست؟یدونستند دخترشون چقدر ز یقلبم و سوراخ کرد.پدر و مادرش م

اون  و دمیکنه؟!لبم و آروم گز نشونیتونست تأم یکجا براش امن بود؟! مگه مرکز تا کجا م یهمه خوشگل نیبره با ا

 صبح زود. یعنیزمزمه کرد: 

اتم توجه نک نیبود که به کوچک تر لیدل نیبودم به ا یاگه عکاس خوب یلیانگشت ابروهاش و مرتب کردم.به قول ل با

 ایگن پگاه  یکنه بهش م یداره طلوع م دیه..صبح زود که خورشپراکنده: بل یابروها نیکردم.مثل ا یم

 .یاسمت ییبایروزه و تو هم به ز یلحظه  نیباتری.زدهیسپ

 

ش و نگاه ستادمیعقب ا ی.کمکرد یبهم نگاه نم بهیغر کیمثل  گهیتر شد.انگار د مانهیتر و صم قیعم لبخندش

و باال آوردم و از دور گردنم بازش  نیدورب دمیسرش ند یریخطوط مقنعه و جهت گ یتو یمشکل یکردم و وقت

و  نیکردم و دورب میده در حالت نشسته تنظیو متناسب با قد سپآماده کرده بود  یلیکه از قبل ل یا هیکردم.سه پا

 صورتش انداختم و یمناسب رو هیتونسته بود فراهم کنه رو با زاو یلیکه ل یکیروش قرار دادم.تنها پروژکتور کوچ

 جان. دهیسپ نیجا رو بب نیکردم: ا یم مینگاهش و تنظ ی هیزاو دیقرار دادم.با نیم و کنار دوربکف دست

ازشون بهش  یبه عکسا انداختم و راض یشد و شاتر پشت هم چندعکس ازش ثبت کرد.نگاه رهیکف دستم خ به

 .یبلند ش یتون یلبخند زدم: م

 خانم؟! نمیتونم بب یبلند شد و به طرفم اومد: م دیترد با

 .نیبب ای.بزادمیخانم؟! پر یگ یبامزه براش کج کردم: مگه چندسالمه بهم م چهرمو

 نیببه دور یو با حالت کنجکاو ستادیاز بچه ها هم کنارمون ا گهید یکیزد و کنارم قرار گرفت. یلبخند یخوشحال با

 شه؟! یچاپ م یطور نیگفت: هم دهیانداختند و سپ یشد.هردو به عکس نگاه رهیخ
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 .مد یفوتوشاپ انجام م کممیبودند حلقه کردم: نه.من روشون  ستادهیجفتشون که دو طرفم ا یدور شونه ها دستامو

 تکون داد: ممنون. یسر یراض

 نم؟یدرشتش نگاهم کرد: من برم بش یدختر با چشما یکیبهش زدم و اون  یلبخند

 یهالک ثبت رو نیدورب نیتکون دادم: حتما.ا دییتأ یبه معنا یو من براش سر دندیاز لحن پر عجلش خند همه

 ماهته.

صورتش و درست کنم.انگار ازم خوششون اومده  ی هینشست و به طرفش رفتم تا زا یصندل یرو یخوشحال با

 گل دختر؟! هیو لب زدم: اسم شما چ دمیکش یبود.نفس آروم

 م؟!و بگ شیجواب داد: معصومه.معن جانیو با ه عیکوچک تر بود.سر دهیسپ از

 ،شونش و به مهر فشردم. تیهمه معصوم نیاراده از ا یو من ب دندیهمه خند دوباره

 بود؟! ییجا نیکدومشون همچ حق

 

***********************************************************************

***** 

 یم فیتعر رستانمیات دوران دببچه ها تموم شده بود و کنارشون نشسته بودم و داشتم از خاطر یهمه  یعکاس کار

 یلیدادم.هنوز کار ل یخنده ها ادامه م نیپخش شده بودند و من خوشحال از ا یطرف کیکردم.هرکدوم از خنده 

کردن بکشم و به صفحه  فیدست از تعر ظهباعث شد چندلح لمیموبا امیپ یتموم نشده بود و منتظرش بودم.صدا

و  ادیباز کردم.نوشته بود دم پروشگاهه..خودم بهش آدرس داده بودم تا ب عیو سر امیاشکان بود.پ ینگاه کنم.شماره 

ق عر امشینه.کف دستم به محض خوندن پ ایهست  یدونستم درست و عقالن یکه نم یمن جوابش و بهش بدم.جواب

و  رونیرم ب یکه کنارم نشسته بود قرار دادم و با لبخند گفتم: بچه ها من چندلحظه م عصومهم یپا یوکرد.دستم و ر

 گردم. یزود برم

 ؟یخاطرتون چ یمعترض شد : پس ا دامه  عیسر ایرو
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 کشه. یساعت کارم طول م میگم.فقط ن یو م امیتر عمق دادم: م شیجام بلند شدم و لبخندم و ب از

بستم و  یکی یکیپالتوم و  یخارج شدم.دکمه ها میکه توش بود یکیتکون دادند و من از سالن کوچ یسر ناچارا

 یشدم و رو اطیوارد ح اطیتر شده بود.با احت شیهوا ب ی.برف بند اومده بود و سرمادمیچیپ مینیو دور بشال گردنم 

 ابونیوارد خ کینگهبان تکون دادم و از در کوچ یابر یدادند راه رفتم.سر یپام خرچ خرچ صدا م ریبرف ها که ز

 تر کرد.ارزشش و داشت واقعا؟! شیاضطرابم و ب و خودش که توش نشسته بود ،حس نشیماش دنیشدم.د

 

در  یرد شدم.متوجهم شد و در و از داخل برام باز کرد.دستم رو ابونیبا دستام خودم و بغل کردم و از خ عیسر

 !؟یش ادهیشه پ یکردم: سالم.م نینشست و سرمو داخل ماش

 شم واقعا؟! ادهیسالم.پ کیاب بود: علپسر واقعا جذ نیکج کرد.ا نیریش یلیو سرش و خ دندیباال پر ابروهاش

که دستمون بهش  نیماش یشد.هردو در ها ادهیپ یمکث و مخالفت چیه یتکون دادم و اونم ب دییتأ یبه معنا یسر

که از بارش  یقرار دادم.سقف نیسقف ماش ی.دستم و روگهیو من طرف د ستادیو اون اون طرف ا میبند بود و بست

 دونست.بهش ی.انگار از قبل جوابش و منیگبود. اشکان هم فقط نگاهم کرد.مهربون و غم سیخ شیبرف چندلحظه پ

شد  یگفتن نداره.نفسم بخار یبرا یحرف چیبودم که ه یشدم.کلمات تماما از ذهنم فرار کرده بودند.مثل کس رهیخ

 ارمیافسرده رو درب یآدما یخواستم ادا یکردم روحم سردتر از جسممه.نم یچشمم.هوا سرد بود اما حس م یجلو

 و کلنجار.خودش باالخره به حرف اومد: انقدر سخته گفتنش؟!  دیترد همه نیاما خسته بودم.از ا

.نگاهش قدم به قدم و دنبال کرد.حاال هردو ستمیبهش با یتر کینزد یخواستم با فاصله  یو دور زدم.م نیماش آروم

.مبتال به میداده بود.ما هردو مبتال بود هیکه به سرهامون زاو یهم با اختالف قد ی.روبرومیبود نیطرف چپ ماش

 کیبودم به  دهیفکر کرده بودم اما ته افکارم رس یلیاشتباهم بود و اون من.خ ایکه اشتباه بود.من پور یعشق

کم از  نیبشم.ا یا گهیکس د یوارد زندگ یاز کس دنیدل بر ینشدم که برا یکه من اون قدر آدم مزخرف نیحس.ا

 ایدن کیمنطق با مادرم ازدواج کرد و تهش شد  نیمارو سوزوند نداشت.پدر منم با هم یزندگ یها شهیکه ر یانتیخ

 نیسقف ماش یکردم و دست اشکان رو سیرو داشتم.لب هام و خ یزندگ نیحالت ا نیتر نانهیب ش.من خویرانیو

 ی: مشدم رهیپرورشگاه خ ی.به تابلویریمشت شد.من اومده بودم حرف بزنم و اون اومده بود بشنوه.چه تقابل نفس گ

 !م؟یپرورشگاه بود کی یمن و خواهر برادرم سه شب تو یدونست
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داشت ، من اما بغض نداشتم.گذشته تلخ بود اما  ادمیجا خوردنم داشت.ز می.جا خورد؟! زندگدیچشمش لرز مردمک

بودم.هم به خودم افتخار  دهیخاکستر خودم و باال کش ونیفرصت و داده بود به خودم افتخار کنم.من از م نیالاقل ا

 بود. ریمس نیداشت اما درست تر خسنگال یلیما خ ریو پوالد و مامان.مس شایکردم هم به پر یم

 

ب لبخند بود: سه ش نیسرنوشت ا یها یجزدم.مهم نبود که تلخ بود به هرحال لبخند بود.اعتقادم به دهن ک یلبخند

 تره. قیو چهارروز دق

 یچشمش جا یبشم.گوشه  رهیبلند خ یقاب اون پالتو یمردونش تو ینداشتم به چهره  یسع گهیگرفتم.د ینفس

وتا دود کیبا  ینداشتم وقت دنیمحو شده بود.عادت به پرس یلیکه خ ایپور ینیبود ، مثل زخم کنار ب یکوفتگ

قرار نبود اشکان ساز  رداششکسته.شکسته که تو کنسرت ف یزیچ نشونیتونستم بفهمم ب یساده م یچهارتا

 کی.دمید یخودم و م ریشکسته ها ، تصو نیا ونیاومد و من م یآموزشگاه رو نم یکالس ها گهیبزنه.شکسته که د

 یپا رین خاله هام نشستن زکرد و رفت.اون زما انتی: پنج سالم بود که پدرم به مادرم خدمیکش گهید قینفس عم

خواست  یبدون پدر م یشد.حقم داشت.بچه  یتو گوشش خوندن که راض نقدرمامانم که مارو بسپاره به پروشگاه.ا

.ترس واژه میدیخواهرم تو بغل هم لرز شای.سه شب پوالد تو تب سوخت و من و پرمی؟! سه شب اون جا موند کاریچ

 یم میبود نما مطمئ یدون ی، اومد دنبالمون.م اوردیمامانم طاقت ن دیبرامون بود.اما به روز چهارم که رس یبیغر ی

 .انتظارمون فقطمیاما خب منتظرش بود مییکه اون جا میکرد یالبد کار بد میکرد ی.فکر ممیآد.همش منتظرش بود

 یم یو ازمون معذرت خواه دیبوس یرتمون و ماومد سراغمون.سروصو هیو مامانم با زجه و گر دیچهار روز طول کش

خواست مامانمونم از دست  یدلمون نم گهی، فقط د میبابامون و نگرفت یبهونه  گهید میکرد.روز چهارم که برگشت

 نه؟! هیلیکه شونزده ساله منتظره مادر و پدرش برگردن.شونزده سال خ دمیرو د یدختر کیجا  نی.امروز امیبد

 

 !زاد؟یاشکان ناله مانند بلند شد : پر یصدا

 گم که برام دل ینم نارویبودم احتماال: ا رینظ یب یتابلو کیهمون لبخند نگاهش کردم.چشمام پر بود از اشک ،  با

 نیمن.من خوب ا یباشه به وسعت دردها یکیتونه  یازدواج اشتباه م کی یثمره  یگم که بدون  یاشکان.م یبسوزون

 .دنیکه تلخ تر از منم کش ییماجرام.هستن کسا



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
255 

 

 .میستیو به چپ و راست تکون داد.صداش پر بود از خش: ما اشتباه ن سرش

 ی.وقتمیخواستم تو نطفه خفه کنم.من آدم دل شکستن نبودم و انگار شدم: هست یبستم.اون اشک ها رو م چشمامو

 .میهم هست یایدن ییبهت ندارم ، آدم اشتباه یعالقه ا

 

د گلوم ق یخار تو یبوته  کیبود. دید یخطا کی.اما انقدر مشتش محکم بود که انگار فقط دیکردم دستش لرز حس

 باختم؟! ای.صداش پر از درد بود: بازم قافله رو به پوردیکش

کردم.خودش انگار بهتر از من از قلبم خبر  ینم دایمرد پ نیگفتن به ا یبرا یحرف چینگاهش کردم.ه شکه

که بخوام به آرزوهام بها  ستمین یکردم: من آدم یخار گلوم و زخم کرد.طعم خون و به وضوح حس م یداشت.بوته 

 .نیآرزواِ..فقط هم ایبدم.پور

دونم  یشده اما م دهی.بند رفاقتمون بریخنجر: اما تو براش هدف دمیخورده بود.شا ریاز درد نگاهم کرد.انگار ت پر

 رسه. یخواد م یکه م یبه هدف ایپور

لت د یکشم اما وقت یتر خش داشت ادامه داد: بهش گفتم عقب نم شیکه ب ییدهان باز نگاهش کرد.با مکث و صدا با

خوب تورو جور  اینره..اشکان بد  ادتیاما  یکشم تا خوشبخت ش یکنه.پس عقب م یم تتیباهاشه دست و پازدنم اذ

 دوست داشت. یا گهید

 سوخت یو زخم به جا گذاشتند.چشمام م دندیدور قلبم حلقه شد و فشردش.خارها تا پشت لبم قد کش یدست کی

به آسمون انداخت و زمزمه  یزد.نگاه یزمستون سرد بدهکار بودم.لبخند تلخ نیکه انگار به ا ییاز فوران اشک ها

سر  ایسپارمت.رفاقت من و پور یم زمستون به خدا نیبهت دل دادم و تو دل هم دمیزمستون فهم نیکرد: تو دل هم

 یداشتن انداختم اما حاال که دلت باهاشه به تو م بیرق یشکست ، خودش و تو هول و وال یمیقد ی نهیک هی

 کنم خانم گل. یدعا م تونیخوشبخت یگم...برا

 

 اول ی لحظه ادیخم شد تا هم قدم بشه. یشونه هام نشستند و کم یشد.جفت دستاش رو کیبهم نزد یو قدم گفت

 نیبعدش.ا یسالن آموزشگاه ، رفتنمون به قلعه رود خان و تمام بحث ها و کل کل ها یافتادم.اون دعوا تو دارمونید
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 اشبیبه احساس صادقانه و ز یبغض نکنم وقت ونستمت یو به نام خودش امضا زده بود.نم میاز زندگ یدوره ا کیآدم 

 قیمردونش دق یبود که بغض به دلم اضافه کرد.چهره  انیچشماش انقدر ع یزد اما غم تو یکردم.لبخند م یفکر م

 یخواننده  یبرا یکم ندون حت یکس یوقت خودت و برا چی.هنیمعجزه ا هیصورتم بود: تو و لبخندت  یروبرو

و  یمحکم تی..انقدر شخصشهیتورو رفته باشه االن فقط قابل ستا ریکه مس ی.دخترایمثل پور یمعروف و مشهور

 نیه اب یدیپروشگاه خواب کی ی.اگه به قول خودت سه روز تونمیوقت گمون نکنم مثل تورو بب چیکه ه یدار یزرگب

 ای.از سر پورتیموفق ایدن کیبا  یهات یپنج سالگ ی دهی.تو همون دختر ترسیستادیا یزندگ یفکر کن که االن کجا

 ی.برایادیکنه اما ز یداره خفم م رتمیو فقط غ ستمیگم چون حسود ن یاز حسادت نم نوی.ایادیهم ز

شه نت  یسازم.حس قشنگ لبخندت م یلبخند آهنگ م نیا ی.مواظب خودت و لبخندت باش.من تا ابد برایهرکس

 .ایرو زادِیپر دارید دیمن.به ام یقیموس یها

عد ب یگوشم نشست و کم یتو نیروشن کردن ماش یشد.صدا نشیو سوار ماش دیعقب کش یحرف چیو بدون ه گفت

بودم و  ستادهیبرف ها ا یرو ابونیبودم که کنار خ یدور شدنش گوشام و پر کرده بود.من همون دختر یفقط صدا

 یکه مامان چرا م دمیفهم یم االسازه.ح یکردم که بهم گفت با حس لبخند من آهنگ م یرو مرور م یداشتم آدم

آرزوم بود  ایپور یو رفت.درمون نداشت وقت دیاشکان چشماش لرز ی.درمون نداشت وقتهیدرمون یگفت عشق درد ب

من.....خسته  یداشتم و آسمون نه..درمون نداشت وقت دنیبه بار لیمن م یو من هدفش.درمون نداشت وقت

 خسته. یلیبودم.خ

 

ود راحت ب المیهام و ، الاقل خ یپروشگاه دوختم و با دستام خودم و بغل کردم.خود پنج سالگ یتارم و به تابلو نگاه

 ریفرستادم و نگاهم و به مس رونیو ب نمینکردم.نفس سنگ میرو به اشتباه وارد زندگ یاون آدم نذاشتم و کس یا پاج

زدم و رو به آسمون زمزمه کردم:  ی.پوزخندرفتن بود نیا ی هرفتن اشکان سپردم.رفت و انگار واقعا از قبل آماد

 نشو. ریکردم پس ازم دلگ ممی..نه؟! دلم به بودنت خوشه که سرپام.نخواستم دل بشکنم و سعیهست

 یشماانتظار چ یزدم.برا یدوباره لبخند م دیپالتوم فرو کردم و به طرف پرورشگاه قدم برداشتم.با بیج یو تو دستم

 .ادیب یروز هی...دیاون همه بچه که شا

 دم.در هیمن چ یدون یشبا نم نیا یتو نگو

 نکردم؟ هیبه جز تو بغلت گر ییجا چیکه ه من
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 شه. یهوا جدا نم نیشب تو ا هیاز نفست چرا  نفسم

 شه. یاز تو برام به خدا ، خدا نم ریغ یکس چیه یدون یم

 

***********************************************************************

******** 

هم فشار داد:  یرژ خوردش و رو یزده لب ها جانیشد و ه زونیاز بازوم آو یلیسالن ، ل یباز شدن درها با

 .تی..چقدر جمعیوا

سه روز  یتو طاشیبل ی! همه م؟یفقط خودم و خودت باش یخوردم و با افسوس نگاهش کردم: انتظار داشت لبخندمو

 روزم. نیدوهفتست مردم منتظر ا کیاول فروش رفت.االن نزد

 !گه؟یتو د می: برختیصورتش ر یرنگ شدش تو یموهاعقب داد و  یو کم شالش

 قیاز طر یلیول با ل.همون روز انمیفرستاده بود اما قصد نداشتم اون جا بنش یپ یآ یقسمت و طیبرامون بل ایپور

م ه ینطوری.به نظرم امینیو وسط سالن بنش تیدل جمع یخواستم تو یو م میبود دهیخر طیفروش دوتا بل تیسا

دم کر یتونم ورجه وورجه کنم.احساس م ینباشم و تا م ایچشم پور یو هم تو میو داد کن غیج میتونست یراحت تر م

 الدیوارد سالن برج م تیجمع ونیچشم خواهد بود.م یتو یلیخ جاناتتیو ه ینیبش دیشسته رفته با یلیاون جلو خ

: تو دستاش شکه شدم یدستامو گرفت و از سرد یلی.لمینشست مونیصندل یرو نیاز مسئول یکی یو با راهنما میشد

 !یخیچرا انقدر 

 .ماینشد ب شمیبشر من و کشته.به خصوص که کنسرت قبل نیدارم.اصال ذوق کنسرت ا جانیه یلی: خدیگز لب

 

و سوت توش داشت  غیحاال ج نیبه سالن پر شده که از هم یدستم گرفتم تا گرم شه.نگاه ونیو دستش و م دمیخند

،  مرتعش کرده بود فممیبود و ک کمیکوچ یدست فیک یکه تو لمیکرد انداختم و با حس لرزش موبا یم گوشارو کر

دنبال  یزدم.خودش بود.هرچ یلبخند محو ششمار دنیو خارج کردم و با د لمیموبا عیرو رها کردم.سر یلیدست ل

 تماس و وصل کردم: بله؟! عیبود.سر جهینت یگشتم ب یازش تو وجودم م یاز دلخور یاثر
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آورد:  یخودش در م ریاعتراف داشت قلب آدم و به تسخ یکه جا رینظ یشاد و مهربون بود.با همون تن ب صداش

 شما؟! نیدار فیسالم خانم عکاس؟! کجا تشر

 .و سوتشون باعث شد صدام و باال ببرم تا به گوشش برسه: سالم.تو سالنم جناب غیو ج تیجمع یزدم.صدا یلبخند

 .دتیو فرستادم تو سالن ند لیگنگ شد: پس چرا من سه صداش

خواست  یکه از منم خواسته بود انجام بدم و من رد کرده بودم.دلم م یزیکنسرتش بود.چ یاز عکاسا یکی لیسه

 .مینشست تیببرم: چون وسط جمع جیاست یو لذت تماشاش و رو نمشیحالت فقط بب نیا یتو

 فرستادم دختر. طیکنم؟!من که واسم بل داتیچطور پ تیمن االن تو دل جمعبابا  ی! ا؟یبلند شد: چ صداش

 و داد کنم. غیوسط راحت ج نیخوام ا ی! مکار؟یچ یکن دایپ یخوا یگرفت: من و م طنتیرنگ ش لبخندم

 .تیجمع نیا ونیکنم م دایهم خنده داشت و هم حرص: از دست تو.حاال من حس صدام و از کجا پ صداش

آروم  یلیوقفه زد.خ یماراتن وحشتناک دعوت شد.تند و ب کیماتم کرد.حس صداش من بودم؟! دلم به  حرفش

 یشلوغه.موفق باش یلیجا خ نی.اادیزمزمه کردم: صدات نم

 

 غیعالمه آدم داشتند ج کیکه گفت توجه کنم تماس و قطع کردم.تو قلب منم انگار  یخاص زادیکه به پر نیبدون ا و

 گفت رنگت عوض شد؟! ینگاهم کرد و صداش و باال برد تا بهم برسه: چ یلی.لدندیکش یم

 یلیخ غاتی.جیبزن غیرو رد کردم لبخند زدم: گفت بهت بگم کم تر ج ایحرف پور یگنگ ینگاهش کردم و وقت یکم

 گوش خراشه.

 .یچزون یخوام بگم چرا م یمونه: بگو نم یکه به ضعف انداختم و مطمئن بودم جاش م دیبه بازوم کوب یمشت

بود.همه  یاشکان چقدر خال یهمه نشسته بودند و جا ایپور یها نیسیشدم.موز رهیخ جیو به است دمیخند بلند

کردند  یرو صدا م ایکه اسم پور تیجمع یشروع کنسرت بود و صدا یمنتظر اومدن خودش بودند چون زمان رسم

ع به .نوازنده ها شرومیداشت جیاست هب یخوب دیو د مینشسته بود تیوسط جمع بایکرد.تقر یسالن و داشت منفجر م

 شد و سالن جیوارد است رینفس گ پیت کیو  یبا انرژ ایبعد پور یکردند و لحظه ا کیتمیشاد و ر کیموز کیزدن 
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و ماتش ، عشق و از اول دوره  رهیگوشش قرار داد و من خ یدستش و رو یلیو داد و انفجار سوت شد.ل غیغرق ج

 کردم.

 

دستش و باال  کروفونیگرده؟! م یمن م یکردم چشماش پ یسالن چرخ داد و چرا من حس م یو تو شیپر انرژ نگاه

طرف  یصندل یکردند رفت و من آرنجمو به دسته  یو داد م غیکه داشتند ج ییهوادارا یقربون صدقه  یآورد و کم

 کم غیبزنم.کم کم همهمه و ج ادیعشقم بهش و فر دمیترس یدهنم گذاشتم.م یرو دادم و کف دستمو هیتک یلیل

 شروع؟! یبرا نیکرده بود گفت: خب.آماده ا یاز طرفداراش دلبر یکه حساب یدرحال یبا مکث ایترشد.پور

ر ت یشد: عوض لیبه طرف من ما یلیطور نشون بدن و ل نیبه هوا رفت تا موافقتشون و ا غشونیدوباره سوت و ج همه

 یراب میدختر کنار نیو با رفتارش صد برابر کنه.ا تشیدونه جذابه و بلده جذاب یکه م هیکه جذابه ، پسر یاز پسر

 مرد. پشیت

 یشلوار کتان مشک کیزد. یبود.تند و محکم م یادیز نمیس یدادم.دل خودم هم انگار برا ایپور یو به سرتاپا نگاهم

ش فشن یتا خورده و موها ینایتن زده بود و با اون آست یصدف راهنیپ رشیرنگش ،زهم ی قهیجل کیبود با  دهیپوش

وع بلند کرد و بعد با شر ناشیسیموز یبرا ی.دستستادیراه رفت و بعد ا یکم جیاست یکرد.رو یرسما داشت نابودم م

است ر یلی.لتکون داد تمیبا ر یلبخند زد و سر تیجمع یبرا نیریش ایمنفجر شد.پور کبارهیآهنگ زدنشون،سالن 

 یهمون طور که رو یدستش گرفت و با انرژ یو با ژست خاص کروفونیکنه..م یگفت.وحشتناک بلد بود دلبر یم

 گشت. یم یدنبال کس تیجمع یداشت شروع به خوندن کرد.نگاهش تو یبرم کیتمیو ر بلند یقدم ها جیاست

 همرو سر ذوق آورده بود.. کیتصور.موز نیبود ا نیریدنبال من بود و چقدر ش دیکردم.شا یو حس م نیا

 از دلم. یافتاده به قلبم.وا عشقت

 که برده دلم. یدل به دل بستم

به  شونییو هم صدا تیقسمت آهنگ همه شروع کردن باهاش خوندن و من ذوقم و همراه جمع نیبه ا دنی)با رس

 سر وجد اومده بود( یهم حساب یلیکردم.ل یخال ایپور

 .رهیگ یقلبم ، آروم م یخند یکه م تو
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 ..رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 ..یآروم یآرومه وقت امیدن

 ..یعشق و آرزوم همه

 

 ستادنشیتکون داد.ژست ا یدخترا کرکننده شد و اون با لبخند سر غیج یزد که صدا یسرجاش..چشمک ستادی)ا

 شنهادیاز رد کردن پ یلحظه ا ی!برااد؟یبر ب تیهمه جذاب نیتونست از پس ا یم لیکرد.سه نمیمنو طالب دورب

 شدم.تو همون حالت دوباره ادامه داد( مونیپش شیعکاس

 ..رهیگ یقلبم..آروم م یخند یکه م تو

 .رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 یخند یو اون م تیجمع ونیخوند.اون نگاه دودو زدش م یم یکس یو با اون لحن خاص برا نی)انگار داشت ا

صداش غرق شده بودم.خودمو بغل  ینت ها ونی. مدی.بدم کوبدیکوب نمیس ی وارهیرد ، قلبم و به دکه تلفظ ک یقشنگ

صداش بلند  یو داد برا غیکرد و ج یم یبرداشت دل جیکه رو است ینگاهش کردم.اون مرد گرانید غیج ونیزدم و م

 ..بود من عشق ٬شده بود 

 من..( یخواننده  یآقا

 

خسته شده بود سرش و  دنیممتد کش یغایکه از ج یلیسالن بلند شد.ل یاسمش تو یکه تموم شد نوا کیموز

 مردم گرفت. یبخونه..صدا تیال کیموز هیداد زد: کاش  بایکرد و تقر رگوشمیز

 دنیو نوازنده هاش با چرخش نور قابل د ایحرفش تموم نشده بود که نور سالن کم تر شد.فقط پور هنوز

 !؟یکار دل هیسراغ  میو باال آورد: خب ، بر کیتکرار کرد و ما تیجمع یبودند.لبخندش و به رو

 حرفش و قشونیبا تشو تیبود.جمع دشیپرطرفدار آلبوم جد یکایاز موز یکیاسم  یمتوجه منظورش شدند.دل همه

 رهیخ ستیانیپ ییبرگشت چندلحظه و خودشم به هنرما ایگروه افتاد.پور ستیانیو پ ایپور یکردند و نور رو دییتأ
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به راه  ..آروم شروعدینپر نییباال پا یقبل هنگاومد.برخالف آ جیقسمت است نیلبخند محو به جلوتر کیشد و بعد با 

 یتموم مردونگ ی رهیفرو رفتم و خ میصندل یمعرکه رو از حنجرش آزاد کرد.تو یکرد و اون صدا جیرفتن لب است

 بایعکس ز کیخواستم با نگاهم تا ابد ازش  یچشمام..م یکردم پس پرده  لمیف میهاش ، بودنش و تو زندگ

 نیلب با خودش شروع به خوندن کردم و چقدر ا ریخوندن مردن واسش کم بود..ز اسه.چشماشو که بست ورمیبگ

 خوندند. یم ایپور یصدا ریآروم ز یهم با نجواها هیبود.بق زیآهنگ برام عز

 من. شمیکیخب  یدار وونهیهمه د نیا

 شم من؟ یلحظم جا نم هیتو قلبت  یعنی

 مردم؟ یواسه تو پس واسه ک رمینم من

 عالم و بردم. هیکه با اسم دلت  من

گشاد شد اما زود به  ینگاهش به من افتاد.چشماش لحظه ا تیاون همه جمع ونی)چشماشو باز کرد و درست م

بهش زدم که چطور تو  ی.لبخنددیکش یادامه داد.با نگاهش برام داشت خط و نشون م یخودش اومد و با لبخند

 نایز ا.زودتر امیایبه چشمش ن کهنبود  یینشستنمونم جا یبود.جا یخوب یکرده بود. چشماش شکارچ دمیص یکیتار

 (نتمیانتظار داشتم بب

 دوست دارم به خدا.. یدل من

 دوست دارم به خدا.. یلیخ

 کم نشدا. یچیه یقلب یعالقه  نیا از

 !؟یبگم حرفامو جز تو به ک من

 .یخودت میزندگ ی همه

 رسم به خدا. یکه از تو خاک تو م یمن
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دستمو محکم  یلیحبس شد و ل نمیبه طرف من دراز کرد.نفس تو س ی)دستش و باال آورد و با حالت گنگ

 نیا یدلبر دیتر کرد و با جانیو پر ه تیکه جمع زیر یاشاره  نیفشرد.لبخند و نگاه مردونه و محکمش دلم و لرزوند.ا

 (والس نیمحکم؟! دهنم خشک شد از ندونستن ا یاشاره  کی ای دمید یمرد م

 .ستین یدل بکن یمهر تو اون جور که بخوا ی قصه

 .ستین یقلبم به تو انقدره که نابود شدن حس

 تو آسمون پرستارت. دینفس کش دمیبا

 .تیسا ریز رهیجون بگ وونهید نیا یها شهیر

 .نهیواسم ا ایدن یتو با همه جاها فرق

 .نهیزم یجا نیخطرتر یکه آغوش تو ب نیا

 زارم. یجون و م نیباشه من ا ونیتو که درم یپا

 رو ندارم. یزیچ یاز زندگ نیکه باالتر من

 دوست دارم به خدا.. یدل من

 

 ریگوشم نف ریدوباره ز یلیباال گرفت و نفس حبس شدم و آزاد کردم.ل غیو ج قیتشو یاتمام آهنگ دوباره صداها با

 : اشارش به تو بود؟!دیکش

 یکم تر سع گهید یبعد یکایکرده بود.موز جیسوال نداشتم که انقدر خودمم گ نیواسه ا ینگاهش کردم.جواب فقط

 یب یلینگاهش بودم.ل ریکردم باهاش چشم تو چشم شم.دوساعت تمام از سه ساعت کنسرت مشغول فرار از ز یم

رم  یهم رفته بود.بهش گفته بودم م توکه چهرم کامل  دیکش یم غیج یهر آهنگش جور یپابه پا ایحرکت پور الیخ

و با  خودم فیکنسرت تموم شه تا تکل نیخواست ا یاومد.فقط دلم م ینم غمیبکشم اما ج غیوسط تا بتونم راحت ج

توجهم و جلب  ایپور یکه سهمش نبود.صدا یمرد یکرد.برا یداشت براش غش و ضعف م یادیقلبم روشن کنم.ز

جلوم و پشت سرم داشتند  یکه دخترا یو نداشتم.نه تا وقت دنشیبود و جون د مالک زد یکرد اما نگاهم به ناخنا
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کرده  زیت یحساب و گوشام ٬خاصش  یگرفت.صدا یبعد شهرتش چقدر سخت به قلبم م نیدادند.ا یواسش جون م

 کیوزم نیآخر یواسه اجرا میبر میخوا یکنم.م یشکر مت تونیپر انرژ یها یدل و همراه یزایبود: خب از همه عز

 منتشر نشده. ییامشب چون جا زیو سورپرا دمهیکه کار جد

مخاطب داره که  کیکار  نیزد و ادامه داد: ممنون.اما خب ا یو سوت و ذوق همه باهم باال رفت.لبخند مهربون غیج

 ی چهیکه در ی.عکاسایلبخند دن نیباتریکنم به صاحب ز یم میو تقد کیموز نینشسته.ا تیجمع نیا ونیم

 کار یترانه سرا نیکننده و همچ میتنظ وبه حس اون پا گرفته.آهنگساز  کیموز نیانقدر مهر داره که ا نشیدورب

 .نیرو کن کیموز نیآخر نیواسه ا نیدار یانرژ یخودمم.هرچ

.نگاهش کامل به من نمیبب یاز شوخ یاثر ایپور یچشما یدوباره بلند شد و سر من هم با ضرب باال اومد تا تو صداها

مردم.واقعا  یو شروع کنن..داشتم م کیطرفداراش و برد اشاره داد موز یکه دل همه  یزد و با چشمک یبود.لبخند

 دختر. یخوش شانس یلیخ یرکرد: پ غیج غیزده تر از من ج جانیه یلیمردم.ل یداشتم م

و همه  ختیصورتش ر یانداخت و موهاش رو نیی، سرش و پا ستادیتوجهم به اون جلب شده بود که ا یاما همه  من

شد؟! نفسم  ینکشم و مگه م یغیدهنم قرار گرفته بود تا ج یاز ژست جذاب شروع کردنش ساکت شدند.دستم رو

و باال آورد و  کیمن بود؟! با همون ژست ما یامشبش برا زیخوند؟! سورپرا یاومد.واسه من داشت آهنگ م یباال نم

 بود. ایپور یکردم.نور فقط رو یگشاد نگاهش م یچنان دست به دهان با مردمک هامن هم

 

 مخصوص دارم یجمله  هی برات

 من قد قلبم دوست دارم تورو

 یثابت کنم هر جور باش خوامیم

 یکه از من دور باش زارمینم

همه جارو  جیاست یبا لبخند جذابش و جلو اومدنش رو تیجمع غی)سرش و باال آورد.موهاش عقب رفتند و ج

 عضو اون کنسرت بودم( نیبرداشت و من هنوز بهت زده تر

 با تو خوابو کشونمیم ایرو به
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 نابو ریتصو نیاز خوابم ا رینگ

 واریبه د دهیکه دل م نهیآ مثل

 تو قلب معصومت نگه دار منو

ن لبخند چشم تو چشمم زد و با همو ی، نگاهش و ثابت کرد روم.چشمک لمبرداری)بدون مراعات اون همه عکاس و ف

 نیبزنم.ا غیج هیداشتم همراه بق یبیعج لیخوند.قلبم خون و به طرف سرم پمپاژ کرد.دستام عرق کرده بود و م

 .خود خودم(آهنگ من بود

 یزیمنو بهم بر یکه خوب بلد یداد نشون

 یزیعز ینخوا یبخدا بخوا ست،یخودت ن دست

 دست و پا کن ییجا هیدلت  یمن گوشه  یبرا

 صدا کن کمیمنو با اسم کوچ توروخدا

 یدوست دارم رو دار اقتیل یداد نشون

 یادگاریواسه عکس  دهیجون م یلحظه ا چه

کردنم روونه  وونهید یصداش و برا یصداش ، نت ها یو با همون لبخند و تن معرکه  ستادی)دوباره از حرکت ا

 یوشه لرزون گ یبا اون شاپرکا دیدوشم نشسته بود انگار و با یکل برج رو ینیکرد.سنگ یکرد.کاش انقدر نگاهم نم

 کردم؟( یقلبم چه م

 بیترک زهینخور پلک نزن، بهم نر تکون

 ...بیعاشقونه تر، آهان، حاال بگو س خوردهی

 نی.زمستادیکه ملس بود فقط نگاهش کردم.زمان انگار ا یبغض کیو من با  بیزدند س ادیصدا فر کی تیجمع

 بودم. زیمرد، انگار عز نیا یو من برا دینچرخ

♫♫ 
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 پاشمریز نیزم ی.انگار حتیکه پر بود از مردونگ یستادنیا کی.ستادیکه تموم شد با لبخند محکم و صاف ا کیموز

 یبا لبخند جذابش به رو یکنه.سرش و از چپ به راست چرخوند و به عبارت جادیتوش ا یتونست تزلزل ینم

که من نشسته بودم و داشتم به  ییوسط سالن و نشونه گرفت.جا میر آخر سرش مستقطرفداراش عشق فرستاد و س

 هگیبار چندم امشب تکرار شد.من اما د یکردم.چشمکش برا یشمارش ضربان قلبم که از دستم دررفته بود فکر م

هران شهر ت یه باالدرونش متولد شد.همون تپ ایکه عشق پور ییبود تا بره و برسه به جا دهیروحم اون جا نبود.پر کش

 یتو کیچراغ روشن کرد.ما کیوجودم مثل  یو عشق و تو دیپا به پامون شن لدایشب  هک یو بزرگراه.همون تپه ا

 .بیتوش زمزمه کرد: بگو س یمحو یباال اومد و با صدا ایپور یدستا

 یخودشم از شدت صدا جمع بشه.همه  یچشما یگفتن افراد تو سالن باعث شد لحظه ا بی، سوت ، س غیج یصدا

که مردم حوالشون کرده  یدر برابر عشق میبه عالمت تعظ ایو همراه پور ستادندیا اینوازنده هاش با حرکت دست پور

ها هم به احترامشون بلند شدند.صداها کر  یچاز تماشا یدر همون حالت موندند و عده ا هیبودند خم شدند.چندثان

شد.نگاهم به  یعشق داشت خورد م یپنجه ها ونیباشکوه رقم خورده بود و قلب من ، مشب  کیکننده شده بود.

و دکتر راد هم همراه چندتا  ای، مان ایپور یخواننده  یو همکارا گرهایخورد.عالوه بر چندتا از باز یپ یآ یو فیرد

 یدست م ستادهیبراش ا دیزدم و منم بلند شدم.با یخودشون حضور داشتند.لبخند محو ینرنج س یجوون تو

.سرش به گوشم ستادیآورد و کنارم ا نییاز مراسم قرار داده بود پا یلمبرداریو که در حالت ف شیگوش یلیزدم.ل

 : مهرانم اومده.دیچسب

دوم سالن که به خاطر نشستن سمت چپ  فیقامت مهران ، رد دنیانداختم و با د یلینگاه ل ریبه مس ینگاه مین

به خلوت کردن  اجیامشب احت یقفل کردم.من برا یلیدست ل یپنجه  یود ،پنجمو توب صیسالن قابل تشخ

فاوت ت یشد نسبت بهش ب ینم یرجو چیآهنگ و منظور پشتش و که ه نیذوق ا دیفکر.اول با یبه کم اجیداشتم.احت

ر داشت از همه تشک ایچسبوندم.پور یتنگش م یو بررس لیو بعد که قلبم کوبشش آروم شد ، تحل کردمیباشم و م

 من حرکت کرد و گفت: کجا؟! ی.هم پادمیرو پشت سر خودم کش یلیکرد و من با حرکتم ،ل یم

 .آد ی.نفسم باال نمرونیب میکم آورده بود: بر ژنی.قلبم اکسشد یسالن برداشته م یهام به طرف خروج قدم

 یهام م هیهوا به ر دیامشبش بودم و با یزسا یو شگفت ایکار پور جیکرد و من درمونده نگاهش کردم.گ متوقفم

 شه. یناراحت م یرفت نهیشد: کنسرتش تمومه.بب رهیرسوندم.سردرگم تو چشمام خ
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هم دوباره کنارم  یلی! لرم؟یذاشت نفس بگ یبغض که نم ایگلوم گذاشتم.عشق بود  یادامه دادم و دستم و رو راهمو

بهم بخوره.هم مصاحبه داره بعدش هم مراسم عکس و  ییهوا هیخوام  یرم.فقط م یتکون دادم: نم یهم قدم شد.سر

 خواد با خانوادش باشه. یامضا با طرفداراش..بعدشم حتما م

 

 چندبار با ولع و دیبرج رس یبه تأسف برام تکون داد و مسئول کنار در، برامون در و باز کرد.پام که به محوطه  یسر

و از توش خارج کرد و به دستم داد.دوتا  میو اسپر دیو از دستم کش فمیک یلی.لدمیسرد و خنک و بلع یهوا صانهیحر

هم گذاشتم.دستش  یدوباره روون شده چشمامو رو نمیس یهوا تو انیکه احساس کردم جر نیپاف زدم و هم

 !؟یشروع به نوازش پشتم کرد: بهتر ینشست پشتم و آروم و چرخش

 یهوا ،دل و آدم و م یتو آسمون نبود و گرفتگ یتم.ماهنشس مکتین کی یتکون دادن و رو دییتأ یبه معنا یسر

 واضح نبود؟! یادیهم کنارم نشست و دستامو گرفت: منظورش از اون آهنگ ز یلیزد.ل

 .نمشیواضح نب نهیا حمی: ترجدمیدهنم کش یرژ خوردمو تو یو لبا دمیکش یکردم.آه نگاهش

 یاندازه  ی، جات بودم از خوش زادیپر یدون ی! م؟ی: نگو که خودتم دوسش نداردیبه چپ و راست چرخ یلیل سر

 .دمیپر یبرج به هوا م نیقامت ا

 نیهمچ یزدم برا یبودم و چه به اشک.دروغ بود بگم دل دل نم تشیکه شاهد موفق ی.امشبدمیکردم اما نبار بغض

ا کرش بشم انگار هزارتتونستم من ی،تمام تنم و مرتعش کرده بود.نم کشیدر کار نبود اما حس موز ی..اعترافیلحظه ا

خواننده کجا: دوسش دارم  یکردم؟! من کجا و آقا یمو چه م ینیقاصدک خبر خوش برام آورده بودند اما آخه واقع ب

وسط تا  نیبشکنه ا یکی دی.بامیهست یبه گفتن نداره.اما مواز یاجیو احت یو خودتم از نگاهم خوند نی.ایلیل

 باشه. یدنیرس

 

با اون  امشب یکن ی: اگه بنا به شکستنه ، فکر مدیبرام تکون داد و با مکث پرس یبود حرفامو درک نکرده.سر معلوم

 و نشکسته؟!شه خودش  یم فیپشتش رد عهیدونست چقدر شا یم ی،اونم وقت کیموز
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 یکه حت یزیچ !م؟یزد یحرف م یواقعا راجع به چ می.ما داشتنگاه کردن هامون متفاوته ی چهیکردم در یم احساس

 ی وارهیداشتند خودشون و از د یافکار یسر کیکرد؟! سرم و تند تکون دادم. یفکر بهشم ضربان قلبم و تند م

رفا ص دی.شامیستیکه ازش مطمئن ن میکن یبحث م میدار یزیبودند: ما راجع به چ یباال که سم دندیکش یمغزم م

 !نمش؟یابراز عالقه بب یبه نشونه  دیبود.مگه با کیموز کیفقط 

 یفرار م هیقض نیدونستم دارم چقدر از ا یکنه.من خودمم م یآدم احمق نگاه م هینگاهم کرد که انگار داره به  یطور

چشمم کنار  یاز جلو یبودم.لحظات کنسرت امشب لحظه ا صیداشتنش حر یحال برا نیو در ع دمیترس یکنم.م

 یکه اول هر فصل دلت و به آب و تاب م زیگهوس ان ینوبرونه  هیود.و نو ب نیرینس ش کیبرام  ایرفت.پور ینم

روز ها  یتونستم براش ساعت ها و حت ی.من مرنیگ یساحل و بغل م یموج ها وقت یصدا یبه قشنگ دمیندازه.شا

دم بو دهیبهش نکش یکه قبال سرک ییاز اعماق قلبم ، جا یقو ی شهیر کیبود.انگار  قیمثال بزنم.حسم بهش عم

 قیبهم تزر یرپوستیمدتش که ز نیا یجون گرفته بود و تا اطراف مغزم رشد کرده بود.اما حرف امشبش ، حس ها

 ینیریخواستم با انکار ش یاحتمال و بدم که دوستم داره.مدام م نیتونستم ا ینم یعنی.کرد خارج از باورم بود یم

باشکوه  کنسرت نیا یتو ی: احمق جون ،امشب هرکشونم نشست یرو یلیامشب و به کام خودم زهر کنم.دست ل

 .یش ینم ادهیو از اون قاطر چموشت پ یبه نفهم یکه خودت و زد ییدلش رفته جز تو دیفهم ایپور یبود با حرفا

و نگاهش شونم  یباعث لبخندم شد.سرم و کج کردم رو نی.همهیاز دستم عصب یادیداد ز یپر حرصش نشون م لحن

 ترسم؟! یمن م یلیکردم: ل

 یبه جا یکن ینم یبهت لبخند زده ، چرا سع ایحس دن نی! از عشق..ناب تر؟یدستاش: از چ ونیو گرفت م بازوم

 نیقراره ا نیحاصل بب یب یتقالها یآب.به جا انیبه جر یخودت و بسپار دیبا زادیپر نی! بب؟یترس ازش لذت ببر

 یاون م.ختهیاون ساحلمون برنامه ر یته از من و تو بهتر براکه اون باال نشس یتورو به کدوم ساحل برسونه.اون انیجر

 پس باهاش همراه شو. میکجا بر دیدونه ما با

 

کرد.اشارش به سپردن خودم به  یرو تکرار م یلیل ینوار که حرف ها کیشده بودم.مغزم شده بود  یلیل یحرفا مات

که فراموش کرده بودم  ییگرفت از خدا یزیبه دلم نشست که ناخوداگاه دستاش و گرفت.تنم لرز ر یدست خدا طور

و به خودش  زیهمه چ دیبه بعد با ییاج کیاز  دیو با رمیبگ میتونم خودم تصم یم ییجاها کیانگار تا 

 تونستم عالقم یدرست اما نم نایا یعقب بودم؟! همه  ایاز پور یبود ؟! از لحاظ اقتصاد اهیبسپارم.گذشتم تلخ و س
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حرف پدربزرگ افتاده  ادیشد.چشمامو آروم بستم. یاز نور تو کل تنم پخش م یامواج نیبهش و منکر بشم که ع

شاه مقصود زرد دستش  حیتسب کیخدا هم  ی شهیخوندش.هم یبا لبخند م شهیهم کهبود  یشعر قشنگ کیبودم.

 میزد یغر م ای میشد یم دیشد.هروقت ناام یاز حضو خدا م ریتصو نیبود و موقع خوندن اون شعر ، انگار قشنگ تر

 کرد یشعر و با لبخند زمزمه م نیا

  نگهت چشم بپوشم ضی!نه من آنم که زفیاله

 !یبه نگاه یکه گدا را ننواز یتو آن نه

 ...ییاگر باز نگردد نروم باز به جا در

 !یچو گدا بر سر راه نمینش وارید پشت

  یچه نخواه یاز تو نخواهم چه بخواه ریبه غ کس

 ...یپناه ستیخانه مرا ن نیکن در که جز ا باز

 

 یحال و هوا کیشد. یاز وجودم داشت گرم م ییجا کیشد.هوا سرد بود و من انگار  دهیبه آسمون کش نگاهم

که بخوام  نیخسته بودم از ا گهیکرد.د رمیشکل غافلگ نیبه ا ای.بود..کنارم بود که امشب پورشمیمتناقض با لحظات پ

دونست اگه من براش  یم دیبا یبود تصورش ول نیریخواست؟ ش یمن و م ایبه خاطر گناه پدرم خودم و کم بدونم.پور

 یهم سخت یعشق کم نیا یبه پا دیرو فراموش کنه و دوباره عاشق شه پس با ای، اگه تونسته گذشته و مان زمیعز

افکارم و از  یلیل یکنه؟! صدا انیتونست خودش و برام ع یخواستم.م یبودنش مرو سوا از خواننده  ایبکشه.پور

 !؟یکن یاالن به دق دادنش فکر م یداشتم: دار یکرد.چه جدال سخت یچیوسط ق

خواست؟! زمستون انگار بهار شد و درختا  یبود که تو دل تهران بودم.من و م یزمستون نیلبخند زدم.دوم بهش

 روز عاشق شم. هیکردم  ی.فکر نمزهیشکوفه دادند: برام عز

 : چرا؟!یلیل



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
269 

 

حرفا بود که  نیساده تر از ا یلیخ امیزانوم حرکت دادم:دن یکاسه  یرو یدهنم و قورت دادم و انگشتم و نوسان آب

 .چدشیکالف بهم بپ نیو ع ادیعشق ب

 ستین دهیچیعشق پ بود: یحس و داشت.منتها آدمش آدم متفاوت نیقلبش ا یشونم نشست.اونم تو یرو یلیل سر

 !یش یتشنه تر م یتر بخور شیب ینداره.هرچ یشدن رابیفقط س ی.سادست.مثل آب خوردن تو اوج تشنگیپر

سمت چپ صورتم:  ختیفر شدم ر یموها یسرش قرار دادم.حلقه  یزدم و سرم و رو یجالبش لبخند ریتعب به

 !؟یتشنه ا یلیخ

: کاش جسارتش و دیکش یقی.نفس عمیلیفکر ل یروزا شده بود همه  نی! مهران اه؟یمنظورم چ میدونست یم هردو

دختر چقدر از جسارت هامون و  کیبه عنوان  میدون یکنم.اما خب..من و تو خوب م یدل تشنم کار یداشتم که برا

 .موهامون نی.عمیکن یشال سرمون پنهان م ریز

ه و برخوردش ب فمیک یتو دنشیداره. به خاطر لرزشونم بر یباعث شد سرش و از رو لمیو فشردم.ارتعاش موبا دستش

تنم و شست  یسرما ی، آب گرم ایعکس پور دنیخارجش کردم و با د فیاومد.از ک یدر م شیفلز یصدا پیپشت ز

م گوش ریز لیلمس کردن وصل کرد و موبا اخودش تماس و ب یلیجواب دادنش که ل یداشتم تو دیو با خودش برد.ترد

 داشتم: بله؟! اجیمثل اون انگار احت زوریکاتال کیوقت ها به  یگذاشت.بعض

 .یاالن؟! فرستادم دنبالت سرجات نبود ییبود: کجا یحال جد نیمهربون و در ع صداش

 

 محوطه هستم. یصدا: تو نیگرفتم.امان از ا یقیعم دم

قلبم دووم  یعشق چطور تو حجم از نیبزرگ...ا یداد.خدا وستهیبهم پ یبه اون نت ها ییبایتن ز کیصداش  تعجب

 دم سالن دنبالت. ادیب یکیگم  یتو م ای!برون؟یب ینشست یسرما رفت یآورد: تو یم

 ینم یدستم فشرده شد.حت یتو یانداختم و گوش ینگاه یلیقشنگ نبود؟! ناب نبود؟! به نگاه خندون ل شینگران

 باهاش حرف بزنم: باشه. دیدونستم بعد اون آهنگ چطور با

 شد و با گفتن منتظرتم تماس و قطع کرد. مونیبگه که پش یزیو انگار خواست چفوت کرد  یگوش یو تو نفسش
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 باهاش چطور رفتار کنم؟! دیدونم با ی..نمیلیانداختم و دستپاچه از جام بلند شدم: ل فمیک یو آروم تو لیموبا

 ینک یکار خاص ستین اجیمم کنه: احتکردم آرو یحالت من خورد و سع نی.خندش و از استادیبلند شد و کنارم ا اونم

 کنه. ی، اون خودش با رفتارش آرومت م

 

 ازش یانجام هرکار ییحافظش پاک شده و توانا یموندم که همه  یم یبهش انداختم.مثل آدم ینامطمئن و گنگ نگاه

 مطلق شده بودم چیه کی جانیگرفته شده.از شدت ه

 

 ستادهیاون جا ا ایپور ی ربرنامهیبرج رفتم.مد یتحمل وزنم ساخته نشده بودند به طرف ورود یکه انگار برا ییپاها با

 بالت.دن ادیبعد کنسرت و ول کنه ب یبود مصاحبه  کیشما؟! نزد ییلبخند محو زد و جلو اومد: کجا کی دنمیبود.با د

 ن کجاست؟!شالم سر دادم: اال ریموهام و ز یحلقه شده  یو فرها دمیلب گز یشرمندگ با

 .میاندازه.بر یعکس م ژهیو یتا وارد سالن شم و خودشم کنارم قدم برداشت: داره با مهمان ها ستادیا کنار

 یراگیاز باز یکیلبخند و نگاه مردونه ، کنار  کیبا  ای.پورمیو به قسمت پشت سالن رفت میهم حرکت کرد یهمپا

 ایاسپانسر پور یپشت سرشون هم بنر کمپان وارید یگرفت.رو یداشت ازشون عکس م لیبود و سه ستادهیمطرح ا

بودند. عکسشون که گرفته شد ،  ایپور یرااون جا حضور داشتند.اکثرشون هم هنرمندا و همکا یادیز تی.جمعبود

 لبش نشست. یبودم رو دهیکه ازش د یلبخند نیتر قیو عم دیبه طرف ما چرخ ایسر پور

 

 شما. یامانت نمیلب زد: ا میکه فقط خودمون بشنو یطور ربرنامشیدمحکمش به طرفمون اومد و م یقدم ها با

.حاال مقابلم دیکوب نمیس یکرد و با دورشدنش ، قلبم من با شدت خودش و به قفسه  یازش تشکر کوتاه ایپور

 ستادهیچشمام ازم دل برده بود با اون عطر معرکه و مسحور کننده روبروم ا شیکه تمام لحظات امشب پ ی.مردبود

 و نوازش.انگارقلبم نوازش ی، مردونگ یاز مهربون یقیکرد.لبخندش خاص بود ، تلف یبود و داشت با لبخند براندازم م

 لبخند خاص. نیا یشد.فقط با جادو
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 !؟یگرفته و بم تر شده بود لب زد: موهات و فر کرد یوقفه کم یکه به خاطر خوندن ب ییمکث و صدا با

 یحلقه شدم رسوندم و خواستم اون حلقه  یدستم و به مو عیرم هجوم آوردند.سرخون بدنم به صورتم و کف س همه

 ..یبود.خودمم نم یلیگفتم: همش اصرار ل عیشالم و در همون حال سر ریبار چندم سر بدم ز یسرکش و برا

 آد. یبهت م یلیکرد: خ سیقلبم و خ ی وارهیو جملش ، د دیوسط حرفم.با آرامشم پر دیپر

 کردم.انقدر امشب تیربات ازش تبع کی نیو من ع فتمیهش کردم.با دستش اشاره کرد به جلو راه بو مات نگا موذب

و  دمستایو منم کنارش ا ستادیهمون بنر ا یو مخالفت کنم.روبرو یبچه ها لجباز نیمتعجب و شکه بودم که نخوام ع

مهمون  نیتر ژهی، از من و و لیبدن ملتهبم داد: سه هب یزی، صداش لرز ر میستادیتا بخوام هضم کنم چرا اون جا ا

 .ریعکس بگ کیامشبم 

حرفش لبخند زدند و  نیبا ا اشونیلیهمه خبرنگار و هنرمند که خ نیا ونیگرد نگاهش کردم.م یخوردم.با چشما جا

ونم شونه به ش یکرد؟! نفسم حبس شد وقت یمعرف ژشیدست زدن بهش اضافه کرده بودند من و مهمون و یگروه

 زهینخور ،پلک نزن.بهم نر کونمست کردنم:ت یگوشم اومد و تن صداش ، شراب شد برا ریو سرش ز ستادیا

 بیخورده عاشقونه تر..آهان..حاال بگو س هی...بیترک

 

نگاه دوختم و به  نیاراده به دورب یگوشم زمزمه شد ، ب ریز شییجادو یبا اون صدا یآخرش وقت کیآخر موز مصرع

از گرما از کف پام به کف سرم  یارتعاش کیشه. یثبت م لیسه نیدورب یلرزش تمام بدنم تو یعنیفکر کردم  نیا

 ی صفحه یو آماده کن برا نیگفت: ا ایپور الفاصلهو باال آورد و با لبخند عکس و انداخت و ب نشیدورب لی.سهدیرس

 .نستاگراممیا

که فقط  ی.طورستادیبار روبروم ا نیا ایتکون داد و پور یسرکرد  یکه به شدت موذبم م یبا همون لبخند لیسه

نگاهش ، که دست و پام و سر کرده بود به چشمام زل زد: خب خانم عکاس ،  نیتر یبود و با لعنت دمید یخودش جلو

 !سابقه نداشته تا حاال.؟یشما چرا انقدر ساکت

فرستادم تا بتونم زبون الکنم و به راه  یکنار هیبهت و تعجب بود ، به  یفقط نگاهش کردم و بعد هرچ چندلحظه

 !ه؟یچ یکه امشب راه انداخت ییشو نی: منظورت از اارمیب
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خوب متوجه  ایکنم بغض هم داشتم.نتونسته بودم همرو با هم هضم کنم و پور یتند بود و فکر م یکم لحنم

خوشگل..بغض  یم بودم: خانم مو فرفرکه من ازش محرو یینگاه پدرها شد.مهربون...از اون نگاه ها نیشد.نگاهش ع

 آخه چرا؟!

نفس  نیتونستم مثل ا یحبس کردم و بعد رها.کاش خودمم م نمیس یتو ی.نفسم و لحظه ادمیپلکم کش ریز یدست

 نهووی! دعه؟یشا نیشه سند ا یم یکه االن گرفت یعکس نی! ا؟یکرد فیپشت خودت رد عهیامشب شا ایرها شم: پور

 !؟یاعتبارت و به فنا بد یخوا یم ای یشد

و  میمستق ریانگار به ما بود اما غ ایلیبه اطراف انداخت.حواس خ یمحو شد اما مهربون تر.نگاه لبخندش

 یبراش و زبونم سع میخم شد طرفم.من و دلم پر گرفت یشلوارش قرار داد و کم بیج ینامحسوس.دستش و تو

اتفاقات امشب  یهمه  وامخ ی! حدست درسته مبه؟یعج برات شیو ازش پنهون کنن: چ نیداشت همراه چشمام ا

 بشه. دهیچیهمه جا پ

 

 ؟!بشه ی: که چدیچیپ ونشیباد م کی نیع ایو نگاه پور میشونیپ یفرم سر خورد دوباره رو یدرشت شد.مو چشمام

 ین به زودشد.تند و گرم: تا همه بدون یرنگ نارنج هیآروم و خونسردانش ، قلبم و به اغما فرستاد.حالم شب لحن

 شه! یخوانندشون متأهل م یآقا

 

توش بود و رصد  طتتیش یمهربون و مردونش و که کم ی، چشما رهینزد.مات و خ یکیدوتا زد و  یعنیکند زد. قلبم

 خانم خوشبخت؟! نیهست ا ی..کیکردم: به سالمت

دختر بچه  هیخواست به  یبود.انگار م هانهیبه چپ و راست تکون داد.نگاهش عاقل اندر سف یهمون لبخند سر با

دونستم چقدر ماته زل زد و بعد آروم و محو لب زد:  یگردم که خوب م یکنه.چندلحظه تو چشما میرو تفه یزیچ

 رسه؟! یهمه فرار بهت م نیاز ا یدختر.چ یتخس یلیخ

رژ  یهاشالم به پشت گوش داغ کردم فرستادم و لب  ری.دستم و از زدمیو وانمود کردم نفهم دمیو فهم منظورش

 !ه؟یخوردم و بهم فشردم: منظورت چ
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نفس هارو  نیشد ا یآورد و هرم نفس هاش ، به صورتم خورد.کاش م کمیبه اطراف انداخت.سرش و آروم نزد ینگاه

پس  دیآغوشش و با تیامن یروز مبادا کنار گذاشت.نفس هاش ، عطرش و حت یکرد و برا یزندون شهیش کی یتو

ت: با داش دنیصدا بوس نیو تجربه کنه.ا روازنمونده بود تا پ یزیکردم.قلبم مثل گنجشک تند زد و انگار چ یانداز م

 !؟یش یگم برات خانم عکاس...همسر من م یاما بازم م یدیکه منظورم و خوب فهم نیا

بدنم ، پر شدند از  یهام فرار کرد.خون ها هیو از ر دیچیباد دور قلبم پ کی نیچشمام گشاد شدند و نفسم ع مردمک

حس مخالفت  یکه با هرچ یدیسف یحرف به تحرک وادارشون کرده بود و گلبول ها نیکه انگار ا یقرمز یگلبول ها

 یپر عشق و لبخند مهربونش نشست.رو یچشما ی.نگاهم آروم باال اومد و رودیجنگ یبود داشت م ایو ضد پور

.به دیخوش حالتش جون گرفت و باال تر رفت.به آسمون رس یموها ی شهیخطوط صورتش مکث کرد و بعد از ر

 خواست بغلش کنه. یخدا..م

 اون نگاه ماتم زمزمه کرد: ی رهیچندسانت عقب تر رفت و خ ایپور

 عاشق شدن و به وجودم داده. ی زهیتو انگ چشم

 به طپش افتاده. اتییبایز دنیمن از د قلب

 

زد.نه که سردم باشه  یم خیبود و پوستم دونه دونه شده داشت  دهیچیپ مینیب ریز ینارنگ یبود.بو بیعج حالم

 کی یسوخت.انگار تو چندسانت یدچار شده بود.روحم اما گرم بود.داشت م قیشک عم کیها..نه.فقط جسمم به 

از نگاهم سوا کنم.انگار نگاه هامون و  متونست ینگاه و نم نیشدم.ا یآتش فشان جوشان معلق بودم و داشتم ذوب م

لحظه به هوا بره.من بعد اتفاقات امشب انتظار ابراز عالقه  نینفس بکشم و قداست ا دمیترس ی.مهم بافته بودندب

 یکرد.مست و مستانه م یم لینخورده ، پات یداشت من و م نانیدرجه از تحکم و اطم نیحرف! با ا نیداشتم اما ا

حلقه ها ،  نیبود: ا ختهیمن چندتاش سمت چپ صورتم ر یغفلت و مات یفر موم که تو یحلقه  هکرد.نگاه دوخت ب

 کرده! زادتیپر یجد یجد

 

مرد، تمام  نیتک به تک کلمات ا ونیحوا رو قورت دادم انگار باهاش.من امشب م بیدهنم و قورت دادم.س آب

 یبرا سیبعد شدم و یا هیو ثان نیریشدم بعدش شدم ش یلیل یدوره کردم.لحظه ا رانیعشق و تو ا یاسطوره ها
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قلبم  یگوشم که نه ، تو یشد و تو دکدومشون به بکر بودن حال من نبود.صداش دوباره بلن چی.اما حال هنیرام

 خوندم ، دلم تنگ صدات بود. یکه اون باال داشتم م یخانم؟! امشب تو تمام لحظات یپر یگ ینم یچی: هدیچیپ

نم دو ی: من...نمجهیکه آدم بهت زده و گ یدهانم نشست.مثل مواقع یاراده رو یبزنم.دستم ب یتونستم حرف یم مگه

 بگم! یچ

صورتش  یهم رو نیریاخم ش هیکه امشب قند تو دل طرفداراش آب کرد. ییزد.مثل همون چشمک ها یچشمک

 گاهت باشم؟! هیتک ید یمهر داشت: فقط بگو بهم اجازه م ایدن اینقش زد.صداش اما دن

 داریصداش خفته بود.من هرآن انتظار داشتم از خواب ب یتن ها ونیهم م یتیجد کیلحنش ،  ینرم برعکس

 بود. ایکه رو یشم.خواب

 

ها هم درونش نبود.با واژه ها  یلیو تکرار سوال خ نی.روتدیپرس یرو داشت ازم م یزندگ کیسوال  نیتر یجد اون

 که آدم از همسرش یحس نیتر یاصل یگاه و به کار برد.اون دست گذاشت رو هیتک یکلمه  یکرد انگار وقت یم یباز

 یلیدونست من خ یانگار برعکس همه م ایگاه بودن .پور هیو تک تیتوقع برآورده کردنش و داشت.حس حما

 و خسته ، زانو به بغل گرفته.داشت به اون دختر ییکودک انزوا کیدختر لبخند به لب ،  نیدرون ا یخستم.که تو

 گاهت هیشه تک یگفت که م یدورش قاب گرفته بود، م شونیدرونم که زانوهاش تو بغلش بود و موهاش پر ونیگر

 هی،  اهیس واریاطرافش گشت.انگار از وسط د کیحصار تار یصدا تو نی.دنبال منشأ اشدباشم؟! سر اون دختر بلند 

دوباره از اون پنجره تکرار شد.واضح تر به  ایپور یدرونم نگاهش بهت زده شد.صدا یپنجره باز شد.دختر تنها

اشکاشو پاک کرد  رروشن.دخت یخاکستر کیکم رنگ و کم رنگ تر شدند.شدند  واراید یاهیبار س نی.ادیگوشش رس

درونم  کیتار ینقطه  یلب اون دختر که تو یاون پنجره تکون خورد.لبخند رو یجلو ریحر یا روزهیف یپرده  کیو 

نبود.من  ایپور هیوقت جنسش شب چیگاه بودم.اما ه هیتک نیسال ها منتظر ا یلیکردم.خ بود نشست و من بغض

گرفت.منتظر نگاهم کرد.دختر درونمم  یاون حس و م یجا داشتانگار ندونسته  ایمنتظر پدرم بودم و امروز پور

 شه. یم اهیس یدونست اگه بگم نه ، دوباره همه چ ی.اونم ممنتظر نگاهم کرد
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 از پس تمام نگاه ها ، ییکه بغض قورت داده بودم و تنها یی.به جبران تمام سال هاادیز یلیخواست.خ هیگر یلیخ دلم

تر از قبل دوسش داشتم.اندازه  شی.بنهیچشمام نب یها براومده بودم.چشمام و کوتاه بستم تا رقص اشک و تو یسخت

مثل اشکان برات قابل احترام  یهم اگه گذشتم و بدون ومن..ت یخواننده  یسوال آقا کیهام.فقط  یبچگ یده تا ی

کنه  ی.اخم نکن.دلم لبخندتو هوس مقابل حذف شدن؟! متوجه بغضم شد که نگاهش نگران و اخمو شد ایشم  یم

 !؟یگ یم یتونم جواب بدم ، چ ی: بگم االن نمارونستیهردم.براش انگار و

 مینیربیز مینس کی نیو ع دیچیبود.عطرش پ تیگار سرو امنآورد.قد بلندش برام ان کمیهمون اخم سرش و نزد با

ه پا به پات صبر کردنم بلدم ک امتمیسرت.من تا ق یگم تو فقط بغض نکن.فدا یتمومم کرد: م گهینشست.لحنش که د

 گذاشتم. شیپ

 

بود  یبیکنه.چه شب عج ایو ، زنده و اح دمیبود انگار که چشمامو پر کنه از آرامش و نفس به چالش کش بلد

 یپا یسانت ، وقت کیشه.اما اون  بمیبود برم جلو تا آغوشش نص یسانت کاف کی.فقط ستادیتر بهم ا کیامشب.نزد

ه داشت ک یاون چه سر یبغض داشتم و صدا همبرام.من هنوز  لومتریک کیتا جلوتر نره شد  دمیکش ریدلم و به زنج

حرف  دیاما خونت.با امیننده برسونتت خونه.صبح مگم را یدونستم: م ی! خودمم نمخت؟یر یبه خونم م ازپامید

فردا شب  رفته ادمی.فکر نکن رمیبگ نتیو من جوابم و از نگاه مثل آ ی، تو نگاهم کن ی.من حرف بزنم و تو بشنومیبزن

 دیصحبت مفصل با کیکنم.امشب راحت بخواب چون فردا  حیقبلش ، تمام دلم و برات تشر دیاهواز.با یر یم

 نبر. ادتیو از  نیو خودت.فقط خواهشا ا یتاز حس امشبم تو کنسرت خودت بود کهی.میبکن

 

که امشب قند تو دل طرفداراش آب کرده بود  یشو تکرار کرد.همون چشمک یکردم و اون چشمک لعنت نگاهش

 بی.با همون چشمک عجرمیباهاش.سخت بود چقدر کنترل دستام تا دور گردنش حلقه نشن و عطرش و به بغل نگ

 با من. شیمرد دوست داره ، بق نینره ا ادتیوازش گرش لب زد: تو ن

ه به تا ببر یکنج دلم بود داد دست نمک یو نگران یترس ، دودل یدلم کاشت و با اون لحن ، هرچ یتو سیخ یشمعدون

حس  گهیخواست.د یخواستمش و انگار امشب اونم من و قد خودم م یکه دستمم بهش نرسه.من م یدور نیسرزم

 شییخودش گذاشت و با اون لحن جادو یاشونه ه یو از شونه هام برداشت و رو زیاون همه چ ینداشتم وقت یختل

 با من.. شیلب زد: بق
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باتو فقط دوست داشتن هردوتامون و به من  شیدلم قطار شدند.باشه جان دلم ، بق یکردم و جمالت تو نگاهش

 ینره که دلم ، بد جور ادتیحرف و  نیبا تو..فقط...ا شیقصه سهم من شه.بق نیبا تو فقط آغوشت ته ا شیبسپار.بق

 مطمئنم. بعدشب به  نیو از ا نیره.ا یم یم ینت هاش شد.بهش نرس یمعتاد همه 

 

گرد و متعجب روبروم قرار نگرفت هنوز نتونسته  یبا چشما یلیو ل ومدمین رونیب رشینگاه خ ریاز سالن و ز یوقت تا

و  یسرد نیا دمیترس ی..مدمیترس یبود و قلبم گرم.م خیکنم.دستام  دایشدم پ دهیشن یحرفا ونیم بودم خودم و

 !؟یشده؟! چرا انقدر منگ یگرفت و زمزمه کرد: چ تامودس عیسر دنمیبا د یلی.لروحم یآخر سر ترک بندازه رو یگرم

 یتر شوق داشت و کم شیحلقه اشک روشون حلقه زده بود نگاهش کردم.اشکم غم نداشت ، ب کیکه  ییچشما با

 بودم. دهیبه پا بود که تا به حال ند یحسرت.ته دلم آشوب

کتفش قرار دادم و چشمامو  ی.چونم و رودیچیرها کردم و اون جا خورده دستاش و دورم پ یلیو تو بغل ل خودم

عالمه نت  هیمحوم ،  یرو اون تو به حبس بکشم.زمزمه  ایخواستم پور یه شد.مبستم.در قلبم هم با چشمام بست

 کرد! یداد: ازم خواستگار یلیلرزون و به خورد گوش ل

 یکنند.برق شاد هیگر ایدونستند بخندند  یکه نم ییچشما یمن و از خودش جدا کرد و تو چشمام زل زد.تو عیسر

 !؟یگ یراست م یلیلزد: جون  یستاره چشمک م کی نینگاهش ع یتو

.لحنش میدوباره تو آغوش هم فرو رفت دویکش یآروم غیتکون دادم و اون ج یسر یاشک یهمون بغض و چشما با

خرجت  یمهربون یادیخواننده ز یافته.آقا یاتفاق م نیدونستم ا یبه خدا م یبزرگ.پر یخدا یتماما ذوق داشت: وا

 .نیرسه به ا یکرد.معلوم بود تهش م یم

؟ مگه بود نمیکردم ، عطر شکوفه ها رو هوا بغل کرده.قشنگ تر از ا ی.زمستون بود و من حس مدمیکش یقیعم نفس

 یو، بلکه ت ایرو ی، برعکس هرشب نه تو یزار یبهش و نداشتنش ، سر رو بالش م دنینرس یبه هوا شهیکه هم یکس

 ن لحظه برابر نبود.یبا شکوه ا یلحظه ا چیو بهت بگه همسرم شو.نبود.ه ادیب تیواقع

و خواهرانه نشون  شیو شاد جانیکرده بود و ه ادیپخش و ز یصدا یرانندگ نیح یلی، ل ریتمام طول راه و مس یتو

 یشاد یگرفت برا یتهران و ، شاهد م یابونایزد و شب خ یکردم.بوق م ینگاهش م قمیعم یداد و من با خنده  یم

 قلبم.
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خواد الاقل  یکردم دلم نم یم یادآوریبهش  دیو من مرتب با دیکش یم غیو جبرد  یم رونیب شهیسرش و از ش یگاه

 بده. شیرم و حواسش و به رانندگ یامشب بم

گل انداخته بود.خم شد طرفم و محکم گونم و  ی، صورت هردومون از خنده و شاد ستادیساختمون خونم که ا یجلو

 کردم. یکرد انقدر ذوق نم یفدات بشم.به خدا اون مهران به من اعتراف م ی: اله دیبوس

ش ، انقدر لطف یکردم وقت ینم دایگفتن پ یبرا یزی.چدمشیدستام و دور گردنش حلقه کردم و منم بوس یمهربون با

 مهرش و رفاقتش اثبات شده بود.

 یب یکه تو یور شدنش و داد.پله ها رو با حال، نشون د نشیماش یو بعد صدا ستادشیبشم ا یکه وارد الب یزمان تا

 خورد باال رفتم و در خونمو باز کردم. یلحظات امشب غوطه م یحال

 .میکه پشتم بسته شد ، لبخند منم محو تر شد.خب..خودم جان ، دوباره تنها شد در

گر گرفته بودم و عطش کندن شالم از سرم وارد آشپزخونه شدم. نیکاناپه انداختم و ح یو همراه پالتوم رو فمیک

ه رو ب یبهم داد.بطر یشد ، حس خوب ریکه از کنار لبام سراز ی.آبدمیآب و برداشتم و سر کش یداشتم.بطر یدیشد

 لحظات امشب و. تمامبار مرور کردم. کی.خچالیزدم به در  هیبرگردوندم و تک خچالی

د ، قلبم و به کن نمیس یرو یزیچ ینیاول پررنگ شد و بعد ، کم کم رنگ باخت.شالم از سرم افتاد و سنگ لبخندم

مواقع اجازه  یلیراستش خ یعنیشدند. یکه کم مهمونشون م یزدن وادار کرد.چشمام آروم پر شدن از قطرات اشک

 و به چشمام برسن. انیدادم از گلوم باالتر ب ینم

که بود نشون داد.از آشپزخونه خارج  یزیرو برام بزرگ تر از چ ییخونه ، تنها ینبود.نور کم توبار اما دست من  نیا

از ب ی.دستم برادمیکش رونیو ب دمیسف یرو باز کردم و اون انتها ، ساک دست یواریشدم و به اتاقم رفتم.در کمد د

 وقت ارسال نشدند. چیه که یینامه.نامه ها اآلبوم بود و چندت کی.داخلش فقط دیلرزیم پشیکردن ز

اومد و ماسک لبخند و از صورتم برداشت.شده عضالت صورتتون از لبخند  ی.دستدمیکش رونیو نامه ها رو ب آلبوم

 زادیرو پ زادیشده بود.پر قمیصورتم بود.رف یماسک رو نیسال بود ا یلیچطور؟! خ ی! لبخند الکره؟یدرد بگ یطوالن

فرم و با  یبه خودم برگردم.موها یکمی دمیو شن قممرد مورد عال یکه ابراز عالقه  یکرد.حاال وقتش بود تو شب

کرده  دنشی، قابل د کیبود که نور کم رمق المپ کوچ ییمبال جا یسرم مهار کردم و به هال برگشتم.پا یباال پسیکل

 بود.
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د با همه و بع ومدی.نستادیلحظه ا هیم دستم باز شد.نفس یآلبوم تو یوقت دی، دلم ، چونم ، پلکم ، همه جونم لرز دستم

هاش  یجوون یاون مرد و جمع کرده بودم.عکس اول برا یآلبوم عکسا نیا یاومد.تو رونیتوانش از دهنم ب ی

بود.خبر داشت لبخند مادر و  بعد  ستادهیا خندکه کنارش با لب یخندون و زن یو پر ، چشما یمشک یبود.موها

ر شلوا یبود و از خودش.کنار کارون..دلم برا ی!لبخند و بغضم با هم شکل گرفت.عکس دوم ، تکدند؟یرفتنش دزد

بود.لبخندم مثل  دیو سف اهی.عکس سدمیعکس کش یچهره اش تو یرو یگشادش رفت.دست راهنیدار و پ لهیپ

رفت تا نگم..نگم دندونام  ونیقطره اشک روون شد و لبم محکم م کیپلکم  یدور از آب جون داد.از گوشه  یماه

 بابا.

 نیگرفتم و نامه ها برو برداشتم.اول ینفس

 یخودم بود.هفت سالم بود که نوشتمش، کلمات درشت و بدخط بهم دهن کج یو باز کردم.دست خط بچگونه  شون

 ادیرفساکتم ،  یخونه  یکه برا یزمزمه وار یاون بود.با صدا یگرفتن نوشتم برا ادیکه بعد  ینامه ا نیکردند.اول یم

 بود شروع به خوندن نامه کردم:

 بابا.. سالم

گم  ینرم.آخه هروقت که بهش م شایپر شیو پ سمیتونم بنو یخودم م گهی.دمیگرفت ادیحروف آخر الفبارو هم  امروز

 یدونم تو بر م یتو نامه نوشت؟! اما من م یبرا دیبا یچ ی.برایزنه که تو رفت یسرم داد م سهیتو نامه بنو یبرا

، کاش  دیکش یمسافرتات انقدر طول نم وقت چی.هیوقته رفت یلیتنگ شده بابا.خ یلی.دلم برات خیگرد

سه روز مارو برد  یره و خستست.مامان حت یکنن.مامانم همش سرکار م ینم یباز گهیکوچه با ما د ی.بچه هایبرگرد

و پوالد مامان و  شایدند.اما من و پرکردند اون جا بو یم تیکه مامان باباهاشون و اذ ییبچه ها یکه همه  ییجا هی

و برگشت  میهست یخوب یما بچه ها دیدونم چرا مارو گذاشت اون جا.البته خودش فهم ینم.مینکرد تیاذ

 یشه وقت یمارو ببره اون جا.بابا م دیگه مامان بازم با یآد م ی.آخه هروقت خاله ممیترس یدنبالمون.ام ما هنوز م

ه گ ی.به من میخانمم برس یدختر مهر الیحساب ن دینکنه؟! تازه با هیمامان شب ها گر گهید یکن یکار یبرگشت

 !؟یزود برگرد ید یتنگ شده.قول م یلی.برگرد و دعواش کن بابا.دلم واست خهیتو آدم بد یبابا

 

 یبرا کرد انداخت.اشکام و پاک نکردم چون بازم جاشون یکه سقف و روشن م ی، نگاهم و به نور میگوش ی برهیو

داده  مایتلگرام پ یتو ایو برداشتم.پور لیخودم ،موبا یها ییو تنها یپناه یب ونیلرزون و م یداشتم.با دستا زشیر
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و لمس کردم و با  امی، چشمام شرمنده تر شد.پ خواننده یشده بود آقا رهیکه ذخ نشیعکس و اسم الت دنیبود؟! با د

 همسر اون مرد شدن. یرفت چقدر گذشتم تلخه برا ادمیلحظه  هی یخوندنش برا

 ”خانم عکاسم؟ یدیرس”

 کردم:  پیو تا ختیر اشکم

 ”اوهوم”

 تا هق نزنم دمیو من لب گز دیبرام رس امشیپ عیسر

 ”ی! چه خانم با ادباوهوم؟”

 کردم پیکنم و بعد تا یزندون گروید یبستم تا قطره ها چشم

 ”ستمیبا ادب ن من”

 یانداختم و دلم مچاله شد برا ینبود.به عکسش نگاه یخبر نگشمیپیتا زیازا ی.حتومدین یامیپ چیه یا لحظه

 .بازش کردمدیرس امشیخواستتم.پ یبازم م دیفهم یاگه م یعنیداشتنش.

 ”یدل من که هست زیعز اما”

 دلم. چارهیشد و دلم ، ب امشیمات پ نگاهم

................................................................................................................... 

 

 نیتر از ا شی.سرمو باال گرفتم تا اشک ، بختندیمن روش ر یاجازه  یکه ب یدستم چروک شد.از قطرات یتو کاغذ

بردم تا براش پست کنه و اون سرم داد زده بود که اگه  شایپر شینوشتم ،پ ینامه رو وقت نینکنه.ا یو علن مییرسوا

دم نامه خو میبود.از اون روز به بعد تا ده سالگ ستهشک یلی.دلم خمیدونست بابا کجاست که انقدر بدبخت نبود یم

 زدم.چقدر هم برگشت. یجا بهش بدم.پوزخند هیبرگشت همرو  ینوشتم تا وقت یم
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 گهیبابا بودم.چرا د زادیرو درک کرد.من پر یرحم یشد انقدر ب یشد..نم یزاشتم جاش.نم یمواقع خودم و م یلیخ

بدون حضور اون لب زدم:  یخونم که پر بود از عکسا واری! زانوهام و تو شکمم جمع کردم و رو به دومد؟یسراغمون ن

 !ست؟یبگم؟! بگم چرا بابام ن یحاال من بهش چ

هارده قلم و کاغذ برگشتم.چ کیشکامو با خشونت پاک کردم و با گذاشتم تا بتونم بلند بشم.ا نیزم یدستم و رو کف

سوخت از  یزدم.صورتم م میو چند پاف از اسپر نیزم یننوشته بودم.مچاله شده نشستم رو ینامه ا گهیسال بود د

 نوشتم: سالم. دندید یکه تار م یی.محکم تر گرفتمش و با چشمادیدستم لرز ینبودنش.قلم تو یلیس

 نامم.بابا با ما نبود. ونیپسوند بابا رو خط زدم از م گهید

 .یستیامشبم ن یبابا.حت یستینوشتم: بازم ن میو بدخط تر از هفت سالگ دمیدندونام کش ونیو م لبم

 کیکار اون مرد  یافتادم برا ریطرف ، سرز کی ایپور یاز دستم افتاد.بابا هم از چشمم افتاد.داشتن عالقه  قلم

مثل  یزیچ هی،  یرو مزه کم یخوش یهست که هرچقدر هم بخوا ییجاها کیمرهمم بشن. واراید طرف.هق زدم تا

 ایبه پور دیالشه رو امشب الاقل بلد نبودم.با نیخاطراتته.کنار اومدن با ا یدندونت..احتماال الشه  ریره ز یماسه م

 شدم براش؟! یگفتم؟! کم نم یم یچ

 ..نشد آخرش چشم من تر نشه.فیح

 با تو پر پر نشه. می..نشد دلخوشفیح

 .ی.نموندی..نخواستفیح

 ام. یخال یکه از زندگ یدی..ندفیح

 .یدیند یام.نبود یتو چه حال ینیبب ینبود

 بابا. یو خودم ، خودم و بغل کردم: نبود دیچسب میشونیبه پ دستم

 

 نویره م یفرو م ادیو شدت ز یزیت.نور با رندیگ یکنه ، پلکام از هم فاصله م یکه پشت پلکم و نوازش م ینور با

،  وارید یجا پا نیهم شبیدم.ظاهرا د یگردن خشک شدم قرار م یبندمشون و دستم و رو یم عیهام.سر یعدس
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که کنارم قرار داشت افتاد.با  لمیبه موبا شممانداختم و چ یکم یپلکام فاصله  ونیزانو به بغل خوابم برده بود.م

دستام گرفتم.نگاهم به الک بنفش ناخنام افتاد و همه  ونیو م لیانگشت شصت و سبابم چشمام و فشار دادم و موبا

کنارش  یبا فشردن دکمه  لمیموبا یو صفحه زدم  یشد.لبخند محو و خواب آلود یبرام تداع شبیاتفاقات د ی

 یو رو لیلبم زمزمه کردم بلند شدم و موبا یکه رو یاعلی کیداد.با  یشون منه صبح و ن لیاروشن شد.ساعت موب

شدم و چندتا مشت آب  سی.وارد سروفتهیخواستم دوباره نگاهم به اون نامه ها و عکسا ب ینم یقرار دادم.حت زیم

اطراف صورتم  یشدم.موها رهیبه خودم خ ییروشو ی نهیآ ی.تازه چشمام درست باز شد.تودمیسرد به صورتم پاش

زدم  خودم ریبه تصو یداد.چشمک ی، چهرم و معصوم نشون م میشونیبه گونه و پ دنشونیشده بودند و با چسب سیخ

 !؟ی.آماده ادنهیخانم امروز وقت گفتن و شن زادیو زمزمه کردم: خب ، پر

کردم.مسواک و  یمو داشتم به خودم القا  نیا دمینگاهش ترسون شد.من اما مصمم بودم.شا نهیآ یتو زادیپر

سازم و به برق زدم و  یخارج شدم.چا سیبرداشتم و بعد شستن دندونام ، از سرو نهیو از باکس پشت آ ردندونمیخم

ونستم د یو موهام و شونه کردم و بافتم.نم دمیبلند و اسپورت پوش نیشلوار آست زیدست بل کیبعد به اتاق رفتم.

دادم به آشپزخونه  یاشتم ، کرم مرطوب کنندم و به خورد پوست دستم م.همون طور که دادیساعت چندقراره ب ایپور

که تازه دم کرده بودم خوردم و بعد  ییدرآوردم.چندتا لقمه همراه چا خچالیو کره رو از  ریبرگشتم و ظرف پن

آور  زجر لی، اون وسا میجلو مبل زیکردن م زیتم نیبه هال برگشتم و ح یکردم.با دستمال نمدار بآشپزخونه رو مرت

 یآرومم م نیچشمام نبود و هم دید یکه  تو ییقبلش گذاشتم.همون جا یو پر خاطره رو هم جمع کردم و سرجا

،  میارک تیکه به خاطر موقع لدونمدستمالم زده بودم و گرفته بودم.به چندتا گ یکه رو یچندمنظوره ا یکرد.خونه بو

درست کردن ناهار به آشپزخونه  یشد ، برا ازدهیساعت  کینزدعقربه ها  یو وقت دمیآب بودند رس یاکثرا تنها و ب

 رفتم.

 

گرفتم همراهش تن  مینداشتم ، تصم یآشپز یحوصله  ادیکه ز ییکردم و از اون جا سیبرنج خ مونهیدوتا پ اول

و  نداشت.هرچقدر خودم یا دهیگرفتم.انگار فا یزدم و پوست لبم و با انگشتام به باز هیسرو کنم.به کانتر تک یماه

ده رفت.ش یرفت که نم ینم ادمیبزنم از  یحرف ایورپ یبره منم قراره ته حرفا ادمیکردم بلکم  یتر سرگرم م شیب

 یو من چقدر ، همه  انوسیاق یکردن ، ولش کرده بودند تو یتنگ زندگ یتو یکه بعد عمر یماه کیبودم مثل 

قلبم قرار  یشد.دستم و رو یم یپوستم رنگ یسلول ها ونیم ایرترس از دست دادن پو یکرد وقت یجونم درد م

 .دمیرس یپناه به نظر م یب یلیزد.خ یدادم.تند م



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
282 

 

 یکه تا صبح ، دست از سر روحم برنداشته بود.صدا یبرام کابوس شده بود.کابوس ادیکه نتونه با گذشتم کنار ب نیا

از آشپزخونه خارج  عی.سردیپر یسمت و من حس کردم رنگم کم کیگوله کرد  نیجن کیزنگ در ، قلبم و مثل 

باز رها کردم.چندبار آب دهنم و قورت دادم و  وسرم انداختم و جلوش  یکه از قبل آماده کرده بودم رو یشدم و شال

م راه دوجو یدر نشست ، زلزله انگار تو ی.دستم که رورهیفاصله بگ یدگیبه گونه هام زدم تا از اون رنگ پر یضربه ا

چشمام نفوذ کرد.صورتم  یتا جلو دیدسته رز سف کی زی.آروم بازش کردم و قبل از هرچدیلرز یافتاده بود که انقدر م

 و گل و آروم دمیکش یقیاسترسم و آروم رها کرد.نفس عم ریپشت گل گم شد و عطر مست کنندشون ، عضالت درگ

اش  نهیس یلبخند محو داشت.دستاش و رو کیدونش ، حال مر نیمهربون و در ع ی.چهره دمشیکش نییگرفتم و پا

 شما خانم عکاس؟! الاز سرش فاصله داد: احو یخم کرد و کالهش و کم یجذاب سر یلیبهم گره زد و خ

 

 هیجمله  نیسکونت انتخاب کرد.من دوسش داشتم و چقدر ا یترسام اومد و لب هام و برا ونیم اریاخت یب لبخند

 کیجالبش موند و سرم کج شد سمت شونم: عل لیاستا ی.نگاهم اول رودیرس یبه نظرم م دیدور و بع یزمان

 !؟ی.خوش اومدسالم

، سرتا پام و برانداز کرد و مثل  ینگاه پر از مهر و رنگ کیو با  دیخونه شد و در و پشت سرش بستم.به طرفم چرخ وار

نشست.انگار موهام براش  یچشماش م یتو یخاصحس  کیکرد  یبه موهام نگاه م یموهام قفل شد.وقت یهربار رو

 موهات و؟! یکرد سیخاص بود: گ

پام به آشپزخونه  یکه وقت دیبه آغوشم پر یو از کنارش رد شدم تا وارد آشپزخونه شم.عطرش طور دیباال پر ابروم

 کردند: بله. یم رشیهام داشتند ذخ هیهم ، ر دیرس

ارچ پ کی.هم داشته باشه ینقص نبود که خونم گلدون خال یدرا هم بمن ، انق ییدانشجو ینداشتم چون زندگ گلدون

 گل ها نیزدم.ا ینشست و لبخند نرم شونیکی فیگلبرگ لط یاز آب پر کردم و گل ها رو توش قرار دادم.دستم رو

مبل نشسته بود و  یبرگشتم.رو ییرایاپن قرار دادم و به پذ یاز اون حس بدم و به باد داده بودند.پارچ و رو یکم

 انداختم و زمزمه کردم: ممنون بابت گل ها. یکوتاه نگاه وارمیمن بود.منم به د یعکس وارید ی رهینگاهش خ

و نجوا  دیخاص اما نادرش و به چشمام پاش ی.انگار متوجه برگشتن من نشده بود.از اون لبخند هادیطرفم چرخ به

 کرد: قابل گل من و نداره.
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پر از  یبه چشما ینگاه میبدنم فلج شدند.ن یتمام ارگان ها یحرف ، لحظه ا نیراه با ا ونیا مام نمیبنش خواستم

م ا هیداشت که ر ژنیحرف اما انقدر اکس نیهام بدهکار بودم.ا هیبه ر قینفس عم کیمهرش انداختم و آروم نشستم.

 که قصد کرده بود با هر یخواننده ا یآقا یانقدر مظلوم ننشسته بودم.اونم روبرو میوقت تو زندگ چیاعتراض نکنه.ه

به چشم من انقدر  دمی.شابیبود.جذاب و دلفر یمن و شروع کنه.مرد قدبلند و چهارشونه ا یا گهیحرفش ، طور د

 ریشونم افتاده بود و از ز یموم که رو ی.به بافت رها شده ایداشت.بدون هوس و ر یاومد.نگاه مردونه ا یجذاب م

نگاهم به موهات  یخونم و هم به جوش انداختند: انگشتام وقت یواراید ید و زمزمه اش حتز زل ٬ صیتشخ ابلشال ق

 !ه؟یچ لشیدل یدون یکنن.تو م یافته گز گز م یم

دل  یلحنش ، دلمو ب نیحس و داشتم و چقدر ا نیسوال.خودمم هم نیا یشدم.حرف ها داشتم برا رهیچشماش خ به

 دونم. یکرد: نم یم

 .شونیلمس لحظه ا یزنن برا یداد: چون دارن نفس نفس مهمون حالت جواب  تو

 یطور حرف م نیا یافتاد: موذبم وقت ریموهام.نگاهم ز ونیحرف زد که خودمم عاشق شدم م یخشک شد.طور بزاقم

 !یزن

 

 زیم یبلندش با اون کاله شاپو که رو یکرد؟! پالتو یامروزش چقدر نفسم تنگ م لیجلو خم شد.گفته بودم استا به

 یبود و خبر نداشتم.به خاطر قد بلندش وقت نیفرد دمیشصت کرده بودتش.شا یدهه  یمردا هیقرارش داده بود ،شب

 یزید.مبو زیم کیفقط  نمونیو بخودش بود  مبل یروبرو قایکه من نشسته بودم دق یشد.مبل کمینزد یلیخم شد خ

 ایانداخته بود.دستاش و تو هم قالب کرد.پور موننیخودش بس که به نظرم فاصله ب یکه جهان و خالصه کرده بود تو

 من تب کرده بودم؟! صداش دلم و به خودش بافت: چرا خانم؟! ایانقدر نگاهش گرم بود  شهیهم

 یدونم حرفا یکم کردن استرسم: من هنوز نم یعکس العمل ناخوداگاه برا کی.دمیزانوم کش یکاسه  یرو یدست

 ...شبید

 !؟یمیحرفا گفتم زندگ یرو ی! فکر کرد؟یچ شبید یتر : حرفا یبار جد نیوسط حرفم.ا دیپر
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: کرد یم یمشتم نبود؟! پس چطور انقدر قلدر یزل زدم.قلبم مگه اندازه  شیجد یچشما یسرم باال اومد و تو عیسر

 !ینگفت

 و؟! یاحساس داشت: چ ی، بو نمونیب تیرنگ تعجب گرفت.جد چشماش

 .تمیموندگار بودند: که زندگ شبیکردند که از د یر نمدلم عم یوقت انقدر تو چیو ترس ، ه بغض

دستم و بغل  یها رگیمکث کرد.چشماش و آروم بست و باز کرد.دستم و گرفت و شصتش نوازش گونه مو چندلحظه

 یگم..که تو همه  ی! پس االن م؟یخش دار: جد دیرس یبه گوشم م گاریده تا نخ س دنیکردند.صداش ، انگار بعد کش

 خانم عکاس. یمیزندگ

قطره  کیرو نداشتم. یچیحسرت ه گهیلحظه د نیزد.حاال و ا یبسته شد.خدا انگار داشت بهم لبخند م چشمام

 یصدا نیمرد..با هم نینداشتم چون ا یگشتم ناراحت یرفت و بر نم یشد.اگه نفسم م ریاشکم از پلک چپم سراز

 غیبه خاطرش ج الدیبرج م یتو تهران هی شبیکه د یمرد نیشم.هم یاعتراف کرده بود که من زندگ یجون دار زخم

کاشف ، عکاس و  زادیکرد که من..پر یاقرار م یبلند ، مردتر از هر مرد یمشک یکردند و حاال با اون پالتو یو داد م

 .شمیهنرجوش ، زندگ

 

 یبلکه چون داشتم م رهیبکشم.نه که چون دوست نداشتم دستم و بگ رونیدستم و از دستش ب خواستم

من  یچشما یچشمام.تو یسوزوندم.نذاشت.دستمو محکم تر گرفت و اخم کرده زل زد تو یسوختم.داشت م

 .زادی.لباش ، تکون خوردند و صداش من و تکون دادند: آرامشم باش پردهیترس

 بسمه.. گهیتنها شدم شکستم د ی..هرچبسمه

 دم. ینم یباز گهید دلمو

 ..ییبسمه تنها گهید

 ..ییجا نیحس کنم ا بزار

 هنوزم زخم دلم. یدون یکه م تو
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 داغونه. یهمه چ یبر تو

 ..وونهید یمن هیچ همه

 و بفهمه دلم؟! تییجدا یجور چه

ند بهتر نبود دستم؟! اونم بل دی.نتونستم موافقت کنم.با ضرب بلند شدم و دستم از قفل دستش باز شد.تبعنشد

 ترسم نداشتنش بشه سهمم؟! یخوامش؟! که م یدونست م یاومد.مگه نم یچقدر مردونه به چشم دلم م یشد.لعنت

 رد نشو از دل سادم. نرو

 من که اجازه ندادم. نرو

 .زیمرد و نر هیاشک  یلعنت نرو

 بسه غرورمو نشکن. نرو

 از من. گهید یخسته شد نگو

 .ستیتو ن هیشب یک شیه یلعنت نرو

 

 شد کیقدم بهم نزد کیحد باخته باشم. نیو تا اوقت خودم  چینداشتم ه ادیکه  یمن یچشما یدودو زد تو نگاهش

 به طرفم دراز شد: تو چت شده؟!  ایپور یو دستامبل سقوط کرد  یبلند و از تنش کند.پالتو رو یو اون پالتو

بود  یهمون بادوم تلخ نیترس ع نیبودم فقط از دستش بدم.ا دهیبه اخماش بافته شد.من چم شده بود؟! ترس نگاهم

 کرد.چشمام و آروم بستم: چرا؟! یرو برام داشت هالهل م ایاعتراف پور ینیریکه ش

 چرا؟! یبغل کردن صداش و داشتم: چ ییتر شد.کاش توانا کیبهم نزد صداش

: دیرشته کرده پنبه کنم.لب هام لرز یهرچ دیترس یو آروم باز کردم.نگاه اونم گنگ شده بود.اونم انگار م چشمام

 !؟یچرا به من عالقمند شد
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سوال فکر کرده و  نیدراز شدش طرفم افتاد.چندلحظه نگاهم کرد و بعد انگار که از قبل ، بارها به جواب ا دست

 !یزادیبه هم گره زد: چون تو پر نشیس یبود.دستاش و رو دهیرس

د اما ونگرانش کرده ب میقرار ینشد بگم.نگاهش نگرانم بود.ب یزیاما چ یگفتن حرف یهام از هم فاصله گرفتند برا لب

تونستم با اون منطقم ، گره هاش و  یتونستم درکش کنم و نه م یجواب و نداشتم.نه م نیا دنیخب..منم انتظار شن

 !؟یچ یعنیباز کنم: 

بض ن میشونیپ یبازوهامو گرفت و قلبم تو امیهمه فاصله رو ،جلو اومد و تا بخوام به خودم ب نیا گهید اوردین طاقت

ازم گرفته  دنمینفس کش ییتوانا یو به مرز لب هاش رسوند که من حت میشونیپ یگرفت.انقدر آروم و طوالن

 گهیخونم ، د یازم جدا شد اون جوشش ترس تو یچندماه؟!فقط وقت دمیشا ای! چندسال؟! د؟یشد.چقدر طول کش

 یستش حتکف د یشد و بازوهام و رها نکرد.گرما رهیکالم آروم شده بودم.به چهرم خ کیزد.روون شده بود. یقل نم

هم  یخستگ یتو یکه حت یکه فقط تو بود نیا یعنیسوزوند.زل زد تو چشمام:  یلباس هم داشت پوستم و م یاز رو

 ید ملبخن شهیکه هم ی.فقط تو بودیرو داشت ایفتح دن ییدستت بود توانا ونیم نتیوربد ی، که وقت یدیخند یم

 لدایکه شب  یگم کردم.فقط تو  بود مویزندگ یکه بهم بگ یو داشت نیو جسارت ا ی، از تابستون متنفر نبود یزد

تجربه کردم.فقط تو  اتشدن و باه یکه من بعد سال ها نگران کس ی، فقط تو بود یو پر کرد مییبعد سال ها تنها

به من  یکه شکالت پشمک یی.فقط تویکرد یحواسم و به خودت پرت م مونیقیجلسات موس یکه تو یبود

تو رفته.فقط  یکه من تو کنسرتم حواسم پ ییآد...فقط تو یچشم من بهت م یتو ینگ انارکه ر یی.فقط تویداد

 ..تو.زادیپر یی.فقط تودهیخواب مجون یهمه  یبغل کردنت تو یاالن وسوسه  یکه من لعنت ییتو

 

گر و  تیدست حما نیلحن ،ا نیحرف ها ، ا نیهنوز زنده بودم.ا ایدونم مرده بودم  ی.نمستادیا انیبدنم ، از جر خون

 اومده بود که بعد مدت ها بهم ثابت یکیتونست حالم و بفهمه. یافتاد تا م یاتفاق م یکس یبرا دینگاه ، فقط با نیا

شناسه ، که من اگه مشتقات  ی، راه آروم کردنم و خوب م هتر از خودش دوست داره.که من و بلد شیکنه من و ب

 یو براتور یکی هیچه حس ناب یتا بفهم یتجربه کن دی.باتمینها یبراش ب .کهرهیهم باشم ، بلده ازم حد بگ یاضیر

 بودنت.. زادیپر یلبخندت، برا یخودت بودن دوست داشته باشه ، برا

: حرفات قشنگه دیدستاش و اون فهم ریز دمیاشک به خدا اشک غم نبود.ترس داشت اما غم نه.لرز نی.ادیلرز چشمم

 ! یخبر یهست که ازشون ب شیزندگ یتو ییزای، چ ستادهیکه جلوت ا یزادیپر نیاما ا ایپور
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روون تر شدند.من بعد  یبعد یانداختم و اشک ها ریبود.سرم و ز دنیمنتظر شن یعنی زینگاهش ، با اون اخم ر تحکم

 کار. انتیخ کیکردم: من ، فرزند طالقم.دختر  یم هیگر یکس یمدت ها داشتم جلو

شک ا یداشتم جلو یخبر از انقباض عضالتش معلوم بود.سع نیا دنی.شک شنشد ریاس مشتش محکم تر یتو بازوم

طالق مادرم و داد..من و خواهر  یابیدختر فرار کرد.بعدم غ هیمن پنج سالم بود با  یشد: پدرم وقت یاما نم رمیهامو بگ

 یکس یو قضاوت.همه مار و به چشم بچه  یسخت المهع هیبا  میکرد یپروشگاه سپر یتو یرو حت یبرادرم چندروز

زنم  یشه بعدا بگ یزنت بشه؟! روت م یآدم نیهمچ یخوا ی.واقعا میدختر خارج هیکه فرار کرده.اونم با  دندید یم

 کاره؟! انتیو خ فیآدم کث هی یبچه 

 

 ایدم و پورخم ش عیرها کردن ندارم.سر یبرا یلحظه حس کردم نفس هیشد.تو  ادیبازوهام ز یدستاش رو فشار

گرفتن هوا ،  یتالشم برا دنیموضوع شد.نگران و پر از اخم سرم و بلند کرد و با د نیتر از خودم متوجه ا عیسر

که  ییاسپر دنمیمبل چنگ زد.با د یاز رو وو پالتوش  نیزم ینگاهش پر از ترس و وحشت شد.آروم من و نشوند رو

دستاش گرفت و من و که  ونیسرمو م عیچشمام زنده شد.سر یتو یدیخودم بهش داده بودم ، نور ام لدایشب 

و داخل دهنم  یداد.اسپر هیدادم به خودش تک یهر نفس ، جون داشتم م یقفل شده بود و برا نمیس یدستم رو

کن آروم نفس  ی.آروم باش.فقط سعزمیگوشم ، راه گرفت: آروم عز ونیگذاشت و دوتا پاف زد و نجواش م

 .آروم..یبکش

 ی، به خاطر ترس و وحشتش دلم خواست لبخند بزنم.پاف سوم و با کم یبدحال ونیداشت که م شیدر تشوانق صداش

 هیعطرش ،داشت راه ر یخورده بودم و بو هیتک نشیانداخت.به س نیزم یو رو یدستم اسپر یمکث زد و با اشاره 

 کینزد ییت زدش ،از جاو وحش اننگر یو بستم نشست و صدا سیخ یپلک ها یکرد.انگشتش رو یهامو باز م

 .ستادهی: باز کن چشماتو تا قلبم نادیگوشم رس

 

حسم و به خودش فشرد.چونش و  یفرستاد و جسم ب رونیفاصله دادم.نفسش و تماما ب سمیخ یپلکا ونیم آروم

 بگم بهت؟! ی: چدیخش دار و نگرانش نال یسرم گذاشت و با صدا یرو
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رفت و  یدونست سبک تر بودم.سبکه سبک.حاال اگه م یو م زیو لبخندم با هم شکل گرفت.حاال که همه چ بغض

 شم. یمن ناراحت نم یبر یکرد حق داشت: اگه بخوا یپشت سرشم نگاه نم

حال معلوم  نیخورد اما با ا یچشماش خون غوطه م ی.توتیزد از عصبان یو از خودش فاصله داد.نفس نفس م من

دهنت چرخ بخوره ، ضرب دست منم  یبار دوم تو یحرف برا نیتونستم بفهمم: ا یو م نیران حالمم هست.ابود نگ

 .یچش یم

 

چشماش زل زدم.جواب نگاهم و داد و انگار که  ینفسم ، تو یاز تنگ یناش یحال یو ب یاشک یبا اون چشما فقط

گذشتت متأسفم اما حق  یسنجاق کرد: برا نشیبازوم دوباره من و به س دنیکرد و با کش یباشه ، پوف اورهیطاقت ن

 دم. یکردم ، راحت از دستت نم داتیکنم.سخت پ یولت م یفکر کن یندار

.مات نگاهش زد رونیب نمیبلند شد و از س یانرژ یحرف ، با همه  نیگوشه زانو زده بود و با ا هیانگار نفسم تا االن 

 !؟یمن باش یشه برا ی..مزادیحال مهربون و نگران:پر نیو در ع ی.جدچشمام نگاه کرد رفت؟! به ینم یعنیکردم.

کرد.جا خورد و نگران  یم ینیسنگ نمیسر س شبیوجودم انداخته بود و از د یکه ترس تو ی.بغضدیترک بغضم

 !زم؟یبازوهام و گرفت: عز

آوردم.سرم و محکم تکون دادم: فکر  یلبخندام و داشتم سرش در م یهمه  یمردم! تالف زمشیعز نیا یبرا من

 ..گهی..فکر کردم دیر یم یکردم بشنو

 که.. یو محکم : باز گفت یوسط حرفم.جد دیپر

 یکن یم خودیبرام فعالش کرده بود به کار افتاد: تو ب ی، اون زبون درازم که آسودگ عیافتادم و سر ماتومشیاولت ادی

 .یمن و بزن یبخوا

حرف.دستش جلو اومد و اشکام و پاک کرد و با همون  نیموقع گفتن ا مییهمه پررو نیاز ازد و خودمم موندم  لبخند

 آخه. ادیکنم.دلمم نم یم خودیلبخند محو زمزمه کرد: واقعا هم ب

 خانم! یچشماش و اونم مثل خودم ماتم شد: جواب من و بده پر یزدم تو زل



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
289 

 

 

 یاز چشماش م یکرد و انگار مهربون یصورتم پاک کردم.منتظر نگاهم م یو مثل بچه ها ، با کف دست از رو اشکام

ت راس یعنیدادم؟!  یاالن واقعا جواب م دیهام موندم.با هیو تو حجم ترس و گر دمیو باال کش مینیقلبم.ب یتو ختیر

ا بهش بعد دیحرفام.با ونیم دیپر یسرتکون دادن امن..ب ی! شک داشتم: گذشته ست؟یگفت که گذشتم براش مهم ن

تونم  یآد.دوباره چهرش خشن شد: گذشتت سخت و تلخ بوده.نم یحرفام بپره بدم م ونیکه م نیگفتم از ا یم

ه به بل هیتر از قبل نخوامت.حاال زود  شیشه ب ینم لیدل نیاما ا دهیکش یفراموش کنم دختر مورد عالقم چقدر سخت

 خانم. وشگلخ نمیمن بده بب

همون مرد  نیزدم.لبخندم برق به چشماش انداخت.ا یدومش نرم بود.لبخند محو ی اولش ،جمله یجمله  برخالف

 نییخواست خدارو از آسمون پا یداشتن قلبش.دلم م یبود؟!حس غرور داشتم برا جیاست یرو شبید یافتنیدست ن

 دیو قورت دادم.سرمو کج کردم: شا هنم.آب دیجبران کرد ایگذشته رو با پور یکه تلخ یبکشم و بغل کنم.بگم مرس

 نخوام بله بدم.

 .ستیخوب ن شمی: شوخدیغر عیسر

 بخون تا جوابتو بدم. کمیلحظه: برام  نیا یممنون برا یلیمن و..خ ینیب یم ایو قورت دادم.خدا خندم

کرده گل  طنتمیراحت شده بود دوباره ش المیدرشت شد و بعد چپ چپ و با اخم نگاهم کرد.حاال که خ چشماش

از  ومدیبدش ن ادمیچشمام زل زد.انگار ز یفرستاد و تو رونی! خودش گفت.نفسش و بگه؟یبود.مال من بود د

...دچارم گرفتارم زادیپر رفتارتجنگل : نگارم گرفتارم به  دمیشا ایرنگ در هیحرفم.نگاهش رنگ مهر گرفت.شب

خانه ات..جان من جانِ  یچشمان م یخانه ات..به افسون نامت به افسانه ات..به جادو یگرفتارت..دچارم به سحر پر

..اگر آشفته ام بانمیتو از گر یکش یسر م یشعله ا ییچشمانم...چو گو دهید الیو ش بایز یجان..چو من ، تو آتش

 مرنجانم. زادمی..آدمبمی..غرزادمی..پرنمبه تو ناگفته ام جا یحرف

 

 ختهیبراش ر یکاف یچون دلم به اندازه  زهیکه قرار نبود بر یام و برق انداخت از اشک.اشکآخرش ،چشم ی جمله

اما قلبم محکم تر کوفت  دیصدام لرز ینکنه.تارها نینگاهش ، دلم و سست تر از ا یبود.چشمامو آروم بستم تا تمنا

 زمزمه کردم : بله! یوقت
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 یکه چشماش و با آرامش لحظه ا دمید یگرفت.من حت قلبش چطور آروم دمینفسش چطور آزاد شد.شن دمیشن من

شادش  یدستاش دورم حلقه شد و صدا یگفت دمینفهم یچی.من اما هستادیلرزش دستاش ا دمیبست.من د

 خورم یم سملحظه ق نیکنه خانم عکاس.به حرمت هم یخواننده خوشبختت م یخط انداخت: آقا ونمونی،م

 

ه بزرگ شدم.بزرگ ک یعنیخونمون برسه  یکتاب خونه  یباال یدستم به قفسه  یکردم وقت یکه بودم فکر م بچه

 نیلحظه..تو ا نیکار خارق العاده انجام بدم تا به همه بفهمونم من بزرگ شدم.اما تو ا هیحتما  دیشدم حس کردم با

و  کتابخونه است یباال یدستت به قفسه  دنینه به رس یکه بزرگ نی.ادمیمهم و فهم زیچ هی قیدقا نیساعت و تو ا

عاشق بشن تا بزرگ هم  دیعشق.آدما انگار با یعنیلحظه  نیمن تو ا یبرا یکار خارق العاده.بزرگ کینه به انجام 

 ..بزرگ شدم.ایپور یرو یلحظه و جلو نیبزنن.من تو ا شهیبشن.کنارش قد بکشن و ر

 بزرگم کرد. عشق

***********************************************************************

******** 

 

دهنش بود کور کرد.معترض سرم و باال  یتو یکه آبنبات چوب ینگاهم و از دختر بچه ا  ی هیو زاو ستادیروم ا یجلو

ربعه  کیقدر برات جالبه که اون دختر بچه ان هیبود: چ یاما لحنش جد دیآوردم و نگاهش کردم.چشماش بهم خند

 !؟یبهش زل زد

 خوره آخه.دلم خواست. یم یو گاز زده باشم: آب نبات چوب بیس کیزدم.انگار که  یبزرگ لبخند

هم  یبیطور عج کی.خنده ، فقط نگاهش مهربون شد یچندلحظه گرد شد و بعد برخالف تصورم که االن م چشماش

ر داد ت نییسرش و پا ییاومد محکم بغلم کنه.کاله شاپو یکردم بدش نمبود اما احساس  الیفقط خ دیمهربون شد.شا

 برم برات بخرم دختر کوچولو. ستایبهم زد: وا یتا چهرش و کاور کنه و چشمک جذاب

 ییمویل ای یکردم: توت فرنگ کینشستم و چمدونم و به خودم نزد ینقره ا یها یصندل یرو یمقاومت چیه بدون

 نباشه چون ازش متنفرم. ییهم دوست دارم اما هلو یباشه.نوشابه ا
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 یانجام داد.با قدم ها دنمیبه آغوش کش لیم ی هیتخل یکار و برا نیشونم قرار داد و فشرد.انگار ا یو رو دستش

 تر شد.هنوز قیمردونه ازم دور شد و لبخند من هم با رفتنش عم یو بوت ها یبلند مشک یمردونش تو قاب اون پالتو

 یکنسرتش ، همه  یباشه و شب قبلش تو ردهپسر صبح بهم ابراز عشق ک نیشد ا یشد.باورم نم یمباورم ن

 یدر پ ایپور یها جیفن پ یگرام گشت زدم همه  نستایا یجالبش کنجکاو.امروز که تو زیطرفداراش و با اون سورپرا

و بعد  شبیکه از همون د یکیکرده بود.موز میو بهش تقد کیخواننده اون موز یبودند که آقا یکردن کس دایپ

رفته قرار گ یهفتگ یقیموس ستیل یها نیو داشت و جزء برتر دیتر بازد شیها قرار گرفت ب تیسا یکنسرت که تو

من و برسونه فرودگاه و بعد بره  ایلحظه که پور نیزدم.چقدر دور بود ا یدست و پا م ایرو کی یبود.من هنوز انگار تو

 بخره. یبرام آب نبات چوب

 

ن نزنم.چقدرخوب بود که او غیدستاش ، لبم و گاز گرفتم تا ج ونیم یده تا آب نبات چوب کینزد دنیبرگشتش و د با

 نیلحظات قبل پرواز و ب نیزاشت ا یپالتوش ، کامال صورتش و ماسکه کرده بود و نم ی دهیباال کش ی قهیکاله و 

عطرش ،  ی..انقدر که بوکینزد یلینشست.خ کنارمکنم.آب نبات هارو به دستم داد و  میخودم و طرفداراش تقس

چشمام باال آوردم و به  یخالص.آب نبات هارو با شوق تا جلو ژنیقلبم پر شه از اکس زیو دهل مینیب ونیم چهیبپ

 !اد؟یشدم: چرا انقدر ز رهیمهربونش خ یچشما

پاش  یرفتم.پاش و روآغوشش فرو  ینامحسوس تو ییجورها کیمن قرار داد. یصندل یو از پشت ، رو دستش

 نشه. یحواست پرت آب نبات چوب یبا من یوقت گهیکه د نیا یگوشم آورد: برا ریانداخت و سرش و ز

لپم و با اون ظاهر مطمئنا  ونیرنگ قرمزش چشمام برق زد.گذاشتم م دنیاز آب نبات هارو باز کردم و با د یکی عیسر

 تو هم؟! یخور ی: مدمیخنده دار به طرفش چرخ

لب زد: نه...تو بخور من نگاهت  یآروم یو با صدا ریچهرم نگاهم کرد.با تأخ ی رهیشد.با همون نگاه مهربون ، خ ماتم

 .کنم

کردم: آب  تی.آب نبات و از طرف چپ به لپ راستم هداختینوع نگاهش که دلم و ر یتر برا شی.بدیباال پر ابروهام

 داره؟! دنینبات خوردن من مگه د
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 یدهنم باد کرده بود و لمس کرد و لبخند جذاب و محو یلپ برآمدم که به خاطر آب نبات تو یباال اومد.رو دستش

با وجود بودنش کنارم هم ،  یحت یشد.انگار دلتنگ یبود.نرفته داشت دلم براش تنگ م بیدلفر یادی...زیزد.لعنت

 نیا یتو یش یم ییم تماشاچقدر برا یدون ینمو داشت.با همون ولوم آروم زمزمه کرد:  دنمیقدرت به زانو کش

 که از قضا عشق منم هست. یناز دوست داشتن یدختر کوچولو هیحالت.

 

دهنم با بزاقم به گلوم برسه، بعد هم با  یو آب دهنم و قورت دادم تا طعم توت فرنگ دمیکش رونینبات و آروم ب آب

 یحرفش تا چه حد وجودم و داغ و ملتهب م نیدونست که با ا یتر شد.نم قینگاه مات زل زدم بهش.لبخندش عم هی

 ایرو کیوسط  ی.که من توستیخواب ن ریتصو نیا فهموننو دوباره باز شدند تا بهم ب دندیکرد؟! پلکام آروم بهم رس

پرواز تهران به اهواز و اعالم  یکه داشت شماره  یزن نیریلوس اما ش یکنم.صدا یرو تجربه م یداریقشنگ دارم ب

 کرد: وقت یزیسالن انداخت و اخم ر یبلندگو ها ریبه مس یما محو بشه.نگاه یقو ی، ارتباط چشم کرد باعث شد یم

 رفتنه.

دستم مونده بود.کوله  یهم همچنان تو یکیانداختم.اون  فمیک یمونده رو تو یشدم و نه تا آب نبات باق بلند

دوشم انداخت و  یندازن ، اون و رو یدوش دختراشون کوله م یکه دم مدرسه رو ییپدرا نیبرداشت و ع مویپشت

 یپدر بود ضعف م کی نیکه ع تشین همه حمایا یزده از شالم و داخل زد.دلم داشت برا رونیب یبعد با دستش موها

رفت.انگار از همون صبح که بهش گفتم فرزند طالقم قصد کرده بود پدرم هم باشه.عشقم که بود ،پدرانه هم که 

 یکرد ، پس حق نداشتم دلم بخواد بغلش کنم؟! چقدر سخت جلو یوجودم م یجو بهانه یداشت خرج دختر بچه 

ا قد نسبتا کوتاه من بابالنگ دراز بود.باب یبودم و اون انگار برا ستادهیک دختر بچه ای نیو گرفتم.جلوش ع لمیم نیا

 شه. یکرد: دلم برات تنگ م ینگاهم م یرگیصورتش نبود.فقط با خ یتو گهیلنگ دراز من.لبخندش د

ژست به شدت لوس که مختص لوس شدن  کیقرار دادم و دستامو از جلو بهم رسوندم. گمید یپام و پشت پا کی

 یبرا یادیبودند ، ناز ز دهیکه ته کش یشسته شده ا یکه گفته بودم و ترس ها یخودش بود.از بعد اون بله ا یبرا

 یآغوشش خرج م یجا تو کیناز ها  نیاخورد.محرمم نبود که اگه بود ،  یوجودم قل م یمرد تو نیعرضه به ا

 .ره یم شتیخانم داره به مدت ده روز از پ زادی؟! پر هیدلت تنگ شه.مگه کم الک دمیزدم: با یشد.لبخند
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! دست بزرگش و ؟یدل خودم ثبت کن یو برا دیجد یایپور نیکه ا ییکجا نمیشد.دورب یو لبخندش با هم قاط اخم

شهر شماست خانم  یتو میکنسرت استان نیاون جام.اول گهینره چهار روز د ادتیگذاشت:  فمیظر یشونه  یرو

 هستم. راهتعکاس.پس دلت و فقط واسه چهارروز به نبود من خوش کن.من بعد همه جا هم

 

 بابا..پس فقط چهارروز فرصت دارم؟! یچشمام و گرد کردم: ا یشوخ به

 رفتن ریخرج مس یشد بهم برخورد نکنه.چپ چپ یحواس داشت از عقب رد م یکه ب یدتا مر دتمیبه جلو کش یکم

 !؟یچ یشد: فرصت برا نیرینگاهم ش یمرد کرد و بعد دوباره ، قهوه  نگاهش تو

 که برم بگردم ،چندتا پس.. نیا یدادم: برا جانیلحنم ه به

.چشمام دیرس ی.اخم داشت و به شدت هم جذاب به نظر مدیدهنم نشست و عمال حرفم و از وسط بر یرو دستش

 بودم رژ نیشدم ،نگران ا یکه داشتم خفه م نیکار بگه.صرف نظر از ا نیگشاد شد و نگاهش کردم تا منظورش و از ا

کردن من هم خوب  تیو اذ یشوخ یراب یگوشم آورد: ادامه نده اون جمله رو که حت ریلبم پاک شه.سرش و ز

 یم لتیدادم تحو لتیکه تحو یطور نیسپارم.روز چهارم هم یر روز خودت و دست خودت امانت م.دارم چهاستین

 .رمیگ

 یو بعد با اخم بهش چشم غره رفتم: داشت دمیکش قینفس عم کیو زد و دستش و باالخره برداشت.اول  حرفش

 ؟! یکن یامانت امانت م تمیشخص ی لهی،رژمم پاک شد ، بعدشم مگه من وس یکرد یخفم م

 روش کیلب کوچ کیبه کف دستش انداخت که رد رژم مثل  یلبش شکل گرفت.اول نگاه یرو یغر زدنم لبخند از

 یتو شمیکردم.لوازم آرا یمن که مثل عزادار ها به اون رد خوشرنگ نگاه م ینگاه به چهره  کیافتاده بود و بعد 

 کردم؟! یم دشیتمد دیچمدون بود.چطور با

 

لحظه اتفاق  کی یبشم.درست تو رهیمهربونش خ یدستش ، به چشما یت و وادارم کرد به جالبخند چونم و گرف با

من  یکف دستش و رد لب ها یمن ، رو یچشما یتو رهیکه اون خ نیکه نگاهم تو نگاهش قفل شد و هم نیافتاد.هم

 کیرنگ شده ، تنها  یمهم نبود لب هام ب رامب گهیکردم د یاعتراف م دی.باستادیمن ا یبوسه زد ، انگار جهان برا
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.فقط موقع هر تپش زد و نه آروم یکردم.نه تند م یبرام پررنگ شده بود.اون و نگاهش.قلبم و ضربانش و حس م زیچ

تاز  کهیکرد تا نه تنها در روحم بلکه در جسمم هم اون  یرو حل م ایاز عشق پور یبخش کیذرات خونم و  ونیم

 بوسه نینگاه و ا نی! نفس حبس شدم و از است؟ین زیشده باشه اعجاب انگ ختهیات خون آمکه با ذر یباشه.عشق

کنم تا بعدش حساب شما رو برسم خانم.اصال بهتر شد  یاکتفا م نیفرستادم.لب هاش تکون خوردند: فعال به ا رونیب

 .دیرقص یچشمم م یتو یادیرنگت ز ییمن.رژ لب آلبالو یبرا

ش گرفتم.نگاه یکه داشتم از بودنش م ییبایحس ز نیا ینداشتم برا ینتونستم.اعتراضاعتراض کنم اما  خواستم

، تو  یستیمن ن یشخص ی لهیدوم..تو وس یتر شد.من توش حل شدم و اون من و غرق خودش کرد: و اما نکته  قیعم

 .ی..مخاطب خاص منیمن ی، خانم عکاس ی.عشق منیمن یزندگ یآدم شخص

 یهمه حرف و فقط با شوخ نیسخت بود جواب ا یلیمن خ یگفت.برا یآخرش و با لبخند و لحن بامزه ا ی جمله

 ارونیا یگاهم.اما همه  هی.بابالنگ درازم ، تکیمن یخواننده  یتونستم بهش بگم تو آقا یخواست منم م یبدم.دلم م

 کنم. میشکسته شدش به قلبش تقد نمونیب صارکه ح یجا جمعشون کنم و بعدا ، وقت کیتا  ختمی.رختمیدلم ر یتو

 

 به روش زدم و سرم و چپ و راست کردم: مخاطب خاص بودن و دوست دارم. یقیعم لبخند

 بالفاصله بعد تموم شدن جملم لب باز کرد: منم تورو دوست دارم. یمکث چیه ونبد

ه؟! جمله رو بگ نیمقدمه ا یانقدر ب دیدونست نبا یاومد.نم رونیب نمیلحظه نفسم حبس شد و بعد با شدت از س کی

 کیشد.قبل رفتن  رمیچشماش براق شدم: د یتو عیسر نیهم یافتادم که ذهنم و مشغول کرده بود برا یزیچ ادی

 سوال؟!

 جمع کرد: جانم؟! نشیس یو رو دستاش

اعتراف  دیو بادلم  یتو یحرف ها نیدلم گفتم.چقدر بعدها ا یو هم تو زمشیو قورت دادم.جانت سالمت عز لبخندم

افکار و رها  نیدادم تا ا یزیانگار از عمق جونش بود.سرم و تکون ر نیبودم اما ا دهیشن ادیکردم براش.جانم ز یم

 و یمن امروز سوء استفاده کرد یکه راه به راه از مات وت نمیحالت طلبکار و بامزه: بب کیکنم و دست به کمر زدم.

 !؟یرو انقدر راحت بغل کرد هیبغلت ، قبال هم بق یدیکش یمن و م یزرت



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
295 

 

 !ه؟ینگاهم کرد: کدوم بق جیدرشت شد و گ چشماش

دونم  یدادم: چه م یعکس العمل و از خودم بروز م نیکه سختم بود ا یزیچ حیهوا تاب دادم.موقع توض یو تو دستم

 !گه؟ید یزیچ ی،دوست دختر

پر از خواستن نگاهم کرد.با چشمام منتظر جواب سوالم بودم.مکث  کش اومدند تا بخندند اما جلوش و گرفت و لباش

! من تو تمام رم؟یخواد برات بم یکه االن دلم م یدوست دخترم کجا بود من وونهیکرد و گفت: د آخه د یا یطوالن

 یتا وقت یدختر چی، ه ایشد خواهر زادم بوده.بعد مان صقلبم که اونم بعدا مشخ یدختر قبل تو ، اومد تو هی میزندگ

 باش که من بتونم خودم و کنترل کنم. ی.شما هم کم خواستنومدیبه چشمم ن دمیماه تورو د یرو

 

دستام قفل  ونیچمدونم و م یشد.دسته  قیاعتراف محکمش ، قلبم آروم گرفت و آرامش به رگ هام تزر نیا از

تا حاال ،  شبیاز همون د  ایکردم برام سخت بود.پور یکردم و با ولع نگاه به نگاهش دادم.چهار روز هم حاال که فکر م

شونم: خب خداروشکر.خواستم  یو کج کردم رو مرسونده بود.سر یاردیلیتوان م کیشدت عالقم و به خودش به 

 ..گفتن یگفتن ، نامحرم ی،محرمیحق بغل کردن من و ندار یتا اطالع ثانو گهیکنم که د تیبپرسم و بعد تفهم

 یشدم.حرف تو دهیبغلش کش یمقدمه تو ی، ب هویکردم که  یا ناز کلمات و پشت هم قطار مطور داشتم ب نیهم

 یقلبش.محکم و با وقفه م یو مردمک هام درشت شد.دستش پشت گردنم بود و سرم درست رو دیدهنم ماس

 یتم کوچولو.وقنکن خان دیو نبا دیواسه من با گهیکه خشکم زده بود و زمزمه کرد: د یگوش من ری.سرش اومد زدیکوب

 همه نازت ، بتونم خودم و در برابرت کنترل کنم؟! نیبا ا یمحرم.چطور توقع دار یمن شد یبله ، برا یگفت

الزم و ببرم.قرار بود  یگرانه استفاده  تیکالم حما نیعطر و آغوش و ا نیخواستم از ا یو آروم بستم.م چشمام

 .ییحرفا نیکردم خوددار تر از ا یزبونم ، حرف دلم نبود: فکر م یو باز حرف رو دمی! لب گزنمش؟یچهارروز نب

جز داشتنت فکر  یزیچ چی، من به ه یکن یتو جلوم ناز م یتر من و به خودش فشرد: من خوددارم اما وقت محکم

ه ک یهست ی.به خودت ببال خانم عکاس ، چون تنها کسنیکن یم خودیکنم.تو و لبخندت ، تمام من و از خود ب ینم

 .یدار یریتأث نیهمچ ایپور یبعد ده سال رو
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 ینکرد و حلقه  یاومدم.ممانعت رونیکرده بود از آغوشش ب قیکه خودش بهم تزر یزدم و با همون غرور یلبخند

 یخواست عشق و تو یکه م یطنتیدهنم گذاشتم و با ش یکه دستم بود و تو یدستاش آروم باز شدند.آب نبات چوب

 کنم؟! هتیپس.تنب یحرف من حرف زد یخودش گم کنه نگاهش کردم: رو

 !؟یگره خوردند: مثال چطور نشیس یپر و مردونش ، مغرورانه باال رفت.دستاش مجددا رو یابرو

 یمشخص شدش نگاه مهین یبه چهره  یآوردم.کم رونیدهنم چرخوندم و ب ی.آب نبات و تودمیکش یقیعم نفس

 خواننده.قرارمون کنار کارون. یحافظ آقاانداختم و لب زدم: خدا

پالتوش و هم  ی ستادهیا ی قهیسرش برداشتم و  یرو از رو ییحرکت ،کاله شاپو کی ینگاهم کرد و من تو متعجب

چمدون عقب عقب رفتم: با  دنیسر خودم قرار دادم و با کش یخوابوندم.چشماش گرد و متعجب شد.کاله و رو

 طرفدارات خوش بگذرون.

 یتوجه اکثر افراد و به طرفش جلب کرد.دختر نوجوون یدختر غیج یکه صدا ادیقدم بلند به طرفم ب کیبا  خواست

و  یبهش زدم و اون با نگاه جد یمونیشد.لبخند پروپ ستادنیمجبور به ا ایو پور دیدو ایزده بود به طرف پور غیکه ج

 طنتی.باالخره دل ازش کندم و با همون لبخند شتلفمخ ی.کم کم دورش پر شد از آدم هامن موند ی رهیخاصش خ

 یبرق یپله ها یمن رو دنیآن باال آورد و با د کیقرار دادم.مشغول امضا بود که سرش و  یبرق یپله  یپامو رو زیآم

دادم ، رنگ  یتوش بود داشتم به عالمت خداحافظ براش دست تکون م یکه آب نبات چوب یبا دست ی، اون هم وقت

 یو به طرفم گرفت و من با همون لبخند ، لبه  دیقلبش کوب یشد.دستش و سه بار رو میو مال یگلبه هشنگا تیجد

گشتم  یداد.داشتم برم یم یدادم و بهش پشت کردم.آب نباتم طعم دلتنگ نییسرم بود و پا یکالهش که رو

که دور  یاون مردم ونیو م نییپا نبود اماقلبم و او زیهواشم برام عز یگرد و خاک تو یکه حت ییاهواز...شهرم ، جا

 خواننده حلقه زده بودند جا گذاشته بودم. یآقا

 

***********************************************************************

*********** 
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وا پر ه یرقصوند و دسته هاش تو ی.اون و با خودش مدیچیپ یشال سرم م ونیبودم و باد ، م ستادهیکارون ا یروبرو

اتم از تر خاطر شیبود.ب زیرود برام عز نیکردم.چقدر ا یم یگرفتند.چشمامو آروم بسته بودم و داشتم رفع دلتنگ یم

بغلش گرفته بود و  یسرم و به طرف چپ چرخوند.عل دارنق و نوق پن ینقطه.صدا نیهم یشد تو یشهر خالصه م نیا

اومد که بغلت  یبچه چشم و ابرو م یمنم برا یداشتن .خواهر دوستدیکش یم شایاونم داشت خودش و به طرف پر

و  دمیکش رونیب یحرکت از آغوش عل کیبراشون تکون دادم و به طرفشون رفتم.پندار و با  یکنم.با لبخند سر ینم

دونم  یتو هنوز خودشون بچن ، نم یمامان و بابا نیمخاطب قرارش دادم: نق نزن عشق خاله.ا یا انهبا زبون کودک

 آوردن؟! ایبه دن یتورو واسه چ

 !؟یکباب رینون ز یکن یم یچرا من و قاط گهی: ددیخند یعل

 !؟یداد یکه دل به خواهر من نم یپرت شه: بچه نبود شایآغوش تکون دادم تا حواسش از پر یو تو پندار

امتداد پل حرکت  یازشون دور شدم و تو زیآم طنتیرو بشنوم.با همون لبخند ش شایپر غیج غیتا ج نموندم

د اومده بو ایکه تازه به دن یلحظه ا ادی.کرد یدرشتش داشت اطراف و نگاه م یکردم.پندار ساکت شده بود و با چشما

اما حاال رنگ پوستش برگشته بود و گندمگون  دحال بدون مو بو نیسرخ و زشت و در ع یبچه  کیافتادم.اون موقع 

سبز تنش  ی.سرهماومد یگردنش م یکه به خاطر بلند شدن رو یپر پشت مشک یبلند و موها یشده بود با مژه ها

 یبوش کردم.دلم تنگ بود و نم قیاهواز مناسب بود.لبم و به گونش چسبوندم و عم یمعتدل زمستونا یهوا یبرا

ون بعد ابودم.سهم من  دهیرو ند ایکه پور یروز نیروز برگشتنم به زادگاهم بود و دوم نیتونستم منکرش بشم.دوم

 لمیو بعد موبا دمیهام کش هیسالمو به ر کی یصداش بود انگار.عطر تن خواهر زاده  دنیاعتراف شاعرانش ، فقط شن

 نیا دنیبود.ته دلم با د ندهچسبو نمیدست بغل کرده بودم و خودش و به س کیخارج کردم.پندار و با  بمیو از ج

و توحالت  لی.موباختیر یکه عشق به خونم م یمغز بادوم نیا یرفت برا یشد از مهر و ضعف م یحالتش پر م

 جا رو نگاه کن. نیقرار دادم و دستم و باال بردم: پندار خاله ا یسلف نیدورب

لب اصوات  ریز یآد.چندبار یدوخت.بداخالق شده بود و معلوم بود خوابش م نیحوصله به دورب یو ب چشماش

بود و باد  نمیس یعکس که سر پندار رو کیز خودمون عکس انداختم.نامفهوم از خودش درآورد و من پشت به رود ا

 یداشت دل و هوش م تشیجذاب مکرد.لبخند داشتم و پشت سرم کارون با تما یشالم داشت پرواز م ونی، م

 کیو  دستای.با لبخند کنارم ادیپوالد رس یشد و نگاهم به دستا دهیاز دستم کش لی،موبا ومدهین نییبرد.دستم پا

و به جاش پندار و از آغوشم گرفت.پندار به آغوش و بهم برگردوند  لمیسه نفره از خودمون انداخت و موباعکس 
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پهن پوالد قرار داد و دستاش  یشونه  یسرش و رو عیداشت.سر دتمید یکه کم تر م یتا من یتر شیب ییپوالد آشنا

 !یشد یبیطور عج هی،  یبرگشت ی: از وقتستادیو کنارم ا دیحلقه کردم.پوالد دستش و بوس شییو دور گردن دا

 

! چطور ب؟یزدم: عج یکرد؟! لبخند محو یطور مسخ م نیرود که آدم و ا نیداشت ا یگره زدم.چ نمیس یرو دستامو

 مگه!

 .آسمون پر ستاره هیخانم.نگاهت انگار شده  ینگاهم کرد و اونم دل به دل رود داد: طفره نرو آبج کوتاه

؟! پسر باشم نیشد من خواهر بزرگ ا یباورش م یشدم.ک رهیخ شیورزشکار کلید بلند و هطرفش برگشتم.به ق به

وتاه ک یکم دمید یم ادیروزا ز نیکه ا یدیخوش نشسته بود.شلوارش طبق مد جد یتنش حساب یتنگش تو شرتیت

 آد. یکوتاه خوشم نم یشلوارا نیانتخاب شده بودند: از ا قهیمارک بودند اما با سل دیکه شا ییها یبود با کتون

صحبتمون بود:  ریمس رییعوض کردن جهت فکرش ، تغ یراه برا نیگرد شد و منم لبخندم و عمق دادم.بهتر چشماش

 .مد شده خواهر من.نایبچه پررو رو بب

آسمون صاف به  بای.تقرشهر پاک تر بود نیا یباال انداختم.چقدر خوب بود امروز هوا نسبت به زمستون ها شونه

 .ستین بایصرفا ز ی: هر مددیرس یم نظرت

 مامان نشو و غر نزن. هیفرستاد: شب رونیو ب نفسش

 یشاممون درست کنه تنگ شد.به بازو یبرا یماه هیکه خونه مونده بود تا سمبوسه و قل یواسه آغوش مامان هوی دلم

 !؟یمدل ش یخوا یم یزدم.پرهام خوابش برده بود: بهش گفت هیپوالد تک

 تهران. امیم رمیگ یم یترمم ،انتقال نیو دست خودم.بعد اتمام ا میتکون داد: اوهوم.سپرده تصم یسر

ه پاش بندازم.ب یحرفه مناسب بود.دوست نداشتم سنگ جلو نیا یبه سرتاپاش انداختم.برادرم برا گهینگاه د کی

، بد  یو هر حرفه ا یهرکار یپوالد تو انداختم و بعد پوالد و مخاطب قرار دادم : یپندار نگاه کوتاه یبسته  یچشما

 شیدرونش ب یپا بزار یخوا یکه م یحرفه ا یداره.تو دوجو یبند و بار یمخرب و ب یو خوب وجود داره ، رابطه ها

 قول بده. هیترم هست پس لطفا فقط بهم 
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 خانم؟! یآبج یبهم زد.لبخنداش مثل خودم بود: چ یلبخند

 یروزم طاقت نم کیانمون به خوب بودن ما خوشه وگرنه بعد رفتن اون مرد : خوب بمون.دل مامدمیکش یقیعم نفس

 و! نینره ا ادتی..دمونینه ناام یکه سربلندمون کن یر یآورد.م

برگشت به  یصدامون کردند برا شایو پر یچَشم و همون لحظه عل یهم گذاشت به معن یلبخند چشم رو با

 نشویدوران نامزد ادیلب غر زد: بچه رو ول کردن  ریو اون ز میپوالد به طرفشون قدم برداشت یخونه.شونه به شونه 

 کنه. یخل و تحمل م یشایپر نیشاهکاره که ا یعل نیافتادن.به خدا ا

از قصد بلند  شایبه پر دنیآخرش و با رس یجمله  قایتکون دادم چون دق طنتشیش نیا یبرا یگرفت و سر خندم

 و ثبتشون کردم. دمیو نگاهشون کردم.خند دمی.خنددیپوالد باال پر یموها دنیکش یا حرص براب شایگفت و پر

لبخندمون نگاه به طرفمون  یو صدا میموفق بود م،یدیخند یم می..حاال داشتانتیخ  کی.از میچندتا بازمانده بود ما

 جز معجزه بود؟! یزیمگه چ نی.اکشوند یم

و با  لشیعکس پروفا یفرستادم.رو ایپور یلحظه برا کی یو دستم گرفتم و عکس خودم و پندار و تو لمیموبا

گوش دلم زمزمه کردم:  یکرد تو یکه داشت غروب م یرنگ ینارنج دیکارون و خورش ی رهیانگشت نوازش کردم و خ

 خواننده. یدلم برات تنگ شده آقا

 

و پوالد که جلو نشسته بود راجع به  ی.علمیداشت یکم تر یسروصدا راه برگشت به خاطر خواب بودن پندار ، یتو

 شهیبود ، از ش دهیدستاش خواب یکه پندار کوچولو رو شایزدند و پر یباهم آروم حرف م استیمسائل روز و س

 یداد.از اون انگور ها یطعم انگور م شهیهممن  یحضور پررنگشون برا نیبودن ها ، ا نیشهر بود.ا یمشغول تماشا

واژه تا ه  نیداشت.ما از خ ا هیبق یساده  میواالتر از مفاه یمفهوم کیما  ی.خانواده برانیریقرمز و ش یدونه  یب

حروفش جا  ونیکه ترکمون کرده بود و م یعضو یخال یو جا میدیورز ی.بهش عشق ممیدیکش یآخرش و نفس م

 دنیگرفتم تا رس میکردم و تصم یم یلب هم خون ریشد ، ز یآروم داشت پخش م یبا صدا که یکی.با موزمیزاشت یم

 چرخ بزنم. میمجاز یشبکه ها یتو یکم

.لبم و آروم شدم رهیها خ امیپ یهمه  یکه سنجاق شده بود باال ایپور یدیبه آ زیو باز کردم و قبل از هرچ تلگرامم

حوا  یممنوعه  بیعشق و س یمعنکه تازه دارن  ینوجوون یداشتم ، مثل دخترها جانیو باز کردم.ه امشیو پ دمیگز
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 رمیکش اومدن لب هام و بگ یتونستم جلو یشد.نم لورخونم عشق متب ی، تو امشیمتن پ دنیکنن.با د یرو حس م

 ”خوشگل باشه یسر اون کوچولو یدارم بدم و االن سرم جا یهرچ حاضرم”دمینابش و د یاون جمله  یوقت

 ”بوسه یبودم که داره موهات و م یخانم عکاس..کاش اون باد یش یبار آخر ازم دور م” بندشم فرستاده بود پشت

 انقدر بازه؟! شتیخارج کرد: تو چرا ن امشیاز حس قشنگ پ یناش یمن و از مات شایپر یصدا

و  لیهم از جلو بهم دوخته شد ، اما پوالد متفکر بود.صدام و صاف کردم و موبا ینگاهش کردم.نگاه خندون عل عیسر

 طنز برام اومد. امیپ کیدم و شونه باال انداختم: سر دا بمیج یتو

سوال  نیتر از ا شیکه نخواد ب نیا ینگاهم کرد که انگار قانع نشده بود.برا یابروش و باال انداخت.طور یتا کی شایپر

 نییپا یرو کم شهیدست فروش ، ش یفروش ها یبساط ماه  دنیکردم و با د ابونیکنه رومو به طرف خ چمیپ

 یعنی.نیسرزم نیا خیتار یپر از اعجاب تو ی هنقط کی یعنیشهرم.اهواز  یخواست.بو یرو م یماه یبودادم.دلم 

درخشش روح  یعنیکارون ،  یعنی،  دیخورش یگرما یعنیبه روحش زده. شهیکه ر یجنگ یعنیکارون ، 

 عطر آشنا. کی یعنیالقدس...اهواز 

ناسالمش که خون به دل  ینفس برش ، با تمام هوا یشد دوسش نداشت.با تمام گرما یمن بود.نم ی شهیشهر ر نیا

برف نگه دارند و  ریها رو بسته نگه داشته تا هم چنان سرش و ز یلیمردم سخت کوشش کرده و چشم خ یها هیر

گرم و پر افتخار من..حرمتش تا  نیسرزم یعنیاوصاف اهواز  نیکرده ، با تمام ا یکه خاک ، کارون و خاکستر ننینب

 شد. یحفظ م رانیو کل ا یمردم دشداشه پوش و محل نیا یابد برا

 

 یخون شهر جار ینگاهم و تو یبه خونه ، دلتنگ دنیشهرم انداختم و تا رس یها ابونیاز سر غرور به خ ینگاه

 روزها. نیمظلوم بود ا بیکه عج یکردم.شهر

شدم و زنگ خونه رو زدم، هنوز مامان در و باز نکرده بود که در  ادهیپ نیاز ماش شونی، زودتر از بق دنیمحض رس به

چندلحظه  دنمی.با ددمیزده کش جانیه غیج کیکه ازش خارج شد  زمیپگاه عز دنیباز شد و من با د یکنار یخونه 

.به خودش اومد و با دمیآغوش کش یکه از بهت خارج بشه جلو رفتم و جسمش و تو نیماتش برد و من قبل از ا

 ریبودم.سرش و ز یو دوست داشتن نیریش یساله  ستیدختر ب نیدستاش و دورم حلقه کرد.چقدر دلتنگ ا جانیه

 خانم عکاس؟! یبرگشت یگوشم آورد و آروم نجوا کرد: ک
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 یارج یکه خون یقلبم فرو رفت.ضربه ا یدشنه تو کیمثل  یانداخت.دلتنگ ایپور ادیعکاس گفتنش ، من و  خانم

کش دادم و ازش جدا شدم.صورت گرد و  یفرستاد.لبخندم و کم ی، زهر به گلوت م یبیکرد اما به طرز عج ینم

برد و خوب نگاه کردم.با  یو هم م مندل  تشونیوبراق ختیر یصورتش م یکه اکثرا کج رو ییبا اون موها دشیسف

، فراموش کرده بودم  میزندگ یروزها یاهویه نویبودم و م دهیدختر و ند نیدل تنگ هم نگاه کردم.چند وقت بود ا

 دلم؟! زیعز یهست.خوب یدوروز کیخونم دارم؟!دستاش و آروم فشردم:  واریبه د وارید یمسکن قو کی

 یروحم و شارژ م شهیمنبع آرامش ،هم کی نیکه ازم کوچکتر بود اما ع نیلب هاش نشست.با ا یرو ینیریش لبخند

 شد. یمن و پوالد م یهم باز هیبق یمحل ، به دور از قضاوت ها نیا یکه تو یکرد.تنها دختر

 

 نیبود که نداشتم و چقدر ا یا کهیکج شد ، ناز خفته رفتارش دلم و براش به ضعف انداخت.خواهر کوچ یکم سرش

 !؟ینگاهم شنا کرد: من خوبم اما تو..خوب یرنگش خوب تو یقهوه ا یفاصله انداخته بود.با چشما نمونیمدت ب

گار که ان یخوب دیپرس یطور کیصورتم خشک بشه. یباعث شد لبخندم کوتاه رو شیا شهیپرسش کل نیب ثمک

 یجلو اومدند و باهاش احوال پرس شایکرده.پوالد و پر یذهنم و طوفان ییبود که چه غوغا دهینگاهم د یتو

سر به سر پگاه گذاشت اونا هم  یکم دکه پوال نیبرد.بعد از ا نگیو داخل پارک نیزد و ماش یهم براش بوق یکردند.عل

کوچه رد شد و پگاه  یموند که از تو ینیدو خونه.نگاهمون به رد ماش وارید ونیم میداخل شدند و ما دونفر موند

 جون؟! یپر یدوباره سوالش و تکرار کرد: خوب

 ، کمیان شناس کوچشد به تن روحت.دخترک رو یکه تلخ نبود ، نوش م یرنگش دادم.نگاه یبه دل نگاه قهوه ا دل

 نیکرد.ا یصداش م یآج یکه تو دوران بچگ یجون یخوند؟! پر یجونش و م یانقدر بزرگ شده بود که حاالت پر

 گره خورده؟! لممعلومه چقدر حا یلی: خچونمشیبود که نخوام بپ زیدختر انقدر برام عز

 شناسم. یجون خودم و م یزد: پر یمحو لبخند

 یو بشنوه؟! م زادیکه حرف دل پر نیا یخودم برا یبهتر از پگاه یبعدا.ک میزن یو فشردم: باهم حرف م دستش

 رون؟یب یبر یخواست
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م ه نیکردم و جز ا یم نیو تحس تشیهوش و درا شهیخوش به دلش نشسته بود.هم فمیتر شد.تعر قیعم لبخندش

 کی، دیرفتم خر ی: داشتم مدیجلوتر اومد و گونم و بوس یفرح بخشش.کم یشده بود چشما مینبود که رازدار زندگ

 !م؟ینیهم و بب یداشتم.ک کیکار کوچ

زدم و نجوا کردم:  یاعتراضش بلند شد.بهش لبخند یکه صدا دمیرنگ سرش و جلو کش یمشک یمقنعه  یکم

 .چطوره؟!عتیفردا.پل طب

 ینگاهش م یبرق تو نیا دمیخر یخودم و خودش م یبرا یآب نبات چوب یهم وقت میبرق زد.بچه که بود چشماش

 .هینشست: عال

 .زمینشه عز رتیخب ،پس تا فردا.برو د یلیباز خونه رو کامل باز کردم: خ مهیتکون دادم و در ن یسر

کردم انگار کل  یازم دور شد ، از پشت سر که نگاهش م یآهسته ا یبا لبخند برام تکون داد و با قدم ها یسر

عشق  ی.پاترش عشق بود شیداشتم اما ب یمتفاوت یس هاچشمم.ح یپرده  یشد رو یم لمیف کی، داشت  میبچگ

فراموش کنم که داره  یخوش کودک یوزهار نیریبودم فردا کنار دختر ش دواریخرخره ام نشسته بود.ام ی،بدجور رو

 .دمشیشه سه روز که ند یم

 رد؟!ک یم هیگرفت؟! از کدوم منبع تغذ یم شهیکجا داشت ر یحجم دلتنگ نیافسونم کرده بود؟! اگه نه پس ا ایپور

 

حس  کیبعد مدت ها  دارید نیگرفتم.ا نمیریدخترک ش ریخوندتم چشم از مس یمامان که به اسم م یصدا با

بودم چون تو همون برهه به سفر رفته بود و  دهیداده بود.پگاه و قبل از رفتنم به تهران ند هیبه وجودم هد یقشنگ

وتاه اومدم ک یکه م یبود.فقط گاه ومدهین شیباهاش پ یطوالن دارید یبرا یمن فرصت یاتمام برگشت ه یتو بایتقر

شدم و  اطی.وارد حدیچسب بیعج یمدت طوالن نیبعد ا دارید نیکردم.ا یم یو رفع دلتنگ دمشید یدم خونشون م

پلک هامو ازش جدا کردم و  یخونه دوخته شد.به سخت نیرزمیز ریلحظه به مس کیدر و پشت سرم بستم.نگاهم 

شده بود و  داریآرامش بود.پندار از خواب ب یفضا رو پر کرده بود و انگار خود واژه  تماممامان  یغذا یداخل رفتم.بو

با لبخند براشون تکون دادم و وارد  یکرد.سر یو پوالد نگاه م شایپر یها یبه خل باز ستادهیا واریبا گرفتن د

غذاش بود.لبخندم و عمق دادم: خوشمزست  دنیبود و مشغول چش ستادهیبه من ا آشپزخونه شدم.مامان پشت

 .ستیبه تست ن اجیخوشگلم.احت



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
303 

 

 نگاهم کرد و باالخره به حرف اومد: خوش گذشت؟! قیظرف کنار گاز قرار داد.عم یو قاشق و تو برگشت

 بود. ی..جات خالیلیهم قرار دادم :خ یو آروم رو چشمام

 کیدر حق  انتیبدتر از خ ینداشت؟! چه ظلم یوقت بود رنگ زندگ یلیزد.گفته بودم لبخنداش خ یمحو لبخند

برداشت و  نکیس یکه شسته بود و از رو ییسر ما و مامان اومده بود؟! سبد کاهوها نیبود که همون بدتر یزندگ

 مقابلش قرار داد: به شما خوش گذشته باشه انگار به من خوش گذشته.

بلند شده بود.احتماال بازم مشغول خراب  یپندار حساب یغایج یشستم.صدا نکیهمون س یدستامو تورفتم و  جلو

 رونیزردش از دستش ب یدستامو با حوله گرفتم و به طرف مامان قدم برداشتم.چاقو رو را با دسته  یسیبود.خ یکار

 !دمیاالن پگاه و د یکنم.راست ی: من درست مزیو نشستم پشت م دمیکش

 گرفت اتفاقا. یسراغت و م شیشد: چه خوب.چندوقت پ جیو مشغول رنده کردن هو زینشست پشت م خودشم

تر بشه: باهاش فردا قرار  زیخورد شده ر یکردم تا تکه ها جادیبرش ا کیبرگ درشت کوتاه از وسط  یلبخند رو با

 وقته باهاش حرف نزدم. یلی.خعتیگذاشتم واسه پل طب

 !؟یرفتم واسش خواستگار یکرد م یاشاره م هی.پوالد هیا دهیمامان باال اومد: دختر فهم سر

 یافتاد: پوالد پگاه و مثل خواهرش م یتنها برادرم به ضعف م یتر شد.بند بند وجودم با فکر به عروس عیوس لبخندم

و ر نایا یاومدن به تهرانه ، همه دارن.االنم که تو فکر  یسال اختالف سن کیباهم بزرگ شدند.فقط  ی.از بچگنهیب

 .هیقض نیواسه نشدن ا لیشه دل یم ینیکنار هم بچ

رنده شده رو به طرفم سر داد.هم من و  جیتکون داد و بشقاب پر از هو یها تموم شده بودند.مامان متفکر سر جیهو

 حق با تو باشه. دیبگم واال.شا یاومد: چ رونیب نشی.نفسش آروم از سمیساالد بود یتو ادیز جیپوالد عاشق هو

چشمش  ریمن بود؟! نگاهم به چروک ز یاحساس قلب نیا ایفکرش و مشغول کرده بود  یزینگاهش کردم.چ قیعم

 به اومدن پوالد؟! یهست یما: مامان راض ریشد.پ یم رینبود اما انگار داشت پ ریخورد.مامان پ
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 یم شیاما سر جوون شرفتشیام به پ یخورد: من راض یموج م یقرار یو ب دینگاهش ترد ینگاهم کرد.چقدر تو یجد

 همه. دید یتو فتهیکه بچم چشم بخوره ب نیترسم.سر ا

چشم خوردن شاخ شمشادمون:  نیبود نخندم سر ا نیا میبرداشتم و از وسط برشش دادم.تمام سع یگوجه فرنگ کی

 .ستهیخودش با یپا یپوالد رو نیزاره.اما مامان وقت ا یهم بگم نباش ، طبع مادرانت نم یو هزار ینگران

 صالحه. یگرفت و از جاش بلند شد: هرچ یقیعم دم

ا نه ام یرو داخل دهنم گذاشتم: سر رفتن منم به تهران آشفته بود یتکه از گوجه فرنگ کیپشت نگاهش کردم و  از

 حد. نیتا ا

دستاش له کرد تا  ونیم دندیجوش یآب داشتند م یه توک ییدونه از برنجا کیبرنجش و برداشت و  یقابلمه  در

دونستم پاش برسه راه درست و از غلط سوا  یاما م یبود طونیمامان جان.ش ینه: تو عاقل تر بود ای دهیجوش نهیبب

و دست از پا  ارهیترسم بچم نتونه دووم ب یآره.م یم کمشه ،زود  یم یتر از تواِ.زود عصب یجانی، پوالد اما ه یکن یم

 دراز تر برگرده.

 ستیشده انداختم.بعدم مامان و مخاطب حرفم قرار دادم: پوالد تنها ن نییبه ساالد تز یجام بلند شدم و نگاه از

 کشه و من اونجام.بعد اونم خدا بزرگه. یطول م یمامان.فعال تا من درسم تموم شه چندماه

: دمیقرار دادم و محکم گونش و بوس خچالی یت.ساالد و توقصد خط خوردن از نگاهش و نداش یدل نگرون انگار

 به خدا هرکدوم. مینگران ما نباش.خرس گنده شد

 .نیمن بچه ا یبرا نی: خرس گنده هم باشدیبه روم پاش یلبخند

 .تمام مامانا و بچه ها نیب یا شهیکل الوگید کیزدم:  یچشمک طنتیش با

 بچه. رونیدستش و باال آورد: تا نزدمت برو ب ریکفگ

 یو وقتو بغل کردم  دیکش یم غیرفت و ج یکنان راه م یکه داشت تات یخنده از آشپزخونه خارج شدم.پندار با

فقط تخت و چندتا قفسه  بایکه تقر یدادم و داخل اتاقم شدم.اتاق شایدراومد به دست پر شیخوب چلوندمش و گر

تماس از دست رفته  کیدرآوردم. بمیلم و از جیلباسمو باز کردم و موبا یداد.دکمه ها یم لیحجمش و تشک یخال ی
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از  پر یکه صدا دیطول نکش یلیتخت انداختم و شمارش و گرفتم.خ یرو ممیزخ یداشتم.شالمو همراه مانتو ایاز پور

 .عاشقشون کرد ، جادوشون کرد: جان دلم؟!مییشنوا یعصب ها ونیم دیچیسحر و جادوش پ

 موهام فرو یها شهیر ونیم یبردم.دست یلذت م ختیر یبه خونم م ینیریالو گفتن ش یبه جا دایشد واژه که نیا از

.از دیشنو یمن را از هواز م یخواننده..صدا یتخت نشستم: سالم.از خانم عکاس به آقا یبردم و با لبخند رو

 کارون.. یگیهمسا

 .طونتیتر نکن با اون لحن ش ییرو هوا ای: استپ کن خانم عکاس..دل پوردیپر طنتمیحرف و کالم پر ش ونیم

 

ساخته که حس هارو هم  یا لهیدونست وس ی.گراهام بل مدمیصداش نفس کش ونیخواستن و م نیقشنگ ا حس

 !؟ی، لحنش آروم تر شد.دلتنگ تر شد: خوب دیکنه؟! مکثم و که د یخطوطش منتقل م ونیم

 ییپشت خط رژ آلبالو رشیتصو یخواست برا یشت پلکام تجسمش کنم.اصال دلم مخواستم و یبستم.م چشمامو

 !؟ی.با همه وجودم چشم بشم: خوبم ، خوبدنشید یبزنم.بزنم تا حرص بخوره و من چشم بشم برا

 خوبم. ی: خوبرهیتونست ازم بگ ینم یعکاس چیلبم نشوند که ه یرو یلبخند جوابش

 بودم نشد جواب بدم. رونی، ب یلب هام گرفتم: زنگ زده بود نیبه سقف دادم و انگشت اشارم و ب نگاهم

د زد: ش یم زونیشد ، انگار قلب اونم مثل قلب من دلتنگ و نام یحس م شیقرار یفوت کرد.ب یگوش یو تو نفسش

 .دمیماهتو ند یخانم که رو یدوروز پر

 .نیجلو بندازشه پروازتون و  ی.نمگهید ایپس زودتر ب_

 دل شما هم تنگه؟! یعنی نی: امی، مردونه ،محو و مال دیخند

 یواژه برا نیبود ا یحسش شنا کرد.دلم تنگ بود؟! شوخ یشد تو یلبخندم محو بود اما انقدر عمق داشت که م 

 دونم. یحسم: نم

مر ن شیرابطه زبونم واسه حرف عاشقانه پ نیکرد ا ینم دایپ تیرسم یدوپهلوم از غرور نبود اما انگار تا وقت جواب

 .رهیدونم چون دلم گ یدونم..م یمحو تر شد: من اما م شیاومد.صدا
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 !؟یچ ری: گدیرس یلطافت دلم نم ی.لطافتش به پادمیکش میروتخت یو رو انگشتم

 نگاه خانم عکاسش. ریدم گوشم و لرزوند: گ یمکث گوش بدون

ام و .چشمدنیتپ یتماما قلب شده بودم برا دمیشن یو محرفش  نیو داشتم اجا نشسته بودم  نیکه ا یمن نیا انگار

 یکلمه م کیدور عشقش.فقط  دنیچیپ ی..عشقه شدم برادمیچیپ لمیموبا یآروم بستم.دستم رو محکم دور بدنه 

 !نم: مینیهمه سنگ نیکلمه که زبونم و خالص کنه از ا کیخواستم بگم.

ما بودن و گرفت.منم و ترجمه  نیفرستاد و ا رونیو ب قشینفس عم ایعالمه ما بودن توش داشت.پور هیمنم  نیا

 نگاه خانم عکاسه؟! ریکرد انگار: تو هم دلت گ یمنم من و عاشق ای، درک کرد.پور دیکرد.منم و فهم

ه بهش قطرات بارون ضربشده بود که  شهیش کیاما حس من انگار  دیبار ینم یبه لبخند کشوندم.بارون زشیر یشوخ

 کرد: نه.من دلم.. یو همه جا رو از عطرش پر م دیچرخ یراحت م الیآرامش داشت با خ المیخونه خ یزد.تو یم

 یکردم برا یبار من داشتم زبونم و التماس م نیشر بودم و زبونم از خودم جلوتر .اما ا شهیکردم.هم مکث

اال کن اون جملرو تا نفسم ب لی.تکمزادیشده بود.صداش بم شده بود: بگو پر عیوس شیچرا انقدر سا یگفتن.دلتنگ

 .ادیب

 خواننده. ی: دلم تنگته آقادندیبودم و مسخ و افسون عشق لب هام جنب نیزم یآدم رو نیاراده تر یمن ب و

.نجواش همه بود ختهیاون جمله ، الکل تو خونش ر یگفت . انگار مست ینم یچیگوشم.ه ونیآرومش باد شد م نفس

 ..یجا بود نیبودنم و لرزوند: اگه االن ا زادیپر ی

 شد؟! یم یموهام زدم.گر گرفته بودم از حس حرفاش: چ ونیم یو خورد و من چنگ حرفش

 

 بغلم. یتو یشد یو حس کردم: له م لبخندش

آغوش مردونه به مدد  تیصدا.دلم پر زد واسه آغوشش که گرم بود و امن.من امن یلبخند ب کیلبخند زدم. اریاخت یب

سقف  ی رهیو خ دمیازش محروم بودم.دراز کش شهیممنوعه بود که من هم کیبرام  ای.پوربودم دهیرفتن اون مرد ند

 !؟یزن یحرف م یراجع به گوجه فرنگ ینجوا کردم: مگه دار
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 !ش؟یشناس یزنم.عشقمه.م یحرف م زادیو مست عشقمون زمزمه کرد: دارم راجع به پر دیخند

ساکت شد و انگار خواست فقط صدام و گوش کنه.تن خندم و نوازش  یناگهان یلیخ دمیو فهم دمی.خنددمیخند منم

 هیباهاشون دارم.دختر خوب یمختصر ییآشنا هیفاصله هم قلب من و بلرزونه:  نیاز ا یو داشت حت شییکنه.توانا

 اتفاقا..

 پس. میش ریپ هم یشد نجوا کرد: به پا یکه فقط از صداش حس م یلبخند با

 

 جوابش و یکرد.با لبخند پهن قیهام تزر انیبه شر یجمله چه حس خوب نیدونه ا یکس نم چیدونه.ه یکس نم چیه

 .نیآم یدادم: اله

 .نیزمزمه کرد: آم یکرد و بعد بم و جد مکث

به  اجیاحت یآدم ها گاه ی.همه میدیبلع یهم و م ینفس ها یصدا میو داشت میکردم.هردو سکوت کرده بود سکوت

حرف زدن و قشنگ حرف زدن هم  شهیدلشون و به هم بزنه.هم ینگفته  یحرفا ییصدا یسکوت داشتند.تا خأل ب

 زنه یم ادیکنه.هر نفسش فر ینفساش بسه..آرومت م یسکوت کردن و فقط گوش دادن به صدا ی.گاهستیواجب ن

هم نداره.فقط دونفر عاشق و  یون و تبصره اطور.قان نیمنم هم ید یخودت جواب م یدوست دارم و تو با نفس بعد

 حجم پر از سکوت.. کی

آرومش ،چشمام و آروم بستم.صداش  یو ضرب ها تاریدونم اما با شروع محو گ یو نم میدر اون حال موند قهیدق چند

 خوند: یزد و م یم تاریگ یاز پشت تلفن هم خاص بود..خاص بود وقت

 داره. یداره..قلبم واسه اون آمادگ یتازگ

 !م؟ی! مگه دارم؟یداره ، مگه دار یسادگ نیرو تو ع ییبایز

 که  نهیش یدلم م یدونم پا یکه م نهیا شیخوب

 .کهی شهیهم میکنه تو زندگ ثابت

 !م؟یمگه دار میدار مگه
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 .کو؟!تو ،تو قلبمه عشق

 انقدر خوب؟! می؟! مگه دار میدار مگه

 تو عشقم؟! یبود یتو ک یبود یک نفس

 و فاصله رو بشکن.. یهمه دور نیا

 رو دل من اسمت و نوشتن.. یانگار

 

***********************************************************************

******** 

 یو کم کم محو م دندیرقص یکردم.با هر حرکت قاشق م یحل م یچا یبود که داشتم تو یذرات شکر ریگ نگاهم

م نشست و از حرکت باز داشتش.نگاه خواب آلودم و تا چشماش امتداد دادم و اون با دست یشدند.دست مامان رو

 کم مونده توش حل شه. گهیسر تکون داد: بسه دختر..قاشق د یاخم مصنوع کی

شد از  یخودم گرفتم.چشمام باز نم یبرا ریلقمه کره و پن کیآوردم و  رونیانداختم و قاشق و ب میبه چا ینگاه

مثل ضعف براش  یحس هیبهم داده بود فکر کرده بودم. ایکه پور یصبح به حس قشنگ یکاینزدتا  شبیخواب..د

ذهنم  یآهنگ تو یجمله  یخوند و ه رامکه از پشت تلفن ب یشد به آهنگ یداشتم و دست آخر تمام فکرام ختم م

 ”تو؟ یبود ینفس ک” شد یپررنگ م

به صداش موقع گفتن اون  میذهن یمانور ها یجمله رو تکرار کرده بود که همه  نیبعد اتمام آهنگ ا نیریش انقدر

 شد. یجمله ختم م

 

که تا دم دهنم برده بودم و از  یوارد آشپزخونه شد و لقمه ا رونشیب پیافکارم بودم که پوالد با ت یبه دست تو لقمه

ها..چقدر خواب  یکره ا هیت شده شبدستم گرفت.با اخم و چپ چپ نگاهش کردم و اون خندش و رها کرد: چشا

 !؟یآلود
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 یو دادش همزمان شد با صدا ختمیر شیلباس تنگ ل یسرد شدم و رو یچا وانیل یو مکث یدلسوز چیه بدون

 مواخذه گر مامان: خدا مرگم بده.داغ بود؟!

 یش خون مچاک دادم.از چشما شیو به زور از خودش فاصله داده بود ن سشیتنگ و خ رهنیکه پ یبه پوالد رو

 .رهیاشتباه نگ یرو با خوش مزه باز یمزه باز یده ب یم ادیبود بهش  نیریش شی: نترس مامان جانم.چادیچک

ده دست روت بلند کنم اما تا شب  یبهم اجازه نم تمیشخص گهیکه د فی: حدیفرستاد و غر ونریب یو عصب نفسش

 کنم. یزنم ناقصت م یکه م یچشمم نباش پر یجلو

با همون لبخند که خوابم و پرونده بود نگاهش کردم و اون پر از حرص رفت تو اتاقش تا لباس عوض کنه.مامان با  فقط

 بود آخه؟! یچه کار نیاخم نگاهم کرد: ا

 رم آماده شم با پگاه قرار دادم. یمن و مسخره نکنه.م یجام بلند شدم: حقش بود.تا اون باشه چشما از

 یکه برنامه  ونیزیتلو  یصدا دنیگذاشتم و خواستم به طرف اتاقم برم ، با شن ونریو که از آشپزخونه ب پام

 زد سرجام خشک شدم. یکه مجر یداد و حرف ینشون م یصبحگاه

 

 میهست یزیعز یامروز صبح ما مهمان خواننده  زانیشمار عز یب یها درخواست طبق٬و ارجمند  زیعز نندگانیب ”

، مهمان امروز ما ، پسر خوش  انیجلب کرده..خانم ها و آقا شییجادو یحواس ها رو به صدا یروزها همه  نیکه ا

 ”یز خوش آمدیعز یایراده..پور ایروزها پور نیا یو موفق صنعت خوانندگ هیآت

بودم باور نکرده بودم.آروم و با  دهینشن ونیزیسالم گرم و مهربونش و با مخاطبان تلو یکردم.تا صدا ینم باور

 زیم یجا خوش کرده رو نچیا شیچهل و ش ید یو زل زدم به قاب ال ا دمیپا چرخ یپاشنه  یگرد شده رو یاچشم

 چشمم زد.با یتو ریشمش نیبود ع رهیخ نیببه لنز دور یاسپرت ، وقت پی.چهرش با اون لبخند و تیچوب ی رهیت

رفت  ادمی.عتیرفت قرار بود با پگاه برم پل طب ادمیخودم و به مبل رسوندم و روش نشستم.به کل  یهمون مات

 رابیو س دنشیحس هام شده بودن چشم تا ولع د یآوردم.من همه  ییسر پوالد چه بال شیپ قهیچنددق

 یمبل راحت یبهم نگفت؟به مدل راحت نشستنش رو شبیبود.چرا د نعشق م ونیزیقاب تلو یتو یایکنند.پور

: اِ ، دیمامان هم سرم نچرخ ی.با صدارهیتونست ازش بگ یز دلم که چشم نمشدم و دلم...امان ا رهیخ یمقابل مجر

 !؟یآماده ش یتو مگه قرار نبود بر زادیپر
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ه داشت ک ییایبه پور رهیخ رهیو بغلش گرفتم و خ دمیبغلم کش ی، کوسن کرم رنگ و تو دمیمبل باال کش یرو پاهامو

 شه. ینم ریداد لب زدم: د یرو راجع به کنسرتاش م یجواب مجر

که تو مؤسسش  ستین یخواننده ا یهمون آقا نیصورتم حس کردم: ا یو رو نشیکنارم نشست.نگاه سنگ خودشم

 ؟یکن یکار م

 شد چشم از اون لبخند پاکش برداشت: اوهوم. یگلوم.نم ونیشده بود بغض م یدلتنگ

 !؟یشد رشیخ نطوریشونم نشست: حاال چرا ا یمامان رو دست

 ود.ب زیتمام کارهام عز یبود.برام سوا یکار کامال حس کی بیبگو س کیسکوتمون نشست: موز ونیم ایپور یصدا

بدجنسانه شد و من جواب مامان و آروم  یراجع به حسش به اون کار جواب داد.لبخند مجر یو تو جواب مجر نیا

 !یطور نیدادم: هم

 یکار مخاطب خاص نینشست: ا نمونیبار ب نیا یمجر ی.صدااوردمیخودم ن یو با شک نگاهم کرد اما به رو نیسنگ

 پخش شد. یمجاز یفضا یبعد کنسرتت تو یادیز عاتیداره؟! شا

اون طور مودبانه و  یزد وقت نیشد.قلبم سنگ رهیشد و احساس کردم به من خ رهیخ نیمحو لبخند زد.به دورب ایپور

 هم پشتش بوده. یالهاممنبع  کی دهیحس من پشتش خواب یهمه  یمردونه جواب داد: خب قطعا وقت

و  دی.به طرفم چرخستادیا ونیزیقاب تلو یتو ایپور دنیقلبم نشست.پوالد از اتاقش خارج شد و اونم با د یرو دستم

 ونیزیخواست لبم و به تلو یمن و شکار کرد.دلم م یپر از دلتنگ ی، چشما نشیزبیر یبا اخم نگاهم کرد و با چشما

 من نبود. یدو جفت چشم رو نیبچسبونم و ببوسمش ، کاش ا

 

 زمزمه کرد: منبع الهام؟! ونیزیتلو ی رهیمبل نشست و خ یدسته  یرو اونم

کردم اگه قبل از موعدش  یتونستم حرفم و بهشون بزنم.من احساس م یداشتم که نم یزد.چقدر حس بد خی دستم

ساعت تمام هر سه  میداشت.ن ینمدونم چرا دست از سرم بر  یحس مزخرف که نم کیدم. یرو از دست م ایبگم پور

م و قلب دلتنگ نمیس یقفسه  واستخ یکه دلش م یدست کی.من با میکرد یگوش م ایپور یدر سکوت به مصاحبه 
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 یو بغل کرده بود وقت قیعم دیترد کیشک و  کیترس ،  کیو چنگ بزنه ، پوالد با اخم و دقت و مامان..نگاه مامان 

باعث شد چشمام گرد و مردمکام ثابت بشه: خب  ینشست.حرف آخر مجر یمن مات شده م ینگاهش رو یهرزگاه

 رتیهم د یکنسرتت و کل یبه اهواز برا یدونم پرواز دار ی.مرمیگ یوقتت و نم نیتر از ا شی، ب زیعز یایپور

 ها رو دارم. نیبهتر ی.برات آرزویرفتیشده.ممنون که دعوتم و پذ

شد: امروز پرواز داشت؟! اون که  تیپیجمله ر کیداد و من تو گوشم رو  یتر شد و جواب مجر قیعم ایپور لبخند

 .ادیقرار بود فردا ب

اون دونفر خودم و داخل اتاقم پرت کردم.پشت در نشستم  ی رهیتوجه به نگاه خ یاز جام بلند شدم و ب عیسر یلیخ

داشت  یاومد.دلم از اون حجم شاد یشد.داشت امروز م یبزنم و نم غیخواستم ج یمشتم گرفتم.م ونیو م لمیو موبا

 زد.مشغول گرفتن یبود.هنوز قلبم تند م کردنپسر استاد شکه  نیلبام نشست.ا یرو ی.لبخند ناباوردیترک یم

و به قلبم چسبوندم و چندتا نفس  لیخارج نشده.موبا ویمتوجه شدم هنوز از استود یخاموش یشمارش شدم و با آوا

 پگاه اومده دنبالت. زادیو از پشت در مخاطب قرار داد: پر بلند مامان من ی.صدادمیکش قیعم

 جانیکه از ه ییکه بالفاصله خودش زنگ زد.با دستا رمیگفتم و خواستم دوباره شمارش و بگ یاومدم سرسر کی

 !ا؟یگفتم: پور یلرزون یسرد شده بودند عالمت سبز و لمس کردم و با صدا

 .ای: عاشقته پوردیکش یقیعم نفس

 

 یکنن.الف عاشقتم و طور ینم دایمازها و راه برگشت و پ یایدن یشن تو یشن.انگار پرت م یتو ذهنم گم م کلمات

ول سرخ مشغ ریحر راهنیپ هیذهنم با  یتو زادیدستاش کش اومد.پر ونیم یکه انگار قلبم مثل شکالت کش دیکش

که  نیزد.ا یم یحرف کی دیبود با دهسرخورکه پشت در  یزادیحرف و پر نیکرد از ا یم فیرقص باله بود.داشت ک

 !؟ینگفت شبیبر سکوت نبود: چرا د لیکرد دل ینفساش و ضبط م یداشت صدا ایپور

 دلم. زیخاص و ازت بشنوم....عز یایپور نیکه ا نیا یبرا_

 !؟یایم ی: واقعا امروز داروستیذهنم پ زادیرقص باله به پر یبود که دلم هم تو یدلم پر مکثش انقدر جد زیعز نیا
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 یماهت نجات م یرو یدلم و از دلتنگ گهیدستم و هم عاشق صداش کرد: تا چند ساعت د لیخند مردونش موبا تک

 دم.

رو  یپنجره ا یداغ و روبرو یچا کیداد تو دل  یم مویل یبود.داشتنش بو ایرو کیو بستم.صداش ،بودنش  چشمام

 یو م اطیح یکاج ها یبرف نشسته رو یدونه ها یو دار یراک نشست یصندل کی یکه رو یبه زمستون.همون وقت

 نیناب تر از ا یکنه.مگه آرامش یم یگرامافون داره ازت دلبر یمتن رو یب کیصفحه از صفحات موز کیو  یشمار

 بود؟!

 صحبت بکنم.. ینگاه با کس نیخوام از ا ینم

 خوام راز دلم رو با تو حاشا بکنم. ینم

 داد بزنم. یعاشق مینس ریو ز التیتونم خ یم

 بزنم.. ادیفر یجور هی

 !یایمونم تا ب ی.اون جا انقدر منتظرت معتیرم پل طب ی: دارم مدمیکش یقیعم نفس

 قشنگه. یکه منتظر من باش نیتر شد: ا دیکه شد ییمویل یلبخندش و حس کردم.مثل بو طرح

 االن برم.خداحافظ دیزدم: با یلبخند منم

 دلم. زینرمش ، روحم و نرم کرد: خداحافظت عز یصدا

 

زد از  غیوجودم ج زادیو پر دیپر نیی،لبخندم عمق گرفت.دلم باال پا واریبه د رهیو قطع کردم و خ تماس

وقت بود  یلیرسوندم.از جام بلند شدم.پگاه خ یدل و به وصالش م نیا گهیاومد و من چندساعت د ی.داشت میخوش

 خواننده.. یبودم..منتظر آقا منتظرم بود.منم منتظر

***********************************************************************

*********** 
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ال و تنم بود با ش یتونیز فیکامال ظر یپالتو کیپل شاهدمون شده بود. ری.کارون از زمیبود ستادهیپل ا یهم رو کنار

 گهید یداده بود.هوا نسبت به روزها ییبودنش دستور به خودآرا ی.دست من نبود ، دلم برایشکالت یشلوار و بوت ها

 شه هنوز! یرخم نشست: باورم نم مین یکم تر.نگاه پگاه رو یسرد بود و گرد و غبارش کم

 آد عاشق شم! یرنگم و طرح داد نگاهش کردم: چرا؟! بهم نم یانار یکه لب ها یلبخند با

 خواننده؟! نه اصال! کیشد: با  رهینگاهم خ یحرف تو ایدن کی با

اون  الیخ یبودم: پگاه من ب نیریش یانحنا نیزاشت و چقدر ممنون ا یمحو شد اما هنوز بود.تنهام نم لبخندم

 گذشته شدم.

بود:  رهیکه دست چندتا زوج بود خ یرنگ یبالن ها ی.نگاه من اما رودیشونم گذاشت و به طرفم چرخ یو رو دستش

 .یکن یباز انکارش م یدار دمیشا ایجون؟!  یپر یشد الشیخ یبواقعا 

 خانم خوشگله ها! ستمین ضتی: من مر دمیزور خند به

صحبت  میداد: معلومه که نه ، دار یباز یصورتمون و کم یرو یبود.باد موها یزد اما نگاه خوشرنگش جد یخند تک

 ام که بخوام مشاوره بدم و نه شما مراجع من. ی، من نه هنوز در مقام میکن یم

درست خودش اصالح  شیمن و با گو ضیمر یمراجع لبخند تلخم و عمق داد.خب کلمه  یکلمه  یرو دشیتأک

 با اون مرد متفاوته. ایپگاه ؟! پور یازم بشنو یخوا یم یبغل کردم: چ نمیس یکرد.دستامو رو

 یکه ممکنه رو ی، سر موضوع ستیشد: بحث من سر تفاوتشون ن هریشاد خ یو  اونم به اون زوج ها دیکش یآه

 جذاب اثر بزاره. یخواننده  یرابطت با اون آقا

 !ه؟ینگاهش کردم: منظورت چ ناباور

گفتم مسکن و حاال خودش  یآرامشش بهش م نیهم یزد.بچه که بود برا یو دور شونم حلقه کرد و لبخند دستاش

 باشه برات. یزندگ نیا ی هیترسم ارث یجونم.م یپر یاعتماد یشه مسکن روح مردم: ب یداره م

 

 ممکنه. یعنیترس و داشتم:  نیتونستم بگم منم ا یدهنم و قورت دادم.کاش م آب
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 .ی، گفتم که به فکر باش ینگاهم کرد: نگفتم بترس عیسر

 اه.پگ هی! خودکشدنش؟ید یعنیشد چشم دوختم: به فکر باشم  یپل رد م ریکه از ز یکارون به

 ..ایبا بخشش و  ایجونم. یاون دوره پر یتموم کردن پرونده  یعنی یزد: به فکر باش یلبخند

 .فتهیاتفاق ب ستیقرار ن ی..بخششایحرفش: همون  ونیم دمیپر

 .رفتنشیپذ ایمحو شد:  لبخندش

 اطیح یدرختا ی هیسا نیزشت بود ،ع قتی.حقدیاما زبونم به دروغ نچرخ رفتمیپذ میبگم من از پنج سالگ خواستم

به ها گر یکس خونه نبود.مثل صدا چیه یوقت یلوازم برق یافتاد.مثل صدا یم وارید یبچه بود و نصفه شب رو یوقت

رو خوشبخت کنم.مثال من مثال  ایتونستم پور یچطور م یرانیهمه و نیدن.من با ا یکه هنوزم هنوزه استرس بهم م

ما ا دمیخند یداشت.م اجیاحت یاساس ریتعم کی،  یکرد ینگاه مموتورش و  یبود که وقت یو خوشگل زیتم نیماش

 دلم..

 پگاه. نمیدستام گرفتم و عقب رفتم: نگاه کن به لنز دورب ونیو که دور گردنم بود م میعکاس نیدورب

 مونه.بچه تو یم ادمیآوردم و به روش لبخند زدم: حرفات  نییو پا نیلبخند نگاهم کرد و من شاتر و فشردم.دورب با

 !؟یسن کم عاقل نیانقدر با ا یچطور

 کردم. نیشمارو تحس شهیجون من هم یو دستام و گرفت: پر دیخند

 شه. یختم م ینیریدونم به ش یحرفاتم م ی.تلخی: از بس ماهدمیو بوس گونش

 پر برقش نگاهم کرد: فقط نگرانتونم. یچشما با

سپار به و ب شی..بقدمیفهم یتا بهم برسون یچوندیلفافه پ یتو که ی.حرفزمیشونش گذاشتم: نباش عز یو رو دستم

 بسازه. گهیبار د کیخودش و از اول  دیکه با یزادیپر نیا

با فاصله ازمون  یکه کم یبالن یدستم چرخوندم و به فروشنده  یو دوباره تو نینگاهش اعتماد نشست.دورب یتو

 .بیبود بلند گفتم: آقا...بگو س ستادهیا
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زد.شاتر دوباره ثبت کرد و شونه  یدستم لبخند نیدورب دنیو با د دینداشت.نوجوون بود ، به طرفم چرخ یادیز سن

 ما باشه. زبانیکه چند ساعت بعدش قرار بود م ی.پلمیپل مشغول قدم زدن شد یپگاه رو یبه شونه 

 خواننده. یو..آقا من

 

***********************************************************************

********** 

بودم.پگاه و بعد ناهار  عتیپل طب یجهان و داشت.هنوز رو یغروب ها نیتر یدنیاهواز د یشده بود.غروب ها غروب

داده  امیپ ایبودم.پور ستادهیا میکه صبح حرف زده بود ییخونه کرده بودم و خودم همون جا یگشت زدن راه یو کم

از که راه نفسم و ب ی.منتظر اومدنش بودم.اومدنهپروازش نشست یساعت کیدونستم  یداشته و م ریبود پروازش تأخ

و دور  نمی،نگاهم از آسمون گرفت.دورب لمیزنگ موبا یبه عرش برسونه.صدا یغروب نارنج نیا ونیکنه و من و م

که نخل  یاسمش لبخندم شد رنگ غروب آسمون دنیپالتوم خارج کردم .با د بیو از ج لمیگردنم رها کردم و موبا

 یغر زدم: بار آخرمه من برام شما منتظر م ی.تماس و وصل کردم و قبل از هرحرفنشسته بودند اششهر به تماش یها

 ده اصال؟! یم یمونم.چه معن

 نفس؟! ییخندش که قطع شد نجوا کرد:کجاکرد؟! یطور تصور م نیدل من ا ایو خندش خوش آهنگ بود.بود  دیخند

 پشمکم برام بخر. یفروشن.اومدن یاز پل هست دارن روش بالن م یقسمت هیانداختم:  یاطرافم نگاه به

 یم کیشدم که داشت قرمز و تار یآسمون ی رهیبزنه قطع کردم و دوباره خ یکه اجازه بدم حرف نیو بدون ا گفتم

چشمام و صداش از پشت سرم  یبزرگش رو یدونم اما نشستن دستا یشد.چندلحظه تو اون حالت موندم و نم

 ام. یمن و روشن کرد: بگو من ک یایگوشم ،دن ریدرست ز

کالمم  ونیوضوح کجا.ناز م نیکجا و ا یصداش از پشت گوش دنی.شندمیکش یقیبود و من نفس عم یجد لحنش

 ن لطفا.ک ییراهنما هیکردم:  یقاط

 کرد. وونشید دنتیکه دوروز ند یکیگوشم  نشست و شالم و هم داغ کرد :  ری.هرم نفساش زدیخند

 پس. یخط خورده بودند :مجنون هیآب .بق ی.صدا فقط مال اون بود و صدادمیخند
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 رو نشونت بدم. یزمزمه کرد: بچرخ تا مجنون مردونه

..مات بود.منم بودم.کاپشن یقلب دیضعف شد کینگاه هم سقوط کرد.با  ی.دستاش افتاد و نگاهمون تودمیچرخ آروم

خودمون و سانسور  میدار اجیبا هم بودن احت یداد ما برا یاسپرت و کاله لبه دار مردونش ، بازم داشت بهم نشون م

و صداش  بهم که لب هاش آروم تکون خوردند می.زل زده بودرهی.عطرش اما همون بود.نگاهش اما..دلتنگ و خمیکن

کارون و هم  یبمش ، صدا یشدم.صدا یکه داشتم خودم مجنون م یو خلق کرد ،چشم تو چشم من رینظ ینت ب کی

 :ینفس یچندروز ب نیشد بعد ا یباشکوه داریخط زد.چه د

 عشقم. رمیم یواسه تو م من

 چشمم. یزل تو یزد هربار

 که.. نیباعث ا یخودت شد یکه بدون نیا یب

 تو بهشتم..تو بهشتم. بگم

 ی، نگاهش اما از نگاهم کنده نشد.سرم و آروم کج کردم.وسوسه داشتم برا دی.لب هام خندختیپر شد اما نر چشمام

 شده بود: پس پشمکم کو؟! کیکردم.هوا کامال تار یکنترل م یطور هیذهنم و  دیآغوشش ، با

پل شلوغ له نکنه  نیا من و تو حصار امنش وسط افرو کرد ت بشیج یهوا لبخند زد.لبخند زد و دستاش و تو یب

 که.. یزیشد: انقدر عز یقفل و باز نم نینداشت ا دینگاهم.کل یاحتماال.نگاه خندون و مهربونش قفل شد تو

 !؟یوسط حرفش: که چ دمیپر

 ات.نگ یشهر فدا نیا یپشمکا یزد: که همه  یم ادیکرد و با دستش صورتم و قاب گرفت.نگاهش خواستن و فر یپوف

 

 دیلوس شم.با دیدلم مونده بود با یکه تو یبچگ یوزاتمام ر یخواست خودم و لوس کنم ، به جا ی.دلم مدمیخند

 یبود: االن دار دهیخط قرمز دور آرزوهام کش کینشه  تیکه مامان اذ نیکنم ، من تمام اون سال ها از ترس ا یبچگ

 !؟یپشمک نخر یزن یگولم م
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تر نگه داشت.همگام باهاش شروع به حرکت  کیو با لبخند دور شونه هام حلقه کرد و من و به خودش نزد دستاش

 !؟یخوا یم یو زمزمه کرد: پشمک چه رنگ میپل کرد یرو

دختر جوون بانمک و  کیاون ظرف چرخنده نگه داشته بود دادم. یکه چوب پشمک و تو یو به پشمک فروش نگاهم

 .یپشمک لبخندم عمق گرفت: صورت یمنتظر بود مرد پشمک و بهش بده.از رنگ صورتبود و  ستادهیخوشگل ا

کردم مادرشه  یکه حس م یبرام تکون داد و جلو رفت.دختر جوون پشمکش و گرفت و همون لحظه خانم یسر

 .ایشد.ب ریاسمش و صدا کرد: بهار د

کردم چشم تو چشم شد.هردو  یم نگاهش رهیکرد و چندلحظه با من که خ کیو با لبخند به لبش نزد پشمک

ه و پف کرده ک یهم بعد گرفتن پشمک صورت ایو اون به طرف اون خانم حرکت کرد، پور میزد یناخواسته بهم لبخند

 دلم. زیشد و چوب پشمک و به طرفم گرفت: بفرما عز کیشد کامال حس کرد بهم نزد یشو م ینرم

 بزرگ ازش جدا کردم: دهنت و باز کن. یتکه  کیلبخند ازش گرفتم و با دستام  با

 خورما. یداشت دل به دلم بده ضعف رفت: من نم یمردونش که سع یچهره  یگرد شد.دلم برا چشماش

 فیکث یدهنش بردم و اون شکه برا یگه پشمک دستم و تا جلو یم یجد دمید ینگاهش کردم و وقت چندلحظه

کردم خندم  یدهنش فرو کردم و سع یپشمک و تو نیریحجم پر از پف و ش ینشدن صورتش دهنش و باز کرد.همه 

و اون  اوردمیخودم ن یلبش برخورد کرد.به رو یبا نرم یجاخوردش پنهون کنم.نوک انگشتم لحظه ا یو از چهره 

 کنم؟! کاریسرم آورد: خودت بهم بگو باهات چ کیچپ چپ نگاهم کرد.پشمک و قورت داد و سرش و نزد

 قسمت از پشمک و جدا کردم: دوسم داشته باش. کیو با لبام  دمیخند طنتیش با

 شه نداشت؟ یلب زد: مگه م میپشمک یبه لب ها رهیلبش محو شد.خ یرو لبخند

لبم و پاک کردم.نگاهش تب داشت انگار.گر گرفته و پر از خواستن  یرو دهیعقب رفتم و با زبون پشمک چسب یکم

 یاهواز یعاشقا نیرسم ب هیهوا.. میبه طعم پشمک دستم: تا من پشمکم و بخورم برو بالن بخر بفرست دی.شانیریش

 .ییمویل ایبنفش باشه  ایجا بالن هوا کنن.رنگشم  نیکه ا نهیا
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 نیچهل درجه تب داشت.همشم به خاطر ا یزدم که از اون حال خارجش کنم.نگاهش باال نیا یحرف و صرفا برا نیا

 دستاش ونیفرستاد.دستم و محکم م رونیو رژ خوردم بود.نفسش و ب میانار یبه لب ها دهیچسب یتلعن یپشمکا

 .میر یگرفت و زمزمه کرد: باهم م

و  میکه دوست داشت همراهش باشم.به طرف همون پسر نوجوون رفت نیحرفش.از ا نیبودم از ا یزدم.راض یلبخند

شده  کی.هوا تارمیو هردو دستمون و به بالن گرفت میستادیکنار پل ا ایانتخاب کردم.با پور ییمویبالن ل کیبا ذوق 

ه که از همون فروشنده گرفت یبا فندک ایکردند.پور یم هوابودند و با فاصله داشتند بالن  ستادهیا یادیبود و افراد ز

 مینه و مستقک یسقوط نم میحس کرد یبالن و روشن کرد و به محض پر شدن هوا داخلش و وقت ریز ی لهیتیبود ف

دلبرونش مشغول  ییمویون رنگ ل.بالن آروم و پر از ناز و کرشمه با امیره آروم دستامون و از دورش رها کرد یباال م

کنار پل  دیسف یداد دستم و به نرده ها یخواننده شدتش م یکه وجود آقا یجانیصعود شد و من پر از ه

مثل دوتا جفت باال رفتند.خم شدم به جلو و زمزمه کردم: برو هم شدند و  کیبالن قرمز نزد کیگرفتم.بالنمون با 

 باالتر..

گوشم  ریتو آغوشش بودم.سرش و ز میمستق ریو غ بای.تقردیاز دو طرفم رد شد و به نرده ها چسب ایپور دست

 خواد؟! یم یدلت چ گهیآورد:د

آسمون  یتو یفانوس یکردم و باال آوردم.از عروج بالن ها میشب تنظ یتو یعکاس یو برا نیزدم.دورب یلبخند

 خوام شهرم و نشونت بدم. یروم بود: م شهی.نگاهش مثل همدمیعکس گرفتم و به طرفش چرخ

جهان و  یهفتگانه  بیجزء عجا دیخودت باشه با ییبایو از دورم و از نرده ها بر نداشت: شهرت اگه به ز دستاش

 بکنن هشت تا.

 

 !زاد؟یپر ایشه اهواز  یم یو باال انداختم: اونوقت هشتمخنده ابر با

 کارون اهواز. ی نهیتو پس زم زادیپر یشه برق چشما یم یو ثابت بود: هشتم یجد یاون همه چ ی.برادینخند

 رخوت کیرنگ باخت اما دلم لبخند زد.انگار به اون جا رفته بود و لبام و ترک کرده بود.چشمام پر شد از  لبخندم

 یکه من و مثل اون بالن ها به آسمون رسوند.شب و نور چراغ ها یمرد بگم؟! به مرد نیتونستم به ا یم ی.چنیریش

ا بود ب رونیپشت گردنش و که از کاله ب یکه موها کردمکرده بود.به باد حسادت  شهیتر از هم یدنیرو د ایپل پور
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 یصدا یشد.زمزمه ام تو یتر از قبل م زیعز شکوه بودنش داشت برام یرقصوند.اهواز تو یداد و م یخودش موج م

 .رمیبزار ازت عکس بگ ستی: عقب بادیباد گم شد اما اون شن

م چشمام.منم جلو رفت یبود برا ریتصو نیتر یی.تماشاستادیاون سر پل ا یبه نرده ها دهیحرف عقب رفت و چسب یب

 ..بیو باال آوردم: بگو س نیو دورب ستادمی، وسط پل ا

 .ستیقشنگ تر ن نیو به حالمون لبخند زدند: دوست دارم.ا دندیو چندنفر رهگذر شنزد.جملش  یلبخند

 یزده به اون نرده ها هینور چراغ ، تک ریعکس و ازش گرفتم.ز نیاما بدون شک جذاب تر دیدستم لرز یتو نیدورب

 شد جذاب نشه. یخودش و پنهون کرده بود مگه م یکیتار یکه تو یو کارون دیسف

 

***********************************************************************

******** 

 نمیدورب لیوسا فیک اطیح یپله ها یرو گهیبار د کیصورتم زدم و زودتر از همه از خونه خارج شدم. یو رو ماسکم

 پس؟! نیشد.کجا موند ریغر زدم: د یبلند یو چک کردم و با صدا

برداشتم که  زیژل خوردش خ یم از خونه خارج شدند و پوالد ادام و در آورد.به طرف موهاهمراه ه یو عل پوالد

فرستادم.هرچند که  رونیخندون نگاهم کرد و من نفسم و ب یرفت.عل رونیو باز کرد و ب اطیمتوجه شد و در ح عیسر

 زنت؟! نیشد پس ا یکرد: چ یهم نم یریپشت اون ماسک توف

کرد از  یالزم و راجع به پندار به مامان م یسفارش ها نیکه داشت آخر یدر حال شایبده پر یکه جواب نیاز ا قبل

 .دیمن ،دستاش و باال آورد: ببخش ینگاه عصب دنیخونه خارج شد و با د

 پیت کیکه پگاه هم با  دینکش یرو زدم.طول یمراد یخانواده  یرفتم و زنگ خونه  رونیبراش تکون دادم و ب یسر

 !؟یکرد ریلبخند زد: د دنمیاومد و با د ونریخوشگل ب

رسوب کرده ته قلبم و متوجه شد که  جانیاشاره کردم و اون هم از چهرم حال و ه المیخ یب یدست به خانواده  با

که باهم حرف  شایو من بر خالف پگاه و پر میشد یعل نیشونم و فشرد و لبخندش و عمق داد.همه با هم سوار ماش

 زدن نداشتم. یبرا یزدند اصال حرف یم
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دلم  واز عکاساش باشم  یکیمن قرار بود  یکه بر خالف کنسرت قبل یاهواز بود.شب یتو ایشب کنسرت پور امشب

 کرد  یآرومم م نی.انگار فقط همنمشیخواست برسم و بب یداشت.دلم فقط م یخفه ا جانیه کی

 

به خاطر  شدم و گفتم ادهیپ هیم تند تر زد.زودتر از بقهالل قلب نمایس دنیبا د دیچیپ انپارسیک ابانیکه تو خ نیماش

گوشم  ریز ینیریکرد و با لحن ش تیموفق یشم.پگاه برام آرزو یقبل از کنسرت جدا از اونا وارد سالن م یعکاس

 .نمیجونم و برده بب یکه دل پر یکس کیصبرانه منتظرم از نزد یزمزمه کرد: ب

تنهاش نزاره.طبق کنسرت  یلحظه ا یخواستم حت شایاراده بغلش کردم و از پر یبود که ب زیدختر برام انقدر عز نیا

کرد.در اتاق  ییشد راهنما یداشت درونش آماده م ایکه پور یاومد دنبالم و من و به اتاق ایپور یها ربرنامهیتهران مد

 داشت موهاش و شگرشیآراچشماش و بسته بود و  الیخ یکه ب تاداف رشینگاهم به تصو زیو که باز کردم اول از هرچ

 اون حالت به شدت جذاب. یتو دنشیاز د یاحساس ستیا کی.مثل ستادیداد..دلم همون جا ا یحالت م

 

 شگرشیدوششه.آرا یتر کارها رو شیدونستم ب یلبخند از اتاق خارج شد.م کیبا  یحرف چیبدون ه ربرنامشیمد

ش رخ بلند یشونیموهاش فرو کرد و اونارو باال آورد.پ ونیو دستاشو کامل م ستادیا ایبدون توجه به من پشت سر پور

و دور گردنم رها  نیو ازش عکس انداختم.بند دورب مصدا از کاور خارج کرد یو با سرعت و ب نمینشون داد و من دورب

 ی هرهبلند و چ یشونیبسته ،پ یچشما ی رهیکه خ یافتاده بود.من نهیآ یمنم تو ریجلو رفتم.حاال تصو یکردم و قدم

لبخند  کیزد برو بغلش کن و من بهش اخم کردم.چهرش به  ادیوجودم فر زادیزدم.پر یمردونش بودم.لبخند محو

خانم  ستین یزدن مردم کار خوب دیو عمق داد: د شگرشیزمزمه وارش لبخند من و آرا یمحو آراسته شد و صدا

 عکاس.

 یجلو رفتم ، دلم م گهیقدم د کیاومدم. دیمن از کجا فهم ییصدا یدونم با تمام ب یو باز نکرده بود و نم چشماش

زدن مردم بله ،  دیجذابش کرده بود: د یادیز یچه مدل مو درست کردنه؟لعنت نیداد بزنم ا شگرشیخواست سر آرا

 .یفرق دار یمن با مردم عاد یاما شما برا

.آروم چشماش و باز دیلرز ایپور یو پلکا لبخند خفته به هردومون نگاه کرد کیشد ، با   یگر طور خاص شیآرا نگاه

 .بسه.رجانیکرد: خوبه ام یبودم نشونه رفت.پوف ستادهیو که پشت سرش ا رمیتصو نهیاز تو آ میکرد و مستق
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لباست  زد: ایپور یبه شونه  یکارش تموم شده بود ، با لبخند دست بای.تقردیبود عقب کش شگرشیکه همون آرا ریام

 بهش بکشم. گهیدست د کی امیصدام کن ب یدیو پوش

 ایو پر خندش به من از اتاق خارج شد و پور زیآم طنتیبعد نگاه ش ریهمون حالت سر تکون داد و ام یتو ایپور

و روبروم  دیو شلوار کتان کرم تن زده بود.چرخ ییمویل راهنیپ کیبود و  دهی.هنوز لباساش و نپوشستادیا

 پل یهمون پشمکا ی: به خوشمزگدیکش هماون مهربون اخماش و تو  هم قفل شد و ی.نگاه پر لبخندمون توستادیا

 .یشد عتیطب

و ر نهیگفتم بود.سرم و کج کردم و از پشت قامتش که آ یم یکه من بهش پنکک ممیمال یبه شال صورت اشارش

 ابروم و باال فرستادم: خوشگل شدم؟! کیپوشونده بود خودم و نگاه کردم و بامزه 

 .بچه تر شده چهرت.ی: خوشگل بودستمیخند وادارم کرد صاف باو گرفت و با لب دستم

 اتاقم؟! یتو یدیشدم: از کجا فهم رهیچشماش خ یتو تخس

 عطرت. یمحو شد: از بو لبخندش

 .شه متوجه بشه کمینزد یکی یلیزنم که فقط خ ی: من عطر انقدر کم مدمیو به کمرم زدم و اخمام و توهم کش دستم

 روش ضعف مینی.بصهیهم قابل تشخ یلومتریمن از دوک یشد: برا رهیالک خوردم خ یو باال آورد و به ناخن ها دستم

 داره.عطرت خاصه برام.

 کی.برام مثل یتونستم ساعت ها و سال ها فقط نگاهش کنم، بدون خستگ یشدم.م رشیو قورت دادم و خ لبخندم

 یآد.اخماش نرم تو هم رفت: چه دستا یکه از دهن آدم در م شیخنک تو دل گرما بود.پر از آرامش و حس آخ مینس

 !یدار ییکوچولو

 نیشد: خب با ا یپسر بچه م یگاه یادیمن ز یو چهارساله  یشد.مهربونانه نگاهش کردم.مرد س قیعم لبخندم

 !؟یانتظار دست غول داشت زمیر کلیه

 نزن. گهیو باال آورد و به چشمام داد: الک د نگاهش

 : چرا؟!دیابروهام باال پر جفت
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 گم. یو آورد جلو: چون من م سرش

لباسش رفت.اخم کرده صدام و از  ضیتعو گاهیو پشت بهم به طرف جا دیزد و عقب کش یپشت بند حرفش چشمک و

و بدون ر یهرحرف ستمین ییاالن؟! گفته باشما...من از اونا یچ یعنی: دمیکش رونیشدنش ب کیاز نزد یپس شک ناش

 بول کنم...کجا..منطق ق

زمه زم ی، جد یدستاش گرفت و با لبخند ناب ونیزد ،چونم و م خیشد.حرف تو دهنم  کمیبه طرفم برگشت و نزد هوی

 نزن. یرژ صورت گهی.الک بزن اما دکرد: نظرم عوض شد

 !لش؟ی.آروم زمزمه کردم: دلو هم از حرفش مونیکیشده بودم.هم از نزد شکه

 !؟یخودمون..اوک یخونه  یفقط تو یدل من باشه.رژ صورت لشیکرد: دل یمهربون اخم

موهاش سر دادم.نگاه  ونیاراده دستم و باال آوردم و م یذوق کرد.ضعف رفت و آب دهنم سنگ شد تو گلوم.ب دلم

نکرد و همچنان  ی.اعتراضشیشونیپ یتو ختمیآوردم و ر نییموهاش و پا یو از چشمام جدا نکرد.همه  شیجد

 موهات و باال نزن. گهیآروم شده بود: پس تو هم د نگاهم کرد.صدام

 .یزن ینم یزنم و شما هم رژ صورت یشد.من مو باال نم بیبست:تصو یا هیو ثان چشماش

برام  جیاست یرفت رو یکه با اون مدل مو نم نیداشتم ، هم یاما ته دلم حس خوب بمونیقانون عج نیبه ا دمیخند

بار هم به خاطر رنگ شالم زدم اما جدا  نیدوست نداشتم.ا یهم رژ صورت یلیپر سود.من خ یمعامله  کیبود. یعال

.آروم کردند یو دست هوا م غیهزارتا دختر براش ج که جیاون است یبخواد با اون موها بره رو ایپور دمیکش یعذاب م

 زمزمه کردم: قبوله!

لباس  نیقب عقب رفت: بشلباسش نشست و ع یباال یدکمه  ی.دستش رودیو تکرار کرد و عقب کش چشمکش

 .یواسه عکاس میعوض کنم بر

 مییایبو یعطر و نفسش هنوز به پرزها ینشسته بود.بو شیپ یکه دقائق یا یصندل یتکون دادم و رها شدم رو سر

و از دور گردنم گرد و خاک داشت و من و مجبور به زدن ماسک کرده بود.ماسک  یلیبود.امروز هوا خ دهیچسب

هم صبح آب قطع شد  یشد.چندساعت ینم دهیبود که آسمون شهر د ییانداختم.از اون روزا فمیکدرآوردم و داخل 

 تر. شیرو ب ایبارون با پور ی.قدم زدن توخواست یاهواز بود.چقدر دلم بارون م تیمظلوم ی.کال از اون روزا
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و  رونیاومد ب یبراق مشک کیکالس یو کفش ها یصدف راهنیو پ یافکارم بودم که با کت و شلوار اسپرت مشک یتو

 .ستادیدل من ، به احترامش ا

شد اگه لباسش و  یم ی.چدنشید یبرا میبهم زل زد.من و دلم چشم شده بود یکتش گرفت و جد یو به لبه  دستش

 و نپوشه.نگاه پر از حسادتم لبش و کش داد و نی.اصال موهاش و بزنه باال اما ارونیکردم تا نتونه باهاش بره ب یپاره م

 نگاهت چه پر خصومته! نیا زمیشکل گرفت: عز یلبخند محو

موهات و مرتب کنه من کارم و  ادیبگو ب شگرتیآرا نی.به استیفرستادم: مهم ن رونیکردم و نفسم و ب زیو ر چشمام

 شروع کنم.

 : چه بداخالق.دیباال پر ابروش

 !؟یگ یم یلباس و نپوش چ نیشدم: بگم ا کشیاخم نزد با

گم مشکل از لباس  یخورد.پر از غرور سر جلو آورد: م نیو قورت داد.چشماش اما لوش داد.کنار چشماش چ خندش

 منه. تیدلم.مشکل از جذاب زیعز ستین

، مشکل از منه که اعتماد به نفست و شارژ  زمیهم گره زدم: نه عز یتر تو شیب یو اخمام و مصنوع دمیکش عقب

 کردم.

 یزیچ کیچشم حرکاتش و دنبال کردم که  ریدادم و از ز نمی.منم حواسم و به دوربتکون داد یو سر دیخند بلند

 تو. ادیب ریام نیو برداشت و توش زمزمه کرد: بگ میس یب هیشب

 حشیبهش گفت که ترج یجد یلیخ ایجا خورد.پور ایپور یموها دنیداخل شد و با د ریکه ام دیطول نکش یلیخ

برداشت و  یپودر کیمشغول مرتب کردن موهاش شد.دست آخرم  یو اونم ناراض زهیصورتش بر یموهاش رو نهیا

 نیگفت ا و دیبراش؟! بلند خند ینز یبودم پنکک م دهیزد و در مقابل پرسش من که با تعجب پرس ایصورت پور یرو

 ه خاصش نوازشمبا نگا ایتکون دادم که پور دنیفهم یبه معنا یزنه تا پوستش در اثر عرق برق نزنه.چنان سر یو م

 کرد.
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ت گف یهاش مرتب م ربرنامهیکردم.مد تشیاذ یهرمدل ، حساب یو پشت بنر اسپانسرش ازش انداختم و تو عکساش

نگاه  کیخواستم.دست آخر با  یازش م یدتریمدل جد یه طنتیسالن و من با ش یزودتر بره تو دیو با رشدهید

 رفتنش و صادر کنم. یگوشم کرده بود که اجازه  ریمهربون و پدرانه سر ز

چرخوندم و با  نایپوالد دنید یسن روشنش کرده بود شدم.نگاهم و برا یکه فقط نورها یاز خودش وارد سالن زودتر

و گروه  یلمبرداری.گروه فمیو کارمون و شروع کن ادیب ایبودم تا پور ستادهیاز سالن ا یزدم.گوشه ا یلبخند دنشونید

و چک  نیدورب ماتیتنظ گهیبار د کی.میریبگ لمیعکس و ف میبتون ایز تمام زواتا ا میکامال پخش شده بود یعکاس

 یکرد.با لبخند تا جلو یرو ساپورت م ایسرم با شدت باال اومد.نور پور تیجمع یکر کننده  غیج یکردم که با صدا

و  درسالن و پر کرد.سر بلند ک ای،پور ایپور ادیو فر ستادندیکرد.اکثر افراد ا میبلند اومد و تعظ یبا قدم ها جیاست

که غرقش  نیا یفرصت برا نیهواداراش رفتن و شروع کرد.منم تو ا یمحترمانه قربون صدقه  یلیو خ ستادیصاف ا

به  هیهد کیاعالم کرد آهنگ اولش  شییجادو ینشم شروع کردم به عکس انداختن ازش.حرفاش و که زد با صدا

 مردم شهره.

 یتو نیکه دورب یدراز کرد.حرکت تیو به طرف جمع دیقلبش کوب یدست رو ایو پور تر شد شیدست و سوت ب یصدا

جدا  شیو از پا کیما ای.با اشارش نوازنده ها با لبخند شروع به نواختن کردند و پورهیدست منم لرزوند چه برسه به بق

ر ت شیلبخند نگاه گرفت.با شروع آهنگ سکوت سالن ب نگاهم گره خورد و با یتو یکرد و جلو اومد.نگاهش لحظه ا

 رد.ک یهرلحظش و ثبت م نمیگرفتم و شاتر دورب یم تمیر یهرزگاه نیزم یچشماش و بست و با پاش رو ایشد و پور

 

 ..دمیداغ د نیاز سرزم دارم

 گم. یخاک پر از پرواز م نیا از

 بارون گلولست.. ریز هنوزم

 گم. یاز غربت اهواز م دارم

 هرروز بدتر ،آب کم تر. اهو

 کار مردم انتظاره.. تمام
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 واسش کرد؟! یشه نشه کار یم مگه

 که انقدر درد داره. یخاک واسه

گره خورده که  یشروع به راه رفتن کرد.با اخما جیطول است یتو تیجمع ادیسکوت پر از فر ونیباز شد و م چشماش

 زد. یبود اصال نم ایاز بس محو پور   دمیزد.شا یند مصدارو به گوش همه برسونه.قلبم ت نیخواست ا یانگار م

 واسه حال و هوامون  یتا ک آخه

 !م؟یریرد بارون و بگ قراره

 .گهید یجا کی یآباد واسه

 .میریجون کارون و بگ دینبا

 نشسته بود گرفت. یپ یآ یو یها یصندل فیچرخدار جلو و تو رد یکه با صندل یدستش و به طرف جانباز ای.پور

 نایها ع یلیخ یچشما یبود.تو انیمرد ع یخسته  یچشما یصحنه رو ثبت کردم.برق اشک تو نیاما ا دیلرز دستم

کنسرت  نیا یتو نهیدعوت شده بودند و بدون هز ایکه به خواست پور یام اس یبچه ها یچشما یتو یبود.حت

اون و جلوشون گرفته  یرنگ یاستاره ه نیهارو روشن کرده بودند و ع یگوش ینشسته بودند.همه نور چراغا

 سالن غوغا به پا شده بود. نیبودند.آسمون اهواز امشب پر از خاک بود اما تو ا

 !یکه عمرت و تو جنگ بود ییتو

 !ییکه با گاز خردل آشنا تو

 غرق در خاک. یهوا نیا ییخدا

 !؟ییایمیکنه با ش یم یفرق چه

 رفت تا به جنون برسه. یو باال گرفت و با تمام احساسش ادامه داد..مثل احساس من که داشت باال م دستاش

 رگاشه. یکه طال تو یشهر هی
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 خون تنش خرج خودش شه. بزار

 ده. ینفت م ایکه به دن یخاک هی

 چندقطرشم خرج خودش شه. بزار

ذهن پر از دردشون نشسته  یبار انگار تو کیکردند که همون  یهمه شروع به خوندن آهنگ ایحرکت دست پور با

 .دندیبود.منم زمزمه کردم.به عشق شهرم و ستاره ها لرز

 واسه حال و هوامون. یتا ک آخه

 !م؟یریرد بارون و بگ قراره

 ..گهید یجا کی یآباد واسه

 .میریجون کارون و بگ دینبا

 .میریجون کارون و بگ دینبا

 

 

 ادمیسالن موج زد.سکوت ز یتو یسکوت کوتاه کیو  ستادیبسته هم ا ی.با چشماستادیا ایکه تموم شد پور کیموز

 غیهاشون چشماشون پر از بغض و اشک بود و دست و ج یلیخ دیمردم که شا یهمه  ستادنیچون با ا دیطول نکش

راحت رهاش کردم و با تمام  الی،با خ وددور گردنم ب نیهالل منفجر شد.بند دورب نمایاز ته دلشون سالن س یها

که  یبودند.به پاس تشکر از مرد دهیترانش د یکه امروز دردشون رو تو یمردم یقدرت براش دست زدم.پا به پا

اهواز و خوزستان بسته شده ، اون چشماش و باز کرده و از دلمون گفت.بغض تو گلوم ورجه  یچشم همه رو یوقت

 نیتر از ا شیمردم انقدر ناب بود که ب یبه رو ایزد و لبخند پور یدست مهمه قدرت  اکرد.مرد جانباز ب یوورجه م

س ک چیعکس و به ه نیثبت کردم.ا شهیدلم تا هم یدور بمونه.ثبتش کردم.لبخندش و برا نمینشد دستام از دورب

دهنش  یچرخش جلو کیو با  کی.مادیباال پر ایپور یابروها جاناتیدادم.با فروکش کردن موج ه یخودشم نم یحت

 گرفته بود. یخاص یتوام با مردونگ تیجد کیگرفت و باز جلو اومد.چهرش با اون کت و شلوار 
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حست   ینقطه و همه  کی ی.مردمکات ثابت شن روی!نه که نشه ها...نتون؟یچشم بردار یاز کس یتا حاال نتون شده

ازش چشم برداشت.آن  جیاون است یشد رو یبود که نم یریبرام همون تصو ایبه چشمات.پور ارهیهجوم ب

و  کیموز نیتر هم بود: ا ذابج کیما یهاشون آن دارند.صداش از تو یگفت ، آدما بعض یداشت..حافظ راست م

 !؟یبعد کیسراغ موز میکنم.حاال بر یشهر باشکوه و اسطوره پرور م نیبه تمام مردم ا میتقد

زد و آروم زمزمه کرد: تموم شهر و عاشق  یابلبخند جذ ایموافقتشون بود.پور ینشونه  تیجمع یزده  جانیه غیج

 تو کردم.

داشت از  یو غرور جانیه کیقد و قامتش پررنگ تر.قلبم  ی رهیبلند تر شد و لبخند من خ غیج یصدا

ن قفل م ایها شروع کردند و نگاه پور نیسیخواد بخونه.بالفاصله موز یو م کیبودن کدوم موز دهیداشتنش.همه فهم

 :ردندک یم یو همراه کیموز تمیو پاش و دستش ر ستادیا جیقسمت است نیشد.جلو تر

 شد. یکاش م نهیا امیرو همه

 تو باشم. یایدن یتو یزیچ هی

 تر شم. کیاز خودتم نزد بهت

 .تو باشم یشد جا یم ییوقتا هی

 .نیتریو کیروز پشت  کیکه  یزیچ هی

 .یتماشام کرده باش یتصادف

 گل کهنه باشم تو  کتابت.. ای

 .یکرده باش دامیتو با ذوق پ که

 یرو یطوالن یاما مردمک هاش گاه دیچرخ یم نشونینگاهش ب یدرسته هرزگاه ایاوج گرفت و پور تیجمع جانیه

تر کرد و  یو پر انرژ تی.با حرکت دستاش جمعدیلرز یکه دست و قلب و روحم داشت م یشد.من یمن ثابت م

 .ختیکل جهان و به وجود من ر یها ینگاهش ،انرژ

 دارم.. دیدونم هنوز ترد ینم
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 شالت باشم. ایباشم  تیبارون که

 من و تو.. میاومد یبهم م چقدر

 شد که رنگ سالت باشم. یم اگه

 نذاشت. بینص یبلند برداشتن کرد و باز هم نگاه مهربونش من و ب یشروع به قدم ها جیطول است یرو

 .یاز خدامه الاقل بزار من

 چند دفعه دورت بگردم. یروز

 عاشقم که. یچجور نیبب آخه

 و عاشق تو کردم.شهر  تموم

 

 کی نیسالن و منفجر کنن و ع نیتر از ا شی، اجازه نداد مردم ب دیو سکوت به اوج خودش رس غیج یصدا دوباره

اره پر از و دوب تیجمع نیمو ه ستادینا ایکرد.پور رییبهم تغ وستهیآهنگ پ عیشد و سر ریمتغ کیموز تمیر کسیمیر

ه شدم.ب یحسش که داشتم نابود م نیاز ا دیلرز یم راز دستم رها شده بود.دستم انقد نیدورب گهیشوق کرد.من اما د

 یعنی نیمنم افتاد.ا یرو نایکه نور فلش دورب دمیشد و د رهیبه من خ قهیبار کامال حدود دودق نیخصوص که ا

مردم نبودم اما عکاسا کامال متوجه اشارات  دید یتو دیکردند.شا یمن و ثبت م ریداشتند تصو گهید یعکاسا

 گهیمنتشر بشه اما انگار د یمجاز یفضا یزود تو یلیعکسا ممکنه خ نیدونستم ا یبودند.م هشد ایپور میمستق

 یقد مکه داشت  یو قلب ختیر یبود که داشت دور قلبم م ی.مهم برام اون مرد و حسبرام مهم نبود یزیچ

 بود: حکمبزرگ نگاهش چقدر م یکنه.خدا هیخودش روحم و تغذ ینبود تا فقط صدا یو داد غی.کاش جدیکش

 شه که چشم از رو تو برداشت. ی..مگه منه

 کم داشت. یزیچ کی میتو زندگ یب

 خوام فقط مال خودم باش. یرو م تو
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 تونم ازت جدا شم. ی..نمنه

 شه دوست نداشته باشم؟! یم مگه

 هرجا که باشم. یفکر من یتو

 من.. یاتفاق زندگ نیبهتر ییتو

 تر از خودم. شیدارم تورو ب دوست

 داره عاشقت شدن. یحس خوب چه

 من.. یاتفاق زندگ نیبهتر ییتو

 

 رونیو ب ونمیدرم یکیو نفس  رنیبگ یتا عکاسا کم تر بتونن ازم عکس ستادمیسالن ا کیقسمت تار یتو آروم

 شیتخل یجور کیکه دوست داشتم  یجاناتیشده بود.قلبم شده بود پر از ه بیبا هم ترک یفرستادم.بغض و شاد

 دینداختم.رس یداد ازش عکس م یکه لرزش دستم اجازه م یو هرزگاه ستادمیکنم.تا آخر کنسرت همون قسمت ا

 شده یازخوانب کیموز کی.ستادندیخودشون ا کیموز دنیمردم با شن یسکوت کرد و همه  ایآخر که پور کیبه موز

اهواز رقم خورده  ادیکنسرت به  یشده.شروع و انتها یا یموندن ادیهمه شب به  یبود.مشخص بود برا ایتوسط پور

دادند  یو با دست تکون م شونیگوش یکنن و مردم همون طور که نور چراغا یخواست همه باهاش همخون ایبود.پور

 کردند. یهم خوندرست کرده بودند باهاش شروع به  یجذاب یو منظره 

 .شهیتورو نوشتم..رو گرد و خاک ش اسم

 .شهیهم ادتمیهرجا باشم به  نوشتم

 جا نفس ندارم. نیو من ا یتو غبار تو

 زارم. یبغض کهنه برات کنار م کی هرروز

 ستاره. یب یپرنده ، شبا یب ینخال
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 تشنه ، اهواز هوا نداره. یها رودخونه

 هوا نداره... اهواز

اون جا آماده شده بود.به در  ایشدم که پور یتند وارد اتاق یو بدون جلب توجه از سالن خارج شدم و با قدم ها آروم

 که یجانیکردم از شدت ه ی.حس مدیپر یم نییقلبم تکون دادم که محکم داشت باال پا یزدم و دستم و رو هیتک

گذاشتم.دستام  زیم یو از گردنم رها کردم و رو نیدوربنشستم و بند  یصندل یبهم وارد شده بود فشارم افتاده.رو

مردم  غیج یو هنوز صدا دمیکش یبلند م یسرم کم شه.نفسا یگونم چسبوندمشون تا گر گرفتگ یکرده بود.رو خی

 اومد. یجا م نیتا ا

 

چهارچوبش به چشمام سو  یتو ایتو اون حال موندم که در اتاق با ضرب باز شد و قامت بلند پور یساعت مین

ه شون یبود برا نیزد.نگاهش سنگ هیدادند.در و پشت سرش بست و به اون تک ستادنی.پاهام اذن به استادمیداد.ا

.قدم دوم ، پاهامم لرزوند.قدم سوم  قلبم دیشد و دستم لرز کیقدم بهم نزد کیبرد. یهام اما قلبم داشت لذتش و م

ن و م شتریبه ر شتریشدنش ر کیکه با نزد ییکرد.لرزش ها یروحم و ثبت م یزلزله نگار لرزش ها کی دی.بادیلرز

 یادیبعد اجرا زمان ز یدونستم تا مصاحبه و عکاس یبود.م ستادهیپر از لذت.حاال مقابلم ا یرانیو کی.ختندیر یفرو م

 نییآغوشش شدم رو یو تا به خودم بجنبم ، تو دیکش قینفس عم کیزمان و به طرف من اومده بود. نیا ننداره و او

 نیبه پا کرد و حسن ختام ا شیموهام آت یبزنه.دستش پشت گردنم و لباش رو بیتونه بهش آس ینم یچیکه ه یتن

 .یمیاتفاق زندگ نیگوشم:فقط خواستم تکرار کنم بهتر ریجشن شد زمزمش ز

.................................................................................................................... 

 

ن ، زدند اما م یحرف م ایپور یراجع به کنسرت معرکه  جانیداشتند با ه یو عل شای.پرمیراه برگشت به خونه بو یتو

اون اتاق انگار جا گذاشته بودم.دست  ی.من تمام حواسم و همون جا و تومیساکت بود یبیپوالد و پگاه به طرز عج

 جون؟! زادیپر یگوشم: چرا ساکت ریشونم نشست و سرش ز یپگاه رو

: پر حرف نبود ادیباعث سکوتش شده هرچند از اولم ز ی.معلوم بود به اونم خوش گذشته و خستگدمیطرفش چرخ به

 خستم. کمی.زمیعز یچیه
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 ؟یزد: فقط خستگ یمهربون لبخند

 شایشد.پر یباشه.کامال احواالت آدم و متوجه م دیقرار داره که با ییهمون جا یکردم پگاه درست تو یفکر م یگاه

 اوج گرفته. یادیامشبم.حسم ز ریدرگ کمیزدند و حواسش به ما نبود: خب  یحرف م یداشت با عل

 بد؟! ایخوبه  نی: و امیزد ی.کامال زمزمه وار حرف مدیباال پر ابروش

 لذت بردم. شیهرثانبد فقط من و تا آسمون برده بود: من  ایشد گفت خوبه  یزدم.نم یلبخند

تا پگاه وارد خونشون بشه و  ستادمیا دنمونیکرده بود.با رس افتیجواب و ازم در نیعمق گرفت.صادقانه تر لبخندش

قرار دادم و وارد  یجاکفش یروشن بود.کفشام و تو یدر ورود یبعد خودم پشت سر بچه ها داخل شدم.المپ جلو

 شایمامان که گفت خوابه وارد اتاق سابق پر یزمزمه  ا. اول سراغ پندار و از مامان گرفتند و بشایو پر یخونه شدم.عل

جا بمونن.پوالد وارد آشپزخونه شد تا آب بخوره و نگاه مامان  نیخواب آماده بشن.قرار بود شب و هم یشدند تا برا

 کار دارم.باهات  ایب ی.نگاهش خاص و دلخور بود: لباسات و عوض کرددیمن چرخ یرو

 

تکون دادم و خواستم وارد اتاقم  یبودم.سر دهیند ینگاهم نقش بست.تا به حال مامان و انقدر جد یتو یزیر بهت

که بابت لحن و نگاه  ینگاهم کرد.با ذهن رهیدستش ، خ وانیزد و با ل هیبشم که پوالد به چهارچوب آشپزخونه تک

و  ییمویشلوار ل زیبل هیلباسام و با  عیشد.سر اتاقمختم و وارد بهش اندا ینگاه میگره خورده بود ن یمامان حساب

 ی.استرس باعث منباشه یروبرو شدم مشکل یموهام انداختم تا اگه با عل یرو دیشال سف کیعوض کردم و  دیسف

هارو تو خودش جا  نیکه اول یقراره بشنوم و چرا مامان با اون نگاه یدونستم چ یشد نخوام زود از اتاق خارج شم.نم

سرم انداختمش.ظاهرا  یبار از سرم برداشتم و موهام و شونه کردم و دوباره رو کیکرد.شال و  ینگاهم م بودداده 

دونم چرا  ی.نمدمییشدم.آروم در اتاق و باز کردم و کف دستام و بهم سا یباالخره از اتاق خارج م دینبود ، با یچاره ا

 ینور مشخص بود.مامان برق ها یدر روزنه  نییپا ی کهیاتاقش چون از بار یه بود توسردم شده بود.پوالد انگار رفت

روشن نبود.به طرف اتاقش رفتم و در و آروم باز  یرو خاموش کرده بود و جز برق آشپزخونه برق ییرایپذ

تم و رم بس.در و پشت سختیآلبوم قلبم ر دنیدستاش بود.با د ونیم یمیتختش و آلبوم قد یکردم.نشسته بود رو

 .نیکه نگاهم کنه لب زد: بش نیزدم.بدون ا هیبهش تک



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
332 

 

.انگشت اشاره ادیجا ب نیقرار نبود ا یتخت نشستم.شالم از سرم سر خورد اما مهم نبود.عل یرفتم و کنارش رو جلو

عکس هارو نگه داشته و با  نیدونستم چرا ا یاز خودش و اون مرد.نم یعکس نشست.عکس کی یمامان رو ی

 .میگرفت مونینامزد یعکس و تو نیخره.زمزمه کرد: ا یخودش م یعذاب برا دنشونید

بود.نگاه مامان باال اومد و از پشت  مینداخت برام عذاب ال یم ادشیکه من و  یو زود از عکس گرفتم.هر عکس نگاهم

ز ا ی.نگاهش حتاون مرد بود هیکه از داشتنشون شرمنده بودم چون شب ییشد.چشما رهیبه چشمام خ نکشیقاب ع

زود اما با سبک  یلیساده بود.خ ینوازنده  کی طبا پدرت ازدواج کردم فق یبود:وقت دهیهم دلخور و رنج نکیپس ع

مثل بمب  رانیزن از ا کیهاش جلب کرد.خبر فرارش با  یخاص خودش توجه عموم مردم و به تک نواز ینوازندگ

 قیاز طر رانیمن موند.دو سال بعدش که برگشت ا یبرا شیرسانه ها پخش شد.اون که رفته بود ، سرافکندگ یتو

که  یزود شد ناصرآذرخش یلیبود اما تب من نه ، اون جلو رفت و خ دهی.تب مردم خوابدمیهمف یاونور آب یشبکه ها

رفتنت به  یزمزمه  یو عوض کردم چون وقت لتونیشناختنش.فام یاسطوره م کیبه عنوان  یقیاهل موس یهمه 

با  ازت بپرسه یکس ستمخوا یراه هنر و نم یدختر ناصر ، مثل خودش قراره بره تو دمیهنر باال گرفت فهم رستانیدب

دهن هارو پر کرده  انتشیتر از شهرت ناصر خ شیاهواز ب ی،تو نیبود ی! خودتونم راض؟یدار یناصر آذرخش نسبت

من  دل الونیکالس و یبر یکه زنگ زد یروزشناختن. یفرار کرده بود م انتیکه با خ یبود.شما رو به اسم دختر کس

 یونکردم بت یاما تا قبل امشب تصورشم نم یشد یم دهیناصر کش اتیقبه طرف عال یتر از قبل داشت شی، ب ختیر

 .یآدما عالقمند ش نیاز ا یکیبه 

حسم شد بهت ، شد تعجب.با  یکرد به تخت و همه  خکوبمیآخرش م یمامان خشکم کرده بود.جمله  یها حرف

 از تو. یخواستگار یراد زنگ زده بود برا اینگاهم کرد: امشب مادر پور رهیرنجش خ

 یوجودم راکد شد و بعد با حرارت و شدت توأمان رگ هام سوزوند.لب ها ی.خون توستادیچند قرن ا یبرا قلبم

 !؟یخشکم فاصله گرفت: چ

عالقت و از زبون  دیحرف.با نیا دنی، دهنم بسته شدش با شن نیاردلخور هم شد: گفت شما بهم عالقه د نگاهش

 !دم؟یشن یمادر خواستگارت م

 نیدونم چرا ع یدست مامان سر دادم و نم یبودم ، دستم و تو جیداغ کرد.پر از بهت و گ هویکردم  خیسرد و  دست

 : مامان باور..گهید یعالمه چرا کینگفته بود و  یچیبهم ه ایدختر بچه ها بغض کرده بودم.چرا پور
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 کی،گفتم هزار و  میستیخوره ، گفتم هم کُف هم ن یحرفم: بهشون گفتم نه ، گفتم خانواده هامون بهم نم ونیم دیپر

 یکنم.من دخترم و دست کس رونیگم فکرش و از سرت ب یوصلت.حاال هم دارم به تو م نینشدن ا  یبرا میدار لیدل

 پدرته. ی الهیدم که هم پ ینم

 

زد.هنوز هضم نکرده بودم که  یکه داشت دلم و چنگ م یداد.به دلشوره ا یداشت کم کم جاش و به ترس م بهت

 : مامان.. دندیمخالفت سفت و سخت روبرو شده بودم.دستام لرز نیزنگ زده که با ا یخواستگار یبرا ایمادر پور

جنگل  کیکه  یداده بشن.شب  پر از ترس بود که قرار نبود ادامه یی.امشب انگار شب جمله هادهنم و بست دوباره

دستاش  ونی.صورتم و مداستان ها جادوگرا توش خونه داشتند یکه تو یکرد.مثل جنگل یم میو برام ترس اهیس

 .بهیبا بچه هام دوستم نه غر دمکر ی! فکر م؟ی: چرا بهم نگفتدیلرز یچشماش داشت م ین یگرفت و ن

 .دمی: خجالت کشدمیراهش خط انداخت.آروم نال اریچپم و از ش یقطره که گونه  کیاراده بغضم شد  یب

دونستم تو قلب دخترم که از قضا تو کنسرت  ینم یوقت دمی! از من.منم امشب خجالت کش؟یدرد نگاهم کرد: از چ با

 اون پسر هم رفته بود چه خبره.

خواستم بگم  ی.به خدا مدیشپر بغض: ببخ یدختر بچه  کیهام شده بودم  یبچگ نیهم روون شد.ع یبعد ی قطره

 دونستم قراره امشب زنگ بزنن. ینم

 .یکن ی.بگو تو هم اشتباه من و تکرار نمیکن یو تند تکون داد: بگو فراموشش م سرش

 شدم.ناله کردم: مامان. یچندتا همراه هم با خودش آورد.داشتم خفه م یبعد ی قطره

 .یاون زن درسته و دوسش ندار یپر از عجزم چهرش و مات کرد: بگو حرفا جواب

 !زاد؟یکرد: پر یبلند نشه.همچنان مات نگاهم م میگر یتا صدا دمیافتاد ،صورتم و رها کرد و من لب گز ریز سرم

پربغضش زل زدم و  یچشما یرقصان اشک تو یپاهاش قرار دادم ، با قطره ها یتخت و دستم و رو نییپا نشستم

 با بابا فرق داره. صدام خفه و پر از درد بود: به خدا

 : بابا؟!دیبار اون نال نیو ا ستادیا مردمکش
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 !؟ینگاهش و پرت کرد سمتم: دوسش دار نیتر یکه به کار بردم.دستام و گرفت و جد یشکه شدم از لفظ خودمم

 !؟یدوسش دار دمی..صداش و بلند کرد: پرسدندیچک نیزم یانداختم و قطره ها رو ریو ز سرم

 نیتکون دادم.نگاهش خورد شد ، شکست و من ا دییتأ یبه معنا یتا هق نزنم و فقط سر دهنم نشست یجلو دستم

 برات مهمه. تمی: رضادمیو د

 : معلومه مامان.دمیبا همون اشکا نگاهش کردم و نال عیسر

 گم نه.حاال هم پاشو برو اتاقت. یو ازم گرفت: پس من م نگاهش

 بهش زل زدم: اما مامان؟ دنشید یکه تار م ییمخالفت سفت و سخت با چشما نیاز ا ناباورانه

 االن برو. نی: همستادیشد و پشت بهم ا بلند

نه با ک یهمچنان نگاهم نم دمید یشدنش نمونده بود.وقت یتا متالش یزی.شونه هام افتاده بودند و قلبم چستادمیا

دهنم قرار دادم  یستم و جلواتاقم.د یدوون دوون از اتاق خارج شدم و خودم و پرت کردم تو ونیگر یهمون چشما

 یتاوان گذشته رو م میهم داشت ایکه مردم.من و پور مردم..به واهلل یکیتار یبلند نشه و همون جا تو میگر یتا صدا

 .میداد

م تخت یرو یکیتار یروون به طرف لپ تابم رفتم.تو یکشت با اشکا یکه داشت خودش و م لمیتوجه به موبا یب

اومد،  یدرم ونیدرم یکیکه با هم مخلوط شده بود به نت وصل شدم.نفسام  ینشستم و با خشم و حرص و اشک

 کردم کیدانلودش کل یخفه.رو یشد به هق هق لیتبد می، گر کشیترک موز نیآخر دنیاسمش و سرچ کردم و با د

دهنم قرار  یکه محکم جلو ید و من با دستو پر کر کمیکه پدرم بود ، اتاق تار یمرد یصدا نیو چندلحظه بعد طن

 رهیکردم: همش تقص یدلم زمزمه م ینبرم و مرتب تو رونیاتاق ب نیداشتم صدام و از ا یگرفته بود فقط سع

 تواِ. رهیتواِ..همش تقص

 

 بسته. یخسته ، دستا یچشما

 پرش شکسته. یمش یاش گنجشکک
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 شومه. کهیرو بومه ، تار آفتاب

 تمومه. یباز یمش یاش گنجشکک

 .ی..برف اومد سرد شدیاومد زرد شد باد

 تو.. یدرد شد یبود شعر

 .یشد ریبهار پ ی، تو یشد ریاز آسمون س آه

 تو.. یشد ریگ نیزم مرغ

 بسته. یخسته ، دستا یچشما

 پرش شکسته یمش یاش گنجشکک

 زجه زدم.حالم خوب نبود ، ونمیدرم یکی یشکمم جمع کردم و با نفس ها یتو پاهامو

 ایمرد..ازش قد دن نیصدا..هم نیخوند ، هم یم ییصدا برام الال نیمن ا یصداش تنگ شده بود.تا پنج سالگ یبرا دلم

برف گوله شده؟!  یدونست دخترش تو یخوند و حتما شاد بود.م یم یمش یگله داشتم و اون داشت گنجشکک اش

 خوشم ، ین رفتنش عالوه بر گرفتن تمام روزایدونست؟! من فقط پنج سالم بود که رفت و ا یهم م یزیاون اصال چ

 یصدا ی..عشق من خواننده بود و اون مرد هم ، اسطوره لیدل کیآورد.فقط به  یداشت عشقمم ازدستم در م

 ...رانیا

 

اون به  یلپ تاب و بستم و صدا میبرداشتن اسپر یبرا یلیتما چیشدند و من بدون ه یم ونیدر م یکیکم کم  نفسام

 یریتوف چینشستند که پاک کردنشون ه یگونم م یاصطالح پدر هم قطع شد.اشک هام انقدر پر سرعت رو

ود که نب ییهوا باز شد.هوا دنیبلع یکردن دهنم برا هیگر نیفشردم و به جلو خم شدم و ح نمینداشت.دستم و به س

 دنیبعد از شن نمیس یکه سم بود برا ییشد.هوا یم یفرار نمیاز س شهیتا هم ایکه بدون نداشتن عشق پور یی، هوا

 مامان. یحرف ها
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برق رفت و با روشن کردنش  زیقد و قامت بلند پوالد.دستش به طرف پر صیاتاقم که باز شد سخت نبود تشخ در

هجوم برد و بعد  فمیبه سمت ک یه بود.بدون معطلبه خس خس افتاد ییهوا یاز ب نمیافتاد که س یچشمش به من

تختم نشست و سرم و باال گرفت.چهرش مضطرب و عرق کرده بود  یرنگ تو دستش رو یآب یکردنش با اسپر سروته

 نیدهنم قرار داد و اول یو تو یکرد.اسپر یم ییعرق خودنما زیقطرات ر شیشونیپ یرو هیچندثان نی،در عرض هم

 : نفس بکش ، نفس بکش تورو خدا.دینال ینگران یپاف و زد و با صدا

گونم و بوسه  گهیقطره اشک د کیشد چشمام و بستم و  یهام م هیکه داشت وارد ر ینفس نیو زد و من ح دوم پاف

تاد فرس رونیب یاز سر آسودگ یو نفس نیو انداخت زم یاسپر دیو د نمیس یمنظم شده  بایزد.پوالد که حرکت تقر

 یخوا یدم دستت باشه؟! م شهیهم دینبا ینتلع نی: مگه ادیداد و غر تیجاش و به عصبان یزود آسودگ یلیاما خ

 !یخودت و بکش

 آد. یزل زدم و سقف و نجوا کردم: بدمم نم یاشک یسوخت ، با چشما یام هنوز م هیو آروم باز کردم.ر چشمام

 زبونت اومد نگو. یرو ینگاهم کرد: ببند دهنتو لطفا ، هر چرت تیبرگشت و با عصبان عیسر

 

 یموهام گم شدند.چشمام و آروم بستم و با صدا یپلکم راه گرفتند و تو یشه هام دوباره و پشت سر هم از گو اشک

 نجوا کردم: لطفا تنهام بزار پوالد. یآروم

 باشمت. دهیحال د نیآد تا به حال با ا ینم ادمیبهت گفت؟!  یمامان چ زادیکرد: پر یمکث

 ، خوبم تنهام بزار. یچیو پشت بهش کردم: ه دمیو به پهلو چرخ دمیبه اشکام کش یسمج و قورت دادم.دست بغض

آروم و با مکث از جاش بلند شد و بعد خاموش کردن برق از اتاق خارج شد.با رفتنش  یلیفرستاد. خ رونیو ب نفسش

بود که من  نیکه مشخص بود ا یزی.چشکست مواجه شدند کیدهنم نشست و حصار اشکام با  یدستم دوباره جلو

قراره اون من و تو  ایشه حلش کرد  یم ستمدون یکه نم یمان به مشکل برخورده بودم.مشکلبار با ما نیاول یبرا

 غمش حل کنه.

 

 ..یدیپر از نا ام یتجربه کرده باشم ، کابوس یداریب یرو تو یکابوس  نینداشتم همچ ادیوقت  چیه
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 یمن یحت تیموقع نیخواست اما حاال و تو ا یرو م ایخوش کنسرت کامال به کامم تلخ شده بود.دلم بودن پور لحظات

 بگم.. یبهش چ دیدونستم با

 کردم؟؟ یم کاریحاال چ دیبزرگ...با یشدت گرفتند.خدا اشکام

***********************************************************************

******** 

 

 ایپور

 یاتاق کشوند.رو یرمقش و تو یعد باز شدن در ،تن خسته و بهتل قرار داد و ب یقفل در اتاقش تو یکارت و تو دیکل

که  ییها کیموز یخوشخواب.صداش به خاطر همه  یاتاق نشست و خودش و از پشت پرت کرد رو یتخت دونفره 

اول و دوم  یبسته دکمه ها یچشما باسوخت. یگرفته و خش دار شده و گلوش هم م تینها یخونده بود ب ویال

خم شد و جوراب هاش و هم از پاش درآورد و  ی.با خستگدیکش رونیو از سرش ب راهنید و بعد پو باز کر راهنشیپ

خدمات  نیدونست صبح مسئول یاتاق انداخت.م یسبد رخت چرک ها یتو راهنیهم گلوله کرد و همراه پ یتو

وبش محب ییرفت و بعد خارج کردن دلستر استوا خچالیبرهنه سراغ  یتنه  الدهند.با همون با یشستنش و م بیترت

شهر معلوم نبود.اخماش  یها ییبایاز ز یادیز زی.چستادیپنجره ا یانگشت شصت روبرو یو باز کردن درش با اشاره 

 سم بود. زادشیکه واسه پر یآسمون کدر دنیشد با د دهیهم کش یتو

 

ود ب یکه چندهفته ا یو باز کرد.قفل لید و قفل موباقرار دا زیم یدلستر و رو ی شهی، ش دیچرخ لشیسمت موبا به

.از تخونشون و گرف یمکث شماره  یکه قفل قلبش و تونسته بود باز کنه.با کم ی، تنها دختر زادشیشده بود اسم پر

و از   رهیخوند ، تماس بگ یوارش م یپر یچشما ی رهیخ جیاست یکه رو یمادرش خواسته بود درست تو اون ساعت

سهم دلش  زادیاهوازه پر یخواست تا وقت یمحترمانه بخواد.دلش م یخواستگار کی یوقت برا کی زادیمادر پر

بزرگ که پرده هاش و کنار زده  یداد به چهارچوب پنجره  هیو تک گشیو به گوشش چسبوند و دست د لیبشه.موبا

زد.در اصل زن برادرش ، چقدر  یدل خودش پوزخند یو بعد تو دارهیدونست مادرش ب یبود م روقتیکه د نیبود.با ا
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 یکه قبال فکر م هیمرد یو اون از نطفه  ستندیزن و مرد پدرو مادرش ن نیافتاد ا یم ادشی یگاه یسخت بود وقت

 بست: سالم. یمادرش ، چشماش و لحظه ا زیر یصدا دنی.با شندتشیبارم ند کی یکه حت یکرد پدربزرگشه و زن

 ، کنسرتت خوب بود. یمادرش آروم شد: سالم پسرم ، خسته نباش یصدا

 داشت ، چه خبر؟! ی: ممنون ، استقبال خوبختیر شیشونیپ یموهاش فرو کرد و اونارو شلخته رو ونیو م دستش

 .ستین یخبر خاص یخداروشکر.سالمت_

 ن؟یهم فرو رفتن: زنگ زد یشد و اخم هاش تو زیر چشماش

 دلم.زدم. زیشد: زنگ زدم عز یتشهره پر از ناراح یصدا

 !جه؟یخارج شد: و نت نشیبا شدت از س ایپور نفس

 .میبزار یگفتن نه.مادرش اجازه نداد قرار_

 !؟ی: چدهیحس کرد گوشاش اشتباه شن یلحظه ا یبرا

 هم سطح خودشون ازدواج کنه. یکیدخترش با  نهیا حشیو ترج ادهیگفت اختالف دوتا خانواده ز_

 .نیاومد: صبح دوباره زنگ بزن رونیب نیقابل باز شدن.نفسش سنگ ریگره خوردند ، کور و غ ایپور یها اخم

 اما مامان جان.._

رد ک یوسط.سع نیا دیطلب ینم ییباهاشه اما زادیدونست دل پر یم ینداشت .تا وقت ییحرف مادرش ، اما ونیم دیپر

 گردم. یشهر برنم نیاز ا ی، من دست خال نیو کنترل کنه: اما نداره مامان.لطفا فردا زنگ بزن تشیعصب

 !؟یاما اگه باز بگن نه چ یتو بگ یباشه ، هرچ_

 کرد یسخت داشت خودش و کنترل م یلیگرفت و خ یشد.تنش داشت گر م رهیسفت و سخت به روبروش خ یلیخ

 ی، بازم زنگ م یچیدختر: ه نیداشتن ا یپاش کرده بود برا یرو هم کرده بود.کفش آهن یجواب نیهم ینیشبیاما پ

 ثابت کردنم بدن. یفرصت به من برا کیانقدر که الاقل  نیزن
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 خواب بود. کیبرام فقط  یروز نیهمچ دنید ایباهم: بعد مان یمادرش پر شد از غم و خوشحال یصدا

: هفتیاون روزا ب ادیناراحته  یو حت یانقدر عصب یخواست وقت یهم بودند،نم یتخت نشست.اخماش همچنان تو یرو

 مامان؟ یندار یکار

 .رو از خودش متنفر کرد: نه پسرم.مواظب خودت باش ایآهش پور یصدا

 نقطه. کیشد به  رهیو پر از اخم ختخت  یو پرت کرد رو لیگفت و موبا یخداحافظ آروم باشه

 

 و لیباشه موبا دهیو فهم زیکه ممکنه تا االن همه چ نیو ا زادیخواست اما با فکر به پر یبود و دلش خواب م خسته

عطرش و کرد و دلتنگش  یبار ، دلش هوا نی.لمسش کرد.چندستادیعکسش ا یدست گرفت و رو گهیبار د کی

 یثبتش تو یکه برا ی.عکسردعکسش و لمس ک یبغلش بود.رو یخواست االن تو یکه دلش م یشد.دلتنگ کس

 یکار و تکرار کرد و هربار ب نیا صفحه نقش بست.چندبار پشت هم یکرده بود و عالمت تماس رو ویس نیمخاطب

 لشیپر شده بودند و ورم کرده بودند.موبا یرفتند و رگ هاش از نگران یتر تو هم م شیجواب موند.اخماش هرلحظه ب

 : جواب بده دختر..جواب بده.دیو غر دیکوب شیشونیو چندبار به پ

 یتر م شیداشت ب یو جواب مادرش ،نگران یخواستگار نیهم دیپشتشه ، شا یعلت کیجواب ندادن  نیبود ا مطمئن

 شک یپوالد و گرفت.کم یو بدون تعلل شماره  دیکش یقیشد.نفس عم یخونش پخش م یسم تو کی نیشد و ع

پوالد ،  یگرفته  یصدا دنینداشت.شن ینه اما قلبش انگار آروم و قرار ایوقت شب تماسش درسته  نیداشت که ا

 .بدموقع مزاحمت شدم دیببخش : سالم پوالد جان ،ستهیباعث شد با

 

 شما؟! نی.خوبنیستیکرد صداش و صاف کنه: سالم ، نه مزاحم ن یبا چندتا سرفه سع پوالد

 یشه گوش ی، م ستیظاهرا دم دستش ن شیباهاش داشتم اما گوش یکار مهم کیچون  زادیممنون ، زنگ زدم به پر_

 .یرو بهش بد

محتاطانه علت تماس و به کارشون ربط  نیهم یبا خبره و برا نشونیب اناتیدونست پوالد تا چه حد از جر ینم

 .دیدرآورده بود بعدش گرفت خواب ینفسش باز کمیخوابه ،  یپوالد گرفته تر شد: پر یداد.صدا
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جواب نذاشته.چندتا نفس  یتماساش و ب لیدل یدونست ب یفرستاد ، م ی.لعنتموهاش سر خورد ونیاز م ایپور دست

 خودش مسلط شه: االن حالش خوبه؟!  یوتا ر دیکش قیعم

 .بله ، االن بهش سر زدم خوابش برده بود_

خوب  نیاالن بره دم خونشون و خودش ا نیو هم رهیخواست آدرس بگ ی، دلش م ستادیبه کمر وسط اتاقش ا دست

 .چشماش و بست: مطمئن باشم؟!نهیبودن و به چشم بب

پسر به خواهرش عالقه داره و حاال مطمئن شده  نیشک کرده بود که اشکل گرفت ،  یحال یپوالد با تمام ب لبخند

 ..کنسرت امشبتون معرکه بود یراد.راست یبود: خوبه آقا

مکث تماس قطع  یخواست ، به رسم ادب تشکر کرد و بعد کم یبود که م یزیچ نیراجع به کنسرت آخر صحبت

رو داشت  یسوخت ، حس بد یشد.تمام تنش داشت م سیتخت سقوط کرد و خودش وارد سرو یرو لیشد.موبا

گرفت ، سرما تمام عضالتش و منقبض کرد اما عقب  رشیز کبارهیکرد.آب سرد و باز کرد و سرش و به  یتجربه م

نشسته بودند و  شیشونیپ یرو سشیخ یداد و سرش و آروم باال آورد ، موها هیتک یی.دستاش و به روشودینکش

 : چرا؟!دیدرهم نال یزل زد و با اخم ها نهیآ یخودش تو ری، به تصو دیچک یمقطرات آب از سروصورتش 

سقف با  ی رهیتخت انداخت و خ یبدنش و رو سیخارج شد و با همون سروصورت خ سی..آروم از سرونیهم فقط

 نه قراره به کجا من و ختم کنه؟! نیخدا؟! ا یدیبرام د یچه خواب گهیبار د نیپر درد نجوا کرد: ا یچهره 

 از امتحانم؟! ی: خسته نشددیکرد صداش لرز حس

 ..خستم..و لرزوند: اما من خستم...من قیعا یها وارید ادیفر یخودش له کرد و صدا ونیرو م یروتخت مشتش

 

***********************************************************************

******** 

هام  انیشر یبودن تو یحس ته کیبود و  دیسقف سف ی رهیشده بودم.نگاهم خ داریبود از خواب ب یچندساعت

 داخل شد ، شایخورد و بعد سر پر یبار باز و بسته کردم.در اتاق ضربه ا کیو پلکام و  دمیکش یپخش شده بود.آه

 .رونیب یای! پس چرا نم؟یشد اردیزد: ب یبازم لبخند یچشما دنیاز در بود.با د رونیتنش هنوز ب مین
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اومد تو و در و بست و با  دیبزنم.سکوتم و که د یخواست حرف یو ازش کندم و دوباره به سقف دادم.دلم نم نگاهم

 ؟یدستم و گرفت: خوب اطیشد.نشست و با احت کیآروم به تختم نزد یقدم ها

رها کرده  یدیناام ی اهچالهیس کی یتموم شده بود و من و تو شبیحس پوزخند زدن هم نداشتم.د یحت

 .حرفتون شده؟!ومدهین رونیبکشه: مامانم از اتاقش ب یقی.سکوتم باعث شد نفس عمبود

 یزادیگرفت ، از پر یذهنم نشأت م یتو زادیکه از پر یکردم.درد یپشت پلکام حس م یادیوبستم، درد ز چشمام

 یه هم نینبود: بحث ب زیبار انگار سکوت جا نیود.اشده ب دهیذهنم به حبس کش یانفراد یآشفته تو یکه با موها

 آد.. یم شیمادر و دخترا پ

 بود. ومدهین شیپ یکدوم از ما با مامان بحث چیه نی: اما تا حاال بدیکش یآه

 .با دستدیپاش یآروم به روم لبخند شایو پر ختیگاه بدنم کردم و آروم بلند شدم.موهام رها دورم ر هیو تک دستم

 .کهیاختالف نظر کوچ کی،  ومدهین شیموهام و عقب فرستادم: االنم پ

 ؟دستاش گرفت : برات ببافم ونیموهام و م نییپا

کرد و به گلوم هجوم  دایکه  توش حبس شده بود راه خروج و پ یکردم.حس کردم بغضم باالخره از اون ماز نگاهش

و اسمش و صدا زدم:  دمیبغلم کش یوهام و ببافه ، زانوهام و توتکون دادم و پشت بهش کردم تا م یآورد.فقط سر

 !شا؟یپر

 !؟یهست ی: تو عاشق علدمیپرس یگفت و من با شک و دودل دهیکش یهوم

 : چطور؟!ستادیموهام ا یرو دستش

 سوال بود. هی،  یچیفرستادم: ه نییپا یباال انداختم و آب دهنم و با اون بغض لعنت یا شونه

 کارش و از سر گرفت: آره ، هستم. دوباره

 !یکرد یم کاریازدواج چ یداد برا یو من مشتش کردم: اگه مامان اجازه بهتون نم دیلرز دستم

 یو م نیا هیدونم.هرچ یموهام و باهاش بست: نم نییو برداشت و پا دمیسف یکش مو شیآرا زیم یشد و از رو خم

 کردم. یدونم با مامان مخالفت نم
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 شه؟! یم یخواست چشمام و فقط ببندم: پس عشق چ یشرد.دلم مقلبم و ف غم

 ؟یباالتر سراغ دار یمن و به خودم آورد: از عشق مادر و فرزند جوابش

 ای: بدیموهام و بوس یشونم انداخت و از پشت رو یحرف نداشتم.بافت موهام و رو نیا یبرا ی.واقعا جوابنداشتم

 .ایالاقل سر ناهار ب زیسر م دیومدیکدوم ن چیخوشگلم.صبحانه که ه رونیب

 ونیمشتم گرفتم.م ونیشدم و اون و م رهیخ لمیبه موبا یتکون دادم و اون از اتاق خارج شد.با دودل یمکث سر با

تا  دمیکرد.با مکث روش و لمس کردم و تند تند نفس کش یم یخواننده پادشاه یتماس ها اسم آقا میعظ لیخ

 یگوشام و کامل پر نکرده بود که صدا هنوزشکست.بوق دوم  یتلنگر م کی.با بود شهینشکنم.بغضم انگار از جنس ش

 !زم؟یشکستن بغضم :عز یگرفته اما نگرانش ، شد تلنگر برا

 ا؟یراه افتاد پشت سرش : پور لی.سشکست

صداش پشت تحکم  ی.نگرانشکنم یبارم ، نفهمه دارم م یو نفهمه دارم م ایبگم پور یشد من با اون درماندگ یم مگه

 !زم؟یعز تهیواسه چ هیلحنش هم هنوز نمود داشت: گر

جز  یجواب چیشده.ه میبار سد راه خوشبخت نیاول یدونستم خبر داره مامان چطور برا یدونه ،م یدونستم م یم

 !؟ینکن هیشه گر یم زادیاشک نداشتم.کالفه شد ، کالفه و درمونده: پر

 .دیمزمه کردم: ببخشلوس ز یدخترها نیشدت گرفت و ع میگر

 بخشم. یتو ؟! نم هیو ؟!گر یجواب داد: چ عیسر

 

 مگه؟! یآره: جرأت دار یمشت غم داره کم م یلحظه فراموش کردم قلبم تو کی یاشکام پاک شد و برا عیسر

 تو. یدراومدن جلو یآروم شد: دارم اما نه برا صداش

 !؟یناراحت بود یو خودش دوباره به حرف اومد: االن از چ دمیو باال کش مینیرومون افتادم.ب شیمعضل پ ادی دوباره

 !؟یستیدور بازوم قفل شد: تو ناراحت ن انگشتام
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 جواب و نکرده بودم؟! نیا ینیب شیمن پ یکن ی: هستم اما فکر میگوش یو فوت کرد تو نفسش

 !؟یچ یعنیبرام مونده بود:  هیاز شدت گر یدرشت شدند.هرچند اگر چشم چشمام

 منیزدم.اما بب یرو داده که قبال هم حدسش و م ینفسش انگار آرامش داشت: مادرت جواب ی.صدادیکش یبلند نفس

 کشم؟! یمن عقب م یکن یتو که فکر نم

 و به چپ و راست تکون دادم: نه. سرم

و نگران  یرو به من بسپار هیقض نیشه ا یکنم.م یم یلبخند خستش و تجسم کردم: خوبه ، من مادرت و راض طرح

 !ینباش یچیه

 آخه؟!_

 !زادیصداش حرفم و قطع کرد: پر غرش

 بهت بگم! یزیچ هیجواب دادم: باشه.فقط الزمه  عیسر

 نرم شد : جانم؟ صداش

حس و  نیشد من ا یهرچ یو گفتم تا بدون نیدهنم و قورت دادم و با دست اشکام و پاک کردم:دوست دارم..ا آب

 نسبت بهت دارم.

 یفته دوه تایدم فقط نها یفرستاد: بهت قول م رونیو بعد پر شدت نفسش و ب ومدین دنشینفس کش یصدا یا لحظه

 .یزنم شده باش گهید

 کنم. یقولت حساب م یپر از عشق.بغضم دوباره برگشت: رو یها یتابیبود ،پر از ب یدور و دراز یآرزو

 خوام. یقول ازت م کیبه جاش _

 ؟ی: چدمیپرس عیسر

 دادم یبود انجام م یهرچ مطمئنا
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گفت بگو چشم و بهم اعتماد داشته باش ،  ینکن.هرچ یا یاحترام یب نینجوا کرد: به مادرت کوچک تر یمهربون با

 ت،سیجا بند ن چیبه ه تیموقع نیچون دستم تو ا رهینفست بگ شبیدوم هم موظب خودت باش.نشه دوباره مثل د

 ؟یهست یزارم.امانت دار خوب یخودت م شیدوباره خودت و امانت پ

 و آروم زمزمه کردم: هستم. زهیشدم تا اشکام نر رهیو خواست ، به سقف خ دنشیاراده دلم براش تنگ شد.دلم د یب

 !؟یتر شد: عشق منم هست فیلط صداش

و بسپر به من و من انگار شونه هام سبک شده  زیبغض لبخند زدم.حالم و خوب کرده بود.گفته بود همه چ ونیم

 ستم.نگران نبودم: ه گهیبود.د

هم نباش  یچیازشون استفاده کن.نگران ه یو حساب یگذرون یو م تیمجرد یروزا نی.برو که آخرزمی: برو عزدیخند

 ، خب؟!

 کردم و آروم جواب دادم: خب. نییو باال پا سرم

؟! شد حرفش دوتا بشه یزنشم و مگه م گهی.گفته بود دوهفته دزد.آروم بودم یتند نم گهیکه قطع شد قلبم د تماس

 شده بود.. ی.چشمام سرخ بود اما دلم آبستادمیا نهیآ یاشکام و کامل پاک کردم و جلو

 آرامش.. همرنگ

 

دادم زودتر در باز بشه تا  یم حیوضع لباسام مناسب نبود و ترج یلی.خدمیزنگ در خونه رو زدم و عقب کش آروم

 یکرد.در با صدا یموذبم م نیبودم که جلو باز بود و هم دهیو پوشمانت کیفقط  زمیبل یبتونم وارد خونه بشم.از رو

فل اومد ق رونیروبرو ب یکه از خونه  ینگاه پسر جوون وباز شد.وارد خونه شدم و قبل بستن در نگاهم ت یکوتاه کیت

 یشاس نینگاه گرفت و سوار ماش یخاص یو اون با غرور و مردونگ میچندلحظه با هم چشم تو چشم شد یشد.برا

فرستادم و در و کامل بستم و پگاه با اون  رونیکه با فاصله ازش پارک شده بود ، شد.نفسمو ب یرنگ یبلند مشک

بود  دینگاه اون برق ام ی.تومیو با هم دست داد میزد یهم لبخند دنی.با درنگش به استقبالم اومد رهیبافت ت یموها

رنگ  دنیشد منکرش شد.نگاه پگاه با د ینم یمتیق چیو به ه یرطو چیکه ه یا ی.دلتنگینگاه من برق دلتنگ یو تو

 تو. میو روم پر از تأسف شد: بر
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از اقوامشون و شب و  یکی یدونستم پدر و مادرش رفتند خونه  یتکون دادم و همراهش داخل خونه شدم.م یسر

رفتن به  نیاره کرد و حاش یو سلطنت کیتنها هستند.خودش به همراه برادرش پارسا.پگاه با دست به مبلمان ش

 .زمیبر ییرم چا یجون.م یپر نیآشپزخونه گفت: بش

که ذره  یزیزده و کال از هرچ خیکردم روحم  یخواست ، احساس م یم ینشستم.دلم واقعا چا یمخالفت چیه بدون

گشاده ازش خارج شد.با  یکردم.با رفتن پگاه در اتاق پارسا باز شد و خودش با رو یگرما داشت استقبال م یا

 .ن...احوال شما پارسا خانیجا رو بب نی: استادمیزدم و ا یلبخند واقع کیهفته  کیبعد  دنشید

 جون.. زادیشما پر یها یگفت: به لطف احوال پرس نشیریبا لبخند جلو اومد و با زبون رک و البته ش

، چقدر  پسر یبراش تکون دادم : بترک یتر بشه.سر عیانقدر به جا و قابل درک بود که باعث شد لبخندم وس شیکنا

 تو. یرک

 .یو جلوم نشست و صداش و بلند کرد: پگاه مواظب باش خودت و نسوزون دیخند

 یبه پارسا یاز آشپزخونه خارج شد و چپ چپ یچا ینیو پگاه با س میزد یو خنکش لبخند زیر طنتیش نیبه ا هردو

 ماش نیهم هیانداختم و نجوا کردم: چقدر شب ینگاه یخواهر و برادر پر از مهر و زندگ نیبست.با لبخند به ا الیخ یب

 .دوتا آخه

هم و نگاه کردند.پارسا و پگاه فقط  یو بعد طور خاص میهم باش هیگفتن خدا نکنه شب یهمزمان با لحن بامزه ا هردو

 یکیمشترکش با پگاه  یها طنتیبحث ها و شرغم تمام  یپونزده ساله عل یداشتند و پارسا یپنج سال اختالف سن

 .بود یجنوب یبایدختر ز نیا یها نیزتریاز عز

قلبم و آروم  یتو یسرما زده  زادیپر یبرداشتم و دستام و دورش حلقه کردم تا گرماش فقط کم ینیو از س میچا

کشوند ، بدون شک در  ستشیشا یپارسا نگاهم و به جانب چهره  یبه راه افتاده بود.صدا ریقلبم زمهر یکنه.تو

 .میبخورقراره  یشام چ ستنین نایشد: حاال که مامان یم یمرد جذاب ندهیآ

 تزا؟یشد: زنگ بزنم پ رهیمتفکر به من خ پگاه

 .ارهیبگم پوالد بخره برامون ب یکم دار یبهتره ،مواد چ مشینه تکون دادم: خودمون درست کن یبه معنا یسر

 خوشمزه ترم هست. یخونگ تزای: اووم.پزده شد  جانیپارسا ه ی چهره
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 .میندار تزایپ ریو گفت: فقط کالباس و خم دیذهنش چ یمواد و تو ستیل پگاه

 کنار در بود رفت: زنگ زونیو به طرف کاپشنش که آو ستادیخود پارسا ا رمیکه بخوام با پوالد تماس بگ نیاز ا قبل

 خرم. یرم خودم م یجون ، االن م زادینزن پر

 !؟یبلند شد: پول دار پگاه

پوالد خودمون بود.با رفتن  هیاومد ، شب یخوشم م ییپسرا نیچپ نگاه کردن پارسا به دلم نشست ، از همچ چپ

 که نشسته بودم نشست: خب ، چه خبرا؟ یمبل دونفره ا یپارسا پگاه اومد و کنارم رو

؟ مامان  زمیباشه عز یخوا یم یدادم: چه خبربزنه رو قورت  رونیب نمیخواست از س یکه م ی.آهدیهام باال پر شونه

 حرف خودشه. یهمچنان رو

 ؟یدیرو ند ایشد: خود پور یپگاه جد ی چهره

ن صدرشو یبود اما تو ادیشه .درد ز یم یمنته یاشک لیس کیبزنم به  یکردم اگه حرف یو باال انداختم ،حس م سرم

ره مدت ب نیخواسته ا یلی.فقط بهم گفته بود از لمیزد یحرف هم نم ادیباهم ز یدوونده بود ، حت شهیر ایپور دنیند

بودم مادرش  دهیزد اما فهم یاز خودمون نم ی.حرفبده انجاممهرانم  یآموزشگاه تا برگردم و کارا یباال سر هنرجوها

 جهینت چیکه ه ییو با هم حرف زدند ، حرف زدن ها دهید رونیهم چندبار مامان و ب ایچندبار تماس گرفته و خود پور

 .ستین یروبرو ، مگه خانم اشرف ی هینداشت.دلم خواست بحث و عوض کنم: همسا یتا االن در پ یا

 کنم لب زد: چرا ..چطور؟ یبود دارم از بحث فرار م دهیکه کامال فهم یپا انداخت و در حال یپا رو پگاه

 اومدم. یاالن که داشتم م اومد رونیشون بپسر جوون از خون کی: دمیخوشرنگش کش یبافته شده  یبه موها یدست

چون خانم  ششیاومده پ هی، پزشکه ، مدت هیخانم اشرف یو برداره: نوه  شیو خم شد تا چا دیاز نگاهم دزد نگاه

 به مراقبت داره. اجیتازه قلبش و عمل باز کرده احت یاشرف

 !؟یدار ی: چه اطالعات جامعدیابروم ناخوداگاه باال پر کی

 !میدیهم و د یاتفاق یچندبار هیحرفم دستپاچش کرد: آخه  نیبود که ا انیشد، کامال ع هل
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 زیم یو رو یانقدر نگاهش کردم که خودش باالخره خسته شد و چا رهی! موضوع برام جالب شد ، با همون نگاه خخب

 !؟یچ یعنینگاه  نیجون.آخه ا یبابا ، پر یگذاشت: ا

 .هی، فقط خواستم بگم پسربرازنده ا یچیو خوردم : ه میاز چا یزدم و کم یمحو لبخند

 پدر و مادرش حفظش کنه. یگرد شد و نگاهم کرد: خدا برا چشماش

 هیدختر و برادرش معجزه بلد بودند که حال دلم شب نیهفته انگار ا کیدهنم جمع کردم تا نخندم.بعد  یو تو لبم

 زنشم حفظش کنه. ی، گرم و امن: برا دیرس یبه نظر م نهیجسم مچاله شده کنار شوم کی

 واکنش نشون داد: زن نداره که.. عیسر

که بهش زده بودم شد و نفسش و  یا یدست کیپر از حرص نخندم ،خودشم متوجه  یجمله  نینتونستم از ا واقعا

داد تا  ست پگاهبلند شدم و مانتوم و کامل درآوردم و د نیکنم بنابرا تشیاذ نیتر از ا شی.نخواستم بفرستاد رونیب

هارو  ی.پگاه مسئول خورد کردن قارچ ها شد و من فلفل دلمه امیکنه و بعد باهم به آشپزخونه رفت زشیآو

وا شه و کنار هم مشغول آماده کردن  خشیتا  میظرف آب قرار داد یبسته هم گوشت چرخ کرده تو کیبرداشتم.

امونش و  یدلم خفه کردم و با پگاه لبخند زدم ، دلم اما دلتنگ یتو یادیز ی.آه هامیشد مونیخونگ یتزایمواد پ

 یداشتند چشمام و م ازیپ نیخانم عکاس گفتنش.فلفل دلمه ها ع کیام ،  زادهیپر کیصدا ،  کی.دلتنگ بود دهیبر

ا که سبخنده.پار دیرفته بود با ادشیبود که بعد مدت ها لوس شده بود.از  یسوزوندند.تند نبودند ، مشکل از قلب

و خنده مشغول  یو شوخ خندو با لب میبرداشت تزایپ ریخم کیمواد هم آماده شده بود.هرکدوم  بایبرگشت تقر

 کی هیو من...شب دهیلبخند کش کی هیگل ،پارسا شب کی هیشکل ،پگاه شب کی.هرکس به میمواد روش شد ختنیر

 نت.

 ریوتص م،یفر قرار داد یتو تزاهاروینشه؟! هرسه تامون پ رمیخ ازپامشیشد پگاه نفهمه و با اون نگاه پر از د یمگه م و

.پگاه مشغول مرتب کردن آشپزخونه شد و من به میستادیفر حک شد و با لبخند عقب ا ی شهیش یلبخندمون رو

رو دوست داشتم  یمشک یکردن با اون دسته ها یباز ال..فوتبمیکن یاس باز یاصرار پارسا همراهش شدم تا با هم پ

داشت  یاما در کل برام لحظات جذاب دیبهم خند یگل زدم و پارسا کل کیه هشت تا گل خوردم و فقط ،هرچند ک

 شنیاست یپل یپارسا و پگاه ، باز یو داد ها غیکرده بود ، کل کل و ج دایپ انیخونه جر یکه تو یخونگ یتزایپ ی،بو

 سرد بود. یادی.ز..فقط دلم.خوب بود زی، همه چ میکه بعد شام خورد یماست و پسیو چ
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 یرئال بود و حاال حت یباز دنیپارسا مشغول د میاومد یتو اتاق ، وقت میخواب اومده بود یبود که برا یچندساعت

پهلو به  نیخواب و از ا یبود.خسته از درجا زدن هام برا دهیهم تموم شده بود و پارسا هم خواب یبود باز یدوساعت

غرق خواب پگاه  یبه چهره  یبود نگاه ردهکه چشمم بهش عادت ک یا یکیتار یپهلو شدنم نشستم و تو

 یآب م وانیل کیاگه  دی.شاسرو صدا از اتاق خارج شدم یماساژ دادم و آروم و ب یو کم میشونیپ یانداختم.رو

مبل  یشدم و رو شونییرایم و بعد وارد پذو خورد ختمیآب ر وانیل کیسروصدا  نیشدم.با کم تر یخوردم بهتر م

جلوم استفاده  دنید یو که از نورش برا میمداومم مزاحم خواب پگاهم بشه.گوش یها زدنغلت  دمیترس ی.منشستم

 ی، برا ستادیگذاشتم اما روشن شدن صفحش باعث شد دستم عقب نکشه.دلم فکر کنم ا زیم یکرده بودم رو

اش و صد جادیا یجلو لیبودن موبا لنتینقش بسته بود و سا میگوش یصفحه  یبودم که رو یاسم ی رهیچندلحظه خ

 و به گوشم چسبوندم: بله؟ لیلرزون تماس و وصل کردم و موبا یکه قطع نشه با انگشتا نیگرفته بود.از ترس ا

 ..یدینخوابدونستم  یو خون کرد: م چارمیخستش دل ب یبکشم.صدا یقی، باعث شد منم نفس عم قشیعم نفس

 نداشت پس: سالم. یمعن هی! گرگهی.بهش اعتماد کرده بودم دزمینر یو بستم تا اشک چشمام

 بود: سالم خانم عکاسم. یمنحصر به فرد بیو صداش بم هم شد.خسته ، بم ، ترک دیکش گهید قینفس عم کی

 

داد به تن دلتنگ و  یرو داشت ، جون م یسیبعد از ممات برام رخ داد.صداش نفس ع اتیو بستم ، انگار ح چشمام

 یادیز یداشتم بزنم؟! فقط سکوت بود.گاه یزد.حرف یسوخت و دم نم یداشت م دنشیکه تو التهاب د یخسته ا

 یا گهید قیرسونن.نفس عم یم گوششو به  تیکنه که سکوت کنه ، نفسات خودشون حکا یحرف ها آدم و مجاب م

 ..دنتی: کابوس شده نددیکش

 فقط دوهفته. یکرد: گفت اشیروحم و ها کرد.جون بهش داد تا حرف بزنه ، اح،  قلبم

 حرفم هستم. ینجوا کرد: رو آروم

 ونیفروخوردم م یاون داد ها کمیدست نکشم تا فقط  دنیخواست بدوم و تا نفس دارم از دو یگرفت ، دلم م بغضم

 هفتش گذشت.. کیکنه:  هیخواستم تا غم هام و با برگ هاش به زمستون هد یم زیی.من پازهیقدمام فرو بر
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 رم. یشهر نم نیهفته تحمل کن ، بدون تو از ا کیپس فقط _

 .مینیگلوم گذاشتم: فردا هم و بب یو رو دستم

 .ستیم نقول زدن تو مرام ریو بکنه ، ز شیینها یتا فکرا امیو تو صداش حس کردم: به مادرت قول دادم طرفت ن درد

 صدات تنگ شده. یکه غم داشت ، عشق داشت..درد هم داشت: دلم برا یقطره خالص از اشک کیشد  بغضم

لبخند و حس نکنم.دوبرابر من  نیبودن ا یبودم که خش صداش و نفهمم ، که زورک یاحمق م یلیخ دیو با دیخند

 لحظه صبر کن.. هیاون بود:  یشونه ها یبار رو نیا

 یداد به تنم ، گرمم م یداشت.قشنگ بود ، آرامش م ینفساش عالم یصدا دنیخواست چه کنه اما شن یدونم م ینم

مبل نشستم و  یداد.راحت تر رو هیبه لب هام هد یجون یلبخند ب یزیو خش خش ر تاریگ ی..بلند شدن صداکرد .

 یب یبا خش ها ی..صداش حتدمیبه اوج رس دیرس یپنجره ، کم سو به چشم م ی شهیکه از پشت ش یمهتاب ی رهیخ

 ، دارمونید نیکه رفتم آموزشگاه و اول ی.از اون روزمیدینقطه رس نیشد به ا یرسوند.چ یشمارشم من و به جنون م

 روح تشنم. یزنده برا لمیف کی...شد بحثمون نیسفرمون ، اول نیاول مون،یسلف نیاول

 آخر هر هفته رو کنارتم. یها یلیتعط_

 قرارتم. یتموم هفته رو خراب و ب یول

 بشه. دنتیشمارم که وقت د یروزارو م همش

 حقشه. نهیبب یکه عاشق تو شد ، هرچ یدل

 .ینره دوسم دار ادمیبخند ، بزار  یگاه

 .لهیاون روزا آرامشم با تو تکم مثل

 !؟یتو واسه من هنوز همون یدون یدارم ، مگه نم دوست

 ..لهیمن با تو تکم یایدن

 ..نمتیب یم یواشکیهمش دارم  یدون ینم
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 .نمتیب یم یکه دزدک یجور نیا یوقت نترس هی

 ..هیرعادیغ یلیعاشقت شدم که خ یجور هی

 .هیادیبرام از سرمم ز یخند یکه م نیهم

.من بهش وابسته بودم ، انگار بعد اون ختمیر یصورتم گذاشته بودم و آروم با هر نواش اشک م یدستم و رو کف

خودشم خشش  ینبودش و تحمل کرد.صدا گهیشد د یسر قلبم آورده بود که نم ییکه گفته بود بال یدوست دارم

ته سخ یلیبخواد مانعت بشه.خ نتیزتریکه وجودت تمناش و داشته باشه و عز نیسخت بود ، ا یلیتر شد.خ شیب

 هیتر کرد :  شیب خاموش شد ، حرفش بغضم و ایپور یکه با صدا تاریگ ی.صداندتیآ یگذشته خط بکشه رو کی

 ؟ید یبهم م یقول

 باشه. ی: هرچدمیو گز لبم

 عذابه. یلیانتظار خ نیبار اول بله رو بگو..ا میعقد کن میخواست یاومد اما درد نه: وقت یبه صداش م یمهربون

 .دم...قول یداشت خوب بود.اشکم و از صورتم پاک کردم: قول م دیکه به اون روز ام نیبغض لبخند زدم.ا ونیم

 .یچطور بهم بله بد یخوا یکنم م یو خنده هاشم خسته بود: دارم تصور م دیخند

 یگلدون شمعدون کیگذاشته بود.دلم  یخوب موضوع یکرد حالم و عوض کنه و خب دست رو یم یسع داشت

رحوم مادرم ،  ممادرم ، پدرِ مرحوم مادرم ،مادر یگم با اجازه  یکرد: م یآرومم م دایخواست.عطرش شد سیخ

 مادرم.. یپدربزرگ مرحوم مادرم ، پدر پدربزرگ مرحوم شده 

کلت بردار بزن وسط دوتا ابروم  کی هویقرار شد:  ی، صداش ب میشبانگاه طنتیغرا و پر از ش یوسط جمله  دیپر

 اون لحظه ها. ینش طونی..شگهید

 یبه اون روز روش فکر م میخندم و از دست نده:تو بزار برس یتا صدا دیو نفس هم انگار نکش دی.آروم اما شندمیخند

 کنم.

 گه: یجاست که شاعر م نیو بلند: ا قی، عم دیکش ینفس

 .یی، جان و جهان من تو یجان به جان من کن گر
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 ..ییشوم ز تو ، تاب و توان من تو ینم ریس

 .تیبه حال ما کن ، تا روم به سمت کو ینظر

 .تیرو ریشود اس تا ستیتر از دلم ن وانهید

 ..ینمون یبر یمگه بزار هیشوخ

 ..ی، نشون به اون نشون یمن اری تو

.صداش آروم تر شده بود: من فردا دوباره قراره میانگار آروم بود دیخنده هامون ته کش یو وقت میدیبا هم خند هردو

 .نمیمادرت و بب

 هفته باهام حرف نزده. کی نیرسم کردم: تو ا یزانوم خطوط درهم و برهم فرض یکاسه  ینوک انگشتم رو با

 شه. یروزا تموم م نی، ا زمیعز_

 شه. ی: آره ، تموم مدمیکش یقیبه مذاق دلم خوش اومد.نفس عم دشیکش زیعز

 !؟یآروم_

 لبخندم وسعت گرفت و نجوا کردم: االن؟! آره. طرح

 .یدل من زیمنظورم شد و زمزمه کرد: عز متوجه

 .نمیداد: شبت قشنگ خانم عکاسم ، دعا کن خوابت و بب ادامه ایو پور دمیخند

 کنم. ینم نتیمن نفر_

 ؟یزن یمن حرف م زی، حواست هست راجع به عز یه یه_

 بنده هستن. اریخانم شما فعال دراخت یبلند شد: بله حواسم هست ، منته یخندم کم یصدا

 دمش. یبه خودشم نم ینجواکرد : خانم من فقط مال منه ، حت یلحن خاص با
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 مال خودت ، برش دار ببر. ایخب ، ب یلیلب زدم: خ طنتیش با

 برمش ، فعال دستتون امانت. یم امیم گهیهفته د هی: دیخند

 .یایب دیهفته مواظبشم.بعدش با کیشد : فقط  نییاز شدت عمق نفسم محکم باال پا نمیس

 کنه. ینرو ، هوا واست سمه.نگرانم م رونیب ادمیز زمی، لطفا عز امیگفت: م محکم

 باشه ، نگران نباش .فعال شب خوش._

 آروم از دستم سر بخوره. یبا فاصله باعث شد گوش یبوق ها دنیچیگل منش و بعد پ ریآروم شبت بخ ی زمزمه

 

گرفت و به اطراف پرتاب کردم.صداش دوباره آرومم  یکه از خواستنش نشأت م یو افکار ختمیبا دست بهم ر موهامو

که پر  یبار زود خوابم برد..خواب نی.ادمیتخت پگاه سرجام دراز کش نییبه اتاق برگشتم و پا نیکرده بود.آروم و پاورچ

 روزانم.. یبود از ترس ها

................................................................................................................. 

شدن هر سه نفرمون خورده شد از پگاه و پارسا  داریب ریصبح به خاطر د ازدهیکه ساعت  یخوردن صبحانه ا بعد

روزا برام حکم آرامش نداشت اما هنوز خونه بود ، محکم  نیکردم و از خونشون خارج شدم.در خونمون ا یتشکر گرم

شدم و بدون  اطیفرستادم و داخل ح رونیب یسدر به گوشم خورد.نف کیت یزود صدا یلیخو پابرجا.زنگ و زدم و 

 رونیب یهوا یتو یرو باز کردم.ماسک نزده بودم و مجبور بودم نفس کم تر یو در ورود دمیکه نفس بکشم دو نیا

هر بعدازظ ایارش با پور،قر ادیباال ب یباعث نشد سر مامان که مشغول خوندن کتاب بود ذره ا یبکشم.وارد شدنم حت

 زیلب گفت که با سر جوابش و دادم.مانتوم و به آو ریز یشدنش نداشتم.پوالد سالم آروم یبه راض یدیبود و من ام

 یآرومش محو کتاب مقابلش بود البته م یمبل مقابل مامان نشستم.چهره  یکنار در دوختم و بعد برداشتن شالم رو

 یراراه و ب یسکوت و بشکنم و کم نیخودم ا دیبزنم.با یحرف دیکردم با یآره.حس م یدونستم تعمدا سرش و باال نم

ازش خارج بشه.سر من و  ییزنگ در ،نذاشت آوا یکلمه باز شد که صدا نیگفتن اول یهموار کنم.دهنم برا ایپور

 .ستممیس یباز کن ،من پا یو پوالد از اتاقش صدا بلند کرد: پر دیچرخ فونیمامان به طرف آ

 !ه؟یو برداشتم و آروم گفتم: ک فونیشدم و آ بلند
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شکستن سکوت  ی.برادمیابروهام شد.دکمه رو فشار دادم و به طرف مامان چرخ دنیبلند خاله باعث باال پر یصدا

 بود: خاله بود. یخوب یبهونه 

 ی افهیاما ق ستادیاستقبال از خاله ا یرفت و برا یقرار داد و از جاش بلند شد و به طرف در ورود زیم یو رو کتابش

به اومدنش  ی.حس خوبمیخاله بعد وارد شدن و سالم پر حرصش در جواب من و مامان ، باعث شد کوتاه هم و نگاه کن

 یداشت ، سرآمدشون سه شب موندمون تو میزندگ یتو یادیتلخ ز اتیکه تجرب ینداشتم ، به اومدن خاله ا

 زن بود. نیا یپرورشگاه به خاطر اصرارها

بود و  ومدهین رونی.پوالد از اتاقش بمیمبل نشسته بود یآورده بودم و هر سه رو وهیو م یبود که چا یا قهیچنددق

 زن پره. نیدونستم چقدر دلش از ا یخوب م

 مرجان ؟! یخور یکرد: چرا نم کیبه طرف خاله نزد یکم زیم یو رو یچا یفنجو مامان

سروکله زدن باهاش  یخارج کرد و بعد کم فشیو از ک لشیو موبا دیهم کش یتو تر شیبدون جواب اخماش و ب خاله

 ؟یآبج هیچ نایبه طرف مامان درازش کرد: ا

 یلیهم رفت اما خ یصفحش حس کردم اخماش تو دنیو گرفت و با د لیمملو از تعجب موبا یبا چهره ا مامان

 .گهیخواهر؟! عکسه د هیچ یخونسرد سرش و باال رفت: چ

دونم عکسه اما عکس  یبود: منم م یدونستم اون عکس چ یهنوز نم یخاله بلند و پر از حرص شد و من حت یصدا

 دخترته! ییآبرو یعکس ب نهی! جز اه؟یچ

 ینگاهمون انقدر خانا بود که ب یکه کوتاه نگاهم کرد و تالق دمیزد و به طرف مامان چرخ خیحرف خون تو تنم  نیا با

 کرد. خیاراده دستام 

 

 شدند: مرجان لطفا مواظب حرف زدنت باش. دهیهم کش یو اخماش به شدت تو دیمامان به طرف خاله چرخ گاهن

که پوالد و از اتاق  یوجود خاله روشن شد که صداش اون قدر باال رفت ، طور یتو شیحرف مامان ، آت نیبا ا انگار

 یب نیما هم با ا یخودت به کنار آبرو ی، آبرو یباشم؟! مگه تو مواظب بچه هات هست ی: مواظب چدیکش رونیب

زنگ  میخواننده ، امروز جار یپسره  نیبا ا کسشپر شده از ع یمجاز یشبکه ها نیا یبره ، همه  یهاش م ییآبرو
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 یرو یننگ نیبلکه ا نیزم یخواستم همون لحظه آب بشم برم تو ی! م؟یدیگه عکس خواهرزادت و د یزده م

 نخوره.. میشونیپ

ده و  یقرارش م زیم یخاله که مامان رو یگوش یچرخه رو یالتم همه منقبض شدند ،نگاهم مکنم عض یم حس

داشت که انقدر خاله رو  یعکس چ نیکنه.مگه ا یم ییکنسرت تهرانش روش خودنما یتو ایعکس خودم و پور

آد  یبزنه م یکه مامان حرف نیره و قبل از ا یپوالد تو هم م ی.اخمامیبود ستادهیبرآشفته بود؟! ما فقط کنار هم ا

 .یافتاده خواهر و خواهرزاده دار ادتی یسال راه گم کرد کیجلو: چه خبره خاله خانم؟! بعد 

 ییاومد.خدا گشونمید یکی،  ایچرخه : ب یکه پوستش و تماما قرمز کرده به طرف پوالد م یبا تأسف و حرص خاله

 .ستندیبه بزرگ ترم بلد ناحترام  یبچه هامن؟حت نایا یشه بگ یخواهر شرمت نم

بهتره اصال  یریادبگیدرست حرف زدن و بعد پنجاه سال سن  یتون ی: اگه نمستادیخاله ا یبلند شد و جلو مامان

 .یحرف نزن

 نی! هم؟یستیا یمن م یدهن بچه هات تو رو یزدن تو یمامان و بلند شد: خوشم باشه، به جا یمات شد رو خاله

 الدنگ و حروم زادشون. یهمون بابا یکه بچه هات شدن لنگه  یکارا رو کرد

حرکت  نینداشتم که نسبت به ا یجون یصورت خاله نشست.من اما حت یمحکم رو یلیمامان باال اومد و خ دست

ه از ک یقرمز مات مامان شده بود.مامان یکرد و خاله با چشما ینگاهشون م یعصب یواکنش نشون بدم.پوالد با نفسا

 یبچه ها یبفهم دیوجودت باشه با یشعور تو کمیباشه اگه فقط  ادتیو زدم تا  نیزد: ا یم رونیش حرارت بهرنفس

و  شیبیتو هنوز که هنوز پول تو ج یساله  یو مثل پسر س دنیجاها رس نی.بدون پدر به بهترفنیطا نیمن ، افتخار ا

که بخواد پشت سر دختر من حرف بزنه رو پر  یو از همه مهم تر پاک.دهن کس،مستقلند  ستندین رهیگ یاز باباش م

حسادت  یزیتر از هر چ شیدونم ب یاگه خواهرم باشه ، اون پسر خواستگار دخترمه و م یتکنم ح یخون م

هم قطعا  یاومد یروابطشون هستم و اگه نم انیجا..در جر نیا یتو گرفته که اومد قهیآدم معروف  کیبا  شییآشنا

،  یحضور و ندار نیا اقتیل یکردم که البته االن نشون داد یدعوتت م یخواستگار یزدم بهت و برا یتا فردا زنگ م

ربط  میکرد به من و زندگ یکه بود و هرکار ی، شوهر من هرچ یکن یمن دخالت م یزندگ یبار آخرم باشه تو یبرا

 حاال. نی.همرونی..االنم برو بیپشت سر پدر بچه هام حرف بزن یرحق ندا ی.پس حتدتیداره نه تو و افکار پوس
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و برداشت و نگاه پر نفرتش و به ما دوخت:  فشیک عیبغض فروخورده گفته شد و خاله سر کیآخر مامان با  ی جمله

، بچه  ینگه داشتن شوهرت و نداشت اقتیکه برات دل بسوزونم ، همون طور که ل یندار اقتیتو ل ه؟یچ یدون یم

 .چهیهمه جا بپ شییرسوا یک نی.ببیبه هر جهت بار آورد یهاتم بار

بستن درش ، باعث شد چشمام بسته شد و تکون  یاز خونه خارج شد و صدا تیبا عصبان لیو بعد برداشتن موبا گفت

 اقتشیکه شکسته بود ، حرف خاله راجع عدم ل دمیرو د یپلک هام که فاصله گرفت ، مامان نیبخورم.ب یسخت

 مامان؟ یشد: خوب کیزدشد به مامان ن یکه هنوز تو چهرش حس م یشکسته بودتش ، پوالد با خشم

 ی: دلم مدیپوالد به طرف من چرخ یرفت تو اتاقش و در و بست و نگاه عصب دهینزد ، فقط با رنگ پر یحرف مامان

 جز عذاب برامون داشته؟ یزن و بکشم.چ نیخواد ا

اد تکون د ینگاهش کردم که با تأسف سر یحرف چیکرد.بدون ه ریگلوم گ یآلو قورت دادم.تو یو مثل هسته  بغضم

 ی!آالرم م؟یمن چ شیبخوابه اما آت ششی.رفت تا آروم شه ، تا آترونیو بعد چنگ زدن کاپشنش از کنار در رفت ب

 اونم؟! واقعا بودم؟ هیوجودم.گفت من شب یداد تو

شکست  ری، به تصو یا شهیش زیم یرو رمیشدم به تصو رهیتر شد، تلخ تر شد.خ دهیگلوم بزرگ تر شد.رس یتو بغض

 خوردم..

تمام قلبم و  زیت یچاقو کیدونست با  یآرن؟ خاله م یم گهیبه سر روح هم د یدونستند با حرفاشون چ یم آدما

 نبودم.. هشیپاره کرده بود؟! من شب

 .اون مرد نبودم هیشب من

 یآرومش م دیدادم..با یم حیمامان توض یبرا دیکردم ، با یزدم وگرنه دق م یحرف م دی، با ستادمیاراده ا یب

 .تر بود قی، زخم مامان عم دیچک یکه دلم ازش خون م نیا الیخ یکردم.ب

 یاون زن یمشت و لگد حرف ها یدست و پا ریجونم ز یبرام نمونده بود ، همه  ی.جوندمیکش یو پشت سرم م پاهام

ح قلبامون پراکنده بود.انگار رو یشکسته  یها کهیزده بود.گوشه و کنار خونه انگار ت رونیبود از تنم ب که مثال خاله

و  ییگفتند.نگاه گرفتم از اون همه تنها یهاشون م یخستگ زکردند.داشتند زانو به بغل ، ا یم هیهامون داشتند گر

 دستش یازدواجش تو یمامان که حلقه  دنی.با درمیگ ینم یدونستم اگه در بزنم جواب یدر اتاق و آروم باز کردم ، م

 یاون حلقه ، تمام جوون یشد.در و پشت سرم بستم و مامان نگاهم نکرد.من تو جادیقلبم ا یرو گهیترک د کیبود 
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و  دیکه حرف شن یکرد ، تمام لحظات یم هیخوابوند و گر یکه مارو م یی.تمام شب هادمید یاز دست رفتش و م یها

 رونیب یهوا دمیفهم ی.حاال مدمید یزن جوون و م کی یاون حلقه گورستان آرزوها ی.من تواوردیدش نخو یبه رو

 ..هستم؟!ستمیاون ن هیتر شد: من شب یقو ماون زن و رها نکرده بود.بغض یکه هنوز حرف ها ییبهتر از هوا

 !یستیاومد: معلومه که ن رونیتر شد.صداش از ته چاه ب شیمامان باال اومد.چشماش خون بود.انگار بغضش ب سر

 خواستم خفم کنن انگار : اون گفت.. یگلوم م یلعنت یها غده

خودش گفت..تو  یگفت برا ی: اون هرچدیصورتش چک یو اشکش رو دیمامان باز شد ، من و به آغوشش طلب یدستا

 .یدختر من

 

آغوشش پرت کردم و بغضم  یدم و توداشتم ، که من فقط دختر اونم.خو اجیجمله احت نیبه ا تیموقع نیتو ا چقدر

 .یدی..مامان من و ببخش.همش به خاطر من حرف شننی: ببخشدی، با صدا هم ترک دیترک

زد تا خودش و محکم  یوجودش داشت زار م یصدا ، انگار تو یکرد اما ب یم هیسرم نشست ، اونم گر یرو دستش

 .ینکرد ینگو.تو کار اشتباه یچی..هسیجلوه بده: ه

 دهیوقت نبود فهم یلی: به خدا خزمیبر رونیتونستم حرف بزنم ، دردامو ب یگلوم باز شده بود.انگار تازه م راه تازه

طور شه ، اون عکس مال  نیخواستم ا یشد ، نم یخواستم خودم بهت بگم اما روم نم یبودم دوستم داره ، مامان م

 یبندم رو ینه ، چشم م ی، اما اگه االن بگ امانکه گفت دوسم داره.دوسش دارم م یشب کنسرتشه ، همون شب

 گم نه. یگم نه ، به خدا م ینه م ی.بگیبود شهی، هم ییتو تمیعالقم .مامان اولو

 

 .جام نی، من به خاطر تو ا ستیجنگ ن دونیم خونمون

 خوام.. ینم یزی! من ازت چم؟یبجنگ دیبا یچ سر

حرف زدم زار زدم اما دروغ نگفته بودم.بدون  یمدت وقتمنم شدت گرفت.تموم  ی هیمحکم تر بغلم کرد.گر مامان

 گفتم نه. یشدم و م یم چیگفت نه ، ه یبودم اما اگه م چیه ایپور
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 .زمیعز یاومد رونیتموم شد ، از امتحان سربلند ب ینکن ، همه چ هی: گرمامان

 ما هست.. نیعشق که ب هی جز

 خراب کن. یدوست دار یهرچ

 هرشب سرنوشت هردومون و انتخاب کن. مثل

 هیمامان.آروم اشکام و پاک کرد و با گر یاشکا نی، ع ختندیر یصورتم م ینگاهش کردم.اشک هام همچنان رو مات

خواستم هم به خودم هم به  ی! مزادم؟یپر یدون یخواستم اون پسر خودش و ثابت کنه که ثابت کرد.م یلبخند زد: م

 .ستندیمثل هم ن آدما یتو نشون بده همه 

و  شوندمیمامان و گرفتم، بوس یاومد و دستا رونیب نمیافتاد ، نفسم پر شدت از س نییشدت گرفت و سرم پا اشکام

 مدت. نی..من مُردم ایمامان..وا یخودم و دوباره تو آغوشش رها کردم:وا

 تو بودم. می..من که تسلمن

 ..یزخم خورد یچه جنگ از

 ؟! زمیعز یجنگ یم یک با

 ..یببازم تو نبرد من

 ..دستمو باال گرفتم.دستمو

 .ینیواسه عقب نش نه

 .ینیو بب مونیگذاشتم ، زندگ نهیآ روبروت

 دشمن. هینه  بمیغر نه

 ..یریخونه اس نیتو ا نه

 فدا شه.. یخوام کس ینم
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 ..یریخوام سنگر بگ ینم

آدم  اجهیاحت یالزمه ، گاه یگاهها  یدور نیا زادیپر یدون یگفت: م هیگر ونیمن و به خودش فشرد و م محکم

 یفرق م یکرد االن همه چ یمن م یکار و برا نیکنه ، اگه پدر من هم یخواستنش چه م یبفهمه طرف مقابل به پا

ردم ک تتی.اذزمیبود عز میمادر ی فهی..وظیکس بودم..نخواستم تو هم فدا ش چیشدم که براش ه یکس یکرد.من فدا

 راحت شه. ندتیاز آ المی..تا خیتا بزرگ ش

 

 و بهم زی.اما خالت همه چایبا پور دارمیخواستم بعدازظهر بگم بهت ، بعد د یصداش روون تر شد و نجوا کرد: م بغض

 .روش نمی، ا میاما خوش میخورد ادی..حرفاش و فراموش کن.ما زخم زختیر

 یگن جوجه دوباره برم یم زنن ، یخوان بچه هاشون و از خودشون جدا کنن بهش نوک م یم یگن مرغ ها وقت یم

خوره اما مرغ  یغصه م یلیکار جوجه خ نیکنه تا جوجه ازش دل بکنه، تو ا یکار و تکرار م نیگرده و مرغ دوباره ا

 کشه.. یم یتر شیب یسخت

 مثال درسته اما...انگار جدا شدم. نیدونستم چقدر ا ینم

 شدم ، عاشق تر شدم. بزرگ

 تر شدم.... زادیپر

 یهفته  کیگم شد.سخت بود،  نشیس ونیمن م یومدنیاشک بند ن یموهام و قطره ها ونیمامان رفت م یدستا

 اما تموم شد..باالخره تموم شد.. یجهنم

روش که حاضرم  یگذاشت یکه اومد ، زخم زد اما تو با مامان و حرفاش مرهم یخاله ا یبرا یشکرت.مرس ایخدا

 من باشه. یبرازخم بخورم اما اون مرهم  گهیهزاربار د

 .نی..ساده گفتم اما تو با عظمتش ببیمرس ایخدا

 .نیمامانم بب یمادرانه  یآغوش و اشک ها نیعظمت ا با
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 نی..االن..درست همرمیگ یم ندمیآ یزندگ یکه من دارم موافقت مادرم و برا یکنه؟! االن یاالن اون مرد چه م یراست

 خواد عروس شه؟! یکه گذاشت و رفت م یپنج ساله ا زادیدونه پر یکنه..م یحاال چه م

 دونه.. یم

 

***********************************************************************

***** 

 

 یمتفکرانه به عدم توازن موزها فکر م یلیقرار گرفته بود دوخته بودم و خ زیم یکه رو یا وهیو به ظرف م نگاهم

نه ک زیو تم زیداشت م یکه سع ییشایفرستادم و رو به پر رونیفسم و محکم بکردم ، آخر سرم طاقتم طاق شد و ن

 .ستین بخو نی، ا مینیهارو بچ وهیم گهیبار د کی ایب شایغر زدم: پر

خوددار تر بود و فقط لباش و تو  یخنده اما عل ریخوابوندن ، زد ز یپتو م یپندار و تو یکه داشت همراه عل پوالد

و پوالد قرار داشت  یکه دو طرفش دست عل ییپتو یکه تو یبه پوالد کردم و بعد به پندار یدهنش جمع کرد.اخم

شونم  یسر من و دستش و رو یو رها کرد و اومد باال زیم شایبرد.پر یشدم.داشت خوابش م رهیخورد خ یتاب م

 از کار من. یگرفت رادیگرفتن برو آماده شو.بسه انقد ا رادیا یگذاشت : پاش و به جا

 نم؟یخودم بچ نی، اصال چرا نذاشت یدیهارو هم زشت چ ینیریبچه ها غر زدم: ش نیاخم بلند شدم و ع اب

 بخنده: میدست پاچگ نیبه ا ریدل س کیاومد  یبا اخم از آشپزخونه خارج شد ،هرچند فکر کنم اونم بدش نم مامان

 ؟یتو که هنوز آماده نشد زم؟یچه خبرته عز

 ده؟یهارو بد نچ وهیآخه مامان ، م نینگاهش کردم: بب یکالفگ با

 ؟یریگ یم یلیاسرائ یبن رادیمامان گرد شد: برو آماده شو دختر ، ا یچشما

 کنم. شتیآرا امیو بگو ،آماده شو ب نیهم دنبال حرفش و گرفت: هم شایپر

 بهش نداره. یاجینگاهش کرد: الزم نکرده ، احت یجد پوالد
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 ندارم؟ اجیو احت یچ یچشمام گود رفته ، چ ریون دادم: زبرو بابا تک یهوا به معنا یو تو دستم

 تو امروز؟ یریگ ی: چه سخت م دیاخم به طرف من چرخ با

 

 ونیدرم یکیقرارم اطراف خونه رو رصد کردم و بدون جواب دادن بهش وارد اتاقم شدم ، نفسام  ینگاه کالفه و ب با

 یذرات خونم شناور شده بود که نم یتو یجانیاسترس و ه کیوجه خوب نبود ، چیاومدن ، حالم به ه یم رونیب

بودم ، رنگ  دهیخر روزیکه د یسراغ کاور لباس تمتخت پرت کردم و رف یلحظات لذت ببرم ، شالم و رو نیزاشت از ا

تنها  داد و یباسن و پوشش م ریبلند بود و تا ز یبود که کتش کم یکت و شلوار رسم کیشو دوست داشتم ،  یگلبه

خورد و قصد داشتم با صندل و  یم دیتاب سف کی رشیشد ، ز یغزل الماس گونه دو طرف کت به هم وصل م کیبا 

 رهیخ نهیخودم تو آ ریبودم به تصو دهیدندونام کش ونیکه م ی.کش موهام و باز کردم و با لبمسرش کن دیشال سف

کنم ،  یپنهان صورتم و بررس یایشدم تا تمام زوا لیقرار دادم و به جلو متما شیآرا زیم یشدم. کف دستام و رو

به  یاومد ، لعنت یبه چشمم م یکینزد نیاز ا میشونیپ یرو کیکوچ یرپوستیدو سه تا جوش ز یزیتر از هرچ شیب

 ینگاه یشیو مردد به اقالم آرا زیم یو برعکس کردم رو شمیلوازم آرا فی.کدمیشانسم فرستادم و عقب کش

نگاه گنگ و  دنی.با دوارد اتاق شد و در وبست یحرف چیبدون ه شایر اتاق باز شد و پرانداختم.همون لحظه د

 تادسینشوند.خودشم پشت سرم ا زیم یجلو یصندل یهام من و رو شونهتکون داد و با گرفتن  یمن سر یدستپاچه 

 ؟یموهام لغزوند: دلشوره دار ونیو برس رو برداشت و م

 ..یلیبود: خ خیگونم گذاشتم ،  یدستم و رو کف

که چشمام از درد جمع شد و بعد با کش موم  دشونیسرم جمع کرد ،انقدر محکم کش یو محکم باال موهام

 .ادی: دردم مدمیسرم کش یبه رو یکرد.دست کسشونیف

 ؟یشوهر کن یخوا ی! تو چطور مزادیچقدر پر یبهم زد: لوس یلبخند

 کرد و مشغول بافتنش شد و میموهام و به سه قسمت تقس یذهنش گذشته بود خندم گرفت.دنباله  یکه تو یفکر از

باعث  کار نیبافت و بعد بافت و دور کش جمع کرد ، با ا نییحرکات تند دستشو دنبال کردم.موهام و تا پا نهیمنم از آ

 کرده بود. یدرد داشت اما چشمام و وحش رچهموهام اگ دنیکش نینزنه و ا رونیشال ب ریشد موهام از ز
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 .شتیبه آرا میرس یشونم قرار داد: خب ، حاال م یکه کرد دستش و روو  کارش

 .ده یم یخوب یگفت: موهات چه بو وپشیباز کردن در تو نیبرداشت و ح زیم یجلو خم شد و کرم پودرم و از رو به

 دم نه؟ یگل م یلبخندم و عمق گرفت : اوهوم ،شامپوم و عوض کردم ،بو عیسر

 نه. یتکون داد: مثال استرس دار یو سر دیاعتمادم به نفسم ابروش باال پر از

 میشونیپ یاز کرم رو یکرد و کم کسیفرستادم و اون چونم و گرفت و سرم و باال ف رونیانداخت ،نفسم و ب ادمی

ترس و اس نیا یدخترا ، شب خواستگار یو مشغول پخشش با پد شد.تو همون حالم آروم نجوا کرد: همه  ختیر

فرد مشهور و متفاوت با فرهنگ ماست ،بعد ها  کیهم خاصه ،  یدلم..به خصوص که مورد تو کم زیعز هیعیدارن ، طب

کنه ن نی، ا ادیب شیپ یآد تو ذهنت که نکنه نشه ، نکنه ناراحت ی، االن همش افکار بد م یخند یاسترست م نیبه ا

ارزشش و داره ؟! خونه رو ول  یعنیپرسه  یرسه تازه از خودش م یمرحله که م نیها باعث استرست شده ، آدم تو ا

خواد  یشه، م یهمش تو ذهنت پررنگ م رییتغ نیا ؟یو رها کن تی! مجرد؟یش گهید یخونه  هیخانم  یو بر یکن

 میدیترس یکه هممون ازش م یبا خودش داره ، مثل بلوغ ییبحران ها کی یرییو هر تغ یکنه به نوع رییتغ تیزندگ

 یزینگران چ ستی..الزم نهیعیطب تاما االن برامون خنده داره ،حال االن میداد، استرسش و داشت یم ریین مارو تغچو

 .یباش

 نی، کار پوشوندن صورتم و با کرم هم تموم کرده بود و انگار من آروم تر بودم ، هم دیحرفاش و زد و عقب کش شایپر

کنه برام آروم کننده تر بود.خط چشم و که برداشت ، با آرامش چشمام و  ی، گفت همه تجربش م هیعیکه گفت طب

 ، لبخندش ، صداش ایترسوند اما با فکر به پور یداشت من و م رییتغ نیگفت...ا یبستم تا کارش و بکنه ، راست م

 شدند. یترس ها حذف م یهمه 

 

رنگ  هید رژ و برداشتم و مانعش شدم: رفت که با لبخن ی، دستش به طرف رژ صورت دیو که کش ملیچشم و ر خط

 انتخاب کن. گهید

 .وونهیخوره د یگرد شد: به لباست م چشماش
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 یبراقم و دستش دادم و اونم با تکون دادن سرش رژ و رو ییقرار گذاشته بودم .خودم رژ هلو ایمهم نبود ، با پور برام

ازت راحت شه برم  المی،پاشو لباست و بپوش ، خهمرنگش کارش و خاتمه داد : تمومه  یو با رژگونه  دیلب هام کش

 خودم آماده بشم.

: به غر زد شاینه.پر ایکرم ،تونسته جوش ها رو پوشش بده  نمیرفتم تا بب رجهیش نهیجام بلند شدم و به طرف آ از

 ان. یرپوستی، ز ستیخدا معلوم ن

پاشنه هفت سانتم اگرچه  یفرستادم و لباسا رو برداشتم و بدون خجالت جلوش عوض کردم،صندل ها ونریب ینفس

هم با آرامش  رمویکرد.شال حر یخارجم م یداد که از اون کوتولگ یبهم م یبود اما خب حس خوب بیبرام غر یکم

به  شایخص بشه بستمش و پرباال جمع شدم مش یاز گردنم و موها یکه کم یشل ،در حد یسرم انداختم و کم یرو

 .یفدات شم ، ماه شد ی: الهدیگونم و بوس اطیزد و با احت یروم لبخند

عطرم رفتم و خواستم بزنمش  ی شهی، به طرف ش رونیآماده شدن رفت ب یو اونم برا دمیراحت کش الیبا خ ینفس

حمل : قابل تدیابروش باال پر دنمی.با دبه در خورد و پشت بندش پوالد ، پندار غرق خواب به بغل اومد تو. یکه ضربه ا

 .یشد

تختم خوابوند  یبهش نگفتم و فقط چشمام و به روش چپ کردم ، پندار و آروم رو یزیخاطر پندار که خواب بود چ به

 .میش یشه متوجه م داریتره به سالن ، ب کیجا بخوابه ، نزد نیو نجوا کرد: بزار ا

 دنمیو برق و خاموش کردم..مامان با د میتکون دادم و بعد زدن عطر با پوالد از اتاقم خارج شد دییتأ یبه معنا یسر

و  حس دیچیخونه پ یاسپند که تو ی،بو دیو بوس میشونیبا محبت و برادرانه پ یاشک تو چشماش جمع شد و عل

 ادیبه بودنش قرص باشه ، که ب پدر که دل دختر کیحضور کم بود ،  کیکرد.. جادیدلم ا یتو یاما ناقص یحال قشنگ

دم و اون دختر غرق  یدم ، به همه کسونش نم یکنه و شعر بخونه : به کس کسونش نم فیدخترش تعر ییبایو از ز

 غرور شه..

آماده  ییرایپذ لیزد ،وسا یبرق م یزیخونه روشن بود ، خونه از تم یلوسترا و المپ ها یخوب بود ، همه  یچ همه

 یکه از اول قصه هم نبود ، جاش انگار خال یکی...یکیاما  می، همه لبخند داشت دیچیپ یخوش اسپند م یبود ، بو

کرد ، که  یبه خونه نگاه م یبی، همش طور غر شتهمش بغض دا شیشب خواستگار شایچرا پر دمیفهم یبود.حاال م

 کرد.. هیبغل مامان گر یچرا بعد رفتن خواستگارا تو
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 فنیو تا کرد و به طرف آ دشیسف راهنیپ نیوجودم و به اوج خودش رسوند ، پوالد آست ی زنگ در ، همهمه یصدا

که  ییرفت ، مهمونا اطیمهمونا به ح ییراهنما یبرا یقد و قامتش ضعف رفت و اون مردونه همراه عل یرفت ، دلم برا

و بشه  ادیقرار بود ب ریبلند تر ، عطر نفس گ ی هی، سا ندتر ، قد بل رهیت ی، موها رهیت یمرد ، با چشما کی ونشونیم

 قصه... زادیپر یشاهزاده 

 من. یایمن..پور یبشه مرد بزرگ قصه  که

 

دونستم اون  یبودم ،م دهیخانم مسن وارد خونه شدند ، من عکساشون و قبال د کیاز همه پدر و مادرش همراه  اول

 خی ینگاهم کرد ، دستا یقیو با مهر عم ستادیمن ا دنید.با استیپور یو دکتر و زن عمو ایزن مسن مادربزرگ مان

کردند و من با تمام پررو بودنم احساس  یاحوال پرس ونباهاش شایجلو رفتم ، مامان و پر یکردم و بهم فشردم و قدم

لب روندم و اون با محبت دستاش و از هم باز کرد: سالم به  ریز یشم.سالم آروم یکردم دارم از خجالت آب م یم

 ماهت گل من. یور

 ی هیر یبرا ژنیشدن ذره ذره اکس دنشیگونش موقع بوس یآرامش ، نرم یعطرش ، بو یآغوشش فرو رفتم و بو یتو

کردنش الحق  یبود اما مادر اوردهین ایرو به دن ایکه اگرچه پور یکردم،مادر یملتهب من..بعد از اون با مادرش روبوس

 قلبم.. یتو ختیر یداشت وقت ینزول ریس کیو من دلم  دیو بوس میشونیکه برازنده بود.پدرش پ

مه تر از ه شیب ایآغوش مان یکردند.تو شیپسر جوون که شهاب معرف کیبودند به همراه  ایدکتر و مان یبعد نفرات

 یم زیدختر و برام عز نیبوده ا ایاون و پور نیدونستم ب یکه م ینگاهش و گذشته ا یموندم ، لبخند و مهربون

 یزده بود که مجرد یسراغ وروجکاشون و ازشون گرفته بودم چشمک یبودند و دکتر وقت اوردهیهاشون و ن کرد.بچه

 یم محسوب ایبا اون پسر شهاب نام که برادر پور یلبخند پرونده بود.بعد معرف کیاسترس من و با  مچهیو ن میاومد

،  شدنیبود و من با د ستادهیعقب تر از همه ا دیدست گل رز سپ کیکه با  ی، خود دیشد باالخره نوبت به خودش رس

 ...دهیپروازش رس یایآسمون به رو یرها شده ، بال گرفته و تو لهیکه از پ روانهپ کیشدم 

 

و  ادیب یشاهزاده ا هیرسم ، که منتظر شم  ینبودم که فکر کنم فقط با ازدواج به خواسته هام م یوقت دختر چیه من

 تا لباس عروس تنم کنه .. ادیب یکیه برسونه ، ک اهامیمن و به رو
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مردم ، با نبود پدر  یها ثیو حرف و حد یپول ی، با ب ی،با غول غم و سرخوردگ دمیجنگ میاز زندگ یتو هر برهه ا من

خواست عکاس شه همه گفتن  یکه وقت یزادیو شدم پر دمی.خودم و باال کشدمیجنگ شهیو مشکالت بعدش..من هم

برند معروف..شد خانم عکاس  کیشد عکاس  ،و خودش رقم زد.شد استاد آموزشگاه  ندشیآ ینداره ول یا ندهیآ

همه چشم ، مرد خوش صدا و  نیا ونینقطه ، حاال که م نیاما تو ا دمیرو عاشق کرد.من سخت جنگ ایکه پور یموفق

ون غرور قشنگش نگاهم و با اون لبخند ناب و محوش ، با اون برق چشماش و با ا ستادهیجلوم ا رانیا یخوش آوازه 

 تنم نمونده.. یتو یا یخستگ چیکنم ه یکنه حس م یم

 .: سالم خانم عکاسدیکش یقی، با اقتدار گل هارو از دستش گرفتم و اون نفس عم دندیبر خالف تصورم نلرز دستام

 کنه یو منعکس م تیاون برق خوشحال یدون یندازه و تو م یچشمات و به برق م یشه ، وقت یقشنگ م یگاه بغض

 ی: سالم آقاچهیجونم بپ یباال آوردم تا عطر مسخ کنندش تو یزدم و گل و کم یشه..تک خند یم ییبایحس ز

 خواننده.

 

از  ایر پور.انگاکالمش مجلس و به دست گرفته بود ینیریبا ش ایپور یبود که همه نشسته بودند و زن عمو یساعت مین

 کردند و من ی، همه با لبخند با هم صحبت م دیاز عدم حضورش نپرس یود که کسداده ب حیقبل نبود اون مرد و توض

خانواده به گوشت و روحم نشسته بود.به طرز  نیا ی.گرمامنشسته و نگاهم و به انگشتام داده بود زبانیمبل م یرو

اعث شد ب تشونیمیکردند.صم یبشه رفتار م شونینیباعث غرور و خودبرتر ب شونیمال یکه طبقه  نیبدون ا یبیعج

به اسم  یخودشم با دختر یرسونه ، حت یعقد خودش و م یخواهر دوقلو داره که گفته برا کیمتوجه بشم شهاب 

دکتر خاص و  یها طنتی..شاوردهیبچش اونارو ن یکوچولو داره و به خاطر سرماخوردگ کیکرده و  واجازد لوفرین

که راحت نشسته بود و  ییای..پور.ایبه پور یکرد و گاه یبه من اصابت م طنتاشیش نیترکش ا یبود.گاه نیدلنش

متفرقه صحبت به اصل  یها رفچهرش بود و نه عرق کرده بود.بعد ح یتو یاز دامادها نه خجالت یلیبرخالف خ

که اصرار داشت مادرجون صداش کنم از مامان اجازه خواست تا ما باهم حرف هامون  ایپور یو زن عمو دیموضوع رس

د و با ش رهیبه ما خ طنتیلبخند کامال پر ش کیخنده دار اومد ، انقدر که دکتر با  یلیخواسته خ نینظرم ا .بهمیو بزن

 کم باهم حرف زدن. ستیگفت: بله خب ، ن یلحن خاص

 کیبزنه که سرخش کرد از  یگوشش حرف ریبا خنده ز ایباعث شد مادرجون بهش چپ چپ نگاه کنه و مان حرفش

 فروخورده.. یخنده 
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 ی.از فرق سر تا نوک پام انگار توهم پشت سرم حرکت کرد ایمامان بلند شدم و پور یبعد اجازه  یمکث چیه بدون

پشت سرم داخل شد و در و بست و من تا  ایو هرم گرما شناور بود.در اتاق و باز کردم و وارد شدم ، پور شیآت

 شد. زیعطرش گالو یرفتم و نفسم ، با بو آغوش امن فرو کی یبکشم ، تو الیخ یاز سر آسودگ یخواستم نفس

 

حلقه بست ،  چکیپ کیاون دورم مثل  یآغوشش فرو رفتم و دستا یافتاده تو یحرکت و با دستا یشدم ، ب شکه

 .زادمیپر تیمن و پر کرد از غرور: مردم از دلتنگ قشیزد و زمزمه و نفس عم مهیموهام خ یداغش رو یلب ها

 چیآغوش هم انگار ه یآغوشش..برق اتاقم خاموش بود و ما تو ی، از عطر خوشش ، از گرما دمیکش یقیعم نفس

 .مینداشت یاز دلتنگ ریبه غ یحرف

 قیعقب رفتم و اون عم ی.باالخره اجازه داد ازش جدا شم ، کمفضا بود یموجود تو ینفس هامون تنها صدا یصدا

 ..یمزن گهیدوهفته د تشینگاهم کرد: بهت گفته بودم نها

 نشه: هنوز زنت نشدم. داریبود ب دهیتختم خواب یکه رو یزدم ، آروم تا پندار لبخند

 یدلم ، دلبر یحرکت باال آورد و تمام قد برا نیکتش با ا یشلوارش فرو کرد.لبه  بیج یدستش و تو یجد یلیخ

 !یش یهفته زنمم م نیشد: تا آخر ا یکرد..لحنش جد

 مگه؟ هیگرد شد : شوخ چشمام

 ؟یمگه نباش هیجلو اومد و با لحن شعرمانندش نجوا کرد: شوخ یزد ، قدم یجذاب دلبخن

 شه. یم داریو فرو خوردم : آروم..بچه ب خندم

ا .بمیچراغم روشن نکرده بود یبودتش ، ما حت دهیجلب شد ، انقدر محو بود که ند دهیتوجهش به پندار خواب تازه

 پوالده. هیشده بود به صورتش: شب رهیپندار نشستم.خ ی گهیتخت نشست و من طرف د یرو اطیاحت

 موهاش و نوازش کرد: چقدر نازه.. یآروم رو یلیکردم ، خ دییلبخند حرفش و تأ با

بود: بچه دوست  شهیهم ایکرده بود  زشیاتاق انقدر سحر انگ یکیدونم تار یبودم ، نم ایاما محو حرکات پور من

 ؟یدار
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 زد: پدر شدن و دوست دارم. یمردونه ا لبخند

 واقعا.. ینکنه: چه جواب داریدهنم گرفتم تا خندم پندار و ب یو جلو دستم

 رزایلحظه ب نیا یکیتار نیشد تو چشمام و صداش بم و آروم شد ، چقدر از ا رهیاز پندار کوچولو دل کند..خ باالخره

 .یش یم یخوشگل یبودم: تو چه مامان کوچولو

 ..میرفتند: بگذر یم نییخط موج دار باال پا کیمحو شد ، احساساتم مثل  لبخندم

 هیاتفاقا ، فکرش و بکن ،  میکرد: نگذر یدستم و گرفت ، صداش خنده هم داشت و به خاطر پندار آروم نجوا م عیسر

 حاال واستون مردم. نیبزرگ..من از هم یخدا ی..وانیدختر که با هم لباساتون و ست کن

و ماتم  رهی.دلم مالش رفت ، خایپر از شوق و جذاب پور یتر واسه صدا شیتصور ضعف رفت ، ب نیواسه ا خودمم دل

خانم قشنگم که انقدر من و  هیکجا و آن کجا.تو جادوت چ نیبار دوست داشتن و تجربه کردم اما...ا هیشد: من قبال 

 عرض اندام نداره. واسه ییحس انگار جا نیا شیپ می! حس قبل؟یمست چشمات کرد

 بده بهم..با حرفاش ، با خواستنش و گفتنش. تیبغلش،چقدر بلد بود حس امن یخواست بپرم تو دلم

ازدواج کنم که بلد نباشه از احساسش حرف بزنه ، که تا آخر عمر نفهمم  یبا کس دمیترس ی، م دمیترس یم شهیهم

شدم که لبخندش  رشیخ یاراده و طور یشست.ب یو داشت مترس هام  یهمه  اینه اما حاال..پور ایواقعا دوسم داره 

برام معجزه شده بود.قلبش تند  یکیتار نی..حاال ادیو بازوم و گرفت و من و با آرامش به طرف خودش کش دیپر کش

داد.دستش و پشت  یاما اون کوبش محکمش به قلب من انگار اعتماد م یعیطب تمیزد و با ر یزد ، محکم م ینم

 !؟ینباش یشه انقدر خواستن یت و نجوا کرد: مگردنم گذاش

 باشم. یخواستن شهیخوام هم یتو م یزدم: برا لبخند

 .یاگه تا آخر هفته زنم نباش ستمین ایفرستاد: پور رونیب یو با کالفگ نفسش

 دستاش گرفت و نجوا کرد:  ونیتر شد.دستم و م قیعم خندم

 .رهیکه فکرم همش هرجا که باشم به تو درگ یخوب انقدر

 .رهیشم تو چشات خ یم یدستامه وقت یتو ایدن
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 .رهیگ یقلبم ازت آرامش م یکس یب نیا تو

 کنم تو رو هرجا کنارم.. ی، که حس م یخوب انقدر

 ندارم...عشق من.. یحس یزندگ نیتو به ا یب یدون یم

 رم.دوست دا یکن یکه فکرش و م یتر از اون شیب تورو

 دارم.. دوست

 

***********************************************************************

*********** 

وق به بود تا بسابه.با ذ دهیکه خر ییسرمون نگه داشت و بعد رفت سراغ قندها یو پگاه تور و باال یلیبا کمک ل شایپر

و دوست داشتم.پوالد که کامال متوجه نگاهم شده بود با لبخند جلو اومد:  دنیکردم.قند ساب یحرکاتش نگاه م نیا

 .نهیاونم هم یقند بساب یمراسم وجود داشته باشه نتون هینگاه کن.. یاون طور

 براتون قند بسابم. امیمن ب نیازدواج کن دیشدم: زود با رهیو پگاه خ یلیدرهم به ل یاخم ها با

حرفم چرخ خورد روم و طور  نیکرد نگاهش با ا یکه داشت با مهران صحبت م یدرحال یبا لبخند مهربون ایپور

 سابم. یجواب داد: پگاه ازدواج کنه خودم واسش قند م عینگاهم کرد.پارسا اما سر یخاص

 شه مردم بسابه مگه؟ یشد: م رهیمتفکر به پارسا خ پوالد

 سابم. یغد شونه باال انداخت: چه بشه چه نشه من م پارسا

 شیو پ: برستادیا شایکنار پر عیگرد نگاهش کردم..سر یرنگش و درآورد ، با چشما یکت تک پوش مشک عیسر پوالد

 سابم. یپندار تو من م
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مرد از خنده و پگاه هم لب گاز  بایتقر یلیشد.ل رهیبود خ ستادهیبا قندها ا یجد یلیکه خ یبا بهت به پوالد شایپر

شده بودن و  هیمتوجه قض یپوالد منم به خنده انداخت ، کم کم همه  یجد یگرفت تا خندش و بخوره.چهره  یم

 ه؟یچه کار نیو اومد جلو: پوالد ا دیو جلو کش شیزدند.مامان چادر رنگ یداشتند لبخند م

 دم ، کار خودمه.. یشد: به جان خودم نم رهیبه مامان خ یجد یلیخ

دو  نی، بزار ستایشد ازش دل کند: بدم ن یشده بود که نم بایانقدر ز ششیغرق آرا یبا لبخند جلو اومد ، چهره  ایمان

 .رنیسر تور و هم مردا بگ

 شه؟ یلبش و گاز گرفت: خاک برسرم مگه م مامان

 خودش. یبرا یا هیجلو اومدند و دکتر با لبخند گفت: چرا که نه ،تجرب نیو آترد مهران

 .رمیگتور ب تییو خوشگلم تا برم باالسر دا نیا ریداد: بگ ایبعد خودش کت تنگش و از تن خارج کرد و به دست مان و

 یلیمحترمانه پگاه و کنار زد و مهران به طرف ل یلیحرکتش بامزه بود که خنده دوباره بلند شد.خ نیا انقدر

 مشغول کلیکردم..سه تا ه یو من با بهت نگاهشون م دیتور و بهش داد و عقب کش یلبه  عیسر یلیخ یلیرفت.ل

قصد کوتاه اومدن ندارن نشستم  دمید یتو تور نگه داشتن.چندلحظه همون حالت نگاهشون کردم و وق دنیقند ساب

 یصحنه  نیداشتند از ا یو سع ستادندیبراشون تکون داد و کنارم نشست.همه دورتادورمون ا یهم سر ایسرجام.پور

 چهره ها همه سرخ بود. ی..ولرهیجالب خندشون نگ

 

ل و ش یلیخ دمیسف یشونیرنگم و با دست صاف کردم..شال و تاج پ یصورت یمانتو یو لبه  دمیکش یقیعم نفس

،  ده سانت پاشنه داشت شهیست بود.کفشامم برخالف هم نمیسرم قرار گرفته بود و رنگش با شلوار ج یرو ینییتز

 یکم ایرفته بود.سر پور بودمش دلم براش دهیمغازه د کی نیتریپشت و یکه از وقت دیسف ونیبا پاپ یکفش صورت هی

 آخر هفته؟ تشیگفتم نها یدیسرم قرار گرفت: د کیکج شد و نزد

 یشه به هرجمله و هرکلمش فکر کرد.دلم برا یمرد با عملش ثابت کرده بود که م نیعشقم نگاهش کردم.ا تینها با

و  به روم زد ینیریش یقابل وصف نبود.چشمک ختیر یخونم م یکه فقط با نگاهش تو ی.حس قشنگدیبودنش لرز

 کیبه انگشتاش نداشت ، نگاهش  اجینوازش کردن احت یمرد برا نیبود که ا بیپلکاش نوازش شدم.عج ونیمن م
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بود با محاسن  یا یروحان رمردی.پمیستادیبود.باالخره عاقد وارد اتاق شد و همه به احترامش ا ینوازش گر حرفه ا

 تیپشت سر ما که با جد یشاخ شمشادها دنیخت.چندلحظه با داندا یپدربزرگم م ادیکه من و  دیدست و سف کی

ون داد تک یو پدرانه سر نیریش یقند بودند مبهوت شد اما بعد با لبخند دنیو ساب رهمچنان مصر به نگه داشتن تو

 داماد شدن دارند؟! یبرا یادیز یعجله  ونیزمزمه کرد: ظاهرا آقا شیصندل ینشستن رو نیو ح

 ن؟یسبز رنگش و گرد کرد: آترد یحرف چشما نیبا ا عیسر ایمان

بودن حرفش و اثبات کنه لب زد:  یخواست شوخ یکه م یچشمک کیبا  د،یبامزه به طرفش چرخ یلیدکتر خ سر

 کنه. یاشتباه و دوبار تکرار نم کی یآدم عاقل چیه زمیعز

اون مرد  یچشما یو تو یتاب یو بشد اون همه عشق  یدکتر چشم و ابرو اومد اما مگه م یبرا ایو مان دندیخند همه

اهواز  یمحضرها نیاز بهتر یکیمحضر و پر کرد. یداد و سکوت فضا تیصلوات به جلسه رسم کی.عاقد با دیند

 ی سفره نیکنه چهارروز بعدش ما سر ا تقاعدکردم بتونه همرو م یفکرشم نم میاومد خواستگار ایکه پور یبود.شب

لو ج شی.مامان با اون چادر خوشگل رنگمیعقد باش یشدن خطبه  یو منتظر جار مینیخوشگل بش یو نبات دیسف

 یپدر برا یکرد من به اجازه  یکه اثبات م یگذاشت..برگه ا زیم یرو میکه از دادگاه گرفته بود یرفت و برگه ا

 چیبود تا به هفقط پنج سالم بود پدرم ضمن دادخواست طالق ثبتش کرده  یکه وقت یا رگهندارم.ب اجیازدواج احت

 .میرفتن سراغش نداشته باش یبرا یعنوان بهونه ا

 

 یتا بغضم و قورت بدم و به اطراف نگاه دمیکش یقیگرفت ، نفس عم یمهر یب نیبه خاطر ا یناگهان یلیخ دلم

رم ، بود ، به ماد ستادهیا انایکه کنار برادر اخموش آر ییایبا ذوق اومده بودند ، به مان یکه همگ ایانداختم.به اقوام پور

دستاش و دهنش نگه داشته  ونیم یدندون هیکه تو بغلشون جا خوش کرده بود و  یو پندار خوشمزه ا یو عل شایپر

و پگاه  یمراد نیریش یقند و تور و به عهده داشتند.به خانواده  ریخط ی فهیکه وظ یبود.به دکتر ، پوالد و مهران

 نیرت یکه به خاطر من ته جنوب یهمراه شهیهم قی..رفنمینازن یلید ، به لبو هیپرحاش یکه آرامش اون روزا زمیعز

و دوستانش که تمام تالششون و  ایپور یقیموس میکرد ، به ت یاومده بود و با اون لبخند نابش نگاهم م رانیا ینقطه 

که داشت  یبه کار برده بودند ، به عاقد ایپور یمسکوت نگه داشتن محل محضر و با خبر نشدن هوادارا یبرا

 راهنیو پ یاون کت و شلوار مشک ونیکه م ییای..پورموند ایپور یکرد و در آخر نگاهم رو یشناسنامه ها رو چک م

براقش داشت  یخوش حالت و چشما یو نفس برش و با اون موها رینظ ی، با اون عطر ب مشیمال یلیخ یلیخ یصورت
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تر بهش  کینزد یجا به جا شدم تا کم یصندل یو رو دمیکش یکرد.نفس یخودش م یو برا وجودم یتمام قد همه 

 چی، بدون ه دنشینگاه کردم و بعد بوس دشیبه جلد سف یزد و قرآن و به دستم داد.کم یمردونه ا دبشم.بهم لبخن

چرخ خورد و  اتیآ یاز دلم عبور کرد.نگاهم رو میمثل نس یآرامش هیالرحمن  یسوره  دنیبازش کردم.با د یمکث

 نره قشنگم؟ ادتیمحکوم کرد: قولت و  یگوش هام و به عاشق ایپور یصدا

 گفتم اما برنامه ها براش داشتم. یبود که بار اول بله رو بگم.البته که م نیزدم.منظورش به قول ا یلبخند

 

که با  ییکرد ،حرف هابود شروع به حرف زدن  نیخوش طن یلیکه خ ییرسا یما نشست و با صدا یعاقد رو نگاه

 یو به صورتم م مینس کیاز  یسالن موج یشروع شد و بعد به کسب اجازه از من ختم شد.سکوت تو یعرب اتیآ

دست گره بخوره اما خب  دیکه نبا تمنداش یپام قرار دادم.هرچند که اعتقاد یزد.دستام و بدون گره زدن بهم رو

هام ، از اون مرد ، از  یاز بچگ یریشدند.تصو یم نییباال و پا ریعالمه تصو هیذهنم  ی.توداد یبهم م یحس خوب

 یکه با کوله  یمشک یو مقنعه  یمانتو شلوار سرمه ا کیبا  یدختر یاول دانشگاه ، حت ی، روزا میدوران نوجوون

هنر ثبت نام کرده بود.انگار قرار بود  یکه تازه تو رشته  یرفت.دختر یرو راه م ادهیپ یتو یدوبنده و آبنبات چوب

 بود.قرار بود یو ترسناک بی.تفاوت..حس غرگم یکه م یبله ا نیکردم متفاوت باشه با بعد ا یتا االن زندگ یهرچ

 نیکنم تو ا یدخترا فکر م یکرد.همه  یترسناک بودن من و به سمت خودش جذب م نیدر ع نیعوض شه و ا امیدن

بود  یها خال یلیخ یقرآن بود.خب ، جا اتیآ یحس و داشتند.نگاهم رو نیهمه چشم ا نیلحظه و درست تو حصار ا

 یدعاها برآورده م یکه همه  ادهیلحظه انقدر ز نیدونستم قداست ا یاومد.آروم چشمامو بستم ، م یو به چشم م

که سخت خانواده بودنش و حفظ کرده بود .سخت به انسجام  یخانواده ا یدعا کردم ، برا زانمیعز یهمه  یشه.برا

تر و و دک ایمان یبرا یو دوستانم ، حت یلیپگاه و ل یتاب آورده بود تا به بهار برسه.برا یادیز یبود.که سرما دهیرس

 لم؟یرسا فضا رو شکافت تا به گوش من برسه : عروس خانم وک یلیحاج آقا خ یقلب بزرگشون.صدا

قرآن جدا  اتیهن باز کنه و مطمئنا با اون لحن بامزش من و دنبال گل و گالب بفرسته که نگاهم و از آپوالد اومد د

مادرم ، برادرم ،  یمحکمم دهنش و بست.قول داده بودم بار اول بگم: با اجازه  ی.صدادمیکش یقیکردم و نفس عم

 خواهرم ، همسرش و پندار نازم..

، پگاه  یلیدکتر ، ل یجون ، آقا ای(، مانایدر جون ،شهره جون ، پدر)پدر پورحضار چرخوندم: ما هیبق یو رو نگاهم

 ، پارسا ، مهران ... زمیعز
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 یدارم از همشون اجازه م تیجد نیور نداشتن من با اطور ،انگار با نی.بهت هم همزد یهمه خنده موج م یچهره  تو

 ی.وقتدیکش یزد.انگار نفس هم نم ینگاهش موج م یتو زیر دیتهد کی.بهت و از همه جالب تر بود ای.نگاه پوررمیگ

که از قبل  یبرگه ا لکسیر یلیتر کردم ، خ شیرو ب دهفرو خور یحضار تک تک نام بردم و خنده ها یکه از همه 

 داماد.. یبه آقا دیزد: خدا رحم بفرما ی.حاج آقا لبخنددمیکش رونیب بمیآماده کرده بودم از ج

 ؟یبله رو بگ یخوا ینم زمی: عززد یبه زور لبخند ایپور

و  مامان یاون سکوت پر خنده و چشم و ابرو اومدن ها یعنیبرگه رو باز کردم. یگفتم و تا دهینچ کش کی یتخس با

ه ش ینم لیدل یول ستنیجا ن نیها موندن ، ا یسر هیهم منصرفم نکرد: نه ، هنوز  ایپور یتاب و کالفه  یب یچشما

 ازشون نام نبرم.

 یو مصنوع دیکش رونینگاهم کرد و کاغذ و از دستم ب زیت یلیبلند باالم گرد شد ، خ ستیل دنیبا د ایپور چشم

 .ستین یاجیان ، احت یزد: اونا راض یلبخند

 یاجینگاهش کردم: واقعا احت یزیآم طنتیاز حرکتش خنده هاشون و رها کردن و من خودمم با لبخند ش همه

 ؟یعنیگربه رو دم حجله کشتم  ست؟ین

 لتایخانم خ یآبج یشد خوند ، پوالد از پشتمون گفت: گربه رو له کرد یکه نم ینگاهم کرد.خاص و پر از حرف فقط

 راحت.

 و با همون لبخند گفت: بله. دمیپر صدا شد ، به طرف عاقد چرخ خندم

 

سرمون برداشته  یهمه باال بره..تور هم از رو یبشه و دستا یقاط غیج یخنده با صدا یمحکمم باعث شد صدا ی بله

 کی.نه چشماش و بست و نه نفسش و حبس کرد ، فقط حس کردم نگاهش دیچرخ ایشد و من نگاهم به طرف پور

 خورد ، انگار همه چیهم پ ی.دلم توخورد وندیبه نگاهم پ نهیآ یگرفت.نفساش آروم شد و نگاهش از تو یبرق قشنگ

قلبامون اتصال گرفت ، جرقه زد و بعد  ونیاز نور م ییته هااز اطرافم خط خوردند و فقط خودم موندم با خودش .رش

ز مر کیبود.انگار  یقلبامون خونه کرد.حس فوق العاده ا ونیشد و م ریمن ، بارور شد ، تعب یایرو نیانگار محال تر

که عقب رفت و قلبامون مثل دو قطب مخالف بهم جذب شدند.عاقد  ریحر یپرده  کیبرداشته شد. ونمونینازک م
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مام و چش ی رهیکه خ ییایپور ا،یبر اجازه گرفتن از پور یمبن یساکت کرد.پرسش ایو با پرسشش از پور غیج یصدا

 بودم و گفت.. دهیکه شن یبله ا نیارتباط جذاب محکم تر نیبدون قطع ا

 

بهشون  یوقت دیروشون مکث کرد..مرورشون کرد ، با دیهست که عطفن ، با یینقطه ها کیآدما  یهمه  یزندگ تو

 که چشم تو یدونستم به مرد یجهانم بود.نم ینقطه  نیلحظه عطف تر نینقطه و ا نی.ایازشون راحت نگذر یدیرس

اد.پوالد ند فکر کردن بهمونم یطرفمون اجازه  هب هیبگم؟! هجوم بق یو کامل کنه چ وندمونیچشمم بله گفته بود تا پ

 .یبر میشد ردت کن یخش دارگفت: باورم نم یصدا کیاز همون پشت دست دور گردنم انداخت و با 

نگاهم انقدر مشهود بود که  یتناقض تو نیمهربون؟! ا ایحرف چپ چپ نگاهش کنم  نیدونستم به خاطر ا ینم

 خانم. یآبج یکردم بابا ، خوشبخت ش یگوشم لب زد: شوخ ریخودش ز

تت به : بخدیو بوس میشونیپ انشیشدم و اون با بغض کامال ع دهیآغوش مامان کش یجوابش و بدم چون تو نتونستم

 و خوش باشه که دلم به لبخند شما ها گره خورده. دی.سفزمیمن نره عز

و بعد من و دوباره تو هجم آغوشش  دی، دستش و عقب کش دمیداشتم ، خم شدم و آروم دستاش و بوس یبیغر حس

کردن.تنها ، بدون  یعمرشون و وقف بچه هاشون م یکه همه  ییزن ها داشت؟! کسا نیچقدر از جنس ا رانی.اجا داد

عطر فداکارانه اش غنج رفت.عطر  نیا یبرا لماما انقدر استوار که دلت با بودنشون قرص شه.د یپشتوانه و به سخت

چشم  یکرد.از گوشه  یآغوش و خاص و منحصر به فرد م نیا شهیعطر هم نیمامانا خاص بود و انگار هم یهمه 

که نگاه مادر و پدرش چقدر  دمیکرد.د یخوشبخت یرفت و چطور براش آرزو ایچطور تو آغوش پور ایکه مان دمید

که اون بچشون نبود  نیبا ا یکه زن و مرد نیدونست ، ا ینعمتارو م نیقدر ا ایبود.پور بانهیشرم زده بود ، چقدر غر

 من تیدونست چون تو موقع یخونمون و زد و ترکمون کرد.قدر نم دیداشتم که ق یکرده بودند و من ، پدر بزرگش

و هوا ت ی، با حس خوب بودند.نفسام حاال سبک تر دیهمه نوبت به عسل و رد و بدل کردن حلقه رس کینبود.بعد تبر

 قهیخواستند دق یاونا م نم یاشتند ، حتقصد گره خوردن ند نمیتو س گهیگرفتند و حالشون خوب بود.د یم انیجر

 ریز عیسر یلیبود ، سر ل ایمان یدستا ونیرفت که م یظرف عسل یاول تو ایوصال و تلخ کنند.دست پور نیا یا

 !ریگوشم نشست: گازش بگ
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نزده  یشدن خطبه هنوز باهم حرف یبرق زده انگشتش و جلو آورد.از بعد جار یبا همون چشما ایو پور دمیخند

 دمیشک یقیآورد.نفس عم یدرم شیکه کامال احساساتمون و به نما میشفاف و رک داشت ارینگاه بس کی، فقط  میبود

 رم؟یزدم: گازت بگ یو لبخند کج

 رسه ها.. ی، نوبت شما هم م زمیکرد ، مهربون و پر از عشق: عز ینیریش اخم

 ا.نکن دیعمق گرفت و پوالد بامزه صدا بلند کرد: خواهر من و تهد خندم

دهنم و من با لذت  یتکون داد و من با آرامش دهنم و باز کردم ، نوک انگشتش و فرو کرد تو یبا لبخند سر ایپور

 .ختمیعسل و به کام دلم ر یزبونم و دورش چرخوندم و همه 

 

لبام حبسش کردم ، گاز نگرفتم اما با لبام محکم  ونیم عیبکشه که سر رونیبا حال منقلبش انگشتش و ب خواست

 یباال انداختم و اون با کم ییمانع خروجش شده بودم ، چشماش گرد شد و بعد خنده توشون نشست ، براش ابرو

ظرف عسل کردم  یو تو کمیکامل انگشت کوچ تامیاذ نیفشار انگشتش و آزاد کرد و خندش و فرو خورد.با لذت از ا

 ؟یبکن یخوا یبه انگشت غرق عسلم کرد و مهربون لبخند زد: خفم م یم ، نگاهو به طرفش گرفت

 .رمیگ یجا طالقم و م نی، وگرنه هم یخور یکردم: همش و م زیچشمام و ر زیآم دیتهد

گوشم کرد.صداش  ریعسل و خورد و بعد سر ز یو همه  دیدهنش کش یحرکت انگشتم و تو کی، با  دیباال پر ابروش

 حرف. نیآخرت بود ابود: بار  یجد

 یزیشه ، همون م یم زیکنم و من حس کردم قلبم داره تم زیداد تا دستم و باهاش تم یدستمال یلیگرم شد ، ل دلم

وسط اون نقطه از قلبم گذاشته بود و خدا  یرو ک یشد و اون گلدون شمعدون یم یریبودم داشت گردگ دهیکه قبال د

...بعد از عسل یشمعدون یو صورت دیسف لدونحضورش شده بودند اون گ یمرد و معجزه  نیهم دیدونست.شا یم

اما مطمئن بودم  میعجله به خرج داد دشونیخر ی.چقدر برادیخوردن پر از شور و حالمون ، نوبت به حلقه ها رس

اون  دونب یدونستم بتونم روز یم دیبه دلم نشسته بود که بع یطور شونیسادگ یعنیشه ،  ینم دایازشون پ باتریز

 یو داشتم م خیتار یصحنه  نیشد من خوش منظره تر ریاس ایپور یدستا ونیانگشتم سر کنم.دستام که م یتو

ام شد ، نوک انگشت رهیانگشتم فرستاد و بعد به دستم خ یتو یلرزش چی.دستم و آروم فشرد ، حلقه رو بدون هدمید

ون دستش جا انداختم.چقدربه یرو به دستم داد و منم اون و م ایپور یحلقه  یلیو فشرد و آروم دستم و رها کرد ، ل
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وقت  چیو لب زدم: ه دمیکش یقیبودند .نفس عم دهیاومد ، انگار انگشتاش تازه با اون حلقه به تکامل رس یدستش م

 ، منم.. اریدرش ن

 کر هم نکن.کنم ، ف یدوست داشتم:به درآوردنش فکر نم یا گهیآرومش و طور د ی، نجوا دیحرفم پر ونیم

پرواز بهم  یآرزوها اومده و دو تا بال برا یابرها خونه کردم.فرشته  یکردم رو ی.حس مدمیزدم و لب گز یلبخند

 یبود اما م ی، آسمون ابر میدفتر عقد همه باهم از محضر خارج شد یداده..حسم همون قدر پر از شور بود.بعد امضا

از مامان اجازه گرفت که من و شب خونه برسونه و مامانم  ای.پورنهیب یدونستم اهواز من حاال حاالها رنگ بارون نم

 دمیفهم یافتادم ، تازه م یسفت و سخت مامان م یهفته و مخالفت ها کیاون  ادی یمادرانه بهش اجازه داد ، وقت

همراه مامان به خونه  ایپور یو قرار شد خانواده  میکرد یچقدر عاقالنه رفتار کرده بود.از همه خداحافظ ایپور

هتل اتاق گرفته بودند و فقط قرار بود شام و مهمون  یمامان تو یاصرارها ی.فردا صبح پرواز داشتند و با همه برن

 یلیکه معتقد بود خ یا یلیداد.ل یلیدرآورد و بعد جاش و به پگاه و ل یگوشم مسخره باز ریز یمامان باشند.پوالد کم

 دعا نکرده باشم. هرانبه م دنشیاون و رس یراهستم اگه ب یانسام کم شعور

د ، ش کیبهم نزد حشیمن نشست و با لبخند مل یچندلحظه رو ایهم تو حصار دوستانش و اقوامش بود.نگاه مان ایپور

 راشونیکه تفس ییو دکتر..نگاه ها ایپور یما موند ، چشما یو پگاه تنهامون گذاشتند و دو جفت چشم رو یلیل

رو  یروز نی، همچ دمتیکه د یبار نیکرد: اول هفرستاد و زمزم شیروسر ریرنگش و ز ییطال یموها ایسخت بود.مان

 کردم. یتصور م

 !یخوام خوشبختش کن یحرف اما ازت م نیاحمقانه باشه ا دیزدم و اون ادامه داد: شا یمحو لبخند

اه کرده.چشماش پر بود از همسر نگ کیبه چشم  ایبه پور یدونستم روزگار یکه م ینگاهش کردم ، کس فقط

محکم  گاه هیتک هیکه تنهاست..من  ییایبابت پور دمیکش یعذاب م میزندگ یتکون داد: تو هرلحظه  ی، سر یمهربون

 هیتونم  یدغدغم شده بود.امروز اما انگار م شهیهم شیو خوشبخت ایتنها بود ، پور یلیداشتم اما اون خ نیمثل آترد

به جبر  ای.من و پورنمیب یو شعله ور و م بیخواستن عج هینگاهت  یراحته چون تو المینفس راحت بکشم ، خ

خواست  یم شهی.انقدر که دلم همزهیروز از هم جدا ، اما تا ابد برام عز کیشد و  یکیروز راهمون باهم  هیسرنوشت 

منم باش..من و اون  یایپور ییرو تجربه کردم اونم تجربش کنه.مواظب عشقتون و دا یواقع عشقهمون طور که من 

رو لبخند  ایکمک کرد و پور نی.من و آتردمیو تو گذشته جا بزار زیکه همه چ میدینقطه رس نیسخت به ا

بود اما از همون  یاز رفتنش برام گفت ، روز سخت ایبارون پور ریروز ز هی..نیهست یتو...هردوتون مستحق خوشبخت
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رو تجربه  یگذره و ما هردو عشق واقع یهردومون الزمه ، حاال از اون روز سال ها م یرفتن برا نیا دمیروز فهم

نگاهش هممون  یرو تو یخوش نی.ممنونم ازت خانم عکاس ، اقلبش خوبه یجا ایدونم پور ی، حاال امروز م میکرد

 .میونتیمد

 

و من دستام دور شونه هاش حلقه  دیمن و تو آغوش کش شیزدم.با همون مهربون یدهنم و قورت دادم و لبخند آب

اسمش حک شده بود.از  ایپور ریضم یکه تو ییاز همون سال ها دیشناسمش ، شا یکردم سال هاست م یشد.حس م

بهش گفت که  یزیرفت و چ ایبه طرف پور ایآرامش نشسته بود ،مان کی اینگاه دکتر و پور یتو میهم که جدا شد

بخند و با ل دیچیدکتر دور بازوش پ یو ببوسه و بعد به طرف دکتر قدم برداشت ، دستا شیشونیپ ایباعث شد پور

لبش  یرو یمردونه به طرفم اومد ، لبخند محو یبا قدم ها ایرو عمق داد.پور ایزمزمه کرد که لبخند مان یزیجذاب چ

 .ادارهمیجشن عقد صرف نظر کن از ای.قرار بود به خاطر شهرت پورمیدر کار نبود آزاد بود ینشسته بود.چون مراسم

و درآورد و در و باز کرد و ازم  نشیماش چییسخت بود.سو یادینشه ز دهیکش هیبه حاش یمراسم اونم وقت نیا ی

خوندن خطبه کم  دسوار شد.ما چقدر بع نینشستم و خودشم بعد دور زدن ماش یحرف چیه یخواست سوار شم.ب

 رونیو ب قمیچندتا بوق زد و راه افتاد و من نفس عم ای.پورمی.همه منتظر بودن حرکت کنمیحرف زده بود

و نگه داشت.متعجب به  نیو ماش دیچیکوچه پ کی یآروم تو میکرد ، از محضر که دور شد ی.نگاهم نمفرستادم

 میشونیپ ینقطه  نیتر یبازوهام و لب هاش مرکز یکه دستاش قفل شد رو یستادیتا بپرسم چرا ا دمیطرفش چرخ

 یفکر م شهیشو ادامه داد.هم یطوالن یهم سقوط کرد و اون بوسه  یآرامش دلچسب رو کی.چشمام با و مهر زد

 کرد. هیشه بهش تک یم یزیتر از هرچ شیمرد بهم ثابت کرد ب نیباشه اما ا یا گهید زیبوسه چ نیکردم بعد عقد اول

 

 بارون جهان اطرافم ید و بعد ناگهان اوج گرفت ، بوجهانم سقوط کر ینقطه  نیداشتم.قلبم به انتها تر یبیعج حس

به  یشونیدل کند و پ میشونیدلم حس کردم.باالخره لب هاش از پ ی وارهید یقطراتش و رو زشیو پر کرد و ر

بستشم قابل حس کردن  یپلک ها تاز پش یکه حت یعالمه حس هی، چشماش بسته بود با  دییسا میشونیپ

 .خانم عکاس. یکرد : باالخره مال من شد دیبارون و تشد یصداش بو یبود.نجوا

چه کاله  یدون ی: هنوز نمدیرس یکردم که از شدت آرامش کش دار به نظر م یلحن یقاط طنتیو ش دمیگز لب

 شدم. ی.جات بودم خوشحال نمخواننده یسرت رفته آقا یگشاد
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نگاهش فقط آرامش بود و  یو رفته بودند.تو هاش شسته شده یقرار یب ی، همه  دیعقب کش شویشونیو پ دیخند

 زده بود باال خانم ، حواست بود؟ طنتتیآرامش، لبخندش محو شد: امروز دز ش

دندونم  ریکارم انگشتش و جلو آورد و لبم و از ز نیدهنم جمع کرد و اون مات ا یخندم گرفت ، لبامو تو خودمم

 ..مگه نه؟!ی، صداش خمار شد: االن مال من دیکش رونیب

هم گذاشتم.نوک انگشتش و  یرو دییتأ یچشماش زل زدم و فقط پلک به معن یصداش ، منقلب شدم.تو ریتأث تحت

 و چشماش و آروم بست: خانم عکاس من.. دیلبم کش یسیخ یرو

 ونیلب هام نشست و چشمام م یلب هاش رو یصائقه زده رو داشتم وقت کیآروم جلو اومد و من ، حس  سرش

دم کر ی.حس مدیشالم کش ریز یموها ونیپنجه م ایدووند و پور شهیپوستم ر ریز یقو انیجر کیخاموش شد.پلکام 

و با  دی، تشنه عقب کش بدهتونست بهم  یکه م یحس نی..شکه کننده تردنیوجودم شده قلب واسه تپ یهمه 

 دلم. زیزد: عز ینگاهم کرد ، سرخ شده بودم گمونم که تک خند متیمال

که قلبم و مرطوب کرده  یبوسه با بارش عشق نیاول نیمونن..طعم ا یها تو خاطر آدم سفت و سخت م نیاول شهیهم

 یدیجد زادیاون بوسه و پر ونیبود که محال بود از خاطرم بره.من خودم و انگار گم کردم م یبود انقدر بکر و خواستن

 بود. زیانگ رتیح یلیخ سح نیبلد نبود.ا یزیبودن چ ایکردم که جز عاشق پور دایپ

 شد. رید یدود شد و رفت هوا: وااا میمات یساعت همه  دنیسرم مرتب کردم و با د یو شالم و رو دمیعقب کش یکم

 شد؟! رید یلبخند کجش نگاهم کرد: چ با

 بعد عقد. میبر دیدوستم با یچپ نگاهش کردم : خوبه بهت گفته بودم کافه  چپ

 شد؟! ری، کجاش د میاست از محضر خارج شد قهیدق یانداخت: ما تازه س شیبه ساعت مچ ینگاه

 نگذشته دعوامون شه. قهیدق یهنوز س یخوا یگفتم: حرکت کن اگه نم یبه جاش استارت زدم و با تخس خودم

 انپارسیک یتو قهیدق ستیدادم و بعد حدود ب یو راه انداخت ، هرجا که الزم بود بهش آدرس م نیو ماش دیخند بلند

بود انداختم ، همون  ییروبرو یخونه  یاخمو یبرادر همون آقا یمد نظرم که برا یبه سردر کافه  یتوقف کرد.نگاه
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جا رو برامون کال رزرو کرده بود.همراه  نیخواهش پگاه ا انبود و ب یا یکه به نظرم نگاهش به پگاه نگاه عاد یمرد

 یبا اون نگاه مهربونش دستامو گرفت و وارد کافه  ای.پوردمیجلو کش یو من شالم و کم میشد ادهیپ نیاز ماش ایپور

 یکه از باال به چشم م یتعجب کرد ، در کافه رو از پشت بستم و به نور یکیهمه تار نی.حس کردم از امیشد کیتار

 ..باال یطبقه  میبر دیشدم: با رهیخ دیرس

نم به جو ییدستاش حس آشنا ی، گرما مینخورم و همراه هم باال رفت نیزم یکیاون تار یگرفت تا احتماال تو دستمو

 نییبسته شدن در و از پا ی.صداستادیمحشرش چندلحظه ا یفضا دنیبه اون طبقه و د دنمونیانداخت.با رس یم

به  یا هشیگرد ش واری.با لبخند جلو رفتم و از دبودبعد اومدنمون رفته  رکافهی، همون طور که خواسته بودم مد دمیشن

بهت زدش گوشام و پر کرد ، فضا  یو صدا ستادیهم کنارم ا ای.پوربود دتید یشدم.انگار اهواز تماما تو رهیشهر خ

 ..جا معرکست نیقابل رصد بود: ا یا شهیش واریکه از د ابونیخ یبود و البته نور چراغا دنیفقط با نور شمعا قابل د

 تو بخونم. یابار بر نیشه اگه من ا یلبخند نگاهش کردم: معرکه ترم م با

منحصر بفردش گرفتم و به نگاه مهربونش  پیجمع شد.نگاهم و از ت نشیس یابروش باال رفت و دستاش رو هی

کار شده بود.از قبل با کمک  واراید یکه تو ویو چندتا پخش استر انویپ کیبود. یکافه کامال هنر یباال یدادم.فضا

شردن و ف انویپ یرو موتیکرد.با برداشتن ر نبالمتابش د یق و بآماده شده بود.عقب رفتم و نگاه عاش زیپگاه همه چ

الم و و ش دمیخند طنتی.با شباال رفت ایپور یبار هردو ابرو نیمد نظرم کرد و ا کیشروع به پخش موز ویدکمش استر

که مال  ییبه ژست جذابش زدم و با لبخند تو چشماش زل زدم.چشما یاز سرم برداشتم ، نگاهش مات شد.چشمک

 من بود

 

 هیو با  فرو کرد بشیج یبراش ابرو باال انداختم.دستاش و تو طنتیکه از قبل آماده کرده بودم برداشتم و با ش یکیما

 کردم خراب نکنم:  یدهنم گرفتم و سع یو جلو کیچشمام.ما یشد تو رهیخ زینگاه مات و مهربون و لبخند ر

 .دمیرس یسروقت به قرارم م یاون روز بارون اگه

 .دمید یوقت نم چیرفتم تورو ه یم گهید ریمس هیاز  اگه

 ..کیو بارون و تراف شب
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 و سمت تو کشوندن. من

 ..ابونیو بارون و خ شب

 رسوندن. گهیبه هم د مارو

و  به چپ یو کنترل کنه ، رسما سرش و کاله گذاشته بودم.سر عشیلبخند وس ایدونست نگاهم کنه همچنان  ینم

 یدلصن یو بعد رو انویپ یآورد و پرت کرد رو رونیحرکت ب کیکتش و از تنش با  قیراست تکون داد و با لبخند عم

و جل طنتمیو عشق و ش جانی.با تمام هگرفتنگاهش و از سر  یرگینشست و با همون لبخند و نگاه عاشق خ انویپ

 ادامه دادم: قمیصورتم و من با لبخند عم یجلو ختیکردم ، موهام ر انویپ زونیرفتم و خودم و آو

 لبخند فوق العاده.. هی،  کیشام رمانت هی

 ازدواج ساده.. یحلقه  هی،  نیریش زهیسوپرا هی

 بره. یشب پر از عشق که با تو خوابم نم هی

 شمال دو نفره. هیقرمز واسه  نیماش هی

 

 یلب هاش بود.دستاش و رو یرو صیتشخ رقابلیو غ باینرم و ز یانحنا کیمحو شده بود ، تنها اثرش  لبخندش

 یقسمت و از ته لب م نیا یاز لحنم رخت ببنده ، من کلمه به کلمه  طنتیگره زد و با نگاهش باعث شد ش نشیس

 شد.. ینم دهیدرونش د یزیکه جز عشق چ یمرد ینگاه یزدم.تو

 تو هر نفسمه. اسمت

 عالمه. هیدل بستم  بهت

 عالمه. هیدل بستم  بهت

 گم عاشقتم.. یشکنم و م یم غرورمو

 همه.. شیپ
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 زارم. یجا م شتیو پ حواسم

 ...دارمیاز فکر تو ب شبا

 از ته دل دوست ندارم. یجور نیکس و مثل تو ا چیه من

 یاهواز یکه پر بود از غذاها یزیگرد وسط سالن نشستم، م زیپر شده بود از برق..عقب رفتم و پشت تک م نگاهش

 چشمش گرفتم. یجلو ینرگس.انگشت حلقم و باال آوردم و با چشمک یگلدون پر از گل ها کیمعروف و 

 لبخند فوق العاده. هی..کیشام رمانت هی

 ازدواج ساده. یحلقه  هی،  نیریش زیسوپرا هی

 بره. یشب پر از عشق که با تو خوابم نم هی

 شمال دونفره.. هیقرمز واسه  نیماش هی

لباش نقش  یرو یشد.لبخند جذاب یپخش م ویاما همچنان داشت از استر کیدند ، موزباز مون دنیهام از جنب لب

تاش شد.کف دس کمینزد دیکش یعضالتش و به چشم م بینبود کتش عج یکه تو یراهنیبست ، بلند شد و با اون پ

.خم شد طرفم ، اهامیرو ونیم ییشد.دلم سر خورد جا یعطرش با عطر نرگس ها قاط ینشست ، بو زیم یرو

جدا شد با  یموند و اون وقت زشیم یرو یفرق سرم نشست.نگاه من به دستا یچشماش جادوم کردند و لب هاش رو

 یکشوند.تو یاختالف قد دلم و براش به بلند نیاما ا ستادمیهمون دستا ، به کمرم چنگ زد و وادارم کرد بلند شم.ا

 خوشگله؟! یزار یسرم و کاله م بود: یهروقت زتر ا ی، جد میشد رهیهم خ یچشما

 یلب خون یآهنگ اصل یخونم اما رسما فقط رو ی.خب کاله گذاشتنم بود اسمش واقعا ، گفتم خودم مدمیگز لب

بود.من اون قدر از صدام مطمئن نبودم که خودم بخوام بخونم.لب هام باز شد  طنتمیش نیکردم.لبخند اولشم بابت هم

 زیفرستاد و آروم و پر عشق نجوا کرد: سورپرا امموه ونیرو از ساقه جدا کرد و م یبهش بدم که گل نرگس یتا جواب

 بود. ییبایز تینها یب

 تیمالم نیکه در ع یو عطش ختیکه از لب هام به وجودم ر یعشق ونیعشقش زنده شدم گمونم.م ونیبعد من م و

بود.روز اول  دهیکه انگار به آرامش رس ییایکنند.پور دشیخواستند ص یشد.چشمام باز موندند چون م یحس م
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لحظش شد  نیادم اومد و آرامش اینگاهش و  یحس یاون لحظات و ب ی، آشفتگ دیچشمم باله رقص شیپ دارمونید

 .عشق نیا ی هیهد

 نیکه اوج هنرش ثبت کردن مهر نگاه ا یاون خانم عکاس یمن بود.عشق من...و منم برا یخواننده  یمرد..آقا نیا

 مرد. نی.فقط امرد بود

، حس کنن و بعد بدون لرزش و خطا  ننیبب دیکه با ییفقط چشمات باشن ، چشما نتیدورب ی چهیالزمه در یگاه

که  ییایرو ثبت کردند ، پور ایفوق العاده ، پور نیعشق و برات به ثبت برسونن.چشمام تو اون لحظه شدن اون دورب

بود  یکه کاف ییایکرد از عشق..پور یراب میبود ، چشماش بسته بود و داشت من و س ختهیصورتش ر یموهاش رو

 و گاز بزنم. بیرونده شدن از بهشت ، س متیکه به ق ییتا من بشم حوا بیفقط بگه س

 

 یفقط مرد من بود..چشمام کم کم بسته شدند ، م گاهشینقطه انگار صرف نظر از شهرت و جا نیکه تو ا ییایپور

 یو عطر عشق داشت معطرش م ایکه عطر نرگس ، عطر پور یانیعشق بسپارم ، جر نیا انیخودمو به جرخواستم 

 کرد..

 خوند.. یخواننده هنوز م و

 لبخند فوق العاده.. هی..کیشام رمانت هی

 ازدواج ساده.. یحلقه  هی..نیریش زیسوپرا هی

***********************************************************************

*******8 

 منه.. یچشما یتو ایدن ینقطه  نیتر یدنید اهواز

 یم نینگ کیحال مثل  نیشد با ا یکه در حق خودش ، مردمش و هواش م یها یمهر یب یبا وجود همه  شهرم

، باغ گل هاش ، کارون  عتشیکمان و طب نیشلوغش ، پل رنگ شهیهم یها یاهواز ، فالفل فروش یابونای.خدیدرخش

که از قبل تو کافه آماده شده  یشام دهمراهم بود.بع ایپور ینشستند وقت یبه دل آدم م گهیپر شکوهش همه طور د

کرد تا  ضیتعو یمشک یو کاپشن پفک نیج کیو اون کت و شلوار جذاب عقد و با  میرفت ایبود و خوردنش به هتل پور
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سرش بود تا شناخته نشه و  یبرد.کاله کاپشنش رو یم بیکه شب هاش دل آدم و عج یبه دل شهر میدل بد

شد بدون ماسک هم  یکه م یدر حد یعنی.هوا سرد بود و نسبتا پاک ، میزد یقدم م یپارک ساحل ونیم میداشت

.هردو سکوت کرده میرد شد لیف یابود و از کنار مجسمه ه ریمردونش اس یدستا ی.دستام محکم تودینفس کش

 ینگاهمون بلکه تو یکه نه تنها تو یشکسته بشه.آرامش یبود انگار که با حرف فیح میکه داشت ی، آرامش میبود

که ازش  یا یرنگ یو آب ها کالیموز ی، نگاهش و به آبنما ستادمیمنم ا ایپور ستادنیشد.با ا یقلبمون هم حس م

من و با  ایکرد.پور یتر به قلب آدم حمله م شی، کنار آب نما سوز سرما ب دیکش یقیشد داد و نفس عم یخارج م

آب ،  یصدا ونیامتداد داد.صداش م مشکم یمحکم دستاش و تا جلو یخودش قرار داد و حلقه  یدست جلو

 قشنگه. یلیانگشتام و لرزوند: شهرت خ

 !؟یبود ومدهی: قبال ندمیکش یقیعم نفس

 ، حصار دستاش محکم تر شد: قبال انقدر آرامش نداشتم توش. سرم قرار داد یو رو چونش

 ، به خاطر وجود منه. ستیآرامش به خاطر شهر قشنگم ن نی: انمشیزدم و سرم و کج کردم تا بب یلبخند

 دما. یدستت م یکار هینباش، وسط مردم  نیریشالم : آخه انقدر ش ریموهام و فرستاد ز یو حلقه  دیخند

 .تیترب یو ساده لوحانه گرد کردم: ب چشمام

 !؟یتو ذهنت گذشت پفک نمک یشدت گرفت : چ خندش

 یدستا محتاج شده بودم: پفک نمک نیچندساعت به ا نی، دستاش اما همچنان دورم بود ، من تو ا دمیچرخ کامل

 االن؟! هیچ

 

که آدم دوست داره انگشتاشم بعد تموم  ییاز اون پفکا ه؟یچ یدون ینم یشد: پفک نمک رهیلبخند تو چشمام خ با

 بزنه. سیشدنش ل

 .ی: خودتدمیبه بازوش کوب یپر از مفهومش ، با لبخند مشت هیتشب نیگرفتم از ا گر
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و  مینیمن بود.سرخ شد از خنده و با محبت ب یایباز جیته گ یبه پفک نمک ایپور هیگفتم، تشب یچ دمیفهم تازه

تونه تورو ازم  ینم ستهیجلوم با ادیهم ب ایدن یعنی.یشه االن زن من ی: قربونت برم آخه من.هنوز باورم نمدیکش

 .رهیبگ

 یبود.م ختهیر رهیدا یمرد انقدر روون احساساتش و رو نیا ینداشت وقت ییبرام معنا گهیو کج کردم.خجالت د سرم

 یکرد.صدا یم رونمیکه داشت و یگاهم پر شد از حسقلبم داره؟ ن یزهایدهل ونیم یمیعظ گاهیدونست چقدر جا

کرد فضا رو  یمهمون صورتمون م یم قطراتیبود کشیآب که چون نزد یرنگ یآب نما و اون فواره ها کیآب و موز

 داد: من زنتم؟!  یجلوه م ایرو برام مثل رو ایکرده بود که پور ییانقدر جادو

بود  یخواننده خاک یو عمق داد.آقا نشیری.لبخند شدمیجواب هوشمندانه پرس کیگرفتن  یبرا گوشانهیسوال باز هی

 خانم عکاس.. یزمی..تو همه چی، منبع الهامم ی، جونم ینفسم ،ی، آرامشم یمن یمقابلم: تو زندگ

 کیشده بود  امی، دن دمیخوش بودنش کش یاز بو یقیعم یبدنم و به تب و تاب انداخت.نفس یها سمیارگان جوابش

 نیکنم.اما ا نشیگزیجا دیچندتا زاپاس داشتم تا اگه ته کش یرنگ ، از هر رنگ شیچهل و ش یمداد رنگ یه جعب

جهان پر  هیخوش و  یبو هیشد ، با  ینم دهید امازد  یکه چشم و م یبود.پاک و پر از انوار نور دیمن سف یلحظه برا

 کنار رود؟!  میو داشت: بر دنشیبوس یزد که دلم هوا یقلبش مشت کرد.قلبش انقدر مردونه م ی.دستمو رونور

 خانم؟! یخوا یوارد کرد: مکان خلوت م یو به کمرم فشار دیجلو کش یکاپشنش و کم کاله

 ..هم ی، نخواست ایب یرم.خواست یو ازش جدا شدم.عقب عقب چندقدم رفتم: من م دمیخند

فت و من و شونه به شونش نگه داشت: بدون من حق کردم و گر خی یفاصله رو با دوقدم جبران کرد.دستا عیسر

 ..یرفتن ندار

 شدم: بله؟! رهیسرتقانه تو چشماش خ یلیخ

سرخ و  رمیگ یتا دستش و م گهی، د یزندگ نیداره ا یفیو دستش و دور شونه هام انداخت: آخ خدا ، چه ک دیخند

 .ممنونم بابتش.مال خودمه..انحصارا واسه من. گهیکنه ،کال د یشه و هوس فرار نم ینم دیسف

داشتنش  یدلم منم برا یگفت زل زدم.تو یم قیکه رو به آسمون و به خدا با لبخند عم یخنده به اون و جمالت با

 پرسم.  یحالت و م گهیشکر کردم و زبونم نجوا کرد: ذوق کن ، دو صباح د
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 شم. ینم ریخ که من با تو پکوک بود امشب انگار : آ یادیز فشی، ک دیخند بلند

 کنم. یم رتیزدم:نترس ، پ یچشمک طنتیش با

 شدنه. ریگوشم نجوا کرد: کنار تو ، آرزوم پ ریو محکم فشار داد و با عشق ز دستم

ک پار ینقطه  نیبه کنار رود ، خلوت تر میبود دهیرس گهیتفاوت بمونم ، د یلحنش ب نینسبت به ا نتونستم

 ریخورده ز سیخ یچمنا یبلند پارک توش منعکس شده بود.بو ی.رود جلومون قرار داشت و برق چراغ هایساحل

 !؟یکردنم و شروع کن ریپ یپروسه  یخوا ینگاهم کرد: م یطونی.با لبخند شستادمیزد و روبروش ا مینیب

 

اومد.با  یدر هم بهش مشناخته نشدن همچنان سرش بود و چق یکاپشنش کردم که کالهش برا ی قهیو بند  دستم

 یبود که سردم نبود و وجودم مثل گدازه داشت گر م بی،عج دیلبخندش پر کش قشی یتوقف دستم رو

 خوام جوون ترت کنم. یگرفت.لبخندم محو شده بود: نه ، م

 ریو عشق دور کمرم نشست.دست من ز یاما پر از نرم ریو دستاش با تأخ دیاون چسب یبعد لب هام به همتا و

هردومون عقب  یبرا اوردیکه داشت کم م ینفس ونیو م دیشنش نفوذ کرد و گردنش و به چنگ کشکاپ

 من؟! یرنجوا کرد: پ شیمخمل یسرم گذاشت و با اون صدا یو رو شیشونی.نفس نفس زنان پمیدیکش

 زدم: جونم؟! لبخند

 من؟! یزاده  یگرفت: پر قیدم عم هی

 خودش جا داد: جون دلم؟! یو تو رانیوسعت ا لبخندم

انگشتم و  یچشمام رو ی رهیچشمم نشست ،چشماش و باز کرد و دستم و آروم باال آورد ، خ یلبخندش جلو طرح

 و من زمزمه کرد: خانم عکاس من؟! دیبوس

بدل  تیبود که به واقع ییایرو هیزد ، چقدر دوسش داشتم و چقدر داشتنش شب یچشمام پرسه م یشوق تو اشک

 خواننده. یانم آقاشده: ج
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گرفت و من و تو حجم  یقی.نفس عمیشاد دمیعشق بود و شا دیزد ، شا یداشت برق م یزیچ هیچشماش  یتو

 ..دوست دارم.میعشق: دوست دارم زندگ نیا ی، اهواز شدن شاهدا یو کارون ، پارک ساحل دیآغوشش کش

 

: دیخودش کردن به صف کش ی وونهید ینم زدند و بعد دوباره نجواش جهان و برا میشونیپ یرو یهاش طوالن لب

 .ینباش یعاشقته ، نباشه وقت ایپور

نگاه  کی یو تو یمهمون کی یخواست تو یدلم م شهیدوست داشتم ، هم یلیرو خ ندرالیکه بودم کارتن س بچه

 هیبشم و با  وید کیخواست وارپ قصر  یم هم دلم یجا بزارم ، گاه ششیپرنسس بشم و بعد کفشم و پ کیعاشق 

و  ادیپرنسس قراره ب هیکه  یخفته ا یبایشدم ز یم اهامیرو یمواقع هم تو یبوسه اون و از طلمسش خارج کنم.بعض

شدند.پر از فاصله ، از  ایتر رو شیب دمیهرچقدر قد کش میبچگ یاهایلب هاش و ببوسه و از خواب خارجش کنه..رو

 یکنم و فراموش کنم مرد یکنم ، خوب زندگ یخواستم زندگ ینگاهم دنبال عشق نبود.فقط م گهیبه بعد د ییجا کی

 ..ردهبه خاطر عشق مارو ترک ک

ه ، بدون توجه ب رانیا یکه مرد خوش صدا ینقطه ا نیبرام پوچ شدند ، تو ا میهام بچگ ینقطه اما انگار فانتز نیا تو

و  میقصه بود ایدن یکردند.ما نه تو رییباورام تغ یگه همه  یز عشق مو داره برام ا دهیآغوش کش یشهرتش من و تو

دلبر که  کیشده بود به  لیخودم ساخته بودم تبد یکه برا یویعشق هم از اون د یمثل اون مرد بود ، حت اینه پور

مرد بود..محکم  یادیجادو ، فقط ز ریقصه پرنسس بود و نه اس یمرد نه مثل مردها نیبره.ا شمیخواست از پ یدلم نم

تخت  یقصر قصه ها و نه تو یدوست داشتنش حساب باز کرد و من نه تو یشد رو یکرد ،م هیشد بهش تک یبود.م

اهواز عشق و تا سرحد جنون  یعنی بامیز یدل شهر پر از افسانه  ی، تو رانیخفته ، بلکه کنار کارون پرشکوه ا یبایز

گرفت.از قلب  شهیتنم ر یهمه  یاون خون تو قیشد و از طروارد خونم  میبا رگ هام حسش کردم چون مستق

 شروع شد و به روحم ختم شد.

 یزادیمرد کامل شدم.پر نیکرد با ا یکه ثابت م یوندیروحمون خورده ، پ نیب یوندیپ کیدونستم  یحاال به بعد م از

 خواننده. یآقا یزاده  یزاده..پر یوصل شده اما در کنارش رشد کرده و شده پر ایکه وجودش به وجود پور
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زد: بگو  یم ادیکارون فر یگرفت و با صدا یو به دست م نشی، دورب ستادیا ینقطه م نیهم یجهان درست تو کاش

 ..بیس

***********************************************************************

*********** 

 ..یپدر ی خونه

 دیشا یتعصب چیمادر بود.ه یخونه  شهیمن هم یدرک نکرده بودم.خونه برا کلمه رو نیوقت معنا و مفهوم ا چیه

 یخونه به عنوان دختر داره ته م نیا یعمر موندنم تو گهیدونستم د یم یکلمه نداشتم اما حاال ، وقت نینسبت به ا

تختم نشستم.چندتا  یچمدونم و بستم و رو پی.زندگرفت یقلبم و گاز م یمشک یمثل مورچه ها یزیغم ر هیکشه ، 

وارد شد: جمع  یاونا.در اتاق آروم باز شد و مامان با لبخند ی رهیمونده بود و نگاه من خ شیآرا زیم یاز کرم هام رو

 !زم؟یو عز لتیوسا یکرد

 صاف تر نشستم: بله. یهام کش اومدند و کم لب

 !ن؟یایم دیتکون داد و آروم اومد و کنارم نشست: واسه ع یسر

از خودم  یتر شیکنم.انتظار ب یلوس دارم برخورد م کمیکردم  ی.حس مدمیکش میروتخت یارچه پ یرو یدست

 .امیمن م ادیهم ن ایداشتم: پور

 !یدور ش هیثان کیاجازه بده ازش  گهیدونم د یم دیتر شد: بع قیمامان عم لبخند

 

 کنه. یو درک م نیا ایخونم ، پور نیدختر ا شهیمحو شد: من تا هم لبخندم

زن  نی.ازهیر یشد، چرا تا به حاال دقت نکرده بودم دستاش پر از لک و چروک ها ریمامان اس یدستا ونیم دستم

ه بود ک ییها ییالال هیشب یبه دستام داد که چشمام بسته شد.صدا یما سه تا کرده بود ، فشار آروم یخودش و فدا

 یچشات از عشقت م یحال وقت نیشوهر بدم ، اما با ا رکردم دخترم و راه دو یخوند: فکر نم یبچه بودم برام م یوقت

 خوده. یبودنم ب یگه ناراض
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 کردم تهران موندگار بشم. یانداختم: خودمم فکر نم ریز سرمو

دلم..منم حسش کردم اما با پدرتون..که  زیعز هی، عشق حس پرشکوه نیمحو شد: خوبه که عاشق هم لبخندش

م رفت یجلو م ی.هرچطرفه بود کی یجاده  کی نی، مال من ع نهیدوتا عشق ا نیبود.فرق ا میآدم زندگ نیاشتباه تر

 نیو ا ادیاونم م یر یطرفست ، تو که م دوشد اما شما ها جادتون  یکرد و ازم دورتر م یتر م شیاون سرعتش و ب

 .زادمی.قدردانش باش پرکه خدا به مخلوقاتش داده یحس نی.اعظم ترنشهیآفر نیکمال ا دنیرس

 یمن چشما یبود.چون چشما زونیکه از نگاه کردن به چشمان گر یشدم ، مامان رهیمامان خ یچشما یبغض تو با

، درد داشت حالش.مردش  دید یچشمام م یاز دست رفتش و تو یها یجوون یکه انگار همه  یهمون مرد بود.مادر

شده بود.نگاهش  ریاون روزاش انگار پ یجوونکه هوس بود و اون تو اوج  یعشق یبا سه تا بچه رهاش کرده بود به هوا

 کرد.. یشد و انگار داشت دردهاش و تو اون نقطه ترجمه م رهینقطه خ هیبه 

 دونست من عاشقم. یم خوب

 .رشمیدونست من درگ یم خوب

 حس خوبم نبود. قیال

 بشم. نیبره تا که غمگ خواست

 اون باختم. یپا امویدن

 با نگاهش بافتم. امویرو

 لش از سنگه و ..کردم د حس

 .که ساختم. یآبه قصر رو

..حاال مادرانه هام میزندگ دیعشقم و ام نیمامان پر از ارتعاش بود: من جاش و با شما پر کردم.بعدش شما شد ی)صدا

 به بچش بگه( دیبا یبگم که هرمادر ییزایو من از چ میبا هم حرف بزن کمیکنه  یمن و موظف م

 .ادمیباز  فتهیدونم م یم
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 خواد برگرده باشه باز با من. یم

 اما.. مونهیاالنم پش دیشا

 که عاشقه دادم. یجاش و به کس من

 خاطره هامون دلش نسوخت ساده دل کند و رفت. واسه

 ول کرد و رفت. هوینامه ها و عکسامون و سوزوند  همه

 و زد و االن..بعد اون همه قول و حرف.. زیهمه چ دیق گهید

 .چشماش و بست و رفت.نسوخت..من و فروخت. دلش

 یخونست و به زود نیرفتنام به عنوان دختر ا نیدونستم آخر یکه م یرفتن نی، من بابت ا میبغض داشت هردومون

دستاش گرفت و  ونی.سرم و مکه زمانه به بدنش کوفته بود ییشدم و مادرم بابت دردها یعشقم م یعروس خونه 

حاالت باز لبخند داشت.صبور  نیا یهمه  باصبور بود چون  یلین خپاش نشستم.ماما یمن از تخت سر خوردم و جلو

و  میشونیمن بود.با لبخند خم شد و پ یزن اسطوره  نیراجع بهش نگفته بود.ا یبد هی یهمه سال حت نیبود که ا

 رونیو همش ب یذاشت خونه بمون ینم ایپور نیمدت که اهواز بود نیزدم اما ا یزودتر م دیحرفا رو با نی: ادیبوس

 زاره؟ یم ریتأث گهینفر د کی یزندگ یرو متیکرده و هر تصم رییتغ تیزندگ طیشرا گهیکه د یوند یم ی.مادرنیبود

 ی.روزشه یمشترکتون داره زود شروع م یگونم و نوازش کرد: زندگ یآروم تکون دادم ، با انگشت شصتش رو سرمو

م اون پسر خودش و بهم ثابت کنه که زودم موفق شد خواست یبود و م دهیمخالفت گذاشتم فقط چشمم ترس یکه بنا

 یتهران و زودتر از عروس یر یم ی.دارنینیبنشعقد  یکردم بتونه قانعم کنه انقدر زود سر سفره  یاما فکرشم نم

 دی..تو باستیشناخت طرف مقابل ن یهمه چ یاما مادر نیشناس یدونم چقدر هم و م ی.نمیقراره باهاش هم خونه ش

رابطتون سرد شه ، هرروز بهش بگو که  یوقت بنا چی.نزار هادیو بم خودت دستت ب ریز دی.اول بایبرس یبه خودشناس

 یکن ، گاه هیکنه.بهش تک هیخواد زنشون بهشون تک ی.مردا دلشون میهست یراض تیچقدر از بودنش تو زندگ

شده  بزرگ یپسر بچه ها نی، ا یدار ازیبسپار بهش ، بزار حس کنه بهش ن یانجامشونم دار ییکه توانا ییکارا یبعض

دوتا اصل  نیا یمرد رو ی، همه  رتشیغرور و غ یرو ینکن دست بزار یوقت سع چی..هرنیگ یحس قدرت م نیاز ا

 یکه م نهیهم ی، برا میشادش نباش.دخترکم ما زنا با مردا متفاوت یروزا قیبنا شده.مرهم شو واسه زخماش و فقط رف

به هم صحبت ندارن ، فقط سکوت و آرامش حالشون و خوب  یاجیاحت ی، مردا موقع ناراحت یخودتم بشناس دیگم با
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پوش خوب ب یخونه لباسا ی.براش تویباشه باهاش حرف بزن یکیخواد  یدلت م یناراحت یکنه.برعکس تو که وقت یم

 دنیگجنگجو واسه جن هی،  ایببحثتون شد کوتاه  ی..وقتابونینه مردم کوچه و خ یباش بایز دیاون با یباشه برا ادتی، 

 یو بچرخونه ب لحشبزاره و عقب بره هرچقدرم اس نیمقابلش باشه و اگه نفر مقابل سالحش و زم یکی دیبا شهیهم

ن نک یانجام بده ، سع یبرات چه کار یبراش بگو..بگو دوست دار ازاتیشه.از ن یو باالخره خودش خسته م دستیفا

ترک مش یزندگ یتو زادمیاونم حرفاش و بزنه.پر یو بزار یحرف بزن دیبا ی، گاه یو با رفتارت بهش بفهمون زیهمه چ

روز دو یکیبا نظرش مخالف بود همون اول نزن تو برجکش و بعد  ییجا ظرت، اگه ن یکن تیاصول و رعا یسر هی دیبا

ونه ت یزن م هیکه  یا یفکر یب نیبزرگ تر نی! مردارو سر لج ننداز..ام؟یکار و بکن نیا ستیبگو به نظرت بهتر ن

 یاکه بر یاحساس و بهش القا کن نیا یو طور یبهش حس قدرت بد دیدستت باشه ، با دیقلق مردت با زمیبکنه.عز

از اونم بخواه بهت بگه.گفتنش باعث  یحت یو به زمان بدوزه.بهش بگو دوسش دار نیبودنت زم ینگه داشتنت ، برا

ها  جمله نیقداست ا نینکن یمهمه...اما کار یلیمقدمه بهش بگو برات خ یب هویشه خودتونم حالتون بهتر شه ،  یم

 دتایوقت  چیباش و ه بایبراش تازه باش.ز شهی، هم یدار دوسشبره..نه فقط تو حرف که تو عملم ثابت کن  نیاز ب

ن.نزار ک براش لوس ی.خودت و گاهنیستیپاش با دیپس با نیخودتون ساخت میرو شما دونفر با تصم یزندگ نینره ا

 مادر؟! یزن..متوجه حرفام هست کیهنر تواِ به عنوان  نیباشه ، ا ینواخت کی ریاس تیزندگ

 

 یپاش گذاشتم: مامان من م یو سرمو رو دیداشت.چونم لرز یبود که دست از سرم بر نم یدونم اون بغض چ ینم

 ترسم.

مثل عشق قراره  ییرویحس و دارن ، اما خوشحال باش چون ن نیدخترا ا یموهام نشست: همه  یرو دستش

 کنه... یکمکت م روین نیهمراهت باشه.ا

 من و نیرابطه احساس ب نیاز ا یبخش هیسخت تالش کنم. دیبا یزندگ نیا یانداخته بود که من برا ادمی حرفاش

بود.قرار بود به هم  میهم و حسمون بش ییکه باعث رشد و شکوفا یاحساس به طور نیا تیریبود اما بعدش مد ایپور

انه که عاشق یخواستم ازدواج یدوشم بود.م یور ینیسنگ تیبودم مسئول دهیو تازه فهم میکه شاد باش میکمک کن

م و کرده بود.سر انشیساده برام ب یلیبود که مامان خ اجیاحت یتیریمد کیوسط  نیشروع شده عاشقانه هم بمونه ، ا

 ن؟یش یبپرسم ، ناراحت نم یزیچ هی پاش برداشتم: یاز رو

 !د؟ینقطه رس نیبه ا میدونم چرا زندگ یم نارویکه ا یمن یبپرس یخوا یکم فروغ شد: م چشماش
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 یبود.چونم و گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم.چشما نیسوالم هم قای.دقدمیانداختم و شرمنده لب گز ریز سرمو

 رهیجز هیدلش با من نبود. رانیا یصدا یچشمام: ناصر آذرخش ، اسطوره  یجلو ایلرزش دن یعنی نیو ا دیمامانم لرز

براش  یا یرنگ ی رهی، من جز یداشته باش شدوس یتون ینم ینش شیبوم یهرچقدرم خوش آب و هوا باشه تا وقت

 .جا گذاشته بود گهید ی رهیجز هیکرد.چون دلش و  دایدرست کردم اما اون..باالخره راه فرارش و پ

 شیدیوقت بخش چیشدم: ه رشیکرد از پشت سر خ یکه داشت خفم م یاز جاش بلند شد و من با بغض مامان

 مامان؟!

 کردم یلحظه حس م نی.تو ادر موند و صداش مطمئنم کرد سد چشماش شکسته یاما برنگشت ، دستش رو ستادیا

 چیکه بدون ه نیا یبرا یرفتنش آره ول یبفرسته:برا ایراحت دست پور الیداره تا دخترش و با خ اجیبه بودنش احت

 با من ازدواج کرد نه..پدرت آجر اول و خودش کج گذاشت. یعشق

که  یرنگ یکه پر بود از آرزوها یمن به چمدونم دوخته شد..چمدون یو بعد بستن در پشت سرش ، نگاه اشک رفت

 اد شده بود.ب ریدونم کجا اس یمامانم...نم یکرده بودم.اما آرزوها رهیذخ امیدن یبرا

ه شاگرش ب نیدونست من همسر بهتر یم یعنیشناخت؟!  یم دید یکرد؟! من و اگه م یبابا اصال بهمون فکر م یعنی

 خودش شدم؟! اشکام و با خشونت پاک کردم. یگفته 

 حس جهان بود.. نیگفت ، عشق پرشکوه تر یمارو به هوس فروخت..مامان راست م بابا

 

 بدم.چون عشق...پاک بود. میکه پدرم بابتش مارو ترک کرد تعم یحس و به حس نیتونستم ا ینم من

***********************************************************************

****** 

سپهر  یها یکه به شوخ یکه پوست گرفته بود و به طرفم دراز کرد ، با لبخند همون طور یا وهیبشقاب م ایمان

خواهر  وایکه حلقه کرده بود برداشتم و تشکر کردم.ش یتکه از موز کیکردم  یو شهاب گوش م ایمان یپسرعمو

کر ف زادی: بسه ، االن پردیبود و لباساش و عوض کرده بود کنارم نشست و رو به اون دونفر غر دهیشهاب که تازه رس

 طرفه.. هیاول یانسان ها ی لهیکنه با قب یم
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 برم. ی.من دارم لذت منیپا انداختم: تورو خدا راحت باش یروخنده نگاهشون کردم و پا  با

 لذت داره؟ نایا اتیجفنگ نیا هیبرام تکون داد: د آخه قربونت ، چ یسر وایو ش دندیخند همشون

 مفرح تره. یدهنم گذاشتم و بعد قورت دادنش جواب دادم:از کارتن تام و جر یو تو موز

شده بود به طرفم برگشت.مرد فوق العاده مهربون و  یهاش جوگندم قهیکنار شق یکه کم ییسپهر با اون موها هوی

 نه؟! میبود: بله ؟! دست شما درد نکنه موش و گربه هم شد یا یدوست داشتن

 

شونه باال انداختم که دوباره خندشون و به هوا برد ، مادرجون به طرفم اومد و با اون لبخند مهربونش زمزمه  یتخس با

 .میشام و بکش یسفره  میخوا یپسر کجا موند.م نیا نیزنگ بزن بب کیم ، پاشو کرد: دختر

 االن. نی: چشم..همدمیجام بلند شدم و گونش و بوس از

 یتو شی، زمان مجرد ایمان یکه به گفته  یعمارت یو دست گرفتم و از عمارت خارج شدم.امشب مادرجون تو لمیموبا

و  ایبودند که من نبود پور رینظ یخانواده ب نیشام و انقدر ا یه بود براجا ساکن بود مارو دعوت کرد نیا رانیا

که  دشهیکار جد ریسرش به شدت شلوغه و درگ تمدونس یو ناراحتم نکنه ، هرچند م ادیبه چشمم ن رکردنشید

ار کردم و کن یرو شیعمارت پ اطیح یتو ی.کمداد یم لشیتر تحو عیسر دیبود و با یونیزیتلو الیسر کی تراژیت

انداخته بودند.عمارت بزرگ و  هیسرم سا یمثل چتر باال دیب ی، شاخه ها ستادمیمجنون بزرگ و بلندش ا دیدرخت ب

عمارت بهم دل  نیدل ا یتو ایو مان ایکردم که پور یچشمم تصور م یرو مرتب جلو یو من دوران بود یفوق العاده ا

خستش ، دلمو به بند خودش  یکه صدا دیطول نکش یلیقرار دادم.خ و کنار گوشم لیبستند.شمارش و گرفتم و موبا

 زم؟یدرآورد: جان دلم عز

 شما؟! نیدار فیزدم: سالم آقا ، کجا تشر هیتک دیب یتنه  به

 مشترکمون تنهات گذاشتم. یمهمون نیاول یمن و ببخش دی.باامیراهم قشنگم ، دارم م یکرد: تو یکم جون ی خنده

 کردم : چقدر خستست صدات! اخم

 !رمیجون بگ نمیخوام تورو بب یشه ، فقط م یگرفت: نابودم ، چشمام باز نم ینفس
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 زام! یانرژ یمگه من نوشابه _

 .شتمیپ گهیربع د کی.یدار ییتر برام کارا شیگفت: از اونم ب طنتیش با

 نیه هیدرست بچرخم ، ترس خورده  نیتردآ دنیبا خنده گفتم و تماس و قطع کردم و اومدم بچرخم که با د یا باشه

 .دستاش و با لبخند باال آورد: نترس دختر خوب منم.دمیلب هام اومد و دو قدم عقب پر یرو دهیکش

 یم کاریجا چ نیزد قرار دادم: سکته کردم که من ، شما ا یکه تند م نمیس یفرستادم و دستم و رو رونیو ب نفسم

 ن؟یکن

 زده. بشونیکجا غ ستیچشمم به رقص دراومد: اومدم دنبال دوقلوها، معلوم ن شیو چال گونش پ دیخند

 انداختم: فکر کنم رفتن پشت عمارت.. یاطرافم نگاه به

نگاهش کردم.لبخندش مهربون  ی، سوال دیو به طرفم چرخ ستادیا هویتکون داد و خواست به اون طرف بره که  یسر

 ینگاهش م شهیمواقع از پشت ش یو من بعض دیب نیا ریز ومدیم ایبا پورصحبت کردن  یهم برا ایمان یزمان هیبود: 

 بودم. یزیت پسرزنه.کال از اول  یحرف م یدونستم داره با اون تلفن یکردم.م

 قراره همسرتون شه! نیدونست یزدم: اون موقع م یلبخند شیخودخواه به

بشه، من  میزندگ یقراره همه  ییمو طال یکردم اون دختره  یکرد: معلومه که نه ، فکرشم نم یجذاب یخنده  تک

 بود. ادیز طنتاممیکال اهل ازدواج نبودم..ش

ازم خواسته بود دکتر صداش نکنم برام قابل تصور و خنده دار بود:  یو که جد نیآترد طنتیتر شد.ش قیعم لبخندم

 شد؟! یبعدش چ

که حساسم  یتنها کس ی، رو مهیدرست مرکز زندگ دمیو د به خودم اومدم هویفرو کرد:  بشیج یدستاش و تو جفت

 داره. یخاص یچقدر جا دمیفهم ریکنم.اون زنم بود اما انگار د یم یبودن کنارش لحظه شمار یاونه و برا

 گرفت.به طرفم یم یتر شیکه بخوام مرتب عمق ب نیانقدر صادقانه و پر از عشق بودند که لبخندم بدون ا حرفاش

هممون از بابت اون  الیچقدر خ یدون ی..مآروم تره یلیخ ایو اونم لبخند خاصش و زد: بعد از عقد تو و پور دیچرخ

 ؟یبود راحت کرد مونیعمارت هم باز نیکه تو هم یپسر غد
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 پام ضربه زدم: من کنارش آرومم. ریز زهیجمع کرد و با نوک کفشم به سنگ ر نمیس یرو دستامو

اعتماد بود اما با  رقابلیدر نظرم سست و غ یلیآدما خ نیا دنیمد.جنس مرد تا قبل از دو پدرانه جلو او مهربون

داشته باشه ، مرد  یو قو فیکه ضع ستین اریمع کیشدم مرد بودن  یکه االن کنارم بودند متوجه م ییکسا دنید

ام بلکه به تم زانشونیکه نه تنها به عز یتیحما حس..پر از ای، سپهر ، شهاب و در صدرشون پور نیآترد یعنیبودن 

اونم کنار تو انقدر آرومه  یتونه باشه وقت ینم نمیاز ا ریشونم نشست: غ یکردند.دستش رو یالقا م انشونیاطراف

 خانم عکاس.

 و پر از شور: من ازتون ممنونم...بابت یبود، نارنج زییپا یخرمالوها هیشب دیشد.رنگش شا یپر از حس قدردان لبخندم

 حس خوب کالمتون.

خودش و ازمون جدا  ایپور یوقت یکنه ، حت ینم رییتغ نمونیوقت ب چیه یزیچ چی، ه میخانواده ا هیزد: ما  یچشمک

متوجه  دیکه نابود شده بود و حاال دوباره متولد شده ، پس با یشور زندگ ایدن هیبا  یکرد.حاال تو اون و به ما برگردوند

 .یزیبرامون عز یباش

جا واقعا  نی.امیبود نیریشهرم اهواز ش یشکر ها یبود.من و کام دلم هم مثل ن نیریکالمش گس نبود.ش یخرمالو

که  یانیجا آدما نه از جنس اون مرد بودند و نه از جنس اطراف نیخودش و حفظ کرده بود.ا یانگار خانواده مفهوم واال

 غیج یمشت محکم.با صدا کیدست بودند. یها شتعمارت همه مثل انگ نیا یخوبشون بود.اعضا نشونیخاله ب

 سوزوندن..من برم سراغشون. شیدوقلوها باز آت نی: ادیچرخ عیسر نیبهار آترد

به عمارت شدم.شال سرم و مرتب  ایپور نیکه سرم و چرخوندم متوجه وارد شدن ماش نینگاهم بدرقش کردم و هم با

اه در و محکم بست و نگ دنمیشد و با د ادهیپ نیو به طرفش قدم برداشتم.از ماش دمیکش نییپا یو کم زمیکردم و بل

د ش دهیکردم تو بغلش ،دستاش محکم دور بدنم تن رتشد.قدمامو تند کردم و خودم و پ یخستش پر از انوار مهربون

: احوال دیوسموهام و ب یبار رو نیو چند دیکش یقیپام هم متوقف شد.نفس عم ریز یخرچ خرچ سنگ ها یو صدا

 خوشگل من؟!

 ..گذاشتم و ابروهام و باال فرستادم: خوب و دلتنگ تو. نشیس یو رو چونم

 نفسم؟! یاومد یجونم.خوشمزه ، با چ ی: ادیو بوس مینیطاقت خم شد و نوک ب یب
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آژانس  یحساس بود: خودت گفت یلیرفت و آمد خ ی.رودیپرس یو م نیجا ا نیمن از دانشگاه اومده بودم ا چون

 و اتوبوس و مترو هم راحت بودم. ی.هرچند با تاکسرمیبگ

 نیا یچندروز فرصت بده پرونده  هیشد: من ناراحت بودم اون موقع خوشگله. یشالم و جد ریو فرستاد ز موهام

 .میدار یبرات بر م نیماش هی میر یو ببندم م تراژیت کیموز

راحت  یلیخ یعموم لیمثل تهران رفت و آمد با وسا یشهر، تو  ستین یاجیجدا کردم: احت نشیکامل از س سرمو

 تره.

کالست تموم شد دل  ریشه گلم.مثل امشب که د ینداشت: نم ی،ولع بوسه هاش تموم دیگلوم و بوس ریشد و ز خم

 من راحت تره. الی.خیره تا برگرد یمن هزار راه م

 شما آقاهه.. یو به چپ و راست چرخوندم: چقدر تک کالم سرم

 لبم نشوند: و فوق العاده هم عاشق شمام خانمه.. کینزد ییبار جا نیو بوسش و ا دیخند

 

انداخت.دستم و  یقلبم و از طپش م هیچندثان یقلب ستیا کیکه مثل  ییجمله ها نیکم عادت کرده بودم به ا کم

طرفمون اومد: چشم و با وارد شدنمون خانم جون با ظرف اسپند به  میعمارت رفت یهم به طرف ورود یگرفت و همپا

 که پسرم. یایحسود از هردوتون دور باشه مادر ، چشم زنت خشک شد به در تا ب

: من  ، چشمکش دلم و به کف پام انداخت دیو به طرف من چرخ دیسر خانم جون و بوس یمردونه خم شد و رو ایپور

 خانمم برم. یقربون شما و چشم خشک شده 

دلم و داد دست  نشیقشنگ ، صوت دلنش یبود ، هجاها تمیمه.چقدر خوش رکل نیداشت ا یناب ی...چه آواخانمم

پسرا به جمعشون دعوت شد و هرکدوم  یو خنده ها یبا شوخ ایفشارش بده.پور انهیچهارساله تا ناش یبچه  کی

که کت تکش و از تن در  یره موند به اونیبا تازه متأهل شدنش سر به سرش بزارن.نگاهم خ یداشتند با کلمه ا یسع

نگرفتم اما  ایشونم نشست.نگاه از پور یرو ایداد و دست مان یآورد و داشت جواب سپهر و با لبخند موقرانش م یم

انه رها شده..پرو لهیمرد از انگار از پ نی: ارهیلب من شکل بگ یرو قمیلبخند عم کیگوشم باعث شد  ریز ایمان یصدا

 .مییتو ونیشدنش و مد
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و قورت  ازمیشده بود خارج شدم و با کج و کوله کردن دهنم خم  یخال شیپ یکه از هنرجو لحظات یدر کالس از

همون طور که مشغول  دنمیرفتم.سمانه با د نییو از پله ها پاکردم  کیجلو بازم و بهم نزد یمانتو یدادم.لبه ها

 ایپور ایکه آ دمیو حرکت صورت ازش پرس تزد.با دس یبچه ها بود لبخند نیاز والد یکی یبرا یمطلب حیتوض

 یوارد اتاقش شدم.سرش و از برگه ها یدر زدن چیراحت بدون ه الیبرام تکون داد و من هم با خ ینه.سر ایتنهاست 

 با ناز براش کج کردم: کالسم تموم شد. یلبخند شد.سر دنمیبا د قشیو دق ینگاه جد یمقابلش باال آورد و همه 

 نفس. یهمون لبخند ناب و مردونه از جاش بلند شد و به طرفم اومد: خسته نباش با

و نتونستم قورت  ازمیبار خم نیبازوهاش جا دادم.ا ونیهمون صورت به شدت لوس به طرفش رفتم و خودم و م با

نم زد.م یبچه گربه کرده بود آروم لبخند هیتر شب شیکه من و ب ازمیخم دنیبدم.دستاش نرم دورم حلقه شد و با د

 موندم: اتفاقا هستم. یهمچنان در حالت لوس کردن خودم باق

 !زم؟یعز یچ_

 : خسته.دمیمال راهنشیو به پ مینیب نوک

 زیز خودش جدا کرد.نگاهش دوباره مهربون و پدرانه شده بود: االن عزموهام آروم من و ا دمیو بعد بوس دیخند

 خونه. میر یو خاموش کنم م ستمیدلم.چندلحظه بهم زمان بده س

ه ک ییرو شیپ شگاهیبه خاطر نما شبی.واقعا هم چشمام پر خواب بود.ددمیخودم و باال کش زشیم یحرکت رو کی با

اصرار کرد  ایپور یعکسام شده بودم و هرچ نیدتریجد یکرد ، مجبور به کار رو یدانشگاه داشت برگزار م

به  کنج اتاق یستایا یو خاموش کرد و بعد چنگ زدن کتش از چوب لباس ستمیبار نرفتم.س ریچندساعت بخوابم ز

دادم  یاجازه م دیبازم اخم کرد: نبا مهین یبه چشما ینگاه میو بعد نطرف من اومد.دستش و دور بازوم حلقه کرد 

 .یبمون داریب شبید
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 یطور نیدونم چرا امروز حالم ا یبودن.نم داری: عادت دارم به شب بدمیپر نییپا زیاز م شیتوجه به اخم و نگران یب

 شده.

 که عادت دارم؟ یچ یعنیدلم. زیعز یکن یهم رفت: خب ، اشتباه م یتر تو شیب اخماش

شه  یکردم: م زونیاومد.خودم و از بازوش آو ی.عادت به اخمش نداشتم.هرچند اخم هم به نظرم بهش مستادمیا

 جون به تنم برگرده؟ کمیتا  یدوسم دار یشه اصال بگ یم ؟یشه انقدر با اخم نگاهم نکن ی!میانقدر غر نزن

و سرمو بغل گرفت:  دیسو بو میشونیپ عیاز نگاه مردونش چکه کرد.سر یطاقت یمحو شد.ب عیسر یلیخ اخمش

 ؟یشه تورو دوست نداشت؟حاال تو چ یمن..آخه مگه م یدوست دارم خوشمزه 

 ؟یحالم زل زدم بهش: من چ یو ب زیر یبود.با چشما ختهیبودم اما حرفاش جون به تنم ر خوابالود

 ؟یشه انقدر ناز نباش یگفت: م ی، با لحن محکم یلبخند و جد بدون

 یسونا کی ی.بعد انگار روح سرمازدم و گرم کردند.تودیباشن پر ختهیسرم ر یرو خیکه آب  نیمثل ا خوابم

 یجمله رو انگار م نیا دنیخواد.همون قدر دلم شن یزدن چقدر دل آدم گرما م خی کیبعد  نیدی.دیاختصاص

 به یحرفش چ دیکنم فهم فکر.ینفر خاص باش کیچشم فقط  یبودنات تو یو معمول یکه با همه عاد نیخواست.ا

الزم و به سمانه کرد و بعد  ی.سفارش هامیادامه نداد و دستم و گرفت و از اتاقش خارج شد گهیروزم آورد که د

کرد  و روشن نیکه ماش یجمله اش از سرم افتاد.اونم وقت یکه نشستم تازه گنگ نیماش ی.تومیاومد رونیآموزشگاه ب

که  دیجد الیسر تراژیهمون کار ت کیاز خودش..موز کیموز کیکرد.باز هم  تیشروع به فعال کیو پخش اتومات

بلند  یو شش کنارمون رد شد و صدا ستیدو کیزدم و همون لحظه  هیتک میبود.به صندل ومدهین رونیهنوز ب

.مال اون محو میزد یو هردو لبخند میانداخت یبود.بهم نگاه ایاز پور کیو لرزوند.موز نیماش یها شهیش کشونیموز

نرم از پارک خارج  یلیها داشته باشه.خ یلیواسه خ دینداره که شا تیدونستم شهرت اون قدر براش اهم یتر بود.م

 !م؟ینیبرات بب نیماش شگاهینما کی میده بر یاجازه م تیپاش قرار داد: خستگ ینرم دستمو رو یلیشد و خ

 !ستین یاجیاحت نیبرام تازه بود: من که گفتم ماش شهیعطرش هم ی.بودمیطرفش چرخ به

 یپام له م ریو ز نکیع نیشد چشماش و خوند.دست من بود ا ینم گهیچشماش گذاشت.د یشو رو یدود نکیع

 یوقت زمیعز یطور نیذهنم ناآرومه ا ؟یبار مقاومت نکن نیشه ا یفشرد: م ی.دستم و کمومدیکردم بس که بهش م

 .یگرد یسرما و گرما و برم یتو یر یم یدونم با چ ینم
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 تو؟ یبود یو کج و کوله کردم : شوهر حساس ک چهرم

 !دنشیداره شن یفرستاد: شوهر؟! چه لذت رونیب یکرد.نفس یشد به چهرم.حس نگاهش قلبم و ارغوان مات

دادن.کامل کج شدم به طرفش و به در  یآب قرار م یکه تو یآب رنگ یصورتم پخش کردم ، مثل قلمو یو تو لبخندم

 ا؟یجمعش نسبت به خودم زمزمه کردم: پور شهیحواس هم نیو زد و من شاد از ار یقفل مرکز عیزدم.سر هیتک

، با  ختیو روشن به قلبم ر زیر یستاره  یکرد و بعد نگاهش و به مقابلش داد ، اما همون چندلحظه نگاهشم کل نگاهم

 ا؟یو دور زد و نت هارو کنار هم به رقص در آورد: جان دل پور دونیدست م کی

 

دونستم االن وقت  یذهنم و به اشغال خودش درآورده بود.نم نیمدت ها بود سرزم یسوال هیمن من کردم ،  یکم

هم قفل کردم: از..اشکان  ینداشت.انگشتامو تو ینه اما به نظرم حاال که آروم بود پرسشش منع ایهست  دنشیپرس

 ؟یدار یخبر

و  نیماش یو پرت کرد جلو نکشیمتوقف کرد.ع ابونیخ ی هیحاش یو تو نیهم فرو رفتند و ماش یتو عیسر اخماش

 داره؟ یا یپرسش چه معن نی: االن ادیبه طرفم چرخ یعصب

مامان تو ذهنم پررنگ شد ، دستم  یترسوند.حرفا یکه من و از خودش م یا یشده بود همون پسر لجوج و عصب باز

 سوال بود! کیدلم..فقط  زیپهن و سفتش قرار دادم: عز یبازو یو رو

 سوال؟ نی، چرا ا نهیدستش گرفت: حرفم ا یمن و تو یهم متعاقبا بازو اون

 در قبالش احساس عذاب وجدان دارم. کمیانداختم:  ریز سرمو

عالم و خورده بودند: عذاب وجدان  یگره  نیبازوم و تکون داد و سرم باال اومد.ابروهاش کور تر ضیو با غ عیسر

 بره به درک...اشکانم یو مال من شد یبود ؟سهممیچ

 یو غالف م ریشمش دیبا” به دوتا جنگجو داره اجیجنگ احت کی” ذهنم پژواک شد  یمامان تو یهم حرف ها باز

لب هاش قرار  یگرفتم.دستم و رو یم تشیحساس نیاز ا یبود ، دروغ چرا..حس خوب یکردم ظاهرا..لبخندم واقع
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سوخت ، به زور حواسم و از اون  یلب هاش داشت م یدادم تا ساکتش کنم و کارم جواب هم داد.نوک انگشتام رو

 یهمه ناراحت نی، رسما ، شرعا و عرفا..پس ا یاالن تو همسر من ایانگشت ها و محل قرار گرفتنشون پرت کردم: پور

 نره من فرصت انتخاب کردن اشکان و داشتم اما تورو.. ادتیو  نیو تا ابد.ا شهیمال توأم..تا هم ینداره وقت

لبش  یکه انگشتاش جلو یو تند و خشن لب هاش و از حصار انگشتام آزاد کرد ، همون دست دیو عقب کش سرش

 !یرو جز من انتخاب کن یذاشتم کس یدرصد فکر کن م هی: دیو غر دیدستش به حبس کش یبود و تو

 ..یخودخواه و گنداخالق یزورگو کتاتورید کیو قورت دادم: تو  لبخندم

 یممنوعه  یدلم.تو منطقه  زیبه انگشتام وارد کرد: شک نکن عز یچشمام زل زد و فشار یتو ینرمش چیه بدون

 کتاتورید نیا یشم و تو هم محکوم یم خیآدم تار نیتر کتاتوریممنوعه من د یمنطقه  نیحفاظت از ا ی، برا یمن

 .روشنه؟یخودخواه و گنداخالق و دوست داشته باش یزورگو

گه از تونست ب یبود که م خیتو تار یداد.کدوم زن یپر دستش گرفته بود و داشت قلبم و باهاش قلقلک م کی انگار

 کتاتورید نیبهش زدم: من عاشقم ا یچشمک طنتیآد؟! سرم و جلو بردم و با ش یعاشق بدش م کتاتورید کی

 خودخواه و گنداخالقم. یزورگو

و خوش  نیخوش صداتر ایحبه چندروز قبل اعالم کرده بود که پورمصا کی یلبخند محو زد.اون  مرد تو کی باالخره

 یحرف دخترش ، چطور ب نیسروپا استعداد با ا نیکه ا دید یکشوره ، کاش بود و م نیجوان ا یخواننده  نیتر هیآت

 رسوند. اتیح یقرار شد و اون و به چشمه 

 ..دید یم کاش

 

 ادهیلب زد: پ شیمنیباز کردن کمربند ا نینگه داشت و ح کیبزرگ و مدرن و ش یلیخ شگاهینما کی یو جلو نیماش

 .زمیشو عز

 تادسیا نیماش یجمع کرد.جلو نمیس یسرجام نشستم و دستام و رو یناراحت بود.با سرتق یاز اون پرسشم کم هنوز

ود وش بنبرد خام نیا یکه برنده  یاون ژستش رفت و باالخره کس یدلم برا یتر از کم شیب ینگاهم کرد.کم یو کم

 یشد.همه  رهیچشمم خ یمحکم تو یلیکرد و خ ازدر و برام ب نیموهاش زد و با دور زدن ماش ونیم یمن بودم.چنگ
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شدم و حق به جانب زمزمه کردم:  ادهیپ نیخواست.از ماش یحالت بامزه و حسودانش و م نیوجودم لبخند زدن به ا

 ده. یم لمیحسود بودنم اضافه کنم ، من و خوابالو آورده به زور اخمم تحو ستتیبه مجموعه صفات شا دیبا

و  مییشنوا یگوشم تار به تار عصب ها ریکنارش خواستم رد شم که بازوم و گرفت ، نگاهش نکردم اما صداش ز از

 !؟یکرد.انگار بهش دچار شدم: مگه شک داشت ریدرگ

 یرو م ایشدن ، چون مطمئنا اگه مردم پور شگاهیداخل نما یا، عجله داشتم بر نمشیسرم و کج کردم تا بب یکم

 !؟یبود: به چ یکار سخت تیجمع لیشناختند جدا کردنش از س

 شیپ یکوبندش جلو یمرد بود.جمله  نیضعف ا یدلخور بود.اشکان انگار نقطه  یادیچشماش محکم و تا حد ز هنوز

جملرو گفتم ، که به  نیاز عشق تنها گذاشت: قبال هم ا ظیمه غل کی ونیتر و گرفت و من و م شیب یحس ها یرو

 داشتنت حسودم.

 یحرف و زده بود و من تمام باورها نیبود ا ونمونیاشکان م یباز هم پا یبارون اونم وقت ریروز ز کیبود ،  ادمی

حرف  نینگاهش موقع زدن ا تیبار اما قاطع نیبعدش به دست همون قطرات بارون شسته بود.ا یخوشم و با جمله 

صورتم فوت کرد و با دستش  یو کالفه تو سشبه بغل کردنش داشتم.نف یبیو ولع عج لیچشم دلمو گرفت و من م

بود.ناچار  ختهیاعصابش و بهم ر یجامو که حساب یانگار نداشتم تا جبران کنم سوال ب یاشاره کرد وارد شم .حرف

 یاون حرف و کم کرد.حاال که فکر م دنیاز شن یناش یش گر گرفتگخنک یمطبوع و کم یوارد سالن شدم و هوا

 یحسادت بچه ا یحت ایمن  یبه داشتن همه جانبه  ایداشت ، مثل حسادت پور یقشنگ یکردم حسادت هم بعد ها

که تمام  یرابطه ا نیا یشد تو یتر م عیانگار داشت وس دمیرو بغل کنه.د یا گهید یکه دوست نداره مادرش بچه 

ش و با گفتن خو دبه طرفمون اوم یپسر جوون عیسر یلیبود.با ورودمون خ نیریبودم ش دهیکه براش تن ییرشته ها

به  ینگاه میدست داد.خوش آمدش و روبه منم تکرار کرد و من با لبخند جوابش و دادم و ن ایراد با پور یآقا دیآمد

به اسم  یبا اون پسر که مهران نام داشت کرد و سراغ فرد یبشخوش و  ایانداختم.پور نیسالن بزرگ و پر از ماش

از پشت سرمون باعث شد هردو  ییخوش آوا یبود که صدا ندادهبهش  یو گرفت.هنوز اون پسر جواب اوشیس

چندلحظه باعث شد فقط با کنکاش  تشیقفل بشه که اغراق نبود اگر بگم جذاب یکس یو من چشمم رو میبچرخ

 یب یخواننده  ی..احوال شما آقایجا فکر کردم سر کارم گذاشت نیا یایم یگفت یخودم وقتنگاهش کنم: به جان 

 معرفت.

 ..اوشیس نمیکرد : ا بیج یبا لبخند دست تو مهران
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دستاشون خشک شد ،  یگره  یبه طرفش رفت و من نگاهم رو یحرف چیبدون ه یبا نگاه مردونه و لبخند محو ایپور

 آقا بود. نیا اوشیپس س

 

بودند و تو اون حالت که مقابل  کلیهم قد و ه بایشد ، هردو تقر یطوالن یمردونه و با لبخندشون کم یپرس احوال

 یکردند.برا یوسوسه م نمیلمس دورب یبودند و دستاشون تو هم قفل شده بود بازم من و دلم و برا ستادهیهم ا

عکس ناب از  کیو بعد خلق  نیدورب ی دنهب یبدنم ، حس سرد ی هیشاتر ، کج کردن زاو ینشستن انگشتم رو

و  لیم نیهردوشون هرلحظه داشت ا ستادنیکشوند.طرز ا یچشمم و دنبال خودش م یکه هرجا و هرمکان ییایپور

و خاص  یشگیکردم لبخند بزنم ، لبخند هم ی.سعدندیکرد که باالخره هردو به طرف من چرخ یتر م شیدرونم ب

 کیشد ته نگاهش  یمهربون تر شد هرچند م یکم اوشیس یچهرم.چهره  یامضا دشده بو ایخودم و که به قول پور

به  ینگاه کوتاه میکه نسبتا بلند بود و من ن ی.دو قدم به طرف جلو برداشت ، دو قدمدیرو هم د یو خنک زیر طنتیش

 یو بعد سع داشتبا کمرم  یتر از دوقدم برداشت و کنارم قرار گرفت ، دستش تماس کوتاه شیانداختم که ب ایپور

من که  یمی، از دوستان قد یهاتف اوشیس شونمی، ا زادیکردن توجهم و از اون تماس به صداش بدم: همسرم پر

 .میکرد دایهست دوباره هم و پ یچندوقت

تر  شیو ب تشیتونه جذاب یم یبا چه نوع لبخند یدونست حت یبود که خوب م یزد ، پسر یلبخند موقرانه ا اوشیس

 سرکار خانم . دنتونیکنه: خوشحالم از د

من از لبخند  فیتوش مهارت نداشتم.تعر ادیکه ز یلبخند موقرانه بزنم ، کار کیبود مثل خودش منم  نیا میسع

 دیهمرنگ خودم بود.سبز و شا شهیهم دیبود که بخواد انواع داشته باشه ، لبخند شا یساده تر از اون یلیخ

رنگ و به خودش  کیتونست  یم شیوبه زا هیتر از دو رنگ داشت ، زاو شیب یکم شاوی..اما لبخند سیصورت

 خوشبختم. تونییممنون ، منم از آشنا یلیاختصاص بده: خ

 کمی باال نیببر فیمحکم گفت: تشر یلیخ شگاهینما یانتها یدستش به طرف راه پله ها تیتکون داد و با هدا یسر

 در خدمتتون هستم. نیانتخاب ماش یبعد برا نیبش ییرایپذ

وردن خ حایبهم فشار آورده و دلم نشستن و ترج یتا چه حد خستگ دیبهم انداخت ، فکر کنم فهم ینگاه کوتاه ایپور

 شگاهیدوم نما یاون وارد طبقه  ییتکون داد و با راهنما اوشیس یبرا یکنه که سر یرو طلب م یچا وانیل کی

ه ب یدونم اون جا چه حس یکرده بودند ، نم هیتعب وناز مهموناش ییرایپذ ایاستراحت و  یجا رو برا نی.انگار امیشد



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
400 

 

و خودش هم از  میمبل ها نشست یو گذرا رو مهمون چشماش کرد.با تعارفش رو عیلبخند سر کیداد که  اوشیس

 یکم یبا چشما بشی.روبرومون نشست و بل همون لبخند مردونه و البته ترکارهیب یمهران خواهش کرد برامون چا

م باور دمیاما انگار تا االن که خانمت و د یبودم نامزد کرد دهیکه شن نیمخاطب قرار داد: با ا رو ایپور طنتشیپر ش

 شد. ینم

من نبود که دلم  ری، تقص نهیژست نش نی.بارها ازش خواسته بودم با اکردم یهم انداخت ، اخم یپاهاش و رو ایپور

خوره عاشق  یدوختم و منتظر جوابش شدم: چرا؟! بهم نم زیم و به مکرد .نگاه یطلب م طنتیژستش ش نیا یبرا

 بشم؟

 ی: راستش و بخوا شیشونیپ یرو ختیاز موهاش که به سمت باال حالت داده بود ر یشد ، طره ا لیبه جلو ما اوشیس

 ..نه.قیرف

 خانم.. دیببخش دیهم نگاهش و به سمت من سوق داد: البته با بعد

که همه معتقد بودند  ییایرو بدونم.پور ایاومد جواب پور یبراش با لبخند تکون دادم تا راحت باشه ، بدمم نم یسر

وجودم  ینوع نگاهش رو نیپرده تر یب دیامر محال بود.بهش نگاه کردم ، نگاهش روم بود.شا کی بایازدواجش تقر

 یتو ییآدما هی شهیبه من جوابش و داد: هم رهیخ وبا غلظت باال حل شد  یمهربون کینگاهش  یزده بود.تو مهیخ

بهم  نی، خوشحالم از ا نهیزنن ، اما رک و راستش ا یمعادالت آدم و بهم م یشه که همه  یم داشونیآدم پ یزندگ

 خوردن تمام معادالتم.

کردم تا مبادا با  رهیهام ذخ هیر ینفسم و تو یحرف گرفت و من همه  نیبا ا یتر شیب طنتیعمق ش اوشیس نگاه

اعالم کرده بود.انگار مهره هاش و  بایو ز تشیکالم و از دست بدم.رضا ینیریش نیا دنیحالوت شن دنمینفس کش

باره  نیگم کرده بودم که انگار اول یطور.دست و پام و میشد یکه هردو آچمز م دیچ یصحنه م یرو یطور شهیهم

و زده بود.مگه مرد  دنمید دیکردن مادرم ق یراض یه مردونه تا پاک یشنوم ، از مرد یرو ازش م یحرف نیدارم همچ

 تش؟یکه انقدر دلم قرص باشه به بودنش و حما یکردم؟! کس یم دایتر از خودش پ

 دهینگاهمون به طرف پله ها کش یکفش یپاشنه  یمتوجه حالمون شد که بحث و کش نداد ، با صدا اوشیکنم س فک

بلند شد  عیسر اوشیگنگ شد.س یدستش بود نگاهم کم یچا ینیکه س ییبایدختر نسبتا قد بلند و ز دنیشد و با د

 !؟یکن یم کاریچ جا نی، ا زمیدختر و شکل داد: سارا عز حیو به طرفش رفت و لبخند مل
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 یمنفس نفس  یصورتش و عقب روند ، کم یرو یها یسپرد و چتر اوشیس یمردونه  یرو به دست ها ینیس دختر

خونه که مهران گفت  میاگه کارت تموم شده باهم بر نمیبب امیشدم گفتم ب یجا داشتم رد م نیبودم از ا رونیزد: ب

 رو ازش گرفتم و خودم اومدم باال. ینیراد مهمونته ، س یآقا

 یدستش و پشت کمر دختر گشیرو گرفت و با دست د ینیدست س کیخورد ، با  یتکون مختصر اوشیس سر

اعتراف داشت  یزن و شوهر بودند؟! جا یعنیاومد. یتر هم به چشم م شیشدنش ب کیبا نزد شییبایگذاشت که ز

داشت: احوال شما سارا  ییارنگ آشن ای.لبخند پورمیاز جامون بلند شد ایاومدند.همراه پور یم گهیبهم د یادیز

 خانم؟!

 نیجلو جلو ،واال شما شد نیگرفت شیراد ، دست پ یآقا نیدار اریصورت سارارو کاور کرد: اخت ییبایو ز حیمل لبخند

 .جهان بعد کار معدن البته یکارها نیشده جزء سخت تر دنتونیو د لیسه یستاره 

دلم و هم  یادیبود.به نظرم تا حد ز یحیکوبنده و صر اریلبخندش عمق گرفت ، منم خندم گرفت.جواب بس ایپور

ز ا ادیکرد ز یم یداد حال یکه کنارم هردم داشت به ضربان قلبم موج م یمرد نیبه ا دیبا یکیخنک کرد ، باالخره 

 خانم. میباال اومد: تسل ایپور یحد سر خودش و شلوغ کرده.دستا

خانم ، همسر  زادیپر شونیخرجش کرد: ا ینگاه مهربون اوشیو س دیدختر با همون لبخند به طرف من چرخ نگاه

 ن سارا.خانم هم همسر م نیهستند و ا ایپور

قرار دادم و هردو با هم  فشیظر یدستا یدستم و تو  یمکث چیو با مالحت به طرف من دراز کرد ،بدون ه دستش

 خوشبختم. میزمزمه کرد

به  دهیمبل دونفره چسب یو مقابلمون گذاشت و خودش رو یچا یقرار داد و فنجون ها زیم یرو رو ینیس اوشیس

رون پاش قرار  یهمسرش نشست و دستش رو یپا یکه رو دمید زیم ریخانمش نشست ، حرکت پاش و از ز

 میمستق یرابطه  بایخانم ز نیطبقه با ا نیکردم انگار اون لبخند گذراش بعد ورود به ا یگرفت.حاال که فکر م

 ودم.ب یانرژ یکه انقدر ب یا گهید لیدل ایبود  یدونم از خستگ یتر شد و من نم کیبه من نزد یهم کم ایداشت.پور

 مد نظرتون هست؟! یبهمون انداخت: خب ، مدل خاص ینگاه مین اوشیس
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بازار بودند اما  یمدل ها نیاز بهتر دمیکه من د ییکه همه تا اون جا شگاهینما یها نیبود، ماش نیبه ماش منظورش

کنار  یشدن و مزاحمتا یینایماش نیسوار همچ یدردسرها یخواستم ، نه حوصله  ینم یزیچ نیمن واقعا همچ

ه خواست ایجا بودم چون پور نیبکنم.ا یادیز ی نهیهز نیماش کی یبخوام برا دمید یم اجیدستش و داشتم و نه احت

داد انتخاب و به خودم سپرده ، به چهره  ینشون م ایاومدم ، نگاه منتظر پور یکوتاه نم نیمدل ماش یبود اما الاقل تو

 نبود. نایماش نیو ب نییمد نظر من پا نیماش شدم: خب راستش ، رهیخ اوشیسارا و س نیریش ی

 مد نظرتونه؟ ینیشد: چه ماش یجد اوشیس نگاه

 و شش.البته صندوق دار. ستیدو هیقاطع زمزمه کردم:  یلیزد که جوابش و دادم و بعد خ یبه روم لبخند سارا

 زاد؟ی: پردیبه طرفم چرخ ایحرفم و هضم کنه پور اوشیکه س نیاز ا قبل

شدم ،  یمتولد م گهیجهان د کی یشدن تو چشماش من تو رهیبود که با هربار خ یتیچه خاص نیکردم.ا نگاهش

ه ک ییمدل باال نیدلم ماش زیبهش زدم: عز یشد.با لبخند چشمک یمن و اون خالصه م یتو تشیکه تمام جمع یجهان

 ؟یخوا یو م نیاکنه ، تو  یم جادیعالمه مزاحمت واسه آدم ا هیخانم باشه  کیرانندش 

 هاست. شهیکردن ش یکرد: چارش دود یم تشیهم اذ یمسأله ا نیکرد ، معلوم بود فکر به همچ یزیر اخم

 .یدود ی شهیاز ش ادیدادم: بدم م مینیبه ب ینیچ

مد  یجان.حاال چه رنگ زادیپر یکرد یفوت کرد ، سارا وارد بحث شد: به نظر من که انتخاب خوب رونیو ب نفسش

 نظرته؟

با لذت بدون توجه به  اوشیکامال دست ما دونفر افتاده بود و س دونیسارا ، م یهمون اخم چرخ خورد رو با ایپور نگاه

 به نظرتون چطوره؟! دیگذاشت: سف هیدیینظرم تأ یرو یا یعال تیریصورت همسرش شد.با مد ی رهیتنش خ نیا

 اوش؟یکنه.مگه نه س یبرات جورش م اوشیباشه اما س شگاهینما ی! فک نکنم توهیزد: عال یچشمک

خانما گرفته شده داداش  میگفت: ظاهرا که تصم یاخمو و جد یایتکون داد و به پور یهم با لبخند سر اوشیس

 .دستیفا ی،مقاومت ب
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 و ستیکه از دو نیصرف نظر از ا اوش؟یس ستین ی: االن وقت شوخدیغر یجد یلیبدون نگاه کردن به من خ ایپور

 .کمه نیماش نیا تیآد امن یشش خوشم نم

 یکه حرف نم دیدادند: راجع به پرا یم حیو ترج تیلبخندش و جمع کرد ، انگار مردها زبون جد یهم کم اوشیس

 مکی تیما از امن قیرف نیا الیعوض کن بزار خ ایو شش و با پرش ستیکن ، دو یکار هی ایخانم ب زادی..اصال پریزن

 راحت شه.

 

ر کردم و فک ینبود ، کم یبد نیهم ماش ایبود.پرش یکم تر ناراض شنهادیپ نیباز از ا انداختم که انگار ایبه پور ینگاه

 یم لتونیتحو گهیموافقت تکون دادم.زوج روبرومون لبخند زدند: خب پس مبارکه ، تا دوروز د یبه معنا یبعد سر

 .ینیریو ش یچا نیی.بفرمادم

به  یبرداشتم و تشکر کردم ، لبخند یمند تیرو به طرفمون گرفت و من با لبخند رضا ینیریش کیظرف کوچ سارا

 تشیامروز اذ یادیو اخمو بود.انگار ز یگرفت.برداشت اما چهرش هنوز ناراض ایو بعد ظرف و به طرف پور دیروم پاش

فرستادم و دستم و  رونیب ی، ناچار نفس ارمیدرب شتونستم به روش خودم از دل یاون دونفر هم نم یکرده بودم.جلو

 یکه مطمئنا اگه کمکشون نبود راض یو تشکر از زوج جذاب یگرم فنجون حلقه کردم.بعد خوردن چا یدور بدنه 

 نیسند زدن ماش یبرا ایپور گهی.قرار بود دوروز دمیخارج شد شگاهینبود از نما سریم یراحت نیبه هم ایکردن پور

 یآورد: از دستم عصب یو به درد مشدم ، اخماش دلم  لیبه طرفش ما میو حرکت کرد مینشست هک نی.هممیبر

 !؟یهست

 

 

خواد درکت کنم ، به نظرت احترام  یجواب داد: دلم م یفرستاد و همون طور جد رونینگاهم کرد ، نفسش و ب کوتاه

 دو مورد امروز برام سخت بود. نیبزارم اما انگار تو ا

شدم مشکل از  یراحت متوجه م یطور نیآورد ، ا یشو به زبون م یقلب به روش زدم ، خوب بود که حس یلبخند

 ؟یخوا ینم حیکجاست تا دنبال راه حلش بگردم: خب چرا ازم توض
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بتونم احساساتت و درک کنم اما  دیشا یتا حد نی: راجع به ماشمیپخش و کم کرد تا راحت تر حرف بزن یصدا یکم

 راجع به..

و خودم ادامه دادم: تنها حسم به  دمیکش یقیمه دادن راجع بهش سخت بود.نفس عمو خورد ، انگار براش ادا حرفش

 کنه؟ یحس تورو ناراحت م نی.امنطق و احمقانست یب یشرمندگ هیاشکان 

ناراحتم  نیمقابلش سبقت گرفت و آروم جواب داد: ا نیاسم؟! از ماش نیبود براش ا یشد.چه خط قرمز ظیغل اخمش

 .یو جمع کنه تو سراغش و گرفت لشیکه اشکان اومدش آموزشگاه تا وسا یهمون روز قایکنه که دق یم

تا خودم و جمع  دیاز حس ها مدفون شدم.طول کش یغبار ونیجا خورده فقط نگاهش کردم.حس کردم م چندلحظه

 !دمشیدونستم امروز اومده آموزشگاه..ند یدهنم بچرخونم: من..من نم یتو یگفتن حرف یکنم و زبونم و برا

با  دنشیاما د یسرکالس بود میدونم ، تو اون تا یموهاش زد و اون هارو عقب روند: م ونیم یتکون داد و چنگ یسر

 .ختیخورد و بعدم پرسش تو بهمم ر یرو در کالس تو سر م یکه ه یاون نگاه

 ایشم پورپرس نیکه نکنه ا نیا یکیگرفته بود ،  شهیقلبم ر یو با مکث آزاد کردم ، تو لحظه چندتا حس بد تو نفسم

کرده  دایپ یریکه نکنه با اشکان درگ نیو دوم ا دمیخبر اشکان و د یرو مشکوک کنه که نکنه من از همه جا ب

بهم  یداشت برا نهیزم شیحساس پس پ ردم نیکرد ، ا یباشن.حاال کم کم رگ اون حس ها داشت فروکش م

کنم چقدر  یادآوریپرت شد و نگاهم کرد: الزمه  شیز رانندگدستش گذاشتم، کوتاه حواسش ا ی.دستمو روختنشیر

 دوست دارم؟!

 ییاستوا ی رهیجز هیبود که آروم آروم آب شدند و جاشون و به  یخی یقطب پر از کوه ها کینگاهش انگار  یتو

، دوره  ادزیخودخواهم پر تینها یب یو چهار پنج ساله  یمرد س هیدادند.همون قدر گرم و آروم.دستم و فشرد: من 

در حد پرستش دوست  طنتتیش یموج ها کنارآرامش و در  نیگذشته.کنارت آرامش دارم و ا میعشق جاناتیه ی

 یادآوری نیبه ا اجیاحت یاحوال روحم گاه نیا یشم ، با همه  یدلتنگت م دنتیند قهیدق کیاما با  یندون دیدارم..شا

 ده بهم. یجون م تیادآوری نیمنطق شده بودم.ا یمرد بداخالق و ب کیداره ، مثل امروز که 

 .دنیکن واسه فردا اگه امروزتو چ آرزو

 .تنیبغل کن ، آرزوهات همه چ آرزوهاتو
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 کس. یو ب ینیرفته از دست ، اگه غمگ اتیدن اگه

 نفر هنوز به تو هست. کیکن که حواس  آرزو

 باره. کی نیهم یزندگ

 فرصت بره از دست. نزار

 هست. یبغل کن ، تا خدا هست زندگ آرزوهاتو

گفتم  ی، بهش م دمید یمرد م نیخودم و کنار ا اهامیکه تو رو ی، زمان دیرس یدور به نظر م یلیبود که خ یزمان

و ماه جاهاشون و مرتب عوض  دیبود.خورش دهی، روزگار چرخ دیکش یدست م امیسر رو یدوسش دارم و اون رو

که اون موقع ها از آرزوهام  یی.خداتیلحظه حاال شده بود واقع نیا یرد ، آرزوم نیداشتن ا یکرده بودند ، آرزو

که خودمم  ییهویتو بغلم انداخته بود.انقدر  چیگوشه و اون آرزو رو کادو پ هیگفتم حاال نشسته بود  یبراش م

 تیبه نگاهش سرا میقرار یب یمسر یماریب کی نیشد که ع یبهش انقدر طوالن رمیشد.نگاه خ یچ دمینفهم

دونست نگاهش به  یکرد.البته که نم یم یدست داشت رانندگ کیو اون فقط با  وددستش ب ونیکرد.دستم هنوز م

لبم و به انحصار خودش در آورد ،خم شدم به جلو و  ینقطه  نیبه جلوش ، لبخند نرم و آروم دنج تر ایمن باشه 

و نگه  رموندست ف کیهام پس انداز کردم و اون شکه با  هیر ونیو ادکلنش و م ویافترش ی.بودمیگونش و بوس

اباور و ن شهیش یو وضع نامتعادلم تو نیمن و گرفت تا سقوط نکنم با حرکت ماش یدست دور شونه ها کیداشت و با 

 ؟ینجوا کرد: پر

 عاشقته. تی، پر ای: دوست دارم پوردمیتر بهش چسب شیب

آغوشش دعوت کرد:  تیبار با هر دو دست من و به ملک نیگوشه و ا هیو کشوند  نیو عاشق لبخند زد.ماش مردونه

 .هوی میکرد ی، تصادف م وونهید یدختره 

ام..اصال االن  یپر نی: منم عاشق ادیدوتا ابروم و بوس ونیجواب با خنده ابرو باال انداختم ، خم شد و محکم م بدون

 ؟یینما یکه رخ نم ییکجا یپر یگفت تو ا دیبا

 رخ نشونت بدم؟ نیتر از ا شی: بدمیخند بلندتر

 ، به شخصه تو کفت موندم المذهب. میکن یم یخونه زندگ کی، مثال تو  دمیند یزیشد: واال ما که چ طنتمیش یهمپا
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 بابا. می.برو تو همون فاز قهرت نخواستیفکر کنم از دلت درآوردم پررو شد یادی: زدمیخند بلندتر

در  یعکاس یپروسه  کیتو چشمام زل زد: کجا خانم عکاس؟!اول  یجنسعقب بکشم که نذاشت ، با بد خواستم

 بعد. میخدمتتون باش

 ..یدار یچه زن جذاب ننیبب نستاگرامتیا ی، بزار کاربرا ستیهم ن یتخس نگاهش کردم: بد فکر یلیخ

.همون عکس عقد و میشخص یصفحه  یآلبوم کنم تو ستی، من زنم و قرار ن یه یحرفام و اخم کرد: ه ونیم دیپر

 شه. یو به مال مردم نظر نداشته باشن.تکرار نم میبا هم عقد کرد یپر هیمن و  ننیگذاشتم فقط بب

 یبه اون نقطه متصل کردم:دلم م مویشونیدادمو پ هیکتفش تک ونیتعصب قشنگش ضعف رفت.سرمو م یبرا دلم

 .رمیخواد گازت بگ

 .زمی، تالشتو بکن عز نی: خانم خشن من و ببدیو غش غش خند بلند

داد ، سرم و بلند کردم و چپ چپ  یبه خرج م یداره که دست و دلباز یسفت یدونست چه بازوها یم خودشم

 یحس چیاشکان ه یرو گهینرفته د ادمیتا  یانگشتاش گرفت: راست ونیو م مینیب ینگاهش کردم.با لبخند محو

 شه. رجخ دیحسات واسه خودم با ونیو نه عذاب وجدان.کلکس ینداشته باش ، نه شرمندگ

 : حسود..حسود..حسود.دمیبه بازوش کوب یآورد ، خندم هم گرفته بود.مشت یمواقع باال م یبعض کفرمو

 کارش اعتراضم و خفه کرد.فقط نگاهش کردم و فقط نگاهم کرد. نی.همدیو مچم و گرفت و مشتم و بوس دیخند بلند

همه  نیشد؟! ا یم دایهم پ یتو سوپر یحت دشیآلبوم جد ید یس یبود که عکسش رو یمرد همون مرد نیا

 ! هست؟!ست؟یعاشقشم که خدا گناه ن

 

مشت باز نشدم بود ، انگار با باز  ی.دستم هنوز رودینگه داشت وبه طرفم چرخ شیپدر یخونه  یو روبرو نیماش

 ؟یپارک کن اطیتو ح یر ی: چرا نمدمیاز دستم.به طرفش چرخ دیپر یکردنش بوسش هم م

 دلم ، اومدم فقط شمارو برسونم. زیعز ویبرم استود دیزد و مهربون نگاهم کرد: با هیدر تک به
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 !؟یکردم: واجبه بر یزیر اخم

استراحت کن  کمیگردم. ی.زود برمقرار مالقات دارم دیجد یترانه سرا کیقالب کرد: با  نشیس یو رو دستاش

 .رونیب میشام بر امیدربره ، ب تیخستگ

 ؟یطور نیشم که بازوم و گرفت: هم ادهیتکون دادم و خواستم پ دییتأ یبه معن یسر

 از لب هام گرفت و بعد رهام کرد: حق الزحمم و فراموش نکن خوشگله. یکوتاه ینگاهش کردم که بوسه  گنگ

 چپ نگاهش کردم: سوء استفاده گر. چپ

 شم که هستم. یزد: در مقابل تو منکر نم یچشمک

که منتظر بود داخل شم  ایپور یبرا یدر و   باز کردم و دست دیشدم.با کل ادهیبراش تکون دادم و پ یو سر دمیخند

شروع به حرکت  اطیسنگ فرش ح یو آروم رو دمیو شن نشیدور شدن ماش یتکون دادم و رفتم تو ، صدا

د بع ایتوجه شده بودم پور، م میکن یدگکنار پدر و مادرش زن ینامزد یطول دوره  یخودم بود که تو شنهادیکردم.پ

 یآپارتمان خودش بود.م یتر تو شیکرد و ب یم یکم تر زندگ ششونیپدر و مادر نبودن اونا پ تیواقع دنیفهم

 .پلههم نکرده بود یهم کامال متوجه قصدم شده بود اما اعتراض ایگرم تر کنم.پور یطور نیخواستم روابطشون و ا

کوتاه به  یراهرو یکردم و تو ضیهام تعو ییرو باز کردم.کفشامو درآوردم و با دمپا یورود درهارو باال رفتم و آروم 

 خشک شدم یینا آشنا یزنونه  یصدا دنیحرکت کردم که با شن ییرایسمت پذ

 ش؟یپسرت گرفت یبرا یدختره فرزنده طالقه و رفت یدونست یشه ،تو واقعا م یباورم نم_

 ترا؟یم یدیو از کجا فهم نیدونم تو ا یدلخور و ناراحت: من نم یشد ،کماون صدا بلند  یشهره جون دنباله  یصدا

 

 نهی: از هرکجا ، مهم ادیکش ریت نمیسمت چپ س ییزن ، گوش هام و لرزوند.حس کردم جا یصدا دوباره

 طالق بشه عروست؟ یبچه  هی یشد یکم داشت که راض ی.پسرت خوانندست ، خوش قد و باالست ،چدمیفهم

 داره؟ یبچه چه ربط نیکردن به ا یخبط هیفرزنده طالقه گناهکاره؟! پدر و مادرش  یمگه هرک_
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طالقم که هست  یکه نداره ، بچه  یخوب ی.وضع مالگهیهمون پدر و مادر د یتخم و ترکه  نمیتو شهره..ا یساده ا_

 نه.چطور دارو ندار پسرت و بکشه باال و بره و پشت سرشم نگاه نک گهیدو صباح د نیبب نی،بش

 یم ریبدنمم تأث یلرزش داره کم کم رو نیکردم ا ی، حس م دیچشمام لرز ین یدهنم قرار گرفت و ن یرو دستم

 .ارمیخواستم باال ب یکامم و پر کرد که م یا یحرفا راجع به من بود؟! تلخ نیزاره.ا

شه  یعروس م یکن یبه اونا رفته باشه فکر م نمیطالق گرفتن ، اگه ا یمادرو پدرش واسه چ ستیمعلوم ن_

باباش کجا سرش گرمه که  ستیکه معلوم ن نیبه حال ا یوا ادیآدم توزرد از آب درم رهیگ یواست؟دختر با خانواده م

 .ومدهیواسه عقدشم ن

روبرو شدم.با  ایاخم کرده و نگران پدر پور یشونم شکه به پشت برگشتم و با چهره  یرو یقرار گرفتن دست با

به تأسف تکون داد و من عقب  یسقوط کردند.سر کیبه  کیجمع شده پشتش  یقطره هاو  دیپلکام لرز دنشید

 یدو تو مهیشد و من تو حالت ن اطیپشت سرم وارد ح ریخواستم فقط تو اون لحظه از اون جا برم.با تأخ یرفتم.م

رم ، دخت ستای: واتمسیکنم.دستم و گرفت و وادارم کرد با دایپ یداشتم تا از اون خفقان خالص یقدم برم اطیطول ح

 ؟یر یم یکجا دار

 که کم مونده بود نفسم و یبود.با بغض دهیشد.انگار سر و صدامون و شن وونیوارد ا یشدم شهره جونم با نگران متوجه

 خوام برم.. یببره نجوا کردم: م

.هرجا میر ی...صبر کن با هم ممیر یخب بابا جان.با هم م یلیاز اندازه گرفته بود: خ شیتکون داد.چهرش ب یسر

 برمت. یم یبخوا

 

 یبد هست که اگه بخوام خودم برم امکان هراتفاق یدونستم حالم انقدر یتکون دادم.م یو تنها سر ستادمیا

کردم عالوه  یمن جلو آورد .حس م یپاها یرفت و پشتش نشست و اون و تا جلو نشیهست.پدرجون به سمت ماش

و به حرکت درآورد و من  نی.ماشمسوار شدم و چشمامو بست یکشه.به سخت یم ریهم ت چپم یبازو نمیس یبر قفسه 

کنن.اون  رانیمغزم و و ی وارهیچکش تا د کیاون زن شدن  یدستام گرفتم و حرفا ونیبه جلو خم شدم.سرم و م

 ازدواج کی یبودم.قربان یقربان کیبودم؟من فقط  دهینقشه کش ایپول پور یحرفا واقعا راجع به من بود؟! من برا

ا م یهمه  یشد که زندگ هیقض نیشد منکر ا ینبود .اصال نم یشک چیکه اون مرد خطا کرده بود ه نیاشتباه..تو ا
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از هم جدا  یلیدونفر که به هر دل یعنیبود؟ یبود؟! گناه مادرم چ ی، اما واقعا گناه ما چ دست خوش اون اشتباه شد

 دندیکه به ته خط رس نفرخود همون خدا واسه دو یحالل خدا بود..وقت نیق مکروه ترشدند گناهکار بودند؟! طال یم

 یمعضل م نیا ریدرگ یخانواده ها یشونیپ یهمه برچسب رو نیا یو حالل کرده پس آدما با چه منطق نیا

به طالق نشد چون اونم  یوقت راض چیدوست داشت که شوهرش معتاد و بددهن بود.ه کیمامانم  ادمهیچسبونن؟! 

آلوده و پر از ترس بزرگ  طیمح کی یاون تو ی.بچه هادیترس یکه پشت بچه هاش بود م ییقضاوت ها نیاز هم

هم  هیهمسا هیمادرشون. یشبونه  یپدرشون و ناله ها ادیفر ینداشتند جز صدا یاز زندگ یدرک درست چیشدند.ه

ومد.گفت که طالق ا یخداحافظ یبرا هیروز خانم همسا هی.میبود دهیبلندشون و نشن یوقت صدا چیکه ه میداشت

 یبود؟ گفت که مشکل خاص یمشکلتون چ دیخانوادش.مادرم شکه شد ، ازش پرس شیگرفتند و قراره از اهواز بره پ

 ینقطه درجا م کی یهردو تو میاگه با هم بمون می.متوجه شدمیهم و درک کن میتونست یفقط نم مینداشت

 یلیو خ میستین ودنهم ب یایکه آدم دن میدیفهم ری، د میتا بهم فرصت جلو رفتن بد می.راهمون و جدا کردمیزن

 .میتمومش کرد زیمسالمت آم

 ایندارند گناهکار بودند  یا ندهیبودند باهم آ دهیکه فهم یکرده بودند؟! اون زن و شوهر یکدومشون کار درست حاال

 بزرگ کرد؟!  ریو تحق نیعالمه توه هی ونیهاش و م که موند و از سر ترس بچه یاون زن

 دونستند یجبران م رقابلیکه حالل خدارو غ ی! از مردمم؟یکرد یگله م دیبا ی.از کمیداد یحق م دیکدومشون با به

که  ییکرده اما واسه ازدواج نه؟! از نوش دارو یکه واسه طالق مشاوره رو اجبار ی! از جامعه اترا؟یمثل م ییاز آدما ای

 یکه دختر و پسراشون و مجبور به انتخاب خودشون م ییادراشه؟! از پدر و م یبعد مرگ سهراب سهم روزامون م

! که باعث ده؟یگن ترش یبهتون م نیسر دختراشون زدن که اگه ازدواج نکن یتو یکه از بچگ ییکنند؟! از مادرا

و  که دختر یدگاهیاز د ایست؟یبه حالش گر دیبا ستیبه ب دیاز ضرب المثل دختر که رس ن؟یش یم مونیزیآبرور

ه ک یدگاهیدختر؟! از د ریپسر و پ ریگن پ یازدواج کنن وگرنه بهشون م شونیزندگ ستیب یتو دهه  دیپسر با

به  یدادن اصول زندگ ادی یکه به جا ییشوهره؟! از مادر و پدرا یخوره و سهم هممون خونه  یبه دردمون نم لیتحص

ه که ب یدامن بزنن؟! از رسوم فاتشوندن چطور گربه رو دم حجله بکشن و به اخال یم ادیدخترا و پسراشون بهشون 

 نایا یهمه  یگله کرد وقت دیبا یزنن؟از چ یحرف م هیزیجه یاز فالن مارک و مدل برا یزندگ حیآموزش صح یجا

خون  دیغلط با ی..حاال طالق شکل گرفت..بازم باورامردم یشونیپ یزنه رو یزنه به طالق؟! که برچسب م یدامن م

 کیمناسب  سیبا دختر مجردم ازدواج کنه اما واسه زن فقط ک یتونه حت یمطلقه م ردکنه؟! م شهیش یمردم و تو
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که بچه  نیکنن؟ ا یکرد چون شوهرامون و از راه به در م یاز زن مطلقه دور دیکه با نی! ارمرده؟یپ ایزن طالق داده 

 منه؟ یطرز تفکر جامعه  نیو عقده و حقارتن؟! واقعا ا رادیخوب نبودند و پر از ا شونیزندگ یهاشون الگوها

 

 تیمرد حما کی یپر بود.آره..من عقده  یلی.دلم خدندیزانوم چک یبا تأسف تکون دادم و اشکام گوله گوله رو سرمو

 ادیآموزش ما.ما  یاز قلم ننداخت تو یزیمادرم چ میل زندگطو یوقت تو چیاز جنس پدر و داشتم اما ه یگر و حام

، غرور  میو با مردم مهربون باش می، لبخند بزن مینگ، دروغ  مینکن بتی، غ میحرف نزن یپشت سر کس میگرفته بود

اصول بود.پس چطور اون زن  نیجز ا تی.مگه انسانمیخواسته هامون از راه درستش تالش کن یو برا مینداشته باش

 تونست من و قضاوت کنه؟ یم

بهتر باشه راهشون و جدا  دی، شا دندیرس چیدونفر با هم به ه دی.شاستیهم بد ن یهر طالق دیفهم یکس نم چیه چرا

خانواده رو بفهمند و براش  یتر معن شیطالق ب یبچه ها دیتنش بزرگ بشند.شا یکنند و اجازه ندن بچه هاشون تو

ونم داشته باشن تا خودش شونیزندگ یتو یباعث بشه انتخاب و رفتار عاقالنه ا تلخش یتجربه  دیارزش قائل شن.شا

 ..دیگرفتار اون معضل نشن.شا

 افکارم نشست: متأسفم دخترم..من واقعا متأسفم. ونیم ایپدر پور یصدا

از ب میکرد یکه هرچقدرم اگه رشد م یجامعه بود و افکار نیاز ا رینداشت.تقص یریبلند نکردم.اون که تقص سرمو

تا  میکرد یخونمون م زیاما نعل اسب آو میکرد یم لیکه تحص میبود ییچندقرن قبل جامونده بود.ما آدما یتو

 یتمام سطح سوادمون ، با تمام ادعامون تو ابختک و ب میگفت یکه هنوز به اسپاسم خواب م یی.آدمامیاریشانس ب

 نحسه. میگفت یو م میکرد یم یدور زدهیاز عدد س ایگشتن دن

ضربه  نمیس یکرده بود ، چندبار به قفسه  ریگ مییهوا یها سهیک ونیم ییکنه.انگار جا ینم میاریکردم نفسم  حس

اون  دنیدر از دستم افتاد موقع شن یاون و جلو ادمهیهمراهم نبود ،  فمینداشت.ک یا دهیوارد کردم اما فا

و متوقف  نیشد،باوحشت ماش یکبود م اشتکه د یو چهره ا دمیشد یحرفا.پدرجون متوجه حالم شد.متوجه تقال

 بابا؟! چت شد؟ زادی: پردیکرد و به طرفم چرخ
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 کلمه رو نی،بهم گفت بابا..حس کردم انگار قبل مرگم دارم ا دیقطره اشک از پلکم چک کیدستش چنگ زدم و  به

بغض کردم به حال خودم.پدر جون  یگاون همه خف ونیبهم بگه بابا...دخترم خطابم کنه.م یکیکه  نیشنوم.ا یم

 ست؟یهمراهت ن تیبزرگ..اسپر یخدا یوحشت زده بازوهام و گرفت: ا

: نترس دیسرم و بوس ی..وحشتش چندبرابر شد ، چندبار روستیهمراهم ن یزیکردم بهش بفهمونم چ یسر سع با

 .میر یاالن م مارستانهیب ایکینزد نیدخترم.ا

 یحس شدن بدنم و احساس م یو با سرعت راه انداخت و من ب نیکرد.ماش یخس خس م نمیبستم ،س چشمامو

گفته بودم  ای.خوب شد به پوردیمک یجونم و م ی رهیانگار دور گردنم حلقه شده بود و داشت ش یدست کیکردم.

 گرفت.داشتم کم کم دنیچک لکمپ ونیدوسش دارم،خوب شد پدر جون بهم گفت دخترم ، بابا ....چندتا قطره از م

 نداشت. یاثر نمیماش یشد.تکون ها یشل م نمیدادم و دست چنگ شده به س یو از دست م میاریهوش

سرم داشت زنگ  یکه تو ییبابا یجز آوا زیچ چی..هدمینفهم یزیچ گهید شهیآروم کج شد و با برخوردش به ش سرم

 زد. یم

 

***********************************************************************

********** 

 :ایپور

 طیکنار دستش داشت تمام شرا یکشور بود زد و عل یترانه سراها نیمرد مقابلش که از بهتر یبه رو یلبخند

اون  شیجلسات کار یبود انداخت.معموال تو زیم یکه رو لشیبه موبا ینگاه میداد.ن یم حیو براش توض شونیهمکار

 یم نیداشت تمرکزش و از ب لیموبا ید یسال  یوقفه  یداد اما روشن و خاموش شدن ب یو در حالت سکوت قرار م

 گردم. ی، بر م نیتکرار کرد و به ناچار از جاش بلند شد: منو ببخش یا گهید یبرد.لبخند مصنوع

 کی.وارد اتاق آکوستستین یزیبا بهم زدن پلکاش گفت که چ ایو پور دیو پرس امیق نیعلت ا شیبا نگاه سوال یعل

دونستند  یپاسخ ازش داشت خشک شد. م یخونه که دوازده تماس ب یشماره  یشد و بعد بستن در ، نگاهش رو

باهاشون تماس  ایتا خود پور ردندک یده و معموال تماس و تکرار نم یو جواب نم لشیجلسات موبا یفقط تو
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که خودش باهاشون  نی.قبل از ارندیهمه تماس بگ نیه اداشت ک یلیچه دل یعنیهم گره خوردند. ی.اخماش تورهیبگ

 فرستاد و بدون فوت وقت تماس و وصل کرد: بله؟ رونیصفحه حک شد.نفسشو ب یدوباره شماره رو رهیتماس بگ

 ! ؟ید یچرا تلفنتو جواب نم ایوجودش: پور یداغ برا ریسطل ق کیمادرش ، شد  یآشفته  یصدا

 افتاده؟ یداشتم ، چه اتفاق قدم به طرف جلو برداشت: جلسه کی

 رفت! زادیتر شد: پر شیمادرش ب یصدا شیتشو

شد و بازش کرد و با همون  قشیاول  یبود نشد ، دستش بند دکمه  دهیکه شن یجمله ا یمتوجه معن چندلحظه

 ؟ی: چدیگره خورده پرس یاخما

زد  یچاک و بسته.داشت سر من غر م یکه چقدر دهنش ب شیشناس یجا بود.م نیا ترایافتاد: م هیبار شهره به گر نیا

و با حال  دیو حرفاش و شن دیهمون لحظه سر رس زادمیبشه زن پسرم ، پر زادیپر طیبا شرا یکیشدم  یکه چرا راض

رفت دنبالش  یپدرت که داشت م یدونستم اومده ، تازه از صدا ی..پدرت رفت دنبالش ، به خدا نمرونیبد زد ب

 نزد. یخوب یحرفا ترایبود اما کال م دهیبحثمون رس یدونم از کجا یممتوجه شدم.ن

بدنش  یکرد.جوشش خشم و تو یم لیها رو تحل دهیور داشت شنحس کرد پشت گوشاش داغ کردند.نابا ایپور

 مامان؟ زن من کجاست االن؟ یچ یعنیکرد ،صداش از خشم خفته بود:  یاحساس م

 ده. یدونم..پدرتم تلفنش و جواب نم یدونم..نم یتر شد: نم دیشهره شد ی هیگر یصدا

 یچهره  ادیرو هم باز کرد. گهید یدکمه  کیتماس و قطع کرد و  یحرف چیه یزد ، ب یسرش نبض م یتو یزیچ هی

 یرو با دستا ترایخواست م یده.دلش م یخشم م یقبل از خونه رفتنش افتاد و حس کرد نفسش بو زادیخندون پر

 ی.با هول و هراس و نگراندیباشه تنش لرز دهیشن ییزایممکنه چه چ زادشیکه پر نیاز تصور اپاره کنه. کهیخودش ت

چطور  دی.نفهمبه طرفش اومد شیشونیپر دنیبا د یگرفت از اتاق خارج شد ،عل یپدرش و م یهمون طور که شماره 

تا خونه رو  ویاستود نیب ریچطور مس دینفهم یخارج شد ، جت ویکرد و چطور از استود یاز مهمانش عذرخواه

 نشیس یپدرش و لمس کرده بود خسته شده بود و قلبش پر قدرت قفسه  یشماره  یکرد.دستش انقدر رو یرانندگ

 کرد یمشت و لگد داشت له م ریو ز
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ره ، و داخل بب نیتونست صبر کنه تا در باز شه و ماش ینم یشد ،حت ادهیخونه پارک کرد و پ یو با عجله جلو نیماش

زد  یم نیو پر کرد.قلبش سنگ اطیبلند و دو مانند طول ح یو باز کرد و با قدم ها کیآورد و در کوچ رونیو ب دشیکل

باال رفت و در و باز کرد ،بدون در آوردن کفشاش از  یکی وتاخونش پخش شده بود.پله هارو د یمثل زهر تو یو نگران

 ؟ییهمون جا بلند مادرش و خطاب کرد: مامان..مامان کجا

ل که سا نیکرد صداش باال نره.با ا یدستاش و به کمرش زد و سع ایسرخ به طرفش اومد ،پور یبا چشما عیسر شهره

 هدیکه براش کش یتونست زحمات یاما همچنان براش احترام قائل بود.نم ستیزن مادرش ن نیبود ا دهیها بود فهم

 نشد ازشون؟ ی: خبررهیبگ دهیبود و ناد

 یرو فشیک دنیکه با د رهیو بگ زادیپر یتر از قبل خواست شماره  یعصب ایداد و پورتکون  یبا اشک سر شهره

 ست؟ین یپر فیک نیاز دستش سر خورد: ا یگوش نیزم

 شهره شدت گرفت: چرا ...از دستش افتاد و رفت. ی هیگر

 اون زن یکه تنهاست و با بغض داره به حرفا دید یرو  م یزادیرفت و لمسش کرد.پر فیبه طرف ک یبا ناباور ایپور

 یم داشت یچ قایدق ترای: مدیغر یو عصب دیکوب شیشونیو به پ لیشد.موبا یده ، از تصورشم حالش بد م یگوش م

 گفت؟

باشه که بودن  نیتونست منکر ا یبه حال عروسش در حال مرگ بود.نم یتر شد.خودشم از نگران کیبهش نزد شهره

طالق  و زادی: راجع به پدر پرنهیتر پسرش و بب شیبهش برگردونده بود و اون دختر باعث شده بود ب رو ایپور زادیپر

 پدر و مادرش.

 هیدهنش که  یتو یبه خون نشسته از جاش بلند شد ،مردمک چشماش گشاد شده بود: شما هم نزد یبا چشما ایپور

 خواد ببافه ؟ یم یهر شر یو اجازه داد یستادیارزه ، وا یعروس من به صدتا آدم مزخرف مثل تو م یتار مو

که  یاون دیشن زادیکرد اما پر یو کنترل کنه: داشتم مرتب باهاش بحث م شیدهنش نشست تا گر یشهره جلو دست

 و.. دینبا

 یتن شهره رو لرزوند: به وال ادشیفر یکرد،صدا وارید یو مشتش و حواله  دیموهاش و به چنگ کش یعصب ایپور

 زارم مامان. یسر زنم اومده باشه دوستت و زنده نم ییبال یعل
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رفت و همون  اطیبه ح بیبا همون خشم غر ایو دلش به حالش خون شد ،پور دیو خشم پسرش لرز دیاز تهد شهره

 گرفت.. یپدرش و م یرفت شماره  یو نگران راه م یطور که عصب

 بد شده بود و .. زادشیبود که حال پر نیداشت..اونم ا لیدل کیتنها  دیندادن پدرش شا جواب

االن  زادینشست و سرش و بغل گرفت.پر وونیمتصل به ا یپله ها یبکشه ،رو ریشد قلبش ت یتصورشم باعث م یحت

 کجا بود؟

 

***********************************************************************

******** 

 افتاده و یبود چه اتفاق ادمیباز کردن چشمام نداشتم.کامال  یبرا یاما توان بود که بهوش اومده بودم یا چندلحظه

اشخاص من و با  یپر عجله  یو قدم ها مارستانیب جری،پ یشلوغ یاطرافمم تمرکز داشتم.صدا یصداها یرو یحت

 یلبه ها ینیشدم.کش دور سرم و سنگ یاورژانس بستر یرسوند که تو یدرک م نیبسته به ا یهمون چشما

نشون  یبودم که بتونم واکنش یحس تر از اون یکردم اما ب یو هم دور دهنم حس م ژنیماسک اکس یکیپالست

 یا یداریب گهیبار د نیکردم ا یشده بودم و هنوز زنده بودم.حس م ی.انگار خالیداشتم و نه درد ینه بغض گهیبدم.د

ن لرزو ی.صدادیسرم ، پلکام لرز یرو یدست ینیحرفا بودم.با حس سنگ نیاما ظاهرا جون سخت تر از ا ستیدر کار ن

 !؟یشنو یجان صدام و م زادیباز کردن چشمام بکنم: پر یبرا یتر شیو نگران پدرجون باعث شد تالش ب

 یتارش که کم کم داشت برام شفاف م یچهره  دنیافتاد.با د یکم یپلکام فاصله  نیبار به ثمر نشست و ب نیا تالشم

 بابا جان؟ ی: تو که منو کشتدیو بوس میشونیپ ی.خم شد و پدرانه رودیکش یقید ، حس کردم نفس عمش

فت: دستم و گر یتکون داد و با مهربون یکردم بهش بفهمونم که خوبم.متوجه منظورم شد و سر یتکون پلکام سع با

 ره.بزار برم دکترتو صدا کنم. یم نیبدنت از ب یگرده و لخت یبرم تیدلم ،کم کم انرژ زیعز اریبه خودت فشار ن

 یآب یبرزنت یپرده ها ونیکه محصور م یتکون دادم و به اتاق یسرم و کم یو به سرعت ازم دور شد.به سخت گفت

ده من وصل ش ینیدهان و ب یبه رو میس کیباز بود و با  ژنیرنگ اکس یریکپسول ش ریانداختم ،ش ینگاه میبود ن

 .مکپسول بود نیهم محتاج ا دنمینفس کش یبرا یبود.نگاهم تلخ شد.حت
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 یمن یلحظه و حت نیداشتم در ا اجیاحت ایکردم ذهنم و منحرف کنم.به حضور پور یبرگشت پدرجون و دکتر ، سع با

 نه. ایدونستم خبر داره کجام 

اسم اسپ هیکرد و بعد سرش و به طرف پدرجون چرخوند: همون طور که بهتون قبال گفتم  نمیمسن شروع به معا دکتر

 رهیگب ژنیجا بمونه و اکس نیو چهار ساعت ا ستیتا ب نهیتر کرده.من نظرم ا شیبوده که شدت آسمشون و ب یعصب

 بره. نیبوده از ب ژنیاکس دنیاز کمبود رس یتا کم کم ضعف بدنش که ناش

 ینم هم توزبو یشدم.حت رهیپدرجون خ یچشما یکرد.با التماس تو یم یو چهار ساعت؟! حتما داشت شوخ ستیب

بشه زودتر مرخصش کرد؟  ستین یشد: راه رهیبه دکتر خ ی.حرف نگاهم و خوند و با ناراحتدیچرخ یدهنم نم

 حال خانمش بد شده. مو منم جرأت ندارم بهش بگ رهیگ یهمسرش هنوز خبر نداره و داره مرتب تماس م

اده تا تو طول شب ازش استف نیکن هیهمراه ته ژنیکپسول اکس هی دیو متفکر شد: اگه بخواد بره با قیدکتر دق نگاه

 کنه.

 کنم. یم شی.تهستین یزد: مسأله ا یجون به روم لبخند پدر

سرمش تموم شه و بعد  نیدرونش گفت: بزار یزیچ ادداشتیپرونده رو تو دست گرفت و ضمن  دکتر

 .نیکن هیته مارستانیب یداروخانه  دیهمراهم با ژنی.اکسنشیببر

و لبخند مهربونش و  دیبه پدرجون داد و همراه پرستار همراهش رفتند ،پدرجون باال سرم رسنوشت و  یا نسخه

 ایپور میخونه نباش گهیساعت د کیدخترم ، حتم دارم اگه تا  رمیبگ ژنتویرم دارو و کپسول اکس یتکرار کرد: من م

نگفتم و جوابشم  یزیتموم شد.بهش چ ژششار میسر همه خراب کنه.انقدر زنگ زده که گوش یشهر و رو نیا

 خونه.باشه؟ میر یندادم.سرمت که تموم شه باهم م

ردم ک یونم رفت.سعو ا دیسرم و بوس یتکون دادم.رو یزدم و سر یجون ی.لبخند بامیبهش بگم نم دیترس یالبدم

 .دستم و آروم باالتونستم به حالش فکر کنم ینم ینگران شده بود.حت یلیخ ایدستم و حرکت بدم ، مطمئنا پور

 شده بود داخلش زخم بشه بس که دردناک بود. ثباع ییهوا یقرار دادم.دردناک شده بود.انگار ب نمیس یآوردم و رو

 

 ، چشمامو بستم. دمیکش یدهنم زجر م یرو یاز اون ماسک لعنت دایکه شد یو در حال دمیکش یا مهینصفه و ن نفس
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 یحس یبدنم کرخت شده بود و انگار که ب یت و پام و حرکت بدم.همه جمع کنم تا بتونم دس رومویخواستم ن یم

دونم چقدر در اون حال موندم که پدر جون برگشت  یداشتم .نم یاسفناک فتیشده بود.وضع قیبهشون تزر یموضع

تکون  یانداختم و زبونم و به سخت نگرانش یبه چهره  یو با صدا زدن اسمم چشمامو وادار به باز کردن کرد.نگاه

 .نیدادم: من..خو..بم..نگ..ران..نبا..ش

سرم  یبزنه ،دستش رو یکرد لبخند یگرفت ، پدر جون سع یشکسته و با لکنت حرف زدن تمام اعصابم و به باز نیا

 شه. یحالتم خوب م نیبگذره ا کمینشست: خداروشکر دخترم ، 

 نمیسمت چپ س یبرام نبود.فقط تو یتازه ا زیوضع دچار شده بودم.چ نیدونستم ، قبال هم به ا یتکون دادم.م یسر

 کی نیکه ع یکردم.حفره ا یحس م یتوخال یحفره  کیبه شدت  دیتپ یقلبم م یکه بطن ها یی، احتماال جا

که انگار  یحفره ا نی، از ا اشتمحفره هراس د نی.از ادیکش یتمام حس هامو داشت درون خودش م اهچالهیس

خواست  یرو م ایباعثش شده بودند.دلم بودن پور میزندگ ی گهید ینادرست اون زن و قبل ترش آدم ها یقضاوت ها

 یبه کمک پدرجون رو صمیمجدد پزشک و دستور ترخ ی نهیشدم.بعد معا یکه به صرف حضورش من آروم م ی، مرد

 یر گرفته بود و ماسکش روپشتم قرا یکوله مشک کی یکه تو یژنیاکس سولو با اون کپ ستادمیحسم ا یب یپاها

 دم..ش یم نی.مطمئن بودم اگه پدرجون بازوم و نگرفته بود پخش زممیخارج شد مارستانیصورتم و پوشونده بود از ب

ه ب ینگاه مین مارستانیب ینشست و حرکت کرد.به محض خروج از محوطه  عیخودشم سر نیماش یتو میریجاگ با

 دخترم؟ یغروغ من انداخت و زمزمه کرد: خوب یدمغ و ب یچهره 

لب هاش نشست: سال ها از  یرو یتکون دادم ، دوست نداشتم با اون لکنت حرف بزنم.لبخند مهربانانه ا یسر فقط

 یالزمه تو یداره ، گاه ادیدست انداز ز ایدن نیآوردم که ا مانیا میزندگ یتو یاصل هیگذشته و به  میجوون یدوره 

 .یتر بدون شیتا قدر داشته هاتو ب یفتیاز ها بدست اند نیا

مرد پنجاه و  کیو پنهون نکرده بود.به عنوان  تشیهم جذاب شیجوگندم یموها یکه حت یکردم ، به مرد نگاهش

حرف  یادامه داد: از بعض دیکه د رمویبودم.نگاه خ دهیفهم یسرحال بود.منظور حرفش و تا حدود یادیهشت ساله ز

 اون حرف از ینیاول بب دیبرات مهم باشه با یفدخترم که قراره حر ریبگ ادیو  نیرهگذر گذشت ، ا کی نیع دیها با

نه؟!  ایهست که بشه به حرفش بها داد  یشعور اون آدم در حد یسرتاپا ینیبب دیدراومده ، با یدهن چه کس

درونت  یهم نتونه ذره ا طوفان زمستون یباش که حت ی، درخت یبهار خم بش مینباش که با نس یدخترم..درخت

 کنه. جادیتزلزل ا
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کردم اما به نظرم  یدرک هم م ی، تا حدود دمیفهم یمرد هم سخت بود و هم نبود.من منظورش و م نیا یحرفا درک

چندلحظه از  یبرد.ماسک و برا یسوال م ریسخت بود که اون درک و فهمم و ز یبه حد یزندگ یکردنش تو یعمل

 جواب دادم: سخته..که..انجامش..داد. یبار با لکنت کم تر نیدهنم برداشتم و ا یجلو

وارد تونل بزرگراه شد و  نیگرفت ،ماش یتر شیصورتم قرار دادم و نگاه پدرجون رنگ مهر ب یماسک و رو مجددا

 یموقع شب چ نیکردم تا ا یفکر م ی، وقت ایپور یبه استقبالمون اومد.طفل نایروشن ماش یتونل و چراغا یکیتار

خودش کرد: سخته باباجون اما به نظرم  طوفپدرجون حواسم و مع ی.دوباره صداافتاد یدلم براش شور م دهیکش

بخند ل کیحرف ها فقط  نیکه مقابل ا یبساز یجور تویزندگ ریکن مس ی، سع ادیمثل تو از پسش برم یا یدختر قو

 و بس. نی.همیفاتحانه بزن

 

 یزدم: زخم ید دردناکگرفتم و لبخن ژنمیاز ماسک اکس یقیعم نفس

 کنه. ی..بخوره...عفونتش..سرباز..مشتریکه..درمان..نشده..هربار..ن

بودم ، با خروجمون از تونل و  کیتار یتونل ها یتر کرد ، من عاشق سرعت تو شیب یو کم نیجون سرعت ماش پدر

 دخترم؟ یر ی: چرا دنبال درمانش نمدیچتر آسمون و ماه جواب پدرجون به گوشم رس ریقرارگرفتنمون ز

 نیاون مرد و صحبت کردن باهاش بود اما ا دنیحرف داشتم و سکوت کردم.درمانم د نیواسه ا یادیز یها جواب

بدنت باشه و  یگلوله تو کیموند  نیا نیداد.ع یم حیموندن و بهش ترج یدرمان انقدر درد داشت که آدم زخم

 رجش کنن..حس کردن ار تنت خا یبخوان بدون ب

 چقدر بابت داشتنش دیبا ایپدر نمونه بود و پور کیدادم.پدرجون  هیتک یصندل یبستم و سرمو به پشت چشمامو

 نسبت یهمه  الیخ یکرده بود ، بر خالف پدر من که ب ینبود اما براش پدر یکه پدر واقع یکرد.پدر یخداروشکر م

 مارو رها کرده بود. یخون یها

 فیو ک یپلکام فاصله انداختم ، اون ماسک لعنت ونیدر و باز کرد و منم م موتیدر خونه ، با ر یبه جلو دنیرس با

که  شونیپر یایپور دنیشد ، با د اطیوارد ح نیکه ماش نیداد.هم یداشت آزارم م یکپسول به شکل مزخرف یحاو

 لحظات خوبمون؟ نویزخم بزنه م بودقرار  یگذشته لعنت نیجا خوردم.چقدر ا دیدو یم نیبه طرف ماش
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صورت ،  یو ماسک رو فیک یو کپسول تو دهیمن ، با اون رنگ پر دنیباز کرد و با د یمکث چیو بدون ه نیماش در

 ییشده بود داد: چه بال ادهیپ نیو با تعلل نگاه از من گرفت و به پدرش که از ماش ینگرانش مات شد.به سخت یچهره 

 سرش اومده؟

 به من انداخت: نگران نباش پسرم ، االن حالش خوبه. ینگاه شرمنده ا میجون ن پدر

 هیچه حال نیسر زنم اومده؟ ا ییگم چه بال یو نگران نباشم؟ م یچ یبخورم: چ یباعث شد تکون سخت ایپور ادیفر

 که داره؟

 یاسمش و رو یدادم و به سخت نییپا یطور صحبت کردن پر خشمش با پدر جون ، ماسک و کم نیشدم از ا شرمنده

 ا؟یزبون روندم: پور

فوق نگرانش دستمو گرفت.دستم سرد بود اما  یزانو زد و با اون چهره  نیدر ماش ی، جلو دیبه طرفم چرخ عیسر

 چت شده تو عشقم؟ ا؟ینجوا کرد: جان دل پور یقرار یب با ٬تر بود نییدست اون پا یدما

 رمایو م نیدهنم گذاشتم و با بهم زدن پلکام خواستم بگم خوبم که جملش ماتم کرد: االن ماش یو دوباره رو ماسک

 جا. نیاز ا میر یم

 به طرفش اومد: کجا؟ عیاز جاش بلند بشه که پدرش سر خواست

 زارم یدوباره م نیکن یکه مهمون خونش حرمت زنم و نگه داره ، واقعا فکر م ییجا هیبلند شد:  نیو خشمگ یعصب

  نمش؟یب یحال و روز دارم م نیبا ا یجا بمونه اونم وقت نیا

االنم با خواهش و تمنا  نیهم ستیشد: شلوغش نکن پسر! زنت استرس براش خوب ن یبار پدرجون هم عصب نیا

 و امضا کرده. صشیترخ یدکتر برگه 

ر ، چقد دیکت من و تو آغوش کشحر کیو به من دوخت ، به طرفم اومد و با  شیحرف نگاه نگران و عصب نیبا ا ایپور

و ضمن  دیکش یزیر غیمن ج دنیپدرجون.شهره جونم از خونه خارج شد و با د یحرکتش جلو نیموذب شدم از ا

 دختر اومده؟ نیسر ا یی: چه بالدیاومدن از پله ها پرس نییپا

 یعصب یلیاومد ،خ یم نییتونستم راه برم حتما از آغوشش پا یمن و محکم تر به خودش چسبوند ،اگه م ایپور

 دوست شما به سرش آورده. یها ییگو اوهیبال رو  نیبودمش: ا دهیقرار ند یهمه ب نیبود.تا به حال ا
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 .میر ی؟ االن م زمیآورد: جانم عز نیینگاهم کرد و سرش و پا عیچنگ زدم ، سر قشیو به  دستم

 .میتکون دادم: نر سرمو

به  اجی، احت ستیپدرجون جلو اومد: برو باال پسرم ، حال خانمت خوب نخورد و با همون اخم نگران نگاهم کرد ،  جا

 استراحت داره.

 هوشیب ن؟یتلفنتون و جواب نداد یهمراهشه؟ اصال به چه حق ژنیانداخت: چرا اکس ینگران به پدرش نگاه ایپور

 فقط نفسش گرفت؟ ایشده بود 

 دم. یزد: ببر بزارش رو تخت بعد جواب سواالتو م ایپور یبه شونه ها یدست پدرجون

بحث و کش نده ، به  نیتر از ا شی، نگاه ملتمسمو بهش دوختم تا ب دیمن چرخ یچهره  یرو گهیبار د کی ایپور نگاه

محکم کردن دستاش دور من بدون توجه  نیکرد و ح یکرد.ناچار پوف یم هیخصوص که شهره جون مرتب داشت گر

 یگرفت و من و با آرامش رو شیاتاق خوابش و در پ هرا عیسر یلیپله هارو باال رفت و وارد خونه شد .خبه اون دونفر ،

و بدنم و به انحصار آغوشش در  دیکنارم دراز کش عیتخت دونفرش خوابوند ، انتظار داشتم عقب بکشه اما سر

که اون لحظه کنارت نبودم تا بزنم تو و موهامو بو کرد ، صداش خش دار شده بود: ببخش  دیبوس قیآورد.گونم و عم

 دهن اون زن.

 تر بهش چسبوندم.منبع آرامش بود: حالم خوبه ..نترس. شیلبام نقش بست ، خودمو ب ونیم یجون یب لبخند

 گه پس؟ یم یچ یماسک لعنت نی: ادیبوس مویشونیبار پ نیچند یقرار یو بلند کرد و با ب سرش

 ...بمونم..مجبور..شدم بزنم.مارستانیبهش انداختم: چون نخواستم..تو ب ینگاه میکپسول کنارم بود ، ن فیک

تم دونس ی: مدیبود ، با دستش دستمو باال آورد و پشتش و بوس نشیس یقفسه  ینگاهم کرد ، سرم کامل رو نگران

 نداشت بابا جواب تلفن نده. یلیافتاده وگرنه دل یاتفاق هی

 .ی.زدتند..حرف نشست: باهاشون میشونیو پ یرو یزیر اخم
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شد ، اما همچنان  زیخ میگاه بدنش کرد و ن هیتر و پررنگ تر از من.دستش و تک ظیاون هم شکل گرفت ، غل اخم

کنم ،  یو دارم لمست م یکه االن کنارم یلحظه ا نیاالن ، هم نیمن تصاحب داشت: تا هم یبود که رو یحالتش طور

 شده بود. کنترل اریتر جون دادم..رفتارم از نظر خودم بس شیب دمیهزار بار شا

 : تازه...کنترل شده بود؟دمیحال خند یب

 خود مرگه. دنتیحال د نیگونم نشست: تو ا یرو دستش

بستم:  نی.چشمامو غمگدیدلم به شامه هام رس یابونایخ یسیخ یبه دلم زد.بو یبینم عج حرفش

 .دمی..شنی..بدیحرفا

شد.صداش  یآغوش چطور جا م کی یهمه آرامش تو نیبود برام ، ا ازپامی.دشد دیآغوشش تبع ونیدوباره م سرم

 ؟یفراموش کن یدیشن یشه هرچ یشده بود: م یدوباره عصب

 یرو گذرونده بودم.خشمش صدچندان شد و من تنها نجوا کردم: نم ی،ساعت بد دیپر رونیقطره اشک از پلکم ب کی

 شه!

 قرار گرفت.دستش نشیس یو سرم رو دیباال کش یزد و منو کم هی، به پشت تخت تک دیکش یو پر درد قیعم نفس

 م؟یراجع بهش حرف بزن یخوا یموهام نشست: م ونیم

رو گذروندم: گفت من  یبفهمه چه کابوس یکیداشتم  اجیبند زدم.واقعا احت راهنشیتکون دادم و دستمو به پ یسر

 .دمی...پولت نقشه..کشیبرا

،  دیرپ رونیاز پلکم ب گهیقطره اشک د کیکرد. یو کنترل م تشیدورم محکم تر شد ، احتماال داشت عصبان دستش

 .. پدرم هستم.هیکرد: گفت.. منم شب یانگار داشت خفم م ژنیاون ماسک اکس

 هیچشمام زل زد: تو شب یتو ینذاشت ادامه بدم ، هردومون و به حالت نشسته درآورد و خشن و جد گهیبار د نیا

 یآدما ، هر ابله نیبه سرزم یسقوط کرد ایپر نیکه از سرزم یخوشگل و مهربون یپر هی، تو فقط  یستیکس ن چیه

 که مزخرف بهم بافته رو فراموش کن.

م سر یکردند.با قدردان یصورتم نگاه م یکه نگرانم بودند و با درد به اون ماسک رو ییچشماش زل زدم ، چشما یتو

 ..و تکون دادم: آخه
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 یلیصورتم کنار زد و خ ی، موهامو از رو میو کمک کرد دوباره دراز بکش دیآغوشش کش ی،منو تو دیحرفم پر ونیم

 م؟یریبگ یو ک مونیگفت: به نظرت عروس یجد

و  دیهردو چشمم و بوس یکردم بشنوم.فقط مات نگاهش کردم ،رو یبود که فکر م یسوال نیتر دیبع دیسوال شا نیا

لند ب یدنباله  هیباشه و  دیخواد لباس عروست کامال سف ی، دلم م یبش یزد: تو چه عروس خوشگل یلبخند خسته ا

 درآوردنش از تنت. یداشته باشه ، برنامه ها دارم برا

 یبود؟ م یپسر منظورش چ نیشد، ا قیکه لبخندش عم دمیبه بازوش کوب یبودم مشت دهیکه شن یاز حرف شکه

گوشم خوش بود.دستمو  ریکارو؟ دلم به ضربان قلبش ز نیجز خودش بلد بود ا یمنحرف کنه؟ کس خواست فکرمو

 من اون قسمته. یبرا یبخش عروس نیخوشگلم ، لذت بخش تر یش یم یداد: چرا عصب یفشار آروم

ونه ، خ لیوسا دیخر یبرا میبر میهم بزار یوقت کی دیبه قهقهه شد: با لیبراش گرد کردم که لبخندش تبد چشمامو

 ه؟ی.نظرت چمینیبب لمیو ف میکه روش دراز بکش ییمویبزرگ ل یکاناپه  کیاووم..مثال 

 ..کوسن.ی..دوست دارم..با کلیا روزهیچونم نگهش دارم: من ف ریآوردم ،کمک کرد تا ز نییصورتم پا یو از رو ماسک

 میریچندتا گلدونم بگ دیهم قشنگه ، با یا روزهیصورتم برگردوند: ف یلبخند زد و ماسک و رو یبا مهربون دوباره

 یتراس م یرو میر ی، فردوس..غروبا که خونم م یعباس ی،الله  ی، شمعدون وسفیتراسمون..مثال حسن  یتو میبزار

 کنم. یمن گوش م یخون یم تو.میخون یکتاب م هیو بعدم باهم  مید یو به گال آب م مینیش

اونم برق افتاد و ادامه داد: خب ،حاال نظرت راجع به  یبرق زد ، چشما ییجا نیزدم و چشمام با تصور همچ یلبخند

 باشه؟ یچه رنگ مونیبه نظرت رو تخت ه؟یتختمون چ

 ضربه زدم: منحرف.. نشیمشت به س با

 ی همه اصال خب؟٬ میکن یداد: با هم آشپز هی، با عشق نگاهم کرد و سرش و به سرم تک دیو گرفت و بوس مشتم

 .میعادت نش ریو اس میکن یزندگ میقول بد ای.بمیانجام بد یتکارامون و مشارک

داشت براثر  قایکه عم یو درحال یآغوشش جابه جا کردم و به سخت یآروم بستم و خودمو رها تر تو چشمامو

 .ادی..بدم میبرد نجوا کردم: من..ماکاران یشده بود خوابم م قیکه تزر ییآرامبخشا

 ؟یکن یم یسرش و بلند کرد: شوخ یگرد شد و کم چشماش



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
422 

 

 ام؟ یکنم که عاشق ماکاران کاریبابا ،حاال من چ یشد: ا زونیبه چپ و راست تکون دادم و اون چهرش آو یجد سرمو

آوردم : خب  نیینگاهش کردم و ماسک و دوباره پا طنتیتا پشت چشمام باال اومد ، با ش خندم

 .طالق...بهتره.میما..متأسفانه..باهم..تفاهم..ندار

متعجبم  یچهره  یوار جلو دیصورتم و با اخم روم خم شد،انگشت اشارش و تهد یماسک و برگردوند رو عیسر

 .ستیخوب ن شمی،شوخ یه یتکون داد: ه

لباش جون  یسی، از حس خ دیبوس قیعم مویشونیو خم شد و پ اوردیلبخند تنها نگاهش کردم که طاقت ن با

شدند و آروم گفت:  دهیآغوشش ، عضالتش دورم تن یو من مجدد خودمو گوله کردم تو دیگرفتم.دوباره دراز کش

 اد؟یبدت م یاز چ گهید

تر کردم: از عدس  کیبچه گربه خودمو بهش نزد نیگذاشتم و ع نشیس یفکر کردم ، دست مشت شدمو رو یکم

 پلو.

 : منم دوست ندارم ، بزن قدش.دیبوس موینیکرد و نوک ب یهوم

مشتش گرفت.با لبخند نگاهش کردم و با لبخند  ونی، دستمو رها نکرد و م دمیم و به کف دستش کوبجون یب دست

 !زمینگاهم کرد: چشمات خستست عز

 به خاطر..آرامبخشه._

 دلش اومده تورو برنجونه؟ یک ،واقعایمن ی: تو پردیصورتم و بوس یدر پ یکرد و چندبار پ یاخم

ه ک یفقط به آغوش ایدن یهمه  الیخ یآرومم کرده بود که ب یاش ،با کاراش به حدواقعا برام مهم نبود ، با حرف گهید

تاق ا وارید یبرا میپرتره از چهرتم بکش هی دیو نجوا کرد: با دییسا مینیبه ب ینیکردم ، ب یدرونش بودم فکر م

 باشه؟ یچه رنگ مونیروتخت ینگفت یهمه جا باشه، راست رتیخوام تصو یخوابمون..م
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***********************************************************************

** 

 :ایپور

تخت نشست  یدستش و از دورش باز کرد و رو اطیصورتش عقب روند و با احت یو از رو زادیپر یاز موها یا طره

د آرامبخشا زو ریمنحرف کردن فکرش به خاطر تأث یخوابش برده بود.بعد تالشش برا زادیبود که پر یساعت می،ن

توقف  زادیپر یچهره  یو بعد دوباره رو دیخچر ژنیاکس فیاون ک یخوابش برده بود ، نگاه اخم آلود و نگرانش رو

دا از اتاق سروص نیو با کم تر اطیاز جاش بلند شد ، با احت شیشونیپ دنیباال آورد و بعد بوس رچونشیکرد.پتو رو تا ز

 یجد یلیتونست بگذره.خ یو باعث اون ماسک نم انیجر نیا ریفرستاد.از خ رونیو ب شیخارج شد و نفس عصب

تر درهم گره خوردند ، مادرش با  دیپدر و مادرش که مغموم نشسته بودند اخماش شد دنیشد و با د ییرایوارد پذ

 بلند شد: حالش چطوره؟ ایپور دنید

ه صورتش یچرا رو یاون حرفا؟ اون ماسک لعنت دنیچطور باشه بعد شن نیکنترل کنه: انتظار دارکرد صداش و  یسع

 بابا؟

روگذرونده بوده  یتونست حدس بزنه چه لحظات بد یشد.م رهیپسرش خ یخسته و نگران و عصب یبه چهره  پدرش

 شه که اون ماسک همراهش باشه. یمرخص م ی، از جاش بلند شد: دکتر گفت در صورت

 ن؟ینبوده ! چرا خبرم نکرد دیشد شیتنفس ی: تا به حال انقدر حمله دیتر شد و غر کینزد

 شه. ینشست:نگران نباش ، تا صبح بهتر م ایپور یشونه  یرو دستش

: هیمیاون حال براش چه عذاب ال یتو طونشیش زادیپر دنیکرد د یکس درک نم چیتر شد ، انگار ه شیب خشمش

 ادیب زادیزبون پر یجمله رو کیکه باعث شده نتونه بدون مکث  یتونم از کس یشه اما به نظرتون م یالبته که بهتر م

 .دیدزد یبگذرم ؟! زن من از شرم صحبت کردنش ازم چشم م

 ؟یکن کاریچ یخوا یجلو اومد ،هنوز چشماش سرخ بود: م یبا ترس و نگران مادرش

 از نطق کردن محروم کنم. شهیهم یرو برا ترایرم م ی..منیکه شما نکرد یزد: کار یپوزخند

 رو گرفت: حماقت نکن پسر. ایپور یجلو اومد و بازو عیسر پدرش
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آره من احمقم..آدرسش  یادب کن تویکه باعث حال بد زندگ نهیشد : اگه حماقت ا رهیدرد و خشم به چشماش خ با

 مامان؟

 ،بگذر.. ایافتاد: نکن پور هیدوباره به گر شهره

 دنشیبا د دمیکش یچ نیدیفهم ؟یدیو د زادیبگذرم؟ حال پر ی: از چدیلرز یکرد اما از امواج خشم مو خفه  صداش

 تا نترسه ؟ بگذرم اون وقت...آدرس؟ اورمیو به روم ن

اون  یهم جا یا گهیکرد هرکس د یشد ،حس م رهیخ ایمصمم پور یبه چشما انیگفت ، شا ادیبه فر بایو تقر آدرس

اون زن و ادب کنه ، به  یاومد کس یکرد.خودشم از حال و روز عروسش نگران شده بود و بدش نم یکار و م نیبود ا

 انداخت: آدرس و بده بهش. یشهره نگاه

 ؟یگ یم یبه همسرش نگاه کرد: چ یبا درموندگ شهره

داد  ایپورو نشون بده ، شهره ناچار آدرس و به  شیذاشت قدردان یپدرش موند.خشمش نم یچندلحظه رو ایپور نگاه

اومد از خونه  یچشمش م یو اون ماسک جلو زادیپر ریتصو یگرفت وقت یکه هرلحظه اوج م یو اون هم با خشم

وسط بود که از خودش براش با  یکس یبار پا نیبود.اما ا دهیزن و دخترش و شن نینامربوط ا یخارج شد.بارها حرفا

 کاغذ نوشته شده بود رفت یکه رو یطرف آدرساومد ، با حرص پدال و فشرد و به  یارزش تر به حساب م

 

کرد ذرات  یم یکه داشت رانندگ ی، در تمام طول مدت دیکه به آدرس مد نظرش رس دیطول نکش یادیز زمان

و با  نیکردند.در ماش یم هیبه گردنش نبض هد انهیشده بودند و مولکول ها وحش ادیز لیتقل یخشمش ، به جا

بشه ،  یا گهید زیخشم حروم چ نیاز ا یخواست ذره ا یبه برج مقابلش انداخت.دلش نم ینگاه میآرامش بست و ن

امضا به اون  کیچشماش برق زد ، مجبور شد اول  دنشیمحکم وارد مجتمع شد و نگهبان بعد د یبا قدم ها نیبنابرا

 .رهیباال رفتن بگ یاجازه  ترایساله بده و بعد با اطالع به واحد م یمرد چهل و خورده ا

که آشفته  ییچهرش و موها یو برآمده  زیر یشد.به رگ ها رهیاخم آلودش خ یآسانسور به چهره  ی نهیآ یتو

و لبخند  دنیازش خارج شد و با د یتوجه به اون همه آشفتگ یاطرافش رها شده بودند.در آسانسور که باز شد ، ب

 راتیزنندش انداخت و م شیبه لباس کوتاه و آرا یگذشت ، پوزخند دنیاز جوش گهیدختر ، خونش د یجلو شییکذا

 ورا خاله. نیجون ، از ا ایپور یجلو اومد: خوش اومد
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رو کنار زد و با کفشاش وارد خونه شد ،  ترایم تیخواست ، با همون اخم و جد یصورتش و م یعق زدن تو دلش

تعجب پشت سرش وارد شد.نگاه پر از  با ترایو م ستادیحرمت قائل نبود.وسط خونه ا یزن ذره ا نیا یواسه خونه 

 خشمش و بهش دوخت: دخترت خونست؟

 .چطور؟رونهیآالله با دوستاش ب_

 یاومده.با پوزخند قدم ایکرد دخترش به چشم پور ی، البد فکر م نهیبب ترایم یچشما  یرو تو یتونست برق شاد یم

 دو تا شونه هاش نصب شده ،نه؟ یرو یهرزگ ریخط ی فهیوظ ٬ یشد: پس اونم مثل خودت پرورش داد کیبهش نزد

چه طرز حرف زدنه خاله؟  نیشد و ناراحت نجوا کرد: ا رهیخ ایهم رفتند ، چندلحظه متعجب به پور یتو ترایم یاخما

 ازدواجته؟ هیسوغات

 یجرقه  کیجرقه بخوره. کیبود ،  ختهیاعصابش ر یرو ایکه پور یو نفت نیبنز یبود تا رو یحرف کاف نیهم

دو گام به  دهیترس ترایبهش زل زد و قدماش و آهسته به طرفش برداشت.م شیدرشت و وحش یا چشماسوزان.ب

 ؟ هیچه رفتار نیباال برد: ا یعقب رفت و صداش و کم

خودت که پا  نیکنم ، ع یرفتار خودت و باهات م نیهمرنگ خون : دارم ع قایپرصدا و پر رنگ بود ، دق ایپور پوزخند

 یتگف یو مزخرفات یکنار ، دهنتو باز کرد یگذاشت ی، حرمت مادرم و پدرم و من و زنم و شست یما گذاشت یتو خونه 

 دهنت پر خون بود. بتشداد االن با یاجازه م تمی، اگه ترب یکه اگه زن نبود

ف کرده و ت قتیحق یکیکه  ینیسپر کرد: پس بگو توپت از کجا پره؟ ناراحت ا نهیو س اوردیاما کم ن دیپر ترایم رنگ

 صورتت. یتو

 قتیحق قت؟یداد: حق یزن هم حالت تهوع بهش دست م نیبا خشم فاصلشون و کم تر کرد ، از دست زدن به ا ایپور

 یم شیآت یبه هر جهتت و که مثل خودت شدرو نگرفتم دار یو بار ییکه اون دختر هرجا نیکه از ا نهیمگه جز ا

 یو فکر کرد یدیرو پوش یدرست و حساب یاکه لباس آدم نهیش؟ جز ااز یکن یکه دهنت و پر م هیچ قتیحق ؟یریگ

دهنت و  ؟یراجع به زن من حرف بزن یبه خودت اجازه داد یفهمه؟ تو به چه جرأت یکس نم چیگند نجاستت و ه یبو

 ..نمیچ یو مامانم بهت دور داد ، اما حاال من دمت و م یما نبود یخانواده  ینه؟از اول وصله  ایقبلش  یدیآب کش

 مادرم کیو نزد تیسا گهیبار د کی یعل یزن از ترس بسته شد: به وال یدرشت شده  یکرد و چشما ادیو فر صداش

شه..منظورمو که  یکنم ، زنده بودنت حروم م یکار ناتموم امروزمو تموم م نمیدور خانوادمم بب یاز اعضا یکی ای، زنم 
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دارش ، زنم دلش از حرفات شکسته و برو خداروشکر  ی وبهتا چ ری.از زندان بگستادمیوا زشمیهمه چ یپا ؟یفهم یم

 ستمیزن ن یهزاربار سجده کن که اهل دست بلند کردن رو یبعد روز نیکن دندونات و تو دهنت نشکستم ،از ا

گردنت و بشکنه ، پس آسه  ادیشبح اطرافته که بدشم نم هی.بدون یدیزالو بهش چسب یمقام زن که تو فیهرچند ح

 جوب...روشنه؟ یتو  ختمینداشتت و نر یهمه جا جار نزدم و آبرو تویا غهیص یشوهرا فیا تا ردیآسه ببرو و 

 

به رنگ خونش واقعا باعث شده بود بترسه ،  ی، چشما ایپور یصدا تی، جد دندیلرز ترایم یدرشت شده  یچشما

 یمتعددش ، از ترس فقط سر یها غهیاز موضوع ص ایبود.جا خورده بود بابت اطالع پور دیتهد کیحرف آخرش عمال 

 یزه کرد به اندا یخانم نبود اما فکر م کیبا  یکیزیبا نفرت ازش نگاه گرفت ، در شأنش برخورد ف ایتکون داد و پور

رده بود از ک دایپ یکه رنگش با گچ همانند ییترایبه م زشیآم ریعقب رفت و بعد نگاه تحق یترسوندتش ، قدم یکاف

 یرو از شک خارج کرد و همون جا رو ترایبسته شدن در ، م یزد ، در و محکم پشت سرش بست و صدا رونیخونه ب

 داد. یاز حدش م شیتندش نشون از ترس ب یزانو زد ،نفسا نیزم

اش نفس تمیکرد ر یو سع دیکش شونشیپر یبه موها یآسانسور که شد انگار اون خشم کم تر شده بود ، دست سوار

 به برج ینگاه پر نفرت و خشم میشد.ن نینگهبان زد و سوار ماش یبرا یوج از آسانسور ، لبخندبشه ، با خر یعاد

 دور کرد. طانیش یپدال گاز ، خودش و از منطقه  یانداخت و با فشردن پاش رو

که بغلش کنه و عطر آرامشبخشش و نفس  نیپر زد ، ا زادشیپر ی...صفت بارز وجود اون زن بود.دلش براطانیش

باد ، خشمش و همراه خودش به  انیداد تا جر نییپا یرو کم شهیبه پدال گاز وارد کرد و ش یتر شیبکشه.فشار ب

 دور ببره. یها نیسرزم

................................................................................................................. 

 :زادیپر

 زم؟یعز یزد: بهتر یجون ظرف سوپ و مقابلم گذاشت و لبخند شرمنده ا شهره

دم ، بو دهیدراز کش مهیتخت ن یکه رو نیبه روش زدم و موذب از ا یگرفت ، لبخند یزبونم نم گهیبودم.الاقل د بهتر

 ده؟ینشستم: ممنون ، شما چرا انقدر رنگتون پر
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 درونش بود انداخت و ایبه درب حموم که پور ینگاه میقاشق از سوپ و به طرفم گرفت ، ن کی بهم کرد و ینگران نگاه

 !ترایرفت سراغ م ای، پور یکه خواب بود شبیصداش و آروم کرد: د

 ترا؟یو از دستش گرفتم تا خودم بخورم و چشمامو جمع کردم: م قاشق

 ..روزیکه د یانداخت : همون خانم نییو با خجالت پا سرش

 اون؟ شیظرف قرار دادم و به طرف شهره جون خم شدم: چرا رفت پ ی.قاشق و تواومد ، ناخوداگاه اخم کردم ادمی

 یدونم چ ینم یبرگشت ول ریخودش حسابش و برسه ، د الی: رفت که به خدیخودش و جلو کش یجون هم کم شهره

 نکرده دست روش بلند کرده باشه. یترسم فقط خدا یزنم ، م یبه اون زن زنگ نم گهیگفته بهش ، من که د

 اردیانداختم که از صبح که ب زیم یرها شده رو ژنیبه ماسک اکس ینگاه میهم گره خوردند ، ن یتر تو شیب اخماش

قرار نبود  انیجر نیهنوز حمومه.انگار ا ایداد پور یشرشر آب نشون م یشده بودم ازش استفاده نکرده بودم ، صدا

 بره . نیذاشت یتموم شه : کاش نم

 کنه. تیبره شکا ترایکرده باشه م یترسم کار یمادر؟ م میشد یم فشیحر یفکر کرد_

 .ستیکارا ن نیاهل ا ایشدم: پور رهیخ یواریو غرق فکر به طرح کاغذ د ینگران با

 بره. یم نی: خشمه مادر ، مغز آدم و از بدیو گز لبش

 کنم. ی،باهاش صحبت م نیزدم : نگران نباش یحال یآب ، لبخند ب یقطع شدن صدا با

 رو هم بچکون توش. مویتکون داد و بلند شد: من برم سر بزنم به غذام ، اون سوپ و بخور مادر ، اون ل یسر

به سوپ انداختم و با قاشق بهمش زدم ، من سرما نخورده بودم اما  یتنها تکون دادم و از اتاق خارج شد ، نگاه یسر

پام و از زانو خم کردم  کی.کالفه دید یبود که من و مستلزمه خوردن سوپ مکرده  یفکر نیظاهرا شهره جون همچ

تن  یمورد دخالت کنه.با حوله  نیا یخواست تو یداد.دلم نم یعذابم م ایو موهامو عقب روندم ، فکر رفتن پور

 یزد: بهتر یخشک شدن موهاش ، به روم لبخند یتکون دادن کالهش برا نیو حپوشش از حمام خارج شد 

 خوشگل؟
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ضعف  سشیخ یاون موها ینگاهش کردم و دلم برا یبود ، جد دهیسوال و پرس نیبار ا نیکنم از صبح چند یم فکر

 کنه. ضیتا لباساش و تعو ستادیا یواریتکون دادم و پشت کمد د یرفت ، سر

هنه از پشت بر یو با باالتنه  دیصاف تر نشستم ، فقط شلوارش و پوش یسوپ و عقب روندم و کم ینیس کالفه

 کردم: لباس بپوش. یخارج شد ، اخم یواریکمدد

 ره؟یگ یچشمتو م کلمیزد: چرا عسلم؟ نکنه ه ینیریش چشمک

 

 تخت کنارم یو رو دیحرکت پوش کیتنگش و با  شرتیبود، ت ایپور شبینزدم ، همه ذهنم سمت رفتن د یلبخند

 نداره! یبه سوپ انداخت و چهرش جمع شد: ظاهر دلچسب ینشست و نگاه

ب زدم: ل سشیخ یموها ی رهیو خ دمیکش یقی.نفس عمدیچیپ مینیکل ب یتو کینزد یفاصله  نیشامپوش با ا یبو

 ا؟یپور

 : جون دلم؟دیداد و دستش و دور شونم انداخت و محکم گونم و بوس هیو بهم داد ، کنارم به تخت تک نگاهش

 سراغ اون زن؟ یچرا رفت شبی: ددمیکش یکوتاه نفس

 سیخ یکه با اون موها یکرد ، اخم یشدم ، با اخم نگاهم م رشیبدنش و حس کردم ، سرمو باال آوردم و خ انقباض

 گفت بهت؟ یشد: ک یازش ساخته بود ، لحنش در آن واحد جد یجذاب یچهره 

 

 چیشده بود ، بدون ه ژنیشده با تنش ، نفسم انگار تماما اکس بیترک یشامپو یبو ونیجا به جا شدم ، م سرجام

 ..یا یناخالص

 چیکه تو هم پ یو عضالت وستهیبهم پ ی، ابروها یجد ی، چشما سینم دار و خ یمرد با موها نیمرد ، هم نیا یبرا من

جاها به خاطرش  یلیبراش بکنم ، حاضر بودم خ یادیز یها ی.حاضر بودم فداکاردادم یخورده بودند جون م

رو به من بسپاره ،  ییزایچ کیخواست  یم دلمخودشم بجنگم اما با  یبجنگم.اصال اومده بودم که سر داشتنش حت

طح س نیتر نییکه تو دوتا جمله خودش و در پا یاما دهن به دهن گذاشتنش با زن نهیریبرام ش تشیکه بفهمه حما
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ود ب رونیبرهنم که به خاطر پوشش تاپ ب یبلندم به بازو یگذاشته بود سخت بود.موها شیبه نما تیشخص کی

 ؟یکنه ؟! چرا رفت یم یکرد: چه فرق یپرت م یحواسم و کم شونیکرد و نرم یبرخورد م

که انگار  یکه گره هاش کور بود و دوتا تفکر زیر ی.با اخم هامیهم بود یداد ، حاال هردو روبرو رییحالتش و تغ اونم

کرد و اون عطر  ریهام و درگدستاش تک تک عصب  یدستاش گرفت ، حس گرم ونینداشت.بازوم و م ینقاط شباهت

 ینفسم و بند آورد: ب یلحظه ا یداغ نفسش برا رمکنه ، ه جیزد تا من و گ یپرسه م مونیشامپوش هم حوال یلعنت

 رتم؟یغ

، با  شیبعد یتکون دادم و خواستم تفکر غلطش و که احتماال از سوالم نشأت گرفته بود و اصالح کنم که جمله  سرمو

 ؟یکه انتظار سکوت ازم داشت ستمیبلد ن یزن دار ایکرد:  هیبه تنم هد یتر رخوت بد کینزد یفاصله 

 یمسائل نتونن منظور هم و برداشت کنن ، م یلیخ یتو دیگفت شا یگفت مردها و زن ها متفاوتند ، م یم مامانم

بره  یم یبحث و به طرفکه عاقل باشه  یکنه و زن یموضوع به پا م نینداشته باشه جنجال از ا استیکه س یگفت زن

 داشتن. استیکه هردو طرف متوجه حرفشون بشن...چقدر سخت بود س

 نبود. نیبود ،زل زدم: منظورم ا رهینگاهم خ یتو یکم یو با فاصله  یچشماش که جد یتو

 بود؟ یصورتم و کنار فرستاد: پس منظورت چ یمو تار

 خودم.. یبه عهده  یبسپار زهارویچ یبعض دیافتاد: با ریرو لمس کرد و سرم ز یروتخت یدستم نرم کف

ال ، اص تتیبرم از حما یلباش گذاشتم و ادامه دادم: اشتباه برداشت نکن ، لذت م یبگه که دستمو رو یزیچ خواست

حل مشکالت و تعارضات  یو به تو بسپارم ، مهارتت و که تو زیخواد خودمو بکشم کنار و همه چ یمواقع دلم م یبعض

خواد  یهست که دلم م یمسائل هی ییوقتا هی..یگاه ما، ا یزندگ نیبوم ا یزنه رو یدلم پر م نمیب یم مونیزندگ

حلشون کنم ،  ییاعتنا یخواد با ب یکه فرار کنم اما دلم م نیخودمم ازشون بگذرم ، پشت سرم جا بزارمشون ، نه ا

 دهیکه به امروزمون کش نیبمونه نه اجا  روزیخواست تو همون د یو دلم م روزید  یبتونم.مسأله  دیسخته اما با

 .یرفت یاما...کاش نم تتیاز حما منونشه.م

داشت  یاونم سع دیکرد.شا یلب هاش برداشتم ، در سکوت نگاهم م ینفس زدم ، دستمو از رو کیکه  حرفامو

اما از  ومدی، دردم ن دیجلو کش یموهام چنگ خورد و سرمو کم ونیکنه ، دستش م لیخودش تحل یحرفامو برا

موضوعات  یسر هی،  رستکرد: حرفات د یحصار دستش لذت بردم.بازم نفسش داشت غوغا م یانحصار سرم تو
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،  روزید یدم ، اما مسأله  یدخالت به خودم نم یکه من اجازه  یکن یتوشون عمل م تیهست که تو انقدر با درا

تونستم  یش بشه گذشت.الاقل من نمنبود که از یزیدق من شده چ ی نهیو آ زیم یاون ماسک که رو دنید

 زاد؟یبگذرم...پر

 !بمیکنه اژدها..سکوت کنم؟ باهاش غر یمن و م متیو تعرض به حر یمیکردم و ادامه داد: زندگ نگاهش

 

طرف گونم و به کف  کی.چشمامو آروم بستم و دیپر نییپا نگیجامپ یبانج ستگاهیشد ، انگار از ا یطور خاص دلم

 یانقدر مقاومت م یکنم وقت ینم یسع چیوقت؟ و چرا من ه چیه میرس یزدم: چرا من و تو به تفاهم نم هیدستش تک

 موهات و از جا بکنم؟ یکن

ش انگشت ونیموهام م نییخورد و پا هیتک نشیبه س میشونی، پ دیخندش به گوشم رس یشوخ آخرم ،صدا یجمله  از

 چرخ خورد: دوست دارم.

 جواب من نبود. نیم و نگاهش کردم: اچپ چپ سرمو باال آورد با

 ینشون از آرامشش م نشیو سنگ قیعم یکرد نفسا یبغلم م ی، وقت دیآغوش کش یزد و دوباره سرمو تو یچشمک

 دونم ، اما دلم خواست بگم. یداد: م

 خواد؟ یم یدلت چ گهیشده بود: د طونیش تینها یکردم ، نگاهش ب زیر چشمامو

 .که تورو قورت بدم نیچشمام نجوا کرد: ا ی رهیتا پشت لب هاش باال اومد و خ خندش

،  یمنحرف یلی: تو خدمیکوب نشیچشمام گرد شد و بعد با درک حرفش ، بالش و با حرص برداشتم و به س یا لحظه

 خوابم.اتاق من و عوض کن. ینم شتیپ گهید

 تو !  یمن ازپامی: عمرا ، ددیبغل کرد و بالش و از دستم کش زدنش دوباره با خنده من و یرغم تالش هام برا یعل

***********************************************************************

******* 
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از  عکس کیکردم. یرو داشتم نگاه م ایگرام پور نستایا یبود ، صفحه  میگوش یمبل نشسته بودم و سرم تو یرو

 ”ایعکاس دن نیاثر قشنگ تر” کپشن نوشته بود رشیخودش گذاشته بود که خودم ازش گرفته بودم و ز

بهش انداختم که اون سمت  ینگاه یرکیرزیو نوازش کردم.ز رشیذوق قلب قرمز و لمس کردم و با شصتم تصو با

باهاش مگر به اجبار هم کالم  ادیو ز کرده بودم مشیکرد.از ظهر تحر ینگاه م ونیزینشسته بود و مثال داشت تلو

 یدربند و فراموش کرده بود.به قول مامان گاه میبر ارتا ناه ادیبود که قرار بود ظهر زودتر ب نیا لشمینشده بودم ، دل

 یشلوغ یقرارهامون و به بهانه  ای.دوست نداشتم پوربشه شیخطا آخر نیهاش و نشون بده تا اول یالزمه آدم دلخور

و منم فرصت تنها بودن بهش نداده  ارهیکنه تا از دلم درب یتونست کار یپدر و مادرش نم یوش کنه.جلوسرش فرام

 م؟ی.شهره جون آماده از اتاق خارج شد و به طرف پدرجون که منتظرش بود رفت: برمبود

سر دادم و بلند  زیم یو رو لیاز دوستانشون.موبا یکی دنیتکون داد ، قرار بود برن د یهم بلند شد و سر پدرجون

 .نیبخور نی،گرم کن خچالهیسفارش نکنم گلم ، غذاتون تو  گهیزد: د یشدم.شهره جون بهم لبخند

 به سالمت. نی، بر نیتکون دادم: نگران نباش یلبخند سر با

 در که تا دم ایو دستم گرفتم.پور لیمبل و موبا یکردم و بعد رفتنشون دوباره نشستم رو یپدرجون هم خداحافظ از

 ؟زادمیروبروم نشست: پر میبار مستق نیکرد و ا یپوف دنمیبا د دمیچشم د ریهمراهشون رفته بود برگشت و از ز

خواستم  یکردم که اگه باهاش قهر نبودم جدا ازش م کیو ال گشیجلو اومده عکس د ینکردم و با لب ها نگاهش

 خانم؟ یبه جلو خم شد: پر یو کم دیکش یباز بود.نچ یلیخ راهنشیپ یحذفش کنه ،دکمه ها

 نیپا انداختم.از جاش بلند شد و ا یتوجه پا رو یشدم و ب ممیگ یخارج شدم و وارد صفحه  نستاگراممیا یصفحه  از

ت داش ینگاهش خنده بود و سع یچونم رفت و وادارم کرد نگاهش کنم.تو ریو دستش ز ستادیمقابلم ا میبار مستق

 یشروع کرد به خوندن و چشما یلحن طنز باگرفت و  یزیر یه لبش انحناپنهونش کنه ،چپ چپ نگاهش کردم ک

 من و به چالش گرد شدن دعوت کرد:

 ..یمن نپوش یبرا ادیکه بهت م ییلباسا ادیمگه دلت م بگو

 ..یزنم سرت همش تو گوش یباهات حرف م یوقت

 ؟یکه روبروش نیره برات ا یم یکه م یدون ینم مگه
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 ره.. یم ادشیمنو  داره

 ره.. یخوابش م یینهات

 ره. یکه بدون تو سرم رو بالش م ییشبا نیبه ا لعنت

 ته؟یو با حرص خاموش کردم: عوض معذرت خواه لیشد ، موبا یتر گرد م شیبا هرجملش ب چشمام

د: لبام نشون یرو یزیر یدستاش گرفت،خم شد و بوسه  ونیو دستامو که به حالت گارد جلوم گرفته بودم م دیخند

که  نی، نه ا یدیشن یرو م یهمون اول عذرخواه یکرد ینم چارهیمن ،اگه اخم به من ب یمعذرت خوشمزه 

 .یفهر طر یو نگاهمو با خودت بکش یکن یجلوم و با موهات باز ینیچندساعت بش

هم جواب گو  لتونیموبا یدراومد و اون گوش لیپام درخت نارگ ری، ظهر ز زمیسرمو باال بردم: حقت بود عز تخس

 نبود.

 کنم.ساعت از دستم دررفت نفسم. یم لنتیکه سر کار سا یدون یشدت گرفت: قربونت برم آخه ،م خندش

ول بازه پاک کن.دو...امشب ق قتیو که از کجا تا کجا  نستاگرامتیعکس ا نی..اکی: دمیکوب نشیانگشتم و به س نوک

 .ی.سه..ده بار پشت سر هم تکرار کن دوسم داریکن یظهر و جبران م

 منحرف شدما. یگ یگم باز م یم یزیچ هی...چشم.دو..بازم چشم.سه..االن کینگاهم کرد:  یلذت و مهربون با

اول آهنگتم راجع به لباس بودا..حاال تکرار  دمی، فکر نکن نفهم یزدم: اون و که هست نشیو آروم به س لیموبا ی بدنه

 کن.

 کوچولو. یپاهاش قفل کرد: دوست دارم به توان هزار پر ونینده تکون داد و پاهامو مبا خ یسر

 .گهیو باال انداختم: نه بار د ابروم

زدم:  چنگ قشیو به  دمیاز سر ترس کش یغیکننده بلندم کرد ، ج ریحرکت غافلگ کیپاهام برد و تو ریو ز دستش

 ..ایپور نیبزارم زم
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نشو پس که  طونیزد: ش یاپن گذاشت و با خنده چشمک یو به طرف اپن آشپزخونه رفت ، من و رو دیخند بلند

 شم. یگرسنه م

به بازوش  یزد.مشت یبلندم کرده بود قلبم تند م یقلبم گذاشتم ، انقدر ناگهان یفرستادم و دستمو رو رونیب نفسمو

 خب. دمی: ترسدمیکوب

 خب. یزی: عززد هیو دو طرف بدنم به کانتر تک دستاش

 به ذهنم چشمام برق یفرستادم و با اومدن فکر رونیفرستاد.نفسمو با شدت ب یباز هم به قلبم امواج نامرئ حرفش

 دلم. ی..آیلحظه دستمو به دلم گرفتم: آ کی یزد و تو

م و که خم شده بود یدل من یداد ،دستاش و از دو طرفم برداشت و رو یلبخندش محو شد و جاش و به نگران عیسر

 کردم گذاشت: چت شد خانمم؟ یآه و ناله م

 ...دلم..دلمرمیم ی..دارم می: آنمیتر خم شدم تا چهرمو نب شیبه دلم آوردم و ب یتر شیب فشار

 یکنم: آخه چت شد تو؟ خوب بود یم یدارم باز لمینده ف صیسرمو باال آورد و انقدر نگران بود که تشخ مضطرب

 ..که

 .کمی،تحمل کن  زمیدکتر عز میبر ارمیرم لباساتو م ی: االن مدیو چرخ اوردیآه و ناله کردنم ادامه دادم که طاقت ن به

کولش  زونیپشتش و آو یکانتر رو یاز رو دمیپر دنشیخواستم ، به محض چرخ یبود که م یهمون قایدق تیموقع

 زاد؟یقه کرد و اسمم و با بهت خوند: پردستاش و دور پاهام حل عیو سر ستادیلحظه خشک شده ا کیشدم.

 نه؟ ایآقاهه  یشد هیگوشش بردم و دستامو دور گردنش محکم تر کردم: خوب تنب ریلبخند سرمو ز با

 یطور نیا گهیبود: د ی.چهرش جدنهیچرخوند تا صورتم و بب یفرستاد و گردنش و طور رونیو با شدت ب نفسش

 نکن ،سکته کردم. یشوخ

ا کولت ت یچنددور منو بگردون رو هیکنم.حاال فعال  یشونش گذاشتم: فکرامو راجع بهش م یراحت رو الیبا خ سرمو

 شه! یم یچ نمیبب
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***********************************************************************

***** 

شالق قطرات بارون داشت  ریکه ز یپنجره ا یفنجون مقابلم حلقه کردم و نگاهمو سر دادم رو یدور بدنه  دستمو

گرفته  یخسته مقابلم نشست.فضا کم یو از دور گردنش باز کرد و با چهره ا نیبند دورب یلیکرد.ل یعشق و تجربه م

عنوان  چیاواخر خرداد به ه یکه آدم انتظار بارشش و تو یا انهیتند و وحش یکننده بود. از اون بارون ها ریو دلگ

 هیگذاشت و سرش و بهش تک زیم یدستاشو رو یلیازش خوردم.ل یردم و جرعه او بلند ک مینداشت.فنجون چا

 : کارت تموم شد؟ دمیخستش پاش یبه چهره  یداد.لبخند مهربون

 شیشد و با لبخند جد کیبهم بده مهران بهمون نزد یکه جواب نیخستش بهم زل زد ، قبل از ا یهمون چشما با

 . نی: کارتون خوب بود خانما خسته نباش ستادیا زمونیم یباال

 .یمرد حساب یدیبراش کج کردم و اداش و درآوردم : کارتون خوب بود....رسمون و کش چهرمو

 یجشنواره هم برا نیمد سخته خانم...ا یداد : عکاس هیتک زیم یتر عمق گرفت و دستاش و به لبه  شیب لبخندش

 ه؟یچ یت.گله کردنت براو بخوام از نیبهتر هیعیمهمه ، طب یلیمن خ

 ینم رادیاومد : اگه انقدر ا یبه چشم م یبیبه شکل عج شیبا وجود خستگ یلیچپ نگاهش کردم ، سکوت ل چپ

 .میداد یم لتیهم ما کار خوب تحو یگرفت

 نداره. یاعتراض چیه نی، بب ریبگ ادی یلیاز ل کمیگشت :  یلیل یمهران رو نگاه

 نیهم یخسته  یچشما یتر گله هام برا شیانداختم ، خبر نداشت ب یزد نگاه یکه لبخند خسته ا یلیبه ل منم

انقدر  یلیداغم خوردم : ل یاز چا گهید یروزها شور و نشاطشون و از دست داده بودند.جرعه ا نیا بیدختره که عج

 .یگرفت رادیتر از من از اون ا شیاعتراض نداره ، ب یخستست نا

جشنواره  یو اگه تو جشیوار نگاهم کرد : قبول ، اما نت میجمع و تسل نشیس یبرداشت و رو زیم یو از رو دستاش

 .نیفهم یو مرتب بهتون در خواست کار دادن م نینیبب

 االنم نیو برداشت و بدون نگاه کردن به مهران زمزمه کرد:ما هم شیداد ، فنجون چا یباالخره به خودش حرکت یلیل

 .ستیشغل بودن ن یب یجا به منزله  نیآقا مهران ، موندنمون ا میارکار د یبرا ادیدرخواست ز
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 شنهاداتیمنظور مهران از پ میدونست یخونسردش مات شد ، هردو خوب م یو چهره  یلیل یمن و مهران رو نگاه

دونستم انقدر  یو از رو بسته بود.م ریشمش یلیحرفه بود اما انگار ل نیا یاعتبار و شناخت ما تو شیافزا یشغل

مهران درهم  ی.اخما دمیفهم یشدن و نم دهیکشبه فرع  نیباشه اما ا دهیمهران و فهم یباهوش هست که منظور اصل

 .یگ یچرت م یفشار آورده دار یلیبهت خ یزد:انگار خستگ یپوزخند یلیل ی رهیشد و خ

خورد  یصورتش به چشم م یرو یپر غمکه لبخند  یلیازمون دور شد ، به جلو و به طرف ل یحرف چیهم بدون ه بعد

 ؟یگفت یچ یدی: فهم دمیخم شدم و غر

 دستش دور فنجونش مشت شد.صادقانه جواب داد : نه. دمی، د دیچشماش لرز مردمک

که  یبارون یصدا ونیدستام گرفتم و م ونیرو م یلیل یفرستادم و فنجون و با دست کنار زدم ، دستا رونیب نفسمو

 متن سکوتمون شده بود نجوا کردم:چته تو؟

 به دستاش هم منتقل شد : فقط خستم. لرزشش

،  دشیشدم . از رنگ پر یبودم تا متوجهش نم یاحمق م دیبود که با انیانقدر ع یخستگ نیشد ، ا رشیخ نگاهم

 یه به خودش نمک یبودم زن دهیداد.سال ها بود فهم صیرو تشخ یخستگ نیشد عمق ا یم ششیآرا یب یچهره 

به دستاش وارد کردم :  یارخستست.فش یلیکنه حتما خ یهاش فراموش م یروزمره گ ونیرسه ، که خودش و م

 دردت مهرانه ؟

لرزش ها لرزه نگار اختراع کرده بود ؟  نیا یبرا ایدن یتو ی، کس دیخم شد ، صداش هم لرز نییبه پا یکم سرش

داش ص ونیبارون و م نیاز ا یناش یخواست گرفتگ یانگار م یلیلرزش ها رو ترجمه کنه ؟ ل نیگرفته بود ا ادی یکس

 قورت بده : درمونم مهرانه.

 نیتا چه حد به مهران گره خورده ، ا یلیشد ، انگار فراموش کرده بودم قلب ل دنمیباعث لرز یبیبه شکل عج جملش

نمک  مواقع یدونستم حرف ها بعض یم یگفتن نداشتم وقت یراب یحرف چیحاال انگار برام قابل درک بود ، ه یخستگ

ز ا یعکاس یو داد به پنجره ، از صبح که برا ونشزخم ، فقط در سکوت نگاهش کردم که نگاه لرز کی یشن برا یم

و از  دیلرز ینگاه که مدام م کیبود ،  نیحالش هم میاومده بود یداخل یجشنواره  یمطرح مهران برا یمدل ها

شدن آماده کرده بود .با مکث به حرف اومد :  دیص یکه انگار خودش و برا یا یکرد.مثل ماه یدستت فرار م
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 ونیبزنم و م هیآتل کیاون جا  دیخالم ، شا شیپ شیبرم ک دیرم ، شا یجا م نیشه از ا تمومقراردادم که باهاش 

 بره ؟ یمان م، عشقش و بدم تا آب ببره.به نظرت چقدر ز جیخل یشرج یگرما

 ؟یلیآوا خارج شد : ل کیلب هام فقط  نیبهت نگاهش کردم و از ب با

 برسونمت؟ ای یآورد نیخوام برم ، ماش یو برداشت : من کارم تمومه و م نشیکرد و دورب نگاهم

شه  ی، مگه م یفرارش ترسونده بودتم : توعاشق مهران نیا ی، حرف هاش ، نگاهش حت ستادمیشدم و جلوش ا بلند

 ؟یانقدر راحت جا بزن

 !قیرسن رف یعشق ها که بهم نم یو بعد جواب داد : همه  دیگونم و بوس ی، قبل از هر حرف ستادیهم جلوم ا اون

 ؟ یش میتسل یخوا یتکون دادم : م یبا ناباور سرمو

مشغول بگو بخند اون سمت سالن نگاه کنم ، مهران  یشونم گذاشت و وادارم کرد برگردم و به صحنه  یو رو دستاش

 ی، مامانم وقت نهیب ی..خوب نگاه کن ، مهران منو نمنیتر شد : بب شیمدل ها بود.لرزش صداش ب موریبا سحر گر

تورو نخواست ، وادارش نکن به  یگوشم شد.گفت اگه کس ی زهیآو یجمله بهم گفت که حساب کینوجوون بودم 

 .زهینر نیذره هم زم هی یهم برو که غرورت حت یطور کیخواستن ، فقط برو ، 

 ؟ یکرد : پس دلت چ یم میوقت داشت عصب یبارون ب نیا یاز کنارم رد بشه که دستش و گرفتم.صدا خواست

مثل منم  یخوشحالم اما آدما تیتو زندگ ایوجود پور ی، برا زادیدستمو فشرد : خوشحالم برات پر مهربون

 مهیه و نقلب نصف کیعادت کنم با  دی، فقط با رمیبم ستی.قرار ندنیبه عشقشون نرس یلیکه به هر دل یی.آدماادنیز

 کنم. یزندگ

 میصندل یبار جلوش و نگرفتم و اونم به سرعت از سالن خارج شد . آروم دوباره رو نیانقدر مبهوتم کرد که ا حرفش

ند لبخ یکنم.نگاهم رو یتونستم براش کار یاومد که نم ینشستم و وا رفته به جمله هاش فکر کردم.از خودم بدم م

داشت ، مسلما من  دنیکه توان بر نیکردم ، ا یم نیسرو تح یلیمهران به سحر نشست و دلم به درد اومد.جسارت ل

 یسر و یفلسفه هامون از عشق متفاوت بود.با کرخت دیدونم شا یکارو انجام بدم.نم نیتونستم ا یاگه جاش بودم نم

 از مهران سالن و ترک کردم. یزد از جام بلند شدم و بدون خداحافظ یکه نبض م
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، دلم  ایپور شیخواست برم پ یکردند حرکت کردم . دلم م یکه مغزمو رها نم یشدم و با حجم افکار نمیماش سوار

 یلیل یاز دست ما برا یخواست باهاش مشورت کنم و بپرسم کار یدلم م یخواست ، آغوشش و ، حت یو م دنشید

آموزشگاه پارک کردم و  یکنه ، روبرو شفافو  دمیکرد تا بلکم د ینه.برف پاک کن مرتب داشت حرکت م ای ادیبرم

 یشده بودم ، صدا سیکامال خ هیتند وارد ساختمون شدم ، در عرض همون چند ثان یشدن با قدم ها ادهیبعد پ

آموزشگاه  یبچه ها تیحجم جمع دنیرفتم و با د اومد ، با تعجب از پله ها باال یم نییاز سالن پا یادیز یههمه 

با لبخند  ایکه پشتش به من بود و پور یجو گندم یبود با موها ستادهیا یسالن مرد رکزداخل سالن شکه شدم.م

 تیجمع ونیخودش و از م دنمی. سمانه با د رندیداشتند باهاش عکس بگ یبود و بچه ها سع ستادهیمردونش کنارش ا

 نه ؟ دهیشد یلیخ بارونلبخند زد :  سمیخ یلباسا دنیو اون با د میرد کرد و به طرفم اومد ، با هم دست داد

 جا چه خبره ؟ نی: ا دمیقامت مرد از پشت پرس ی رهیتکون دادم و خ یسر

هم  دیشاچهرش ، قلبم از حرکت افتاد... دنیو من با د دیچرخ یاومد جواب بده که مرد همون لحظه کم جانیه با

 .دینچرخ گهید نیزم

 نشیآفر ی، همه  ایدن یهمه  ی.وقتمیکن یچرخشش و درک م یتازه فلسفه  ستهیا یآدم م یپا یکه جلو نیزم

 دیچرا با یفهم یبکشن تازه م رونیکنن و از جسمت ب یگردباد ریو دور سرت بچرخن و بخوان روحت و اس انیب

 بچرخه... نیزم

 یتموم روزها یکه تو یگذرا نگاهش به نگاهم نشست.همون نگاه یمرد، مقابل چشمم جون گرفت و لحظه ا ریتصو

 یوجودم و داشتم م یشکستن همه  ینگاهش و ازم گرفت و من صدا بهیبود.غر میزندگ یاسطوره  میکودک

ردش شده بود و داشت آروم و س مسرما زده.گر یدره  کی یپرتاب شده بود تو هوی.انگار روحم از وسط گرما دمیشن

 یقیجا تا پسرش و کالس موس نیآذرخش اومده امروز ا یتوجه به حال من نجوا کرد : آقا یخورد.سمانه ب یترک م

 راد ثبت نام کنه . یآقا

 یزبونمون و م یجلو میکه ما داشت ییتو تمام سال ها یعنیبود.پسرش و ؟  دنشیتر از د یحرف کار نیا ی ضربه

 یتو هم گهیرفته بود سه نفر د ادشیو  دیشن یبابا ازش خارج نشه اون داشت از پسرش بابا م یتا مبادا آوا میگرفت

 هستند که سهمشون از بابا فقط درد بوده ؟ ایدن نیا

بود.اون مرد داشت  دهیهنوز منو ند ایرفتند و پور یعکس گرفتن ازش جلو م یآموزشگاه با شوق برا یها بچه

وهنوز  دیکش یبود.هنوز درد م ستادهیزد اما جسمم هنوز ا یکه نم یزد و من متعجب بودم از قلب یبهشون لبخند م
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تر از  شیب یمن نشست ، کم یچرخونش رو نگاهناباور عقب رفتم...ناصر آذرخش دوباره  یحس هاش نمرده بود..قدم

 ینگو با دلت دی، لب هام لرز دیتر لرز شینگاه لرزون و مبهوت من مکث کرد و باز هم نگاه گرفت.نگاهم ب یبار قبل رو

 لب زمزمه کردند : بابا! ریز

که  یشده بود ، بچه ا دهیبه حبس کش دهیترس یپنج ساله  یبچه  کیافکارم انگار  یصندوقچه  یوجودم ، تو یتو

 نگاهش و چرخوندآوا سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد ، بعد  نیزد اما انگار با تکرار ا یوقت بود باهام حرف نم یلیخ

 نا آروم بود،دل شکسته بود ، مبهوت بود ، مرده بود. هنمذ یشد.دختر پنج ساله  رهیاون مرد و متعجب بهش خ یرو

زدم و بعد ترک به ترک شکستم.کالس اول  خیگونه هام راه افتاد ،  ینازک رو اری، دوتا ش دندیبهم چسب پلکام

آمد زدم و به جاش  یخط بزرگ رو کیدفتر  یابا آمد..اون روز توخوندم ب مونیکتاب فارس یدبستان بودم که تو

 ...امدینوشتم بابا ن

 کرده بود از ما و مامانم . تیلیشده بود ، چون ذهنش و د گهید یکی یچون بابا امدین بابا

 رینگاه آخرم به تصو میبزنه بعد ن یجا خورد ، دستپاچه جلو اومد و تا خواست حرف دنمیو با د دیبه طرفم چرخ سمانه

 اومد از آموزشگاه خارج شدم. یترک برداشتناش م یکه هنوز صدا یو با دل امیدن یمرد ، پشت کردم به همه 

و دستم و بند سقف  ستادمیمات شده ا یآموزشگاه با همون چهره  یتر از قبل شدت گرفته بود ، جلو شیب بارون

 بشن ، نفسم دهیذاشت د ینه ، اگرم بود بارون نم ایگونم بود  یرو یدونم اشک یکردم ، نم نمیماش سیو خ دیسف

وم و باز ینکرده بود.زن جوون دایگرفتن هم پ لبود که نفسم مجا یقو یبود ، شک به قدر بیعج نینگرفته بود و ا

 کرد: حالتون خوبه خانم ؟ یچتر داشت متعجب نگاهم م ری، از ز دمیبه طرفش چرخ جیگرفت ، گ

 دیپس البد خوب بودم ، شا دمیکش ی؟ انگار هنوز داشتم نفس م یچ یعنیتر نگاهش کردم.خوب بودن  جیخوب؟؟گ

عقب رفت و من مات و مبهوت  یکه قدم دیترس جمیدونم ، زن انگار از نگاه گ یبود.نم رفتهیهم بدنم هنوز مرگمو نپذ

 دیکنه و استارت زدم.با تیر به گردنم سراکمت شونیسیشالم و از دو طرف باز کردم تا خ یشدم.لبه ها نمیسوار ماش

کس از وضعش خبر  چیآوار مونده باشه و ه ریکه ز یزلزله زده ا نیدونستم.ع یرفتم..کجاش و خودم هم نم یم

مجال تکون خوردن بهم نداده بود.راه افتادم ،  نینداشته باشه بودم ، دست و پاهام کامال فلج شده بودند و انگار ا

.سرما داشت تو عمق جونم دمیرمق لب گز یاز پارک در اومدنم بلند شد و من ب ییهویها به خاطر  نیماش قبو یصدا

 ما نبود؟ شیپ یشده بود وقت یجو گندم یک شیبود ، پ یبار موهاش مشک نیکرد ، آخر ینفوذ م
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نداشته باشه دخترم ، منم  نهی!بعد اون بگه نگاهت کدمشیآغوش مامانم و خواست؟دلم خواست بهش بگم د دلم

تموم کرده.منو نشناخت ،  یا گهیو در حق کس د شیکه پدر نداشتم و پدر ییسال ها یبغلش کنم و زار بزنم به پا

کرد و نشناخت.حقم داشت  یبابا صداش م زادیکه پر یشب گذاشت و رفت و نشناخت ، کس هیکه  یدختر پنج ساله ا

 دید یبود.چشضمام مقابلم و تار م یاون بود.چون اون مرد بود ، قدرت داشت ، قوحق ها با  یکشورهمه  نیالبد ! تو ا

کرد ، قلبم داشت اثرات  یلب هام حس کردم..دست چپم درد م ونیاشک و م یعوض کردم و شور ضی، دنده رو با غ

 و زجه زدم : خدا! دمیفرمون کوب یداد.مشتم و رو یطور نشون م نیشک و ا نیا

عمر  کیکردم ، پلک هام غصه هام و باال آوردند و من خسته از  زیر شدم و از چشمام سررنشدم ، پر ت یخال

جواب دادن به عشقم  یبرا ییخورد و من نا یمرتب زنگ م لمیکردن خواست.موبا هیعمر گر کی، دلم  دنیخند

 دونست دامادشه. یانتقام سرنوشت بود که نم دیکه مورد قبول اون مرد بود و شا ینداشتم ، عشق

 دل وامونده. نیا یایاز خستگ خسته

 من جا مونده. شیپ التیاز تو که خ خسته

 که همش آواره. یاز پرسه تو شهر خسته

 باره. یبند م هیکه  یآسمون ریتو ز یب

 .یاز تو دل کندن و دور ستیها ن یسادگ نیهم به

 

 ؟یاز من تو بگو اخه چجور یسبک پر زد چه

 رفت؟ ادتیاز  یخستگ نیغم ا یبگو آخه چجور تو

 رفت؟ ادتیرفته همه از  یروزا حسرت

 شدم؟ ماریبه تو و عطر تو ب یچجور من

 عطر بارون شب همراهت رفت. یکه رفت تو
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زجه  یشدم.صدا یم یخال یطور کی دیکردند و من با یشدند ، دستام درد م یم دهیبه فرمون کوب دتریشد مشتام

 دمیباالتر هم بود؟د نیاز ا یبود و من و نشناخت ! مگه درد مییو پر کرده بود.اون مرد پدرم بود.بابا نیهام اتاقک ماش

 شد.. یاز اشک مرتب تار م

اونم باهام لج کرده  یبار حت نیگشت .انگار اما ا یبر نم گهیگرفت و د یلحظه م نیخواست نفسم هم یم دلم

حکم بخوره و م یتکون سخت نیشده ماش یکه بفهمم چ نیو قبل از اتر تار بشه  شیب دمیفکر باعث شد د نیبود.هم

 ریترمز قرار دادم اما د یمقابلم که به خاطر سرعت فاصلم باهاش کم بود برخورد کنه.شک زده پام و رو نیبا ماش

 بشم... جیباعث شد چندلحظه گ شهیو پرتاب من به جلو و اصابت سرم به ش نیماش دیشده بود ، تکون شد

از ترس و شک ساعت  دمیلرز یکه م یخورد و من یها م شهیبه ش انهیکه وحش یاومد ، بارون یبارون م یصدا فقط

و  دهیسر دردناکم قرار بدم و ترس یخورد باعث شد دستم و رو یم نمیماش ی شهیکه به ش یمتوال ی.ضربه هاشیپ

م که بهش زده بود ینیماش یمرد راننده  یصبع یبدم ، چهره  نییرو پا شهیبودند ش ومدهیکه بند ن ییپر از اشک ها

 ؟یو داغون کرد نیماش یمنعطف تر شد : حواست کجاست خانم ؟ زد یحال و روزم کم دنیبا د

 کیهوا انداختم و اشکامو و با سرعت از صورتم پاک کردم ، چرا متوجه نشده بودم هوا تار یکیبه تار ینگاه

 جادیشده بود ، برخوردمون باعث ا سیخورد ، مرد هم کامل خ یاومده به صورتم م نییپا ی شهیشده؟بارون از ش

از ترس و افت قند خونم گفتم :  یناش نلرزو یبه پشت سرم انداختم و با صدا ینگاه عیشده بود ، سر کیتراف

 کنار بعد من در خدمت شما هستم . میاول بکش نارویشرمندم ، ماش

 ینبود که بخواد بحث کنه و پا یتکون داد ، خوشحال شدم که آدم یت و تنها سربه من انداخ ینگاه متأسف مرد

 ادهیپ نیکرد از ماش یکه به شدت درد م یو من با سر میدیهارو کنار کش نیماش عیو وسط بکشه ، سر سیپل

خارج شد ،  نمیاز س یاون آقا آه نیاشو عقب م نمیماش یجلو دنیتر کرد . با د شیشدم.برخورد بارون لرزم و ب

چراغ که شکسته بود رو لمس کردم که به  ی شهیاز ش ی، جلو رفتم و تکه ا دیلرز یپاهام همچنان از سر ترس م

دستم به وجود اومد ،  یرو قیخراش عم کیکه حواسم باشه  نیشکسته شدش بدون ا یلبه  دیشد یزیخاطر ت

باعث ضعفم شد.چشمامو آروم بستم و  عایسر آسفالت یشده رو ختهیر خوناما  دمیگفتم و دستم و عقب کش یآخ

کردم.قلبم رسوب  یحس نم یبود و من درد ادیبه خاظر عمق زخم ز شیزیمشتم گرفتم.خونر ونیم مویانگشت خون

 عفضبود، با سردرد و  نشیبود.مرد با اخم مشغول برانداز کردن ماش چیه ونشونیم نیکه ا ییدردها ونیبسته بود م
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و چنگ زدم.چندبار آب  لمیبرگشتم و به طرف داخل خم شدم و موبا نمیشده بود به طرف ماش بمیکه نص یو لرز

ه شد سیخ انهیبارش وحش نیلباسام به خاطر ا یراحتم بزاره.همه  یبره و لحظه ا نییدهنم و قورت دادم تا بغضم پا

و به  لمیاس گرفته بود و گرفتم و موباکه بارها باهام تم ییایپور یشماره  عایبود و سرما به جونم رسوخ کرده بود.سر

 قا؟یتو دق ییگوشم نشست : کجا یزود تو یلیو خشمش خ ضیپر از غ یگوشم چسبوندم.صدا

 ا؟یشدند:پور یبلند کردم و بارون به صورتم خورد ، اشکام باز داشتند روون م سرمو

 ه؟ییداچه ص نیا زاد؟یپر ییتر شد : کجا ادیدونم چطور صداش کردم که صداش فر ینم

 ؟یایب یتون ی: تصادف کردم ، م دمیکرد ، نال یبه مرد اخمو انداختم..سرم به خاطر ضربه درد م ینگاه

تر از بارون منشأش از قلبم بود باعث شد از خودم  شیکه ب ییکه انگار قطع شد و هجوم سرما یصداش ، نفس مکث

 یهربار که رنگ آرامش به روزامون م یعنیتاوان مشکالت من و بده؟ قرار بود  یپسر قرار بود تا ک نیمنزجر بشم ، ا

باال آورده بود ،  ونشونیکه انگار ذرات جونش و م یکثبزنه؟بعد م مهیروزامون خ یرو یاهیاز س یچتر کی میدیپاش

 قا؟یاالن دق ییا! کج زادی: پررمیو لرزش صداش دلم خواست بم یباالخره صداش بلند شد و من از وحشت و نگران

 شده؟ تیزیبزرگ خودتم چ یخدا یوا

تا حاالم اشک  یکرده بود رخ نشون بده ! از پنج سالگ داینرفت ، بعد مدت ها فرصت پ نییو قورت دادم ، پا بغضم

 .ستینامه همراهم ن مهی! من ب ای! فقط ب ایکرده بود :خوبم پور دشیاتفاقم تشد نیداشتم ، بغض داشتم ، درد داشتم.ا

 ی! مطمئنزمیرسونم خودم و عز ی: االن م دیباشه به گوشم رس دنیهول و مضطربش انگار که مشغول دو یصدا

 راحت شه از حالت. المیتا خ یکیرو بده به  یهمراته؟ گوش یحالت خوبه ؟ اصال کس

که  ییما یراما سوخته! ب یحس وحشتناک منه.حتم دارم تو هم دلت برا نیا یبارون هم برا نی! حتم دارم اایخدا

..فقط زودتر زمیداشت: خوبم عز ینیبغض که چه وزن سنگ نیزنه! لعنت به ا یم خیخارج نشده  نمونینفس از س

 .می.بزرگراه همتایب

 نیماش یو تو لیبهش موبا قیداد.بعد دادن آدرس دق یوحشت زدش نشون م یو صدا نیراحت نشده بود ، ا الشیخ

 رسن. یپرت کردم و به طرف مرد اخمو اما ساکت رفتم:من واقعا متآسفم ، االن همسرم م

 خواهرم! ادیمشت بستم نشست: دستت داره خون م یچندلحظه رو یتکون داد و نگاهش برا یسر
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 دبود و مشتم قرمز شده بود.دردآلو ختهیآسفالت ر یجهت داد ، از مشت بستم چند قطره خون رو رییمنم تغ نگاه

 یحس نم ینداشتم و سوزش یدرد چیبود که ه بی.عج دیکه قطرات بارون روش و بوس یزدم ، لبخند یلبخند

مام چش میشونیحس ورم کردن پ باو  دمیکش یبرخورد کرده بود دست شهیسرم که به ش یکردم.با دست سالمم رو

چرا  دمیفهم ینداشت.فقط نم یا دهیهم فا نیماش یبودم که رفتنم تو دهیرس یسیاز خ یبه درجه ا گهیبسته شد.د

 نمیرفت به ماش یم جیکه گ یشست.با سر یبود و نم دهیلزج به بدنم چسب زیچ کیکه مثل  یدرد نیبارون ا نیا

کامال نابود شده بود و حتم داشتم اگه کمربند  نشی، سپر عقب ماش نهیبش نشیداد داخل ماش حیزدم.مرد ترج هیتک

 هم نداشت.رفت یانداختم که وضع بهتر یخوذم نگاه نیماش یموند.با پوزخند به جلو ینبسته بود سرش مصون نم

بلند کردم ، پس  مووجودم و پر کرد.با درد سر تیاون مرد تمام ریرو نگاه انداختم و باز تصو نایو آمد و پرسرعت ماش

کرد.زبونم داشت  یخفم م گند عفونتش داشت یموندم که درمان نشده بود ، که بو یم یزخم نیبرادر داشتم ؟ ع

 یپدرانه ا یکرد از حرف ها یکه سهمش بود و به جاش گفت مامان ، گوشام داشت درد م ییکرد از باباها یگزگز م

که سهمش  یپدرانه ا یدستا یزد برا یکرد دوبرابرش و بهمون بگه ، موهام هق م یو به جاش مادرم سع دمیکه نشن

که با  یدمل چرک هیکرده بود جبرانش کنه.من کل وجودم شده  یمادرم سع یشده بود و دستا غیبود و ازش در

 نمشیبن ای نمشیاگه بب ستیبرام مهم ن گهیکردم د یکردم فراموشش کردم، فکر م یسرباز کرده بود.فکر م دنشید

رفته.در  ادمیاز تمام راه فقط خودم و گول زده بودم.گول زده بودم که  یتو دمیفهم ینقطه م نیحاال..درست تو ا ما، ا

و  زیآم ریخودمون و مامانم و ..نه نگاه ها تحق یرو فراموش نکرده بودم ، نه حسرت هام و ، نه اشک ها یچیواقع ه

 مردم و نه رفتنش و.. یبرنده 

از  یبار کیانگار  ایپور دنیو با د دیو اشک آلودم چرخ ی، نگاه سرخ و خون نمیپشت سر ماش ینیماش دیترمز شد با

من نشست و بعد به  یرو ظیوحشت زده و نگرانش با اون اخم غل یکه شد چهره  ادهیوشم برداشته شد .پد یرو

اراده به  ینگاهش نشست که ب یتو یا ینجهت داد و چنان نگرا رییتغ دیچک یطرف دستم که هنوز ازش خون م

،  بلند پرواز کرد یو به شدت پشت سرش کوبوند و به طرفم با قدم ها نیطرفش قدم برداشتم، معطل نکرد ، در ماش

شد حس کردم  دهیچیعشقه پ کیآغوشش قرار گرفتم و دستاش خشن و نگران دور وجودم ثل  یتو یدرست وقت

 یآغوشش و خرجم کرده بود و نم نیبودن انصراف بدم.محکم تر یتونم از نقش قو ی.حاال مزمیتونم فرو بر یحاال م

که مسببش من بودم اما هنوز  یا یاز شدت نگران دیلرز یام.صداش م یقو یدست ها نینست چقدر محتاج ادو

 سرت اومده ؟ ییدلم ، چه بال زی..عززمیرو داشت : عز ایدن ینت ها نیخوش آوا تر
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خواستند  یصائقه که م کیپر بود.دردها شده بودند  یلیخواستم ببارم ، دلم خ یآسمون م یبار من به جا نیا

 پر ی، با اون طور زمزمه ها دنمیبه آغوش کش صانهیداد ، با اون طور حر یبسوزونن.دستاش داشت بهم جون م شمویر

 گوشم. ریخوندن ز یاز نگران

برده  لیترس به تحل نیاز آغوشش دل کندم ، اما دستاش همچنان دورم بود ، انگار باور نداشت سالمم و ا باالخره

معل شده ، بعد با هم  یلی: اول برو به اون آقا برس ، خ دیاون مرد اشاره زدم و لب هام لرز نیماش بودتش ، با بغض به

 .میزن یحرف م

شده بود دور  سیکه خودشم خ یاون مرد ، کت تک پوشش و در آورد و در حال نیبه ماش ینگاه میکرد و بعد ن اخم

هااش رو روم  چهیرو روشن کرد و بعد در یو بخارشدم ، روم خم شد  نشیو کمکم کرد اول سوار ماش دیچیمن پ

 زمیفرستاد : استراحت کن عز رونیکرد .خواست عقب بکشه که باز نگاهش به دستم افتاد و نفسش و محکم ب میتنظ

 تا برگردم.

فاصله  نیرفت ، از هم نیتکون دادم و اون در و بست و به طرف اون ماش یداشت.سر یعطر نگران یهم حت نفسش

 یاون آقا و جحلو نیعقب ماش ایمتعجب شده ، نگاه پور ایپور دنیبدم مرد چقدر از د صیتونستم تشخ یهم م

کرد  ینامه سع مهیاستفاده از ب نو بدو دیکش رونیدرهم دسته چکش و ب یکرد و با اخم ها یمن و برس نیماش

سوار شد و بعد رفتن اون مرد به من و قفل کرد  نیکه اول ماش یربع درحال کیخسارت اون آقا رو بده.بعد حدود 

خم شد و دوباره من و  یحرف چیو اون اخم نماکش دلم و به تکاپو انداخت ، بدون ه سشیخ ی، موها دیطرفم چرخ

حال و  نیباعث ا یپرخشش باعث شد چشمامو با درد ببندم: چ یخودش برد.صدا یراو دلم و ب دیبازوهاش کش ونیم

 روز شده؟

 : حالم خوبه ؟ دندیدلم کش ی وارهیبه د یخط کی انگار

با کرده ، دستت پر از خونه ،  تیشونیفاصله داشت : خوب ؟ پ ادیتا فر یو صداش فقط کم دیعقب کش یعصب

حال خرابته که نصفش واسه تصادفه.از آثار  یفقط آثار جسم نایو ا دهیخون ، رنگت پر یچشمات شده کاسه 

 یجا ؟ م نیهزاربار جون دادم تا برسم ا یدون ینداره؟م یحس چیات هلرزه و چشم یبگم که صدات مرتب م تمیروح

دروغ تو رابطمون کجا  ؟یخوب یگ یو م یش یم رهیشد؟حاال تو چشمام خ یپام خال ریز نیحالت زم دنیبا د یدون

 ؟یبهم خوب یگ یحالت م نیشده بود خانمم که با ا فیتعر
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 یهمپا دمیترک یکرده بودم از چشمام باال آورد و من داشتم م یخودخور یبار دوباره باال آورد ، هرچ نیا بغضم

 !ایپور رمیخواد بم یبار خودم خودم و تو بغلش پرت کردم: دلم م نینبود.ا یشدن یکه خال یآسمون

که عاشقتم  یمن یو جلو ی! خفه ش یخواد خفه ش ی: دلم م دیغر ریش کیو با خشم بازوهام و گرفت و مثل  عیسر

 !ینحرف از مرگ نز

 

گشاد شده از شدت اخمش واقعا باعث شد خفه بشم و چنان مظلومانه نگاهش کنم که  یپر خشمش ، چشما کالم

گوشم همچنان خش و خشم داشت : د آخه  ریکنه ، صداش ز دیبازوهاش تبع ونیخودش طاقت از کف بده و من و م

 یدار یک ی!بفهم جلویگ یم یچ م، بفهبه پا کنم  امتیخواد ق یدلم م دنشونیکه با د تیاشک یاون چشما یفدا

 !یگ یم

چنگ انداختن بهش  یمحکم برا سمانیر کیلحظه فقط دنبال  نیا  نیچنگ انداختم ، من تو ا سشیخ راهنیپ به

 ... دیگردآب غم غرق شده بودند: ببخش ونیصدام م یبودم ، نت ها

 یکار و بهش م نیامکان ا نشیماش یدود یها شهیعقب ، ش یموهام برداشت و پرت کرد صندل یو از رو سمیخ شال

نگه  شیبزرگ و قو یدستا ونیکرد.صورتم و م یم یتاز کهیلحظات  نیتمام ا ونیداد و همچنان بارون داشت م

گشت : چته تو دردت به  یم یارقر یب نیسرگردونم چشم چرخوند ، داشت دنبال علت ا یچشما ونیداشت و م

 جونم؟

 یکه روون شدند ، دوباره اون غده تو گلوم رشد کرد.من چم بود واقعا؟من فقط کس ییسقوط کرد همراه اشکا نگاهم

م چاله کنده بود کیاون مرد  یقلبم واسه  یکرده بودم فراموشش کنم ، من تو یسع میبودم که تو کل کودک دهیرو د

ال مرده از خاک زنده شده ..حارهیبودم تا الاقل تو ذهنم بم دهیپوش اهی، دفنش کرده بودم و چهل روز براش لباس س

که انگار فقط سرکوب شده  یی، پر از عقده ها دهیترس دمیبودم و شا جیگ یزیتر از هرچ شیبود.من مبهوت بودم ، ب

کشور بنشونه ، با همون  نیا یخواننده  ینگاه آقا ینابود شدن.نگاهم انقدر آشفته بود که ترس تو یبودند به جا

 شده؟ یمنو ! چ نیبب ؟یکرد تا نگاهش کنم :پر به گونه هام وارد یفشار ستاشد

 که به شدت شکست هق زدم :بابام! یلغزونم و باال آوردم و با بغض نگاه



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
445 

 

چونم گداشت : بابات  ریدست ز یآشکارتر یکم تر شد ، بعد با نگران یلحظه ا یشکه و فشار دستاش  برا نگاهش

 ؟یچ

 قایدست زده بود ؟ هق زدم و به جلو خم شدم و  دلم عم یبیروح من به خود تخر ای دیلرزیپاهام داشت م ریز نیزم

 !دمشیو برنگرده: د رهیخواست نفسم بگ

 ش؟یدی!کجا دیبارهردو بازوهام و گرفت تا کم تر بلرزم : نلرز لعنت نیتر نگران شد ، ا شیب نگاهش

 یفته بود و آسمون داشت باهام همزاد پندارشدم و باز هق زدم ، بارون هم رگبارش شدت گر رهیخ میمشت خون به

 کرد: تو آموزشگاه. یم

 یبپرسه با درد یا گهیکه سوال د نیتکون داد و قبل از ا یجیکرد ، سرش و با گ یپلکاش چکه م ونیاز م یسرگردون

امو ..من بابایو هق زدم : استادت ، ناصر آذرخش پدر منه پور میزشت زندگ قتیشد حق یم ریقلبم تکث یکه داشت تو

 .دمیباالخره د یامروز بعد هجده سال خودخور

***********************************************************************

********** 

دستاش بود کمک کرد وارد خونه بشم.بدون رها کردن  ونیم فمینح یخونه رو برام باز کرد و همون طور که بازو در

سرش داشت شکل  یتو یحس که معلوم نبود چه افکار یب یه نشوند و خودش با همون چهره کاناپ یبازوم من و رو

رگبارش قطع شده بود نگاهش  گهیکه د یبا بغض و دیلرز یمبل زانو زد .بدنم هنوز داشت م نییگرفت جلوم و پا یم

انتوم کرد و خودش با م یتر بود ، بدون نگاه به چهرم شروع به باز کردن دکمه ها سیکردم.خودش از منم خ یم

 یسیخ دنیکرد.با د یم میلباسا داشت عصب یسینکردم چون خ یمقاومت چیتکون دادن دستم از تنم در آوردش.ه

هم رفت ، باز هم بدون نگاه کردنم از جاش بلند شد و به طرف اتاق  یهم رخنه کرده بود اخماش تو شرتمیکه به ت

 چیه دنشیاون جمله از دهنم خارج شده بود و شک بعد شن یوقت رفتنش و دنبال کردم.از ریخواب رفت و من مس

پر از  یواکنش ها نیا مدونست یو من نم شیاز دهنش خارج نشده بود. فقط من و آورده بود آپارتمان شخص یکلمه ا

 کنندرو... دیسکوت ناام نیا ای رمیبگ یخودم و جد یبرا شینگران

فکر  نی.هم یرو هم از دست داد ایپور زاد،یاز من بدش اومده بود.تموم شد پر گهید یپنهان کار نیبه خاطر ا البد

که از  دمیباال کش موینیانداخت.ب یتر شیمحکوم کرد و چشمام و به سوزش ب دنیکش ریتر به ت شیدست چپم و ب
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 یتو میمستقو  میبود دهیباهم خر شیچندوقت پ هرو به طرفم گرفت ک یرنگ یو شلوار صورت زیاتاق خارج شد و بل

 یا یجد یجا لباس داشته باشم.باز هم نگاهم نکرد و فقط با صدا نیا میخودش گذاشته بود تا هروقت اومد یخونه 

 کمکت کنم؟ یخوا یگفت : م

گرفتن جواب نگاهم کنه ، کوتاه نگاهم کرد و بعد با اخم ازم نگاه  یجواب سرمو تکون دادم تا مجبور شه برا یجا به

بود  زیبه دستم که از خون خشک شده لبر یو شلوار و به دستم داد و وارد آشپزخونه شد ، نگاه زیگرفت و بل

و  سمیخ یاز لرزشم کم تر شد.موها یلباسا کم یانداختم و بعد با همون بغض لباسامو عوض کردم و با حس گرم

ع کردم.نگران خودش بودم که مبل جم یو زانوهام و رو  دمیچیکه همراه لباسا آورده بود پ یدیسف یحوله  ونیم

 یکنارم نشست و جعبه  میو عوض نکرده بود و تنش بود.از آشپزخونه که خارج شد مستق سشیخ یهنوز لباسا

شد از  ینم یحرف چی، ه یحس چیکه ه یگذاشت و باالخره نگاهم کرد.نگاه زیم یرو ودستش  ی هیاول یکمک ها

 مدت. نیا ینگاهش تو نیناخوانا تر دیداخلش خوند.شا

 نگاهش یدستاش گرفت.دستاش سرد بودند و من با نگران ونیو م میوزنه به بغضم اضافه شد و اون دست زخم کی

زخم ، شد آب  یجراحتم شد مرهم رو یکردم.با باز کردن دستم چشماش و با درد بست و بعد نوازش انگشتاش رو

دورش و بست.کارش که تموم  دیآخر با باند سفگرم کرد.با دقت مشغول پانسمانش شد و سر یو دلم و کم شیآت یرو

 انداخت : درد داره؟ یشد بهم نگاه

نابودم  ینکردنش بدجور یکه پدر هیپر خش توست!درد پدر ی! درد صدازمیدرد نگاه گرفتن تو ازمنه عز درد؟

بود به دستم که همراه خودش آورده  یفرستاد . ماگ رونیجواب دوباره سرتکون دادم و اون نفسش و ب یکرد.به جا

 نجوا کرد : بخور. یتیتر از هر جد یداد و جد

و  داخلش نیریاز شکالت داغ و ش یکرد .کم یماگ داشت آرومم م یبدنه  ینکردم ، گرما یمخالفت میلیم یتمام ب با

 ینگاه م میشونیشد ، من مشغول خوردن بودم و اون داشت به ورم پ یآب م خشونیخوردم و انگار رگ هام  داشت 

بار من  نیقرارش دادم و ا زیم یشد رو صفکردند.ماگ که ن یدرد و غم رسوب م یها هیکرد و دور چشماش ال

،  میچونم نشست و باز هم نگاهش نکردم.شرمنده بودم بابت پنهان کار رینگاهش نکردم.چشمام پر بودند.دستش ز

 !یخور یتنها نجوا کردم : برو لباسات و عوض کن ، سرما م
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اخم ابروهاش گم شدم و اون با همون اخم و با  یبه چونم وارد کرد و نگاهم و بند نگاهش کرد.تو یرت شیب فشار

و اون  دمیحرکت از تنش خارجش کرد.لبم و گز کیو باز کرد و با  راهنشیپ یدست آزاد از بند چونم دکمه ها

 لباس... نمی: انیزم یو پرت کرد رو راهنیپ

 بپوش. یزیچ هیبرو  قطره اشک از پلکم سقوط کرد : کی

ساعت؟سرش و کالفه تکون داد :  کی نیکردند تو ا یبار بود که پلکاش درد و بغل م نیدرد چشم بست ، چندم با

 ؟ینگرانم

 : معلومه. دیهم چک یبعد یچشماش زل زدم و قطره  یتو تند

نگاهم به نگاه  یام وقت یچه حال یدون یبرات سخت باشه! م دی: پس درک حال من نبا دیو جلو آورد و غر سرش

و  یشد یچه حال دنشیده که بعد د یفکر جوالن م کیسرم داره  یهمش تو یدون یافته؟م یم دتیسرخ و رنگ پر

 دلم؟ یشه رو ینبودنم داره داغ م نیخبر از همه جا کنارت نبودم و ا یاون لحظه من ب

 االن.. یهست یسرعت گرفتند : عصببود ، چشمامو با ترس بستم و اشک هام دوباره  ادیآخرش فر ی جمله

اشتم ز یدونستم نم یکنم اگه م یفکر م نیبه ا یهستم وقت یهستم.عصب یبند دلم و پاره کرد : آره..عصب ادشیفر

ام که  یعصب ی..لعنتنهیکه ندونستم و حالت االن ا می.عصبیپاش به آموزشگاهم باز شه و باهاش چشم تو چشم بش

جونت و  یجسم ب دیکه با دمیرس یم رترید کمی گهو به جاش پانسمان کنم.د ا تیدست خون دینبودم و االن با شتیپ

 کردم. یبارون جمع م ریاز ز

 ادشیپرفر یداشتم که مبادا ازم بدش اومده باشه.جمله ها یدونست چه ترس یانداختم.نم نییزدم و سرم و پا هق

کرد.سرمو با ترس تکون دادم : فکر  یم ایداشت جونم و اح یهمه حس نگران نینوش دارو بود برام.ا

 ..دوسم ندا...گهیکردم..د

 یدونستم منشأش جمله  یکه خوب م یامان لب هاش به لب هام و خشونت یجملمو کامل کنم ، هجوم ب نذاشت

ه مبل ب یوارد کرد باعث شد رو نمیکه به س یو بست چه برسه به حرف زدن.با فشار دنمیخودم بوده راه نفس کش

 : مواظب حرفات باش. دیزد و غر مهی، ازم جدا شد و با همون خشم روم خ امیدر ب دهیوابحالت خ
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 سه نفره تو یکاناپه  کیکه به بدنم وارد کرد جامون و عوض کرد.رو  یدور گردنش حلقه کردم و اون با فشار دستمو

حالت اما انقدر حالم بد بود که  نیهم تنش نبود.گر گرفته بودم از ا راهنشیپ یو اون حت میبود دهیبغل هم دراز کش

 ؟یزد یبود :چرا باهام حرف نم یکاف برامکه دستاش دورم بود  نیبره.هم راههینخواد ذهنم به ب

موهالم  ونیهم فر شده بودند دورم رها شدند ، سرش و م ینسبتا نم دارم که کم یو موها دیاز دور موهام کش حولرو

 یکه م یکه اون آدم نیکرد.ا یم وونمیداشت د یدیکش یه اون لحظه چک نیفرو کرد : شکه شده بودم.فکر به ا

 .ختیر یاستادم بوده روانم و بهم م یگفت

 هیکل عمرم امشب گر یسوخت ، مثل گلو و قلبم ، به اندازه  یفرستادم و چشمامو بستم.چشمام م نییو پا بغضم

 نگاه گرفت. بهیغر کی نیشد و ع رهیسخت بود.بعد هجده سال ، تو چشمام خ یلیخ دنشید ایکرده بودم: پور

 دلم! زی..عززمیتر من و به خودش چسبوند : عز محکم

داشتم :  اجیدادم.حرف زدن راجع بهش و انگار احت هیو به دستم تک میشونیگذاشتم و پ نشیس یدستمو رو کف

 اما امروز فقط فرار کردم.گم،  یبهش م یچ نمشیکردم اگه بب یوقتا فکر م یلیخ

 ..یبغلش تاب داد : حق داشت یچسبوند و منو تو جگاهمیهاش و به گ لب

ت وق چیدل بسپارم و بره ، بهم قول بده ه یکیکه به  نی: در حقمون بد کرد ، من پر از ترس شدم.ترس ادیلرز صدام

 ..ایبده پور یلیجواب گذاشتن خ یخبر رفتن و پر از سوال ب ی، ب یخبر نر یب یبر ی، اگرم خواست یترکم نکن

 یفکر مزخرف دست به کار نیرها کردنت از ا یوادارم نکن برا زمیچشمام زل زد : عز یتو یو بلند کرد و جد سرم

 ، باشه؟ ستیبزنم که فعال وقتش ن

 شیآت کی نینگاهت ع نید : اسرش و بلند کر یو با همون بغض فقط نگاهش کردم ، کالفه کم دمیو فهم منظورش

 ندازن. یقلبم م یهوا رو یمونه که ب یم

 ؟و نگران بلند شد: چت شد عیگفتم ، سر یاراده آخ یحرف و ب انیبا  دیکش ریتر ت شیتنم بود ب ریچپم که ز دست

شدم :  زیخ میکرد منم ن یچند ساعت مدام دستم باهاش دست و پنجه نرم م نیکه تو ا یبه اون درد تیاهم یب

 .یچیه
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 آخ؟ یگفت یشونه هام و گرفت : گفتم بهت واسه چ یاخم و نگران با

 کشه. یم ریت یدادم: دست چپم ه هیتک نشیبه س یحال یو با ب میشونیپ

 یکرد صداش و آروم نگه داره: االن بهم م یدرشت و وحشت زده سع یو نگران سرم و جدا کرد و با چشما عیسر

 ؟یگ

 که خودش یبعد درحال  قهیبلند به طرف اتاق رفت ، چنددق یبلند شد و با قدم ها عیمن سر به یبدون دادن مهلت و

که تموم  یمن و با خودش آورد و با همون وحشت رونیب یدست از لباسا کیبود ،  دهیپوش دیجد راهنیپ کی

همه عجلش بده  نیبر ا ین که جوابم و منیکرده بود کمک کرد لباسامو بپوشم و بعد هم بدون ا ریظاهرش و درگ

کرد و  نیکردم که منو سوار ماش ینگاهش م جیبلند از خونه خارج شد ، فقط گ یپاهام انداخت و با قدم ها ریدست ز

 و از جاش کند. نیموشک ماش کیخودش نشست و مثل 

اون مرد و اون  دنیهم بود . بعد د یعیوجودم نشسته بود و انگار قصد رها کردنم و نداشت ، طب یتو یحال یب هنوز

و چشمام و باز نگه  دمیکش یکه هنوز داشتم نفس م نیاون تصادف هم یبودم و حت ستادهیبارون ا ریکه ز یساعات

قابل  ریاخم غ قیعم یها هیکه با ال ایپور ضطربوحشت زده و م یشکر داشت.با تعجب به چهره  یداشته بودم جا

 ه؟یچ یبرا یهمه نگران نیا : دمیانداختم و آروم پرس یشده بود نگاه  صیتشخ

 داشته باشه. یلیدستت ممکنه چه دل دنیکش ریت نیا یهمون اخم کوتاه نگاهم کرد:نگو که متوجه نشد با

 یتمام حس هاشون و م یجا یتفاوت یشه انگار ب یم یحادثه خال کیبا  رپاشونیز یزدم ، آدم ها وقت یتلخ لبخند

 ییاز حد به غم مجال خودنما شیداد که ب یبهم هشدار م لهیوس نیبرام مهم نبود اگه قلبم داشت به ا گهی، د رهیگ

از خاطراتم ، مثال  یبخش کی یحت ایکنم و سر بکشم و  دایماگ پر از آرامش پ کیمهم بود که  نیدادم ، برام فقط ا

ده کر تشیشد.امروز چقدر اذ رهیبه باند دستم خو کامال فراموش کنم.سرمو آروم تکون دادم و  میپنج سال اول زندگ

 کمیوجودم فاصله گرفته بودم.با درد بهش نگاه کردم: من خوبم ، قلبمم خوبه فقط  زادیبودم و چقدر از پر

 بد هم شکسته. یلیکنم خ یشکسته...فکر م

 نهینش یشد ، گفته بودم جنس اخماش چقدر به دلم م رهیبهم خ یتر شیب یکرد و با وحشت و نگران ادیو ز سرعتش

 حرفا نترسونم. نینه؟: مرد نبودم که دل زنم شکسته...با ا ای
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دستش گذاشتم : اومدم  یشدم و رو یچیدست باندپ عیبود ، سر میزندگ یروزها نیبدون شک از مزخرف تر امروز

 کنم. یم تتیآرامشت باشم و همش دارم اذ

 ده؟یکشه و بهمون هشدار م یم ریکه دستت داره ت یفکرارو کرد نی: مزخرف نگو ، هم سرش و تکون داد یعصب

 چندسالته مگه تو آخه؟

م هست زادیشد: به نام خدا ، پر یآروم م یمرد پر از وحشت و نگران نیتا ا دمیخند یم دیبخندم ، با یکردم کم یسع

 .رانیو سه سال و هفت ماه از ا ستی، ب

 ی، حس دمید یکه کور بودم اگه نم ییصادقانه بود ، پر از محبت ها یادیشد ، نگاهش ز رهیبهم خ یدرد و نگران با

 یم ریدستت داره ت یگفت ی، از وقت زادیپر رینگ یکرد : دردات و شوخ یعشق داشت تو نگاهش خرجم م یانگار ورا

 ؟یکرد کاریبا خودت چ امروزکنم ، تو  یکه از قلبت باشه دارم سکته م نیکشه از ترس ا

 نیاز قصد ا یدن.نه که فکر کن یشن و به قصد مرگ فشارش م یدرست دور قلبت حلقه م انیجمله ها انگار م یبعض

زنه.من نابود بودم اما  یم یداره و خود به خود دست به خود آزار یکنن ، نه ...انگار قلبت بهشون آلرژ یکار و م

ا هم ه یپدر...بعض کیکردن  یدست رنجه پدر نیبزنم ا ادیتونستم فر یکار و با خودم نکرده بودم.کاش م نیخودم ا

 یآدما یوقت هم ادا چینبودم ، ه یفیرن.من دختر ضع یکنن و م ی، نابودت م گهیکنن د یم یپدر یطور نیا

که  ییو برم جا زیهمه چ یخواست فقط چشم ببندم رو یدلم م یبیبودم.اما امروز به طرز عج اوردهیو درن فیضع

 ی هشیکشه فقط روم و به سمت ش یم ریواردش بشه ، از ترسم بهش نگفتم دستم داره دوباره ت ونهنت یخاطره ا چیه

و لهت  انیم یرینگ ی! شوخایگرفت پور یشوخ دیکردم و همراه دنبال کردن قطرات بارون لب زدم :دردارو با سیخ

 کنن. یشن ، خردت م یکنن ، از روت رد م یم

شد  یراحت م الشیاومدم ، اگه خ یدلش راه م ی، به پا مینگاهش نکردم ، چشمامو بستم تا برس ینیبه سنگ یتوجه

دم بله ، بهش گفته بو یته بکشه.وقت شیآروم تر بشه و نگران کمیکردم تا  یم یرفتم.هرکار یم مارستانیبا بردنم ب

 الاقل خوب دیاون با یخودم نبودم ، برا یاالن فقط برا گهیاضافه شده بود. د میهم به زندگ یا گهید یها تیمسئول

فروکش کرد وقت داشتم تا امروزمو  ینگاهش کم یشگیهم یاون برق نگران یآروم گرفتش ، وقت یشدم و وقت یم

 ی برم و پرونده ایکه فراموشش کنم و  رمیبگ میخودم تکرار کنم ، حل کنم و بعد تصم یدوره کنم ، تا نگاهش و برا

حل م مارستانیب یباز شد.روبرو عی، چشمام سر نیباز بود و ببندم.با توقف ماش زیم یکه همچنان رو یا سالههجده 
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 یکه خواست دوباره بغلم کنه ، سع نیدور زد و در طرف من و باز کرد و هم  نیماش عی.سرمیبود ایو مان نیکار آترد

 جا. نیا یبغلم کن ستین ، درست زمیعز امیتونم ب ی: مرمیبه خودم بگ یمنسجم تر یکردم چهره 

 یو به رو دندیبازوم و گرفت ، زانوهام لرز ریتکون داد و فقط ز یسر دیو د تمیجد یشد و وقت رهیبه چهرم خ اول

 بست یساختمان رو به آوار بودم که از پا کی نیو با مشت کردن پنهونش کردم ، ع دندی، دستام لرز اوردمیخودم ن

 یهمچنان پر بود از گره ها ایپور ینشون ندم.چهره  یو به کس نیداشتم ا یو سع ختیر یبود و داشت فرو م رانیو

و گرفت و  نیاول سراغ آترد ایپور میحس بود.وارد بخش اورژانس که شد نیتوشون سرآمدتر یاخم که نگران کی

تظار تا ان یها یاز صندل یکی یرو نمیتو اورژانس بود ازم خواست بنش شیپرستار که گفت چندلحظه پ ییبعد راهنما

 .شبره دنبال

 یاون دستم قرار دادم و چشمام و که م یاما نگاهم پا به پاش باال رفت و دنبالش کرد .دست سالمم و رو نشستم

 یم یبهش چ نمشیخواستم بب ی.مثال اگه مدمیسنج یبرخوردمون و م یسوختن کوتاه بستم.تو ذهنم داشتم راه ها

 یهستم که ول کرد یمن همون دختر پنج ساله ا دیگفتم ببخش یکردم ؟م یم یگفتم ؟خودم و چطور بهش معرف

فتنش من ر یدونستم برا یگفتم بابا...م یبهتون م یکه زمان میآقا..من همون ادیم ادتونیگفتم منو  ینه..م ای؟یرفت

اشه ؟ من باب یخترعشق هرد نیگفتند اول یتر بودم.اصال مگه نم ییو پوالد تموم شد.آخه من بابا شایتر از پر نیسنگ

 زد. نیهام زم یبچگ یبودم ، من و عشق اولم ترک کرده بود.من و اسطوره ها دهید انتیخاز عشق اولم 

 یباز شد ، با نگران عیچشمام سر ایسالم مان یبودند.با صدا دهیبار یبار چشمام پر شه که بس بود هرچ نیا نذاشتم

 ایمن مونده بود:سالم مان یکردم لبخند بزنم.حتم دارم روزگارم تو سخت جون یو سع ستادمیا عایکرد.سر ینگاهم م

 جون.

!  هییچه رنگ و رو نی.ازمیماهت عز یبازوم گذاشت: سالم به رو یو رو گشیدراز شدم و فشرد و دست د دست

 ؟یخوب

 ن؟ی:خوبم ، شما خوب دمیبخش یتر شیلب هام قوس ب یتکون داد و به انحنان سرمو

 ؟یکن یم کاریجا چ نی! ا یرس یخوب به نظر نم ادیمقنعش : ز ریرنگش و سر داد ز ییطال یموها کرد و اخم

ه ک رهیازش نوار قلب بگ نیاز پشت سرش ظاهر شد : آوردمش آترد یبهش بدم ، با نگران ینذاشت جواب ایپور یصدا

 !ییبوسه دا ینکردم ، دست خودت و م داشیپ



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
452 

 

 ؟یدست دادند: سالم..نوار قلب واسه چ ایو با پور دیچرخ عیسر ایمان

اشه از قلبش ب دمیکشه ، ترس یم ریبگه :دست چپش مدام ت دیکش یعذاب م یمن نشست ، انگار حت یارویپور نگاه

 هم داشته. یتنش عصب کمیچون امروز 

 .نمیم ببدنبال نیای؟بیخوب یگ یپرسم م یبابا! دختر اونوقت م یشد : ا ایپور هیهم نگاهم کرد و رنگ نگاهش شب ایمان

از ذهنم  ایمان یروپوش پزشک یدیسف ی رهیدور کمرم نشست و وادارم کرد حرکت کنم و من از پشت خ ایپور دست

 شد؟ یکمرنگ نم یدرد چرا ذره ا نیبزرگ...ا یتنش بود!خدا دیسف راهنیگدشت اون مرد هم امروز پ

 ، نهیبنش رونیرو قانع کرد که ب ایپور ایچطور وارد اتاق مخصوص تست نوار قلب شدم ، چطور مان دمینفهم واقعا

 یبرچسب و رو هیشب یزهایدستم باز کردم.چ کیو چطور دکمه هام و با اون  دمیاون تخت دراز کش یچطور رو

 یاله رفته و دنب راههیب ینم به قدرپر تالطم ذه زما یشده بود.من اما تو رهیسرم خ یباال توریچسبوند و به مان نمیس

 یاومد جلو یم اینگران پور یچهره  یازش خارج بشم.لحظه ا دیدونستم چطور با یرو گرفته بودم که نم یافکار منف

ذهنم خط بزنم تا بتونم  یدونستم چطور اون نگاه و از صندوقچه  ی..نمبیاون نگاه غر ریبعد تصو یچشمم و لحظه ا

 یتونستم بگم خوبم.اگرم م یشد نم یو بدم که خوبم.درواقع تا اون نگاه برام حل نم نانیاطم نینگران ا یایربه پو

صله فا یلحظه ا یخواست بلند بشم ، از اون ماز ذهن یکه ازم م ایمان ینبود.با صدا یدروغم کار سخت صیگفتم تشخ

تا به حال انقدر  دیمن داد و شا یبه چهره  دستشظومار مانند  یبلند شدم.نگاهش و از برگه  یگرفتم و به سخت

 نوار قلب. نیورم کرده ، ا یشونیپ نیدست ، ا نیافتاده ؟ ا ینبود : چه اتفاق یجد

: من دیکش یتونستم لبخند بزنم ، چقدر به نظرم امروز تموم شدنش طول داشت م یکه هنوز هم م نیبودم از ا متنفر

 .ستیبد ن ادمیواقعا خوبم ، الاق جسمم حالش ز

و و جل دیرنگ و کش یمشک یصندل کیکرد تشکر کرد و بعد رفتنش  یکه اون جا داشت بهش کمک م یپرستار از

نوار  نیاز روحمونه.مثل هم یجسم یها یماریاز ب یلیمنشأ خ میدون ی..هنوز نمزمیعز نهینشست:اشکال ما آدما هم

 نه؟ینا آروم نشأت گرفته.جز ا حرو کیفشار از  نیو ا یبه قلبت فشار آورد دایگه شما شد یکه م یقلب

 جون.لطفا بهش بگو خوبم. ایرو نگران تر نکن مان ایبستن دکمه هام شدم و لبخندم محو شد : پور مشغول

تر  کم میچیدست باند پ یفرستاد .به جلو خم شد و هردو دستم و گرفت، فشار دستاش رو رونیب عایو سر نفسش

کرد  ی...عقل و منطق حکم میلیدل چیه یدختر و دوست داشتم ب نی.ابود.نگاهم به نگاه خوشرنگ و نگرانش نشست
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 نیبهش داشته باشم.تو ا یحس بد ذاشت ینگاه نم نیکنم اما هم یکه قبال صاحب قلب همسرم بوده دور یاز کس

 ایمثل پور یدروغ بگه؟ اونم به آدم یخوا یپزشک م کیاز  زادیو خواهرانه: پر نیریش ینگران کینگاه فقط مهربود و

 کرده؟ ریوجودش و درگ ی هیبه ال هیال شیکه نگران

حرف ها بود: دروغ  نیتر از ا شیروزها.انتظارم از خودم ب نیبودم ا ایپور یدهنم و قورت دادم.چقدر شرمنده  آب

 ، خوبم. ستین

تنها دکمه  عیشدند.سر اخمو وارد اتاق یایهمراه پور نیکه جواب بده دربازشد و آترد نیکرد و قبل از ا ینیریش اخم

شد  یجذاب م یا گهیطور د یبا روپوش پزشک نیلبم نشست.آترد یرو یلباسم رو هم بستم و لبخند یباز مونده  ی

 ما دونفر زد و جلو اومد : سالم خانما... یبه رو یاومد.چشمک یو به چشم م

 ساعت بود باهم دست کیاگه بعد  یحت دندید یباهاش دست داد ، هربار که همو م ایگفتم و مان ینسبتا بلند سالم

گرفت و همون طور که  ایرو از مان یطومار ماننذ افق یاون برگه  نیکارشون قشنگ بود.آترد نیدادند و به نظرم ا یم

 قلب بنده خدا که انقدر تعداد ضربانش باال رفته؟ نیبا ا یدجان ، بگو چه کار کر زادی: خب پر دیکرد پرس ینگاهش م

بره : درست صحبت کن متوجه بشم.چطره  نیدوباره پر از وحشت بشه و به طرف آترد ایبود تا پور یفحرف کا نیهم

 حالش؟

 ینم نیجواب بده.چشمام و کوتاه بستم ، بدتر از ا نیروپوشش کرد و اجازه داد خود آترد بیج یدستاش و تو ایمان

نباشه اما  یمشکل حاد دیکه فعال شا نیا یعنیرو داد :  ایجواب پور یجد یلیمن نشست و خ یرو نیشد.نگاه اترد

و سنت  هیگم چون مسأله جد یم ی.جددیخور یبرماگه بخواد فشار و استرس مداوم و متحمل بشه حتما به مشکل 

فرد  کیتر از  شیدرصد خطرشون ب رندیسن اگه شکل بگ نیا یتو یقلب یها یماری.بزادیپر هیسن خطرناک

 عیشا یلیسال خ یتا س ستیسن ب یروزها متأسفانه سکته تو نیعمده ا لیبه دالخوام بترسونمتون اما  یمسنه.نم

، به خاطر  یکرد یقلب بدبدخت خال نیسر ا یرو هیاسترس و فشار روان یده تو هرچ یمنوار قلبم نشون  نیشده و ا

حمله  نمیاالن تعدادش وحشتناک تر باال رفته.بب یفرد نرماله ول کیتر از  شیمعموال ضربان قلبت ب تیمشکل تنفس

 ؟یکه نداشت یتنفس ی

 انداختم و آروم جواب دادم : نه. ریکردم.سرم و ز ینگاه نم ایبه صورت پور گهید
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 تیحد عصب نیتا ا یفعال رخ نده.چ تیتنفس یقلبت متمرکز بشه و حمله  یفشار رو یباعث شده همه  نیخب هم-

 کرده؟

نشده  ینگرانش و نداشتم.من عصب یها یبود که جرأت نگاه کردن به اون قهوه ا ییاین و پورتنها جواب م سکوت

 شد انگار یاومده بود که نم ادمیخاطرات  یسر کیشکه شده بودم و هنوز هم شکه بودم ، فقط  تینها یبودم فقط ب

 کمینشده بودم فقط...فقط  یبدم ، من عصب رتشتونستم نه ببارم نه قو یفراموششون کرد ، فقط بغض داشتم و نم

و  نیشد که آترد یشروع کرده بود به تند زدن .سکوتمون انقدر طوالن ستادنیا یکه به جا یمرده بودم البته با قلب

جان سرت ورم  زادیخب ، پر اریبا مکث بلند شد : بس نیآترد ی.صدامیگفتن ندار یبرا یزیچ دندیفهم ایمان

 کمیآرام بخش که  کیاسکن از سرته و بعد هم  یت یس کی حمی، ترج یاشتد یکیتصادف کوچ هگ یم ایکرده!پور

 .یکنه و باعث بشه کم تر به مسائل آزاردهنده فکر کن لکستیر

اسکن ، بعد هم  یت یبرمت بخش س یبه طرفم اومد: من م ایتکون دادم که مان یافتاده تنها سر نییهمون سر پا با

 .میو برگرد میجا بمون تا کاراش و بکن نیشما هم ایکنم.پور یم قیخودم آرامبخشت و تزر

 باهاتون. امیبه طرف در حرکت کرد : م دمینگاهم که به سمت پاهاش بود د از

لحظه ها  نیا یمن بود ؟ آرامشمون کجا خودش و پنهون کرده بود که تو یصدا برا یحجم از گرفتگ نیبزرگ، ا یخدا

 یرش مب نیکننا.بش یولت نم گهیمتعجب شد : بشناسنت د ایمان یکردم.صدا ینم داشیگشتم پ یدنبالش م یهرچ

 گردونم.

 زارم. ی: به درک ، تنهاش نم دیباز کردنش غر نیو ح ستادیکنار در ا یعصب یلیخ

حرف کشت.آروم سرم و بلند کردم و با  نیا یو دلم خودش و برا دمیرد و بدل شد و د ایو مان نیآترد نیکه ب ینگاه

 سوخت.با اخم نگرانش نگاهم کرد و لب زد : دوست دارم. شیاون همه نگران ی، دلم برا دنشید

هم  و بعئش میاسکن رفت یت یجون به پاهام برگرده ، بلند شدم و همراه هم به بخش س کمیبود تا  یحرف کاف نیهم

د.با ز یود حرف مکه کالفه ب ییایداشت با پور نیشدم.آترد ایپور نیسوار ماش ایمان یآرامبخش با همراه قیبعد تزر

 شیارزشش و برام ب نینداشته باشه و هم یتا برخورد بد بودو کرده  شیرو شناخته بودند اما سع ایپور ایلیکه خ نیا

 تیتر به فکر سالنت شیبرو خونه و استراحت کن.ب زمی: عز دیو گونم و بوس نیخم شد داخل ماش ایتر کرده بود.مان

 .میلبخندت عادت کرد دنیما به د یباش.همه 
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 به روش زدم: حتما ، بابت زحماتتون ممنونم. یمحو لبخند

رفت و باهاش دست داد و زودتر از اون دونفر وارد  ایو در و بست ، به طرف پور دیعقب کش یاخم مصنوع با

 ایفت.پورعقب ر یمن کم یدست تکون دادن برا نیکرد وح یخداخافظ ایبعد با پور یهم کم نیشد.آترد مارستانیب

اون حس  کمیخاک ،  یو بو مارستانیب اطیکف ح یسینگاهم کرد.بارون بند اومده بود و خ قیسوار شد و اول عم

بهتر بود.به روش لبخند زدم: خوبم  کمیبود حالم  یآرامبخش بود اما هرچ ریتأث دمیداد.شا یبدم و داشت پر م یها

 به خدا.

 و زمزمه کرد : خداروشکر. دیصورتش کش یرو یدست

 مکی.تو دلمم بارون بند اومده بود.فقط دیگرفت و بوس شهیزد و حرکت کرد و دستم و مثل هم نیآترد یبرا یبوق

داد تا بشنوه  یهرمرحله داشت جون م یسر فرد کنار دستم که انگار تو یبود که اونم فدا سیدلم خ ی وارهیهنوز د

 حالم خوبه.

 ا؟ی: پوردمیکش ی.آهدیچرخ یلوغ بود و چشمام دنبال مردم مشب تهران ش یابونایخ

 به دستم وارد کرد و بعد جواب داد : جانم؟ یفشار

 شه: چندتا بچه داره؟ یزبونت گرون تموم م یسواال برا یچرخوندم به طرف خودش، بعض شهیو از طرف ش سرم

 ه؟یچه سوال نی، ا زمیعز یروبراه شد کمیدور زدن : تازه  یکرد و کالفه راهنما زد برا اخم

پنج  فیضع زادیوجودم و به ضرب و زور سرجاش بنشونم و اون پر یقو زادیکردم پر یکردم صدام نلرزه ، سع یسع

 رده.ک یپدر یک یما نبوده ، برا شیکه پ ییخوام بدونم ساال یاز وجودم به حبث بکشم : م یقسمت هیهام و  یسالگ

و  نگاه مصمم رم،یجواب سوالم و بگ دنیخواست قبل از رس یو دلم م میخونش بود کیفرستاد ، نزد رونیو ب نفسش

 پسر هفده ساله.اسمشم پدرامه. کیبا اخم لب زد: فقط  دیکه د

 ازحرف پ کال ادیسال بعد ترک ما دوباره پدر شده..خوشم م کیدرست  یعنیبود :  ریحق ایدن نی.چقدر ادمیخند تلخ

اسممونه که لطف کرد و برامون  نیتنها سهم ما ازش هم یدون یپ انتخاب کرد.آخه م ، اسم مارو هم با ادیخوشش م

 انتخاب کرد؟
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 یم دیبا شیاخم و نگران نیا ی. من برا دیمجتمع کرد و بعد خاموش کردنش ، به طرفم چرخ نگیو وارد پارک نیماش

 ؟یکنم آروم ش کاریمردم.: چ

چرخه و چرت و پرت  یم یدونم چرا زبونم داره ه یو لبخند زدم : آرومم ، فقط نم دمیبه صورتم کش یدست عیسر

 گه. یم

 یکیتار ی.تودیفهم یداشتم بگم خوبم و نبودم و اونم خوب م یرو نگاه کرد که سع ی، فقط من یلبخند چیه بدون

 ؟یکن کاریچ یخوا یداد : م یاون به دلم نور م یفقط برق چشما نگیپارک

 شه؟ یتا نبارم و به جلو زل زدم : فراموشش کنم اما نم دمیو گز لبم

 زل بزنم: ارزش روبرو شدن نداره برات؟ نشیغمگ یشونه هام و گرفت و وادارم کرد به چشما جفت

.سرش و آروم دیترس یحرفم هم م نیاز وجودم از به زبون اوردن ا یبخش کیشدم ، اصال انگار  رهیبهش خ شکه

 ینم ؟یازش گله کن یخوا ینم ؟یریجواب سواالت و ازش بگ یخوا یتکون داد و با انگشتش گونم و نوازش کرد: نم

 تا پروندش برات بسته بشه؟ یبه خودت کمک کن یخوا

الع تا اط کیخواست  یگفتن بهم؟دلم م یما برا میداشت یوحشتناک نبود؟ اصال چ دنشیترس چشمامو بستم.د با

سردر افکارم.چشمامو آروم باز کردم و نجوا کردم : بعدا راجع بهش حرف  یورود ممنوع بزنم رو یوثان

 .زهیر یتر بهم م شیمن و ب یحرفبرام وحشتناکه.االن هر  دنشیکه پر از درد و غمم فکر د ی..االنم؟االنیبزن

باعث شد افکارم از  نیو هم دیسو بو میشونیکاربلد که بلده چطور طرف مقابلش و آروم کنه پ کیشد ، مثل  خم

به  تونه یحد م نیصدا تا ا کیفکر کرده بودم که چطور  هیقض نی.من بارها به ارنیفاصله بگ یبوسش کم ینقطه 

دا ..بعزمیتر دوست داشتم: باشه عز شیجواب ب یبسوال ها رو  نیبودم.در واقع ا دهینرس یقلبم موج بده و به جواب

 .فقط آروم باش که آرامشم منوط به آرامشته.میزنیحرف م

و رخوت و دوست  یجیگ نیکرده بود و ا جمیگ ی.آرامبخش کممیشد ادهیهم گذاشتم و با هم پ یرو پلک

اول زنگ زد به شهره جون و اطالع داد شب  ایاون مرد متمرکز بشم.پور یشد کم تر بتونم رو یداشتم.باعث م

تا هم  رمیدوش آب گرم بگ کی بمن کمک کرد تا وارد حمام بشم و قبل از خوا و بعد به میمون یآپارتمان خودش م

داخل آشپزخونه  یسروصدا یبشم.بعد دوش گرفتن وارد اتاق شدم و از رو لکسیر یسرما از تنم خارج بشه و هم کم

 هندیقبال آ ایو خداروشکر کردم پور دمیدست از لباسام و پوش کی نیسنگ یاون جاست.با سر ایمتوجه شدم پور
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 یحال رو یو ب دمیچیپ سمیخ یجا گذاشته بود.حوله رو دور موها نیمن و ا یکرده بود و چنددست از لباسا ینگر

کر ف نیو به ا دمیکش فشیلط یپارچه  یقلقلک داد.دستم و رو یو کم دمیحس خواب یرو تخت یتخت نشستم.نرم

 اقمرد نگران امشبم باشم؟ورودش به ات یبرا یر خوبتونم همس یهمه ترس م نیهمه ضعف ، با ا نیکردم من با ا

دور موهام  یحوله  یبه روم زد و کنارم نشست.دستش رو ی.لبخند مهربوننمیجمع و جور تر بش یباعث شد کم

 ؟یشد و برش داشت : چرا خشکشون نکرد دهیچیپ

 باال انداختم: حوصله نداشتم. شونه

 کنم. یمن برات خشک م ایدلم؟ پاشو ب زیعز یبخور یخوا یکرد : سرما م یا یمصنوع اخم

 شه. یگرفتم که هنوز صاف نشده بود نجوا کرد : خودش خشک م یصدا با

 جا. نیا نیمن خشک بشه.بش یخواد با دستا یحرکت بلندم کرد : من دلم م کیبازوم و گرفت و با  ریز

حوصله ،  یدونستم اونم مثل من ب ینشستم و اونم سشوار و از کشو خارج کرد و به برق زد .م یصندل یرو ناچار

و با سشوار مشغول خشک  ستادیحال خارج کنه.پشتم ا نیاز ا یکرد تا من و کم یم یو کالفست اما هرکار یعصب

 یبود که برا ختهیبه جونم ر یموهام چنان رخوت ونیم ایکردن موهام شد ..باد گرم سشوارهمراه حرکت دست پور

مشغول خشک کردن موهام  یشدم که چقدر جد رهیبهش خ نهیآ یردم.از توچندلحظه کل روز بدم و فراموش ک

 دایپ یباهم تالق نهیآ یهوا تاب بخوره ، نگاهمون از تو یصورتم و تو یجلو ادیشد موهام ب یبود.باد سشوار باعث م

 شونه هام : خوابت گرفته؟ یزد.سشوار و خاموش کرد و جفت دستاش نشست رو ینیکرد و لبخند دلنش

 کرده باشم: به خاطر آرامبخشه. دشییو بهم رسوندم تا تأ نمیسنگ یپلکا

 برام. نهیریش زتی! چقدر همه چشمهیمثل ابر نای: ا دیموهام و بوس یتکون داد و خم شد و رو یسر

دستاش  ونیقرار داد و پشت موهام و م شیآرا زیم یزدم که به جلو خم شد و سشوارو رو یرمق به روش لبخند کم

 ؟یکن یم کاریچشمام متعجب شد : چگرفت.

 میاسمش و بزار می.دختر دار که شدمیبزار یقرار هی ایخوام برات ببافمشون.ب یزمزمه کرد : م یلبخند چیه بدون

 کنم. یبراش درستشون م شهی.خودم هممیکمند ، بعد موهاشم کوناه نکن سویگ
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گمراه کردن حواس من بود.موهام و سه دسته کرد و  یمرد که تک تک حرکاتش برا نیپر شدند از مهرم به ا چشمام

،  یشگیپربرق و لبخند هم یتو بشه ، با چشما هیشب دیهمون طور که مشغول بافت شده بود نجوا کرد : دخترکمون با

 .یو خوردن زهیم زهیر

ه دونست داشت تاربه تارشون و ب ینم ایگرفت و پور ی، موهام داشت عطر دستاش و م دمیکش یقیعم نفس

 ؟یگ ینم یزیکرد : چرا چ یانگشتاش معتاد م

 ؟یباش یپدر خوب ید ینگاهش کردم: قول م نهیآ یزدم و از تو یتلخ لبخند

 مدید یموهام و با خود مو بست و جلواومد.کامل جلو نییفرستاد و پا رونیخشک شد.نفسش و پر شدت ب لبخندش

 .متأسفم که پدرت ترکتونزمیو زمزمه کرد :متأسفم عز دیبافت موهام و بوس نییرو گرفت و خم شد طرفم، پا نهیبه آ

حواست به من  یخوام همه  یباشم ، م خودخواهخوام  ی، اما االن م یدیکه زجر کش یهرروز یکرد ، متأسفم برا

 ی، ازهمه چ نیقلبت بدتر شه ، از هشدار آترد تیکه وضع نی.از ادمی..از از دست دادنت ترسدمیباشه چون ترس

اما حاال  دمیترس ینم ی! من جز خود خدا از کسزادیپر نی.من و ببدمیکه نداشته باشمت ترس نیز ا..ادمیترس

 ی.میترسم.پس بزار خودخواه باشم و ازت بخوام بهش فکر نکن یکه تورو نداشته باشم م نیاز ا میو هرثان قهیهردق

 شه؟

 اون مرد... دنی، اونم از د یلیبود برام ، اون از ل یچشمام پر شد: روز سخت یتو اشک

 دستمه هم برات سخته؟ ریاالنم که کنارتم ، که موهات اس ؟یبهم زل زد: االن چ یو جد دیکش ینفس یعصب

زد:کمکم کن آروم  یو دم نم دید یآدماش و م ییوفا یظلم و ب یصبور بود که از اون باال ه یلی، خدا خ دیچک اشکم

 شم

 ؟یشد ، مرد من به پام خم شده بود: چطور درمونده

 ؟یش یآروم م یبغضم تلنبار شد: تو چطور یکج کردم و بغض رو سرمو

، انگار اشک و چشم و باهم به دعوت لب هاش فرستاد ، نجواش همه  دیهم بوس قیعم د،یجفت چشمام و بوس یرو

 شم! یکنم آروم م یجونم و لرزوند: نگات که م ی
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آروم  شهیباش..بزار تا هم شهین ، بزار باصدات آروم شم.بغلم کن ، بزار با حضورت آروم شم.همزدم : برام بخو هق

 شم.

آغوش هم  یو تو میتخت فرود اومد ی، با هم رو دیمن و به حجم آغوشش کش عیقرارش و گرفت و سر میقرار یب

که قرار  ییگرفت ، دستاش پر بود از نوازش ها یکه آرامشم ازشون منشأ م یی.صداش پربود از نت هامیدیدراز کش

مرد من و بلد بود.بلد بودنش  نیبرد.ا یم دششست و با خو یبود که درد و م ییداد.لب هاش بارون بوسه ها یبهم م

 شهیهم زادیقرارش که داشتند من و...پر یب یصداش و دستا یصوت یتارها ونیداد م یداشت رخ نشون م بیعج

 یکه آدم از خودش م تیتو زندگ انیم ییکسا هیمواقع  یدادند.بعض ینجات م یقرار یدرد و ب یخندون و از دره 

دونستم.لباش که به  یو خودمم نم دمیکش یچطور نفس م ایکرده؟ من قبل پور یم یدگپرسه قبل از اونا هم زن

مرد راه آروم  نیا دمیکرد و دستاش محکم تر دورم حلقه شد فهم ییو با خش صداش برام هنرنما دیگوشم چسب

 کردنم و خوب بلده:

 تورو دوست دارمت..قد چشمام به خدا.. من

 ..بحث چشمات که جدا.. یخب عشق من آره

 زنم.. یم داریزنم..له له د یجار م عشقتو

 زنم.. یم وارید یاتاق رو یتو عکستو

 ..اتیوونگیتورو دوست دارمت واسه د من

.................................................................................................................... 

 ...بوق

 ..بوق

اتاقش نشسته بودم و  ی.توشیپدر یخونه  یتو ایشدم به در اتاق پور رهیو خ دمیعرق کردم و به شلوارم کش دست

ه فکرم و آروم کنه و راه درست و تون یکه شک نداشتم فقط کالم اون م یبه دست زنگ زده بودم به کس یگوش

غض ب یبودم ، بس بود هرچ دهینرس یا جهینتکرده بودم و به  یپنج روز خودخور نیا یتو ینشونم بده..بس بود هرچ

به  ییتنها یتو یداده بودم تا فکر کنن حالم خوبه.بس بود هرچ انمیاطراف لیاحمقانه تحو یقورت داده بودم و لبخندا
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باالخره از پس هزارتا بوق به گوشم  فشیظر یمچم و گرفته بود.صدا ایشده بودم و نگاه نگران گور رهینقطه خ کی

 ؟: جانمدیرس

 .زمی..سالم عزیحبس شدم و آزاد کردم: پگاه نفس

،  جونم یمثل آرامش آسمون: سالم پر یآب دیکنم ، شا فیبراش رنگ تعر یتونستم حس کنم و حت یو م لبخندش

 خواننده؟ یگذره در جوار آقا یماحوال شما ؟ خوش 

پر از اضطراب خسته  یهمه رفتارا میگوشم کردم.از ا یو با دست آزادم عقب فرستادم و بعد دستم و بند نرم موهام

 چه خبرا؟ ؟ی..تو خوبتی، به خوش زمیبودم : خوبم عز

 خواستم بهتون زنگ بزنم. یخوب اتفاقا م یخندش گوشام و پر کرد: خبرا حیمل یصدا

 شده؟ ی: چ دمیجلو خم شدم و لب گز به

بداخالق نگاهتون کرد و شما  یلیخ نیگفت یکه م یهمون ادتونه؟یروبرو رو  ی هیهمسا یزده شد: نوه  جانیه صداش

 شاپ برادرش! یکاف نیبعد عقد رفت

 ؟تر از اون کافه و حال خوش اون شب: البته..نکنه حدسم درست دراومده شیبود ، البته ب ادمی ییزهایچ

 : کدوم حدستون؟دیپرس یاز هوشمند پر

 نکن پگاه! تمیو مالش دادم: اذ جگاهمیگ

 !یخب ، بله اومدن خواستگار یلی: خدیخند مجددا

ون .اون مرد هم با انمشیلبخند به لب بب شهیبود که دلم بخواد هم زیدختر برام انقدر عز نیخوشحال شدم ، ا قتایحق

.خوشحالم زمیگم عز یم کیاومد: تبر یمونده بود و نگاه رکش به نظرم به دخترک مهربونم م ادمیهمه جاذبه که 

 .یکرد

 جونم.. یپر یمرس_

 ن؟یتخت پرت کردم: قراره عقدم گذاشت یزدم و از پشت خودم و رو یمحو لبخند
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 .میجشیحاال منتظر نت میآزمون کتل داد روزیقبل ازدواج ، پر یمشاوره  میر یم میجواب داد : نه فعال دار عیسر

 رو داشت: آزمون کوکتل؟ ایعطر پور یچشمام و به سقف دادم ف روتخت جیگ

 ج..ازدوا یتر برا شیب تیتست شخص هیجون ، کتل ،  یشدن: نه پر یا گهیسهم کس د یبود برا فیح یادیز خندش

 : شما حالتون خوبه؟دیگفتم که پرس یآهان

انقدر شاده  یدونستم وقت یخوب بودنم حساس شده بودم.نم یبه واژه  یمحو شد.خوب نبودم و انگار حت لبخندم

وجودم با خبر  ینبودن اون مرد تو یتر از هرکس از درد روزا شینه اما آخه اون ب ایمشکالتم کنمش  ریدرسته درگ

 دونم.. یبود:نم

 من و! یترسون یم یجون..دار یشد: پر یمکث کرد و بعد صداش جد یآروم و پربغض نجوا کردم که کم انقدر

خواست من و بکشونه  یخواست بچرخه و بگه بابا ، از پاهام که م یبودم.از زبونم که مرتب م دهیترس خودمم

 پگاه.  دمشیاتاق کرده بودمشون: من..من د نیبند ا خیآموزشگاه و چهار م

که  و شیوه.نفس ناگهانرو بشن یزیچ نیاصال انتظار نداشت همچ دیداد تا چه حد شکه شده ، شا ینشون م سکوتش

 پربهتش گوشام و پر کرد: کجا؟ یفرستاد حس کردم و دنبالش صدا رونیب

 ! اومده بود پسرش و ثبت نام کنه. ای: آموزشگاه پور دمیرون پام کوب یو چندبار رو مشتم

 من ! یخدا_

اه کنم پگ کاریدادم: چ هیزانوم گذاشتم ، سرمم و بهش تک یو رو میتکون داده و دست آزاد از گوش یو با کالفگ سرم

 شم. یم وونهی، دارم د

 یم شهینبود که هم یزیهمون چ نیاومد جواب داد : من شکه شدم ، اما مگه ا یبه چشم م دایکه شد یمکث کی با

 ن؟یخواست

 ه؟یمنظورت چ_
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 یو فقط ازش بپرس شینیبب یاردوست د یگفت یبار م کی ادتونهیجون  ی: پر دیکش یقیکردم نفس عم حس

 نه؟ ای ادتهیندارم. یکار چیباهاش ه گهیفقط جواب سوالم و بده و بعد د یچرا؟گفت

، به  دمید یخواسته رو داشتم اما توانش و در خودم نم نیبود..درواقع هنوزم هم ادمیتکون دادم. یجیو با گ سرم

.با افسوس نفسم و دیرس یبه نظر م یمعن یسوال ب نیا دنیپرس گهینظرم انقدر از اون سال ها گذشته بود که د

...اما پگاه ، به نظرت جواب ادمهیکرد: یخفم م اشتکه د یفرستادم و متنفر بودم از مولکول به مولکول بغض رونیب

 کنه؟ یم یسوال به من کمک نیا

 و بعد برات آرامش کرد یم لتیخوب تحل شهیدختر هم نی.ارمیاز اون بغض فاصله بگ کمیباعث شد  شییجادو لحن

پرونده که  کیخوره ،  یداره خاک م یگانیبا یپرونده که تو کیمثل  یجون؟ شد یپر هیچ یدون یکرد: م یم زیتجو

 یتو شهیاما هم ستیمهم ن ادمیز جشیو نت تهگه سخ یکنه ، م یبستنش نم یبرا یبازه و بازپرس مربوطه هم تالش

 یجون..شد یکه مربوط به اون پروندست..حاال پر یزیچ کیکنه. یم تشیداره اذ یزیچ کیذهن اون بازپرس 

 یاو بر شیبار ببند کی ستیجونم بهتر ن یبستنش و زده ، پر دیکه چون پرونده براش سخته ق یهمون بازپرس

 کنار؟ شیبزار شهیهم

دونستم  یبودند اما سخت و دشوار.م یزدند.منطق یبه ذهنم چکش م یو محکم وستهیبهم پ یمثل نت ها حرفاش

 زن یکردم وقت یمواقع با خودم فکر م یتونستم؟بعض یکرده اما...واقعا م همیگه ، که خوب تشب یپگاه درست م

 شم و حاال که به یزود با استادش روبرو م ای ریدونستم د ی، م نمیشدم باالخره قبول کرده بودم که اون و بب ایپور

 یآدما شهیکنم.هم کاریچ دیدونستم با یو باخته بودم و نمبودم کم آورده بودم.خودم  دهیرس دارشید یلحظه 

نجوا کردم :  یبغض آلود یشده بودم...با صدا ایدن نیا نیتر فیدادم و حاال انگار ضع یو مورد شماتت قرار م فیضع

 بعد هجده سال؟ ستین ؟مسخرهیبگم بهش پگاه؟بگم چرا رفت یدوبارش..چ دنیلرزه از فکر د یپاهام م

جونم.برو دنبال  یانتظارت بدهکاره پر یجواب به روزا هیره ،  یم اتیخبر از دن یکه ب یشد: آدم نیاونم غمگ یصدا

 !یفتیبه فکر باز کردنش ن گهید ی، بعد به خودت قول بده پروندش و که بست تیبده

جامونده بود ،  میدگتمام زن یالشه تو کیروزها درد مثل  نیو چشمام و با درد بستم ، ا یروتخت یرو دیچک اشکم

جمعه رو تموم  نیوجود نداره تا ا یغروب جمعست پگاه ! انگار شنبه ا هیتر: حالم شب شیصدام که ب ونیم

 کنه..هرروزم شده جمعه.
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 جون..شنبه منتظرته. یپر یتموم کن دیجمعه رو با_

 کنم؟ بگم بهش بابا؟ صداش دیبا ینداشتند؟:چ یها تموم یلعنت نیها با هم مسابقه گذاشتند، مگه ا قطره

 یوقت رمیرم پگاه ؛ م یادامه دادم: االن م میقرار یلب روند .با همون ب یبغض صدام بغضش گرفت و اسمم و رو از

ن اال زادیخواد که پر یصبر م دنشیرم اما....دعا کن برام.د یکنم و م ی، به حرفت گوش م نمشیاومد دنبال بچش بب

 ذرشم نداره. هی یوجودم حت

.................................................................................................................... 

بود  یدنبال پسرش .هوا ابر ادیها خودش م کشنبهیگفته بود  ایزل زده بودم به در آموزشگاه.پور نمیماش ی شهیش از

و  یدست مشک کی یدش جا داده بود.چشمام و با دستم فشردم و به لباساخو یبغل آذر تو کیخرداد انگار  نیو ا

له ها کیبودند و دور چشمام  ختهیر رونیشالم ب ریز زا شونینداشتم ، موهام پر یشیآرا چیساده رنگم نگاه کردم.ه

 رسم... یداغون به نظر م یادیدونستم ز یبود و م دهیشده بود.لب هام ترک خورده بودند و رنگم پر جادیقرمز ا ی

لب ، با  ریبند کردم و چندبار ز نیشدم.دستم و به سقف ماش ادهیگذاشتم و پ نییپا نیلرزونم و از ماش یپاها یتلخ با

با  میبودم که ابراه یلیرفتم ، من اسماع یزبون آوردم.قتلگلهم داشتم م یپر شده از بغض اسم خدارو رو یگلو کی

خواست  یم یچاه افتاده بود و دلم حت یتو عقوبیخود  یکه با دستا یوسفیبود... کرده شیخودش قربون یدستا

ون دست بار دنشیلبخندم و با د یشده بودم که همه  فیضع دمیو نرم.ترسو شده بودم..شا ریمس نیبخورم تا ا نیزم

 داده بودم تا بشوره و ببره.

پر از  طیمح کیاون جا برام شده بود  یرنگ شهیهم طیو مجبور کردم به جلو رفتن و وارد اموزشگاه شدم.مح پاهام

 خواستند خفم کنن. یکه م یکیتار یشبح ها

خواست بترکه.انگار اومده بودم  یشد ، انقدر که م یرفتم پر تر هم م یکه باالتر م یپر بود ، هر پله ا یلیخ دلم

نگام بود و صداش ه شیمرب ای.پوردمیرس یقیدر کالس موس یقبرستونم...اومده بودم گذشتم و نبش قبر کنم.به جلو

و  نمشیکه بب ییکردم؟ چرا واقعا اومده بودم جا یم کاریجا چ نیبزرگ من ا یاومد.خدا یم رونیب یاموزش کم

که با وارد شدنش به  رونیپام بچرخم و برم ب یپاشنه  یتر بشه؟خواستم  رو شیهام و دردهام ب یحسرت هام ، تلخ

شد و بعد مودبانه ، با اون کت و شلوار  رهی.بدون نگاه کردن به من به در کالس خسرجام ستادمیسالن خشک شده ا

کس درونش نبود و همه سرکالساشون  چیکه ه یانتظار سالن نشست.سالن یها یصندل یرو لشیو اص متیگرون ق
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،  شیبه ساعت مچ ینگاه میهم انداخت و بعد ن یاومد.پاهاش و رو یم رونیساز و حرف هاشون ب یبودند و فقط صدا

خواستم  یکه م یهمون قبر یهم تو دیشا ایمرده بودم و  دیکه شا ینگاهش و باال اورد و باالخره به من نگاه کرد.من

 ی.بدیخند یدلش م یداشت به سرو وضع داغونم تو دینبشش کنم خودم و چال کرده بودم.متعجب نگاهم کرد ، شا

لرزونم و به زور کنترل کردم.خب حقم  ی، دستام مشت شد و چونه  دیزتر لر شیتفاوت نگاهش و گرفت و من پاهام ب

 ایازش داشتم . در کالس پور یتفاوت رفت و حاال چه انتظار ی، پنج سالم بود که ب کنهتفاوت نگاهم  یداشت انقدر ب

شد.با لبخند از لبخند مهربون ، چشمام پر از شبنم  کیبا  یاومدن پسر نوجوون و جذاب رونیباالخره باز شد و با ب

اما نگاهم به دستشون  نکالسش چطور بوده ، م دیجاش بلند شد و به طرفش رفت.با پسرش دست داد و ازش پرس

 .. گلوم و ینگاه ماتم و از اون دستا گرفتم و قورت دادم خونابه  ایاومدن پور رونیب ؟بایعنیموند..دستاش گرم بود 

به زور ازم نگاه گرفت و جواب سالمش و داد و  ایشد ، اون مرد بهش سالم کرد و پور یپر از ناباور دنمیبا د ایپور نگاه

، به  نمشینتونستم بب گهیکه د ستادیجلوم ا ی، طور دیما چرخ یبعد بالفاصله به طرفم اومد.نگاه اون دونفر هم رو

 زم؟یزع یکن یم کاریجا چ نیشونم و گرفت : ا ینگران

 . نمشیتلخ بود : اومدم ببو اشکم شور نبود ،  دمیگز لب

 و بعد.. یروبراه بش کمی یذاشت یحالت ، م نیو اخم تکون داد :با ا یو با نگران سرش

 کن.. یالتماس به دستش چنگ انداختم : خوبم...من و ببر بهش معرف با

 راحت الشیخ کمیو به خنده دعوتشون کنم تا  ارمینگران بود که مجبور شدم به ضرب و زور لب هام و کش ب یطور

ه ک کشونیخوردم ، نزد یم نینبود زم ایاگه دست پور دی.شامیبشه ، دستم و محکم گرفت و با هم به طرفشون رفت

بو بودم.تو دلم خدارو  نیا یتشنه  یلیمن خ دمیشاداد... یباباهارو م یباال زد ، بو مینیب ریعطرش ز یبو میدیرس

:  نجوا کرد تیداد حواسش به من هست ، با جد ینشون م ای.فشار دست پوررهیبغض و بگ نیا یالتماس کردم تا جلو

 ..زادیکنم استاد ، همسرم پر یم یمعرف

صبر...پنج سال  ایزد و خدا یمن متوقف شد.لبخند مهربونانه ا یگفت و اون نگاهش رو یزودتر خوشبختم پسرش

خانم خوشبخت  نیتماس..آبروم و بخر: پس اال ایو خدا دمیلبخند بود؟ صداش که بلند شد لب گز نیفقط سهمم ا

 گم بهت دخترم. یم کی.تبرنمشونیدوست داشتم زودتر بب شونه،یا



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
465 

 

 یچطور ایبودمش ،خدا دهیداد بس که گز یگفت؟ زبونم طعم خون م یم کیدخترم ؟ داشت به دخترش تبر گفت

م ه ییبایتوجه بهم ادامه داد : اسم ز یگفتم و اون ب ی..من که کم آوردم.به زور ممنونیاریو کم نم یاون باال نشست

 !یدار

دلم ؟ شناختیچشمامم نم یعنیبودم . ریشدم ، دلگ رهیبه چشماش خ یتر شیبار با جسارت ب نیو باال آوردم ، ا سرم

 : اسمم و پدرم انتخاب کرده.. ارمیخواست خون باال ب یم

 !هیا ستهیبه زور لبخند زد : اسم شا بود ، حس کردم یچ دمیخاموش شد که نفهم یزیچ ینگاهش لحطه ا یتو

کرد  یم تمیاذ یتفاوت یهمه ب نیام.ا یبهش بفهمونم من ک میرمستقیخواستم غ یخالص و بزنم ، م ریخواستم ت یم

انتخاب کردند  شونیچشماش نجوا کردم: درسته ، اسم خواهر  برادرمم ا ی، زل تو دیترک ینگاهش.دلم داشت م یتو

 و پوالد. شای، پر

بار آروم تر  نیو شکه شد و حس کردم بهت همه وجودش و پر کرد ، صداش ا یخورد ، چشماش جد یسخت ی کهی

 ه؟یشما چ یلیبود:فام

 یلیفام یعنی.دیشدم و لبام لرز رهیچشماش خ یتو میریدلگ یبار نتونستم بغض و از صدام خط بزنم.با همه  نیا

 کاشف. زادیشناخت : کاشف..پر یمامان و م

بدنش و حس کردم ، جا خورده بود؟ هجوم جونم و به شکل قطرات اشک پشت پلکم  دیتکون شد یلحظه ا یبرا

 یشده بود و حس یخورد.مردمک چشماش گشادتر از حالت عاد یشده بود بهم و تکون نم رهیکردم.خ یحس م

 یانداختم.ب ریو ز خاص.پلکام و آروم بستم و سرم یناباور کیمرگ،بهت و شک درونشون مخلوط شده بود. هیشب

 دیچرخ ایکه مقابلشه خواهرشه.دست پور یدختر نیدونست ا یکرد و نم ینگاهمون م الیخ یتوجه به پسرش که ب

 و دور بازوم حلقه شد.احتماال حس کرده بود چقدر ناتوانم...

کردم اگه  ی.حس مما داره یکه رهاش کرد کاشفه و سه تا بچه به اسما یزن یلیبود که اسم فام ادشیحد  نیدر ا پس

رفته باشه هم  ادشیرو هم  ییزهایچ نیهمچ یکه حت نی، از تصور ا رمیم یحرفم واکنش نشون نده قطعا م نیبه ا

 ی، حت یلحظه  ا چیه یوقت ، تو چیو من ه دمخاطب قرارم دا یجد یلیپررنگ بود.خ نمونی.سکوت بدمیترس یم

: اسم مادرتون دیلرز یبودم صداش بلرزه و امروز داشت م دهیکردم هم ند یمصاحبه هاش و گوش م یواشکی یوقت

 ه؟یچ
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و اون پسر و فراموش کرده بودم.نگاهم  اینگاهش کردم.حضور پور میاشک یسرم و باال اوردم و با چشما یدلخور با

من  ؟یشک دار یبزنم که به چ ادیشد فر یبازم شک داشت ؟ کاش م یعنیتر شد،  دهیپروا بود که رنگش پر یانقدر ب

...به جاش زادی.. خودمم....پریاشتباه نکرد میزندگ نقهرما نیپدر.اول یهستم که رها شد...آقا یهمون پنج ساله ا

زمان جا مونده  یکه تو ینزنم و نگاهش سرگردون تر شد ، مثل آدم ادیجگرم تا فر یروحم و فرو کردم تو یدندونا

شد به دست راستم و من  رهیخ عینگاهم و بعد سر یاز بهتش نگاهش و فرو کرد تو یریجلوگ یبرا یتالش چیه یب

 نییپا کیدنبال خال کوچ یکردم.دار یبود و داشتم ظاهرم و حفظ م دهی.دلم به زجه زدن رسشددستم مشت 

آدما  نیا یآخ خدا...به چ ؟یدخترت خال داشت و هجده سال سراغش و نگرفت ادتهیپدرم؟  یگرد یشصتم م

 یانقدر قشنگ دل م یبه حال خودشون؟ارزش دل سوزوندن دارن وقت یکن یولشون نم ؟چرایلخوشد

 یایدستم و از دست پور فتهیب نیقلبم زم یشکسته  یتکه  نیکه آخر نیو تکون دادم و قبل از ا سوزونن؟؟سرم

 ابونیاومدم و وارد خ نییاز بغض پا یناش یچشماشون رد شدم و از پله ها با حالت خفگ ینگران خارج کردم و از جلو

بار منتظر اجازم نموندند ،  نیا گهیشدم.باد که به صورتم خورد ، نفسم و آزاد کردم و به جلو خم شدم .قطره ها د

 ...دیجد یشد راه قطره  یقبل ریو مس ختندیپشت هم ر

 یبود؟ م یکاف نیشناخت ! هم شدم به آسمون.منو رهیو بعد سرم و باال آوردم و خ دمیبا ولع نفس کش چندبار

شده ! راه  یکشه تا بفهمه چ یکه از پشت ضربه به سرش خورده طول م جیآدم گ کی نیدونستم حاالحاالها ع

 یسکندر نیخواد بخوره زم یکه م ارراه بره و مدام انگ یدیقدماش تعادل نداشته باشه؟د یکی یدیافتادم و د

کنه و نگاهش ، امون از نگاهش...شده بودم مثل  ینگاهت م جیست؟گیحواسش ن یزن یتنه م یکیبه  یدیبخوره؟د

 یخورده باشن ها ،نه..دردها مستشون کرده .درد رو یزیکه چ نیکه انگار مستن ، نه ا ییهمون آدما..همون ادما

خنجر برداشته از پشت مرتب فرو کرده تو قلبشون..از  کی یکیضربه زده ،  ونبه سرش یکی یدردشون اومده ، ه

 یگرم بوده و اون پشتشون و هدف قرار داده ! زخما خوب م یکیپشتشون به  یعنی ؟یچ یعنی یدون یپشت که مک

تونه داشته باشه . حتما  یم لیدل کیخوب نشد بدون فقط  یکیزخم  یدیداره ، اگه د یدوره ا کی یشن ، هر زخم

ه که شکست هیشه بلکه اعتماد یکه خوب نم تسیزخم ن گهیخورده که انتظارش و نداشته ، اون د یاون زخم و از کس

نه؟شده بودم مثل همون  ای دیآدما د نیکنه...از ا یم قیشه. اون اعتماد شکسته مرتب زخم و عم یبند نم گهیو د

 آدما.

 سرم کوفت. یپشت سرم مثل طبل تو ییقدم ها دنیدو یکنار اموزشگاه شدم و صدا یکوچه  وارد

 آوار.. نیا ریجان ، در ز یخوانمت ا یم
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 ..ادیمرا از  یمهتاب ، برد یدر شب چون

ن نگرا یبشم به چشما رهیتعادل برگردم و خ یدور بازوم حلقه شد و باعث شد ب دایشد یکوچه که شدم دست داخل

 تمیمظلوم نی، ا دنیچندلحظه مبهوت بهش زل زدم و بعد چونم شروع کرد به لرز دنشی...با دایپور یو وحشت زده 

 و من چنگ زدم به دیبغلش کش یخلوت تو سبتان یکوچه  یورود یمن و تو تشیتوجه به موقع یو ب داوریو طاقت ن

 شد؟ یزدم : اون..چ یاسپرت مردونش و دل دل م راهنیپ

 خوب نبود! ادیاومدم دنبالت اما...ز عیدونم ، من سر یسرم : نم ینشست رو شیشونیمحکم تر شدند و پ دستاش

ت : خست دمیزدم و نال هیتک ایقلب پور یو رو میشونی.پادیتا به خودش ب دیکش یزدم ،حق داشت.طول م یپوزخند

 کردم؟خستت کردم با گذشتم!

حالت پس چرند نگو..چرا  دنیاز د می: عصب چهیتنم بپ یتو یفیکه به بازوهام وارد کرد باعث شد درد خف یفشار

 ؟ یاومد

 کنه. یکمکم م نشدید یگفت نگیخودت اون روز تو پارک_

: زود بود برات ، تازه سرپا شده  نهیو بب میاشک یمن و از خودش جدا کرد تا بتونه چشما یو کم دیکش یقیعم نفس

 .یبود

 روزا.. نیا گذرهیشناور بود که قصد سقوط داشت : انقدر نگرانم نباش ، م ی اچهیدر کینگاهم  یتو

 یدونم: نگرانت نباشم؟ م یدست اون ؟نم ایبود  خیمن  یگونم ، گونه  ینگاهم کرد ، دستش اومد و نشست رو تلخ

 ادیم یخون و خفگ ی اچهیبه حال االنت که چشمات شده در یهردم نگرانت بودم وا یرسه مگه اون روز؟ خوب بود

 کنم برات. یتونم کار ینم یسراغم وقت

 یزیچ نیمرد نداشتم قطعا صدباره دق کرده بودم. ا نیدستش نشست و نگاهش سراسر درد شد ، من ا یرو اشکم

 یکنم اگه نبود یروزا: دارم فکر م نیا یبود تو دنمینفس کش لینبود که من طاقتش و داشته باشم و بودنش دل

 موندم؟    یزنده م دنشیچندروز بعد د

حرفشم چقدر وحشت زدم  یحت یدون یزاد؟میپر یبکن یخوا یم وونمی: د دیلبم نشست و غر یدستش رو عیسر

 ؟یگ یکنه و باز م یم
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 دلم..اون شیآت ونیم میسرخم شد نس یبه چشما رشیلبم بود و نگاه خ یکردم و اون با دستش که هنوز رو نگاهش

 یو کتون یخی نیبود و اون ج دهیپوش شرتشیت یکه جلو باز از رو یل راهنیسرش بود و پ یکه رو یکاله لبه دار ل

و نگران  ینگاه سوزان ، عصب نیغ اما ا نباشهو سه چهارساله  یمرد س هیشب ادیث شده بود زست کالهش باع یها

و نگاه اون خونش شد ، دستش  دیوجودم  به نبض زدن انداخت.چشمام دوباره لرز یانقدر محکم بود که قلبم سرتاپا

داره اشک نگاه زنت خشک  یچه درد یتا بفهم یستیفرستاد: مرد ن رونیصورتم ب یو آروم برداشت و نفسش و تو

 !یدردش بکن یبرا یوننت یغلط چینشه و ه

 برام؟ یکن یم یکار هی،  شمیرو دارم پ ایمرد دن نیاما مردتر ستمیبغض لبخند زدم : مرد ن ونیم

 لب زد: جون بخواه. ی. جد رهیصورتم قرار بگ یشد تا چشماش روبرو خم

همون  یکاله از سرش برداشتم و انگار خنده هامون تو یوقت فرودگاه ، ینداخت تو یم طنتمیش ادیمن و  کالهش

کشه تا هضم کنه دخترشم ، حرف  یدونم طول م یمشهد ؟ م میدوروز بر هیجا مونده بود.نفس گرفتم:  یزمان یبازه 

معجزه شد و  دیشا میم؟بریر یو کرده .م حشیرخوام.دلم هوس ض یآرامش م کمیدارم ازش اما قبلش  ادیو سوال ز

 لبخندم برگشت. کمیمن 

م بعد باه ارمیو ب نیجا برم ماش نیا ستاینجوا کرد : وا میشونیپ دنیهم کوتاه فرود اورد و بعد بوس یو رو چشماش

 ..میریبگ طیبل ییمایآژانس هواپ کی میبر

 بود : دوست دارم. دهیزدم و لبخندهام رنگ نداشتند.رنگشون مثل چهرم پر لبخند

برات پس  رمیم یم یجد یبرات ..جد رمیم یزد ، چقدر نگاهش برام نگران بود: من م یلبخند محو و دردآلود اونم

 شو. زادیخوب شو ! ؛آروم شو...پر

اون  منیخواستم و بعد زمان تا بب یآرامش م کمی...امیب رونیآوار ب ریبا بغض تکون دادم و انگار زمانش بود از ز یسر

 دمشیبخش یپرونده بود..نم نیبستن ا یقدم من برا نیآخر نینه؟ا ای ادیاصال سراغم م ایو آ دنمیکنه د یهضم م یک

اما  دیکش یشدم همون آدم قبل ، طول م ی،  بعد من م ربودچندتا جواب بهم بدهکا هیگفت.. یاما پگاه راست م

 شدم. یباالخره م

.................................................................................................................. 
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 دیچادر سف کیچهار پنج ساله که با  نیریدخترک ش کینماز خوندن دختر مقابلم ،  یمونده بود رو رهیخ نگاهم

چادرش و رنگ بنفش روح  یرو یبه گل ها یداشت مثل مادرش خم و راست بشه و نماز بخونه.گاه یکشدار سع

 یخوند اما مرتب م یچشماش که مثال داشت نماز م یخورد رو ینگاهم سر م یشدم و گاه یم رهینوازشون خ

قنج رفته  تشیمعصوم یداد.دلم برا یتکون م یکنه  و لب هاش و الک کاریچ دیبا نهیمامانش تا بب یرو دیچرخ

رم ن یشد بو یو تکون خوردنشون باعث م دیچیپ یچادر من م یپره ها ونیهم م یخنک یو کم میباد مال کیبود.

تکون دادم.دختر نمازش تموم شد و پشت  یخشک شدم و کم یو پاها دمیکش ی.آهمینیب ریز چهیچادر بپ یکننده 

بغل کردنش بهش گفت  نیطرفش و ح دی، مامانش چرخ دیپاهاش کوب یکوچولوش  و رو یسر مادرش بالفاصله دستا

ساعت تا نماز صبح مونده بود اما حرم انقدر شلوغ بود که حال دلت و  میافتاد.فقط ن ریقبول باشه و من سرم به ز

 یآدما یخورد رو ینشسته بودم و نگاه سرگردونم چرخ م اطیح یپهن شده تو یفرش ها یکرد ، رو یمنقلب م

 یافتاد قرار به نگاهم بر م یم ییکه نگاهم به گنبد طال نیاما هم یقرار یشد از ب ینگاهم پر م یمختلف.گاه

نقاره خون ، خوردن آب از سقا و  یصدا دنیمکان ، با شن نیا ونیجا ، م نیسه روز آرامش و انگار ا نیا یگشت.تو

رامشم شدم و آ یتر از قبل م یبافتم.هرروز خال یتن روحم م یرج به رج برا یبافتن کیمثل  حیانگشتام با ضر وندیپ

گرفت از حال خوب  یشد و نگاهم گر م ینمک خشک م ی اچهیداشت مثل در میقرار یشد.ب یپر تر م

 یزیتنها چ نیبود و ا دهیمعلوم بود و رنگم هنوز پر یاز سرخ یدورشون هاله ا وزوجودم.چشمام هنوز سرخ بود ، هن

 ریشد مس یچشمام م دیرس یم حیاومدم حرم و دستم به ضر یکه م ینشده بود.گاه جادیدرونش ا یرییبود که تغ

 یطور لبمشدند ق یخشک م ینداشت ، تنها خواستم آرامش بود و همون اشک ها وقت یوقفه که تموم یب لیس کی

و  دیدستم نشست سرم چرخ یکه رو یشد.با دست یمکان برام صدچندان م نیا یکرد که معجزه  یآرامش و بغل م

شده  رهیخ میاشک یبه چشما یچندروز با اخم و نگران نیا یکه مثل همه  ییاینگاه پور ینگاهم قفل شد تو

 یاون چادر رو دنیرفت مهر نگاهش بعد د یادم نمیجمع کردم ،  یفرستاد و چادرم و کم رونیبود.نفسم و تکه تکه ب

 ارتیو مردونش و از نظر گذروندم: ز یسرتا سر سرمه ا یسرخ لباسا یداشت.با همون چشما یسرم چه عطر قشنگ

 قبول..

 فرستاد و نجوا کردم: قبول حق. رونیو ب نفسش

ت فرص نیا یو من تو ارتیکاور کنه ، رفته بود داخل ز یبود که صورتش و کم نیا یسرش فقط برا یلبه دار رو کاله

جا هم پر بود ، نفس که  نیا یهوا ژنیاکس یقشنگ صحن داده بودم.آرامش تو یدل به دل گنبد و فضا ییخوب تنها

 ریهامون بهم برخورد کرد و سرش و آورد ز هتر کرد ، شون کیگرفت.خودش و بهم نزد یدلت آروم م یدیکش یم
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کرد وگرنه شک نداشتم دستاش مثل جسم  یگنبد طالش بود.مراعات حرم و م ی رهیگوشم.هردومون نگاهمون خ

 یقطره اشک نه از سر ب کیآرومش باعث شد چشمام و کوتاه ببندم و  یبودند.صدا یهم آغوش کی یمن تشنه 

 داشت: یپر از بغض مردونه ا یهم گرفتگ ایپور یگونم بلغزه..صدا یرو مبلکه از سر آرامش و حس خوب یقرار

 از خودم شرمندم آقا.. یلیگفتم..که خ هیتو گر یشب تو خستگ هی

 زندم آقا؟ گهی..مگه چندسال دارتیز امیبازم بزار ب یول

 چشم تر من..به عکس پنجره فوالد باشه؟ یگفتم تا ک بهش

 صحن گوهرشاد باشه.. ..دلم تورمیغم بغل بگ یزانو خودم

 .دمیجز تو خط کش یخوردم به اسم خواهرش که..رو اسم هرک قسم

 .دمیخط کش کیخودم  یآقا..رو خوب یدور یگفتم روزا بهش

 و هرچقدر هست..کنار گنبد تو جا بزارم.. امیخوام دلتنگ یم

 کن صاحب پسر بشم تا..به عشقت اسمش و رضا بزارم. دعا

 .یدیشه ناام یگفتم ضامن عشق..داره تموم م یخودم م شیپ

 .یدیگه پاشو رس یبهم م یکی..دمیحال و هوا بودم که د نیا تو

نقاره  یبلند شدن اذان ، صدا یداد و با صدا هیکردند.سرش و به سرم تک یاشک سقوط م یهام با هرقطره  یناآروم

.صدام و از بغض صاف کردم و همون طور که دیو بوس قمیکردند شق یم داینماز پ یکه وضو گرفته جا برا یها و مردم

 ساعت چنده؟ یبرگشتمون برا طی: بلدادمنماز ، مخاطب قرارش  یبرا ستمیصف با یشدم تا تو یبلند م

 ندازمش! یعقب م ینگاهم کرد: ساعت ده شب ، اما اگه بخوا یصف مردونه ، جد یرفت تو یم دی، با ستادیهم ا اون

اما من زدم  دیرس یبه نظر م یسرخم لبخند زدن کار احمقانه ا یبا لبخند تکون دادم.احتماال با اون چشما یسر

 .یاز کارات عقب افتاد یلیاالنم خ نیدلم ، هم زیوجودم تنگ شده بود: نه عز زادیپر یچون دلم برا

 سرلبخندت. یکرد: فدا کیزد و سرش و به سرم نزد یمحو لبخند
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، پاهام جلو  ستادمیمردونش به طرف صف نمازگزاران مرد رفت.ا یمهر و عشق تنها نگاهش کردم و اون با قدم ها با

شت ، به کهیت هی نیا ونیقامت بست و خدا انگار م امیمرد دن نیشدم که مرد تر رهیخ ینرفت و فقط به شکوه لحظه ا

کردم ضامن آهو ضامنم شده تا از پس  یه بود حس مک یبود واقعا؟ هرچ یمکان چ نیا یبه روم لبخند زد.معجزه 

پر  شدم به گنبد رهیو من نگاه از قامت گرفتنش گرفتم و خ دیچیچادرم پ ونیبکشم..باد م رونیهمه آوار خودم  ب نیا

که به  یکرد ، باد یم هیپامم آرامش بهم هد ریفرش قرمز ز یجا حت نیبلد بود..ا بیکه معجزه رو عج ینور حرم امام

 زد هم رد آرامش داشت ، امام ضامنم شده بود...ضامن آرامش و لبخندم. یضربه م صورتم

................................................................................................................... 

،  نیخواب بود میدیکه رس شبینشستم : دمبل  یقرار دادم و با لبخند رو یا شهیمسز ش یرو رو یسوغات ی بسته

 .مینکرد دارتونیب نیهم یبرا

 ، خوش گذشت؟ میموند یم داریب نیگرد یبرم شبید میدونست یشد : اگه م رهیجون با محبت بهم خ شهره

رفته بود  ایکه چون تازه از حمام دراومده بودم هنوز نم داشتند.خداروشکر کردم که پور دمیبه موهام کش یدست

 کنه یمن و آروم م شهی،  اون جا هم یشما خال یو نبود تا مجبورم کنه خشکشون کنم: جا ویاستود

 !زمیعز کمی یقرار بود یحالت بهتره انگار؟ قبل از رفتن ب_

حس  ینیقلبم سنگ یرو گهیدونستم د یفکر کردم که واقعا االن حالم چطوره! فقط م نیفرستادم و به ا رونیب  نفسم

 کنم: بله ، خوبم. ینم

 نیزنونه لبخندش عمق گرفت : ا راهنیپاکت پ دنیکش رونیهارو برداشت ، با ب یسوغات یلبخند خم شد و بسته  با

 قشنگه مامان جان ، دستت درد نکنه. یلیخ

 کردم تا یروزا باهاش کوتاه صحبت م نیکه گفت هم به دلم نشست و هم من و دلتنگ مامانم کرد ،  ا یجان مامان

 : قابلتون و نداره!ستین یعاد یزیمبادا متوجه بشه چ

 شد و با همون لبخند به طرف اتاقش رفت: برم بپوشمش. بلند

فرستادمو بعد موهام و  رونیکه وارد اتاق شد ، لبخندم کمرنگ شد.نفسم و ب نیگشاده دنبالش کردم و هم یرو با

 یکه دور مچم بود پشت سرم بستم.قرار بود امروز برم آموزشگاه ،بعدازظهر کالس داشتم ، به اندازه  یمحکم با کش
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 لبم یکه دوباره از اتاق خارج شد ، دوباره لبخند و رو نهام عقب افتاده بودند.شهره جو بتیبچه ها به خاطر غ یکاف

 ، مبارک باشه. ادیهتون مب یلیاومد: خ یاندازه م یبهش ب راهنیشدم.پ رهینشوندم و بهش خ

 قشنگه... یلیدلم ، خ زی: ممنون عز دیطرفم اومد و با محبت گونم و بوس به

رفتن به آموزشگاه.حس  یبرگشتم تا اماده بشم برا ای، به اتاق پور یکنار شهره جون نشستم و بعد خوردن چا یکم

لباسام رفتم و  نیتر یبه سراغ رنگ نیابراخارج کردن خودم از اون فضا تالش کنم ، بن یخودم برا دیکردم با یم

رنگ  فیکه ط یو شال دمیپوش میمشک یعروسک یو کفش ها یتنگ مشک نیجلو بازم و با ج یبنفش سنت یمانتو

پرمالت که  ملیر کیرژ لب بنفش و  کیمحدود شد به  شمیسرم انداختم ، آرا یرو درونش داشت رو یمتفاوت یها

ودم و کرده ب رییتغ یلیکردم خ یکم استفاده م یرنگ فیط نیکه کال از ا ییکرد ؛ از اون جا نیسنگ یمژه هام و حساب

انگشتم از اتاق خارج شدم و بعد  یزدم و بعد چرخوندن حلقم تو نهیبه چهرم درون آ ی.لبخندومدا یبه نظرم بهم م

و گذرونده و  شیران سوگوارموندم که دو یم یاز شهره جون به طرف آموزشگاه حرکت کردم.مثل آدم یخداحافظ

 ..ییارویرو ی..دوره مهم داشت گهیسخت د یمرحله  کیگرده ، هرچند من  یحاال داره دوباره به اجتماع برم

دختردست فروش  کیکه مشهد از  یگرفتم بهش فکر نکنم.گردنبد چرم میو به پخش وصل کردم و تصم فلشم

 یشد بس که آروم شدم.انگار خودم و با اون گردنبد شرط یبودم و لمس کردم و انگار برام صحن حرم تداع دهیخر

 یشدن به خاموش یشرظ نیفقط ا دمبو دواری.امدمیکمک بهش خر یکه اون و از اون صرفا برا یکرده بودم به صحن

 داشتم. اجیحتکردند ا یکه آرامش و به من القا م ریتفاس نیبه ا دایمنجر نشه که شد

صورتم نگه داشتم.از اون  یدل خودم رو یکردم و لبخند و برا یشاد همخون یها کیبه آموزشگاه ، با موز دنیرس تا

 یمثبت اطرافم م یانرژ یداشتم هرچ یشدم ، سع یخودم روان شناس خودم م دیبود که به قول پگاه با ییوقت ها

مثبت  یتونست  انرژ یبعضا پر اخم مردم ، چطور م وخسته  یهره هاجذب کنم اما اخه تهران پر دود و دم با چ نمیب

هاش و پنهان کنه ، اون  ییبایتونست ز یآلودش هم نم یهوا یکه حت ی..اهوازدیاهوازم پر کش یبه من بده.دلم برا

پر لبخندش  شهیشلوغش و مردم هم شهیهم یها ی، فالفل فروش بنشیر یها نکیشهر نخل هاش ، کارونش  ، ع

و مقابل اموزشگاه پارک  نیشهرم ماش یبرا یداد.با دلتنگ یم هیبود که بهم لبخند و هد ییها یبرام پر از انرژ

ه رفت ویبه استود دنمونیساختش به محض رس یو کارا دیجد نگلیس کی یامروز آموزشگاه نبود.برا ایکردم.پور

م باال و کالس یطرف طبقه  بهم و بعد خوش و بش با سمانه شدم.وارد آموزشگاه شد ادهیو پ دمیکش یقیبود.نفس عم

شد  دهی. نگاهم به داخل کالس کشستادمیداد ا یاشکان اون جا آموزش م شهیکه هم یکالس یجلو یرفتم..لحظه ا

اراده  ی.ب.دیاسات ی هیبق نیکرده بود ب مینکرده بود و هنرجوهاش و تقس نشیگزیرو جا یهنوز کس ایبود.پور یکه خال
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اشکان ، نگاهش  یکرد.صدا قیبه دلم تزر یبیدبوار حال عج یرو یپاهام من و جلو بردند و داخل کالس شدم.نت ها

 وارهایشد ، اصال انگار د میچشمم ترس یبره همه و همه جلو یبودم موقع آموزش به کار م دهیکه بارها د یتی، جد

 دونستم کجا بود اما اون ینمانداختم ،  یبه اطراف نگاه یخند تلخ.با لبارنیمن ب ادیکه اون و  نیا یبرا  لمیشدند ف

 یفرستادم و بعد چرخوندن نگاهم تو رونیداد.نفسم و ب یبود که فکر بهش وجدانم و قلقلک م یتنها کس دیپسر شا

خودم  یبرا یدیجد یسرم رسوب کرده بود که نخوام دغدغه  یفکر تو یکاف یازش خارج شدم.به اندازه  عیاتاق سر

به طرفم اومدند.دلتنگشون بودم ، اول از همه در کالس و بستم تا  یبتراشم.داخل کالس که شدم بچه ها با شاد

و  یربع اول کالس به شوخ کیکردم.حدود  یکالسا نشه و بعد پا به پاشون اظهار دلتنگ ی هیسرصدامون مزاحم بق

 یدلتنگهم تنگ شده بود ، با  نمیلمس دورب یرادرس تمرکز کنن.دلم ب یخنده گذشت و بعد ازشون خواستم رو

م نداختم دور گردن یرنگ بود که م یمشک ی لهیوس نیرفت که تنها مرهمم ا ییبه روزا ادمیدستام گرفتمش و  ونیم

ه تهران پام ب یرو کرده بود.از وقت ایبا پور الونمیو یکالسا یدلم هوا یگشتم.حت یدنبال سوژه م ابونیبه خ ابونیو خ

کردن  ادی، پ یلیبا ل ییمستقل شدن ، آشنا یتجربه  نیبودم...اول تهرو پشت سر گداش یادیشده بود اتفاقات زباز 

،  یلیمهران ، عاشق شدن ل میبا ت مییشدنم ، کل کل هام با اشکان ، آشنا ی، استاد عکاس  ایپور دنیکار و بهتم از د

هم بره و در  یلیلحاال که قرار بود  ی، رفتن اشکان و حت ایعاشق شدن خودم ، عاشق شدن اشکان ، ازدواجم با پور

خندون بچه ها گردونم و با عشق شروع کردم به  یچهره  ی...نگاهم و رو میآدم زندگ نیآخر روبرو شدن با سست تر

 واما حواس همشون به من  میکرد یم ی، شوخ میداشت ی..بچه ها از من مشتاق تر بودند ، کالس آزاد اما خوبسمیتدر

 یگدشته هات م ادی شهیداره که تورو هم یسحر کی، هنر انگار  ودندمن ب یگذشته  هیحرفام هم بود.اونا شب

 اون دوران باشه. یبرا مونیدلتنگ نیتر شیب دیکه شا ییخودت ، روزا ینوجوون یاندازه...روزا

کرده بودند جواب  قیبار بچه ها بهم تزر نیکه ا ینشستم و با همون لبخند میصندل یکه تموم شد ، رو کالس

صورتم  یفرستادم.کف هردو دستم و رو رونیشدن کالس نفسم و ب یتک تکشون دادم و بعد خال یخداحافظ

 لمیزنگ موبا یبود.با صدا مدت نیا یها یخواب یو اونم به خاطر ب یبستم.خسته بودم کم یو چشمام و کم دمیکش

لب هام و پوشش داد.تماس و وصل  یو عکس پوالد ، لبخند کم رمق لمیموبا ی صفحه ی رهیچشمام و باز کردم و خ

 ه؟یدور گردنش بود : چ نیدورب کیدختر با  کی ریکردمو نگاهم و به پوستر بزرگ روبروم دادم که تصو

 یداشته باشه و اونوقت وقت یباحال نیبهت زنگ بزنم ، آدم برادر به ا یواقعا شعور ندار یعنی:  دیکش یبلند نفس

 ه؟یزنه بگه چ یزنگ م

 کنم حرفم و ..جانم؟ یم حیباحال ، تصح یخوام آقا یکش اومد : عذر م لبخندم
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خدا ، من چرا انقدر بدشانسم..چرا  یخوره : ا یپر تمسخرم حرص م یصدا دنیتونستم حدس بزنم چطور با شن یم

 خواهرم باشه؟ نیا دیبا

 دلتم بخواد  ،حرفت و بزن پوالد کار دارم. یلیم : خجمع و جور تر نشست یکم

 رمیبگ طیبل گهیدوروز د یخوام برا یترمم تموم شد ، م یمن امتحانا یگفت: پر یادام و درآورد و بعد جد اول

 تابستون شروع شده. والیگفت فست ی..مهران مامیب

 ؟یایم مایبرندشون..با هواپ غیتبل یدارند برا شیک یتو شیهما هیآره ، اتفاقا _

 شده! یخال بمیج یکاف یاومدم به اندازه  مای، دوبار با هواپ امیبا قطار م ری: نخدیخند

 کنم. یمن پرداخت م ؟یدار کاریو با دست مالش دادم: تو با پولش چ میشونیپ

 یتدس هیخودت و  یبرو خونه رو نکشته ،  تو فقط  یلحنش و به کار برد: الزم نکرده ، با قطار اومدن کس نیتر یجد

 خودم. یکنم برا دیتمد امیبکش تا من ب

راجع به پرداخت پول  ی.اصرارمیصاحبخونه نداده بود لیقبل از عقدم بود که هنوز تحو میمجرد یبه خونه  منظورش

 دنتیاز خونه راحت ، ساعت رس التیاز اندازه غد و مغروره ، ناچار تنها گفتم: باشه ، خ شیدونستم ب ینکردم چون م

 دنبالت. امیکنم ب امکیو بهم پ

بشناستش ، تا خود  یکس هی، بعد کاف یایبا اون شوهرت ب یخوا یخواد ، البد م یشد : نم طونیلحنش ش دوباره

 ترم. نیسنگ امی، خودم ب میفرداش اون جا معطل

 !یحرصم نداد نیتر از ا شی، قطع کن تا بپوالد  یاقتیل یب یلیبه خنده جوابش و دادم : خ ختهیحرص آم با

ا اعجوبه مطمئنا بال بود که خد نی.افمیک یو سر دادم تو لیلبخند کمرنگ موبا کیخنده تماس و قطع کرد و منم با  با

از طرف در ، بهت زده به اون طرف  ییصدا دنیفرستادم که با شن رونیسرمون نازل کرده بود.نفسم و آروم ب

 ..ی: پوالد بود؟ بزرگ شده البد حسابدمیچرخ
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رد و ک ینگاه لغزان نگاهم م کیشده بود.با  رتریمن و شناخته بود پ یکه انگار از وقت ینگاه مرد یدودو زد تو نگاهم

کردم امروز باشه ، بغض و خون و درد قورت  یسراغم اما تصورشم نم ادیدونستم م یمشت شد..م زیم یمن دستم رو

 .میبا هم حرف بزن دیجلو اومد: با یدادم و اون قدم

 هام بود. یخاطرات  پنج سالگ یمن..صداش...هنوز صدا یخدا

.................................................................................................................... 

زد اما  یداشت دست به غروب م دیکه خورش یخصوص زمانتهران بود ، به  یمکان ها نیتر زیتهرام برام جزء عز بام

 نیمرتفع تر یتو میبود ستادهینقطست.هردو با فاصله ا نیتهران هم ینقطه  نیکردم خفقان آورتر یحاال..حس م

داد ، حرکتش  یچشمم و آزار م دنشیکه د یجنارن یگو کیشده بود  دیخلوت هم بود.خورش بیبام که عج ینقطه 

. مثل شهیم کیکنه و هوا تار یجا پنهان م کیخودش و  گهید ی قهیدونستم تا چنددق یکردم اما م یو حس نم

و سرد..مرد ساکت و مغموم کنار  کیشه ، تار یم کیهمه جا تار هویرن  یم ینوردادنه و وقت تشونیآدما خاص یبعض

بود.دست هام از بس  دیرشغروب خو هیشب بیکرد و نگاهش عج یدود م گاریدستم هم جزء اون افراد بود.س

 یتر ، چون احمقانه سع شیسوخت ، نگاهم اما ب یمشتشون کرده بودم و ناخنام کفشون و خراش داده بودند م

 یو سکوت و برهم م دیچیپ یم ونمونیزوزه م کیوزش باد مثل  ی.صدازمیقطره اشک هم نر کی یداشتم حت

 یجهنم وجودم نم شیآت یکشه.باد گرم بود اما مطمئنا به پا یآخرش و م یگرگ که داره نفسا کی.مثل دز

موند و باالخره  گاریخاکستر به جا مونده از س یپاش خاموش کرد ، نگاهم رو ریو ز گاریخورد و س یزی.تکون ردیرس

! انگار یشد خودت باش ی: باورم نم یا گهید زیاز چ ای گاریدونستم خش صداش از س یسکوت و شکست ، اما نم

 روزم آرامش نداشتم. هی دمتیاون لحظه رو..از اون روز که د دمید یاب مخو

عشق اولش و  یهوا دمیترس ی، م دمیترس یتر م شی.از دلم بدمیترس یکردم.از خودم م ینگاهش نم همچنان

 ایپدر : چطور با پور نیبود لقب قهرمان دادن و به ا فیپدرشه و به نظرم چقدر ح یهر بچه ا یبکنه..قهرمان زندگ

 ؟یآشنا شد

سوال  نیما ا نیواقعا االن تنها مهم ب یعنیکرد  ، یم دمیبلند بود ، باز داشت ناام یلیشکستن دلم خ یصدا

 زدم : مهمه؟ یبود؟پوزخند

از  یکردم و کار یسرش داشتم نگاهش م یداد و من باال یبه طرفم برگشت و نگاهم کرد ، دلم داشت جون م کامل

 !یتر شدن بغضم شد: بزرگ شد شیاومد.حرفش باعث ب یبر نمدستم 
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کردن و بلد  یاحترام یهم قورت دادم ، کاش بد بودن و ب گروید یزایچ یلیدهنم و قورت دادم ،  همراهش خ آب

که  یاون دختر پنج ساله ا گهی..االن دنینیبب نیبسته بود:آره ، بزرگ شدم ..اما نبود یلیکه دستم خ فیبودم اما ح

 کی، استاد  رمیگ یترم م نیو ا میعکاس سانسیو چهارسالم که فوق ل ستیدختر ب کی،  ستمین نیرها کرد

تا  نیهام و نبود تیموفق نیکدوم از ا چیرادم..اما شما ه ایشرکت معتبرم و همسرپور کیآموزشگاهم ، عکاس مد 

 بزرگ شدم. یلی..خنیتعجب کن نی.حق دارنینیبب

 ؟ زادیاش نشست و جلو اومد: پرپلک ونیو درد م بهت

 یشدم.قدم یم زادشیو من پر زادیگفت پر یشدم.م یصدا آروم م نی، بچه که بودمم با هم زادیدلم...گفت پر آخ

و پوالدم بزرگ شدند ، بدون شما هم  شایعقب رفتم و سرم  با بغض تکون دادم: فقط من نبودم که بزرگ شدم ، پر

 یسوپر مدل مطرح بشه ؟ م کیقراره  والدپ نیدونست یدختر اولتون مادر شده ؟ م نیدونست یبزرگ شدند ، م

 ن؟یوقت نبود چیشد به پامون و شما ه ریو مامانم پ میما بزرگ شد نیدونست

گله ها  یلیاما هنوز خ دیمنم لرز یلرزونه ، زانوها یآدم و م یزانوها نهیش یمرد که م کینگاه  یاشک تو یها قطره

قدم  کیدستش  ی رهیقطره ها بهمون بدهکار بود ،دستش و به طرفم دراز کرد و من خ ننیتر از ا شیداشتم  ، ب

 دی، ما رو که د میخاله پا شد ینایو نفر هیگر یاشد ؟ ما با صد یچ نیاون شب که رفت نیدونست یعقب رفتم: م

لمون تا بغ میگشت ی، همش دنبال شما م میبود دهی.ترسنیهمون خائن یگفت ، گفت شما هم بچه ها راهیبهمون بد و ب

ن شبا ...نه اونیومدی؟ اما..ن دیایتا شما ب یسه نفر میموند داریچند شب ب نیدون ینکنه ، م هیگر گهیو مامان د نیکن

 !نیومدیوقت ن چیبعدش..شما ه یشبا نه

ساده بودم ،  یلیون دادم : خهوا تک یو دستم و تو دمیاونم مشت شد ، با درد خند یدستا دمیافتاد و د ریبه ز سرش

تم خواس یباشه ، م زیکردم تا تم یو پاک م الونتونیرفتم مدام و یجز من ، م دیایشما نم گهیهمه باور کرده بودند د

...مال ما هم طول ننیب یمامان باباهاشون و نم گهیکنن د رکشه تا باو ی!بچه ها طول م نیخوشحال ش انیم یوقت

ه احمق بودم..مگ یلینه؟خ ادهی!زنیکردم رفت ی.پنج سال منتظر بودم و باور نمدیمن طول کش ی، تا ده سالگ دیکش

 نه؟

شدند اما کامال مشهود بودند رو پر کرده بود.حس  ینم ختهیاشک که ر یادیبهت و تا حد ز یادیمقدار ز نگاهش

ال حا گهید دیهمون وسط ، خورشرفت ، مونده بود  ینم نییکردم بغضم پا یتالش م یو من هرچ دیکردم دستاش لرز
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پرورشگاه  ینجوا کردم : ما سه روز تو شیکیتار ی رهیکامل غروب کرده بود.سرم و به سمت آسمون گرفتم و خ

 ن؟یدون ینم نمی....حتم دارم امیموند

 ؟یبود و: چ دهیکه شن یزیکرد چ یشد ، انگار باور نم رهیو با ضرب بلند کرد و بهم خ سرش

 بازم تلخ بودند: چرا یکرد یهربار که دوره م تارویحکا یبسته بودم.بعض خی بیزدم  ،هوا سرد نبود اما عج یپوزخند

 نیداره؟شما که بهشون پشت کرد ی، مادرشون نگهشون م نیو رفت نیکه بچه هاتون و ول کرد ییشما نیفکر کرد

 کنه؟ یمامانمون بهمون پشت نم نیفکر کرد ینیرو چه تضم

تمام عمرم.بغض داشتم به  یزد و اشک داشتم به اندازه  یمغزم ضربه م ی وارهیبه د یزیچ کیمد ، جلو او یقدم

 یسبک م نمشیکردم اگه بب یخواستم نگاهش کنم؟چرا فکر م یبودم.چرا نم ایدن نیا یکه تو ییروزا یاندازه 

 کار و کرده باشه! نیراحت بود.امکان نداره ا توناز مادر المیکرد:من خ یترم م دیمرد داشت قدم به قدم ناام نیشم؟ا

 یم دمیحس کرد تا چه حد جواب هاش داره ناام دینگاهش کردم که قدم جلو اومدرو خودش عقب رفت.شا یطور

، رفتن که چه عرض  نیبا سه تا بچه و رفت نیزن و رها کرد کیسوزه:  یمن داره م یکنه.حس کردم دل خدا هم برا

صال ا نیمامانم نشست بود یکه رو ییها اهشناختنتون ، فکر نگ یم شیاهال یکه همه  یشهر ی، تو نیکنم فرار کرد

به  ؟کاردیچ یعنی نیدون یم دنیاصال؟ کارد به استخون رس نیکه پشتمون راه افتاده بود بود یی؟ فکر حرفا

اومد  یشرمندگ ایدن هیروز سوم با  یتلخ نیا یو سه روز ازمون دل کند اما با همه  دیاستخون مامان رس

 ن؟یکه بر نیبر شماباعث شد اونوقت  یسراغمون...چ

ر و هرچقد دمیکردن جوابش جنگ دایپ یعمر برا کیکه  یسوال نیآدم بود.بزرگ تر نیسوال من از ا نیبزرگ تر نیا

 نیاکا  " ؟یچرا رفت"بود نیدختر از پدرش ا کیسوال  نیخودم و قانع کردم بهش حق بدم نشد که نشد...بزرگ تر

جونم پخش شده  ینشسته بود و تو همه  لومبود که اومده بود درست وسط گ میسرطان بدخ کیسوال درد بود ، 

 افتاد : من...فقط عاشق شده بودم ..دخترم. نییبود.سرش پا

 یصبر خدا بود.گفت دخترم..به من گفت دخترم!من دمیبود ...شا ایدن نیا دیقلب من بود ، شا دی، شا ستادیا یزیچ هی

بغض و نداشتم ، آروم  نیا یتاب مقاومت جلو گهیکه فقط پنج سالم بود و رها شده بودم و دخترم خطاب کرده بود.د

 !رهیدخودش و دنبال کرد :  ریگرفت و مس دنیگونم چک یاز رو
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 نداشت یا دهیکرد.با کف دست اشک هام و پاک کردم اما فا یمنظورم نشده بود ، همچنان مغموم نگاهم م متوجه

 !رهید یلیدخترم گفتنتون خ یپر کردند : برا دیجد یچون دوباره جاشون و اشکا

 یم یکنه ، صدام هم کم یپرتاب م رونیاراده به ب یبد ، حس کردم سد دهنم شکسته و زبونم داره جمالت و ب ماتش

ا ؟ واقع نیبود در برابرش : عاشق شده بود چیلرزش صدا ه نیبودم و ا دهیها کش نیتر از ا شیکه مهم نبود.ب دیلرز

تونه دوباه به خودش اجازه بده عاشق  یبچه داره م ومرد که زن  کی؟ چطور  نیبگ نیتون یجمله رو چطور م نیا

 بشه؟

بار عاشق شده بودم ، حسم به مادرت  نیاول یمن بود:من برا یمرد قهرمان زندگ نیو مثال ا ادی، ز دیاونم لرز یصدا

 د!عشق نبو

گرفت.سرعت  ینفسم نم طیشرا نیبرام جالب بود که تو ا یلیکرد ، خ یقلبم داشت رسوخ م ونیم یکشنده ا درد

ه دارم ب نیدون یکرد برام : م نیاطراف و سنگ ی، حرفش هوا دینگاهم سربه فلک کش یتر شد و دلخور شیاشکام ب

 تر شیمن و ب یفقط داره عمق دلخور نینک هیتا خودتون و توج نیگ یکه م یکه هر جمله ا نیکنم؟ا یفکر م یچ

 .نیکن یم دمیتر از قبل ناام شیب نیکنه ، دار

که در حقمون کرده بود بازم دلم به  ییها یمرد..با تمام بد نیانداخت . ا نیینداشت انگار تا بزنه  ، سرش و پا یحرف

کوه محکم  نیکه ا یاما امان از روز تشی، به محکم بودن شخص هیمحکم ینبود.پدر واژه  یافتادن سرش راض نییپا

اشکام و پاک کردم :  یا ی.باز هم با حرکت عصب ستسر احسا یرو ادیجلوت بشکنه ، عرش خدا انگار فرود م

 یبه پسرتون بگم شما و مادرش با زندگ ستیو خراب کنم ، قرارم ن تونیزندگ ستیباال لطفا ! قرار ن نیریسرتون و بگ

سراغمون و  ن؟چرایقبول..چرا مارو ول کرد نی...مامانم و دوست نداشتنیسوالم و بد کی.فقط جواب نیکرد کاریما چ

 سوال ببره! ریتونه عشق پدر به فرزندش و ز یم ی؟ کدوم عشق نیبه بچه هاتون پشت کرد ن؟چرایفتنگر

ال اومد و من عقب رفتم ، خواست بغلم کنه که دستاش با دیبار جهانم و لرزوند.جلو اومد ، شا نیدست هاش ا لرزش

 یکردم ، حت یدوستون داشتم و بهتون فکر م شهیتر نگاهش ترک برداشت : من هم شیانتطارش و داشت اما ب

 نبودم. شتونیکه پ ییروزا

 دیداد.البد با یروزگار ، تلخ نگاهش کردم ، حرفاش دردمو عمق م نیا یبلند به رو یخنده  کیخنده خواست ،  دلم

بارم  هیاما  نیکرد یخوبه که بهمون فکر م یلیخوبه ، خ یلیکه به فکرمون بوده : خ نیردم بابت اک یازش تشکر م

 خوبه یلی، خ نیاز حال و روزمون  هم خبر نداشت یحتو  نیکرد یخوبه که بهمون فکر م یلی، خ نیومدیسراغمون ن
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، چقدر خوبه که دوستمون  نیکرد یبهمون فکر م نیهست یاما مدع نیهم بهمون نداد یفرصت خداحافظ یکه حت

 !نی...چقدر خوبه که شما انقدر مارو دوست داشتمیایتا واسه ازدواج سراغتون ن نیداده بود یو وکالت محضر نیداشت

ه ک یبرام نداشت ..سرم و با همون لبخند تلخ تکون دادم ، لبخند یجواب چیکرده بود که ه ینگاهم کرد ، کار فقط

همون  یدخترا نایکردند که ا یبا دست بهمون اشاره م دنمونید یم یبود : تموم مردم وقت روونم یبا اشکا ریمغا

ما  یدست بچش و گرفت تا هم باز دمونید یکی وقتفرار کرده شبونه  هر یزن خارج کیهستن که با  ینوازنده ا

اومدن دم  یمختلف م یکرده به زنش ..شبا مردا انتیهستن که خ یهمون مرد یهم بچه ها نایگفتن ا ینشه ، م

 دنیاز خواستگاراش با فهم یلیخ شایکنن.پر نمونیشب تأم کی یدادن به ازا یم شنهادیخونمون و به مامان پ

 میمردم همه جا باهامون بود ، مجبور شد نیسنگ یکردند.نگاه ها یرفتند و پشت سرشونم نگاه نم یشما م انیجر

 ریو تحق هیدختر شمام کنا دنیفهم یکه م نیردم چون به محض ا.من سه بار مدرسه عوض کمیو عوض کن مونیلیفام

نداشتن پول ، برگه  اطرشبا به خ یلی؛ خ ارهیره سرکار تا خرج خودش و در ب یم یشد.پسرتون از نوجوون یشروع م

مدرسه چون پول  میبرد ینم یبیروزا پول توج یلی.خمیکرد یاردو و ..از مامان پنهون م ینامه ها تیرضا ی

شدنمون به عکس  رهیمامان و خ یاشکا یهرشبمون شده بود صدا ییطالق رومون بود ، الال ی. ، اسم بچه مینداشت

 اره؟یو به درد نم رتتونیغ نایبزرگ تو ذهنمون....ا یچرا کیشما و 

 ارمیکرد..سرعت اشکام از اخت یکه به جا گذاشته بود نگاهمون م یا رانهیوصف حالش بود ، با بهت از و قایدق درد

که مامان و دوست  ن؟یکه شما عاشق شد نهیمدت من ا نیا یدردها یخارج شده بود : اون وقت جواب همه 

 نی؟ البد فکر کرد نیداد ایو رو دی؟چرا بهش ام نیباهاش ازدواج کرد نیرو دوست نداشت یزن ی؟ چرا وقت نینداشت

 ی؟ حت نیبر نیدیو اگه از اون بهتر د نیرهاش کن نیتون یم نیکه بخوا ییهرجا نیهست ی، چون قو نیچون مرد

 یزندگ یخرابه ها یبود رو یکه ارزشش و داشته باشه ، چون اگه زن خوب نیفروخته باش یشک دارم مامان و به زن

 نیفکر کرد مونیبه زندگ ن؟یهم دوست نداشت ؟ماروی؟ خب اصال قبول..ما چ نهیواقعا هم بتونذاشت..جوا یما پا نم

و  اهیس سمونیاز ر یمامان و طور نیدون ی؟ م نیفکر کرد نیاعتمادش کرد یذهنمون ب یکه تو ی؟ به اون اعتماد

هم فکر  یزیبا ازدواجمون موافقت کنه؟شما اصال به چ دیترس یم ایپور تیکه به خاطر موقع نیترسوند دیسف

 ن؟یکرد

 یمردونش قل م یاشک ها ونیم گهیو هزارتا حس د یمانینشست ، درد ، بهت  ،پش مکتین یو رو اوردین طاقت

 کنم!  ی! جبران مزمیکنم عز یخورد : جبران م
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 یبودم و م دهیذهنم و پرس یمانندم آروم شد ، چراها ادیفر یتا زار نزنم ، وقت شکستن نبود ، صدا دمیگز لبمو

 ینداشت : متأسقم..متأسفم که بعض یمرد هم براش جواب نیبودم که خود ا یجواب سوال ریهمه وقت اس نیا دمید

پلش  ریتا چه حد از مس نهیفکر کنه بب یکارشه تا هرکس قبل از هر یشه..جبران نم یجبران نم چوقتیکارها ه

به  دیکه ما ام یکه کل پل خراب شد.درست از همون شب دمی..ددمیاما من د نیممکنه خراب شه..شما فکر نکرد

ا که پل شکست و م دمیکه؟اون شب د ادتونهی!..یابیدم خونه..طالق غ دیدادگاه رس ی هیو احضار میبرگشتتون داشت

 فرسنگ ها با طرف شما فاصله داشت. که یطرف رود کی میموند

 یکنن که وقت یم ییمواقع آدما کارها یشکست.بعض یمرد و م نیتر ا شیشد ب یکه از دهنم خارج م یا هرجمله

د ، بو یبیماراتن عج یکار خودشونه..زندگ نیشه ا یخودشونم باورشون نم ننیب یو م جشیگردن عقب و نت یمبر

 یهمه  هیتوج یبرا زیدستاو کیکردم شده بود  یخودش قشنگ بود اما حس م گاهیجا یعشق تو

 یبوده آقا ادی: اشتباهاتتون ز ختندیر یم نییپا میانداختم و اشک هام تند و مستق ریاشتباهاتمون.سرمو ز

 ن؟یزن یآذرخش...چطور حرف از جبران م

 یکردم..م داتونیگم پ یشده بود بهم زل زد : به زنم م رتریکه انگار سال ها پ رهینگاه خ کیو بلند کرد و با  سرش

 شماست. یدارم برا ی، هرچ نیکن یمن زندگ شیخوام پ یگم م

 یچیآدم ه نیکردم.ا یگذشترو تو همون گذشته رها م نیا دیبا دمیفهم ی.حاال مدیکش ینم گهیخدا...قلبم د آخ

؟ هجده سال نبودنتون با پول  میدار اجیکه ما بهش احت هیزیچ نیا نیکن یجبران نذاشته بود : و واقعا فکر م یبرا

  ن؟یکن دامونیکه پ میشه ؟ اصال مگه ما گم شده بود یجبران م

مالقات و تصور  نیدرمونده شده بود.من بارها ا یادیز رانیا یصدا یاد ، مرد اسطوره اتکون د یو با درموندگ سرش

 مدیفهم دمتیکرد : اشتباه کردم ، حاال که د یبودم که دلم و آروم کنه و نم یزیچ کیکردم و فقط توش دنبال  یم

 .زمیاشتباه کردم ، بزار جبران کنم براتون عز

نور غرق بود زمزمه  یکه تو یتهران ی رهیاومدند.پشتمو بهش کردم و خ یزدم  اشک هام بند نم یدرد پوزخند با

 کردم: باشه!

 !ید یفرصت م کیدونستم بهم  ی، م زمیپر ذوقش و حس کردم ، چشمام و با درد بستم : ممنون عز یصدا
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والد و سراغ پ نیتالش نکن ی، حت نیایسراغم ن گهی: د ستادهیو مقابلش قرار گرفتم ، اون نشسته بود ومن ا دمیچرخ

 .نیجبران کن یطور نی..انیهم بر شایپر

 ؟ هیخورد : منظورت چ کهیو جاش و بهت پر کرد ،  دیاز چشماش پر کش یخوشحال

بابا داشتنن پر  نیلمس  ،از ا نیپاش نشست و من از ا یپاش زانو زدم ، دستم جلو رفت و رو یدرد خم شدم و جلو با

اتصال اشک  نیا ی رهیو خ دمیدستم نشست و من لرز یکرد اما دستش رو یاز بغض بودم..هنوز شکه نگاهم م

 ی، دوره  نیکه نباش میکنه..ما عادت کرد یمما دوا ن یاز حسرت ها یدرد گهیاما حرفم و زدم:بودنتون د ختمیر

 یزلزله  کی، اومدنتون االن درست مثل  میسالم به در بردآوار جون  نیمردم گذشته و از ا یها و حرف ها یتلخ

ت کرده عاد شای.پرمیخوا یبودنتون و نم گهیدلمون کاشت که د ی.انقدر نبودتون درد رونیش ینم رفتهی، پذ گستید

پدر ندارم ، مامان تازه سرپا  گهیم رهیگ یسراغ شمارو م یداشته باشه ، پوالد از هرک پدربزرگ کیکه بچش فقط 

.پس نیشبونش قطع شده ..منم....عادت کردم که نباش یها هیگر یکه صدا هیمدت کوتاه هیده ، تازه ش

 یسر هی.نیبر یجد یبار جد نیا مونی، از زندگ نی..امروز درخواست مالقاتتون و قبول کردم که بگم برنینباش

 ..ستیمهم ن گهیسوالم بود که خب ، د

 نیکه ا نهیدرد ا نیسخت تر یگفتم ، واسه هر پدر یکه م یافتاد با هرجمله ا یچشماش م ی نهیآ یبه ترک رو ترک

 نی.صداش هم کامال مرتعش بود : ادیلرز یپام م ریز نیو من زم دیدستم لرز یحرفا رو از بچش بشنوه ، دستاش رو

 سخته. ادهیگناه من ز ی، برا زادیپر هیسخت هیتنب

بر ص گهید کمی ای.خداومدیاز تنم در م ینامرئ یروین کیکردم صدام نلرزه و قاطع باشم اما جونم داشت توسط  یسع

 نیکرد انتیگناه کمه..خ نیواسه ا یهیبود  ،به نظر من هر تنب انتی: گناه شما نه عشق بود و نه رفتنتون...گناهتون خ

 مهم باشه. مونبرا گهیکه احساستون د نیبه ما و احساسمون ، نخوا

 یداشت و حسرت..م یمونیکه فقط درد داشت ، پش یبازنده با نگاهش دنبالم کرد ، نگاه کی نیشدم و اون ع بلند

هود  نیآخر و پرتاب کردم ، راب ریشده از ترکمون.دستام و از هم باز کردم و ت مونیپش دهیدونستم حاال که من و د

 کردم قلب خودمم خراش داد : من و نگاه کن..بابا! حسنشست نشست اما  یم دیکه با ییدرست جا ریت نینبودم اما ا

شد ، زبون خودمم سوخت و انگار  رهیکه گفتم و با مهر و اشک مردونش به قد و باالم  خ ییبابا نیاز ا دیلرز چشماش

 کی یقتکه و یزادی، پر زادمینام بودم :من ..پر نیا یبابا گفتن تلخ بود ، چقدر دلتنگ هج نیزد  بس که ا شمیزنبور ن

 کی، سخت گذشت اما گذشت ، من شدم  نیخوب نگاهم کن الحا ن،یهاش خواب بود رهاش کرد یشب تو پنج سالگ
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 دختر کیخواست  یشاگردتونم که حتم دارم دلتون م نیکنن ، همسر بهتر یبهم افتخار م ایلیدختر موفق که خ

پسر جوون و مستقل و موفقه  کی..پسرتون نی، دوتا هم دار نیرفته بود که دار ادتونیشد و  یتا همسرش م نیداشت

 یشهر و م نیا یلبوردایب یره رو یعکسش م گهیو تا چند وقت د دهیخودش کار کرده و جنگ ازاشین مامت یکه برا

خبر از داشتن برادر و خواهره..دختر  یکه ب کتونیپسر کوچ دیشا یاز جوونا حت یلیخ دنیلباس پوش یشه الگو

اهواز همه  یکه تو هیپسر کس نشاد داره و دامادتو یزندگ کیزن موفقه که عالوه بر شاغل بودن  کیبزرگتون 

کرده و عاشق  رهیها رو خ یلیچشم خ ییبایخواست دخترشون سهم اون خانواده بشه ، نوه تون از ز یدلشون م

بچه هاش داره نگاه  یآموزش پرورش که با عشق به خوشبخت یبازنشسته  کیه مادربزرگشه ، همسر سابقتونم شد

که ما با چنگ و دندون به  یخوشبخت نیا یتو یسهم چی؟ شما ه نیداد ستاز د ارویچ دینیب ی؟ م دینیب یکنه.م یم

وزگار و ر هیتنب نی...شما بزرگ ترنیکه حق داشتن مارو ندار نی، ا نهیشما ا هیتنب نی، بزرگ تر نیندار میدست آورد

حرفام  نیبه ا روزداشتنشو دارن..از حاال هرشب و هر یکه همه آرزو نیرو از دست داد ییزایبراتون رقم زده چون چ

 دیبه نفر جد یاجیاحت کمونیکوچ یخوشبخت ونیسراغمون..ما م نیایکه ب نیاما به خودتون حق ند نیفکر کن

 یورفتنتون و ت ی جهیکه نت نی، منم خوب نگاه کن نیفکر کن نیکه از دست داد ییزایو به چ نی..بر نی..برمیندار

وقته  یلیذهن ما..خ ی، تو نیایکدوممون ن چی،سراغ ه  نیایگه سراغم نی....تنها راه جبرانتون رفتنه ، دنینیچهرم بب

 حافظ..وقت..خدا چیبخشمتون...ه یوقت نم چیگم اما..ه یم نوی.. متأسفم که انیکه شما خاک شد

 بام کج کردم نییروونم راهم و به سمت پا یتوجه به اشک ها یو رو به نگاه مات و شکستش، پشت کردم و ب گفتم

بار  نیقلب ما رخ داده بود ا یتو شیکه سال ها پ یحس جسم خشک شدش بود.انگار زلزله ا نی.شکست...بارزتر

بودم که بخشش و بلد  یآدم کیمن  ایلیختو نظر  دیسبک ، شا یلیقلب اون اتفاق افتاده..سبک بودم ، خ ونیم

اگه اون فرد پدرت بود ، هوا خوب بود اما من  ینداشت ، حت یبخشش انتیبود که خ نیا قتشیاما حق ستین

 یم یو قلبم..کم ختندیر یاومدم و اشکام م یم نییدلش نشسته ، آروم پا یعالمه برف رو هیبودم که  یزمستون

 یکی یجون تحمل وزنم و نداشتند.ناتوان نشستم رو گهی، انگار د ستادندیا ریسم ی...پاهام وسطا یسوخت.فقط کم

خوب  نیبود اما من قلبم سبک شده بود و هم کی.تاردمشید یکه تار م یشدم به آسمون رهیها و خ مکتیاز ن

دست  با پشت و.اشکاممیر موفق شدبود چقد دهیکه حاال د ییانتقام براش نداشتن ما بود..نداشتن ما نیبود..بزرگ تر

وک و ک تارشیشون داشت گ یکینشسته بودند و  مکتین یرو یکه با شاد یشدم به چندتا جوون رهیپاک کردم و خ

 یتوجه به همشون شروع به زدن آهنگ یداد و اون جوون ب یو نظرم شیشنهادیکرد ، هرکس داشت آهنگ پ یم

 یم که براش هیقطرات اشک نیآخر نیگفتم ا یتر بشه..با خودم م شیقطرات اشکم ب زشیکرد که باعث شد سرعت ر

 دیکردم.با یم فیتعر دیباز با یاون پرونده  یبرا انیخط پا کیدادم که تمومش کنم. یبه خودم قول م دی.بازمیر
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زاشتم و  یقرمز پررنگ آخرش م ینقطه  کیاشتباها راه برگشت ندارند و بعد  ینوشتم که بعض یم نطوریا

..پرونده مختومه " دی، اعدامش کن ستیالزم ن شیبخشا"بردم  یمعروف  و به کار م ی جملهاون  دیتمام...اصال با

بود ،  کمینزد یا گهیکه امشب طور د ییدرد ..خدا نیا یقلبم گذاشتم و خدام و واسطه کردم برا یشد..دستم و رو

اون  دیهمراهم بود.نبا ونهفشرد و خداگ یآروم شم.شونم و م کرد تا یو اشکام و پاک م دیکش یموهام دست م یرو

عمر ما  کیدونستم عادالنه امشب حکم داده بود. یهوسش و م یسوخت به پا می، من تموم کودک دیبخش یمرد و م

 ی گهی..عدلش ، روحم و آروم کرده بود.ددیچش یو از امشب اون حسرت نداشتن مارو م میحسرت نبودنش و داشت

 کرد.. ی، اون به ما فکر م دیکش یدرد م ونرد ما تموم شده بود و از امشب اپرد یشبا

شد به آسمون و اون پسر  رهیشب گرم ، نگاهم خ نیا یکه منبسط شده بود از سرما یرون و قلب یهمون اشک ها با

 دلم و سوزوند: بیسوز صداش عج

 گه؟؟؟یم یاومده چ یعمر هی بعد

 ..گهینمونده د یما حرف ونیم

 خواد؟؟یم یاومده چ یعمر هی بعد

 ..ادیحسرت که رفته از  هی مثله

 کجا بود؟؟ شدمیکه داغون م یوقت

 شب تولدم کجا بود؟؟ دیبگ

 کرد؟؟ کاریمن چ یخواب یب یشبا

 کرد؟؟ کاریمن چ یتاب یب موقع

 ...بره همونجا که بود دیبگ بهش

 که بود.. ایدن یبه هرجا برگرده

 ..رهیسراغم و نگ دیبگ بهش
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 ره؟؟یذره د هی یمونیپش واسه

 از غمش کجا بود... مردمیم یوقت

 کجا بود؟؟ دمشیکه ند یوقت از

 و دادم و رفت.. میزندگ تموم

 ..گذاشت رو اعتمادم و رفت پاشو

 ...دیاریمن ن شهیپ گهیو د اسمش

 ..دیرو به حال خودش بزار دلم

 پر نکرده جاشو... یشکیکه ه نیا با

 و..بشنوه صداش خوادینم دلم

 بره همونجا که بود.. دیبگ بهش

خواست..متن  یرو م ایخواست زار بزنم ، دلم اصال بودن پور یدهنم گذاشتم و از جام بلند شدم ،دلم م یو رو دستم

ام ب نییجونم و وادار کردم تا من و به پا یب یبود.به زور پاها رید کمی یمونیراست بود..واسه پش یادیترانه ز نیا

خودم اومده  نیاون بشم و با ماش نینداشتم سوار ماش ستهم دو یاومدن یشدم ، حت نمیبرسونه و بعد سوار ماش

 یکردم.بعض یم یبار براش عزادار نیآخر یبرا دیکه پدرش مرده.با یدختر نیبودم.نشستم و بغضم و رها کردم.ع

 دینداشتند مثل کار اون..سبک بودم و با هیا هم توجکار ی، بعض دمیکه ازش پرس ییسواال جواب نداشتند ، مثل چرا

 یداشته باشه ، م یعاد یزندگ کیتونه  ینم گهیدونستم د یکردم.م یبغض و هم تحمل م نیا ین رعدهایآخر

 شیدونستم خوش یکنج دلش ، م نهیش یحسرت وندامت م کیکنه و  یبه بعد مرتب به حرفام فکر م نیدونستم از ا

که  یو زن نداشت اصال..آدم مردکرده ،  انتیکه خ هیحقشه..حق مرد نایکردم ا یشه و خودخواهانه فکر م یکم م

که  ییحاال آروم بودم.همون خدا گهیها..حاال تازه قرار بود تقاص پس بده.د یناآروم نیکرد حقش بود ا یم انتیخ

که سال  یبود و تازه شروعش بود.شروع عذاب اونمن و حرفام ، اون مرد و مجازات کرده  ی لهیسرم بود به وس یباال

 به من جون داد.  شیزنگ زدم که باصبور یصورتم پاک کردم و به کس یبود..اشکام و از رو هها با کارش عذابمون داد
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 جانم دخترم ؟_

بود ن خواست دستش و ببوسم.اون ی.دلم مزهیاشکام هم بر یتا ته مونده  دمیصورتم کش یو دستم و رو دمیو گز لبم

زبونم  ینکردم و جلو یاحترام یو بزرگ کرد و رنگ داد به روزامون ، من امشب اگه ب فیضع ی.اون ماهامیبود چیما ه

 نیبود، آغوشش و کم داشتم ا تشیزن و ترب نیاو گرفتم تا ناسزا خرج اون مرد نشه همش به خاطر زحمات 

محبت ظلم کرده بود.صدام و صاف کگردم از خش  یاسطوره  نیزن ، ا نیتر از همه اون مرد در حق ا شیلحظه.ب

 : سالم مامان!دمیو حرف زدن با اون مرد کش دنشیکه امشب با د یبغض و درد

که ناخوداگاه  ارهیبه زانو درت ب یمواقع حست طور یعالم و بغل کرد ، شده بعض یها یمهربونش تموم انرژ یصدا

با  حشیداشتم ؛ به اون مفات اجیبود.بهش احت نیون لحظه هم؟ حسم نسبت به مادرم تو ا یجلوش خم کن میسر تعظ

و  یخوند بعدش فقط سالمت یکه م ییلب هر دعا ریز دمید یگرفت و م یکه سر نماز دستش م یجلد زرشک

 صشیکه مخصوص مامانا بود و فقط بچه هاشون تشخ یخواست.به اون عطر خالصانه ا یمارو از خالقش م یخوشبخت

 هشیکه شب نیا یفقط برا ییباشه که تموم عمرت بدو یکیبود که  نیبود؟ مگه جز ا یدادند.اسطوره مگه چ یم

کاملش دادم :  بایبشم.نگاهم و به آسمون و ماه تقر یمهر و محبت واقع نبعم کیخواستم مثل مامانم  ی.من میبش

 زادم؟یپر یسالم قربونت برم ، خوب

به  دیبودند ، کفر نبود بگم بدم؟اون مرد امشب با شایپوالد و پر یبود ، وقت ایپور یداشتمش ، وقت یبودم ؟ وقت خوب

 انوسیانداختم ته اق یو م دشیکردم و کل یامشبم و قفل م یدر اتاق خاطره  دیرفت ، با یخاطره هام م

 ؟یخوبفرمون مشت شد: خوبم ، تو  یتونستم.دستم رو یم دی..بایفراموش

صداش نگران  یحال خوب و بدت و نده؟به آن صینفهمه؟که با دوتا جمله تشخبود که حست و  یمادر کدوم

 زن نگرانم بشه : صدات چرا گرفته ؟ نیهم بلد نبود شکل ا ایپور یعالم بود ، حت یهاش سوا یشد.نگران

وبم ، تر باد شد: خ شیاما بادکنک بغضم ب دمیکش قیو که دوباره روون شده بودند پاک کردم و چندتا نفس عم اشکام

 مامان؟

 کردم : جانم؟ یجوابم و داد ، دلم براش سوخت ، تو راه دور داشتم نگرانش م یقرار یب با

 نیفرستادم و ا رونیکرد ، نفسم و پر از درد ب یتر م شیب هیو به گر لمیشدم م یم رشیتر خ شیانگار هرچقدر ب ماه

 ؟یابت همه چ..بی: مرس رمیلرزش صدام و بگ یبار نتونستم جلو
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 زاد؟یشد: پر شکه

 یا هگیتر از هر شب د شیکردم  ،امشب ب یتشکر م دی، با ختمیر رونیخوردنش جمالت و ب کهیاعتنا به بهت و  یب

بود که تو دل بهار رخ داده بود.تموم  بیعج یلدای هیهاش و دونسته بودم ، امشب اصال  یارزش فداکار میزندگ یتو

 یبابت بودنت ، بابت همه  یشد:مرس یبرنده م دروزا زو نی.ارمیبغضم و بگ یشب ، نتونستم جلو نیشد ا ینم

که  ی! مرس یکرد فایکه رفت هم نقش واسمون ا یاون یکه به جا یهات ، مرس یفداکار یهات ، بابت همه  یمهربون

ه شکست و ب یشبا دلت م یلیخ دمیفهم ی....م یداد ادمونی تیو انسان یمشکالت بزرگمون کرد یتوجه به همه  یب

تا  یرو انتخاب کرد ییتنها دمیفهم ی! م یکرد یخواستگارات و به خاطر ما رد م دمیفهم ی! م یدیخند یخاطر ما م

 چی، ما ه یکنم که اگه تو نبود یفکر م نیمامان..امشب به ا یممنونم ، مرس نایا ی.من بابت همه میما راحت باش

دنبال  می، که بر ارهینم تیودکه زن بودن محد یداد ادی، تو بهمون  میاومد یکدوم از پس خودمون بر نم

، که هرچقدرم مشکل  میآدما رو دوست داشته باشم ، قضاوتشون نکن نهیمهم ا یزیآرزوهامون..که قبل از هرچ

 ادمونیام و ، احتر ی.تو بهمون عزت نفس دادمیرو شاد کن هیو دل بق میو دلمون گرفت ، بازم لبخند بزن میداشت

 یهرک یو جلو یبزرگ کرد ییو تنها کیکوچ ی، سه تا بچه  یکرد تمونیم حمایبر میخواست یریهر مس ی، تو یداد

روزا..مامان بخوام برات  نیدونم چقدر سخت بوده برات ا یجامعه م نیا ی. تویستادیکنه ا تمونیکه خواست اذ

 یووقت ت چیخواستم بهت بگم من ه یکه االن دارم ممنون..م یزیکشه ، بابت همه چ یبشمارم تا صبح طول م

که  یاون ی، جا یکه بود یدوستت دارم..مرس یلی، من خ یدر حقمون کرد ییفراموش نکردم که چه کارا میزندگ

 ..یرفت  ترکمون کرد هم ، تو بود

 .رمیدستاتو بگ یداد ادمیعاشق..که  یتنها یممنونم ا ازت

 رحم. یاحساس ب نیبه ا یشم..تو جون داد نیکه با تو هم نش یداد اجازه

مامان جان ؟ من  هییچه حرفا نیبود : ا ستادهیپاش سفت و سخت ا ریبار بغض داشت ، بهشت ز نیاونم ا یصدا

 بود. فمیکردم وظ یهرچ

ا بابا بود چر فهیاگه وظ نبود مامان ؟ فهینداشتند.تلخ بود امشب برام : وظ یو تند تند تکون دادم ، اشکام تموم سرم

 کرد؟  یشونه خال رشیرفت واز ز

 دلم. زیعز ستمیسوال من ن نیسوالت داشتم ، مخاطب ا نیواسه ا یداشت من و آروم کنه : کاش جواب یسع صداش
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 ینداشت ، سوالم ب یبودم و جواب دهی، امشب از مخاطب خودش پرس دمشید یکه تار م یشدم به ماه رهیخ بازم

 بود که تورو از دست داد. اقتیل یب یلینداشت : مامان ، خ یجواب ایواسه کل دن جواب بود ،

 ، پدرته بهرحال.. زمیکرد : درست صحبت کن عز یبا همون بغض صداش و جد عیسر

دونستم بتونم  یم دیشدم ، بع ادهیپ نمی؟با همون بغض و اشک از ماش یزن نداد نیبه ا یادیخدا..از صبر خودت ز آخ

 زدم و چشمامو بستم : دوست دارم. هیتک نیکنم ، باد که به صورتم خورد به ماش یرانندگ

 :  منم دوست دارم دخترکم... دیکش یقیعم نفس

وجودم نمونده بود که بباره ، آروم شده بودم.امشب حرف  یتو یتگرگ چیه گهیپر بغضمون که تموم شد ، د ی مکالمه

 یمو ن میکه داشت یاون مرد و آرامش یخدا برا هیبودم از تنب یبودم.راضبودم و آروم شده  ختهیر رونینگفتمو ب یها

خودم و داخلش پرت کردم  ستادنشیزرد رنگ تکون دادم و با ا یتاکس یبرا یخواستم با برگشتش خراب کنم.دست

دونستم  یصورتم و روشن کرد ، م لیهم شمارش و گرفتم و نور موبا نیح نیرو دادم.در هم ایپور یویو آدرس استود

و به گوشم چسبوندم و  لیموبا یشدم تا تماس برقرار شه  به محض برقرار رشیتصو ی رهیچشمام هنوز سرخه ، خ

 بهت بگم؟ یبهت بگم ؟ خودت بهم بگو چ ی: چ دمیپر حرصش و با ولع شن یصدا یتاکس ی شهیش ی رهیخ

دونستم  یاز پشتش لمس کنم .مخواست مردم و  ی، دلم م دمیکش شهیش یرمق لبخند زدم و دستم و رو یب

 ؟ییوی...فقط بگو استودیچیبود که چندبار زنگ زده بود و جواب نداده بودم: ه نیحرصش بابت ا

 ؟ حالت بد شده؟ هییچه صدا نی؟ ا زادیشده پر یروزاش : چ نیو ترس..حس دائم ا یپر شد از نگران صداش

دونستم:نه..خوبم ،  یکرد ، چراش و خودمم نم یم یاریباهام  یادیروزا نفسم ز نیچسبوندم ، ا شهیو هم به ش سرم

 !شتیپ امیخوام ب یفقط م

 منتظرت. نییپا امی، م ومیو نگران جواب داد: استود یعصب یو تا حد عیسر

 یمرد..م نیسر داشتن ا ینداشته هام فدا یخواستم مخالفت کنم قطع کرد و من لبخندم پررنگ شد، همه  تا

از راننده تشکر کردم و  نیبود.با توقف ماش یروا سخت خوب بودم و کار اون دائم نگران نیده ، ادونستم باورم نکر

 یهره چ یبود.با اخم اول تو ستادهیا نییاومده بود پا قعاوا وانهید یبه طرفم اومد ، پسره  دنمیبا د ایشدم ، پور ادهیپ

نداد ، باهام دست داد و بدون رها کردن دستم  صیچشمام و تشخ یخوشبختانه سرخ یکیتار یمن کنکاش کرد و تو
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ود ، ب کیواقعا تار ویاستود یمانع از شناختنش شد.کوچه  یکیراننده رو پرداخت کرد و باز هم تار ی هیخم شد و کرا

 ؟یومدین نتیبا ماش یدور شدن راننده با اخم نگاهم کرد : واسه چ با

 یمقابلم ، کم ایپور دنیعقب تر ازمون بود که با چرخ یلیخ یچراغ برق ریت کیجواب فقط نگاهش کردم ،  بدون

داد ، نفسم و با آرامش  یتموم روحم و قلقلک  م شونشیپر یخسته و موها یصورتش افتاده بود و چهره  ینورش رو

 .می: با استادت رفتم بام تهران تا حرف بزن هیو حاال خال دهیبودم که ساعت ها بار یفرستادم...آسمون رونیب

 االن ؟ یخوب ؟ینگاهش برق زد ، بازوم و گرفت : چرا بهم نگفت یتو یشد ، بعد فقط و فقط نگران شکه

 تو اول؟ میتلخ شد ، با دستم به ساختمون اشاره کردم : بر یکم لبخندم

 یسوار آسانسورکه تو عیمجتمع کرد و سر یدستاش بود من  با خودش وارد الب ونیکه م یبا دست یحرف چیه بدون

ا ب یکرد کاریهم رفتند و تنها زمزمه کرد : چ یتو بی، نگاهش که به نگاه سرخم خورد ،  اخماش غر میبود شدطبقه 

 چشما؟ نیا

 تموم شد! گهیزدم ، سرم و آروم تکون دادم : د یمحو لبخند

ت پخش شده از آسانسورم دوس کیقشنگ بود ، موز شیهمون اخم منتظر نگاهم کرد تا ادامه بدم ، حس نگران با

ه ک یگفتم..سخت بود اما االن..االن یم دیحف بود که با یسر هیو  دمیپرس یم دیسوال بود که با یسر هیداشتم :

 روبروتم خوبم.

: دیو سرم و بوس دیبغلش کش یمن ونرم تو نهیمارو بب یو ممکنه کس ستهیا یکه االن آسانسور م نیتوجه به ا یب

 رنگ و روته؟ نیو ا یخوب

 شم. یخوب م نمشیکه نب نیسراغم ، هم ادیب ستیقرار ن گهیراحت تر بود: د دنیبغلش نفس کش یتو

 زارم. یمن نم گهیطرفت هم د ادیتر من و به خودش فشرد : بخواد ب محکم

کرد، دستم و  یخوب م یادیخودش متوجه نبود اما حالم و ز دی.شامیاز هم فاصله گرفت یو آروم کم ستادیا آسانسور

همرو مرخص کردم ، دلم  یایم یداد : گفت حیباز کرد و همزمان توض دشیرو با کل ویدر استود و میشد ادهیگرفت و پ

 ! یجا راحت باش نیا یایبار که م نیخواست اول
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ن تشکر تکو یبه معنا یتا وارد بشم.سر دیشدم ، در و باز کرد و بعد کنار کش رشیسرخ خ یمحبت و همون چشما با

دستش  یمجهز بود شدم.پشت سرم داخل شد و در و بست و گرما تییسو کی هیشب یادیکه ز ییدادم و داخل فضا

 قهوه؟ ای یورخ یم یو راحت باش.چا اریدور کمرم و گرم کرد : مانتو و شالت و درب

لخ تر خواستم ت یتلخ بود برام و نم یکاف یببرم ، امشب به اندازه  نیو از ب نمونیب نیاون جو سنگ کمیخواست  دلم

 هم هنوز ایکردم ، معلوم بود پور یم فیکه غم گرفته بود تعر یدور نیا یاستاپ برا یدکمه  کی دیابشه.الاقل ب

 یزدم: وقت یداد.لبخند محو یکرد نشون م یگردش م صورتم یکه مرتب تو یو چهره ا زیر یو اخما نینگران منه ، ا

جواب و بدم  نی! به نطرت ا میکن یم لیگن خودتون و م یپرسه نود درصد مردا م یسوال و م نیزن از شوهرش ا کی

 شه؟ یم یبهت چ

رسوند  یکه من و به عرش م یرینظ یسر آمد بود.با محبت ب یزد اماهمچنان ته نگاهش نگران ینیریش لبخند

 شنهاد؟یپ نیبهتر از ا ی، چ زمیکنم عز یگوشم نجوا کرد : استقبال م ریو بعد ز دیو بوس میشونیپ

 نشه عشقم؟ تی: سرد دمیکوب نشیبه س یخنده مشت آروم با

د و لبخندش محو ش رهیخواست به کام بگ یرو م یهست ژنیکه انگار کل اکس یی، از اون نفس ها دیکش یقیعم نفس

 دوست دارم. یا گهیطور د هیعشقم ،  یگ یم ی: وقت

ردنش گ ریو به ز مینیکرده بود.نوک ب فیو لط نمونیب یفضا یادیز ویتر کردم ، نور کم استود کیو بهش نزد خودم

 دوست داشتم. یا گهیطور د هیتورو  شهیو نجوا کردم : اما من هم دمیمال

حالم تا چه حد  دیسنج یداشت م دیکرد.شا ییمایسرگردونم راه پ یچشما ونیدستاش گرفت و م ونیو م چونم

صورتم رها کرد.نفسش عطر  یهم قرار دادم و اون نفس خوش عطرش و رو یرو نانیاطم یخوبه ، پلکام و به نشونه 

 ونیخواست به منم القا کنه لب هام و م یکه انگار م  یداد ، آروم سرش و جلو آورد و با آرامش یخورده م سیکاج خ

لونشون آب  یکه رو ییبدم مثل مورچه ها یخوردم ، حس ها وندیمنبع آرامش پ کیلب هاش گرفت و من انگار به 

 هگیمورچه ها تماما ترکش کرده بودند.د گهیکه د یرق نشن و من موندم و ذهنفرار کردند تا غ عیباشن سر ختهیر

 هربار دیدونست چطور با یکه خوب م یمرد..مرد نیمهم نبود جز ا زیچ چیانگار ه گهیو د ردک ینم تمیحرکتشون اذ

 یبچه ها یشد برا یم یپدر نمونه ا ایراحت بود ، برعکس اون مرد ، پور یلیخ المیخورم سرپا کنتم.خ یم نیکه زم

 ما! 
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.................................................................................................................. 

ه ک نیبا ا وشیچرم استود یو به دستام داد و خودشم کنارم نشست.کاناپه ها یکه پر بود از چا ینسبتا بزرگ ماگ

 کیبا  و دیراحت بودند.با نشستنش دستم و کش تینها یاما ب دندیرس یبه نظر م یتر ادار شیب نبودند و بایز ادیز

که منم مانتو و شالم و اون جا قرار  یی، همون جا بودمقابلمون  زیم یپاهاش نشوند.ماگ خودش رو یحرکت من و رو

من رنگ خاص  یآدم برا نیو بردم.اگردنش فر یگود ونیداده بودم.خم شدم و ماگم و کنار ماگش گذاشتم و سرم و م

 زاد؟یتر محکم شد: پر شیآرامش.دستاش دورم ب تی..نهایخودش و داشت..آب

 ادکلنش و نفس بکشم: جانم؟ یبهش ندادم تا خوب بو یجواب چندلحظه

! یدونب یلیقدر مادرت و خ دی: تو باادیصورتش ب یو صورتم وروبرو رمیبغلش تکونم داد تا باالتر قرار بگ یتو یکم

 خب؟

 و حواس نمیس یبافته شدم اومده بود جلو یشونش قفل شدند ، موها یورد کردم پشتش و سر انگشتام رو  دستم

 منه. یزندگ نیدونم ...مامان با ارزش تر یپرتشون شد : م یلحظه ا ایپور

 نکنم. یجمله حسود نیکنم نسبت به ا یم ی: سع دیو بوس مینیکرد و نوک ب یا یمصنوع اخم

 ایزدم و  یباهاشون حرف م ایهرروز  بایهفته من تقر کیاون  یخنده هام نجوا کرد: تو ی رهیو اون خ دمیندخ

براش چقدر سخته ، اون  دمید یبود به من فرصت شناخت بده اما م نیداشتم.مادرت تمام تالشش ا داریباهاشون د

 کنم. یم نشونیدونستم اما حاال...تحس یو نم لشیموقع دل

 ؟یکرد شیچطور راض یوقت نگفت چیکمرنگ شد: ه لبخندم

 یچی:هدیگازش و بوس یجا نیریو به هوا برد.چپ چپ نگاهش کردم  اون ش غمیگلوم و گاز گرفت که ج ریو ز دیخند

 .فتادین یپدرم دراومد.اتفاق خاص کمیفقط  زمیعز

 گم. یم یارزشمند بود: جدکرد تا دوباره بخندم و تالشش برام  یاز لحنش خندم گرفت.داشت تالش م خودمم

جمع نبود و کامال پرت بافتم شده بود نجوا کرد: اولش  ادمیکه حواسش ز یو به بافت موم متصل کرد و درحال دستش

 یداریبود..منم قول دادم باهات د یا رمنصفانهی..به نظرم شرط غنمتیندادند نب تیکه رضا یازم خواستن تا زمان

 و مامانت مچم و گرفت. نمتیبب یمداو رونینداشته باشم اما چندبار امدم دم خونتون تا اگه ب



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
491 

 

 بدجنس؟ یدید یمن و م یواشکیگرفت : پس  خندم

 !نای: چقدر بلند و فرخوردن ا دیمژه هام دست کش یبار حواسش و به چشمام داد ، با کنار شصتش آروم رو نیا

 شینیسرجاش.خندش گرفت خودشم : آره ، اومد جلو و گفتن مگه قرار نبود نب گرد شد و تازه حواسش اومد چشمام

ت اما گرف یخندشون م میکردم مامانتم از پررو باز ینه من اون و..حس م نهی، منم برگشتم گفتم قرار بود اون من و نب

 آوردند... یخودشون نم یخب به رو

 ش؟ی: بق دمیو بوس گونش

 پرت نکن دخترک! چشماش مهربون شدند : حواسم و 

سوالشون که بعدش  نیکردم.اما آخر یو حس م نیامتحان من بود، ا یمکث ادامه اد : سواالشون کامال برا کیبا  و

 کنم! یم کاریندن چ تیاگه رضا دندیبود .پرس یدادند سوال خاص تیرضا

 ؟ یگفت یشونش گذاشتم : چ یو کج کردم و رو سرم

 یکنم چون دلم م یتالش م تتونیجلب رضا یبرا میروز زندگ نیو زمزمه کرد : گفتم تا آخر دیموهام و بوس یرو

 نباشه ، تا اون موقع هم عشقم امانت دستتون.. نشیس یتو یخانوادش عروسم بشه و غم تیبا رضا زادیخواد پر

نوادش خا تیبا رضا زادیفت پرنشست و گ یبرق هینگاه مامانت  یمهر نگاهش کردم و اونم به روم لبخند زد: بعد تو با

کردم  یوزن کم م لویدادم چندک یمادرت م یکه به پرسشا یهرجواب یشه.اما واقعا سخت بود ، من برا یعروست م

 بغلمه. یزن منه و تو وشگلشکردند..اما حاال..دختر خ یباهام برخورد م یچون واقعا جد

 ؟یخون یشدم: برام آهنگ م رهیخ کیتر شد و به اتاق آکوست قیعم لبخندم

 م؟یتوش و بخون میباهم بر یخوا ی: مدینگاهم و گرفت و به اون اتاق رس رد

 شه ؟ یافتاده: م یبود فراموش کنم چه اتفاقات نی، تمام تالشم ا دمیذوق کف دستام و بهم کوب با

 شرط داره! هی: دیدستم و گرفت و آروم بوس 

 شنوم! یکاج بلند تر شد: م یصورتش و قاب گرفتم.بو کمیکوچ یو با دستا دمیصورتش کش یو جلو خودم
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 تابستون. نیهم یجلو..تو میرو بنداز یشره کرد از عشق:عروس نگاهش

 دارن؟ فیتاب تشر یشدم که قبال بودم : آقا ب یزادیپر یخجالت چیبرق زد ، بدون ه چشمام

 : ناجور..دیچشم راستم و بوس یبار رو نیو ا دیخند

م مهربون نگاه یپدرا نیفکر کردن درآوردم.ع یو ادا میموهام کش یبغلش نشستم و دستم و رو یتو وسانیکیا مثل

 .میکه نداشتم: قبوله ..بر ییکرد ، از همونا

شد، سرد  یازشون بلند نم یبخار گهیشد که د رهیبه ماگ هامون خ یو نگاهم لحظه ا نییپا دمیو از جام پر گفتم

 تو. یجانم..عروس خوشگل من یت و زمزه کرد : اشده بودند.دستم و با شوق گرف

گوشام گذاشتم وبه  یرنگ و با ذوق رو اهیس ی.گوشمیصدا شد قیو عا کیزدم و با هم وارد اتاقک آکوست یلبخند

 کیاون ژست  یبار اون عکاسم شد و ازم تو نیو ا اوردیهوا واسم فرستاد و بعد طاقت ن یتو ی.بوسدمیطرفش چرخ

اتاق رفتم :  یکرد به طرف خروج میمراهکردم و اون با لبخند ه یطونیش یکاف یبه اندازه  یعکس گرفت.وقت

 و تو بخون. رونیرم ب یخب..من م

 یبود صدا شیرونیطرف اتاق و قسمت ب نیسروکله زدن با اون همه دکمه و صفحه که ا یخاج شد و بعد کم باهام

 رهیو بعد با آرامش و مردونه وارد اتاق شد.به قد و قامتش خ دیپخش شد.اول نرم و کوتاه لب هام و بوس یا یقیموس

پر  برآمده و یو تا کرده بود  و رگ ها ناشیکه آست دشیبلند سف نیآست راهنیرنگ تنش و پ یخی نیشدم.به اون ج

 یآدم و با همه  نیو مارکش و هم دوست داشتم.کال من ا دیسف یها یداد.کتون یو تاب دستاش و نشون م چیپ

 یزد.گوش یو مردونه ا یم دوست داشتم.وارد اتاقک شد و من براش دست تکون دادم و اون به روم لبخند جدوجود

کرد مقابلش.چشماش و آروم بست  میگرد و تنظ کیبلند و ما هیپا ی یصندل ینشست رو وگوشش گذاشت  یرو رو

کالم و به شدت آرامبخش شروع به خوندن کرد و  یب کیرنگ گذاشت  و هم نوا با موز اهیس یگوش یو دستاش و رو

، ترانش و وصل کرد به قلبم ،  یجد یلیمن و خ یچشما یشد تو رهیبا شروع هنرش ، چشماش و باز کرد و خ

روزها لبخند و  نیکه ا یزادیپر یخوند! برا یمن م یپررنگ شد.انگار داشت برا بیلبخندم محو شد اما آرامش..عج

لبخند و  یبار من شده بودم معجزه  کیلبخندش..جامون برعکس شده بود ،  لیشده بود دل رفته بود و اون ادشی

 نیا یلحظه ، برا نیا یشده بود برا ایمه یقبل همه چ زکردم ا یآرامشش و حاال نوبت اون بود انگار..حس م

 ونمونیم بیس یو بو دمیبود کش رونیب میحلقه ا نیآست شرتیبرهنم که به خاطر ت یبازو یشکوه.دستم و رو
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 دیلحظه رو خدا با نیو گوشام با آرامش نت هاش ، نئشه شده بودند.ا دنشید ی.همه تن چشم شده بودم برادیچیپ

 ..بیس نیگفت: بگ یکرد و م یصدامون م دیکرد..با یم یازمون عکاس

 غمات و.. نهیکه چشمام نب یهم قدم باشه با تو..اله یخوش یاله

 ..یاله نمیو بب اتی..فقط شادیگاه هیتک یکه ب نمینب یاله

 ..یدیرس یکه دار یی..به هر آرزویدیهات و د یخوام بشنوم دلخوش یم

 تو آروم بمونه.. یخوام لحظه ها یزمونه..م نیاز ا یریکه دلگ نمینب

 ..ی..روبراهی..بگو بگو که روبراهیاهیاز س رهی..دلت نگیاله

 .ی..روبراهی..بگو بگو که روبراهیاهیاز س رهی..دلت نگیاله

 شه.. ایامن خوشبخت یخوام لحظه لحظت پر از عشق باشه..دلت خونه  یم

 تو بال پرواز باشه.. یخوام پنجرت تاابد باز باشه..تا دستا یم

 .یدار ندهیاز آ رروشنیتصو هی..یلبت خنده دار یخوبه رو چقدر

 ندارم.. ییخوام تا ابد چشم ازت برندارم..به جز آرزوت آرزو یم

 ..ی..روبراهی..بگو بگو که روبراهیاهیاز س رهی..دلت نگیاله

 که قرص و یبود و لبخند یبارشون از شاد نیکه بغض ا یی، من با چشما میبود رهیتموم شد اما ما هنوز بهم خ آهنگ

قرار داد و با  کیگوشاش برداشت و دور ما یرو از رو ی..گوشقیمهر عم کیمحکم سرجاش برگشته بود و اون با 

 ..یاهیاز س رهیدلت نگ یلب هاش من و به منطورش رسوند: اله تکون

 یها یتاب یب نیا دم،ی، پرواز کردم به طرف اون اتاقک و با باز کردن درش ، اون و هم کنار در د اورمین طاقت

بغلش پرت کردم و دستاش حصارم شدند و صداش معاشقه راه انداخت با  یمشترکمون و دوست داشتم ، خودم و تو

 ...یاله نمیو بب اتیام: فقط شادگوش
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غم ،  نیتموم کردن ا یبده برا زهیبود که به ذهنم انگ یکیتموم شد.چون  یراحت نیبه هم زیفراموش شد..همه چ و

 .ایبه اسم پور یمدار ی..رودیچرخ یمدار م کی یقلبم و ذهنم حاال رو ی زهیانگ

.................................................................................................................... 

جلو افتادم و به کمکش  یعروس یدهایخورده از خر کیتا من  میزد یشهر چرخ م یپاساژ مرکز ونیم ایمان همراه

:  دیکرد موند و دستمو کش یم رهیبه شدت چشم و خ نیتریو کیکه پشت  یکنم.نگاهش و به لباس شب بلند هیته

 ؟ یخوا یلباس شب نم

من  فیتن ظر یبرا یادیکردم ز یخواستم اما حس م یشد ، خواستنش و که م قیاون لباس دق یرو نگاهم

 شه! یجون با قد من به نظرت خوب م ای.ابروهام و باال دادم : ماننهیسنگ

 .ستیبد ن شمیلباس کنار نیشه ، بب یکفش پاشنه بلند حل م هیزد : با  یمهربون لبخند

و من همون  میتر به چشم من اومد.همراه هم وارد مغازه شد شیسبکش ب ریحر یبه خاطر پارچه  شمیکنار لباس

 لمیمانتوم و باز نکرده بودم که موبا یلباس شدم.هنوز دکمه ها ضیپرو گرفتم و وارد اتاقک تعو یو برا ریلباس حر

 یچشمام تو ی رهی، خ ایپور یشماره  دنیخارجش کردم و با د بنمیج بیگ خورد و صداش اتاقک و پر کرد.از جزن

 کردند جواب دادم : جانم ؟ یم دایکه دوباره داشتند برقشون و پ نهیآ

 ؟ییبال قشنگم!کجا یکالفه بود: جونت ب صداش

 شده؟ یزی.چدیلباس و لمس کردم : اومدم خر ی پارچه

 و؟یاستود یایب یتون ینجوا کرد : م یقرار و جد یلحن به شدت ب کی با

 : چرا؟دیابروم باال پر هی

 گم. یبهت م ایحاال ب_

 .امیبهت اتفاقا ، م کمیمانتوم و بستم و بدون پرو لباس از اتاقک خارج شدم: باشه ، نزد یباز شده  ی دکمه

 منتظرتم فدات شم._
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 ؟یدیبه طرفم اومد : نپوش ایو قطع کردم و مان تماس

 ..بمونه واسه فردا؟ششیبرم پ دیکارم داره با ایجون ، پور ایبه روش زدم: شرمنده مان یشرمنده ا لبخند

 برسونمت. میبر زمیعز ستین ی، مسأله ا ایپور نیامان از ا یداد : ا لمیتحو یگوشیو باز بایز لبخند

، اول من و به  میاومده بود ایمان نیکه با ماش یی.از اون جامیو هردو از مغازه خارج شد میکرد یفروشنده عذرخواه از

طبقه رو فشردم.با توقفش ازش خارج شدم و زنگ  یرسوند و بعد رفت.وارد آسانسور شدم و دکمه  ایپور یویاستود

ر و باز کرد متوجه شدم اشتباه از نوازنده هاش د یکی محسن یکردم تنها باشه اما وقت یرو زدم.فکر م ویدر استود

 .کیاتاق آکوست نیخانم ، بر زادیپر نییانگار که جون گرفته باشه لب زد: بفرما دنمیکردم.با د یم

از محسن نداشتند  یگروهش که اوناهم دست کم ی هیبود .با بق یکالفه واسه چ یچهره ها نیا دمیفهم ینم قایدق

رانه با اخم ت یبلند نشسته بود و به برگه  هیپا یصندل یرو ایکردم و به طرف اتاق ضبط رفتم.پور یسالم و احوالپرس

که در آورده بود و  یراهنیبا پ یو کالج همرنگ مشک نگلباساش به ضعف افتادم.شلوار کتان ت دنیزل زده بوداز د

چشمم به  یجلو ییو تاب تماشا چیپ کیعضالتش و پوشش داده بود و بازوهاش با  یتنگ مشک یرکاب کیفقط 

ه ها کرد ستیفوتبال هیعقب رونده بود که شب یو ژله ا یمشک یتل مشک کیرقص در اومده بودند.موهاشم همرو با 

 .زمیجاش و به لبخند داد و از جاش بلند شد : سالم عز اخمشبودتش.با ورودم 

 ن؟یجا؟همه کالفه ا نی:چه خبره امیرفتم و با هم دست داد جلو

 شماست بانو! ریزد: تقص یمحو و به شدت مهربون ندلبخ

 : من؟ به من چه؟دمیکوب نمیدستم به س با

 .و بخونم کیموز نیجلوم من ا نیبش کمیشد. ی.حواسم همش پرت تو مرمیتونم حس بگ ی: نم دیو آروم بوس گونم

 ا؟یپور یکن یم ینگاهش کردم :شوخ یناباور با

 .میهممون کالفه شد ی: ابدا..جلوم باش که حسابدیبوس مویشونیبار پ نیا
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 یکه منبع حس صداش شده بودم به قلبم بال م نیداشتم.ا یهم  حس قشنگ تینها یخندم گرفته بود و هم ب هم

 یمخصوص و رو یگوش ایکنار اتاق نشستم و پور یسکو یداد رو یطعم عشق م تینها یداد.با همون لبخند که ب

 .میکنضبط  نیستیگروهش و صدا کرد: وا یگوشاش گذاشت ، در و باز کرد و بچه ها

 ایاتاق پخش شد.پور یتو یقشنگ کیزود موز یلیهمه سرجاهاشون نشستند و خ دمید یم شهیپشت ش از

 ی، منم زل زدم تو رونیب یزل زد به من.خجالت زده از نگاه ها قایچرخوند و دق یکم کیو همراه ما شیصندل

 گرفت و تمیپاش ر ران یخواست.با دستش رو یحسش م یکه من و برا هیچ کیموز نیا نمیخواستم بب یگاهش.من

 چشمام شروع به خوندن کرد. ی رهیبا لبخند مردونش ، خ

 منه. شیزنه ، اون دلش پ یدل دل م داره

 منه. شهیآت یفکر کرده بهم ، تو یعنی

 هواش. ریعطر نفساش ، چه نفس گ گرمه

 ..واشی واشیازم قلبمو  رهیگ یم داره

 خودمه ، آخه مال خودمه. الیخ تو

 آل خودمه دهی، ا نیبب ادیبه من م چه

 ، دوست دارمش، نفسم بند بهش.. جونمه

 بهش.. ندهیداره چقدر حال و آ یبستگ

و  زد بهم یقلبم گذاشته بودم و ماتش شده بودم.چشمک یاراده دستمو رو یبود که ب ییانقدر لحنش خاص و جادو"

 "خواست اون جا باشم. یواقعا چرا م دمیفهم یبا دستش بهم اشاره کرد.حاال م

 که داره چشماش. یتب رهیگ یم ی، آدم و ه رهیت ی، با اون موها رهینظ یب

 خوبه ، اگه بزاره چشماش. یوضع هیکوبه ، اصال  یغروبه ، تو قلب من م یب

 لرزه دست و پاهام..سر قرار باهاش. ی، م امیاوضام..شده تموم دن نهیا
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 "کنه که من مال اونم کتهیخواست به ذهنم د یچشمام خوند که انگار م یقسمت و تو نیا یبا چنان حس"

 تونم اصال از عشقش جدا شم. یمال منه بهش گفته باشم نم اون

 ..یبجنگ دیکه باهاش نبا یاحساس هی،  یمال منه ، چه حس قشنگ اون

 ..رهینظ یب

 بود. ی..عالایپور یمحسن از اونور اتاق وصل شد به داخل اتاقک ضبط: ترکوند یکه شد ، صدا تموم

قرار داد و به طرف من اومد.با همون  کیما ی هیمخصوص و دور پا یو گوش دیکش یو راحت قینفس عم خودشم

دستامو دور  میبش دهینه دکه ممک نیتوجه به ا یداد .از جام بلند شدم و ب یو نشون م تشیکه رضا یلبخند خاص

 .زمیعز رهینظ یگوشش نجوا کردم : صدات ب ریگونش ، ز دنیگردنش حلقه کردم و با بوس

 گهیعطر تو....د یزده از شالم گرفت : نه به اندازه  رونیب یاز موها یقیو دور کمرم محکم کرد و نفس عم دستاش

 شه. یداره خطرناک م

 ؟یازش فاصله دادم: چ یکم سرمو

 تونم بخونم. یکه بدون تو نم نی: ا دیبه روم پاش یجذاب لبخند

 ..نمیخندم سنجاق شد.چقدر خوب بلد بود بهم القا کنه خوشبخت تر ریونگاهش گ دمیخند بلند

 

.................................................................................................................... 

 ی حهیرا کیکرده بود . ریوجودم و درگ یهمه  مویعطر ل هیشب یبودم و حس رهیخ یسرتاسر ی نهیآ یخودم تو به

لباس تنم بود که هربار دستم به  یبه خنک دیتلخ.سرماش شا یکم یترش و حت یسرد ، کم یبه شدت خوش ، کم

 یدینشست.حس جد یتنم م یتو یفیظر یمثل برق گرفتگ یجرقه ا کیکرد  یبرخورد م فشینرم و لط یپارچه 

 یسرما یپاهام که حت ایمن ،  یکرده  خی یکرد.مثل دست ها یجلب توجه م یزیتر از هرچ شیب شیخنک دیبود.شا

اد ب یصورتم که جلو دمیرنگ و پاشنه دارش حس کنم  ، شا یصدف یتونستم با وجود کفش ها ینوک انگشتاش و م

ور کرد تص یگرمم م یکه کم یزیهوا.تنها چ یشده تو یعطر خنک اسپر یقرار گرفته بود و حت یکولر گاز میمستق
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ام  زیگردنم زده بودم. کف دست هام و به م ریکه ز یعطر گرم یکم دیبود و شا دنمیمرد بعد د کیبراق  یچشم ها

 دنانشون د ییبود و فقط توانا یسرتاسر ی نهیکه قسمت چپ آ یا نهیتر خم شدم سمت آ شیدادم و ب هیاف تک ید

 رهینگاهم نبود به چهرم خ یوقت انقدر پررنگ تو چیه دیکه شا ینیزبینصف بدنم و داشت.با دقت و ر

 یداشتم که در درجه  یمتنوع تر یاون قدر مالک ها میزندگ یاز روزها یلیخ یتونستم بگم تو ی..مییبایشدم..ز

 دیحساس شده بودم.شا یلیو صفت خ عدب نیو انگار امشب من به ا باستیز ی، هر زن رهیقرار بگ یکم تر تیاهم

تونستم براش  یبود و نم یکه واقعا نسب یزیباشم.چ باتریبود که از همه ز نیا یبار تمام توجهم رو نیاول یبرا

 مین دنیدادم.د هیابربدون طرح و شکل و داد و من به صورتم زاو کیطرح  نهیآ یکنم.بخار نفسم رو نییتع یتیقطع

 یدلم اقرار کردم کم یاون وجه از چهرمم ، نگاهم و آسوده تر کرد و باز هم تو ودناز خوب ب یرخم و آسودگ

و  داد یتر بهم نشون م شیدور گردنم بود که سرما رو ب فیپربرق و ظر سیاون سرو ریتقص دیدونم شا یسردمه.نم

 یکینزد شدتمهم پشتش داشت و اونم ترس بود..ترس..حس گنگ و به  لیدل کیها  لیدل نیا یهم همه  دیشا

ها ،  تیاولو ریی، تغ یمحل زندگ رییهارو شاملش بشه ، تغ تیموقع یلیتونست خ یم رییتغ نی..ارییبود.ترس از تغ

 یکه اطرافم بودند و حت یافراد ی، بزرگ شدن گستره  یزندگ یها وهیش رییها ، تغ یمنم بودن ها و خودخواه رییتغ

 جانیا هام کینزد مویهمون عطر ل یبه تلخ یکم ایبود  نیریش ریین تغیدونستم ا ی، نم یبزرگ شدن خانوادم به نوع

ند عقب رفتم و لبخ یبهش دچار شده بودم.قدم میکه در تمام زندگ ییها رییاز تمام تغ باتریز اریداشت.بس یقشنگ

 مشبخانم که ا یپر بیچشمم قرار دادم و زمزمه کردم : بگو س یجلو  نیمربع و دورب کیزدم ، دستام و مثل 

 !یحوا شد بیصاحب س

 یودختر ت ی رهیسالن پر شده بود و من خ دیباز و سف یفضا یتو یشاد کیلبخندم سرمارو کم تر کرد.موز ینیریش

 ایو ریانج یبو دیشا گهید یشکالت داشت و لحظه ا یبو یکه لحظه ا یو دوره کردم.دوره کردن میکل زندگ نهیآ

 تر شیاما ب دیرس یگس به نظر م دیکه شا ییداد ، بو یچوب سوخته م یرو هم بو یادیز یآلبالو..و دروغ چرا؟ روزها

 از همه گرم بود ؛ داغ و وسوزان..

 نیا کمیکردم  یاقرار م دیو...خب با نیریلحظات ش نیکه هنوز هضم نکرده بودم ا یانگار آماده بود جز من زیچ همه

انند م میگر شیکه تا ساق دستم و پوشونده بود ، اون آرا یورپیگ یها نیلباس با اون پف فوق العاده و نرمش و است

ه ب بیپاشنه دار برام غر یصدف یاون کفش ها یبود و حت داده رمییاز اندازه تغ شیاومد اما ب یکه به ظاهر سبک م

 چیه یشال که موهام ب هیتنگ ،  نیج هیآل استارم ،  یها یخنک ، کتون یراحت و نخ یمانتو هیاومدند.دلم  ینظر م

 خواست. یبودن م زادیخواست.دلم..پر یو م نمیو از مهم تر دورب یرژ انار هیپخش باشه ،  رشیرها ز یسنجاق
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وس عر یهمه  یافکار خل مانند انگار تو نیاسترس و ا نیدادم.ا یتر شیفرستادم و به لبخندم عمق ب رونیب نفسم

تنش وارد اتاق شد.لبخند به شدت  نیاپ دوبنده و جبا اون ت شگریآرا اریبود.در اتاقک باز شد و دست یها مسر

 !یخوب شد یلینگاهم کرد : خ قیداشت ، در و پشت سرش بست و عم ییبایمهربون و ز

 یداشتم.تشکر آروم اجیجمله احت نیا دنیبه شن یتر از هروقت شیانداختم ، امروز ب نهیآ یتو گهینگاه کوتاه د کی

بود متصل نشده  دیکه هنوز به تاجم که تماما از رز سف یرفت.تور زیکردم و اون به طرف تور بلند نصب شده به آو

 بهش و ایپور ی رهینگاه نرم و خ ادیانداخت ،  یم باشیز دیخر ادیو پر مهر بود.من و  فیلط یادیبود.نگاهم به تورز

 "ست؟یقشنگ ن یادیبه نظرت ز "گوشم  ریو زمزمش ز نشیریش یبعد اشاره 

با  هم بود.آروم و ینیریش اری.نفسم انگار جون نداشت ،لحظات پر استرس اما بسستادیرو آروم برداشت و پشتم ا تور

 .یپرنسس ها شد هی: شب ستادیبه تاجم تور و به جاش متصل کرد و عقب ا یفشار نیکمتر

 کرد: ممنونم ازت. یلبخند برگشتم به طرفش ، عطر گرمش حالم و خوب م با

 ان؟یشد: برم به همراهات بگم ب ریپاش درگ یبا صندل ال انگشت یبا لبخند تکون داد و کم یسر

 .رونیرم ب یجمع کردم: نه..من م یدستم دامن پر از پف لباسم و به باال کم با

پخش بود حاال  گاهشیآرا یکه تو یکیموز ی! صدا یلیزده و تند ل جانیه غیشدنم از اتاق مصادف شد با ج خارج

ستم تون یجلو اومدند.نم یلیهمراه ل ایزد و مان ینسبتا جوونم به روم لبخند شگری، آرا  دیرس یبلندتر به گوش م

 کرد آرومش کنه یبا آرامش سع ایگرفت.مان یم دمنشون بدم چون واقعا خن یواکنش یلیمداوم ل یها غینسبت به ج

 داره. شیرو در پ یامشب شب سخت ای!پور یبه روم زد: چقدر خوشگل شد یو بعد لبخند پر مهر

دونستم رنگ سبز احتماال  یشده بود.م یتر از هرزمان بایزدم.به نظرم اونم ز یقیو متوجه شدم و لبخند عم منظورش

 یگونه  یرو ینرم یکنه.آروم خم شدم و بوسه  بشیحد دلفر نیکردم تا ا یاما تصور نم ادیم اریبه چشماش بس

مثل  یو خواستن نیریکرده بود زدم.ش معسرش ج یدخترکش که مثل من لباس عروس شده بود و موهاش و باال

 !یخوشگل شد یلیخ ییداد.با همون نگاه افسونگرش نگاهم کرد: زندا یشکالت م یبچه ها بو یهمه 

ده تر ذوق ز شیرو ب ایپور دنشیکردم شن یکه حس م یبود ، لفظ ینیخوشم اومد.لفظ شر تینها یب ییلفظ زندا از

 !ییکنه.لبام و به جلو جمع کردم: از تو که خوشگل تر نشدم پرنسس..عروس امشب تو یم
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 ادیزنگ بزن و بگو ب ییبردار و به بابا فمیو از ک لمیبا لبخند دستش و پشتش قرار داد:بهارم مامن ، برو موبا ایمان

 دنبالمون.

 دنبالتون. امیب نیزنگ بزن نیفرشته شد ی، گفت وقت ییخوشگلش برق زد: اخ جون بابا یچشما

 ایمان فیبه طرف ک ومدیم دشیسف یداشت و به پاها یزیر یکه پاشنه ها یدیسف یو زد و با اون کفشا حرفش

 زم؟ی: شنلت کجاست عزدیرفتنش و دنبال کرد و بعد به طرف من چرخ ریهم با لبخند مس ایرفت.مان

ده که اوم شیپ یبود و خوشحال بودم لحظات ستادهیکشش و شروع کرد.مثل فرشته ها کنارم ا ریآژ غیج عیسر یلیل

 شه! یبد م لمشیکنن ف یلمبرداریازشون ف ریمس یشاد باشه: مگه قراره شنل بپوشه؟ بابا قراره تو یکم

س عک یلیداشت و ل یخالقانه ا یها دهیا اریباشه که بس مونیاز دوستان هم دانشگاه یکی لمبردارمونیبود ف قرار

 مسائل حساس بوده. نیا یرو شهیهم ایاما پور ستمیموافق ن ادیزد: منم ز یلبخند خوشگل ای.مانرهیهامون و بگ

 هامه. لهیکاور کنار وس یراحت ترم.شنل تو یطور نیدوباره اعتراض کنه جواب دادم: منم ا یلیکه ل نیاز ا قبل

 شه. یم رتیبرم با خودم.دست و پاگ یهات و من م لهیآوردن شنل گفت: وس رونیب نیطرف کاور رفت و ح به

پشت  رلمبردایف نیتا با ماش دیپوش راهنشیپ یبلند و لختش و رو یمانتو عیهم سر یلیلبخند تشکر کردم و ل با

 یو پگاه و م شای.دلم حضور مامان ، پررونیزودتر رفت ب یلیو ل دمیپوش ایسرمون همراه بشه.شنل و با کمک مان

 یم تشیدل درد داشت و اذ یبه خاطر پندار که کم شاینداره و پر اجیاحت یشگاهیخواست.مامان که کال گفته بود آرا

 یرفته بود .پگاهم که گفته بود دوست داره خودش ، خودش و درست کنه.دستا یشرمندگ یکرد زودتر از همه با کل

 ؟یسردم و گرفت.چشماش پر از برق بود: استرس دار یدستا ایمان

 : معلومه؟دمیکش ینفس

قدر مضطرب بودم ، هرچند من  نیقرار بود عروس شم هم ی.منم وقتهیعینگاهش و بهم دوخت:طب نیتر نیریش

با عشق شروع نشد اما به خودم قول دادم ازش لذت ببرم.از امشب لذت ببر که شب توا...شب تو و  میزندگ

 عا..واق ستیترس ن یبرا یزیچ.نیامشب و نقش بزن نیتون یم نیو هرطور که بخوا نییامشب شما یگرای.بازایپور

 !رهییترس من از تغ_
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 اریو بس یکرد رییاالن که تغ نیاالن..هم نیهم یعنیدختر قشنگ؟  یچ یعنی رییدر سکوت نگاهم کرد: تغ یکم

 .باستیو ز  نیری.شهیزندگ یمعجزه  طیشرا رییتغ ی.گاهیشد باتریز

 یانتظار اون مرد ییبای، به ز هییبایشنلم و زد: امشب واقعا شب ز یجلو یقشنگ بود.آروم کننده بود .گره  حرفاش

 تا عروسش و ببره. ستادهیساعته پشت اون در ا میکه ن

ن قرار ز نیروز هم کی.کنار دخترش و ستادیکرد.با مهر ازش تشکر کردم و اون عقب ا یفکرشم حالم و خوب م یحت

خورده  وندیمربع خوب بود.قطرهاشون بهم پ نیحاال حال هر چهار رأس ا یمن و داشته باشه..نشده بود ول گاهیبود جا

 مناسبش قرار داده بود. یجاکرد هر نقش و در  یم یکه اون باال کارگردان یبود و خالق

چشم  یشدم و چشمم تو شگاهیآرا عیسو یرفتن اسم خدارو زمزمه کردم.وارد الب رونیو باز کردم و قبل از ب در

شده بود  رهیمهر بهم خ ینرم و قلقلک دهنده  یقرار و پر از پنبه ها ینگاه مات ، ب کیخشک شد که با  یمرد

 ..یقرار یحالم بود.پراز شوق و ب هیو حالش شب دیکش ی...انگار نفس هم نم

 تو واسه من آرامش محضه..واسه من آرامش محضه. یچشما

 لحظه.. هیتو  یخنده ب یلحظه..نم هیتو  یخنده ب یمن نم یها لب

 حالم.. هیحالم..تو کنارم عال هیتو کنارم عال یباش هربار

 که دارم. یمن از تو بابت حال ممنونم

 چشمم.. یزل تو یعشقم..هربار زد رمیم یواسه تو م من

 که بگم تو بهشتم. نیباعث ا یخودت شد یکه بدون نیا یب

 شم.. یزل به من غرق تو م یزد با چشمات هربار

 شم.. یتر عاشقت م شیباور کن که هرروز ب نویا

و  مرد بود.دستم نیبه نگاه ا انیپا یعشق ب کیکه منبعشون  ییستاره ها یادینم اشک داشت و مقدار ز یکم نگاهم

.اون کردم. یکه با قلبم راه انداخته بود نگاه م یصداش و معاشقه ا ییدهنم نگه داشته بودم و به هنرنما یناباور جلو

ت و من گرف یم لمیف ایکار پور نیلم بردار عقب تر داشت از ایرو برام خلق کرده بود.ف یهست یصحنه  نیرترینظ یب



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
502 

 

 یلیگم شده بود.اونوقت ل ایخوندن پور یکوبشش تو صدا یزد که صدا یتند م یو قلبم به قدر دمیبلع یصداش و م

 که قطع شد ، کیبشه.موز یبد زیچ ییهنرنما نیشد با ا یشه؟ مگه م یبد م لممونیا شنل اگر باشم فگفت ب یم

 یبه نظر م یچشماش انعکاس داشت، حالتش اما جد یکه فقط تو یمردونش پر شد از مهر ، از لبخند یچهره 

دسته گل پر از  کیشلوارش قرار داشت و دست راستش دسته گل من و بغل کرده بود. بیج ی.دست چپش تودیرس

کت و شلوار و کروات  یاهیس بقا یکه تو یدی، سف ایپور راهنیپ یبود ، حت دیامروز سف زی....همه چدیسف یرز ها

 یبیعج ی..صحنه یچشمم و زد لحظه ا کشیکاس یداد.جلو اومد.برق کفش ها یبه چشم روح م بیعج کشیبار

 زده...   جانیه اریبود.من ذوق زده بودم ، شکه و بس

موهام نشسته بود  یانقدر شل رو ستادوشنلمیشب بودم.مقابلم ا نیکه عروس ا یمرد داماد بود امشب..داماد من اون

 ونیم ییزد و دستش و جلو آورد.چشمام و آروم بستم و دستش جا یرینظ ی.لبخند بنهیکه کامل بتونه صورتم و بب

به بدنم داد..بم تر از  یزیو صداش ، لرز ر مدصورتم به حرکت در او یگونه و گوشم نشست..شصتش نواز وار رو

 شده بود: عروسکم..   شهیهم

که مرد  یمن بود ، سهم من یمرد..برا نیچشمام فاصله انداختم و به صورت مهربون و مردونش چشم دوختم.ا ونیم

و سرش و با محبت جلو  دیکه پلکام لرز دیبنده هاش  و برام فرستاده بود.د نیو خدا مردتر دمیکم د میزندگ یتو

 تمیفاصله گرفت..گرم شدم و گرما به قلبم ر سرمابدنم از اون  ینشست و همه  میشونیپ یگرمش رو یآورد ، بوسه 

 ی هیرد: امشب ، هداونم پر برق بود ، دسته گل و به دستم داد و آروم زمزمه ک یچشما دیداد.عقب که کش یتر شیب

 جلومه.   یخداست به من..چه عروس قشنگ

د خون ایکه پور یداد ، از آهنگ یم یزندگ یامشب بو زیرز و لمس کردم.همه چ فیانداختم و گلبرگ لط نییو پا سرم

 نیوجودم درد داشت که ا یتو ییجا کیزدم. یحضور سبک و پر مهر...سرم و باال آوردم و لبخند محو نیگرفته تا ا

تم گرف یو ازش نم شیو شاد ستیپدرم ن ستیمهم ن مکردم برا یتظاهر م دیبود.خب االن با نشیمرد و حرفاش تسک

موهام و رنگ کنم  یزاشت یکردند : اگه م ینم دایپ ییمجال خودنما یمنف یبود که فکرا بایز ی، هرچند انقدر همه چ

 شد.   یعروس مقابلت خوشگل ترم م

نت هاش جا خوش کرده بود که چشماش پر  ونیم طنتیناز و ش یگونه گفته شد و به قدر دزایپر یجمله به قدر نیا

  یفکا ی..بعدشم من به اندازه ستیقشنگ ن شمیاما شوخ یکن یم یشوخ یدونم دار یشدند: قشنگم..م یقرار یاز ب

 اخرشب آخه؟   تابه خدا ظلمه..کو  یکن یدلبر نیتر از ا شیشما هستم ب یدلداده 
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 به اخر شب داره؟   ینگاهم کنه: چه ربط یبیطور عج ایکه باعث شد پور یشدم گرد شد ، کار شیآرا یچشما

صفر  ی: دختره دیو آروم گرفت ، اول با شصتش پشتش و نوازش کرد و بعد باال اورد و پشتش و و بوس دستم

   رم؟یبم تتیو معصوم یهمه سادگ نیا ی...من امشب اجازه دارم برالومتریک

 که ناز من و نیا ی!االن به جاایدیربطش م یبه چ دمیسوال پرس هی نیخوردند : خدا نکنه..بب وندیهم پ یام توه اخم

 ؟یانداز یدوماد کشون راه م یبکش

 

رو بهم  یکمون یابروها نیتاب شدند: ا یگونم به حرکت دراومد و چشماش ب یلبخند زد.دوباره دستش رو آروم

سرخ و کوچولو رو انقدر  یلب ها نیگرد نکن ، ا نیتر از ا شیشده رو درشت و ب شیآرا یچشما نینزن ، ا وندیپ

 تاب تر نکن.   یمطلب...نفسم انقدر من و ب یغنچه نکن..خالصه 

هم از دور داشت ازمون  لمبرداری، ف دمیاز نگاهم چکه کرد و خودم و جلو کش طنتیمتوجه منظورش شدم.ش تازه

   ؟ینازم و بخر یخوا ینم یعنیقرار دادم:  راهنشیپ ی قهی یگرفت ، دستم و رو یم لمیف

 الیخ یامشب ب یخرم ول یم متمیق نیخرم..به باالتر یشلش کرد: م ینشست و کم قشی یخودش اومد و رو دست

 نازدار و دارم.   نیناز کردن شو که سرتاپات ناز شده و منم بدجور هوس ا

 اومد: نازدار ؟   رونیب رشنلیشونم و از ز یرو ختیاطرافم ر یفر شده  یخم کردم و موها یو کم سرم

جالب بود.پر از حس خواستن و  یلیچشماش خ دی، عقب که کش دیکنار لبم و بوس ییبار شل کرد و جا نیا کرواتشم

راست بردمت ماه  هیرو زدم و  یعروس دیشدم و ق وونهید یدید هوینکن عروسکم که  تمی: اذیهم جد یلینشدن ، خ

 عسل!  

و  قشیشد.دستام و جلو بردم ،  یپرتاب م رونیبه ب یقرار یب نیگرفتم چون واقعا از چشماش ا یو جد دشیتهد

 ..  ایشه پور ی: باورم نمدمیدوباره درست کردم و کرواتش و باال کش

 هش یزد: منم باورم نم یدستم قرار داد و باعث شد نگاهم و باال ببرم و نگاهش کنم .لبخند مهربون یو رو دستش

 عروسم شده!   یقشنگ نیبه ا یعروسک
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حول دوست  ی...امشب فقط همه چستیمنم ن یمشتش فشرد :اشمب شب حت وونیزدم و دستم و آروم م یلبخند

 گرده..پس خوب باورش کن.   یداشتن تو م

..دست تیواقع ای استیپرسه رو یدارند که آدم مدام از خودش م ینیریهست که انقدر طعم ش ییلحظه ها هی

بود.  اماهیرو یمرکز همه  ایپور ی.دست هایستادیمرکز اون اتفاق ا یتو ینیب یم هویرسند و بعد  یبه نظر م یافتنین

کنارمون بوق بوق زنان حرکت کردند  یلیهمراه ل لمبرداریف نیو ماش میو راه افتاد میشد نیهمراه هم که سوار ماش

 مشتام نگه داشتم.   ونیرو م یشد انگار که من خوشبخت یباورم نم

ا بود ت یکاف ایبودم.لبخند و آرامش پور دهیشد که تا به حال نشن یازش پخش م یکیپخش بلند بود و موز یصدا

کنار هم  تمونیبود که پازل شخص نیداشت و اونم ا لیدل کیدرسته.حال خوبم ، حال خوبش فقط  رمیبدونم مس

 رونیاز ب دیهم و بغل گرفته بودند.شا یو روح هامون دستا میخورده بود وندیجفت شده بود...سفت و سخت بهم پ

 هیا ..بمشیتر بود چون خودمون نوشته بود نیریش مونیکرد اما متن زندگ یم رهیما چشم و خ یزندگ ی هیفقط حاش

مهم  شیآسون ای یسخت "بود  نی..اونم امیجمله نوشته بود کیفقط  دیتماما سف یبرگه  کی یرو ییطال سیروان نو

مهم تر بود؟ کاله شنلم  نیاز ا یخورد و چ وندینگاهمون به دستامون پ "میکن یهم و رها نم یدستا نهی..مهم استین

 یمتن بود ، چشمام گرد شد و صدا یکه با وجود شاد بودنش تا به االن ب یکیشونه هام افتاد و با خوندن موز یرو

:  صداش و بشنوم کیبلند موز یاصد ونیتر فشرد و بلند گفت تا م شیهمراهش بلند شد..دستام و ب ایپور یخنده 

 من؟ یزندگ یهمه  یبش یوقت کرد یفقط به عشق خودت خانم عکاس ! شما ک

 

   زیبودم و انگار سورپرا دهیکه کار خودش بود و من تا به حال نشن یکیبا موز شیبه همخون مبهوت

م و قلب یآب به همون پاک یمثل خنک یزیعشقش به زانو افتاد و چ یپالحظه بود زل زدم و دلم ، سقوط کرد....به  نیا

 مرطوب کرد..  

 قلبم لونه کرده.   یتو یکرده !حس عاشق وونهیعطرت من و د یبو

 خاطره هامون..   یشه همه  یباز مرور م ابونیخ یبه شونه تو شونه

هوا  یگرد دور صورتم تو یخط فرز می}با لبخند مهربونش صورتم  و رصد کرد و انگشتش و به طرفم گرفت و 

 بود {   دیکه تک رنگش سف ی.من اما انگار خواب بودم..خوابدیکش
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 نازت ، صورت ماهت ، دلم و برده اون طرز نگاهت..    یچشما

 رو قدم زد.   ایشه کل دن یشهر و بهم زد ، با تو م هیهات خواب  خنده

 ..  یدوسم داشت یجور نی..از تو ممنونم که ایتو قلب من کاشت یکه داشت یحس

 .  ونمیمهربونم ، من جهانم را به لبخند تو مد یجونم ، ا یشد تو

 ..  یدوسم داشت یجور نی..از تو ممنونم که ایتو قلب من کاشت یکه داشت یحس

 .  ونمیبه تو مد مویمهربونم ،من تمام زندگ یجونم ، ا یشد تو

 .  ارزهیتو برام پوچه نم یب ی.زندگتو هر لحظه آرامش محضه. با

من لب هاش و تکون داد : تو فقط بگو بخند  یو مات کیموز یو بلند تر از صدا دیکش رهیدا کی} با دستش دور سرم 

 گردم.{   یدور تو م

 کردم.   یوونگیگردم..آخ کنار تو چقدر د یفقط بگو بخند دور تو م تو

 تو فلج بود با تو راه افتاد..   یب میمن و تو اتفاق افتاد..زندگ نیکه ب یحس

 ..  رمیم یتو م یمن ب ری..دستمو عشقم بگرمیگ یتو م یهوامو از نفس ها من

چشم  ..کهیشه با لبخند نشون داد چقدر خوشبخت یمواقع نم یکرد لبخند بزنم..بعض قی} با نگاهش من مات و تشو

 چرخه{   یتو م محور یداره رو ایبسه و دن گهیهمه غم ها کور بشه ، که د

 .  یدوسم داشت ینجوری..از تو ممنونم که ای، تو قلب من کاشت یکه داشت یحس

 .  ونمیمهربونم ، من جهانم را به لبخند تو مد یجونم ، ا یشد تو

خواست  یرخت خواب مجبور بود دراز بکشه و از من م یشده بود اکثر روز تو ماریب یلیاخر که خ یروزها پدربزرگم

ون هم روش یخون یم یگفت وقت یو براش بخونم ، م اتیآ یکرد معن ی.مجبورم میبخونم..البته نه به عرب براش قرآن

 هیآ کیناپخته فقط  یو اون روزها میبچگ ی..من تودهاون کتاب نوشتاه ش یتو ایحرف دن نیفکر کن ، چون راست تر

رو  هیاون آ یوقت ادمهی،  ستیآسان یجا نوشته شده بود همانا پس از هر سخت هیو مشغول کنه ؛  رمیتونست ضم
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داشته  مانی.بهم گفت دخترکم ، بهش ادیلحظه شکست و پدربزرگ هم فهم هیخوندم ناخوداگاه ساکت شدم ، دلم 

حاال  ید ولکردن ینم تمیمثل قبل اذ گهیها هم بودند اما د یگذره..روزها گذشت..سخت یهم م سخت یباشه ، روزها

 و جشن و دیلباس سپ نیا ونیهام بود..که آرامشم بود ، امشب ، م یاومده بود که پاداش اون سخت یمرد هی

 ."یسریان مع العسر "از جنس  یآرامش ژرف داشت...آرامش هیبودند دلم فقط  دنمونیکه منتظر رس یییآدما

م قد جلو شهیتر از هم یواقع اریبار بس نیکه ا ییها یفانتز هیبود...شب میبچگ یکارتن ها هیمن شب یبرا زیچ همه

 چیبود که ه ییایرو هیرنگ شب یاون کت و شلوار مات مشک یشاهزاده کنارم داشتم که تو کیعلم کرده بودند.من 

از اون  میخوش کرده بود و همراه هم داشت جاحصار دستاش  یکردم.دستام محکم تو یبهشم نم دنیوقت فکر رس

که پر از  ایپور کیموز نیتر می.مالمیشد یشده توسط دستگاه بخار رد م جادیا یمه ها ونیشده م و گم دیراه سف

 یلحظه  نیرفت تا باشکوه تر یرفت.جلو م یما جلو م یشد و قدم ها یاولش بود پخش م یعشق و البته از کارها

ود داده ب تیبه تفکر و سنت خانوادم اهم ایمختلط نبود و پور مونیخوشحال بودم که عروس چقدر.میامشب و ما بساز

 نیرت یآب یبود که تو یچندتا دسته ابر پفک یبه قشنگ زیمن همه چ یدارم.برا یابرها قدم بر م یکردم رو ی. حس م

ا .بدیحد خودش رس نیباالتر هو سوت ب غیج یصدا میدیکه رس گاهمونیقسمت آسمون جا خوش کرده بودند.به جا

چرخوندم.بهار و بهراد که مثل  تیجمع ونیرنگ نشستم و نگاهم و م دیراحت و سف اریل بساون مب یرو ایکمک پور

 دندیدو ایبه طرف مان عیفرستادند با نشستنمون سر یعروس و دوماد جذاب کوچولو جلوتر از ما گلبرگ به هوا م کی

همه خانم احساس  نیا ونیشد: تا حاال م کیبه سر من نزد یکیتمیشاد و ر اریبس گهمزمان با پخش اهن ایو سر پور

 نکرده بودم. ییتنها

شدم اگه قرار بود  یکردم تا صدام و بشنوه: ممنونم ازت ، من واقعا موذب م کیو منم سرم و بهش نزد دمیخند

 مختلط باشه. یعروس

ر پخش نشه و د یلمیکرد تا ازمون ف تیریشه مد یبهتر م ینطوری، ا زمیخودمم بهتر بود عز یکرد: برا ینیریش اخم

 .نهیبب دنیلباس و رقص نیجز خودم تورو با ا یمرد چیخواد ه یکنم اصال دلم نم یحال..حاال که فکر م نیع

 ؟یانقدر متعصب باش ادی: بهت نمدمیتعجب سرمو عقب کش با

 یشد ، صدا رهیحجاب بودند به من خ یکه اکثرا ب ییو خانم ها تیپاش قرار داد و بدون نگاه به جمع یو رو دستم

خودم  یکنم وقت تینه یزیوقت نبوده که بخوام از چ چیه یاجیپس احت زمیعز یواقعا کر کننده بود: تو عاقل کیموز

 حواسم بهت هست اما امشب..بزار به حساب حسادتم.



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
507 

 

 .ادیتر شد: مرد حسود دوست دارم هرچند از حسادت بدم م قیعم لبخندم

که توجهشون به ما بود و باال برد: جملت و  یکسان غیکه ج ی، حرکت دیبوس مویشونیکرد و با محبت پ یزیر اخم

که خاص  یزیعامه و منم چ کمیجمله  نیحسود و دوست داشته باش نه مرد حسود و..ا یایدلم ، پور زیاصالح کن عز

 بشه. انیخواد عام ب یخودمه رو دلم نم

کردم و جوابم  دنیرقص یشدند برا ستیکه وارد پ یلیو ل وای، سارا و ش ایبه مان ینگاه میهام برق زدند ، ن چشم

 ..یزیبرام عز رشیغ ای، حسود  ایلبش نشوند: من تورو دوست دارم پور یلبخند رو

 یسبز رنگ از پله ها لیاص یاهواز راهنیتابش کردم.مامان با اون پ یدونستم امشب با هرجملم تا چه حد ب یم

شد.ازدواج  یحالم ابر یو من کم میهردو از جامون بلند شد دنشی. با د باال اومد و به طرفمون قدم برداشت گاهیجا

وران با د یخداحافظ یاز انداره خوشحال بودم و برا شیب ایبه پور دنیرس یبود.من امشب برا خیاتفاق تار نیتر بیقر

مامان که  دنیو د رمیکردم قراره فرسنگ ها از اون روزهام فاصله بگ یبغض بزرگ داشتم.احساس م کی میمجرد

من  یدست داد و بعد روبرو ایبا پور نیمت یلی. خکبارهیکرد به  دیحس و تشد نیسرخ بود ا یچشماش کم

 ریبغلم کرد و ز اطیمن زودتر به اشک نشست ، با احت یو آسمون چشم ها میشد رهیبهم خ ه.هردو چندلحظستادیا

!خوشبخت یمامان جان ، چقدر خوشگل شد من فدات شم یمادرانش نجوا کرد: اله ییجادو یگوشم با اون صدا

 .زادمیپر یبش

از اندازه لوس  شیروزها ب نیکردم ا ی.حس مزمینر یدورش حلقه کردم و تمام تالشم و به کار بردم تا اشک دستامو

..خوب بود که نبود ، سر مهیبود که امشب عروس دهیاومد.حتما شن یاون مرد هم چقدر به چشم م یخال یشدم.جا

 یتر از آروم کردنت غصه به دلت م شیبود که ب ییراحت تر از سرکردن با چشما یلیخ شیخال یکردن با جا

 مامان! دمیرو ند شایکردم صدام و صاف کنم: پر یمکث از بغل مامان خارج شدم و سع یکاشت.با کم

 ؟یندار اجیاحت یزی.چشتیپ ادیپنداره..م هریزد: درگ یچشمش و پاک کرد و لبخند مهربون ریاشک ز آروم

بود لب زد: پس  ستادهیا یکه محترمانه و جد ایپور یبه رو یتکون دادم و اون بعد لبخند ینف یو آروم به معنا سرم

 من برم همراه مادرشوهرت به مهمونا خوش آمد بگم.

 ایورتر به پ کینزد یشلوغ شده بود و کم یلیشد که حاال خ دهیرقص کش ستیکه دور شد دوباره نگاه من به پ ازمون

 شم. یم وونهید یکن یمرتب بغض م نمیب یم یداد: وقت یم هیشده به قلبم هد قیآرامش رق کینشستم.عطرش 
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 یوونگید نیکنن..ا یحال و تجربه م نیا شونیدخترا تو شب عروس یزدم: همه  یکردم و لبخند محو نگاهش

 .هیقشنگ

کردم: نه قشنگ تر از تو...هرچقدر  یکرد.کوبش نبض سرش و حس م کمیو نزددور کمرم نشست و سرش  دستش

 شم. ینم ریکنم س ینگاهت م

 .یش یخطرناک م ی..دارایپور ونیسخت بود: برو قسمت آقا یلیکردم اخم کنم.هرچند خ یو خوردم و سع لبخندم

 خواد بگه. یم یهرچ یخورم.حاال هرک یجا جم نم نیلم داد و نجوا کرد: من امشب از ا لکسیر یلیخ

 خنده هام ، به نفسم جون داد. ریبا تمام تالشم آزاد شد و نگاه اون گ خندم

ن سال یتو یلمبرداری.فنمیمختلف و بب یگرایحجم از باز نیا میروز عروس یکردم تو یوقت تصورشم نم چیه من

 ییایورپ یشه.هرچند به گفته بک یتونست نفس راحت یکس م چیدونستم ه یم دیخانما کامال ممنوع بود وگرنه بع

 یمیمردونه بدتر هم بود چون حجم عظ ضعبود و از کنارم تکون نخورده بود و ستادهیحرفش ا یکه سفت و سخت رو

راه  یهم نبود  احتماال آشوب جالب یبردار لمیف تیهنرمندش و دعوت کرده بود و اون جا عدم ممنوع یاز دوستا

 افتاده بود.

 گهید دنیرقص یبلند شدن برا یبغلش به طرفمون و اون اخم و اصرارش برا یتو یو پندار خوردن شایاومدن پر با

کردم که با اون کفش ها سقوط نکنم و آبروم حفظ بشه .  ینداشت ،  فقط من هرلحظه دعا م یا دهیواقعا مقاومت فا

جوون با  یو سوت دخترها غیج ونیبود.م زمشکل سا یکفش ها نیهم دنیعدم رقص یدرواقع تمام اصرارم برا

 ستیسالن که از دوستان مورد اعتمادمون بود دور پ لمبرداریهمراه ف یلیو ل میاومد نییپا گاهیاز جا ایکمک خود پور

سارا همسر سپهر نشست.کم شدن نور سالن و  شیکار بهشون کمک کرد و بعد پ نیا یهمک تو ایو خلوت کردند.مان

بشنوه زمزمه کردم: اگاه من  لیکه ل ینفسم و حبس کرد.آروم طور یلحظه ا یبرا ستیپ یرو خاننور چر کیافتادن 

 کمکم. ایب عیسر نیخوردم زم یداشتم م

که  ایشه تا شروع کنم که با حرکت دست پور یپل کیتکون داد . منتظر بودم موز یخنده سرخ شد و تنها سر از

 یشاد و قشنگ یقیدستش و فشرد و موس موتیلبخند رو اونم با  دمیچرخ وایبشکن مانند بود به طرف ش هیحالت 

 یشد و تا جلو یوصل م ایه گوش پوریکه به  کیکوچ کروفونیم هیشب یزیچ کی عیشروع به پخش کرد و بعد سر

بودم  هدید ونیزیتلو یمانند و که قبال فقط تو کروفونیم یسر دهنه  ایوصل کرد و پور ایدهنش امتداد داشت به پور
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بلند کرده بود ، انگار  یهمرو حساب یزده  جانیه غیج یحرکاتشون بودم که صدا نیکرد .مات ا میدهنش تنظ یجلو

لبخند به  کیمن ثابت شد و با حرکت دست و  یرو ایجز من.. نگاه پور فتهیب یدونستند قراره چه اتفاق یهمه م

 شدت مهربون نجوا کرد: شروع کن عروسک..

زد حرکت کردم ، نگاه  یبه شدت باال م دنمیکه موقع رقص یدم به رقصم و با نازدونستم چه خبره اما حواسم و دا ینم

مردونه شروع کرد سر جاش  یلیکنه.لبخندش عمق گرفت و خ میمهربونش تب دار شد ،  با اخم ازش خواستم همراه

نگاه ملتهب  لحظه از روم بر نداشت.با تکون خوردن لب هاش ، شروع خوندنش و اون کی یدرجا زدن و نگاهش و حت

ت گرف یتر ینکشم.رقص اونم شکل جد غیخودم و گرفتم تا رقصم و متوقف نکنم و ج یسخت جلو یلیو عاشق ، خ

 یم ادیو فر بیکه گفتن س نیدورب کی ی چهیمن زوم شده بود..مثل در یبود که تا ابد رو چهیدر کیو نگاهش...

ز ر دمیداشت..شا اسیامشب عطر  یتعارف چیه یکنم..من و امشب به اوج رسونده بود...ب لشخواستم بغ یزد.فقط م

 .زیو هوس انگ لی..همون قدر اصیفرانسو دیسف

 تنت تو آغوشمه.. یوقت یتو هست یهمه دردا فراموشمه..وقت کنارت

 که روبرومه  در کنارش تا ابد آرزومه؟ یوقت یبه جز تو ک گهید

به رقصش  یجالب تمیاز عشق تراوش کرد ، خودشم ر ایو دامن لباسم بلند شد و نگاه پور مدیبرق زد ، چرخ چشمام

رقص بهش  یبود که تو نیری...رقص مردونش انقدر برام شدیداد و به من اشاره کرد و بعد دستش و به قلبش کوب

 شد قلبش و ببوسم. یتر شدم و کاش م کینزد

 ..یخوام تموم شه امشب و تا تو هست ینم

 ..یرقص یم یخوام تا ابد نگاهت کنم وقت یم

 برام تو رقصت..اون حرکات دستت .. یوا یا

 مستت.. یبا چشا استیدن یهارمون نیبهتر

 و صد دفعه دوره کردم.. نیمن امشب ا یوا یا

 و دور سرت بگردم... یبرام رقص تو
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 برام تو رقصت..اون حرکات دستت .. یوا یا

 مستت.. یبا چشا استیدن یهارمون نیبهتر

 و صد دفعه دوره کردم.. نیمن امشب ا یوا یا

 و دور سرت بگردم.. یبرام رقص تو

................................................................................................................. 

 ندشیمرد آ یتو دستا خواد دستاش و پدرش یکه بخواد عروس بشه دلش م ی..با هرسن یدختر هر

 کیشه  یسفر کرده باشه ، حسرت نبودش م یا گهید یای.اگه پدرت فوت شده باشه ، اگه به دنبزاره

 "بابا یستیشدم و ن میعروس " یگ یدلت م یبودنش و مرتب تو یپررنگ از روزها ادی کیو  بغض

 دیکش یشهر نفس م نیهم یکرد.پدر من زنده بود ، سرحال و سرپا تو یمن اما فرق م حال

 انقدر به نبودنش خو گرفته بودم گهیکه واقعا د نیبود ؛ ا یزینبودن غم انگ یلینبودن خ نی...نبود.ااما

 من نایاومد و با تمام ا یخواستم.نبود ، نبودش به چشم م ینم میبرهه از زندگ نیا یبودنش و تو که

 که مطمئن بودم یشت ، حس وحشتناکدا یتعارض حس بد نیبودمش..ا دهیخواستم.نبخش ینم بودنشم

 بهم زل زده بود.مامان آروم نیتجربه کرده بود که اون طور غمگ شیهم مشابهش و شب عروس شایپر

 از اندازه شینگاهش نکنم چون ب میبود مستق نیا می.تمام سعستادیا ایاومد و کنار پدر و مادر پور جلو

 ایکرد.شهره جون و پدرجون هم بغض داشتند.شهره جون مرتب به پور یم هیطلب گر دنشیبا د دلم

 حرف درهم رفت و نیچقدر چهرش با ا ایپور دمید یباشم و م یگفت ببخش که نتونستم مادر خوب یم

 ریو من سرمو ز ستادیو جلو رفت و آرومش کرد.مامان مقابل من ا شیمیقد یتمام دلخور با

 عروس و داماد و مقابل یکردم چرا وقت یازه داشتم درک مچونم نشست و ت ری.دستش زانداختم
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 خورده سی.وادارم کرد نگاهش کنم و من بغضم خبهیخوان تنها بزارن انقدر حالشون غر یم خونشون

 دم و یبود: دردونم و دارم به راه دور شوهر م یزن قو نیزد و چقدر ا ینرم بود.لبخند مهربون و

 آوردم. مانیمادر..به اون پسر ا یش یدونم خوشبخت م یدلم غوغاست اما م یتو

 چشم دوختم یکرد لحظه ا یبود و نگران نگاهم م ستادهیعقب تر ا یکه کنار شهره جون کم ایپور به

 ستین حتیحرف که نص هیمونه  یاتاقت بهت زدم فقط م یمامان ادامه داد: حرفامو اون شب تو و

 خوره. یبه دردت م اما

 لحظه شو از صبح نیبود اما ا ینیرینشن.امشب شب ش ریاشک هامو گرفتم تا سراز یزور جلو به

 شد.منتظر موندم تا ادامه بده : دخترکم فقط نزار یکردم بغض مهمون گلوم م یکه دوره م هربار

 .باشه؟ستیهم مهم ن یلیو خ شی..بقزهیبر تیو حرمت زندگ احترام

 که عقب تر شایبه گوالد و گر ی.نگاهدیآغوشش کش ونیسرمو با بغض تکون دادم و آروم من و م فقط

 بغلش بود انداختم و به یکه پندار خواب آلود تو یو عل دندیرس یگرفته به نظر م یبودند و کم ستادهیا

 مامان؟ یبخش یم تامیاذ یکه مامن رهام کرد لب زدم: من و بابت همه  نیا محض

 .زمیعز یزد : تو نور چشمم بود یمهربون لبخند

 .دست مامانمیخواهر و برادرم باز کردم.هرسه هم و درون آغوش گرفت یو آغوشم و برا دیچک اشکم

 دهیداشت . حاال که به امشب رس یادیما عمق ز یی.تنهامیدورمون نشست و ما فقط هم و داشت هم

 رو به بغض ایلیکه خ ییو اشک ها هی...بعد گرمیکردم چقدر خوب از پسش بر اومد یحس م میبود

 خونه کیآپارتمانش و فروخته بود و  ای.پورمیتا ما داخل خونه بش ستادندیکرده بود همه عقب ا عوتد

 دستش یکرده بود.آروم اشکم و پاک کردم و مامان دستم و تو نشیگزیجا ییالیار و و اطیح ی
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 اط یلحظه ا یو همشون و از نظر گذروندم و برا دمیکش یقیو با بغض عقب نشست.نفس عم گذاشت

 کرد که اون طور سرخش کرده بود لبخند ینجوا م ایگوش مان ریز یدونم چ یکه نم نیآترد طنتیش

 و بعد بسته شدن میمنم ناچار به حرکت شدم و وارد خونه شد ایلبم نشست.با حرکت پور یرو یکوتاه

 جذابهم تموم شده بود و حاال من با  یفرستاده شد..تموم شده بود..عروس رونی، نفسم آروم ب درها

 یکه مال ما بود و شده بود نقطه  یخونه تنها بودم..خونه ا کی یتو یخاک یکره  نیمرد ا نیتر

 یگود یکه به پشت بچرخم دستش از پشت دور کمرم حلقه شد و چونش رو نی..قبل از اآرامشمون

 بچه ؟ یکن یچشم من بغض م ینشست: جلو گردنم

 زدم: دست خودم نبود.. یمحو لبخند

 اون یبه اندازه  یچی...هزمیشد: دست خودت باشه عز رهیچشمام خ یتو یبرم گردوند و جد آروم

 کنه. یمن و نابود نم بغضت

 بعد من تورو تو میشب اول دعوا کن یخوا ی: تو که نمنیشنلم و باز کردم و انداختمش زم ی گره

 ؟یخوا یخواب راه ندم..م اتاق

 زم؟یعز یتون یرده بود: مگه مک افتیو در طنتمیزد..ش یاونم برق یچشما

 ؟یامتحان کن یخوا ینگاهم مخلوط کردم: م یناز تو یشونه هاش قرار دادم و کم یرو دستامو

 رو امتحان کنم. یبهتر یزایدم چ یم حیشد به لب هام: ترج رهیخ

 !ایپور ییپررو یلیبا خندم به عقب پرتاب شد: خ سرم

 مویمحاصرش فرار کردم.چقدر خوب حال ابر یخندش گرفت و با شل شدن دستاش از حلقه  خودشم

 مبل یفرارم تکون داد و کتش از تنش در آورد و رو نیا یبا لبخند برا یکرده بود.سر یآفتاب
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 نشستم و نیزم یرفتم و با همون لباسم رو نیزم یشده رو دهیچ ی.به طرف سبد گل هاانداخت

 مراسم امشب فرستاده بودند و همرو به درخواست یبود که برا ییشون شدم.گل هانگاه کردن مشغول

 دسته نیکه متعلق به بزرگ تر یا دهیجا منتقل کرده بودند.گلبرگ ارک نیقبل از اومدنمون به ا ایپور

 !یلی: چه سبد گل اصدمیجلو کش یبود و لمس کردم و سبدش و کم گل

 خوشگل خانم؟ هیکرواتش و شل کرد: از طرف ک ی گره

 انبوه گل ها متعجب خارجش ونیم یجعبه ا دنیسبد گل گشتم و با حس د یرو یکارت دنبال

 شکل لیمستط یجعبه  کیکرد. داشیشد پ یشده بود که سخت م یجاساز ی.جعبه طورکردم

 درونش اقوتی فیظر سیسرو دنیهم داشت.آروم قفلش و باز کردم و با د ییبایکه شکل ز یزرشک

 دونستم از یجعبه داشتم.انگار م نیبه ا یکارت هم درونش بود.حس بد کیهم رفت.. یوهام ت اخم

 نیتر قیاز طرف ناال "دیداخلش دستام لرز ینوشته  دنیکارت و باز کردم و با د ی.آروم تاهیک طرف

 "کوچکم زادیپر یخودش به دست آب سپرد...خوشبخت ش یو با دستا نشیریش یکه لحظه ها یپدر

 سیکارت و جوهر خودنو یسر خورد رو یاشک یقطره  یک دمیاون جمالت نوشته شده ، نفهم مات

 آب از آشپزخونه خارج یوانیکه با ل دمیچرخ ایشد.نفس حبس شدم و آزاد کردم و به طرف پور پخش

 زیشده عز یبلند به طرفم اومد: چ یکانتر قرار داد و با قدم ها یرو رو وانیهل ، ل دنمیو با د شد

 لم؟د

 هم ینشستن کنارم کارت گرفت و با خوندش اخماش تو نیو به طرفش گرفتم و اون ح کارت

 مرهم یو زمزمش دلم و کم دیچیپ مینیب ریبه من کرد و بعد عطرش با غلظت ز ی.نگاه نگرانرفت

 دل من... زیدلم...عز زی: عزگذاشت
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 گهیخوام اون سبد گل و د ی: نمدمیو آروم با دستش پاک کرد و من بدون نگاه به اون جعبه نال اشکام

 خوام. یاز اون آدم نم یچیخوام.من ه ینم سمی..اون سروای..ببرش لطفا پورنمیبب

 هر یحصار امن و محکم تو نیتکون بخورم.ا ینتونم سانت یدورم حلقه شده بود که حت یطور دستش

 و محکم گفت: دیبوس سرم و دیقرارانم که ته کش یب یتونست آروم کنه..جمله  یمن و م یتیموقع

 ..خوبه؟ینیازشون نب یاثر یدم صبح که پاش ی..قول مزمیباش عز آروم

 یها یاون قهوه ا ونیم یزیدستاش گرفت.اخم ر ونیبغلش تکون دادم و اون چونم و م یتو سرمو

 کرد با چشماش! کاریچ نیخونه کرد و با همون اخم زمزمه کرد: بب خوشرنگ

 که به اون ربط داره یزیخواد چ ی: دلم نمدیو چونم لرز ختیاز پلکم فرو ر گهیقطره اشک د کی

 .میوسط زندگ ادیب

 !یآروم باش کمیشه  یلرزه...م یلرزه ، جهان منم م یم یاخموش و به چونم داد : وقت نگاه

 رو انقدر یلحظات نیهمچ دیشدم.واقعا نبا رهیاشک هام و پاک کردم و بهش خ عیکف هردو دستم سر با

 گرفت.من یبه برگشت م میمواقع تصم نیبدتر شهیاون آدم بود که هم ریکردم ، هرچند تقص یم تلخ

 بود؟ شصت یچطور ابراز وجود گهید نیامشب و نبودنش ...ا یکنار اومده بودم با حسرت ها که

 که ییلباسا نیشب ازدواجمون ، با ا یشد..ما واقعا تو یآروم گونم و نوازش کرد..باورم نم ایپور

 میسرد خونه کنار اون همه سبد گل داشت یها کیسرام یبودند ، رو ایدن دیو سف اهیس نیتر قشنگ

 هم یکنه روز یکه رفتن و اون قدر خوب بلده که فراموش م یم؟ادمیزد یحرف م یبه چ راجع

 روحم وشده بودند که اون همه  نتشیز یخونه ، نت ها ینرم شد و انگار خلوت ایپور ی.صدابوده

 خلوتمون فقط ونیخاطراتمون ، م ونی، م مونیزندگ ونیآدم م کیدلم..بودن  زیکرد: عز یم نوازش
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 تونم راجع به ینه..نم ایورود به اون فرد و بده  یبه خودمون داره..به ذهنمون که اجازه  یبستگ

 کدومتون چیه یتونم خودم و جا ی، من نم ستمیکنم چون اصال قضاوت و بلد ن یاظهار نظر پدرت

 چیتحت ه یآدم چیچهره رو داره.من به ه نیتر هیکر انتیدونم که خ یو م نیاما ا بزارم

 تونم یشه..اما واقعا نم یدم.اصال برام هضم نم ینم انتیحق خ یطیشرا چی..واقعا تحت هیطیشرا

 یبد ادیبه ذهنت  دیقابل بخششه ، پس با ریرابطتون دخالت کنم ، پدرت اگر از نظرت گناهش غ یتو

 و یدار ایرنگ دن نیلبخند به قشنگ تر هیکه  یی..تویواردش بشه..االن من فقط تو برام مهم نزاره

 تر شیخواد ب یحراست کنم و دلم نم دی..ازت بایمن ی..تو گل زندگیشکننده ا تینها یکنارش ب در

 کسم ، همسرم ، عشقم داره نیزتریرو عز یسخت نی..سخته..من ایعذاب بکش هیقض نیا ی، پا نیا از

 یغم و بزار رو نیتر کنه..ا شیاجازه بدم حجم غمت و ب یخواد به کس یکشه و دلم نم یم ییتنها

 وونتمید تینها یذهنت و قفل کن . لطفا...به خاطر من ...که ب انبریم یمن ، در اتاق ها یها شونه

 ی..حال خوبم گره خورده به حالت...االنم ازت مینره ، تو مسئول خوب بودن من ادتیباش. خوب

 عروس قشنگ بغلمه که از قضا هیکه  یبد یو به من یگل پرت کن یحواست و از اون سبد ها خوام

 هست و برنامه ها دارم امشب براش... ممیزندگ

 داشت اما کل سلسه مراتب حرفاش من و به فکرفرو برد...آدم ها یآخرش اگرچه لحن طنز ی جمله

 یبیپر کنن..مخلوقات عج دیحسرت جد هیحسرت هاشون و با  یخال یگرفتند جا ادی شهیهم

 ی.حسرت نداشته هامون و..وقتمیحسرت به دل داشته باش مونیتمام زندگ یتو می..عادت کردمیهست

 ره و حسرتمون یم یو جاش سالمت ادی، پول م میخور ی، حسرت پول و امکانات و م میندار پول

 رن ، حسرت بازم یم زانمونیو عز ادیم یده ، سالمت یم یه و جاش و به سالمتکن یعوض م رنگ
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 و حسرت...خموده میش یم ری.پزانمونیشه حسرت برگشت عز یکنه و م یم دایپ دیجد لیو شما شکل

 یکه زندگ نیمونه از ا یم یو فقط حسرت میریم یکنه و در آخر م یفکر م یبه جوون یاز هروقت تر

 خونه بود ، با نیمن ا یبرا یخواستم حسرتش و بخورم..زندگ یبود؟ نم یچ یزندگ نی.حاال امینکرد

 ایمن پور یبرا یکالم..زندگ کیدستاش ، زمزمه هاش ، بودنش و  ی، پرما ایعطر پور یبو

 زادم؟ینگاهم نگرانش کرد: پر یرگی.خبود

 یو لحنش کم چوندیآغوشش و اون شکه دستاش و دورم پ یپرت کردم تو یو ناغافل و ناگهان خودم

 فته؟یامشبمون جلو ب یبرنامه ها یتر شد: دوست دار نرم

 بغلش تکون دادم و نجوا کردم: فقط دوست دارم بهت بگم دوست دارم! یو تو سرم

 دوست نی..ایخوشگل ی: چه جمله  دیدستاش به پشت گردنم رس یحبس شد و گرم یلحظه ا نفسش

 و دوست دارم بانو. داشتنت

 سراغ میزدم: خب ، حاال بر یو لبخند دمیپر بود اما عقب کش شیز اشک لحظات پچشمام ا هنوز

 امشب. یها برنامه

 جملت شدم. نیصورتم پخش شد: عاشق ا یبرق زد و نفسش تو چشماش

 !اریسرم و درب یها رهیو خودم و به عقب تر روندم: اول از همه گ دمیباال کش موینیب

 ؟یکن یم یو مبهوت شد: شوخ زونیآو چهرش

 .ادیخوام برم حموم ، اوووم..تازه چقدرم خوابم م یتکون دادم : بعدشم م یسر طنتیش با

 عیخرج خودم کنم و سر یتر شیشدم باعث شد سرعت ب یکه داشتم بلند م یبه طرف من زیخ کی با

 یمطمئنم شوخ گهیرو د یکی نیتر اخم کرد : ا شی.لبخندم پررنگ تر شد و اون برمیفاصله بگ ازش



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
517 

 

 !یردک

 ...زمیوجه عز چیسرمو تکون دادم : به ه طونیش یهمون چهره  با

 که درو نیکه اوج گرفته بود وارد اتاق خواب شدم ، قبل از ا یخنده ا یو من با صدا دیطرفم دو به

 رفتم و اون ی.با لبخند عقب عقب مدیخند یاونم م گهیحرکت مانعم شد.حاال د کیو با  دیبهم رس ببندم

 ؟یکن کیگرسنه رو تحر ریش هی دینبا یدون ی...نمطونیش یاومد: آهو یجلو م آروم

 نیتو ا ؟یهام و باز کن رهیاول گ دیلباسم از پشت به تخت برخورد کرد.لبخندم محو تر شد: با دانتل

 !ریش یندارم آقا یمورد واقعا شوخ کی

 گرفت : بعدش؟دستش  ونیشونم و م یرو زونیآو یودستش تکه مو ستادیازم ا یکم یفاصله  با

 گذاشتم و لحنم ناخواسته نرم تر شد: راجع به بعدش همون بعد حرف نشیس یهردو دستم و رو کف

 .میزن یم

 هم یموهام به حرکت در اومد.چشمامون تو یزد ، دستش آروم پشت سرم رفت و رو یقشنگ لبخند

 قای...االن دقشیاول نیچشمم گرفت: ا یو جلو دیکش رونیمونده بود.با لمس سنجاق اون و آروم ب رهیخ

 اه؟یس یبهت داده خدا؟ لشکر موها یکه شاعر بگه : چ جاشه

 ادمهیگذاشته بود:  ریلحنمون تأث یاتاق رو یکینشست.تار راهنشیاول پ یدکمه  یمنم رو دست

 من بود. یبه بافت موها شهیخونم چشمت هم یومدیکه م ییروزا

 : حسرت لمسشون از همون موقع ها با من دیچسب میشونیبه پ شیشونیاومد جلوتر و پ سرش

 .زنیبرام عز بی...عجبود

 آزاد شد: پس خوشبحال موهام.. راهنشیدوم پ یزدم و سنجاق دوم با باز شدن دکمه  یمحو لبخند
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 موهارو دارم. نینجوا کرد:خوش به حال من که صاحب ا یلبخند و کامال جد بدون

 اون یبه سخت ییزهایمونده بود ، چ یمن حل نشده باق یبود که برا ییزهایهنوز چ رونیب اون

 تیتونستم بگم برام کم تر اهم یم گهی...اما ..خب ددهیاون سبد ارک ینرم یو حت اقوتی سیسرو

 که االن دارم برام بشه حسرت..کال از یزیکنه و دوباره چ رییخواستم جنس حسرتم تغ ی.نمداشت

 نایا یکنم ، لبخند بزنم و مردم و دوست داشته باشم...همه  یاستم زندگخو یبودم. م زاریها ب حسرت

 تونستم یقرار نبود بره.حاال م گهیگاهم شده بود.د هی..تکیرو داشتم.خوشبخت ایپور یشد تا وقت یم

 ...خدا.یکه باهام بود ی...مرسیکه برام نوشت یریتقد نیبه ا میکنم : راض اعتراف

................................................................................................................... 

 یهر آدم یدارند.آغوش هر کس عطر مخصوص خودش و داره و حت یخودشون رنگ مخصوص یها هرکدوم برا آدم

و نسبت  اءیرنگ ها , عطرها و اش نیدنبال کشف ا شهیماندازه..من و نگاهم ه یم یمخصوص ی لهیوس کی ادیتورو 

 یتر م شیحس ب نیهم ا ستنش یانگشت هام م ونیم نیکه دورب ی.زمانمیمختلف بود یدادنشون به آدم ها

 یآب نیتر ی، آسمون یرنگ یصندوقچه  نیا یتو ایرنگ بودند و پور کیمن ، فقط صاحب  یخاص زندگ یشد.آدم ها

 یو باد شبانگاه مینس ونیخورده اونم م سیخ یعطر چمن زارها ادیمن و  شهیرو تصاحب کرده بود.عطرش هم ایدن

 یزیخواستم اون و به چ یروح بخش..اگرم م تینها یسرد اما ب یکم..حهیانداخت.همون قدر ملموس و خوش را یم

به  خودش ونیساخت و نواش آرامش و م یرو م ایدن ینت ها نیباتریکردم که ز یم هشیساز تشب کیکنم به  هیتشب

 ودب ایکه پور ییدن.جا یم ریمس رییکنن و تغ یفضا آروم بهم برخورد م یهوا تو یکرد.مولکول ها یاطراف منتقل م

 طیزود مح یلیدادند و خ یم هیهم هد گهیکردند آرامش و به مولکول د یمولکول ها هربار که بهم برخورد م نیا

 شده و به شدت آشنا. قیحس رق کیشد از  یاطرافت پر م

بود و اون کاله  دهیچمن دراز کش یپام زانو زدم.رو ریچمن نم دار ز یدستم چرخوندم و آروم رو ونیو م نیدورب

صورتش قرار داده بود تا آفتاب نرم و خوشرنگ به  یروستا بود و رو نیهم یکه کار اهال بایبه شدت ز یریحص

 یپا یخم شده  یزانو یرو دهیخم تپاش به صور کیقالب شده بود و  نشیس یچشماش نخوره.هردو دستش رو

تر به سمتش چندتا عکس  شیآوردم و با خم شدن ب رونیو آروم از دور گردنم ب نیقرار گرفته بود.بند دورب گشید
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 یو خودمم رو نیزم یپهن شده رو یریانداز حص ریز یو آروم رها کردم رو نیازش انداختم ، کارم که تموم شد دورب

و باز کردنشون ر یعنوان حوصله  چیهام انداختم و به ه یکتون یرنگ یبه بند رنگ یخنک نشستم.نگاه ریاون حص

ش قبل یفشرده  یها تیو فعال یرانندگ یداد خوابش برده و خستگ ینشون م ایپور قیعم ی.نفس هادمیدر خودم ند

نداشت گوش  نازمو یادیز یکه فاصله  یرودخونه ا یداو به ص دمیکش یقیکنه.نفس عم یو از تن داره خارج م

 یم جادیا یتمیافتاده کفش ، چنان ر یخورده  قلیص یماهر بود.با سنگ ها ینوازنده  کیرودخونه هم  یکردم.حت

 دراز یکه پر بود از تنقالت و کنار روندم تا منم جا یرنگ دیاومد.سبد سف یکرد که روحت به طرفش به پرواز درم

 یشد.کاله و از رو داریا قرار دادم.از تکون دستش متوجه شدم بیپور ی نهیس یکنم و آروم سرم و رو دایپ دنیکش

مهربون و  یو چشمام و بستم.صدا اوردمیخودم ن یفاصله داد.به رو نیزم یاز رو یصورتش برداشت و سرش و کم

 ؟یخره از عکاسخش دارش که به خاطر خواب دورگه شده بود بلند شد: عروسکم خسته شد باال

 حافظم در مرز پر شدنه. گهیعکس انداختم.فکر کنم د یبسته جواب دادم: اوهوم..از همه چ یهمون چشما با

 ؟ ادی..خوابت میقرار داد دوباره : پس همونه برگشت نیزم یو سرش و رو دیچیدستش و دور کتف و شونم پ کی

 نکنه و نجوا کرد: تمیصورت من قرار داد تا آفتاب اذ یگفتم که به خندش انداخت.کاله و رو دهیاوهوم کش کی دوباره

 بخواب. کمی

گل ها و چمن زار و اطراف  ونیوجودم شده بود.انقدر م یتو یریدلپذ ینازک باعث گرما یپتو کی نیع دیخورش نور

ه بعالوه شد کی هیکسلم کرده بود.شب یو کم رودخونه عکس انداخته بودم که رخوت بعداز ظهر به سراغم اومده بود

دستم  یحشره رو کیگرفته بود.نشستن  قرار نشیس یسرم رو یبود و من عمود دهیدراز کش ی.اون افق میبود

دوباره  ایمگس مزاحم به محض تکون خوردنم پرواز کرد.پور یسرم بردارم.آقا یکنم و کاله و از رو یباعث شد نچ

 ؟ زمیپس عز یخواب یمسرش و باال آورد : چرا ن

 چقدر مگس داره! نجایجمع شده بلند شدم و چهارزانو مقابلش نشستم : ا یلب ها با

 یروبروم با حالت چهارزانو...چشماش به خاطر خوابش کم قایگفت و اونم بلند شد و نشست.دق یاعلی کیلبخند  با

 .نهیبخواب حواسم هست روت نش ای.بادهیمشخصه حشره ز عتیطب ی..خب توزمیسرخ شده بود: عز

 یمیمال میقرار دادم.نس نیزم یو کف هردو دستم و رو دمیرفت ، خودم و به طرفش کش نیاز ب میو کسل یمست

 حواست هست؟ ی: چطوردیوز یم نمونیب
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دستاش بغل کرد و سرشم جلو  ونیگونم گذاشت ،  صورتم و م یلبخند سرش و تکون داد و بعد هردو دستش و رو با

 کشم. یم اریاخت یکشم..ناز چشمان تورا ب یبا تو و دورت حصار م نمینش یرد:مآو

 یم یگفته شوهر خواننده داشتن خوبه؟ هرچ ی: کدی.زبونم به اعتراض چرخدیبوس میشونیکردم و اون پ یزیر اخم

 .یاریحرف کم ب ی.آرزو به دل موندم توید یگم با اهنگ جوابم و م

دورتر از ما داشت پرواز  یشد که کم یدیسف یپرت پروانه  یلحظه ا گوشمیمهربونش وسعت گرفت.نگاه باز لبخند

  م؟یاالن زندگ یکن یکرد: کجا رو نگاه م یم

 یم غیج کینزد ادیچقدر خوشگله.البته فقط از دور..ب نیدستم و بلند کردم و به اون پروانه اشاره کردم: بب جانیه با

 کشم.

 عاشقتم.. یعنیبغلش گرفت:  یو سرمو تو دیبلند خند یگرد شد و بعد با صدا یلحظه ا چشماش

 کیو  دیآغوشش خودم و رها کردم و حالت لم دادن نشستم.دستمو دراز کردم به سمت سبد سف یراحت تو الیخ با

 .فتهیآوردم و سرتقانه زمزمه کردم : وظ رونیب یبسته پفک نمک

 ا؟یپور یمن همراهش باال رفت: آب لمبوم کرد غیو دورم محکم کرد و ج دستاش

 !یطونی: آخه تو چقدر شدیسرم و وبوس یآورد و رو نییفشار دستاش کم کرد و سرش و پا از

مشت ازش  کیپفک و باز کردم و  یبسته  نشیداده بودم به س هیهم انداختم و همون طور که تک یرو پاهامو

 هشیداشت: مامانم هم اجیکه روحم انگار بهشون احت ییها یها و کودک طنتیبرداشتم.کنارش خودم بودم.با تمام ش

 .مگه نه؟یکه من و دار یبختخوش یلیبه نظر خودم تو خ یسوزه.ول یم ندتیشوهر آ یگفت دلم برا یم

لک اعتماد به نفس سره به ف ارهیکه به روم ب نیکرد.بدون ا ی.مهربون نگاهم منمشیلبخند سرم و بلند کردم تا بب با

 با داشتنت. نمیدلم ، من خوشبخت تر زی: البته عزدیبوس مویشونی، سرش و خم کرد و پ دمویکش

پفک بازموند.آب دهنم  قورت دادم و لبمو  دنیدهانم از جو یزمزمه کرد که لحظه ا یو نرم یبا مهربون یحد به

 کنم. یشتباه نمدونستم ا یزدم: اوهوم..م طنتیو باز به در ش دمیگز
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خنده خم شد و  ونیم ایو زمزمه کردم که هردومون خندمون گرفت و پور نیا ییبا اعتماد به نفس و پررو انقدر

 یگشت  باد انگار داشت قصه  یگشت و م یچمن ها م ونیخندمون م یدهنش برد.صدا ونیمن و م یپفک یانگشتا

 یعشق و رو یبارقه ها دیکرد.خورش یم زگوخدا با یها و حتگوش گل ها ، درخت ها ، زنبورها ، ابر یعشق و تو نیا

 ییخوند.انگار بعد متها آدم ها یرو برامون م یهست ینوا نیو آرام بخش تر نیکالم تر یو رود ، ب دیبار یسرمون م

 کنند. ینم دار زندگ یچمن ها ونیبودند که بلد بودند لبخند بزند و م دهیرو د

 یرسوندند خوش یم یبود که کالغ ها داشتند به گوش اهال بیچمن زار انقدر غر نیا یخنده برا یصدا

 ..برگشته.شهیهم ی....برایبرگشته..خوش

.................................................................................................................... 

بود و  دهیمقنعه به گردنم چسب ریداد.موهام از ز یفکر کردن نم یبرا یمجالاطراف به آدم  یهمهمه و شلوغ یصدا

سالن چشم  یرنگ نشستم و به شلوغ یآب یکیپالست یصندل یرسوند.رو یو به اوج خودش م میکالفگ

کالفه تر  یلیزد و ل یاز طراح ها حرف م یکیرسوند داشت با  یکارش و م تیکه جد ییدوختم.مهران با اون اخم ها

تنش که قرار  یسنت یزد.مانتو یخانم بود سروکله م یها نگیاز مدل یکیاز من اون سمت سالن داشت با مژده که 

مد دور هم جمع  یها نیاز بهتر یاون سالن اصل یدونستم امروز و تو یبود.م یعال تینها یکنه ب غیبود امروز تبل

درخشند.پوالد با در پوشش کت و شلوار جذاب و مات سرمه  یجشن م نیما درون ا تشدند و صد در صد افراد شرک

 به خودش گرفت: خسته شدم به قرآن. یا یناراض یکنارم نشست و چهره  رهیت یا

 قرار دادم: من که هالکم. زیم یو سرمو رو دمیکش یا ازهیخم

بود که به  یجشنواره ا نیاول نی.اتهیاذ یخستم زد و معلوم بود با اون کت تنگ و جذب حساب یبه چهره  یلبخند

 ریعکساش و خودم انداخته بودم و نذاشته بودم ز یکرد.همه  یمدل داشت شرکت م کیبه عنوان  یصورت رسم

 اوج گرفتنش نیگرفت و ا یاوج م اشتنگاهش کردم.د قیدستم گداشتم و دق یبره.گونم و رو یا گهیدست عکاس د

 بود: پوالد ؟ ییچقدر برام تماشا

 .میریبگ یسلف اریدرب تویکه سرمو بلند کردم و با لبخند بازوش و گرفتم: زودباش گوش گفت دهیکش یهوم

 ؟یباهام پز بد یخوا ی:مدیخند
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 یدم نه تو یرم با شوهرم پز م یپز بدم م ینگاهش کردم: بخوام با کس هیو براش چپ کرده و عاقل اندرسف چشمام

 جوجه مدل.

 یم لتی، داداشتو به اون شوهر گور زادیرفت : خاک برسرت پربه خودش گ یبامزه ا دایمسخره اما شد حالت

 ؟یفروش

 ..درست صحبت کن راجع به شوهرم.یبه خودم گرفتم: هو یا یو به زور پنهان کردم و حالت جد خندم

قرار داد و دستش و باال برد ، دستم و از آرنج خم کردم  یسلف یو رو شیگوش نیبا تأسف برام تکون داد و دورب یسر

و از دستش  شیاومد گوش نییزدم و پوالد عکس و انداخت.دستش که پا یشونش گذاشتم ، لبخند پررنگ یو رو

 به من رفته. تی.استعداد عکاسمفاصله گرفت:اووو یعکس ؛ حال دلم از اون خستگ دنیو با د دمیقاپ

 خوره؟ ی، شوهرت من و نم نستامیبزارم ا چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 ؟یزنی:مگه راجع به آدم خوار حرف مدمیمشت و خنده به بازوش کوب با

 .نداره یهم خواست بگه به من ربط یگذاشتم ، هرچ گهیو به طرفم گرفت: د شیگوش یو بعد صفحه  دیخند فقط

نده مو یخند از جام بلند شدم تا از چندنفر باقکه عکس و قرار داده بود انداختم و با لب نستایا یبه صفحه  ینگاه

 "..نیهم یعنیهمرازمه...خواهر "بهش بگم یزینذاشت چ رشی.کپشن زرمیعکسم و بگ

و باال  منیکه دورب نیو قبل از ا رمیتا ازش عکس بگ ستهیکه بنر شرکت نصب بود با یوارید یخواستم روبرو یعل از

ه بود ب رهیخ یکاغذ یوانایل یتو یخوردن چا نیها نشسته بود و ح یصندل یجلب شد که رو یببرم توجهم به مهران

 ی.برادیابروم باال پر کیکرد یعکساشو چک م تکه داش یلیل دنی..جهت نگاهش و دنبال کردم و با دینقطه ا

وفه لبم شک یکردم و بعد لبخند کم کم رو بیجهت و با نگاهم تعق نیا گهیبار د کی دمیکه درست د نیاز ا نانیاطم

ه کردم و ب یا یناب مقابلم زل بزنم.معذرت خواه یبه صحنه  نیتر از ا شیکه منتظرم بود نذاشت ب یعل یکرد.صدا

 نیا یعنیو مهران... یلیمن بشه.ل یبرق چشما یتونست همپا یهم نم نمیطرفش رفتم و حتم داشتم برق فلش دورب

 کرد. یبود که فقط زمان مشخص م یزیچ نی.ارهیرفتنش و بگ ینگاه انقدر صداقت داشت که بتونه جلو

 میهم بتون جیاست یرو ممونیتا از ت میشد یوارد سالن اصل یلیمدل ها ، همراه ل یاز همه  یانفراد یعکاس بعد

از شرکت  یکی ی.مدل هامیمختلف و از دست ند یایتا زوا میستادیدو جهت مخالف ا ی.هرکدوم تومیریعکس بگ
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انداختم.باالخره نوبت به برند ما  یم کسکردم الزمه ع یوارد شدند و از هرکدوم که فکر م بیبه ترت بیرق یها

نفر وارد شه.مضطرب بودم نکنه هل بشه و کارش و  نیپوالد که قرار بود اول دنید یداشتم برا یادیز جانی.هدیرس

ها من و به خودم  نیشاتر دورب کیچل کیچل یصحنه شده بودم که با وردش صدا ی رهیدرست انجام نده.خ

 یکرد و بعد در جلو یشد ، مسرش و ط جیکه پر بود از غرور وارد است یبا نگاه ،مسلط و با آرامش  اریآورد.بس

نگاهش قلبم و به آرامش رسوند.انگار  یبای، درخشش و اون اعتماد به نفس ز دنشی.دستادیا یعکاس یبرا جیاست

ن تکو دشییاأشدم و سرم و در ت رشیکه تماما شوق بود خ یراحت باشه.با برق اشک المیتونستم ازش خ یم گهید

عکسش خواهد بود..چون با  نیدونستم بهتر یکه م یعکس ازش ثبت کرد..عکس کیفقط  نمیدادم و شاتر دورب

 عشق خواهرانم ازش انداخته بودم. ی هیزاو

به   میخودمون دست بزن ی..برامیودمون افتخار کنخودمون به خ ادیکردم ب یکردم حس م یرو که دوره م گذشته

 .میاحترام خودمون بلند ش

.................................................................................................................... 

از  رو زهایچ یدارن بعض اجیاحت یخوشبخت ی..آدم ها برایبه خاک بسپار ینقطه ا یتا ابد تو دیخاطرات و با یبعض

 جلو برن. یمحکم تر یبزارن و با قدم ها نیدوششون زم یرو

 ختهیهرز باغچه رو ر یاز علف ها یمقدار یآهن یاون سطل زباله  یخونمون نشسته بودم و تو اطیح یتو

دستم بود و  یکه تو یتیکبر یبودم پوشونده بودم.قوط دهیکش رونیب نمیکه از باک ماش ینیبودم.روشونم تماما با بنز

از  گر گرفتنش و نگاه کردم و قبل یقوط یبدنه  هب دنیاز داخلش برداشتم و با کش تیدونه کبر هیدادم و بعد  یتکون

 یبه رو شیآت یجون گرفت و باال اومد.گرما عایسر شیاون سطل انداختم و آت یبشم اون و تو مونیکه پش نیا

 یروشن شده.صدا شیدونستم صورتم به خاطر انعکاس نور آت یکرد.م هیبه روحم هد یخورد رخوت قشنگصورتم 

.دودش ممکن بود باعث نفس رمیفاصله بگ شیاز اون ات یترق تروقشون باعث شد کم وسوختن علف ها و چوب ها 

که من  یینامه ها ینگاهشون کردم.همه  قیکه نوشته بودم و برداشتم و دق ییکه پر بود از نامه ها یبشه.پاکت میتنگ

 یبدم.م لشیتحو ودشاون مرد نوشته بودم داخلش بود.نه قصد داشتم نگهشون دارم و نه قصد داشتم به خ یبرا

خبرها بهش  یکه همه  رشیاخ یو کم کار نیافتاده بود.ا ادمونیبه  رید یادی، ز ستیروزا خوب ن نیدونستم حالش ا

 یسرطان م هیکه شب یروح قیدرد عم کی دیبود.شا یداد.عذاب وجدان درد بد یکردند نشون م یاشاره م

 رشیباگی..عذاب وجدان و حسرت حاال حاال ها گردش یجونت پخش م یهمه  یگرفت و بعد تو یم شهیموند.ر

 که رها کرد. ییکه شکوند و آدم ها یدل یبود برا یسخت بودنش تاوان کم یکنم با همه  یبود.فکر م
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 نینه..ته هر فکرم فقط به ا اینامه ها به دستش برسه  نیالزمه ا ایفکر کرده بودم که آ نیچندروز مدام به ا نیا تو

شد ؟دستم دور پاکت نامه ها مشت شد و  یگشت؟ جبران م یما بر م ییتنها یبودم که مگه اون روزها دهیرس جهینت

 دیجد یغذا نیاز ا شیانداختم و با گر گرفتن ات شیپر از آت یاون سطل حلب یاونارو تو یشک نمیبدون کوچک تر

هوس  کی یو قربان میرو سوخت ییکردم فراموش کنم چه روزها ی.سوختنشون و نگاه کردم وسعستادمیعقب تر ا

داشت ، فقر داشت ، قضاوت و نگاه  یداشت ، زشت انتیتلخ بود ، خ یکاف یبه اندازه  ایدن نی، ا دمیکش ی.آهمیشد

 دمایکه ز یروز دیحرف بزنم.من شا نیتر از ا شیگنداب و ب نیبود که من بخوام ا یکاف گهیو د داشت نیسنگ یها

 یباشم ، نم یکردند مادر خوب یاون نامه ها بودند و نفرتم و شارژ م یتونستم تا وقت یشدم ، نم یدور نبود مادر م

وختند س یخودم نگه داشته بودم.نامه ها م یبرارو  یاون زشت یثمره  یوقت باستیز ایبدم که دن ادیتونستم به بچم 

هم بود که بعدها  یادیز یکه رفت تموم شد..سوال ها یمن اون مرد همون روز یدادند .برا یجون م شیو به آت

 حفظ یشدند اما برا یواقعا جبران نم زهایچ یتونست جبران کنه چون بعض یمونن ، اون نم یبدون جواب م دمیفهم

از سوختن  یو تمام...وقت ختمیر یاشکم براشم م یقطره ها نیآخر دیکردم.با یتمومش م دیخودم با ینوپا یزندگ

خودش بسوزه و کم جون  یرها کردم تا وقت شمیخونه و اون آت یکاملشون مطمئن شدم عقب گرد کردم تا برم تو

دوش کوتاه  کی و دموارد حمام اتاق خواب مشترکمون ش یمکث چیگرفته بود.بدون ه شیآت یشه.لباسام همه بو

 گهیاز حمام خارج شدم د یو .قت دمیدوش بار ریو اشک و ز رتیح یمونده  یباق یخودم و مهمون کردم  ، قطره ها

 اون مرد نداشتم. یبرا یاشک

کرده  زیتم یشدم.صبح خونه رو حساب زمونیتم ییرایوارد پذ میشلوار راحت زیبل دنیخشک کردم و بعد پوش موهامو

 .یزندگ یبو هیشب یزیداد.چ یم یزیتم یبودم و همه جا بو

 دی.بامدیکش یقینمونده بود انداختم و نفس عم یازش باق یزیچ بایتقر گهیکه د شیآت یاز پنجره به حلب ینگاه

 یهم از اهواز م نایگشت و مامان یبرم هیکردم.پوالد بعد دوماه از ترک یآخر هفته هم آماده م یخودم و کم کم برا

 یتمام جشنواره ها م یشده بود که مهران تو ییاتر شد.جزء مدل ه قیپوالد لبخندم عم ادیاومدند تهران.با 

 یکه م ییبود به همون جا دهینصب شده بود و رس غیشهر در حال تبل یاز جاها یلیخ یفرستادش.عکسش رو

گفت  یو م یزد از خوشحال یکرد چشماش برق م یاوج که مامان هربار نگاهش م کیبود به  دهیخواست.رس

هوادارن چند  قیاخواز و از طر یمختلف اهواز هم شرکت کرده بود تا صدا یمراسم ها ی....بارها تواشکریخدا

خسته بود ، نفس هاش درد داشت اما همچنان  بیروزها عج نیکه ا زمیبه گوش مردم برسونه..اهواز عز شییهزارتا

عکس  یشد رو رهیلبم بود.نگاهم خ یودم هم روتنها ب یوقت ی.از پنجره فاصله گرفتم و لبخندم حتدیدرخش یم
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 روزیتر و دلتنگ تر شد.د قیو پوشونده بود.لبخندم عم واریاز د یکه خودم ازش انداخته بودم و بزرگ قسمت ایپور

احبه مص کی  یاز فرودگاه بره برا میکنسرت و امروز قرار بود برگرده و مستق یصبح با گروهش رفته بود اصفهان برا

 ..ونیزیلوت یشبانگاه یبرنامه ها نیاز بهتر یکی زنده با ی

و و روشنش کردم و همزمان با بلند شدن  یو یت یروبرو یکاناپه  یتا شروع برنامه نمونده بود ، نشستم رو یزیچ

 تا برش دارم: بله؟ زیخونه ، خم شدم سمت م میس یزنگ تلفن ب یصدا

 شه! ی..باورم نمزادیپر یو بهت بود :وا یپر از شاد یلیل یزده  جانیه یصدا

 ؟یسالم بد یریگ ینم ادیفهمم من تو چرا یو کم کردم و حواسم و به اون دادم: نم ونیزیتلو یصدا یکم

 .زادیپر رمیم ی: من االن مدیتوجه به اعتراضم غر بدون

 شده باز ؟  یچ-

 بندم . ینم دیقرارداد جد گهیامروز رفتم تا به مهران بگم د_

بدبخت چندوقته همه  نی.ای: از بس احمق دمیچیشونم و دور انگشتم پ یرها رو یبا تأسف تکون دادم و مو یسر

 حواسش به تو.

 ره!گذ یم یشد تا باالخره بگه تو دلش چ کیکردم ، تحر یهم خوب کار یلیشد : اتفاقا خ غیحالت ج بایتقر صداش

 ؟یچ_

 .گهیشهر د هینم پاشم برم ک یم خودیگفت : گفت ب یتوأم با بغض یخوشحال با

 به یگفت یتو دهنش ، م یزد یبود ؛ شلوغ و شاد : وا..م دیع کینزد یحال و هوا هیشب زی.همه چدندیباال پر ابروهام

 داره؟ یتو چه ربط

 ده. یم گهید یهفته  کینزدمش ، اونم برگشت نه گذاشت و نه برداشت و گفت جوابم و  گهی: گفتم اما ددیخند

 واقعا.. دمیگرد شد: نفهم چشمام
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اومدم خونه مامانم گفت مادرمهران زنگ زده واسه  یوقت یول دمیمنم نفهم زادیشد :پر غیصداش ج دوباره

 رم؟یبم جانیاز ه دی.به نظرت االن من نبایخواستگار

 یدرست و حساب تونمیکه عشق و عاشق نیریبم نیجفتتون بر دیلبام شکل گرفت: با یناباور رو یخنده  کی

 د؟یرو د وونهید یتو یباالخره  شونیمدت که ا نیشد ا ی.من االن هنگم ، چستین

 دلشم بخواد. یلیادب..خ یگفت :ب زیام اعتراض

شد : تو  یو یت یپرت صفحه  یتوش حضور داشته باشه شروع شد ، حواسم لحظه ا ایکه قراربود پور یا برنامه

 نه؟یب یاصال من و نم نیا یگفت یم یکرد یم هیگر ینبود

که  یجشنواره و بعد اون شام یکرد.با اول شدن طرحامون تو رییتغ یچندماه چقدر همه چ نیا یخودت که شاهد _

 هی دیخراب شد و من و رسوند ، کال انگار من تازه به چشمش اومدم.انگار تازه د نمیمهران به همه داد وبعدش که ماش

گرفته بودم  میکردم.واقعا تصم یرو نم یزیچ نیهمچ رتصو  یلتر شد و کیرابطمون نزد کمیهم وجود داره ،  یلیل

 که سرانجام نداره اما مهران واقعا شکه کرد منو. یعشق نیبرم و خودم و رها کنم از ا

تونستم بهش بگم من از قبل از  یزده بودم اما نم یدادم.درسته خودم و به ناباور یبهش حق م یادی، تا حد ز خب

که مهران اومد  یمن ، درست همون روز یدوست داشتن یلیگرفت.ل یتر شیباخبر بودم.لبخندم عمق ب یهمه چ

 تشیکردم ، بماند که چقدر اذ یم ینیب شیرو پ یروز نیرو دوست داره همچ یکس یلیل ایآ دیسراغم و ازم پرس

پر اخمش ،  یچهره  دنیو بعد د شهر بره نیخواد از ا یم یلیبهش همون موقع گفتم که ل یکردم تو دادن جواب وحت

 ؟یاز خوش یری، نم یلیفرستادم : نگرانتم ل رونیبه پا شد.نفسم و آروم ب یجشن حساب کیته دلم 

 تیکه چقدر اذ یدون یشد: م مهیبارون نصفه و ن هی هیکرد و حس کردم صداش شب بمینص یو کشدار ظیغل کوفت

 کنم؟  تشیاذ کمی ستیمهران جونم و گرفت.به نظرت حقش ن یها ییاعتنا یب دنیعشق و د نیشدم!واقعا ا

 یروزا تو هوا نی.آرامش انگار اهیدونستم ک یکه خوب م یمهمون یانداخت برا یراه م یبرنامه داشت بازار گرم یمجر

 رفت پشت سرشم نگاه نکرد. یدید هویخودته ، اما مهرانم مغرور  لیشهر پخش بود: م نیا

 .ستین دمی: ازش بع دیخند بلند
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 هیمهران بود ، با  شیدلت پ شیوقت پ یلی، تو از خ یلیل یبدون شوخ یکردم : ول یو بعد لحنم و جد دمیخند یکم

و  دلش ینکن یکار ادیز یاز شور هوینازت و بکشه اما  فشهیو وظ یو خراب نکن ، حقته که ناز کن زیهمه چ یبچه باز

 .یبزن

 ..ازت ممنونم.قیو حس کردم: حواسم هست رف قشیعم نفس

  ؟یچ یبرا_

 .یکه انقدر پشتم بود نیا یلبخندت و برا یبودنت ، برا یبرا_

ا ، فض یلی: لوس نباش لدمیکش یقیداد.نفس عم هیاز لبخند و بهم هد یمیحجم عظ هی یجمالت حس نیکردم ا حس

 نکن. یرو احساس

 ؟یندار یخنده جواب داد :فعال کار با

 .امای.. منم متیخواستگار ی، برو به خودت برس برا زمینه عز_

 !یحتما...فعال پر_

 دیازش بع یسرعت عمل نیاز حس مهران بازم تصور همچ نشمیب یگفتم و تماس و قطع کردم.با همه  یخداحافظ

رو  یلیبهم آرزوم بود.آب شدن ل دنشونیتکون دادم.رس یدوست داشتن ی وونهیدوتا د نیا یبا لبخند برا یبود.سر

اون غول  یتر به مهران ، چشما شیب ینهات یبرا یو فرصت نشیبودم و واقعا انگار اون شب خراب شدنش ماش دهید

رو  یو یت یفرستادم و صدا رونیب یپر از خوش ی. نفس نهیو صداقتش بب یپاک یرو با همه  یلیجذاب و باز کرد تا ل

 یروزها نیا یقیموس ی دهیجز..پد ستین یگفت :مهمان امشب ما..کس یبلند یبا صدا یکردم و همزمان مجر ادیز

 راد. ای..پوررانیا

 جانیه کیبخونه..وارد که شد قلب منم به  دیاول با ای، معلوم شد پور یو کنار رفتن مجر کیموز یبلند شدن صدا با

و از  رشیپلک نزنم تا تصو یخواست حت یانقدر دلتنگم کرده بود که دلم م دنشیروز ند هی نیدچارشد.هم نیریش

دهنم قرار  یو جذابش دستم و جلو اسپرت پیت دنیشد و من با د ویوارد استود یدست ندم.با ژست جذاب

 ریکه از ز یجذاب خردل وریشلوارش اومده بود با اون پل یرو یبراقش که کم یها نیدادم.شلوار کتان جذب و پوت

تر  شیلبخند شادم ب شیشونیپ یرها رو یموها دنیاومد.با د یهش ماندازه ب یاورکت نسبتا کوتاهش تن زده بود ب
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کرد که واسه تولد من بهم  یکیدستش و باال آورد و شروع به خوندن موز کیسرجاش بود.ما نبال زد.ما هنوز عهدمو

 روحم عاشقش بود. یکه همه  یمرد دنید یپارچه چشم شدم برا کیکرده بود.منم  هیهد

 .ادمیدر  یشدجان ، کم ن یآن ، ا کی

 هوا دل دادم. یزان دم که ب شادم

 من.. زادیپر یجانان ، آه ا جان

 به داد من. دهیرس ستیعمر عشقت

من دوخته شده  یگرفت.لبخندش ، انگار به چهره  تمیر نیزم یتکون داد و با پاهاش رو ی}سرش و به طرز قشنگ

 {نیبود از پس دورب

 خوب همراه.. یدلخواه..ا یبایز

 توست بود و نبود من غرق

 وجود من. یبه قربان آن دو چشمان مهربانت ا جان

 منه. یایدن ریتصو نیتر یاتورینیو چشمات م ییایکه رو یو انگار یزادیپر تو

 منه. یایکه رو یاز شب و روز یبساز ییایو در یابیکاش من و در یو ا یمثل خواب تو

 ام. دهیتورو ند ریآن در جان غ کی

 ام. دهی، به دام تو رس زانی، خ افتان

 جانان غرور خود شکسته ام. جان

 تو نشسته ام. یروز ، هر شب ، به پا هر

 خوب همراه.. یدلخواه..ا یبایز

 توست بود و نبود من غرق
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 وجود من. یبه قربان آن دو چشمان مهربانت ا جان

 منه. یایدن ریتصو نیتر یاتورینیو چشمات م ییایکه رو یو انگار یزادیپر تو

 منه. یایکه رو یاز شب و روز یبساز ییایو در یابیکاش من و در یو ا یمثل خواب تو

 ..یزادیپر تو

عشق و از پشت  نیا دمیفقط من فهم دینجوا کرد و شا نیو پر مهر به دورب رهینگاه خ هیآخر و از پس  یزادیپر تو

ون بهش میزندگ یکه بودنش تو ییزدند و پر بودند از ستاره ها یمن فرستاد.چشمام برق م یبرا یاون همه تکنولوژ

آروم نشست و  یلی.خنهیازش خواست بنش ایبا پور یوارد شد و بعد سالم و خوش و بش گرم یداده بود.مجر هیهد

 زادیتو چرا انقدر اهنگ با اسم پر نمیکرد: بب ریمن و هم واقعا غافلگ یشدند.سوال اول مجر رهیهردو با لبخند بهم خ

 ؟یدار

 یکی، فقط دوتاست ،  ستین یلیو از رو براش بسته بودند : خ ریآروم لبخند زد و سرش و تکون داد.خوب شمش ایپور

 .هیمیقد کیموز کی یکه بازخوان هیپر کیموز گهید

 یرسما شده بود نقطع ضعف من ، تا جلو کیهوا پخش شد .اون موز یکه گفت تو یپر کیاز همون موز خندم

 یبار هم جلو کی!یینما یکه رخ نم ییکجا یپر یسرش که ا یانداخت رو یکرد ، صداش و م ینم دامیچشمش پ

ز باعث شد ا ایمقابل پور ی، مجر یمیکر وانیکار و کرد که هنوز فراموشش نکرده بودند.سوال ک نیا نیسپهر و اترد

 ؟ی..چرا پرنی: خب هم امیب رونیفکر اون روز ب

 کی یبار تو کیسوال و  نیکامال محکم جواب داد: من ا  یرفتن هیحاش چیبدون همحو و مردونه بود. لبخندش

 .زادهیها به عشق همسرم پر کیموز نمیا یهم جواب دادم.همه  گهید یمصاحبه 

کرد : خدا  یبرام دعا م شهیبود.پدربزرگ هم زیمحو شد. قلبم اما انباشته شده بود از عشق.چقدر برام عز لبخندم

ا دوباره رنگ گرفت ب یاجابت همون دعا بود انگار.لبخندم کم ایکه قدرتو بدونه..پور تیزندگ یتو ادیب یکنه کس

دونست اما به خاطر باال رفتن تعداد  یاسم و م نتخابا نیا لیهم بود و خوب دل ایکه از دوستان پور وانیسوال ک

 !یخونه دار تو یپر هیمنگنه قرار داده بود : پس خودت  یرو تو ایهاش ، پور نندهیب

 !قایبا همون لبخند سرش و تکون داد: دق ایپور



                                             زهرا ارجمند نیا                -بیبگو س
 

 
530 

 

 ..چطوربود استقبال ؟یاصفهان کنسرت داشت شبید دمی..شنیهم عال یلیتکون داد : خ یسر وانیک

 طایبل شهیبود ، مثل هم یبه من لطف دارند. استقبال اصفهانم عال شهیتر شد : مردم که هم یجد یهم کم ایپور

 بود. یکنم شب خوب یازچند روز قبل کامل به فروش رفت و فکر م

 لشی..دلکاتهیموز نیجزء پر طرفدارتر کیموز نیکه ا یدون ی؟خودت م میحرف بزن بیبگو س کیراجع به موز کمی _

 .شیبار خوند نیاول یکنسرت تهران هم برا یتو ادمهیتونه باشه.چون  یم یبه نظرت چ

که اون و خوند و به من  ی.همون شبمیبرد یکدوم از خاطر نم چیلبخند زد و من هم لبخند زدم.اون کنسرت و ه ایپور

مکث  ی.با کمدیدلم چسب ی وارهیاون لحظات به د ینیریکرد.ش یکرد و همون شب هم از من خواستگار مشیتقد

کار  هیمن  یبرا بیواهد گرفت.بگو سهم خ یکه با عشق خونده بشه بازخورد خوب یجواب داد : خب قطعا هر کار

اون شب آمادش کردم .من همون  زیسورپرا کی یکار خودم بود و برا شیو ملود میتا تنظ یینبود.از ترانه سرا یعاد

 بود. میعکاس زندگ نیباتریمن به ز ی هی، هد بیکردم و بگو س یشب از همسرم خواستگار

 نیا یخواست االن بغلش کنم و بابت همه  یم دایبغض کردم.دلم شد اریاخت یدونم چرا ب یلبخند زد و من نم وانیک

 خوب ازش تشکر کنم : همسرت عکاسه؟ یحس ها

 اون لبخند من باشم : درسته..خانمم عکاسه. لیتر شد ، انگار که دل قیعمک ایپور لبخند

کرد و  دید و حس هام و تشدزلزله اوم کی؛  ختیفرو ر زیدلم همه چ یزمزمه کرد خانمم عکاسه که تو بایز یقدر به

 !یبه خانمت بگ یزیچ یخوا ی: نم دیپرس یبیبا لبخند عج وانیرو فعال تر کرد.ک ایگسل عشق به پور

.اونم دلتنگ بود : خودش همه دمیشد و من حرفاش و از پس نگاهش فهم رهیخ نیبه لنز دورب یلحظه ا ایگور نگاه

 دونه! یو م زیچ

 ندونه.. دیجمله بگو شا کی: حاال  دیمصرانه تر پرس وانیک

 ..بیزل زد و دستش و به حالت احترام کنار سرش قرار داد : بگو س نیشد.به لنز دورب یجد ایپور نگاه

لبخند بزن..هروقت لبخند نداشتم ،  یعنی بیبگو س نیشده بودند تکون ادم.ا ختهیکه ام یبا لبخند و بغض سرمو

من و به  نیخانم عکاس و هم بیگفت بگو س یزاشت جلوش چشمش و م یم نیکرد  دستاش و مثل دورب ینگاهم م

تا محل ضبط برنامه نبود ،  یادیز ی اصلهقرار از جام بلند شدم.ف یو ب دمیبه صورتم کش یداشت.دست یلبخند وا م
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خونم  رهمون شلوا یاز رو نیج کیبرداشتم و  مویبه سمت اتاق مشترکمون رفتم ، بارون عیساعت.سر میفقط ن دیشا

گره خورد ، به نگاه شادمون کنار همون رودخونه  یپاتخت یبه قاب عکس دونفرمون رو یتن زدم.نگاهم لحظه ا

 یسرم انداختم و با قدم ها یرو رو یزدم و کاله بارون یانگشتامون بود.لبخند دلتنگ یرو ککه هنوز آثار پف یدرحال

خودم و  نیبه ماش یهمراهش نبود.نگاه نشیاز فرودگاه رفته بود اون جا ماش میبلند از خونه خارج شدم.چون مستق

 مینیب ونیم ایخودش رفتم.با نشستنم عطر پور نیپارک بود انداختم و به طرف ماش اطیح یخودش که تو

به پخش انداختم و  یاز وسطاش شروع به پخش کرد.ناباور نگاه بیبگو س کیو روشن کردم و موز نینشست.ماش

 یهم هم خون کیشدم با موز یاز خونه خارج م نیو زدم و همون زور که با ماش موتیو با لبخند تکون دادم.ر سرم

 کردم.. یم

 کشونم با تو خواب و یم ایرو به

 ناب و.. ریتصو نیاز خوابم ا رینگ

 .. واریده به د یکه دل م نهیآ مثل

 و تو قلب معصومت نگه دار.. من

 ..یزیمن و بهم بر یخوب بلد یداد نشون

 ..یزیعز ینخوا یبه خدا بخوا ستیخودت ن دست

 هی یدلتنگ نی.واقعا ادیکوب یم نمیس ی وارهیخودش و به د یتاب یکردم و دلم با ب یبزرگراه حرکت م یسرعت تو با

 دیند.من باهم بود ی وونهیکه د یخواننده ا یبود؟ما انگار کارمون از عشق گذشته بود.خانم عکاس و آقا یعیروزه طب

 ..دختررانیشهر ا نی.من دختر اهواز بودم، دختر مظلوم ترمکرد یهم نوشته بود تشکر م یکه مارو برا یاز سرنوشت

 جنوب ، دختر گرما ، دختر کارون..

قصه خودش  نیدونستم قراره اخر ا یبه دلم نشست و نم کشیموز یروز اتفاق کیبود که  یخواننده ا یآقا ایپور

باعث  شیجنوب نیریش یکه اسمش خاله سادات بود..لهجه  میداشت هیهمسا هی می، بچه که بود نهیدلم بنش یتماما تو

 یو بعد برامون ازقصه ها ارهیخشک شده ب ریو انج یو اون برامون نخودچ مینیبنش ششیپ میبا پگاه بر یشد گاه یم

 یافتاد تو یشهر قصه ها ، اشتباه یپر روز کیگفت که  یعاشقش بودم.م شهیقصه داشت که من هم هیبگه. یمیقد

 یرو برگردونن به شهرشون اما پر یاومدند تا اون پر گهید یها یو عاشقش شد.پر دیرو د یپر یآدما..پسر یایدن
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بود..پگاه ازش  زادی، پر یگف اسم اون پر یکرد.خاله سادات م یزندگ ینیموند و کنار اون پسر زم ،باهاشون نرفت 

و  دیننه ، جنب دیگفت : قسمتش جنب یو با مهربون دیشهر آدما؟ خاله سادات خند یافتاد تو یچطور شد پر دیپرس

 یبیقسمت جنبون داره ، اون که بجنبه آدما براشون اتفاقات عج کیگفت هرکس  ی..مایدن نیا یاون و انداخت تو

 افته. یم

بود و من و از اهواز انداخته  دهیقسمتم جنب ، اما حاال بهش اعتقاد داشتم ، انگار دمیخند یحرف م نیروزا به ا اون

خودش ، از  ی، قصه ها داشت برا زمیشد شهر قصه باشه ، اهواز عز ی.اهواز هم مایپور یصدا یایدن یبود تو

، آب و هواش و ازش گرفتند ، از  یقدردان یو به جا تامانت نگه داش رانیا یکه برا یجنگ ، از نفت یمقاومتش تو

که  یبه غارت نره ، از نخل هاش که قصه ها داشتند ، از کارون یوجب رانیخاک کرد تا خاک ا میکه تسل ییزایعز

سوزانش و  دیحفظش کردند ، از خورش یتالششون و برا یکه همه  شینفت یها ستگاهی..از ادیها د یناجوانمرد

که  یمختلف یها تیها و قوم ها ، فارس یاریبود ، از عرب ها ، بخت یفقط با اون ها آشت دیخورش گارکه ان یمردم

 یکه دل آدما رو بهم وصل م ییکتاب بودنش تا پل ها تختیپا نیکنار هم موندند و اهواز و سرپا نگه داشتند.از اول

دادم که  یآدما ، دل به دل مرد یایدن یشهر بودم..رفتم تو نیکرد..اهواز من شهر قصه بود ، منم دختر هم

شدم که خاله سادات ازش قصه  یزادیشدم و پر ریاثبات کرده بود و باهاش هم مس دمیو به قلب مرد ند شیمردونگ

 گفت. یها م

 ادهیپ نیفرستادمو با لبخند از ماش رونیگرفت ، نفسم و ب یکه ضبط اون جا صورت م یساختمون یتوقفم جلو با

دادم که مقابل  امید.براش پتا اتمام برنامه نمونده بو یزیبه ساعتم انداختم.چ یزدم.نگاه هیشدم و به درش تک

کنه.ها سرد بود و  یکه تموم شه روشنش م هدونستم برنام یخاموش بود اما م شیساختمون منتظرشم.هرچند گوش

 دمیگذاشت که د یربع کیشه رو شکل بدم.حدود  یکه از دهنم خارج م ییداشتم بخارها یسع گوشانهیمن باز

چهرش  ی، با دوقدم بعد نور چراغ رو ستادمیشه ، صاف ا یم کمینزدداره  یکیتار یبلند از تو ییبا قدم ها یمرد

 زاد؟یزد : پر لبافتاد و مبهوت از حضورم 

م کرد یآغوشش خودم و جا دادم.حتما فکر کرده بود شوخ ونیعمق گرفت ، جلو رفتم و تا به خودش بجنبه م لبخند

 یم رونیب نیتکرار از ماش یکه زده بودم رو بیبگو س کیموز یکه انقدر از بودنم مبهوت شده بود.صدا

 ؟یکن یم کاریجا چ نیدلم  ا زیاومد.دستاش دورم حلقه شد : عز

 زمزمه کردم : دلم برات تنگ شده بود! یلحن پر از ناز با
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چشماش پر از ستاره بود : چقدر راحت تر شد نفس  یتر من و به خودش فشرد و وادارم کرد نگاهش کنم.تو محکم

 .دنمیکش

 !ینبود ی: نفس نداشت هوا وقت دیو بوس میشونیو خم شد و پ دمیخند

 دونم. ی: مدمیهام کش هیعطر تنش و به ر یدلتنگ با

 ؟یشد ی: باز تو خوردن دیخند

 نرو! ییبدون من جا گهی: د دمیو بوس گونش

بدون  گهینشوند  ،چقدر خلوت بود اون منطقه ، دستاش و دو طرفم قرار داد : د نیپشت ماش یکرد و من و رو بلندم

 رم. یتو بهشتم نم

با  ینجوریام و اومدم ا یو دور گردنش حلقه کردم و نفسامون بهم گره خورد : خب حاال که من انقدر زن خوب دستام

و شکالت و  یعم تمشک و طالببا ط یا وهیم یها یفیق نی؟از ا میبخور یبستن میشادت کردم بر دارمید

 ؟یطونیش یدختر بچه  هیرفته بود تو  ادمیو سرش به عقب پرتاب شد : چرا  دیزعفرون..بلند خند

 یدختر بچه  نیبه هم نایمامانت شیکه رفتم پ شبید یخندم گرفت و سرم و کج کردم : تازه خبر ندار خودمم

 سفارش نوه دادن. طونیش

 شد : تصور مامان شدنت چقدر قشنگه. رمیخ یبیمهر و لبخند عج هی با

 انگار؟ ومدهی: بدتم ن نشیگرد شده زدم تخت س یچشما با

بعد  میبخور یاول بستن میزدم پخش شد : بر خیصورت  یدستش مهار کرد ، نفسش تو یو دستمو تو دیتر خند بلند

 رسم. یبه سفارش مامانمم م

 یکی دنمیبلند خندش با بوس یو صدا اوردیهش کردم طاقت نگرد شده نگا یهم رفت و با اون چشما یکه تو اخمام

 جانم..چشماش و. یشد: ا

 یانیسکانس پا نیمن ، به حجم آغوشش دعوت شدم.خدا انگار عکاس ا یغرزن ها ونیو دورم حلقه کرد و م دستاش

 گهیآغوشش هوا د یبرد از تماشاش ، تو یداده بود و انگار لذت م هیکه خودش هد یا یخوشبخت نیبود.عکاس ا
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رن چند ق دمیشا شیکردم چند سال پ یملبخندهامون شکوفه کرده بود.داشتم فکر  ونیبود که م یسرد نبود.بهار

، اون اون باال با اون لبخند پر مهر و از جنس  میایب ایدن انمونیما ، مادر و پدرامون ، اطراف یکه حت نی، قبل از ا شیپ

 یا ..خواستهمیخواستش بود هیال یقرار داده بود و حاال ما منته رمونیتقد یبود.تولحظه رو برامون نوشته  نینورش ا

 یاومد و من همچنان تو یم نیماش یاز تو ایپور کیموز ی.صدابیبود و سرخ..درست مثل س نیریش بیعجکه 

خواد  یگفت دلم م یدوتا اسکوپ باشه و اون با لبخند م میشاتوت یخواد بستن یزدم که دلم م یآغوشش غر م

چطور خودمون و  میبلد بود نایا ی همتفاوت بود اما انگار با هم یادیدخترمونم اول اسمش پ باشه...خواسته هامون ز

 روز گفته بود حرمت هیآغوش که سبز بود....مامان  نی.درست مثل هممیبد امونیو رنگ به دن میهم گره بزن یایبه دن

 عکس پر کیلحظه فقط  نیغوغا کرده بود و ا ونمونیکنه.مهر م یم غوغا ونتونیمهر م شهیکه حفظ شه ، هم یزندگ

جونم و همرنگ  نشیریش ی، زمزمه  میهم شد ی رهیدو طرف صورتم گذاشت و هردو خ وخواست.دستاش  یشکوه م

 شاتوت کرد : 

 ..بیبار دگر خانه ات آباد بگو س کی..دمیند ستیتورا چندصباح لبخند

 هردومون و از نو عاشق کرد. ی، انگار گوش ها کشیموز یصدا و

 ..یدوست دارم رو دار اقتیل یداد نشون

 ..یادگاریده واسه عکس  یجون م یلحظه ا چه

 ..بیترک زهینخور ، پلک نزن بهم نر تکون

 ..بیخورده عاشقونه تر آهان..حاال.. بگو س هی

 

 ....انیپا

 ای: زهرا ارجمندن سندهینو

 10/1396/ 8: خیتار
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 :یانیپا سخن

 سالم.. زمیعز یها ندهخوان

برسن سپاس  ونشونیمن به آش زادیو پر ایرمان همراهم بودند تا پور نیا پیتا انیکه تا پا یزانیعز یهمه  از

 هگیداستان د کیدر  ایکه بخوام به پور نیا الیخ یرو شروع به نوشتن کردم حت یکه چه خوبه عاشق یگذارم.روز

 یذهنم و به خونشون رسوندم و خواستم برم تو یها تیشخص یرمان ، وقت یبال و پر بدم رو هم نداشتم اما انتها

 هندیناقص مونده بود و اونم آ دایاون داستان شد یتو یزیچ کینکرد. یقلمم همراه  یانگار پا  گهیدو نفر د یایدن

 قلبش نشده بود. دیعا یزیبود که جز درد در جلد اول چ یپسر ی

 فت..شکل گر بیبگو س ی دهیشد که ا نیا

بهشون متحمل نکرده  یبکنه که جبر زمانه کم سخت یتیکه قرار بود آرامش و مهمان قلب دوتا شخص یبیس بگو

 ..انتیفرزندان طالق و خ انیجامعه ، از م نیبود از دل هم یتیشخص زادیبود.پر

 ادیداستان ز نیمن در ا ی...دغدغه هامیکه در طول روز بارها باهاش برخورد دار یاز دل جامعه ا یدختر معمول کی

جلوه دادنش هستند  تیاهم یبولد کردن و ب یما در پ ینداره و انگار رسانه ها یبخشش یکه واقعا جا یانتیبود ، از خ

بهش  یکه تا به حال سفر رانمی.از اهواز..شهر مظلوم ارهیگ یکه قلب و روح انسان ها رو نشونه م ییتا قضاوت ها

از هواش ،  یخواست کم یکردم و دلم م یم نیو به خصوص اهوازش احساس د رانین انداشتم اما نسبت به خوزستا

 هاش بگم. یو فداکار تشیاز مظلوم

 یاز رو یدرک کردن ، بار میعشق بود..ترس میداشت و اونم ترس ریخط ی فهیوظ کیها قلم من  نیا یکنار همه  در

 احترام و.... میدوش هم برداشتن ، ترس

 نیاحساسم دفتر ا یتا چه حد ار انتظارات من و بر آورده خواهد کرد اما قطعا من با عشق و همه  بیدونم بگو س ینم

 دیکنارشون بودم و حاال با ریطول مس یها رو برسونم به خونشون..تو تیرمان رو ورق زدم.حاال وقتشه شخص

رمان  نیخوندن ا دوارمی.امبشم. یا گهید یها تیشخص یهمپا گهید ریمس کیو در  دیکه با ییبرسونمشون به جا

و  پیکه کل یزانیها رو بخواد....ممنون از تمام عز نیبراتون بهتر یلب هاتون بنشونه و خالق هست یبرق لبخند رو

که در رمان کوتاه حضور  ییو سارا اوشیخلق س یکار ساختند ، ممنونم از مائده فالح برا نیا یبرا ییبایز یعکس ها

 نیپگاه ا تیکه شخص یبود ، سپاس از پگاه مراد شونیا تیبرگرفته از کتاب سهم من از عاشقانه ها داشتند و
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 یبرا یادیکنم که زحمات ز یتشکر م زمیداستان رو از وجود پر مهرش الگو گرفتم و از همه مهم تر از بهار عز

به  میبه نوشتن بپردازم..تقد میبابت کانال شخص یتا بدون دغدغه و نگران دیمدت کش نیآرامش ذهن من در ا

 ..یبهارم..دختر مهربان اهواز

کمک به هم وطنان زلزله زده در کرمانشاه صرف  یکرد برا دیکار پرداخت خواه نیا لیفا دیهم که بابت خر یپول

لحظه هاشون خواهد  ینیریکارتون ش ییکویباعث لبخند هموطنامون خواهد کرد و ن زادیخواهد شد و شما رو مثل پر

 د.ش

 ..یعل ای

 آثارم: ریبا من و دنبال کردن سا یارتباط راه

 zahraarajmandتلگرام : @ کانال

 Zahra-arjmandnia:   نستاگرامیا ی صفحه

 zahraarajmandرسان سروش:   امیپ کانال

 

  

رمان  نیاز ا یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

 ییو در صورت مشاهده از سمت مراجع قضا باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیداخل سا

 . باشدیم یریگیقابل پ

 ارشارائه گز یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin  قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 
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 ید یرمانتونو به ا لیلطفا فا میفروش قرار ده یرمانکده برا تیداخل سا دیخواهیکه م دیداشت یاگر رمان نکهیا و

 قرار داده شود تیفروش داخل سا یرمانتون برا دییتا در صورت تا نیارسال کن میک براتون قرار داد یتلگرام

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

