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  )یگانه(رضایی یهدا نوشته|دخترکورد رمان

 .غرور جنس از مردي:خالصه

 ..را غرورش کرده وخرد گرفته ش نادیده که زنی از دیده رنج

 ..قوي تباري از ودختري

 ..نظیر بی تباري

 ..بداند خود آنکه بی کند می زنده مرد در را زیستن دوباره امید که کردستان ي خطه از دختري

 مطلق سیاهی

 آور هراس تاریکی

 دوردستها در

 زند می سوسو شمعی

 کند می روشن را اطرافش فضاي نوراندکش

 سمتش به قدمی

 کند می حرکت اطراف به آرام بانسیم نور

 ایستد می باهراس

 زند می زل شمع سوسوي به دور همان از
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 زیاد نزدیکی با اوقات گاهی

 شوي می خاموشی باعث

 ..شو خیره روشنایی وبه بمان دور

 "اول بخش"

 .آشوبه از پر ذهنم همیشه، مثل

 .کردم پاهام دادن تکان به شروع واسترس عصبانیت با و نشستم مبل روي

 .کشیدم عمیقی ونفس گرفتم دستام میون رو سرم

 .نداشت یی فایده

 .شدم بلند مبل روي واز کوبیدم پیشونیم به اي ضربه در زنگ باصداي

 .رفتم آیفون سمت به بلندي قدمهاي با

 .فشردم رو شدن باز ي دکمه سرعت به در پشت نادر بادیدن

 .ایستادم در کنار

 حالت که باز:وگفت داد تکون تأسف عالمت به سري دیدنم با نادر. کردم باز درو. خورد در به اي تقه
 چته؟ هست پسر،معلوم خرابه

 .پرسی می چرا نادر،تودیگه داري خبر من زندگی وبم زیر از که تو:وگفتم رفتم کنار در مقابل از

 .بست ودرو شد وارد سرم پشت
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 اینم مهرشاد،آخه اي دیوونه تو خبردارم،اما کامال آره:وگفت داد لم کاناپه وروي شد رد راهرو از
 خانم،تو زیاده که بگیري؟چیزي بغل غم زانوي اینجوري دیگه،باید دختر یک نشد سحر خب مشکله؟

 .کنم می پیدا واست من بده مشخصات

 دلیل تنها داري،سحر خبر من زندگیه چیه همه از نادر،تو نزن مفت حرف:وگفتم زدم پوزخندي
 .بود من ناامیدي از پر زندگی

 کنی پیدا زندگی واسه دیگه امید یک تونی چی؟می که خب:گفت تفاوتی بی وبا انداخت باال اي شونه

 .نادر نداره یی فایده باتو زدن حرف:گفتم باعصبانیت و کردم پرت مبل روي خستمو تن

 .زد پوزخندي

 به کمی،کمی مهرشاد،فقط زنی می گند وزندگیت خودت به توداري:کردوگفت اشاره پام سرتا به
 .بیا خودت

 .بستم چشمامو

 .کشیدم عمیقی ونفس دادم تکیه مبل پشتی به سرمو

 وارد سحر. نداشتم زندگی به امیدي. کردم می تصور شده نابود زندگیمو ي همه. بزنم نداشتم حرفی
 که بود گذاشته قلبم روي داغی اماحاال کرد عوض منو مثل مغروري آدم زندگی وروش شد زندگیم
 .نمیشه نابود هم مرگ با حتی  کردم می حس

 .مونه می همیشه تا داغ این

 ..و سوزونه می تاهمیشه
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 .بود رفته صدا بی خیلی. نبود نادر. بازکردم چشمامو

 .شدم بلند مبل وازروي کشیدم آهی

 .بشم تر عصبی شد می وباعث بست می نقش ذهنم تو لحظه هر خاطراتمون

 .کشیدم دراز شده موکت زمین روي وباکالفگی شدم اتاقم وارد

 کنه پر مغزمو تا دادم اجازه خاطراتم به باالخره

******* 

 .شدم خیره مقابلم  ي وسبزه نقش ریز دختر به

 .پرسیدم حوصله وبی کردم دادمون قرار طرف شرکت ي پرونده به معطوف نگاهمو دوباره

 خانم؟ دارید کاري ي سابقه:-

 .داد پاسخ وظریفی زیر باصداي

 .دارم حسابداري کاردانی کردم،مدرك کار حسابدار عنوان به فروشگاه تو مدتی یه:-

 معروفی شرکت چنین براي هم اون منشی استخدام براي کاري ي سابقه که میدونین:-
 .کشوره هاي شرکت معتبرترین یکی ما الزامیه،شرکت

 .دارم نیاز کار این کنم،به می سعیمو تمام موحدي،من آقاي دونم می:-

 ها بشین،خیلی استخدام اینجا بتونین که نمیشه دلیل این:گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال اي شونه
 .دارن نیاز کار این به
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 .انداختم بهش نگاهی نیم

 اطمینان موحدي،بهتون آقاي دارم نیاز کار این به خیلی امامن:گفت اي گرفته وباصداي ورچید لب
 بیرونم شرکت این از حقوق بدون تونین می نبودین راضی کارم از بربیام،اگر پسش از بتونم که میدم

 .خوام می فرصت ماه یک بندازین،فقط

 ..و مهمه خیلی کار ي خانم،سابقه کنم ریسک تونم نمی من:-

 کار ي سابقه با منشی یک دنبال اگرهمه:گفت لرزید می شدت به که وباصدایی پرید حرفم میون
 شرکت یک در کار بتونم تا روبکنین لطف شمااین بمونم،خب بیکار عمر آخر تا باید من که باشن
 .کنم تجربه رو معتبر

 .دادن پاسخ در موندم مردد لرزونش باصداي بار اولین براي وچطور چرا نمیدونم

 یک ایندفعه اما بودم پایبند قوانینم به شدت وبه بذاره تأثیري شغلم در احساسات که نبودم آدمی من
 .مقابلم ضعیف دختر ي خواسته کردن رد از کرد می منعم قوي نیروي

 .شدم خیره شبش رنگ به چشماي وبه کردم سربلند

 .درخشید می صورتش ي سبزه میون رنگش تیره چشماي

 .شد ظاهر در زاواي در مادرم وقامت شد باز شدت به در که بدم پاسخی تا کردم باز لب

 .گذاشت داخل به قدمی

 .شد روان دنبالش به نگران هم حسام

 .کشید درهم چهره مادرم
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 .کشید من سمت روبه نگاهش وبعد دخترانداخت به نگاهی

 مهرشاد؟ دادي قورت سالمتو:گفت مقتدرانه همیشه مثل

 .زد نیشخندي حسام

 .بنشینین مادر،بفرمایین سالم:گفتم مادرم وروبه رفتم یی غره چشم بهش

 .انداخت باال ابرویی مادر

 پاسخ براي گیریم می تماس باهاتون برین،فردا تونین شمامی:وگفتم کشیدم دختر سمت روبه نگاهم
 .نهایی

 .برداشت قدم خروجی در سمت وبه داد تکون دخترسري

 .برگشت من سمت وبه ایستاد در به نرسیده

 دارین؟ رو من تماس شما،شماره موحدي آقاي فقط:گفت کنان من ومن گزید لب

 شماره:وگفتم کشیدم درهم چهره شد می ناشی خانم لطیفه اومدن از که پرتیم حواس واسه
 .بدین اسدي خانم مخصوصم منشی روبه تماستون

 .شد خارج دراتاق زیراز وسربه گفت چشمی

 .شد کشیده مادرم روي به نگاهم در شدن بابسته

 مادر؟ افتاده اتفاقی چه:گفتم زدم می لبخند اجبار به که ودرحالی نشستم صندلی روي
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 همراه پدرت مرگ بعد خواستم مهرشاد،ازت کشی نمی خجالت:وگفت کشید درهم چهره خانم لطیفه
 زدي،یه باز سر خونه به وازاومدن آوردي اي بهونه هربار اما پدریت ي خونه به وبیاي کنی زندگی من
 که اي خونه به برگردي سال همه این از بعد تونی نمی گفتی بار کردي،یه عادت تنهایی به گفتی بار

 آپارتمان اون در کردم،خودتو قبول هاتو بهونه سادگی با هم باپدرته،من مشترك خاطرات از لبریز
 مونده هم تنهات مادر براي زمانی وسط کار،این کارو شده زندگیت ي وهمه کردي حبس کذایی

 مهرشاد؟

 .بود چرخش در ومادرم من دربین نگاهش زنان نیشخند حسام

 .نکوبم سرش به رو میز روي زونکن تا کشیدم عمیقی نفس

 .باشی اتاقت داخل شک بی باید حسام،االن خواي می چی اینجا تو:گفتم روبهش باحرص

 خواستم می:گفت بود گذاشته نمایش به دندوناشو که پهنش نیشخند وباهمون انداخت باال ابرویی
 از ست دوساله ي بچه مادرش برابر در که مهرشادي کشه،دیدن می گوشتو خانم لطیفه چطور ببینم
 .تره بخش لذت هم سینمایی هاي فیلم بهترین دیدن

 .کنه جلوگیري زدنش لبخند از کرد می سعی مادر

 .خندید وباصدا نشد موفق هم باالخره

 .پسر نکشتت خدا:گفت حسام روبه

 .شد گرد چشماش حسام

 .جون لطیفه برده ارث به شما از کالمو تیکه این مهرشاد پس:گفت حالت درهمون
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 .نکندم کلتو تا پسر بیرون برو:وگفتم کردم پرت سمتش وبه برداشتم میز روي از خودکاري

 .قاپید هوا داخل خودکارو

 آخر مرد،من نگذره ازت خدا:گفت داشت می بر قدم درخروجی سمت به که ودرحالی برخاست
 .آمیز محبت ي دوکلمه ازیکی دریغ داره بازو زور زورگو،فقط گیرم می ازت طالقمو

 .کرد می بیان زنانه ولحنی باعشوه حرفاشو

 .بود شده سرخ خنده از لطیفه مامان

 .دلقک ي پسره:کردم زمزمه باحرص شد خارج که ازاتاق

 .پیچید توگوشم لطیفه مامان بلند صداي

 .مهرشاد بداخالقی بابات مثل کنن جونت به جون:-

 .زدم طعنه اختیار بی

 .رو گذشته نکردین که رفته،فراموش شما به اخالقم هم کمی البته:-

 .شد بلند اتاقم اداري هاي صندلی روي واز کشید درهم چهره خانم لطیفه

 زندگی یک به بخوام ازت بودم اومده من:گفت داشت برمی قدم درخروجی سمت به که درحالی
 .بشنوم هاتو طعنه که کنی،نیومدم رها رو رباتی زندگی مهرشاد،این برگردي عادي

 .شد خارج اتاقم از مادر بزنم حرفی ازاینکه اماقبل کردم باز لب

 .دادم قرار میز روي سرمو
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 ذهنم از اي لحظه بودم شاهدش لحظه به لحظه من که ومادرم پدر تلخ مشترك وزندگی گذشته
 .بشه ایجاد وذهنم قلب در بدي دوگانگی شد می باعث وهمین شد نمی خارج

 .خانم لطیفه وگاهی بزنم صداش مادر گاهی بود شده باعث که دوگانگی

 بود سرم روي که بود پدرم ي سایه این اماهمیشه مقصره کی نمیدونستم مشترك زندگی اون در
 .بخشید می بهم وآرامش

 .بود گاه تکیه همیشه پدرم

 وگفت کرد خریداري آپارتمانی برام بودم ساله ودو بیست من که ودرحالی مرگش از قبل سال یک
 .بذاره تأثیرمنفی من روي بامادرم ش شده شکرآب ي رابطه این از بیشتر خواد نمی

 .شد پررنگ زندگیم در وحسام نادر حضور که بود روزها همون

 .بود تفاوتی بی پسر نادر

 .کرد درگیرنمی ذهنشو دقیقه ازچند بیشتر اتفاقی هیچ که پسري

 ذهنش ساعت نیم فقط شد می محسوب عشقش خودش ي گفته به که دخترداییش ازدواج از بعد
 .خندید حسام همراه خیالی بی با اون از وبعد بود درگیر

 .داشت اي دقیقه چند ي حافظه نادر حسام قول به

 .بود زندگی اتفاق بهترین شاید برام حسام

 .ذاشت می جا بر شیطنت از ردي کجا هر در که وشور پرشر پسري
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 .بود روحیه تغییر من براي حسام

 .سحر نبود و نارو جز وبه شد می فراموش هرمشکلی درکنارش

 .شد نمی فراموش سحر

 .شد نمی فراموش بود شده عوض که یی روحیه

 .شد نمی فراموش بود شکسته که مهرشادي

 .شد نمی

 .بود شده مهر ذهنم توي لعنتی اتفاق این

 .شدم خیز نیم زمین روي

 .شدم پذیرایی وارد و سرجابلندشدم از زنان نفس نفس

 می چنگ ریسمانی هر به طاقت بی ومن کرد می مرور زندگیمو تلخ هاي اتفاق داشت ذهنم بازهم
 .آرامش یی ذره براي زدم

 .برداشتم قدم بود پذیرایی چپ سمت که میزي سمت به

 چشم به میز روي کرد می پرتاب تیر قلبم به قابشون ي گوشه سیاه پاپیونی که ومادرم پدر عکس
 .خورد می

 .دیدمش می بد ومن بدنبود لطیفه

 .داشت حق



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 13 
 

 .بود ناپذیر تحمل اجبار به زندگی عمر یک

 .زد می برق نگاهم در سیاهرنگش چشماي وفقط بود شده پنهان ومادرم پدر عکس پشت سحر عکس

 .کرد مسخم چشماش سیاه درخشش که اولی روز همون مثل

 .کردم پرتاب یی گوشه به عکسهارو قاب توانم وباتمام بردم پیش دست

 .شد گم وارم دیوونه فریاد صداي در اي شیشه هاي قاب شدن شکسته صداي

 .زدم وفریاد کوبیدم م گونه به یی ضربه

 استفاده سوء ازش راحتی به سحر که احمقی،احمقی مهرشاد،تویک متنفرم متنفرم،ازت ازت:-
 لعنتی؟ میري کرد،چرانمی

 .کردم نمی احساس وجودم در روهم خودکشی جرئت که بود اینجا مشکل

 .چشمگیربود من ضعف

 .نذاشتم شرکت به پا دیگه سحر ناروي از بعد

 کارکنان دربرابر غرورش تا چسبوند می هم به قلبشو هاي تکه چطور بود شکسته که مهرشادي
 بشه؟ حفظ شرکتش

 !کرد؟ کار بود کرده حک درخود رو سحر تصویر فقط که باذهنی شد می مگه اصال

 سحر ازنام شد می پر کرد می رسیدگی بهشون شرکت رئیس که هایی پرونده اون ي همه شک بی
 .سیاه چشم جفت ویک
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 .موند خیره مبهوت حسام روي به ونگاهم کشیدم باال وخستمو ضعف پر نگاه در باصداي

 .نزارن ماتمکده این به پا وحسام نادر که نبود روزي

 حتماخیلی امروزم وحال اومدن می م خونه به خوبم ازاینکه واطمینان حالم شدن جویا براي هرروز
 .کرده مبهوت چنین رو حسام که بوده بد

 مهرشاد؟ آوردي سرخودت بالیی چه:زد ولب برداشت قدم سمتم به

 می رو روحم خوره مثل که مشکالتی برابر در سالها این ي همه ومثل بشم خیز نیم کردم سعی
 .خوردم زمین به هم وباز نداشت ایستادگی توان زانوهام اما کنم ایستادگی جوید

 .حسام خوبم:گفتم زحمت به

 واسه که کثیفی زندان این مهرشاد،اسم کشی خودتومی معلومه،داري کامال:وگفت زد پوزخندي
 .برزخ این تو کنی می جون ذره ذره نیست،داري زندگی ساختی خودت

 .کرد می ودرك فهمید می خرابمو حال خوب بود پشتم کوه مثل همیشه که وشیطون شر پسر این

 .بود،همیشه خوب همیشه حسام

 .کرد وبلندم انداخت بازوم زیر دست

 .شد راهی کاناپه سمت به

 .بود افتاده نفس نفس به من کم چندان نه زیروزن

 .برعکسی تو کنه می کم وزن میشه افسرده هرکی:گفت وباخنده کرد پرتم تقریبا کاناپه روي
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 .داد ادامه کرد می تند قدم آشپزخونه سمت به که درحالی

 عالقتو مورد نکرد،شام قبول نداري مساعدي حال خونه،گفتم ببرمت امشب داشت اصرار مامان:-
 .میشه ناراحت ازت نیاي اگه وگفت پخته

 .دارین برنمی من کچل سر از ودست نمیاین سرعقل نادر و تو چرا نمیدونم:نالیدم باخشم

 میشه مانع پریشونت هاي زلف که اینجاست مشکل:وگفت شد خارج آشپزخونه از قند از پر بالیوانی
 .کارشو به دست خودت نکردیم کچلت ونادر من طبیعی طور به داداش،تا

 عشقولم؟ خوري می قند آب:داد وادامه ایستاد سرم باالي

 .دادم سرتکون بااخم منفی عالمت به

 .جهنم به:گفت زیري وباصداي کرد نازك چشمی پشت

 .کشید سر نفس رویک قند آب ي همه هم بعد

 اتاق سمت به که ودرحالی شدم بلند کاناپه ازروي سختی وبه کردم فوت بیرون به باحرص نفسمو
 .بریم کن بیدارم بعد کنم می استراحت کمی:گفتم داشتم برمی قدم

 .برم قربونت باشه:گفت آورد می لبم به لبخند روزي که نازکش وباصداي داد لم کاناپه روي

 .خندیدم نمی حسام لحن این به که بود وقت خیلی

 سحرم؟ نبودن برزخ در بخندم میشد مگه

 .ودروبستم شدم وارداتاقم
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 .خوردم سر اتاق در وپشت شد تا زانوهام

 کشید می رخ به خودشو پررنگتر برزخ این تو داشتم بامادرم رابطه کوتاهی در که وجدانی عذاب
 .کرد می خرابتر خرابمو وحال

 .خورد سر هام گونه روي اشکام

 .نبودم معتقد ریزن نمی اشک مردا ي جمله به دیگه که بود وقت خیلی

 .کرد می تر کمرنگ رو حماقتم و وجدان وعذاب کرد می آرومم کمی اشک

 غلط کردم او،غلط وفاي بر کردم تکیه

 غلط کردم او،غلط هواي در جان باختم

 .دادم باریدن ي اجازه اشکام وبه کشیدم دراز در پشت

 .رسید می گوشم به حسام خوندن آواز صداي

 .خوردم می غبطه خوشش حال به

 .وحسام نادر احوالپرسی بعد و شنیدم رو ورودي در صداي بعد لحظه چند

 .نداشتم تاریک دنیاي این در رو دو این جز به کسی

 .بودم عصبانی شدت وبه خورد می بهم حالم خودم ضعف از

 .شدم موفق وباالخره کنم متوقف رو ریختنم تااشک بستم چشمامو

 .شد بلند حسام صداي وبعد خورد در به اي تقه
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 بیداري؟ مهرشاد:-

 مرگتونه؟ چه باز:زدم فریاد م گرفته باصداي

 .پیچید گوشم تو داشت خنده ته نادرکه صداي

 ت دخمه از بیرون کنی؟بیا می سرماخالی درداتو چرا خورده عشقی شکست ي افسرده ي پسره:-
 .دارم کارت

 .شدم بلند در ازپشت

 .شدم خارج وازاتاق کشیدم م آشفته موهاي به دستی

 .بودن ایستاده در پشت هردو

 قرمزه؟ چشمات چرا:وگفت گذروند نظر از رو پام سرتا نگران حسام

 .خستم:کردم زمزمه

 .مهرشاد خورده مشکل به شرکت:گفت نشستن ودرحال رفت مبلی سمت به نادر

 برطرف مشکلشو خودتون:گفتم داشتم برمی قدم اتاق در سمت به که ودرحالی کردم گرد عقب
 .کنین

 .زد فریاد بلندي باصداي نادر

 براي که پولی نتونستیم میشه،ما شرکت ورشکستگی باعث مشکل مهرشاد،این نیار در بازي بچه:-
 کرده برداشت حسابت از سحر که مبلغیه کسرت هم کنیم،دلیلش پرداخت رو بوده واردات ي هزینه
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 وبی رسه می آسیب شرکت به پرکنیم رو حساب آینده روز چند تا نبوده،اگرنتونیم هم کمی مبلغ که
 .شیم می ورشکست شک

 .نیست مهم واسم:کردم وزمزمه نشستم مبلی روي نادر مقابل

 شک مهرشاد،بی نیستیم مهم برات ماهم:گفت خونسردي با وحسام پاشید روم به عمیقی پوزخند نادر
 .بود تو واسه اتفاق این از قبل تا که مهمه ما واسه همونقدر شرکت نه،اون

 .نیست مهم هیچی دیگه من نیست،براي که حاال:-

 .شد بلند سرجا از ونادر دادن تکون تأسف عالمت به سري هردو

 کجامیري؟:گفت داشت بهش نگاه که درحالی حسام

 .خونه گردم نداره،برمی یی فایده موندن اینجا:-

 .میاد هم ما،مهرشاد ي خونه بیاامشب:-

 .جانشست سر بر دوباره و داد تکون مثبت عالمت به سري نادر

 .شدم اتاقم وارد شدن آماده براي

 .کردم تن به مشکی پیراهن یک با مشکی کتان شلوار

 .بود شده دردم پر زندگی اجزاي از یکی تیره رنگ

 .کرد خوش جا پیشونیم روي باسماجت  اي طره بازهم اما کردم هدایت پشت به موهامو

 .بود درد از لبریز رنگم عسلی چشماي
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 بیشتر بود داده م چهره به درد که اي جلوه بازهم اما بود کرده جذاب مو چهره صورتم روي ریش ته
 .بود

 .م آماده من:گفتم حسام روبه و شدم خارج ازاتاق

 ...آقاي عجب چه:گفت کنان غرولند نادر

 .جان نادر تعریفت از مرسی:گفتم حال ودرهمون شدم راهی دنبالش به

 .نداشت قابلی:وگفت پاشید روم به پهنی لبخند پررویی با

 .شد تر پهن لبش روي لبخند که رفتم بهش اي غره چشم

 .شدیم آسانسور وارد وهرسه شدیم خارج خونه از

 .رفتیم می هم مهرشاد،همراه ي خونه پارکینگ ذاشتی می ماشینتو:گفت نادر به رو حسام

 .حسام میرم خودم ماشین با هم من:زدم لب

 .شد خیره بهم هردو نگاه

 .افتادم براه اتومبیلم سمت وبه شدم خارج آسانسور باایستادن توجه بی

 جلوه ضعیف کافی ي اندازه به اماامروز سحربود با مشترکم خاطرات از سرشار اتومبیل این بااینکه
 .بود کافی ودیگه بودم کرده

 .کشیدم می خجالت هم بودن باخبر زندگیم پود تارو از که وحسام نادر از حتی

 .نشستم رل پشت
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 .اکوشد گوشم توي سحر صداي

 .مهرشاد داري بیستی ماشین چه واي'

 .خونمون برسونی ماشین بااین منو مهرشادمیشه

 .همیشگی شاپ کافی بریم میشه مهرشاد

 '..مهرشاد

 .کردم پر سحر عطر ي مانده ازته هامو ریه و کشیدم دردي پر نفس

 اکو ذهنم توي لحظه هر شنیدم می که بود اي کلمه آهنگترین خوش زد می صداش وقتی که اسمم
 .کرد می داغونم بیش از وبیش شد می

 .نزن لعنتی،صدام نزن صدام:کردم وزمزمه پوشوندم بادست گوشامو

 .خورد شیشه به تقه چند

 .دادم سوق شیشه سمت روبه ونگاهم برداشتم گوشام روي از دستامو

 .بود من روي به نادر نگران نگاه

 .نادر خوبم من:گفتم م گرفته وباصداي کشیدم پایین رو شیشه

 مهرشاد؟ مطمئنی:-

 .داداشم مطمئنم:وگفتم پاشیدم روش به اجباري لبخندي
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 منو هم پارکینگووحسام آوردم ماشینمو من:گفت لبخندپهن وباهمون زد زیبایی لبخند
 .توبدم به همراهی افتخار جاگذاشت،مجبورم

 .آویزونین کنن جونتون به جون:گفتم کنان وغرولند کشیدم درهم چهره

 دلتنگ حسابی که برادر،برون بزن فک کمتر:گفت کرد می خوش جا کنارم که درحالی و کرد باز درو
 .مهینم خاله دستپخت

 گذاشتی؟ هم دلتنگی واسه تلپی،جایی اونجا هرروز توکه:-

 .برگشت سمتم به

 ننداختمت ماشین از تیپا با تا مهرشاد برون:وگفت گرفت ش واشاره شصت انگشت میون مو گونه
 .بیرون

 خواه خاطر انقدر میدونه حسام:گفتم کردم می خارج احتیاط با پارکینگ از رو اتومبیل که درحالی
 شدي؟ خواهرش

 .خونشون کرد نمی دعوتم که میدونست:-

 .تو به بندازن رو نچسب ي حنانه خوان می شاید کجامیدونی از:-

 .بزن حرف درست من ي آینده همسر مورد در:وگفت کشید درهم چهره

 .شد محو سحر خاص نگاه آوردن یاد به با سرعت به که نشست لبم روي لبخندي
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 .شد کشیده حنانه روي به حسام مادر خانم مهین روي از نگاهم

 خوش مهرشاد،خیلی آقا سالم:وگفت پاشید روم به لبخندي دید خودش ي متوجه که رو نگاهم
 .اومدین

 .خانم حنانه سالم،ممنونم:زدم ولب دادم تمون سري

 .گذاشتم خونه داخل به پا خانم مهین همراه

 .رسید می گوش به سرم پشت از حنانه با نادر گرم احوالپرسی صداي

 .نشست لبم روي کمرنگی لبخند هم باز

 .یانه میشن خوبی زوج داشت خشکی اخالق که حنانه با ونمیدونستم بود مهربون نادر

 .برسن اي طرفه دو توافق به بودم امیدوار

 .کرد می خوشحالم شک بی داشت دوستش که دختري کنار در نادر شدن خوشبخت

 .کردم جاخوش سلطنتی مبلهاي روي

 پسرم؟ خوبی:گفت خودش خاص مهربونی وبا نشست مقابلم خانم مهین

 .ممنونم،خوبم:-

 .داري کسالت کمی بود گفته حسام:-

 .چرخید داشت من به چشم ترسیده که حسام روي به نگاهم

 .بود شده عجین وجودش با لقی دهن.خورد نمی خیس دهنش تو نخود
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 .زدم لب اجبار به

 .بود خراب روحیم حال بله،کمی:-

 .گفته حسام بله:وگفت انداخت پا پاروي بود پیوسته جمع به تازه که حنانه

 .کنم جدا حسام ازتن سر لحظه اون در داشتم دوست

 من روحی حال از بهتر جان حسام عنایت به شما انگار:وگفتم کردم هدایت بیرون به حرص پر نفسمو
 .دارین خبر

 .کنیم بازي شطرنج بهتره شام شدن تاآماده:نادرگفت به رو مهلکه ازاون فرار براي حسام

 .برخاست سرجا از اجبار به داشت حنانه به نگاه که درحالی نادر

 .شد راهی آشپزخونه سمت به اجازه گرفتن وبا کرد وبدل رد وحنانه من بین نگاهی خانم مهین

 .کردم می احساس رو حنانه نگاه سنگینی

 .پیچید گوشم تو صداش بعد چندلحظه

 شکل وحسام شما بین صمیمیت که زمانی آقامهرشاد،از شناسم می شمارو وقته خیلی من:-
 من که گذاشت،میدونین میون در بامن روحیتون ومشکالت سحر مورد در رو چی همه گرفت،حسام
 ...خواست وازمن کنه کمکتون خواست می خونم،حسام می روانشناسی

 .کرد غلط حسام:وگفتم پریدم حرفش میون باخشم
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 شما روحی نداشت،مشکالت بدي شماست،قصد نگران من برادر مهرشاد آقا:گفت آرومی به حنانه
 .کرده نگران رو من که همونطور کرده نگرانش

 .شد خیره ش چهره روي به و چرخید حنانه سمت به نگاهم

 .بود دشت رنگ به نگاهش

 .حسام ومهربون نگران همیشه نگاه مثل درست کرد می ساطع عجیبی آرامش

 تونه می آقامهرشاد،مسافرت باشین دور محیط این از مدتی براي شما بهتره من نظر به:داد ادامه
 می وهمین داد قرار رو فراموشی قدرت انسانها مخصوصا مخلوقاتش براي کنه،خدا تقویت روحیتونو

 ونگاهتون بسپرین فراموشی دست به رو وگذشته برگرده قدیمیتون ي روحیه که بشه باعث تونه
 .کنین آینده به رومعطوف

 ..بینم نمی چیزي آینده تو من:-

 شما وجود که هستن ها خیلی:گفت وغمگینی لرزون باصداي وتقریبا پرید حرفم میون حنانه
 .نباشین مهرشاد،خودخواه آقا داره اهمیت واسشون

 .بدم حنانه حرفاي برابر در جوابی چه دونستم نمی

 .کاوید می رو صورتم اجزاي تک تک هنوز نگاهش

 .کنم می فک حرفاتون به:زدم لب

 .خان مهرشاد بابت ازاین خوشحالم:وگفت نشست لبش روي لبخند

 .رسید می گوش به زد می صدامون شام خوردن براي که خانم مهین صداي
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 بود حنانه حرفاي درگیر فکرمن اما

 .بود آنی تصمیم یک شاید

 .بدم تسکین اندکی رو خورد می روحمو خوره مثل که وجدانی عذاب خواستم می هم شاید

 .رسید گوشم به حسام نگران صداي

 مهرشاد؟ بري خواي می مطمئنی:-

 .زدم لب وباحرص چرخید سمتش به نگاهم

 این ي دوباره پرسیدن پرسیدي،جاي روازم مسخره سوال این که باره دهمین کافیه،این حسام:-
 .ماشین داخل بذار رو چمدونم سوال

 .بود سیاه بابات نوکر:گفت داشت برمی قدم کوچیکم چندان نه چمدون سمت به که درحالی

 .زیرخنده زد پقی نادر

 .نشست من لبهاي روي هم کمرنگی لبخند

 .شد خارج خونه در از توجه بی حسام

 .برداشت سمتم به قدمی نادر

 شرکت به مهرشاد،حواسم باش خودت مراقب:وگفت کرد مرتب رنگمو اي سورمه پیراهن ي یقه
 حتما گرفت سامون سرو شرکت کاراي ازاینکه نمیدم،بعد دستش از راحتی به باش هست،مطمئن

 .میزنیم سر بهت
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 .گرفت قرار ش شونه روي به دستم

 پسش از وحسام تو راحته،میدونم شرکت بابت از هم من نادر،خیال راحت خیالت:وگفتم فشردمش
 .موقعیتی چنین تو هم میذارم،اون تنهاتون که برمیاین،ببخشید

 ي چهره مدتی یه ،اتفاقا داداش نیست خیالی:گفت کرد می هدایتم خروجی در سمت به درحالی
 .کشیم می مشام به باآسایش رو آلوده هواي این وباالخره بینیم نمی رو عنقت

 .رفتم بهش اي غره چشم

 .شدیم خارج خونه از هم همراه

 .بستم درو و انداختم بود کودکستان مثل سحر وجود با که م خونه بار غم فضاي به رو نگاه آخرین

 .شدیم آسانسور وارد هم همراه و سپردم نادر دست به رو کلید

 .برداشت قدم سمتمون وبه کرد خداحافظی نگهبان از آسانسور از خروجمون با حسام

 .کشید آغوشم به شدت وبه کرد باز آغوش

 .مهرشاد میشه تنگ واست دلم:گفت اي گرفته باصداي

 کرده برابر هزار دلم تو محبتشو وهم بود گرفته م خنده هم داد می خرج به آزادانه که احساساتی از
 .بود

 .نداشتن خونی برادر یک با فرقی برام ونادر حسام

 .نشستم رل پشت وبعد کردم خداحافظی هم نادر با
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 از واتومبیل فشردم گاز روي پامو باالخره روشنیدم حسام نشدنی تمام تقریبا هاي توصیه ازاینکه بعد
 .پیچید گوشم توي الستیکهاش جیغ وصداي شد جاکنده

 .چرخید می زندگیم اطراف ذهنم اما بود جلو به رو نگاهم

 .شدم قدرشناسش دیر خیلی که مادري

 .بود اسطوره یک برام خودش اما نساخت برام مادرم از خوبی ي چهره هرچند که پدري

 وجدان عذاب این بتونم شاید کشید می نفس روزي مادرم که هوایی وتنفس مادریم شهر به بارفتن
 .بدم کاهش اندکی رو لعنتی

 .شکافت می رو جاده جت مثل اتومبیل

 .نشست لبم روي کمرنگی لبخند برونم آروم کرد می تأکید آخر ي لحظه تا که حسام آوردن یاد بابه

 قلب به نادر و حسام دریغ بی هاي محبت اما کردم فراموش رو زدن لبخند سحر رفتن از بعد من
 .نخورم وزمین نشه خم زانوهام شد می باعث وهمین کرد می تزریق امید م وخسته ناامید

 .شدم وپیاده کشیدم کنارجاده روبه ماشین گذشته ساعت چند نمیدونستم

 .داشت دلبري قصد توان ي وباهمه بود کشیده سر به رو سیاهش چادر آسمون

 .دوختم آسمون زن چشمک هاي ستاره روبه نگاهم

 .نداختن می من به نامطمئنی نگاه وسرنشینانش کرد می عبور جاده از اتومبیلی گاهی هراز

 .ها ستاره تماشاي براي کردن توقف تاریک ي جاده این تو شک بی بود دیوونگی خب
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 .نداشتن من قرار بی قلب از خبري امااونا

 .معناست بی تاریکی از ترس دیگه بگیره آغوشت در وترسناك سیاه شبح یک مثل تنهایی وقتی

 .بودم مجنون یک ومن میاره جنون تنهایی

 .نداشت یی واهمه هم سقوط از حتی دیگه که یی دیوانه

 .واسم بود معناشده بی ها ترس ي همه لیلی عشق از که بودم مجنونی من

 .بودن شده آپدیت روزها این هاي لیلی حسام قول به

 .هاشون خواسته به رسیدن براي فقط داشتن دلبري قصد

 هاش بنده نادانی به خدا بین واین پرست لیلی که وپولدارهایی بودن شده پرست پول که هایی لیلی
 .نگریست می

 .متنفرشدم مونثی هرجنس از سحر ازناروي بعد

 .دارن وجود هم بد مردهاي گفت می حسام

 .کرد می فرقی چه من براي اما

 .بود متفاوت همجنسانم باقلب قلبم جنس من

 .اي شیشه گوي یک راحتی به شکست

 گرگ هم من همجنسان که کرد می فرقی چه دیگه بود روشکسته من  اي شیشه سحرقلب وقتی
 بودن؟
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 .درید قلبمو وار وگرگ داشت برتن میش لباس که بود سحري مهم من براي

 یا شده تحمل قابل غیر برام دیگه منی،تنهایی احواالت همه به توشاهد:کردم زمزمه آسمون روبه
 .بده صبر یابهم بگیر جونمو

 .نشوند لبهام روي به ولبخندي زد چشمک یی ستاره

 .افتادم راه وبه نشستم رل پشت

 روحس مادرم بوي االن ازهمین ومن بود نمونده اي فاصله بود مادرم زادگاه که شهري به رسیدن تا
 .کرد می

 .نبودم بیش اي دیوونه هم من شک وبی بود دیوونگی ذهنیات این

 .بستم چشم صندلی پشتی به سرم دادن وباتکیه کردم پارك یی گوشه رو شهراتومبیل به بارسیدن

 

 .جداشد ازهم اتوماتیک پلکام اي زننده بانور

 .گرفت هدف نورنگاهمو

 .بخشید می زمین به منت بی خورشید که نوري به کنه عادت تا کردم وبسته باز بار چند پلکامو

 .دادم تنم به وقوسی کش

 .بود گرفته ازم رو هرکاري توان ضعف اما بردم فرمون به دست

 .گرفتم دوباره جونی متریم چند در اي مغازه بادیدن
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 .شدم مغازه وارد ضعف از لرزان وباتنی پریدم پایین ازاتومبیل

 .پسرم اومدي خوش:وگفت پاشید روم به لبخندي فروشنده

 .سالم:زدم ولب شد کشیده روشنش نگاه روي به سپیدش موهاي روي از نگاهم

 .داد تکون سالم عالمت به سري بامهر

 .کرد رصد رو محلیش لباس تازه نگاهم

 .اومد می حد از بیش پرمهرش ي چهره به که لباسی

 .شدم خارج مغازه از وکیک آبمیوه پاکت چند خرید از وبعد کشیدم صورتم به دستی

 .بردم فرمون به دست وآبمیوه کیک خوردن از وبعد نشستم اتومبیل داخل

 .انداختم حرکت روبه واتومبیل کشیدم عمیقی نفس

 .کردم ومسیرموعوض انداختم بود کنارم صندلی روي که یی نقشه به نگاهی نیم

 .بود فاصله مادریم روستاي به تارسیدن ساعتی

 .کردم وروشنش بردم پخش سمت روبه دستم

 .انداخت طنین گوشم در خواننده گرم صداي

 پرستم می دارم سینه تو که عشقی این من

 باتوهستم که اي لحظه نمیدم دنیایی به
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 باتوهستم مرگ تادم قسم عشقمون به

 دستم داده کاري چه عشقت که واي اي ببین

 

 .شد لبم مهر تلخ لبخندي

 .سحربود ي عالقه مورد آهنگ

 خونده تو براي من قلب از رو آهنگ این گفت می

 

 سپردن دل چشمات به داره عجیبی دنیاي چه

 تومردن وازعشق ودلتنگی ودلهره غم

 بارون هق هق جنون تامرز کشه می منو

 وجون دل از همیشه داشتی دوست که که بارونی اون

 .پرکرد رو اتومبیل مسکوت فضاي م قهقهه صداي

 .لعنتی قلبت حرف بود این بزنم فریاد صورتش تاتوي حاال کجابود

 .افالطونی عشق اون بود این

 

 خوبه چه خوردن غم تو عشق از که دونی نمی
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 .شده خرد که غروریه از غم این نیست س،ازعشق کننده دیوونه!خوبه

 .شده لگدمال که مردونگیه از

 .خودخواهم بذاربگن

 به بچسبونی هم وجودتوبه ي شده شکسته هاي تکه تونی ونمی نمونده هیچی ازت وقتی خودخواهیه
 بسوزونی؟ دل داغونت حال

 

 خوبه چه بردن دل تو رنگ خوش چشماي ازاون

 شم تومی محو وقتی داره حالی چه دونی نمی

 پیشم تویی وقتی کنم می فراموش دنیارو یه

 

 "یحیایی مجید_عجیب رویاي"

 .کردم وخاموشش رفت پخش سمت به دستم

 .بشنوم خواستم نمی

 .بزنه دامن بدم حال به هم ها آهنگ این خواستم نمی ودیگه بود داغون کافی ي اندازه به حالم

 .بربست رخت وجودم از بدم وحال پیچید بینیم زیر آوري سکر بوي روستا اول به بارسیدن
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 .بخشید می بهم خوبی حس چرخیدن می اطراف محلی بالباس که مردانی دیدن

 .کشیدم پایین رو وشیشه کردم متوقف ماشینو

 .افتاد جوان مردي روي به ونگاهم چرخوندم اطراف نگاهمو

 .شد مهر لبم روي روزها این ي همه مثل کمرنگی لبخند

 .ببخشیدآقا:وگفتم بردم باال صدامو

 .نشست من روي وبه باالاومد نگاهش

 .گذاشت جلو قدمی

 بله؟:وگفت کشید درهم چهره

 .بده روبهم رحمانی محمد ي خونه آدرس ممکنه سالم،اگه:-

 داري؟ چکارشون:وگفت چرخید اتومبیلم روي نگاهش

 .کرد غلیان وجودم تو عصبانیت کنجکاویش از

 .کنم کنترلش کردم سعی

 .پیچید گوشم تو صداش

 .دارم یاد به من که کنه،اززمانی نمی زندگی خونه تواون کسی دیگه وقته خیلی:-

 .بدي بهم شو خونه آدرس خوام شم،می نوه میدونم،من:وگفتم پاشیدم روش به اجباري لبخندي
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 .شد صورتش مخلوط وتعجب بهت با توأم حالتی

 اون به بري نمیشه اومدي،باماشین خوش:وگفت ایستاد مقابلم دقیقا و برداشت قدم اتومبیل سمت به
 .بذاري جایی اتومبیلتو ،بایدباریکه خونه،راهش

 کجا؟ آخه:کردم وزمزمه بردم فرو موهام میون هامو پنجه باکالفگی

 بذاري رو اتومبیلت تونی می نزدیکه ماهمین ي خونه:وگفت نشست کنارم صندلی روي سرعت به
 .حیاط داخل

 .کنه صحبت فارسی کنه می سعی سختی به بود پیدا وکامال بود داشتنی دوست ش لهجه

 اتومبیل از امیر ي خونه حیاط داخل اتومبیلم کردن پارك از وبعد انداختم حرکت به رو اتومبیل
 .شدم خارج

 .کشید بیرون عقب ي جعبه رواز چمدونم امیر

 .چرخوندم خونه ي وساده زیبا حیاط اطراف نگاهمو

 .زد حرفی امیر به خطاب کردي زبان به که رسید گوشم به زنی صداي لحظه همون

 .رسوندم زن به نگاهمو

 .بخشید می قلبم به عجیبی آرامش شادش رنگهاي که محلی بالباس که مسن زنی

 .برداشت قدم من سمت به وبعد داد رو پاسخش امیر
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 به دیگه یی روستاست،تالحظه این بزرگ من پدرِ آقامهرشاد:گفت شیرینش ي وبالهجه زد لبخندي
 .پدربزرگت خونه به میریم هم همراه نهار از ماباش،بعد پیش رو نهار گه می برمیگرده،مادرم خونه

 .بشم مزاحمتون خوام نمی:وگفتم گزیدم لب مستأصل

 .برادر خداست،بیاداخل حبیب آقامهرشاد،مهمون حرفیه چه این:وگفت زد م شونه به اي ضربه

 .شدم راهی خونه سمت به امیر با قدم هم

 پسرم،خوش سالم:گفت فارسی به سختی وبه زد لبخندي پسرش همراه به من بادیدن امیر مادر
 .اومدي

 .شدم مزاحمتون که ممنونم،ببخشید:-

 .داخل پسرم،بفرما نزن حرفو این:-

 .بفرمایین شما:-

 .شد خونه وارد و پاشید روم به لبخندي

 .شدم داخل امیر همراه

 .نشستم اي گوشه

 .بود بخشیده خونه به عجیبی آرامش رنگارنگ باف دست فرشاي

 دلنشینش لبخند وبا گذاشت مقابلم رو رنگ خوش چاي هاي لیوان بعد لحظه چند رشماد
 اي؟ لطیفه داشت،پسر دختر یک فقط پدربزرگت:گفت
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 .بله:گفتم وبالبخند دادم سرتکون

 نزد؟ حرفی برات آذرگل از پسرم،هیچوقت بودم دوست مادرت با من:-

 .گفتم می چی

 .بزنه بهم ش گذشته از حرفی که نبودم صمیمی مادرم با اونقدر من

 .شنیدم عمرش آخر روزهاي در ومادرم پدر ازدواج مورد در محوي چیزهاي فقط

 .نخیر:زدم لب

 وخوش بود،مهربون شادي خیلی دختر مادرت:گفت وار وزمزمه زد لبخندي خانم آذرگل
 .محمد ي دردونه دختر شد ولطیفه نشد فرزندي صاحب لطیفه از بعد برخورد،مادربزرگت

 .کرد مکث

 .زدن حرف براي بود مردد انگار

 .جان مادر ها صحبت این براي هست وقت حاال:گفت بالبخند امیر

 .شد گم راهرویی پیچ ودر برخاست جا سر واز داد تکون سري خانم آذرگل

 کنی؟ می زندگی تهران مهرشاد آقا:وگفت رونوشید چاي از یی جرعه امیر

 .بله:-

 اومدي؟ کردستان به چرا:-

 .م روحیه وتعویض مادریم شهر دیدن براي:-
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 .گرفت ازش رو زدن حرف فرصت زد می صدا رو نامش که مردي صداي

 .اومد پدرم:زد ولب برخاست سرعت به

 در زاواي در کرد می خیره رو چشم ش ورزیده هیکل که قد بلند ومردي شد باز در لحظه همون
 .شد ظاهر

 .کشید پسرش روي به من از ناآشناشو نگاه

 .گفتم سالم وبالبخند شدم بلند

 .شد امیر با صحبت ومشغول داد تکون سري جدي ي چهره باهمون

 .بودم وعصبی کسل حسابی بفهمم حرفاشونو تونستم نمی ازاینکه

 در مهمان عنوان به من بودن از انگار همسرش آذرگل وبرخالف بود عبوسی مردي هم خان قربان
 .بود ناراضی ش خونه

 .کنم روتحمل فضایی چنین ازاین بیشتر تونستم نمی

 .شدم خیز نیم

 .شد خیره بهم وسوالی چرخید سمتم به امیر نگاه

 .جان امیر کنم زحمت رفع دیگه من بهتره:وگفتم ایستادم

 .مهرشاد پخته نهار مادرم اما:وگفت انداخت پدرش به نگاهی نیم امیر
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 به کن،بهتره تشکر ازشون:گفتم بود خان قربان عبوس ي چهره روي به نگاهم که ودرحالی گزیدم لب
 .میاره درم پا از داره برم،خستگی پدربزرگم ي خونه

 پدربزرگت ي خونه به رسیدن تا پس:گفت خاست برمی سرجا از که ودرحالی داد تکون سري امیر
 .کنم می همراهیت

 .کنی می لطف:زدم لب

 .شدم خارج خونه از امیر وهمراه کردم خان باقربان کوتاهی خداحافظی

 .ظاهرشدن مقابلمون ورزیده دومرد حیاط درب از خروجمون محض به

 .خودم همسن تقریبا ودیگري بود مسن یکی

 .کرد احوالپرسی باهاشون بود ناشناخته من واسه که زبونی وباهمون داد دست باهردو امیر

 .دوخت شوبهم وغریبه خصمانه نگاه جوان مرد

 .خان قدرت عموم:وگفت کرد اشاره مسن مرد وبه چرخید سمتم به امیر

 .عموم پسر جامیر و:وگفت رفت جوان مرد سمت به دستش

 .داشت نرمتري رفتار خان قربان به نسبت خان قدرت

 .داشت وجود دیگه خان قربان یک انگار وحرکاتش جامیر چشمان در اما

 .شدم راهی امیر همراه جامیر و خان باقدرت خداحافظی از بعد

 .ریخت می وجودم به خوبی واحساس کرد می تداعی برام رو ونادر حسام ي صمیمانه رفتارهاي امیر



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 39 
 

 باعث که ببخشی میشی،باید امیر،خسته من به روبده چمدون:وگفتم کردم دراز سمتش به دست
 .شدم زحمتت

 ي وظیفه ومن غریبی مهرشاد،تواینجا نزن حرفو این:وگفت گرفت شکل لبهاش روي مهربونی لبخند
 به بود،ما پدرم میدونم،حضور روهم نموندي نهار براي اینکه کنم،دلیل کمک بهت که میدونم خودم
 .شدي نمی ناراحت امروز شک بی داشتی برخورد باهاش بیشتر توهم کردیم،اگر عادت پدرم رفتار

 فرزندي؟ تک:پرسیدم ربط وبی ناخودآگاه

 .دوسالمه و دارم،بیست خودم از کوچکتر خواهر دوتا نه:-

 .زدم رنگش سبز نگاه به لبخندي

 .رنگ مشکی لخت باموهایی سفید وپوستش بود تیره سبز رنگ به چشماش

 .کرد می جذب اختیار بی رو هرکسی که میزد موج ش چهره توي مهرخاصی

 .شدیم باریک یی کوچه وارد و کردیم طی رو طوالنی چندان نه سرپایینی

 .آورد می لبم روي لبخندبه بودن مانند بی وزیبایی سادگی تو که کاهگلی هاي خانه

 .ایستاد زده وزنگ رنگ سرخ دري مقابل امیر

 .شدم متوقف هم من

 .کشیدم بیرون شلوارم جیب داخل از رو وکلید دوختم در ي زده زنگ قفل به نگاهمو

 .موند خیره خشکیده درختاي با کوچک باغی روي به نگاهم ورودي در شدن باز از بعد
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 چندان نه ساختمون روي به رو نگاهم وبعد گذروندم نظر از رو کوچک وحیاط باغ اون جزء به جزء
 .دادم سوق خونه بزرگ

 مهرشاد،بهتره شم نمی مزاحمت بیشترازاین دیگه:گفت وبالبخند داد قرار در کنار رو چمدونم امیر
 .کنی استراحت

 .داد جوابمو تواضع با هم وامیر کردم ازش مختصري تشکر

 .برداشتم قدم ساختمون سمت وبه فشردم دستم داخل چمدونو ي دسته

 .ایستادم ورودي در ومقابل رفتم باال بود داده فاصله زمین سطح از رو خونه که یی پله دو از

 .شدن داخل براي بودم مردد بودم ایستاده مادریم ي خونه مقابل ودر بودم اومده تااینجا که حاال

 .کردم نزدیک درب ي زده زنگ قفل روبه کلید هم وبعد کشیدم صورتم به دستی کالفگی با

 .کردم عبور کوتاه راهروي واز کشیدم هم در چهره

 .بودم تعجب غرق بود پا سر هم هنوز وازاینکه بود شده ساخته وکاهگل آجر با خونه

 فضارو وهمین بود خاك رنگ به هم ودیوارها بود پنجره از خبري نه چون بود تاریک خونه داخل
 .داد می نشون ودلگیر آلود هراس

 .دادم قرار یی گوشه رو چمدونم

 .نداشتم استراحت زمان فعال شک وبی بود خاك از پر خونه کف نماي نخ فرش

 .نشست لبم روي کمرنگی لبخند جارو وبادیدن کشیدم سرك آشپزخونه داخل به
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 .ایستادم خونه وسط دست به جارو

 .شدم می رومتحمل فرسایی طاقت کار چنین باید که بود باري اولین

 .کردم وشروع فشردم هم به لبامو

 .افتادم اي گوشه وباخستگی اومد در قبولی قابل طور به فرش باالخره روبی خاك بار سه از بعد

 .انداختم مچیم ساعت به نگاهی نیم

 .ظهربود از بعد پنج ساعت

 .شد بلند آلود اعتراض شکمم فریاد صداي

 .بودم نخورده چیز هیچ صبح از داشت حق

 .رسید گوشم به در شدن کوبیده صداي که شدم خیز نیم

 باز براي رو راه اینهمه باید حاال:گفتم وار زمزمه وزیرلب کردم هدایت بیرون به نفسمو باخستگی
 .کنم طی در کردن

 .نبود یی چاره

 .پیمودم رو حیاط وطول خارج خونه از

 .نشست امیر بخش آرامش نگاه روي ونگاهم کردم باز درو

 مهرشاد؟ کردي پا به وخاکی گرد چه:گفت وبالبخند گذروند نظر از پامو سرتا

 .نبود کردن زندگی قابل بودم،اصال مجبور:-
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 ..و نموندي نهار براي که شد ناراحت خیلی مادرم:زد ولب گرفت سمتم به ظرفی

 .پرید حرفش میون ظریفی صداي

 .سالم:-

 رنگ نگاهم مقابل تیره سبز چشم جفت یک آغاز ودر دادم سوق صدا صاحب سمت به رو نگاهم
 .گرفت

 .فرم وخوش برجسته ولبهایی رنگ یی وقهوه بلند ابروهاي

 .رسیدم نگاهش به باز وبعد چرخید محلیش لباس روي به نگاهم

 .بودم کرده فراموشت آتوسا:گفت باخنده امیر

 .شدم خیره امیر به سوال عالمت غرق یی باچهره

 .شد متوجه

 .خواهرم آتوسا:وگفت کرد دخترهمراهش به یی اشاره

 .گزیدم لب

 .کشید سمتش به نگاهمو آتوسا ظریف صداي

 .واجبه سالم جواب:-

 .سالم،خوشبختم:زدم لب میدادم سرتکون که درحالی

 .هم من:وگفت کرد جاخوش لبهاش روي شیرینی لبخند
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 .کرد می صحبت فارسی راحتی وبه نداشت اي لهجه هیچ امیر برخالف

 .گرفتم آتوسا از اجبار به شاید نگاهمو امیر باصداي

 .مهرشاد،خدانگهدارت میام کمکت به حتما فردا من:-

 .دادم تکون خداحافظی عالمت به سري

 .شدند دور من واز کرد گرد عقب خواهرش همراه به امیر

 .بست بر رخت ذهنم از ظرف داخل غذاي جز به وهرچیزي دروبستم

 

 داده آزارم نمش بوي شب طول تمام که تشکی وروي دادم فاصله هم از پلکامو سختی به در باصداي
 .شدم خیز نیم بود

 .رسید نمی گوشم به صدایی اماهیچ دادم فرا گوش کمی

 دراز تشک روي دوباره ورفته شده ناامید من توسط در کردن باز از ناخونده مهمون این که تفکر بااین
 .کشیدم

 .روشنیدم ورودي درب شدن باز صداي لحظه همون

 .شد میخکوب امیر خندان ي چهره روي به ونگاهم پریدم سرجا از سرعت به

 خدایی کردم ظهره،فک نزدیک دیگه بخیر،البته سالم،صبحت:گفت پهنش لبخند وباهمون دروبست
 .پایین پریدم دیوار از همین واسه نکردي باز درو که اومده سرت بالیی نکرده
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 .کردم فوت بیرون به حرص با ونفسمو فشردم هم به پلکامو

 .بود شده رونمایی حسام از جدید ورژن یک

 تکوند می رو لباسش روي خاکهاي که حالی ودر گذاشت زمین روي به رو دستش داخل ظرف امیر
 خوابی؟ می انقدر همیشه تو:گفت

 .زدم ولب گذاشتم خونه ي گوشه رو زده نم وپتوي تشک

 .کردم عادت هام داري زنده شب به که ها تازگی واقع در اوقات،یعنی اغلب:-

 .فرستاد نهار هردومون براي مادرم کمکت براي اومدم می داشتم:وگفت داد تکون سري

 به راضی واقعا نداره،ولی حرف کنم،دستپختش تشکر مادرت از حضورأ باید:وگفتم زدم لبخندي
 .برم شهر به خرید براي باید نیستم،امروز زحمت

 باید کلی خرید براي اما داره مغازه اینجا:گفت گذروند می نظر رواز خونه جزء به جزء که درحالی امیر
 .بري شهر به

 .دادم تکون سري

 .شدیم کاري تمیز مشغول امیر همراه خانم آذرگل دستپخت طعم خوش نهار خوردن از بعد

 .امیر بریدم دیگه:زدم ولب نشستم خونه ي گوشه خستگی با دوساعت گذشت از بعد

 پشت به:گفت کرد می گردگیري دستمال با رو پدربزرگم و بزرگ مادر عکس قاب که حالی در امیر
 .مهندس کردي عادت نشینی میز
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 .بریم شهر به هم همراه بعد که کن استراحت کمی بشین شک،بیا بی:گفتم زنان نفس نفس

 .کرد جاخوش وکنارم داد قرار تاقچه روي به رو دستمال

 .پرسید مقدمه بی سکوت لحظه چند از بعد

 مهرشاد؟ هست زندگیت تو کسی:-

 چیه؟ منظورت:وگفتم زدم زل بهش متعجب

 .زد نقش لبخند از طرحی لبهاش روي وبه اومد کش لبهاش

 .جناب عشقه میشی،منظورم متوجه خوب منظورمو:وگفت انداخت باال یی شونه

 .کشید پر سحر سمت به م گسیخته افسار ذهن هم باز

 .بود:وگفتم کشیدم هم در چهره

 نیست؟ االن یعنی:پرسید متعجب

 خوري؟ می چاي:گفتم بحث این به دادن خاتمه وبراي دادم تکان نفی عالمت به سري

 داري؟:زد ولب پاشید روم به پهنی لبخند

 .نه:وگفتم کوبیدم پیشونیم به آرومی ي ضربه

 .نیست مهم:-

 .داد ادامه وبعد کرد مکث کمی
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 مثل باشم یکی من داشت آرزو نداشتم،پدرم صمیمی دوست هیچوقت من مهرشاد میدونی:-
 به که نشدم،زمانی خواست می پدرم که اونی امامن احساس بی وتقریبا جامیر،باقدرت،جدي

 که بودم ساله پنج کرد،حدودأ انتخاب واسم پدرم رو بزرگتره ازم ماهی چند که جاوان دنیااومدم
 جاوان رفتارهاي از ومتقابال شد بیشتر جاندخت به احساساتم شدم که ردنیااومد،بزرگت به جاندخت

 عالقه کوچکترش خواهر به من که اینه من مشکل اما دخترخوبیه شک بی هم شدم،جاوان متنفر
 .آرزو کوچکترم خواهر همسن سالشه هفده حدودأ مندم،جاندخت

 .داشت غم سیاه رنگ که بود امیر چشماي روي به نگاهم

 همون بخواد خدا امیرجان،هرچی نکن فکر بهش:وگفتم کوبیدم ش شونه به اي آهسته ي ضربه
 .میشه

 .کرد تکرار رو من کالم تکه لبخند با

 .شک بی:-

 .گفت عمق لبم روي لبخند

 .دیرمیشه وبرگردي بري شهر مهرشاد،تابه دیگه بریم بهتره:وگفت شد خیز نیم سرجا بر امیر

 .دادم تکون سري

 .شد خارج خونه از امیر

 .افتادم راه به امیر دوشادوش و شدم خارج خونه از وخاکم گرد از پر لباس تعویض از بعد هم من

 .کردیم طی رو خان قربان ي تاخونه مسافت
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 ودختري شد باز سرعت به در که بزنه در به اي ضربه تا کرد بلند دست امیر رسیدیم که درب مقابل
 .شد ظاهر در زاواي در زنان نفس نفس روشن آبی محلی بالباس نقش ریز

 .گرفت پناه وپشتش کشید فریادي امیر بادیدن

 کابان؟ شده چت:وگفت کرد دختر معطوف رو نگاهش متعجب امیر

 .داد رو پاسخش کوردي به دختر

 .کابان کشمت می:زد فریاد وتقریبا شد خارج حیاط از خشم از سرخ یی چهره با آتوسا لحظه همون

 .چرخید سمتم به نگاهش

 .گفت سالم زیر وسربه گزید لب

 .دادم تکون براش سري

 آوره،هردوتون خجالت:گفت آتوسا روبه بده نشون روخشمگین خودش کرد می سعی که حالی در امیر
 نمی هاتون بازي سبک ازاین راحت اینجابودن کاماش یا اگرپدر،جامیر شک سالتونه،بی نوزده

 .گذشتن

 .اینجام من:گفت امیر به ورو کشید سرك آتوسا سر باالي از قد بلند مردي لحظه همون

 .کاماش غیرتی بی که حقا:زد لب باخنده امیر

 .کشید درهم چهره کاماش

 .پسردایی نبر سوال زیر منو غیرت:وگفت کوبید امیر ي سینه به آرومی ي ضربه
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 .میزد حرف لهجه بدون آتوسا مثل هم کاماش

 .بود کرده ایجاد قشنگی هارمونی رنگش خاکستري چشماي با که داشت تن به رنگی طوسی پیراهن

 .سرخورد من روي به نگاهش

 .گذروند نظر از پامو سرتا

 .دوخت امیر به سوالشو غرق نگاه دوباره بعد

 خان محمد ي مهرشاد،نوه عزیزم دوست:گفت کاماش وروبه داد قرار کمرم روي به رو دستش امیر
 .رحمانیه

 .خوشبختم:وگفت کرد دراز دست بالبخند کاماش

 .هم من:زدم لب

 زمانی تا دیگه،بهتره بریم بهتره:گفت من به خطاب گذاشت می حیاط داخل به قدم که درحالی امیر
 .برنخوریم شب به گردیم برمی که

 سالمتی؟ به کجا:زد لب شد می راهی دنبالش به که درحالی کاماش

 .کرد کند امیرقدم

 .شهرمیریم داره،به خرید مهرشاد:-

 .داد تکون سري کاماش

 .گذاشتم داخل به قدم
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 .موند خیره بودن نشسته چوبی تختی روي به که زن چند روي به نگاهم

 .دادم تشخیص میونشون رو خانم آذرگل

 پسرم،چه سالم:گفت داشت برمی قدم سمتم به که ودرحالی اومد پایین تخت از سرعت به بادیدنم
 عجب،خوبی؟

 .گفتم عمیقی بالبخند

 .نظیرتون بی دستپخت براي وتشکر ادب عرض براي بیام خواستم آذرخانم،ممنونم،می سالم:-

 .چاي جونت،بفرما پسرم،نوش کنم می خواهش:-

 .داد پاسخ من جاي به امیر

 .داره خرید بریم،مهرشاد شهر به مادر،باید نداریم وقت:-

 .انداخت طنین گوشم توي ظریفی صداي

 داداش؟ بیام تونم می هم من:-

 .دادم سوق صدا صاحب سمت روبه نگاهم

 .بود آتوسا

 .کنم خرید خوام می:داد ادامه

 .نداره اشکالی نظرمن از:وگفت انداخت باال اي شونه امیر

 .شد دوخته مادرش به منتظر آتوسا نگاه
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 بري تونی می:گفت داشت برمی قدم تخت سمت وبه کرد می گرد عقب که درحالی خانم آذرگل
 .بدي باید خودت روهم وپدرت جامیر جواب مادر،فقط

 .رودیدم آتوسا ي گرفته ي چهره وضوح به

 برگشتم که بشه،زمانی پیداشون زودي این به کنم نمی فکر:گفت خاست برمی سرجا از که درحالی
 .جوابشونومیدم

 .داد ادامه امیر روبه هم بعد

 .داداش بشم آماده میرم من:-

 .شد راهی آتوسا دنبال به هم کابان

 .نشستم رل وپشت رفتم اتومبیلم سمت به

 .کرد جاخوش عقب صندلی داخل هم وکاماش نشست کنارم در امیرهم

 .شدم خارج حیاط از

 .نشستن کاماش کنار ودر شدن خارج خونه از هم وکابان آتوسا بعد چندلحظه

 .شد جاکنده از باصدا واتومبیل فشردم گاز روي به پامو

 .بود پرکشیده سحر سمت به ذهنم اتومبیل بر ساکن سکوت در هم باز ومن بود بیرون به همه نگاه

 .بودم غرق وشادي عشق در که شیرینی روزهاي

 .صادقه باهام کردم می فکر که بود دختري براي آرامش کردن مهیا وذکرم فکر ي همه که روزهایی
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 .بود زندگیم تموم که دختري

 .گرفت می جون باهرنفسش که قلبی روي گذاشت پا راحت خیلی که دختري

 .بود کرده تنظیم سحر نفساي با رو ضربانش که قلبی

 .پرید م دهنده آزار افکار میون وپا دست چهار کاماش صداي

 مهرشاد؟ خوندي چی:-

 .مدیریت:زدم لب داشتم چشم بهش آینه داخل از که ودرحالی گزیدم لب

 .داره دوست رو رشته این هم خوبه،آتوسا:گفت وار وزمزمه انداخت باال ابرویی

 آتوسا؟ نه مگه:داد ادامه و چرخید آتوسا سمت به

 خورد می چشم به پیشونیش روي به غلیظی اخم که ودرحالی انداخت کاماش به نگاهی نیم آتوسا
 .نه:گفت

 .دیدم آتوسا روي روبه کابان حیرت از لبریز نگاه

 .بود شده دوخته اطراف بکر مناظر به شیشه از آتوسا احساس از عاري و تفاوت بی امانگاه

 .مرموزِ خیلی آتوسا رفتار کردم می احساس جورایی یه

 .طوفانی وگاهی آروم گاهی دریا مثل

 .کشیدم دست آتوسا رفتاري تناقص به کردن فکر از امیر باصداي

 مهرشاد؟ بذاري آهنگ یه میشه:-
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 .بردم پخش سمت به ودستمو دادم تکون سري

 .کرد پر رو اتومبیل مسکوت فضاي خواننده گرم صداي بعد کمی

 خندي می اماتو کنم می التماس من

 بندي می چشماتو مونم می خیره من

 فهمی چرانمی بودم عاشقت من

 سهمی من براي قلبت از نمونده

 کردي لج که تویی آرومم که منم

 کردي کج راهتو لحظه ازهمین تو

 شی سابق شبیه تونی می یااینکه

 عاشقشی خواي می نه میدي من به دل نه

 

 .کردم می احساس خودم روي به رو نگاهی سنگینی

 رنگ سبز چشم جفت یک روي به اول ي وهله در و شد جذب آینه سمت به آهنربا مثل نگاهم
 .نشست

 

 تشویشم دچار شاید همه ازاین
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 آتیشم به نکش وبارفتن بمون

 تشویشم دچار شاید همه ازاین

 آتیشم به نکش وبارفتن بمون

 میده نشون تورو احساسم دونی می

 میده تکون غمت دنیامو تموم

 داري آرزو یه من شبیه توهم

 وبیداري خواب تو باشم تو سهم که

 

 .کردم می احساس رو نگاه یک سنگینی هنوز اما فرودادم بااضطراب دهانمو وآب گرفتم ازش نگاه

 .شناختم می رو صاحبش که نگاهی

 .نشه پرآرامش سبز چشم جفت یک جذب لجبازي با بازهم تا دوختم رو به رو سرکشم نگاه

 .داشت قوي آهنرباي یک واقعا نگاهش انگار

 

 کردي لج که تویی آرومم که منم

 کردي کج راهتو لحظه ازهمین تو

 شی سابق شبیه تونی می یااینکه
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 عاشقشی خواي می نه میدي من به دل نه

 تشویشم دچار شاید ازهمین

 آتیشم به نکش وبارفتن بمون

 تشویشم دچار شاید ازهمین

 آتیشم به نکش وبارفتن بمون

 "جلیلی سامان_تشویش"

 

 .پریده مهرشاد؟رنگت خوبی:زد ولب انداخت م پریده رنگ ي چهره به نگاهی نیم امیر

 .بشم مسلط بود کرده پا به ولوله وجودم در که اضطرابی به کردم وسعی گزیدم لب

 .داداش خوبم:گفتم کمرنگی بالبخند

 .کرد بیرون به معطوف رو نگاهش وبازهم داد تکون سري

 پارك بزرگی فروشگاه مقابل امیر وباراهنمایی کردم رها بیرون به نفسمو خستگی با شهر به بارسیدن
 .کردم

 .شدن پیاده اتومبیل از همه

 .همقدم باآتوسا هم وکابان شد همراه وامیر بامن کاماش

 .شدیم فروشگاه وارد
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 .شیدک طول ساعتی خریدمون

 .ایستادیم اتومبیل کنار در وآتوسا کابان ومنتظر شدم خارج وکاماش امیر همراه فروشگاه از

 دختر به چشم که کاماش به عمیقی بالبخند رو ونگاهم فروبرده جینم شلوار جیب داخل دستامو
 .دوختم داشت زیبایی

 .چرخید سمتم به نگاهش گذروند نظر از رو دختر پا سرتا از ازاینکه بعد

 گذشت؟ خوش:زدم ولب انداختم باال ابرویی

 .خالی شما بله،جاي:وگفت خندید وباابهت مردونه

 .برداشت قدم سمتم به

 داریم؟ مگه میشه مگه باتماشا؟اصن من برادر آخه:وگفت کوبید م شونه به آرومی ي ضربه

 .دادم سرتکون تأسف به

 کردي،نه؟ می زیاد شیطونی تهرون:گفت بالبخند

 .نداشتم دوست اما داشتم موقعیت:وگفتم انداختم باال اي شونه

 .ورچید لب

 .ترکوندم می بودم تو جاي توسرت،من خاك:وگفت کشید آهی

 .ترکوندما می:گفت اي کشیده وباصداي کرد گرد چشماشو

 .شد بلند سرش پشت از امیر صداي
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 چیو؟:-

 .چرخید سمتش به کاماش

 .هیچی:وگفت انداخت باال یی شونه

 .میزدین حرف هیچی ترکوندن مورد در داشتین:-

 ..خب واقع در نه:گفت پته تته با کاماش

 .نکن اعتماد لقه،بهش دهن زیادي امیر این:وگفت چرخید سمتم به مقدمه بی

 .میزنه توهم اوقات بیشتر نگیر،کاماش جدي زیاد:گفت من به رو زنان لبخند امیر

 .دارم اعتماد چشمام از بیشتر امیر به من:گفتم بود نوسان در وکاماش امیر بین نگاهم که درحالی

 .گرفت عمق امیر ولبخند انداخت باال ابرویی کاماش

 .شدند خارج فروشگاه از هم وکابان آتوسا بعد لحظه چند

 وچراغ ها مغازه اندك نور در وشهر بود گرفته زمین سر روي به رنگشو چترسیاه بازهم آسمون
 .بود کرده ایجاد رو بخشی آرامش هافضاي

 .انداختم ساعتم به نگاهی نیم

 .بود شب نه ساعت

 .من رستوران،مهمون یک به بریم شام چطوره:گفتم امیر به رو ناخودآگاه

 .پذیرفت ناچار به هم وامیر کرد استقبال پیشنهادم از کاماش
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 .کردم توقف وزیبایی شیک رستوران مقابل کاماش راهنمایی وبه شدیم اتومبیل سوار

 .برداشتیم قدم رستوران سمت وبه شدیم پیاده

 روشن چشمم:گفت کاماش به خطاب داشت اطراف به نگاه که حالی در کابان ورودمون محض به
 اومدي؟ اینجاها داداش،باکی

 .شد دوخته کاماش به همه نگاه

 .نمیشه باورم که دوستات با نگو:وگفت پرید حرفش میون کابان اما کرد باز لب

 همون ودر شد راهی رستوران محل ترین انتهایی در نفره شش میزي سمت وبه کرد تند قدم کاماش
 .اینجااومدم به دوستام با جان،من کابان نشه خواد می بشه باورت خواي می:گفت حال

 .نمیشه باورم که معلومه:گفت مرموزي وبالحن نشست میز پشت برادرش مقابل کابان

 .من خواهر خودته میل:گفت صداش در نهفته شیطنت وبا انداخت باال اي شونه کاماش

 یک که بود وآمد رفت در بود گرفته باال که وبحثشون وکاماش کابان بین عمیقی بالبخند نگاهم
 .کرد پیدا تلقی رنگ سبز نگاهی با لحظه

 .بگیرم چشم ازش تونستم نمی وجه هیچ به امامن انداخت زیر وسربه گرفت رنگ آتوسا هاي گونه

 .بود شده پا به وجودم تو یی ولوله

 .آفرین واسترس ناشناخته احساس یک

 .نبود خودم دست در سرکشم نگاه کنترل وجه هیچ وبه بودم شده انگارمسخ
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 .دوختم چشم بهش ومتعجب شدم خارج شوك از امیر بلند تقریبا باصداي

 خوري؟ می کجاست؟چی حواست:گفت کشیده درهم اي باچهره

 .جوجه:زدم لب زحمت وبه دادم فرو دهانمو آب

 .شد کشیده داشت چشم بهم شده وریز متفکر چشمهایی با که کاماش روي به نگاهم

 .گرفتم ازش نگاه مضطرب

 .کشید می آتیش به وجودمو داشت عجیبی هراس

 .بودم شده مرتکب ناخواسته شاید که رسوایی از ترسیدم می

 تو نگاه یک با که عجیبی احساس حتی بود ناخودآگاه بود شده دوخته آتوسا به که سرکشی نگاه اون
 .بود ناخواسته بودهم شده ناپدید بود شده پیدا که سرعتی همون وبه بود کرده فوران قلبم

 .نیفته اطرافیانم آشناي هاي چهره روي به نگاهم کردم وسعی گزیدم لب

 .بدوزم چشم وبهش کنم سربلند کرد وادارم امیر صداي

 مهرشاد؟چته؟ نیست خوب حالت امروز تواصال:-

 .خوبه کنی،حالم می اشتباه:گفتم وار وزمزمه بست نقش لبهام روي به اجباري لبخندي

 .گرفت امیر از رو دادن پاسخ فرصت گارسون اومدن

 .پیچید گوشم توي سحر صداي وبازهم زدم زل مقابلم ي جوجه ظرف به

 .مهرشاد داریم تفاهم باهم مورد یک این تو م،خوبه جوجه عاشق فقط من:-
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 .کردم پاك مغزم از وتصویرشو زدم پس زحمت به م خسته ذهن از رو سحر

 .شد می کشیده دیگه سمت به ازسمتی برده یک مثل م آشفته ذهن اما شدم خوردن مشغول

 .بود آشفته شدت به روحیم حال

 .بود کرده رو واتاقم آپارتمان آرامش هواي دلم

 .وشیرینیم تلخی از سرشار ي گذشته به بزنم بک فلش بازهم آروم محیط تویک داشتم دوست

 .شدن بلند میز پشت از همه شام سرو از بعد باالخره

 .کردم حرکت روستا سمت وبه نشستیم اتومبیل داخل شام کردن حساب از بعد

 .کردم می خالی گاز پدال روي به رو وآشفتگیم خشم،عصبانیت ي همه

 .بشکنه بود برگرفته در رو اتومبیل که سکوتی کرد نمی سعی کس هیچ

 .کجاست منبعش نمیدونستم که بردم می رنج ازآشفتگیی

 .وجدیدم عجیب یااحساس سحر

 .کشیدم عمیقی نفس روستا به بارسیدن

 .شد شادي از ماالمال قلبم شم می بخشید می بهم تنهایی که آرامشی غرق بعد یی لحظه تا ازاینکه

 .شد باز سرعت به خونه در کرد توقف خان قربان ي خونه در مقابل که اتومبیل

 .چرخید در سمت به اتوماتیک نگاهم
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 .شد ظاهر در زاواي در محلیش لباس در پوشیده ي ورزیده باهیکل جامیر

 .شد اکو اتومبیل مسکوت فضاي در کابان آروم صداي

 .آتوسا ساختس کارت:-

 .کرد شکار نگرانی از برافروخته ي چهره با رو خانم آذرگل ونگاهم برداشت جلو به قدمی جامیر

 .شد وپیاده برد دستگیره سمت به دست امیر

 .کرد می بیداد هراس ها نگاه ي درهمه

 .گذاشتم زمین روي به قدم باکاماش همزمان متعجب

 .واداشت لرزه به رو گوشم ي پرده جامیر فریاد صداي

 .آتوسا بیاپایین:-

 .ایستاد امیر کنار ودر شد پیاده اتومبیل از لرزون قدمهایی آتوسابا بعد لحظه چند

 .رسید گوشم به جامیر سر پشت از خانم آذرگل صداي

 .بکشه خونه داخل به رو جامیر خواد می میدونستم اما گفت می سخن کوردي زبان به بااینکه

 .شنید نمی اماانگار جامیر

 آتوسا نگاهش زهرآگین تیر با خواست می وانگار بود گرفته هدف رو لرزون آتوساي خشمگینش نگاه
 .بیاره در پا از رو

 .بود رسیده اعلی حد به هم من آشفتگی و بود شده طوالنی خیلی سکوت
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 بعید وضعیتی چنین با اما برگردم خونه وبه کنم پارك حیاط داخل رو اتومبیلم زودتر خواستم می
 .بود

 بی اما کنم بازیابی رو م رفته دست از آرامش تاکمی بردم فرو موهام انبوه حجم میون هامو پنجه
 .بود فایده

 خبره؟ چه اینجا هست معلوم:گفتم بود شده دورگه عصبانیت از که صدایی با

 .چرخید سمتم به آتوسا ترسان نگاه

 .گرفتم ازش نگاه سرعت وبه انداختم بهش نگاهی نیم

 .بود دیوونگی وضعیتی چنین تو آتوسا چشماي ي تیره جنگل به زدن زل

 .انداخت طنین گوشم توي جامیر وغران خشمگین صداي

 بودین؟ گوري کدوم شب موقع تااین:-

 .گردشد چشمام

 .بود کسی چه به خطاب سوالی ي جمله این نمیدونستم

 .چرخید امیر سمت به نگاهم زده تعجب

 .ایستاد مقابلش وتقریبا برداشت جامیر سمت به قدمی امیر

 .تربود بلند ازش گردن سرو یک جامیر

 ..میدونی بره،خب شهر به خواست می هم ومهرشاد داشت خرید آتوسا جامیر:-
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 کی؟ ي اجازه با:زد فریاد بلندي وباصداي پرید امیر حرف جامیرمیون

 .کرد باز لب امیر

 .رسید گوش به زودتر آتوسا لرزان صداي اما

 .بگیرم اجازه شماهم از باشه بوده الزم کنم نمی گرفتم،فک اجازه مادرم از من:-

 .گرفت هرکسی از رو حرکت توان آتوسا سمت به جامیر ناگهانی ي حمله

 .پیچید شب توسکوت سیلی برخورد صداي

 .شد پرتاب چپ سمت به آتوسا

 .دویدن سمتش به همزمان وکابان خانم آذرگل

 .شدم خیره صحنه این به ومتعجب گزیدم لب

 .کردم نمی درك صحنه این در رو جامیر نقش من که بود بدیلی بی تئاتر 

 .شد باهاش زدن حرف ومشغول برداشت قدم جامیر سمت به کاماش

 .شد بلند گوشم کنار از امیر صداي

 .مهرشاد ببخش:-

 چی؟ واسه:زدم ولب دادم سوق سمتش به رو نگاهم

 .وضعیت این واسه:وگفت کرد شد می خونه وارد کاماش همراه که جامیر به یی اشاره بادست
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 .درکه قابل غیر واسم وضعیتی چنین در جامیر نیستم،غیرت من ببخشه باید که کسی اون:-

 .آورد در حرکت به رو لباش ش جمله سکوت لحظه چند از بعد

 .جامیرِ نامزد آتوسا:-

 .گرفت هدف رو امیر م خیره نگاه مبهوت

 اشک مادرش آغوش در که بود آتوسا به دوخته ونگاهش کرد می اجتناب من به کردن نگاه از اما امیر
 .ریخت می

 .بشم مسلط خودم به تاکمی کشیدم صورتم به دستی

 می امیر،فردا میرم دیگه من:وگفتم سپردم امیر دست وبه کشیدم بیرون جیبم داخل از رو سوئیچ
 .بینمت

 .پیچید گوشم داخل صداش که برداشتم مخالفش سمت به قدمی

 .خریدات پس:-

 .دادم رو پاسخش بایستم اینکه بدون

 .برم،خستم می میام فردا:-

 .کرد زمزمه آرومی به

 .خدانگهدارت:-

 .داشتم برمی قدم خونه سمت به شب مرموز تاریکی داخل درگیر بافکري



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 64 
 

 .شد می کشیده مادرم سمت به اي لحظه ذهنم

 .پدرم ي شائبه بی هاي محبت سمت به اي ولحظه سحر سمت به یی لحظه

 .بودم دلتنگ

 .خوردم حسرت نبودشون ودر ندونستم رو قدرشون بودنشون هنگام در که ومادري پدر دلتنگ

 سحر کردم فکرمی باخودم واحمقانه بودم برده فرو برف زیر رو سرم کبک مثل که روزهایی دلتنگ
 .بودم رسیده مطلق پوچی یک به واالن کنه تضمین رو خوشبختیم تونه می که دختریه تنها

 .نداشتم زندگیم در دلخوشی هیچ

 .کردم می تالش کشیدن نفس براي فقط متحرك ي مرده یک مثل

 .گرفت هدف رو خاکی سقف ونگاهم کردم پرت فرش روي به خستمو جسم خونه به بارسیدن

 :ام یخی زندگی در سحر ناگهانی وحضور قبل سالهاي به شد کشیده ذهنم بازهم

 .گذاشتم انتظار اتاق داخل به وقدم بازکردم رو اتاق در باعصبانیت

 .چرخید سمتم به اسدي خانم نگاه

 .کرد زمزمه مبهوت درخشمم غرق ي چهره بادیدن

 موحدي؟ جناب افتاده اتفاقی:-

 مگه اسدي افتاده،خانم اتفاقی میگین تازه:وگفتم کردم پرتاب میزش روي به رو رنگ زرد ي پرونده
 بدین؟ ترتیب برام شرکت این عامل بامدیر مالقات قرار یک بودم نگفته
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 ثمره شرکت ي پرونده داشتم لحظه اون من موحدي آقاي چرا:زد لب وباهراس شد خیره پرونده به
 ..بودن گفته مهندس کردم،آقاي می بررسی رو

 داره؟ ارجحیت من حرف به شرکت تواین حسام حرف اسدي خانم:زدم فریاد

 ..خب،من نه:کرد زمزمه ترسان

 .رسید گوش به سرم پشت از حسام صداي

 مهرشاد؟ شده خبر چه:-

 .نشده هیچی،چیزي:زدم ولب چرخیدم سمتش به

 انداختی؟ راه وهوار داد چرا پس:-

 بگیرم؟ اجازه تو از هم خودم شرکت توي انداختن راه وهوار داد براي باید:گفتم باعصبانیت

 .گرفت تعجب رنگ ونگاهش شد گرد چشماش

 .بودم کرده روي زیاده

 .رسید گوشم به حسام سر پشت از ظریفی صداي

 .موحدي جناب بود تقصیرمن:-

 .انداختم نگاهی بود ایستاده حسام سر پشت که شرکت ي شده استخدام تازه منشی به

 .کرد خونه لبهام روي به پوزخندي

 پاکزاد؟ خانم بود شماچی استخدام براي من شرط:گفتم حال ودرهمون برداشتم سمتش به قدمی
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 .کردم فراموش اما کنم هماهنگ خواستن وازمن بود شلوغ اسدي سرخانم لحظه خوام،اون می عذر:-

 .شد اکو شرکت فضاي داخل فریادم

 راحتی؟ همین کردین؟به فراموش:-

 .بودن ایستاده تماشا وبه خارج اتاقها داخل از هم شرکت کارکنان ي بقیه

 برگه اینکه براي بیاین من اتاق به:گفتم داشتم برمی قدم اتاقم سمت به که حالی ودر کردم گرد عقب
 .شه نمی بخشیده وجه هیچ به نظمی بی شرکت بگیرین،تواین تحویل رو اخراجتون ي

 .کوبیدم هم به قوا تمام با ودرو شدم وارداتاق

 غمزده کارکنان اکثر چشم برابر در حسام به توهینم از باشم ناراحت اصلی موضوع براي ازاینکه بیشتر
 . بودم

 .کشید اتاق داخل به سرکی پاکزاد سحر وخانم شد باز آرومی به اتاق در بعد لحظه چند

 خانم؟ بزنین در نیستین بلد شما:زدم وفریاد کوبیدم میز روي به دستمو

 .کوبید در به تقه چند بعد لحظه وچند بست سرعت به رو در

 .بود گرفته هم م خنده انفجاربودم درحال عصبانیت از که درحالی لحظه اون تو

 .بفرمایین:زدم لب آرومی به

 .گذاشت اتاق داخل به قدم وسحر شد باز در

 .گذاشت هق هق به وبناي نشست مبل نزدیکترین روي به سرعت به
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 .بود پیچیده اتاق مسکوت فضاي در ش مظلومانه هق هق صداي

 رو هرکاري توان ناگهانیش ي اماگریه کنم توبیخش نشستنش اجازه بدون براي خواستم می بااینکه
 .بود گرفته ازم

 پاکزاد؟ خانم افتاده اتفاقی:گفتم کنان زمزمه بعد لحظه چند

 شمانمیدونین یعنی:گفت خاست برمی چاه ته از انگار که صدایی وبا شد خیره بهم اشکش غرق بانگاه
 .باشه اخراج ش تنبیه کنم نمی شدم،فک مرتکب کوچیک اشتباه یک فقط افتاده؟من اتفاقی چه

 .داد حالت رو لبهام پوزخندي

 .شما نه کنم می مشخص رو تنبیه من ثانی خانم،در دارین تشریف پررو کوچیک؟شماخیلی اشتباه:-

 .کرد زمزمه زیرلبی

 .نچسب خودخواه مغرورِ:-

 .نشه مخلوط هقش هق صداي با م خنده صداي تا گزیدم لب

 پاکزاد؟ خانم بامنین:-

 شنیدین؟:کرد زمزمه مضطرب

 .بودم باخودم نه،نه:داد ادامه تر بلند

 .نشه تکرار دیگه گذرم،امیدوارم می اشتباهتون از اینبارو:گفتم کردم می مرتب رو میزم که درحالی

 .شد خیره بهم و کرد سکوت لحظه چند
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 .زد وفریاد سرجاپرید از ناگهانی

 ..موحدي،من جناب ممنونم ازتون مرسی،خیلی واي:-

 .پریدم حرفش میون حرص با

 .خانم بیرون:-

 .شد کور نطقش

 .انداخت زیر سربه

 .چشم:گفت داشت می بر قدم در سمت به که حالی ودر زد چنگ میز روي از رو کیفش

 .فشردم رو یک ي وشماره قاپیدم میز روي از رو تلفن گوشی خروجش با

 .انداخت طنین گوشم داخل اسدي خانم صداي

 بله؟:-

 .من اتاق به بیاد بگین حسام به:-

 .دوختم در به رو منتظرم ونگاه دادم قرار سرجاش رو گوشی بمونم پاسخش منتظر اینکه بدون

 .شد وارد زیر سربه وحسام شد باز در بعد لحظه چند

 .رفتم سمتش وبه شدم بلند میز پشت از

 .نبود خوب حالم حسام،اصال ببخش:وگفتم کشیدمش آغوشم به مهابا بی
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 وبعد شد جا جابه هاش مهره از چندتا کردم احساس که کوبید کمرم روي به محکمی ي ضربه
 .هالک به کنی می پیدا شباهت کنه می قاطی ونولت فاز وقتی تو داداش،میدونم بیخیال:گفت

 .غریدم وعصبانی دادم هلش بیرون به آغوشم از

 .لیاقت بی:-

 .کرد پر رو گوشم هاش قهقهه طنین

 .دوختم مقابلم کاغذهاي انبوه به رو ونگاهمو نشستم میز پشت

 .رسید گوشم به صداش

 نکردي؟ اخراجش چرا:-

 .سوخت حالش به دلم:گفتم کوتاه

 .شدي دلرحم انقدر تازگی نمیدونستم:-

 .شدم پیشقدم بحث کردن عوض براي

 کجاست؟ نادر:-

 .ددر رفته نیومده،البد شرکت:وگفت انداخت باال اي شونه

 .من دادن زجر واسه فقط ساخته رو دوتا شما خدا:وگفتم دادم سرتکون تأسف به

 داري؟ جیگري این به عذاب مأمور دوتا بده:گفت داشت برمی قدم خروجی در سمت به که درحالی

 .برگشتم حال زمان به ذهنی تلنگر بایک
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 .کرد می رصد رو خاکی سقف جزء به وجزء گوشه به گوشه هنوز نگاهم

 .کرد خونه پلکام پشت وتاریکی بستم چشم

 .داشتم خواب آرامش به نیاز

 .ابدي خواب یک ي اندازه به آرامشی

 .مرگ حرف سه در شده خالصه

 

 .رسید سقف به بازهم تارم ونگاه شد باز آرومی به چشمام

 .شدم خیز نیم

 .بود ترکیدن حال در درد شدت از گردنم هاي مهره

 .کردم وزمزمه نشست گردنم روي به دستم

 .لعنتی مهرشاد:- 

 .نداشتم خودم به دادن وفحش کردن نفرین جز به سرگرمی هیچ

 .وحسام نادر نبود در البته

 .شدم آشپزخونه وارد و شدم بلند جا سر از

 یخچال سمت به گذروندم می نظر از رو آشپزخونه فضاي بازم نیمه هاي چشم میون از که حالی در
 .برداشتم قدم
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 .شد باز کامل طور به وچشمام زد سیلی بهم بودنش وخاموش تهی یخچال در شدن باز با

 از نداشت خارجی وجود شاید که شخصی به گویان وناسزا کوبیدم هم به رو یخچال در عصبانی
 .شدم خارج آشپزخونه

 .میرفتم خان قربان ي خونه به خریدام آوردن براي باید

 .شدم حیاط وارد و کردم تعویض رنگ آبی تیشرتی با رو م شده چروك پیراهن

 .شد مچیم ساعت ي متوجه نگاهم وتازه پاشیدم صورتم به آب مشتی

 .بود صبح یازده ساعت

 .گرفتم پیش در رو خان قربان ي خونه راه و خارج خونه از

 .کوبیدم در روي به بار چندین رو ومشتم رهاکردم بیرون به آرامش با نفسمو خونه درب به رسیدن با

 .گرفت رنگ مقابلم در آتوسا ونگاه شد باز در که بودم کرده بلند دست بار چهارمین براي

 .نوردید در رو چشماش جنگل وبعد کرد رصد رو کبودش ي گونه آغاز در نگاهم

 .سالم،امیرنیست:گفت آرومی وبه انداخت زیر سربه

 .خریدام بردن براي سالم،اومدم:وگفتم کردم تر بازبون لبامو

 خونه جامیر،کسی کشتی دیدن براي وامیر وپدرم رفتن عمم ي خونه به وآرزو مادرم:گفت مردد
 .نیست

 .بردارم خریدامو صندوق داخل از خوام هست،می حیاط داخل که ماشینم:-
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 ..اما:-

 رو تردیدش دلیل تونستم نمی اصال ثانی ودر بود م گرسنه شدت به ولی شدم تردیدش ي متوجه
 .کنم درك

 .رفت کنار در مقابل از زیر سربه

 .رفتم اتومبیلم سمت به زنان وقدم واردشدم

 آتوسا به ورو کردم پیشونیم نثار آرومی ي ضربه بودم سپرده امیر دست به که سوئیچ آوردن یاد بابه
 .خانم آتوسا:زدم فریاد داشت برمی قدم خونه سمت به که

 .چرخید سمتم به زیر به سر و کرد کند قدم

 بودم،در داده امیر دست به رو سوئیچ من:گفتم بلندي باصداي حال همون ودر شدم راهی سمتش به
 ..و قفله هم

 .پرید حرفم میون به سرعت وبه بدم ادامه نذاشت

 .نیست خونه امیر که گفتم:-

 ..شاید بندازین نگاهی رو خونه داخل ممکنه میدونم،اما:-

 .چشم:-

 .بدم ادامه نذاشت بازهم

 .داشت مردم حرف میون پریدن پا جفت به شگرفی ي عالقه دختر این انگار
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 .شدم خیره میرفت خونه سمت به دوان دوان که آتوسا به

 .بود عجیب برام آتوسا رفتارهاي

 .گرفت می رنگ نگاه یک با که هاش گونه

 .میزد موج نگاهش دشت در که ومعصومیتی نجابت

 .بود اطرافم دختراي برخالف

 .بودن ازم واخاذي دادن فریب منتظر هرلحظه که دخترایی

 .داشت توجه جلب در سعی شیرینش هاي بازي لوس با که سحري برخالف حتی

 .بود خودش آتوسا

 .تکلف وبی ساده،نجیب

 فکریم خط ناخودآگاه بازهم اما برداره دست متعهد دختري به کردن فکر از که زدم نهیب ذهنم به
 .آتوسا به شد می منتهی

 .زد پر افکارم تمام باصداش

 سوئیچتونه؟ این:-

 .بود کرده دراز سمتم به رو سوئیچ داشت زیر سربه که درحالی

 .دادم سوق بلندش هاي مژه روي به رو ونگاهم دادم تکون سري

 .بود ساخته نگاهم مقابل در رو عجیبی وتندیس بود انداخته سایه پلکاش روي به هاش مژه
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 .قاپیدم دستش از رو سوئیچ

 .شد چشماش جنگل مات نگاهم بازهم ومن کرد سربلند اي لحظه

 .افتادم راه به اتومبیلم سمت وبه اومدم خودم به گرفت ازم نگاه که زمانی

 زیر سربه درب کنار در که آتوسا به نگاهی ونیم کشیدم بیرون صندوق از رو خرید هاي نایلون
 .انداختم بود ایستاده

 .بشم خارج خونه اون از زودتر من تا بود منتظر مطمئنا

 .افتادم راه به در سمت به بلندي باقدمهاي

 .ایستادم آتوسا مقابل

 .کردم باز ودرشو کشیدم بیرون نایلون از عالقمو مورد شکالت ي جعبه

 دوسدارم،امیدوارم خیلی رو شکالت این شدم،من زحمتتون باعث:وگفتم گرفتم سمتش به رو جعبه
 .بیاد خوشتون

 .ممنون:گفت وزیرلبی برداشت شکالت دونه ویه کرد دراز دست

 .بگیرم آتوسا از نگاه شد باعث امیر صداي

 .رفتم سمتش به زنان لبخند جامیر کنار در امیر بادیدن

 .فشرد رو دستم

 .چرخید می آتوسا روي  به یی ولحظه من روي به یی لحظه جامیر شک از ولبریز کنجکاو نگاه
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 .افتاد راه به خونه اصلی ساختمون سمت وبه کرد گرد عقب سرعت به آتوسا

 .افتادم راه به امیر همراه نداشت جوابی که جامیر از کوتاهی خداحافظی از بعد

 .رسید گوشم به خورد در به که اي تقه صداي که بودم دوخته تلوزیون تار ي صفحه به نگاهمو

 .کردم می نصب آیفون ساختمون واسه آینده روز چند تا حتما باید

 .شدم خارج خونه از در کردن باز وبراي شدم خیز سرجانیم

 .کرد رصد رو خلوت ي کوچه نگاهم شد باز که در

 .شدم خارج در از سرکشی وبراي بردم فرو جیبم داخل دستامو

 .کردم برخورد سختی جسم وبه داد هلم یکی خروجم محض به

 .نشست نادر بشاش ي چهره روي به نگاهم ومبهوت کردم سربلند

 .رسید گوشم به سرم پشت از هم حسام صداي

 .شدي الغر جونم،چه به وبالت درد:-

 .چرخیدم سمتش به

 کنین؟ می چکار شمااینجا:وگفتم خندیدم باصدا زده ذوق

 .تو دیدن اومدیم:وگفت کشید آغوشم وبه پرید جلو به حسام

 دخترونه احساسات پسر،ابراز کردي لبموش آب:وگفت کرد جدا ازم رو حسام دستاي زحمت به نادر
 .میزنه هم به حالمو همیشه ت
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 می خوش ما بدون:وگفت شدم پرتاب جلو به سانتیمتر چند که کوبید کمرم به اي ضربه هم بعد
 گذره؟

 .چی یعنی زندگی فهمم می دارم خیلی،تازه:گفتم سرعت وبه مکث بدون

 که دست این کشوندمش،بشکنه من بیاد خواست نمی دیگه،نادر نداري لیاقت:گفت اعتراض با حسام
 .نداره نمک

 .داخل برین ایستادین بیرون چرا حاال:-

 .شدن حیاط وارد هردو

 درست واسه میده جون دنجیه،فقط جاي:گفت چرخوند می اطراف به رو نگاهش که حالی در نادر
 .کباب جوجه کردن

 میریزي که هم بالیی،هرچی خندق این فکر به فقط:وگفت کوبید نادر شکم به اي ضربه حسام
 .شکم یا توالته چاه پرنمیشه،نمیدونم داخلش

 .چندش زنی بهم حال حسام،خیلی بمیري:وگفت کرد جمع شو چهره اي بامزه حالت با نادر

 .دخترونست اطوارات و ادا میگه من به بعد:وگفت خندید ریز حسام

 مخم؟ کردن آبپز یا من دیدن رفقا،اومدین کنین صلح باهم:وگفتم بردم باال دستامو

 .هردوش:گفت داشت برمی قدم ساختمون سمت به که حالی در حسام

 .ایستاد مقابلم حسام،نادر شدن دور با
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 .میاي نظر به بهتر:وگفت شد خیره م چهره به

 بودم؟ بد مگه:زدم ولب شدم دور ازش قدم ودو کردم پشت بهش

 کنی؟ می فکر چی خودت:-

 .کردم مکث

 .کردم نمی احساس تغییري هیچ چون سوالش براي نداشتم جوابی

 شد؟ چی شرکت مشکالت:-

 می که رو حسام اما نداشتم اومدن قصد برگردیم،من زودتر باید نباش،اما شد،نگرانش درست:-
 .شناسی

 .شناختم،کامال می

 .داشت نمی بر دست وجه هیچ به کرد می کلیک چیزي روي که زمانی

 سمت به وار وهدایت دادم می قرار کمرش روي به دستمو که حالی ودر چرخیدم نادر سمت به
 بی هاي قهوه براي زده لک هست،دلم وقت صحبت این،براي خسته:گفتم کشیدمش می ساختمون

 .حسام ي مزه

 .داد تکون سر تأیید وبه زد لبخندي نادر

 .افتاد بود رفته خواب به تلوزیون مقابل که حسام روي به نگاهم باورودمون اما



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 78 
 

 گرفته خرس مثل این بودم،اونوقت فرمون پشت من رو راه کل:وگفت داد تکون سر تأسف به نادر
 .خوابیده

 .رسید گوش به وبیداري خواب میون گرفته حسام صداي

 بهت انرژیمو کل من سخته،اگه چقد وعصبی آنرمال آدم یه به دادن انرژي ساعت اینهمه نمیدونی:-
 .نبودیم اینجا زنده االن که بخشیدم نمی

 .شدم خیره نادر خشم از سرخ ي چهره به لبخند با

 

 تنبل خیلی:گفتم بودن من از تر عقب قدم چند که وحسام نادر به وخطاب برداشتم تر بلند قدمامو
 .ها بچه شدین

 .شدي فعال بیش خیلی تو:گفت زد می نفس نفس که حالی در حسام

 .زدم لب قدمیم چند در ورودخونه آبشار بادیدن

 .دیگه رسیدیم:-

 .بست نقش لبهاش روي به پهنی لبخند روستا زیباي آبشار دیدن وبا کرد سربلند حسام

 .برد فرو آبشار درخشان زیرآبهاي به ودستاشو شد وارد درنگ وبدون دوید خونه رود سمت به

 .خواهرش مثل پسره،درست این ست دیوانه:وگفت داد تکون تأسف عالمت به سري نادر

 .داد پاسخ تندي به حسام
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 !ذوق بی مندم عالقه طبیعت به نیستم،فقط وآنرمال دیوانه:-

 .داد ادامه لحظه چند از وبعد کرد مکث

 از دیدي هرچی اونوقت غلید من غیرت رگ این نکردیا،یهودیدي کردي توهین حنانه به درضمن:-
 .دیدي خودت چشم

 .انداخت باال ابرویی وحسام زد پوزخند نادر

 چیه؟ حنانه شده؟قضیه چی:گفتم کشیدمش می آبشار سمت وبه گرفته رو نادر دست که حالی در

 .داد منفی جواب کردم خواستگاري نیست،ازش مهمی چیز:وگفت انداخت باال اي شونه نادر

 راحتی؟ همین به:وگفتم دادم سوق سمتش به رو نگاهم

 .راحتتر هم این از:گفت کرد می دنبال رو آب زالل جریان نگاهش که ودرحالی نشست رودخونه کنار

 .بگیرم نادر از نگاه شد باعث صدایی

 .رسوندم حسام به رو متعجبم نگاه بود خیس پا تا سر که کابان بادیدن

 .بود دوخته چشم کابان به داشت رودخونه آب داخل دست و بود شده خم که حالی در مات حسام

 هستی؟ طلبکارم کردي خیس چته؟لباسمو:گفت بهش رو فریاد با کابان

 .وزغی چشم:زد ولب کرد نزدیک چشمی پشت بعد

 .رو حسام مبهوت نگاه یی ولحظه گذروند می نظر از رو کابان خیس سرتاپاي یی لحظه نگاهم

 .گرفتم وگر شد مغشوش ذهنم هم باز خندید می و بود ایستاده کابان سر پشت که آتوسا دیدن با
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 .میزدم پا و دست درونی آتشفشان یک هاي گدازه میون انگار

 .اومدم خودم به فریادش صداي با

 .کابان کن صبر:-

 داد هل عقب به داشت چشم بهش مبهوت هنوز که رو حسام عصبانیت با کابان تعجب کمال در اما
 .رفت فرو آبها میون سختی به وحسام

 .شد بلند م خنده صداي ناخودآگاه حسام ناگهانی وفریاد صحنه این بادیدن

 .خندید می صدا با داشت ومبهوت مات حسام به نگاه که حالی در هم نادر

 .شد بلند سختی وبه شد خیز نیم حسام بعد لحظه چند

 ..و ندیدمتون خوام،من می عذر:گفت لبخند با تعجب کمال ودر دوخت کابان به نگاهشو

 .پرید حسام حرف ومیون انداخت زیر به سر باخجالت بود شده خشک لبهاش روي به لبخند که کابان

 .کردم تالفی منم نداره،باالخره اشکالی:-

 .نشستم نادر کنار ودر گرفتم وکابان حسام از نگاه

 .شد خارج رودخونه از چکید می آب پاش سرتا از که حالی در حسام

 شناسیش؟ می:گفت من به خطاب وآروم انداخت کابان به نگاهی نیم

 کیو؟:گفتم متعجب

 .رو دختره اون:وگفت کرد اشاره گرفتن می فاصله آبشار از کوتاهی باقدمهاي که وکابان آتوسا به
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 یکی؟ کدوم:گفتم بردم می فرو آب داخل رو دستم که حالی در اما کابانه منظورش دونستم می

 .غرید عصبانیت با

 .آب داخل داد هلم که دختریه همون مهرشاد؟منظورم گرفته بازیت:-

 .شد بلند سرمون پشت از بمی صداي

 کابانه؟ منظورت:-

 .چرخید عقب به همزمان وحسام من،نادر نگاه

 .داشت چشم ما وبه ایستاده بود کرده فرو رنگش کرم شلوار جیب داخل دستاشو که حالی در امیر

 .وبرخاستم زدم لبخندي

 .فشردم دستشو

 که ها کنی؟بچه نمی معرفی:وگفت کشید حسام روي به نادر ي چهره از رو کنجکاوش نگاه
 .داري مهمون گفتن می ت خونه به بودن کرده راهنماییشون

 برمی جلو به قدمی که حالی ودر داد هل عقب به بلندش پیشانی روي از رو خیسش موهاي حسام
 .مهرشاد صمیمی حسامم،دوست:گفت کرد می دراز امیر سمت به رو دستش و داشت

 

 .داشتند چشم قالی وبرهم درهم هاي نقش به و زیرانداخته سربه دو هر ونادر حسام

 .کنیم قبول رو دعوت این بود شده باعث امیر هاي اصرار
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 سنگینی جو خان قربان ي کشیده درهم هاي اخم اما بود پدرش ذاتی اخالق این امیر قول به شاید
 .بود آورده وجود به رو

 

 چیه؟ کارتون:گفت حسام به رو جو این زدن برهم براي امیر

 می کار مهرشاد خصوصی شرکت تو:گفت نبود سازگار وجودش با وجه هیچ به سکوت این که حسام
 .شرکتم مدیرعامل ومن رئیس نادر مهرشاد نبود ودر حاضر کنیم،درحال

 چی؟ شرکت:گفت کنجکاو امیر

 .اتومبیل قطعات وصادرات وادرات:-

 .گرفت امیر از رو دیگه سوالی پرسیدن فرصت خانم آذرگل ورود

 .اومدین خوش:وگفت نشست خان قربان کنار در خانم آذرگل

 .نشست می دل به حد از بیش شیرینش ي لهجه ته

 .کرد تشکر زد می لبخند که حالی در نادر

 .کردم می تحمل رو کشنده انتظار یک بار اولین براي داشتم امامن

 .میزد صدا رو آتوسا وجودم سلوالي تک تک

 .گرفتم می دوباره جون چشماش آرامش با امامن بود تلخی اعتراف

 .بود گناه
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 .بود حرام

 .بود بخش لذت بود که هرچه

 می سست رو اراده پاي وهمین بود گناه ما مکتب در کارها ترین بخش ولذت شیرینترین همیشه
 .کرد

 .بود گناه اگر حتی پذیرفتم می ودل باجان رو آتوسا نگاه آرامش امامن

 .شد می محسوب دنیا گناه بخش لذت من براي داشت نامزد که آتوسایی وجود از گرفتن آرامش

 گذاشت خونه داخل به قدم هم آتوسا،جامیر با همزمان ولی اومد و رسید پایان به انتظارم باالخره
 .زد نقش منتظرم قلب روي به داغ ومهري

 .شد خارج پذیرایی واز گرفت دستش از رو رنگش مشکی وکت برداشت قدم سمتش به آتوسا

 جامیر روي به خان قربان که محوي لبخند بار اولین براي من و نشست خان قربان کنار در جامیر
 .دیدم رو پاشید

 می رو خانم آذرگل دستپخت محلی هاي شیرینی اشتها با ونادر بودن زدن حرف مشغول وامیر حسام
 .خورد

 .خورد می وتاب پیچ نامعلوم دردي از هم من قلب

 .وایستادم خیزشدم نیم

 .پرسید ونادر شد برقرار سکوت
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 خوبی؟کجا؟:-

 بیارم فرو جذابش صورت روي به مشتمو داشتم تمایل شدت به که حالی ودر فشردم هم به لبامو
 .نیست خوب بخورم،حالم هوا بیرون میرم:گفتم

 .شدن صحبت مشغول بازهم وبقیه زد دستش داخل شیرینی به بزرگ وگازي داد تکون سر نادر

 .شدم حیاط وارد و کردم تند قدم

 .زد سیلی صورتم به خنکی باد

 .شد طبیعت آور سکر بوي از لبریز ومشامم کشیدم عمیقی نفس

 .بود نامنظم هنوزم قلبم هاي طپش اما

 رفتم داره راه کجا به دقیقا دونستم ونمی داشت قرار ساختمون راست سمت که هایی پله سمت به
 .ونشستم

 .کردم حبس دستام میون سرمو

 جایگزینش رو آرامش اشتیاق وبا بندازم بیرون وقلبم ذهن داخل از رو وآشوبها افکار تمام کردم سعی
 چطور؟ نمیدونستم اما کنم

 .رسید گوشم به خوند می آهنگ ناآشنایی زبان به که زیري صداي

 .چسبوندم در به رو وگوشم رفتم در سمت برخاستم،به ناخودآگاه

 .آتوساست بودم مطمئن
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 .قلبم سوزان آتیش روي به آبی صداش

 .خوند می کوردي زبان به

 .برد می عرش به منو آتوسا صداي آرامش اما دونستم نمی آهنگ معنی از هیچی تقریبا بااینکه

 .کرد سکوت بعد لحظه چند

 .شد بلند هم حسام صداي همزمان

 وایسادي؟ مهرشاد؟فالگوش خوبی:-

 .چرخیدم سمتش به

 .کردم صاف رو م شده خم وکمر جمع رو پهنم لبخند

 .نه،اصال:وگفتم گزیدم لب

 .زد ولب ازنظرگذروند پامو سرتا مشکوك

 کردي؟ می چکار دقیقا بگی میگه پس:-

 .هیچی:-

 .کنه نمی کاري هیچ ولبخندمیزنه بنده می چسبونه،چشماشو می در به گوششو که کسی:-

 .خر عرعر،منم:وگفت شد کج پوزخندي به لبش

 .ایستادم ومقابلش کردم طی رو ها پله
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 .بودم نشده شباهتتون ي متوجه تاحاال:وگفتم دوختم ش چهره به نگاهمو

 .پیچید گوشم داخل صداش که افتادم راه به ساختمون اصلی در سمت وبه کردم گرد عقب

 باکی؟ من شباهت:-

 .خردیگه:وگفتم خندیدم باصدا

 .شد بلند پرحرصش صداي

 .نمک بی:-

 .گذاشتم خونه داخل به قدم

 .کرد آغاز وشورشو شوق م جنبه بی قلب بازهم گشت می سفره دور به که آتوسایی بادیدن

 .گرفتم گر

 .بگیرم ازش نگاه کرد مجبورم نادر صداي

 کجاست؟ حسام:-

 .کردم باز لب

 .زندگی نفس یک بردن فرو واسه ماهی یک مثل

 .نشد خارج لبم دو میون از اماهیچی

 .داد نجاتم رسید گوش به سرم پشت از که حسام صداي
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 .اومدم:-

 .نشست سفره مقابل نادر کنار ودر گفت

 .کردم جاخوش حسام کنار ودر شدم نزدیک سفره به سستی باقدمهاي

 نندازه دیگه خط یک تاباز سفره وسط ي شده تزئین برنج دیس به کردم وزنجیر غل رو قرارم بی نگاه
 .گناهام ي پرونده توي

 .بود پر پر من هاي گناه خط چوب

 .دادم می فریب رو خودم داشتم

 .رسوایی از داشتم هراس من

 .شکستن ونمکدون خوردن نمک از

 .خورد می قسم اسمم وروي بود کنارم برادر مثل مدت این تو که دوستی ناموس به داشتن ازنگاه

 .بود دیگه فریب یک اینم

 .آتوسا چشماي جنگل آرامش پی در بودم گشته گناهم از لبریز بانگاه بارها که من

 .لذت از بودم کرده لبریز رو وقلبم چشماش دشت توي بودم دویده

 .چیه دقیقا دردم نمیدونستم خودمم

 .یاآتوساست خودمم،سحرِ

 .درونیم مختلف احساسات میون بودم سردرگم
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 .حقیقت به کرد پرتم امیر صداي

 مهرشاد؟ خوري نمی چرا:-

 .شدم ومحو شدم شدم،مبهوت شدم،کیش ومات کردم سربلند

 

  چشمانت در شده مصوب قانون طبق

 چشمانت در بمانند عمر یک باید

 .شدم ومست کردم،چشیدم،نوشیدم مزه مزه

 .گرفت ازم نگاه

 .گرفتم ازش نگاه

 .زد سقلمه حسام

 .جلوم گذاشت پر بعد لحظه وچند برداشت رو مقابلم خالی ظرف

 .کردم خالی برنج روي به رو خورش لرزون وبادستی برداشتم رو قاشق

 .بردم دهانم سمت به رو پر قاشق

 .طعمه،ممنون خوش خیلی:گفت نادر

 .میده نعنایی آدامس بله،طعم:زدم ولب جویدم،بلعیدم رو لقمه
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 .گرفت هدف رو م چهره متعجب هاي نگاه

 .کرد زمزمه گوشم کنار حسام

 شدي؟ دیوونه:-

 .گزیدم لب

 .بود اومده زبونم روي به افکارم

 .بود آتوسا نگاه رنگ طعم من منظور

 .خوام می عذر:وگفتم فشردم هم به لبامو

 .شدن شام خوردن مشغول همه

 .بود شده کور اشتهام

 .کشیدم عقب

 پسرم؟ نخوردي چرا:گفت اعتراض با خانم آذرگل

 .خورم می شام دیر اوقات داره،بیشتر مشکل کمی م معده:وگفتم مهربونش ي چهره به زدم لبخند

 .سرخورد حضار تک تک ي چهره روي به نگاهم

 .هم وجامیر کشید درهم چهره خان قربان

 .نبود اماآتوسا بودن شام خوردن مشغول تفاوت بی هم وحسام امیر،نادر
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 بود؟ نشده متوجه که بود رفته کی

 

 .ترکیدم واي:وگفت کرد پهن فرش روي به رو هیکلش خونه داخل گذاشتن قدم محض به نادر

 نمی ترکیدن مرز بود،تا خودت واسه که خوردي،شکم می کمتر:وگفت کوبید زانوش به لگدي حسام
 .رسوندیش

 شتر خصوصیات نادر کنم می فکر اوقات گاهی:گفت متفکر اي وباچهره کرد ریز کرد،چشماشو مکث
 غذا،آخه ونادر کنه می ذخیره شترآب که تفاوت داري،بااین پنهان کوهان یک کنم می داره،فک رو

 .کرد مطرح نمیشه یی فرضیه هیچ این جز میشه؟به ذخیره کجا دقیقا خوري می تو که اینقدر

 .غرید وباعصبانیت پرید جا از نادر

 .شترین وخواهرت خودت:-

 .زد ولب خندید ریز حسام

 خودش خریت درکمال که بهت بندازیمش خواستم داري؟می چکار حنانه به تلخه،درثانی حقیقت:-
 .نشو ناراحت آنرمالی میگم وقتی جان،درضمن نادر نیار اسمشو دیگه نخواست،پس

 .کرد باز لب نادر

 نادر؟ داري کنین،سیگار بس:وگفتم پریدم حرفش میون

 .شد زوم م چهره روي به هردو متعجب نگاه
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 .غریدم کالفگی با

 هان؟چیه؟:-

 کشی؟ می سیگار حاال تا کی از:گفت داشت بهم نگاه هنوز که حالی در حسام

 .نکنین جوابم سوال شمادوتا و بزنم حرفی من بعد،میشه تا االن همین از:-

 .کرد پرتاب سمتم وبه کشید بیرون رو سیگارش وپاکت برد فرو جینش شلوار جیب داخل دست نادر

 .قاپیدمش هوا تو

 .نشستم ها پله وروي شدم خارج خونه از

 .دوختم سیگارم پاکت به رو نگاهم

 .کرد می پا به غوغا وجودم در روزها این که شد عجیبی احساس درگیر بازهم ذهنم

 بذارم؟ چی داشتم آتوسا به که احساسی اسم نمیدونستم

 .زدم پاکت به ابکی ضربه

 .کشید سرك بیرون به نخ یک

 عاشقشم؟ دوباره تونستم می مگر آورد درم پا از تقریبا که افالطونی عشق واون سحر از بعد

 .نشست لبهام روي به وبعد کرد پر رو انگشتم دو بین ي فاصله سیگار

 .بودم ناراحت داشت نامزد آتوسا ازاینکه چرا
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 بود؟ انتخابم آتوسا نبود بین در جامیري اگر یعنی

 .پیچید گوشم در نادر صداي وبعد شد ظاهر نگاهم مقابل فندکی

 کنی؟ روشنش خواي می باچی:-

 .ممنون:گفتم بود لبهام میون سیگار که حالی ودر گرفتم دستش از رو فندك

 .زدم آتیش سیگارو وبعد کردم روشن رو فندك

 تولکی؟:-

 .زدم سیگار به عمیقی پک

 .بگیره م سرفه شد وباعث کرد پر رو م ریه فضاي دودش

 .کوبید کمرم به محکمی ي ضربه نادر

 بهونه این به:وگفتم شدم خیره سوخت می انگشتم میون که سیگاري به شد بهتر حالم که کمی
 .برداشت ترك کمرم هاي گرفتی؟مهره انتقامتم

 .مهرشاد منی دوست ست،تو انتقام؟مسخره:وگفت زد لبخند

 .کرد مکث

 .کردم فوت بیرون به رو دودش کنه پر هامو ریه اینکه از قبل واینبار زدم سیگار به رو دوم پک

 .داد ادامه نادر

 .برادرمی مثل نه،تو که دوست:-
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 .زد ولب دوخت چشم آسمون به

 .بودم بازي شب خیمه وعروسکاي ها برنامه عاشق بودم که بچه:-

 .ریختم می اشک هاش وباغمگین خندیدم می دارش خنده هاي باقصه

 .کردم وگریه کوبیدم زمین به پا کلی بود مرده برنامه تو که عروسکا از یکی واسه که روز یه

 .نداشت اي فایده اما کنه آرومم کرد می سعی مادرم

 .افتاد بزرگم پدر به چشمم خونه به رسیدن محض به

 .وگفتم پرسید رو م گریه دلیل

 گفت؟ چی میدونی

 .شد جوابش سکوتم

 .داد وادامه انداخت بهم نگاهی نیم

 .قشنگه خیلی عروسکا زندگی گفت پدربزرگم:-

 .میشن زنده دوباره اونا دیگه ي قصه یک شدن وشروع قصه شدن تموم محض به گفت

 .کشه می طول قصه یک ي اندازه غماشون گفت می

 .دنیا این بازي شب خیمه عروسک شدم منم روز ازاون

 .شدم زنده دوباره مردم اگه
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 .وخندیدم ایستادم

 .قصه یک ي اندازه به شد کوچیک غمام

 .وعصبیم آنرمال میگه حسام

 در کنه می وثبت ریزه نمی بیرون رو سختی اینهمه وقتی روزگار دست ي ملعبه شده که عروسکی
 .کنه می دق دیگه که نباشه هم عصبی اگه ذهنش بایگانی

 .نیست اي ثانیه چند من ي حافظه

 .نبینم رو دشمنام ي خنده تا خندم می من

 .چرخید سمتم به

 بخند،اشک بخند،شکستی خوردي بخند،غصه دیدي غم:زد ولب گرفت قرار م شونه روي به دستش
 به نوازش دست اینکه جاي کنی گریه داداش،اینجا نشی شاد دشمن تا بخند بخند،همیشه ریختی
 .کنن می کنن،کوچیکت می ت مسخره بکشن سرت

 .زد ولب کشید بیرون لبهام میون از رو سیگار

 داشته توان آرومشه،اماباید روحت جسمی ي شکنجه با کنه،شاید می کنه،داغونت نمی آرومت اینم:-
 .میدن هلت باختهات سمت به فقط اون امثال بجنگی،سیگارو تا باشی

 .کرد پرت سیگارو

 .گرفت شکل لبم روي به پوزخندي



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 95 
 

 .زدم لب

 کشی؟ می چرا خودت اونوقت:-

 .کرد اسیر موهاشو هاش پنجه

 .کنم می فرق من خب:گفت کالفگی با

 فرقی؟ چه اونوقت:-

 مهرشاد؟ داري دوستش:گفت مقدمه شدوبی خیره م چهره به

 کیه؟ منظورت:گفتم متعجب

 .دوستت خواهر:-

 حسام؟ خواهر:-

 .امیره خریت؟منظورم به میزنی خودتو یا واقعا خري:وگفت کوبید سرم به محکمی ي ضربه

 .شدم بلند ها پله روي از

 میدونی هرکس از زده؟توبهتر حرفی چنین کی:گفتم کردم می تند قدم خونه سمت به که حالی در
 .نیستم معتقد عشقی هیچ به سحر بعد من

 .رسید گوشم به بمش صداي خونه داخل گذاشتن قدم محض به

 .مهرشاد میزنی گول خودتو داري:-

 .بود فهمیده روزهامو این هاي سردرگمی دلیل هم نادر
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 .بودن رفته تهران به وحسام نادر که شد می روزي چند

 .بودم وخسته دلگیر

 .حوصله وبی سردرگم

 قول به که بودم دوخته چشم بهش دقیق وانقدر بود گرفته نظر زیر رو اتاق سقف کالفگی با نگاهم
 .بشکافم اتم بود قرار انگار حسام

 .رسید گوشم به آیفون زنگ صداي شدنم خیز نیم با همزمان

 .فشردم گوشی برداشتن بدون شو دکمه برداشتم قدم آیفون سمت به

 .بودم کرده نصبش وحسام نادر رفتن از وقبل بود ساده آیفون

 طی رو ساختمون تا اصلی در مسافت دوان دوان که افتاد امیر روي به ونگاهم رفتم خونه در سمت به
 .کرد می

 .ایستاد بادیدنم

 .گفت وسالم زد لبخندي

 .زدم ولب دادم تکون براش سري

 افتاده؟ اتفاقی:-

 برنمی شب وتا رفتن بیرون خونه از کاري انجام براي وجامیر پدرم راستش آره:گفت سراسیمه
 ..و حاله بد کمی گردن،آتوسا
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 .انداخت چنگ وجودم به واضطراب استرس بودنش وبدحال آتوسا نام باشنیدن

 .کردم طی رو امیر تا ي باقیمونده مسافت

 .وکشیدم گرفتم دستم میون رو دستش

 مهرشاد؟ چته:گفت متعجب

 .بده،بریم حالش آتوسا نمیگی مگه:گفتم لرزون صدایی با

 .کرد زمزمه

 .آتوسا:-

 .گزیدم لب

 .شد رها دستم میون از دستش

 .زدم لب باهراس

 .بیاد،بریم پیش مشکلی خانم،ممکنه آتوسا:-

 .بریم آره،بهتره:گفت آرامی به وبعد شد خیره بهم مات اي لحظه

 .گرفتیم پیش در رو خان قربان ي خونه وراه شدم خارج خونه از دوشادوشش

 همقدم بودم مجبور هم من و داشت برمی قدم آرامی به امیر اما بدوم رو مسافت تمام میخواست دلم
 .برم راه باهاش
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 تونی نمی:گفتم بود سرم پشت که امیر به وخطاب کردم تند قدم اضطراب با آمیز جنون یی لحظه
 .بده حالش بري،خواهرت راه تندتر

 .رسیدیم خان قربان ي خونه وبه شد طی مسافت من جانفرساي واضطراب ها خودخوري با باالخره

 .بود باز درخونه

 .نشستم رل پشت سرعت وبه دویدم داخل به

 مقابل ودر خونه از خارج رو اتومبیل بعد لحظه وچند کردم خارج نازکم سوئیشرت جیب از رو سوئیچ
 .کردم پارك در

 خونه از بود پیچیده آتوسا نحیف تن دور به رو دستش که حالی در خانم آذرگل بعد لحظه چند
 .شد خارج

 .بود آتوسا ي پریده رنگ به خیره نگاهم

 .داشت برمی قدم ضعف وبا و بود باز نیمه چشماش

 .نشست عقب صندلی در امیر کمک به

 .پسرم افتادي زحمت به ببخش:گفت من به وخطاب کشید دخترش ي گونه به دستی خانم آذرگل

 .ست حرفیه،وظیفه چه این:گفتم بود آتوسا ي چهره به دوخته آینه از نگاهم که درحالی

 .افزودم دلم ودر

 .رحمته من واسه هم آتوسا راه در دادن جان حتی:-
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 که عجیبی حس به شد می اتومبیل بر سوار امیر که حینی ودر شدم متعجب خودم اعتراف از خودمم
 .بردم پی داشتم آتوسا به

 .اومدم خودم به امیر باصداي

 مهرشاد؟ افتی نمی راه:-

 .شد کنده جا از صدا با وماشین فشردم گاز پدال روي به پامو وآشفته درگیر ذهنی با

 ي پریده رنگ ي چهره روي به ونگرانی آشفتگی وبا شد می جذب آینه سمت به لحظه هر نگاهم
 .نشست می آتوسا

 .شکست رو اتومبیل بر حاکم سکوت امیر بم صداي

 .آتوساست از بدتر حالت تو انگار:-

 بامنی؟:وگفتم انداختم نگاهی نیم بهش

 .البته:وگفت کرد م حواله پوزخندي

 .زدم لب بودم وسردرگم گیج وعجیبش سرد رفتار از که حالی در

 .خوبه کامال حالم من:-

 .آتوسا زیباي ي چهره روي به شد وموم مهر بازهم من قرار بی ونگاه زد پوزخند بازهم

 .شدن پیاده وآتوسا خانم بیمارستان،آذرگل به بارسیدن

 .نداره مساعدي حال بود پیدا وکامال خورد تلوتلومی آتوسا
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 نشستی؟ وخواهرت،چرا مادر کمک برو:گفتم داشت رو به رو به وچشم نشسته هنوز که امیر به رو

 میشه زمان گذر در رو کنم،آدما نظر تجدید باتو م رابطه در باید:گفت کشیده درهم اي چهره با
 .شناخت

 .رفت دستگیره سمت به دستش

 .گرفتم دستام حصار در رو دیگرش دست سرعت به

 .چرخید سمتم به

 امیر؟ چیه منظورت:گفتم کنترلی قابل غیر باخشم

 .مهرشاد میدونی بهتر خودت:-

 .غریدم عصبانیت با

 .نمیدونم زدنت حرف لحن این مورد در هیچی من:-

 .زد لب بود چشمام به خیره نگاهش که درحالی

 ناموسمون به داشتن باشی،چشم داشته تونی می که هستن رفیقایی بدترین چرون چشم مرداي:-
 مهرشاد؟ شدي منظورم ي متوجه کنه،حاال می صادر رو طرف مرگ حکم ما واسه

 .امیر کنی می اشتباه داري:گفتم زیر وسربه گزیدم لب

 ضربه آدما به که واعتماد اطمینان همیشه:وگفت کشید بیرون دستم از تندي به رو دستش
 .داره عکس ي نتیجه دقیقا چون کنی روي زیاده نفر یه به اعتماد در نباید میزنه،هیچوقت
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 .شد بیمارستان وارد من ي زده بهت نگاه مقابل ودر شد پیاده اتومبیل از سرعت به هم بعد

 .شد مشت فرمون دور به دستام

 .شد تزریق رگهام تمام به شرمندگی با توأم وعصبانیتی منقبض فکم

 . گفت می راست امیر

 حرمت حفظ براي فقط داشت نامزد اینکه خاطر به نه بودم شده هم آتوسا عاشق اگر حتی من
 .فرستادم می ش پیِ در هرکجا در آلودمو گناه نگاه نباید داشت جریان وامیر من بین که دوستی

 .بود من مشکل بزرگترین وهمین میزد سر ازم کارها بدترین منظور بدون همیشه

 .نبود منظور بدون داشتم آتوسا به که نگاهی البته

 .بودم شده عاشقش من

 عشق اسمش کرد می تراوش وجودم به نگاهش از که وآسایش آرامش اون بودم مطمئن دیگه حاال
 .بود

 

 هارا وشب روز تمام بخشم می تو پلک یک به

 را ها تب جانسوز غم چشمت دهد می تسکین که

 

 .گرفت قرار فرمون روي به سرم
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 چشمان دشت به دوستی حرمت حفظ براي تا کردم می زنجیر رو غمم غرق نگاه باید بعد به این از
 .نخوره گره آتوسا

 .بود فرسایی طاقت کار

 .نداشتم یی چاره این جز ولی

 .بود ها نباید از لبریز من سرنوشت

 .دوختم می آتوسا به نبایدنگاه

 .بیفته طپش به دیدنش با قلبم نباید

 .بشه اختیار بی دیدنش با چشمام نباید

 .باشم داشته چشم خواهردوستم به نباید

 ..نباید،نباید،نباید

 .کرد می همراهیم مرگ ي تالحظه ها نباید این

 .خورد شیشه به یی تقه که دقیقه چند ویا گذشت ساعت چند نمیدونم

 .دوختم امیر آلود اخم ي چهره به ونگاه برداشتم فرمون روي از سر

 .کشیدم پایین رو شیشه

 .بستم فرو لب خودم با عهدم آوردن یاد به با اما بپرسن آتوسا حال از سوالی تا شد باز لبهام
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 میتونی سختته بود،اگر تو ناراحت زدن،مادرم سرم آتوسا به:وگفت گرفت سمتم به آبمیوه پاکت دو
 .گردیم برمی تاکسی با بري،ما

 .زدم لب

 .نیستم راه نیمه رفیق:-

 .میدونم:گفت آرامی به

 .شد دور ازم قدمی

 .صبرکن امیر:گفتم داشتم چشم بهش که درحالی

 .چرخید سمتم وبه کرد کند قدم

 شناخته کامال رو من توباید:گفتم داشتم چشم آبمیوه پاکت وبه زیرانداخته به سر که درحالی
 .خوام عذرمی ومن بود منظور بدون افتاد اتفاقی باشی،اگر

 .رسید گوشم به میزد موج داخلش نرمش که صداش

 به از قبل زده جوونه دلت تو هم احساسی اگر که بگم بهت باید اما شناسمت مهرشاد،می میدونم:-
 .پدرم چشم نور وجامیر جامیرِ نامزد بخشکونیش،آتوسا ریشه از نشستن بار

 .نشست ش چهره روي وبه اومد باال نگاهم

 .افتاد راه به بیمارستان سمت به سرعت به وبعد پاشید روم به بخش آرامش لبخندي
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 .کشیدم مشام به رو طبیعت بوي لذت با رودخونه به بارسیدن

 .شد ذخیره سلوالم تک تک در خوبی حس

 .دوختم آبشار به رو ونگاهم نشستم رودخونه کنار

 .کرد می بیدار رو وجودم ي خفته خوب هاي حس همیشه آب صداي

 .شد کشیده عقب به قدیم خاطرات بند در هم باز ذهنم

 .شد پررنگتر و پررنگ وافکارم م گذشته در سحر حضور بازهم

 قدیمی خاطرات تمام عجیب احساس یک سرعت به اما بست نقش آبشار آبهاي روي به نگاهش رنگ
 .زد نقش برابرم در رو آتوسا ي وچهره زد پس رو

 .کردم خطی خط رو آتوسا ي چهره ذهنم در سیاه مدادي با لجبازي وبا کشیدم آهی

 می سعی بیشتر هرچه اما کنم فکر آتوسا به کمتر کردم می سعی بودم بسته عهد باخودم که روزي از
 .رسیدم می نتیجه به کمتر کردم

 .کردن می لجبازي باهام وقلبم ذهن انگار بود همین همیشه

 .بود نتیجه بی تالشم

 .شد بیدار وجودم در عجیب خشمی

 .شدم خیز جانیم سر بر عصبانیت با

 .شد می آرامشم باعث کمی زدن قدم شاید
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 .داشت قرار رودخونه روي به وآمد رفت براي وپلی بود زیاد رودخونه عرض

 .کردم عبور پل از

 .کرد می سخت رو رفتن راه که داشت سنگالخی راهی رودخونه ي دیگه سمت

 .بدوه آتوسا سمت به کمتر فکرم شد می باعث محیطی چنین در رفتن راه شاید

 .کردم طی شد می منتهی کوچک جنگل یک به که رو سرپایینی و برداشتم بلندتر و تندتر قدمهامو

 سمت به شدت وبه خورد قل پام زیر از سنگی که داشتم جنگل به رسیدن تا زیادي ي فاصله هنوز
 .سرخوردم پایین

 .نبود چیزي هیچ اما کشیدم باال سمت به گاه تکیه یک به رسیدن براي رو دستام

 .پیچید پام ساق در وحشتناکی درد سخت زمین روي به فرودم با همزمان

 .دادم سوق پام سمت به رو ونگاهم کردم خفه گلو در رو فریادم زحمت به

 چشم به پام ساق روي به شیشه یی وتکه بود خون به غرق پام ساق سمت در رنگم کرم کتان شلوار
 .خورد می

 .بگیرم تهوع حالت شد می باعث خون اماهمیشه بود دار خنده خیلی

 .کنه م مسخره کرد می سعی هرفرصتی ودر بود حسام دست ي مضحکه عادتم این همیشه

 .دادم فرو دهانمو آب

 .کشیدمش بیرون زحمت وبه دادم قرار شیشه روي به رو دستم
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 .زد فواره خون بریدگی محل از

 .بود کرده مختل رو بدنم سیستم دیگه ازسمتی وحشتناکم تهوع وحالت ازسمتی دردپام

 .نداشتم گیري تصمیم قدرت حتی

 .انداخت طنین گوشم در آشنا صدایی همزمان که بستم رو چشمام

 اومده؟ سرتون بالیی چه:-

 .کرد شکار زیباشو ي چهره ونگاهم کردم سربلند

 .بود کم آتوسا حضور موقعیتی چنین در فقط

 .زد دامن بدم حال به حضورش

 .زدم فریاد شد می ناشی آتوسا وحضور درد از که خشمی با

 .نشده چیزي:-

 .دوخت چشم بهم ومتعجب برداشت عقب به قدمی

 .انداختم زیر به سر رفتارم از پشیمون

 .کنم خالی رو وخشمم بزنم فریاد توانم تمام با داشتم دوست

 .کرد درك رو بدم حال انگار آتوسا

 برین؟ راه تونین می:وگفت فشرد هم لباشوبه
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 .غریدم وعصبی کردم اشاره پام به

 برم؟ راه تونم می وضعیتی چنین با کنین می فک:-

 .بیارم کمک برم نه،باید خب:-

 .برداشت عقب به دیگه قدمی

 .زدم صداش

 .خانم آتوسا:-

 داد زیرپاسخ سربه

 .شد می وبیشتر بیشتر هرلحظه خونریزیش: -

 .ظاهرشد نگاهم مقابل سبزرنگ ي پارچه یی تکه

 .گرفتم آتوسا دست از رو وپارچه کردم سربلند

 .ببندم خونینم پاي ساق به رو پارچه کردم وسعی کردم خم کمی رو زانوم

 .میداد آزارم هم عجیبی ي وسرگیجه بود زیاد خیلی ضعفم اماشدت

 .کرد رصد رو آتوسا آرامش پر وچشماي اومد باالتر نگاهم

 پام دور به برخورد بدون هم بعد کشید بیرون دستم از رو وپارچه کرد دراز پام سمت به رو دستش
 .پیچید

 .شد نمی جدا صورتش از هم اي لحظه من نگاه



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 108 
 

 .بودم شده مسخ

 وفقط بودم کرده گم ووجودم ذهن بایگانی ودر شد می آزارم باعث که وهرچیزي درد،ضعف،غم
 .شد می سرازیر وجودم به چشماش از که بود آرامش

 .پیچید گوشم در دنیا موزیک ترین دلنشین مثل صداش

 خوبه؟ شد،حالتون تموم:-

 .کشید بند به رو وجودم فرسا طاقت درد همون ودوباره فشردم هم به لبامو تمرکز براي

 برین؟ راه تونین می:گفت نکرددوباره دریافت طرفم از که جوابی

 تندیس به دوخت می ونگاه ذاشت می زیرپا دنیارو عهدهاي همه بود من جاي هرکسی لحظه تواون
 .مقابلش زیباي

 .بود شده پاك ذهنم از عهدهام تمام

 .کنم فک هم وجامیر امیر به خواستم نمی لحظه اون حتی

 .بودم داده آتوسا به رو حواسم تمام وفقط فقط

 .بود کرده رنگین رو پارچه خونش که بود پام به اما آتوسا نگاه

 بست فرو لب م خیره نگاه دیدن با اما حرفی گفتن براي کرد باز ولب سربلندکرد

 خوبه؟ حالتون:وگفت انداخت زیر سربه وبعد دوخت بهم نگاه اي لحظه چند

 .پرسشش به دادن جواب براي بود نمونده تنم تو انرژي
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 .ندم دست از رو فرصت واین دارم نگه باز چشمامو کردم سعی

 .خبري وبی تاریکی در شدم وپرت پوشوند سیاه یی پرده رو نگاهم مقابل اما

 

 .کردم باز چشم ضعیفی هاي زمزمه باصداي

 .گرفت هدف چشمامو خنجر یک مثل نور

 .زدم پلک بار چندین

 .کرد پر گوشمو آشنایی صداي

 مهرشاد؟ اومدي هوش به:-

 .کرد شکار رو امیر آشناي ي چهره ونگاهم دادم فرو دهانمو آب

 اومده؟ سرم بالیی چه:گفتم ضعیفی باصداي

 .زد ولب پاشید روم به لبخندي امیر

 توي بیهوش تورو وکابان آتوسا هم بعد شدي هوش بی پات خونریزي خاطر نیفتاده،به اتفاقی:-
 بهتره؟ اومدن،حالت خونه به ما خبرکردن وبراي کردن پیدا جنگل

 .زدم پلک مثبت عالمت به

 .نبود کابان از خبري ذهنم توي اما آوردم می یاد به رو آتوسا حضور ي لحظه به لحظه

 .گرفت رنگ نگاهم برابر در آتوسا چشماي نظیر بی رنگ وبازهم بستم چشمامو
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 .باسحر بودن خاطرات به زد بک فلش بازهم ذهنم

 .بود همیشگیم کار

 از وهربار گرفت می جون ذهنم سینماي ي پرده روي وبه شد می پررنگ سحر خاطرات خلوت تو
 .شدم می خشم از لبریز بودنم ضعیف

 برابر در که ساخت آدمی ازم وکمبودها زندگیم شرایط اما احمق نه و بودم ضعیف نه مادرزادي من
 .شدم می سست اندکی محبت هر

 .بود کمبودها اون از یکی سحرهم

 ش خانواده طرف از حتی که متحرك ي مرده یک نه م زنده کردم می احساس وجودش،بامحبتاش با
 .شده طرد هم

 .بود ساخته یی عقده آدم یک ازمن پدرم و مادر ودعواهاي جنگ

 .بود درشت و ریز کمبودهاي از لبریز وجودش که کسی

 جایگاه وتثبیت هرخطایی از کار،نگذشتن محیط در بودنم جدي با کردم می سعی سحر حضور از قبل
 چنین در وحاال کرد پر رو کبودها تمام ناگهانی طور به سحر حضور اما کنم پر رو کمبودا این ریاستم

 .نبود عشق سحر بودم فهمیده موقعیتی

 .بود من ي نداشته نفس به اعتماد سحر

 دست از هم رو محبتم جایگاه تنها چون کردم می بودن پوچ احساس رفتنش بعد دلیل همین به
 .بودم داده
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 فقط که نیست کس وهیچ تنهام خیلی کردم می حس شدت وبه بود زده نارو بهم اینکه مخصوصا
 .باشه قائل ارزش خودم براي

 .بود گذاشته دردم پر زندگی به پا ثروتم خاطر به سحرتنها

 .بود نشده خوشبختیم کسب باعث وجه هیچ به که ثروتی

 .کنم باز چشم شد باعث امیر صداي

 خوبی؟ مهرشاد:-

 .زدم لب آرامی وبه دوختم پرمهرش ي چهره به رو نگاهم

 .خوبم:-

 .خورد اتاق در به اي تقه لحظه همون

 .داخل بیا:گفت بلندي نیمه باصداي شد می خیز نیم جا سر بر که حالی در امیر

 .شد ظاهر در قاب در داشت دست در سینی که حالی در نقش ریز ودختري شد باز در

 ندیدیش حاال کوچکترمه،آرزو،تا خواهر:گفت من به وخطاب انداخت دختر به نگاهی نیم بالبخند امیر
 .گریزه مردم خیلی چون

 .دوخت چشم برادرش به وباعصبانیت کرد سربلند اي لحظه براي آرزو

 .نداشت رو آتوسا نگاه آرامش نگاهش گه تفاوت بااین بود آتوسا از وکوچکتري تر نقش ریز ي نسخه

 .شد ناپدید سرعت وبه سپرد امیر دست به رو سینی
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 .نشستم تخت روي به وبعد انداختم بود بهبود به رو که پام ساق به نگاهی نیم

 .بود شده وزیبا کوچک باغی به تبدیل حاال خونه حیاط

 .بودن پرواز در دیگه سمت به سمتی از باد دست در هاش وشاخه انداخته سایه تخت روي به درختی

 .بپرم سرجا از شد باعث صدایی

 یهویی شدي؟چرا دیوونه:گفتم خشم وبا دوختم چشم شد حیاط وارد در از پهنی بالبخند که امیر به
 .میشی ظاهر ارواح مثل

 باز رو در که کسی:گفت شد می نزدیک بهم بلندي قدمهاي با که حالی ودر انداخت باال یی شونه
 .باشه هم عاقبتش فکر باید میذاره

 .نشست تخت روي به کنارم ودر زد چرخی امیر

 ولب شدم خیره آبی آسمون وبه کشیدم عقب رو دادم،تنم تکیه تخت روي به دستامو
 خونه؟ می خروس چیه؟کبکت:زدم

 وجامیرِ،نباید آتوسا ازدواج مراسم بعد ي هفته:گفت پرشوري باصداي وناگهانی فشرد هم به لباشو
 بخونه؟ خروس کبکم

 .گرفت هدف رو دردم پر قلب زهرآگین تیر یک انگار

 .پریدم جا از
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 چته؟:وگفت انداخت نگاهی بهم متعجب امیر

 .کشیدم صورتم به دستی مبهوت

 قلبم ضربان ممکنه هرلحظه کردم می واحساس بود برگرفته در رو وجودم تموم بدي خیلی حس
 .کنم تسلیم آفرین جان به وجان بایسته

 به وجودم آتشین هاي گدازه میون داشت وقلبم کشید می فریاد روحم درد از بدنم سلوالي تک تک
 .شد می تبدیل جزغاله

 .شنیدم می ها دوردست از انگار رو امیر صداي

 .دوه می دیگه سمت به ازسمتی باد دست میون که ضعیف ي زمزمه یک مثل

 .فهمیدم نمی هیچی

 .بود درك غیرقابل بدم حال

 این در اما بودم رسیده پرستم می عاشقانه بتی مثل رو آتوسا که نتیجه این به پیش زمان خیلی من
 یک که کرد می یادآوري وبهم کوفت می سیلی وذهنم قلب به پی در پی داشت واقعیت تازه موقعیت

 .بدبختم ي خورده شکست مرد

 .کردم می درك رو جوونی در شدن پیر داشتم تازه

 .شد نمی که حیف اما فرارکنم زندگیم تلخ هاي واقعیت واز بدوم توانم ي باهمه داشتم دوست

 هاي وامیدواري ها شادي تشنه زالویی ومثل بود چسبیده روحم به آلود چرك زگیلی مثل حقیت
 .مکید می رو درونم
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 .نشست م گونه روي به محکمی سیلی که شدم می تر وتهی تهی لحظه هر

 .حال زمان به شدم پرتاب درونی زندان یک از انگار

 نشست امیر مضطرب ي چهره روي به تارم نگاه

 .شد چت پسر،یهویی کردي سکته مهرشاد؟خوبی؟فکرکردم چته:گفت زنان نفس نفس امیر

 .زدم لب سختی به زیر وسربه گزیدم لب

 .خوبم:-

 .کشید باال سمت به رو وسرم نشست م زیرچونه به دستش

 لعنتی دل این افسار شد،اگر می نباید که شده گرفتار جایی دلت:وگفت دوخت صورتم به رو نگاهش
 .شکست نمی هیچوقت بود خودمون دست در

 .شد خارج حیاط از تندي قدمهاي با هم وبعد رفت کنار م چونه زیر از دستش

 .بودم خیره رفتنش مسیر به مبهوت

 .کردم نمی درك رو درونیم عجیب احساسات که بودم خودم وفقط کردن می درك رو بدم حال همه

 

 نشد هم خواب در تو وصل خیال!گل اي

 بگذریم...حال از تو بوي وبه ریحانی
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 بري خواي می مطمئنی:گفت غم از لبریز صدایی با بود دوخته چشم حرکاتم به که حالی در امیر
 .میشه شروع آتوسا ازدواج مراسم دیگه ساعتی مهرشاد؟تا

 .زدم ولب انداختم چمدون داخل رو رنگم سفید پیراهن

 .برم خوام می امیر،آره میزنی نفهمیدن به رو خودت خوب خیلی اوقات گاهی:-

 ومجبوري داره بدي عواقب فهمیدن هم اوقات گاهی:وگفت کوبید م شونه روي به آرومی ي ضربه
 .بهتره باشه پنهونی فهمیدن امااگراین فهممت می بزنی،من نفهمیدن به رو خودت

 .گرفتم دست به رو چمدون

 ها مکان بعضی جاها بعضی کاش:گفتم عمیق ازآهی وبعد چرخوندم خونه اطراف رو غمم پراز نگاه
 .باشه اجبار روي از اگر سخته،مخصوصا ونموندن سپردن کرد،دل می موندگارت همیشه براي

 آخر هاي لحظه این تادر زمین به کردم وموم مهر رو م زده غم ونگاه گذاشتم حیاط به قدم سرعت به
 .نشم پشیمون رفتن از

 .رسید می گوش به سرم پشت از امیر قدمهاي صداي

 .نشست اتومبیلم روي به ونگاهم رفتیم باال کوچه سرباالیی از

 .کرد توقف اتومبیل کنار

 .ایستاد مقابلم هم امیر

 .کوبیدم کمرش به آرومی ي وضربه کشیدمش آغوشم به
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 .نشستم رل پشت صندوق داخل چمدونم دادن قرار از وبعد جداشدم ازش سرعت به بعدهم

 جا رو چیزا خیلی ومن رفت پیش روستا دل ودر شد جاکنده از باصدا اتومبیل وبعد زدم بوقی تک
 .رو درونم پاك احساسات ي وهمه م شده شکوفا تازه پرمهر،قلبم،احساس روستاي دراین گذاشتم

 آب در افتاده دور ماهی مثل بین این در من وقلب شد می جامیر همسر شرعأ دیگه ساعتی تا آتوسا
 .میزد وپا دست زندگی یی جرعه براي

 .داریم عجیبی ذات آدمها ما

 که روزي از اما،امان کنیم نمی باز شکر به زبون بگذرونیم رو زندگی هاي لحظه بهترین اگر حتی
 جاري زبونمون به ها ناشکري تمام که ست لحظه اون بیاره فشار رومون کمی زندگی نامالیمات

 .میدونیم مشکالتمون مقصر خدارو وتنها وتنها میشه

 حضور به رو هام نداشته ي وهمه کنم گله خدا از داشتم میل شدت به لحظه اون در هم من
 .بدم ربط توجهیش وبی زندگیم در کمرنگش

 .کنم طلب ازش رو م نداشته شاید وحق بزنم فریاد وجود باتمام داشتم دوست

 .بودم حرکت حال در ترددي کم ي جاده ودر خارج روستا از

 برسه آرامش به آتوسا چشماي جنگل با داشت وانتظار شد می جذب آینه سمت به هرلحظه نگاهم
 .آرامش یی ذره از دریغ اما

 .قراري وبی بود آشوب بود هرچه

 .شکست می رو اتومبیل سکوت مالیمی موزیک صداي
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 .آمیخت درهم باموزیک همراهم تلفن زنگ صداي

 .زدم چنگ صندلی روي از رو وگوشی بردم پیش دست

 .بود بسته نقش صفحه روي التین باحروف حسام نام

 .دوختم رو به رو به رو ونگاهم کردم پرتاب صندلی روي به رو گوشی

 .انداخت طنین گوشم توي آخرعمرش روزهاي مثل مادرم صداي

 به پرتگاه از بگی بهشون اگر حتی که احمقن صورت،اونقدر به زنن می بند چشم عاشق آدماي:-
 که همینه گیرن،واسه می دستور قلبشون از وفقط فقط چون کنن می عمل وچرا چون بی بپر پایین
 ي وسررشته بودن واقعی عاشق شون درگذشته وجانیا قاتال بیشتر من نظر خطرناکن،به خیلی گاهی

 احمق عاشق یک هم مغز،پدرت دور به کشه می حصار عشق فقط شده،چون شروع عشق با خالفشون
 .رقیبش کشتن قیمت به بیاره،حتی دست به رو من خواست می هرقیمتی به که بود،کسی

 خوشبختی عاقل عاشقاي بگیري،فقط تصمیم عقلت با کن سعی شدي عاشق روزي اگر مهرشاد
 .داشتنش قیمت هر به نه خوان می رو عشقشون

 .زندگیم گس حقیقت در شدم می حل ومن شد می ودورتر دورتر لحظه هر صداش

 .زد می فریاد رو آتوسا اسم قلبم که حالی در خواست می مادرم چطور

 .بگیرم تصمیم عقلم با

 .داشت وجود هم عاقل عاشق مگر اصال

 .دونستم می بعید
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 .مادرم وجودي هاي سادگی به بود سپرده دل روستا همین در هم پدرم روزي یه

 .بود داشته نگهش خودش کنار در اجبار به عمر ویک کرده تصاحبش تمام رحمی بی با هم بعد

 .باشم دیگه موحدي محمود یک تونستم نمی من

 رقیب وار دیوونه مادرم حالی در رقیبش برابر در بود کرده سپر سینه وعشقش قدرت تمام با پدرم
 .داشت دوست رو پدرم

 .بود جامیر عاشق هم آتوسا شاید

 .بشینه بود آتوسا چشماي که آرامشم منبع به اشک خواستم نمی من

 خفه رسوندم می جنون مرز به داشت کم کم که وصدایی کردم می حلقه قلبم دور به دستامو پس
 .کردم می

 .آره

 .کردم می خفه بشونه آتوسا نگاه به اشک که رو قلبی من

 .گذاشتم زمین روي به وقدم کشیدم جاده کنار به رو ماشین

 .کوفت می شالق تنم وبه سیلی م گونه وبه وزید می سردي باد

 .کنه بیرون تنم از رو آتوسا عشق سرما،گرماي این تاشاید ایستاده تمام ولجبازي رحمی بی با اما

 .شد حلقه دورتنم به دستام

 .نداشتم رفتارم روي به تمرکزي وهیچ بود بسته قندیل ذهنم
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 .کردم می احساس وجودم تو کامل پوچی یک

 .بستم وچشم برداشتم جلو به قدم چند

 .دیگه قدمی

 .کردم باز چشم

 .کرد بیدار رو وجودم هراس اتومبیل بوق لحظه ترین درحساس

 چسبیده زمین به انگار پاهام اما بردارم عقب به قدمی کردم وسعی فرودادم رو دهانم ي نداشته آب
 .کردم روحس باجاده سرم برخورد وبعد باتنم رو اتومبیل محکم برخورد فقط آخر ي لحظه ودر بود

 

 .شنیدم می ها دوردست از ویا قعرچاه از انگار رو صداهایی

 .بذار خودش واسه هم دوتا یکی نادر،حداقل نترکی:-

 .بود پلکام اندك لرزیدن فقط تالشم ي نتیجه اما بدم فاصله هم از رو پلکام کردم سعی

 .کرد پر گوشمو نادر بم صداي

 روي بیفتم باید من تحفه این جاي میکنم،اونوقت ضعف نخوردم،دارم وحسابی درست شام دوشبه:-
 .تخت

 .کردم باز پلکامو سختی به

 .گرفت هدف نگاهمو نور



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 120 
 

 .کردم ناله اي گرفته باصداي

 .شد بلند کنارم از حسام صداي

 شنوي؟ می نادر،مهرشادصدامو اومد هوش به:-

 .دوختم نگاه بیمارستان سفید سقف وبه شد باز چشمام

 .زد فریاد تقریبا بلندي صداي وبا شد نزدیک گوشم به سرحسام

 میشنوي؟ صدامو مهرشاد:-

 .کشیدم درهم ابرو سختی به

 .اومد کش م چهره عضالت تمام کردم می احساس

 قطع کرده،شاید تصادف االغ:وگفت کشید وعقبش گذاشت حسام ي شونه روي به دست باخنده نادر
 .دیگه نشده که کر اما بشه نخاع

 هرچیزي پزشکی درعلم:گفت نادر به وخطاب برد فرو موهام داخل وار نوازش هاشو پنجه حسام
 .پذیره امکان

 عالقه پزشکی علوم به حاال تا ازکی:گفت رفت می پنجره سمت به زنان قدم که حالی در نادر
 مامانت؟ یا بوده پزشک پیداکردي؟بابات

 .روانشناسیه سه ترم حنانه:وگفت انداخت بهش نگاهی نیم حسام

 داره؟ پزشکی به ربطی چه روانشناسی آخه:-
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 .پزشکیه هاي شاخه از یکی روانشناسی:وگفت انداخت باال شونه حسام

 تو به چطور واقعا پزشکیه،نمیدونم هاي شاخه از یکی که روانپزشکیه اون:وگفت خندید صدا با نادر
 .بودن تو از تر گاگول اونا دادن؟احتماال مدرك

 .کرد باز لب حسام

 .زدم لب سختی به باعصبانیت

 .شین خفه یا بیرون گمشین کنین،یا بس:-

 

 .نداره نمک که دست این بشکنه:وگفت کشید آهی نادر

 مونده؟ یادت تصادف از چیزي:گفت بود داشته نگه صورتم مقابل رو صورتش که حالی در حسام

 .نداشتم رو سوالش به پاسخگویی توانایی اما کرد می مرور رو اتفاقات ذهنم

 با اتومبیل برخورد و جاده وسط در حضورم داشتم یاد به که لحظه وآخرین افتاد هم روي به پلکام
 .بود تنم

 

 .کرد باز درو حسام

 شی؟ پیاده تونی می خودت یا کنم بغلت:وگفت کرد سرخم

 .زدم ولب کردم رها بیرون به حرص با نفسمو
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 تو هم سالمه،بعد پاهام شکسته وسرم دست پرسیدي،من بار هزار شدم مرخص که زمانی از حسام:-
 دیدي؟ خودت تو رو من کردن بغل توانایی واقعا

 .خندید نادر

 میگن من جناب؟به کردي فکر چی:گفت بود گرفته فیگور که ودرحالی داد حالت بازوهاشو حسام
 .هرکول حسام

 .افتادم براه در سمت به بهش توجه وبی شدم پیاده اتومبیل از

 .مهندس بدنده سالم،خدا:وگفت داد سرتکون بالبخند بادیدنم سرایدار

 .خان حاتم سالم،بدنبینی:گفتم کردم می تند قدم آسانسور سمت به که حالی در

 .فشردم سالمم دست با رو آسانسور ي دکمه

 .شد بلند سرم پشت از نادر صداي

 ا می کاش میگم بازم:-

 ..ما ي خونه ومدي

 .پریدم حرفش میون

 راحت خودم ي خونه تو که کنین؟گفتم تکرار رو جمله یک طوطی مثل دارین عادت حسام و تو:-
 .ترم

 .شد باز آسانسور در
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 .شدیم وارد هردو

 کجاست؟ حسام پس:وگفتم انداختم نادر به نگاهی نیم

 .مونم می پیشت خونه،من رفت:-

 .بیام بر خودم پس از تونم بمونی،می پیشم هم تو نیست الزم:-

 .ایستاد آسانسور

 .راحتتره خودم خیال بمونم میدونم،اما:گفت وهمزمان گذاشت بیرون به قدم نادر

 .کرد باز ودرو کشید بیرون جیبش از رو کلید

 .کردم احساس اطرافم در رو وافسردگی تنهایی هجوم باورودم

 .انداختم اطراف به نگاهی ونیم نشستم مبل روي به

 .برگشت پذیرایی به قهوه فنجون دو حاوي سینی با بعد لحظه وچند شد آشپزخونه وارد نادر

 چرا:گفت داد می لم مقابلم مبل روي به که حالی ودر داد قرار میز روي به رو قهوه حاوي سینی
 .نداشتی تصمیمی چنین بودیم پیشت که وحسام کردي؟من عوض تصمیمتو ناگهانی برگشتی؟چطور

 جون چشمام مقابل نگاهش ورنگ پرکنه رو وجودم آتوسا نبود تلخ حس بازهم شد باعث نادر سوال
 .بگیره

 .کنم تزریق تفاوتی بی حس گرفته صداي به کردم سعی

 .برگردم تهران به گرفتم تصمیم دلیل همین به بودم بیکار خیلی دیگه،اونجا بود ناگهانی:-
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 کردي؟ می چکار جاده وسط بگی میشه وقت اون:وگفت انداخت باال ابرویی نادر

 .زدم ولب شدم خیره بهش

 بدم؟ جواب سواالت به موظفم:-

 من مثل حسام کنم نمی فک بدي،اما جواب من سواالي به نیستی موظف:گفت یی کشیده صداي با
 .بگذره راحت

 .نیست مهم:وگفتم زدم زل تلوزیون سیاه ي صفحه به

 اون در بودنش ي بهونه مهمه،تنها خیلی حسام واسه اما:وگفت گرفت شکل لبش روي به نیشخندي
 .گرفتی ازش رو روستا

 چیه؟ منظورت:-

 با هارمونی هیچ داره،چون خنده وبیشتر نیست جالب اصال حسام شدن عاشق نظرمن به:گفت ربط بی
 .نداره بازیاش خل

 .دادم تکیه مبل پشتی به سرمو

 .کردن تجمع مغزم دور به همزمان مورچه هزاران کردم می حس

 .نشست سرم روي به سالمم دست

 .کردم می احساس کنارم در رو نادر حضور

 .انداختم بهش نگاهی نیم چشم ي گوشه با
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 .پرسید نگرانی با

 مهرشاد؟ خوبی:-

 .نیست خوب نادر،حالم اتاقم برم خوام می:وگفتم کردم دراز سمتش به رو دستم

 .خورد گره دستم دور به دستش

 .بودم تختم روي وبه اتاق داخل بعد لحظه وچند شدم بلند سرجا از باکمکش

 پا به ولوله ذهنم تاریکی در آتوسا یاد بازهم ها لحظه این ي همه ومثل دوختم سقف به رو نگاهم
 .کرد

 .بستم چشم

 آرامش یک به نیاز شدت وبه بود کرده مختل رو عصبیم هاي سیستم تمام فرسایی طاقت سردرد
 .داشتم ناشناخته

 .نگاه یک جنس از شاید آرامشی

 .شرم از لبریز نگاه یک

 

 .پرسید بار هزارمین براي حسام

 مهرشاد؟ بیاي شرکت به تونی می مطمئنی:-

 .زدم زل وبهش ریختم نگاهم در رو وجودم وخشم غیض ي همه
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 .بیاي تونی جونم،می مهري فهمیدم:گفت اجباري وبالبخندي گزید لب

 .کشید باال سمت به تسلیم حالت به دستاشو

 .خندید صدا با نادر

 .شدم آسانسور وسوار شدم خارج در از هردوشون به توجه بی

 .نشستم رل پشت

 از رو اتومبیل سرعت وبه انداختم بودم کرده باز رو گچش امروز همین که دستم به نگاهی نیم
 .کردم خارج پارکینگ

 .گذشت می آتوسا ازدواج وهمینطور تصادفم از ماه یک

 وسیله یک به خواستم می اما بود آور تعجب هم خودم براي شرکت در حضور براي ناگهانیم تصمیم
 متعهد که بگیره آرامش زنی نگاه یاد وبا بشه کشیده آتوسا سمت به ذهنم کمتر تا بشم سرگرم یی
 .بود

 .شدم پیاده و کردم پارك پارکینگ داخل رو اتومبیلم شرکت به رسیدن با

 .شد بلند سرم پشت از حسام آشناي صداي که رفتم ها پله سمت به زنان قدم

 .مهرشاد شقی کله خیلی:-

 چته؟ باز:گفتم گذاشتم می قدم ها پله روي به که درحالی بچرخم سمتش به اینکه بدون

 .شنیدم می سر پشت از رو وتندش محکم قدمهاي صداي
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 .رسید گوشم به قدمهاش صداي با مخلوط حرصش پر صداي

 .شقیه کله نشستن رل پشت گذشته تصادفت از که ماه ازیک بعد:-

 .مهرشاد:-

 .ایستادن به کرد وادارم شد شنیده حسام بم صداي میون که زیري صداي

 .هواموند در پله دو میون قدمم

 .نشست آشنا اي وچهره تاریک نگاه روي به ونگاهم کردم گرد عقب بهت با

 .کرد بازي بالبهام اسمش

 .سحر:-

 .کرد بارانی رو نگاهش شب آسمان سرعت به اشک

 .رسید گوشم به حسام وپرتحکم بم صداي که بودم خیره بهش مبهوت هنوز

 باید که کاري تنها برمیگرده،االن جرم محل به همیشه مجرم میگن کنین؟راست کارمی چه اینجا:-
 .پلیسه با تماس بکنم

 .کشید بیرون رنگش مشکی جین جیب از رو همراهش تلفن حسام

 .کرد مسخم گذشته مثل یی لحظه سحر التماس از لبریز صداي

 .بشنوي باید که دارم حرفا خیلی کنم،من صحبت باهات کنم،باید می خواهش مهرشاد:-

 .شد بلند هم باز حسام اقتدار پر صداي
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 می گم سرته،گورتو تو اي نقشه چه نیست،باز کافی زدن خانم؟ضربه خواي می جونش از چی دیگه:-
 پلیس؟ به بزنم زنگ یا کنی

 ریخت می اشک که حالی ودر کرد حسام به رو روزها اون ي همه مثل جانب به حق سحر
 .من نه تویی کنه گم گورشو باید االن که وصیشی؟اونی وکیل:گفت

 .کرد پر رو حسام ي چهره بهت

 .بود آمیز توهین واقعا سحر رفتار

 .دارم حرف خانم این با هم باال،من برو:گفتم حسام به وخطاب گذاشتم پله روي به قدمی

 آورد در زبون حسام به رو ادبی بی و بازي بچه وبا کشید اشکبارش چشماي به دستی سحر
 .مادر از مهربونتر ي دایه کن گم گورتو:وگفت

 .کرد تند قدم آسانسور سمت وبه انداخت پاش سرتا به پرغیضی نگاه حسام

 .دوختم نگاه سحر به شد ناپدید آسانسور داخل وقتی

 .برداشت قدم سمتم به باعشوه

 .مهرشاد مونم می سحر همون برات همیشه میدونستم:وگفت دوخت بهم تاریکشو نگاه

 سحر؟ کدوم دقیقا:-

 .زد لب متعجب

 .داري دوستش وار دیوونه که همونی:-
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 .گرفت شکل لبم روي به پوزخندي

 .آرم نمی یاد به چیزي:-

 .گرفت عمق پوزخندم

 میکنه فکر که میزنه،دختري هرکاري به دست زدن وتیغ پول واسه که دختر میاد،یک چرا،یادم
 .کنه وعبیدش عبد محبت با تونه می بازهم بده فریب هم بار هزار رو اگرمهرشاد

 .غریدم وتوصورتش شدم نزدیک بهش قدمی

 ذهن درگیر حتی ونه کتک فحش،نه نیستی،نه هیچی الیق تو کنه،سحر می اشتباه دختر اون اما:-
 خوام نمی هیچوقت کن،دیگه گم گورتو شده،ازاینجا تموم دیگه من بودن طعمه زمان من،مدت
 .ببینمت

 .کرد زمزمه زده بهت

 .بشنوي رو من حرفاي باید تو مهرشاد اما:-

 .چکید ش گونه روي به اشکی قطره

 .مهرشاد دارم دوستت من:-

 .بست نقش چشمام مقابل آتوسا نگاه بکر رنگ سرعت به اما کردم احساس رو قلبم لرزش اي لحظه

 داشت؟ آتوسا با یکسانی هاي ویژگی چه سحر

 .هیچ تقریبا
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 دیگه نظرم در تو که اینه مهم:گفتم کردم می تند قدم ها پله سمت به که ودرحالی کردم گرد عقب
 نیست،برو عشق تو به من چی،احساس یعنی واقعی عشق فهمیدم تازه نداري،میدونی ارزشی هیچ
 .سحر

 .انداخت طنین گوشم توي ش زده وشوك آروم صداي

 .مهرشاد:-

 .دویدم باال ها پله از سرعت به توجه بدون

 .شد ظاهر مقابلم حسام ي وچهره شد باز سرعت به در نشست دستگیره روي به که دستم

 رفت؟:وگفت انداخت اطراف به نگاهی

 بمونه؟ داشتی دوست:گفتم وهمزمان گذاشتم داخل به وقدم زدم کنارش

 خوشت فتنه این چی از واقعا ادب،تو بی پرروِ ي نه،دختره وا:وگفت کرد جمع صورتشو چندش با
 .پلیس دست دادیش می سراغت؟باید اومده دوباره رویی چه بود؟با اومده

 سمت به که حالی ودر دادم تکون کرد می کار شرکت داخل سحر جاي به که نیازي خانم براي سري
 مدرکی هیچ من ضمن نداره،در رو ارزشش:گفتم حسام به خطاب داشتم برمی قدم اتاقم

 شد واسم که میزنه،همین زمینت زیاد دادم،اعتماد بهش رو پول اون خودم میل با که ندارم،میدونی
 .کافیه تجربه

 

 .دادم تکیه تخت تاج به رو وسرم دوختم انگشتم الي ي سوخته نیمه سیگار به نگاهمو
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 .شد پر دودش از لذت با هام وریه نشست لبم میون سیگار

 .مقابلم مصنوعی اما آشنا چشماي روي به خورد سر ونگاهم کردم فوت بیرون به رو دودش

 .کشید آغوش به مشتاق نگاهمو دشت رنگ به درشت چشم جفت یک

 .بود محض دیوونگی

 .مردم می شک بی بود کرده حبس خود در رو پرآرامش چشم جفت یک که قاب این بدون اما

 .بودم راضی اما بودم داده زیادي ي هزینه بابتش بااینکه

 .بود نادر دوستان از یکی نقاش

 .کشید تصویر به رو دلخواهم نقش باالخره بوم چند ونابودکردن توصیف کلی از بعد

 .ملس روزمرگی یک در بودم شده وغرق بود گذشته شرکت به رفتنم از ماه یک

 .آتوسا مصنوعی اما آشنا نگاه مقابل سیگار کردن وبعددود شرکت  غروب تا صبح

 .بودم خریده جون به رضایت با رو گناهش

 نبود،بود؟ گناه که عشق

 .شد می محسوب بزرگ فداکاري یک آتوسا احتمالی خوشبختی براي بودم گذشته دلم از که همین

 خارج کشور وازاین بدزدم رو آتوسا تونستم می اما نداشتم رو جامیر مثل مردي با مقابله قدرت شاید
 .بشیم
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 زیادي هم خودم نظر به بود خندیده دل ازته واون بودم کرده تعریف نادر براي رو ذهنیت این یکبار
 .بود ومزخرف بچگونه

 .اومد فرود تخت تشک روي وبه شد رها دستم از سیگار اختیار خوردبی در به که اي تقه با

 اینجا همیشه که تو:گفتم فریاد با درِ پشت نادر میدونستم که حالی ودر برداشتم رو سیگار تندي به
 .نکش گند به وتنهاییمو خلوتم توي نپر ناگهانی تلپی،حداقل

 .شد ظاهر مقابلم نادر خندون ي وچهره شد درباز

 .زدم ولب کردم خاموش تخت روي سیگاري جا داخل رو سیگار

 معلق؟ اجل مرگته چه باز:-

 می گفت می چرت حداقل بود که سررفته،حسام م حوصله:وگفت کرد رها تخت روي به لششو تن
 چی که نقاشی یک به زدي زل اتاق تواین ساعته متحرکی،چهار ي مرده یه مثل تو اما خندیدم

 کالش دختر یه عاشق که نیست،اول آدمیزاد مثل هم شدنت اي،عاشق دیوونه که بشه؟الحق
 عاشق آدم مثل داره،خب نامزد که دختري عاشق بعدهم میچاپه ازش پول کلی که میشه وخالفکار

 .بکشم راحت نفس یه دستت واز بزنم باال آستین واست تا شو

 سرخودت به گلی چه شدي عاشق آدمیزاد مثل که نمودي،تو دوا خود سر بودي طبیب اگر تو:-
 زدي؟

 کوچولو یه که هم جداست،حسام من حکایت:وگفت شد خیره بوم اون میون آتوسا چشماي به نادر
 که اینجاست جالب روستاست،تازه اون پاش یه اینجاست پاش یه حاال که کردي گرفتارش تو بود آدم

 .بینه نمی رو دختر اون اصال میره هروقتم
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 .پریدم پایین تخت از

 .کن نگاه من به میزنی حرف بامن:وگفتم ایستادم بود آتوسا چشماي روي به که نگاهش مقابل

 نیست آدمیزاد مثل هم شدنت غیرتی:وگفت خندید باصدا وبعد انداخت نگاهی سرتاپام به نادر
 .مهرشاد

 .خورد سر آتوسا آشناي چشماي روي به نادر روي از نگاهم

 به حسام بم صداي بعد لحظه وچند رسید گوشم به در قفل داخل کلید چرخش صداي همزمان
 .رسید گوشم

 ها؟ بچه نیستین خونه:-

 .شدم خارج اتاق از دنبالش به هم ومن پرید جا از نادر

 .بست نقش م زده ذوق نگاه مقابل امیر آشناي ي چهره سرش وپشت بود ایستاده در نزدیک حسام

 .آوردم مهمون سالم،واستون:گفت بالبخند حسام

 .کرد پاتند من سمت وبه انداخت زمین به رو دستیش کوچیک ساك امیر

 .کردم حلقه امیر دور به دوستانه ودستامو بازکردم آغوش

 .نشست وجودم به عجیبی آرامش

 .بود روستا اون یادآور امیر

 .داشتم دوستش عاشقانه که آتوسایی آور یاد



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 134 
 

 .داد می هدیه وجودم به آرامش وهمزمان قلبم به مینداخت خروش که آرومش نگاه یادآور

 .اومد بیرون آغوشم از امیر

 .الغرشدي خیلی:وگفت انداخت پام سرتا به نگاهی

 .اومدي خوش:گفتم کردم می هدایتش دونفره رنگ کرم راحتی مبل سمت به که درحالی

 خوبه؟ حالت کردي،االن تصادف شنیدم حسام از:وگفت داد لم مبل روي

 !!خوب؟

 .بود بیمار روحم اما بودم خوب نظرجسمی از

 داغ واون بود گذاشته جا به قلبم روي به عمیق داغ ویک شده ربوده سرعت به که بود عشقی بیمار
 .وبیمارم داغون روح به بود شده منتقل

 .زدم لب کردم می جاخوش کنارش که حالی در

 .خوبم:-

 اینکه با مهارکنم رو م گسیخته افسار ذهن کردم می گذشت،سعی می کنارم در امیر حضور از ماه دو
 .داشتم نمی بر تالش از دست شد می کشیده آتوسا سمت به لحظه وهر بود فایده بی تقریبا

 بود شده کوتاه هرچند مدت این میومد،تو شرکت به همراهم هم و میداد ادامه درسشو هم امیر
 خیلی بابت این از و نمیذاشت اتاقم به پا هیچوقت نداشتمش،اما هیچوقت که اي خانواده از عضوي

 .بودم خوشحال
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 مثل واقعا که امیري خواستم بیفته،نمی آتوسا چشماي ي شده نقاشی قاب به نگاهش نداشتم دوست
 .آتوسا اطراف در وذهنم چرخید می مقابلم هاي نوشته روي به بدم،نگاهم دست از بود برادرم

 ونیم قاپید میز روي از همراهشو چرخید،تلفن سمتش به نگاهم امیر همراه تلفن زنگ صداي با
 .کردم مقابلم ي پرونده معطوف دوباره انداخت،نگاهمو ش صفحه به نگاهی

 .شد تیز اختیار بی گوشام امیر صداي با

 .جامیرجان سالم:-

 زبان با هم امیر که رسید،زمانی گوشم به ضعیف خیلی میزد حرف کوردي زبان به که جامیر صداي
 .کردم ها نوشته به معطوف دوباره رو نگاهم ناامید داد رو جوابش کوردي

 .کرد رو آتوسا نگاه ناب رنگ هواي دلم هم جامیر صداي با حتی

 روي به چشمانش از شده نقاشی وقابی وکوتاه محو ي خاطره چند فقط ازش من سهم که آتوسایی
 .بود اتاقم دیوار

 وهرلحظه بود کرده ریشه قلبم تو که ناامیدي ونرسیدن،از رفتن از بودم خسته اما نبودم خواه زیاده
 .هدفم وبی مصرف بی آدم یک من کرد می یادآوري بهم

 .بود شده مدفون قلبش آرامگاه در وآرزوهاش آمال ي همه که زندگی،مردي از جدامونده مردي

 هر کردن نابود به داشتم میل عمیقا که هایی بود،لحظه عصبی شوك همون برخاستم،بازهم سرجا از
 وقت فوت بی امیر شک وبی نبود میسر کاري چنین امیر مقابل در اما میدیدم سرراهم در که چیزي
 .نداره جانی امنیت کنارم در کرد می وتصور کرد می ترك رو اینجا
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 .کردم هدایت آشپزخونه سمت به قدمامو سرعت به

 .شدم قهوه کردن درست مشغول

 .شد آشپزخونه ي پنجره جذب اختیار بی نگاهم

 می عبور پدرش دست در دست رو پیاده در که اي پسربچه روي به برداشتم،نگاهم سمتش به قدمی
 .نشست کرد

 .داشت پدرش به نگاه بالبخند میزد حرف که حالی در پسر

 .شد زنده ذهنم در دور اي خاطره

 .پدرم با بودن ناب ي خاطره در شدم غرق و بستم چشم

 دعوامیکنین؟ باهم همیشه مامان و شما چرا بابا:-

 .میکردم درك حاال رو واین بود تلخ پاشید،لبخندش روم به لبخندي پدرم

 .شکر وبدون خالص ي قهوه طعم هم لبخندي

 .نشست نحیفم ي شونه روي به دستش

 .شد مهرلبم لبخندي

 وحصري حد بی آرامش غرق که کنارته،درحالی در پدر محکمی به کوهی وقتی داشت آرامشی چه
 .رسید گوشم به باشه محکم کرد می سعی توان باتمام که لرزونش صداي بودم
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 هر با که کردم،بدیی بدي مادرت حق در هم پسرم،من نمیذاره جبران جاي بدیها بعضی وقتا گاهی:-
 کردنش پاك به قادر هم کنی پاك هیچ میشه پررنگتر ذهنش در فقط میده بهم که جبرانی فرصت

 وقلبشو شده پخش مادرت قلب سفید ي صفحه روي به خودنویس یک جوهر مثل من نیست،بدي
 سیاهی این بیشتر شدن پخش باعث فقط باشم داشته که رو دنیا هاي کن پاك کرده،همه سیاه

 میفهمی؟ میشه،حرفمو

 .دادم سرتکون نفی عالمت به کردم می براندازش گیج نگاهی با حالی در

 .میفهمی روز یک:وگفت کرد م شونه ي حواله آرومی ي ضربه

 پسر؟ کجایی:وگفت زد کردم،لبخندي گرد کشید،عقب بیرونم طویلم خاطرات از امیر صداي

 شد؟ تموم ت مکالمه:وگفتم انداختم بود شده حبس چپش دست در که همراهش تلفن به نگاهی نیم

 .بود آره،جامیر:وگفت کرد خالی سینک داخل رو میز روي ي شده سرد هاي قهوه

 .زدم لب داشتم حرکاتش به نگاه که حالی در

 نیفتاده؟ که اتفاقی:-

 .بودم آتوسا مورد در خبري تاب بی نبودم جامیر نگران شک بی

 باشه؟ افتاده اتفاقی نه،باید:وگفت گرفت سمتم به رو قهوه فنجون

 .کردم احساس چیزي چنین نه،فقط خب:وگفتم گرفتم دستش از رو فنجون

 .پیچید گوشم داخل صداش که کردم نزدیک لبهام به رو فنجون
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 بارداره میشم،آتوسا دایی دارم نیست،فقط بدي خبر:-

 صداي وبا شد کشیده زمین سمت به لبهام به نرسیده وفنجون شد سست فنجون دور به انگشتام
 .شکست بدي

 مهرشاد؟ خوبه حالت:گفت بود نوسان در شکسته وفنجون من میون نگاهش که حالی در امیرمتعجب

 .زدم لب آشوب از لبریز قلبی وبا مبهوت

 .آره،خوبم:-

 دست فنجون ي شکسته هاي تکه به:گفتم حال همون در و کردم تند قدم آشپزخونه در سمت به
 .میکنه جمعشون خانم میبینی،اکرم آسیب نزن

 .رسید گوشم به آرومی به صداش گرفتم می فاصله آشپزخونه در از که حالی در

 کاري تمیز واسه خانم اکرم تا نزنم دست شکسته هاي شیشه این به هفته شده،یک دیوونه پسره:-
 .بیاد

 .بستم باصدا ودرو شدم اتاق وارد

 قدرت با رو خودش چقدر هر هم مرد یک اما باشم محکم کردم می سعی بودم،درسته مرد درسته
 .میشه میریزه،داغون میشکنه،اشک جا یه بده نشون

 چشماي به رو ونگاهم نشستم تخت ي کردم،لبه پاتند آتوسا چشماي ي شده نقاشی قاب سمت به
 .دوختم مقابلم ومصنوعی آرامش پر

 نه؟ کردم،مگه می رو چی همه فکر باید:-
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 نادر قول به تابم؟چرا بی انقدر چرا من اما میشدي هاش بچه مادر هم روزي جامیري،باید توهمسر
 نیست؟ آدمیزاد مثل شدنم عاشق

 تنهام؟ انقدر چرا

 هام؟ مرگی روز زندان در حبسم چرا

 گردم می خودم فقط پس آتوسا نمیدونه رو سواالم جواب امیدي،هیچکس هدفی،نه شادي،نه نه
 .دنبالشون

 .کردم مکث

 .آرامش یی ذره پی در گشت می رو وچشمها بوم اون اجزاي تک تک نگاهم

 .من ي ممنوعه عشق میاد بهت بودن مادر اما:گفتم گرفته صدایی وبا گزیدم لب

 پیتزا حس داره کم کم دیگه:وگفت کرد پرت جعبه داخل رو انگشتش میون پیتزاي ي تکه حسام
 .بگیري آشپز یک کوفتی شرکت این واسه نیست وجوجه،بهتر پیتزا نهار میده،هرروز دست بهم بودن

 شدم می بلند میز پشت از که حالی ودر زدم عقب رو پیتزا ي انداختم،جعبه بهش نگاهی نیم
 .بگیر رژیم ظهرارو جاش به خوب خوري نمی رو مامانت پخت ودست گیري می رژیم شبا:گفتم

 ونچسب لوس دیگه،انقد میگه راست:وگفت کشید خودش سمت به رو حسام پیتزاي ي جعبه نادر
 .بخور فقط سوال بی جلوت گذاشتن مردي،هرچی پسر،ناسالمتی نباش

 .شد کند قدمهام امیر صداي شدن بلند با

 کنی؟ راهنماییم کنم،میشه اجاره کوچیک ي خونه یه میخوام نادر-
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 تونستم بود،نمی کشیده آشوب به قلبمو مبهم ترس دوختم،یک چشم وبهش چرخیدم پا ي پنجه رو
 .بودم کرده عادت زندگیم در حضورش وبه بود برادرم مثل کنم تحمل امیرو نبود

 رنگم مشکی اي پارچه شلوار جیب داخل ،دستام شد نزدیک هم به چرخید،ابروهام سمتم به نگاهش
 میگذره؟ بد بهت من بري؟خونه کجا قراره بپرسم میشه:وگفتم گذاشتم جلو به رفت،قدمی فرو

 گرفتن تصمیم وآتوسا جامیر آخه نه:وگفت گزید ایستاد،لب وبعد شد خیز نیم صندلی روي به امیر
 .دارم اینجاخونه که گفتم هم هتل،من برن که بیان،نمیشه تهران سفربه براي

 براي سرعت به داشت بهم نگاه که کردم،نادر احساس وضوح به رو قلبم لرزش آتوسا اسم باشنیدن
 .اومد کمکم به دادن پاسخ

 .کوچیکه خیلی آپارتمان اون درسته خوب-

 .گرفته دوده شهر این در آتوسا حضور جز به کردم نمی فکر چیز هیچ به

 میز روي ناپیدا یی نقطه به رو کردم،نگاهم جاخوش وپشتش شد کشیده میز سمت به پاهام
 .گرفت رنگ م زده ماتم نگاه مقابل آتوسا دوختم،چشماي

 .شد بلند حسام صداي

 بیان؟ کی قراره-

 داد فرو رو موند،لقمه خیره بود نهار خوردن مشغول باآرامش که امیر روي وبه اومد باال نگاهم
 .اینجا میرسن فردا پس تا احتماال:وگفت
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 نادر بم گرفتم،صداي ضرب میز روي به انگشتام چاره،با یک اندیشیدن براي افتاد وال و حول به ذهنم
 .کرد پر گوشمو

 .مخه رو خیلی مهرشاد،صداش نکن-

 انداختم امیر به نگاهی فشردم،نیم هم به ولبامو برداشتم میز روي به گرفتن ضرب از دست
 .دلباز هم بزرگه هم پدریم،اونجا ي خونه بریم چطوره:وگفتم

 امیر؟ چیه بیسته،نظرت مهرشاد،پیشنهادات عالیه:وگفت زد سوتی حسام

 هم جامیر کنم نمی فکر ضمن در بشن مزاحم خوام نمی آخه:وگفت دوخت چشم بهم متعجب امیر
 .کنه قبول

 بزنی حرفی چنین نداشتم انتظار ازت:گفتم بود مشهود صدام داخل کامال که ناراحتی وبا گزیدم لب
 .عزیزي واسم م نداشته برادر مثل که امیر،میدونی

 .نیست این منظورم:وگفت داد سوق ونادر حسام سمت به رو نگاهش مردد امیر

 که حالی ودر زدم چنگ راحتی مبلهاي روي از رو رنگم خاکستري اسپرت شدم،کت بلند میز پشت از
 .بزنم قدم کمی میرم:گفتم کردم می تند قدم در سمت به

 کنار رو کتم هاي لبه بخشیدم،دستام سرعت قدمهام به رو پیاده ودر خارج شرکت نشنیدم،از جوابی
 .کرد پرمی گوشمو ثانیه هرچند اتومبیلها بوق رفتن،صداي فرو جیبهام وداخل زدن

 دلتنگی از ولبریز گرفته دوده پایتخت این میرسید،اما مشام به کم کم بهار وبوي بود زمستون اواخر
 .روزهام رنگ به سیاه آسمونی با بود دلگیر همیشه نداشت وتابستون بهار
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 اون میکنه فرو رو تیزش ناخن لحظه هر نفر یک کشید،انگار تیرمی قلبم روي به کور ي نقطه یه
 .قلبم مبهم ي نقطه

 چون بود ناکامی یک درگیر قلبم هواي هم انگار هم بارونی،آسمون وچشمهام بود شده تند نفسهام
 .بارید باچشمهام همزمان

 سیگارمو اشکبارم،پاکت چشمهاي براي بود خوبی پوشش ریختن،بارون اشک از نداشتم هراس دیگه
 .کرد پر رو لبهام میون شکاف نخ ویک کشیدم بیرون شلوارم جیب داخل از

 بسوزه قلبم دردهاي پاي به پا ایثار با خواست می که رو سیگاري کشیدم وآتیش زدم فندك
 .وخاکسترشه

 بیرون به پرنیازم هاي ریه میون کوتاه حبسی از بعد رو دودش و زدم سیگار به عمیقی پک
 لبهام میون از بود شدن خاموش حال در که دودسیگاري با همراه هم پنهونم اشکاي رهاکردم،شوري

 .کرد می باز راه

 فرود اشکم از لبریز هاي وگونه چشمها روي به بارون هاي دوختم،قطره غران آسمون به رو نگاهم
 .زدم لب آسمون به ورو کردم رها بیرون به حرص با سیگارو اومدن،دود

 

 همزادیم ها وفاصله نیست،من اي گله-

 .کافیست ببینم خوب را تو دور از گاهی
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 پی در کاوید ومی میرفت پیش جمعیت ازدحام میون لحظه هر مواد پی در معتادي مثل نگاهم
 .بود پرکشیده پرآشوبم وجود از بود ها ماه که آرامشی

 .زد فریاد امیر

 .جامیر-

 آکنده رو وجودم اي ثانیه در سبزش میکرد،نگاه رصدم کنجکاوي با که شد محوچشمایی نگاهم ومن
 .نظیرکرد بی آرامشی از

 گرفتم ازش سختی به رو سرکشم بود،نگاه غیرممکن اما کنم خفه رو روحم هیجان تا گزیدم لب
 روي به رو ش برادرانه آغوش اون از وبعد کشید آغوش به رو جامیر شادي با که کردم امیر ومعطوف

 .کرد باز آتوسا

 پیشونیش غلیظ اخم روي وبه چرخید میکردم،نگاهم احساس خودم روي به رو جامیر نگاه سنگینی
 .موند ثابت

 سمتش به دستم کردم کنترل رو وجودم سرکش آشوب کمی اینکه از وبعد شد فشرده هم به لبام
 .رفت پیش

 در که جدیتی شد،با حبس ستبرش دست میون نشد،دستم باز اما شد شل ابروهاش عمیق ي گره
 .ت دوباره دیدار از سالم،خوشحالم:گفت میزد موج بمش همیشه صداي

 .زدم لب میدیدم رو بودنش خوشحال عینه وبه بود ابروهاش عمیق خط به دوخته نگاهم که حالی در

 .هم سالم،من-
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 از قبل که بود،رقیبی برنده رقیب کردم،جامیر مضحکم ي چهره چاشنی هم مانندي پوزخند لبخند
 .بود کرده حذفم نهایتش بی قدرت با بذارم رقابت ي صحنه به پا اینکه

 شور،عشق از کرد لبریز رو عاشقم ي جنبه بی وقلب انداخت طنین گوشم داخل ظریفش صداي
 .وهیجان

 عشق با رو ش چهره اجزاي تک تک اون از وبعد اومد فرود چشماش جنگل روي به سرکشم نگاه
 .کرد رصد وشور

 پاسخ زیر به وسر گرفتم ازش نگاه مشتاقم ي چهره روي به جامیر نگاه کردن سنگینی بد حس با
 .دادم رو سالمش

 این،براي خسته دیگه،شما بریم بهتره:وگفت کرد حلقه خواهرش ي شونه دور به رو دستش امیر
 .تحرك همه این نیست خوب هم آتوسا

 خودم دستاي با که یی مهلکه این از فرار براي ومن کرد برادرش ي حواله لبخندي خجل آتوسا
 .منتظرتونم:گفتم امیر به خطاب بلندي صداي وبا کردم گرد عقب بودمش ساخته

 به اتومبیل بخش لذت بودم،گرماي رل وپشت اتومبیل داخل بعد وچندي بخشیدم سرعت قدمهام به
 .میزد دامن بدم حال به کنه تزریق وجودم به رو آرامش اینکه جاي

 این آرامش یادآورشم خودم به وبتونم بزنه سیلی وجودم به سرما تا بردم دستگیره سمت به دست
 گناهکار منِ روي به رو رحمتش درهاي هم خدا انگار اما حرامه من براي دشت رنگ به ي تیله جفت
 وبا داشت امیر به نشست،نگاه معصومش ي چهره روي به نگاهم بازهم لحظه همون چون بود بسته

 .بود سپرده گوش حرفاش به خواهرانه عشقی
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 که بچسب سفت المذهبو این خرکیت،افسار شدناي عاشق این با مهرشاد تو به لعنت:گفتم وار زمزمه
 .شده گسیخته افسار امروز بد

 .کرد م آشفته ي چهره ي حواله ولبخندي کرد سکوت اتومبیل به رسیدن با امیر

 گاز روي به پامو وبعد بستم پلک اي نشست،چندثانیه کنارمن در وجامیر کرد جاخوش آتوسا کنار در
 حضور به کردن فکر از ذهنم تا بردم باالتر رو آهنگ وصداي رفت پیش پخش سمت به فشردم،دستم

 .منحرفشه آتوسا

 

 بود یکی یروز یادمه

 من شدم نگاش عاشق

 رویا وتو توخواب همیشه

 من کنارشم دیدم می

  کردم می نگاش یادمه

 کردم می گم وپامو دست

 پشت بخاطرش همیشه

 میکردم مردم همه به
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 ونیم بود بیرون به دوخته شد،نگاهش کشیده آینه سمت به اختیار بی ونگاهم کردم جا جابه رو دنده
 .گناهم از لبریز چشماي مقابل کرد می گري جلوه بد رخش

 

 نه سوزوند دل من حال واسه کسی نه

 نه نبودم مهم کسی واسه نه

 نمونه که خواست منو دل کسی نه

 نبود مهم اصال ونبودم بود

 شد اینجادور واز برگردوند رو یادمه

 شد کور چشمام تا کردم گریه انقدر

 ما،نه حرف به رسیدي گفتن می همه

 شد مجبور شاید میگم من

 

 چرخید،غرق آینه روي به نگاهش لحظه بود،همون نوسان در لحظه هر آینه روي به مقابل از نگاهم
 .نگاهش وطراوت سبزي در شدم

 

 کردم می نگاش یادمه
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 باختم می دل نگاهش به

 رویام تو خودم واسه هی

 ساختم می وخیال قصه

 

 .کرد بیرون ازدحام به ومعطوف گرفت آینه از نگاه سرعت گرفت،به شکل پیشونیش روي غلیظی اخم

 

 نبودش به کردم فکر

 برد فکرمنم رفت وقتی

 دل ندیدنش از دیدم

 خورد زمین وایسه نتونست

 "احمدوند مهدي_من حال"

 سیلی صورتم به سرد کردم،هواي باز رو کردم،شیشه وخاموشش رفت پخش سمت به دستم
 هم رنگی یی سورمه ژاکت شیشه،حتی ي لبه به دادم تکیه رو وآرنجم دادم فرو سختی به زد،بغضمو

 .کرد نمی جلوگیري وجودم به سرما نفوذ از داشتم تن به که

 قندیل رو شیشه مهرشاد؟ببند گرمته خیلی:وگفت کرد م شونه ي حواله یی ضربه عقب از امیر
 .بستیم
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 داخلش کودکیهامو تمام که یی کوچه داخل پیچیدم وهمزمان کشیدم باال رو شیشه حرفی هیچ بی
 .بود کرده حبس

 کردم متوقف خونه مقابل رو گذروند،اتومبیل نظر از رو وعریض طویل ي کوچه جزء به جزء نگاهم
 گرفت،دستی رنگ نگاهم مقابل حسام پرنشاط ي وچهره شد باز در بعد لحظه زدم،چند بوقی وتک
 .کرد باز کامال درو هم وبعد داد تکون

 پارك پدرم ي فرسوده تقریبا اتومبیل کنار چپ سمت بون سایه وزیر کردم خونه وارد رو اتومبیل
 .کردم

 ولبخندي دربرگرفت وجودمو سرد هواي از عظیمی شدم،حجم وپیاده رفت دستگیره سمت به دستم
 فرود داشتن برمی قدم هم دوشادوش که وحنانه نادر روي وبه چرخید کرد،نگاهم مهرلبام رو زده یخ

 .اومد

 بود ایستاده جامیر کنار در که آتوسا ي چهره ي حواله لبخندي ما به رسیدن محض به حنانه
 براه خونه سمت وبه کشیدم بیرون عقب جعبه داخل از رو وآتوسا جامیر دستی وساك کرد،چمدون

 .افتادم

 وخاطراتم میزد کنار رو بسته درهاي وذهنم رسید می مشام به هم دور از حتی کودکیم خاطرات بوي
 وبیگاه گاه پدرم،لبخندهاي مهربونی حال ودرعین میگرفت،اقتدار شکل ذهنم در یکی یکی

 .میشد پررنگ و کمرنگ ذهنم در که مادرم،دعواهایی

 .م گذشته خاطرات میون پرید پا جفت نادر صداي

 خان؟چته؟ مهرشاد تولکی-
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 .زدم لب آرومی وبه محکمترشد چمدون ي دسته دور به انگشتام

 .چیه دردم نمیدونم-

 .شد آلود غم صداش

 چته؟ هست،میبینیش،حاال که حاال-

 .داد حالت لبهامو اختیار بی پوزخندي

 واسه هم بهش دوختن دیگه،نگاه یکی دیگه،سهم میکنه،کناریکی بدتر حالمو دیدنش اینجوري-
 .حرامه چشمام

 .رسید گوشم به گرفته نادر صداي

 .باشی خوشحال باید خوشبخته ببینی که همین-

 عشقشو تونه می پسر،کی نده شعار:گفتم میزد موج صدام در وغضب خشم که ودرحالی گزیدم لب
 باشه؟ وخوشحال ببینه دیگه یکی کنار

 در جامیر باشی تو اینکه قبل نکن فراموش:گفت وار وزمزمه گذاشت م شونه روي به دست نادر
 هم وبعد میدي الکی پیشنهادهاي که خودته گناهه،تقصیر کردنش نگاه داشته،آره حضور زندگیش

 .گل تو مونی می خر مثل

 .پیشنهادم از نیستم ناراضی:گفتم میذاشتم داخل به قدم که حالی ودر دادم هل پا درو

 .دورترشد صداش
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 .نکن ثابتش کارات جان،با مهرشاد خریتت تو نیست شکی-

 میشد غم،پر از بارید می هرروز که قلبی از نمیدونست هیچی شد،نادر مهرلبام حسرتی پر لبخند
 زیرپام میذاشتم رو دنیا هاي المثل وضرب ها جمله تمام که بود میزد،اونوقت پر لب بد وقتا وگاهی
 هام گونه روي به ازچشمام ازغم قلبم شدن سرریز بعدهم جوك یه میشد واسم نمیکنه گریه که ومرد
 .شد می جاري

 .بغلش جیب بود گذاشته رو آتشفشان که قلبی میکرد آروم بود،بد آتیش روي آب اشک

 دونفره تخت روي به رو وآتوسا جامیر دستی وساك وچمدون کردم رها بیرون به حسرت با رو نفسم
 .دادم قرار مهمون اتاق ي

 .مهرشاد نمیشیا بدي میزبان:گفتم وار وزمزمه گزیدم بازکرد،لب راه لبهام میون از آهی

 !!دستوري یا بود خبري خودم به خطاب ي جمله این نفهمیدم وخودمم

 

 کردم جاخوش میز پشت امیر نشست،مقابل کنارش در آتوسا براي صندلی کشیدن عقب از بعد امیر
 .نشه چشماش ونشاط سبزي وجذب نکنه سرکشی دوباره تا دوختم دار طرح رومیزي به رو ونگاهم

 این هم بودم،دلیلش اتاقم ي شده قاب مصنوعی نگاه دلتنگ خیلی اما بود خودش بااینکه روزها این
 چشماي به نگاه اما بشم خیره جنگل رنگ به ي تیله جفت اون به تونستم می آرامش با که بود

 .خودش هاي کشیدن درهم وچهره جامیر خشمگین هاي نگاه با بود برابر آتوسا طبیعی
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 هم من واگر بود آتوسا همسر جامیر بود باشم،هرچه بدي میزبان مدت این تو خواستم نمی هم من
 .کنم تحمل تونستم نمی ناموسم روي به ناپاك وچه پاك چه رو نگاهی هیچ بودم اون جاي

 .کشید بیرونم وخیال فکر از گارسون صداي

 دارین؟ میل چی-

 .شد بلند سرعت به حنانه ظریف صداي

 .کوبیده پرس ویک سلطانی دوپرس-

 .چرخید حسام سمت به نگاهش

 دیگه؟ خوري می کوبیده-

 .زد لب داد می سرتکون مثبت عالمت به که حالی در حسام

 بخوري؟ غذا پرس دو خواي می تو اونوقت-

 .موند خیره من روي وبه وچرخید چرخید حنانه نگاه

 ندادم؟ سفارش که مهرشاد،اشتباه آقا واسه یکیش-

 رفت پیش دستم.دادم سرتکون نفی عالمت به بود نادر ي کشیده درهم اخماي به حواسم که درحالی
 .نشست نادر ي شده مشت دست روي وبه
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 گاه وبی گاه هاي بود،ازتوجه پس بد هوا.کشید بیرون دستم زیر از رو دستش سرعت وبه گزید لب
 من ونگاه شد دور داد،گارسون سفارش جوجه پرس سه وامیر کوبیده بودم،نادر ناراضی شدت به حنانه

 .موند خیره نادر رخ نیم به

 ي وتوجه نادر غضب وسرکشم،درگیر آتشین احساسات بودم،درگیر درگیر شدت به روزا این
 .روستا به رفتن براي حسام هاي تابی بی درگیر وحتی امیر از کاري مخفی حنانه،درگیر

 .نداشتم خوردن به میلی هیچ.چید میز روي به رو غذاها گارسون

 اما پرهیزکنم آتوسا به کردن نگاه از کردم می سعی هم همزمان کردم می بازي غذام با که درحالی
 غذا با میلی بی با فقط خورد نمی هم اون.نشست ش چهره روي وبه اومد باال بود،نگاهم فایده بی

 .کرد می بازي

 .رسید کناري میز جوان دختر غذاي ظرف وبه کرد دنبال رو نگاهش مسیر نگاهم

 ساالد با مخصوصا بودم متنفر ماهی از بچگی از.شد جمع چندش با م ماکارونی،چهره وساالد ماهی
 !ماکارونی

 حال در که گارسونی به دادم می فحش دختر ي ذائقه به لب زیر که حالی ودر کشیدم عمیقی نفس
 ونگاه شد ظاهر میز کنار در بعد لحظه چند.کردم اشاره بود چپ سمت میز به دهی سرویس
 .دوخت بهم رو پرسوالش

 .زدم لب گارسون به ورو انداختم آتوسا به نگاهی نیم

 .ماکارونی وساالد ماهی دوپرس-
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 می مطئنی:گفت بود دوخته چشم بهم که حالی در متعجب حسام.شد دور و داد تکون سري گارسون
 بخوري؟ ماهی خواي

 عجیبه؟ انقدر: گفتم کردم می ورو زیر رو ظرفم داخل غذاي که حالی فشردم،در هم به لبامو

 .نه خب:وگفت انداخت باال اي زد،شونه پلک بار چندین

 .چید میز روي به رو وساالد ماهی هاي ظرف گارسون بعد لحظه چند

 آرومی وبه بگیره قرار وآتوسا امیر مقابل تا دادم هل جلو سمت به روکمی ظرفا از یکی
 .بفرمایین:گفتم

 .کرد می پمپاژ داغدارم رگهاي به رو خون هیجان با که وقلبی جامیر نگاه سنگینی بازهم

 .دوختم ظرف داخل کذایی ماهی رو ونگاهم کردم حبس بود،نفسمو من روي به هم وحسام نادر نگاه

 از یی تکه داخل بردم وفرو برداشتم رو ظرف داخل چنگال سرعت وبه کردم تر زبون با لبامو
 .کردم نزدیک دهانم به رو وچنگال بستپ ماهی،چشم

 .شد وپایین باال م معده محتویات وهمزمان پیچید مشامم داخل وحشتناکی بوي

 سرویس وارد و رفت پیش سالن ته سمت به قدمهام.پریدم سرجا واز کردم رها ظرف داخل رو چنگال
 .شدم بهداشتی

 .زدم زل آینه داخل خیسم ي چهره به.پاشیدم صورتم به آب مشتی اینکه از وبعد ایستادم آینه مقابل

 فرو موهام میون خیسم هاي بود،پنجه ومتورم سرخ قبل شب خوابی بی شدت از سرخم چشماي
 .دادم هلشون عقب وبه رفت
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 نقش لبهاش روي مضحکی لبخند بادیدنم.کشید سرك داخل به وحسام شد باز سرویس در
 بود بسته نقش لبهاش روي به که یی احمقانه لبخند وباهمون گذاشت داخل به قدمی.بست
 خوبی؟:گفت

 .شد آینه داخل خیسم ي چهره محو دوباره ونگاهم دادم تکون مثبت عالمت به سري

 .رسید گوشم به میزد موج داخلش خنده که درحالی صداش

 کردي؟ ماهی مهرشاد؟ویار شد چت یهو-

 .شد اکو سرویس داخل بمش هاي خنده صداي.کرد خندیدن به شروع بلندي باصداي

 .بازکردم لب حرص با

 .حسام شو خفه-

 نگاهم.شدم خارج سرویس از حسام به توجه وبدون رفت فرو جینم شلوار جیب داخل خیسم دستاي
 .زدم لب آرومی وبه بستم چشم.شد زیرپام سفید هاي سرامیک ي خیره

 نیم محتاج.محتاجم بهت االن ولی درست لعنتی،گناهکارم برزخ این از بده نجاتم خودت-
 سردرگمی مرداب این تو دارم االن اما قبول کنی تعیین هرمجازاتی.ببخش گناهامو نگاهتم،نمیگم

 .کن نگاهم.میزنم وپا دست

 

 .بلندشد امیر صداي.برداشتم میز روي از شیرو ولیوان زدم گره گردنم دور به سوئیشرتمو هاي آستین

 .دیگه مهري،بیا کجاموندي-
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 خارج آشپزخونه از بلندي قدمهاي با.دادم قرار سینک داخل رو ولیوان کشیدم سر الجرعه شیرو
 .باش سحرخیز رو تعطیل روز کجایی؟همین:وگفت زد لبخندي بادیدنم.بود ایستاده در کنار امیر.شدم

 استراحت براي دارم آزاد وقت رو تعطیل روز همین:گفتم وهمزمان برداشتم خونه از بیرون به قدمی
 .کردین زهرمارش اونم که

 آدماي ولی.خوردم همیشه عسل من یه با حسام قول به.بودم شده تلخ روزا این.نبود خودم دست
 .عجیبه نباشن تلخ خورده شکست

 مشام به لذت با رو خورده بارون ي سبزه وبوي بستم چشم.کرد نوازش صورتمو خنکی نسیم
 ترك لبهاي روي به رو محوي ولبخند پیچید ذهنم داخل یی کودکانه هاي خنده صداي.کشیدم
 .نشوند م خورده

 .کردم باز پلک حسام صداي با

 کنی؟ می قیافتواینجوري مهرشاد،چرا عاشقیا-

 .باشن تو مثل همه که من،نباید داداش ذوقی بی:وگفتم کوبیدم ش شونه به محکمی ي ضربه

 درخت زیر آتوسا از فاصله با که درحالی وحنانه بودن ومنقل ذغال کردم آماده حال در ونادر جامیر
 .کشید می سیخ به هارو جوجه بود نشسته سیب

 سمت به.کرد می زنده برام رو کودکی ي دغدغه بی دوران خونه این چیز همه.چرخید اطراف نگاهم
 درخت پربار هاي شاخه از رو سبز سیب وچند ایستادم پا ي پنجه روي.برداشتم قدم سیب درخت

 .پیچید گوشم داخل حنانه وظریف زیر صداي.کردم جدا
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 .مهرشاد آقا بخیر صبحتون-

 .زدم لب آرومی وبه انداختم بهش نگاهی نیم

 .خانم حنانه ممنونم-

 .نادر دوستم وبهترین دونگاه،جامیر سنگینی هدف بودم شده روزها این

 وحسام من،نادر رفاقت.داد می عذابم که بود نادر نگاه این.نبود آزارم باعث جامیر نگاه سنگینی
 مهمون رو وخشم غم داشت جریان نگاهش داخل که اعتمادي بی.نبود روز دو و روز یک حکایت
 .بود درد از لبریز که کرد می قلبی

 نیاز شدت به لحظاتی چنین در اما شد می پر ونادر حسام وجود با من ي دهنده آزار هاي تنهایی
 وحداقل بشه برداشته سنگینی این حجم از کمی شاید تا بزنم فریاد بود مقابلم که هرکسی سر داشتم
 .بده بهم رو کشیدن نفس مهلت

 ها سیب شستن براي که ها،درحالی وشکست دادنها،نبودها دست از تمام داغدار.بود داغدار من قلب
 .کردم زمزمه لب زیر داشتم برمی قدم باغ راست سمت بزرگ حوض سمت به

 

 !ام خسته چه بگویم که شود نمی حتی-

 .است سیاست یک خودش همیشه شدن ساکت
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 وقلبم شدم خیره آب داخل ها سیب رقص به.کردم رها آب داخل رو ها وسیب نشستم حوض ي لبه
 .کوبید م سینه ي قفسه به رو خودش هرروز از تر قرار بی هم باز

 .پیچید گوشم داخل امیر بم صداي

 .دیگه مهرشاد؟بیا کنی می چکار-

 قدم تخت سمت وبه شدم خیز نیم.زدم چنگ حوض داخل از رو دوسیب و بردم پیش دست
 مقابلش.دوخت بهم ونگاه کرد سربلند کشید می سیخ به رو ها گوجه که حالی در حنانه.برداشتم
 .گرفتم سمتش به رو ها سیب از یکی.ایستادم

 .کرد تشکر زیر به سر سیب گرفتن از وبعد زد لبخندي

 مثل قلبم عمق به نادر هاي نگاه فقط.زد می دشنه قلبم به مستقیم که تلخ نگاه یک سنگینی بازهم
 .رفت می فرو سوزن یک

 مشتاقم ي چهره روي وبه اومد باال نگاهش.گرفتم آتوسا سمت به رو دیگه وسیب شدم خم کمی
 .کرد سرازیر آرامش وقلبم آشوب وجودم به همزمان نگاهش دشت.نشست

 براي کردم حس.کرد دریغ مشتاقم چشماي از رو نگاهش وسبزي قاپید دستم از رو سیب سرعت به
 .ترشد نگاهم یی لحظه

 وحشتناکش صداي رفتنش از بعد که سهمگین طوفان یک مثل.شد اکو ذهنم در صدا بی صداي یک
 .ذاره می جا گوشات داخل رو

 ".نیست عشق نیست،این گناه اهل عاشق"
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 .بزنم فریاد توان تمام وبا بدم قرار گوشام روي به رو دستام داشتم دوست

 .عشقه آتوسا به عشقه،حسم-

 با که کالم بی موزیک یک مثل ذهنم صداي.بود محض دیوونگی کاري چنین موقعیتی چنین در اما
 .نداخت می طنین گوشام در کنه منتقل ذهنت به رو حرفی خواد می هاش نت تن

 می تند قدم وامیر حسام سمت به که درحالی کننده عصبی صداي اون از فرار وبراي کردم گرد عقب
 .زدم لب خشم با اما آرومی به کردم

 .داره وجود همیشه گناهکار،استثنا اما عاشقم من-

 سنگ پاره مخش:گفت کرد می اشاره بهم که ودرحالی کوبید امیر ي شونه به اي ضربه حسام
 .برداشته

 تو کس هیچ اما فهمنت می بگن هم کدوم هر اگه.پرکنن اطرافتو هم رفیق تا هزار اگه اوقات گاهی
 .نداره کرده پر وجودتو که انگیزي نفرت حس درك قابلیت خودت جز لحظه اون

 می وقتی همیشه اما کنم منعش کردم می سعی شدت به که بود احساسی از لبریز وجودم و قلبم من
 هم آتوسا عشق.داره واست بیشتري ي وجاذبه کنه می توجه جلب بیشتر کنی پرهیز چیزي از خواي

 کرد می سالح خلع منو عشقش نظیر بی ي جاذبه اما کنم منعش خواستم می.بود همین نوعی به
 ضدونقیص احساسات میون افتاده گیر دشمن افراد از ارتشی میون که دفاع بی سربازي مثل وذهنم
 .زد می وپا دست وجودم و قلب

 می هرچه.داشتن ابد حبس حکم انگار بود وذهنم قلب خوردن حال در همزمان که هایی موریانه این
 .شدن می جاگیر بدتر بزنم عفو بهشون خواستم
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 در که باز محیطی.برداشتم قدم ساختمون پشت سمت وبه کردم گرد عقب وامیر حسام به نرسیده
 .بود وشبم روز گذران پاتوق کودکی ي دغدغه بی دوران

 کرد نفوذ قلبم اعماق تا سیلی درد واین کوبید سیلی صورتم به انگار خاکی وزمین خشکیده درختاي
 .انداخت سوزش به رو جونم نیمه وقلب

 کمرنگ داشت هم کودکیم خاطرات.نبود ندونستم رو مادربودنش قدر که لطیفه.نبود پدرم روزها این
 .شد می

 !بودم؟ چی من پس

 .نبود اما بود که موحدي مهرشاد

 شد سست پاهام.بزنم زار دردام تک تک وبراي بزنم زانو برهوت زمین اون میون داشتم نیاز شدت به
 .نشستم بشه خم زانوهام اینکه از وقبل

 .میزدن دامن بدم حال وبه کشیدن می ضعیف من رخ به رو قدرتشون یکی یکی دردام

 !بد؟ حال

 .افتضاح بود،شاید بد از فراتر کمی من وهواي حال

 

 دردهاست اجماع نیست،مرکز سینه این

 پیرمردهاست از تر خمیده قدم دیگر
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 من خسته،تمام شکسته،قامت قلبی

 نبردهاست از بعد ي بازمانده شهر این

 شوند می سرگرم دلم،همه کند می جان

 نردهاست تخته وسط در تاس رقص چون

 کنم نمی دل!بشکن مرا!بکن طوفان

 نوردهاست دریا هستی تمام دریا

 کشم می درد اگر نیست گالیه جاي

 .مردهاست رسم آزگار،همین قرن صد

 دهلوي حسین*

 

 ي چهره روي نگاهم.برگردم عقب وبه بگیرم خشکیده درختهاي از نگاه شد باعث قدمهایی صداي
 .زد ولب پاشید روم به خجلی لبخند.نشست آبی گلدار روسري در گرفته قاب حنانه گلگون

 نزدم؟ برهم که رو خلوتتون-

 آرومی به عمیق آهی از بعد اما وبرگرده کنه گرد عقب وحنانه چرا بگم داشتم تمایل شدت به
 .نخیر:گفتم

 .رفت فرو درهم خشم با انگشتام.نشست کنارم در فاصله با
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 نکردین؟ فراموش رو سحر ندارین؟هنوز خوبی حال انگار:وگفت گزید لب

 کشیدم درهم چهره زد می نقش نگاهم مقابل رو م احمقانه ي گذشته که نحسی اسم شنیدن با
 .نداره رو من ذهن در بودن لیاقت سحر:وگفتم

 .شد رژلبش از پوشیده لبهاي مهر پررنگ لبخندي

 ناراحتین؟ انقدر چرا پس-

 .نیستم ناراحت:وگفتم زدم پلک بار چندین باخشم

 .زد لب کردم می احساس رخم نیم روي به رو سنگینش نگاه که درحالی وبعد طوالنی مکثی

 دل عشق دونه نمی حسام.شناسه نمی رو روزا این ي حنانه میگه.شدم عوض روزا این گه می حسام-
 به سر رو آدما بدترین عشق رسه نمی ذهنش پوك،به کله اما عاشقه داداشم.کنه می آب هم رو سنگ

 می آروم.شه می ساکت عاشق آدم دونه نمی.بکشه بدي به رو ها بهترین وشاید کنه می راه
 به عشقشو ي چهره وبارها بزنه زل نقطه یه به زدن حرف جاي میده ترجیح چون.شه می بونمهر.شه

 آدم دونه نمی.فکرکنه عشقش رفتارهاي به فقط وجوش جنب جاي به میده ترجیح.بکشه تصویر
 .عاشقم من دونه نمی.بلدنیست نامهربونی عاشق

 با نگاهم مقابل که چیزي غیرمنتظره،تنها وهمینطور حنانه زبون از حرفها این شنیدن براي بود زود
 غیرمنتظره باید هم من شک بی.بود نادر نگاه وسنگینی آتوسا چشماي آرامش بست نقش حرفاش
 .بشه عاقل عاشق تا دادم می جوابشو

 همو عاشقا:گفتم رسید می حنانه گوش به زحمت به مطمئنا که صدایی تن وبا فشردم هم به لبامو
 چشماي هم من قلب.کنن ترك رو همدیگه که اوقات گاهی ندارن اي چاره اما کنن می درك خوب
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 وبا گیره می گر صدا یه با هم من کرده،قلب حفظش گنج یک ومثل کشیده تصویر به رو دیگه کسی
 در که بشی کسی عاشق که میده هم دست به دست چی همه وقتا گاهی آرامش،اما نگاه رنگ یک

 عمرت هاي لحظه بدترین شاید ها لحظه بسته،این نقش تو  چهره با متفاوت تصویر یک قلبش
 حتی من.دارم دوستش اما ببینمش خودم کنار تونم نمی تاابد که دارم دوست رو کسی من.باشه

 .خرم می جون به هم رو فراقش

 جیبم داخل رو دستام.گرفت هدف رو حنانه اشک از خیس ي چهره نگاهم.وایستادم شدم خیز نیم
 در که اي چهره اون بهتره:گفتم دادم می هل جلو به رو سنگی قلوه پا با که حالی ودر بردم فرو

 .باشه نادر ي چهره بسته نقش قلبتون

 .برداشتم ساختمون جلوي سمت به وکوتاه بلند قدمهامو و کردم گرد عقب

 

 بغل بچتو میام خونه به که بعد ي دفعه امیدوارم:وگفت نشوند آتوسا ي گونه روي به اي بوسه امیر
 .بگیرم

 .زد ولب پاشید برادرش روي به لبخندي آتوسا

 .امیدوارم-

 .بگیرم وآتوسا امیر از نگاه شد باعث بود داده قرار مخاطب منو که جامیر بم صداي

 نمی تهران به مطمئنا نداره خونه اینجا گفت می امیر اگر.خوام می عذر چندروز این زحمت بابت-
 .رفتیم می هتل به حتما دادین می اجازه شما واگر اومدیم
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 می باز آتوسا نظیر بی ي چهره روي به صبح هر که چشمایی.گرفت هدف رو سیاهش چشماي نگاهم
 .شد

 داشتم پنهان ي عالقه نوع یک شد می مربوط آتوسا به که هرچیزي به من.نبودم متنفر جامیر از من
 .جامیر حتی وشاید

 این که گذاشتین سرم منت و دارین لطف حرفیه،شما چه این:گفتم زنان ولبخند بردم پیش دست
 .بودین مهمونم مدت

 آتوسا بازوي دور وبه شد جدا دستم از دستش.پاشید روم به محوي لبخند و فشرد رو دستم
 .شد دور جامیر با وهمقدم کرد خداحافظی زیر به سر آتوسا.پیچید

 در وحشتناکی صداي قدمش هر با.کردم می دفن داشتم خودم دستاي با رو قلبم از اي تکه انگار
 این که زمانی تا نگاهم.بود شده برابر هزار سنگفرشها روي به قدمهاش صداي انگار.پیچید می ذهنم
 گرد وعقب گرفتم نگاه زحمت به وبعد  کرد دنبال رو آتوسا قدمهاي شد گم جمعیت انبوه حجم بین

 .کردم

 شنیدي؟ رو جدید خبراي:وگفت کوبید م شونه به اي ضربه امیر

 .زدم لب تفاوت بی

 خبرایی؟ چه-

 .پرکرد گوشمو بمش صداي
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 ازدواجشون با بوده راضی کابان خود وچون کرده خواستگاري م عمه شوهر از رو کابان حسام-
 .بره خواستگاري به مادرش همراه حسام قراره.نشده علنی کامال هنوز البته.کرده موافقت

 به من اطالع بدون دوستم بهترین کردم نمی فکر زمان هیچ اما بودم باخبر کابان به حسام ازعشق
 .بره بودم آشناییشون مسبب خودم که دختري خواستگاري

 خبر وهیچکسی چیز ازهیچ.برده فرو برف زیر سرشو که کبکی بارز مثال بودم شده من روزها این
 این به زحمت به خدا که ناجورم ي وصله ویک غریبم دنیا ي همه با کردم می احساس.نداشتم
 ي یقه سفت ها اعتنایی وبی ها،تحقیرها تفاوتی بی ي وباهمه نمیرم رو از هم ومن چسبوندم روزگار

 لیوان ویک بود خورده رحمی بی با که حقی.بگیرم ازش حقمو دارم وسعی چسبیدم رو زندگی این
 .روش هم آب

 کنم تزریق تفاوتی بی صدام تن به کردم می سعی که ودرحالی کردم جاخوش رل پشت سرعت به
 .بشن عالیه،خوشبخت:گفتم

 .شده تنگ روستا نظیر بی هواي براي دلم:وگفت برد پخش سمت به دست امیر

 .کردم زمزمه اختیار بی

 هم من-

 

 وقتی و گذره می مبهوتت نگاه مقابل تند دور روي که فیلم یک مثل.افتاد اتفاق سرعت به چی همه
 نقطه به کنه می وصلت بازهم داري قرار که واینجایی گذشته که روزهاست بینی می میاي خودت به
 .فراریی ازش دائم که اي
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 .بود گذاشته کار برام آتوسا نگاه که دامی به بودم افتاده ماه یک گذشت از بعد بازهم من

 چشم افراد وجوش جنب وبه ایستاده حیاط ي گوشه متحرك اي مرده مثل ومن بودن تکاپو در همه
 .بودم دوخته

 بود شده هم هرزه نگاه این.آتوسا یافتن براي دوید می شد می خارج در از که هرزنی پی در نگاهم
 .خشمم باعث

 .کنم دور دوستانه هاي جمع از رو خودم کردم می سعی.گذشت می روستا به رسیدنم از ساعت یک

 جدا اي خونه امیرهم.نبود برقرار قبل مثل ونادر حسام با م برادرانه ي رابطه دیگه بود وقت خیلی
 .کرد می زندگی وتنها کرده اجاره

 نمی درگیر رو جسمت چون تره کشنده هم جذام از جذامی،عشق آدم یک مثل.بودم شده گریز مردم
 .میخوره لذت با رو روحت ذره وذره میزنه چمبره روحت دور به گرسنه ماري مثل بلکه کنه

 می دوش به سنگینیش ي همه با رو عشق جذام بیماري روحم داشت جذام که نبود جسمم این
 .کشید

 خاك در شدنش مدفون از.کردم لهش کفش نوك وبا کردم پرتاب زمین روي به سیگاررو ي فیتیله
 .گذرا شادي یک.شد قلبم مهمون مضحکی شادي

 .پیروزیم به بخندم صدا وبا کنم مدفون خاك این در وتنهاییمو عشق،غم ي همه شد می کاش

 .بگیرم زمین از نگاه شد باعث حسام خندان صداي

 مهرشاد؟ نیستی که خسته-
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 .زدم لب تفاوت بی

 .نه-

 .کن استراحت و ت خونه برو اي خسته اگه:وگفت زد لبخندي

 .رسیدم جمله این به فقط حرفش با من اما حرفش به باشم بین خوش داشتم دوست

 ".بشه تکمیل شادیمون تا ت خونه گمشو.نباش ها نگاه مقابل عنقت ي چهره این با اونقدر"

 .اومدن در رقص به موهام الي البه هام پنجه

 .اینجا نیام تهران از راهو همه این گرفتی می تماس زودتر نه،خب که چرا خواي می اینو اگه-

 .رسید گوش به سرم پشت از صداش.شدم دور وازش کردم تند قدم

 داداش مهرشاد.باشی سرحال امشب جشن واسه نداشتم،گفتم منظوري من پسر؟مهرشاد چته-
 .صبرکن

 بهونه فهمیدن می آدما کاش.گرفتم می بهونه هرچیزي واسه چهارساله هاي بچه پسر مثل روزها این
 .نیست سن به گیري

 بده دلگرمی تایکی بشه کشیده سرشون به نوازش دست تا کنن می گیري بهونه بزرگا آدم وقتا گاهی
 .برادرانه ویا پدرانه،مادرانه آغوش یک.بود آغوش محتاج من تن.نیستن تنها

 ودائم زده زل چشمام وتو گرفته مو یقه وقاحت با که تنهایی این از من فهمید نمی هیچکس
 .ترسم می ده می تحویلم سرد پوزخندهاي
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 .کردم خارج پدرکابان ي خونه ي کوچه داخل از واتومبیلو نشستم رل پشت

 که گیرم بهونه دل سر دفعه این خواستم می.برگردم تهران به خواستم می اما بود محض دیوونگی
 .کنم ش وخفه بزنم فریاد گرفت می رو آتوسا چشماي آرامش ي بهونه مدام

 .المروته توئه از کشم می هرچی وبگم بزنم سیلی دلم به خواستم می

 .رو دوستانم ونه آتوسارو نه.ببینمش خواستم نمی دیگه

 .وحنانه نادر عقد هم وبعد من بدون حتی شد می برگزار وکابان حسام نامزدي

 .نبود من نحس حضور به نیازي

 خشم وتمام گرفت قرار فرمون روي به سرم.کشیدم جاده کنار به رو اتومبیل شدم خارج که روستا از
 .کردم خالی قلبم عمق از فریاد یک با وتنهاییمو

 .کشید می یدك رو فکر کلی.داشت حق.کرد می سنگینی تنم روي به بد وسرم زد می دو دو چشمام

 .شد می تعجبم باعث نبود سنگین

 چهره اجزاي تارم ونگاه کرد سربلند زحمت به.خورد شیشه به اي تقه که گذشت ساعت چند نمیدونم
 .کرد رصد رو نادر نگران ي

 .شد اکو ذهنم توي بلندش نسبتا بم صداي.کشیدم پایین رو پنجره

 لعنتی؟ مرگته چه-
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 ماشین از حرکت یک با رو دردم از ضعیف تن.نشست لباسم ي یقه روي به ودستاش کرد باز درو
 .داد تکیه اتومبیل ي بدنه وبه کشید بیرون

 .کشید فریاد ماتم ي چهره توي

 خرو کله حسام اون جلوي چطور بره؟میدونی پایین گلومون از خوش آب یه ذاري نمی چته؟چرا-
 احمق؟ توئه دنبال نیاد نامزدیش شب گرفتم

 .آرومترشد وصداش شل کمی م یقه روي به دستاش

 مهرشاد؟ کنی می لج باهمه چرا-

 .گرفت آغوشم ودر تنم دور شد پیچیده م یقه روي از دستاش

 .بود آلود بغض صداش

 ازبین داري.خودت با نکن لج.ما با نکن لج.نگرانته حسام.نگرانتم من.کردي لبمون به جون داداش-
 .کنه می شک داداشش به  کسی ندارم،مگه شک تو به من لعنتی.نیست من قوي داداش میري،این

 .داد ادامه بعد لحظه وچند کرد مکث

 تو.کشیدم می کنار خاطرت به خواي می رو حنانه دادم می احتمال درصد یک فقط اگه-
 .مهرشاد نگرانتم.داداشمی

 نفسهاي شد ش ونتیجه بدم فرو بود شکستن درحال که بغضی کردم می سعی سختی به.کرد سکوت
 .ومقطعم عصبی

 خوبی؟:وگفت کشید بیرونم آغوشش از نگرانی با نادر
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 کنی؟ رانندگی تونی می:وگفت داد هل عقب به موهامو وار نوازش.دادم تکون سر آرومی به

 .زدم لب ولرزونی گرفته صداي با داشتم برمی قدم اتومبیل در سمت به که درحالی

 .تونم می نشدم،آره که فلج-

 .کردم رانندگی دوباره رو شده طی وراه زدم دور نادر به توجه وبدون نشستم رل پشت

 نادر که همین.داشتم بهتري حال قبل به نسبت.شکست می رو اتومبیل سکوت کالمی بی موزیک
 .داشت ارزش دنیایی تنها من براي بود نگرانم

 .شدم وپیاده کردم پارك رو اتومبیل مقصد به رسیدن با

 آشفته موهاي به دستی.گفتن می آمد خوش مهمانان وبه ایستاده ورودي درب کنار در وامیر کاماش
 .کردم مرتب رنگمو آبی پیراهن ي ویقه کشیدم م

 ي اندازه به.کنم لبهام مهر رو مصنوعی لبخند کردم سعی داشتم برمی قدم در سمت به که درحالی
 .بودم کرده وتلخی بچگی کافی

 ونادر تو سراغ پرکنده مرغ مثل دوماد؟حسام داداش کجاموندي:وگفت خندید صدا بی دیدنم با امیر
 کجاست؟ یکیتون اون گیره می رو

 شه،حسام می پیداش االن:گفتم کنم جداش کردم می وسعی رفتم می ور آستینم نخ با که حالی در
 .ست پرکنده مرغ مثل همیشه توذاتشه هم

 .وسربلندکنم بکشم آستینم با رفتن ور از دست شد باعث حسام بم صداي

 ببینی؟ خودتو نداري بصیرت چشم-
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 پیدا بصیرتم چشم تو دیدن دوماد،با به،شاه:گفتم کردم می باز آغوش که ودرحالی انداختم باال ابرو
 .کردم

 فرو آغوشم تو.کرد تند قدم سمتم وبه شد باز ثانیه از کسري در پیشونیش روي به شده حک اخم
 .کرد زمزمه گوشم وکنار رفت

 نگرانی میدم،از جوابتو اما بذارم واست بدي ي خاطره نامزدیم شب خوام ونمی نیست جاش حیف-
 .پسر شدم تلف

 تکه دوما.کنه نمی تهدید رو کسی شبی چنین داماد اوال:وگفتم کوبیدم کمرش به آرومی ي ضربه
 .داداشم باشه مبارکت سوما.ندزد منو کالم

 .گرفت حسام از رو دادن پاسخ فرصت نادر صداي

 .بمونه ما واسه هم چیزي دوماد این از بذار.کردي لمبوش آب-

 .خودت ارزونی:گفتم دادم می هلش نادر سمت به که حالی ودر کشیدم بیرون آغوشم از رو حسام

 .کشید آغوش به رو وحسام زد لبخندي نادر

 این هرلحظه نمک با که رو سوختن داشت دوست انگار من زخمی روح اما بود خوب ظاهرا چی همه
 .داشت می نگه تازه رو زخم

 که رقص درحال مرداي به نگاه.پیچید گوشیم توي محلی موسیقی صداي.گذاشتم داخل به قدم
 .دوختم کردن می پایکوبی محلی بالباس

 .شد بلند کنارم از نادر صداي که گذشت لحظه چند نمیدونم
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 بهتري؟-

 .خوبم:وگفتم کشیدم بیرون سیگارمو وپاکت بردم فرو جیبم داخل دست

 .کشید سرك بیرون به وسیگاري زدم پاکت به اي ضربه

 لحظه اون من.کنی می برداشت بد رو هایی ونگاه حرفا یک عزیزي،شاید وحسام من براي تو مهرشاد-
 چیز هیچ نه بودم ناراحت شدي می اذیت وتو بشه نزدیک بهت کرد می سعی حنانه اینکه از ها

 رفاقت نیست اولویت داشتن دوست من براي میدونی تو اما ندارم دوستش رو حنانه دیگه،نمیگم
 .منه اولویت

 .زدم لب آرومی به عمیق پک یک از بعد کشیدم آتیش به وسیگارمو پاشیدم روش به ماتی لبخند

 تا"قلب ریزش خطر" باشه نوشته روش که کنی نصب قلبت روي اتیکت یا تابلو یک شد می کاش-
 ي همه که قلبت تنها نه رفتنشون ناگهانی با که بشن وجاگیر نیان،بشینن ویهویی ببینن آدما

 نمی اما گیرم می آرامش بینم وبرکه،می ماه حکایت شده من حکایت.ریزه می درهم وجودت
 .خداست خود کار فقط ش دوباره بازسازي که کرده وریزش ریخته فرو انقدر هم لعنتی قلب این.رسم

 

 "بعد دوسال"

 

 نیست حیرت جاي بگیرد من از سراغ شادي اگر

 اینجا اشتباه نیاید تا من از جوید می نشان
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 بیشتر چشماش ندیدن با وانگار رفت نمی رو از که قلبی با کردم می نرم وپنجه دست بود دوسال
 .کرد می ذخیره دلتنگی

 باشه نداشته خوشی عاقبت ترسیدم می.ها دلتنگی این شدن سرریز از داشتم ترسیدم،هراس می
 .بشم نبودنش مرداب درگیر این از وبیشتر

 عمرم تمام در من نداشتن خبر داشتن دلربایی قصد قوا تمام با زنان چشمک آسمون تو ها ستاره
 .ندیدم کجا هیچ نگاهش ي ستاره از زیباتر

 شه؟ می اسیر بار چندین قلب یک مگه

 .بود متعهد که زنی بخش ولذت آور زجر  اسارت به بودم داده تن من

 .بود کرده حفظ رو عشقش تازگی هنوز قلبم اما بود دور ازش نگاهم بود ها ماه

 منزوي ومن بودن متاهلی زندگی هاي مشغله درگیر وحسام نادر.من حتی بود شده عوض چیزا خیلی
 پدرام حضور از بعد ونادر بودن کرده ازدواج بود ونیم سال یک وحنانه نادر.بودم شده تر وتنها تر

 درسش اتمام از بعد وامیر بود ازدواجش مراسم تدارك در هم حسام.داشت آزاد زمان کمتر پسرشون
 .بود کار مشغول من شرکت در

 .کرد می تابی بی من لعنتی قلب اما بود آل وایده مرتب چیزظاهرأ همه

 مقابل در سیگار دود.کردم رها بیرون به آرامش با رو ودودش زدم لبهام میون سیگار به عمیقی پک
 .ناپدیدشد آرومی به نگاهم
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 فضاي قبل ازروزهاي قلبم دلیلی هیچ بی.بودن پاشیده دلتنگی گرد هوا در وانگار بود پاییز اوایل
 .شد می فشرده نامرئی مشت دریک انگار.داشت آرامش جذب براي کمتري

 محبتی با سیگارم گاهی هراز.بودم دوخته آسمون به ونگاه نشسته چوبی صندلی روي به تراس داخل
 .شد می خاکستر دردم از لبریز قلب همپاي فداکاري وبا کرد می پر رو لبهام شکاف پنهان

 هاي چراغ از تا چند.کردن می حرکت آرومی به پاییزي نسیم دست در خیابون سمت اون درختهاي
 .داشت تاریکی نیمه وفضاي سوخته کوچه

 کودکانه احساسات.داشتن کوچه هاي چراغ شکستن به شگرفی ي عالقه ها بچه هم هنوز روزها این
 .بودیم ودرگیر کرده عوض حس بزرگترها ما بود پابرجا هنوز

 داشتم نیاز لحظه این در چقدر.پیچید گوشم در بود کالمی بی موزیک که همراهم تلفن زنگ صداي
 .آهنگش ي وزمزمه موزیک این به

 

 بارون دوباره پاییز یه بازم

 خیابون همون فکرت هجوم

 دارم رو تو ي دلشوره دوباره

 عزیزم دلتنگتم دوباره

 ریزم می هم به دارم دوباره

 بیزارم تو بی حال این از چقدر
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 جونم آروم من یادتم به

 بمونم حسرتم این تو بذار

 مهربونم اي من یادتم به

 

 .دادم ادامه مو عالقه مورد آهنگ ي زمزمه امامن شد قطع همراهم تلفن موزیک صداي

 

 زردو برگ آوار دوباره

 سردو هواي تو زدن قدم

 پاییزي درد یه هاي ادامه

 دریا دوباره جاده دوباره

 تنها همیشه گریه دوباره

 پاییزي مرد یه حال همینه

 جونم آروم من یادتم به

 بمونم حسرتم این تو بذار

 مهربونم اي من یادتم به
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 "امیري خواجه احسان-پاییز"

 

 .افتاد هم روي به نرمی به وپلکام گرفت قرار صندلی تاج روي به سرم

 

 نمی ذخیره ذهنم در پوچی جز چیز هیچ اما چرخید می مقابلم ي برگه هاي نوشته روي به نگاهم
 .بودن نامفهوم شده حک جمالت اون تمام انگار.شد

 .خندید می غریبم حال به شادي با وبعد زد می ناخنک قلبم اعماق به عجیبی ي دلشوره

 .رسید گوشم به دورتر ها مایل از انگار امیر بم صداي

 .پریده مهرشاد؟رنگت خوبه حالت-

 .زدم لب آرومی وبه کشیدم صورتم روي به ضعف با دستمو

 .خوبم اما دارم دلشوره-

 .اومد سمتم وبه شد بلند مقابلم صندلی روي از

 خوبی؟ میگی پریدگی رنگ بااین-

 اتاقم به قند آب لیوانی گفت منشی به بعد اي ولحظه رفت پیش میزم روي تلفن سمت به دستش
 .بیاره

 .شد حبس دستام میون وسرم کردم پرتاب اوراق روي به رو انگشتم خودکارمیون
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 .نشست م شونه روي به امیر دست

 .کنیم می درستش نادر و فکرنکنی؟من بهش نیست داري؟بهتر دلشوره جدید داد قرار خاطر به-

 .کردم زمزمه اجباریم هاي خنده میون غریب حال بااون

 .دارم دلشوره کنین درستش قراره ونادر تو اینکه خاطر به دقیقا-

 پشیمونشون کال حالت بااین کنم می فک اما تو به سپریمش می داري دوست:وگفت صداخندید با
 .کنی

 از وبعد گرفت ازش رو قند آب ولیوان کرد تند قدم امیر.گرفت ازم رو دادن پاسخ فرصت منشی ورود
 .برداشت قدم من سمت وبه کرد گرد عقب تشکر

 قرار میز روي به مقابلم رو قند آب لیوان امیر.شد خارج اتاق از وبعد شد خیره بهم اي لحظه منشی
 .کنه بهتر حالتو شاید بخور:وگفت داد

 دور به وانگشتام بردم پیش دست عمیقی آه از وبعد شدم خیره آب داخل شناور قند هاي ذره به
 یی وجرعه کردم نزدیکش لبهام به.کرد منتقل وجودم به رو خوبی حس لیوان سرماي.پیچید لیوان

 .نوشیدم

 فاصله لیوان از لبهام بود دلنشین العاده فوق کوردي آهنگ یک که امیر همراه تلفن زنگ صداي با
 .قاپید ها برگه انبوه روي از رو همراهش وتلفن برداشت قدم میز سمت به امیر.گرفت

 .آرزوست:گفت کنان زمزمه بعد اي ولحظه شد قفل صفحه روي به نگاهش
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 نزدیک گوشش به رو همراه تلفن وبعد لغزید صفحه روي به آرومی به که بود انگشتش روي به نگاهم
 .کرد

 در اندکی خبر حداقل خواستم می.بزنه حرف آرزو با کوردي نکنه هوس که کردم می خداخدا دل در
 آرومی صداي تن با امیر چون شنید صدامو خدا وانگار بگیرم حرفاش میون از رو آتوسا مورد
 کوچیکه،خوبی؟ خواهر سالم:گفت

 .امیر لبهاي میون از آتوسا نام شنیدن براي بودم شده گوش سراپا اما شنیدم نمی رو آرزو صداي

 آرزو؟ گرفته صدات چرا-

 .کرد فرو قلبم به همزمان رو سوزن هزاران انگار امیر فریاد وبعدصداي سکوت یی لحظه

 .یاخدا،آتوسا-

 روي به کوچکی وجویبار رهاشد دستم از قند آب لیوان امیر دست میون از گوشی افتادن با همزمان
 .انداخت راه به مقابلم اوراق

 امیر سمت وبه شدم بلند سختی به میز ازپشت.بست رو تنفسم وراه انداخت چنگ قلبم به دلشوره
 .برداشتم قدم

 رو خودش.کرد رصد رو اشکش از خیس صورت ونگاهم کرد گرد عقب.نشست ش شونه روي به دستم
 .نالید زاري وبا کرد رها درآغوشم

 .خواهرم-

 .کردم زمزمه بودم مرگ به رو تقریبا ونگرانی دلشوره از که درحالی
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 اومده؟ خواهرت سرخ بالیی امیر؟چه افتاده اتفاقی چه-

 به ش مردانه آروم هاي هق هق میون ش زمزمه صداي.ترسیدم ولرزونم گرفته صداي از خودمم
 .رسید گوشم

 .کماست تو جامیر،جامیر-

 

 

 امیر؟ بهتري:وگفتم فشردم گاز روي به بیشتر پامو

 .داشتی مهمی قرارداد امروز.انداختم زحمت به هم تورو:وگفت چرخید من روي به شیشه از نگاهش

 .برمیاد پسش از نادر باش حرفیه؟مطمئن چه این:گفتم داشتم رو به رو به نگاه که درحالی

 استعداد زدن گند تو فقط نادر:گفت آرومی به.گرفت شکل ش خورده ترك لبهاي روي به ماتی لبخند
 .داره

 تو وقته خیلی نادر:گفتم زد می موج داخلش خنده که صدایی وبا شد محکمتر فرمون دور به انگشتام
 مرز در شرکت که زمانی.بیشترباشه حسام از استعدادش کنم می فکر کنه می کار من شرکت

 .داد نجاتش که بود نادر این بود ورشکستگی

 .زد لب گیجی با باشه نشنیده منو حرفاي که امیرانگار

 .کوردیا آتوسام،نگران نگران-

 کوردیا؟:گفتم سوالی بگیرم مقابل از نگاه اینکه بدون
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 .دخترجامیروآتوسا:وگفت کشید صورتش به دستی کالفه

 نخواسته زمان هیچ کشیداما می یدك رو آتوسا اسم وقلبم ذهن که بود دوسال.فشردم هم به لبهامو
 ویا کنم انکار رو قلبم در حضورش توجهی وبی تفاوتی بی با خواستم می.بدونم رو دخترش اسم بودم
 .بشه کمرنگ بشم باعث

 رو همراهم وتلفن بردم پیش دست.گرفت ازم رو فکرکردن بیشتر فرصت همراهم تلفن صداي
 رو مریم نام که تلفن صفحه به نگاهی نیم کردم می کنترل رو فرمون دست یک با که درحالی.قاپیدم

 .انداختم بود گذاشته نمایش به چشمام مقابل زنان چشمک

 به معطوف رو نگاهم ودوباره پرتاب عقب صندلی روي به رو همراهم تلفن غیرارادي عصبانیتی با
 .کردم مقابلم

 آتوسا از اندکی ذهنم نشد باعث حضورش حتی.ناکجاآباد داشت؟شاید قرار من زندگی کجاي مریم
 .بگیره فاصله

 .بودش خورده لذت با وحوا بود کرده نهیش خدا که همونی.بود من ي ممنوعه ي میوه آتوسا

 نهی خوراك.دارن زیباتري ي جلوه ها شده نهی همیشه که کرد می پر ذهنمونو جمله این کاش
 .شده نهی عشق همه از تر ومهم شده نهی شده،رفتار

 با آشناشدنم روز به کردو کندوکاو گذشته در سرعت به من؟ذهنم زندگی به گذاشت قدم کی مریم
 انقدر هم روز اون حتی.بذاره زندگیم به قدم مریم مثل زیبایی دختر منجرشد که تصادفی.رسید مریم
 .کردم تصادف مریم اتومبیل وبا نشدم چراغ قرمزي ي متوجه بود آتوسا درگیر ذهنم که
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 به کرد می رشد قلبش در خودرو ي بوته یک مثل که عشقی اما بود دوست تنهایک من براي مریم
 .بود شده نگرانیم باعث شدت

 غرور واقعی عشق.شد می تر وگداز پرسوز مریم قلب آتیش هاي شعله کردم می دوري ازش هرچه
 .شناسه نمی

 اشتیاق وبا کشن می وجودشون در رحمی بی با رو غرور نام به حسی باشن عاشق واقعا که وزنی مرد
 تماسهاش.بود کشته وجودشو غرور هم مریم.عشقشون انداختن چنگ به براي میذارن جلو قدم

 .کرد می ثابت علناً رو این موند می پاسخ بدون که هایی وپیامک

 نشست قلبم در آتوسا عشق ازاینکه بعد من اما مریم به ندادن فرصت بود دیوونگی آخر نادر قول به
 .سرمیزنه دیوونگی هرنوع هم مجنون یک از.رسیدم مرزجنون به

 امیر خواب در غرق ي چهره به نگاهی نیم.کردم پارك اي گوشه رو اتومبیل شهر داخل به رسیدن با
 .انداختم

 رو وجودم رذالت اوج خندان نگاه این.نشست آینه داخل بارون ستاره چشماي روي وبه چرخید نگاهم
 شده عجین فکرش با ذهنم که بود دوسال.بودمش ندیده بود سال دو داشتم حق شاید.داد می نشون
 .بود نکرده لمس چشماشو عجیب رنگ نگاهم اما بود

 چیز ترین اهمیت بی شاید بعدها اما بود شده نظرم جذب باعث آتوسا جذاب ي چهره اوایل شاید من
 .بودم آتوسا ومنیت وجود عاشق من.بود ظاهرش عشقم با رابطه ودر زندگیم در ممکن

 .کرد جدام عجیبم افکار از امیر بم صداي

 مهرشاد؟ گردي می چی دنبال آینه تو-
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 خواستم می.رسیدیم:گفتم نیفته بهش نگاهم کردم می سعی که حالی در سوالش به توجه بدون
 .کجاست داخلشه جامیر که بیمارستانی دونم نمی.کنم بیدارت

 .زد لب آرومی وبه کشید آلودش خواب چشمان به دستی

 .برو مستقیم-

 م سینه ي قفسه به منفجرشدنه درشرف که ساعتی بمبی مثل قلبم.انداختم حرکت به رو اتومبیل
 .بود بد شدت به وجسمیم روحی حال.شد می کوبیده فکرم غرق ذهن به پتک مثل صداش.کوبید می

 .رسید گوشم به قلبم امان بی هاي طپش میون امیر بم صداي

 مهرشاد؟ پریده رنگت چرا-

 .زدم ولب دادم فرو سختی به دهانمو آب.محکمترشد فرمون دور به انگشتام

 .صبحه ي دلشوره اثرات.ندارم خوبی حال صبح از-

 .افتادي زحمت به متأسفم:وگفت کشید عمیقی نفس.رفت ویراژ ش آشفته موهاي الي البه انگشتاش

 .نزن حرفو این:گفتم بود گرفته هدف رو مقابل اتومبیل تارم نگاه که ودرحالی کردم تر زبون با لبامو

 وارد م زده ماتم نگاه ومقابل پرید پایین اتومبیل از سرعت به امیر.شدم متوقف بیمارستان مقابل
 .شد بیمارستان

 .زدم فریاد بلندي نیمه وصداي عصبانیت با.اومد فرود فرمون روي به سرم

 .کن فراموشش مهرشاد لعنتی-
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 بکشم؟ عذاب وکجا کی شه؟تا نمی چرافراموش

 ازخودم دوسال این تو بارها که بود سوالهایی.دونستم نمی هم روخودم عجیب سوالهاي این جواب
 .بود شده تر وبزرگ بزرگ ذهنم توي سیاه سوال عالمت وهربار بودم پرسیده

 زدم تکیه اتومبیل ي بدنه به بالتکلیف.شدم پیاده اتومبیل از آرومی وبه برداشتم فرمون روي از سر
 .دوختم بیمارستان در  سر به ونگاه

 تر وپایین پایین بیمارستان سردر از نگاهم.بود آشوب از لبریز بیمارستان این تو االن من آرامش منبع
 .رسید پام مقابل اي نقطه وبه اومد

 .شدم راهی بیمارستان سمت به سستم اما بلند قدمهاي وبا کردم جزم رو عزمم لحظه دریک

 نشست من روي وبه اومد باال نگاهش.زدم وصداش گزیدم لب.افتاد کاماش به نگاهم ورودم محض به
 .گرفت هدف رو اشکش غرق چشماي من ي زده ماتم ونگاه

 .مهرشاد:گفت زده وماتم گشود آغوش رسیدنم محض به.کردم تند قدم سمتش به

 .زدم لب م رفته دست از آرامش بازیابی براي عمیقی نفس از وبعد رفتم فرو آغوشش توي

 .سالم-

 زنده احتمال اصال گن می دکترا:گفت ش بریده بریده هاي هق هق میون سرعت وبه مهابا بی
 بشه اهدا بدنش اعضاي اگر میگن.میشه ختم مرگ به فقط مغزي مرگ گن نداره،می وجود موندش

 نمی زنده جامیر یعنی این.میده نجات مرگ خطر از نفرو چند وهم رسه می آرامش به خودش هم
 .مونه
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 .کاماش کن توکل خدا به:گفتم گرفته صدایی وبا کشیدم کمرش روي به وار نوازش دستمو

 شد می راهی بیمارستان ورودي در سمت به که درحالی.کرد گرد وعقب کشید بیرونم آغوشش از
 .کنی آرومش بتونی تو فقط وشاید رسیده تازه امیر.داخل بیا:گفت

 تنم اسارت از وخودشو بشکافه مو سینه خواست می انگار قلبم.شدم راهی دنبالش به حرفی هیچ بی
 دامن بیش از بیش بدم حال وبه بود انداخته سایه روحم روي به شوم جغدي مثل اضطراب.کنه رها
 .زد می

 م جنبه بی وقلب کرد اسیرش نگاهم ورود محض به.دنبالش به هم ومن گذاشت داخل به قدم کاماش
 منحرف ش زده ماتم ي چهره روي از اي لحظه نگاهم.کرد آغاز رو ش کننده دیوانه هاي طپش بازهم
 .شد نمی

 چادر.دیدم می شو پریده رنگ رخ نیم فقط ومن بود داده تکیه دیوار به وسرشو بسته چشماشو
 انگار چکید می هاش گونه روي به قطره قطره که واشکهایی افتاده هاش شونه روي به رنگش مشکی
 .کرد می فرو دردمندم قلب به تیز سوزنی

 .شد نمی منحرف اي ذره رخش نیم روي از واصال آمده در زانو به انگار نگاهم

 .گرفتم ازش نگاه زحمت به ومن رسید گوشم به کاماش صداي

 .مهرشاد؟بیا ایستادي چرا-

 بودم دوخته بیمارستان کف سفید هاي سرامیک به رو سردرگمم نگاه.گذاشتم جلو وقدم گزیدم لب
 راز این از وبیشتر ندوه جذابیتش از پر ي چهره سمت به شده نهی خطري از که نادون طفلی مثل تا

 .نزنه فریاد رو سیاهم قلب
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 .کردم سربلند حسام آشناي باصداي

 .مهرشاد سالم-

 .سالم:گفتم خونسردیم آوردن دست به براي عمیقی ازنفس وپس فشردم هم به رو پلکام

 به ختم امیدوارم:گفت سکوت ثانیه چند از وپس کرد باز راه لبهاش میون از آهی.ایستاد مقابلم
 .نداره تعریفی جامیر وخواهرهاي آتوسا حال.خیرشه

 فشردم هم به لبهامو.کمابره به جامیر شده باعث اتفاقی چه بدونم اینکه براي بودم کنجکاو شدت به
 افتاده؟ واسش اتفاقی چه:گفتم یی لحظه از وپس

 اصابت صخره به سرش.افتاد اتفاق این دیشب.دونم نمی درست:وگفت انداخت باال اي شونه.گزید لب
 .بیاد بهوش امیدوارن همه اما مغزیه مرگ میگن دکترا.شده وبیهوش کرده

 .کردم زمزمه لب زیر

 .امیدوارم-

 بی حس یک فقط نبودم هم خوشحال.نداشتم جامیر رفتن کما به از ناراحتی که بود این واقعیت
 .نداشتم وجه هیچ به رو آتوسا ناراحتی طاقت اما داشتم بهش نسبت تفاوتی

 انداخته زیر به سر که حسام کنار از.قلبم آوردن کم نفس با بود برابر آتوسا ناراحتی عاشق من براي
 .زدم تکیه دیوار به آتوسا مقابل فاصله کمی وبا کردم عبور بود رفته فرو فکر وبه
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 به قلبم.ریخت می اشک آرومی به حالت درهمون هم هنوز.شد ش چهره جذب بازهم خطاکارم نگاه
 دادم فرو سختی به دهانمو آب.بودم افتاده نفس نفس به و شد می فشرده قوي محرکی ي وسیله
 .بگیرم ازش نگاه کردم وسعی

 نگاهش سبزي بود شده باعث اشک.دوخت چشمم در وچشم کرد باز چشم لحظه دریک
 .نگاهش جنگل در بودم شده غرق ومکان زمان حس از فاقد.بدرخشه

 

 شد گمراه تو چشمان دیدن با من چشم

 بود زاده کوري فرزند که کاش اي مادرم

 

 تونستم نمی هم یی لحظه براي.زمین روي به بشه آوار بودتنم ممکن وهرلحظه بود شده سست پاهام
 هم بودن ودیوونه گناهکار عاشق یه اما قبول بودم دیوونه.قبول بودم گناهکار.بگیرم نگاهش از چشم
 .داشت خودشو خاص هاي قشنگی من براي

 .شد وخم گرفت ازم نگاه لحظه دریک.زد می چنگ م سینه ي قفسه به وبد طپید می شدت به قلبم

 در سمت به طویلی اما لرزون قدمهاي وبا کردم گرد عقب وقت فوت وبی زدم پلک زنان نفس نفس
 .افتادم راه به خروجی

 بیمار قلبم.زنه می چنگ ریسمانی هر به دردش گرفتن آروم براي که داشتم رو بیماري حس
 .بود بیماري نوعی عاشقی خود اصال.بیماربود روحم.بود
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 تن.کشیدم نفس بوده دور اکسیژن از سالها که آدمی مثل شدم که بیمارستان ي محوطه وارد
 .نشست سیگارم پاکت روي وبه لغزید شلوارم جیب سمت به ودستم دادم تکیه دیوار به سستمو

 به کرد وادارم حسام بم صداي.بستم وپلک گزیدم لب.کردم ش حواله اي وضربه کشیدمش بیرون
 .کردن باز چشم

 مهرشاد؟ بشی زخم رو نمک اومدي باز-

 وبعد عمیق پکی.کشید آتیش به رو لبم میون سیگار رحمی بی با وفندکم نشست لبم میون سیگار
 .کرد جاخوش انگشتام ومیون گرفت فاصله لبهام از سیگار

 زخم؟ کدوم-

 فرض خر رو بقیه یا خري زخم؟خودت کدوم پرسی می تازه:وگفت زد زهرخندي.کشید درهم چهره
 احتمال که همسري بیماري از آشوبه االن که بشی زنی زخم نمک خان؟اومدي مهرشاد جناب کردي

 .نیست بودنش زنده به

 .شد م چهره مهمون بهت و درد از شد لبریز قلبم

 حسام؟ میگی چی-

 .غرید غیض با

 کننده منزجر حالت زن اون کنی می فک اومدي؟ مهرشاد،چرا میگم چی دونی می هرکسی از بهتر-
 .کنه نمی درك نگاهتو ي

 .کردم زمزمه بهت با.اومد فرود پام کنار ودرجایی سرید انگشتام میون از سیگار
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 حسام؟ میگی چی میدونی-

 .زد ولب رفت فرو شلوارش جیب داخل دستش.گرفت شکل لبهاش روي به پوزخندي

 نمی کنار زندگیش از خودتو چرا.بریزي آشوب وجودش به بیشتر میگم،چرااومدي چی میدونم-
 .انگیزي نفرت آدم یه چرا؟چون مهرشاد؟میدونی چرا.کشی

 .شد جمع عصبانیت با م وچهره ایستاد وبازدم دم از نفسم.مشت ودستام شد منقبض فکم

 بد حس تا گرفتم فاصله دوساله که چرا؟من دیگه تو.پسر بودي من هاي مرگی شاهدروز که تو-
 .چیه عشق میدونی که تو لعنتی.نبینه عذاب تا کشیدم عذاب که من.وجودش به نریزم

 .زد لب رحمی بی با

 توهم کابان قول به.کنم نمی درك چشمات رفتن هرز با تورو عاشقی ادعاي اما چیه عشق میدونم-
 .هرقیمتی ،به برسه ش خواسته به طریقی هر به خواد می که یکی.پدرتی ي لنگه

 نقطه به قوا باتمام رو ومشتم کردم گرد عقب.ایستاد صورتش سانتی چند در ومشتم رفت باال دستم
 نیش چشمام به واشک شد منتقل وجودم تمام به دستم از وسوزش درد.آوردم فرود دیوار روي اي
 .زد

 .شد بلند سرم پشت از حسام مبهوت صداي

 .مهرشاد-

 به نکنه باز راه اشک تا فشردم هم به پلکامو.افتادم زمین روي به ودرد ضعف وبا شد سست زانوهام
 .شنیدم صداشو وبعد کردم حس کنارم در رو حسام حضور.هام گونه روي
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 .دستتو کردي؟ببینم چکار-

 .کشیدم فریاد مبهوتش صورت وتوي کردم باز چشم

 .نزدم صورتت توي رو مشتم یکی اون تا کن گم گورتو-

 دستم روي به انگشتام الي البه از خون.گرفت فاصله ازم بلندي قدمهاي با.شد وبلند خزید عقب به
 .چکید می زمین روي به بعد خزیدو می

 ودینم دل باختم چشمانت پاکی براي که زنند می هرزگی انگ منی به تو عشق جرم به وببین بیا!بانو
 .را

 .را هایم دیوانگی کنند نمی درك

 .را چشمانم گناه کنند نمی درك

 نگاهم؟ مقابل بکشم وحصار ببینمت آخرچطور

 ي شده ویران سیلوهاي در را چشمانت جنگل آرامش نکنم ذخیره زده آشوب دوسال از چطوربعد
 .قلبم

 .فهمی می را چشمانم وخیرگی ها دیوانگی یکی تو وبگو بیا

 خونریزي هم هنوز دستم.شدم خارج بیمارستان از زنان وقدم شدم بلند زمین روي از سختی به
 ودرد ضعف.دادم تکیه صندلی پشتی به رو وسرم نشستم رل پشت.رفت می سیاهی وچشمام داشت
 .شدم می دفن وتعفنات ها سیاهی از گردابی در وانگار بود شده تنم مهمان
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 زدم پلک بار چندین.گرفت هدف رو نگاهم توز کینه دشمنی مثل نور.گشودم پلک درد وبا سختی به
 .رسید می گوشم به دوردستها از انگار حسام صداي.کنه دوستی نور با نگاهم تا

 مهرشاد؟ اومدي بهوش-

 کنم؟ می چکار اینجا من:وگفتم ترکردم زبون با لبهامو.بستم وپلک چرخید سمتش به نگاهم

 .پیچید گوشم در قبل گرفتگی به هم باز صداش

 بهتره؟ حالت االن.داشت خونریزي خیلی دستت.بودي شده بیهوش ماشین دنبالت،داخل اومدم-

 .زدم لب سختی به

 .خوبم-

 وبه دوختم سقف به رو نگاهم.بود دوخته چشم بیرون وبه بود ایستاده پنجره کنار.کردم باز چشم
 چطوره؟ آتوسا حال:گفتم آرومی

 می خودت.مهرشاد کنم عذرخواهی ازت چطور نمیدونم:وگفت فشرد هم به لبهاشو.چرخید سمتم به
 هیچ بی عشق این اما.کنم درك رو آتوسا به عشقت تونم نمی که متأسفم عزیزي،من برام خیلی دونی

 ادامه خواي می تاکی.رو زمانت هم کنی می نابود خودتو هم بست بن راه تواین داري سرانجامیه،تو
 تهران دقش،برگرد آینه نشو.عذابه غرقه االن آتوسا.پسر بیا خودت به.نیست راهش مهرشاد؟این بدي

 حق وتو آتوساست همسر خوابیده تخت روي به فاصله اتاق چند با که مردي.نکن نگاه سرتم وپشت
 .کنی برابر دو رو عذابش نداري

 .زدم لب سختی وبه دادم فرو دهانمو آب داشتم سقف به نگاه هنوز که درحالی.کرد سکوت



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 190 
 

 به چشم که وسالهاست دارم دوستش آتوسارو من.کنه درك رو من سردرگمی تونه نمی هیچکس-
 ناراحتیش باعث خوام نمی وجه هیچ به حاالهم.کنه زندگی آرامش در اون تا بستم قلبم روي
 که هایی نگاه.بشه عذاب غرق من ي خیره هاي نگاه با هم آتوسا شاید.گی می درست تو شاید.باشم
 عشق شایدباید.تهران گردم برمی.شه می جذب سمتش به کنارشم وهروقت نیست من اختیار در

 .دوباره شروعی براي بدم فرصت خودم به باید.جابذارم گذشته درهمین رو آتوسا

 فراموش.زدم می حرف محاالت از داشتم.کوبید می م سینه ي قفسه به شدت به قلبم.کردم مکث
 می آسیب قلبم به هرلحظه حرفام با داشتم من.شد می محسوب من زندگی محاالت جز آتوسا کردن

 .رسوندم

 کردم تر زبون با لبامو.رسوند می دیوونگیم مرز وبه کرد می نابودم داشت لحظه لحظه عشق این
 .دادم وادامه

 .شم می نابود یا کنم می شروع یادوباره.حسام ومیرم ذارم می جا اینجا رو وعشقش آتوسا-

 

 اندك که داده جاي خود در را عشقی داغ دردمندم وقلب است پر وبزرگ کوچک هاي زخم از روحم
 .اندازتم می پا از اندك

 روزهایم یا کنم می راهم ي توشه را وخاطراتت کشم می دار به نبودنت گرداب در را خودم یا تو بی
 .گذرانم می تلخ مرگی روز با یادت با را

 .کرده حبس خود در مرا که سالهاست نبودت ي دخمه این

 .بانو وفادارم هم نبودت به من
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 .وفادارم گذاشتی قلبم بر که داغی به

 .وفادارم هم گذشتن تو بی روزهاي به

 .رامده خود دل به نگرانی پس

 .کافیست مرا خوشی بدانم که همین

 

 نگاهی نیم حال درهمون.شدم پیراهنم هاي دکمه بستن ومشغول کشیدم پریشانم موهاي به دستی
 .شدم می خارج بیمارستان از رسید می مالقات وقت اینکه از قبل باید.انداختم اتاق ساعت به

 اما بود اي رحمانه بی تصمیم.بشه سست رفتنم پاي وبازهم بیفته آشنایی هیچ به نگاهم خواستم نمی
 توان تمام با بازهم شد می قلبم مرگ به منجر اگر حتی نبودم تصمیماتم کردن عوض اهل من

 .کردم می ایستادگی

 در رو ترخیص ي برگه که درحالی.شدم خارج اتاق واز زدم میزچنگ روي از رو همراهم وتلفن ساعت
 لرزوند وپاهامو قلب همزمان که آشنایی زیر صداي اما کردم تند قدم پذیرش سمت به داشتم دست
 .ایستادن به کرد وادارم

 .موحدي آقاي سالم-

 وسربه کردم گرد عقب.شد مشت اختیار بی م شده باندپیچی دست.کشیدم عمیقی ونفس بستم چشم
 .دادم پاسخ زیر

 .سالم-
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 آتوسا اینکه از داشتم هراس.نگاهش درجنگل شدنم گم از داشتم هراس.کردن سربلند از داشتم ترس
 .کنه تعبیر بدطینتی به نگاهمو رنگ هم

 .کرد باز لب من من با

 .نپرسم حالتونو بود ادب از دور.شدین بیهوش دستتون خاطرخونریزي به شنیدم امیر از-

 پیشونی فرش رنگ خرمایی موهاي.کرد رصد رو آغوشش در کودك ونگاهم کردم سربلند اختیار بی
 .کرد م خورده ترك لبهاي مهر اختیار بی رو لبخندي نگاهش آشناي ورنگ بود پوشونده رو بلندش

 مرتب سر روي به رو چادرش آزادش دست با که ودرحالی فشرد خودش به بیشتر رو کودك آتوسا
 .جامیرشبیهه به حد از کوردیاست،بیش دخترم:گفت کرد می

 .زیباست بله،خیلی:گفتم لبخند با داشتم کوردیا زیباي ي چهره به نگاه هنوز که درحالی

 به مرددي نگاه کوردیا.کردم دراز دست اختیار بی.خندید کودکانه داشت بهم نگاه که درحالی کوردیا
 .پرید آغوشم به بالبخند وبعد انداخت دستهام

 مگر آتوسابود وجود از اي نیمه کوردیا.فشردم درآغوشم بیشتر رو کوردیا ومن زد لبخندکمرنگی آتوسا
 .باشم نداشته دوستش شد می

 خیره گربود تداعی برام رو مادرش چشماي جنگل که نگاهش وبه گذاشتم ش گونه روي به اي بوسه
 این.زدم می قدم برین بهشت در وانگار طپید می شدت به قلبم.افتادم راه به آتوسا دوشادوش.شدم
 .بود بعید خوشبختی از حجم
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 وپنهانی باترس ولی دارم دوستت عزیزم

 .ویرانی اوج یعنی عشق یک کردن پنهان که

 

 سرش از آرومی به چادرش.دیدم چشم به رو آتوسا ازپاافتادن.بودشدیم بستري جامیر که بخشی وارد
 .شد پخش زمین روي به واطرافش خورد سر

 زیر صداي سردرگمی دراین.موند خیره بود داخلش جامیر که اتاقی شلوغی روي وبه باالاومد نگاهم
 .گفت می که پرستاري

 .شمام ،آقابا ممنوعه ها بچه ورود.بیرون ببرین دخترتونو لطفا آقا-

 "شو خفه".فریادبزنم صورتش ودر برگردم داشتم دوست.کشید می سوت درسرم

 زمین روي از باشه گرفته دوباره جونی که آتوساانگار.پیچیدم کوردیا دور به بیشتر رو دستهام امافقط
 دنبالش به بلندي باقدمهاي.رفت اتاق سمت به دوان ودوان پیچید خودش دور چادرشوبه.برخاست

 .شدم راهی

 .زد می زنگ گوشم در صداها

 .برنمیاد ما دست از کاري.متأسفم.کرده تموم.کشه نمی نفس.نداره اي فایده-

 دست طپیدن از قلبم شد باعث زمین روي به وآوارشدنش آتوسا گوشخراش فریاد آخرصداي ودر
 ".بکشه

 "سوم بخش"
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 .آید برنمی دستم از کاري وهیچ بینم می چشم به را شدنت آب ذره ذره

 مردانگی ي باهمه ومن سوزي می شمعی همچون تو که درحالی کردن مردانگی ادعاي!بانو دانی می
 .است حرام دوزم می چشم تو به فقط هایم

 .کنم ادعانمی

 .نامردم کنم هدیه تو به آرامش آشوبت اوج در نتوانم وقتی

 .بودن دوخته ش چهره به وسوزن نخ با را انگارنگاهم.رفت کنارنمی آتوسا روي از اي لحظه نگاهم

 هق صداي.کرد نمی کم قلبم ي ازغصه اي ذره هم عمیق هاي نفس وحتی بود غم از ماالمال قلبم
 آرامشش براي تونستم نمی وقتی کشیدم می عذاب.نداخت می چنگ قلبم به انگار هاش وضجه هق
 .بدم انجام کاري هیچ

 رو دستام.زد می فریاد رو جامیر نام ومدام کرد می تابی آتوسابی اما کنه آرومش کرد می سعی آرزو
 .کردم فرو جیبم داخل

 .کرد زمزمه لرزونی وباصداي انداخت بهم نگاهی نیم حسام

 .آتوسا بیچاره-

 خاست برمی زخمیم قلب اعماق از که اي گرفته وباصداي شد پیچیده سیگارم پاکت دور به انگشتام
 .چشماش دیدن با شد سست رفتنم پاي حسام،بازهم نشد برم خواستم می:گفتم

 .دادم وادامه کشیدم بیرون سیگارمو پاکت.کردم مکث
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 .نتونستم اماهربار بگیرم فاصله ازش خواستم حسام،بارها نیستم خطاکار من-

 هاي گریه آتوسا،از ي عاجزانه هقاي ازهق دورشدم.شدم ودور برداشتم قدم حسام به توجه بدون
 اصواتی جز که شدم دور انقدر.نشست می درگوشم هرلحظه جامیرکه نام کوردیا،از ي کودکانه
 .رسید نمی گوشم به چیز هیچ نامفهوم

 ترك آتوسا هقاي هق با که رو مردونگی زدم آتیش.زدم وآتیش گذاشتم لبم میون رو سیگارم
 زدم آتیش.ودلگیربود زد می نفس نفس آخرمرگش لحظات در هنوز که رو قلبی زدم آتیش.برداشت
 .شد می تکرار ذهنم در هرلحظه انگیز غم سینمایی فیلم یک مثل که رو خاطراتی

 ویا آتوسا دیدن از قبل مهرشاد.بودم گذشته مهرشاد دلتنگ رحمی بی اوج در روزها این
 .بود نچشیده رو عشق طعم چون دونست نمی چیز هیچ عشق از که مهرشادي.قبلتر

 سحري از قبلتر خیلی.خندید نمی هم وحسام نادر هاي باخنده که وسنگی،همونی مهرشادسرد همون
 .داد برباد زندگیمو که

 بی وجود و ببنده باروبندیل غریبه این منتظربودم.بود غریبه هم خودم براي حتی روزها این مهرشاد
 عنکبوتی مثل توان تمام با انگیز نفرت ي غریبه ناخونده،این مهمون این انگار اما کنه ترك رو روحم

 .رو م خسته وجود کرد نمی وترك بود چسبیده وجودیم تاروپود به لزج ي شده تنیده تارهاي با

 خوگرفته غمهام کردن دود به هم جدید مهرشاد این انگار اما شد،دوم،سوم دود اول سیگار
 .بردم می بین از رو خودم داشتم بااشتیاق اینکه از برد می انگارلذت.بود

 همدرد یک نیازمند روزها این چقدر.کردم لگدش وباکفش انداختم زمین به رو چهارم سیگار کالفه
 .لبخندبگه وبا مقابلم بشینه.بخونه ازنگاهم رو هام غم که کسی.بودم
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 .شده بسته وپاهات دست به که بندهایی از رهاکن وخودتو بزن حرف-

 شکسته بتی مهرشاد واز خزید زندگیم داخل ماري مثل که بگم سحري از.وبگم کنم باز لب هم من
 جامیربگم آتوسابا دیدن هربار از.کرد ترمیم رو شکسته بت این که بگم آتوسایی از.گذاشت باقی

 .بگیرم آرامش تا بزنم حرف نحس زندگی این چیز همه از.افتاد قلبم روي به که وترکی

 

 نیست پدید وطبیبم رسید جان به دردم

 کجاست؟ دکان را دالن خسته فروش دارو

 

 براي.بمون کجابیاي؟تو.دارن نیاز بهت خانوادت:وگفتم کردم امیر ي چهره ي حواله کمرنگ لبخندي
 .هست خالی جاي من شرکت در همیشه تو

 حرفاي سردرگمی این تو هم وپدر نداره خوبی حال مهرشاد،عمو ممنونم:گفت زیر وسربه کشید آهی
 .کنی می درکم ممنونم.میزنه جا نابه

 .درگیرن همه نباش،االن ناراحت:گفتم لبخند وبا دادم قرار ش شونه روي به رو دستم

 آرزو آغوش در کوچک دختر سمت اختیار بی نگاهم.کرد م حواله سرد ولبخندي داد تکون سري
 خندید کودکانه.زدم لبخند داشتم بهش نگاه که درحالی.بگیرم درآغوشش داشتم دوست.شد کشیده

 .گذاشت نمایش به رو ش وبامزه کوچیک هاي دندون ایثار وبا



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 197 
 

 حرکت به رو واتومبیل نشستم رل پشت.کردم تند قدم اتومبیلم سمت وبه کردم خداحافظی زیرلبی
 .انداختم

 وجود از اي نیمه چون که کودکی.آتوسا دخترکوچک به بدوزم نگاه وبازهم برگردم داشتم دوست
 روي به عصبانیت با پامو.کردم کنترل رو وجودم عجیب وحس کشیدم آهی.داشتم دوستش بود آتوسا
 وبیشترفاصله بیشتر وآدمهاش مکان این به کرد می متصل منو که طنابی اون واز فشردم گاز پدال

 .گرفتم

 کجا نمیدونستم.بودم دلتنگ.بودم کرده گم رو خودم روزها این.داشتم قبول وجود تمام با رو ضعفم
 . بودم وتنها سردرگم.بگردم مهرشاد دنبال به رو

 خسته اونقدر.کردم متوقف خونه مقابل رو اتومبیل باالخره کردن رانندگی وقفه بی چندساعت از پس
 سستم وباقدمهاي شدم پیاده.کنم پارك پارکینگ داخل رو اتومبیل تونستم نمی که بودم حوصله وبی

 خونه باز در دیدن با شدم خارج که آسانسور از.شدم آسانسور وبعد واردمحوطه

 محض به.نشست مریم زیباي ي چهره روي به نگاهم شدن داخل محض به.برداشتم بلندتر قدمهامو
 .بست نقش لبهاش روي به لبخندپهنی دیدنم وبا کرد سربلند ورودم

 .زد لب میومد سمتم به دوان دوان که درحالی

 .شدم نگرانت خیلی.نمیدي تلفنامو جواب مهرشاد،چرا-

 هم به آوري رعب باصداي.دادم باپاهل درو.گزیدم لب.کرد جاخوش پیشونیم روي به غلیظی اخم
 .شد کوبیده
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 اختیار بی.شد نمی کم خشمم از اي ذره.نداشت اي امافایده کشیدم عمیقی ونفس زدم پلک چندبار
 .زدم فریاد

 کنی؟ می غلطی چه اینجا-

 .نشست درگوشم بعد یی لحظه لرزونش صداي.ایستاد و کرد کند قدم

 ..مهرشادمن-

 داري؟ برنمی سرم از دست توچی؟چرا:گفتم اي نشده کنترل وباصداي برداشتم سمتش به قدمی

 .کرد هدایت سبزرنگش شال داخل به رو بلندش موهاي لرزونش دستاي با

 .دادي بهم رو ت خونه کلید توخودت درضمن.بودم ،نگرانت بشی ناراحت کردم نمی فکر من-

 .داشت باري وحشت اکوي خونه فضاي در که فریادي صداي وبازهم دیگه قدمی

 خوام نمی دیگه.کنی می گم من ي خونه از گورتو االن همین.کردي استفاده سوء اعتمادم از تو اما-
 .ببینمت هیچوقت

 هاي گونه هم باز اما کرد پاك سرعت به دست پشت با بود غلطیده ش گونه روي که اشکهایی
 .شد اشک از خیس رنگینش

 مثل سرتو چرا.نکردم استفاده سوء اعتمادت از من:گفت بود پر بهت از که اي وچهره لرزونش باصداي
 نمی باورم که خبرنداري احساسم از نگو.مهرشاد کنی نمی حسمودرك زیربرف،چرا کردي فرو کبک

 بی با هربار تو اما بفهمونم بهت رو عجیبم احساس تا کردم هرکاري آشناشدنمون تومدت شه،من
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 نمی توجه احساسم به چرا دونم نمی اما نیست زندگیت تو کسی مطمئنم من.شدي رد اعتنایی
 داشت؟ عشقتو ارزش دخترسحر اون کنی می فک.کنی

 .زدم فریاد وبازهم پریدم حرفش میون

 داشتم بهش که هم احساسی هر.نداشت رو چیز هیچ ارزش ،سحر نیار من جلوي دختررو اون اسم-
 داشتم بهش روزي که رو حسی اسم شه ونمی بودم کرده عادت سحر به من اینه واقعیت.بود اشتباه

 باش مطمئن چون.نکنی وفضولی بکشی بیرون من زندگی از سرتو بهتره توهم.گذاشت عشق رو
 .کمرنگه خیلی من زندگی در حضورت

 .دادم وادامه زدم زل مریم تر چشماي در رحمی بی با.کردم مکث

 .نداري جایی کال که هم قلبم توي-

 اجرا به رو انگیز غم سمفونی خونه مسکوت فضاي در هقش هق صداي بعد اي لرزیدولحظه لبهاش
 رو رحمیم وبی کوبید می سیلی صورتم به هرلحظه وجدانم و بود اشکبارش چشماي به نگاهم.درآورد

 .کرد می یادآوري بهم

 سبزرنگش دستی کیف.افتاد براه نشیمن ي گوشه رنگ کرم ي کاناپه سمت وبه کرد گرد عقب مریم
 وبهم ایستاد مقابلم.برداشت قدم سمتم به کرد می هق هق که درحالی و زد چنگ کاناپه روي از رو
 .زد زل

 رو کلید بعد اي ولحظه برد فرو کیفش داخل رو دستش.شد چشماش ي تیره اي قهوه غرق نگاهم
 .زد لب هقش هق میون ش گرفته وباصداي داد تکون چشمام مقابل

 .ت خونه کلید این-
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 نشدنی تمام اشک هاي وقطره زد پلک.نشست زمین روي به پام مقابل صدا با وکلید کرد رهاش
 .غلطید ش گونه روي به چشماش

 .داد ادامه پربغضی وباصداي رفت گلوش سمت به آزادش دست

 .کنم تحمیل بهت رو خودم تونم نمی.بیرون کشم می زندگیت از پامو هم من-

 ذهنم در آتوسا چشماي رنگ بازهم.نشست سبزرنگش روپوش روي وبه اومد وپایینتر پایین نگاهم
 .گرفت رنگ

 .شد اکو گوشم ودر کرد پاك آتوسا از رو ذهنم مریم صداي

 .مونم نمی ازاین بیشتر میشه روحیت آزار باعث حضورم واگر دارم دوستت من مهرشاد-

 به رو نگاهش سنگینی.شد خیره رخم نیم وبه سرچرخوند.ایستاد دوشادوشم ودقیقا برداشت قدم
 .کردم می احساس خوبی

 .شد خارج خونه از و کرد عبور کنارم از لحظه چند از بعد

 به.برداشتم سرعت با رو وقدمهام کشیدم عمیقی نفس.جوید می رو وجودم داشت خوره مثل خشم
 .کردم رها کاناپه روي به رو م خسته وتن کردم حواله لگدي مقابلم عسلی میز

 "شدي رحم بی انقدر کی تو مهرشاد".زد می نهیب مدام وجدانم

 .بود ناشناخته واسم روزها این مهرشاد چون بایدبدم جوابی چه دونستم نمی هم خودم
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 .زدم ولب بردم فرو م آشفته موهاي میون هامو پنجه خشم با

 .نداره خوبی عاقبت پیچیدن من پروپاي به بگو دختر اون به نادر-

 وبهم نشست مبل روي به مقابلم.انداخت میز روي وبه زد چنگ مبل روي از رو وتیشرتام پیراهن نادر
 کنی؟ تمومش رو انزوا این خواي مهرشاد؟نمی کنی می لج ت آینده با داري چرا:وگفت زد زل

 .گرفتم خو انزوا این به من:وگفتم بستم دادم،پلک تکیه مبل پشتی به رو سرم

 .نشست گوشم در نادر بم صداي بازهم وبعد سکوت اي لحظه

 .مهرشاد دخترخوبیه کنی،مریم تمومش جایی باید رو بدي عادت هر اما-

 .زدم ولب سقف به دوختم نگاه کردم باز پلک.بست نقش لبهام روي به پوزخندي

 گفته؟ بهت چی باز.بیرون بکشه من زندگی از سرشو قراربود-

 ..و پرسیدم ناراحتیشوازش بود،دلیل گرفته.دیدمش اتفاقی خیلی نگفته چیزي مریم-

 اونوقت.مهرشاد تقصیرِ گفت اونم:گفتم زد می موج داخلش خنده که صدایی وبا پریدم حرفش میون
 .نزده،عالیه حرفی

 .بلندترشد نادر صداي تُن

 .بده فرصت یک دختر واون خودت به مهرشاد؟حداقل کنی می لج چرا-

 .زدم لب خشم با.ایستادم ومقابلش برداشتم قدم سمتش به.پریدم جا از

 .نداره من زندگی تو نقشی هیچ دختر نادر؟اون فرصتی چه-
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 یک بهت فقط من اما.میلته هرطور:وگفت گزید لب.بست نقش نادر پیشونی روي به غلیظی اخم
 تا بري مراسم این به مریم با ودخترعموشه،چطوره امیر ازدواج مراسم دیگه هفته تایک.میدم پیشنهاد
 .بشناسین بهتر رو همدیگه

 فکر موردش در:گفتم کردم می تند قدم تراس سمت به که حالی ودر زدم پلک بار چندین باخشم
 .کنم می

 عمیقی ونفس نشستم صندلی روي به.کردم حس صورتم به رو خنکی نسیم برخورد.شدم تراس وارد
 .کشیدم

 .پیچید گوشم داخل در شدن کوبیده هم به صداي بعد اي لحظه

 میون سیگار بعد اي لحظه.زدم چنگ سرعت به سیگارمو وپاکت شد کشیده مقابلم میز روي به نگاهم
 .سوخت می دردم پر قلب همپاي لبهام

 پدر وحتی مریم،آتوسا،سحر.ریخت می وجودم به عجیبی حس که بود ونبایدهایی بایدها درگیر ذهنم
 .بودم دلتنگشون خیلی که ومادري

 هجوم مانع نازکم پیراهن.پیچیدم تنم دور به رو ودستام کردم خاموش جاسیگاري داخل سیگارو
 می وتندتر تندتر هرلحظه که نسیم دست در مقابلم درختان هاي شاخه.شد نمی تنم به سرد هواي
 .زدم ولب بستم چشم.خورد می تکون شدت به شد

 

 است کوچک خویش از شدن گم براي اینجا-
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 .هرنظرببر از دگر شوم گم که جایی

 

 زیرلب خواننده با وهماهنگ دوخته بیرون به نگاه مریم.پیچید می اتومبیل داخل مالیمی موزیک
 .رسید می گوشم به گنگ دلنشینش صداي.کرد می زمزمه رو آهنگ

 .داري خوبی صداي:گفتم گرفتم می سبقت مقابلم اتومبیل از که درحالی

 .میگن همه:وگفت کشید عمیقی نفس.کرد سکوت

 کنی کوتاه زندگیت از منو پاي بود قرار:وگفت چرخید سمتم به مقدمه بی وبعد سکوت اي لحظه
 کردي؟ نظر صرف تصمیمت از چطور

 .زدم لب چندلحظه از وپس انداختم نگاهی نیم بهش متفکر

 .شی می ناراحت دونستم نمی.بدم فرصت هردومون به خواستم-

 ناراحت؟:گفت من من وبا گرفت فاصله هم از لبهاش

 .دادم ادامه وبعد کرد مکث

 م دوباره دیدن به مایل حتی کردم نمی فکر که زدي حرف قاطعانه انقدر تو ولی.نشدم نه،ناراحت-
 .باشی

 بودم دوخته رو به رو به نگاه که حالی ودر بستم فرو لب اما بود نادر ي خواسته بگم داشتم دوست
 .بردم باال رو آهنگ وصداي رفت پخش سمت به دستم
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 بیشتر هرچه اما کرد می حرکت من اتومبیل پشت دقیقا نادر اتومبیل.فشردم گاز پدال روي به رو پام
 .گرفتم می فاصله وبیشتر بیشتر نادر ازاتومبیل فشردم می گاز پدال روي به پامو

 .زد لب ترسان وبعد انداخت بهم نگاهی نیم مریم

 مهرشاد؟ میري تند انقدر چرا-

 کردم می فک.ترسی می که نگو:گفتم زد می موج صدام در که وباشیطنتی انداختم باال ابرویی
 .باشی دخترشجاعی

 هم من داره ترسهایی زندگیش در هرکسی:گفت وار زمزمه بعد یی ولحظه انداخت باال اي شونه مریم
 .دارم هراس سرعت از

 آتوسا نگاه هم من زندگی ترس.داشتم قبول کامال وحرفشو گفت می درست.کنم سکوت دادم ترجیح
 .بود خدمتش در وپا دست بی اي برده مثل قلبم که نگاهی.بود

 از سرعت به هم مریم.شدم وپیاده کردم پارك امیر ي خونه مقابل رو اتومبیل مقصد به رسیدن با
 نفس آلودگی خطرات از دور به میشه باالخره:وگفت کشید عمیقی نفس.پرید پایین اتومبیل

 .نظیره بی کشید،اینجا

 بود سبزش روسري به نگاهم.داشت رو من کشتن قصد انگار دخترهم این.کردم ش حواله لبخندي
 .بود پرکشیده ها ممنوعه سمت به هم باز وذهنم

 .کشید بیرونم افکارطویلم از بعدصداش یی لحظه

 بایستیم؟ اینجا ابد تا قراره کنی می سیر کجا مهرشاد-
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 خونه سمت به پیاده باید بعد برسه نادر منتظربمونیم باید اما نه:وگفتم زدم تکیه اتومبیل ي بدنه به
 .بریم من ي

 داري؟ خونه اینجا تو؟مگه ي خونه:پرسید متعجب

 ي بله،خونه:گفتم داشتم آتوسا پدر ي خونه ي بسته در به نگاه که حالی ودر فشردم هم به رو لبهام
 .شده متولد اینجا مادرم.مادریمه پدربزرگ

 .کرد جلب خودش سمت به بود خان قربان دختر دیدن مشتاق که رو ونگاهی ایستاد مقابلم

 بوده؟ کورد مادرت یعنی-

 .زدم لب حوصلگی بی وبا دادم تکون سري

 .بله-

 .زد ولب داد تکیه اتومبیل ي بدنه به درکنارم

 شه؟ نمی تنگ مادرت براي دلت-

 .دادم پاسخ تفاوت بی

 !نشه؟ تنگ میشه مگه-

 کنه نمی فکر که چیزي تنها به مادرم اما شم می مادرم دلتنگ هم من:وگفت کشید جلوتر روسریشو
 به زدن حرف فرصت واصال زنه می حرف وهمسردومش سوئد از گیره می تماس که هم هروقت.منم
 .ده نمی من
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 .پرسیدم اختیار بی

 وپدرت؟-

 .داره مریم نام به دختري افته نمی یادش اصال که هست هاش شراکت درگیر انقدر اون-

 مریم عشق ورود اذن و بود ایستاده تصمیمش روي قلبم اما داشتم مریم با زیادي هاي اشتراك وجه
 .داشتم خنثی احساسی مریم مقابل در من.کمرنگ،هیچ احساسی حتی.کرد نمی صادر رو

 وبه دادم فاصله اتومبیل ي بدنه از رو تنم.شد رو به رو محو هردو نگاه امیر وفریاد در بازشدن باصداي
 .کردم تند قدم امیر سمت

 شازده؟ چطوري-

 .معرفت بی رفیق بود زده لک برات دلم.تو بادیدن عالی،البته:گفت بلندي وباصداي خندید

 .،ببخش امیر بودم درگیر:گفتم آرومی وباصداي کشیدم آغوشش در

 .بودم درگیر خیلی روزها این هم خودم چون بخشیدمت:وگفت کرد کمرم ي حواله اي ضربه

 چه:گفت وشیطنت لبخند وبا کشید بیرونم آغوشش از.نشست مریم روي به م شونه باالي از نگاهش
 .کلک کردي نامزد خبر بی

 دم زودیا این به نادونم انقدر من کنی می امیر،فک میزنیا حرفا:گفتم خنده وبا کردم تر زبون با لبامو
 !بدم؟ تله به

 .برادر اي تله خودت که خبرنداري:گفت کرد می هدایتم مریم سمت به که حالی در
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 می دست در رو سبزرنگش کذایی دستی کیف که ودرحالی کرد امیر ي حواله شیرین لبخندي مریم
 .سالم:گفت فشرد

 نم که مهرشاد این کردین نامزد خبر بی چرا بگین سالم،شما:گفت لبخند وبا داد تکون سري امیر
 .ده نمی پس

 .زد ولب انداخت نگاهی نیم بهم متعجب مریم

 .مهرشادم دوستان از یکی من-

 جان مهرشاد.پیچونین می چرا ندین شیرینی خواین می:وگفت انداخت باال ابرویی شیطنت با امیر
 کنی؟ نمی معرفی رو خانم

 .دوستان از یکی خانم مریم:وگفتم بردم پیش مریم سمت به رو دستم

 .خانم مریم دوستان،خوشبختم از یکی امیرم هم من:وگفت کرد امیرپیشدستی

 .داد سرتکون بود بسته نقش لبهاش روي که پهنی لبخند با مریم

 در رو گریان پدرام که حالی در وحنانه شد متوقف ماشینم سر پشت هم نادر اتومبیل لحظه همون
 برداشت قدم مریم سمت به دوان ودوان شد پیاده داشت آغوش

 که بس منو کشت.باش بچه این مراقب جون مریم:وگفت کرد پرت مریم آغوش در تقریبا رو پدرام
 .کشید وجیغ کرد گریه

 بچه که من:گفت داشت کردنش آروم در وسعی داد می تکون آغوشش در رو پدرام که حالی در مریم
 .جون حنانه نیستم بلد داري
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 .بگیري یاد باید که باالخره:گفت باخنده امیر با احوالپرسیش میون حنانه

 قراري بی مریم آغوش در هنوز که پدرام به نگاهی امیرنیم.پیوست جمعمون به بعد اي لحظه هم نادر
 .میاد خوابش بچه داخل،شاید بفرمایین:وگفت انداخت کرد می

 وحتما دارین مراسم فردا من،شما ي خونه میریم دیگه نه:وگفتم برداشتم اتومبیلم سمت به قدمی
 .شلوغه خیلی خونه

 .موحدي مهرشاد جناب نکن پاره تیکه تعارف من با:گفت داد می هلم در سمت به که حالی در امیر

 

 محلی هاي رقص.بود حسام نامزدي تلخ مراسم یادآور هم مراسم این اما داشت فرق مکانش
 .بود زندگیم ودرشت ریز مشکالت درگیر بازهم من ذهن اما بود کننده خیره محلی ولباسهاي

 می عموش.کنه ازدواج جاوان با کرده قبول عموش بد حال ودیدن پدرش درخواست به بود گفته امیر
 از خیالش اومد پیش واسش مشکلی واگر بسپاره امیر به راحت خیال با رو ش خانواده خواسته
 .باشه راحت ش خانواده

 لحظه.بود شده خیره روم روبه محلی رقص به که ونگاهی سوخت می لبم میون که سیگارهایی بازهم
 دیوار به که حالی در گرفته اي چهره با امیر.چرخیدم چپ سمت به نگاهی سنگینی حس با بعد یی

 .بود دوخته رو به رو به نگاه بود زده تکیه

 یی؟ گرفته چرا دوماد شازده چته:وگفتم کردم رها زمین روي به رو م سوخته نیمه سیگار

 .اخیر اتفاقات این از م خسته:گفت آرومی وبه بست پلک امیر
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 .زدم ولب دوختم زمین به نگاه

-تا کشه می طول سالها که باآواري مونی می بعدتو ومیره زنه می آتیش.شکنه می.میاد قسمت 
 .نیست شدنی درست که شده ویران اونقدر هم وقتا گاهی کنی درستش

 بدي؟ سیگار نخ یک منم به میشه-

 .بودي متنفر دود از که تو:وگفتم دوختم چشم بهش متعجب

 .نیستم حاال فکرکن:وگفت زد پاش مقابل ي سنگریزه به لگدي

 ،خودتو امیر کرد دود نمیشه دردو:وگفتم کشیدم بیرون رنگم کرم کتان شلوار جیب از رو پاکت
 .نکن گرفتارش

 کشی؟ می همیشه چرا خودت پس:وگفت کشید بیرون نخی.گرفتم سمتش به رو پاکت

 چرا حاال:وگفتم کردم روشنش فندك با.گذاشت لبش میون سیگاررو.نداشتم جوابی.کردم سکوت
 اي؟ گرفته

 فوت پیش دوماه خواهرم وهمسر پسرعموم:گفت دودش دادن بیرون از وبعد زد سیگار به پکی
 با دارم میلم برخالف.نیست خوب عموم یتیم،حال ش دوساله ودختر شده بیوه خواهرم.کرده

 حضور ازدواجم مراسم در خواهرم.مندم عالقه کوچکترش خواهر به که کنم می ازدواج دخترعمویی
 بگم؟ یابازم عموم،کافیه زن وهمینطور نداره

 .شه می درست چیز باش،همه امیدوار:وگفتم داشتم بهش نگاه که ودرحالی گزیدم لب
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 از بدتر مشکالتش کنه می دعا وقتا گاهی آدم:گفت داشت صورتش مقابل دودهاي به نگاه که درحالی
 .بشه درست خواد نمی نشه این

 غرق ي چهره روي وبه چرخید سمتش به نگاهم.گرفت ازم رو دادن پاسخ فرصت مریم زیر صداي
 مهرشاد؟ خوبی:وگفت زد لبخندي.نشست درآرایشش

 بود گرفته اوج اختیار بی که وباصدایی کشیدم درهم چهره.شد دور سرعت وبه گفت یی اجازه با امیر
 .نموندي وخانوما حنانه پیش اینجا؟چرا اومدي چرا:گفتم

 واست دلم:گفت آرومی به وبعد شد خیره م چهره به اي لحظه.برداشت سمتم به وقدمی ورچید لب
 .شد تنگ

 ي چهره روي به رو مشتم کردم می سعی که ودرحالی زدم پلک باخشم.گرفتم فاصله ازش کمی
 .خونه کرد،برگرد غلط  دلت:گفتم نیارم فرود ش کرده بزك

 .مهرشاد دارم دوستت من:گفت طوالنی مکثی از بعد.کردم می احساس هم هنوز رو نگاهش سنگینی

 .غریدم صورتش تو وباخشم چرخیدم سمتش به

 .خونه تو گمشو-

 .کرد زمزمه پربغض صدایی با بعد یی ولحظه فشرد هم به لبهاشو

 .چشم-

 

 .هستم چشمانت نجابت دلتنگ شدت به روزها این بانو
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 .زنند می پس را ام خیره نگاه رحمی بی با که چشمانی

 فرمانروایی قلبم اندازند می راه به را موزیک ترین آهنگ خوش سمفونی نامت با لبهایم وقتی
 .پذیرد می را چشمانت

 دارم تو به که احساسی بر تلنگري هیچ بشنوم دارم دوستت شهر لبهاي تمام از هم ابدالدهر تا اگر
 .شود نمی زده

 .است قلبم فرمانرواي وچشمانت ذهنم ي ملکه نامت چون

 .وجودم جزء برجزء حکومتت این است بخش لذت چه

 

 حضور هم مهمونی این تو که آتوسایی وحوش حول وذهنم بود مقابلم شیرینی ظرف به دوخته نگاهم
 ودرگیرم خسته ذهن به رسیدوانگار می گوشم به مریم ریز هاي خنده صداي.چرخید می نداشت
 .کوبید می پتک

 .کردم سربلند سرعت وبه اختیار بی صداش شنیدن با

 .سالم-

 روي به آتوسا رخ نیم روي از نگاهم.کرد باز آغوش آتوسا وبراي سرجابرخاست از تندي به حنانه
 .شد کشیده بود آرزو آغوش در که کوردیا

 دوباره نگاهم.بود شده خیره دستش داخل عروسک به لبخند وبا داشت تن به رنگی صورتی پیراهن
 .کرد رصد رو رنگش مشکی روسري در شده قاب ي وچهره چرخید آتوسا روي به



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 212 
 

 سایه چشماش روي به هاش مژه.کنه مرتب رو چادرش داشت وسعی دوخته زمین به رو نگاهش
 رو معصومش زیرچشماي محو هاي وکبودي گودي م خیره نگاه شد نمی باعث اما بود انداخته
 .بود فایده بی انگار اما مهارکنم رو قلبم آشوب کردم وسعی گزیدم لب.نبینه

 عمیقی نفس.بودم ومعصومش نجیب نگاه دلتنگ.نشست حنانه کنار در کنه سربلند اینکه بدون
 منتظرم نگاه به رو چشماش وجنگل کرد سربلند آرومی به داشتم بهش نگاه هنوز که درحالی.کشیدم
 .داد هدیه

 زمین به ونگاه کشید درهم چهره تعجبم کمال در اما دادم وسرتکون زدم لبخند اختیار بی
 جا سر از سرعت به.کرد لونه گلوم در شوم جغدي مثل وبغض افتاد شمارش به نفسهام.دوخت

 کشیدم عمیقی نفس.شدم خارج خونه از زد می صدا رو اسمم مدام که حسام به توجه بی.برخاستم
 .شد وبزرگتر بزرگ گلوم در زده چنبره وبغض

 

 گداختیم غم این آتش از موم همچو ما

 .بیغمی تفاوت؟که چه دال،ترا سنگین

 

 لحظه این وتا اینجا تا که بغضی این وبعد کردم تند قدم حیاط قسمت ترین اي گوشه سمت به
 .شکست رحمی بی ودرکمال وچرا چون بی بود کرده آبروداري

 وقتی یعنی.خط ته به رسیدن یعنی مرد بغض،اشک شکست فقط ونه غرور شکست یعنی مرد اشک
 .کنی نمی پیدا پردردت قلب براي مرهمی هیچ دیگه وقتی.بریدي چیز وهمه جا همه از دیگه
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 بود کرده باز سر امشب هم من قلب چرکین ودمل دمل زخم،شد شد رسیدي دوایی هر به که وقتی
 .هام گونه روي به بود انداخته راه به سیالب لعنتی اشکهاي این که

 وبعد چرخید اطراف نگاهش.کرد رصد رو سیاهش چادر در شده پیچیده اندام نگاهم شب سیاهی تو
 .بستم پلک ومن شد خارج در از.افتاد راه به حیاط در سمت به

 

 .کنم می راهت ي روانه را اشکهایم سیالب آب جاي به بار این

 .پراشکم چشمان برابر در شوم حرمت بی نگذار

 .بازگرد را بار یک این

 

 .رسید گوشم به نزدیک از جایی در حسام صداي

 مهرشادخوبی؟-

 .،خوبم خوب گفت من حال این به میشه اگه:گفتم کنم باز چشم اینکه بدون

 .کرد غرق خودش در رو تنم برادرانه که آغوشی وبعد م شونه روي به دستش سنگینی

 تا عشق این از بکش نده،دست ادامه دیگه باشه؟مهرشاد حالم گویاي تا بگم بهت؟چی بگم چی-
 .ندادي کشتن به خودتو

 .داد ادامه وبعد کرد مکث
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 وگریه؟ مرد-

 .کردم زمزمه م گرفته باصداي

 مشکل اما.کنم می عوض رو اسمم من باشه نریخته اشک خلوتش تو که بده نشون من به مرد یه تو-
 .ذارین نمی خلوت من براي ونادر تو که اینجاست

 ذاري؟ می چی رو اسمت مثال:گفت ربط بی

 .زدم لب تفاوت بی

 .توبگی هرچی-

 اصغرچطوره؟ مثال:گفت بریده بریده

 .قبوله:گفتم حوصله بی

 به اصال خرکی شدناي عاشق اینجور خب:گفت کشید می بیرونم آغوشش از که ودرحالی خندید
 .ترِ قبول قابل باشی خودمون ي پیشه عاشق مهرشاد نمیاد،همون اصغرآقا

 .خندیدم بغض ومیون کردم ش شونه ي حواله محکم اي ضربه

 

 

 .زدم ولب کشیدم عمیقی نفس.دوختم آسمون به رو ونگاهم نشستم تخت روي به

 کنم؟ تحمل رو درد این باید وتاکی کجا تا-
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 .شد بلند کنارم از صدایی

 خوبه؟ حالت-

 .خوبم:گفتم آرومی وبه انداختم ماه زیرنور مریم به نگاهی نیم

 .نمیاد نظر به اینطور اما:وگفت انداخت ستاره غرق آسمون به نگاهی ونیم کرد جاخوش کنارم

 .نیستم ماهري دروغگوي خب:وگفتم دوختم چشم ظرافتش با رخ نیم به

 مهرشاد؟ چیه ناراحتیت دلیل:وگفت چرخید سمتم به.بست نقش لبهاش روي به لبخندمحوي

 .زدم لب اختیار بی

 .تو شاید-

 کردم؟ کاري چیه؟من منظورت:گفت تندي وبه جاپرید از.گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .زدم ولب بستم پلک.فشردم هم به لبامو

 .برگردي تهران به نادرشون همراه کنه،بهتره می ناراحتم کنارم حضورت-

 .رسید گوشم به بعد اي لحظه پربغضش صداي

 بیام؟ اینجا به همراهت خواستی می چرا کنه می ناراحتت حضورم اگر-

 ،اما مریم بدم فرصت بهت خواستم می گفتم که هم قبالً:وگفتم دوختم بهش ونگاه کردم باز چشم
 .ندارم بهت احساسی هیچ من.نشد درست هیچی

 .دادم ادامه بعد اي ولحظه کردم مکث
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 .باشم داشته تونم نمی هم وهیچوقت-

 .شد می فشرده درد از وقلبم بود مریم ترِ چشماي به نگاهم

 

 می زندگی وبهمون طپه می مون سینه تو که اینی مریم:وگفتم کردم م سرمازده تن حصار دستامو
 زنه می زمینمون همیشه همینه واسه.داره دوستی عقل با ونه فهمه می منطق قلبه،نه اسمش بخشه
 چون باشه داشته دوستت بدم دستور قلبم به تونم نمی.کنه می نابود وجودمونو تموم اوقات وگاهی
 بدونی خوام می اما باشم شکسته رو قلبت شاید میدونم.ست دیگه یکی عشق از لبریز حجمش تمام

 .نداشتم قصدي چنین واصال کنم می درکت

 .شد خونه وارد و کرد گرد عقب حرفی هیچ بی شدوبعد خیره م چهره به اي لحظه

 

 کردي بد:گفت فشرد می دست در رو پدرام رنگ آبی کوچک ساك ي دسته که درحالی نادر
 .داشت دختردوستت ،این مهرشاد

 نادر،نمی ندارم دوست دختررو این من:وگفتم بردم فرو جیبم داخل دستامو.کشیدم عمیقی نفس
 .کنم تحمیلش قلبم به تونم

 .دادم ادامه بعد یی ولحظه کردم مکث

 می حرف باهاش حتما ولی نه االن البته.بزنم حرف آتوسا با خوام می.بدم فرصت قلبم به خوام می-
 .باش داشته رو شرکت کاراي هواي نبودم در.ندارم رو عذاب این طاقت دیگه.زنم
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 که حالی در هم مریم بعد اي لحظه.برداشت قدم اتومبیل سمت به سخنی هیچ وبی داد تکون سري
 راه به اتومبیل سمت به حنانه دوشادوش و شد خارج در از کشید می خودش دنبال به رو چمدونش

 خواي می که اونطوري چی همه امیدوارم:گفت عمیق آهی از بعد.کرد مکث اي لحظه درکنارم.افتاد
 .خدانگهدار کامل طور کشم،به می بیرون زندگیت پامواز هم من.بره پیش

 .خداحافظ:گفتم وار وزمزمه زیرلبی

 .وکمتر کم طپش براي قلبم وفضاي شد می وکوچکتر کوچک نگاهم مقابل اتومبیل بعد کمی

 .شد بلند سرم پشت از امیر صداي

 رفتن؟-

 .بله،رفتن:گفتم داشتم بود آغوشش در که کوردیا به نگاه که ودرحالی کردم گرد عقب

 زده غم لحنی امیربا.پرید آغوشم به وبعد خندید کوردیا.کردم دراز ودست برداشتم قدم سمتش به
 .شد خاك رفتنش با که آرزوهایی.داشت کوردیا براي آرزوها خیلی جامیر:گفت

 .پرسیدم کنجکاو

 شده؟ مرگش باعث چیزي چه دقیقاً نفهمیدین-

 شه می دعواشون باهم.بوده ورزشیش رقیباي از یکی کار چرا:گفت عمیق آهی از وبعد گزید لب
 راضی گه می وآتوسان،عمو عمو رضایت دنبال در به در مرد اون ي خانواده هم االن.میده وهلش
 .نمیده رضایت آتوسا اما ببینه جوون داغ خودش مثل هم دیگه یکی نیست

 .کردم زمزمه دل در داشتم کوردیا معصوم ي چهره به نگاه که درحالی
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 .زدي من مفلوك قلب ي ریشه به تیشه وقتی از شاید.بانو شدي رحم بی انقدر کی از-

 .نبود رحم بی بود هرچه من آتوساي.نداشتم قبول رو خودم حرف هم خودم اما

 امیرتوجهی زدنهاي صدا به.افتادم راه به هدف وبی سپردم امیر آغوش به سرعت به رو کوردیا
 مثل درست.دویدم می دنبالش به بود سالها که آرامشی.بودم آرامش اي ذره محتاج شدت به.نکردم
 آرامش منبع شده ذخیره دوه می دنبالش به که توپی در وخوشبختیش شادي تمام که یی بچه پسر

 .بود آتوسا چشماي هم من  وخوشبختی

 .کردم زمزمه وباحرص بستم پلک

 .،دیوونه پسر شدي دیوونه-

 می رژه م خسته ذهن روي به رحم بی سربازایی مثل خاطرات.بودم آبشار مقابل کردم باز که چشم
 .زدن می دامن بدم حال وبه رفتن

 موهایی.بود شده گرفته بازي به نسیم دست در که شد موهایی ومات اومد پایین آبشار روي از نگاهم
 .اي وقهوه لخت

 رو شال.نشست مشکیش شال روي وبه رفت عقب سرعت به دستش.برداشتم جلو به قدمی اختیار بی
 ش شونه روي به بود شده رها اطرافش که چادري چرخید می سمتم به که ودرحالی کشید سر به

 .انداخت

 .کرد می طلب رو نگاهش وسبزي طراوت طبیعت سبز رنگ هم اون میون در نگاهم
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 زل.کردم ذخیره آرامش و زدم زل دلتنگی سال همه این ي اندازه به.چشماش به زدم زل و گزیدم لب
 می.زدم نمی هم پلک حتی.گرفت حجم لبهام روي به ولبخند زدم زل.گرفتم ونفس زدم

 .ش دوباره ندیدن از.شدنش غیب از داشتم ترسیدم،هراس

 .اومدم خودم به باصداش بعد اي لحظه

 .موحدي آقاي-

 .تابم بی روزها این چقدر دونست می اونم انگار.نگرفت امانگاه ایستاد شدوبعد خیز نیم

 .زدم لب اي نشده کنترل وباصداي برداشتم سمتش به قدمی

 کافیست باشد پنجره تویک چشمان سمت-

 .کافیست باشد منظره آن به خیره من چشم

 

 .دراومد حرکت به لبهام وبازهم دیگه قدمی.گزید ولب گرفت تعجب رنگ نگاهش

 است؟ مراد نطلبیده آب گن می شنیدي-

 .دادم ادامه.بود سکوت جوابش.کردم مکث

 .نگاه وحتی ،خوشبختی عشق.مراد ش نطلبیده چیز همه میگم من اما-

 .زدم لب کوتاه مکثی از بعد
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 تا مرادم یک نیازمند شدت به روزها این چون نطلبیدم چشماتو که کنم تلقین خودم به خوام می-
 .کنه عوض قلبمو ي گندیده وهواي حال

 .زدم می قدم چشماش جنگل در وانگار بودم مقابلش دقیقا حاال.کردم سکوت

 خوبه؟ حالتون:گفت وهراسان کرد باز لب

 چون خوبم.نگرفتی ازم نگاه چون خوبم.آتوسا ،خوبم ازهمیشه بهتر:وگفتم زدم پلک مثبت ي نشانه به
 .میارم زبون به باالخره رو فاسدشده قلبم تو که حرفایی دارم

 .وعصبی ترسیده.زد لب

 گندیدن باعث گاهی گندیده حرف یک چون بیاره زبون به رو شده فاسد حرفاي گاهی نباید آدم-
 .شه می دنیا کل

 لگد نباید دیگه.بود فرصتم وآخرین اولین این شاید شد نمی.کشیدم عمیقی نفس صدا وبی بستم لب
 هم بار،شیون یک مرگ.دویدم می دنبالش به خیال خوش اي پسربچه مثل وبعد زدم می بختم به

 .بار یک

 .زدم لب گلوم ي شده حجیم بغض با.افتادم پا از ومقابلش لرزید زانوهام

 طی در که ضعفی نقطه.منِ ضعف نقطه تو عشق.آتوسا بده صحبت فرصت بهم بار یک فقط بار یک-
 به اما قویم مهرشاد همون کنن فک تاهمه م چهره به زدم نقاب من اما زده زمینم بارها مدت این

 در رو بار این ت زنونه هاي ظرافت ي همه با.منی زندگی ضعف تو بگم دروغ تونم نمی که خودم
 هاي خالی جا.پرکن جاشو.بندازتم پا از تا بشه وبزرگتر بزرگ ضعف نقطه این ،نذار کن مردونگی حقم
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 نفس براي باش فرصت یک کنم می التماس بهت مردونگیم ي همه با.کن پر حضورت با منو زندگی
 .من کشیدن

 روي به اختیار بی اشک.بود پریده ورنگش زد می دودو چشماش.دوختم بهش ونگاه کردم سکوت
 .غلطید م گونه

 

 را چشمم کنم حفظ نشد بغض یی لحظه

 .است سخت باران نگهداري ابر دلِ در

 

 .موحدي آقاي گیرم می نشنیده حرفاتونو ي همه:گفت لرزونی صداي وبا کشید سر به چادرشو

 به.زد چنگ چادرشو ي گوشه تندي وبه رفت پیش لرزونم دست.کرد عبور کنارم از سرعت به بعد
 .زدم لب گرفته باصدایی.کشیدم بو و کردم نزدیک بینیم به چادرشو.ایستاد اجبار

 کردم پیدا زدن حرف براي زمانی که آتوسا،حاال داشتم نگه قلبم توي رو راز این ساله چند میدونی-
 .دارم دوستت من آتوسا.گیریش می ازم داري

 .زد لب وار زمزمه

 !کوردیا؟-

 .وزید قلبم به نسیمی مثل وشادي شد م خورده ترك لبهاي مهر لبخندي

 .آتوسا میدم قول بهت کنم می بزرگش خودم دختر مثل.خواد می پدر هم کوردیا-
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 کشید بیرون دستم از تندي به رو چادرش.زدم می صدا رو اسمش هرلحظه ترسی هیچ وبی مهابا بی
 هیچ کارت تنمه،این سیاه ورخت گذشته همسرم مرگ از دوماه هنوز:وگفت برداشت جلو به وقدمی

 .نیست احترامی بی جز به چیز

 .زد لب حرص با کوتاه مکثی از وبعد کرد سکوت

 .موحدي مهرشاد آقاي-

 .آقا کنار برین لطفا:وگفت دوخت زمین به نگاه.بستم رو عبورش وراه جستم جا از

 هیچ ،من آتوسا کنی می اشتباه داري:وگفتم چرخوندم معصومش ي چهره اجزاي روي به رو نگاهم
 حضورم با نخواستم وقت هیچ.زدنم حرف براي فرصت یک دنبال چندساله دونی می.ندارم پلیدي نیت
 .بشی ناراحت بشم باعث

 .ناراحتیمی باعث االن اما:وگفت داد هدیه تارم چشماي به رو رنگش سبز ونگاه کرد سربلند

 .زدم لب حال همون ودر رفتم کنار راهش سرِ از طوالنی مکثی با

 راه این در رو جونم اگر شده حتی کشم نمی عقب دفعه این.مونم می منتظرجوابت عمرم آخرِ تا من-
 .بذارم

 .گرفت فاصله ازم بلندي قدمهاي با حرفی هیچ بی

 بیشتر وهرروز گذشت می بخشید می آرامش بهم آسمونش حتی که اینجایی در حضورم از ماه هشت
 روزکُشی وخودم سپرده وحسام نادر به رو شرکت کارهاي.ناامیدي باتالق در رفتم می فرو دیروز از
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 بده من ي خسته قلب به قطعی وجوابی بشه پیاده شیطون خرِ از آتوسا نادر قول به شاید تا کردم می
 .معناست بی کامال آتوسا پاسخ براي انتظار این دونستم می هم خودم اما

 میون باکالفگی.بودن کرده تن به سیاه همه وبازهم گذشت می وپدرجامیر آتوسا عموي مرگ از دوماه
 خونه داخل به وقدم بخشیدم سرعت قدمهام به.کرد نوازش رو صورتم نسیمی.زدم می قدم درختها
 .رسید گوشم به در کوبیدن صداي لحظه همون گذاشتم

 چهره روي به ونگاهم کردم باز درو.کردم طی رو حیاط در تا خونه ومسافت خارج خونه از حوصله بی
 .نشست امیر ي آشفته ي

 .پرسیدم نگرانی وبا گزیدم لب

 افتاده؟ اتفاقی-

 .گم می بهت راه تو بریم بیا:گفت کشید می دستمو که درحالی

 .زدم لب عصبانیت با حال همون ودر شدم راهی دنبالش به دلهره با

 .امیر بزن حرف.رسید لبم به جونم-

 به هم واالن خورده سرما کوردیا:گفت زنان نفس نفس دوید می تقریبا که ودرحالی کرد رها دستمو
 .داره تب شدت

 ي خونه مقابل بعد اي لحظه.بود کشیده آشوب به قلبمو ودلهره نگرانی.بخشیدم سرعت قدمهام به
 .کردم خارج حیاط از رو واتومبیل کشیدم بیرون جینم شلوار داخل از رو سوئیچ.بودیم خان قربان
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 کوردیا که درحالی دنبالش به هم امیر.شد خارج خونه از ریخت می اشک که درحالی آتوسا بعد کمی
 آرامشش مأمن به و نکنه سرکشی دوباره تاباز دوختم مقابل به رو نگاهم.ظاهرشد داشت درآغوش رو

 .نشست اتومبیل داخل گریان آتوسا.نبره پناه

 .فشردم گاز پدال روي به پامو مضطرب.کرد جاخوش کنارم ودر سپرد آغوشش به رو کوردیا امیر

 بیماربود آتوسا که روزي پی در ذهنم.بودند کرده احاطه رو مغزم گرسنه هایی موریانه مثل خاطرات
 .دوید می اومدیم بیمارستان به وامیر خانم آذرگل همراه وبه

 .کشیدم گذشته خاطرات مرور از دست امیر باصداي

 مهرشاد؟ خوبه حالت-

 فقط خوبم:گفتم بود بسته نقش لبهام روي به جونی کم لبخند که ودرحالی انداختم بهش نگاهی نیم
 .درگیرِ ذهنم

 .داره تب خیلی:گفت امیر به وخطاب فشرد خودش به رو کوردیا پریشان آتوسا

 نباشین،االن نگران:گفتم بدوه آینه سمت به نگاهم اینکه وبدون فشردم گاز پدال روي به بیشتر پامو
 .رسیم می

 ترکردم زبون با لبامو.زد می قلبم ي ریشه به تیشه انگار آرومش هق هق صداي.نداد پاسخی آتوسا
 پر رو اتومبیل فضاي کالمی بی موزیک.کردم روشن رو پخش م رفته دست از آرامش بازیافتن وبراي
 .برسه گوشم به کمتر آتوسا  هق هق صداي شد وباعث کرد
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 اتومبیل از سرعت به آتوسا.فشردم ترمز روي به وپامو کشیدم عمیقی نفس بیمارستان به رسیدن با
 مستأصل.شد پیاده میزد موج ورفتارش نگاهش در واضطراب نگرانی که درحالی امیرهم.پرید پایین
 ذهنم.کنه شنا آتوسا با اندك خاطرات  دریاي در آزادانه دادم اجازه ذهنم وبه دوختم رو به رو به نگاه
 بوي هم هنوز.آورد در نمایش به ذهنم سینماي ي پرده روي به رو دیدارمون آخرین پروا بی هم

 مشامم بوش صحنه اون آوردن یاد به بار وباهر کردم می حس ذهنم زیرین هاي الیه در رو چادرش
 .کرد می پر رو

 لغزید شیشه روي به نگاهم.خورد شیشه به اي تقه که گذشت چندلحظه ویا ساعت چند دونستم نمی
 کمی.کشیدم پایین رو شیشه بگیرم ازش نگاه اینکه بدون.شد مهروموم نگاهش سبز دشت روي وبه

 اگرشما گفت اما بگیره ماشین گفتم امیر به من.شدیم مزاحمتون ببخشید:وگفت برد عقب رو سرش
 .رسیم می بیمارستان به سریعتر بیاین

 چطوره؟ کوردیا حال.نبود حرفیه؟زحمتی چه این:وگفتم بردم فرو موهام میون هامو پنجه آشفته

 روسریش داخل به بود کرده جاخوش پیشونیش روي به که رو خوشرنگش موهاي از طره چند
 خونه به تونین می شما بگم بهتون اومدم.پیششه امیر.کردن وصل سرم خوبه،بهش:وگفت کرد هدایت

 .برگردین

 .نشست پیشونیم روي به غلیظ واخمی شد نزدیک هم به ابروهام

 .مونم می حرفیه؟منتظر چه این:گفتم شد می ومحکمتر محکم فرمون دورِ به انگشتام که درحالی

 .زدم لب اختیار بی.شد دور وقدمی کرد گرد عقب.کرد تشکر وزیرلبی داد تکون سري

 .خانم آتوسا-
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 .داد پاسخ زیر وسربه چرخید سمتم به مکث کمی وبا ایستاد

 بله؟-

 کنم؟ صحبت باهاتون میشه:گفتم کنان من ومن گزیدم لب

 .داد پاسخ سرعت به

 .نه االن نه-

 وارد و گرفت فاصله ازم بلندي قدمهاي با بمونه من جانب از منتظرپاسخی اینکه بدون بعدهم
 .شد بیمارستان

 .کردم زمزمه حرص با زیرلبی

 !وقتشه؟ کی نه،پس االن-

 

 .کشند می بند به را ذهنم وخاطراتت بندم می چشم"

 .شیرین وهم است تلخ هم اسارت این

 .کند می تلخ ذهنم به را شیرینت خاطرات حالوت نبودت

 ".بنشینم تماشا به را خاطراتت برابر در ذهنم بردگی باید کی به تا دانم نمی

 

 دلم بهانه هر به بسوزد آنکه براي
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 .آید می کار به هایت خاطره چقدر

 این.زد می وپا دست گذشته خاطرات دربند قراري بی با بازهم وذهنم بود مقابلم آبشار محو نگاهم
 به اعتماد هم زندگیم حماقت بزرگترین.حماقتهام آوردن یاد به براي داشتم بیشتري آزاد وقت روزها

 بزرگی ویرانی و آوار رفتنش از وبعد دربرگرفت زندگیمو طوفان مثل که سحري.سحربود مثل دختري
 .گذاشت جا به

 از ذهنم شد می وباعث کرد می وروانم روح مهمون رو اندکی آرامش وطبیعت ها پرنده آواز صداي
 بارون خاك از رو مشامم سخاوت وبا کشیدم عمیقی نفس.بشه خالص وکوچیک بزرگ هاي درگیري
 .پرکردم بکر وطبیعت خورده

 رو خلوتم کسی نداشتم دوست واصالً بودم تنهایی نیازمند شدت به.رسید گوشم به قدمهایی صداي
 .موند خیره وجودم آرامش روي به ونگاهم چرخیدم عقب به باحرص.بزنه هم بر

 برهم رو خلوتتون ببخشید:گفت وخجل کرد سربلند آتوسا.ایستادم وبااضطراب جستم جا از اختیار بی
 .زدم

 .خانم آتوسا حرفیه چه این نه،نه:وگفتم برداشتم عقب به قدمی استرس با

 خودم کردم می اضافه بهش خانم پسوند وگاهی زدم می صداش آتوسا گاهی که لحن گردش این از
 .زد ولب انداخت اطراف به نگاهی نیم.بودم کالفه هم

 .بشوره وجودم از اي لحظه رو ها غم تونه می که مکانیِ تنها اینجا-

 .همینطوره هم من براي:گفتم حال ودرهمون برداشتم عقب به دیگه قدمی
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 آب داخل وباصدا بود فایده بی اما کنم حفظ رو تعادلم کردم سعی.شد خالی زیرپام ناگهانی
 تن به خیس لباس اینکه از اما نبودم متنفر آب از.داشتم بدي وحس بودم شده خیس سرتاپا.افتادم
 .بودم متنفر شدت به باشم داشته

 جلو قدمی کرده کنترل رو ش خنده شدت به که بود پیدا کامال ش چهره از که درحالی آتوسا
 خوبین؟:وگفت گذاشت

 .زدم لب وباحرص روندم عقب به پیشونیم روي از رو خیسم موهاي

 .خوبم خیلی یعنی.خوبم بله-

 .بله،پیداست:وگفت کرد م حواله ملیحی لبخند آتوسا

 ازش نگاه نداشتم دوست.داشت تن به تیره بارنگی محلی لباسی.انداختم پاش سرتا به نگاهی نیم
 قدمهاي وبا شدم خیز نیم جا برسر حال همون ودر کردم اطراف به معطوف نگاهمو اجبار به اما بگیرم
 .شدم خارج رودخونه از بلندي

 وتلفن سیگار،فندك پاکت.بردم فرو جیبم داخل ودست نشستم رودخونه کنار در آتوسا به توجه بی
 کردم وسعی کردم پرت رودخونه داخل به رو سیگار خیس پاکت حرص با.کشیدم بیرون رو همراهم

 .کنم روشن رو همراهم تلفن

 .رسید گوش به سرم پشت از صداش

 نکنین؟ پرت رودخونه داخل رو زباله ندادن یاد بهتون-
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 لحنی با حال ودرهمون کردم پرتاب زمین روي به شد نمی روشن روکه همراهم تلفن حرص با
 .بگیرم یاد که نشد فرصت نه،یعنی:گفتم عصبی

 .عجیبه:وگفت انداخت باال ابرویی شیطنت وبا نشست کنارم در فاصله با

 دلیل بی عصبانیتی وبا روندم عقب به کشید می سرك پیشونیم روي به هرلحظه که خیسی موهاي
 .زدم لب

 بحث فقط کودکی شیرین دوران از. داشتن دعوا باهم هرلحظه ومادرم پدر میاد یادم که اونجا تا-
 چیز ومادرم پدر نشد وقت هیچوقت.بودم ودانشگاه ودرس مدرسه درگیر بعدهم میارم یاد به ودعوا

 .کردم رشد ضعیف که دلیلِ همین به شاید بدن یادم مفیدي

 از جدایی باعث پدرت.دم می حق مادرت به من:گفت بود ها دوردست محو نگاهش که درحالی
 .کنه تحمل رو اجباري زندگی یک که بود کرده وادارش و بود شده عشقش

 از هم وهرکاري نمیشه سرش ومنطق عقل که عشق.دم می پدرم به رو حق من اما:گفتم کالفگی با
 .برمیاد عاشق یه دست

 .کرد زمزمه مات بگیره مقابل از نگاه اینکه بی

 وابستگی کنم می فکر من گنج،اما مثل.کیمیاست روزا این تو.ناشناختیه خیلی ي عشق؟کلمه-
 فقط نیستن هم عاشق کنن می زندگی باهم جدیداً که زوجایی از خیلی.باشه بیشتر عشق از دوامش

 از بعد که حس اون اصوالً چون پایدارترِ ازدواج از بعد عشق میگن که دلیلِ همین به.ن وابسته هم به
 .داشتنِ ودوست وابستگی نیست عشق میاد وجود به ازدواج

 .ندارن باهم فرقی هیچ داشتن دوست و عشق اما:گفتم زده حیرت
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 ناگهانی همون وبه افته می اتفاق ناگهانی کامالً عشق ست اشتباه:وگفت کرد م حواله نگاهی نیم
 از هم هیچوقت وشاید میاد وجود به ذره ذره وابستگی و داشتن دوست اما میره بین از هم وسرعت

 .نره بین

 .ندارن باهم فرقی هیچ داشتن ودوست عشق،وابستگی من نظر به اما:وگفتم انداختم باال اي شونه

 حس یه درگیرِ ویهویی کنه عمل درستی به تونه نمی قلب وقتا گاهی.دارن فرق:وگفت زد لبخندي
 عقل با همراه اگر اما مقدسه خودش عشق ي عشق،کلمه ذاریم می اسمشو ما که شه می عجیب
 .احمقه یک منطق بی عاشق.باشه ومنطق

 .پرسیدم اختیار وبی ناگهانی.بود کرده پر رو گوشم آب جریان دلنشین صداي.شد سکوت اي لحظه

 کردین؟ فکر من پیشنهاد به راجع-

 پیشنهاد؟:گفت لرزون وباصدایی شد خیز نیم جا سر بر سرعت به

 نشون ضعف آتوسا هاي لجبازي برابر در هم باز خواستم نمی.بزنم نداشتم حرفی.کردم سکوت
 .بود شده عادتم وروزمرگی روزکشی.بودم ودرگیر خسته هرروز مثل.بدم

 به توجه وبی کردم فرو جینم شلوار جیب وداخل زدم چنگ زمین روي از رو وفندکم همراه تلفن
 .افتادم راه به آتوسا

 می اما نمیده من درگیرِ قلب به جوابی هیج آتوسا دونستم دیگه،می عظیم شکست یک بازهم
 .نیست تلخ انتظار همه این جواب کنم تلقین خودم به خیالی خوش با خواستم

 .شد ترمی ومچاله مچاله وقلبم شدم می ودورتر دور هرلحظه
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 موحدي؟ آقاي-

 زیر سربه.انداختم آتوسا سرتاپاي به نگاهی ونیم چرخیدم عقب به سرعت به.ایستادم وآشفته ناباور
 .برداشتم سمتش به قدمی.بود تنیده درهم انگشتاشو وباکالفگی انداخته

 حس از لبریز من قلب حجم.بدم جوابی چه نمیدونم:گفت آشکار منی من با ومضطرب کرد سربلند
 کنم دفن همسرم مرگ با رو خاطره کلی مشترك زندگی سال چند از بعد که نیستم زنی جامیرِ،من

 حس دیدار اولین در من نیستم ماهري دروغگوي اصال چون بگم دروغ خوام نمی.بسپرم فراموشی وبه
 بعد جنگید نمیشه قسمت با اما بودم جامیر با ازدواج مخالف صد در وصد کردم پیدا بهتون عجیبی

 ومغرور جدي مرد اون خلوت تو اون فهمیدم کردم زندگی جامیر با سقف یک زیر وقتی هم
 هیچوقت من گفت بشه وشاید پایدارِ خیلی بیاد وجود به ومنطق عقل ي پایه با به اي عالقه.نیست
 کردم فکر پیشنهادتون به وراجع میدم پاسخ بهتون دارم االن اگرهم کنم فراموش رو جامیر تونم نمی
 نمی که دارم دوست دخترمو وانقدر شناسم می کامال شمارو چون.کوردیاست خاطر به وفقط فقط
 موضوع این به راجع تونین می شما پس کردم صحبت امیر با من درضمن.بشه بزرگ کمبود با خوام

 .کنین صحبت پدرم با

 سلولها تک تک.کرد می پایکوبی ناپیدا بزمی در انگار وقلبم داشتم معصومش ي چهره به نگاه مبهوت
 .کردم زمزمه ومبهوت کشیدم صورتم به دستی.کردن می شادي قلبم همپاي وجودم وذرات

 .بگم چی دونم نمی واقعا-

 .بست نقش لبهاش روي به محوي لبخند
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 عشق دامنگیر خاك از است مشکل پاکشیدن

 .ماند،ماند درگل پاي جا این سرو چون را هرکه

 برده یاد از رو طپیدن وقلبم بود شده مهروموم خان قربان برزخی ي چهره روي به اضطراب با نگاهم
 درهم رو انگشتاش.داشت اضطراب امیرهم.دهانش به بودم دوخته ودیده بودم شده چشم تن همه.بود

 .بود دوخته پدرش به ونگاه بود پیچیده

 دور وبه جدي لحنی با داشت قالی درهم گلهاي به نگاه که ودرحالی کشید کشداري نفس خان قربان
 وصف عروسش،اینه خواستگاري اومدي تو اونوقت گذشته برادرم مرگ از دوماه فقط:گفت لطافت از

 .شکستن ونمکدون خوردن نمک

 ..مهرشاد جان بابا:گفت لرزونی صداي با مضطرب امیر

 .کشید فریاد اي نشده کنترل صداي با خان قربان

 .امیر باش ساکت-

 خان قربان نگاه.بودم موت به رو واضطراب هراس از.دوخت زمین به نگاه ومضطرب کرد سکوت امیر
 اول روز از.گرفت شکل لبش روي به عمیقی پوزخند.نشست من ي ترسیده ي چهره روي وبه باالاومد
 .وجودم به بود ریخته هراس خان قربان ي جذبه

 ..بمونم اینجا تونم نمی این از بیشتر هم نمونده،من حرفی دیگه:گفت حالت همون ودر شد خیز نیم

 .دارم حرف من نه:گفتم بلندي نیمه صداي با اختیار بی

 .زدم لب لرزونی وباصداي گزیدم لب.دوخت بهم ومنتظرنگاه نشست برسرجا دوباره
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 نامزد ایشون ولی گرفته شکل خانم آتوسا ازدواج از قبل عالقه این.مندم عالقه دخترتون به من-
 موقعیتش شاید.باشه داشته مانعی کنم نمی فکر االن اما بذارم جلو پا ندیدم صالح هم ومن داشتن
 .کنم صبوري تونستم نمی دیگه من اما نباش

 همیشه بشه،جامیر بزرگ ناپدري دست زیر م نوه خوام نمی من:وگفت داد تکون سري.کردم سکوت
 .بگیره جاشو کسی دم نمی اجازه وجه هیچ به بود امیر مثل من براي

 .بست نقش پیشونیم روي به اخمی

 باشه؟ راضی خانم آتوسا خود اگر حتی-

 جا من چشم روي به تاابد وآتوسا کوردیا.باشه راضی آتوسا اگر حتی:وگفت انداخت باال ابرویی
 از دارم وظیفه من نیستن وپسرش برادرم که حاال برادرمه عروس.نیست من دختر فقط آتوسا.دارن

 .کنم مراقبت امانتیش

 کی تا جوونه هنوز پدر،آتوسا گرفت می تصمیم تر منطقی بود اگرعمو اما:گفت محکمی صداي با امیر
 ..شناسمش می ومن دوستمه مهرشاد.خواد می پدر هم کوردیا.باشه تنها تونه می

 .پرید امیر حرف میون فریاد با خان قربان

 .پسر،نارفیق نارفیقِ باشه داشته ناموست به چشم که رفیقی.گفتم که همین-

 دست.کشیدم عمیقی وآه دوختم سقف به نگاه.شد خارج وازدر برخاست سرجا از سرعت به بعدهم
 .نشست م شونه روي به امیر

 .مهرشاد ببخش-
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 .رفیق که نکردي کاري ببخشم تورو چرا:گفتم محوي لبخند وبا انداختم بهش نگاهی نیم

 .بخور شده سرد:وگفت کرد مقابلم چاي فنجان به اي اشاره

 احساسم،قلبم،ذهنم.بود بسته یخ زندگیم در روزها این چی همه.شدم خیره شده سرد چاي فنجان به
 .وافکارم

 عبور رستم خان هفت از باید وحاال بگیرم رو آتوسا رضایت سال چند گذشت از بعد بودم تونسته تازه
 زده حرف قطعیتی چنین با وقتی دونستم می بعید البته بشه جلب خان قربان رضایت تا کردم می
 .بخورم بسته درِ به هربار که بود من سرنوشت جزء این انگار.بود

 .کردم زمزمه وزیرلب شد سفید محوسقف دوباره نگاهم

 یک حداقل بشم قربونت.بگیري امتحان سختگیر استادي مثل تنبلت شاگرد این از قرارِ تاکی خدایا-
 .خدا بده نجاتم.میدم جون سخت هاي امتحان این زیر دارم بده بهم کشیدن نفس واسه فرصت

 

 .زد لب بابهت امیر

 مهرشاد؟ تهران برگردي خواي می مطمئنی-

 .زدم لب تفاوت وبی دادم قرار صندوق داخل رو چمدونم

 نظرت؟ به دارم هم اي دیگه ي چاره-

 .رسید گوشم به نجوا یک مثل باد ي وحشیانه هوهوي میون آرومش صداي
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 .بگم چی دونم نمی-

 رضایت جلب وبراي بریدم چیز ازهمه ماه هفت:گفتم گرفته وباصدایی زدم تکیه اتومبیل ي بدنه به
 ازاین بیشتر تونم نمی.نیست سادگیا این به انگار پدرت کردن راضی اما دادم انجام هرکاري پدرت

 .ها روزمرگی این به گرفتم خو دیگه منم.بمونه سیاه همیشه باید من تقدیر بمونم،شاید

 می درست تو شاید:وگفت کرد پاش مقابل سنگ قلوه ي حواله لگدي.زیرانداخت به سر.گزید لب امیر
 .داد وادامه کرد مکثی.پایبنده اصولها خیلی به پدر.گی

 .همیشه براي شاید.میام تهران به جاوان همراه کنم وریس راست اینجا کارهامو کمی هم من-

 .بینمت می پس:وگفتم کردم ش حواله تلخ لبخندي

 ببینم؟ رو کوردیا تونم می:گفتم آرومی وبه انداختم خونه ي دربسته به نگاهی نیم.داد تکون سري

 .نه چراکه:وگفت برداشت خونه سمت به قدمی

 در خان وقربان چرخید پاشنه روي به در بعد یی لحظه کوبید در به اي ضربه.شدم راهی دنبالش به
 به رو وبعدنگاهم گفتم سالم آرومی به.ظاهرشد در زاواي در داشت آغوش در رو کوردیا که حالی
 .دوختم کوردیا

 نگاهم مقابل بود آتوسا معصوم چشماي گر تداعی که وچشماش درخشید می آفتاب نور زیر موهاش
 .گرفت رنگ

 آغوشم در رو خودش وبعد انداخت پدربزرگش به نگاهی.کردم دراز دست اختیار بی.خندید کودکانه
 .کاشتم مخملینش موهاي روي به اي بوسه.رهاکرد
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 تونستم می که بود باري آخرین شاید.شدم خیره معصومش ي چهره وبه کشیدم آهی.خندید باصدا
 وبعد فشردم هم به لبامو.بودم خوگرفته زندگیم در هم کوردیا کمرنگ حضور به مدت تواین.ببینمش

 .امیرسپردمش به ش گونه بوسیدن از

 سمت به قدمی.کردم خداحافظی زیرلبی خان قربان به نگاهی نیم وبدون فشردم رو امیر دست
 روي به بستن وچشم دیگه قدمی.قلبم آتشین احساسات روي به گذاشتم وپا برداشتم اتومبیل
 .آورد می درم پا از داشت که احساسی

 هم کمرنگ حضورهاي حتی باشی تنهاکه.زدم می وپا دست عجیبی برزخ ودر بود شده تند نفسهام
 ومن داد می جون نگاهم مقابل داشت وآرزوهام امیدها.بخشه می زندگیت به یی دیگه وبوي رنگ
 مثل زندگیم افراد حضور بدون که تهرانی.گشتم برمی تهران به تر تهی قلبی وبا خالی دست بازهم
 .بود قفس یک

 

 پرواز عالم در منظره ترین دلتنگ

 ست گشوده بال قفس کنج در که ست مرغی

 

 .کردم بازش عمیقی نفس از وبعد نشست در دستگیره روي به دستم

 .آقامهرشاد-

 بازهم.نشست چندقدمیم در خان قربان ي ورزیده هیبت روي به نگاهم.کردم گرد وعقب بستم پلک
 .دلیل بی اضطرابی
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 .دادم پاسخ زیر سربه

 .بله-

 شانست بار آخرین براي خواي نمی:گفت من به وخطاب انداخت کوردیا زیباي ي چهره به نگاهی نیم
 کنی؟ امتحان رو

 دادم فرو دهانمو آب.زدم پلک بار چندین.کنم هضم رو حرفش تا کشید طول سال هزار انگار
 .زدم لب وبااضطراب

 چی؟ یعنی-

 عوض نظرم آخر لحظات در شاید:وگفت نظرگذروند از سرتاپامو تفاوت وبی جدي ي چهره باهمون
 .بسپرم بهت رو م ونوه دختر بخوام شاید.باشه شده

 ممکنه؟ یعنی:گفتم وار زمزمه مبهوت

 .زد لب شیرینش ي لهجه وبا کرد م شونه ي حواله محکمی چندان نه اي ضربه

 .جوون نیست غیرممکن چیز هیچ-

 .بود رنگ سبز ي تیله جفت یک درخشید می ماتم نگاه مقابل که چیزي تنها

 از وپر بم صداي.روندم عقب به رو لختم وموهاي کردم مرتب آینه مقابل رو رنگم مشکی کراوات
 .رسید گوش به سرم پشت از حسام شادي

 دوماد؟ شاه نشدي حاضر-
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 انداختم نگاهی نیم بهش بود چسبیده لبهام به قوي چسبی با انگار روزها این که عمیقی لبخند با
 .م آماده چرا:وگفتم

 .داداش شدي عالی:وگفت کرد مرتب رو پیراهنم ي یقه.ایستاد مقابلم

 .بود کشیده آغوش به رو آتوسا ي شده نقاشی چشماي که قابی روي به شد کشیده نگاهم

 .حسام ترسم می-

 .زد لب مبهوت

 ازچی؟-

 ناگهانی خوشبختی این ترسم چیز،می ازهمه:وگفتم کاوید رو شده نقاشی قاب سانت به سانت نگاهم
 .باشه سراب

 .بیداري:وگفت کوبید م گونه به آرومی سیلی مقدمه بی

 .زدم لب حرص وبا شدم خیره بهش باخشم

 .نشدي آدم هنوز گرفتی زنم تو-

 .م فرشته یک من کابان قول به:گفت شد می خارج اتاق از که ودرحالی زد نیشخندي

 .نشناخته رو مرموز توئه هنوز کابان آخه:گفتم بلندي باصداي

 از میز روي از آتوسا ي حلقه برداشتن از وبعد کشیدم عمیقی نفس.رسید گوشم به ش خنده صداي
 .شدم خارج اتاق
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 باالخره خوشحالم:وگفت زد لبخندي.برداشت قدم سمتم به داشت آغوش در رو پدرام که درحالی نادر
 .رسیدي آرزوت به

 .نادر نمیشه باورم اصال که من:وگفتم بوسیدم رو پدرام ي برآمده ي گونه

 کجاست؟ خانم حنانه پس:وگفتم انداختم اطراف به نگاهی نیم

 .محضرمیاد به خانم آتوسا همراه:گفت داشت برمی قدم خروجی در سمت به که درحالی

 .کردم محضرهدایت سمت به رو واتومبیل نشستم رل پشت.شدیم خارج خونه از وحسام نادر همراه

 خوشبختیِ تونم ومی شم می نزدیک م دیرینه آرزوي به دارم باالخره گنجید نمی باورم در هم هنوز
 .کنم لمس نزدیک از بوده فراري ازم سالها که

 با.بود شده محضرپارك مقابل هم امیر رنگ سفید اتومبیل.کردم متوقف محضر مقابل رو اتومبیل
 .شدم پیاده اتومبیل از وحسام نادر وهمراه بلعیدم هوارو اضطراب

 به نگاهم فقط ورودم با.کردم طی رو محضر هاي پله سرعت وبه سپردم حسام دست به رو سوئیچ
 سرانداخته به سفیدرنگی چادر.دوخت م چهره به رو سبزرنگش نگاه.نشست معصومش ي چهره روي
 .گرفتم ازش نگاه امیر باصداي.داشت چهره به هم مالیمی وآرایش بود

 مهرشاد؟ اومدي-

 به وخطاب گذاشتم ش گونه روي به اي بوسه.کشیدم آغوش به رو وکوردیا کردم دراز دست
 .دیرشد دادم سفارش وکیک کردم رزرو تارستوران بود حسام بله،تقصیر:امیرگفتم
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 آتوسا سمت به داشتم درآغوش رو کوردیا که درحالی بمونم امیر جانب از منتظرپاسخی اینکه بدون
 .کردم تند قدم

 خودش قراري بی با کوردیا.زدم زل نگاهش جنگل وبه ایستادم مقابلش.داد تکون وسري زد لبخندي
 .کرد زمزمه گوشش وکنار گرفت درآغوشش آتوسا.کشید آتوسا سمت به رو

 .مادر قشنگ دختر-

 ي جعبه ودو بردم فرو کتم جیب داخل رو دستم.داد قرار آتوسا ي شونه روي به رو سرش کوردیا
 طال نازك زنجیر که ودرحالی کردم باز رو اول ي جعبه.کشیدم بیرون رنگ آبی ي هدیه کوچک
 حک روش اسمتون.دادم سفارش پالك کوردیا و تو براي:گفتم کشیدم می بیرون رو سفید
 هدیه یک دادي بهم که وخوشبختی زندگیم به یمنتون خوش ورود خاطر به داشتم دوست.شده

 .بدم بهتون

 می رو قفلش که ودرحالی انداختم گردنش به رو پالك.برداشت آتوسا ي شونه روي از سر کوردیا
 .میگم آمد خوش زندگیم به رو ورودتون:گفتم بستم

 .دخترم دارم دوستت:گفتم و بوسیدم رو کوردیا بلند پیشونی

 از پرشدم ومن خندید باشوق داشت گردنش داخل پالك درخشش به نگاه که درحالی کوردیا
 .شد می محسوب زندگیم در عجیبی شانسی خوش که نظیري بی خوشبختی

 .دارم دوستت:گفتم کنان وزمزمه دوختم آتوسا شاد ي چهره به رو نگاهم
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 .سرایم می دلبر نگاه آهنگ ضرب به که سرودیست واین دارم دوستت

 

 دنیاروهم هاي خوشبختی ي اگرهمه:گفتم نادر به وخطاب چرخوندم آتوسا ي چهره روي به رو نگاهم
 .رسه نمی آتوسا کنار در من خوشبختی به کنن جمع

 .مهرشاد بستی پشت از هم رو مجنون دست تو:گفت وبعد بست نقش لبهاش روي به کمرنگی لبخند

 از رو وسیب انداختم نگاهی نیم آتوسا به.شد پیدا نگاهم مقابل سیب اي تکه.انداختم باال اي شونه
 .جونت نوش:گفت آرومی وبه زد پلک.قاپیدم دستش

 .شد حبس ستبرم دستهاي میون ظریفش ودست رفت پیش آزادم دست

 دونستم می.بود شده ازدواجمون اوایل از نرمتر آتوسا رفتارهاي.گذشت می ازدواجمون از دوسال
 ا گوشه همیشه کوردیا وجود با جامیر

 درهواي ومن بود آتوسا که همین.بودم راضی خوشبختی این به من اما داره وجود زندگیمون از ي
 به من براي داشتنش روزي که آتوسایی.شد می محسوب خوشبختی ته کشیدم می نفس نفسهاش

 از ومن کشید می نفس کنارم ودر بود حاال بود شده تبدیل نیافتنی دست وآرزوي شیرین رویاي یک
 .ازاین بیشتر خواستم می چی زندگی

 .اومدم خودم به آتوسا نرم باصداي

 .مهرشاد دیگه بریم-
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 داشتم برمی قدم پدرام اتاق سمت به که ودرحالی شدم خیز نیم مبل روي وبه دادم تکون سري
 .میارم رو کوردیا من:گفتم

 درکنارش هم پدرام.بود رفته خواب به پدرام تخت روي به که افتاد کوردیا روي به نگاهم باورودم
 .بود بسته چشم بود گرفته دست در محکم رو دستش که درحالی

 به ونگاهم کردم گرد عقب.کشیدمش آغوش وبه کردم جدا کوردیا دست از رو پدرام دست آرومی به
 .موند خیره داشت آغوش در رو کامیار مون پسردوماه که وآتوسایی نادر،حنانه روي

 ذاشتیش می.نیست کوردیا ببینه میاره زمین به رو آسمون بیدارشه فرداکه پدرام:گفت لبخند با حنانه
 .بمونه

 .بمونه نمیشه داره خاصی عادتهاي کوردیا:گفتم داشتم برمی قدم در سمت به که درحالی

 از بعد.دیدم خودم به نزدیک اي فاصله در رو خوشبختی بازهم ومن پاشید روم به لبخندي آتوسا
 روشن رو پخش.نشستم رل وپشت خوابوندم عقب درصندلی رو کوردیا وحنانه نادر با خداحافظی

 .افتادم راه وبه کردم

 بود خواب در که کوردیا به آینه داخل از نگاهی پرتردد،نیم وخیابون بود شب ده نزدیک ساعت
 .مهرشاد ممنونم ازت:گفت لبخند وبا کرد جا جابه درآغوشش رو کامیار آتوسا.زدم ولبخند انداختم

 چرا؟:وگفتم کردم متوقف قرمز چراغ پشت رو اتومبیل

 محبت بیشتر کوردیا به وحتی ذاري نمی وکامیار کوردیا بین فرقی اینکه واسه خب:وگفت گزید لب
 .کنی می
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 .آتوسا نزن حرفو این منه،دیگه دخترعزیز کوردیا حرفیه چه این:وگفتم شدم خیره بهش اخم با

 .رسید گوشم به داري وخش زیر صداي

 .داره،آقا نگه واست هاتو وبچه خانوم خدا آقا-

 یک روي وبه رفت باالتر نگاهم.موند خیره اسپند دود روي به ودرآغاز چرخید شیشه سمت به نگاهم
 به متعلق وتر شبرنگ نگاه این نداشتم شک.نشست وجودم به عجیبی لرز.شد زوم سیاه چشم جفت

 ومبهوتش مات ي چهره.بودم هرکاري به حاضر زندگیم در حضورش براي روزي که سحري.سحربود
 فروخت می فخر وزمان زمین به که سحري اون از نشانی هیچ داشت سر به که یی کهنه وروسري
 .کشید می یدك رو گذشته آشناي رد نگاهش وفقط نداشت

 آتوسا روي به نگاهش.داشتم چشم بهش مبهوت هنوز ومن بارید می داغونش ي چهره از اعتیاد
 .زد لب صدا وبی چرخید

 .مهرشاد-

 .انداخت طنین گوشم در آتوسا وظریف زیر صداي

 .سبزِ چراغ چرانمیري جان مهرشاد-

 طنین درگوشم که اي کرکننده هاي وبوق شد می دور اتومبیل از که وقدمهایی سحر ترِ نگاه بازهم
 .بود انداخته

 ي دوباره بادیدن که سیاهی ي گذشته.سیاهم ي گذشته از شدم ودور فشردم گاز پدال روي به پامو
 .بود شده پررنگ ذهنم در سحر
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 .شد بلند آتوسا صداي

 مهرشاد؟ خوبی-

 بد میشه مگه هستی تو وقتی:وگفتم انداختم معصومش ي چهره به نگاهی نیم.کشیدم عمیقی نفس
 .باشم

 .روزهام این وحصر حد بی خوشبختی وسعت به لبخندي.زد لبخند

 

 جزاین و باشی گاه وتکیه همسرباشی،مادرباشی،پدرباشی،پناه باشی،نبودي فرزند اینکه یعنی زندگی
 .معنیه بی من براي کردن زندگی از که تعریفی هر

 کوردیا وبراي همسربودم پرستیدمش می عاشقانه که آتوسایی براي چون کردم می زندگی من
 .پدر وکامیار

 .هستم من بزنم فریاد صدا بی قلبم ازته تونستم می حاال

 

 .بود بسته پلک.انداختم آتوسا ي چهره به نگاهی

 

 که بزرگ آنقدر دنیاییست کنم می زندگی نفسهایت هواي در ومن کشی می نفس کنارم اینکه بانو
 .بگذرانم روزگار دورویی از وپر کثیف دنیاي دراین که بینم نمی احتیاجی من

 .کند نمی پیدا معنا خوشبختی هیچ ازاین وفراتر ام توزنده نفسهاي هواي به من بدان فقط
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  زیبایی پراز بزرگیست دنیاي عشق

 .نیست گویی می که ساده ي حادثه آن اصال

 

 

 "پایان" 
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