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افتاده بود   نی زم یکه رو ی اطراف دختر  یاد یز تیجمع

  یکردم، صدا یجمع شده بودن. از دور داشتم نگاه م

 یکه مشخص بود مادر دختره س تو  یزن  یو زار هیگر

. شروع کردم به قدم برداشتن سمت دیچ یپ یاتوبان م

زن و   یکه به تماشا ییآدما نیداشتم از ب ی. سعتیجمع

نشسته بودن، راه خودمو باز کنم. با هر  هوششیدختر ب

تر و آشناتر   کیزن نزد هیگر یصدا داشتمیقدم که بر م

  کینزد نیزم ی. به دخترک افتاده رودیرس یبه گوش م

شدم. چهره ش پشت به من بود. کنار تنش زانو زدم و 

کردم صورتشو برگردونم. به محض برخورد   یسع

زدم. با  خی دالوصفشیزا یانگشتم با صورتش از سرد 

صورتش ماتم برد. حس کردم تمام بدنم  رگردوندنب

  ...لمس شد
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خود من بودم ... وحشت  نکهیخداجون... ا دمید یم یچ

  یرداشتم و ناخودآگاه به چهره زده دو قدم به عقب ب

  :شدم. ناباور زمزمه کردم رهیکرد خ یم هیکه گر یزن

   ...مامان-

  زدم داد

  مامان-

کرد.   یم  هی.. فقط گردی شنیمنو نم یاون صدا یول

خواست خدا رو از   یزد که انگار م یضجه م یجور

   ..بردن من منصرف کنه

   شده ی.. چ نجامیمامان من ا-

   منو نیمامان بب-

   مامانم-

راه رو باز کردن ... چند تا مرد با  تی جمع دمید هوی

جان  یدستشون بود اومدن و تن ب یکه رو  یتابوت

تابوت   یکرد منم رو رو  یکه مامان ادعا م یدخترک

 ونیگذاشتن. اونا تابوتو بردن و مامانم دنبالشون ش

  ...کنان  راه افتاد
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  مامان نرو-

  نذار تنها نجایمامان منو ا-

   نجامیمن ا-

 نیحس کردم پاهام به زم هویدنبالش برم که  خواستم

به پاهام و بعدشم به روبه رو نگاه  دهی.. ترس دهیچسب

و نگران مامان  نیمتعجب، غمگ یکردم و با چشما

شد و  یپام خال ری انگار ز هو یخودم مواجه شدم!  یرو

سقوط کردم و سقوط کردم و سقوط، انگار که سقوط 

  .بود انیپای پرتگاه ب هی که نداشت؛ انگار  ییمن انتها

  

زده چشمام و باز کردم ... دهانم خشک شده  وحشت

  مرده م دمی... خواب د دمیبود. خواب د

احساس  دایشب بود. شد می ساعت نگاه کردم. دو و ن به

تخت نشستم و به  یرو ی... به سخت کردمی م یتشنگ

  یشب ها مه یاز ن یکیشدم.  رهیباز اتاقم خ یپنجره 

اتاق   یکه از پنجره  یخنک میاواخر خرداد ماه بود. نس

پرده رو به رقص درآورده بود. از پنجره و   د،یوز یم

  هیاومدم.  نیی و از تخت پا  فتمرقصون چشم گر یپرده 

@
mahbookslibrary



 ختمیخودم ر یبرا  زیم یرو  یا شهیآب از تنگ ش وانیل

مطالعه نشستم و دست  زی. پشت مدمینفس سر کش هیو 

از بهت و  یحالت یدهانم گرفتم.. تو ی سالممو جلو

   .بودم یناباور 

  ... دمیرس  نجایشد که به ا یچ

  ...از کجا شروع شد قصه

  ...راه و اشتباه رفتم یکجا

   .نه چندان دور رفت یبه گذشته ها فکرم

دهانم برداشتم و موهامو پشت گوشم  یاز جلو  دستمو

زدم. ناخوداگاه دفترمو برداشتم و قلم به دست گرفتم و 

   ...شروع به نوشتن کردم

  

                     ******* 
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 "فصل اول"

 

  کیو  ستیبود. اون موقع ب شیپ میسال و ن کی حدود

  .یسال آخر روانشناس  یسالم بود. دانشجو

بود. اواسط   یزییپا یاز چهارشنبه ها  یکی  ظهر

نشسته   رایدانشگاه با دوستم سم یمهرماه. تو بوفه 

نه چندان خوش طعم   یو مشغول خوردن ماکارون میبود

  .میبوفه بود

  ؟یا کاره یبعد از کالس چ -رایسم

  :اخم کردم یکم الدیقرارم با م یادآوری از

  قرار دارم الدیبا م -
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باهام   یبتون دی. گفتم شادیخواستم برم خر  یچه بد!! م-

  یایب

  د؟یخر-

  دارم دیخر کمیواسه تولدم  گهیآره د-

  ی تنها بر ی.. مجبوردیببخش-

  تولد من؟ یایفردا شب که م-

  امیب الدیآره قراره با م-

  ره؟یم شی چطور پ الدیاوضاع با م -

  !خوب-

به سمت دهانش   شویچنگال ماکارون نیآخر کهی حال در

  :برد گفت یم

  ن؟یهم -

  میکن یباهم فرق م کمی-

با هم  دیهومن شن یوقت یدونیخب اون که معلومه. م-

  گفت؟ یچ نیدوست شد

  تکون دادم ی کردم و سرمو سوال نگاش
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  :قورت داد و گفت غذاشو

گنده س. تو گلوش  یادیز الدیواسه دهن م نیگفت ثم-

  کنهیم ریگ

بود  رایاز اقوام دور سم الدی نگفتم. م یزی زدمو چ  لبخند

  .باهاش آشنا شده بودم میکه داشت ییها یکه تو دور هم 

برداشت و رفت پول غذاهارو حساب کرد    فشویک رایسم

به سمت من  نداختیرو شونش م فشویو همونطور که ک

  اومد

   .شهیاالن کالس شروع م میپاشو بر-

داشتم رو بهش سر تکون   یبر م فمویکه ک یحال در

به سمت  رایبلند شدم و با سم زیدادم. از پشت م

 .میدانشکده هم قدم شد یساختمان آموزش
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شد.   بود که کالسمون تموم میحدود چهار و ن ساعت

 یبهداشت سیکرد و رفت. تو سرو  یزود خداحافظ رایسم

 ینگاه م نهی تو آ دمیدانشگاه داشتم به صورت رنگ پر

هم که از صبح داشتم کامال محو شده  یکم شیکردم. آرا

  سیبه صورتم سر و سامون دادم و از سرو کمیبود. 

دم   دهیکه گفته بود رس الدیم امی. با خوندن پرونیرفتم ب

  .دانشگاه، سرعت قدمامو تند کردم

 نیبود و هر بار که ب دهی چیپ نیعطرش تو ماش یبو

به  شتری عطرش ب یگشت سمتم بو ی حرفاش بر م

. انگار که با تکون خوردنش، مولکلول دیرس یمشامم م

درشت و  یشد. چشما یعطرش تو هوا پخش م  یها

و پرپشتشو کامل   یمشک ی داشت. موها یرنگ یمشک

 شیکوتاه بود. ته ر بایتقر شیشونید باال. پزده بو

ام داشت. قد بلند بود و به لطف باشگاه  یکوتاه  یمشک

   .رو فرم بود یحساب کلشیمستمر، ه یرفتن ها

  ؟یاز صبح کالس بود-
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  خسته شدم یآره. حساب-

   .چپمو گرفت و فشرد دست

  من؟ ی خونه  میبر-

   .دمیکش رونیآروم از دستش ب دستمو

  دوباره شروع نکن الدیم-

از  میخب بابا توام... فکرت منحرفه ها. گفتم بر یلیخ-

  .معروفم برات درست کنم ی اون قهوه ها

  نم؟یبب دیبا ویمن اصال نخوام قهوه بخورم ک-

   .اخم بهم نگاه کرد با

باهم  دی. چرا ما فقط با نیثم یریگ یسخت م  یلیخ-

تو  م؟ینباش یدختر پسرا عاد  هیچرا مثل بق  م؟یبر رونیب

   ؟یهات بردار یامل باز نیدست از ا یخوا یم یک

از  الدیبود. انتظارات م یتکرار یادیما ز  نیبحث ب نیا

  ممیانقدر راحت اونو به حر  تونستمیبود. من نم ادیمن ز

  بحث کردن نداشتم یراه بدم. حوصله 

  یدوباره شروع نکن شهیم-
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  !م یخب بابا نخواست یلیخ-

  .شد رهیدلخور به روبرو خ  بعدم

  م؟یریم می حاال کجا دار-

   .میر یمقدس، خونه نم مینترس مر-

کرد! بهش نگاه کردم. اما اون همچنان به   یم مسخرم

تو تمام حرکاتش مشهود  یبود. دلخور رهیروبرو خ

   .بهش ندادم یبود. جواب

   .میبه مقصد هردومون سکوت کرد  دنیرس تا

نگاه به اطراف انداختم.  هی میشد ادهیکه پ نیماش از

به سمتم اومد  الدی. میرستوران سنت  هی میاومده بود

   .دستمو گرفت و به چشمام نگاه کرد

  قهر نباش خانوم کوچولو گهید-

  ستمیقهر ن-

  !نگام کن پس-

  باال گرفتم و نگاش کردم سرمو

  کرد و با اخم بهم نگاه کرد  زیر  چشماشو
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  لقمه چپت کنم هیخواد  ی آخ که دلم م-

  !!الااد؟؟یم-

 .سمت رستوران دیزد و دستمو کش قهقهه
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   .منو رسوند خونه و رفت الدیحدود هفت م ساعت

نسبتا خوب تهران   یاز منطقه ها یکی یتو  خونمون

سانحه   هیکه من هشت سالم بود تو  یبود. پدرم وقت

ازدواج کرده   بایفوت کرد. خواهر بزرگترم شک لیاتومب

   .کردم یم یبود و من با مادرم زندگ
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ما   یبود. در واقع از پدرم برا میپدر یخونه، خونه  نیا

طرفش پر از   هیداشت که  ینسبتا بزرگ  اطیمونده بود. ح

گل   یدرخت ها هم پر از بوته ها ریتوت و ز یدرخت ها 

  یلیخ یدرخت زردآلو  هیهم   اطیبود. ته ح یمحمد

قبل از  ش،یچند سال پ نکهی. با امیداشت یمیبزرگ و قد

اما مامانم    میکرد یرو بازساز خونه با،یشک یعروس

 ی برداره. ساختمون اصل اطینخواست درخت ها رو از ح 

 یبود که با چندتا پله از اون جدا م اطیح ی  گهیطرف د

که  شیکیشد. خونمون چهارتا اتاق خواب داشت که 

من بود. اتاق  یشد برا یباز م  اطیپنجره اش رو به ح

هم از بعد   بایمامان بود. اتاق شک  یبرا شمیکنار

که با  ییدست نخورده مونده بود و وقتا شیعروس

از  یکیموندن.  یهمونجا م ومدن،یم اوشی شوهرش س

اتاق ها هم کتابخونه و اتاق کار مامان بود. مامانم 

  یداشت و معلم بود. گهگاه یسیزبان انگل سانسیل

از اون درآمد  ریکرد. غ  یمقاله هم ترجمه م ایکتاب 

ما مونده بود. پدرم  یفوتش برا ازپدرمم بود که بعد 

  نکهیاز ا ریغ اد،ینم ادمیازش  یادیز زی بود. چ ینظام

و مهمتر از    شتریو ب بایعاشق ما بود. عاشق من، شک

پدرم تو بندرعباس   یهمه، عاشق مادرم. دوران سرباز
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و عاشقش شده بود.   دهیبوده و همونجا مادرم رو د

با پدرم ساکن  اجمادرم اصالتا اهل جنوبه. بعد از ازدو

شه و دو سال بعد از ازدواجش پدر و مادر و  یتهران م

. تنها پدرم دهیتصادف از دست م هی یبرادرش رو تو

رحم روزگار تو دوران  یمونه که اونم دست ب یبراش م

  .رهیگ یازش م شی جوون

  مامان-

  جانم-

  من اومدم-

  ؟یکرد ری. دی خوش اومد-

  :آوردم گفتم یکه کفشامو در م یحال در

  رونیقراره برم ب الدیبهت گفته بودم که با م-

خونه. مامان   یرس یفکر کردم زودتر م یول یآره گفت-

  .نمون رونیموقع ب نیجان تا ا

  دمیرفتم و گونشو بوس سمتش

زوده واسه خونه اومدن! تازه فردا شب  یل یهنوز که خ-

  رایخوام باهاش برم تولد سم یم
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  مبل یدستمو گرفت و منو نشوند کنار خودش رو 

جان مامان حواست به کارات هست؟ من رو   نیثم-

که بهت دارم آزادت گذاشتم. قربونت  یحساب اعتماد 

  بشم مونینکن پش یبرم کار

  به خدا حواسم هست مامان. تو انقدر نگران نباش-

  ادی! بعدم زیتونم نگران نباشم؟ تو دخترم یچطور م-

  پسره ندارم نیبه ا یحس خوب

  ستین یپسر بد الدیم-

  ستی. مناسب تو نهیگفتم پسر بدمنم ن-

  الدیکردم م یمامان موافق بودم. خودمم فکر م با

 ی زیفقط به مامان نگاه کردم و چ یول ستی مناسب من ن

 نگفتم 
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 الدیبا م یبعد پنجشنبه بود. من کالس نداشتم. تلفن روز

. رایتولد سم میدنبالم بر ادیصحبت کردم قرار شد ب

 الدیساعت حدود پنج عصر آماده شده تو سالن منتظر م

   .دیرس رید یا قهیبودم. چهل دق

کردم و قول دادم که زود برگردم  یمامان خداحافظ از

  .خونه

بزرگ گرفته  یلیاپ خش یکاف هی یتولدشو تو رایسم

  یکاف یباال یکه رزرو کرده بود طبقه  یبود. قسمت

 رایهمه اومده بودن. سم میدیما رس یشاپ بود. وقت 

 یکنار نامزدش هومن نشسته بود. هر دوشون برا

و  رایبه ما بلند شدن. اشکان برادر سم ییخوش آمدگو

حضور داشتن. فقط  هدانشگا یهم از بچه ها  یچند نفر

  دیکش شویزحمت معرف الدی شناختم که م  ینفرو نم کی

من و  یها یهستن. از هم دانشگاه  مانیپ شونیا نیثم-

  هومن. امشب افتخار داد و تو جمع ما شرکت کرد
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باهام دست بده   الدیم یدوستا ی هیبودم مثل بق منتظر

  :زدم و گفتم یکارو نکرد. لبخند مصلحت نیا یول

  تمخوشبخ -

  :به چشمام نگاه کرد و گفت  یلحظه ا چند

  نیهمچن-

کرد که   یبهم نگاه م یجور هیداشت.  یب یعج یچشما

 دنشیقادر به د هیکه بق دید  یرو در من م  ییزایانگار چ

  .نبودن

ما سفارش داده   دنی. بچه ها قبل از رسم ینشست  یهمگ

بعد چندتا گارسون سفارش هارو   قهیبودن. چند دق

  .زیم یرو دنیآوردن و چ

  :گفت مانیرو به پ الدیم

  از بندر عباس چخبر؟ حال مادربزرگت بهتر شد؟-

  :با مکث گفت مانیپ

که  کنمینداره. دارم کاراشو م یفیحالش چندان تعر-

  .تهران  ارمشیب
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 دمیبود بگو من هستم انجام م یز یچ یداداشم اگه کار-

  برات

 رایتشکر پلک زد. سم یبه نشونه  الدیرو به م  مانیپ

  :دیصداشو صاف کرد و پرس

  شدن؟ یمادربزرگتون طور-

  قلبشو عمل کرده-

  شنیخوب م شاالی... ازمیعز یآخ-

  ممنون-

  :گفت جانیاومده باشه با ه ادشی یزیانگار که چ الدیم

هم اهل  نیبهت گفته بودم که مادر ثم مانیپ یراست-

  !بندر عباسه؟

که مالکانه دور شونم  الدیبه دست م  کهی در حال مانیپ

  :کرد گفت یحلقه شده بود، نگاه م

  ینه؛ نگفته بود-

  ضهینبودن عر یخال یهم به من نگاه کرد. برا بعدش

  :گفتم
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  هستن یدرسته مادرم جنوب-

کردم   یکرد حس م ینگام م ی... نگاهش... وقتایخدا

  یایتونه تمام زوا یچشماشه و م یجلو انیقلبم عر

   .نهیپنهونش رو بب 

رو   تزایپ کهیت هی الدیم  هویکه  نییانداختم پا سرمو

گرفت سمت دهنم و چسبوند به لبام. به اجبار دهنمو باز 

نگاه  الدیخوردم. به م تزای از پ کیگاز کوچ هیکردم و 

کرد بعدم با لباش برام   یکردم، داشت با لبخند نگاهم م

بلند   کمونیجمع کوچ  دنیاوو کش یبوس فرستاد. صدا

رفتار  نطوریجمع ا یجلو  نکهیاومد از ا یمشد. خوشم ن

  کیبهش گوش زد کرده بودم. موز نویکرد. بارهام ا یم

 یادیز الدیکافه در حال پخش بود. م ستمیاز س یتیال

بهم نشسته بود و من واقعا معذب شده بودم.   کینزد

که رو به روم نشسته   یمخصوصا با وجود اون مرد

 یسست م  د،یلغز یمن م یبود و » نگاهش به رو

 «.ماند  یگشت و همانجا خاموش م
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ده  . آبان ماه شروع شگذشتیاز اون شب م یهفته ا دو

رفت. روز پنجشنبه بود و  یم یبود و هوا رو به سرد

عمو احمدم  یخونه  لیفام ی هیمن و مامان به اتفاق بق

  .میدعوت بود

خونه   میدیحدود پنج عصر بود که با مامان رس ساعت

نشدم   ادهیپ نی از ماش گهیعمو احمد. هوا سرد بود، د ی

 اطیگوشه ح هی  نویبه آرمان زنگ زدم درو باز کنه. ماش

که از   ی. آرمان در حالمیشد ادهیپارک کردم و با مامان پ

داد با   یپشت پنجره با لبخند برامون دست تکون م 

 میرو که باز کرد یبست. در ورود اطوی در ح موتیر

 کیباز به استقبالمون اومد.  یبا رو یزن عمو مهر

رو مامان با زن عمو تو آشپزخونه مشغول  یساعت

تو آشپزخونه   زیبود. من و آرمانم پشت م یآشپز
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باالخره دوران پراسترس   نکهی. آرمان از امینشسته بود

 ارهو د دهیسررس شیکنکورش تموم شده و دوران خوش

  :کرد یم یدانشگاه اظهار خوشحال  رهیم

  نیهمچ هیکردم دانشگامون  یفکرشو نم اصال نیثم -

باشگاه رفتن و  دیبا گهیداشته باشه ها. د ییدرو دافا

  .شروع کنم و برم تو کارشون 

 فیبرق دانشگاه شر یلبخند نگاش کردم. مهندس با

کنکور اومد  جینتا نکهیقبول شده بود. به محض ا

سفت و سخت گرفت و در  میرژ هیعزمشو جزم کرد و 

  یصدا دنیوزن کم کرد. با شن  لویک یعرض دو ماه س

  :زن عمو رو به آرمان گفت فونیآ

  پاشو برو درو وا کن سونیاد-

مامانا و آقاجون   دونستمیبا آرمان بلند شدم. م منم

  شیپ قهیاومدن. عمواحمد که رفته بود دنبالشون چند دق

مثل  دنمیمانا با د. ماکنیزنگ زده بود و گفته بود نزد

قربون صدقم رفت و پرمهر بغلم کرد.   یکل شهیهم

دستش  هیکه با  ی. عموام در حالدیآقاجون سرمو بوس

دور شونم  گشویدست د ت،بس یرو م یدر ورود
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 قمویکرد و کنار شق کی انداخت منو به خودش نزد

بعدشم عمه رضوان به اتفاق شوهر   قهی. چند دقدیبوس

   .دنیآخر همه رس اوشمیو س بایو دخترش اومدن. شک

نوه  هیکه از بق بایبود. شک میمادر بزرگ پدر مامانا،

کرده مامانا. از  یصداش م یهاش بزرگتره، از بچگ

مادر بزرگ دوست  یاسم رو نیا گهیاون موقع د

داشت به  دختر  هیمونده بود. عمه رضوانم فقط  میداشتن

پدرم  یمیدوست صم د،یاسم تبسم. شوهر عمم، آقا مج

دل نه صد   ه یبود و  دهید وپدرم عمم  قی بوده و از طر

 یمدت بعد از ازدواجشون م هیدل عاشقش شده بود. 

 ی لی خ دیآقا مج ی. خانواده شهیفهمن که عمم بچه دار نم

  یپا دی. اما آقا مجرنیکنن که طالق بگ  یاصرار م

که تبسم و از سه  شهیم  نطوریمونه و ا یعشقش م

کنه که   یم فی. عمم تعررنیگ یم یبه فرزند یسالگ

  دن،یسه ساله رو د یدختر بچه   نی که ا یاول ربا

بهشون لبخند زده اونام اسمشو گذاشتن تبسم. حاال  

  یسالش بود و تو دانشگاه اصفهان پرستار ستیتبسم ب

   .خوند یم

  گذره؟ یخوابگاه بهت سخت نمچخبرا تبسم؟ -
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ازمون  یمثل چ مارستانیوقت تو ب ریتا د نیباورکن ثم-

 میرس یکشن، خوابگاه که م یکار م  یمفت و مجان

. اصال تو خوابگاه بودن میخواب یم میر یگیم میمستق

  شهیحس نم

  :گفت عمه دوباره داغ دلش تازه شد نویکه ا تبسم

اونجا به   ست ینواسه بچم. اصال معلوم  رمیبم یاله-

  یخوره؟ خوب م ینه؟ خوب م ایرسه  یخودش م

   خوابه

  :افتاده باشه رو به تبسم گفت یزیچ ادیانگار که  هوی 

مگه قرار نبود  ؟یتبسم تو اصال به فکر مادرت هست-

   به تهران. باباتم که تیانتقال یدنبال کارا یفتیب

  .آشنا نداره کم

  نجایاز ا یکیحتما  دی. با شهینم گنیمامان جون م-

  نجایا امیاونجا تا من بتونم ب ادیبخواد ب

 ینم یو اونجا نکن. فکر کرد نجایواسه من ا یالک-

   ما یای. گفته باشما تبسم اگه نمیچونیپ یم یدونم دار

  !میای یم
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  آخه؟ یایب یمامان؟ کجا پاش یچ یعنیوا -

  یبگه که زن عمو در حال یز یخواست دوباره چ عمه

  :گفت رونی ب ومدیاز آشپزخونه م ییچا ینیس هیکه با 

وا رضوان ول کن تورو خدا توام. باور کن من از خدام  -

   مدت از هیقبول شه  گه ید یجا هیآرمان  نیبود ا

  میخالص ش دستش

 :نبودش ایکوتاه ب عمه
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خودشو از آب   میگل تونهیآرمان پسره م  یآخه مهر-

  بکشه
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  :بار مامانم مداخله کرد نیا

  یرخاکی تفکرات ز نیرضوان! همچ  ه یحرفا چ نیا-

   ؟یکرد یو رو نم یداشت

  :روبه مامان گفت تبسم

 هیخواد  ی! مامان فقط مست یحرفا ن نی ا یینه زن دا-

 یمنو بر گردونه. بابا مردم بچه هاشونو م یجور

گوش  خیب نیفرستن خارج از کشور. من که هم

  .خودتونم مامانم

خورده بود و   یداغ یداغ شوییکه طبق معمول چا مامانا

  :گفت  زیم یذاشت رو یداشت استکانشو م

 گهیدو سالش گذشت. د میرضوان چشم به هم زد-

دوباره. اصال  ور دلت  ادیم شهینمونده تموم م یزیچ

خواست شوهر کنه بره، اون موقع  دیفردا پس فردا شا

  ؟یکن کاریچ  یخوا یم

 ریبرد ز یسمت دهانش م  شوینیریش کهی در حال تبسم

  :لب گفت

  واااال-
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  دنید یهم که برا دی و آقا مج اوشی و س آقاجون

  یوارایاز د  یکی یرو ایکه عمو احمد تازگ یومیآکوار

   .وستنیسالن نصب کرده بود، رفته بودن به جمع ما پ

 بشیکرد و تو ج یقطع م شوی گوش کهی احمد در حال عمو

  زیم یاز رو ییچا هیاومد و  نییاز پله ها پا ذاشتیم

  :برداشت و گفت

  ؟یآرمان کو مهر-

  :عمو آروم لب زد زن

  توالته-

  :گفت یبلند یباصدا عمو

   !!!هنوز توالته؟؟-

  :صداشو برد باالتر بعدم

  ارمتیشد پسر؟ سند بذارم ب یآرمان؟... آرمان چ-

   رون؟یب

  :و برگشت سمت آقاجون دیخودش غش غش خند بعدم
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. دعوتمون رانیآقاجون خسروخان برگشته ا یراست-

  .. بهتونم سالم رسونددنشید میکرد بر

داشت   کهیو در حال  رونیاومد ب ییاز دستشو آرمان

کرد رو به عمو  یدستاشو با پشت شلوارش خشک م

  :گفت

  ه؟یخسروخان ک-

داشت  الیآرمان؟ همون که تو شمال و ادینم ادتیاعه -

  گذشتیهم بهت خوش م یکل ششیپ می رفت یهرماه م

  :گفت ع ی سر دیمج آقا

  ادیازش خوشم نم ادیمن ز-

  :با حرص گفت دیپشت بند حرف آقا مج  آرمانم

بچه بودم تپل مپل بودم همش  یوقت طور،نیمنم هم-

  به باسنم زدیم

  خنده ریاز لبم فاصله دادم و بلند زدم ز موییچا استکان

   .دیچیخنده هامون در هم پ یو صدا دنیهم خند هیبق

  .بود یشب، شب خوب اون
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بود و  کشنبهیاول آبان ماه هم گذشت. عصر  ی هفته

مشغول صحبت با  ی. مامان تلفنمیمن و مامان خونه بود

تبسم دوباره برگشته  نکهیعمه رضوان بود. عمه از ا

 ومدیناراحت بود. هربار که تبسم م یلیاصفهان خ

. اون میبساطو با عمه داشت نیتهرون، موقع رفتنش هم

کرد  یقبول شد تظاهر م صفهانموقع که تبسم دانشگاه ا

بود که ندونه تبسم از  یناراحته که قراره بره، اما ک

عمه خسته شده بود.   یها تی ها و حساس یر یسخت گ

خواست بره اصفهان عمه پاشو کرده  یتبسم م یوقت
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 یدخترم زندگ شی خوام برم پ یکفش که منم م هیبود تو 

تا  ردک جیکل خونواده رو بس دیکنم. حاال چطور آقامج

  ...عمه رو منصرف کنن بماند

مامان و عمه حاال حاالها  یبود که مکالمه  مشخص

به  یحوصله پله ها رو باال رفتم و سر ینداره. ب یتموم

خودمو با خوندن کتاب  یاتاقم زدم. دو ساعت

بودم سرگرم کردم  دهیها خر یکه تازگ یا  یروانشناس

رفتن از پله ها  نیی. موقع پانییپا یبعدش رفتم طبقه 

جواب دادنو طولش داد.  یمگرفتم. ک الدویم یشماره 

  :دی چیپ یصداش خسته تو گوش

  نیالوو.. سالم ثم-

  !از صبح؟ ییتو؟ کجا یسالم.. خوب-

روزا اوضاع شرکت  نی..ا یاز خستگ رمیم یدارم م-

. صدات مثل یشلوغ پلوغه. چه خوب شد زنگ زد

  مونه یمسکن م

اداشو در آوردم بعدم لبخندمو خوردم و   یگوش پشت

  :گفتم

  ؟یپس چرا خودت زنگ نزد نطورهیاگه ا-
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. از شیبره سمت گوش یکس ذارهیمگه م مانیپ نیبابا ا-

  یشرکت شده حکومت نظام میشد کیبا هم شر یوقت

  :نشستم گفتم یمبل م یدسته  یکه رو یحال در

  مان؟؟یپ-

  ...رایهمون که شب تولد سم گهیآره د-

  ...اومد ادمیآهان -

افتادم که کل اون شبو  یاون دوتا چشم لعنت ادی دوباره

خودش متوجه باشه   نکهیبدون ا یقو زوری آنال هیمثل 

  .نظرم گرفته بود ریز

  ن؟یثم-

  اومدم ونر یاز فکر ب الدیم یباصدا

  بله؟-

  ؟یگیم یچ-

  گم؟ی م یچ ویچ-

  :گفت یا دهیلحن لوس و کش با
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  امیب گمیدختر بد... م ستیحواست به من ن یدید-

  رون؟ی ب میدنبالت بر

  سرت شلوغه؟   یمگه نگفت-

  .شمی م میج کنمیجور م یبهونه ا هیخب االن -

  وقته... مامانمم تنهاست ریآخه االن که د-

  خونتون؟ امیخب من ب-

  ...کنماااا یقطع م-

  کنم دلم تنگته خب کاریچ-

کرد   زونیاپن آشپزخونه آو یخودشو از رو کمی مامان

نگام کرد.  یو با کنجکاو  رم یقرار بگ دشیتا من تو د

قرار  الدی وقت اون موقع شب با م هیمراقب بود که 

مامان که مثل کارآگاه ها شده نگاه  نیذره ب رینذارم. ز

  بود سختم بود حرف بزنم

  الدیقطع کنم م  یندار یکار-

زنما حواست به   یباشه برو. آخر شب بهت زنگ م-

 .باشه تیگوش
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قطع کردم و رفتم سمت آشپزخونه. مامان همچنان   تلفنو

بود. از پشت دستمو دور شونه  دهیاخماشو تو هم کش

  دادم هیاش انداختم و خودمو بهش تک

  دوباره؟ یبانو چرا اخم کرد الیل-

  زد پسم

  خودتو لوس نکن  نیبرو ثم-

  شده؟ یچ-

پسره خوشم  نی خودتو به اون راه نزن. بهت نگفتم از ا-

  اد؟ینم

  کنم آخه کاریخب من چ-
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  ؟یکه دوسش دار یبگ یخوا ینم-

  ادیازش بدم نم-

  ن؟یهم-

  .نیهم-

  یکن ی وقتتو باهاش تلف م یدار-

  :که سرخ کرده بود خوردم و گفتم ینیزم بیاز س کمی

ساده   یدوست ه یفقط  نیمامان جان. ا رینگ شیجد ادیز-

  س

گفت باهات حرف بزنم   یحرف زدم م بای با شک شبید-

  یبش الدهیم نیا الیخیب

  اون بهتره سرش تو کار خودش باشه-

  نگرانته-

  نداره. من حواسم به خودم و کارام هست ینگران-

  :کرد و گفت سید یغذا تو دنیمشغول کش خودشو

دوباره اون   اوشیس  یگفت خانواده  یم بایشک-

  موضوع رو مطرح کردن
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  کدوم موضوع؟-

  :کرد و گفت  زیر  چشماشو

  !کدوم موضوع؟ یدونیتو نم-

  نم؟ی بچ زوینه؛ م-

  نی طفره نرو ثم-

  نم؟ینچ-

  :اعتراض اسممو صدا کرد با

  !ن؟یثم-

  یدونیمامان جان تو نظر منو م-

  ه ی پسر خوب اوشیبرادِر س-

  من قصد ازدواج ندارم یول هی بله پسر خوب-

حاال منم نگفتم ازدواج کن. دور اون پسره رو خط  -

  میشناسیبشناس. خانواده شو م نویمدت ا هی ایبکش ب

  کرده نشیتضم اوشیاصال س

  ستیمن جور ن یارایآدابه. با مع یمباد  یادیز لیسه-

  کرد که منم به خنده انداخت یتک خنده ا مامان
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  !جور هست؟ اراتیبا مع الدیآهان اون وقت م-

  :حوصله گفتم یب دمیچیم زویم کهی حال در

دوست ساده اس. امروز هست  هیمامانم گفتم که اون -

  ستیفردا ن

  شد یجد مامان

  ستیکارا در شأن تو ن نیجان ا نیثم-

  بهت گفتم با

خورم   یمامان؟!؟! کدوم کارا؟!... اصال من شام نم-

  اتاقم رمیم

زود  میزن یحرف م می... لوس... دارنمیبب  نیبش ریبگ-

  یکن یقهر م

  .میاخم نشستم و مشغول خوردن شام شد با

 کمیمطالعه به اتاقش رفت. منم  یاز شام مامان برا بعد

و بعدش به اتاقم رفتم و دوباره با کتابم  دم ید ونیزیتلو

زنگ   میچقدر گذشته بود که گوش دونمیمشغول شدم. نم

نگاه به ساعت  هی الدیم یشماره  دنیخورد. با د

ساعت از شب زنگ   نیکه ا یاتاقم انداختم. وقت یوارید
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  لنتیسا مویبگه. گوش خوادیم یزد، معلوم بود چ یم

  .دمی تخت دراز کش یکردم و رو

فکر کردم. به مامان   الدیسر و تهم با م یب  یرابطه  به

ساده اس. دروغ نگفته بودم.  یدوست هیگفته بودم 

 میکردم بتون یرابطمو باهاش شروع کردم فکر م یوقت

 مونیماه بعدش پش کی. اما درست میایکنار ب گهیبا همد

  ییخواست برم آپارتمانش. جاها یشدم. مدام ازم م

بعدش  م،یفقط خودمون دوتا بود که ذاشتیباهام قرار م

  ی جد یلیخبار  نیکردن. آخر یطونیکرد به ش یشروع م

خوام باهاش باشم. گفتم که آدم   ینم گهیبهش گفتم که د

تکرار نشه   گهی. اما اون قول داد دستمیروابط ن  نجوریا

. از اون به بعد  میبه هم فرصت بد شتریو خواست که ب

  یم یکه داره سع وداوضاع بهتر شد. اما مشخص ب  کمی

دادم   رونینفسمو ب یکنه نظر منو عوض کنه. با کالفگ

   .و کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد
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. مامان دیبار یبود. از شب قبل برف م زییپا اواخر

مدرسه بود و من از صبح تو خونه تنها بودم. کالس  

 گهیتموم شده بود و از ماه د بایقراون ترمم ت یها

و هومن و چند نفر  رایشد. با سم یامتحانام شروع م

. قرار بود میقرار گذاشته بود رونیاز بچه ها ب گهید

اتاقم مشغول آماده شدن بودم.   ودنبالم. ت ادیب الدیم

و دو طرف صورتم  دمیسشوار کش  موی مشک یموها

 هی. دمیهم کردم و لباس پوش  یمختصر شی انداختم. آرا

. رهیت نیبا شلوار ج دمیرنگ کوتاه پوش ییآلبالو  یپالتو

شال و کاله همرنگ پالتومم برداشتم. موهامو از جلو  

کاله بردم و از دو طرف رو شونم انداختم.  ریکامل ز

  نشویش. درو که باز کردم مانییرفتم پا دیکه رس الدیم
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شد و   ادهیپ دیدر خونمون بود. منو که د ی که جلو دمید

  :اومد سمتم

  سالم-

  پس؟ یشد ادهیسالم. چرا پ-

  من برو نیاومده تو با ماش ش یکار مهم برام پ هی نیثم-

  رفتم یخودم م ؛یومدینم یکار داشت-

  برده نشمیمامانت سرکاره ماش یمگه نگفت-

  گرفتم یخب آژانس م -

  :باال انداخت گفت سرشو

  یمن برو راحت تر  نیبا ماش-

  ؟یپس خودت چ -

  رمیم مانیمن با پ-

خودش   نیکه پشت ماش ینیگفت به ماش نویکه ا همزمان

  .بود اشاره کرد

  نشیشد. پشت فرمون ماش دهیبه سمتش کش نگاهم

  یبه نشونه  یکرد. سر ی نشسته بود و به ما نگاه م
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سالم تکون دادم که اونم جوابمو داد. نگاهمو دادم به  

  :و گفتم الدیم

. االنم که برف اومده...  ستمی راحت ن نتیآخه با ماش-

  مالونمش یم زنمیم

  :گفت طونیش یو با چشما دیخند

  بزنم یبزن بمالون. به خدا اگه من حرف-

  :گرفتم و گفتم رومو

  تیترب یب-

بهش انداخت و   ینگاه الدی زد. م یا دهیبوق کش  مانیپ

  :بعدم رو به من گفت

  نهی رو ماش چییبرو عشقم سو-

 ن یزم یروشن کردم و راه افتادم. برف رو نویماش آروم

  یرو نیماش  یها کی حرکت الست ینشسته بود. صدا

رو   یخوب ن،یکالم و دل نش  ی ب کیموز هیبرف ها، مثل  

و دوستشم  الدیرفتم. م یآروم م یلیکرد. خ یالقا م

با  دمیکه رس ابون ی. سر خومدنیهمونجور آروم دنبالم م

شلوغ نبود.   ادیز ابونی. ختبه راس دمیچ یپ اطیاحت
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  ی شهیسمت چپم قرار گرفت و ش میپشت سر نیماش

  یخندون سر  یبا چشما الدیم ن،ییسمت شاگرد اومد پا

  :به تاسف نشون تکون داد

  ی رسیکه تا شبم نم ینجوریا-

  .. حواسمو پرت نکندالیاععه م-

  نترس شهینم یگاز بده بابا طور-

بودمو زل زده بودم به رو به  دهیفرمونو چسب  یدست دو

  روم

  من برم؟ ن؟یثم-

  ها؟... برو برو-

   مواظب خودت باش-

  .رفتن عیسر یلیتکون دادم که خ یسر

. زی ل ابونیخ هی الدویتانک مانند م نیموندم و ماش من

شد.  شتریب ن یو گاز دادم. سرعت ماش ایدلو زدم به در

 ستمیشدم. س  لکسیو ر ختیرفتم ترسم ر شیکه پ کمی

با   یخارج کیروشن کردم، با پخش شدن موز نویماش

  .عوض کردم کویولوم باال اخمام رفت توهم. موز
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  نویباالخره ماش  یبا هزار سخت دم،یشاپ که رس یکاف به

شدم خندم گرفت، تو  ادهیکه پ نیپارکش کردم. از ماش

پارک   یبرا ادیز یبه خاطر تقال یبه اون سرد یهوا

  .عرق کرده بودم ن،یماش

  یکه دور هم رو دمیرفتم تو بچه هارو از دور د یوقت

بودن.   دنیکش ونیتخت نشسته بودنو مشغول قل هی

و هومن کنار هم  رایکردم. سم یباهاشون احوال پرس

شدم. اشکان برادر   ریجاگ راینشسته بودن. منم کنار سم

هم اومده بود. در کمال تعجب ماندانا هم حضور   رایسم

دانشکده  یدخترا  نیاز خوشگل تر یکیداشت. ماندانا 

  یعمل کرده بود. چشماش سبز زمرد شوینیمون بود. ب

بِلُوندش،  یبود. پوست صاف و برنزه اش در کنار موها

 .بود دهیرو بهش بخش یکننده ا رهی خ ییبایز
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خاطر بود که از من و  نیاز حضور ماندانا به ا  تعجبم

هم  رای. اون شب تولِد سمومدی چندان خوشش نم رایسم

شروع به  یبود. وقت زی تعجب برانگ ی لیاومدنش خ

جمعمون   یچرا اون روز تو دمیحرف زدن کرد فهم

  :حضور داشت

  جون چخبر از دوست پسرت؟ نیثم-

  ادیاومد نتونست ب ش یبراش پ یکار  هیخوبه -

  حال مادر بزرگ دوستش بهتره؟-

سرمو تکون دادمو به هومن نگاه کردم که اون   یسوال

  :من جواب داد یجا

... فکر کنم منتقلش کردن  گهیم مانوی مادربزرگ پ-

  تهران مارستانیب

 یرو م یمادربزرِگ دوسِت دوست پسِر دختر  حالِ 

. عجب! اصال  ومدیکه چندان هم ازش خوشش نم دیپرس

 مانیمونده بود!؟ مشخص بود که پ ادشیچطور 
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ذهنم، کنار هم  یچشمشو گرفته... ناخودآگاه تو

   .انیتصورشون کردم و معترف شدم که چقدر به هم م

حضور  الدیو م مانیپ دیفهم یانتظارم ماندانا وقت طبق

زود بلند شد و عزم رفتن کرد. بعد از   یلیندارن خ

از خجالتش دراومد. منم در   یحساب رایرفتنش هم سم 

خودم   یبرا ییچا هیکردم.  یسکوت به حرفاش گوش م

  :دیکه هومن پرس ختمیر

  چوند؟یپ ایاومد  شیکار پ الدیحاال واقعا واسه م-

ما و  ینه اومد... اومد دم خو شینه بابا واسش کار پ-

  داد به من نشویماش

به سمت سارا گرفت و دودشو داد   ونویقل لنگ یش رایسم

  :دیو روبه من پرس رونویب

  ؟یاومد الدیم نیبا ماش-

  آره-

  :گفت هومن

  تنها بود؟ الدیم-

  نه با همون پسره بود-
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  مان؟یپ-

  اوهوم-

شدن.  کیشر یپروژه ا هی هست با هم سِر  یچند وقت-

  هست الدمیبه نفع م یلی خ ینجور یا

مشغول شدم.  مییتکون دادمو با چا یسر  تیاهم یب

وقت هم   چیکنجکاو نبودم. ه الدیم یدر مورد کارا یلیخ

دونستم که تو  یحد م  نی. در همدمیپرس  یازش نم

زده که   یشرکت خصوص هیدانشگاه اقتصاد خونده و 

 یم یطراح زایجور چ  نیو ا یاقتصاد یتوش مدال

  .کنن

  نیماش نکهی از بچه ها، خرسند از ا یاز خداحافظ بعد

تونستم راحت از پارک در  یرفته بود و من م مییجلو

گرفتم جواب   الدویم یشدم. شماره  نیسوار ماش  امیب

 الدیم دیدور زدم تا شا ابونای خ یرو تو یساعت مینداد. ن

ازش نشد.   یببره؛ اما خبر نشویماش ادی جواب بده و ب

  دنیآسمون سرخ شده بود و برف همچنان در حال بار

  .بود
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شده بود. پشت  نیسنگ کیبود و تراف ی شلوغ ساعت

  ولنیو یاطرافم بودم. مرد ی چراغ قرمز مشغول تماشا 

رو   یسوزناک یو قطعه  دیچرخ  یم نایماش نیبه دست ب

  یرو بودن سع ادهیپ ی که تو ینینواخت. عابر یم

قدم بردارن تا زودتر از   شتریرچه ب داشتن با سرعت ه

دست  یها یاون سرما خالص بشن. از همونجا گار 

که  ییها  یبودن. گار دایهم پ دونی فروش دور م

  یشده بود. دلم م دهیو شلغم داغ چ یروشون لبو و باقال

خودم   یبشم برا ادهیجا نگه دارمو پ هی نویخواست ماش

بخرم، هنوز چند  یدلچسب زمستون یها یاز اون خوراک 

بوق  یبه سبز شدن چراغ مونده بود که صدا یا هیثان

  ی کبارهیبلند شد، با سبز شدن چراغ و هجوم  نایماش

خواستم   الیخیها که انگار رم کرده بودن، کال ب نیماش

  .شدم

 الدیاز م یهم همونجور گذشت و خبر گهی ساعت د کی

هم مامان  یاز طرف  واقعا خسته شده بودم. گهینشد. د

خواست زودتر برگردم  یزد و ازم م یمدام بهم زنگ م

هم که گرفت، باهام اتمام حجت   یتماس نی خونه. با آخر

خونه نباشم، به آقاجون   گهیساعت د میکرد که اگه تا ن
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 دونستمیمنو روشن کنه. نم  فیتکل ادیزنه تا ب یزنگ م

مامان  یاز حرفا ایباشم  یو کاراش عصب الدیاز دست م

از آقاجون   نکهیکرد؟! نه ا یم دمیبخندم، با آقاجون تهد

 یبار شماره  نیآخر  یبرا  یوقت یبترسم.. نه... ول

گفت   یکه م دمیاوپراتورو شن یگرفتم و صدا الدویم

  یرو ویگوش یمشترک مورد نظر خاموشه، عصب

   .داشبرد پرت کردم و راه افتادم سمت خونه 

که   یخونه، مامان با سر دم یرس کهنیشب بعد از ا اون

به خاطر سردرد با دستمال بسته شده بود به انضمام 

  دنیکه با د میسرخش اومد استقبالم! بگذر یچشما

راه انداخت و چقدر حرف بارم   ییچه دعوا الدیم نیماش

 ...دیرفت تو اتاقش و درو بهم کوب هیکرد، آخرشم با گر
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که  یکار نیشدم. اول داریبعد با سردرد از خواب ب  روز

نشده   الدیاز م یخبر  چیبود. ه میکردم چک کردن گوش

روشن بود اما  شیبود. دوباره شماره شو گرفتم، گوش

   .جواب نداد

دوش گرفتم  هی  عیدانشکده کار داشتم، سر  کمیروز  اون

سکوت خونه رو فراگرفته   ی رفتن شدم. صدا یو آماده 

شده بود و رفته بود  داریبود. مامان قبل از من ب

 نیانداختم. ماش اطینگاه به ح هیمدرسه. از پنجره 

پارک کرده بودم که راه نداشت مامان  یجور  هی الدویم

 دارمیب نیقهر بود واسه هم باهامحرکت بده.   نشویماش

 چوییحداقل سو ایجابه جا کنم  نوینکرده بود که ماش

   .کارو کنه نیبرداره خودش ا

و برداشتم و به قصد رفتن به  الدیم ن یماش چییسو

   .رفتم رونیدانشگاه از خونه ب

  یکامال خلوت بود. اکثر دانشجوها تو فرجه  دانشگاه

رو به  یدرس یپروژه  یسر هیامتحانات ترم بودن. 
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  مویکتابخونه و گوش یدادم و رفتم تو ل ی تحو دمیاسات

دو  یکیکردم و مشغول درس خوندن شدم.  لنتیسا

ظهر   میو ن ازدهی کیساعت درس خوندم، ساعت نزد

  دایو شد رونیب ودمبود. بدون صبحانه از خونه زده ب

کردم. درس خوندنو   یم  یاحساس ضعف و گرسنگ

  یزیچ هی گرفتم اول برم بوفه  میکردم و تصم لیتعط

  لیبهش تحو نویو ماش الدیبخورم بعدم برم شرکت م

   .بدم

اومدم طبقه  یدوم دانشکده بود، وقت یطبقه  کتابخونه

 یچندتا دانشجو که از در ورود دنیبا د نییپا ی

 یسر و شونه هاشونو م یتو و برف رو ومدنیم

. شالمو دور ادیکه دوباره داره برف م دمی تکوندن، فهم

گوشه از  هیگردنم سفت کردم و به طرف در رفتم. بوفه 

 یو صندل زی م نکهیو با ا ددانشکده واقع شده بو اطیح

بودن باز هم از شدت سرما امکان   بونیسا  ریهاش ز

 هی دنیزده و نوش خی یها یاون صندل ینشستن رو

 یلی که منم خداغ وجود نداشت. به خصوص  یچا وانیل

گرفتم  کیک هی با  ییچا هیخاطر  نیبودم. به هم ییسرما

   .نگیو رفتم سمت پارک
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نگاه به خودم انداختم،  هی  ن،یماش یجلو  نهیتو آ از

  نویماش یو گونه هام قرمز شده بود. بخار ینینوک ب

رو باز   کیک  یکه خواستم بسته  نیروشن کردم و هم

 دنیبرش داشتم و با د فمیافتادم. از تو ک میگوش ادیکنم، 

  یکه دوبار بهم زنگ زده بود، لبخند رو الدیم یشماره 

  یشماره ش رو دنیاز د چوقتیه راستشلبام نشست. 

اونقدر خوشحال نشده بودم. شماره   میگوش یصفحه 

   .از دهن افتادمو مزه کردم ییاز چا کمیشو گرفتم و 

کردم تماسمو   یو مزودتر از اونچه که فکرش الدیم

  :جواب داد

  جونم؟-

  صدبار گرفتمت روز؟یتو از د  ییمعلومه کجا چیه-

  ؟یجون... نگرانم شد یا-

  الدیام م یاز دستت عصبان یلیخ-

افتاد که اصال فرصت نشد بهت  یاتفاق هیباور کن  نیبب-

  زنگ بزنم

  شده؟ یچ-
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 مارستانیجلسه، از ب میرفت مانیبا پ نکهیبعد از ا روزید-

.  ستیبهش زنگ زدن گفتن که حال مادربزرگش خوب ن

 میدیتا ما رس یرفتم ول مارستانیمنم باهاش تا ب

  .مادربزرگش فوت شده بود

  ؟یی... االن کجایوا یا-

  ؟یی. تو کجاعییبهشت زهرا واسه تش میاز صبح اومد-

 یایبهت بدم م نویماش دیبا الدیمن دانشکده ام. م-

  ش؟یببر

  یبود که دور و برش شلوغه! صداش خوب نم مشخص

  :اومد

  دیشا یاالن کار دارم. عصر-

ببرم خونه. مامانم حساس    نتویتونم ماش ینم گهیمن د-

  شده

  بابا ی... انیثم گهیبکن د شیکار هی-

  ؟یالزم ندار  نتوی تو مگه ماش-

نکنه  یرانندگ. ستین زونیم ادی. حالش زمانمیبا پ-

  بهتره
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. یتماسو قطع کردم، رفتم سمت نگهبان نکهیاز ا بعد

  نگیتو پارک نیاصرار کردم قبول نکردن ماش یهرچ

  :دانشکده بمونه

  یاجازه  ستینبا یدخترم، تازه صبحم که اومد شهینم-

  .برچسب نداره نیدادم. ماش ی ورود بهت م

  !ینعمت یآقا نیشناس یشما که منو م-

که برچسب   ییها نی شناسم. اما ماش یکه مبله -

  دانشگاه ندارن حق ورود هم ندارن

  خب... خداحافظ اریبس-

  به سالمت دخترم-

  رایگرفتم زنگ بزنم به سم میفکر کردم بعدش تصم کمی

 .ببره نو یماش ادیکه ب
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  یخواب آلود یبهش زنگ زدم خواب بود. با صدا یوقت

 تونهیخورده و نم یبد یجوابمو داد و گفتش که سرما

خونه  نگی ببرم تو پارک نویگفت ماش یول  رونیب ادیب

  .کارو کردم نی اونا. منم هم

خونشون پارک کردم، رفتم    نگیکه تو پارک نویماش

 نهیچهارم رو زدم. به آ یطبقه  دیسمت آسانسور و کل

فکر بودم که چطور   نیآسانسور زل زده بودم و تو ا ی

. هرچند در برابر  ارمیاز دل مامان در ب شبوید ی هیقض

مامان، من فقط سکوت کرده  شبید یها یتمام بداخالق

  .بودم

به سمت واحد اومدم و  رونیب ستادیکه ا آسانسور

   .رفتم نایا رایسم

.  رهیآژانس بگ هیخوب نبود. ازش خواستم برام  حالش

کم راجع به امتحانات صحبت  هیآژانس  دنیتا رس
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هم خبر داشت و گفت  مانی . از فوت مادربزرِگ پمیکرد

   .جنازه رفته عیی تش یکه هومن هم برا

کردم و رفتم  یخداحافظ رایاز سم دی که رس آژانس

  یخونه  نشیدادم که ماش امیپ الدی. بعدشم به مرونیب

  .راسیسم

مامان خونه بود. بعد از   دمی رس یانتظارم، وقت برخالف

نامحسوِس   یها دنیسرک کش یسر  هی یط نکهیا

با خودم   گهید نویکه ماش د یمخصوص به خودش، فهم

  یرچشمیداد و با اخم نگاه ز رونینفسشو ب اوردم،ین

اخم کرد و  شترینگاِه خندون من ب دنیبهم انداخت. با د

گرفت که من زدم   یدننگاهشو با پشت چشم نازک کر

 یزهرمار  رلبیخنده، اونم لبخندشو خورد و ز ریز

رفت  یبه سمت آشپزخونه م کهی نثارم کرد و در حال

  :گفت

  .ناهار ایب-

***  

 نیاومدم. آخر رونیتحانات باز سالن ام یخوشحال با

  یگذرونده بودم و احساس سبک تیامتحانم رو با موفق
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کردم. کل ماه گذشته برف اومده بود، اما با شروع  یم

از برف نبود و رفته رفته از  یخبر گهیبهمن ماه د

   .شد یهوا کاسته م یسرما

 الدویبار م  کیکه امتحان داشتم فقط  یمدت نیکل ا تو

امتحانم بود که گفت   نیبودم، اونم بعد از سخت تر دهید

 هی. تو میخوش بگذرون کمی رونیب میدنبالم تا بر ادیم

و بعدش صدباره  میناهارمونو خورد کی رستوران ش

هزارباره با  یآپارتمانش. وقت میداد که بر شنهادیبهم پ

رو  زیپول م یرو شد، کالفه و عصب  روبهجواب رد من 

  تیو جد تیبا عصبان میکه شد نیشحساب کرد. سوار ما

کرد. اونقدر از دستم  یم یو سرعت تمام رانندگ

چهار   هیمنو تا خونه نرسوند. سر  یبود که حت یعصبان

خونمون زد رو ترمز و گفت که کار داره و  کیراه نزد

  نکهیو قبل از ا دندا ممیبره. جواب خداحافظ دیزود با

  .درو کامل ببندم گازشو گرفت و رفت

زنگ زد و  روزید نکهیازش نبود تا ا ی مدت خبر هی

رو به  یزیچ م،یکه داشت یدار ید نیاز آخر نکهیبدون ا

کرد و گفت که فردا  یاحوال پرس یعاد یل یخ اره،یروم ب

اگه منم برم و  ستیو بد ن مانهیمراسم چهلم مادربزرِگ پ
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بگم. منم قبول کردم. قرار بود بعد از  یتیتسل هی

ما، بعدشم هومن  یخونه  میبر رایسمامتحانمون، با 

ناهار   یشکل بود که برا نیدنبالمون. مراسم به ا ادیب

بودن و بعد از اون قرار بود برن بهشت  دهیتدارک د

  .می رفت یبهشت زهرا م یزهرا. که ما فقط برا

بهشت زهرا برم،   بعد از مدتها قرار بود به نکهیا از

نداشتم. بهشت زهرا، در طول سال دوبار  ی احساس خوب

سالگرد فوت پدرم  یکیشد.  یمقصد من و خانواده م م

رفتم تا چند   یهم روز تولدش. هربار هم که م یکیو 

 یشدم. مامان م یو ساکت م نیروز بعدش اندوهگ

  :گفت

  .یکن تا سبک ش  هیگر یافت یم ادشی یوقت-

هم که   یاون روز یکنم. حت هیتونستم گر یمن نم یول

  یمراسم ها ی نکردم. در طول تمام هیپدرم فوت کرد گر

داشتن منو وادار به  یختم پدرم، مامانا و مامان سع

نکردم   هیکنن تا از بغض خفه نشم. اما نه تنها گر هیگر

 یکس هم حرف نم چیبا ه یطوالن یدوره  هیبلکه تا 

 .زدم
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از  یکیکه خبر فوت پدرمو دادن، سحرگاِه  یوقت ادمهی

هفته قبل تصادف کرده   هی اسفند ماه بود. از  یشب ها

هفته رو تو  هیبود و تو کما بود. مامان کل اون 

مامانا و آقاجون  یخونه  بایموند. من و شک مارستانیب

هفته  هیخونواده هم اون  ی هیاز ما بق ریبه غ م،یبود

   .رو اونجا موندن

عمه  ی هیگر یتو اتاق مامانا خواب بودم. با صدا من

سالن. عمه  یو رفتم تو دمی از خواب پر دهیرضوان ترس

  یِ بایکرد. شک یُکنان اسم پدرمو صدا م هیرضوان مو

  یزانوهاشو تو شون،یبلند و پر یچهارده ساله با موها
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.  ختیر یصدا اشک م ی کرده بود و بشکمش جمع  

و  دنیلباس پوش عایسر د،یج آقاجون و عمو احمد و آقام

  مارستانی. اون شب مامان و مامانا بمارستانیرفتن ب

  .بودن

چلوندم،  یمشتم م یلباسم رو تو نییکه پا نجوریهم من

  یرفتم عقب. فکر کردم دوباره دارم خواب م یچند قدم

هفته من کابوس رفتن پدرم  هی. آخه تو تمام اون نمیب

کردم. برگشتم که دوباره برم اتاق آقاجون  یم یرو زندگ

. آرمان اون موقع دمیو مامانا که آرمان و تبسم رو د

  زونیآو  یصورت گرد و لپ ها هیبا  بودشش ساله ش 

دستش  هیاشت چشمشو با  قرمز. بغض کرده بود و د

ش هم تو دست تبسم بود. تبسم  گهیدست د د،یمال یم

تر بود و اون زمان هفت  ک یاز من کوچ  کسالیهم که 

مادرش، دهانش از تعجب   یها ونیش دنیساله بود. با د

 یبه رخ م شودندون افتاده  یخال  یباز مونده بود و جا

  .دیکش

غمناک رو پشت سرم جا گذاشتم  ریشب تمام تصاو اون

تخت و پتو   یرو دمی. پردمیو به سمت اتاق مامانا دو

  یبار نیاومد که آخر ادمی. دمیسرم باال کش یرو تا رو
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  میکه بر گردهیبهم قول داد زود برم دمیکه پدرم رو د

  .میبخر یگل یماه  دیع یبرا

  ی نهیو تو آ دمیکردن در گذشته ها کش ریاز س دست

که  ییپررنگم نگاه کردم. چشما یطوس یچشما اتاقم به 

 یافتادم، روشن تر به نظر م یپدرم م  ادیهروقت به 

پوستم رو از پدرم به ارث  یدی. رنگ چشمام و سفدیرس

بلند و  یرنگ ها در کنار مژه ها نیا بیبرده بودم. ترک

   .شد چهره م خاص به نظر برسه یصافم، باعث م

که هومن  نیبهشت زهرا. هم  میدیو هومن رس رایسم با

اومد سمتمون و در عقبو   الد یرو متوقف کرد، م نیماش

شم. باهام دست داد و حالم رو   ادهیباز کرد تا من پ

که  میرفت یبه سمت قبر  ت، ی عرض تسل  ی. برادیپرس

 مانیاطرافش جمع شده بودن. پ یادینه چندان ز تیجمع

بودن.   ستادهیصاحبان عزا ا صفتو  گه،یو چندتا مرد د

 هیو بعدشم  مان یدوتا مرد مسن اول صف بودن، بعدم پ

  :پسر جوون. سرمو باال گرفتم و به چشماش نگاه کردم

  . سرتون سالمتگمیم تیتسل-
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بود.  شهیبلند تر از هم  ششیخسته بود. ر  چشماش

   .هم تنش کرده بود یرنگ  یو کت مشک  یمشک رهنیپ

  ممنون-

و هومن   رایاز مراسم به سمت مزار پدرم رفتم. سم بعد

دادم تنها برم اما با  یم حیهم دنبالم اومدن، ترج

بخوام تو خلوت   نکهیاومدنشون مخالفت نکردم. نه ا

  یالل م شهیبا پدرم بزنم.... نه... سر مزارش هم یحرف

  ....بود ییتنها حمی ... فقط ترجمیشدم... مثل هشت سالگ 

که با هم به  دمیو از دور د الدیو م مانیبعد پ قهیدق چند

بود.   الدیالغرتر از م یتر و کم دهی. کشومدنیطرف ما م

 الدیهر دوشون نشستن و فاتحه خوندن. م دنیرس یوقت

 مانیدستمو گرفت و ازم خواست زودتر بلند شم. پ

نگاهشو حس کردم و بهش  ینیسنگ ینگفت ول یچیه

چشمام،  دنیبگه که با د یز یچ  تخواس ینگاه کردم. م

  .حرفش به سکوت مبدل شد

که با  ستادمیا رایبرگشت، من کنار هومن و سم موقع

شد، اومد کنارم  هیقض نیکه متوجه ا الدیاونا برگردم، م
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و دستشو پشت کمرم قرار داد و منو سمت خودش  

 .دیکش
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به هم انداختن و بعد از  یدار ینگاه معن رایو سم هومن

جواب دادن   یکه برا مانیرفتن. پ یکوتاه یخداحافظ

از ما فاصله گرفته بود به طرف ما  یچند قدم  لشیموبا

دور کردم و سرمو  الدیتنمو از م یاومد. ناخودآگاه کم

کوتاه بهش نگاه   الدیم یصدا دنیانداختم. با شن نییپا

  :کردم

  شرکت؟ یریم-

  آره-
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  امیبرسونم م نویمنم ثم-

  نیاومد نیلطف کرد-

  :شدم که طرف حرفش من بودم متوجه

  کنمی خواهش م-

حرف بود. فکرمو به هم   ایدن  هیکرد. تو نگاهش  نگاهم

بهش داشته باشم، فقط  یحس خاص نکهی. نه اختیر یم

  .نمشیدادم کمتر بب یم حی. ترجختیر یفکرمو به هم م

گفت و  ینگاهشو ازم گرفت و خداحافظ یمکث کوتاه  با

   .رفت

  .سکوت کرده بودم نیماش تو

  ن؟یثم-

  هووم-

  ازم؟  یدلخور-

  ؟یسه چوا-

  واسه رفتار اون روزم-

  نه... فراموشش کن-
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  م؟یبخور یزی چ ییجا  میبر یخوایم-

  خوام برم خونه ینه. االن فقط م-

  باشه-

 ادهیکردم و خواستم پ یخداحافظ میدیخونه که رس به

  :بشم که صدام کرد

  ن؟یثم-

  بله-

که فراموش  ی.. خودت گفتگه ی ناراحت نرو د ینجوریا-

  میکن

پدرمو  رمی. هر وقت مستمیمن بابت اون روز ناراحت ن-

  .شم یم ینجوریا نمیب یم

اون روز، پنجشنبه و جمعه بود.  یِ و پس فردا فردا

به خاطر   دونستینرفتم. مامان م رونیخونه موندم و ب

باهام   شتری کرد ب یم یسع نیپدرم ناراحتم واسه هم

  م،یکرد یم  یآشپز م،یدی دیم لمیوقت بگذرونه. باهم ف

  یو کل میسر و سامون داد کمی اطویح ی تو یباغچه 
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شام   یهم برا اوشیس و  بای . جمعه شکگهید یکارا

  .ما شیاومدن پ

بود. من و مامان  یمرد خوش اخالق و راحت اوشیس

  بایرو مثل مادر و خواهر خودش دوست داشت. با شک

فکر   یکرد. من در کمال بدجنس یمثل ملکه ها رفتار م

 یبرا ینه تنها شوهر خوب اوشیکردم که س  یم

 نو یهم هست. بارهام ا یادیبلکه از سرش ز باست،یشک

  :گفت یبهش گفته بودم و اونم هربار بهم م

  .ِد بدجنسحسو ی کهی خواهر کوچ-

 .دمیخند یم ثانهیمنم خب و
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 ی عروس هی یشام به اندازه   یشب من و مامان برا اون

غذا و دسر و چند جورم   شی. چند مدل پمیغذا پخته بود

. میپلو خورش. از صبح تو آشپزخونه مشغول بود

. میعالقه داشت یاز حد به آشپز شی هردومون ب

 یکرد. مامان م ینم یکه اصال آشپز بایبرعکِس شک 

گفت.   یم راستمعمه رضوانه.  هیخصلتش شب نیگفت ا

هم ظاهرش هم اخالقش و هم شانسش تو ازدواج   بایشک

  سید نیکه داشتم آخر نطوریبود. همعمه رضوان  هیشب

نگاه   بایو شک اوشیبردم، به س یم زیغذا رو سمت م

بودن و مشغول ناخونک زدن  ستادهیکردم که کنار هم ا

گوشش کوتاه  ریموهاشو تا ز بایبه غذا ها بودن. شک

روشن هم زده بود به  یلی رنگ خ هیکرده بود و 

  اوشیموهاش. قدش کوتاه تر از من بود. در برابر س

  یلیبود، خ  ادیداشت و وزنش هم ز یبلند یلیکه قد خ

  .دادینشون م زهیم زهیر

  و فنجوِن ما چطوره؟ لیاحوال ف-

از بازوم  یشگونین بای بلند قهقهه زد. شک اوشیس

  :گرفت

  ؟یخند یم ی! تازه دار؟یگ یبهش نم یچ ی ه اوشیس-
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  :با خنده گفت اوشیس

  نکن تی خانوممو اذ-

  :کج کردم و گفتم دهنمو

زنت  نیا ؟یش یچاق تر از قبل م یتو چرا هرروز دار-

  ؟یگرفت گهیزن د هی ! نکنه ستیبلد ن یکه آشپز

  دردونت بگو  نیبه ا یزیچ هی ایمامان ب-

اومد و با لبخند ازشون  رونیاز آشپزخونه ب مامان

  .زیسر م نن یخواست بش 

و من و مامان  کردیم یهمش شوخ اوشیشام س موقع

نگاه هر سه تامون برگشت  هوی. میدیخند یبلند بلند م

بدون توجه به ما داشت تند و با اشتها   با،یسمت شک

  کهی. مامان در حالمیخورد. با تعجب نگاش کرد یغذا م

  :صورتش بود، رو بهش گفت یآثار خنده هنوز رو

  ؟یمامان حامله ا-

  !وا... نه-

هم با عشق  اوشیبه غذا خوردنش ادامه داد. س بعدشم

  .نگاهش کرد
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بافتشو تن  نکهیا نیاومد تو اتاقم. ح بایرفتن شک موقع

  :زد گفت یم

  ؟یهنوز با اون پسره در ارتباط نیثم-

  چطور؟-

فکر کن. باور کن  لیبه سه ایشو. ب الشیخیب نیثم-

همشون  اوشیس یخونواده  ی. مرداهیپسر خوب  یلیخ

  زن دوستن

  دوباره شروع نکن-

  ندهیبا آ یلجباز؟! چرا دار یآخه تو چت شده دختره -

  ؟یکن یم یخودت باز  ی

  کنم؟یم کاریمگه من چ-

  و خونوادش هنوز منتظر جوابن لیسه-

  بگم؟ دی من جوابمو دادم. چند بار با-

  فکر کن شتریب کمی-

  بایکنم شک یفکر نم لیمن به سه-
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اون پسره شو.  الیخی. حداقل بیچی ه لیباشه اصال سه-

  ستیبد ن  یبه فکر خونوادتم باش کمی

  خونوادم بد بشه ایخودم  ینکردم که برا یمن کار-

  نه؟ یبراش دار یجواب هی  گمیم یهرچ-

موهاش   دی. بهش لبخند زدم. رنگ جددیپوش شمیروسر

   .ومدیبهش م

  ؟ یخندیچرا م-

  موهات نیبا ا یخوشگل شد -

  باز شد ششین

  دونمیخودم م-

و  دیمرتب کرد و منو بوس شویروسر نهیآ یجلو بعدم

  .رونیرفت ب

*** 
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در  کی الدویم یاول بهمن گذشت. تلفن ها ی مهین

 یدادم. قصدم آزارش نبود، فقط فکر م یجواب م  ونیم

داشتم   یقرار گرفتم. سع یاشتباه  یرابطه  هیکردم تو 

 نی. آخرامیب رونیب تیکنم که از اون وضع دایپ یراه

  .هم که تماس گرفت جوابشو ندادم یبار

تم بهش گرف میازش نبود. تصم یشد خبر یم یروز دو

زنگ بزنم و باهاش قرار بذارم که در مورد احساسم 

کردم اما نشد که دوسش  مویبهش بگم، بگم که سع

داشته باشم. بهش که زنگ زدم اولش جواب نداد.  

  یگوش یدختر تو هی یبار صدا نیدوباره گرفتمش. ا

  :دیچیپ

  الوو-
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که گرفتم نگاه کردم.  یکردم و به شماره ا سکوت

  .درست گرفته بودم

  الووو-

  شما؟-

  ؟ی. نشناختنیثم رامیسم-

بگم که خودش به حرف  یچ  دونستمیبودم و نم متعجب

  :اومد

  میالدیم یما همه خونه -

  !شده؟ یزیچ-

  !؟یخبر ندار-

  ؟یاز چ-

کرده.  کیتصادف کوچ هی  الدی... ماینگران نش نیبب-

  صی ترخ ش یدو ساعت پ یکیبود.  مارستانیب شبید

که نگران نشن، ما هم  میشد. نخواست به خونوادش بگ

آپارتمان خودش. آرامبخش بهش زده بودن،  مشیآورد

  جواب دادم شویمن گوش نیاالن خوابه. واسه هم

   .کنم لی تا حرفاشو تحل دیطول کش هیثان چند
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  االن حالش چطوره؟-

  یصورتش زخم کممیخوبه. سرش شکسته بود و -

هم واسه چندتا   شبی. دستین یمهم زیشده بود. چ

  شینگهش داشتن که امروز گفتن طور شیآزما

  نجا؟یا  یایب یشی... چرا پا نمستین

  :دیندادم که آروم پرس یجواب

  !!با هم؟؟ نیقهر-

  اونجان؟ ایک ؟ینه بابا قهر چ -

  من و هومن و اشکان-

  :تر آورد و گفت نییپا صداشو

  !... پا شده اومدهدهیاز کجا فهم دونمیماندانا م نم نیا-

  امیباشه م-

  زمیعز نمتیب یم-

که قطع کردم رفتم سمت پنجره. گرمم شده بود.   ویگوش

  .دمیبهمن ماه رو نفس کش یپنجره رو باز کردم و هوا
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با  نمیمدرسه کالس فوق العاده داشت و ماش مامان

خودش برده بود. آژانس خبر کردم و تا اومدن آژانس، 

راه که بودم همه ش  یو آماده شدم. تو  دمیلباس پوش

بگم. فکر   الدیبه م یکردم که چجور یداشتم فکر م

اگه باهاش به هم نزنم و ادامه بدم بتونم  دیکردم شا

هم فکر کردم   یفطر از یبهش عالقه مند بشم ول

  ی. آدم وقتکنمیدر حق هردومون بد م شتریب ینجور یا

 دیقرار گرفته، با یاشتباه یرابطه  ه یحس کنه تو 

طرف مقابلش و آزار   ریبدون بهانه آوردن و تحق

   .رونیخودش از اون رابطه بره ب

  یاز برج ها یکیپنجم  یتو طبقه   الدیم ی خونه

به آپارتمانش   الدیبار با م هیبود. قبل از اون  هیفرمان

مدارک از  ی سر هیخواد   یرفته بودم. گفته بود که م

باهاش رفتم، اما چون  نی خونه اش برداره، واسه هم

  گهیلباساشو عوض کرد و با همد عیعجله داشت سر

  .رونیب میاومد

  رونیبرج متوقف شد، از فکر ب یآژانس که جلو نیماش

شدم. همزمان با  ادهیپ ه،یاز پرداخت کرااومدم و بعد 
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بست و به  یم  نشویکه در ماش دمیو د مانیشدنم، پ ادهیپ

  .اومد یسمت من م

  سالم-

اخم نگاهم کرد و با تکون دادن سرش جوابمو داد.  با

مرتب و کوتاه   ششیدرآورده بود و ته ر شوی لباس مشک

  .بود

آسانسور  . اول من وارد می به سمت آسانسور رفت باهم

 هی. روبه روم قرار گرفت و مانیشدم و بعدش هم پ

نگاه به سرتاپام انداخت و زل زد به صورتم. اخم 

به شالم  ی!! نگاهمو گرفتم و دستیداشت. اونم چه اخم

آوردم.  ینگاهش داشتم نفس کم م ینیسنگ ری. زدمیکش

  ه؟ینگاه کردم که بگم چ رتشسرمو باال گرفتم و به صو

چشماش که    دنیبا د یول ؟یکن یگاه من  ینجوریچرا ا

  .الل شدم دیبار یازشون م شیانگار آت

رفتم.  رونیو من هم از خدا خواسته ب  ستادیا آسانسور

کنارم قرار   مانیبزنم که پ الدویخواستم زنگ واحد م

 :گرفت و گفت
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  ؟یندار دیمگه کل-

  :رو هوا خشک شد. با اخم بهش نگاه کردم دستم

  !!بله؟؟-

  خونه دوست پسرشونو دارن دیآخه دخترا معموال کل-

  ستمین یمحض اطالعتون... من دختر معمول-

که بهم زد بهش پشت کردم و  یشخندیبه ن  تیاهم یب

 دهیکه پرس یبرگشتم سمت در و زنگ رو زدم. از سوال

نبودم که به حرف و فکر آدما  ی. دخترومدیبود خوشم ن

نفر  هی نیخودم بها بدم، اما حرف و نگاه ا  یدرباره 

  .برام گرون تموم شده بود
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گل از  مانیپ دنیدرو برامون باز کرد. ماندانا با د رایسم

نشست و شروع کرد باهاش از   کشیگلش شکفت. نزد

با همشون  یصحبت کردن. بعد از احوال پرس یهر در

  :دمیپرس رایرو به سم

  خوابه هنوز؟-

 رایشدم. اما چشم از سم مانیپ یچشم رینگاه ز  متوجه

  .نگرفتم

  رهیشده رفت دوش بگ  داریب شهیم یا  قهی نه؛ ده دق-

رو  رایاز مبال نشستم. سم یک ی یتکون دادم و رو یسر

  :گوشم گفت ریمبل نشست و آروم ز یدسته 

  ده؟ی ماندانا از کجا فهم دمینفهم-

  و؟یچ-

  الدویتصادف م-

مو به عالمت ندونستن باال انداختم و به ماندانا و  شونه

صحبت کردن از تمام ادا   ینگاه کردم. ماندانا برا مانیپ

کرد. داشت از   یدخترونه اش استفاده م یو اطوارها

گفت که قبال اقتصاد خونده اما چون نتونسته   یم نیا
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کنه دوباره کنکور شرکت کرده و اومده   دای پ یکار مناسب

روبه   زیَمن اخم به م هیهم با  مانی. پیناسوانش رشته ر

  .بود رهیروش خ

! نه که یکرد  یوا ! ماندانا جون توهم عجب فکر-

  !؟ختهیواسه روانشناسا کار ر

نگاهشو داد به  ظیحرف با غ نیا دنیهم با شن ماندانا

  :و در جوابش گفت رایسم

  یعالقه م اومدم روانشناس ی... من برازمیعز-

  :و هومن گفت مانیروبه پ یهم با ناز و لوند بعد

 هیگفت تو شرکتتون به  الدیخالصه اون دفعه که م-

شمارمو بهش دادم تا بهم زنگ   ن،یدار ازین دیجد  یروین

  بزنه

با باال   رای. سممینگاه کرد گهیبه همد رایو سم من

از ابروهاش به ماندانا اشاره کرد. بعدش   یکیانداختن 

  :بلند شد و گفت

  آشپزخونه؟ یایم قهیدق هیجان  نیثم-
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بهش  یگفتم و دنبالش رفتم. وقت یدیبه جمع ببخش رو

  :گوشه هی دیبازومو گرفت و منو کش دمیرس

  ؟یکن  یکار چیه یخوا ینم نیثم-

  !؟یچه کار-

ماره شو ش گهیدختره پرو پرو تو روز روشن داره م-

نگاش   ینیشیبز م نی داده به دوست پسرت، تو ع

  ؟یکنیم

  گفت که واسه کاره-

.... ایستی... توام... اصال تو باغ ننیولم کن بابا ثم-

دوستمون انقدر زرنگه همزمان داره رو مخ دو نفر کار 

  الدیم الد،ینشد م مانیپ گهی خودش م شی. حتما پ کنهیم

  ...نی... ا مانینشد پ

گذاشتم و با اشاره به سالن  مینیاشاره مو رو ب انگشت

  :گفتم

تو   یگیم یدار ی... چشنونیبابا... االن م سسیه-

  واسه خودت؟
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  الدیکه م یبعد از ماندانا بفهم  دیاصال تو چرا با نمیبب-

  ؟یدیمحل نم الدیتصادف کرده؟ چرا به م

   .خواست یکرد و جواب م یبهم نگاه م منتظر

  ست؟ین  نیموضوع ا-

  ؟یپس چ-

  خوام باهاش به هم بزنم  یم-

  !!؟؟ییییچ-

  ... چته؟سییه-

  ؟یگیم یدار یچ وونهید-

  بهش بگم نوی... االنم اومدم که همیدیکه شن نیهم-

هر دومون  الدیم یصدا دنیخواست جوابمو بده با شن تا

  میدیبه سمت سالن سرک کش

  ن؟؟یثم-

انداختم و جواب  رایبه صورت متعجب سم یکوتاه نگاه

  :دادم الدویم

  الدیبله م-
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  ؟ییکجا نمیبب ایب-

متعجب و هاج و واج تو  ی افهیرو با ق  رایسم

 یت هیبا  الدیآشپزخونه جا گذاشتم و رفتم تو سالن. م

حوله دور شونه  هیبا  یگرم کن سورمه ا هیشرت و 

بود. بهش  ستادهینم دارش، تو سالن ا یش و موها

. با لبخند بهم نگاه کرد و دم یسالم کردم و حالشو پرس

کرد و هردومون   اشاره ش یجوابمو داد. به مبل کنار

 .. منتظر بودم بچه ها برن تا باهاش حرف بزنممینشست
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شده  یچطور تصادف کرده و چ کهنیراجع به ا الدیم

 یداد. تنها کس یم ینظر هیام   یکرد و هر ک یصحبت م
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ساعت نگذشته بود   میبود. هنوز ن مانیکه ساکت بود پ

  :که بلند شد وگفت

 ای. توام که حالت خوبه فردا بالدیم رمیم گهیمن د-

هم هماهنگ کن   ی. با خانوم فتحمیکار دار یشرکت کل

  مصاحبه یبرا انیب

  !!گه؟؟ید هیک  یخانوم فتح-

متعجب بهش نگاه کرد که   مانیپ الدیحرف م نیا با

  :ماندانا آروم و دلخور گفت

  گنیمنو م-

  فهیضع کمیماندانا... حافظم  د یآها... ببخش-

  :گفت اشکان

  واسه تصادفه... مخش تاب برداشته دمیشا-

مبل برداشت و   یاز رو فشویزد. ک یلبخند زورک ماندانا

  :گفت مانیرو به پ

  د؟یبرسون ییمنم تا جا شهیم اوردمین نیمن ماش-

گرد شد و رو به من لب   رایسم یکه گفت چشما نویا

  :زد
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  چقدر پرروئه-

فرهنگ لغت  یو رومو اونور کردم. کال تو دمیگز لبمو

هم که  مانینشده بود. پ فیمراعات کردن، تعر را،یسم

  :مونده رو به ماندانا گفت تیمشخص بود تو معذور

  میباشه بر-

و هومن و اشکان هم عزم رفتن کردن. هومن  رایسم

  :رو به من گفت

  ن؟ی ثم یایتو نم-

  نه من هستم حاال-

 یبا نگران رایدرشت شده از تعجب، سم  یبا چشما  الدیم

نگاهش نداشتم...   یبرا یفیتعر ؟؟یبا ... با چ مانیو پ

سرخ  یحرف بهم نگاه کرد. چشماش کم ا یدن هیبا  دیشا

   .باعث شد نگاهمو ازش ببرم زشیشد. نگاه ت

در واحدو بست و اومد سمت  الدیاز رفتنشون م بعد

  :من

  شمیم زیعز شتیتصادف انقدر پ هیبا  دونستمیاگه م-

  .کردم یکارو م نیزودتر ا
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فکر بودم که از کجا شروع   نیزدم. تو ا ی لبخند مچهین

 هیقض نیا  یبگم که بدون جنجال و ناراحت یکنم؟ چ

  ریتموم بشه. به صورتش نگاه کردم. کنار ابروش و ز

   .بود دهید  بیکبود و آس کمی چونه ش 

  ؟یخور یقهوه م-

  خورمیآره م-

قهوه رو آماده کنه و  الدیتا م دیطول کش یا قهیدق چند

از مبال نشسته بودم و  یکیفرصت منم رو  نی. تو اادیب

رو   یمناسب تر یکاش جا یگفتم که ا یبا خودم م

  .کردم یحرف زدن باهاش انتخاب م یبرا

رو  ینیاومد. س رونیقهوه از آشپزخونه ب ینیبا س الدیم

کردم.  یگذاشت و کنارم نشست. تشکر  زیم یرو

  الدیم م یخورد یقهوه مونو م میکه داشت نطوریهم

  :دیپرس

  ؟یبگ یخوا یم یزیچ-

  :گذاشتم زیم یقهوه رو رو فنجون

  بگم دیبا  یچجور دونمینم یآره ول-
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بهم  یبهم انداخت و فنجونشو گذاشت کنار و کم ینگاه

  :خودمو جمع و جور کردم کمیتر شد.  کینزد

 یم یعنی...  یعنی... یمن مهم ی.. تو براالدیم نیبب-

  ...خوام بگم که

چشمامو چرخوندم و دستامو تو هم قفل کردم و   کالفه

 .دستمو گرفت الدیزانوهام که م یگذاشتم رو
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  بهش نگاه کردم متعجب

  ؟یگفت یخب م-
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که بهم زل  نجوریحرفمو بگم که هم یادامه   خواستم

 نیزده بود دستمو برد سمت دهنشو انگشت دوممو ب

  بهش زد یدندوناش گرفت و گاز آروم 

  ؟یهست یخوردن یلی خ یدونستیم-

چهار تا انگشتمو گرفت تو دستشو رو لبش گذاشت  بعدم

داشتم دستمو از دستش  یسع کهی . در حالدیو بوس

  :گفتم عیبکشم سر رونیب

  ..گی... دگهیبگم که دمن اومدم بهت  نیبب الدیم-

برد و  نیشد و فاصله شو باهام از ب  زی خ میهوا ن یب

  :کنارم نشست. همونجور دستمو گرفته بود قایدق

  ... حرفتو بگو یچ گهید-

که کرد از   یهم که داشتم با کار یذره تمرکز هی اون

دستاش گرفت و منو به سمت  نیرفت. سرمو ب نیب

  :خودش برگردوند

  یدیم یخوب  یچه بو-
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شونه م افتاده بود. زبونم قفل شده بود،   یرو شالم

گفتم که   راهیبگم. تو دلم به خودم بد و ب ی چ دونستمینم

  .نجایچرا بلند شدم اومدم ا

نگاهشو از چشمام گرفت و  د،یسکوت منو د یوقت

 دیلبم کش یشو گوشه دوخت به لبام. دوتا انگشت شست

  .و سرشو آورد جلو

   .خورد یبد شده بود. دلم داشت به هم م حالم

  یمتر یلیهم افتاد. صورتش تو م یرو الدیم یها  پلک

صورتم بود که محکم دستشو پس زدم و از جام بلند 

  ت یشدم. دستاش تو هوا موند و چشماشو از فرط عصبان

  .دیلبش کش یهم فشار داد و زبونش و رو  یمحکم رو 

  خواستم باهات حرف بزنم ی. مثال مگهیبسته د-

بود. دور  بهی. بغض کرده بودم. برام غردیلرز یم صدام

  .دور ی لیبود ازم. خ

  :و بلند شد د یتو موهاش کش یدست هکالف

  اد؟ی از من خوشت نم ه؟یچ ن؟یچت شد ثم-

  رمیمن م-
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قدم  یبرداشتم و راه افتادم سمت در. صدا فمویک و

کردم. مچ   شتریو سرعتمو ب دمیهاشو از پشت سرم شن

 نیو محکم برم گردوند و سرمو ب دیدستمو از پشت کش

 نینشون بدم لبمو ب یدستاش گرفت. تا اومدم واکنش

لباش خاموش  نیکه ب دمیکش یخفه ا  غیلباش گرفت. ج

  .شد

کردم با دستام هولش بدم عقب، اما زورم   یم یسع

کردم اون   یتقال م شتریمن ب ی. هرچدیرس  یبهش نم

از دستاشو برد پشت سرمو   یکیشد.  ی تر م صی حر

شم چونه مو محکم نگه   گهیو با دست د  دیموهامو کش

داشت. عقب عقب رفتم و از پشت خوردم به در. نفسم  

بودم.   رده. از ضعف خودم بغض کومدیداشت بند م

  .گونه م یرو دیاشکم چک

لحظه بعد ازم جدا شد. هنوز دستش پشت سرم بود  چند

و چشماش بسته بود. حالم از نفس هاش به هم خورد. 

هاج و  سی خ  یو چشما  ختهیهم ربا همون ظاهر به 

بودم. خواست بغلم کنه که با تمام توانم  ستادهیواج ا

   .چند سانت جابجا شد یپسش زدم، به اندازه 

  ...نیثم-
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بگم   یزیاشاره مو سمتش گرفتم، تا خواستم چ انگشت

 .زنگ در، نگاه هردومون برگشت سمت در یبا صدا
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 ی. دوباره صدامینشون نداد یکدوممون واکنش چیه

رفت  الدیدفعه دوبار پشت سِرهم. م  نی زنگ اومد. ا

نگاه کرد و متعجب سرشو آورد  یسمت در و از چشم

  :عقب

  !کنه؟ی م کاری چ نجایا نیا-

  :زمزمه کردم آروم

  ه؟یک-
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  :لب گفت ریتکون داد و ز یسر کالفه

  مانیپ-

با نگاهش دنبالم  الدی. می بهداشت سیسمت سرو رفتم

درو  رهیدستگ یکه خارج شدم صدا دش یکرد، از د

و گوشمو به در چسبوندم.   سی سرو یو رفتم تو دمیشن

  .آروم بود. متوجه حرفاشون نشدم یل یصداشون خ

نگاه به صورتم انداختم. کش موهام باز شده  هی نهیآ تو

بود.   ختهیازشون دو طرف صورتم ر یادیبود و حجم ز

اشکام رو گونه م  یپوست صورتم قرمز شده بود و جا

به صورتم دادمو  یسرو سامون هی عیمونده بود. سر

وارد سالن  ی. وقترونیدرو باز کردم و رفتم ب یآروم ال 

به گوشه و  یواشکیت داش مانی. پدمیند  الدویشدم م

من جا خورد و گره  دنی. با ددیکش یکنار خونه سرک م

کتش به  ری ابروهاش افتاد. دستاشو از ز نیب یکور ی

  الدیم یشده نگام کرد. صدا زی ر یکمرش زد و با چشما

  :از اتاقش اومد

  ؟یجاش گذاشت  نجایا ی. مطمئنمانی پ  ستین نجایا-
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به   ینگاهشو با مکث ازم گرفت و نگاه کوتاه مانیپ

و دوباره  دیبه صورتش کش  یکرد. کالفه دست الدیاتاق م

که دستشو کرد تو  دمید یناباور  نیبه من زل زد. در ع

از کوسن  یکی  ریدرآورد و انداخت ز شوی گوش بش،یج

. با تعجب بهش نگاه کردم. اخمش شی مبل کنار یها

 مانیاومد، پ رونیقش باتا زکه ا الدیتر شد. م ظیغل

  :برداشت شویخم شدو گوش عیسر

  !کردم داشیپ-

  :نگاه کرد مانی مشکوک و منتظر به پ الدیم

  !؟یماندانا رو برسون یتو مگه نرفته بود-

  با آژانس رفت-

از حضورش شده بود،  الدیم  یتیکه متوجه نارضا مانیپ

  :گفت عیسر

  برم گهیمن د-

لبش قرار   یبود. دستشو مشت کرد و مشتشو رو  کالفه

برگشت   یصاف کرد و با مکث کوتاه یداد و گلوشو کم

  :سمت من
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...  نیخوایخونه شما کار دارم... اگه م یمن طرفا-

  برسونمتون

  :با اخم و تعجب بهش نگاه کرد الدیم

  رسونمشیمونه... بخواد بره خودم م یم نیثم-

فرصته که از  نیبهتر دمیبه من نگاه کردن. د هردوشون

  .اون مخمصه فرار کنم

  رمیشده... خودم م رمید گهیمن د-

از هم باز شد و راه  یکم مان یپ یابروها  نیکور ب گره

رد  الدیاز کنار م یافتاد سمت در. منم پشت سرش. وقت

داغ بود.   شی شدم مچ دستمو گرفت. دستاش مثل آت یم

انگشتاش بود بعدم به چشماش   نیاول به مچ دستم که ب

   .نگاه کردم. چشماش سرخ شده بود

  ول کن دستمو-

  ...... من میحرف بزن دیبا نیثم-

  گفتم بهت ول کن دستمو-

دستمو ول  ی زل زدم تو صورتش. ناراض تیعصبان با

  .بلند رفتم سمت در یکرد. با قدم ها
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. اون میبود ستادهیهم ا یاتاقک آسانسور روبه رو  تو

چرا   دونستمی. نمنینگاهش به من بود و من به زم

 شیچرا دروغ گفت که گوش الد؟یم یبرگشت خونه 

کرد؟ اون   یداشت بهم نگاه م  یجامونده؟ چرا اونطور

و من از اون   ستهیخواستم آسانسور با یلحظه فقط م

آسانسور پنج   باالخرهفرار کنم.  نیو آتش نینگاه سنگ 

ش  وارهیمو از د هیتک عیاومد. سر ن ییطبقه رو پا

قدماشو  ی. صدارونیبرداشتم و با باز شدن در رفتم ب

نکردم.   یی. اعتنادمیشن یکرد م یکه پشت سرم حرکت م

شده بود و  کی تار بایاومدم هوا تقر رونیاز برج ب  یوقت

خش گرفته شو  یروشن بودن. صدا ابونیخ  یچراغ ها

 :دمیشن
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  .طرفه نی ا نیماش ؟یری م یکجا دار-

که  یریو آروم برگشتم سمتش، با دستم به مس ستادمیا

  :بود اشاره کردم نشیماش

  رمی. خودم مدیشما بفرمائ-

 ینگفت. ول یزیچ گهیدوباره به راهم ادامه دادم. د و

  :کنارم قرار گرفت نشیبعد ماش قهیدق هی

  سوار شو-

  تمیبود و ظرف ختهیاعصابمو به هم ر یحساب الدیم

هم بحث کنم.   یکی نیتونستم با ا ینم گهی بود. د لیتکم

  :شد ینم  الیخیب یول

  ؟یشنو یبا توام... نم-

سمت  ی شهیو بهش نگاه کردم. ش ستادمیا متعجب

بود، دست چپش رو فرمون بود  دهیکش نیی شاگرد رو پا

  .و برگشته بود سمت من

خودم  دیگفتم بفرمائ ن؟یشما چطور؟ گوش شنوا دار-

  رمیم
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  یتر م کیرو کج کردم. هوا تار ادهیبه سمت پ راهمو

شد. سردم شده بود. نوک انگشتهام از استرس و سرما  

لحظه   هی نیدر ماش یصدا دنیبا شنزده بود.  خی

اومد روبه روم   دم،یشو از پشت سرم د هی. سادمیترس

قرار گرفت و راهمو سد کرد. اون لحظه با خودم فکر  

 یچقدر سمجه! متعجب و عصب اده؟یکردم چقدر روش ز

  :کردم یخنده ا

  از من؟ نی خوا یم یچ-

بود و زل زده بود تو  ستادهیرو به روم ا ینجوریهم

لب  ری. ززدی برق م یکیصورتم. چشماش تو اون تار 

  :گفت

  یلعنت یخوا یم یاز من؟ چ یخوا یم یتو چ-

نگاش کردم. قدش از من بلندتر بود. مجبور  ناباورانه

تو  ی. کالفه دسترمیسرمو باال بگ دنشید یبودم برا

و انگشت اشاره شو گرفت سمتم و با   دیموهاش کش

  :گفت یمب یصدا

دختر   هی... تو االن مثل گمیم یچ نیخوب گوش کن بب-

و  یذاریرو کنار م  یخوب و حرف گوش کن لجباز
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رسونمت خونتون و   ی. من میشیم نیسوار ماش یریم

  . روشنه؟ میکنی هردومون امشبو فراموش م

کرد به  ی از تعجب باز مونده بود. چرا فکر م دهنم

کردم و  یعصب ی! تک خنده دم؟یحرفش گوش م

  :نگاهمو ازش گرفتم

   هه... از سر راهم گمشو-

از  فمویقدم اولمو کامل برنداشته بودم که بند ک هنوز

و برم گردوند. شونه م محکم به درخت   دیپشت کش

  :برخورد کرد. با دست مخالفم شونه مو گرفتم یکنار

  !؟یکنیم کاری ... چیآآآ-

  :خم کرد تو صورتم سرشو

  ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی-

  یکرده بود... نم یشده بود... اخم ترسناک یعصبان

  الدینبود... با م الدیشناختمش... بلد نبودمش... مثل م

  نیشد. اصال ا ینم یزدم عصبان یحرف م یهر جور

  یکه اخم م مانیفرق داشت. پ میزندگ یمرد با تمام مردا

  .رمیش بگ دهیتونستم ناد ی... نمدمیترس یکرد، م
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شجاعت داشتم جمع کردم تا بتونم دوباره حرفمو  یهرچ

از حرف نزدن  یتکرار کنم... اما نشد... نتونستم. وقت

  :و همزمان گفت نیمن مطمئن شد راه افتاد سمت ماش

  فتیراه ب-

کلمه هم حرف  هیتمام طول راه. اخماش توهم بود و  در

کرد. با سرعت  یم ینزد. حرصشو سِر پدال گاز خال

 یسبقت م نایکرد و از ماش یم یرانندگ  یسرسام آور 

گذاشت، استرس   ریمن هم تاث یرو تشیگرفت. عصبان

  تیموقع نیهمچ یگرفته بودم. عادت به قرار گرفتن تو

  .رو نداشتم یپرتنش یها

 چیه یدر خونمون نگه داشت، ب یکه جلو نویماش

درو باز  دم،یکش رونیب فمیاز ک  دویشدم. کل ادهیپ یحرف

دادم و    هیکردم و رفتم تو. درو بستم و بهش تک

خونه   نکهیدادم. از ا رونیچشمامو بستم و نفسمو ب

  یبعد صدا هیکردم. چند ثان یبودم احساس آرامش م

  .دیبه گوشم رس نشی ماش یها کی الست  غیج
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رو کنار   یشدم. لجباز  یشب دختر حرف گوش کن اون

شدم و اون منو رسوند خونه.   نشیگذاشتم، سوار ماش

  .اما هرگز نتونستم اون شبو فراموش کنم

  

  

 فصل اول انیپا
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 دیکرد. ترم جد یم یخودش رو ط یعیروال طب یزندگ

طبق  مویدرس یدانشگاه شروع شده بود. اکثر واحدا

  .نبودن نیسنگ یلیچارت، پاس کرده بودم و درسام خ

 ینم گهی افتاد، د الدیم ی که تو خونه  یاز اتفاق بعد

گرفت  یکه م ییبا تماس ها الدی. منمشی خواستم بب

کرد نظر منو راجع به خودش برگردونه و  یسع یلیخ

  دید یوقت یول ذاشت؛یناز کردنم م یمخالفت منو پا 

شاپ باهم   یکاف هیاونم کوتاه اومد. تو  هی کیحرف من 

  زیم هیهم پشت  یکه رو در روی و در حال میقرار گذاشت

 الدیم یو برا نیریبا دوتا فنجون قهوه که مال من ش

که از ابتدا روش  یبه رابطه ا م،یتلخ بود، نشسته بود

  .میداد انیپا یشده بود نقطه  دهیخط بطالن کش

بعد  یبود. کم ره یبه فنجون قهوه اش خ یاخم کمرنگ  با

چشمام  یو به من داد. نگاهش از رو دینگاهشو باال کش

  :. آب گلوشو قورت داددی سر خورد و به لب هام رس

  ستمیکه بابت اون شب متاسف ن یخوام بدون یم-

  دونستم یهم م یگفت ینم-

  بشم التیخ یسخته که ب-

@
mahbookslibrary



  ...الدیم-

باال گرفت و چندبار تکون داد و حرفمو قطع   انگشتاشو

  :کرد

  شتریتونم ب ی... نمیدونم که دوسم ندار یم نمیا یول-

  رمیفاصله بگ میاز خود واقع نیاز ا

  :کرد و ادامه داد یمکث

  .میباهم داشته باش یوقت کار چیه گهی فکر نکنم د-

هم   یتکون دادم. لباشو از حرص رو  یدیتائ سرمو

  :فشار داد

  ؟یآورد نیماش-

  نه-

  تونم برسونمت یکار دارم نم یلیاوه چه بد! خ-

 یبرداشتم و با خداحافظ فمویبهش زدم و ک یپوزخند

کافه رفتم. از کافه که  یبه سمت در خروج یکوتاه

دونم معموال بعد  ی. نمدمیکش یقیاومدم نفس عم رونیب

من   ه؟یچجور نینوع روابط حال طرف  نیاز تموم شدن ا
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کردم، مثل  یم  یحالم خوب بود. احساس سبک یلیکه خ

  .رو دوشم برداشته باشن از رو  ینیبار سنگ هی نکهیا

قطع  الدیارتباطمو با م  دنیفهم یوقت بایو شک مامان

هم   رایاز حد تصورم خوشحال شدن. سم شیکردم ب

کردم،   یبرخالف اونچه که فکرش رو م دیمنو د یوقت

  :خرسند و مطمئن گفت

خواد که  یم  اقتیداشتن تو ل ن؛یثم یکرد یخوب کار-

  نداره الدیم

  :باال رفته از تعجب نگاهش کردم که گفت یابروها با

  دختره ماندانا دوست شده نینشده با ا یچی هنوز ه-

  نبود که تنها بمونه یآدم الدینکردم. م تعجب

  ؟یدیاز کجا فهم-

  :و گفت دیگز لبشو

تو  تشونیزنگ زد و به مناسبت موفق الدیشب م یپر-

شده بود، من و هومنو   کیشر  مانیکه با پ یپروژه ا هی

که  یشام دعوت کرد رستوران. قبلش تو بهم گفته بود

  یباهاش تموم کرد
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  !خب؟-

. بهش شک  ادیبگو ب نمیکرد که به ثم د یچندبارم تاک-

 میدیرس ی. وقتیایبهت نگفتم که ب نمیکردم، واسه هم

بعله... حدسم درست بوده. آقا دست ماندانا  دمیاونجا د

ودش آورده رستوران. فکر کنم به خانومو گرفته با خ

  یتو شرکت هم استخدامش کرده. م ارشیعنوان دست

تا بهت بفهمونه حالش   ش ینیخواست تو با ماندانا بب

  بدون تو خوبه که منم نقشه هاشو زدم پوکوندم

   ...!!عجب-

  رایسم یسربسته برا الدوی م یاون شب خونه  انیجر

از  نکهینگفته بودم بعد از ا گهید یکرده بودم ول فیتعر

منو با ضرب و زور   مانیاومدم، پ رونیخونه ش ب

  :دمی کرد و رسوندم خونه. پرس نش یسوار ماش

  هم اومده بود؟ مانیپ-

  چطور؟-

  ینطوریهم-

  ؟یدیجون من چرا پرس-
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  گهیآخه پروژه واسه جفتشون بود د-

  !آره اومده بود...... جالبه-

  !جالبه؟ یچ-

 گرفت  یاونم سراغ تورو م-
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  !سراغ منو؟-

  :تکون داد و گفت سرشو

. همش دیتو مارو د میاون شب از در رستوران که رفت-

کرد، انگار که دنبال کس  یبه پشت سرمون نگاه م

 یم نیسوار ماش میبگرده! بعد از شام که داشت یا گهید
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از من و هومن اومد  یخداحافظ یبرا م،یکه برگرد میشد

   « ومد؟یسمتمون و روبه من گفت: » دوستتون چرا ن

  یزی. من چمیمن و هومن از سوالش تعجب کرده بود-

کار داشت وقت  کمی نینگفتم که هومن بهش گفت: » ثم

   « .ادینکرد ب

گفت و من به فکر اون دوتا چشم شورافکن   یم رایسم

اون چشم ها منو جستوجو کنن   نکهیبودم. از تصور ا

  .لحظه سراسر وجودم لمس شد کی یبرا

  رونیکه دور بازوم حلقه شد از فکر ب رایسم دست

  .اومدم

... به قول مامانم مردا ایند تیاهم الدیبه م نیثم گمیم-

 ازیپ رنیم کنن یسرخ رو ول م بیس نن،یهمشون هم

  زننیگاز م

خنده که باعث شد نگاه چندنفر   ریدانشگاه زدم ز وسط

  :گفتم یپرخنده ا یبچرخه سمتمون. با صدا

  ازیهلوئه تا پ هیشب شتریبه نظر من که ماندانا ب-

  شششیا-
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  .میبه سمت کالس رفت یخنده و شوخ با

*  

بهار از همه جا به   یپا یاسفند ماه بود و صدا  اواخر

و وسواس خاص   قهی. مامان با سلدیرس یگوش م

خونه رو عوض کرده بود و به  لیخودش، اکثر وسا

  یخونه تکون یکه من و مامان برا یادیلطف وقت ز

زد. مامان  ی برق م یزیخونه از تم م،یصرف کرده بود

خصلتش منم  نیا ؛یبود و پر از حس زندگ یپر از انرژ

من هم  یاز زندگ الدیرد. حذف شدن مآو یبه سر ذوق م

شده بود. مامانا و آقاجون  شیباعث مضاعف شدن انرژ

  دیع التیتعط  یقرار گذاشته بودن که همه با هم برا

  کینزد یبرا بایآقاجون. اصرار شک یالی شمال و میبر

از قبل شده بود،   شتریب گهیبه همد لیکردن من و سه

روز به مامان زنگ زد و  هیراستام بود که  نیدر هم

و  ان؛یهم با ما به شمال م اوشیس یگفت که خانواده 

  :که با مخالفت من روبه رو شد گفت یوقت

به  یاصال کار نای... ایریگ یوا... تو چرا به خودت م-

  خودشون یالی اونجا و انیتو دارن آخه؟؟ م

@
mahbookslibrary



واقف بودم و   زمیخواهر عز  یها ییکه من به توانا البته

کاراش منظور داره.   نیدونستم که قطعا از ا یم

پچ پچ   گهی گوش همد ریخصوصا که مدام با مامان ز

دارن.   ییکردن. پر واضح بود که برام نقشه ها یم

نکنم. حاال که خودشون  هودهیبحث ب گهیگرفتم د میتصم

 شده قرار بدن، منم تموم جامخواستن منو تو عمل ان یم

گفتم. راستش  یذاشتم به وقت خودش م یحرفامو م

رو   یزیچ هیتو لحظاتم باعث شده بود  الدیحضور م

برخالف ظاهر آرومم   نکهیراجع به خودم بفهمم؛ اونم ا

با زور پابندش  شهیکه نم یدارم. روح یروح سرکش

  یتو اون سن باعث شده بود پا به رابطه  مییکرد. تنها

احمقانه بود که  یرابطه  نیا دمیبذارم، شا یاحمقانه ا

که بود و  یکنم. هرچ ییباعث شده بود احساس تنها 

قسمت  یبا کس موییحاضر نبودم تنها گهیهست من د

  .ستیکنم که روح و قلبم متعلق بهش ن

*  

که  یینشسته بودم و به خاطر صدا شگاهیآرا  یصندل رو

کرد، اخم کرده بودم.   یم جادی موهام ا یرو یچی حرکت ق

من و  غیج غ یاز صبح اومده بود خونه و با ج بایشک
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کرده بود. حاال هم   شگاهی آرا یمامان و با خودش راه

بودو  ستادهیبود، ا ریکه با موهام درگ یشگر یکنار آرا

  یچیوقت بود موهام ق یلیخ نکهی. با اددا  یدائما نظر م

دست شده بود و  کی بلند و  یادینخورده بود و ز

چرا   دونمیکوتاه بشن، نم یکه کم ومدیخودمم بدم نم

نشون بدم!؟ فکر کنم  یکردم ظاهرمو ناراض یم یسع

کردم.   یکارو م نیبزنم ا بایتو ذوق شک نکهیا یبرا

  .گفت که من خواهر بدجنسم یانگار راست م 

  ی... تو نمنی خوب شد. ثم  یلیجون خ نی نوش یمرس-

  ؟یاخماتو وا کن یخوا

از موهام  یادیز  یبه خودم انداختم مقدار ی نگاه نهیآ تو

حال   نی. با اومدیاز مدلش خوشم م یکوتاه شده بود ول

  :گفتم

  کوتاه نشد؟ یادیز-

 گمیحرف نزن... م یکوتاه شد... الک یادیوا... کجا ز-

  رنگم بزن به موهات  هی نیثم
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کرده بود که هنوز  رییصورتش نگاه کردم انقدر تغ به

 یبهم نگاه م جان ی بهش عادت نکرده بودم. با لبخند و ه

  :دیکرد؛ مامان به دادم رس

. مردم از یخوش رنگ نیموهاش خوبه که به ا-

  .داشته باشن یمشک یخداشونه موها 

به   یبه صورت مهربون مامانم زدم. رنگ قشنگ یلبخند

. ومدیم یلیه به پوست سبزه ش خ موهاش زده بود ک

 رونیب شگاهیکارمون که تموم شد باهم از سالن آرا

 دهیتولدش خر یبرا اوشیکه س ینیماش با ی. شکمیاومد

شام برد  یبود رو با خودش آورده بود و ما رو هم برا

  .خودش  یخونه 

 دهیشام رو هم چ زیم اوشیخونه ش، س میدیرس یوقت

درآورد و با ژست   شویمانتو و روسر عیسر بایبود. شک

  :گفت اوشیرو به س ییمکش مرگ ما 

  خوشگل شدم؟؟-

  بای. شکدیخنده؛ نگاهشون به سمتم پرخ ریزدم ز یپق

  :رو در آورد و گفت دنمیخند یادا

 !؟ی خند یم یزهرمار... به چ-
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 یپرس یکه تو ازش م ینطوری... آخه ای چی... هچیه-

  جرئت داره که بگه نه؟ چارهیب نیا

  :سرزنش وار صدام زد مامان

  ...نیثم-

  :گفت وسانهیما  بایشک

  خوب نشدم؟ اوشیس-

  یچرا خانومم تو همه جوره خوشگل-

سرشو آورد عقب  هوی. دیبغلش کرد و سرشو بوس بعدم

  :و گفت دیبو کش کمیداد و  نیچ  شوینیو ب
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  یدیرنگ م ی بو کمیفقط -

خنده. مامانم با  ریز میکه گفت خودش و من بلند زد نویا

خندش  کهی در حال بامیکرد. شک یخنده نگاهمون م

  :گرفته بود گفت

... درسته خواهر شوهر  نی ببرن ثم ختتویمرده شور ر-

  یتو برا هفت پشتم بس یندارم ول

***  

بعد سالگرد فوت پدرم بود. طبق معمول هر سال   روز

مامان از صبح تو آشپزخونه مشغول بود، کمک منو  

حلوا تو   یرد کرده بود. بو راتیآماده کردن خ یبرا

   .بود دهیچی خونه پ

  یپرده  یاز نور از ال یتختم نشسته بودم. بارقه ا رو

  یکه دستم بود رو کنار ی. کتابدیاتاقم به داخل تاب

گذاشتم و به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. هوا 

که  یا یو صورت دیسف یبود. شکوفه ها  یکامال بهار

خوش  اط،یح  یگوشه  یدرخت زردآلو  ی رو شاخه ها

 یبه صورتم آوردن. انگار هوا  ونشسته بودن، لبخند ر

نذاشته بود که  بینص یپرنده ها رو هم ب یبهار
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 یم نییرو شاخه ها باال پا یاشون با سرمستچندت

 میتا بر ادیهم م بایگرفتم تا ظهر که شک می. تصمدنیپر

  نهیقدم بزنم. مقابل آ یکم رونیسرخاک پدرم، برم ب

خواستم موهامو جمع   یکردم. م شیآرا یو کم ستادمیا

تا کنار شونم  بایاومد کوتاهشون کردم، تقر ادمیکنم که 

کردم با کش پشت سرم  یکوتاه شده بودن. سع

صورتم  یتو  انهیاز موهام وحش یببندمشون. دسته ا

  یبهشون نگاه کردم. احساس خوب تی. با رضا ختیر

و  دیکه از ام ییبا چشما با،یداشتم. جوون بودم و ز

  .دیدرخش یآرزو م

  یرنگمو رو یو شال آب دمیپوش یکرم رنگ یمانتو

رفتم. مامان با دقت و  نیینداختم و از پله ها پاموهام ا

حلوا بود. با  یها سیکردن د  نیظرافت سرگرم تزئ

  :لبخند به صورتم نگاه کرد

  دخترم چه خوشگل شده-

  امیو زود م رونیتا ب رمیفدات بشم من. م-

  :به ساعت انداخت ینگاه

  برو مامان مواظب خودت باش-
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بستم و با   اطویشونم محکم کردم و در ح یرو فمویک

  .خونه  کی آروم راه افتادم سمت پارک نزد یقدم ها

خانوم   ه یتو اون ساعت از روز خلوت بود.  پارک

 کهی تو گوشش گذاشته بود و در حال یحامله، هندزفر 

زد. دوتا  یدستشو به شکمش گرفته بود آروم قدم م

  دنیبا دبودن.  یگرم دوچرخه سوار  طنتی پسربچه با ش

  الیبود و با فراغت خ شیکه سرش تو گوش یمرد جوون

که  کوچولوش یتاب نشسته بود و پسربچه  یرو

داشت با ذوق   ست،ین شتریمعلوم بود چهار پنج سالش ب 

داد، لبخندمو خوردم و به سمت  یهولش م اقیو اشت

ها رفتم. باغبون پارک مشغول آب دادن  مکت یاز ن یکی

و بعد از   دمی کش مکتین یرو یبه درخت ها بود؛ دست

 فمینبودنش، نشستم و کتابمو از ک سیمطمئن شدن از خ

که   یخوندن شدم. از همون لحظه ا مشغولدرآوردم و 

دنبالمه و  یاومدم حس کرده بودم کس  رونی از خونه ب

 یاالتیدم حتما خ کنه. بعدش فکر کر یداره منو نگاه م

  هیتک مکتین  یبه پشت کهیندادم. در حال یتیشدم و اهم

  .دادم، کتابمو ورق زدم یم
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از  میزنگ گوش یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

مامان،  یشماره   دنیاومدم و با د رونیعمق کتاب ب

از  کهی کتابو بستم و همونجور دستم گرفتمش. در حال

جواب دادم و به مامان  مویگوش شدمیبلند م مکتین یرو

که داشتم از در  یرسم خونه. وقت یگفتم که زود م 

 یبازم حس کردم کس رونیب ومدمیپارک م یخروج

به موهام  یدنبالمه اما به پشت سرم نگاه نکردم. دست

  ینیبوق ماش یگذشتم. صدا ابونیو از عرض خ  دمیکش

نکردم، مجددا  یی. اولش اعتنادمیرو از پشت سرم شن

بار  نیکه ا ینی به ماش تیبوق اومد. با اخم و جد یصدا

 .بود نگاه کردم ستادهیکنارم ا قایدق
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پشت  یآفتاب نکیو خودش که با ع مانیپ نیماش دنید با

  .فرمون نشسته بود، به وضوح جا خوردم

  ...شما-

  سالم-

  !د؟یکن یم کاری چ  نجایشما ا-

از نظر گذروندم و رو  دیبند سوالم، اطرافمو با ترد پشت

  :دمیبهش پرس

  !ن؟یدنبالم بود-

به رو به رو  یسرش زد و نگاه کوتاه ی باال نکشویع

  :انداخت

  زدم یاطراف دور م نی نه... داشتم ا-

  :به روبه رو اشاره کرد و گفت بعدم

  برسونمت؟ یخوا یم ه؛ی نوریا رمیمس-

  :گفتم تند

  خوام قدم بزنم ی. مستین یاج یممنون احت-
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  :تند گفت اونم

  االن وقت قدم زدنه؟-

  :گفتم یزیآم هیلحن کنا با

  وقت دور زدنه االن رینه خ-

که به خاطر تابش آفتاب   ییخندون و ابروها یچشما  با

 یمن بود. سر یتو هم گره خورده بودن، مشغول تماشا

تکون دادم، خواست  ه«ی»چ یبه چپ و راست به معنا

دستم افتاد و  یبگه که نگاهش به کتاب تو یزیچ

تکون داد و بعد از  ی حرفشو خورد. با مکث سر

  :گفت یدار  یپوزخند معن

  !!؟؟یخون یکه م سممیدون ژوان-

  :دستم جا به جا کردم یتو کتابو

  ه؟یبله مشکل-

  ... الزمته باالخره ینه ... چه مشکل-

  !اونوقت؟ یچ یعنی-

  یانگشتاشو دور فرمون قفل م کهی و در حال دیکش ینفس

  :کرد گفت
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مثل   یدختر الد،یمثل م یبودن با پسر نکهیا یعنی-

  دهیکتاب سوق م نیتورو به سمت خوندن ا

از  یکی که یپوزخند زدم و در حال یآرامش ظاهر با

  :دادم گفتم یابروهامو باال م

فکرشم   نکهی... دوم اکی نیا ستیدون ژوان ن الدیم-

 نیحدس بزن  نیکه با خوندن عنوان کتابم بخوا دینکن

  هستم یچجور دختر 

  :شد ینگاهش به چشمام پل زد و جد دوباره

  یستین ی دختر معمول-

که کج کرده بود منتظر   یتنگ شده و سر یچشما  با

 یبرقرار بود. نم مونیجوابم بود. همونجور ارتباط چشم

خودمو کنترل کنم   نکهیا یخواستم بحثو ادامه بدم. برا

انداختم و انگشت اشاره مو  نیینگم سرمو پا یزیو چ

لبم فشار دادم؛ به خودم که مسلط شدم نگاهمو باال   یرو

  یرو  رشیکنم و برم که با نگاه خ یفظکه خداحا دمیکش

بودن، رو به  ختهیصورتم ر یموهام که سرکشانه رو

هام شده بود. دست و پامو گم کردم. با  رو شدم. محو مو

 کهی شال و در حال ریدست آزادم موهامو فرستادم ز
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 هیلب گفتم که شب ریز یگرفتم کلمه ا یم  شیراهمو پ

   .خداحافظ بود

قدم که برداشتم، نفس حبس شدمو آزاد کردم و   چند

  .گذاشتم دیکوب یکه متفاوت م یقلب یدستمو رو

*** 
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سال رو کنار خونواده گذروندن   یانیپا یساعت ها چقدر

 ی الیشمال و می رفته بود یتونست خوب باشه. همگ یم

کوچه باغ. در   هیبود تو  یمیقد یالی و هیآقاجون. 

بزرگ بسته   ری زنج هیداشت که با  یرنگ بزرگ یریش

ساختمون   هی سمت چپ  یرفت یشد. از در که تو م یم
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 ادمیکه  ییجداگونه بود که حالت انبار داشت و تا اونجا

متر جلوتر  ستیبالاستفاده بود. حدود دو شهیهم ادیم

که شامل  ییگرفت. نما یقرار م دید یتو یبازتر ینما

شد.   یم یمیعالمه درخت قد هیاستخر بزرگ و  هی

 یتا به ساختمون اصل یرفت  یباال م دیتا پله رو با ستیب

ها نرده  هپل نیپاگرد ب نی اول ی. جلویدیرس یم الیو

 یکرده بود که منظره  دایشده بود و حالت تراس پ یکش

کرد. بعد از پاگرد  یم انیاطراف نما یرو از نما یقشنگ

و   یپله قرار داشت و بعد از اونم در چوب گهیچندتا د

  .رنگ ساختمون یقهوه ا

بودن،  یو زن عمو تو آشپزخونه مشغول آشپز مامان

زد  یم یسر هیبهشون  کباری قهیمامانا هم هر چند دق

تر کارها رو تموم کنن که   عیکرد که سر یو گوشزد م

. مهمونمون میو بعدشم مهمون دار کهینزد لیسال تحو 

شوهرش بودن که قرار بود بعد از  یو خونواده  بایشک

نظر عمه  ریاونجا. من و تبسم ز انیب لیو سال تح

داشتن   یهم سع ونی. آقامی دیچ یم نویرضوان هفت س

بکشن که سرشار از برگ   اطی ح یبه سر و رو یدست هی

   .درخت ها بود
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سفره  یرو رو یشدم تا تنگ ماه یکه خم م یحال در

 یصورتم. تنگ رو گوشه  یتو  ختیبذارم موهام ر 

و موهامو پشت گوشم زدم.  ستادمیسفره گذاشتم و ا

که باعث  یافتادم. نگاه مانیپ بینگاه عج ادیناخودآگاه 

خودم  ییتو الک تنها یطوالن یقیشده بود اون روز دقا

سرخاک رفتن و  یبه پا نوهم سکوت م هیفرو برم، بق

بودم اون روز  دهیپدرم گذاشته بودن. هنوز نفهم ادی

کرد. از حس و  یم کاریما چ یخونه  ابونیتو خ مانیپ

. ومدیشدم خوشم نم یبهش دچار م دنشیکه با د یحال

که  یکرد. حس یم جادیرو در من ا یحس مبهم دنشید

که  یهرچ یول  هیچ دونستمیکه نم ی. حسدمیترسیازش م

  .ستین ندمیدونستم مبتال شدن بهش خوشا  یبود م

که قبل از رفتنمون به شمال  ینیب شیقابل پ ریغ اتفاق

بود که البته همشون   الدیم یدر پ یپ یافتاد، تماس ها

کردم که چرا  یجواب مونده بودن. واقعا درک نم یب

  رایسم نکهیزنه؛ خصوصا ا یدوباره داره بهم زنگ م

رو  میو ماندانا با هم هستن. تموم سع الدیگفته بود که م 

تماس هاشم اصال  لیدور بمونمو دل الدیم ازکردم تا  یم
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به شدت  مینداشت چون از نبودش تو زندگ یتیبرام اهم

  .بودم یراض

  عمه حواست کجاست؟ نیثم-

  :اومدم رونیعمه رضوان از فکر ب یصدا دنیشن با

  جونم عمه؟-

  ستیاون تنگ اونجا جاش خوب ن گمیم-

  پس کجا بذارمش؟-

  نهیامممم... بذارش اونورتر بغل آ-

صددفعه جا به جا کردم تا باالخره مورد رو  یماه تنگ

سفره که تموم شد  دنیپسند عمه رضوان واقع شد. چ

به اتاق مشترکم با تبسم رفتم تا لباسامو عوض کنم. 

سوز داشت.  یاومده بود و هوا کم یادیبارون ز

اتاق مشغول برانداز  یقد نهیلباسامو عوض کردم، تو آ 

شد. درو آروم  وارد اتاق همکردن خودم بودم که تبسم 

  :به سر تا پام نگاه کرد تیبست و با لبخند و رضا

  لباسا نیا  ادیچه بهت م-
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صورت مهربونش لبخند زدم. متوجه شده بودم که از   به

اما  دیرس یدمغ به نظر م یشمال کم میبود دهیرس یوقت

  شیآرا زیم  یفرصت نشده بود ازش بپرسم. رو صندل

مشغول شونه زدن  یگرفته ا ی افهی نشست و با ق

داشت که  ی و فرفر ییطال  یموهاش شد. تبسم موها

بافتشون، با  یم نگره نخور نکهیا یاکثر وقتها برا 

دوتا دندون جلوشم  نیو ب یعسل  یو چشما دیپوست سف

شد.   یم دایپ دیخند ی م یفاصله بود که وقت کمی

که داشت باعث شده بود همه  یو ناز ذات یمهربون

دوسش داشته باشن. به سمتش رفتم. شونه رو از 

  :دمیموهاش کش یدستش گرفتم و رو

  ؟یشده؟ چرا دمغ یچ-

  :دیکش یآه

  ن؟یثم-

  جونم-

خوشت   یکه تا حاال... تا حاال شده از کس گم یاممم ... م-

 حالت عوض بشه؟ دنشیمثال با د یعنی اد؟یب
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  !حالم عوض بشه؟-

... مثال قلبت تندتر بزنه... چشماش گه یخب آره د-

کشف نشده    نیسرزم هیحالتو منقلب کنه... برات مثل 

   ...باشه

شد.  یرنگ م یگفت و لبخند من رفته رفته ب یم تبسم

رو  مانیبه اسم پ یا بهی غر یاز درون، چشما ییندا

اون  الی کرد. انگار که خ یمن خاطر نشان م یبرا

کرده بود و قصد داشت منو  جاد یا یچشما، دور من حباب

. اما قبل از ارهی در ب قیو آسمون به حالت تعل نیزم نیب

دور بشم به خودم تلنگر زدم و در  قتیاز مرز حق نکهیا

  :بافتم گفتم یتبسم رو م ی موها کهی حال
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  ؟ینکنه عاشق شد هیچ-

  دونمینم-

و دوباره  دیکش یبه خودش نگاه کرد، نفس نهیآ تو

  :زمزمه کرد

  دونمینم-

 زیزدن به م هیرو دور موهاش بستم و با تک کش

رو به روش قرار گرفتم و منتظر بهش نگاه   شیآرا

  :رهیکردم. مشخص بود که فکرش درگ

 یکه برا یمارستانینفر هست... تو همون ب هی-

  شناسمشیم شهیم یسال هی. رمیم یرآموز کا

  :ابرومو باال دادم هی

  ...خبببب-

شد و باهام  کیمختلف بهم نزد یبا بهونه ها  یچندبار-

از همون بهونه ها شماره    یکیحرف زد. آخرش هم با 

 امیب نکهیقبل از ا شی دو روز پ نکهی مو گرفت. تا ا

  تهران بهم گفت که دوسم داره
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انداخته  نییو لوچه شو جمع کرده بود و سرشو پا  لب

کرد. به حالت   یم یبود و داشت با انگشت هاش باز

  :بامزه ش لبخند زدم

  بهش؟ یگفت یتو چ-

  ... مثل احمقا فرار کردمیچیمن؟ ه-

  :خنده که با اخم نگام کرد. گفتم ریز زدم

  ش؟ هی بقاز دست تو ... خب حاال -

از خودم بدم  یلی. بعدش خدیاونم بلند بهم خند یچیه-

  کنه یخودش مسخره م م شیاومد. حتما االن داره پ

  !مسخره ت کنه ی... واسه چوونهید-

کنم... آخه اصال فکر  کاریچ  دونستمیهول شده بودم نم-

  کنه یکردم اون به من توجه  ینم

  چطور؟-

سال آخر   یاز من بهتره... دانشجو یل یخب اون خ-

که تا  هیپسر نیخوشگله، جذاب تر په،یخوشت  ه،یپزشک

  که اونجان بهش نظر دارن ییدخترا ی. همه دمیحاال د

  ؟یخب که چ-
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  ؟یخب که چ یچ یعنی...  نیثم یوا-

  :خوش اشاره کرد و ادامه داد به

  چیه رستانمینگاه به من بنداز. صورتم با دوران دب هی-

و   یفرفر  یموها نیاندام تپلم و ا نینداره. با ا یفرق

  کنه یبه من نگاه م یدندونام آخه ک  نیب یفاصله 

  :رو نگاه کرد وگفت نییپا یدینا ام با

  ستیقدمم که اصال بلند ن-

  :بهش نگاه کردم یاخم مصلحت  با

! اوال که ؟یزن یم یدار یحرفارو از کجات درآورد نیا-

 ی. دوما هر کیهم خوب و خانوم و خوشگل یلیتو خ

خودشو اونطور که   دیظاهر خاص خودشو داره و با

 یکه خوشگل یهر دختر  یعنی. سوما... رهیهست بپذ

حق رو   نینداشته باشه ا ی منحصر به فرد و اندام عال

بشه و عشق رو  شتهدوست دا ینداره که از طرف کس

  تجربه کنه؟

  ؟یکن یطور فکر م نیتو ا-

  یخودت باش هیمعلومه... فقط کاف-
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  :زد لبخند

 ی. مثل خواهرم منیچقدر خوبه که تورو دارم ثم-

  یمون

جلو گذاشتم و بغلش کردم. همون لحظه در اتاق   یقدم

ما  تیوضع  دنیباز شد و آرمان کله شو آورد تو. با د

باز شد و اومد تو؛ دستاشو از هم باز کرد و با  ششین

شو جمع   افهیادا و اطوار دوتامونو در بر گرفت. تبسم ق

. دیکش ساشوی کرد و با اعتراض پسش زد. آرمان هم گ

  .ل دادم سمت درهو  وو جفتشون دمیخند

*** 
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و   بایبود که شک لیساعت بعد از سال تحو کی بایتقر

و مادر  بای. با شکالیبا خونواده ش اومدن و اوشیس

و   اوشیکردم و با س یخانوم، روبوس مای شوهرش، س

نفر  نیگفتم. آخر کیو تبر دیپدرش دست دادم و ع

  :بود که اومد تو و سالم داد لیسه

  سالم-

  :زدم یلبخند

   سالم-

از من بزرگتر بود. از نظر ظاهر   یپنج شش سال لیسه

  یبود. تو جمع ما سع اوشیبرابر اصل س یو اخالق کپ

  اوشیدونستم اونم مثل س ی تر باشه اما م یکرد جد یم

کردم.   یباهاش احوال پرس  یعاد یلیشوخ طبعه. خ 

قائل بودم. از  یادیاحترام ز اوشیس یخانواده  یبرا

از  یهرگز رفتار نادرست هک ومدینم ادمیاون گذشته 

خود   با،یشک  یرغم حرف ها یباشم و عل دهید لیسه

به من نگفته بود به  یزی چ مایوقت مستق چیه لیسه

  نیکه باهاش سرسنگ میدید ینم یلیدل  نیخاطر هم

   .برخورد کنم
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  یخانوم معن ما ی و س بایشک  م،یرو به جمع برگشت یوقت

  کاتینگاه کردن و با لبخند به تبر  گه یدار به همد

  .مرسوم سال نو، با خونواده مشغول شدن

و زن عمو واسه شام سنگ تموم گذاشته بودن،  مامان

آوردن پارچ دوغ به  ی. برام یدیچیشام رو م زیبا تبسم م

  .آشپزخونه رفتم که آرمان هم دنبالم اومد

  ؟یخوا یم یزیچ-

  نه-

  !آشپزخونه؟ یوا... پس چرا اومد-

خونواده شم دنبال خودش    یواسه چ اوشی... سنیثم-

  نجا؟یآورده ا

  یبودم. نگاه دهیند یاون موقع آرمان رو اونطور جد تا

کامال  کلشی، هکرده بود  رییبه سرتا پاش انداختم. تغ

  .فرم اومده بود و مدل موهاشم عوض کرده بود یرو

  ؟یچ یعنی-

  جواب منو بده-

  دونم یمن چه م-
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  :کرد اخم

  !کنه؟ یبهت نگاه م ینجور یچرا ا اروی نیا-

کرد. با   یخرج م  رتیم گرفته بود. واسه من غ خنده

خودمو به اون راه  هیدونستم منظورش چ یکه م نیا

  :زدم

  ه؟یک اروی-

  ها یپاش یزنمت نتون یجور م هی نیثم-

  :داشتم سمت در رفتم یپارچ دوغ رو برم کهی حال در

  بچه پررو نمیاعهه برو کنار بب-

  :سد کرد راهمو

  ؟یسرت کن  یروسر هی شهینم-

  :گرد شد و با بهت گفتم چشام

 میبر ای!! ب؟؟ی زن یحرفارو م نیکه ا ییتو  نیآرمان... ا-

  زشته زیسر م

جلوشون کت واک   یجلف و بدون روسر ی لباسا نیبا ا-

  نجامی... انگار نه انگار که من ایراه انداخت
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و   یمثل برادر نداشتم دوست داشتم. با مهربون آرمانو

کرد و   هیتک واریبه د نهیلبخند نگاهش کردم. دست به س

  :با اخم بهم نگاه کرد

  هوممم؟؟-

  ریو زبونمو براش درآوردم. خنده شو خورد و ز دمیخند

رو   دنمیخند ی. ادادمینثارم کرد. بلندتر خند یلب کوفت

  .درآورد

  ن؟یثم یخند یم یاز چ-

  :تبسم برگشتم سمتش یصدا با

  زده باال رتشی... آقا آرمان رگ غیچیه-

پشت گردنش  یگرفت و دست روایشو از د هیتک آرمان

به رفتن  یرفت. تبسم نگاه  رونی و از آشپزخونه ب دیکش

  :آرمان کرد و پاچ رو از دستم گرفت

  !وا... چش بود؟-

  ناراحته لیبه خاطر حضور سه-

بود  شیجانی که برگرفته از هوش ه ییبا صدا تبسم

  :گفت
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  ؟یاومدن خواستگار-

  دیکدومه! اومدن ع یخواستگار ... شنونی بابا م سیه-

  !یدنید

  :چپ نگام کرد چپ

  نمیراستشو بگو بب-

  مهینره بحثمون ن ادتیجونم... تازه  ستیخبرا ن  نیاز ا-

دکترتون مفصل   یدر مورد آقا دیتموم مونده ها... با

  یبد حیتوض

. دست دیشد و لبشو گز زونی لب و لوچه ش آو دوباره

  :آزادشو تو هوا تکون داد

فکر کنم هنوز که هنوزه داره به فرار  نیثم یوا-

  خنده یمسخره م م

  .میغذا رفت زیو به سمت م دمیو بازوشو کش دمیخند

*** 
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و  یرفتن و رستوران گرد د یبا خر التیاول تعط ی هفته

گذشت.  گهید یخانوادگ ی ها حیو تفر ی مهمون یگاه

 یرو هم دعوت م اوشیس  یهمه جا خونواده   بایشک

 لیسه ومدن،ینم  اوشیکه پدر و مادر س یوقت یکرد. حت

بود. هرچند ارمان  یو مودب  یاجتماع یلی. پسر خ ومدیم

جمع  یتو لیکه سه یوقتو  ومدیاصال ازش خوشش نم

دونگ حواسش به   شیکرد. و ش یما بود مدام اخم م

 یمن م کی نزد لیدفعه که سهمن و ظاهرم بود. هر 

خواست سر حرفو باهام باز کنه، آرمان  ینشست و م

  یچیگرفت که اونم ه یم افه ی ق یو جور نمونیب ومدیم

رفتار آرمان از نظرم درست نبود  نکهیگفت. با ا ینم

به تنها   یبودم؛ چونکه اصال عالقه ا یازش راض یول

  بایحرفاش نداشتم. از دست شک دنیو شن لیشدن با سه
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  یدونست ول یاحساس منو م نکهیبودم، با ا یعصب

  ی.تو اون اوضاع تماس هادادیبازم به کاراش ادامه م

  ایخودش!  یبود برا  یهم داستان الدیوقت م یوقت و ب

   .«بده کارت دارم ابداد که »جو یم امیپ  ای زدیزنگ م

. تبسم دیخر رفته بودن نایغروب بود و مامان ا یدمدما

حموم بود و منم تو اتاق مشغول جمع و جور کردن 

 یشماره  دنیزنگ خورد. باد میبودم که گوش لمیوسا

  یهم فشار دادمو و لحظه ا یلبامو محکم رو الدیم

مکث تماس رو برقرار کردم.   یچشمامو بستم. با کم

دونم  ینم یکردم آروم باشم ول یگرفتم و سع ینفس

  :چقدر موفق بودم

  بله؟-

  :گفت یبم شده و خشدار یباصدا

مبارک! چه عجب جوابمونو   دتیبا معرفت؟ ع یچطور -

  !باالخره  یداد

  حاال که جواب دادم حرفتو بگو-

  سرت شلوغه انگار-
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فهممت! اون تو  یواقعا؟ نم  هیتو هدفت چ  الد ی.. مالدیم-

  م؟یندارباهم  یوقت کار چیه گهید یکه گفت ینبود

  :گرفت و گفت ینفس  یطوالن هی از چند ثان بعد

 کاریتونم! چ یگفتنت برم... نم الدیمن قربون اون م-

  کنم؟

  تمومه یما همه چ  نیبا من حرف نزن. ب ینجوریا-

کم گذاشتم؟   ی... مگه من برات چ نیثم یرحم  یب یلیخ-

  ؟یزن یپسم م یدار ینجور یکم دارم که ا یچ

سراغ   گهیکنم د ی! فقط خواهش میکم ندار یچیتو ه-

  ریمنو نگ

  :باال برد صداشو

خوامت. دور و  یمن م یفهم یچرا نم یتونم لعنت ینم-

با   یکرد کاری توئه! چ شی فکرم پ یبرم پر از آدمه ول

  من؟

  :بگم که ادامه داد ی زیچ  خواستم

من  یرو جا یا گهیبه خدا اگه بفهمم کس د نیثم-

  ...کش  یکشم... م یبه خدا جفتتونو م یآورد
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خاموشش   دشیروش قطع کردم و با فشردن کل ویگوش

تخت نشستم و دستامو پشتم گذاشتم و به  یکردم. رو

  .بود یاز هر فکر یسقف زل زدم. مغزم خال

***  

. تبسم میبود و ما عازم تهران بود نیفرورد چهاردهم

رفت  میرفت فرودگاه و مستق  دیدو روز قبل همراه آقامج

کرد، که همون روز   یطاقت یاصفهان. عمه هم انقدر ب

که  یدر مورد پسر یبرگشتن تهران. تبسم کل دیبا آقامج 

بهش ابراز عالقه کرده بود صحبت کرد. مشخص بود 

 یسع یلیداره. خ ینییبه نفس پا ادکه در برابرش اعتم

اما بازم تو بدم  رییمسئله تغ نیکردم نگاهشو نسبت به ا

زد.   یو اضطراب فاحش موج م ینگران هیچشماش 

  :میکنار ساحل و با هم قدم زد میروز قبل از رفتنش رفت

  ه؟یحاال اسمش چ-

  :گفت یفتگیقدماش کم شد و با ش سرعت

  مقدم انی... شاانیشا-

  ادیمقدم... به نظر برازنده م انیدکتر شا-
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  برازنده س ی ادیکه ز نهیمشکل منم هم-

  اهل کجاس؟-

  اصفهان-

 دشیرو بگو... تموم ام یاوه اوه... عمه رضوان طفلک-

 یگرد یو برم شهیسال درستم تموم م هی نیکه ا نهیبه ا

 یکه رفت یرفت گهیتو د دونهینم گهیتهران، د
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  :بازوم زد به

... یدوزیو م یبر یواسه خودت م ی... چنیاعه ثم-

  ستیمعلوم ن یز ی هنوز که چ
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از نظر من با اون  یمعلوم نبود ول یزینظر تبسم چ از

  یپروژکتور نوران هیتبسم مثل  یکه تو چشما یبرق

 یآقا ی قهیو دم به دق یطوالن یکرد و تلفن ها یعمل م

تبسم از چشم من دور مونده بود،  الیدکتر، که به خ

  .معلوم بود ز ی همه چ هگید

کاپشنمو بستم و با  پیاومدم و ز رونیفکر تبسم ب  از

پله  نیبرداشتن چمدونم به سمت پله ها رفتم. تو پاگرد ب

  :ها آرمان چمدونو ازم گرفت 

  ارمیبده من م-

انداختم.  رون یبه ب یبه آرمان دادم و نگاه چمدونو

که داره به طرف ساختمون   دمید اطیرو تو ح لیسه

مامان  نی. آرمان چمدونمو تو صندوق عقب ماشادیم

بست، نگاه اخم  یدر صندوق رو م کهی گذاشت و در حال

بودم و  ستادهیپاگرد ا  یبه سمت من که هنوز تو یآلود

  لیکردم انداخت. سه ینگاه م اطیداشتم از اون باال به ح 

من نگاه کنار آرمان، باهم دست دادن بعدش به  دیرس

سالم تکون داد که جوابشو   یبه نشونه  یکرد و سر

تر. سرشو   کیدادم. از کنار آرمان گذشت و اومد نزد

  :باال گرفت
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  شما؟ نیخوب-

  شده؟ یز یممنون. چ-

باهاتون حرف  قهیخوام چند دق یخانوم م نینه... ثم-

  بزنم اگه ممکنه

  باال دیبفرمائ-

به آرمان    یزد و به سمت پله ها اومد. نگاه یلبخند

  زیر  یانداختم. دستاشو به کمرش زده بود و با چشما

 یشده زل زده بود به من. بهش اشاره دادم که کار

  .همونجا تموم بشه هیخواستم اون قض ینکنه، م

نبود. مامانا و آقاجون با عمو و زن  ال یو یتو یکس

تهران شده بودن، آرمان هم موند که  یعمو صبح راه

 میرو خاموش کرده بود نهیبا من و مامان برگرده. شوم

از مبال  یک یسرد بود. دستمو به سمت  یکم الیو و

  یمبل تک هی  یرو لی. سهنهیگرفتم و تعارف کردم بش

مبل دو نفره. پامو  هی ینشست و من روبه روش رو

  الیو یتو یزدم. نگاه یلبخند مچهیپا انداختم و ن یرو

  :چرخوند

  ستن؟ی خانوم ن الیل-
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 هیبخره  یهمکاراش سوغات  یخواست برا یمامان م-

هاست. دم  یکینزد نیکه هم یسر رفت تا بازار محل

  افتاده بود ادشیرفتن 

  ن؟یما خوردصداتون گرفته، سر یکم-

  کردم دایپ یبهار آلرژ یگمونم به هوا ینه... ول-

  نی مواظب خودتون باش شتریب-

سکوت   نمونیب یزدم. چند لحظه ا یمصلحت لبخند

گرفت،   شویشون یعرق پ یبرقرار شد. با دستمال کاغذ

ضرب  نیبود و با پاش رو زم  ینگاهش از من فرار

گرفته بود. من اما تو سکوت و سکون کامل بهش نگاه  

خواست بزنه   یکه م  ییکردم. در مورد حرفا یم

رو   ییویسنار حینداشتم، چون قصد توض یکنجکاو

داشت که من تا آخرشو از حفظ بودم. باالخره شروع 

  :کرد

 دنیاالن با د یحرفا آماده کرده بودم که بگم ول یلیخ-

  دیشما همش از ذهنم پر

  :و با نگاه کردن به من ادامه داد  دیکش ینفس
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 روزید یخوام بهتون بگم، قصه  یکه م یراستش حرف -

  یخواستگار یکه برا ی. از همون موقعستیو امروز ن

  .دیخونتون، دلم... دلم براتون لرز میاز زن داداش اومد

   .کردم... نگاهمو از چشماش گرفتم جهی سرگ احساس

از احساسم مطمئن   نکهینگفتم به خاطر ا ی زیتا االن چ-

 یحس زودگذره. ول هیکردم  یفکر م لینبودم. اوا

  نکهیگفتن احساسم مردد بودم تا ا ینبود. برا نطوریا

پارسال مامانم گفت براتون خواستگار اومده. بعد از  

خوام که از  یو نمتونم  یمطمئن شدم که نم  گهیاون د

به مامان گفتم با زن داداش   که نهیدستتون بدم. ا 

 میمدت هم زن داداش گفت صبر کن نیصحبت کنه. تو ا

  ...میبذار شی مناسب پا پ تی موقع هیو تو 

 !ن؟یبذار شیپاپ-
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  هیخواستگارخب آره... منظورم -

  :رفت. ابروهامو باال دادم یتند م چقدر

  د؟؟یمگه شما از جواب من مطمئن-

کرد   یمن مضطربش م یکرد. حالت جد  یخنده ا تک

  :انگار

  ستم ینه معلومه که مطمئن ن-

  :تر کردم میلحنم رو مال یکم

شما از نظر من پسر متشخص و  ل،ی آقاسه دینیبب-

  لیاص یخونواده  هیبا  نی هست یموجه

نگاه کردم؛ سراپا گوش شده بود و زل زده بود به  بهش

  :. ادامه دادمگمیم یچ نهیدهن من که بب 

  ندارم یمن واقعا نسبت به شما احساس ی... ولیول-

  :زود جواب داد یاز حرفم جا خورد ول یکم
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 ی... شما که کسستین یمشکلمنظورتون عشقه؟ خب -

فرصت  هیبه من  نیتون یپس م ستین  تونیتو زندگ

که احساس من شمارو هم   دمی... بهتون قول منیبد

  کنه یم ریدرگ

  ست؟ین میتو زندگ یکس نیدونیشما از کجا م -

  :زدم و خودم جواب خودمو دادم  یپوزخند

 یبهتون گفته... البته دروغ بایآها خب معلومه... شک-

 ی... ولستیمن ن یتو زندگ یهم نگفته واقعا هم کس

  ستین نیمسئله ا

  ؟ هیپس چ-

  نیمن باش یخوام شما تو زندگ یکه نم نهیمسئله ا-

  !آخه چرا؟ -

  :بگم گفت یز یخواستم چ تا

دونم که احتمال عشق تو نگاه اول کمه  یمن م دینیبب-

  شنیبعد از ازدواج عاشق م ای لیخ یول
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. بالعکس متنفر  شنیهام بعد از ازدواج عاشق نم یلیخ-

  سکیخودم و شما ر یسر زندگ تونمی... من نمشنیم

  کنم

معلوم بود که فکرش    یبود ول رهیاخم به من خ با

کاپشنم حس  بیاز تو ج مویگوش ی برهی. ورهیدرگ

شد.  شتریسردردم ب دمیکه د  الدویم یکردم. شماره 

گذاشتم. با   بمیتو ج  ویتماس رو رد کردم و دوباره گوش

  :نگاهش کردم لیسه یصدا

. من واقعا دوست یفکر کن شتریخوام که ب یازت م-

  نیدارم ثم

تو چشماش موج   ییدایچشمام نگاه کرد. صداقت و ش به

و   رهیتونه دست دلش رو بگ یزد و چه بد که آدم نم یم

  .پابندش کنه گهیکه عقلش م ییاونجا

داشت   لیبرام سخت بود و سه یکاف یبه اندازه  هیقض

بود که موقع  یبار نیکرد. اول یبغرنج تر م ویهمه چ

بست و پسوند  یحرف زدن باهام، فعل هاشو جمع نم

کرد. در جواب تموم   یاسمم حذف م یخانوم رو از انتها

@
mahbookslibrary



تونستم   زیچ   کیتنها  تشیاحساسات پاک و خلوص ن

  :بگم

  متاسفم-

رو با   ایدن قتیحق نیبود که تلخ تر یکس ه یشب صورتش

نداشت.  یفیباشه. حال منم تعر دهیتمام وجود چش

انداخته بودم. حس کردم از جاش  نییسرمو پا نیغمگ

  هیچند ثانبلند شد. چند قدم به سمتم برداشت و بعد از 

  :مکث گفت

  ری سرتو باال بگ-

  دنی. با ددمیکردم چشمام پر شد. نگاهمو باال کش حس

  :به روم زد و آروم گفت یصورتم لبخند تلخ

 یم ایدن نیکه تو ا هیزی چ  نیناراحت کردن تو آخر-

  خوام

  کیانقدر تلخ و درامات ویسنار نیا انیکردم پا ینم فکر

افتاده،  ییباشه. از پشت بهش نگاه کردم که با شونه ها

  .رفت یسالنه سالنه به سمت در م

*** 
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بود.  یا  گهیچالوس شلوغ تر از هرزمان د جاده

بود و مطمئن بودم تا شب به تهران  نی سنگ کیتراف

. مامان پشت فرمون نشسته بود و آرمان هم میرس ینم

 یسرمو به صندل کهیجلو. منم در حال یصندل یرو

  شهیش یکه نم نم رو یداده بودم، به بارون هیعقب تک

ن که هر چند  یزد و برف پاک کن ماش یم نیماش ی

کردم. حالم  ینگاه م ومد،یبه حرکت در م کباری لحظه 

سوخت و سردرد هم داشتم.  یخوش نبود. ته گلوم م

هم شده منو  یهاش کم یکرد با شوخ  یم یآرمان سع

نه   یبود. نه از لحاظ روح دهیفا یب یسرحال کنه ول 
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اخم داشت و  یجسما رو به راه نبودم. مامان هم کم

بود که قبل از برگشتنش از  دهیمفکر بود. فه یتو

اومده و باهام حرف زده، اما با  الیبه و لیبازار، سه

داده بود سکوت کنه و   حیحال نامساعد من ترج دنید

  .نپرسه یزیچ

شده بود. اول  کیتهران هوا کامال تار میدیرس یوقت

  یخونه  میعمو، بعدش برگشت یخونه  می آرمانو رسوند

تو،  میو رفت میخودمون. چمدون  به دست درو باز کرد

چراغو زد و سالن خونه کامال روشن شد.  دیمامان کل

باال و بالفاصله خودمو به حموم   یرفتم طبقه  میمستق

پتو   ریز چیگرفتم و حوله پ  گرمدوش آب  هیرسوندم. 

حالمو آروم بستم. انقدر خسته بودم  یب ی. چشما دمیخز

 قهیبره، هنوز چند دق یخوابم م یکه شک نداشتم زود

 هیر اتاقمو باز کرد و با نگذشته بود که مامان د شتریب

  :دستش اومد تو یتو ینیس

  جان... مامان پاشو برات جوشونده آوردم نیثم-

  ندارم مامان لیم-

  دکتر میری... فردا م یشیبخور خوبه برات... بهتر م-
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رغبت از جام بلند شدم و جوشونده رو از مامان  یب

  یتو وانویگرفتم و آروم آروم خوردم. تموم که شد ل

  ی. مامان دستشو رودمیگذاشتم و دوباره دراز کش ینیس

  :تب دارم گذاشت یشونیپ

  !یتبم که درا-

  سردمه-

ام برات   گهید  یپتو هی یخوا یشوفاژو روشن کردم. م-

  ارم؟یب

  سرده یلیبنداز روم خ اریآره ب-

رفت.   رونیآوردن پتو از اتاق ب یبلند شد و برا مامان

   .هم افتاد یکم کم پلک هام گرم شد و رو

 یاز طبقه  یجارو برق  یشدم، صدا داریب یبعد وقت روز

شده بودن   ده یاتاق کش یپرده ها نکهی. با اومدیم نییپا

و به  دمی. چشمامو مالدیتاب یبازم نور به داخل اتاق م

داد.   یساعت نگاه کردم که دوازده ظهر رو نشون م

ام انداخته بود روم، همه رو   گهید یمامان دوتا پتو 

. حالم بهتر شده نییاز تخت اومدم پا رومکنار زدم و آ

عوض کردم و  یو نخ یلباس راحت هیبود. حوله مو با 
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 دنیاز اتاق. مامان با د رونیموهامو شونه زدم و رفتم ب

رو خاموش کرد و با لبخند بهم نگاه   ی من جارو برق

  :کرد

  ؟یشد داریجارو ب یباصدا-

  دمیخواب یلینه... خ-

  دکتر میاگه هنوز حالت بده بر یصدات باز شده ول-

  شبیحالم خوبه... جوشونده کار خودشو کرد د-

 تی برات پتو آوردم خوابت برده بود. اول پاشو یوقت-

  دمیومد روت پتو کشا نییکردم، تبت که پا

  دمیواقعا؟! اصال نفهم-

گرم کن بخور... واسه ناهارم سوپ  ر یش کمیبرو -

  گذاشتم

انصافا سوپ غذا محسوب  یبانو... ول الیچشم ل-

  شهینم

امروز جمعه بود و  یروتو برم... تازه شانس آورد-

  بدون من؟  یکن کاریچ یخواست  یخونه بودم اگه نه م

  بکشم تونمیهم نممن بدون تو نفس -
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با  نمیکن بب فیتعر  هینطوریاععهه؟؟!! پس حاال که ا-

  ن؟یگفت ایچ  روزید لیسه

  سگرمه هام رفت تو هم لیاسم سه دنیشن با

بخور  یزیچ هی . برو یخواد اخم کن یخب حاال نم یلیخ-

  بعدا م یزن یحرف م

تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم و مامان  یسر

  .مشغول شد یدوباره با جارو برق

داشتم رو   لی با سه روزیکه د  یناهار مکالمه ا موقع

  .کردم فیمامان تعر یتمام و کمال برا

  ؟ یفکر کن شتری ب یخوا ینم-

  خوام ینه... نم-

به من و  یادینگفت. اعتماد ز یا گهی د زیچ مامان

انتخاب   یوقت برا چیکه ه ادینم ادمیداشت.  ماتمیتصم

   .از طرف من، متوسل به جبر شده باشه یزیکردن چ

  رایبا سم یحدود پنج عصر بود. داشتم تلفن ساعت

از  کهی . در حالدمیرو شن فونیآ یزدم که صدا یحرف م

  :گفتم رایبه سم یتو گوش ن،ییرفتم پا یپله ها م
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  کنم یم فی برات تعر ویبنده؛ بعدا همه چاالن دستم -

  فونیآ یتو  بای شک ریتصو  دنیتماسو قطع کردم. با د و

بدون حرف درو باز  زد،یکه کالفه دوباره داشت زنگو م

   .کردم

  ن؟ یبود ثم یک-

  باستیشک-

 !ادی!؟ نگفته بود مبایشک-
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من اخم   دنی با د بایاومد. شک نییهم از پله ها پا مامان

  :کرد و روشو کرد سمت مامان
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  سالم مامان-

  یسالم مامان جان... خوش اومد-

  سالم-

  :درنگ نگاهم کرد ی سالم منو نداد. با کم جواب

 ه ی یمنو سکه  ادی .... خوشت میکیچه عل یچه سالم-

  مگه نه؟ یپول کن

رو   ریچرا اونقدر توپش پر بود و شمش  نکهیا حدس

من   ینبود. به جا یبرام از رو بسته بود، کار سخت

  :مامان گفت

  با؟یشده شک یچ-

  زیدختر عز  نیدون ینم نی بگ نیخوا یشده؟! م  یچ-

  کرده؟ کاریدردونه تون چ 

به تاسف تکون دادم که از چشمش دور نموند و  یسر

  :کرد شی عصب شتریب

  یچیه ستمیکون نده ها... من مامان ن واسه من سر ت-

  بهت نگم
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  یزیچ یبود. وقت نیهم  بایسکوت نگاهش کردم. شک تو

  .ختیر یو زمانو به هم م نینبود، زم لشیباب م

تو آرامش با هم حرف   ن یبش ایب زمیمامان جان عز-

  میزنیم

 یماماِن من... کدوم آرامش آخه. با کارا یچه آرامش-

  میهم مونده واسه من و زندگ یخانوم مگه آرامش نیثم

  :از موضع آرامش فاصله گرفت یکم مامان

خواسته  لی... سهبای شک گهی د یکن یشلوغش م یدار-

  نیو هم نیهم رد کرده... هم نیداشته، ثم یا

  :کرد یخنده ا  یعصب بایشک

 یم هیقض نیاز ا یراحت نیهم... به نیهه... هم-

بوده چرا زودتر به   یاگه جوابش منف نیخب ثم ن؟یگذر

خونواده رو سر کار نذارم... اصال   نیخودم نگفت که ا

  ...من نیدونیم

  :دمیحرفش پر ونیم

! من که از  ؟ یبگ نویا شهی نگفتم بهت؟! واقعا روت م-

  ندارم لیبه سه  یهمون اول گفتم حس
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طاقچه باال   یادیندارم... ز لیبه سه یهه... حس-

  ی ستیهم ن یتحفه ا نی... همچنیثم یذاریم

با غضب نگاهش کرد و با مالمت اسمشو صدا  مامان

  :زد

  باااایشک-

نمناک نگاهم کرد. رومو  یبغض کرده و با چشما  بایشک

گرفتم و اروم پله ها رو باال رفتم و خودمو به داخل 

دونستم اگه  یبستم. م اتاقم پرت کردم و درو محکم 

 ی. صداشهیو اوضاع بدتر م دمیجوابشو م نییبمونم پا

با هم  م،یزنگ گوش یبا صدا بایجر و بحث مامان و شک

  دنیتخت چنگ زدم و با د یاز رو  ویشدن. گوش ختهیآم

 یم یبهم دهن کج میگوش یکه رو صفحه  الدیشماره م

که پشتش باز شد و  دمیکوب  نیمحکم به زم ویکرد، گوش

  .افتاد یش در اومد و به کنار یباتر

***  

. مامان دیطول کش یساعت  کی  بایمامان با شک یحرفا

از جبهه   یرو قانع کنه تا کم  بایباالخره موفق شد شک

رفت و من  بای . شکادیب نییمن گرفته بود پا هیکه عل یا
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رو تو اتاقم مشغول جمع و جور کردن  یچند ساعت

دانشگاه بودم. تمرکز نداشتم،  یجزوه ها و کتابام برا

آروم  یکه کم نیبود. اما هم ختهیذهنمو به هم ر بایشک

ش رو انداختم   یرفتم، باتر  میشدم به سمت قطعات گوش

 راینشده بود. به سم شیسرجاش و روشنش کردم. طور

شد  یفردا که شنبه م میزنگ زدم و با هم هماهنگ کرد

که قطع کردم مامان در اتاقمو زد  ویدانشگاه. گوش میبر

  :و اومد تو

پختم ها... از  کیک ن؟ییپا یایجان... مامان نم نیثم-

  یهمونا که دوست دار

تخت نشستم. اومد  یپشت گوشم زدم و رو موهامو

و با محبت نگام   دیبه سرم کش یکنارم نشست و دست

  :کرد

...  یامان جان که جواب خواهرتو ندادم  یخوب کرد-

  مهربون و آروم من یفرشته 

 لیکرد و منم با کمال م تیش هدا نهیبه سمت س سرمو

. دوست داشتم ساعت ها رفتم یآغوش پر مهرش رو پذ
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نوازشم کنه و منم همونطور ساکت و آروم، خودمو به 

  .دست هاش بسپرم

صبرش کمه. زود از  یخواد ول یتورو م یخوب بایشک-

  ارهیو بدون فکر حرفشو به زبون م رهیکوره در م

 ؟یگذاشت بایاگه صبرش کمه پس چرا اسمش رو شک -
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  :دیو سرمو بوس دیخند آروم

خب آره قبول دارم که تو انتخاب اسمش موفق نبودم، -

  ستیاسمش ن هیشب  بایشک

  :تو دستاش گرفت و به صورتم نگاه کرد سرمو
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  ... جاِن مادریاسمت هیتو کامال شب یول-

  :دیبوس  مویشونی. پدمیبه روش پاش یلبخند

  میبخور کیک میپاشو خوشگلم. بر-

  ؟یسرمو گول بمال کی با ک یخوایم-

  :جمع کرد یبا حالت بامزه ا شوینیب

  معلوم بود؟ یلیخ-

باشه  یشکالت  کشیبگم ها... اگه ک یبدجور... ول-

  داستان فرق داره

  هیشکالت-

  میبخور میپس بر-

***  

کارتمو عوض   میگذشت س یاز اون روز م یهفته ا دو

کلنجار برم.   الدیمجبور نباشم با م گهیکرده بودم تا د 

و باهاش   رمیتماس بگ  بایکردم با شک یدوبار سع  یکی

داد. اون روز تا عصر   یحرف بزنم اما جوابمو نم

 یبه سمت خروج رای. بعد از کالس با سممیکالس داشت

حرفشو قطع کرد و به روبه  هویکه  میرفت یدانشگاه م
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  الدوینگاهشو که دنبال کردم، م ریرو اشاره کرد. مس

زده  هیتک نشیدر دانشگاه به ماش یکه روبه رو دمید

  .بود دهیبود و نگاهش سمت در بود. اون مارو ند

  خواد؟ یم ی چ نجایا نیا-

  گهیحتما به خاطر تو اومده د-

  :نباشم الدیم دید یتا تو  دمیخودمو کنار کش یکم

  اومده دنبال ماندانا دیشا ؟یدون یاز کجا م-

  :چپ چپ نگام کرد رایسم

چرا   نیثم اصال. چته ومدهی ماندانا که امروز دانشگاه ن-

  ؟یمگه بدهکارش یکن یازش فرار م

  خوام باهاش رو به رو بشم ی... نمدونمینم-

دانشگاه   اطیکه تا شب تو ح ی تونینم ستادهیخب دم در ا-

  !یبمون

...  ومدمیتو برو... اگه سراغ منو گرفت بگو امروز ن-

  رمیگ ی منم آژانس م

  ...ستیراهش ن نیا نیثم-
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خوام باهاش حرف  یکنم... نم یخواهش م رایسم-

  بزنم

  شت؟یخب... بمونم پ یلیخ-

  نه... نه تو برو-

  باشه-

کرد و رفت. به آژانس دانشگاه زنگ   یخداحافظ رایسم

طول   یا قهیداخل محوطه. ده دق  ادیزدم و خواستم که ب

که داشت از  ینیسوار شدم و ح عیتا اومد. سر دیکش

تا منو  میشد، سرمو دزد یرد م الدی م نیکنار ماش

  .نهینب

پارک شده   اطیتو ح اوشیس نیماش دم،یکه رس خونه

به ساختمون انداختم و رفتم داخل.  یبود. نگاه اجمال

سالن نشسته  یراحت  یرو مبال بایو شک اوشیمامان، س

مامان  یخوب قرمه سبز یخوردن. بو یم وهیبودن و م

کل خونه رو برداشته بود. بلند سالم دادم. مامان و 

  ییبا ترش رو بایو شک وشخ یبا لبخند و رو اوشیس

  .جوابمو داد

  امیبرم لباسامو عوض کنم م-
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  برو مامان جون-

  :بهم زنگ زد رایاتاقم گذاشتم سم یکه تو پامو

  رایالو سم-

  د؟یشد... تورو ند یچ نیثم-

  دینه ند-

  چوندمشیپ به زور-

که هنوز دم در  رونیمن اومدم ب ی! وقتش؟یچوندیپ-

  بود

  آره... آخه حرفمو باور نکرد-

  خب یلیآها.. خ-

موش  نیخواست... ا یول کن نبود که... شماره تو م-

   نداره دهیها فا  یو گربه باز

  کنم یم شیکار هیامروز حوصله شو نداشتم... بعدا -

رو قطع کردم و مقنعه و مانتومو در آوردم. تو  تماس

بلوز   هیبه دست و صورتم زدم.  یاتاق آب سیسرو
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به موهام   یو شونه ا دمیرنگ پوش ییموی ل  یشلوار نخ

  در اتاقم اومد یزدم. صدا

  بله-

  تو؟ امیب شهیم نیثم-

به داخل اتاقم انداختم   ینگاه نکهیبود. بعد از ا اوشیس

  :گفتم

  تو ایب-

  :اتاقمو باز کرد در

 مزاحمت که نشدم؟-
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  نییپا ومدمیداشتم م گهی. دهیچه حرف نینه ا-

 زیم یتخت نشست. منم رو صندل یزد و لبه  یلبخند

  .نشسته بودم شمیآرا

  ره؟ی م شیدانشگاه چه طور پ-

  خوب-

. به فکر ادامه یکنیرو تموم م یکارشناس یدار گهید-

  ؟یهست لیتحص

  ؟یدونست یم یکن یم ینیمقدمه چ یافتضاح دار یلیخ-

  :دیخند

  !من؟ نه یک-

  :اخم کردم یشوخ به

  اصل حرفتو بگو شما-

  :تکون داد یلبخند سر  با

  بایتو و شک یخوام تو رابطه  یجان من نم نیثم-

اول و آخرش باهم کنار   دیدخالت کنم. شما خواهر
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 تیمنو اذ نیو ا  شهیم یقهرتون داره طوالن ی. ولنیایم

  کنه یم

  ستمیمن که قهر ن یول-

  .نگام کرد یسوال

  به جون مامان... چندبار بهش زنگ زدم جوابمو نداد-

 یرو م بایدونستم... به هرحال... تو شک  یجدا؟؟ نم-

 یکنم. کم فشیمن برات تعر ستی الزم ن یشناس

که بتونه کتمان کنه عاشق تو  هیک یمغروره، قبول... ول

  و مادرشه

  از من ناراحته لی به خاطر سه-

  ادمیلحظه  هیشدم.  مونیحرف پش نیمحض گفتن ا به

و نگاهش کردم   دمی. لبمو گزلهیبرادر سه اوشیرفت س

  :د یکه آروم خند

  باشه یمسئله ا  نتونی ب لیخوام به خاطر سه ینم-

  ؟یستیتو از من دلخور ن-

ازت دلخور باشم دختر خوب! خب البته   دیآخه چرا با-

  لیدوست داشتم تو قسمت سه یلیکنم که خ یانکار نم
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دو  دی. عشق باشهینم یزور  زایچ نیا ی. ولیما باش

برادر توام  لم یطرفه باشه. من همون قدر که برادر سه

اشتباه کرده به   یلیهم گفتم که خ بایهستم... به شک

  بوده، بهت خرده گرفته مسلمتکه حق  یخاطر انتخاب

  ؟یهست یادیز بایبهت گفته بودم که چقدر از سر شک-

  :قهقهه زد بلند

  یبچه پررو... آره... آره گفته بود-

که تو  با یآروم شک  یسرفه  ی. با صدامدیخند منم

سمتش و خنده مون  میبود، برگشت ستادهی چارچوب در ا

  .قطع شد

  منم بخندم نین؟بگیگفت یم یچ-

و   یگفتم که چقدر خانوم یداشتم به شوهرت م  یچیه-

  !یاد یاز سرش ز

  :حرص نگاهم کرد با

  نه؟ یشیتو آدم نم-

  :باز شد شمین

  !دستت؟ هینه... اون چ-
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  :جمع کرد و ابروهاشو باال انداخت  لباشو

  واسه توئه-

  !واسه منه؟ کادوئه؟-

  اوهوم-

شده   چیکادو پ یجام بند شدم و رفتم سمتش و بسته  از

که دستش بود و ازش گرفتم. بازش کردم.  یکی کوچ ی

  :و خوشگل بود فی ظر یلیخ یدستبند طال هی

  برام ببندش ایچه نازه... ب یوا-

بست به مچ  یدستبند رو برام م بایکه شک یحال در

خودش   یدستش نگاه کردم، جفت دستبند رو هم برا 

  :زد یلبخند دیگرفته بود. نگاهمو که د

  رمی اصرار داشت منم ِستِش رو بگ اوشیس-

گرد شده نگاهش کرد و با بهت  یبا چشما اوشیس

  :دیخند

که شما  ینو خورد خودت مغز م ایمن اصرار کردم؟! -

  ن؟یبا هم ست باش دی و با نیخواهر
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چشم و  اوشیس ینگاه کردم که داشت برا بایشک به

و بغلش  دم یو صورتش رو بوس دمی. خندومدیابرو م

کردم. چند لحظه بعد دستاشو محکم دور کمرم حلقه کرد 

آرومش   ی هیگر یو سخت به خودش فشردم و صدا

   .بلند شد

 یمن... حاال دماغتو نمال یخواهر زودرنج و احساسات -

  بهم

خنده ش گرفت و با  هیگر نی هم ب بای. شکد یخند اوشیس

  .دیمشت به کمرم کوب

*** 
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. اون روز یبهار  زیدل انگ  یماه بود و هوا بهشتیارد

مامان رفته بودم دانشگاه. حدود ساعت چهار  نیبا ماش

 هی میبر میگرفت میتصم رایکه کالس تموم شد با سم

  نگی. با هم وارد پارکمیخوب بزن یتو اون هوا یدور

 یرنگ مامان که گوشه  د یسف یبه سمت اس د میشد

که به حرف  نطوری. هممیپارکش کرده بودم رفت نگیپارک

جشن فارغ  یبرا  یزیکه در مورد برنامه ر رایسم یها

کردم، دنده عقب گرفتم و  یبود گوش م مونیلیالتحص

  یفرمون رو به چپ چرخوندم و به طرف خروج

 یآقا یپدال گاز فشار دادم. وقت یدانشگاه پامو رو

در رو باال نداد، فکر کردم  یجلو  ی لهیم ،ینعمت

 یتک بوق زدم، ول هی نینشده واسه هم نمتوجهمو

اومد و به طرفمون قدم   رونیب یاز نگهبان یوقت

 رایو نگاه من و سم دمیکش  نییرو پا شهیبرداشت، ش

  .برگشت سمتش

  دخترم؟ یریم یدار-

  شده؟  یبله؛ طور-

  اس کارت دارهحق شن یشو، آقا ادهی لحظه پ هی-
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که دست  یو مات شده در حال  دیاز تعجب باال پر ابروهام

سرم، بهش نگاه  یباال  نکمیفرمون بود و ع یراستم رو

گفتم  رایکردم. چند لحظه بعد به خودم اومدم و به سم

داشبرد  یرو نکمویاز سر راه برداره. ع  نویماش

رفتم  ینعمت  یگذاشتم، کمربندمو باز کردم و همراه آقا

حق   ینداشتم که چرا آقا یا دهیچ ای. هی سمت نگهبان

شناس که مسئول حراست دانشگاه بود، منو خواسته  

   بود؟

که از   ییبود با موها انسالیمرد م هیحق شناس  یآقا

شده بود. قد   دیسف بایبود و از پشت تقر ختهی ر یجلو کم

 یوجب باال اومده بود. رو هیکه  یلند بود با شکمب

اتاقک نشسته بود و ظاهرا منتظر من   یگوشه  یصندل

  :و سالم کردم دم یبه مقنعه م کش یبود. دست

  سالم-

  :جوابمو داد یجد

  یمیخانوم عظ نیسالم؛ خوب هست-

  ن؟یداشت یممنونم؛ با من امر-

  خدمتتون گمیم د؛ین یبش دیبفرمائ-
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نشستن انتخاب کردم و منتظر   یرو برا یصندل نیدورتر

   شدم حرفش رو بزنه

شما از نظر علم واخالق جزء   یم یخانوم عظ-

چهار   نیتو ا ن،یدانشگاه هست نیبرتر ا یدانشجوها

همه شاهد متانت و   نیدرس خوند نجایهم که ا یسال

  ادب شما بودن

شدم. انگشتامو تو هم قفل کردم.  یداشتم نگران م گهید

  :ادامه داد

واحد  نیایکه ازتون دارم نخواستم ب یبه خاطر شناخت-

  !کنه  یو فکر نهیبب یحراست که نکنه کس

  !شده؟ یزیچ-

امروز اومدن دم دانشگاه و  ییآقا هیبله شده؛ ظاهرا -

  گفتن که با شما کار دارن یبه نگهبان

از آشناهام   یکی دیاخب چرا به من اطالع ندادن؟ ش-

  بوده

همراهش بوده و نه کارت  یینه کارت دانشجو-

هم  یکم نکهیبه شما داشته. مثل ا یش ربط ییشناسا
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  ینعمت یداخل دانشکده که آقا ادیکرده که ب یشلوغ کار

   کرده و اونم رفته دشیتهد سیبا پل

  :بود نگاه کردم ستادهیکه دم در ا ی نعمت یآقا به

  ؟ینعمت یبوده آقا یک-

   ....الدِ یبود. م  الدیاسمش م-

 ادشی الدویم یلیکرد که فام یداشت تالش م ینعمت یآقا

خواد  یفکر که انگار م ی ام رفته بود تو یجور اد،یب

 یکه ب یجهانو حل کنه، طور  یمعادله  نیسخت تر

  :لب گفتم ریحوصله ز

  فرسام-

  آها... خودشه -

  :حق شناس گفت یاقا

  نش؟یشناس یپس م-

  .نگفتم یزیو چ دمیگز لبمو

تکرار   گهیاتفاق د نیبهتره ا ،یمیخانوم عظ دینیبب-

  .اقدام کنم نیمجبورم طبق قوان نباری نشه، وگرنه ا
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. کی حبس شد. هوا کم آوردم تو اون اتاقک کوچ نفسم

دم   ومدیبود که م دهیرس ییفکر به جا یب الدیکار اون م

کردم   یکرد. فکر نم یدانشگاه و گرد وخاک به پا م 

  شیتلفن یمزاحمت ها  گهید نیانقدر کله شق باشه. ا

 یبرخورد م یباهاش جد دینبود که ازش بگذرم، با

مرتعش  یی و با صدا دمیکش قیکردم. چندتا نفس عم

  :گفتم

خوام جناب حق شناس. بهتون  یمن واقعا عذر م-

   ادینم  شیپ یمشکل نیچن گهید دمیم نانیاطم

 رونیگفتم و اومدم ب یلب خداحافظ ریتکون داد. ز یسر

شده   ادهیپ رایرفتم. سم نی بلند سمت ماش یو با قدم ها

صاف   دنمیداده بود. با د هی بود و به در سمت راننده تک

بپرسه، دستمو سمتش  یز یو تا خواست چ ستادیا

  :گرفتم

 ییبردار و برو. من جا لتوی. وساراینپرس سم یچیه-

  کار دارم

  !شده؟ یوا... چ-

  .بدم حیتونم توض یاالن نم-
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عقب   یصندل  یاز رو فشویزدم و سوار شدم. ک کنارش

  .برداشتم و دادم دستش

  نگران شدم... خب حرف بزن نیثم-

  :زدم با حرص گفتم یاستارت م کهی حال در

  پررو پاشده اومده دانشگاه یپسره -

  :دیکش ینیه

  !الد؟یم-

  .تکون دادم سر

   ؟یریم یحاال کجا دار-

  !حساب   هیتسو رمیم-

درو باال داد با سرعت رد  ی جلو  ی لهیکه م ینعمت یآقا

هاج و واجش پشت سرم    ی افهیرو با ق رایشدم و سم

  .جا گذاشتم

*** 
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  ادهیپارک کردم و پ الدیشرکت م یجلو نویدقت ماش یب

و از پله  نداختمیشونه م م یرو  فمویک کهیشدم. در حال

زدم. نگاهمو تو   نویقفل ماش رفتم،یدر باال م یجلو یها

سالن بزرگ شرکت که تو اون ساعت از روز خلوت بود 

بود.  شلیدفتر مشغول جمع کردن وسا یچرخوندم. منش

گفتم که سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد؛  یدیببخش

صورتش.   یرو ظیغل کاپیم هیبود با   یخانوم جوون

  :تکون داد یسالم کردم در جوابم سر 

  د؟یبفرمائ-

  نمیفرسام رو بب یخواستم آقا یم-

  :دیاومد و پرس  رونیب زشیاز پشت م آروم

  ن؟ یهست یمیشما خانوم عظ-
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رو   یباز نیاصال ا رم،یکه م  دونستیکردم، پس م تعجب

راه انداخته بود که منو بکشونه اونجا. سرمو تکون  

زد و  یلب گفتم. مغرورانه لبخند ریز یدادم و بله ا

  :از درها گرفت یکیدستشو به سمت 

  طرف نیاز ا دیبفرمائ-

در   یبود چون منش رید یهر فکر و عکس العمل  یبرا

اتاقو باز کرده بود و منتظر بود من برم تو. قدم که به  

مآبانه  سیکه با ژست رئ دمید  الدویداخل اتاق گذاشتم، م

 زشیبود، پشت م تشی از موفق یکه حاک یو لبخند

و  دمییکرد. لب هامو به هم سا ینشسته بود و نگاهم م

  .رومو گرفتم

  فرسام؟ یآقا دیبا من ندار یامر-

  :دیبلند شد و پرس زشیاز پشت م الدیم

  تو شرکت هست؟ یکس-

داشتن  گهید شونم ی. استین یکس یسرمد یاز آقا ریغ-

  رفتن یم

  یبر یتونیخب؛ شمام م اریبس-
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و منظور دارشو   نینگاه سنگ نکهیبعد از ا یمنش خانوم

  .و درو بست رون یمن کرد رفت ب یحواله 

  !یبهت ساخته؛ خوشگل تر شد یلیمن خ دنیانگار ند-

اتاق گرفتم و  ینگاهمو از در بسته  الدیم یصدا با

 یاز مبل ها نشست و دکمه  یکی یبهش نگاه کردم. رو

  :باز کرد و گفت راهنشوی پ یباال

  ؟ین یش یچرا نم-

دستمو به  نمیبش نکهیمبل انداختم و بدون ا یرو فمویک

  :کمرم گرفتم

  شورش دراومده گه یداستانو؛ د  نیتموم کن ا-

  :مبل لم داد و ابروهاشو باال انداخت یرو  شتریب

   شهیبه نظر من که تازه داره بانمک م-

  یچرا دست از سرم برنم  ه؟یآخه حرف حساب تو چ-

  !؟یراه انداخت هیها چ یباز نیا ؟یدار

دراومد.  یتفاوت یصورتش درهم شد و از حالت ب هوی

لو اومد و رو به روم قرار گرفت. ج ی. کمستادیسرپا ا

  :به خودش اشاره کرد
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که اون همه  ییتو؟! تو ا ی ارمیدر م یمن؟! من باز -

لب چشمه و تشنه برم   یمدت منو دنبال خودت کشوند 

  ؟یگردوند

  :زدم  یپوزخند

  !داستان نهیهه... آهان پس ا-

  :تو چشمام گفت رهیاومد و خ جلوتر

از نظر من داستان   یداستان... ول نهیتو فکر کن که ا-

 تیاومده تو زندگ یکه کس نهی.... داستان اهیا گهید زیچ

  یکه من از چشمت افتادم... وگرنه که ما با هم مشکل

 هویشد که  ی. چمیومدیباهم کنار م می... داشتمینداشت

و ازم فرار  یکن یواسه من خطتو عوض م ؟یعوض شد

که مال منه رو کس  یزی چ دمینم ازهمن اج ؟یکن یم

  ...رهی بگ یا گهید

... تو خودت خودتو از چشم الدیقصه نباف م یخود یب-

!! تو اسم اون م؟؟یومدیبا هم کنار م می... داشتیانداخت

  کنار اومدن؟ یذار یاجبارو م 

کرد. نگاهش   یگفتم به لب هام نگاه م یکه م نارویا

  :همونجا موند و زمزمه کرد
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  خواستمت  یم-

که تو  یاتفاق دمیشده بود ترس کیحد بهم نزداز  شیب

به عقب   یقدم نیآپارتمانش افتاد تکرار بشه واسه هم

  :رفتم فمیبرداشتم و سمت ک

  .اونم َهَوست بود ی خواست یم زی چ هیتو فقط -

  :اومد دنبالم

دختر   یفکر کرد ؟یفکر کرد یتو راجع به من چ نیثم-

انقدر به  گهیواسه من کمه؟! اگه دنبال هوس باشم که د

  ...گهید یکیبا  رمیکنم... م ی نم ریخاطر تو خودمو تحق

  :شونه م محکم کردم یرو فمویسمتش و ک برگشتم

 ...یکارم کرد نیهم-
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مانداناست... آره باهاش بودم... هنوزم اگه منظورت  -

 نیچرا؟ فقط واسه ا یدیاز خودت پرس چی ه یهستم. ول

...  ستین التیخ نیکه توجه تورو جلب کنم... توام که ع

... چون تموم  یبهش بدهکار  یعذرخواه هیدرضمن 

کردم.   یکه از تو داشتم رو سر اون خال  ییعقده ها

وقت  چیه ی نجنازک نار وئهباهاش کردم که ت ییکارا

   ...یطاقتشو نداشت 

زد و ادامه   یه یاز وقاحتش به هم خورد. لبخند کر حالم

  :داد

 ندازمشیم میاالن از زندگ نیهم یاگه تو بگ یول-

  رونیب

رفتم سرمو به چپ و راست    یکه عقب عقب م یحال در

  :تکون دادم

که توش هستن  یقدر یب یکثافت و آدم ها  یتو یزندگ-

و  یندارن. بهتره خودتو جمع کن یربط چیبه من ه

دور و بر   گهید ی... دفعه یدست از سر من بردار
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 رمیم میمستق ام،ینم نجایا گهید یدانشگاه من بپلک

  .یکالنتر

تا  دم،یرو شن دیکش یکه م یعصب ینفس ها یصدا

 یجلو  زیم  یرو از رو ی وانیخواستم برم سمت در، ل

با  وانی. لواریمبل برداشت و محکم کوبوندش تو د

شد.  کهیبرخورد کرد و هزار ت واریبه د یبد یصدا

 ادیفر الدی. مدیدادم و شونه هام باال پر یدستامو تکون

  :دیکش

 یفکر کرد ؟ی زن یبا من حرف م ینجور یا یبه چه حق-

  ؟یهست یک

 یندونستم. ب زیاونجا موندن و بحث کردن رو جا گهید

در رفت که با گام  ی رهیدستم سمت دستگ  یحرف چیه

و پرتم کرد.   دیخودشو بهم رسوند و بازومو کش یبلند

تعادلمو از دست دادم و افتادم   دم،یکش یناخواسته ا غیج

داشتم که  یمتفاوت یمبل. حس ها   یدسته  یرو

 یکدوممون فرصت چیه  نوزترس بود. ه نشیبرجسته تر

مرتبه در اتاق  کیکه  مینکرده بود دایواکنش پ  یبرا

 یقیکه تلف یباز شد. نفس هام تند شده بود و با احساس

 دهیکش یمانی از ترس و آرامش بود، نگاهم به سمت پ
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دستش انداخته بود و   یکتشو رو  کهیشد که در حال

چ یکه ه یا افهیشم به در گرفته بود، با ق گهیدست د

 یروش نگاه م شیپ تیکرد، به وضع یرو القا نم یحس

چشم گرفت و  نیزم یرو یخورده ها شهیکرد. از ش

رفت.  ادمیبه من انداخت که اسم خودمم  ینگاه بران

حس ترس رفت، حس آرامش هم به دنبالش. اون لحظه 

 هیکنم. گر هی خواست گر ینگام کرد، فقط دلم م زیکه ت

   .که نه زار بزنم 

خاطر  که به   ییو با صدا دیبه صورتش کش یدست الدیم

  :سرشار از تعجب بود گفت مان،یپ یحضور ناگهان 

  !ی.... فکر کردم رفتمانیپ-

  :خش گرفته گفت ییبا صدا مانیپ

! گناه کردم من ؟یکن یم یچه غلط  نجایا یتو دار  الدیم-

که دلم برات سوخت و اومدم باهات شراکت کردم؟! هر 

سرمون...  رِ یمحل کاره خ نجای! ایزنیجور گند م هیروز 

  ....کار نیمن اعتبارمو گذاشتم تو ا

 یکن ی که فکر م ینجور یا مانیشلوغش نکن پ-

  ...ستین
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  :باالتر رفت مانیپ یصدا

 یم یکیبا   جان یِد ببند اون دهنتو... هرروز مچتو ا-

. اون دختره ماندانارو که عذرشو خواستم رفت... رمیگ

  !مکان یکرد نجارویکنم؟ رسما ا کاری چ دیبا نویا

فلج شده نگاهش کردم.  یی الکن و دست و پا یزبان با

گوشامم  دمینگاهم خرجم نکرد. فهم  مین یاون حت یول

جر و  الدیکه دارن با م  دمید یاز کار افتادن... چون م

هولش داد اما  الدویم مانیکه پ دمید یکنن، حت یبحث م

 یکاف یگن. به اندازه    یم یکه چ دمی شن ینم گهید

  .خواست گفت یبودم، هرچ دهیشن

بود که کمکم کرد پاهامو تکون   ییرویدونم چه ن ینم

پرت  نیماش یصندل ی. خودمو رورونیبدم و برم ب

کردم. گلوم خشک شده بود. چندبار دستامو باز و بسته  

  یخون به رگ هام برگرده. کالفه و عصب ان یکردم تا جر

گذشتم و وارد  ابونیاستارت زدم و راه افتادم. از اون خ

جلو گذشت و    ی نهیآ یشدم. نگاهم از رو  یاصل ابونیخ

 .کرد ستیدوباره روش ا 
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حرفاش افتادم  ادیدنبالمه!  مان یکه پ دمیکمال تعجب د در

. دقت و  ومدی رفتم م یکردم. هرجا م شتری و سرعتمو ب

. تا دیرس یبود، زود بهم م شتریسرعتش از من ب

پدال گاز فشار دادم و  یکه تونستم پامو رو  ییاونجا

  .سبقت  نیرفتم تو ال

از اونم متنفر شده بودم. متنفر بودم از  الد یبر م عالوه

منو تو اون  نکهیاونکه اون حرفارو زد، متنفر بودم از ا

  یفکر نکهیو بدتر از همه متنفر بودم از ا دید تیوضع

کرد واسه م مهم بود، و در کمال  یکه راجع به من م

  ....دنبالم اومده بود خوشحال بودم نکهیاز ا یبدبخت
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 یها با سرعت م نیماش  هیبه بوق بقتوجه  بدون

با  مانیشلوغ شد و پ ابونیخ کمی نکهیروندم، تا ا

حواسم به  نهیازم جاموند. تو آ نیماش هی یفاصله 

  یادیتمرکزمو از دست دادمو و ز هویبود که  نشیماش

شدم و هول شده ترمز کردم.  کینزد ییجلو  نیبه ماش

ترمز کرده بودم،   اهو یچون ب یرفت ول  ییجلو نیماش

بلند  یپشت سر نیماش یها کی الست  غیبوق و ج یصدا

 ابونیکنار خ یشد و فرمون رو کج کرد و به مانع بتن

بود،  انسالیمرد م هیکه  نیبرخورد کرد. راننده ماش

 نمو یشد و اومد سمتم. با خشونت دِر ماش ادهیبالفاصله پ

تونست رو   یکه م یفحش جنس نیتر کی باز کرد و رک

ش از پشت  قهی هویخشکم زد.  یکرد. تو صندل ارمثن

بود که تو صورتش فرود  مانیشد و مشت پ دهیکش

گرفت.  شینی ب  یاومد. چند قدم عقب رفت و دستشو رو

  مانیاومدن سمت پ یمردم جمع شده بودن و چند نفر

  یبرزخ مانیشم که پ ادهی. خواستم پ رنی که جلوشو بگ

  :نگام کرد و تشر زد

  برو فتیراه ب-

   ...ُرِخش مات شدم شیک با
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  :مات و مبهوت نگاهش کردم که دوباره گفت همونجور

  ...باتوام-

در  مانی. پدیزد که چارستون بدنم لرز ادیفر  یجور

بست و با نگاهش دوباره حرفشو تکرار کرد.   نویماش

دم.  به جلو انداختم و استارت زدم و حرکت کر ینگاه

 یوقت مانیدرست شده بود و سرعتم کم بود. پ کیتراف

که   دمیرفت. د تیاز رفتن من مطمئن شد سمت جمع

مشت  مانیو پ متشاومد س یرانندهه با صورت خون

   .دومش رو هم مهمونش کرد

خونه. مامان  دمیرس یاون روز با چه حال دونهیم خدا

از  فمویچشمش بهم افتاد، هول کرده جلو اومد و ک یوقت

  :دستم گرفت

  !؟یشده دخترم؟! رنگ به رو ندار  ی... چنیثم-

رو که گمش کرده   یتیصداش احساس امن دنیشن با

و خودمو انداختم   دیکردم. بغضم ترک دایبودم، دوباره پ

  :تو بغلش و ناله زدم

   ...مامان-
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سر و کمرم فرود  یرو یمامان با مکث کوتاه  یدستا

  :من زمزمه کرد  یهق هق ها ونیاومد و م

   ...نکن همه َکَسم هیجوِن مامان... عمِر مامان... گر-

  

  

  

 فصل دوم انیپا

 

, [07.12.20 11:51] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 41پارت_# 

 یآرزوباغفلک #

 

 "فصل سوم"

@
mahbookslibrary



 

 دمیو شن دمیگذشت و اونچه که د ییروز کذا اون

که  یمرد ادیاز  ریشد، به غ یکمرنگ و کمرنگ تر م

به خاطر من دعوا  ومدیم ادمیبرام ناآشنا بود. هربار که 

شد و قلبم گرم؛  یکرده و ازم دفاع کرده، دستام سرد م

و زود هم  ومد یناخواسته تا پشت لب هام م یو لبخند

در من به وجود   یمتناقض ساتشد. احسا یمستور م

جذب و دافعه. از   یرویبه ن  هیشب یاتاومده بود، احساس

کرده بودم و از  دایپ مانینسبت به پ یبیکشش عج یطرف

از درون منو از فکر کردن بهش منع  یحس گهید یطرف

جاذبه بود که به قلبم   یروی ن نیا تیکرد. اما در نها یم

   .شد یغالب م

کرد و حواسمو   یها فکرم به سمتش پرواز م ساعت

به  یافتاد. وقت یاون م شیکردم بازم پ ی هرجا پرت م

پر کرده. تو   مو ییتنها یکه همه  دمید یم ومدمیخودم م

  یم یو سع ذاشتمیهم م ی خلوت شب هام پلکامو رو 

  یخودم مجسم کنم. موها  یکردم چهره شو کامل برا

 شیکوتاه بود. ته ر هکوتاه شهیکه هم  یا رهینسبتا ت

پوست برنزه ش بود.   یرو یکه مثل سبزه زار یمرتب
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نه چندان پهن.  یمردونه و ابروها  یو لب ها یقلم ینیب

 یحاصل م یرنگ چشماش ب  یآور ادی  یکوششم برا

همرنگ   یرنگ نگاهشو حفظ بودم. نگاه  یموند. ول

  .سوزوند یکرد و م یکه مست م ش یشراب و آت

  ِز من یپرس یرنگ چشمش را چه م »

  مرا پابند کرد یچشمش کِ  رنگ

  دیسرکش دگانشیکز د یآتش

  «را دربند کرد وانهیدل د نیا

***  

خوردم و غلت زدم. مامان لباس  یتختم تکون یتو

  .کنار تختم نشسته بود حشی و آماده با لبخند مل دهیپوش

  ریصبح به خ-

کردم. گفتم قبل از  دارتیدخترم. ببخش ب  ریبه خ صبح

  نمتیبرم مدرسه بب نکهیا

  :به بدنم دادم یو قوس کش

  شدم یم داریب دیبا گهیاشکال نداره. د-
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به روش  ییکرد. لبخند دندون نما یعشق نگاهم م با

  :زدم و تو جام نشستم

  ؟یکن ینگاه م  ینجوری! چرا اه؟یچ-

  :گرفت ینفس

کالس  یبر  یخواست یبود که م  روزید  نیانگار هم-

  تهیلیفارغ التحص شهی اول. باورم نم

شد و  رهیمجهول خ یازم گرفت و به نقطه ا نگاهشو

  :لبهاش نشست یرو یلبخند محو

 یکرد یم هی. گرمیمدرسه ت کرد یبا پدرت راه ادمهی-

مدرسه. باباتم دل به دلت  رمیکه نم یاوردیو بهونه م

و سرو   دیخر یبهونه هاتو به جون م یداد و همه  یم

  یبابات بود ی کرد. ناز ناز  یصورتت رو غرق بوسه م

گفتم کمتر بچه ها رو لوس کن  یبهش م یهرچ گه؛ید

نبود. نازک تر از گل  کارشن گوشش بده یبدعادت م

به مامانا و آقاجون   شتریب بایگفت. شک یبهتون نم

تو دختر   یموند، ول یاونا م یوابسته بود و خونه 

   .یپدرت بود یجون جون

  :گرفتم دستشو
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  مامان-

  :کرد و لبخندش عمق گرفت نگاهم

جاشو برات پر  دیرفت رفتارم با تو عوض شد. با یوقت-

سخت  یکه به همه چ یا یاون مادر جد گهیکردم. د یم

تونستم  یو تا م ومدمیگرفت نبودم. با دلت راه م یم

  .دمی خر  ینازتو م

  :دیکش یآه

  کنه یبهت افتخار م. حتما هیخال یلی خ  رجیا یجا-

 فشیاز ک یتکون داد و جعبه ا یفشردم. سر دستشو

 :دیکش رونیب

 

, [07.12.20 11:51] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 42پارت_# 

 یآرزوباغفلک #

@
mahbookslibrary



 

که  نمیرو بب یروز شاالیمبارکت باشه مامان جان. ا-

  یشیقبول م  یدکتر

 یدستش نگاه م یتو ی لیمستط یبه جعبه  باتعجب

  :کردم

  دم؟یکه نفهم یدیخر یک-

  : باال انداخت ابروهاشو

  گهید-

و روش کردم.  ریخنده جعبه رو از دستش گرفتم و ز با

  :دمیکش ینیه

  !واسه م؟ یدیخر یگوش-

  بعله-

  :کردم و همراه خودم تکونش دادم بغلش

  گهیکهنه شده بود د یلیخ  لمیمامان. موبا یمرس یوا-
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برات  نویبرم. ماش گهیمبارکت باشه دخترم. خب من د-

 نیماش یجشن دانشگاه ب یریامروز که م ذارمیم

  ینمون

 یم رونیرو با شوق از جعبه ش ب  یگوش  کهی درحال

  :گفتم دمیکش

  ؟یپس خودت چ -

مقنعه  یکم شی آرا زیم ی نهیدستش گرفت و تو آ فشویک

  :شو مرتب کرد 

  آژانس گرفتم-

  :بلند شد فونی زنگ آ یکه گفت صدا نویا

  . مواظب خودت باشرمیاومد. من م-

  مامان یچشم. مرس-

انداختم  دمیجد یگوش یکارتمو رو میکه رفت، س مامان

رو  یساعت کیو زدمش به شارژ و و رفتم حموم. 

کردم.  شیحموم بودم بعدش با حوصله و وسواس آرا 

جشن   یبرا رای که همراه سم یروپوش و کاله مخصوص

 میگذاشتم و با برداشتن گوش فمیک یورو، ت میبود دهیخر
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ده صبح بود و جشن  وداز اتاق. ساعت حد رونیرفتم ب

شد، به آشپزخونه رفتم و  یشروع م ازدهیساعت 

هم خوردم و راه افتادم سمت  یمختصر یصبحانه 

   .دانشگاه

  یاز دانشجوها اعضا یدانشگاه شلوغ بود. بعض سالن

  أتیه یخونواده شونو دعوت کرده بودن، کل اعضا

  یادیتدارکات ز نیهم حضور داشتن؛ واسه هم یعلم

که دور شونه م حلقه شد،  رایشده بود. دست سم دهید

  .هاش گرفتم یچشم از سالن و شلوغ

 ای. بشهی. جشن داره شروع منیثم یکرد ریچقدر د-

  یلباس ها دنی. بعد از پوشمیلباسامونو بپوش میبر

با   یرنگ یمخصوص جشن که روپوش و کاله سورمه ا

 یم شیبه سالن هما یکه منته یینوار قرمز بود، پله ها

کالس هم  یدختر و پسرا ی هیبق م؛یشد رو باال رفت 

  نکهی. انگار قبل از ادمید رواونجا بودن. از دور ماندانا

 ینگاهم م نهیبود چون داشت با ک دهیمنو د نمش،یمن بب

کنم  یکرد. قصد داشتم برم جلو و باهاش خوش و بش

گفت، اونم  شیبه دختر بغل دست یزی لب چ ریکه ز
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منم  نیزد، واسه هم یشخند یبهم انداخت و ن ینگاه

  :به پهلوم زد  یسقلمه ا  رایشدم. سم مونیپش

  !نیاونجارو ثم -

  دمشید-

  کنهیره بهت نگاه مدا ینگاش کن تورو خدا! چجور-

  هیبق شیپ میداره... بر یتیولش کن... چه اهم-

کرد و با هم  دییبا تکون دادن سرش حرفمو تأ رایسم

. از مقابل ماندانا که رد امونیسمت همکالس میراه افتاد

  :صدام کرد میشد یم

  ن؟یثم-

از من  تی هم به تبع رای برنگشتم. سم یول ستادمیا

جلو اومد و رو به روم قرار  یقدم. ماندانا چند ستادیا

  باتریداده بود. ز رییگرفت. رنگ موها و ابروهاشو تغ

  :از قبل شده بود

  !یکرد یم یکیسالم عل هیقبلنا -

  !دمتیند-
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رژ خورده شو  یو ماندانا لبا دیبه حرفم خند رایسم

  :هم فشار داد یرو

 الد؟یشرکت م یرفت دمیشن-

 

, [07.12.20 11:51] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

  43پارت_# 

 یآرزوباغفلک #

 

  ه؟یآره رفته. مشکل-

تو   رهیخ نطوریزد هم رایکه سم یاعتنا به حرف یب

  :چشمام گفت

  نمتیدوست ندارم دور و برش بب -
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  الدیخواست روزمو با حرف زدن راجع به م ینم دلم

به صورت  یخراب کنم. لبخند نه چندان دوستانه ا

  :طلبکار ماندانا زدم و خواستم برم که دوباره گفت

  نه؟ ا ی یدی! شنیداریدست از سر نامزدم بر م-

  رهیتورو بگ  الدیم اهیهه... نامزدم! صدسال س-

تفاوت  یب راینتونست نسبت به حرف سم نباریا ماندانا

  :برگشت سمتش زیبمونه. ت

 ز یو زیگوشم و  ریزنبور ز نیوسط. ع نیا  یگیم یچ تو-

  یکن یم

بلندشون باعث شده بود توجه چند نفر از دخترا  یصدا

 رایساعد سم ه،یُحسن ختام قض یبه ما جلب بشه. برا

  کیبه ماندانا نزد ینده. قدم یجواب گهیرو فشردم تا د

خورده سرشو عقب  کهی. ستادمیشدم و رخ به رخش ا

  :گفتم ی. با لحن آرومدیکش

  سر به سر من نذار ماندانا-

بشه   شتریحرفم ب ریتو چشماش زل زدم تا تاث یجد بعدم

 یکه انگار کارساز بود. از مقابلش گذشتم و به غر غرا
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  یگفت چرا نذاشتم جوابشو بده توجه یکه م رایسم

 یشناختم. تو کل دوره   ینکردم. ماندانا رو خوب م

شاهد   شهیبا من داشت. هم یا رهیرقابت ت یکارشناس

و درشتش نسبت به خودم بودم. با  زیر  یها  یحسود

باال، بازم   یاجتماع یوجود ظاهر خوب و وجهه  

 یو عقده بود. مطمئنم خودش م نهیوجودش پر از ک

ندارم، فقط قصد داشت   الدیبه م یدونست که من کار

  .دستش برام رو بود یکنه ول میعصب

. چند نفرشون کالِه حسام رو  میبچه ها رفت هیبق سمت

کردن. اونم مدام   یبرداشته بودن و واسه هم پرتابش م

خنده و  ی. صدارهیخواست کالهشو ازشون بگ یم

 طونیهاشون سالن رو برداشته بود. حسام ش یشوخ

و کال  ذاشتیبه سر همه م پسر کالس بود، سر نیتر

 فشیحر وندنسوز شیکردن و آت یطونی ش یتو یکس

کنن تا روش  یکیهمه با هم دست به  نکهینبود، مگر ا

کم بشه مثل همون موقع. داشتم با خنده بهشون نگاه  

 عیکالهشو پرت کردن سمت من. سر هوی کردم که  یم

با  ن،یپاورچ  نیکه داشت پاورچ یگرفتمش و به حسام

شد  یم کیبهم نزد زد،یبرق م طنتیکه از ش ییچشما
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 یراه رفتنش باعث شده بود صدا رزکردم. ط ینگاه م

  یکه به خاطر حرفا  رایسم یقهقهه همه بلند بشه، حت

مقابل من، همه  دیماندانا دمغ شده بود. حسام که رس

گفتن که کالهو  یسکوت کردن؛ فقط چندتا از پسرا م

گرفتم که ابروهاشو باال انداخت بهش ندم. کالهو سمتش 

  یکیطرف   هدفعه ب هیکه  رهیو خواست از دستم بگ

همه بلند   یخنده   یاز بچه ها پرتش کردم. صدا گهید

حسام همونجور سرجاش   دمیبرگشتم د یشد اما وقت

از   یکنه. رد کم رنگ یو داره به من نگاه م ستادهیا

 ینجو یلبخند رو صورتش مونده بود. منم به لبخند ب

داشتن وارد سالن  یو کادر آموزش دیبسنده کردم. اسات

. میبه اون سمت رفت رامیشدن که من و سم یم شیهما

  :کالهش شد و دنبال ما راه افتاد الیخی حسام ب

  ه؟ی برنامتون چ نجایبعد از ا-

  :گفت رایسم

  رونی ب میقراره با چند نفر از بچه ها ناهارو بر-

  یمزخرف یبه به... چه برنامه -
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. ما بدون حرف نگاهش  دیخودش غش غش خند بعدم

  :. خنده ش که قطع شد گفتمیکرد یم

  میدور هم باش دیای. شمام بهیما مهمون  یشب خونه -

  ؟یچجور مهمون -

کالس هستن با   ی. اکثر بچه هاستین یبد یمهمون-

داداشم  یخودم. البته در اصل مهمون یچندتا از دوستا

 نیتون یم نی بخوا میحامده که واسه من گرفته. هر ک

  .نیدعوت کن

  :دوباره گفت رایسم

  ن؟یثم میاععه چه خوب... بر-

به من نگاه کردن. دستمو تو هوا تکون   را یو سم حسام

  :دادم

  دونم ینم-

  :خطاب به من گفت حسام

  گذره یباور کن خوش م-

  :نگاه کرد و گفت رایه سمب بعدم
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  یایآخه قبلنا مهمون گه؟یهومن آدرس رو داره د-

  ومدیداداشمو م

رو به حسام گفت و بعد رو به من   یآره ا رایسم

  :دیپرس

  م؟یبر ن؟ی ثم یگیم یچ-

  :باال انداختم یا شونه

  باشه-

  :گفت رایلبخند زدن. سم جفتشون

  ادیب  گمیپس من به هومن هم م-

  :گفت یبا لحن شوخ حسام

... تو مهمون ادهایب یبگ یخواد به کس یتو نم یول-

  یخودم  یافتخار 

گرفتم. کال   ینم  ی. حسامو جددیزد و خند  یچشمک بعدم

زد و  یبود. با همه راحت حرف م یمدلش اونجور 

سرش گذاشتن   یکرد. دوستاش کالهشو رو یم یشوخ

 .بردن دنی و دستشو کش
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از  یساعت کی. مینشست شی سالن هما یها  یصندل رو

از  یو بعض دیاز اسات لیو تجل ریمراسم به تقد

داشتن  یو هنر یفرهنگ  یها تیکه فعال ییدانشجوها

کردن که منم   لی گذشت. بعد هم از شاگرد اول ها تجل

ِسن رفتم  یرو زمیگرفتن جا یبرا یجزوشون بودم. وقت

از  د،یکش ی تندتند برام سوت م تیجمع  نیحسام از ب

حرکتش خنده م گرفته بود. در آخر هم تک به تک اسم 

شدن   یم لیکه اون سال فارغ التحص  یانیتمام دانشجو

شاخه بلند گل رز  هیو  سیرو خوندن و به همه تند

 یو عکس دسته جمع میستادیهمه کنار هم ا دادن. هیهد

که  می. بعدم کالهامونو باهم به هوا پرت کردمیگرفت
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 یدوره  یعکاس ازمون عکس گرفت و پرونده 

  .هاش بسته شد یها و آسون یبا همه سخت یکارشناس

کالس و  یده نفره از بچه ها پیاک هیاز مراسم با  بعد

رستوران   هی  میناهار رفته بود یبرا دمونیدوتا از اسات

. میهم بودن نشست یدوتا تخت که روبه رو ی. رویسنت

به اسم خانوم دکتر  دمونیاز اسات یکیو   رایکنار سم

 یو با کل مینشسته بودم. جوجه سفارش داد یاصالن

 می. حدود ساعت سه و نمیرو خورد ونبگو بخند ناهارم

موقع  یالن. دکتر اصرونیب میبود که از رستوران اومد

 هینوشتن مقاله و  یازم قول گرفت که برا یخداحافظ

   .حتما به دفترش برم  یپژوهش  یکارها یسر

 رایسم یخونه  ریفرمون نشسته بودم و تو مس پشت

داده  هیتک یصندل یسرشو به پشت رایبودم. سم نایا

  :بود

  چقدر خسته شدم امروز یوا-

  .بهش انداختم و دنده رو عوض کردم ینگاه مین

  یزیچ هیدختره ماندانا  نی... امروز انیثم گمیم-

  !الد؟یشرکت م یگفت... گفتش که رفت
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حق   یکه با آقا یآره... مگه بهت نگفتم. همون روز-

  صحبت کردم، بعدش رفتم یشناس تو نگهبان

 مانیبهت گفتم که پ ی. راستیآهان... چرا گفته بود-

  به هم زده؟  الدی شراکتشو با م

  :شدن زیگوشام ت  مانیاسم پ دنیشن با

  ؟یدونی! تو از کجا مینه نگفته بود-

  هومن گفت بهم-

که  یتفاوت نشون بدم وقت یکردم ظاهرمو ب یسع

  :دمیپرس

  بود؟ یکارشون چ نایاصال ا-

 حیفراموش کرد و شروع کرد به توض شوی خستگ رایسم

  :دادن

داره.  یخوب  یلیخ یکال هوش اقتصاد مانیپ نیا نیبب-

گفت آقازاده س. سر  یخودش تاجر فرشه. هومن م

که کار و بار   دهیداشته، د الدیکه با م یمیقد یدوست

اومده باهاش   ن،یخوره زم  یخورده و داره م چیپ الدیم

مدت   نی شده. چندتا قرار داد پر پول تو ا کیشر
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 یم مانیپکه  یبکر  یاه دهیشراکتشون بستن و با ا

 گهیاالن د یشدن ول یداده، تو همشونم موفق م

  راهشون جدا شده

  ؟ییچه جور قرار دادها-

 نیچندتا از ا نکهیمثل ا یدونم ول  یکه نم قیدق-

بودن،  یکه در شرف ورشکستگ یدیتول  یکارخونه ها

  نایمحصوالتشون رو سپردن دست ا یعرضه 

  آهان-

. رفته بود ستیتهران ن مانیکه پ شهیهم م یمدت هی-

 شیکه از مادربزرگ مادر ییها نیبندر عباس که زم

  .رهیرو بگ  رسهیبهش م

  فوت کرد؟ شیهمون که چند وقت پ-

  آره همون-

  االنم بندر عباسه؟-

برداشت و با  نیماش ی شهیآرنجشو از کنار ش رایسم

 :شک نگام کرد 
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  نه... تهرانه فکر کنم-

که از همه  کهینزد یلیانگار رابطه ش با هومن خ -

  !نیخبر دار شیچ

از  تشیکال به خاطر پول و موقع مانی. آخه پمیلینه خ-

و اخالق به  افهیبه خاطر ق میطرف و از طرف هی

هم  یتو چشمه. معموال هر وقت یلیخصوصش، خ 

 اد،یت. هومنم ازش خوشش مخودش نباشه حرفش هس 

پرسه. آخه تو دانشگام   یحالشو م زنهیزنگ م یگهگاه

  .همکالس بودن
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  شتریب ی. هرچدمینپرس یزی چ گهیتکون دادم و د یسر

 یهم دربارش کنجکاو م شتریب دمیفهم یراجع بهش م

  .شدم

  .. نه؟پهیخوشت یلی... خنیثم گمیم-

  !؟یک-

  گهید مانیوا... خب پ-

  :اخم کردم بهش

  !چشم هومن روشن-

  ها دمینظر ازت پرس هی بابا توام ولمون کن...  یا-

   !فکر نکرده بودم شی پیبه خوشت-

هم فکر نکرده بودم. چشماش تموم فکر منو   واقعا

  :دست بردار نبود رایکرد؛ فقط چشماش. سم یم زیلبر

 یهمش به هومن م نمیرو بب مانیپ نکهیمن تا قبل از ا-

چشمم به جمال   یاز وقت ی. ولیگفتم برو باشگاه گنده ش

مردا  یپیراجع به خوشت ارامیروشن شده کال مع مانیپ

 هی نتشیب ی! آدم مهیسکس یلیعوض شده. المصب خ

   !شهی م یجور
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و من با  دیحرف غش غش خند نیبعد از گفتن ا رایسم

و   ابونشونی تو خ دمیچینگاش کردم و پ یچشم غره ا

درو   کهیآپارتمانشون نگه داشتم. در حال یرو به رو

  :شد گفت یم ادهیکرد و پ یباز م

  گهید نمتیب یشب م-

  نمتیب یم-

از   ریرفت و من ناخودآگاه از اون روز به بعد، غ رایسم

فکر   میلیشم فکر کردم. خ گه ید یچشماش به آپشن ها

  !کردم

***  

 راهنیپ هیشب بودم.  یمهمون یآماده شدن برا مشغول

بلند بود که از  راهنیپ هی رنگ رو انتخاب کردم.  یآب

 ن یخورد و چاک داشت، با آست یم نیچ یبغل کمرش کم

هم  یمیمال ش یو آرا دمیبلند. موهامو سشوار کش یها

به چهره خودم نگاه  یراض نهیرو صورتم نشوندم. تو آ

. نییپا یشتم و رفتم طبقه و مانتومو بردا فیکردم. ک

ام   ییهمون معدود وقت ها یرفتم ول ینم  یمهمون یلیخ

شد.   یم نی خواستم برم، مامان باهام سرسنگ یکه م
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شبانه   یرفتن ها  یبا مهمون یول ذاشتیمنو آزاد م

سالن نشسته  یگوشه  یمبل راحت  یمشکل داشت. رو

  :رفتم نییپله هارو پا نیبود و مشغول مطالعه بود. آخر

  مامان رم یمن دارم م-

خونه!   یایسفارش نکنم ها... زود م گهید نیثم-

  با خودت ببر نمیماش

که از صبح دستم بود رو   نشویماش چییسو  کهی حال در

  .گفتم یدادم، چشم کشدار یتوهوا تکون م 

نشستم   نیگرم شده بود. تو ماش یلیخرداد ماه خ یهوا

داده  امیپ رایانداختم سم میبه گوش یو کولرو زدم. نگاه

که فرستاده  یبه آدرس ی. نگاهوفتنیبود که دارن راه م

   .ولنجک  ابونیخونه بود تو خ هیبود کردم، آدرس 

و حوصله سربِر غروب تهران،  نیسنگ ک یاز تراف بعد

  هیرو  نیفرستاده بود. ماش رایکه سم یبه آدرس دمیرس

رو   رایسم یگوشه از کوچه پارک کردم و شماره 

 ادهیپ نی. از ماشدنیگرفتم. گفتش که اوناهم تازه رس

و زنگشو زدم. بدون   ییالیو  یشدم و رفتم سمت خونه 

وندم، چرخ اطیح  یتو نگاهموحرف درو برام باز کردن. 
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داخل ساختمون   دیرس یشلوغ نبود. به نظر م یلیخ

خاص وسط    یبا معمار یشلوغ تر باشه. استخر بزرگ 

اطرافش    یقرار گرفته بود که با نور المپ ها اطیح

هم پر از درخت  اطیکامال روشن شده بود. دور تا دور ح

مجنون بودن.  دیب یمیقد یدرخت ها شترشونیبود که ب

راه پل مانند وجود داشت که با المپ   هیبغل استخر   از

به ساختمون   دیرس یشده بود و م نیتزئ یفانتز یها

رنگ  دیسف یساختمون دو طبقه با نما هیکه  یاصل

   .سنگ مرمر بود

کنار درخت ها   اطیگوشه از ح هیو هومن  رایسم

بودن و مشغول ژست عوض کردن و عکس  ستادهیا

ن رفتم. سرعت راه رفتنم با گرفتن بودن. به طرفشو

   .پاشنه بلند، کم شده بود یاون کفش ها

 سالم-
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جوابمو   یمیبرگشت سمتم. هومن گرم و صم صورتشون

  :هم گفت رایداد، سم

  میریعکس بگ ای! ب؟یاومد نیاععه ثم-

. بعد از  ستادمیلبخند قبول کردم و رفتم کنارشون ا با

حسام هم از ساختمون    م،یچندتا عکس گرفت نکهیا

بود  دهیپوش ی دیسف راهنی. پوستیاومد و به ما پ رونیب

با هم  گارشی عطر تند و س ی. بورهیت نیشلوار ج  هیبا 

  :شده بودن یقاط

  نیخوش اومد-

  :من مکث کرد یرو ی. نگاهش کممیتشکر کرد یهمگ

  !شما؟  دیببخش-

  :. چپ چپ نگاش کردمدنیخند رایو سم هومن

  مزه یب-
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به  یدختر زشت هی. من اوردم یبه جا ن گم یم ینه جد-

  !شناسم یدعوت کرده بودم؛ شمارو نم نویاسم ثم

  یبچه پررو زشت خودت-

  :گفت  یلحن لوس با

  ...یی آقا نیپسر به ا اد؟یدلت م-

  ...هان؟؟ یاوردیکه به جا ن-

  :دیخند

 یدانشگاه، ول یایم افهیدونم... با اون ق یچه م-

  ...االن

  ؟ی االن چ یول-

  االن اوفففف یول-

و اغراق   ختی ر ینمک م ی... داشت الکمی دیخند هممون

 یکه م ییمن نسبت به وقتا یکرد، وگرنه که چهره  یم

نداشت. هومن رو به حسام    یرفتم دانشگاه تفاوت چندان

  :دیپرس

  هستن؟ ایاون تو چخبر؟ ک-

@
mahbookslibrary



من و   یاز دوستا یو چند نفر امونیاز هم کالس یبعض-

  حامد

بگه که  یز یتکون داد و خواست چ یسر هومن

که با تعارف حسام راه   ینیزنگ خورد. ح شیگوش

  :جواب داد شویسمت ساختمون، هومن گوش میافتاد

زنگ زدم   عصری آره–... صممخل –جونم داداش؟... -»

و دوستاش   راسمی با بگم خواستم–... یجواب نداد

–... یایب یتوام بتون  دیحامد. گفتم شا یمهمون  میاومد

  لیدانشگاهش، آخه امروز فارغ التحص دوستای

  «...شدن

به من انداخت و در  یمکث کرد و بعدم نگاه یکم هومن

  :مکالمه ش گفت یادامه 

– ... الووو  الو–آره دادا... اونم اومده، چطور؟... -»

  «فرستم برات می آدرسو پس باشه

  :دیپرس رایقطع کرد، سم وی هومن گوش نکهی محض ا به

 بود؟  یک-

 

@
mahbookslibrary



, [07.12.20 11:51] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

  47پارت_# 

 یآرزوباغفلک #

 

هومن  دمیگذاشت. نشن بشیتو ج  شویمتفکر گوش هومن

داد چون همون موقع حسام در  رایبه سم یچه جواب

که از داخل  کی بلند موز یساختمون رو باز کرد و صدا

گوشمو پر کرد.  د،یرس یبه گوش م یبا ولوم کم اط،یح

عطرها و   یاز بو یقیبود. تلف ادیز بایتعداد مهمونا تقر

. با چند نفر از بچه دیرس یم اممختلف به مش یگارا یس

کردم و  یشناختمشون احوال پرس یدانشگاه که م یها

از   یکی یتو  فمونویمانتو و ک را،یبا سم نکهیبعد از ا

 میو رفت نییپا میبرگشت میباال گذاشت  یطبقه  یاتاق ها 

شکل   یا رهی دا یاز مبل ها یکی یسمت هومن که رو

هم   ینفر ندسالن بزرگ خونه نشسته بود و چ یگوشه 

کنار   رایکنارشون، سم  میدیرس یبودن. وقت ششیپ
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حسام هم کنار من.  را،یهومن نشست و منم کنار سم 

بود  ستادهیما سر پا ا یرو که تو چند قدم یحسام پسر 

  :هم دستش بود رو صدا زد السیگ هیو 

  حامد؟-

برادر حسامه، اومد سمتمون.  دمیرو اسمش فهم از

کرد، مشخص بود که حامد  یحسام منو بهش معرف

شناسه. باهام دست داد.   یو هومن رو از قبل م رایسم

سرشو جلو آورد تا  یبلند بود کم کیموز یچون صدا

  :صداشو واضح بشنوم

  خانوم نیخوش اومد یلیخ-

 یکردم. تو  یلب تشکر ریداد. ز یالکل م یبو دهنش

 یوصله  هیکردم  یراحت نبودم. احساس م اون جمع

و هومن هم مشغول  رایسم دمیکه د  یناجورم. وقت

کردن در من   یبگیمشروب خوردن هستن، احساس غر

 کهی شد. حسام جفت من نشسته بود و در حال شتریب

  :کردتعارف  یدنیکرد بهم نوش یروشن م گارشویس

  ؟یکن یتر نم یلب هیچرا -

  .خوام. لطفا ی بدون الکل م یدنیمن نوش-
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  :دینگاهم کرد و خند رهیخ

  ... مگه نه؟ یهست یدختر خوب-

که لباس فرم تنشون  یجوون یاز پسرا یکیبه  بعدشم

کردن، اشاره کرد و ازش خواست   یم ییرایبود و پذ

بود. از هر  ی. حسام پسر پرحرفارهیبرام آب پرتقال ب

کردم فقط با آره و نه   یم یزد. سع ی حرف م یدر

حرف زدنش حواسم بود که نگاهش   نیجوابشو بدم. ب 

بود، زوم شد. و  علومپاهام که از چاک پبراهنم م یرو

جمع  یچندبار نگاهش تکرار شد. معذب شده بودم، کم

و ماندانا رو  الدیو جور نشستم. همون موقع بود که م

  یزوسمت ما. ماندانا دستشو دور با انیکه دارن م دمید

 ستادیهومن ا دنیبه ما رس یحلقه کرده بود. وقت الدیم

و  دیچرخ امسرتا پ یرو الدیدست داد. نگاه م الدیو با م

دادم و با   یلب سالم ریکرد. ز ستیحسام ا  یبا اخم رو

از مقابل ما   نکهیآب پرتقالم مشغول شدم. بعد از ا

نشستن،  ییرو به رو ی از مبال یکی یگذشتن و رو

  .هنوز به من بود الدینگاه م

  :کرد و گفت کیسرشو بهم نزد رایسم
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  ادیم الدمیدونستم م ینم-

. دوست ندارم ومدمیدونستم نم یاگه م نطور،یمنم هم-

  !نمشیبب

حوصله  یب رایکرد. سم یما گوش م یبه حرفا  حسام

  :گفت

  .بابا ولشون کن الیخیب-

کردن.   دنیبا هومن رفتن وسط و شروع به رقص بعدم

حسام توجهم   یصدا دنیچشمم به اونا بود که با شن

  :بهش جلب شد 

  ؟یدار الدیبه م یتو ربط-

تفاوت  یکنم، ب یمخف دمید ینم یلیکردم. دل نگاهش

  :گفتم

  م یمدت با هم بود هیآره... -

پک رو به  نی شد و آخر یبادش خال دیکه از من شن نویا

جواب من   دنیزد، کامال مشخص بود با شن  گارشیس

نموند و با  شمیاز اون پ شتریب گهیجاخورده. د یحساب

رفت سمت دوستاش. خوشحال بودم  یکوتاه یعذرخواه
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 ییهویهم شوک شده بودم از  یکم یکه رفته ول

چرخوندم. دختر پسرا اون  تیجمع نیب یرفتنش. نگاه 

  یهاشونم، گوشه کنارا یل یو خ دنیرقص یوسط باهم م

بودن. نگاهمو گرفتم   گهیهمد دنیسالن مشغول بوس

 شینما نیاز هم یکیکردم  ینگاه م یبه هر سمت یول

ها در حال اجرا بود. حالم بد شده بود. از اونجا بودنم  

خواستم شب جشن فار  یبودم. من فقط م یناراض

 یبشه و بهم خوش بگذره، ول زیانگ اطرهخ  میلیالتحص

من وجود نداشت. من  ی برا  یزیچ یتو اون مهمون 

 هیبودم که هرچند ظاهرم با بق یآدم اشتباه هیاونجا 

بهشون نداشتم. تحمل اون فضا هر  یربط یست بود ول

و  الدیم یخال  یشد. نگاهمو از جا  یلحظه سخت تر م

از   یکیسمت  هماندانا گذروندم و از جام بلند شدم و ب

هوا بخورم. پرده رو کنار  یتا کم پنجره ها قدم برداشتم.

 .دمیکش قیزدم و پنجره رو باز کردم و چندتا نفس عم
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ساعت از اونجا موندنم گذشته بود.  کی از  شتریب

 یلیاونجا موندنم دل گهیسررفته بود و د یلی حوصلم خ

باال تا   یطبقه  ینداشت. راه افتادم سمت پله ها

پله ها گذشتم و نگاه  چیبردارم و برم. از پ لمویوسا

کنار پله ها به خودم انداختم.  یقد نهیآ  یاز تو یگذر

شدم،  میگذاشته بود لمونوی را وسایکه با سم یوارد اتاق

  ششونیآرا دیهم اونجا مشغول تجد گهیدوتا دختر د

سرم انداختم و  یشالمو رو  دم،یوشبودن. مانتومو پ

اومدم. خوشحال بودم   رونیبرداشتم و از اتاق ب فمویک

  یها ستمیراحت برگردم. س تونمیآوردم و م نیکه ماش

طبقه  توکه تو کل سقف خونه نصب شده بودن،  یصوت

باال خاموش بود و باعث شده بود اون طبق ساکت تر  ی

 یکه صدا نییخواستم از پله ها برم پا یباشه. م

اومد. به   ییاز اتاق رو به رو  نیزم یرو یبرخورد ش
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 ی زیکم باز بود و چ یلیدر خ  یشدم، ال کی در اتاق نزد

و   دمیکش یراهمو م  دیاون شب با دیشد. شا ینم دهید

ساده بود که بعدها هر   یجکاوکن هی فقط یرفتم، ول یم

 مونیموقع ام پش یب یافتادم، از کنجکاو یم ادشیوقت 

  .شدم یم

درو هول   یدر قرار گرفتم و با دست راستم کم مقابل

از  یکیچند سانت تکون خورد.  یدادم که به اندازه 

  یتجربه م میبود که تو زندگ ییلحظه ها نیمشمئز تر

باز   مهین یمجسمه خشکم زده بود و با دهان نیکردم. ع

  زیقبح آم ریهوا مونده بود به تصو یکه تو یو دست

  .مکرد یروبه روم نگاه م

  میتخت بودن. ن یبرهنه رو ییو ماندانا با تن ها الدیم

رخشون سمت من بود و انقدر تو حال خودشون غرق 

  میو حرکت یحس  یبودن که متوجه من که تمام اندام ها

کوتاه در  یار افتاده بود، نشدن. بعد از چند لحظه از ک

سرمو   نکهیرو به حالت اولش برگردوندم. به محض ا

 یبهم نگاه م دهیدر یبا چشما هچرخوندم با حسام ک

  :شدم نهیبه س نهیکرد، س

   می... ترسوندنیییه-
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  ... نه؟؟ یخاطراتت افتاد ادی-

  ؟؟یچ-

باال انداخت و به اتاق اشاره کرد. با اخم  ابروهاشو

  یکنارش زدم و راه افتادم سمت پله ها. هنوز پامو رو

رفت و رو  نییپله نذاشته بودم که حسام پله رو پا نیاول

  .به روم قرار گرفت

  داد؟ی حال م  ینجوریبه توام هم-

مردمک چشماش گشادتر از حد معمول شده بود و   

  یچشماش به قرمز یدیچشماش خمار شده بود و سف

لبخند پهن و دندون نما هم به صورتش  هیزد.  یم

کرد.   یافت م شتری بدنم هرلحظه ب یبود. دما دهیچسب

جوابشو بدم از کنارش بگذرم که  نکهیخواستم بدون ا

تر از اون  نیی اپ یپله  یمچ دستمو گرفت. حاال من رو

  .بودم

  حاال یکجا؟ بود-

کرد. مچ   دنی بلند شروع به خند یحرفش با صدا پشتبند

  :دمیدستم درد گرفته بود. دستمو کش
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  ولم کن گمی ولم کن... م-

قطعش نکرد. با   یاز شدت خنده ش کم شد ول یکم

  :گفت  دهیبر دهیهمون خنده بر 

  یکردم تو... تو دختر خوب یمن فکر... فکر م-

دختر  بابا... که دوست  یتوام که ُگه زد ی... ولیهست

  هان؟؟ یبود الدیم

کردم انگشتاشو از دور مچم  ی. سعدیدوباره خند بعدم

  :گفتم نیباز کنم و در همون ح

دستم درد   ؟یشد وونهید ؟یکنیم کاریولم کن چ-

   .گرفت

 دمیکش کمی محکم تر دور مچم قفل کرد و  انگشتاشو

  :سمت خودش

بوده   الدیکه با م ی... کساریواسه من ادا تنگارو در ن-

... یبد یحال هیبه مام  شهیم  یآخر خطه... حاال چ گهید

  مگه مال ما خار داره؟

حالمو به هم زد. پامو باال بردم و با همون   حرفاش

لحظه   هیپاشنه بلند محکم زدم تو ساق پاش.  یکفشا
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  عیگفت. درنگ نکردم و سر یدستمو ول کرد و آخ بلند

خنده   ی. صدان ییپا دمیازش فاصله گرفتم و از پله ها دو

به پشت سرم انداختم و   یشد. نگاه  یش قطع نم

هر   یو رو اد یم نییپا اروکه آروم آروم پله ه  دمشید

و خنده ش  رهی گی و دستشو به زانوهاش م  شهیپله خم م

  .شهیم شتریب

که   یکنار یراهرو  یتو دمیچیرفتم پ نییپله ها که پا  از

برم.  رونی تا از اونجا ب شد،یختم م یالن اصلبه س

لحظه سرمو   هیداشتم  یهمونجور که تند تند قدم برم 

 یبرگردوندم و پشت سرم رو نگاه کردم، حسام تو

 که رومو برگردوندم، نیهم یراهرو نبود ول 
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و دستمو  دمیکش  یکوتاه غیروبه روم سبز شد. ج مانیپ

  :دیپرس دیقلبم گذاشتم. نفس نفس زدن منو که د یرو

  !شده؟ یچ-

  دایحسام پ ینگفته بودم که دوباره سر و کله  یزیچ

  :گفت هشیکر یاومد و با همون خنده  کمیشد، نزد

  تو؟ یکن یچرا فرار م-

 رهی تمو بگدستشو به سمتم دراز کرد تا دوباره دس بعدم

به   یدستشو پس زد و مچ دستشو گرفت. قدم مانیکه پ

  یجلو ی. جورستادیمن و حسام ا نیجلو برداشت و ب

فقط   دم،ید ی حسام رو نم گه یبود که من د ستادهیمن ا

  :خنده هاش گفت نیکه ب دمیشن

  یعوض یکن یم کاریدستم... چ یآ یآ-

دونستم  یزده بود. نم  خیداشتم دستام  ی ادیز استرس

 مانیهمونجا بمونم؟ پ ایبرم  دیبکنم... با دیبا کاریچ

و محکم هولش داد که اونم از  چوندیدست حسامو پ 

به من  مانیو خنده ش اوج گرفت. پ نیپشت خورد زم

@
mahbookslibrary



تو صورتم  یبود که کم  دهینگاه کرد، انگار رنگم پر

  :و نگران، آروم گفت وردلخ  یمکث کرد و با چشما

  کرد؟ تتیاذ-

خنده هاش به   نیتکون دادم. حسام ب یبه نف سرمو

  یانگار نم مانیمن و پ یگفت. ول  یم راهیبد و ب مانیپ

مات شده  گهیتو صورت همد ی. فارغ از همه چمیدیشن

چقدر گذشته بود که حامد وارد راهرو   دونمی. نممیبود

  :رو صدا کرد مانیشد و پ

  شده دادا؟؟ یچ ...مانیپ-

فاصله گرفتم که از نگاهش دور  مانیاز پ نامحسوس

من   یجلو بایفاصله رو پر کرد و تقر عا ینموند و سر

  مانیپ نکهیتر شد و قبل از ا کی. حامد به ما نزدستادیا

بگه، چشمش به حسام افتاد و رفت سمتش.  یزیچ

بلندش کرد و با لحن   نی بازوشو گرفت و از رو زم

  :دادمورد خطابش قرار  یزیعتاب آم

 یبا اون دوستا یدوباره نشست ؟یکرد  کاری حسام چ-

  دن؟یکش شیاراذلت به حش 
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روشو سمت ما برگردوند و انگار که  یبا کالفگ  حامد

منو  نیتازه چشمش به من افتاد. مشکوکانه نگاهشو ب

  :گفت مانیجابه جا کرد. روبه پ مانیپ

 یو اومد یروز افتخار داد ه یشرمنده داداش. حاال تو -

   .امیجمعش کنم االن م  نوی. انجایا

تکون داد و حامد برادرشو به سمت اتاقک  یسر مانیپ

   .ته راهرو برد

به سرتا پام   یو با اخم نگاه دیکش یقینفس عم مانیپ

  :لب گفت  ریانداخت و ز

  !رونیب میبر-

 میخودش قبل از من راه افتاد سمت سالن. تا برس بعدم

  اطیدنبالش رفتم. وسط ح ریطفل صغ هیمثل  اط،ی ح یتو

  :و بهم نگاه کرد ستادیا هوی

  ... هان؟؟؟یکن یم کاریچ  نجایتو ا-

صداش با   نباریاز من نگرفته بود که ا یجواب هنوز

   :دیبه گوشم رس ی شتری تحکم ب
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...  ؟یکن یم ریانقدر منو غافل گ یجواب بده... واسه چ-

  یهربار تصوراتمو راجع به خودت خراب م یواسه چ

  د؟یکه نبا نمتیب یم ییچرا هربار جا ؟یکن

بلندش و  ی. به خاطر صدازدینفس نفس م تیعصبان از

  یلرزون یجا خورده بودم. با صدا  زدی که م ییحرفا

  :گفتم

  !یکن ینم نییمنو شما تع  یدها یو نبا دیبا-

  :و تعجب بود تیکه کرد توام با عصبان یخنده ا تک

بود تو   نطوری کنم... که اگه ا ینم نییمعلومه که من تع-

هم  ییآدما ن یهمچ یلومتریاز شعاع صدک یحق نداشت

  یایب یبلند ش یبخوا نکهی... چه برسه به ایرد بش

  !شون یمهمون

بغض مزخرف که تو  هیدهانمو قورت دادم و با  آب

  :گلوم جاخوش کرده بود، گفتم

  !به شما نداره یربط هیقض نیا-

. تو ومدی شد، اختالف قدمون به چشم م کینزد بهم

  :صورتم خم شد

@
mahbookslibrary



که تو خونه   یکنه... دختر دایخوامم به من ربط پ ینم-

دوباره تو  رون،یب کشمشیم ریاز تو دهن ش الد،یم ی

که   دنیکنم... بعدم بهم خبر م یم داشیپ الدیشرکت م

و با چشم  نجایا امیکنم، بعد م  ی... اولش باور نمنجاسیا

سرو وضع،   نیساعت از شب با ا نیکه ا نمیبیخودم م

 یتونه به من ربط ینم ه،ی و بنگ  یلکلمشت ا هیوسط 

 ...داشته باشه
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به گلوم فشار آورد و قطره اشک سرد و   شتریب بغض

گونه م و  یاز چشمم فرود اومد رو یناخواسته ا

صورتم دنبال کرد.  ی. رد اشک رو رودینگاهشو خر 
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و اشک رو پاک   دمیصورتم کش یکف دستمو محکم رو

دوتا پسر    یکیبگه که حامد و  یزیکردم. خواست چ

.  دناومدن و صداش کر رونیاز در سالن ب گهید

روهم گذاشت و برگشت سمتشون.  یو با کالفگچشماش

  ستاده،یحرکت ا یهمونجور ب  مانیپ دنید یوقت

از پسرا با لبخند بهم   یکیخودشون به طرف ما اومدن. 

سمتم،   دیرخش چرخ میمتوجه شد و ن مانینگاه کرد، پ

 الشیخیدوستاش ب دید یکرده بود و وقت ی اخم وحشتناک

دورتر بشه   نکهیاز ا قبلجلو گذاشت و   یقدم شنینم

  :گفت

  یاون مانتو ی... جلوام یتا ب سایبرو اون گوشه وا-

  ینکرد  یببند تا امشب منو قاتل کس تمیکوفت

کنار دوستاش،   دیشد، رس دهیم دنبالش کششکسته  نگاه

خودمون...   مانی: » بهه داش پومدیصداشون م

  «..ساالر... مرد... پدر یچطور

دست دادن و بغلش کردن و دورش رو گرفتن.  باهاش

داره. دوباره نگاه  یادیز تی محبوب نشونیمشخص بود ب 

  یکیو  دیهم دوباره د مانیمن موند، پ یاون پسره رو

روونه م کرد. ناخواسته   زشویت یاز اون نگاه ها
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اونجا  گهیدستمو به مانتوم گرفتم و جلوشو بستم. د

شلوغ تر شد  مانی. دور پبود ایکار دن نیموندنم عبث تر

برگشتم و به طرف  عیخارج شدم، سر دشیو من از د

   .قدم برداشتم یدر خروج

 نینسبت به زمان اومدنم شلوغ تر شده بود. از ب کوچه

زدم و سوار شدم.  نویماش موتهیها گذشتم، ر نیماش

روبه   مانیبا پ  گهیخواست د یدلم نم د،ی لرز یدستام م

  نکهیگازشو گرفتم و رفتم. قبل از ا نیرو بشم واسه هم

که با عجله از خونه   دمشیکوچه بگذرم، د چیاز پ

.  دیکوچه رو نگاه کرد ... منو د تهاومد و سر و  رونیب

دونستم اگه  یرفتم. م رونی گاز دادم و از کوچه ب شتریب

  نی. واسه همرسهیدنبالم، بهم م ادیب نشی بخواد با ماش

خاموش   نویماش یها و چراغا یاز فرع ی کیتو  دمیچیپ

  یکوچه   یکه با سرعت از رو به رو  دمشیکردم. د

فرمون  یرو ودادمو سرم  رونیگذشت. نفسمو ب یفرع

   .گذاشتم

 یبود تو دستاش که با ب ین یشب غرورم تنگ بلور اون

. بهم گفته بود که تصوراتشو راجع  کوندشیزد ش یرحم

خبر نداشت که اون چه  گهیکردم، دبه خودم خراب 
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 ستادیرو به روم ا یسر تصورات من آورده! وقت ییبال

 یهمون مانیو اون حرفا رو زد، انگار نه انگار که پ

روز و شب نداشتم. مثل  فکرشبود که چند وقت بود از 

  شییایرو یچشما  ریکه هر شب تصو یاون مرد  نکهیا

.  دمیشب دنبود که ام ینی شد، ا یپشت پلکام مجسم م

جفت چشم   هیمن بود،  الی فکر و خ یکه تو یاون

داشت که هر لحظه با من بود. با من  نی مخمور و غم

با من  د،یخند یبا من م د،یخواب یشد، با من م یم داریب

کرد. کم کم   یم یخورد، اصال با من زندگ یم غصه

 یلحظاتم پررنگ شد که گاه یانقدر حضورش تو

اون شب حس   یکردم عاشقش شدم. ول یاحساس م

خودم شدم نه عاشق  یذهن االتیکردم که من عاشق خ

  ...من بود یاها یرو هی که فقط چشماش شب یمانیپ

له و لََورده راه  یا هیروشن کردم و با روح نویماش 

 مانویافتادم سمت خونه و از اون شب فکر کردن به پ

   .خودم قدغن کردم یبرا

***  

.  کردمیم یکه من خودآزار یی ت. روزها گذش یم روزها

بودم. صبح تا شب تو  دهیکش ری فکرم رو به غل و زنج
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  زیقسمت از خونه رو تم هی موندم. و هر روز  یخونه م

و جارو   یریکردم. کل روز به شستن و گرد گ یم

گذشت. اما  یم گهیو هزارتا کار د یو آشپز  دنیکش

 یاز فکرش فرار م شتری ب یبود که هرچ نجایجالب ا

کارامو   یشدم. مامان با نگران یم رشیاس شتریکردم ب

 یشده؟ ول یکه چ دیپرس یگرفت و بارها م ینظر م ریز

نداشتم که بدم.   یگرفت. در واقع جواب ینم یاز من جواب

دونستم که  ی شده؟ فقط م یدونستم که چ یخودم هم نم

  ...سابق نبودم نیثم گهیمن د

گذشت. دم غروب بود.  یم  رماهیت از اول یهفته ا هی

آب رو دستم  لنگیمشغول آب دادن به باغچه بودم. ش

هاش کامال  وهیگرفته بودم و به درخت زردآلو که م

توت که همشون به بار  یبود و درخت ها دهیرس

تو   یمحمد  یکردم. عطر گل ها ینشسته بودن نگاه م

 یهوا . تو حال و دکر یبود و آدمو مست م دهیچیفضا پ

رو زد و در  فونیخودم بودم که مامان از تو خونه آ

بعد   دم،یرو د  اوشیس نیباز شد. اول از همه ماش اطیح

و بعدم عمو احمد. مامانا و   نایعمه ا نیاونم ماش

شدن، آرمان و تبسم هم  ادهیپ  اوشیس نیآقاجون از ماش
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و شروع کردن شعر تولدت مبارک  نییپا  دنیپر عیسر

شرت  یت هیاج و واج وسط باغچه با . منم هخوندنرو 

  یشلوار خنک و گشاد پارچه ا هیرنگ و  دینازک سف

   .کردم یبه دست نگاهشون م لنگیچارخونه، ش

  ک یک بایتولد، شک کیعالمه بوس و بغل و تبر هیاز  بعد

  :به دست راه افتاد سمت آشپزخونه؛ منم دنبالش رفتم

  س گهیروز د شی. شستیتولد من که امروز ن یول-

 یمامان زنگ زد گفتش که افسردگ یدونم ول یخودم م-

  میزود خودمون رو برسون ،یحاد گرفت

 بایشد، حرف شک یوارد آشپزخونه م کهی در حال مامان

  :رفت یو بهش چشم غره ا دیرو شن

  بااایشک-

نکردم و رو به مامان  بایشک زیر یبه خنده  یتوجه

  :گفتم

  آره مامان؟؟-

 :گرفت و گفت کینگاهشو از ک مامان
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  ستیمامان جان... دو هفته س معلوم ن گه یخب آره د-

! گفتم یزن یحرفم که نم  ،یکن یچته؟! آدمو نگران م

  ت عوض شه  هیروح کمی دیشا  انیامشب ب

  :و گفت با یروشو کرد سمت شک بعدم

  بعد از شام؟ میبذار کویگم ک یم بایشک-

  م؟یدار یآره؛ حاال شام چ-

  ارنیب تزایزنگ زدم پ-

کنار عمه  اوشی. سرونیو رفتم ب دمیکش یکالفه ا پوف

  یچ دونمیرضوان و زن عمو و مامانا نشسته بود و نم

کرد که همشون غش کرده   یم فیداشت براشون تعر
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داشت طرز استفاده از   یبودن از خنده. آرمان سع

بده. عمو احمد و عمو  ادیآقاجون رو بهش  دیجد یگوش

گوشه دور از جمع   هیهم گرم صحبت بودن. تبسم  دیمج

 یغرق بود. همچنان با کالفگ شینشسته بود و تو گوش

آرمان که سرشو  هویکردم که  یداشتم نگاهشون م

رفت،  ی آقاجون ور م یگرفته بود و با گوش نییپا

من رو به جمع   ی افهیق دنیسرشو باال آورد و باد

  :گفت

  !خوشحاله  دنمونی... چقدر از دنی نگاه کن نویا-

آقاجون به  . خودمم خندم گرفته بود. دنیخند همشون

  :کنار خودش اشاره کرد

  نیخودم بش شیپ ایباباجون... ب ایب-

استقبال کردم. عطرتن آقاجون   شنهادشی لبخند از پ با

  یپدرم بود. خودمو لوس کردم و سرمو رو ادآوریبرام 

  .شونه ش گذاشتم

 یاعتراف کنم بودن در کنار اون جمع دوست داشتن دیبا

آورد و حالمو   رونیخودم ب ییتنها ی لهیمنو از پ یکم

 یخوب کرد. اما آخر شب، بعد از رفتن مهمونا، وقت
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غول  یمثل حجم الی خواب به اتاقم رفتم، فکر و خ یبرا

  .من رو احاطه کرد یآسا بهم هجوم آورد و همه  

***  

ورق  مویاز دفتر زنگ یدیکردم برگ جد یبعد سع روز

  مانیپ یبه سمت و سو خودانهیکه ب یبزنم و به افکار

از حجم   یکم  ینطور یبدم، تا ا انیگرفت پا یجهت م

احتمال   نکهیمامان هم کم بشه. غافل از ا یها ینگران

   .وجود نداشت گهید کی تار یاز اون ورطه  ییرها

  ،یدونستم که دکتر اصالن یچهارشنبه بود و م روز

 ی چهارشنبه تو مطبش به کارها یصبح ها

 یخنک تابستون یکنه. مانتو یم یدگیدانشجوهاش رس

 یهوا رو به گرم نکهیرو تن زدم و قصد داشتم قبل از ا

حاضر وآماده سر  دیکه د یبشم. مامان وقت یبره راه

  نیدر ع یصبحانم نتونست تعجبشو پنهون کنه ول زیم

ازم خواست که با  تیحال خوشحال هم شد و در نها

  یونه ببرم وبعد از تموم شدن کارم برم خ نیخودم ماش

  .عمه رضوان
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مطب. و چون چند نفر  دمیتا رس دیطول کش یساعت کی

 یهم تو یساعت میدکتر داخل بودن، ن ی از دانشجوها

  یها وارپوشیتموم د یسالن مطب منتظر موندم. برا 

روشن استفاده شده بود و حس  یسالن از رنگ ها

دکتر دختر   یکرد. منش یرو القا م یآرامش بخش

از اتاق   شجوهااومدن دان رونیبود که بعد از ب یجوون

کرد. خانوم  یی منو به داخل راهنما یحیدکتر، با لبخند مل

  رونیب زشیخوشحال شد، از پشت م یلیخ  دنمیدکتر از د

  :مبل کنارم نشست یاومد و باهام دست داد و رو

 یکاش تو هم کنکور امسال رو شرکت م یا نیثم-

  !یشد یئنم قبول ممطم ،یکرد

  :زدم یلبخند

  دارم سال بعد شرکت کنم؛ اگه بشه میتصم-

سال هم   هی  نی... حاال تو ازمیکارو بکن عز نیحتما ا-

  هی ینطوریا ؛یانجام بد یقاتیتحق یکارا یتون یم

  شهیهم برات محسوب م یرزومه ا

  رو دارم میتصم نیخودمم هم-

  :گفت قاطعانه

@
mahbookslibrary



  خوبه-

کتاباش   یقفسه  یرو از رو یبعد بلند شد و پوشه ا و

  :برداشت

 یسر هی راجع به  سمی بنو یمقاله ا  هیقصد دارم -

  ؟یکمکم کن یتونیم اد؛یاز اعت یناش یاختالالت روان 

  :رو که به سمتم گرفته بود از دستش گرفتم پوشه

  بله حتما-

مجالت معتبر  یمقاله س که برا یسر هیتو  نیا-

کنم،  دایتونستم کامل شدشون رو پ یهستن. به سخت

 ار یب سیازشون بنو یخالصه ا هیترجمه شون کن بعدم 

   .میکن یکه با هم بررس 

شدم که   نیهام که با دکتر تموم شد سوار ماش  صحبت

  ریعمه. هوا به شدت گرم بود و مس  یبرم خونه 

   .داشتم شیرو هم در پ یطوالن

 هی یبرا دیبود. عمو مج دهیز من رسقبل ا مامان

از صبح رفته بود خارج از شهر. با   یکار  تیمامور

دوست  یآشپزخونه  یتبسم و مامان و عمه، تو
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. مامان و عمه ساالد میعمه رضوان نشسته بود هیداشتن

. با میکردن و من و تبسم هم گرم صحبت بود یدرست م

و  قهیسل یتو ی ولنبود  یعمه رضوان اهل آشپز نکهیا

. تو ذاشتیسنگ تموم م شهیخونه ش هم دمانیچ

و خوشگل   ینیتزئ لیآشپزخونه ش پر بود از وسا 

. تبسم آروم  ینتیز یعالمه گلدون و گال ه یموشگل، با 

  :گوشم پچ زد ریز

  !تهران ادیداره م-

  :شونه م انداختم و با تعجب نگاش کردم ی تاپمو رو بند

 !؟یک-
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  ...گهیوا... خب معلومه د-

  :به عمه انداخت و لب زد ینگاه

  انیشا-

  اد؟یم  یآهان... ک-

  ادیروزا م نیگفت هم ی... ولدونمینم-

  ؟ی نگفت یزیهنوز به عمه چ-

  م؟ وونهیاصال... مگه دنه -

  یبه نظرم بهتره بهش بگ-

چقدر حساسه...  یشناسیتونم بگم... مامانو که م ینم-

خواد کل شجره نامه ش رو  یحاال اگه بگم حتما م

  رونیب زهیبر

  داره؟ یخب چه اشکال-

  یمدت م هیندارم...  یقصد نی... فعال که همچدونمینم-

  فقط میبا هم آشنا بش میخوا

  ؟ی نگ یزیاون ازت خواسته به خانوادت چ-
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  یمن نم یکه بگم... ول کنه ی... تازه اون اصرار منه

  بگم یزیخوام تا دانشگام تموم نشده چ

  داره؟ یچه ربط-

و هر   میکن یجا کار م هی  انیکه منو شا نهیربطش ا-

مامان بابام بفهمن  هی... کافمیروز تا آخر وقت باهم

و درستش کن...   ایب گهیاون وقت د نمونه،ی ب یزیچ

  بمونم اصفهان ییساعتم تنها هی یحت ذارنینم گهید

  تهران؟ ادیخواد ب ی... حاال چرا مهیحرف نمیا-

  :دیگز لبشو

  دلش تنگه بچه م-

  !اوهوع-

به توام  ادی هر وقت ب ن،ی ... گفته باشم ها ثمیپس چ-

  شینیبب  یایکه ب گمیم

  چرا اون وقت؟-

  :اف اف بلند شد و عمه گفت یصدا

  ری بگ لیتحو نییتبسم مامان غذا رو آوردن برو پا-

@
mahbookslibrary



  :گفت شدیبلند م یصندل یاز رو کهی درحال تبسم

  خوام نظرتو راجع بهش بدونم یم-

  .رونیزد و رفت ب  یچشمک بعدم

. دادیته دلم رو مالش م دهی کباب کوب یبود و بو گرسنم

غذا   نیبا اشتها و ولع شروع به خوردن کردم. ب

 یخوردنم حواسم بود که تبسم با حسرت بهم نگاه م

  :کنه

  ه؟یوا... چ-

  ؟یشی چاق نم  یخوریغذا م نقدر یتو چرا ا-

  :با خنده گفت مامان

  الغر بود شهی رفته. اونم هم امرزمیبه مادر خداب نیثم-

  :گفت زونیآو  یلوچه هم با لب و  تبسم

  خوش به حالش-

 ینوشابه شو از لبش فاصله م وانیل کهیدر حال عمه

  :داد گفت
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قرار  الیل یکه... غذاتو بخور... راست یتوام الغر مامان

  شد؟ یچ ه یترک یبود بر

تکون   یبه مامان نگاه کردم و سرمو استفهام متعجب

و نگاه شوک شده   دیدور لبش کش یدادم. مامان دستمال

من وعمه جا به جا کرد. من کماکان منتظر   نیشو ب

   .از جانب مامان بودم یحیتوض

  ؟ییزندا هیترک یبر  یخوا یم-

  :نگاهشو ازم گرفت و رو به تبسم گفت مامان

واسه حاال که   دنیبرنامه چ هی... همکارام زمینه عز-

  بچه ها تموم شده یمدرسه 

  :که گفتم یبود وقت دایلحنم پ یتو  رنجش

  !یبهم نگفته بود-

  :بازومو لمس کرد کوتاه

گفتن نبود... به هر حال من بهشون گفتم  یبرا  یزیچ-

  رمیکه نم

 ؟ یچرا مامان؟ چرا نر-
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  رفتنه؟ هیاالن چه وقته ترک-

  :مینگاه کرد گهیوعمه همزمان به همد من

فقط تابستونا وقتت   ،یمامان تو کل سال رو مدرسه ا-

  وقتشه؟ یپس ک ستیآزاده... اگه االن وقتش ن

  :کرد دییحرفمو تا  عمه

 ییآب و هوا هی... برو الیل گهید گهی خب راست م-

  عوض کن و برگرد

  ...آخه-

  مامان جان  گهیآخه نداره د-

  :موضع گرفت یکم مامان

@
mahbookslibrary



تونم  ی... نمستنین بهیعمه ت و تبسم که غر نیثم-

  وضع ول کنم و برم نیتورو با ا

و تبسم هر دو به من نگاه کردن... متعجب خنده  عمه

  :کردم یا

  کدوم وضع؟ مگه من چمه؟ -

  ...هست تیز یچ هی یچته... ول دونمینم-

  ...ستی ن میزیمن چ-

گفتم و   یبخوام دروغ م نکهیگفتم... بدون ا یم دروغ

دروغو  نیا نقدریعمه، ا یچند روز بعد از خونه   یتو

تکرار کردم که عالوه بر مامان،  هیخودم و بق یبرا

 یبرا دنیخودم هم باورم شد. مامان مشغول تدارک د

هفته بعد همراه چهار نفر از   هیسفرش شد و قرار شد 

  ی. منم خودمو با ترجمه ایهمکارا و دوستاش برن آنتال 

بهم داده بود، سرگرم کرده   یکه دکتر اصالن یمقاالت

 شگاهیبه آرا گهی. باهم ددمید یتبسم رو م شتریبودم. ب

هم   یسفت و سخت میکرد. رژ نهیو موهاشو کرات میرفت

 یآقا دنیگرفته بود که حتما وزنش رو قبل از رس

 یداشت و م  یرژان نقدریدکترشون به تهران، کم کنه. ا
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گذاشته  ریمنم تاث ی هیروح یکه رو دیخند یگفت و م

  .بود

با مامانا صحبت  یروز قبل از رفتن مامان بود. تلفن سه

مامان رفت سفر حتما   یکردم، ازم قول گرفت که وقت یم

رو قطع   یگوش نکهیبمونم. به محض ا ششونیبرم پ

  رایسم یشماره   دنیره زنگ خورد. با دکردم، دوبا

  :لبم اومد یرو یلبخند

  الو... سالم-

  خودم یوفا ی دوست ب یسالم... چطور-

خبر   یدلخور بود، حق هم داشت. اون شب که ب لحنش

بهم زنگ زد و من چون  یبرگشتم، چندبار  یاز مهمون

گرفته بود، جوابشو ندادم، به هر  مانیپ  یدلم از حرفا

ُحسن  نیبود از دلش درآوردم. بزرگتر یحال به هر نحو

  ینبودنش بود. زنگ زده بود برا ی ا نهیک رایسم

دعوتم کنه. منم با  شکانبرادرش ا یعکاس شگاهینما

  شگاهیخودم فکر کردم که اگه با تبسم برم و از نما

کنم،   دنیدونستم چقدر کارش خوبه د  یاشکان که م
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رو قبول  رایاز لطف نباشه. دعوت سم یخال دیشا

  :کردم

  امیبگو که من ن ادیم الدمی... اگه مرایفقط سم-

  کجا بود... با ماندانا جانش رفته شمال الدینه بابا... م-

چشمام   شیبودم با تموم وقاحتش پ دهیکه د یا صحنه

 افهیچشمامو بستم و ق یلحظه ا یزاریشد و با ب انینما

قطع کردم و قرار شد روز بعد تو  ویمو جمع کردم. گوش

  .نمشیبب شگاهینما

شده بود.   یبند شنیسالن بزرگ پارت هی شگاهینما مکان

  یکه نور المپ ها  دیسف  یها کیکف سالن با سرام

شده   دهیپوش کرد،یم دای سقف، توشون تأللؤ پ یرنگ

که  میردن سالن بودبود. همراه تبسم مشغول برانداز ک

دستم بود رو  یکه تو یاشکان اومد استقبالمون. سبد گل

گفتم. تشکر کرد، گل رو  کی رکردم و بهش تب مشیتقد

به چندنفر  ییخوش آمدگو  یگذاشت و برا یزیم یرو

هم  رایاز ما جدا شد. سم یکوتاه  یبا عذرخواه گه،ید

با من و تبسم، به  یمیمعاشرت گرم و صم هیبعد از 

به   یسطح ی لیاشکان ملحق شد. برخالف من تبسم خ
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  نداختینگاه بهشون م هی عیکرد، سر یعکس ها نگاه م

کم کم حوصله ش سر رفت و به قسمت  شد،یم ردو 

 .رفت  شگاهیاز نما یا گهید
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آدم ها بود.   یچهره  شگاه،ینما یعکس ها ی سوژه

که  یخاص  کیمیکه هرکدومشون، با م  ییصورت ها

رو  یداشتن، قادر بودن احساسات و اعمال به خصوص

از عکس ها بدجور توجه  یک یمجسم کنن.  نندهیب یبرا

بود   یمنو به خودش جلب کرده بود. عکس دختربچه ا

خسته و   د سبزرنگ. لبخن یبا پوست برنزه و چشما

از  ینشسته بود و حلقه ا شی گوشت یلبا ی رو یپربغض
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زل زده  نیدرشتش، که به دورب یچشما  یاشک تو

بود که اصال مشخص   نی ا شی. جالبزدیبودن، برق م

از  یناش یهاله ا اینبود که اون اشک، اشک شوق بود 

کرد.   یرو توأمان منعکس م یدرد. حس غم و شاد

جنگ زده بود.  شهر هی ریپشت سرش هم، تصو ینما

گرفته شده   یواقع طیشرا هیبود که از   یعکس مبهم

 قی. دقازدیزنده بود و با آدم حرف م ریبود، انگار تصو

چشم ازش    یبودم و به سخت رهیرو بهش خ یطوالن

   .گرفتم

پشت سرم، تو دو  قایرو دق مانیکه برگردوندم، پ سرمو

تنم  مین. از تعجب لبام از هم باز موند و دمیخودم د یقدم

به  یحرکت چیه یاون ب یشد. ول  لیبه عقب متما یکم

  :اش ادامه داد رهینگاه خ

  سالم-

  یتکون دادم و نگاه منم ب یمکث در جوابش سر با

  :دیکش ششیبه ته ر یاون شد. دست  ی رهیاراده، خ

  خوشت اومده؟؟-

  :به پشت سرم کرد یکردم، با ابروهاش اشاره ا اخم
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  !ی کنیبهش نگاه م یوقته دار یلی. خگمی عکسه رو م-

دلم غوغا به پا شده بود. سرانگشتام  ی تو دنشید با

  نیا ی. ولدیکوب یسرد شده بودن و قلبم تندتر م

گرفتم، آب دهانم رو   دهیناد مویاحساسات سرکش درون

 ی افهیبا ق د،یکه پرس یتوجه به سوال یقورت دادم و ب

  :رو بهش گفتم  یحق به جانب

  شه؟یم داتونیدفعه پ هیشما چرا -

  :تر شد کیبهم نزد یزد و قدم یمحو لبخند

! چرا اون شب منتظرم  یشیم بیدفعه غ هیخب توام -

  ؟ینموند

رفتم. لحظه    یوونگیادکلنش تا مرز د یاستشمام بو  با

شدنش بهم، تو  کیهمه احساس که با نزد نیاز ا یا

وغ شده شل شگاهی. نمادمیکرد، ترس یوجودم فوران م

جا به جا  یچندبار  میمجبور شد ه،یعبور بق یبود، برا

اونجا کالفه شده؛  یاز شلوغ مانی. معلوم بود که پمیبش

  :گفت رهیگ یاز من نم یجواب دیکه د یوقت

شاپ  یکاف هی... ادیشلوغ خوشم نم یاز جاها ادیمن ز-

  ...اطراف هست که نیهم
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  :حرفشو تموم کنه نذاشتم

پس چرا  ادیشلوغ خوشتون نم ی جاهااگه از -

  ن؟یینجایا

  :چشمام نگاه کرد به

  ...کرد  دایپ نجایا شه یتورو م دونستمیچون م-

و  دنیحرف بود. دست و دلم باهم لرز یلی خ حرفش

  :صدام نطوریهم

  ومدمیاصال نم نیینجایدونستم شما ا یمن اگه م یول-

اون بود و  یحرف، نگاه جاخورده  نی از گفتن ا بعد

نادم من. گفتم و از کنارش گذشتم. چند قدم که   یچشما

لحظه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم،  هیبرداشتم، 

  ...اون نبود... رفته بود یول

با  ،یبهداشت سیسرو یشد که تو یم یا قهیدق چند

کردم. از   ینگاه م نهیآ یخودم تو  ی افهیبه ق یچارگیب

 هیبودم و نبودم. برام مثل  مونیکه بهش زدم پش یحرف

و دست   زیممنوعه بود؛ همونقدر وسوسه انگ ی وهیم

  .یافتنین
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از  یتا کم دمیآب گرفتم و به گونه هام کش ریز دستامو

رفتم   رونیکه ب سیدرونم کم کنم. از سرو یبرافروختگ

 وانیکه با ل دمشیبا چشم دنبال تبسم گشتم، از دور د

بود.  رایدستش، مشغول صحبت با سم  یتو وهیآب م

 یا وهیآبم وانیشدم ل یم ک یکه بهشون نزد نطوریهم

و  یبرداشتم، خنک   لنوسط سا زی م یرو از رو

  :حالمو خوب کرد. تبسم با لبخند گفت  شینیریش

  پس؟ یکجا موند نیثم-

  ییرفته بودم دستشو-

  :گفت رایسم

خواست نظرتو راجع به  یگشت. م یاشکان دنبالت م-

  عکس ها بپرسه

  االن کجاست؟ -

  !دوستاش بود.... اوناهاش شیپ-

اشاره کرده بود   رایکه سم ییتکون دادم و به جا یسر

  قایکم حرف بود. دق یلیپسر آروم و خ هی رفتم. اشکان 

  بایداشت و تقر یمقابل خواهرش. قد متوسط ینقطه 
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داشت که  ی رنگ یفر و مشک یالغر اندام بود. موها

از جمع  دیبست. منو که د ی وقتها پشت سرش م یبعض

  :ستادم یا روشدوستاش فاصله گرفت. روبه 

  بودن یعکسا عال یلی... خیخسته نباش-

  :زد لبخند

  خوشحالم که خوشت اومده-

  همشون زنده ن... انگار تو اون فضا بودم-

  :به دلش نشست از ته دلم فِ یتعر

کنم... به خاطرشون  یوقته دارم روشون کار م یلیخ-

  سفرها رفتم یلیخ

 یم شونوی کی یدر عوض ارزششو داشتن... راست-

  خوام

  کدومو؟-

شهر جنگ   هیکه تو  یچشم رنگ یهمون دختر بچه -

  زده بود

  آآ... متأسفم... اون فروش رفت-
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تختم نشسته بودم و به قاب  یبهت زده رو یچهره ا با

 ینصب شده بود نگاه م وار ید یعکس مقابلم که رو

کردم. دوباره دوساعت قبل رو با خودم مرور کردم، 

بسته  هیگفته بود که  یزده بودن و پستچ فونویزنگ آ

کم قطر که  یلی مستط  یبسته  هیرفتم دم در  ی. وقتمیدار

رنگ کادو  یربان نبات  هیو  رنگ دیسف یبا کاغذ روغن

 یگوشه  ی ها یگرفتم. رو صندل لیشده بود، رو تحو

بود که تو   ینشستم و بازش کردم. همون عکس اطیح

هم   کیکارت کوچ هینظرمو جلب کرده بود؛  شگاهینما
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 مانیهمراهش بود که روش نوشته بود: » از طرف پ

».  

  یمثل مسخ شده ها رو یطوالن قیدقا نکهیاز ا بعد

کاغذ  یشدم و به دستخط رو خکوبیم یهمون صندل

 یسالن و وقت ینگاه کردم. مامان صدام زد. رفتم تو

  :دیمامان پرس

  ه؟یتابلو از طرف ک-

  :تونستم بگم فقط

  دوست هیاز طرف -

نصب کردم و در  وارید ی قابو رو یادیبا دقت ز بعدم

که روش نوشته شده بود » از  یکی کاغذ کوچ کهی حال

چرخوندمش،   ی«، تو دستم بود و مدام م مانیطرف پ

قاب عکس بودم. حاال نگاه خودمم مثل  یمشغول تماشا 

 ایهمون دختر بچه شده بود. مطمئن نبودم شادم 

  نکهیداشتم، اونم ا نانیاطم یزیچ هیبه  ی. ولنیغمگ

شده بود، چون  رمیگ بانیکه مدتها بود گر یغم یحت

  .داد یم  یبود بهم احساس خوب مانیمربوط به پ 

  یغم که تو در دلم نهاد نیچه مبارک است ا »
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   « یشاد چیغم ندهم به ه نیغمت که هرگز ا به

  ابتهاج هوشنگ

***  

شب بود. بعد از رسوندن مامان  میحدود ده و ن ساعت

آقاجون. مامانا و آقاجون  یبه فرودگاه رفته بودم خونه  

شام   نکهیو بعد از ا دنیعادت کرده بودن به زود خواب

قبل از ساعت ده، هردوشون خوابشون برد.  میخورد

با  یببرم ول شی مقاله هارو پ یترجمه  یکردم کم  یسع

مرکز کنم. چشمم به بود نتونستم ت تادهکه صبح اف یاتفاق

. گهید یجا  هیفکرم  یروم بود ول شی پ یبرگه ها

شد.  یباز م ابونیکه توش بودم رو به خ ی اتاق یپنجره 

هوا گرم بود و اتاق منم فاقد کولر. به قصد باز کردن 

تا خواستم پرده رو بکشم   یپنجره از جام بلند شدم ول

 یشروع به زنگ خوردن کرد. شماره  میکنار گوش

دوباره  یناشناس بود. جواب ندادم. تماس قطع شد ول

جواب   د یبا ترد نباریروشن شد، ا میگوش یصفحه 

  :دادم

   بله؟-
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  :دمینفس شخص پشت خط رو شن یصدا

  ...الوو-

نگفت. خواستم قطع کنم که  ی زیو چ دیکش ینفس دوباره

  :دیچیتو گوشم پ یمردونه ا یصدا

  الو-

  !د؟یبفرمائ-

  ؟ینشناخت-

  ... شما؟رینه خ-

  مانمیپ-

تخت نشستم.  یشده چند قدم عقب رفتم و رو شوک

  :که برقرار شده بود رو شکست ییسکوت چند لحظه ا

  صدامو؟ یدار-

حسام   یخونه  یخاطر رفتارش باهام تو شب مهمون به

  :ازش دلخور بودم

  ن؟یبه من زنگ زد یچ یبرا-

  ؟یکادومو گرفت نمیخواستم بب یم-
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  ن؟ یاون عکس رو فرستاد یچ یاصال برا-

  !تو ازش خوشت اومده بود نکهیا یبرا-

 ن؟ی منو از کجا آورد یشماره -
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  :کرد یآروم  ی خنده

  ... نه؟یسوال دار یلیخ-

  ن؟یمنو از کجا آورد یشماره  نیلطفا بگ-

  ی. اونجور نمتیبب میجا قرار بذار هی یخوا یاگه م-

  یری گ یسواالتم م یجواب همه  
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تخت بلند شدم و دوباره رفتم سمت پنجره.   یلبه  از

  نکهیا نیپرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم و ح

  :نشستم و نگاهم به اتاق بود گفتم ی لبش م یرو

  ... شب خوشستین یاجی احت رینه خ-

که زد چند لحظه ماتم   ی قطع کنم اما با حرف خواستم

  .برد

  !نییپا یفتین-

  غیج یپنجره بلند شدم و با صدا یشده از رو لبه  هول

  :گفتم یمانند

  ؟یییچ-

  ؟ین ی پنجره نش ینداده لبه   ادیمامانت بهت  -

رو از گوشم فاصله دادم و به صفحه ش  لیموبا یکم

. نهیب یمنو م ل ی موبا ینگاه کردم. انگار که داره از تو

  :ادامه داد مانیسکوت کرده بودم، پ

 یخونه  اطیجزء ح ابونیندادن که خ ادیبهت -

ممکنه   یو هر کس و ناکس شهیمحسوب نم تونیشخص

  نه؟یسر و وضع بب نیتورو با ا
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  نهیبند اومده بود. از پنجره فاصله گرفتم و تو آ زبونم

 یدینگاه به خودم انداختم. تاپ و شلوارک زرد و سف

پشت سرم بسته بودم. با  یتنم بود و موهامو دم اسب

 ابونیخ یفتم سمت پنجره و نگاهمو تو ر ریتغ

بلندش، درست  یرنگ شاس دیسف یچرخوندم. پورشه 

به  یساختمون پارک بود. خودشم گوش یرو به رو

زده بود و نگاهش به من بود. با   هیتک نی دست، به ماش

  :داشت گفتم تیاز عصبان یفیخف یکه رگه ها ییصدا

 یواسه چ ن؟یاز کجا آورد نجارویشما آدرس ا-

  ن؟یاومد

  :به سوالم نکرد یتوجه

رسم که  یم جهینت نیبه ا شتریگذره ب یم شتریب یهرچ-

  یبه من ندار یتو ربط

که با کاراش تو سرم  یادیز  یخاطر عالمت سواال به

  شتریحرفش ب نیشده بودم، با ا یشده بود، عصب جایا

  :دامن زد تمیبه عصبان

بهتون ندارم. ظاهرا   یربط چیکه ه مهیباعث خوشحال-

  !بده اد یبهتون  یچی مادر شمام فرصت نکرده ه
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تماس رو قطع کردم. پنجره رو بستم و پرده رو  و

  .دمیکش

چرا   دونمیو هم منتظر. نم یناراحت بودم هم عصبان هم

انتظار  یدوباره زنگ بخوره، ول میانتظار داشتم گوش

  نشیماش یبعد صدا  قهیدق هیبود چون کمتر از  ییجایب

   .نگاه کردم... رفته بود رونویپرده ب یاومد. از ال

بودم، صدبار  داریصبح ب یها یکیشب تا نزد اون

حرفاشو مرور کردم و هر صدبار دلم شکست و دوباره 

  یشده بود که حرفا زیانقدر برام عز یبند خورد.... از ک

شمردم و دست آخرم همه رو  یم یکی  یکی تلخشو 

 یگفتم: » عجب صدا یکردم و با خودم م یفراموش م

   .« داشت ینیدل نش

و هر کار کردم  دمیصبح بود که از خواب پر یدما دم

به صفحه  یبرداشتم و نگاه مویخوابم نبرد. گوش گهید

داده بود   امیش انداختم. ساعت هفت صبح بود. مامان پ

اتاق   رونیالش خوبه. از ب که تو هتل مستقر شده و ح

شدن.   داریو معلوم بود که مامانا و آقاجون ب ومدیصدا م

. تو رونیو بعد از مرتب کردنش رفتم ب ماز تخت دل کند

به دست و صورتم زدم و رفتم  یپله ها آب ریز سیسرو
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نون داغ حالمو خوب کرد. صورت  یتو آشپزخونه. بو

  .گفتم ریو صبح به خ دمیمامانا و آقاجونو بوس

  زمی بر ییبرات چا نیدورت بگردم... بش ریصبح به خ-

... شرطو هیراض ینیب یباباجون.... م  ریصبح به خ-

  زهیبهت گفته بودم که دختر من سحر خ ،یباخت

خواست از جاش   یمامانا که م یشونه   یرو دستمو

  :بلند شه گذاشتم

  زمی ر یبلند نشو مامانا خودم م-

روبه  ختمیر یم ییخودم چا یکه برا یدر حال بعدم

  :آقاجون گفتم

  ن؟یکرد یشدن من شرط بند داریسر ب-

  :دینوش  شوییاز چا یکم آقاجون

 هیخواستم صدات کنم واسه صبحونه، راض یآره... م-

  شه ینم داریگفت حاال حاالها خوابه و ب یم

دور زمونه که مثل  نیا یدونم واال... جوونا  یچه م-

  ... تنبلن همه شونستنیزمون ما ن

 اععه مامانا-
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که لقمه  ی. بعد از صبحونه ادنیبه لحنم خند هردوشون

آقاجون   یبه لقمه ش به خاط حضور پر از مهر و صفا

  یاجون برابه تنم، با آق دی و مامانا، گوشت شد و چسب

خونه   اطی. حمیرفت اطیبه گل و درخت ها به ح یدگیرس

هم تو   گهیدر د هیپشت ساختمون واقع شده بود و 

  یلیشد و خ یباز م یپشت ابونیداشت که به خ اطیح

مشغول   اطیرو تو ح ینداشت. چند ساعت یاستفاده ا

نسبتا   یمکالمه   هیبودم، به اتاقم برگشتم و بعد از 

با هم حرف  یزنگ زد؛ کم رایبا مامان، سم یطوالن

نه  ایرو بهش بگم  مانیپ یدو دل بودم که ماجرا  م،یزد
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  یلیخ رایدله کردم و گفتم. سم کیباالخره خودمو  یول

  :تعجب نکرد

 یازم م نویسراغ ثم شهیهم مانیپ نیگفت ا یهومن م-

  !نگرفتم یمن جد یها، ول رهیگ

  !دونم شماره مو از کجا آورده یحاال نم-

هومن شماره تو از   روزیگمونم از هومن گرفته، آخه د-

  خواست یمن م

  !کرده؟ یکار  نیآخه چرا هومن همچ-

 ای چ گهیبرو بابا... حاال انگار بد شده واسه ت... د -

  زنگ نزد؟ گهیامروز د شب؟یگفت د

  زنگ بزنه گهیبابا... فکر نکنم دنه -

  اعه... چرا؟-

  بهش برخورد یلی خ نکهیبهش گفتم مثل ا یزیچ هی-

  مگه؟ یگفت یچ-

بحثمون شد... منم بهش گفتم مامانت فرصت نکرده -

  بده اد یبهت  یچیه
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  :دیخند متعجب

 نیهمچ  ی... اخه واسه چنینکنه ثم  کارتی خدا بگم چ-

  ؟یزد یحرف

  نبود  یچیاون ه یبرابر حرفاحرف من در -

... مامانش فوت  یدون ی... مستین نینه آخه موضوع ا-

  شده

  :خوردم کهی

  !یگی! دروغ م؟یچ-

بچه بوده مادرش رو از  یل یخ یوقت ؟ینه بابا دروغ چ-

  دست داده

طلبکار بودم،  مانیاز پ رایقبل از حرف زدنم با سم تا

عذاب  ی جهیبعدش انگار بدهکار شده بودم. نت یول

شد که بعد از سه ساعت کلنجار رفتن با  نیوجدانم ا

غرورم بذارم و  یشدم پا رو یخودم، باالخره راض

راحت بعد از دوتا بوق   یل یبهش زنگ بزنم اما اون خ

بهم دست داد، احساس  ید ب یلیرد تماسم کرد. حس خ

که گرفتم  یتماس  پس زده شدن داشتم. تا شب به خاطر
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ناهار   یکردم. نه تونستم درست و حساب یخود خور 

بخورم و نه شام. اشتهامو از دست داد بودم و مامانا و 

آقاجون هم همش نگرانم بودن. اون احساس افتضاح تا 

دن یشب که مامانا و آقاجون خواب  ازدهیساعت  یحدودا

حال و سرخورده به اتاقم برگشتم، با من بود.   یو من ب

در آورد.  یحالی منو از ب میگوش ی برهیو یصدا  نکهیتا ا

که از صبح ازم  یا یانرژ مان،یپ یشماره  دنیبا د

رفته بود رو دوباره به دست آوردم و خون با   لیتحل

به قلبم پمپاژ شد. اولش خواستم مقابله  یشتر یسرعت ب

کردم   یسع  یسشو قطع کنم، ولبه مثل کنم و منم تما

شد  یکودک درونم رو مهار کنم و تماس داشت قطع م

  :که جوابشو دادم

  الو-

  :گرفت وگفت ینفس

  کردم یداشتم قطع م گهید-

  سالم-

  ؟یداشت ی... کاریصبح زنگ زد-

  :که بداخالق شده بود. با مکث گفتم چقدرم
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 یم یعنی... شبید یبله زنگ زدم که بابت حرفا -

  ینداشتم... نم یخواستم بگم که من واقعا منظور

  دیدونستم مادرتون فوت شدن... ببخش

  :پخش شد یتو گوش قشیعم نفس

 خب؟-
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  :بهش زنگ زدم نکهیکرد از ا یم مونمیداشت پش گهید

  گهیکردم د یخب؟ ازتون عذرخواه یچ یعنی-

  ستیکه قبول ن یخشک و خال یعذرخواه-

  ؟یچ یعنی-
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 دیمن ببخشمت، توام با یخوا یاگه م نکهیا یعنی-

  یشام فرداشب قبول کن یدعوت منو برا 

  شام فردا شب؟-

  رستوران میریآره؛ با هم م-

  بشه؟ یکه چ-

  میکه شام بخور -

  دمیپرس یجد-

  گفتم یمنم جد-

  ام؟یاگه ن-

  بخشمت یخب منم نم-

کرد که من   ی... به هر حال ادب حکم م لتونهی هرجور م-

  زنگ بزنم

  ؟یاینم یعنی-

  نه؛ شب خوش-

و بعد من تماس رو قطع کردم.  میسکوت کرد هیثان چند

به قلبم راه   یبعد از قطع تماس، دوباره احساسات منف
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بود. احساس  حالم بهتر از قبل شده  یباز کردن. ول

 نییپا یرفتم طبقه  نیپاورچ نیکردم. پاورچ یگرسنگ

سر و صدا،  نکهیا یوخودمو به آشپزخونه رسوندم، برا

نکنه، در آشپزخونه رو بستم   داریمامانا و آقاجون رو ب

که مامانا به عشق من درست کرده بود   ی و به فسنجون

  خونیتو ذوقش خورد، شب ی کل دیمنو د یلیم یب یو وقت

   .زدم

 یرو مانیپ امکیمشغول خوردن بودم که پ یلپ دو

شد. غذا پرت شد تو گلوم، بعد  انینما میگوش یصفحه 

 دمیجو یلقمه مو م کهیکوتاه، درحال یاز چند سرفه  

  :باز کردم امشویپ

  « ؟یقهوه فردا عصر چطور هیشام... با  الیخی خب ب »

خواست که براش ناز کنم. خودم تعجب   یشدت دلم م به

 یکه اون لحظه تو وجودم بود، ول یکردم از خباثت یم

  :واقعا دست خودم نبود

  « متأسفم... وقتشو ندارم »

  :هم نگذشته بود که جوابش اومد هیثان چند

  « به جهنم »
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خنده و بعد هول شده دستمو   ریزدم ز امشیخوندن پ با

   .نره رونیب دهنم گرفتم که صدام  یجلو

***  

ازش بشه،  یخبر هیروز بعد رو منتظر بودم که  کل

بعد هم من تو همون  یباطل! روزها الی خ یزه یول

صد   دی! باومدیانتظار آزاردهنده موندم. زمان ِکش م

که   ییساعت بگذره! روزها کیگذشت تا  یساعت م

 میگوش یرو گم کرده بودم. هربار صدا یزیانگار چ

به محض   یولزدم،  یم  مهیمثل گربه روش خ ومدیم

  دم،ید یاون رو م یاز شماره  ریغ یشماره ا نکهیا

اتاقم   یشبها از پنجره  یبعض یشد. حت یم دیناام دمیام

آخرشم با   یول  نمش،یبب دیکردم که شا ینگاه م  رونویب

دمو سرزنش  بستم و خو ی اعصاب خراب پنجره رو م

احساس دچار شده  نیکه به ا شدیکردم. باورم نم یم

و  اوردیقلبمو به درد م یقرار یو ب یدلتنگ یبودم. وقت

کرد،  یهرلحظه عرصه رو برام تنگ تر م ایدن یواراید

کرد که اگه بار  یباهام عهد م رمیبهونه گ ی وونهیدل د

... حق ی پسش بزن یاومد سمتت، حق ندار  گهید

   ...یندار
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حوصله و کسل شده بودم، تمام روز پشت لپ تاپ   یب

کردم و اونم از آب و  یبا مامان چت م اینشستم،  یم

  یخورد که ا یگفت و افسوس م یاونجا م یعال یهوا

 یدکتر اصالن یمقاله ها  نکهیا ایبودم،  ششیکاش منم پ

منوال  نی به هم یهفته ا کیکردم.  ی رو ترجمه م

 .گذشت
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انگشت شست و اشاره چشمامو ماساژ دادم و لپ  با

 نیدلنش ینوا نییرفتم پا یتاپ رو بستم. از پله ها که م 

استاد بنان که از گرامافون  «یی آهنگ »گلشن آشنا

شد، گوشم رو نوازش کرد.  یآقاجون پخش م یمیقد
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چشمش زده بود و مشغول  یرو رو نکشیآقاجون ع

تو آشپزخونه  مورق زدن آلبوم عکس بود. مامانا ه

  یشام بود. به سمت پنجره  یبرا دنیمشغول تدارک د

شد رفتم. پنجره   یباز م یپشت  اطیخونه که به ح یپشت

  اطیرو باز کردم. اقاجون باغچه رو آب داده بود و ح

 شنهادیکرده بود. به مامانا پ دایپ یو طراوت خاصصفا 

. اونم قبول می بخور اطیح یتخت تو  یکردم که شامو رو

  .دکر

درخت گردو بود  ریکه ز اطیح یتخت گوشه  یرو

 ی. صدامیو مشغول خوردن شام بود  مینشسته بود

  :مامانا بلند شد زی اعتراض آم

چه وضعه غذا خوردنه؟ فردا پس  نیجان مادر ا نیثم-

چرا انقدر دخترم  گهیفردا مادرت از سفر برگرده، نم

  الغر شده

  خورم یخب دارم م-

کوچولو کوچولو... جون تو  یآخه؟ لقمه ها  ینجوریا-

به  فتهیپرده گوشت ب هیتنت نمونده. بخور مادر بذار 

  تنت
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که درست  ییها یاز شام یمونیپر و پ یلقمه  بعدم

کرده بود رو گرفت سمتم. لقمه رو گرفتم و بهش لبخند 

که گذشته بود به  یگفت... تو هفته  یزدم. درست م

وزن از دست داده بودم.   یها کم الیخاطر فکر و خ

 امکیدستم زدم که همون موقع پ یتو یبه لقمه  یگاز

نگاهمو به   ،یکیتار تو ینور یمثل روزنه  مان،یپ

باز   امویگذاشتم و پ نی. لقمه رو زمدیکش میسمت گوش

  :کردم

ها... قرار شام هم سرجاشه...   دمتیمن هنوز نبخش »

دعوتمو قبول کن تا منم ببخشمت و از عذاب وجدان 

  « یخالص ش

  بابا جون؟ هیک-

گرفتم و  یگوش یآقاجون چشم از صفحه  یصدا با

به جا کردم. هردوشون مامانا و آقاجون جا نینگاهمو ب

  :نظر گرفته بودن ریمنو ز

  ... دوستمهی چکیآآآ... ه-

دوختم.  یآب خوردم و دوباره نگاهمو به گوش  یکم

  هیتونستم خودمو عذاب بدم. اون  ینم گهید قتایحق
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براش   نیبرزخ گذرونده بودم، واسه هم  یهفته رو تو

  :کردم پیتا

  « بودم  یآدم با وجدان شهیهم »

  :که جوابش اومد دینکش یطول

  « دنبالت امیفردا شب ساعت هشت... م »

شد. لبمو  یلحظه قلبم خال  هیانگار  امشیخوندن پ با

  یبا اشتها نباریرو کنار گذاشتم و ا یو گوش دمیگز

مشغول خوردن شام شدم. اون شب هم مثل   یشتریب

تفاوت که اون شب از  نیبا ا دم،یکش یداریقبل ب یشبا

قبل از   یشب ها یخوابم نبرد ول دنشید جان ی شور و ه

   .دنشیعذاب ند

  .صبح خوابم برد یدمدما

که  یشدم. از وقت داریاز خواب ب ازدهیحدود  ساعت

شد.   یلحظه هم لبخند از لبم جدا نم هیشده بودم  داریب

زد. همه ش به ساعت هشت شب فکر   یچشمام برق م

ازش  یچیکه ه یاز خوردن ناهار  کردم. بعد یم

لباس مناسب   هیخودمون تا   یرفتم خونه  دم،ینفهم

به رنگ   یتابستون یومانت هی . ارمیشب، با خودم ب یبرا
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از  یبیشال سر که ترک هیرو انتخاب کردم با  رهیبنفش ت

بود. نگاهم به قاب عکس   یبنفش و مشک یرنگ ها 

 یلبخند دخترک رو به شاد نباریافتاد؛ ا وارید یرو

  !کردم ریتعب

 یآقاجون. وقت یحال خوب دوباره برگشتم خونه  یکل با

 رون،یخوام شامو با دوستم برم ب یکه به مامانا گفتم م

  :شده نگاهم کرد ز یر یبا چشما 

  با کدوم دوستت؟-

  ن؟یشناسی منو م یمگه شما دوستا-

  شناسم یرو م رایسم-

  نشیشناسی... شما نمستین راینه... سم-

وسط آشپزخونه نشست و به  زیو پشت م دیکش ینفس

  .اشاره کرد. کنارش نشستم شیکنار یصندل

 چیچند روزه دل و دماغ ه نیشده دخترم؟ تو ا یچ-

  عوض شده؟ یتا حاال چ شبیاز د ؛یرو نداشت یکار

  ...... من فقطیچیه-

  شدم خرفت که نشدم ریجان دخترم من پ نیثم-
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 :تو دستام گرفتم دستاشو
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 نیخدا منو بکشه اگه همچ  ه؟یچه حرف نی مامانا ا یوا-

  کرده باشم یفکر

... من فقط ریدور از جونت دختر... زبونتو گاز بگ-

  نگرانتم

که کار  نیقدر بدون نی... همنینگران باش ستیالزم ن-

  کنم  ینم یاشتباه

  کرده؟ ریگ یینکنه دلت جا-
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تعجب کرده بودم. چرا فکر   دم،یدستامو عقب کش یکم

 شه؟یمن نم یرفتارا  رییکس متوجه تغ  چیکردم ه یم

زد و  ی. لبخنددیهاج و واج منو د ی افه یمامانا که ق

  :تکون داد یسر

کنه  یبرف و فکر م ریکنه ز یآدم عاشق سرشو م-

  نهیب یکسم اونو نم چیه

  گفته من عاشق شدم؟ یک-

نکردم بچه... چقدر  دیسف  ابیموهارو تو آس نیمن ا-

  ش؟یشناسیم

  :برام نمونده بود یزی راه گر انگار

  ...کم یلیخ-

  رون؟ی ب  یریباهاش م یدار یپس رو چه حساب-

  رمیبشناسمش م شتریب  نکهیواسه ا-

که به خاطر   ییگرگامادر زمونه پر از گرگ شده... -

  یکنن... قدر خودتو م یم زیمثل تو دندون ت ییدخترا

  گه؟ید یدون

  ...مامانا به خدا من-
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شناسم و  یقسم نخور دخترم... من اوالد خودمو م-

  اعتمادم یب یول  هیبهش اعتماد دارم... به بق

دونمم که  ی... نمستیما ن نیب یزیدر واقع اصال چ-

کنم که  ی... فقط احساس ممیبه هم بگ ایامشب قراره چ 

  نمشیبرم بب دیبا

رو همونجا تو آشپزخونه موندم و به  یساعت کی

 دن یشن حتیمامانا گوش کردم. من آدم نص  یها  حتینص

 زد یو با آرامش حرف م نیر یمامانا انقدر ش ینبودم، ول

  :که با جون و دل گوش کردم. آخرشم گفت

  خونه ها یگرد یزود برم یمادر جون... ولبرو -

دوش مختصر،   هیگفتم و به اتاقم رفتم. بعد از  یچشم

نشستم. کم خوردن و  نهیا یموهامو خشک کردم و جلو

 دهیتو اون چند روز باعث شده بود رنگ پر دنیکم خواب

و  دمیلبهام کش یرو یا  رهیبه نظر برسم. رژ قرمز ت

رنگ و روم    یهم پشت چشمام زدم. کم ی خط چشم پهن

ساعت هشت مونده بود.   هب یا قهیبهتر شد. ده دق

  یمانتوم بودم که صدا یدکمه   نیمشغول بستن آخر

  :بلند شد  شیآرا زیم یاز رو  میگوش
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  « نییپا ای. بدمیمن رس »

به دست رفتم سمت پنجره و از کنار پرده  یگوش

و چندتا نفس  قلبم گذاشتم ی . دستمو رودم ید نشویماش

سرم   یدرو باز کنم، شال رو نکهی. قبل از ادمیکش قیعم

که به سمت  ی. هر قدمرونیرو مرتب کردم و بعد رفتم ب

رفت.  ی داشتم ضربان قلبم باالتر م ی برم نشیماش

حس  نیماش ی  شهیش شتنگاهشو از پ یمخصوصا وقت 

و سوار شدم. برگشته  دمیدرو کش ی رهیکردم. دستگ

  :بود سمت من. درو بستم و نگاهمو دادم بهش

  سالم-

آروم و   یتو صورتم چرخوند و با لبخند محو نگاهشو

  :لب گفت ریز

  ؟یسالم... خوب-

  ؟یخوبم... شما خوب-

نگاهشو به روبه رو   نداختیراه م نویماش کهی حال در

  :داد و گفت

  میمن عال-
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شلوغ  یکم  ابونایو روشِن غروب بود و خ کی تار هوا

بهش نداختم. کف دست چپش  ینگاه یچشم ریبودن. ز

  نویفرمون گذاشته بود و مسلط و راحت ماش یرو رو

بود.  شتریها ب نیماش هیروند. سرعتش نسبت به بق یم

صورتشو چرخوند و نگاه خندونشو دوخت به   هوی

رفته.  که مچ نگاهمو گ اوردمیخودم ن یصورتم. به رو 

  :گفتم

  م؟یریاممم... کجا م-

  که بشه راحت حرف زد... بدون مزاحم ییجا هی میریم-

اخم کرد کرد و آروم  یتعجب بهش نگاه کردم. کم با

  :گفت

رزرو  زیرستوران م هیتو  ؟یکن ینگاه م ی نجوریچرا ا-

  کردم

 ینگفتم، اونم سکوت کرده بود. دوباره بو یز یچ گهید

  یقیکردم با گرفتن دِم عم یسع د،یادکلنش به مشامم رس

و   ییتنها یشب ها  یکنم برا رهیذهنم ذخ یعطرشو تو 

  .میدلتنگ
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نگه داشت. دربون  یکیرستوران ش یرو جلو  نیماش

ازش گرفت. شونه  نویماش چ ییرستوران اومد جلو و سو

گوشه  هیکه   یزی. پشت ممیشتهم قدم بردا یبه شونه 

. آرنج دست راستشو  میدنج از رستوران بود نشست ی

قرار داد.   زی م یگوشه  شویگذاشت و گوش زیم یرو

  :بهم نگاه کرد

  !یایکردم ب یفکر نم-

زدم. آروم پلک زد و  یباال انداختم و لبخند ابروهامو

  :زیاونم به روم لبخند زد. گارسون اومد کنار م

 قربان؟ دیدار لیم یچ-
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  کیدوتا است-

  چطور باشه؟ کتونیاست-

  ... با سس قارچریر-

  ن؟یدار لیم یچ یدنینوش-

مشغول سفارش دادن به گارسون بود، من اما   مانیپ

قرار داشت.   زیم یبود که رو مانیحواسم پرت دست پ

پهن.   یداشت با استخون ها یا دهیکش یانگشت ها

 نیپوستش نسبتا سبزه بود. بخش منحرف مغزم به ا

دستا، دستامو  نیداره اگه ا یکرد که چه حال یفکر م

  ...و بعدشم رنیبگ

  ؟یکن یفکر م  یبه چ-

  یخال یو به جا  رونی صداش از هپروت اومدم ب با

  :جام جابه جا شدم ینگاه کردم و تو زیم  یدستش رو

  نه؟ ایشدم  دهیاالن بخش نکهیبه ا-

  یداد و دوباره دستشو گذاشت رو هیتک شیصندل به

  :زیم

  بخشمت  یم یهست  یحاال چون دختر خوب-
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کرد   یزدم که اخم یقیتکون دادم و لبخند عم یسر

  :وگفت

  ؟یدیشن یاز ک-

  و؟یچ-

   مادرم فوت کرده نکهیا-

  رایآهان... از سم-

  :گفت یا رانهیلحن مچ گ با

  ؟یمن پرس و جو کرد یدرباره  یپس رفت-

منو از هومن  یشماره  نیآره همونطور که شما رفت-

  به اون در نی. انیگرفت

  میحساب شد یپس ب-

  !هنوز نه-

  :نگام کرد که گفتم یسؤال

  یپنجره  ری سر از ز یاون شب چجور  نیهنوز نگفت-

  ن؟یاتاق من در آورد

  :گفت یو با بدجنس زیم یداد به شمعدون رو نگاهشو
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  گم یبهت نم-

  میشی حساب نم یب نیاگه بهم نگ-

  طلب تو باشه یکی. میحساب ش یندارم ب یمنم اصرار-

 میو با تعظ دیچ زیم یغذاهارو آورد رو  گارسون

رفت. کارد و چنگال رو دستم گرفتم و با اخم کم  یکوتاه

  مانیرنگ مقابلم نگاه کردم. پ یصورت کی به است یرنگ

  :چنگالشو از دهانش فاصله داد و گفت

  ؟یخور  یچرا نم-

  خام دوست ندارم کیاممم... من است-

  :نگاهم کرد یشرمندگ یتوام با تعجب و کم  ینگاه با

  ؟یخب پس چرا نگفت-

  !ی دیشما نپرس-

مردمک هاشو تو صورتم  د،یتنشو جلو کش یکم

  ینگاهش به لب هام، اخم ر یچرخوند و بعد از اصابت ت

  :بود متیلحنش پر از مال یابروهاش نشست ول نیب

  ؟یدوست دار یچ-
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وم بودن و شدم. چقدر آر ینگاهش داشتم له م ریز

اون نگاه سخت بود. آب دهنمو  ریرفتار کردن، ز یعاد

  :قورت دادم

  خوبه... ول دان باشه ک یاست نیهم-

به گارسون کرد و از اول سفارش داد و گفت   یا اشاره

  قهیجمع کنن. چند دق زیم ی رو از رو یقبل یکه غذاها

تا غذارو آوردن. در سکوت و آرامش    دیطول کش یا

 مانویپ م،یکردن شام دو نفره مون بود لیمشغول م

  :سکوت رو شکست

  مادرت اهل بندر عباسه؟ یدفعه گفته بود هی-

  :دمیرو دور لبم کش دستمال

  آره-

  پدرت چطور؟-

  بوده یامم.. پدرم تهران-

   کردن دایهمو پ یتهران... بندر... چجور-

پدر و  یی داستان آشنا  نکهیاز ا بردمی لذت م شهیهم

داستان  نکهیکنم و از ا فیتعر یکس یمادرم رو برا 
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شده بود،   مانیمن و پ نیشکن ب خیبه  لیعشقشون تبد

  :گفتم یآشکار  اقیبا اشت نیبودم. واسه هم یراض

. شهیم یپدرم تو بندرعباس سپر  یسرباز یدوره -

  یدم که نظاممدت بع هی . نهیبیهمون موقع مادرمو م

مسئلم امکان   نیمافوقش. هم شهیو پدِر مادرم م شهیم

 شنیو عاشق هم م کنهیرو فراهم م شترشونیب ییآشنا

  کننیزود ازدواج م یلیو خ

  :گفتم دیمن بود. با ترد ی رهیلبخند خ  با

 امم.. مادر شمام اهل بندر بودن؟-
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  آره-

به  یکردم. با اخم کم رنگ ی نگاهش م یسؤال  همچنان

  :غذاش نگاه کرد

بوده، واسه   ونیکام یهاش راننده  یپدر من جوون-

.  ننیبیبندر و اونجا همو م رهیآوردن جنس از تهران م

تر از پدر و مادر تو  دهی چیپ شونیداستان عشق یول

  بوده

نبود درباره  لیما یلیفکر فرو رفته بود. ظاهرا خ یتو

تو سکوت گذشت. با  یا  هیشون حرف بزنه. چند ثان

  :کردم که گفت یم  یکنار بشقابم باز جاتیسبز

  بهت بدهکارم  یعذرخواه هیراستش منم -

  ؟یعذرخواه-

  حامد یاون شبم خونه  یآره... بابت حرفا-

  نوییو با اخم پاحالم گرفته شد  یحرفاش کم  یادآوری از

  .نگاه کردم

  دی... ببخشزدمیاون حرفارو م دینبا-

  ؟یچ الدیاون روزتون تو شرکت م یحرفا-
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و  دیبه صورتش کش یکرد. کالفه دست  یترسناک اخم

نگام کرد. با همون اخما انگشت اشاره شو سمتم 

  :گرفت

  اون حقت بود-

  :و دستمو تو هوا تکون دادم دمیخودمو جلو کش یکم

نبود... من و  یکرد یاون طور که شما فکر م-

   ...الدیم

عقب  وانشویل یحرفمو بگم، عصب یخواستم ادامه  تا

 جادیا ییبشقابش برخورد کرد و صدا یزد که به لبه 

 یکردم. با صدا یکرد. با تعجب به حرکتش نگاه م

  :گفت یگرفته ا

  ؟یاریاسم اونو ن گهیخواهش کنم ازت که د شهیم-

  ...نه من فقط خواستم بگم که-

  :گفت محکم

  نیثم-
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و  زدیتو هم گره خورد. اون نفس نفس م نگاهمون

  نکهیاز ا رمیخواستم بم یبود. من اما م یعصبان

  :اسممو صدا زده. مسخ شده گفتم یاونجور

  ارمیاسمشو نم گهیباشه... د-

د. انگار که آرامش رو بهش  نگاهش عوض ش حالت

   .کرده بودم هیهد

  یبی. حال عجمیکل راه برگشت، هردومون ساکت بود تو

خواست مسافت تموم بشه و برسم  یداشتم. دلم نم

بودم که  یشده بود و من کنار مرد کیخونه. هوا تار 

که باهام بود حس  یوقت ی شناختمش، ول یکم م یلیخ

   .کنارم دارم ارویمأمن دن نیکردم مقدس تر یم

 فمویآقاجون نگه داشت. بند ک یخونه   یجلو نویماش

در  رهی دستگ یکه دستمو رو ینیدستم گرفتم و ح

  :گذاشتم گفتم

  ممنون بابت شام امشب-

  :بشم که صدام کرد ادهی باز کردم و خواستم پ درو

  ن؟یثم-
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که   کردی م یحروف اسممو هج یچجور  دونمینم

که   ییبلد نبود صدام کنه. با چشما مثل اون چکسیه

  :شد رهیبه نگاه منتظرم خ  زدیبرق م

  یکه اومد یمرس-

تار و پود نگاهش.   یشد. گم شدم تو یطوالن نگاهمون

  :گفت وقت رفتنه یعقلم م یدل کندن سخت بود ول

  خداحافظ-

از چراغ   ریخونه و دروبستم. غ یشدم و رفتم تو ادهیپ

چراغ ها خاموش بودن.   ی هیبخش از سالن، بق هی

که به  ییمامانا با چشما یظاهرا آقاجون خواب بود ول 

بود و  داریب کردنیدر برابر خواب مقاومت م یسخت

  .منتظر نشسته بود تا من برگردم خونه

  

  

 فصل سوم انیپا
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شدم. شبو راحت   داریروز بعد با لبخند از خواب ب صبح

بودم و کامال سرحال بودم. همزمان با مامانا به   دهیخواب

کرد، انتظار   ی آشپزخونه رفتم. مامانا با تعجب نگاهم م

گونه ش  یرو یباشم. بوسه ا دارینداشت اون ساعت ب

لب شروع به آماده  ریز ی آهنگ یکاشتم و با زمزمه 

   .ن صبحانه کردمکرد

 دهیرس انیاز صبحانه تبسم زنگ زد و گفت که شا بعد

. با ادیب دنشیخواد به د یتهران و عصر اون روز م

ساعت  کیکرد که باهاشون برم.  یاصرار منم راض یکل
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به  گهیمامانا که با همد یبعد از تماسش هم اومد خونه 

  .میبر ارشی دنید

بود  ستادهیا نهیآ یتبسم جلو  م،یاتاق من نشسته بود تو

 ش،ییفر طال یو مشغول شونه زدن موهاش بود. موها 

چرخوندم  کلشی ه یکامال صاف شده بودن. نگاهمو رو

  :باز شد ششیو ن دید  نهیکه از تو آ

  تو یبود یک زیجووون بابا... ه-

  :دمیخند

  !یمرض... الغر شد-

  :صورتش عوض شد حالت

  ن؟یثم یگیواقعا م-

  صورتت هم الغر شده  یحت یاقعا الغر شدآره و-

  ادیهم ب انیخداکنه به چشم شا-

  الغر شدنت سفارش اونه؟-

  کنم زشیوا نه بابا... خواستم سورپرا-

  ام؟یب دیحاال حتما منم با-
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... برام  م؟ی ... مگه حرف نزدگهیلوس نشو د نیثم-

  نهیبب  انویخانوادم شا یاز اعضا یکیمهمه که 

  پس؟ یخوا یجرم م کیشر-

  :و بهت زده گفت ناباور

  !... واقعا که؟ی... چه جرمنیثم-

کردم... بپوش  یخب بابا... قهر نکن... شوخ یلیخ-

  شهیم ریداره د گهید میبر

  :نه یدوباره برگشت سمت آ زونیآو یلبا با

  باااشه-

و  پیو خوش سرزبون بود. ت یپسر اجتماع هی انیشا

گفت، بدون اغراق و  یبود که تبسم م یش همون  افهیق

  یچشمش به تبسم افتاد، بعد از رفع دلتنگ  یارفاق. وقت

ماچ آبدار  هیتبسم با   یکه با وجود تمام مقاومت ها یا

  :غر زد که یاز لپ تبسم انجام شد، کل

 یهام کو؟ لپا یمو فرفر ؟یداد افهیق ریی تبسم چرا تغ-

   ؟یکرد کاری منو چ
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از  فیرد هینکته هم اشاره کرد که چرا  نیبه ا یحت

 قیابروشو برداشته؟! اون پسر انقدر دق ریز  یموها

باهوش من  ینگر بود، اون وقت دختر عمه  یوجزئ

  !انتظار داشت متوجه کم کردن اون همه وزن نشه؟

شاپ دنج و دلبر نشسته   یکاف هیگرد تو  زیم هی پشت

 اطرافمون بود که پشت زیم یی . چندتامیبود

جفت دختر و پسر به ظاهر عاشق  هی هرکدومشون 

 انیشا ره،ینشسته بودن. گارسون که اومد سفارش بگ 

 یکه چ دی اول از من بعد از تبسم پرس
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 شبیسفارش دادن د ادیبعدش سفارش داد.  م،یخور یم

. دلم مانیو پ انیشا نیافتادم! چقدر تفاوت بود ب مانیپ

برم تو هپروت،   نکهیقبل از ا یبراش تنگ شد، ول

   .حواسمو دادم به زوج عاشق روبه روم

کرد. نگاه منو  یبه تبسم نگاه م یبا عشق وافر انیشا

  :با لبخند نگام کرد و گفت دیکه د

 امیو دن نید یخانوم، تبسم بهت گفته که چطور  نیثم-

  شه؟یبدون اون نم دنینفس کش گهیشده؟ گفته که د

که از خجالت داشت کم  م،ی به تبسم نگاه کرد هردومون

. دیدستشو گرفت و بوس انی. شازیم ریرفت ز یکم م

 نشونیب یعاشقانه و پرمعن  یتمام مدت انقددر نگاه ها

واقعا احساس سرخر بودن   گهیرد و بدل شد که من د

 میشاپ برگرد یبهم دست داد. انتظار داشتم بعد از کاف

  یکیو تا چند ساعت بعد از تار دنش نطوریا یخونه، ول

گفت  انیهم شا  ی. موقع خداحافظمیموند رون یهوا هم ب

زود برگرده و با  دیمونه و با یکه فقط فردا رو تهران م

  :رو به تبسم گفت  یلحن ملتمس

  نمت؟یبب یایهم مفردا -
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   ...هم وقت داشته باشه و بتونه نیاگه ثم-

به تبسم چشم غره رفتم که حرفش نصفه موند و  یطور

با قهقهه  انی . شانییسرشو انداخت پا زونیآو یبا لبا

و دستشو دور شونه ش حلقه کرد و اونو به   دیخند

  :خودش فشرد. بعدم رو به من گفت

  به خانوم من چشم غره نروها-

  :جمع کردم و گفتم صورتمو

  شهیحالم داره بد م گهید ی... ولدایببخش-

و شاهد  نمیروزو مجبور شده بودم کنارشون بش کل

روز   هیکشش  گهیدو نفره شون باشم، د  یعاشقانه ها

کردم و رفتم تو  یخداحافظ انیرو نداشتم. از شا هگید

مامانا حدود  یخونه  دمیرس ینشستم. وقت نیماش

  نگیشدم تا در پارک ادهیپ نیساعت ده شب بود، از ماش

که چند متر باالتر  مانیپ نیماش دنیرو باز کنم که با د

پارک شده بود و چراغاش روشن بود، خشک شده 

فرمون بود و  ی. مچ دست چپش روسادمی سرجام وا

شده بود و نگاهش به من بود. ظاهرا   لیبه جلو ما  یکم

خواستم   یتونستم و نم یشدن هم نداشت. نم ادهیقصد پ
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بهش  یتفاوت بگذرم و برم. چند قدم یکه همونجور ب 

کرد.  یحرکت نگاهم م یاون همچنان ب یک شدم ولینزد

در سمت راننده  یو رو به رو نشیکنار ماش دمیرس

رخش   مینگاهش به جلو بود و ن  کهی. در حالستادمیا

و با مکث نگاهشو  نییرو داد پا شهیسمت من، ش

کرد که انگار من   یرفتار م یچرخوند سمت من. جور

فه  هم کال یرفته بودم در خونه شون. اخم داشت و کم

  .دیرس یبه نظر م

  سالم-

  :جوابمو داد. گفتم یبم و گرفته ا یصدا با

  ن؟یکن یم کاری چ  نجایشما ا-

  :سرتا پام چرخوند وگفت  یرو نگاهشو

  ؟یبود  رونیوقت شب ب نیتا ا-

 یسوالش تعجب کردم، اونجا بودنش رو هم درک نم از

  :گفتم یجیکردم. با حالت گ

  بودمآآ.. آره با دوستام -

  .روهم فشار داد و نگاهشو گرفت لباشو
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  ن؟یکنیم کاریچ  نجایا نینگفت-

 نیا نایا یکرد. بدتر از همه  ینداد. نگاهمم نم جوابمو

 ادهیپ نیداد از ماش یبه خودش زحمت نم یبود که، حت

  :اعصابم یهم رفته، رفت رو یبشه. رو

 یم تیتماس کفا هی ن،یداشت یبه بعد اگه کار نیاز ا-

  نجایا نیایم ستیکنه؛ درست ن

 :گفت یبرآشفته ا ینگاهم کرد و با صدا تیعصبان با
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غلط...  یدرسته و چ یچ یبد  ادیتو الزم نکرده به من -

باهات ندارم که بخوام تماس   یکار گهیبه بعدم د نیاز ا

  یشیمتوجه م یبنداز تینگاه به گوش هی . اگرم رمیبگ

  ...کنم یم کاریچ  نجایکه ا

من،   یمات مونده  یرو گفت و بعدم در مقابل چشما نایا

از شوک رفتنش  نکهیگازشو گرفت و رفت. بعد از ا

 میکه کردم چک کردن گوش یکار نیاومدم، اول رونیب

تماس  یتماس نا موفق. ول ستیشد؛ ب یبود. باورم نم 

بود که  یامیکه مهم بود، تک پ یزیهاش مهم نبود. چ

مضمون   نیفرستاده بود، با ا متماسش برا  نیبعد از آخر

  :که

  

  « شمیدارم نگران م گهی... د؟یدیچرا جواب نم نیثم »

***  

 

بار چند  یبودم و برانشسته  اطیح یتخت گوشه  یرو

 یمرور م  امشویتا به اون لحظه، پ شبیهزارم از د

  نکهیبود ا  یکردم. نگرانم شده بود؟! چه حس قشنگ
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 ادینگرانم باشه، انقدر نگران باشه که بلند شه ب مانیپ

تک تک   امش،یآقاجونم.با نگاه کردن به پ یدم خونه 

بدنم حس جنون رو تجربه کردن. فکر کردن   یسلول ها 

 یکه بهش دارم دو طرفه س، به قدر یاحساس نکهیبه ا

کوه رو جابه جا کنم.   هیداد که قادر بودم  ی م یبهم انرژ

که   دینور خورش یو به اشعه ها دمیتخت دراز کش یرو

 د،یتاب یدرخت گردو تو صورتم م یشاخه ها نیاز ب

عالم  یوبود. ت بایز یچقدر زندگ یلبخند زدم. راست

کرد  یهم گله گذار یزنگ زد. کل بایخودم بودم که شک

منم قول  دنش؛یمامان رفته سفر نرفتم د یکه چرا از وقت 

برم. اون روز با دکتر  دنشیدادم که عصر اون روز به د

مقاله ها تموم شده  یهم قرار داشتم. ترجمه  یاصالن

ازشون نوشته بودم. از  یعال  یلیخ یخالصه  هیبود و 

که بهم محول شده رو، به  یتونسته بودم کار نکهیا

داشتم. و   یو بدون نقص انجام بدم حس خوب  یدرست

کارم زده  یرو یکه از طرف دکتر اصالن یدییمهر تأ

از نوشته   ی حس خوب رو دو چندان کرد. کل نیشد، ا

کتاب تکست رو هم بهم   هیبار  نیکرد و ا فیهام تعر

شو به   جهیو نت  کنمچندتا از فصل هاشو ترجمه  داد تا

از دکتر تو  یهام اضافه کنم. بعد از خداحافظ افتهی
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به سر فصل  ینگاه اجمال هینشستم و همونجا  نیماش

مشخص کرده بود انداختم.  یکه دکتر اصالن ییها

بود؛ با خودم فکر کردم که الزمه  نیمطالبش نسبتا سنگ

 یبرا گهیچندتا کتاب دفردا به کتابخونه برم و از 

  یکنار ی صندل ی. کتاب رو رورمیفهمش کمک بگ

زنگ خورد.  میگذاشتم و خواستم استارت بزنم که گوش

بود،  یشاک یکل دمیهنوز نرس نکهیبود و از ا بایشک

قطع کردم. استارت زدم  ویبهش گفتم که تو راهم و گوش

  دنیبار با د نیزنگ خورد. ا میو راه افتادم. مجددا گوش

لب   یرو جانیو ه یشاداز   یلبخند مان،یپ یشماره 

  :هام نشست. صدامو صاف کردم و جواب دادم

  بله؟-

  !یمشغول ای یدیجواب نم  ایچه عجب!!! -

تو دستم جابه جا کردم و  ویرو عوض کردم، گوش دنده

  یفرمون گذاشتم. با خودم گفتم که کم یو رو دست چپم

  :ستیهم بد ن یبدجنس

باهام   یبه بعد کار نیکه از ا نیگفت شبیفکر کنم د-

  !نیری تماس بگ نیکه بخوا نیندار
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  :ربط جواب داد یب

  ؟ی شیخسته نم-

  ؟یاز چ-

همش حواست باشه که تو حرف زدن با من   نکهیاز ا-

  !یفعل هاتو جمع ببند

  یعمد زدم،ی حرف م یباهاش رسم نکهیندادم. ا یجواب

فوت  یکردم. نفسشو تو گوش یکارو م نی نبود. سهوا ا

  :کرد

  ؟ییکجا-

  بگم؟ دیبا-

 بله-
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  :مو خوردم خنده

  ن؟یشیاگه نگم نگران م-

  :سکوت کرد و بعد هیثان چند

  !یشیم مونیپش یاگه نگ-

  :دمیخند کوتاه

  رونمیعجب!... ب-

  :و متحکم گفت عیسر

  رون؟ یب یکجا-

  جردن یطرفا-

  :مکث گفت با

  نمتیبب دیبا-

  !االن؟-
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  االن-

هم  یخواهرم، کم یخونه  رمیخب... آآآآ... االن دارم م-

 فردا؟ یبرا  مشیبذار شهیعجله دارم. نم

  

 سیپل نیماش تیسکوت کرده بود. و تو اون وضع مانیپ

کرد  یمن حرکت م نیهم کنار ماش یو رانندگ ییراهنما

  ویکرد که با تلفن صحبت نکنم. گوش یو اشاره م

  :بلند شد مانیپ یکه صدا کر،یگذاشتم رو اسپ

  فردا؟ نمتیکجا بب-

  کتابخونه. بعدش وقتم آزاده رمی فردا عصر م-

  ؟ی پشت فرمون-

  آره-

خب آدرس رو برام بفرست.... مواظب خودت   یلیخ-

   باش

.  دمیکش یق یگرفت. نفس عم شیبازم باز وونمید قلب

از کنارم رد شد.   یبا بوق کشدار یپشت سر نیماش

 :دیچیپ نیماش یدوباره تو مانیپ یصدا
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  ن؟یالوو... ثم-

  بله-

  که نشده؟ یشد؟ طور یچ-

 .قطع کنم دی... من... بایچی... هیه-

  

*** 
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محکم و   دم،یرو د بایشک یخودم نبود که وقت دست

مامان افتاده بودم   ادیبه  دنشیبغلش کردم. با د یطوالن

حس متقابل بود که  نیدلم تنگش بود. انگار ا یو حساب

  .هم بدون حرف تو بغلم موند  بایشک

  ه؟یچ یبو-

  داغ  ازیپ یوا یا-

تند به سمت آشپزخونه رفت. به حرکاتش   یقدم ها با

و شال و مانتومو   فی. به اتاق مهمون رفتم و کدمیخند

 یتاپ باز. دست هیپام بود با  نیاونجا گذاشتم. شلوار ج

  .و همونجور رفتم آشپزخونه دمیموهام کش یتو

  ؟یکن یشام درست م-

  کمی ا؟یگفتم زودتر ب یواسه چ ی. َپ فکر کردگهیآره د-

  کمکم کن

  ؟یدرست کن یخوا یم یباشه. حاال چ -

  بادمجونم هست می. البته حلچهیپلو با ماه یباقال-

  :گذاشته بود انداختم نتیکاب یکه رو یبه مواد ینگاه

  اد؟یحاال چرا انقدر ز-
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  :گاز رو کم کرد یشعله  یو کم دیگز لبشو

  ها   یاریدرن یباز  یکول گمیم یچ هی نیثم-

  :نگاهش کردم که گفت یسوال

  ی. عصرانیدونستم اوناهم امشب م یباور کن من نم-

 انیخوان شام ب یخانوم زنگ زد و گفتش که م مایس

  نجایا

  اونا دارم کارِ ی... من چانیخب ب-

  واقعا؟-

  نیدرآوردم که ا یباز یکول یمعلومه... بعدشم من ک-

  !همه مثل خودتن؟ یبار دومم باشه؟ تو فکر کرد

 کینثارم کرد.  ییچپ نگام کرد و بچه پررو چپ

تو آشپزخونه مشغول آماده کردن   بایرو با شک یساعت

. از تو  دنی و خانواده ش باهم رس اوشی. سمیشام بود

تاپم   یرو برداشتم و رو یرنگ  دیسف زیشوم بایکمد شک

  .دمیپوش

کرده بود، گرم و  رییتغ یخانوم با من کم مایس برخورد

  یبرخورد نکرد. انگار به خاطر ماجرا یمیصم
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  یبه دل گرفته بود. نگاه ها نهیک ل،یسه یخواستگار 

 یهم برام شده بود غوز باال غوز. سع ل یکاوشگر سه

  یبرم تو شتریجمع نباشم و ب یتو یلیکردم خ یم

 هیهم تا  دهیا نیهم یآشپزخونه و خودمو سرگرم کنم ول

 ی طوالن یکه متوجه نگاه ها اوشیجوابگو بود. س ییجا

و مثل  دیکش یشد، نامحسوس اونو به گوشه ا لیسه

  یرو یچندان ریتذکر تأث نی ا یبهش تذکر داد. ول نکهیا

   .نداشت لیسه

اومد و شروع  رونیاز آشپزخونه ب ییچا ی نیبا س  بایشک

  شوییفنجون چا  کهیخانوم در حال مای. سییرایکرد به پذ

  :داشت رو به من گفت یبرم

  گه؟یجان َدرِست تموم شد د نیثم-

  :باال گرفتم و موهامو پشت گوشم زدم سرمو

  بله... تموم شد-

 یم سانسشویمنم امسال فوق ل یمهتاب خواهرزاده -

 میبر ل یسه ی. قصد دارم اگه خدا بخواد برارهیگ

  شی خواستگار

@
mahbookslibrary



به  یو بعد از نفس بلند دیدستشو به صورتش کش لیسه

به دست رو به  ینیحاال س بایمادرش نگاه کرد. شک

هم به خاطر رفتار مادر  یبود، کم ستادهیمن ا یرو

به  یبرداشتم و لبخند آروم مو ییشوهرش اخم داشت. چا

  :دمیخانوم پاش  مایس یرو

  ... مبارکهیبه سالمت-

رو حس کردم. با   لیسه یو مات شده  نیسنگ  نگاه

خانوم دادم، نگاهش خصمانه تر شد.  مایکه به س یجواب

که  یمبل نشست و با حرف یرو اوشی کنار س بایشک

رو صورتش  یگوشش پچ زد، لبخند پهن ریز اوشیس

 .نشست
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  :رو نشونه گرفت بایشک  نباریخانوم ا ما یخصم س ریت

قراره خبر مادر بزرگ شدنمو  یعروس خانوم... پس ک-

  ؟یبهم بد

با چشم  اوش یو س دیماس بای صورت شک یرو  لبخند

  :گفت اوشینگران به مادرش نگاه کرد. پدر س ییها

  حرفاس؟ نیخانوم االن چه وقته ا-

بگه رو به   ی ز یخانوم بخواد چ مایس نکهیقبل از ا بعدم

  :گفت بایشک

  ست؟ین یعروس گلم از شام خبر -

جمع   اوشی و س  بایرو با شک زیاز خوردن شام، م بعد

به اتاق مهمون برم.  یا قهیگرفتم چند دق میکردم و تصم

افتادم که از وقت  میگوش ادیاتاق تازه  یرفتم تو  یوقت

پنج تا   دنیچک کردم و د مویبود. گوش فمی ک یاومدنم تو

چشمامو گرد کرد. ساعت  مانیپاسخ از پ یتماس ب

. میبود که باهم حرف زد نیاز ا عدساعت ب  کیتماسش 
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شب بود.  ازدهیبه ساعت انداختم، حدود ساعت  ینگاه

شماره ش مکث  یرو یوقت نبود، کم  ریهم د یلیخ

بوق   کیشماره شو گرفتم. بعد از  تیکردم و در نها

  :جواب داد عیسر

  کنم؟ هتیجواب ندادنت تنب  نیبه خاطر ا ستیحقت ن-

  :دمیگز لبمو

  دمیند مویاصال گوش دیببخش-

و پشت فرمون  یقطع کرد  ویکه تو گوش یبا اون حال-

  نه؟ هی یدیرس نمیموند؛ گفتم بب شتیفکرم پ ،یهم بود

  ست یاصال خوب ن نیو ا نیشینگران من م یلیخ دایجد-

 تو؟ ایمن  ست؟یخوب ن یواسه ک-

  

... من از  ستیخواستم بگم: » واسه من که بد ن یم

 « شمینم یچی نگران ه گهید  یشینگرانم م دمیفهم یوقت

  :گفت مانیسکوت کردم. با سکوت من پ یول 

واسه  یخوا ی... توام اگه م ست یقطعا واسه من خوب ن-

  به بعد زود جواب تلفنامو بده نیمن بد نشه از ا
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 یبه بعد قفل کرد. لبخند آروم نیاز ا یکلمه  یرو ذهنم

  :زدم  که صداش گوش و دلمو نوازش کرد

  ...نیثم-

  بله-

  :دیکش ینفس

  ادتی... قرار فردامونو یچ یامشبم ه هی نی... ایچیه-

  نره

  رهینم ادمی-

  ؟یندار یکار-

   رینه... شب به خ-

  گذره ینم  ریبه خ گهی وقته د یلیخ-

  !؟یچ-

 بدوِن تو یشب ها-

  

من هنوز پشت خط بودم...  یقطع شده بود، ول تماس

گوشم بود و هنوز نتونسته بودم  یهنوز رو لیموبا
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رو تجربه کردم. مثل   یکنم. لحظات ناب لی جمله شو تحل

و چشماش   نهیب یرو م یشفق قطب هینفر  کیکه  یوقت

   .شهیستاره بارون م

ملتهبم   یگونه ها  یو دستامو رو ستادمیا نهیآ  یجلو

ضربان  تمی ر قیعم یکردم با نفس ها یگذاشتم و سع

رو   رهیقلبمو آروم کنم. به طرف در قدم برداشتم، دستگ

اتاق، متعجب   یقدم هیتو  لیسه دنیو با د دمیکش نییپا

 :بهش نگاه کردم
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اتاق، متعجب بهش نگاه  یقدم هیتو  لیسه دنیبا د 

  :کردم

  شده؟ یزیچ-

  :شده بود ر یمن و من کرد، غافلگ یکم

  بهتون بگم ی زیچ هیخواستم  ینه... راستش آره... م-

  :ستادمیراهرو ا یاتاقو بستم و تو در

  کنمیگوش م-

  خانوم حرف من هنوز سرجاشه نیثم-

  :نگاهمو گرفتم. ادامه داد کالفه

  ستیکه مامان راجع به مهتاب زد، حرف من ن ییحرفا-

  ه؟یمهتاب ک-

  :از َسِر بهت زد یش وارفت. لبخند چهره

  ...دختر خالم... همون که مامان گفت-

نداره.  یبه من ربط ایقضا نی ا لیآقا سه دی نیآهااان... بب-

 یکنم. پرونده  یم یخوشبخت  یبراتون از ته دلم آرزو
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من کامال بسته شده. شمام لطفا  یاون داستانم برا

  دی خودتون برس  یو به زندگ دی فراموشش کن

  :تر گفتم یبگه که جد یزیخواست چ  یم

...  امیمن ن نی به بعد هرجا شما هست نیاز ا دینکن یکار-

  نی قرار ند تیموقع نیمنو تو ا

***  

به ساعتم انداختم.  یآروم ورق زدم و نگاه  کتابو

همه جارو فرا   یکتابخونه خلوت بود و سکوت مطلق

تمرکز کردن و  یگرفته بود. حاصل تمام تالشم برا

نصفه صفحه   هیروم، شده بود  شیکتاب پ یترجمه 

زد. در واقع تمام   یهم به دل نم یچنگ که سیدست نو

. میبود بزن قرارکه  ییبود و حرفا مانی پ شیحواسم پ

  ...خواست حرف دلمو بهش بگم یدلم م

 ادیب مانینبرده بودم و قرار بود که پ نی خودم ماش با

و گفت که   دیرس مانیپ ام یپ نکهیدنبالم. به محض ا

  یکردم. مانتو لمیشروع به جمع کردن وسا کهینزد

زرد رنگ   یبودم با روسر دهیپوش یروشن  یطوس

اومدم. اما با  رونی قواره بزرگ. با لبخند از کتابخونه ب
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شد لبخند رفته رفته از   عثمواجه شدم که با یصحنه ا

   .نهیابروهام بش نیب یظیرو لبم بره و به جاش اخم غل

با  الدیکتابخونه بود و مدر   یجلو قایدق الدیم نیماش

چشمش،   یرو  یدود نکیع هیدستش و   یتو یگار یس

به سر   یبود. نگاه نشیدر حال قدم زدن در امتداد ماش

برسه. سرمو   مانیانداختم. هرلحظه ممکن بود پ ابونیخ

هم سمت من بود. همزمان  الدیکه بر گردوندم، نگاه م

و طلبکار  یشاک ی. با لحنمیرداشتقدم ب گهی به سمت همد

  :گفتم

  ؟؟؟یکنیم کاریچ  نجایتو ا-

 :سرش  یزد باال نکشویپاش له کرد و ع ر یز گارشویس
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کرد. به  داتیپ  شهیم ی! به سختیشد لیسه  یستاره -

 رمینم پس نده... چند روزه م یچیکه ه یسپرد  رامیسم

  !ست؟ین یکس یدم خونتون ول 

  ما... جواب منو بده یدم خونه  یرفت یکرد خودیتو ب-

: » قبلنا هم  دمیزد. از خودم پرس یچندش آور لبخند

به خاطر صحنه   ای! شد؟یچندشم م زد،ی لبخند م یوقت

  :ند گفت« با همون لبخ ه؟؟یشب مهمون یها

 یشیم یو وحش  یعصبان یبهت گفته بودم که وقت-

   نه؟ گه،ی کنم د کارتیدوست دارم چ 

  خفه شو-

  :حالمو بد کرد شیشد. خون سرد کیبهم نزد یقدم

 ادمیکه  یجوش نزن خوشگلم. انقدر برام مهم بود-

   !کتابخونه یایبمونه سه شنبه ها م

  نجا؟یا یخوا  یم یچ-
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  بهت گمیسوارشو... م-

  برو بابا-

و برم  دیکه راهمو کج کردم که برم، دستمو کش نیهم

  :گردوند

  زنم یکجا خانوم خانوما... با تو دارم حرف م-

به هم   یدندون ها نیعقب و از ب دمیمحکم کش دستمو

  :شدم گفتم دیکل

  به من دست نزن-

  الدیکردم. م یرو حس م ابونی خ یتو یرهگذرها  نگاه

نگه   نییدر پا یکه سع ییبا صدا ه،یاعتنا به نگاه بق یب

  :داشتن ولومش داشت، گفت

  هات واسه من بود، نه؟ یاداباز  یهمه -

  :ادامه داد ،یتعجب نگاهش کردم که با لحن لوس با

 ام،یبهم دست نزن، بوسم نکن، خونه ت نم الدیم یوا-

  شد پس؟ یتونم، نگو.... چ ینم شه،ینم

  ؟یگیم یچ ؟یتو لعنت یگیم یچ-
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  !روهم ی ختیر مانیبا پ دمی... شنرسهیخبرا زود م-

  روهم؟ یختیر یچ یعنیدرست حرف بزن... -

 گهیحرفمو؟... واسه من که د یمعن یفهم یهه... نم-

 یروان هیبدون تو از من  نوی... فقط استیمهم ن

  ی... با احساسم بازیآدم سنگ دل ساخت هی... یساخت

  یکرد

  :کرد. گفتم یم  یباز یلمی... چه فدمیخند

  لحظه پشت گوش منو نگاه کن هی الدیم ایب-

  :کرد یتعجب بهم نگاه م با

 یکه پشت گوش من مخمل یتا مطمئن بش نیبب ایب-

  یریمن تأث یرو یکن یم یکه باز  ییتئاترها نی. استین

من هنوز تورو نشناختم؟! معلوم  ینداره... فکر کرد

مدت باهات   هی شنوهیکه هرکس م یا  کارهی چ ستین

  کنه یبودم، مثل جزام گرفته ها بهم نگاه م

کرد، با  یبود که انقدر زود موضعش رو عوض م جالب

  :گفت یلحن برآشفته ا 
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که  ستمیکنم. مثل تو ن یم  یهستم رو باز یمن هر چ-

همه ادا  نیا یستین ید... تو اصال عدیایهمه ش ادا م

! صد تا بهتر از تو هستن که واسه م جونشونم یدار

  ...چه برسه به دنیم

  :به مزخرفاتش ادامه بده نیاز ا شتریب نذاشتم

 یدوست دار  یبرو با همون از ما بهترون و جون هرک-

  سِر من بردار نیدست از ا

  رفتم... از لج تو با همشونم تا ته خط رمیمعلومه که م-

  ی ر ینگ دزیخب بابا... حاال از لج ما ا یلیخ-

در جوابم  ی زیاشاره شو به سمتم گرفت که چ انگشت

 یکه سرمو کم نیگفت؛ چون هم یچ  دمیبگه، نشن

ما نگه   کی که نزد دمیرو د مانیپ نیچرخوندم، ماش

داشت و نگاهش به ما بود. کمربندشو باز کرد و 

باز کرد و  نشویداشبرد. در ماش یپرت کرد رو نکشویع

که پشت   رگذاشت وهمونجو شهیش یلبه  یدستشو رو

 یبود، با اخم مرعوب کننده و متعجب ستادهیا نیدر ماش

شد و  کیبهم نزد یقدم الدی. مالدیزل زده بود به م

از کوره در رفتن   یبرا نمیکنارم قرار گرفت؛ هم قایدق
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به هم و با   دیکوب نشویبود. محکم در ماش یکاف مانیپ

 .اومد طرف ما ع یسر یقدم ها
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گرفت و  الدویازش. مچ دست م دمی لحظه ترس هی

به چشمام نگاه کنه، به    نکهیعقب و بدون ا دشیکش

قدم رفتم  هی. نی برو تو ماش ی نعیاشاره کرد که  نشیماش

 نییبه پا ی اصرار  نباریکه ا  ییبا صدا  الدیعقب که م

  :گفت مانیآوردنش نداشت، رو به پ

! جلو چشم خودم دوست ادهیروت ز یلیخ  گهیبابا تو د-

  !؟یدخترمو اغفال کرد
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طرف  هی دیمشت محکم کوب هیدستشو برد باال و  مانیپ

  :و صداش کردم دمیکش ینیصورتش. همزمان منم ه

  مانیپ-

چشماش قرمز شده بود و   یدیکرد سمتم. سف روشو

بود. صورتشو بهم   شهی تر از هم رهیرنگ پوستش ت

  :گفت یآروم و خش گرفته ا یکرد و با صدا کینزد

  نیتو ماش  نیبهت گفتم برو بش-

  ریناغافل نشست ز الد،یموقع بود که مشت م همون

به عقب برداشتم. با هم  یو قدم  دمیکش ی غیچشمش. ج

شدن.   یشدن. کم کم مردم داشتن جمع م قهیدست به 

 الدی. مشینی گرفت و با کله زد تو ب الدویم ی قهی مانیپ

رفت عقب. تو  یصورتش گرفت و چند قدم  یدستشو رو

که اصال قابل کنترل نبود،  یتیبا عصبان مانیفاصله پ نیا

منو   تیجمع نیو از ب دیاومد سمت من و بازومو کش 

  :شده بود گفتم یغیج گهیکه د ییبرد. با صدا رونیب

  ؟یکن یم یدار کاریچ مانیصبر کن! پ مانیپ-

  صداتو ببر-
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که در   نیکشوندم. هم ن یتند تا کنار ماش یقدم ها با

  :دیرسبه گوشمون   الدیم یباز کرد صدا نویماش

وقت   هیباشه ببرش... اصال ماِل خودت... اگه -

. به  گمیاز خودم بپرس بهت م یخواست می زیچ  ییراهنما

رو من قبال باهاش   یبکن  یبخوا یهر حال هرکار 

  ...کردم

شد. پرتم کرد  یفشار دستش له م ریداشت ز  بازوم

درو به   ی. طوردیلرز ی. دستاش از خشم میصندل یرو

خوردم و دوباره رفت سراغ  یکه تو جام تکون دیهم کوب

دهنش که از   یتو دیبا مشت کوب یجور نباریو ا الدیم

  یهم رو مانی. پابونیو افتاد وسط خ نیپشت خورد زم

با مشت از خجالت  یاپینشست و محکم و پ نشیس

 گهیشده بود که د ادیانقدر ز تیصورتش دراومد. جمع

. شوکه شده دیلرز یاز ترس دستام م. دمید ینم یچیه

  قهیچند دق دونمیکنم. نم هیتونستم گر  ینم یبودم و حت

به هم   یباز کرد و با ظاهر نویگذشته بود که در ماش

پشت فرمون نشست. حرکاتش توام با خشم و  ختهیر

راه انداخت و با  نویزود ماش یلیبود. خ تیبانعص

  .کرد یشروع به رانندگ یسرعت سرسام آور
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نفس هامم  یکردم صدا  یم  یبود که سع یعصبان انقدر

 ریساعت با سرعت غ میاز ن شتریب نکهینشنوه. بعد از ا

 یکه نم میدر آورد ییکرد، سراز جا  یمجاز رانندگ

از  یکم نکهی دونستم کجاست. خارج از شهر بود. با ا

بود. به خودم   ادیهمونم ز یکاسته بود ول  ن یسرعت ماش

  :دمجرأت دادم و صداش کر

  مان؟یپ-

منفجر    یبرا یشد به جرقه ا لیکلمه تبد هی نیهم

راستش رد  یگونه  یبهم نگاه کرد. باال زیشدنش. ت

  :شد یم دهید یخون مردگ

شو،  نی برو سوار ماش گمیبهت م یوقت  یواسه چ-

گفت بهت  ی م یچ یالش یپسره  نیا ؟یکن یگوش نم

  باز دوباره؟ ها؟

  آروم تر برون کممیداد نزن... -

  ... جواب منو بدهزنمیداد م-

  :گفتم یلرزون یصدا با

@
mahbookslibrary



گم... اصال... اصال   ینم یچ یمن ه یآروم نش یتا وقت-

  !داره به تو جواب پس بدم یچه لزوم

کشوند تو جاده  نویبهم انداخت و ماش  یترسناک نگاه

رمز که اگه کمربند نبسته بودم زد رو ت یو جور  یخاک

. نگاهم به رو به رو بود. با شهیرفتم تو ش یبا کله م

کوتاه به سکوت گذشت  یقهیچند دق د؛یکشیصدا نفس م

 :و بعد کمربندشو باز کرد و برگشت سمتم و گفت

 

, [07.12.20 11:51] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 72پارت_# 

 یآرزوباغفلک #

 

  منو نگاه کن-
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  ن؟ی... ثمگمیمنو نگاه کن بهت م--

  یادیباز کردم و منم نگاهش کردم. استرس ز کمربندمو

 یناخواسته ته گلومو م یرو متحمل شده بودم و بغض 

. حالت صورتش دمیکه ترس دیسوزوند. از نگاهم فهم

 یازش منرم شد. انگار که با نگاهش صورتمو نو یکم

  :کرد

  یم یاونجا چه غلط یمن آرومم... حاال بگو اون عوض-

  کرد؟

  شد داشیپ هوی دونم...  ینم-

  ؟ییاونجا  دونستیاز کجا م-

  کتابخونه رم یسه شنبه ها م دونستیم-

 یبم یخم کرد و با صدا نییگردنشو به سمت پا یکم

  :گفت

  دونست؟یاز کجا م-

  قبال بهش گفته بودم یعنیخب از قبل... -

و سرمو    اوردمیتاب ن شو یاز اون نگاه برزخ شتریب

  .نییانداختم پا
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  :اعصابم یحرفش خط انداخت رو  نباریا

  دونه؟یدربارت م ارویچ گهید-

بهش نگاه کردم.  دانهیبا ضرب بلند کردم. ناام سرمو

. با  ختهیذهنشو به هم ر الدی آخر م  یمشخص بود حرفا

  :زدمو گفتم یلبخند یآرامش ظاهر 

  یدون یدونست... توام نم یاز من نم یچیاون ه-

شدم. خم شد  ادهیپ نیاز ماش عیبرداشتم و سر فمویک

 نیتر عمل کردم و به ثم عیدستمو بکشه اما من سر

   .نکردم یگفتن هاش توجه

  ییها نیرو در جهت ماش یتند و شتاب زده ا یها قدم

  یکردن، برم یور مکنارم عب یکه با سرعت از جاده 

خودشو  یع یبلند و سر یداشتم. دنبالم اومد. با گام ها

  :ستادی بهم رسوند و رو به روم ا

   ...باتوام نیثم-

و  دیموهاش کش یتو یبغض نگاهش کردم. دست  با

لمسم کنه دستاشو  نکهیشد. بدون ا کیبهم نزد یقدم

  :به شونه هام نگه داشت کی نزد ییجا
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... دست  دمی پرسیاون سؤالو ازت م دیخب... نبا یلیخ-

 وونهید دمیرو کنارت د یاون عوض ی... وقتستیخودم ن

  بگو تا آروم شم یزیچ هیشدم. تو 

  :زده تو چشماش گفتم زل

  تموم شده الدیمن و م ی... رابطه مانیپ-

صورتش   یهم فشرد و دستشو تو یرو یعصب پلکاشو

  :دیکش

... مگه قرار ؟ی واسه آروم شدن من گفت نویاالن مثال ا-

  ؟یاریاسمشو ن گهینبود د

  :اوج گرفت یمنم کم یبار صدا نیا

 یم حیو ازم توض یزنیدربارش حرف م یتو دار-

  !ارم؟یاسمشو ن یبعد ازم انتظار دار ،یخوا

  نباریا یدوباره به سمت شونه هام باال اومد ول دستاش

  :لمسشون کرد

حق   گهی انتظارو ازت دارم... د نیآره... همآره... -

  یاز من حق ندار ریغ گهی... دیاریاسمشو ب یندار

  یاری رو ب یا گهیکس د چیاسم ه
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تو چشمام جمع شده بود و شونه هام درد گرفته   اشک

به خودم دادم که محکم تر نگهم داشت.  یبود. تکون

  :تر کرد کیسرشو بهم نزد

 ...بذار بهت بگم چرا-
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هاش نگاه کردم، آب دهنمو قورت دادم و مسخ  لب  به

  :شدم رهی شده، دوباره به چشماش خ 

 دنی... همه عالم و آدم فهمیچون من عاشقت شدم لعنت-

  ؟یفهم یتو چرا نم وونتم،ید
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به بدنم افتاده بود. تک تک کلماتشو   بیغر یا رعشه

  :رفت یم  لیصداش تحل دم،یبلع یم

... از نداشتنت  نیثم یفیبالتکل نیخسته شدم از ا-

همه ازم  نیو ا یکیهمه بهم نزد نیا نکهیخستم... از ا

با خودم  فم یتکل میوقت تو زندگ چیخستم... ه یدور

 یم یدونستم واقعا چ یوقت نم  چیروشن نبوده... ه

خوام...  یم یچ دونمیخوام... تا به امروز... امروز م

  خوام ین... تورو میخوام ثم یمن تورو م

 ادیعشق انقدر ز نیسرشار شد. سرشار از عشق. ا قلبم

  یرو  دیچشمام شره کرد و چک یبود که اضافه ش از ال

گونه هام. دستاش باالتر اومد و اشکامو پاک کرد. نگاه 

کرد و   یمن حمله م  یامان به چشما  یاون بود که ب

 یم یستادگی مهابا در برابر حمالتش ا ینگاه من که ب

کرد. دست آخرم اون بود که نگاهشو گرفت و با قدم 

 ستادهیرفت. همونجور ا نش یآروم به طرف ماش یها

بعد از برداشتن چند قدم،    کردم. یبودم و نگاهش م

توقف کرد و  ستادم،یا حرکتی من همچنان ب دید یوقت

منتظر نگاهم کرد.  یصورتش رو برگردوند و با چشما
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  نیاشدنبالش رفتم و باهم سوار م یرارادیغ یبا حرکات

   .میشد

کرد. جفتمون سکوت   یم یرانندگ یسرعت کمتر با

و نگاهمون به روبه رو بود. هنوز  میکرده بود اریاخت

تو شوک اعترافش بودم. معترف بود به عاشِق من 

زدم.  یو لبخند محو دیپوستم دو ریز ی جانیبودن. ه

سرمو به چپ برگردوندم و نگاهش کردم که اونم 

  قیکه لبخندم عم داراده بو یهمزمان به من نگاه کرد. ب

له اخم بالفاص یکرد. ول تی سرا مانمیپ یشد و به لبها 

ابروهاش نشوند و نگاهشو به رو به رو  نیب یبامزه ا

  :لب زمزمه کرد ریداد و ز

  !خنده یم-

 نیماش ی شهیهمون لبخند سرمو تکون دادم و از ش با

   .به اطراف نگاه کردم

  ؟یبگ یزیچ ی خوا یتو نم-

  :نگاه کردم و آروم گفتم بهش

  !مثال؟ یچ-
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  :شده نگام کرد و گفت ز یر یچشما  با

  ...باشه... نگو-

که  نیداشت منم اقرار کنم که دوسش دارم. هم انتظار

  نشیحرفاش، دنبالش رفتم و سوار ماش دنیبعد از شن

  شدم، اعتراف به عشقش نبود؟؟

*** 
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آقاجون اومد.  یبه خونه  دنمید یبرا رایروز بعد سم دو

و  مینشسته بود اطیح یتخت گوشه  یرو  گهیباهمد
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 رایکه سم مونیلیجشن فارغ التحص یعکس ها میداشت

عکس   یدست از تماشا رای. سممیدیدیآورده بود رو م

  :و گفت دیها کش

  داغون شده یل یصورتش خ-

نگاه   رایدستم گرفتم و به سم یاز عکس تو نگاهمو

  :کردم

  ش؟یدید یحقش بود؛ کِ -

بود که با  دهیاز دوستاش شن یکیهومن از  روز؛ید-

   .خونه ش  میرفت روزیشدن، ما هم د  ریدرگ مانیپ

  :مکث کرد و بعد گفت یکم

 الد،یم یخونه  میکه رفته بود روزی... دنی... ثمگمیم-

 الدیکه با م  یاون موقع یحت  مانیکه تو و پ گفتشیم

  بوده نتونیب  یزیچ هی ،یدوست بود

  :گفتم یو جد تند

  گهیمزخرف م یلیخ الدیم-

  !؟یکن  یم یخب... چرا قاط یلیخ-
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از حسش به   شیتازه دو روز پ مانیبهت که گفتم... پ-

  من گفت

حس رو بهت داره  نیوقته که ا یلیخ یآ... آره، ول-

  مگه نه؟

  :آغشته به اخم نگاهش کردم که ادامه داد یسکوت در

و به هم زدن شراکتشون هم به خاطر  الدیدعواش با م-

  تو بوده... نه؟ 

  !؟یبگ یخوا  یم یچ-

  :به جانب گفت حق

  !ینکرد یخوام بگم کار خوب یم-

  :دمیباال انداختم و با تعجب خند ابروهامو

  !؟یگیم یدار ی! چرا؟یتو حالت خوبه سم-

بهتر   یکی یدی ... قبول کن... تا دگهید گمی خب راست م-

  !یبه باز یدیچیشده، پ دایپ الدیاز م

با تأسف تکون دادم و انگشت اشاره مو به  سرمو

  :سرش زدم
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  مسئله رو نداره نیدرک ا ییتو توانا یمغز نخود-

و به من نگاه  دیانداخت و با تمسخر خند نییپا سرشو

  :کرد

و عاشقش  ستیحرفا ن نیا یبگ یخوا یم یعنی-

  !!؟یشد

 !به؟یانقدر عج-
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. خب اون ستین یکار سخت ادمیشدن ز مانیعاشق پ-

 مانیبشه که از پ دایپ یکس نکهی... مگر اهی دوست داشتن

  ...تر باشه... اون وقت تو یدوست داشتن
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کرد.   یم  نیچشمام زل زده بود و داشت بهم توه تو

حرف که نه   ونیم دمیبهش رو داده بودم. پر یادیز

  :اتش یچرند

  ممنون بابت عکسا رایسم-

  :دی ندزده خ بهت

  !؟یکن یم  رونمیب یدار-

 یاز گوشه   فشویتفاوت تو صورتش نگاه کردم. ک یب

  :تخت چنگ زد و گفت

پسر انقدر ارزش نداره که به   هی... نیواقعا که ثم-

  یذاریپا م ریخاطرش دوستتو ز

 یداشتم، مقدس تر از اون مانیکه به پ یرفت... حس  و

ازش دفاع  ییتهمت ها ن یبود که بخوام در برابر چن

 نیندادن بهتر حیاوقات دفاع نکردن و توض یکنم. گاه

 یموقع فقط صحه گذاشتن رو یو ب جایدفاعه. تدافع ب

  .گرونه یحرف د

ناراحت نشدم، دروغ گفتم.   رایسم یبگم از حرفا اگه

کردم چهار سال   یانتظار نداشتم قضاوتم کنه. فکر م
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شناختن منو براش فراهم کرده؛  ی نهیزم ون،میدوست

  یطوالن ادی ز میکردم. البته ناراحت  یاشتباه م ایگو یول

مامان زنگ   رایساعت بعد از رفتن سم مینشد، چون ن

تماس رو   یگرده. با خوشحال یم برزد و گفتش که فردا 

قطع کردم و خبر برگشتنش رو به مامانا و آقاجون هم  

  ریز ینشسته بود، پارچه ا نیزم یدادم. مامانا رو

درخت   یدستش انداخته و مشغول مغز کردن گردوها

کرد. مامانا  یبود، آقاجون هم بهش کمک م اطی ح یتو

  :خندونم زد یبه چهره  یلبخند

  ؟یا برم شیاز پ یخوا یکه م یانقدر خوشحال-

  یسرمو کج کردم و رفتم پشت سرش رو یاخم تصنع با

  :زانو زدم و دستامو دور گردنش انداختم نیزم

! از برگشتن مامان خوشحالم... دلم  هی چه حرف نیا-

  براش تنگ شده بود

به سمتم  یینوازش کرد. آقاجون مغز گردو دستمو

  .گرفت، با خنده ازش گرفتم و با لذت خوردم 

از  یسر هیبه  یدگیرس یصبح برا روزیاز د مانیپ

که   یبار  نیکاراش ، رفته بود خارج از تهران. آخر
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خاموش بود. اما شب،  ش یباهاش تماس گرفتم گوش

مامانا و آقاجون طبق   ،ییبعد از خوردن شام و چا یوقت

ابن، خودش بهم زنگ  معمول هر شب زود رفتن بخو

که از   ینشسته بودم و با نور زیاتاقم پشت م یزد. تو

شد، مشغول خوندن کتاب دکتر  یچراغ مطالعه ساطع م

بلند شد،  زیم یکه از رو لم یموبا یبودم. صدا یاصالن

فکر کرده  ینگاه کردم. کل مانیپ یبا لبخند به شماره 

  رهیذخ میتو گوش یشماره شو به چه اسم  نکهیبودم به ا

که اسمشو  دمیرس جهی نت نیبه ا تیدر نها یکنم ول

  :نکنم بهتره. تماس رو برقرار کردم رهیذخ

  سالم-

  نمیریسالم ش-

اسم ملقب شده بودم.   نی! از اون روز به بعد به انمیریش

  :کردم لبخند گل و گشادم جمع نشد که نشد یهر کار

  ؟یخوب-

  نه-

 !اعه... چرا؟-
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  ی... امروز سگ شده بودم پاچه دمتیند روزیاز د-

  گرفتم یهمه رو م

  ؟یگردیبر م یک-

  دلت تنگ شده برام؟-

  :گفتم یبدجنس با

  نه... نگران حال خودتم-

  :دیکش ینفس. دمیخند ثانهیخب بعدم

  نییپا ایپس زود باش ب یاگه نگران حالم-
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  :تو دستم جا به جا کردم ویگرد شد. گوش چشام

  !؟یچ-

  :دیخند آروم

  اتاقتم یپنجره  یرو به رو-

  :رفتم گفتم یاتاق م یبه سمت پنجره  کهی حال در

  !؟یاومد یک-

 ی. منجایاومدم ا میتهران مستق دمیرس نکهیبه محض ا-

  ؟یسرم آورد یی چه بال ینیب

  نشیرو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. به ماش پرده

. باهم چشم تو چشم  دیزده بود. نگاهش رو باال کش هیتک

به دور و  ی گرفت و نگاه نیشو از ماش هی. تکمیشد

چند تا عابر، با اخم به من نگاه  دنیبرش انداخت، با د

  :کرد

  نیبرو تو ثم-

  !چرا؟ ؟یچ-

  برو تو گمیم-
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  :خارج شد دمیبه عقب برداشتم از د یقدم

  مان؟یپ-

  نییپا ایلباس بپوش ب -

دستم  یتو  یقطع کرد. با تعجب به گوش ویگوش بعدم

. ستادمیکمد ا  یجلو  الیخیدادم و ب چیپ ینگاه کردم. لب

که  یشرت قرمز یت یرو یرنگ  یجلو باز مشک  یمانتو

  نیکمدو گشتم تا شلوار ج یتو ی. کلدمیتنم بود پوش

که پام بود  یکردم و با شلوارک دایرنگمو هم پ یذغال

هم برداشتم و   یرنگ یمشک ریعوضش کردم. شال حر

بود.  ختهی شونه هام ر ی . موهام رونهیآ یرفتم جلو 

  شیو شال رو روشون انداختم. آرا دمیبهشون کش یدست

 قهیدر عرض دو دق دینداشتم. با خودم فکر کردم شا

 امکیرو صورتم بنشونم که پ یجزئ شی آرا هیتونم ب

که  امشوی« پ  گهید ایشد پس؟ ب ی: » چدیرس مانیپ

گذاشتم  زیم ی دستم بود رو، رو یکه تو ی رژلب دم،خون

 نمیدقت به سر و س یو به جاش عطرمو برداشتم و ب

  ی. المپ هارونیدستم گرفتم و رفتم ب موی. گوشدمیپاش

پام  یجلو  مویسالن و پله ها خاموش بود. نور گوش

رفتم. درو باز  یم نییگرفته بودم و آروم از پله ها پا
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 قایبار دق نی جا به جا کرده بود و ا نویماش مانیکردم. پ

در خونه بودو خودشم پشت فرمون نشسته بود.  یجلو

آروم درو بستم  یلیبرداشتم و خ یجا کفش  یاز رو دویکل

 .دور زدم و سوار شدم نو یش ماش رهی خنگاه   ریو ز
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روشن  نوی نشستم، ماش یصندل یرو نکهی محض ا به

  :شدم لیکرد. به سمتش ما

  سالم-

  :نگام کرد یراه انداخت و با لبخند دلتنگ نویماش
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  که دلت تنگ نشده! هان؟-

  :دمیخند

  نچچچ-

  :گفت یلحن آروم و شمرده ا با

شب   هیحاال که منم و تو و  یترس یآها... اون وقت نم-

 ییفرمون بدزدمت ببرمت جا  نیجاده، با هم  هیو  کیتار

  بهت نرسه؟ یشکیکه دست ه

 یکار  نیزدم و تو دلم گفتم: » من از خدامه همچ لبخند

  :پس زدم و گفتم دمویپل  یفکرا  عایسر یول «یبکن

  ؟یکن یم دمیتهد ینشده دار یچی هنوز ه-

  :بهم انداخت ی باال رفته نگاه یابروها با

   !نشده؟ یچی هنوز ه-

  :سوالش جا خورده گفتم از

  ...که  نهیمنظورم ا-
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 یبگم که اگه فکر کرد دیکه هست با یمنظورت هرچ-

سخت در   یدار  یبه بعد از دست من راه خالص نیاز ا

  یاشتباه

  :لبخندم انداخت و ادامه داد یبه ژرفا  ینگاه

  نم؟یری... ش؟یدیفهم-

قلبمو نشونه   م یبودن که مستق ییرهایتک حرفاش ت تک

از  گهیاز دست رفته بودم... من د گهیگرفتن. من د یم

  ...رفته بودم دست خودم

 ادهینگه داشت و پ ینسبتا شلوغ ابونیتو خ نویماش

و  دیخر یفی ق یدوتا بستن ابونیخ یتو یشد. از کافه 

  :رو ازش گرفتم ی. بستننیماش  یآورد تو

  دوست دارم؟ یشکالت یبستن یدونستیاز کجا م-

... چون خودم دوست دونستمی! نم؟یدوست دار یجد-

  گرفتم  نویدارم واسه توام هم

خورد و نگاهم کرد و با  شویاز بستن یادیمقدار ز بعدم

  :خنده گفت

  دوست دارم نویریش یزایکال من چ-
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  :خوردم  لبخندمو

برام  یزیچ  نکهیقبل از ا ی ر یبگ ادیروز  هی دوارمیام-

  !ینظرمو بپرس یر یبگ

  :زد یثیخب  لبخند

   !ه یخوب زیچ  یدواریباش... ام دواریام-

مشغول شدم. بعد از   میگرفت ازش و با بستن  حرصم

سمت منو  دیتموم کرد، کامال چرخ شویبستن مانیپ نکهیا

  :گفت

  میمورد حرف بزن هیدر  دیبا نیثم-

  :رو از دهنم فاصله دادم یبستن

 ؟ یچه مورد-
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...  هیعاد یلی که ظاهرا واسه تو خ یدر مورد مسئله ا-

  بدجور رو اعصاب منه یول

کردم. فاصله مونو کمتر   ی نگاهش م یسؤال  همچنان

  :فرمون مشت کرد و ادامه داد یکرد و دست چپشو رو

  یکن تیرعا  شتریخوام که ب یازت م-

  و؟یچ تیرعا-

  ...تویشخص  میحر تیرعا-

  :دیدستم چک یآب شد و رو یاز بستن یا قطره

  ؟یواضح حرف بزن شهیم-

  :کرد یهم گذاشت و نگاهشو گرفت. اخم  یرو پلکاشو

کن... دوست  شتریحجابتو ب کمیکه  نیا شهیواضحش م-

  پنجره یجلو  یایلخت م ی نهیندارم با سر و س
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به  لیتا حرف زدنمون تبد رمیکردم جبهه نگ یسع

  :گفتم یتفاوت یمشاجره نشه با لحن ب

  ستیمن مهم ن یبرا  یلیمسائل خ نجوریا-

  :رهیقصد داشت جبهه بگ  مانیظاهرا پ یول

  !ست؟ین یمهم  یحجاب مسئله  یبگ یخوا یم یعنی-

  ستی من ن یکه مسئله  دونمی... فقط مدونمینم-

به  نیمن بدجور باهاش مسئله دارم... شمام از ا یول-

  یکن تشیرعا یبعد مؤظف

که  یبگم، مچ دستمو گرفت و در حال یز یخواستم چ تا

  :گفت بردیدستمو به سمت دهانش م

  آب شد گهیبدش به من د نمیا-

  یتو یبستن یمونده  یباق  یتو چشم برهم زدن بعدم

ب شده بود که آ یاز بستن یدستمو خورد و چند قطره ا 

و جاشو   دیسی بود رو با زبونش ل دهیدستم چک یو رو

  .دیبوس

استخر   هیبلند پرتم کردن تو  یسکو هی  یاز رو انگار

... دستم همچنان در انحصار دستش دی. نفسم برخیآب 
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بدنم نشه. تو  یبودم متوجه افت دما دواریبود. ام

و بدون پلک  ی... طوالنمیکرد یهم نگاه م  یچشما

بود. غرق شده  یطوفان ی ایدر هیزدن. چشماش مثل 

  ...نبود هم یرس ادیو فر اشیدر یبودم تو

زده شد. هردومون   مانی سمت پ ی شهیتقه به ش چند

مشغول اسپند دود  ی. پسر بچه امینگاه کرد رونویب

جام جا به جا شدم.  یکردن بود. دستمو آزاد کردم و تو

  نیداد و بعدم نفسشو سنگ به پسرک یاسکناس  مانیپ

  :داد رونیب

  بهتره برت گردونم خونه-

***  

بودم.  لمیروز بعد تو اتاقم مشغول جمع کردن وسا صبح

خواست   یبه خاطر برگشتن مامان شوق داشتم و دلم م

سر و  هیمامان برسه  نکهیزودتر برم و قبل از ا

دمغ  یبه خونه بدم. مامانا به خاطر رفتنم کم یسامون

و خنده  یکردم با شوخ  یم یسع د،یرس یبه نظر م

  هی یموقع خداحافظ نایا یبا همه  یول ارمیسرحالش ب

  :لحظه دل خودمم گرفت. بغضمو خوردم و گفتم
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! اصال گهیکشور د هیخوام برم  یبابا، حاال انگار م یا-

  توندنی د امیبه بعد زودتر م نیاز ا

خونه  یبرا یخونه مون کل ابونیسرخ پرمارکت یها از

ها گذاشتم،  نتیو کاب خچالی  یتو دهارویکردم. خر دیخر

گذاشتم و کل خونه  یو آهنگ شاد دمیپوش یلباس راحت

کردم و باغچه رو آب   زیرو تم اطیکردم. ح یریرو گردگ

احساس  دایدو بعد از ظهر شد. شد کیدادم. ساعت نزد

به   یرفتن به آشپزخونه، نگاه ازکردم. قبل  یگرسنگ

چندبار تماس گرفته بود. لبمو  مانیانداختم. پ میگوش

 .مبل نشستم و شماره شو گرفتم یو رو دسته  دمیگز
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  :دوتا بوق نخورده بود که جواب داد هنوز

  رمتیگیاز صبح دارم م ن؟؟ی تو ثم ییکجا-

  سالم-

  سالم... جواب منو بده کیعل-

  نبود خب شمیپ میگوش-

  :کالفه شو فوت کرد نفس

پدربزرگت... آماده شو ناهارو   یدم خونه  امیدارم م-

  رونیب میبر

  ستمیناعه... نه نه ... اونجا -

  :لحظه سکوت کرد چند

  !؟ییپس کجا-

  خودمون یخونه -

  ؟یرفت یکِ -

  یصبح-

  ؟یچرا بهم نگفت -
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شلوغ بود  یل یخ روزیخب صبح جمعه بود... توام که د-

  ...یبخواب شتریب یبخوا  دیسرت... فکر کردم شا

  یفکر کرد خودیب-

. سکوت کردم... انتظار نداشتم دیباال پر  ابروهام

  باهام حرف بزنه ینجور یا

  ن؟یالو... ثم-

  بله؟-

  ؟ی ناراحت شد-

کنم...  دارتیب خواستمی.. من فقط نمیبداخالق  یلیخ-

  ...... اون وقت تونیهم

ازت ناراحت بشم،  دیمنم که با نیا ؟؟یگرفت شویدست پ-

  تونخونه  یگردی برم یکه دار یچون بهم خبر نداد

  برم قبلش به تو بگم؟ خوامی قراره من هرجا م-

بهت   وی... همونجور که من همه چیبگ دیمعلومه که با-

  ؟یا... االن تنها خونه گمیم

  :گفتم دلخور
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  آره-

  دنبالت امیآماده شو م-

  اماااینم رونیمن ب-

  :دیخند

  دمیم امیپ دمی . رسیای... خوبشم میایم-

تعجب نکرده  یلیرو قطع کرد. از برخوردش خ تماس

بودم تو رابطه آدم   دهیبودم. از حاالت و رفتاراش فهم

  یقدرت طلب نیدونستم ا ی نم گهید یول  ه،یقدرت طلب

 .شهیم انیانقدر زود ع
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خونه  یگرم بود و منم از صبح مشغول کارا یلیخ هوا

 مانیبودم، عرق کرده بودم. حساب کردم که اگه اومدن پ

  عیدوش سر هیتونم  یساعت هم طول بکشه، من م مین

فکر، با سرعت از پله ها باال رفتم و    نی. با ارمیبگ

که با  یخودمو به حموم رسوندم. بعد از حموم در حال

تخت  یاز رو مویکردم، گوش یحوله موهامو خشک م

 رمشیدوباره زنگ زده بود. خواستم بگ مانیبرداشتم. پ

 یصدا دنیشروع کرد به زنگ خوردن. با شن میکه گوش

  :از گوشم فاصله دادم ویگوش یکم مانیپ یعصب

حرفو چند بار   هیکنم من از دست تو؟   کاریچ نیثم-

  !زود جواب بده؟ تویمگه بهت نگفتم گوش زنن؟یم

دادم بهش نگم رفتم حموم. با  حیبود که ترج یشاک انقدر

« تماسو قطع کردم و با  نمییپا گهید قهیگفتن: » ده دق 

نبود، شروع  ریخودم باور پذ یبرا یکه حت  یسرعت

با عجله و   یلی کردم به آماده شدن. هرچند حاضرشدنم خ

به خودم  نه یکه از آ یاهنگ نیبود، اما آخر یسرسر

   .داد یبخش م تیرضا ی  جهینت هی زانداختم، نشون ا
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درختا و کنار  ی هیسا ریکه ز یخنک و دل چسب یهوا

داشت، با  انی که از بغل تخت رستوران، جر یآب روون

 یرستوران در تضاد بود. به پشت رونیگرم ب یهوا

چشم نواز   ی به منظره  یدادم و نگاه هی تخت تک یرو

کنارم نشست، نگاهش به صورت  مانیاطرافم انداختم. پ

لبخند رو صورتش بود.  ،من بود. منم بهش نگاه کردم

  :گفتم

  ؟یخند یم یبه چ-

  خوشحالم-

و با باال انداختن ابروهام به لبخندش اشاره کردم  دمیخند

  :و گفتم

  ؟یمعلومه... حاال چرا خوشحال-

  !یهمه خوشگل کرد نیواسه من ا نکهیاز ا-

  نکردم یمن که کار یاعه... ول-

  ...حاالاا-

منو رو ازش گرفت و  مانیمنو رو آورد. پ  یجوون پسر

  :بهش انداخت. بعدم رو به پسر جوون گفت ینگاه
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  ...دو پرس-

حرفش رو خورد و به من نگاه کرد. بهش لبخند   یباق

  :تکون دادم و لب زدم  یزدم و سرمو سؤال

  ؟یدو پرس چ-

به پسره  یرو خاروند. نگاه ششیسرانگشتاش ته ر با

 نیتو کمتر ست،ینگاهش با ما ن دیکه د یانداخت و وقت 

  یپشت یممکن از من نشست و دستشو رو یفاصله 

نگاهشو تو صورتم  گذاشت، منو رو به دستم داد و

  :چرخوند

  نم؟ی ری... ش؟یخور یم یتو چ-

فرار از نگاه سوزانش،  یدهنمو قورت دادم و برا آب

  :دستم یتو  یچشمامو دوختم به منو

  خورم یاممم... من جوجه م-

  :منو رو به پسره داد و گفت مانیپ

 دو پرس جوجه -
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ادامه دار بود.   مانیو خانمان سوز پ نیسنگ  یها نگاه

 یکه اونجور   یکم بود و سختم بود وقت یل یفاصلمون خ

 .زل زده بود به من، به صورتش نگاه کنم
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چونه م گذاشت و رومو برگردوند سمت  ریز دستشو

تو چشمام   رهی . خدمیخودش. نگاهمو تا چشماش باال کش

  :زد و گفت یلبخند محو

  چشمات شدم نیاز روز اول مجنون هم-
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سکوت نگاهش کردم. دستمو گرفت و با انگشت   تو

 دیوز یکه م یخنک میشستش مشغول نوازشم شد. نس

   موهامو به رقص

شت انگشتاش موهامو کنار زد و بود. با پ درآورده

  :گفت

  !یکه تنها بمون شهیخودتون؟ نم  یخونه   یچرا برگشت-

  گرده یمادرم امشب برم-

  :کرد  یساختگ اخم

  یبهم نگفته بود  نمی... انیبب-

  بگم شبیرفت د ادمی-

  :.مثل جرقه تو سرم روشن شد ی سؤال هی هوی

 یاز کجا خونه   ی وقت بهم نگفت چیه یراست-

  ؟یکه اون شب اومد یپدربزرگمو بلد شد

فرودگاه، اومده بودم   یکه مامانتو رسوند یاون روز-

در خونه تون. تا فرودگاه دنبالت اومدم... بعدشم که  

  پدربزرگت یخونه  یرفت

  ما؟ یدر خونه  یچرا اومده بود-
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  !یپرس  ینچ... چقدر سؤال م-

  بدونم خب خوامیم-

 یایب یبودم اتفاق دواری. امگرفتیه تو مدلم بهون-

  نمتیو بب رونیب

دستش بود نگاه کرد و   یدستم که تو یانگشتا  به

  :نوازششون رو از سر گرفت 

  یگرفتارت شده بودم... بدجور یبدجور-

  :رخش نگاه کردم و گفتم مین به

  طرفه باشه؟  هیاحساست  یدیترسینم-

مکث سرشو باال گرفت و نگاهم کرد. ابروهاشو باال   با

فشار داد و   فیزد. انگشتامو خف یانداخت و لبخند

  :همزمان گفت

  یطوس ی... به هرحال من قول چشما کردینم یفرق-

  یکه... بخوا نهیداده بودم، ا رمیتورو به دل بهونه گ

  یمال من  ینخوا

 ادیز یانگشتام به قدر یهوا فشار دستشو رو یب بعدم

  :م دراومدپر از خنده   یکرد که صدا
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  کستیول کن... ول کن ش  مانی... دستم... پییییآ-

 

کرد. فشار دستشو کم کرد.   یبه صورتم نگاه م حیتفر با

روش   ینرم و کوتاه یدستمو باال گرفت و بوسه 

  :نشوند. زل زده تو چشمام گفت

 ست؟ طرفه  هیحاال -
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تو اون لحظه کلمات عشق و تمنا رو برام معنا   نگاهش

لحن ممکن لب  نیترو عاشقانه نیترکرد. با صادقانه

  :زدم

 ست یطرفه ن هینه... -

  

نخورده بودم؛ البته  یبه اون خوشمزگ یوقت ناهار چیه

 مانیبود که پ ییهاکه خوردم لقمه ییغذا  شتریکه ب نمیا

 یهم، تو طعم و مزه گرفتیاز بشقاب خودش برام م

 !نبود ریتأثیغذا ب

  

  نیاز ناهار دست تو دست هم، قدم زنان تا کنار ماش بعد

موهام   یرو دیقی گرم بود. شالمو ب یل ی . هوا خمیرفت

  شدن،یانداخته بودم. دوتا پسر از روبه رومون رد م

 یهازوم شد تو صورت من. سرعت قدم شونی کینگاه 

  :گوشم گفت ریکند شد. آهسته ز مانیپ

  بکش جلو... گردنتم بپوشون تویروسر نیثم-
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 رونیب مانیمرتب کردن شالم دستمو از دست پ یبرا

م  شونه  یشالو رو  یکه گوشه یو در حال دمیکش

  :گفتم نداختمیم

  !هوا گرمه خب-

  :اخم گفت با

  ...که شهینم لیگرم باشه... دل-

  .زد و سوار شد نویماش موتهیر بعدم

کرد. اخماش  دایپادامه  نمی تو ماش مانیو سکوت پ اخم

وجود به خودم   نیاعتماد به نفسمو گرفته بود، با ا یکم

  :جرأت دادم و گفتم

  ؟یگینم  یز یچرا چ-

فرمون   ی. دست راستش روکردی . نگاهم نمدیکش ینفس

بود  نیماش یشهیش یلبه  یبود و آرنج دست چپش رو 

  :گرفته بود. دوباره گفتم شیشونیو انگشتاشو به پ

  !چت شده؟-

برام سخت بود که خودمو کنترل کنم و  یلیخ یدونیم-

  ن؟ییپا  ارمیصورت اون پسره رو ن
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  شده مگه؟ یچ-

  :در آورد ادامو

... اگه به حرفم  گهیتوئه د ریشده مگه... تقص یچ-

  شهینم ینجور یا یکن تیرعا شتریو ب یگوش کن

  نکردم یمن کار-

  :بهم کرد ینگاه مین

  یکن یکار یکنی م جایشما ب-

محکم باشه   کردمیم یکه سع یبغض آلود یصدا با

  :گفتم

 صحبت نکن ینجوریلطفا با من ا-
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به سکوت   یاقهی. چند دقشهیرومو کردم سمت ش بعدم

  :کرده یرو ادهیکه ز دیگذشت. خودش فهم

  ناراحتت کنم خواستمینم-

  یکارو کرد نیا یول-

  :خم کرد و شمرده گفت گردنشو

  دیببخش-

  :بود که سکوت رو شکست  مانینگفتم. دوباره پ یزیچ

  نمیریش گهیاخم نکن د-

  :گفتم زون یآو  یندادم. با لبا کشش

  خب یلیخ-

  شینگاهم کرد. دستشو پ یاخم بامزه و لبخند بدجنس  با

اومد.  مینیتو صورتم که تا کنار ب دیآورد و شالمو کش

  :دادم بلند شد

  مانیاعه نکن پ-

@
mahbookslibrary



  :گفت یلحن شوخ با

  بهش گفت باال چشمت ابروئه  شهیلوس... نم یدختره-

  دنیحرص نگاهش کردم. با د مرتب کردم و با شالمو

لب   ریخنده و ز ریبلند زد ز یحالت نگاهم، با صدا

 .کرد شتری گفت که حرص منو ب یزیچ

 هیزنگ خورد. بعد از  شیهاش گوشخنده ونیم 

  :رو به من کرد و گفت یاقهیچند دق یمکالمه 

  ؟یواسه خونه رفتن که عجله ندار-

  :انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

  ... چطور؟دونمینم-

  انبارو برسونم دست داداشم دیکل دیبا-

  !داداشت؟-

  خونه  رسونمتیآره... بعدش م-

   .کرد شتری ب نویسرعت ماش مانیتکون دادم. پ یسر
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 ابونیفروشگاه بزرگ ده طبقه تو خ هی  یجلو نویماش

داشبرد برداشت  یاز رو لشوینگه داشت. موبا عصریول

  :گرفت یاو شماره

 برات ارمشیخودم م ای... ندمی... من رسیالو مهد »

».  

... میبه من انداخت و گفت: » آره با هم ینگاه بعدم

  .« ... الو... الونییپا یایب خوادی نم گمیم

  :به تأسف تکون داد یقطع کرد و سر ویگوش

  پسر نیا هیعجب زبون نفهم-

  !شده؟ یچ-

 یفهمیاالن خودت م -

  

  دنیاز گفتن حرفش نگذشته بود که با د قهیدق کی  هنوز

اومد،  رونیکه از در فروشگاه ب یپسر جوون

شد. سرمو باال گرفتم و   ادهیو پ دیدرو کش یره یدستگ

به ساختمون فروشگاه انداختم. روز جمعه بود و  ینگاه

   .نداشت یبود و رفت و آمد لیتعط  نکهیمثل ا
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بود. قبل از در  یاشهیطبقاتش ش یهمه  یونریب ینما

پله که طولشون به  یادیفروشگاه، تعداد ز یورود

  .فروشگاه بود، قرار داشت یبَِر جلو یاندازه

که با حروف درشت  یآرم یباالتر رفت و رو نگاهم

  کرد ستیسر در فروشگاه حک شده بود، ا یرو

 .« یسرمد یمجتمع تجار  »
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کنار پسره. باهم دست  دیدنبال کردم. رس مانوینگاهم پ با

شد سمت  دهیدادن و نگاه خندون پسره بالفاصله کش

 .من
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اون  یو خواست مانعش بشه، ول دیدستشو کش مانیپ 

 یکه ب عیبلند و سر یهابا قدم مان،یبدون توجه به پ

و  نینبود، اومد طرف ماش مانیشباهت به راه رفتن پ

  .هم به دنبالش مانیپ

  

کنار  دیکه رس  ی. وقتکردمیتعجب داشتم بهش نگاه م  با

  .نییرو دادم پا  شهیش نیماش

  سالم-

هاشو باال انداخت و  شونه  انداختم که مانی به پ ینگاه

  :آروم پلک زد. جواب سالمشو دادم

  سالم-

برادِر  امی! من مهدمیدیخانوم باالخره ما شما رو د-

 مانیپ

  

شدم و رو به روش  ادهی پ نیباز کردم و از ماش درو

به جلو برداشت و کنار من  یهم قدم مانی. پستادمیا

 .قرار گرفت
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  :گفتم

  نمیخوشبختم. منم ثم-

که  هیک نم ی. خواستم ببدمیشن مانیاسمتو بارها از پ-

 داداش ما گرفته نیخواب و خوراکو از ا

  

... وردار ببر به  دیکل نیا ای... بیدیخب حاال که د--

  کارت برس

گفت. با لبخند بهش   نویا یبا لحن نه چندان جد مانیپ

  :گفت ینگاه کردم، نگاه اونم به من بود. مهد

  لو بدم؟ اتویقرار یب ی ترسیم هیچ-

  :انداخت یبه مهد یهینگاه عاقل اندر سف مانیپ

وقته رو شده... برو به کارت برس   یلیدست من خ-

  جوجه

  :دیبا قهقهه خند یمهد

خونه و  نگاه نکنا... تو  ینجوریداداش منو ا نیا نیثم-

  ریاز دستش اعصاب نداره... بدجور اس ی چکی سرکار ه

  شده طفلک
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  :لبخند گفتم با

  ها رو اعصاب منم هستاوقت یالبته بعض-

 ریاولش با تعجب بهم نگاه کرد و بعدش زد ز یمهد

دستمو گرفت و  یلبخند مچهیهم با ن مانیخنده. پ

 :گفت یانگشتاش فشرد و رو به مهد نیانگشتامو ب

  

  گهیبرو د-

  ...باشه رفتم-

  :ادامه داد یبا لحن جد بعدم

 یخونه، واسه بچه  ا یفقط... مامان گفت امشب ب-

  گرفته یمهمون  وشیپر

  

کرد و  یخداحافظ یتکون داد. مهد یبا اخم سر مانیپ

  .رفت

رو به جلو   یها، با نگاهبا حفظ همون اخم  مانیپ

فکر بودم. دو دل بودم   یبود. منم تو یل رانندگ مشغو

   :دمیباالخره پرس  ینه ول  ایبپرسم 
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  مان؟یپ-

  :لب گفت ریو ز آروم

  جونم-

  !برادرت گفت: » مامان گفته«؟  گمیاممم... م-

  :تکون داد سرشو

  گفتیآره؛ مامان خودشو م-

  :تعجب نکردم. سکوت کردم که خودش ادامه داد یلیخ

ازدواج کرده.   یبعد از فوت مادرم، پدرم با مادر مهد-

خواهر   هیو از مادر سوا.  میهست یکیما از پدر  یعنی

 شه . امشب تولد بچهوشیهم دارم؛ پر
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  یزیچ گهید ومدیصداش خش گرفته بود. دلم ن یکم

  .ازش بپرسم

  :در خونه نگه داشت  یجلو نویماش

  فرودگاه دنبال مامانت؟  میباهم بر یخوا یم-

  :کردم گفتم یکمربندمو باز م کهی درحال

  دونهینم یز ینه اصال... مامانم از تو چ-

  :کرد یحرکت و با اخم بهم نگاه م یب

  !... چرا؟یمن بهش نگفت یپس درباره -

  مسافرت بود خب-

  بهش؟ یگیامشب م یعنی-

  بهش حاال گمیامشب که... م-

  مگه نه؟ یستیاز من مطمئن ن-

  بهم فرصت بده کمی... مانیپ ست ین نطوریا-
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کرد. منتظر بود   یو با اخم نگاهم م رهیخ   یهمونجور

 یشتر یب زیتونستم چ  یمن نم یبدم، ول ح یتوض شتریب

 میاز دوست یاد یتونستم بگم که هنوز مدت ز یبگم. نم

تونه مامانمو حساس  یداستان م نینگذشته و ا الدیبا م

 یلیدونستم که خ یو م شناختم یکنه. هرچند مامانو م

قبل از   ی. حتهیفهمه که خبر یممن  یزود از رفتارا 

بودن من شک کرده بود.   یعاد ریرفتنش هم، به غ

  :من قصد حرف زدن ندارم، گفت دیکه د مانیپ

  باشه خودت برو-

  یانگشت اشاره شو باال آورد و با لحن آمرانه ا بعدم

  :گفت

. مواظب خودت باش...  ایکنیم یآروم رانندگ نیثم-

اومد به خودم زنگ  شی هم پ یمشکل نیکتریکوچ

  یزنیم

  :لبخند نگاهش کردم با

  گه؟؟ید-

کنارت باشه،  دیبا شهیهم تمیاون گوش نکهیا گهید-

  ... بگو چشم؟ید یزود جواب م زنمیزنگ م
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  کنم یخودمو م یسع-

باز کنم که مچ دستمو گرفت. با  نویدر ماش خواستم

تعجب بهش نگاه کردم. اما اون سرشو کج کرد و  

  :گرفت کمیگوششو نزد

  دم؟ینشن-

رو لبام نشسته   یبه تعجب و جاخوردگ خته یآم  یلبخند

چشماش. صورت راسخ و   نیب زدیبود. چشمام دو دو م

کردم   ی. سع ستین ایکه کوتاه ب دادینشون م شیجد

  :رم ینگ یجد یل یرو خ هیقض

  چشم-

  حاال شد-

*** 
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بود که از برگشتن مامان از سفر  میماه و ن کی حدود

  میزندگ مان،ی. با برگشتن مامان و حضور پگذشتیم

و بم  رینظم رفته رفته به ز نیگرفت و ا یشتر ینظم ب

و قانون   هاتی . حساسدیو تحول پاش رییرنگ تغ میزندگ

 .شدیم شتریروز به روز ب مانیپ یهاکردن نییتع

 

قانون نانوشته   هیشد به  لیروزانه مون تبد یدارهاید 

کدوم از ما قصد   چیکه ه ینشده. قانون نیی تع شیو از پ

هر ساعتمون هم  ی. مکالمات تلفنمیشکستنش رو نداشت

براش وجود نداشت. هر ساعت   یابود که تبصره یقانون

دارم   کاری که کجام و چ دیپرسیو م زدی گ مبهم زن

که اون   دادمیم حید مو به مو براش توضی. منم باکنمیم

جواب   رید  یرو یکردم. به قدر کاریچ قایروز رو دق

دفعه که متوجه   هیهاش حساس بود که دادن به تلفن

@
mahbookslibrary



 میدیرو د گهیهمد ینبودم و جوابشو ندادم، وقت میگوش

که  نیزم یرو دیکوب شویگوش یطور تیاز شدت عصبان

 گهیبعد د هنموند. از اون روز ب یازش باق یزیچ

که  یدر حد  نفک،یجزِء ال هیشد به  لیبرام تبد میگوش

رو گم کرده   یزیدِم دستم نبود، انگار چ قهیدق هیاگه 

 .بودم

  

بود که  ادیحرف زدنامون انقدر ز یو آمدها و تلفن رفت

تبسم هم،  یو حت  اوشیو س باینه تنها مامان، بلکه شک 

 فیمامان تعر یرو برا زی. همه چدنی ماجرا رو فهم

چند بار که از صبح تا  یکرد؛ حت یکردم. اولش بدخلق

  یدعوام کرد. ول یموندم، حساب رونیب مانیعصر با پ

دلم  یدفعه پا نیبود که بفهمه ا شباهو یمامان انقدر

فرق  الدیکالً با م شهیقض مانیبود پ دهی. فهمرهیگ

که من در برابر حرفاش جبهه   دیهم د ی. وقتکنهیم

حرفام هستم، سخت  یو سفت و سخت پا  رمیگیم

   .به مراتب کمتر شد هاشی ریگ

بدم تا با  بیترت  یازم خواست که قرار یچندبار  مانیپ

که  یآشنا بشه؛ برخالف تصورم وقت کیمادرم از نزد
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گذاشتم، به  ونیرو با مامان در م مانیپ یخواسته  نیا

و مامانم  مانیشب با پ هیشد که  نیقبول کرد. ا یراحت

  .رستوران می شام رفت یبرا

  

بابت مالقاتشون نگران بودم. البته حق هم داشتم  یکم

: گفتی. مامان هرچند خودش م ینگران نیبابت ا

حقوق زن و  یبه اصل برابر ی"، ولستی ن ستینی"فم

قواعد و   نیمعتقد بود و ما رو هم با هم داً یمرد شد

  داً یشد مانیپ گهیاصول بار آورده بود. از طرف د

که  یمرد ساالرانه داشت. با توجه به شناخت یهاشیگرا

معرفتم نسبت به   نطوریکرده بودم و هم دایپ مانیاز پ

سرسخت   یون به اندازه اکه هردوش دونستمیمامان، م

هستن که حاضر نباشن از موضع  ریو نفوذناپذ

وسط من بودم که بار تمام  نی. اانیب نیی خودشون پا

بودم که تو دامن  یهام بود. دخترشونه  یرو  های نگران

وجود عاشق   نیبزرگ شده، با ا یه زن مستقل و قوی

موجود   هی و تندخو شده که زن رو  یرأ مرد خود هی

  !نهیبی وابسته م
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 تیموقع  نیحفظ ا یبرا ینبود، ول یقشنگ  تیموقع

از خودم نشون  یشتریب  یانعطاف رفتار  دیالجرم با

  یزیمن، چ یدهیبود که فکر و عق نجای. مشکل ادادمیم

مامان  یروشنفکرانه و البته منطق یهاشهیفراتر از اند

د. مشکل بو مان یپ یمتحجرانه  یهای و تئور هادگاهیو د

  یهمه شه یبا عشق م کردمیم ربود که فک نیمن ا

و   یفرهنگ یهامشکالت و اختالف نظرها و تفاوت

  .رو برطرف کرد یاقهیسل

 میرفت مانیکه با مامانم و پ یاون شب نکهیا القصه

 یمالحظه  شهیاز هم شتریکردم ب یرستوران، سع 

  ختهی از برانگ ینجور یرو بکنم، تا ا مانیپ یهات ی حساس

کنم. هرچند  ی ر یمامان جلوگ یشدن احساسات مادرانه 

 شیدر پ مانیرو در مقابل پ یامامان، رفتار دوستانه 

تونسته بود با مامان ارتباط   خوبهم  مانی گرفته بود و پ

 مانیحواسم بود که تمام حرکات پ یبرقرار کنه، ول 

نظر گرفته شده  ریمامان ز یتوسط نگاه موشکافانه 

من در جهت   یهابا وجود تمام تالش لیدل نید؛ به همبو

که سِر شام نگاه مرد  یوقت مان،یعدم حساس شدن پ

تذکر  بهم عیسر مانیو پ دی صورتم چرخ  ی رو یبغل زیم
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 ی بدم، اخما رییداد که آروم بخندم و جهت نشستنم رو تغ

 .مامان در هم شد
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فرصت نشد که با مامان  یل یاون شب، خ ی از ماجرا بعد

صحبت کنم. چون اون روزا  مانیم با پدر مورد رابطه

بود که   نیهم وجود داشت، و اون هم ا یاگهید یمسئله 

بچه   توننیمتوجه شده بودن که نم  اوشی و س بایشک

 .دار بشن

رو داغون کرده بود و باعث شده بود   بای خبر شک نیا 

 ششیبگذرونه و پ بایکه مامان اکثر وقتش رو با شک

 دمیموضوع رو فهم نیا یبمونه. برخالف من که وقت 
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 ی لیمامان خ ختم،یپا به پاش اشک ر بایدور از چشم شک

  عیسر یلی کرد؛ خ برخورد هیبا قض یو منطق یعاد

 یمالقات خصوص یتونست فکرش رو متمرکز کنه. ط

رو  بایمشکل شک میمتوجه شد بایمامان با دکتر شک

خبر حجم   نیاف حل کرد. ا یو یآ قی از طر شهیم

خواهرم به طرز   یمنو راجع به زندگ یهای نگران

و بعضاً  نیهمچنان غمگ بایکم کرد. اما شک یریچشمگ 

  شتریشده بود و ب ریبود. پرخاشگر و بهونه گ یعصبان

: از  دیدیآزار م تیوضع نیکه از ا ودب اوشیاز همه س

 یروان یهم فشارها یو از طرف بایطرف اوضاع شک هی

  نایا ی. همهشدیم لیکه از سمت مادرش بهش تحم

و  یمرد قو ه ی اوشیس نکهیرغم ا یباعث شده بود عل

آروم شدن و سر و  یو برا ارهیآله، کم ب دهیشوهر ا هی

اره و ازش یبه مامان پناه ب شیسامون گرفتن زندگ

 .کمک بخواد

  

  شیمشکالتش و مشاجرات لفظ ریدرگ بای اون روزا شک

رو به راه کردن  ریبا مادرشوهرش بود و مامان هم درگ

دختر تنها به نظر   هی. من، هرچند ظاهراً بایشک یزندگ
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خوش بود. در کنار  مانیدلم به حضور پ یول دمیرسیم

خوشحال بودم از   ،یزندگ ی های ها و روزمرگتموم تنش 

  .داشتنش

 مانیبود. پ یفراتر از خوشحال یزیواقع حسم چ در

. خواستمیم یبود که من از زندگ یز یتموم اون چ

و با  شدیروحم ارضا م  ی ازهایکه در کنارش ن یمرد

 .عالم بودم الیخی ب الش،یخ

  یهاو تعصب  هاتیاوقات با حساس  یهرچند گاه 

 هاشی ری.  سخت گرسوندیجونمو به لب م  شیافراط

. هرچند دادی م ریگ زیبود و مدام به همه چ ادیز یلیخ

برام   هاش،یباز  یرتیها غوقت یکه بعض کنمی انکار نم

اما اکثر اوقات   داد،یمبهم   یجذاب بود و حس خوب

شد. هروقتم به حرفش گوش ی قابل تحمل م ریواقعاً غ

به  کردیبا چشم غره و داد زدن مجبورم م ای دادم،ینم

  میراض تونستی نم قیطر نیاگه از ا ایحرفش گوش کنم 

 .کردیم  همیکنه، تنب

جواب تلفنامو   کرد،یبود که باهام قهر م نیا هممیتنب 

من   نیا تی و در نها ذاشتی و در کل محلم نم دادینم

   .ومدمیهاش کوتاه مبودم که در برابر خواسته 
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بود که به   نی کرده بود ا دای اواخر پ نیهم که ا یعادت هی

که  ییو تموم لباسا دیبرد خر یمختلف منو م یهابهونه 

با من و  یتیسنخ چیخودش بود و ه  قهیطبق سل

. دیخریو کادو برام م هینداشت رو به اسم هد اتمیروح

 هیکارش رو  نیا یبرام مهم نبود و حت یلیاولش خ

کمد  یروز جلو هی یول دم،یدیجور ابراز محبت م

که  ییاز لباسا یانشونه  چیکه ه دمیو د ستادم یلباسام ا

 .خودم داشتم نمونده بود یقهیبه سل

 نیا مانیکه در برابر پ ومدیم موقتها از خودم بد یبعض 

 تونمیکه م زدمیخودمو گول م میگاه ام،یهمه کوتاه م

 دیبه ام دیکه نبا دونستمیته دلم م یبدم ول رشییبعداً تغ

 تونستمیبود که من نم نیا قت یحق نم؛یکردنش بش رییتغ

  رییبدم، و درواقع خودم بودم که داشتم تغ رییاونو تغ

 .کردمیم

  یبرا االتیفکر و خ نیالبته ناگفته نماند که تموم ا 

بود که دعوامون شده بود و از دستش  ییهازمان

 یتو چشما   دمش،یدیم نکهی ناراحت بودم، به محض ا

که   گفتیو م گرفتیاون دستامو م م،یکردی هم نگاه م
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کردن  ریی. تحمل تغرفتیم ادمی یچقدر عاشقمه، همه چ

 .رو هرگز مانیاز پ یرتحمل دو یرو داشتم ول
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وقت وارد  چ یه مانیاما پ میبا هم تنها شده بود بارها

حد بود که  نیما فقط در هم یمن نشد. تماس بدن میرح

  ایاون دستمو ببوسه  نکهیا  ای میر یرو بگ  گهیدست همد

نکرده بود.  یشرو یوقت پ چیه نیاز ا شترینازم کنه. ب

مون تا بهم ثابت کنه رابطه  کردیم یدرواقع هر کار 

 یهااوقات ترانه  شتریوگرنه که ب ه،یبراش جد یلیخ

  یول خوندمیاز تو چشماش م  ازوین یهاعشق و شراره
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  شتنیمتوجه بودم که هر دفعه خودشو وادار به خو

  .کنهیم یدار

بود انگار، به منم  یُمسر مانیپ یهای دار شتنیخو

دفعه وسط دعوامون، که برام  هیکرده بود!  تیسرا

شده بود و رگ گردنش نبض گرفته بود، دل   یرتیغ

پام بلند شم و   یهاپنجه  یکه رو دیکشیم غیج موونه ید

بودم  نیو من تو فکر ا زدیگلوشو ببوسم. اون داد م ریز

در آغوش  یتو وسوسه  نمبد یهاکه تک تک سلول 

  یلیکه اون روز هم مثل خ میشدن هستن؛ بگذر دهیکش

  .کردماحساسم رو سرکوب   گه،ید یروزا

  

  .مون گذشتاز رابطه  میماه و ن کی  بیترت نیا به

به   اوشیماه بود، دم غروب س وریاواسط شهر بایتقر

مامان زنگ زد و طبق معمول ازش خواست که بره 

ساعت بعد از رفتن   کیرو آروم کنه. تا  با یاونجا و شک

از   یکیبودم که  ییهال یفا یمامان مشغول مطالعه 

  .کرده بود لیمیبرام ا یدکتر اصالن یدانشجوها
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گردنم رو ماساژ دادم و چند لحظه چشمامو بستم.   یکم

بلند شد.   زیم یاز کنار لپ تاپ رو میگوش یصدا

 یصفحه  یرو رو مانیپ یچشمامو باز کردم و شماره

به ساعت انداختم و جواب   یمتعجب نگاه دم،ید یگوش

 :دادم

  

  !سه ت تموم شدچه زود جل مان؟یپ-

  :دیش به گوشم رسخسته  یصدا

کردم براشون که مجبور شدن تمومش  یاز بس بداخالق-

  کنن

   اوه اوه پس معلومه بهشون سخت گذشته-

  ؟یدون یتو از کجا م-

  دمیچش اتویطعم بداخالق-

  ایدیمنو ند ی! تو هنوز اون رونم؟ی ریش یمطمئن-

  خدا رحم کنه پس-

. من واسه تو خوبم؛ بدم یدست به دعا بش خوادینم-

  شم ینم

@
mahbookslibrary



لبم  یاز حرفاش رو یناش یدادم، لبخند هی تک یصندل به

  :نشسته بود

  !خسته س یلیصدات خ-

  ده،یبه صفر رس میانرژ دمت،یند روزی... از دگهیآره د-

  تونم. سر کوچهرونی ب میدنبالت باهم بر امیدارم م

  تو یتلفن حرف زداعه دوباره پشت فرمون با -

  :دیخند

  گهید دمیرس-

  یکردیاستراحت م کمی یرفتیکاش م ،یاخسته -

  رهی درم میخستگ نم یتورو که بب-

  . منم تنهام حوصلم سر رفتهایباشه ب-

  :مکث کرد یکم

  ؟ییتنها-

  اوهوم-

 یتعارفم کن  یخواینم ییدرم. حاال که تنها  یمن جلو-

  تو؟ امیب
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  :گرد شد و صاف نشستم چشام

  !!تو؟ یا یب یخوایم-

 ام؟ین-

 

  �👇� با من ارتباط

 

@AlephB1994 
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  !!تو؟ یا یب یخوایم-

  ام؟ین-

  ای... باشه بزهیامم.. چ-

 راهنی. پنهیآ  یجلو دمیپر عیقطع کردم و سر ویگوش

رنگ تنم بود.  ینارنج زیر  یهابا گل یرنگ  دیسف ینخ

تا کنار زانوم بود. کش موهام رو باز کردم و  راهنیقد پ

عطر  یاف اف بلند شد. کم ی . صدادمیتوشون کش یدست

رو زدم و از  فونیآ ی. شاسرونیبه خودم زدم و رفتم ب

و شلوار   راهن یبا پ مانیکردم. پ گاهن اط یپنجره به ح 

شد و درو بست. نگاهش  اطیکه تنش بود وارد ح یرسم

  یهایو صندل زیم یچرخوند و رو   اطیح  یرو تو

  اطیهمونجا تو ح دمید یمکث کرد. وقت   اطی ح یگوشه

  .رونیرفتم ب ستادهیا

  !تو؟ یایسالم. پس چرا نم-

  :طرف من برگشت

  سالم-
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اطرافشو نگاه   عیو سر دیسر تا پام چرخ  یرو  نگاهش

  :گفت مانیرفتم. پ نییکرد، از پله ها پا

  رون؟ی ب یاومد ینجورینداره ا دید نجا یبه ا یکس-

  نداره دینه د-

  ؟یمطمئن-

  تو؟ یای چرا نم گمی... ممانیپ یوا-

  بهتره، هواشم خوبه  نجایهم-

  ارم؟ یبرات ب یخور ی م یزیخب... چ یلیخ-

که  ی رنگ فلز دیسف یهایاز صندل یکی یرو

  :روشن روشون قرار داشت، نشست یآب  یهابالشتک 

  خوبه ییچا-

که بلند شده   یی ها شیصورت خسته ش و ته ر دنید با

رو   یبودن دلم به درد اومد. به آشپزخونه رفتم و کتر

  اطیرو روشن کردم. به ح رشیپر از آب کردم و ز

و نشستم.  رونیب دمیکش  شویکنار ی. صندلبرگشتم

گذاشتم و موهامو پشت گوشم زدم.  زیم  یرو مویگوش

  :گفتلباسم موند و با اخم   ینگاهش رو
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  نداره؟ دید نجا یبه ا یکس ی مطمئن نیثم-

  :چپ نگاش کردم چپ

  شروع نکن دوباره مان یبابا پ یا-

  شد پس؟ یچ  تییخب... چا یلیخ-

  :درشت کردم و دستمو تو هوا تکون دادم چشمامو

  ادیآبو گذاشتم جوش ب-

  !ی خسته نباش-

سازو که دوست  یچا ییِ کنم فدات شم... چا کاریچ-

  یندار

  :. گفتمدیبه روم پاش  یخسته ا لبخند

به  کمی ؟یکن یم تیچرا انقدر خودتو به خاطر کار اذ-

  فکر خودت باش

 امیریروزا درگ نی... انمیریش هیکاف یتو به فکر من -

  شده دلم به بودن تو خوشه ادیز یلیخ

  .دمیکج کردم و با ناز به روش خند سرمو

@
mahbookslibrary



 ده یتجارت فرش بود. تو اون مدت فهم مانیپ یاصل شغل

بود.  مانیپ یبرا دم،یکه د  یبودم اون فروشگاه تجار

بزرگ وارد کننده   یفروش چندتا از شرکت ها یندگینما

کارگاه بزرگ  هیاز اون،  ریدستش بود. غ ران،یبه ا

دستبافت هم خارج از تهران داشت که   یفرش ها  دیتول

بودن. بهم گفته بود که  هاوم کارکنانش خان شتریب

به بافتن فرش داشته و اون  یادیز یمادرش عالقه

کرده؛  سیتأس مانیاومدن پ ایکارگاه رو هم قبل از به دن

کرده و  یها بعد دوباره کارگاه رو راه اندازسال  مانیپ

  .گسترشش داده

  

 یاقهیبعد دوباره به آشپزخونه برگشتم. چند دق یکم

دم بکشه، تا اون موقع چند مدل  ییتا چا دیطول کش

خشک که مامان  یهاوهیپر از م یو ظرف  ینیریش

و دوتا  دمیچ  ینیس ی.ها درست کرده بود رو تویتازگ

 یها. از پله مانیپ شیو برگشتم پ ختمی ر ییچا وانیل

انداختم. خم   مانیبه پ یه رفتم نگا یم ن ییکه پا اطیح

زانوهاش گذاشته بود و  یهاشو رو شده بود و آرنج
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 یچونه ش قفل کرده بود. حساب ریدستشو ز یهاپنجه 

  :گذاشتم و نشستم زیم ی رو رو ینیتو فکر بود. س

  ییچا نمیا-

  :نشون نداد. نگاهش کردم یواکنش

  مان؟یپ-

  :بلند کرد و صاف نشست سرشو

 بله-
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  ؟یکنیفکر م  یبه چ-
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  یچیه-

  :تو دستش گرفت  شویی چا وانیل

  ؟یتادت؟ دکتر اصالناس شیپ  یامروز رفت-

  رفتم یآره صبح-

مالقات  یاونجا فقط با دکتر اصالن یریکه م یتو وقت-

  ؟ینیب یهم م  یاگهیکِس د ای یکنیم

  !؟یچ یعنی-

چه  یتو مطب دکتر اصالن قایبدونم تو دق خوامیم-

  ؟یکنیم یغلط

  :نگاهش کردم متعجب

  شده دوباره؟ یچه طرز حرف زدنه؟! چ-

  :اوج گرفت صداش

  جواب بده به من-

  :کردم آروم باشم یسع

  م؟یزن یحرف م یدکتر اصالن یدرباره  میچرا دار-
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که چند قطره ازش به  زی م یرو دیکوب  شویی چا وانیل

رسما  گهیخوردم. د یجام تکون یاطراف پخش شد. تو

  :دیکش یم ادیداشت فر

  اونجا؟ یری م یک دنیبهم بگو واسه د-

  :زمزمه کردم یرفته ا  لیلحن تحل با

  ؟یگیم یدار یچ-

  ه؟ی! مهران کگم؟یدارم م یچ-

 نای. سدمیکش  یقیهم گذاشتم و نفس عم یرو  پلکامو

 یبود. دانشجو  یمقطع دکتر یمهران از دانشجوها 

 یکرده بود که برا شنهادیبود و دکتر پ یدکتر اصالن

  ی. صبح اون روز برارمی نوشتن مقاله ازش کمک بگ

رو گرفت و  لمیمیبودمش؛ شماره و ا دهیبار د نیاول

به  میگوش یرو تو  مشرو برام فرستاد. اس لیچندتا فا

که  میبه گوش  یکرده بودم. نگاه رهیاسم » مهران « ذخ

  :بود انداختم زی گوشه از م هی

  !مان؟یمن؟ آره پ لیسِر موبا یتو رفت-

  :کرد یعصب ی خنده
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به اسم مهران  یوقت شب کس نیا یوقت  یانتظار دار-

  نخونم؟ امشویپ ده،یم امیبهت پ

منو  یگوش یانتظارو ازت دارم. تو حق ندار  نیبله هم-

  یچک کن

  ارویحرف دن ن یتر بیکه انگار عج کردینگاهم م یجور

  :دهیشن

استادت  دنیکه واسه د یحق ندارم؟!!! تو به من گفت-

  مطبش یریم

  نبوده نمیاز ا ریغ-

  گه؟یم یچ اروی نیپس ا-

چنگ زدم و رفتم تو صندوق  زیم یاز رو  مویگوش

فرستاده  شی پ قهیمهران که هفت هشت دق امی. پهامامیپ

  :بود رو باز کردم

. امروز صبح فرصت نشد بهتون یمیسالم خانوم عظ »

  هالی. فاستمیتهران ن ندهیآ یدو هفته یک یبگم که من 

.  نیریتماس بگ نیداشت یکردم. سوال لیم یرو براتون ا

  .« در خدمتم
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  :ندونستن تو هوا تکون دادم یبه معنا  دستمو

  کنه؟ی منو نقض م یحرفا  امیپ نیا یکجا یبگ شهیم-

کم  تشیاز عصبان یکم و آرامِش من، یخونسرد دنید با

  :شده بود

  ؟یشناس یرو م یکس  نیهمچ یچرا بهم نگفت -

. اصال  دمشیبار د  نیاول یامروز صبح برا نکهیواسه ا-

  فرصت نشد که بهت بگم

رو  یکرد وی س کشویاسم کوچ نیبار؟! واسه هم نیاول-

  !ت؟یگوش

 شی که دلخور یکرد. با لحن یداشت کالفه م م گهید

  :دست خودم نبود گفتم

  شهی لیمهران فام-

 وانیبه ل ی. نگاهدیموهاش کش یتو ی... دستجاخورد

ازشون بلند  یبخار  گهیانداختم که د زیم یرو  یچا یها

عالمه حِس بد به قلبم هجوم آوردن. بلند  هیشد.  ینم

شد  دهیرو صاف کردم. چشماش باال کش راهنم یشدم و پ

به صورتم  ی مونیاز پش ییو نگاه خسته ش با رگه ها
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که  یرو زهر کرده بود وقت کامم یدوخته شد. بغض تلخ

  :گفتم

  یبهتره که بر-

از مقابلش رد بشم که مچ دستمو گرفت. سرمو   خواستم

رو قورت   ن یرو به آسمون گرفتم تا اون بغض زهرآگ

اش همون طور که دستمو گرفته بود، از ج مانیبدم. پ

  یرو م میساده لوح تی. نهاستادیبلند شد و رو به روم ا

فکر کردم که اختالف  نی رسوند که تو اون لحظه به ا

شد  کی... بهم نزداستیدن تالفاخ نیقدمون، قشنگ تر

  :بود ییو بازوهامو لمس کرد. لحنش پر از دلجو 

  نمیریش خوامیمعذرت م-

گلوم در نبرد بودم و آخر سرم  یبغِض تلخِ تو با

 یرو  دیو اشکم چک دیشکست خوردم. لبام از بغض لرز

  :گونه م

  !به من؟ ؟یکن یبه من شک م-

  شششیه-
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من به چشماش بود و نگاه اون به تماِم من. با درد  نگاه

بعد لبام از آذر پر  یاهم گذاشت و لحظه   یپلکاشو رو

جودم  شرر بوسه ش سوخت و سوزش لبام تا عمق و

  ریبه قلبم سراز یاز سرور و سرمست ینفوذ کرد. موج

نور ماه   یتو یریشده بود. تصو یکیشد. شب پر از تار

لبامو به انحصار   نیآتش یهابود که با بوسه مانیافتاد. پ

داغ و  کریپ نیخودش درآورده بود و من بودم که ب

 .شدمینوازشگرش فشرده م یدستا

   

  دیخندیدر دو چشمش گناه م »

  دیخندیرخش نور ماه م بر

  گذرگاه آن لبان خموش در

  دیخندیپناه م یب یئ شعله

  گنگ  یازیو پر از ن شرمناک

  داشت یکه رنگ مست ینگاه با

  :دو چشمش نگاه کردم و گفت در

  برداشت یاز عشق حاصل دیبا
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  خم شد یئه یسا یرو یئه یسا

  نهانگاه راز پرور شب در

  دیلغز یاگونه یرو ینفس

  « دو لب انیشعله زد م یابوسه 

 

  فروغ_فرخزاد#

  

  

  

 فصل چهارم انیپا
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 "شروع فصل پنجم"

 

  

  خانوم  میدیرس-

 هیاومدم. کرا رونیآژانس از فکر ب یراننده یصدا با

  .شدم ادهیرو پرداخت کردم و پ

تو اون ساعت از روز تنها خونه بود. در   بایشک

باز شد. آسانسور راه طبقات   یکیت یساختمون با صدا

و  اوشیکه تک واحد س یابه طبقه  دیکرد و رس یرو ط

باز گذاشته بود.   درو بایتوش واقع شده بود. شک بایشک

 :وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم
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  با؟؟؟یشک-

  نیم ثمتو آشپزخونه -

  ییرو با رنگ و رو بایسمت آشپزخونه رفتم و شک به

 یکه رو یش، در حالگود افتاده یهاو چشم  دهیپر

 دایوسط آشپزخونه نشسته بود پ یره یپشت جز یصندل

  .کردم

  :قفل کرده بود  شییدور فنجون چا  دستاشو

  زم ی بر ییبرات چا نیبش ایب-

  زمیر یخودم م-

انداختم.  یصندل یپشت یو شالمو درآوردم و رو مانتو

  .ختم یر ییخودم چا یبرداشتم و برا یفنجون

  ...یخوایخرما و توت خشکم هست. اگه م-

انداختم؛ بعدم  رهیجز یبه ظرف شکالت رو  ینگاه

که کنار  ییهاشد سمت پوست شکالت   دهینگاهم کش

 دیشد اشمیموقع استرس پرخور  شهیدستش بود. هم

  :تکون دادم ی. سرشدیم

@
mahbookslibrary



ازشون   یزی شکالت خوبه... البته اگه تو چ نینه هم-

  یبذار

  حوصله ندارم  نیولم کن ثم-

  :گفتم یا دهیگرد کردم و با لحن کش چشامو

  ته؟خب... چ یلیخ-

  ؟یایمامان بهت گفته ب-

  نه-

  :شده نگام کرد. گفتم ز یر یچشما  با

  باور کن... خودم خواستم باهات حرف بزنم-

  :زد  یپوزخند

 مان یقرار مدارات با آقا پ نی هه.. چه عجب! باالخره ب-

  واسه خواهرت یهم گذاشت یوقت هی

 ینگفتم. قلپ یزی. چزدیبود و با طعنه حرف م ناراحت

  :خورد شوییاز چا
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 رتریسرکار... عصرها هم د رهیها زودتر مصبح-

  نهیشی... خسته شده از دستم... اون مامانش مگردهیبرم

  ...دونمی... من مرپاشیز

از تو ظرف برداشت و گذاشت تو  گهی شکالت د هی

  :هم روش. گفتم یقلپ چا هیدهنش 

 !پاش؟ ریز  نهیبچه س که مامانش بش  اوشیمگه س-
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  !تر خودشوننتر و بچه مردا از خودشون ساده-

  ی ها شدفعال که تو مثل بچه -
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ازش که تو دستش بود رو  یگفتم و شکالت بعد نویا

  :ظرف و گفتم یگرفتم و انداختم تو

  ؟یخوریچقدر م گهیاعهه... بسته د-

  :گفت یز یانگلحن درمونده و رقت با

  بکنم من آخه؟ دیبا  کاری... چنیثم ستی حالم خوب ن -

  یهامو رودستاش گرفته بود. آرنج ن یرو ب سرش

  :گذاشتم و گفتم رهیجز

رو به  یچرا زندگ طو؟یشرا یکنی چرا انقدر سخت م-

  ؟یزهر کرد  اوشیکام خودتو س

  :بلند کرد سرشو

دکترا بهم گفتن   نکهیبعد از ا یکنم؟ انتظار دار کاریچ-

مادر  تونمیتخمدانم دچار انسداد شدن و نم یهالوله 

  ؟یاز خوشحال رمیبشم، جشن بگ 

 ه یعیاز تو نداره... خب طب یانتظار  نیچن یکس ر،ینه خ-

اولش ناراحت   یخبر  نیهمچ دنیبعد از شن یکه هر زن

داره... تو از    یحد گهید میناراحت  یبشه... ول نیو غمگ

  !یحد گذروند
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  !!!من از حد گذروندم؟-

  توننیکرده که همه م شرفتیبله تو... االن علم انقدر پ-

قابل درمان  ریغ مایمثل قد یی نازا گهیبچه دار بشن و د

 یتونیم یکرده به راحت دی تازه دکتر توام که تائ ست،ین

  ه؟یمشکل چ  گهی... دیاف باردار بش یو  یآ  قیاز طر

چقدر عوارض   یدونی! م اس؟یراحت ن یمگه به هم-

  داره؟

کارو  نیکه ا  هییکردم، عوارضش واسه کسا قیمن تحق-

  !رنیگینم  جهیو نت دنی بارها انجام م

  رم؟ی بگ  جهیوجود داره که من نت ینیچه تضم-

 ی خودشم داره... تو از االن نشست  سکیر  یخب هرکار -

که هنوز   یخونه واسه اتفاق یگوشه یغمبرک زد

  که؟یاحتمال کوچ  هیو فقط  فتادهین

  :ادامه دادم تری. جدکردی و متفکر نگاهم م قیعم

ها  روش نجور یا قیدارن از طر ایهمه آدم تو دن نیا-

دوست  یلی. اگه خهیمثل بق یکی... توام شنیدار مبچه 

روش  نیا یامتحان کن یتون یخب م یمادر بش  یدار
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از   یبخش ه ی. فقط ستیرو. مادر شدن اونقدرام مهم ن

 هی... تو یهم دار یاگه ید یهازنه... تو نقش هی هیزندگ

واسه من و از همه  یخواهر هی ن،واسه ماما یدختر

به فکر    دی... بایزن هی ... یهمسر هی  نکهیتر امهم

 نه؟ ا ی یخودتم باش

  

  :دی نال یچارگیب با

  ؟یوقت نتونم مادر بشم چ چیاگه ه-

  !مادر بشن ستی... همه که قرار ن یخب نش-

 :گرفته بود شهیگر
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  نه یوا-

  یول یرو بخوا یزیچ هیکه تو  شهینم بایشک نیبب-

... اگه مادر شدن  ینکن یکار  چیبهش ه دنیواسه رس

نه با  یانقدر برات مهمه، خب شانستو امتحان کن... ول

.  یایب رونیحال و روز ب نی از ا دی... اول باهیروح نیا

... هر روز هرروز زنگ  تیوضع نیآخه ا یچ یعنی

تورو تر و خشک کنه... مگه  ادیبه مامان که ب نیزنیم

  ؟یایبرن  تیکه از پس مشکالت زندگ یتو بچه ا

 

با حرفام حالش بهتر شده. انگار که    ومدینظر م به

 :اومده باشه گفت ادشی  یزیچ

  

زنگ  اوشیته باشم، مادر سروز آرامش داش هی امیتا م-

 ی... از وقتکنهیشروع م هاشوه یطعنه و کنا زنهیم

عروس   روزیاز چشمش افتادم. تا د  دهیموضوع رو فهم

با  موه یحاال سا فتاد،یگلم عروس خوشگلم از دهنش نم

  زنهیم ریت
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  لیعروسا اوا یهمه هارو دنیعروس گلم شن نیا-

  هیپایب یمحبتا  نیا یول  کنن،ی ازدواجشون تجربه م

 ی... به خونواده ستنی... البته مهمم نستنیموندگار ن

نسبت  هینگاه کن که فقط  انتیاطراف یهیشوهرتم مثل بق

از اون باشن...   شتریب ستیباهات دارن و قرار ن یلیفام

انقدر   دی تو نبا  تی... شخصیخودتو دار یتو زندگ

حرف مادر شوهرت از هم  هیمتزلزل باشه که با 

بگذر، به خاطر   اعتنایحرفا ب یبپاشه... از کنار بعض

و به خاطر  اوش یآرامش خودت... به خاطر آرامش س

 تونیزندگ

  

نگاهم کرد، منم با محبت   یگرفتم. با قدردان دستشو

 دمیکش رونیرو ب یکارت فمیبغل ک  بینگاهش کردم. از ج

  :هل دادم سمتش رهیسطح جز یو از رو

خوب   یلی... خهیمشاوره، کارش عال هیکارت  نیا-

و جلسات   یر یوقت بگ  هیو  یاگه زنگ بزن شهیم

  یشو برمشاوره 

  :کارت رو برداشت و نگاهش کرد دیترد با
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  مشاور شی برو پ گهی... مگهیبهم م  نویمامانم هم-

 نیوقتشه از ا  گهی... دبایشک یکارو بکن ن یا دیحتما با-

  رونی ب یایب یدیکه دور خودت تن ییتنها یله یپ

و  رهیجز  یبه تاسف تکون داد، کارتو انداخت رو یسر

  :داد هیتک شیبه صندل

  دهیکارم به کجا رس نی تورو خدا بب-

... خورهیبست موقتا به بن یبعض شیتو زندگ یهرآدم-

که   یها از کسوقت   نجورینداره که ا یبیع چیه

  میری متخصصه کمک بگ

و اون بهم  یمبل روان پزشک یرو نمیبرم بش دیبا یعنی-

  !نکنم؟  کاریکنم و چ کار ی بگه که چ

  کاریو چ یکن کاریبه تو بگه چ ستیقرار ن یکس-

به   نانهیببا ذهن باز و واقع کنهی ... اون کمکت مینکن

  ینگاه کن یهمه چ

 نیاز ا یش حاکو حالت چهره  دیرسیبه نظر م یناراض

فقط  دمیکه زد فهم یبا حرف یبود که قانع نشده ول

  :هیظاهرش ناراض
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  زنگ بزنم؟ یکِ -

  :با لبخند گفتم زد،یکردم، چشمام قطعا برق م نگاش

  االن نیهم-

به دفتر مشاوره زنگ زد و وقت  بایشک نکهیاز ا بعد

. دیخر میدادم که با هم بر شنهادیگرفت، بهش پ 

کردن و  دیمثل خر یچیکه ه دونستمیو م  شناختمشیم

مثبت نداره. بعد از   ریتاث شه یروح  یرو یپاساژ گرد

  :شو جمع کردچهره شنهادمیپ دنیشن

خونه بمونم...  دمیم حی... ترجنیول کن توروخدا ثم-

 رفتن ندارم رونیب یحوصله 
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  نکیس  یاز جاش بلند شد و فنجونش رو تو بعدم

  .گذاشت و به سمت اتاق خوابشون رفت

کمدش رو به  یکه داشت تو ینجوریرفتم؛ هم دنبالش

 :زدیبا منم حرف م گشتیم ینامعلوم ءِ یدنبال ش

  

  ه؟یرفتنم چ  دیخر ی همه گرفتار ن یحاال وسط ا-

داده و در سکوت حرکاتشو دنبال  هی دِر اتاق تک به

  :. دوباره گفتکردمیم

  

ناراحتم   یزی از چ نهیبیتا م اوشمی... سدی خر دیخر یهِ -

  دیخر   میبر گهیم

  :به خودم گرفتم و گفتم یتفاوتی ب یافهیق

 هیرفتن منتف دیباشه... پس خر-
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که صداش   رونیاز اتاق برم ب دمیآروم چرخ بعدم

  :دراومد

  ن؟یثم  گمیاممم... م-

  :خوردم و سرمو چرخوندم  لبخندمو

  بله؟-

  داایخر می نرفت ییوقته دوتا یلیخ یول-

  نیکج شد. انقدر ا یاهم به خنده  بایشک ی. لب ها دمیخند

بود که انگار   دهیکرده بود و نخند تیمدت خودشو اذ

صورتش لبخند زدن رو فراموش کرده   یهاعضله

دستش بود  یکه تو یکی کوچ یبودن. تازه متوجه جعبه 

بود که تو کمد دنبالش   ینامعلوم ءِ یشدم، همون ش

  :گشتیم

  ه؟یاون چ-

  :دیلبش ماس یش روکج و کوله لبخند

  جوراب-

  !جوراب؟-
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 نویا ایقضا نیا یس. قبل از همه آره... جوراب بچگونه -

  نمشیم بببچه  یروز تو پا هی نکهیا دیام به دمیخر

رفتم و دستمو دور گردنش انداختم. در جعبه رو   جلو

رنگ که خطوط   دیسف یکوچولو یهاباز کرد و جوراب 

 هی ی. هرکدومشون به اندازهدیکش رونیداشت رو ب یآب

 انگشت دست بودن

  

  نگاه کن چقدر خوشگلن آخه-

  :زدم لبخند

  س؟نازن... پسرونه یلیآره خ-

اسمشو بذارم  خوامیخواد. م یآره... دلم پسر م-

  سورنا

خم شدم و   یکه دستم دور گردنش بود کم همونطور

به   هامونقهیسرمو کنار سرش قرار دادم که شق  یطور

کوچولو  یها با لبخند به جوراب  ییو دوتا دیهم چسب

 .میشد رهیخ
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  بایرفتن به شک دیخر شنهادیدونستم که از دادن پ یم

 نیکه دنبالش از ا شدیم ی... چند ساعتشم یم مونیپش

  نیب هدفی. بشدمیم ده یکش کیبه اون بوت کیبوت

  یهاو مدل زدمیرنگارنگ مانتو گشت م یهارگال 

 .گذروندمی مختلف رو از نظر م

اتاق پرو   یتو  شویانتخاب ی مانتو بایمنتظر بودم شک 

توجهمو جلب کرد. قد  یقرمز رنگ یامتحان کنه. مانتو

  یزانو حالت سرهم یمانتو کوتاه بود و از کمر تا باال

از جنس و رنگ خود مانتو هم داشت  یداشت، کمربند

ش به پارچه  ی. دستکردی چند برابر م  تشویکه جذاب
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بود و حالت   ف ینرم و لط یل یضخامت خ نی در ع دم،یکش

  .هم داشت یلَخت

گرفتمش  منهی س یجلو دم،یکش  رونیرو از رگال ب مانتو

خودمو برانداز کردم. با خودم گفتم که حتما   نهیو تو آ

  یمانتو رو از جلو نکهی به محض ابخرمش اما  دیبا

خودم انداختم،  پیبه ت یکنار گرفتم و نگاه منه یس

تنم بود که  یاساده یاسورمه یشدم. مانتو مونیپش

قرمز   یبه مانتو ی. نگاهمشیبود دهیخر مانیهمراه پ

دستم انداختم و مجددا به رگال برش   یرنِگ دلبر تو 

 نویبذاره من ا مانیگردوندم و با خودم گفتم: » عمرا پ

 « بپوشم

  

 یاومد. مانتو رونیاز اتاق پرو ب بایموقع شک همون

بود که واقعا بهش  دهیپوش یرنگ دیسف یو مجلس  کیش

  :. با لبخند براندازش کردمومدیم

  بهت ادیچه م-

  مآره... خودمم دوسش دار-
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 ک ی بوت شخونی پ یبعدم چندتا مانتو رو رو ی قهیدق چند

گذاشت و از فروشنده خواست همه شونو حساب کنه، با  

  :برگشت سمت من یلبخند پهن

  مااایچه خوب شد اومد-

براق ذوق  ی چرخوند و با چشما  کیبوت  یتو نگاهشو

  :زده گفت

  !!اونجارو  نیثم یوا-

که  دمید یناباور نینگاهش رو دنبال کردم و در ع جهت

  :کنهیقرمز رنگ اشاره م یداره به مانتو

  ادیبه تو ب یلی... فکر کنم خنیاونو بپوش ثم-

بود هم به سمت ما  یها که دختر جووناز فروشنده یکی

  :اومد

  تونم کمکتون کنم؟ یم-

  دیاریخواهرمو ب  زیمانتو سا نیبله لطفا ا-

  ...کارهامونه نیکار از پرفروش تر نیچشم، ا-
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جدا   شیپشت مانتورو باز کرد و اونو از چوب رخت پیز

به طرف اتاق پرو ُهولَم   بایکرد و دادش به من. شک

  :داد

  ...برو بپوشش-

 دیبستم... شا پشویز یو به سخت دمی رو پوش مانتو

خودمم.  کردمیتو اون لباس حس م یباشه ول بیعج

. مشغول برانداز کردن خودم بودم ومدیبهم م تینهایب

  .در اومد فمیاز تو ک میبلند گوش یکه صدا

  نهیبه صورت خودم تو آ ینگاه  مانیپ یشماره دنید با

انداختم و ناخواسته با سرانگشتام لبهام رو لمس کردم.  

 :وجواب دادم دمیکش یقینفس عم
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  مانیالو پ-

  د؟یخر یرفت دمیاالن د امتوی... پمانیجووِن پ-

  بام یآره با شک-

بهش زنگ زده  بایشک یقبل از رفتن به خونه  صبح

  نکهیجلسه، قبل از ا رهیبودم، بهم گفته بود که داره م

 :گفت مانیداده بودم. پ امیهم بهش پ دیخر میایب

  

  دنبالت؟ امیب شهیکارت تموم م یک-

  بمونم بای شک شیاحتماال تا عصر پ-

خواهر تو شوهر   نیاصال مگه ا ؟یاعهه پس من چ-

  ش با تو و مامانته؟نداره؟ چرا همه

  :دمیخند

دختر بعد از ازدواج همش وِر دِل مادر و  میما رسم دار-

  خواهرشه
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  :دیخند اونم

دختر بعد از ازدواج رنگ   میذاریآها... مام نم-

 ... رسممونهنهی خونوادشم بب

  

  یزی. تا خواستم چدیته صداش دلم لرز یخنده  واسه

  :چند ضربه به در زد بایبگم، شک

  هنوز؟ یدیشد؟ نپوش یچ نیثم-

  ...انمیپ یلحظه گوش  هی-

 یاتاق پرو رو باز کردم و انگشت اشاره مو به معن در

تو  یگوش دنی با د بای« باال گرفتم. شک سای لحظه وا هی» 

نازک   یدستم، چشماشو تو کاسه چرخوند و پشت چشم

  .کرد

  رسونه یسالم م بایشک-

که پشت سر من  یاتاق  و درحال یاومده بود تو بایشک

مانتو رو برام مرتب   یهابود و داشت سرشونه ستادهیا

  :گفت مانیبهم رفت. پ یاچشم غره نهیتو آ کرد،یم
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بخر برات   یخواست  یهر چ  نیسالم منم برسون... ثم-

  زمیریپول م

  :در هم شد ابروهام

 ... پول دارم خودمایکارو نکن نینه... ا-

  

به  تعارفیو ب یسرشو چسبونده بود به گوش بایشک

 .کردیما گوش م یحرفا

  

  برات...حرفم نباشه ختمیر-

  :پلکامو بستم یعصب

  نیمن پول الزم ندارم... صدبار بهت گفتم از ا مانیپ-

 ادیکاِرت خوشم نم

  

  :زمزمه کرد تفاوتیب

  ادیخوشت نم خودیب-
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من.  یرسما خودشو انداخته بود رو  گهی د بایشک

دستشو از دور شونم باز کردم و با اخم نگاهش کردم. 

  :گفتم یتو گوش

  گهیکنم د یقطع م-

  :دیکش ینفس

  ن؟یثم-

  هومم؟-

  دلم برات تنگ شده نمت؟یبب یکِ -

  :کردم و درو بستم. آروم گفتم رونیرو از اتاق ب بایشک

 !دل منم-
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  دل منم-

  نمیریاون دلت بشم من ش یفدا-

  :جمالتو با حرص ادا کرد و گفت نیا

خواهرت تموم   یبرم... کارت که خونه  دیبا گهیمن د-

  دنبالت. باشه؟ امیشد زنگ بزن ب

  باشه-

اتاق پرو نشستم.  یسکو یقطع کردم و رو ویگوش

لحظه چشمامو   هیشد.  یشب قبل برام تداع یهالحظه 

بعد از اون   شبیبستم و دوباره لبهامو لمس کردم. د

لرزونم   یهاداغشو از لب  یهالب ن،ی ریش یبوسه 

  میشونیبه پ  شویشونیبسته پ یبرداشت و با چشما

ه خندون و  بعد چشماشو باز کرد. نگا یچسبوند. لحظه ا

 یش مخف نهیو سرمو تو س اوردمیپرواشو تاب ن یب

شو پشت   گهیدستشو دور شونه هام و دست د هیکردم. 

موهامو  یگردنم حلقه کرد و منو به خودش فشرد و رو

 یب یا. لرزش تنم دست خودم نبود. مثل جوجه دیبوس

کرده بودم.   یآغوش امنش مخف یپناه، تن لرزونمو تو
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برداشت.  شنهیس یکه شد، سرمو از رو م متوجه خجالت

دستاش دور صورتمو احاطه کرده بودن. نگاه من به 

. نفس  دیلبم کش  یشستشو گوشه یبود. انگشتا ریز

از دستاشو گرفتم و تو  یکیو مچ   دمیکش یقیعم

هام بار اول چشمام و بعد گونه نیچشماش نگاه کردم. ا

  یهاهام، آماج لبلب ت یو در نهاو بعدترم دورلبم 

 .شدن رشیگو نفس قراریب

  

اومدم و مانتو رو به دختر فروشنده  رونی اتاق پرو ب از

  .دادم

  پسند شد؟-

  :گفت بایاز من شک  قبل

  میبریبله م-

وقت اون مانتو   چیمطمئن بودم که ه ییجورا  هی هرچند

  .دمشیخر یول  پوشمیرو نم

*** 

 

@
mahbookslibrary



, [07.12.20 11:52] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 98پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 یگذشت، ول یماه م وریاز شهر یسه هفته ا نکهیا با

رفتن نداشت. هوا همچنان گرم   الیتابستون خ نکهیمثل ا

رو گذرونده بود و اون  یپرکار یهفته  مانیبود. پ

که  ی. فقط همون روزمیدید  یرو نم گهیهمد یلی خروزا 

بودم اومد دنبالم، اما از شرکت بهش   بایشک یخونه 

زنگ زدن و مجبور شد با عجله منو برسونه خونه و  

و در کمال  م یکن یبره. ناراحت بودم که نشد رفع دلتنگ

عجله داشت که  یاونقدر نکهیتاسف خوشحال بودم از ا

که تو دستم بود رو  یدی خر  یفرصت نکرد بسته ها

   .نهیبب قرمز دلبرمو  یچک کنه، که مبادا مانتو
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کم  شیرفت و زندگ یم شی به جلسات رواندرمان  بایشک

به   بایشک یرو به راه شده بود. با برگشتن زندگ شیو ب

فکر   یبرا ی شتریخودش، مامان فرصت ب  یعیطب ریس

من  یو مناصحه  مانیمن و پ یکردن راجع به رابطه 

  .کرده بود دایپ

 یو عل میسالن نشسته بود  یگوشه  یراحت یمبال یرو

. بعد از ظهر میبود یچا دنی هوا مشغول نوش یرغم گرم

صدا از کنارمون عبور  یمطبوع، آروم و ب  یِ ور یشهر

روزمره  یکم حرف شده بودم و به سواال  یکرد. کم یم

 قیدق یدادم و نگاه ها یکوتاه م یمامان، جواب ها ی

 یکه ازم م ییگرفتم. نگاه ها یم لی شده شو تحو

آخه دختر؟ « جواب واضح بود.   هی» دردت چ دنیپرس

بود. به حضورش معتاد شده   مانیدرد من، کم داشتن پ

به لحظه هام  یو دلتنگ یبودم و نبودنش گرد خمار 

و از  میبا هم در تماس بود یتلفن نکهیبود. با ا دهیپاش

. ردک یاما دل من بودنش رو مطالبه م م،یهم خبر داشت

منصفانه نبود که بعد از اون شب خاطره ساز، 

  .با نبودنش رو به رو بشم یاونجور

  ن؟یشده ثم یطور-
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.  ختیافکار آشفته مو، از هم گس یمامان، رشته  یصدا

  :گذاشتم و به مامان نگاه کردم زیم یرو مو ییفنجون چا 

  نه-

  :باال رفتن ابروهاش

  !نه؟-

  :لبخند سرمو تکون دادم با

  ستین مینه... طور-

روزتو تو خونه   شتریب رون؟یب یریکمتر م هیچند وقت-

   یا

  رفتن نداشتم رونیدل و دماغ ب ادیآره... ز-

پسره  نیشده نگو نه... بازم ا یطور  گمیم یپس وقت-

  کرده؟ تتیاذ

  :گرد شد و پر بهت گفتم  چشام

پسره « خطابش   نیکردم » امامان!!! ازت خواهش -

  کرده؟ تمیمنو اذ یکِ  مانی... بعدشم پینکن
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 لیتو، تبد یِ و ناراحت  یخوشحال ایدونم... تازگ یچه م-

باشه  مانی... پمانیوابسته به پ ریمتغ هیشده به 

  ی... نباشه ناراحتیخوشحال

 ستین نیا شی خوشه معن مانیمن دلم به بودن پ نکهیا-

 شم یم تیکه دارم اذ
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 ستین نیا شی خوشه معن مانیمن دلم به بودن پ نکهیا-

  شم یم تیکه دارم اذ

  ش؟ی معن هیپس چ-
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  عشقه شیخب معلومه... معن-

  :زد و نافذانه به چشمام نگاه کرد یآروم لبخند

  دیشا-

  :ابرومو باال دادم هی

  !د؟یشا-

  :گفت مطمئن

  دیشا-

  :تو هوا تکون دادم دستمو

  ؟یخب... حاال که چ-

  دیشاعر: » عشق که بر در خانه ات کوب هیبه قول -

ها مثل کودکان، در را زده و   یزود در را باز نکن. بعض

 ** «  کنند یفرار م

  :نگاهش کردم و گفتم مصرانه

آغاز دوست داشتن است،  یو به قول فروغ: »آر-

که  شم،یندیدگر ن انی. من به پاداستیراه ناپ انیگرچه پا

  «باست یدوست داشتن ز نیهم
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  :به چپ و راست تکون داد  یخنده سر با

. قانع یمثل خودم قایکنم تو دق یوقتا فکر م نجوریا-

که  یوقت یمن سخت بوده. ول یبرا شهیکردن تو هم

 نیکنم به ا یشک م نم،یب یرفتارتو با اون پسره م

  ؟یگوش به فرمانش نقدری... چرا اهیقض

  چون دوسش دارم-

 ،یکه دوسش دار یاندازه ا نیاونم اگه تورو به هم-

کرد نه  یقبولت م یکه هست ینجوریدوست داشت، هم

  بده رییتورو تغ یایبخواد از الف تا  نکهیا

مهم فکر و  یبده ول رییبتونه ظاهر منو تغ دیشا مانیپ-

  بده رشونییتونه تغ یکس نم چیمنه که ه ی دهیعق

به مرور    یمدل نیا ی... مردایگیم نویا یاالن دار-

شن و به  یقانع نم یظاهر  راتییتغ ن یزمان به هم

زن روهم   ی  شهیافسار فکر و اند دنیخوشون اجازه م

  رنیبه دست بگ

 یدر راه عاشق شدن بدم، حرف دیکه با هیتاوان نیاگه ا-

  ستین
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  :از بحث کردن با من کالفه شده بود مامان

  نیثم یکنیم دمیناام یدار-

کنم  یزندگ یطور شهیکه هم یبار آورد  یتو منو جور -

 دیناام یکه برا ینداد ادمینشم...  دیکه از خودم ناام

 ،یشما باش  هیاگه اون بق ی حت ه،یبق ندینکردن و خوشا

 از خواسته هام بگذرم

 

 

 مورات هان مونگان **
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نفوذ حرف  رقابلیو غ یآرامش کامال جد نیدر ع مامان

  :زد یم

 مانیپ ندیکه به خاطر خوشا هی! پس چطور؟یاععه جد-

  ؟یگذر یاز خواسته هات م

  :کردم یتک خنده ا متعجب

 ؟یکن یم سهیمقا یبا چ ویچ یمامان جان شما االن دار-

مدل لباسو   هیاز من بخواد که  ادشی ز ادهیز مانیپ

رو نخوام!  مانیکه پ نیخوا یشما از من م ینپوشم، ول

  !تونم؟  یمگه م

  :کرد، ادامه دادم یدر سکوت نگاهم م مامان

که تا به امروز   یازت مامان، همونجور کنمی خواهش م-

امروز هم   ،ی احترام گذاشت ماتمیبه خواسته ها و تصم

  کارو بکن نیهم

  عاقالنه بودن ماتتیتا به امروز تصم-
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خواستم بحثو ادامه بدم. مامان سخت به موضعش  ینم

از جام بلند  که ی. در حالومدیبود و کوتاه هم نم دهیچسب

  :شدم گفتم یم

... بهتره رمیگ یعاشقانه م  ماتیتصم شتریروزا ب نیا-

  دیعادت کن طیشرا نیشمام به ا

***  

از بحثم با مامان به اتاقم پناه برده بودم. دستامو  بعد

ب کرده بودم و زل زده بودم به قاب عکس سرم قال ریز

  هی. از فکرم گذشت که از اشکان بخوام وارید یرو

عکس از حالت   هیکنه،  شی مدل عکاس مانو یدفعه هم پ

 نجوریو ا وارید ی نهیتا من بزنم به س ره ینگاهش بگ

خط نگاهش گم بشم. با فکر کردن  تو ریدل س  هیوقتها 

  دهیکه د یبار نیافتادم که از آخر رایسم ادیبه اشکان 

  دارمونید نی گذشت و از آخر یم یادیبودمش زمان ز

   .نداشتم یخوب یهم خاطره 

برداشتم  مویآشفته بود و زودرنج شده بودم. گوش حالم

دونستم با   یگرفتم. جواب نداد. م مانوی پ یو شماره 

داره،   یمهم ی جلسه  شیخارج یز وارد کننده هاچندتا ا
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بار تماسمو   نیوجود مجددا شماره شو گرفتم، ا نیبا ا

» جلسه م.  دی رس امشیبعد پ قهیدق هیرد کرد و کمتر از 

زنم خودم «. مثل بچه ها بغض کردم و با  یزنگ م

خوام زنگ   ینم گهیجوابشو دادم » د یغرض ورز 

تخت پرت کردم و به بغضم   ی رو ویاصال «.  گوش یبزن

شروع به  میزود گوش یلیدادم. خ یشرویپ یاجازه 

باعث ناکوک  مانیپ یشماره  دنیزنگ خوردن کرد. د

صدام  یضربان قلبم شد. بغض باعث گرفتگ تمیشدن ر

  :بود شده

  الو-

  ن؟؟یثم-

  میشونیم گرفت و دستمو به پ هیگر نیکه گفت ثم نیهم

  :گرفتم

  بله-

  :مکث کرد یکم

  !؟یکرد هی ! گره؟ینجوریصدات چرا ا-
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مگه بند  یگرفتم و اشک چشمامو گرفتم ول ینفس

  :ومدنیم

  نه-

 :گفت دواریتهد
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  :گفت دواریتهد

  نیثم-

  ...هیچ-
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  ؟یکرد هیشده... چرا گر یچ  یگیزود م-

  نکردم هیگر گمیم-

  :گفت تند

  دروغ نگو-

  نشده یچیه-

  نمیاصال بب رون؟یب یم کشوندمنو از جلسه   یچیواسه ه-

  هان؟ ؟یبود فرستاد یچ امیاون پ

  ت برسبرو به همون جلسه -

  نیثم-

 ستیس معلوم نهفته هی... تو نیثم ن یثم یه هیچ-

  ییکجا

چند وقته  ن یمن ا یدونیکجام؟ تو که م ستیمعلوم ن-

  چقدر سرم شلوغ بوده

مشخص بود که دور و   کرد،یآروم صحبت م یصدا با

 :برش شلوغه. گفتم
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  کنمی خب برو به کارت برس قطع م یلیخ-

  یخوایبعد م یزیری... ذهنمو به هم منمیبب ستایوا-

  شتیپ امیدارم م ؟یقطع کن

  خوادینه نم ؟؟یچ-

 خوادیم-

  

از   یبود و لبخند دهیقطع کرد. اشک تو چشمم خشک و

زمانو به عقب   تونستمیاگه م دیزدم. شا یجیسر گ

 .فرستادمیبراش نم  امویبرگردونم اون پ

 گفتیم یوقت مانیبود که شده بود و پ یکار  گهید یول 

 .بود ی. پس منصرف کردنش امر محالومدیم یعنی ام،یم

رفتم، نگاه مامان با  نییها پاحاضر و آماده از پله یوقت 

  :دی سر تا پام چرخ یتعجب رو 

  کجا؟-

  رونیب رمیم-

  مان؟یبا پ-
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  بله-

  .اخم و سکوت نگاهم کرد با

  مامان؟-

  .باال گرفت و منم به سکوت دعوت کرد دستشو

  یباز م نوی. در ماشرونیرفتم ب دهیکه خبر داد رس مانیپ

  :دمیکردم که صداشو شن

 ...نمیباال ب ایب-
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 نکهیدادم. بدون ا ینشستم و آروم سالم یصندل یرو

من   یصندل یپشت یحرکت بده، دستشو رو نویماش

. بدون  کردیم ممیشو تقدشده قیگذاشته بود و نگاه دق

  .کردیفقط نگاه م یحرف همونجور

  :شدمیداشتم معذب م گهید

  گهید  میاممم... بر-

  نمت؟یبب-

  یاما هنوز برا مانیداشت. پ زیهمچنان قصد گر  نگاهم

  .مصمم بود دنمید

و سرمو چرخوندم و نگاهش کردم. چشمام  دمیکش ینفس

صورتش گشت زد.  یرو یقابل کنترل ر یغ یبا دلتنگ

که تو چشماش نشسته بودن  یسرخ رنگ یهارگه

 نیب یدادن. نگاهش فاصله یم شینشون از خستگ

 :گفت یبم یکرد و با صدا  ی ط یچشمامو رفت و برگشت

  

  ؟یکرد هیچرا گر-

  ه؟یگر-
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  :سرمو کج کردم ینگام کرد. کم یکرد وکجک یاخم

  فقط دلم گرفته بود-

  چرا؟-

به ته  یدادم. دست  چیپ ی باال انداختم و لب هاموشونه 

  :نگام کرد یو با لبخند محو دیکش ششیر

  دردت به سرم... خب؟-

  :زدم یآروم لبخند

  !؟یخدا نکنه... واسه چ-

 هیه گرشده و براش ب مانتیدلت تنگ پ نکهیواسه ا-

  !یافتاد

  :دمیگرد کردم و خند چشمامو

  !گفته؟ یک-

  :کرد و ادامو درآورد کی بار صداشو

  گفته یک-

وار صداش زدم و اونم سرزنش یگرفته بود ول مخنده

  :دیخند
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 نم ی بب نجایا  ایتو آخه... ب ی نیریچقدر ش-

  

 میگفت دست راستشو که پشت صندل نویکه ا همزمان

و لباشو به   د یم رسوند و تنمو جلو کشبود رو به شونه

 .چسبوند میشونیپ

  میشونیپ ی که رو یو طوالن قیعم یدر طول بوسه 

هم گذاشته بودم و دست راستم  ینشوند، پلکامو رو

  .ش بودشونه  یرو

  میشونیگرفتم. لباشو از پ  یعطر تنش آرامش م از

. با لبخند رمیبرداشت اما نذاشت ازش فاصله بگ

بود صورتمو از نظر   یکه سرشار از دلتنگ  یکمرنگ

 :گذروند

  

  یختیو اشک ر یبرات که ناراحت شد رهیبم مانیپ-

ش چند قطره اشک بودا.. حاال  خدا نکنه... بعدم همه-

 بگو  یهِ 

  

@
mahbookslibrary



مو نوازش  گونه ردکیکه با لبخند نگاهم م همونطور

 :کرد. گفتم

  

زنو   هیاشک  توننیکه نم یهست ییحاال از اون مردا-

  نن؟یبب

 ارنیکه اشک زنو در م میینچ... از اونا-

  

که  رمیچپ نگاش کردم و خواستم ازش فاصله بگ چپ

دست راستشو رسوند پشت گردنم و نگهم داشت. 

 :نگاهش به چشمام بود

  

و   نمیها بشساعت تونمیم نهیشیچشمات که به اشک م-

رنگ   یکنیم هیکه گر ییفقط بهشون نگاه کنم. وقتا

 شهیتر مچشمات روشن  یطوس

  

 :گرفته بود. آروم گفت ییدایرنگ ش  نگاهش
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  :گرفته بود. آروم گفت ییدایرنگ ش  نگاهش

  ...ماه تو کجا یمن کجا و رو-

کرد و صورتامون در   شتری گردنم ب یدستشو رو فشار

قرار گرفتن.  گهیممکن از همد یفاصله  نیتر کینزد

سرشو به قصد شکار لبهام کج کرد، اما قبل از هرگونه  

خلوتمونو به هم زد.  شی زنگ گوش یصدا ،یاتصال

هم افتاد و نگاهش با مکث   یکالفه رو مان،یپ یپلکا 

از اون حال و   اومدندر یشد. برا دهیکش ش یسمت گوش

به چپ و راست تکون دادم  یو سر دمیکش یهوا، نفس

و در  دیکش  شیشونیبه پ یدست مانیو صاف نشستم. پ
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  یمکالمه  یصدا اورد،یبه حرکت در م نویماش کهی حال

  :دیچیفضا پ یتو شیتلفن

گفتم که... کار   ن؟یزنی... چند بار زنگ میالو کام »

حق امضا  یاومد واسم نشد بمونم... مهد شیپ یمهم

داره بده اون امضا کنه... آره... کار قرارداد هارو 

  « امیامروز نم گهی... نه دنیامروز تموم کن 

  « دارم یمهم تر یبه سمت من انداخت » کارا ینگاه

. دلم براش دیبه روم پاش یزدم که اخم بامزه ا لبخند

بود. حضورش،  جانی من خوِد خود ه یبرا مانی. پدیلرز

کاراشو  یکه مثل اون لحظه داشت تلفن   ییوقتها یحت

برد و   یکرد هم، ضربان قلبمو باال م یم  سیراس و ر

. بعد از اون تماس چندبار  دیبخش یم یبه من حس زندگ

 یهم مدام امر و نه مانیو پ دزنگ خور  شیگوش گهید

فاصله  نی. تو ادینکن کاری و چ دیکن کاریکرد که چ یم

نگاهش کنم و از بودنش  صانهیت کردم، حرمنم فرص

برام مهم نبود که به  یلذت ببرم. در کمال خودخواه 

کردم  یفقط به بودنش در کنارم فکر م ده،یکاراش نرس

  .ن بودیبرام هم ایحاجت دن نیتر یاتیو اون زمان ح 
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که   ادهیپارک کرد. پ یبزرگ یکافه  یروبه رو نویماش

دستش جابه جا کرد و  یتو  لشویو موبا چییسو م،یشد

و لباسشو مرتب کرد. نگاهم   دیبه کمربندش کش یدست

  یرنگ یسورمه ا راهنی. پدیسرتا پاش چرخ  یرو

. از جلسه اومده بود و  یبود با شلوار مشک دهیپوش

  ی. دستمو توشهتنش با یبود که لباس رسم یعیطب

دستاش به منم منتقل شد.   یدستش گرفت، گرما

کافه  نیبلوار ب ابونیوتا خعرض د  گهیدوشادوش همد

کافه رو باز  یا شهیدر ش مانی. پمیرو گذروند نیو ماش

داخل کافه به دو  یکرد و منو به داخل دعوت کرد. فضا

  یما به طبقه   مانیپ شنهادیشد، که به پ  یم میطبقه تقس

پشت سر من قرار گرفته بود و آروم   مانی. پمیفتباال ر

نشستن   یقسمت رو برا نی. دنج ترومدیپله هارو باال م

. تعداد  میکنار هم نشست قایدق زیو پشت م  میانتخاب کرد

اشغال شده بودن،   گهید ی که توسط زوج ها  ییزهایم

مختلف   یمعدود بود. سه تا شمع معطر با اندازه ها 

  یکه تو یهالوژن یقرار داشت، که با المپ ها  زیم یرو

با  ییکنارمون نصب شده بودن و نورها واریسقف و د

کردن،    یگرم از خودشون ساطع م یتن رنگ ها 

   .داشتن یخاص   یهارمون
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کرد   یرو نگاه م زیم یرو  یکه منو ی در حال مانیپ

  :دیپرس

  ؟ی خور یم یچ-

  قهوه خوبه-

  خوام غذا بخورم یمن م ی قهوه؟... ول-

  :که گفتم یبود وقت یپر از دلسوز لحنم

 ؟یناهار نخورد -
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  نه-
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  عصره شیبه ش کیچرا آخه؟ ساعت نزد-

  فرصت نشد... اشتهام نداشتم-

  :کرد و گفت نگاهم

  اشتهام باز شد دمیتورو که د-

  پس زودتر سفارش بده-

غذا خوردنو  یی... من تنهایبخور دیتوام با یباشه ول-

  دوس ندارم

تا  دیطول کش یا قهیتکون دادم. چند دق یلبخند سر  با

رو آوردن.   میکه سفارش داده بود یدو نفره ا یتزایپ

که سس  یظرف یرو برداشتم و تو تزا یاز پ یبُِرش

  ی رهینگاه خ ریبودن زدم و ز هختیقرمزو توش ر 

شده رو به سمت دهانش   یسس مال یتزایبرش پ  مان،یپ

بردم. نگاهش با لبخند همراه شد. دهنشو باز کرد و گاز 

زد. نگاهمون برقرار بود. چند لحظه بعد  تزایبه پ یبزرگ

رو به سمت دهانش   تزایبرش پ یمونده  یدوباره باق

  :بردم که گفت

  سس بزن شتریب-
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ظرف سس فرو  یرو تو  تزایو دوباره برش پ دمیخند

رو  تزایپ نکهی قبل از ا نباریبردم و کارمو از سر گرفتم. ا

از انگشتم گرفت. چون ناغافل  یگاز بزنه، گاز محکم

زدم و دستمو عقب  یآروم و کوتاه غیکارو کرد، ج نیا

اونجا با لبخند فرو  یا از دخترا نگاه چندت دم؛یکش

دستمو تو دستش  مانیسمت من برگشت. پ یخورده ا

که آروم   یگذاشت و در حال  زیم یرو رو  تزایگرفت و پ

  :گفت دیخند یم

  بابا... چخبرته؟ ششیه-

  :پچ وار و با حرص گفتم پچ

  یچرا گازم گرفت-

  دوس داشتم-

  :چپ نگاش کردم که گفت چپ

  شهی... دستات نرم و نازکه، آدم وسوسه مگمیم یجد-

نگم برات، نرم و  گهیخب... پوست صورتتو که د

مونه. بچه  یچندماهه م  یمثل پوست بچه ها  نه؛یریش

خواهرم پنج ماهشه، پوستت در حد اون نرمه، اونم  ی
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... خدا  کشهی م غیهمه ش ج رمیگیگازش م نقدریا

  ...دهیآفر زدن مثل شمارو صرفا جهت گاز  یموجودات

گفت که خنده م گرفته بود،  یم نارویبا آب و تاب ا چنان

 مانیکه پ میشد تزای. با هم مشغول خوردن پدیاونم خند

  :گفت

  کن... چخبر؟ فیخب تعر-

  ؟یاز چ-

  یدکتر اصالن شیپ یهفته هم رفت نیاز خودت... ا-

بود رو به سمت دهانم  یدنیوش ن وانیل یکه تو یبلند ین

با دستمال  که یو بعد در حال دمیازش نوش یبردم و کم

  :کردم گفتم یدور لبم رو پاک م

  آره، گفتم بهت که رفتم-

کرد   یم یسع کهی به سمتم انداخت و در حال ینگاه مین

  :گفت رهیبه خودش بگ یتفاوت  یظاهر ب

  اون پسره م اونجا بود؟-

  کدوم پسره؟-

  بود ی... مهران بود کگهید ارویهمون -
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  ؟یگیآهان دکتر مهرانو م-

رو فراموش  یتفاوت یاخم نگاهم کرد و تظاهر به ب با

  :جام جا به جا شدم یتو ی کرده بود. کم

  اصال ستیتهران ن یعنینه اونجا نبود... -

  پس کجاست؟-

 دونمیوا... من چه م-
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  دونمیوا... من چه م-

  ؟یباهاش در تماس-
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  نه-

ش  که زدم دوباره کالفه یحرف  یول دیکش یراحت نفس

 :کرد

  

دفعه زنگ زدم چندتا سوال داشتم ازش  هی آها چرا فقط -

  دادم بهش امیپ... اممم چندبارم 

  :و دلخور گفت اخمو

  نه یخوبه گفت-

 حیمفصل برات توض هیمن که راجع به اون قض مانیپ-

  دادم

  ؟یبپرس گهی د یکیسواالتتو از  نیا شهی خب حاال نم-

باسواد و با  یلیچرا آخه؟ باور کن دکتر مهران خ-

  یواسه همکار  هی... فرد مناسبتهیشخص

و انگار   زدیش موج متو چهره یتینارضا کهی حال در

تلخ  شه،یآزاردهنده رو به رو م یمسئله  هیکه داره با 

  :گفت یو جد

  امیهفته خودم باهات م نیا-
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  !!مانیپ-

  مانیپ یب-

  ...آخه من که-

 که گفتم  نیهم-

  

از موهام که  یانگاه کردم. دسته نوییپا زونیآو یلبا با

  :زده بود رو لمس کرد و گفت رونی شالم ب ریاز ز

... بعدم مگه من صدبار نم یریش میاخم و قهر هم ندار-

موهاتو   ینجوریا رونیب یایم یبه تو نگفتم وقت

  نکن؟  شونیپر

 

  :بهش ندادم که گفت یجواب

  با شمام؟-

که باعث  دیموهامو کش طنتیسکوت کردم. با ش دوباره

به عقب بره. با اخم نگاهش کردم که   یشد سرم کم

  :گفت
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تو روز تولدم بهم  ادی... چطور دلت مگهیاخم نکن د-

 یاخم کن

  

حالت اخم  هی. در صدم ثاندهیکردم گوشام اشتباه شن  حس

  :صورتم، جاشونو به تعجب دادن یو ناراحت

  !روز تولدت؟-

  بله... روز تولدم-

  مگه امروز تولدته؟-

  آره-

  دونستم؟یچرا من نم-

  یدیوقت نپرس چیچون ه-

بود که   نیکه از ذهنم گذشت ا یزیچ نی. اولدمیگز لبمو

و دوم  ستیامروز چندمه؟ و با خودم گفتم » ب

  .« ورهیشهر
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خجالت به   یاز خاطرم رفت و نگاهم با چاشن یقبل بحث

 :گفتم یسمت چشماش روونه شد. با لحن شوخ
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و  فمیدست کنم تو ک یاالن انتظار نداشته باش دوارمیام-

 کنم  زتیبا کادوم سورپرا

  

  :دیخند

ندارم... شما به ما اخم نکن کادو  یانتظار نینه همچ-

  شکشیدادن پ
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بستم   یلحظه با ناراحت هیو چشمامو  دمیلبمو گز دوباره

  :و باز کردم. دستاشو گرفتم

  زمیخوام عز یمعذرت م-

  :و دستامو با دستاش پوشوند  دیخند متعجب

  !؟ی کنی م یچرا معذرت خواه-

  دمیپرسیازت م دی... بادونستمیم دیبا-

. دمینم تی اهم زایچ نی... من به تولد و استیمهم ن-

بود که دلتو به دست  نیاگرم االن مطرحش کردم واسه ا

  ارمیب

  توئه یوقته تو دستا یلیدل من که خ-

 .فشرد یبرق زد و دستامو به گرم چشماش

  

شده بود.    کی منو رسوند خونه هوا تار مانیپ یوقت

مون متوقف کرد و به  باالتر از خونه  یچند متر نویماش

  :شد. گفتم ل یسمت من ما

 ی به خاطر من امروز از کارات موند-
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شونه مو   یرو  یو دوباره موها دیبه روم پاش یلبخند

  :لمس کرد

 نارویا رونیب یایم یوقت گهیتار موت... د هی یفدا-

  ادی... خوشم نمنینکن ثم شونیپر

داد در ادامه   یم یبا انگشتاش موهامو باز کهی حال در

  :گفت

 شم ی... کاش شبها هم پدهینوازش موهات بهم آرامش م-

  تنهاترم شهیها از هم... شبیبود

  :تو حال خودش بود مانیپ یاز سِر شرم زدم ول یلبخند

ش تو فکر توام... ... همهبرهیها سخت خوابم مشب-

از دست بدم... دلم  تورو  ترسمیتوام... م تابیش بهمه 

  خوادینوازش موهاتو م

... تو منو از دست مانیترس وجود نداره پ یبرا یلیدل-

  یدینم

  :چشمام نگاه کرد تو

  ؟یدیقول م-
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  دمیقول م-

باز کنم صدام  نو یدر ماش نکهیکردم و قبل از ا یخداحافظ

  :کرد

  ن؟یثم-

  :سمتش برگشتم

  جانم؟-

 ؟؟یتولدمو بد  یکادو یخواینم-

  

فقط با  یمتوجه منظورش شده بودم ول نکهیا با

نگاهش کردم. دستاش جلو   زدنیکه دو دو م ییچشما

م حلقه زدن چونه  ریاز گردنم و ز یاومدن و دور قسمت

تولدش  یمشغول گرفتن کادو طاقتشیب یهاو لب 

  .شدن

*** 
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  یدر کنار همه  گه،ید یآدما یهم مثل همه  الیل مامان

اخالق ها هم  یسر هیکه داشت،  یخوب  یها یژگیو

داد.   یجلوه م یمنطق ریاوقات اونو غ یداشت که گاه

باهاش مخالف بودم  یموضوع هیکه سر  ییمثال وقتها

تونه  ینم  ه،یبا استدالل و توج دید یم یو مامان وقت

من استفاده   ه یعل یا گهید  سالحبده از  ر یینظر منو تغ

دونست  یکرد و اونم قهر کردن با من بود. چون م یم

و غصه خوردنش رو ندارم و  یکه طاقت ناراحت

سخته. البته درسته  یلیشدنش با من برام خ نیسرسنگ 

مامان با  یدئولوژیا نیاز موردها، ا یلیخ که تو

قطعا مخالف بودن   یشد، ول یرو به رو م تیموفق

از اون دست موردها نبود. اون روز  مان،یمامان با پ
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 ادهیو مامان مشغول پ میصبحانه نشسته بود  زیسر م

   .بود شیدئولوژ یکردن ا

فرو کردم و  ین یبادوم زم یکره  ی شهیش  یرو تو کارد

. حرکات مامان دمینون مال یاز اون رو رو یمقدار

  یبزنه. برا یخواد حرف  یبود که مشخص بود م یطور

  :نشد یطوالن ادی حرفش انتظارم ز دنیشن

شام دعوت کنم،  یرو برا  اوشیو س بایخوام شک  یم-

  امروز خونه بمون

به حال خودشون باشن.  میمدت بذار هیبه نظرم -

عکس   ریتاث با یشک  یاز حد شما رو شیب  یها  یدلسوز

  داشته

  میخوام دور هم باش  یمن فقط م ه؟یمنظورت چ-

 یکنم. اما هردومون م یشما رو درک م  ریخ تیمن ن-

مدت چقدر از هم دور شدن.   نیکه اون دو نفر ا میدون

که  یاز مسئله ا ریبه غ ،یدور نیا لی به نظر من دل

  اوشهیاومد، دخالت شما و مادر س   شیبراشون پ

  :پس زد شوییفنجون چا مامان
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  شون؟یمن دخالت کردم تو زندگ-

 نشونیب یو تا مشکل دیحالشون ریگیشما مدام پ نکهیا-

  نیا بایبه شک نیذاریم شی حلش پا پ یبرا  اد،یم شیپ

  ادیکه خودش از پِس حل مشکالتش برنم دهیباور رو م

چاه و   یتو فتهیبذارم با چشم بسته ب یگ یتو م یعنی-

  !خراب کنه؟ شویزندگ

تا بتونه  نیفرصت بد بایبه شک دیگفتم؟ با نویاالن من ا-

  یخودش راهشو انتخاب کنه. اگرم اشتباه کنه طور

براش. اصال آدم با  شهی به تجربه م لیبعدا تبد ستین

  شهیاشتباهاته که بزرگ م نیهم

  :تنگ کرد چشماشو

در   انایاح گه؟؟ ید میزنیحرف م بایاالن در مورد شک-

  م؟یزن یارزشمندت که حرف نم اتیمورد تو و تجرب

  :اسمشو صدا زدم یخونده بود. با کالفگ دستمو

  مامان؟-

  ؟؟یمامان؟... مامان چ-

  :انگشت اشاره به خودم و مامان اشاره کردم با
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  ادیخوشم نم نمونهیکه ب یحالت نیاز ا-

  :به جانب گفت حق

با ندانم  یکه دار یی... تویحال هردومون  نیتو باعث ا-

  یکن یم یت باز ندهیبا آ  اتیکار

... یکنم؟! شما خودتم عاشق شد یم کاریمگه من چ-

  انقدر براتون سخته؟پس چرا درک حال و روز من 

شدن،  یکه من با عاشِق آدِم اشتباه نهیفرق منو تو ا -

  نگرفتم یبه باز  ندمویآ

  یدر انتظارشه؟ اصال ک یچه اتفاق ندهیدر آ دونهیم یک-

  کنه مامان؟ نیرو تضم ندهیتونه آ یم

مکث کردم... مردمک  یحرفم کم  یگفتن ادامه  یبرا

 یکردن وقت یچشمام از نگاه کردن به مامان امتناع م

  :که گفتم

نبود   یکه هرچند آدم اشتباه نیشما عاشق پدرم شد-

 دست روزگار ازتون گرفتش یول
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تلخم رو با  یمن حرفا  یو تار شد، ول رهی مامان ت نگاه

  :ادامه دادم یگستاخ

وجود  یخوشبخت  یبرا  ینیمامان... تضم دینیب یم-

کنم و به  یدم تو زمان حال زندگ یم حینداره. من ترج

برام به ارمغان  یقراره چ ستیکه معلوم ن یا ندهیآ

  دمینم یتیاهم ارهیب

  شیادیغلطه اونم از نوع ز نیا-

از کوره در بره،   ومدیم ش یتلخ شده بود. کم پ مامان

رسوندن مامان به نقطه  یبحثمون برا  یانگار داغ  یول
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نون تست  ی خرده ها  کهی بود. در حال ی جوش کاف ی

   :کردم گفتم یرو جابه جا م زیم یرو

 نیذاریکه اسم اشتباهات خودتون رو م نهی مشکل شما ا-

  شهیم رسهینوبت بچه هاتون که م یتجربه ول و یجوون

  !ی ادیغلط ز

صحبت   یشتر یکرد با آرامش ب یگرفت و سع ینفس

  :کنه

  یریراهو اشنباه م ی... دارنیثم یکن یاشتباه م یدار-

 یاشتباه م یشما دار دمیاز کجا معلوم؟! مامان جان شا-

  یکن

در سنگ. خسته از   خیم دنی بود. مثل کوب دهیفا یب بحث

بلند شدم و به   زیبا مامان، از پشت م هودهیکشمکش ب

تا کامل  یزیکه چ یاتاقم رفتم و خودمو با مقاله ا

نمونده بود و من قصد داشتم اونو تا   یشدنش باق

ظهر   یآبان ماه برسونم، مشغول کردم. دمدما شیهما

خش دار و  یصدا دنیتماس گرفت. شن مانیبود که پ

دار شدن   حهی جر شیگرفته ش دو جنبه داشت که اول

بود و   رشیچند وقت اخ یها  یاحساسم به خاطر خستگ
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 یصداش تو یکه آوا نیبود که هم نیهم ا شیدوم

که بابت مشاجره با   یتموم احساسات بد  د،یچیپ یگوش

لحظه دود شد و به هوا  کی کرده بودم، در  دایمامان پ

  .رفت

  !گرفته؟ کمیصدات  نم؟یریش یخوب-

  تو که بدتره یمن خوبم... صدا-

  آخه دمی نخواب شبید-

  چرا؟-

  گهیتوئه د ریتقص-

  !من؟-

  یبودم که تو بهم داد یا هیهد ادیبله تو... همه ش به -

خوابم برده بود. با  ی به سخت شبیمن هم د خود

  ریاز گرما ز یلحظات پر از بوسه مون، موج یادآوری

درش  یفیکه لرزش خف ییشد. با صدا ختهی پوستم برانگ

  :ملموس بود گفتم

  یندادماا... خودت به زور گرفت هیالبته من به تو هد-

  :... بحث مورد عالقه ش بود د یخند حیتفر با
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زورت کرده  دیرس یکه به نظر نم  شبیواقعا؟! د-

  از اولش ریباشم... البته به غ

و  دمیخجالت کش یبه روم آورد کم مویهمراه نکهیا از

  :کردم بحث رو عوض کنم یسع

  کارات تموم شد باالخره؟-

  :دیخند

  ...طرفه نیاز ا-

  !!طرفه؟؟ نیاز ا یچ-

  چپ یعل یکوچه -

  :اسمشو صدا زدم یا دهیپرخنده و لحن کش یصدا با

  مان؟؟یپ-

  :ش اوج گرفت خنده

  جوونم-

 گه یبدجنس نشو د-
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  مان؟؟یپ-

  :اوج گرفت شخنده

  جوونم-

  گهیبدجنس نشو د-

  ... ها؟میدنبالت شام باهم باش  امیجون... شب م یا-

  کارات تموم شده؟-

  قراردادم بستم نیآره... امروز آخر-

  زمیعز گمی م کیتبر-

 ؟یایشب م ینگفت-
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و  دمیپلکام کش ریشست و اشاره مو ز یهاانگشت 

مامان تو سرم تکرار شد. چند لحظه   یناخودآگاه حرفا

 :مکث کردم و بعد

  

  امیآره... آره م-

  شرکتم هستن یهافقط بچه -

  !شرکت؟ یهابچه-

اونام همراه من  مدت نیآره در واقع دوستامن... تو ا-

... البته تو  میریبودن... قراره باهم جشن بگ ریدرگ

تونم کنسلش کنم که  ی م شون،ینیبب  یستی مجبور ن

 میباهم باش ییدوتا

  

 :نیبا دوستاش آشنا بشم، بنابرا ومدینم بدم

  

 منم امیم ؟ینه چرا کنسلش کن-
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 یبپوشم و چ یسفارش کرد لباس چ یکل نکهیاز ا بعد

  .کنم، تماسو قطع کرد شیآرا ینپوشم و چجور

خبر  یبودم تولدش بوده و من ب دهیروز قبل که فهم از

.  رمیبراش بگ هیهد هیفکر بودم که  نیبودم، مدام تو ا

  .خاص یهیهد هی

  یدادن به کس هیفکر کرده بودم و چقدر هم که هد یکل

  ییفکرم به جا دمید یداره سخته. وقت  زیکه همه چ

  .به تبسم زنگ زدم رسهینم

داد، که البته همشون  یم  یمتنوع یشنهادهایپ تبسم

ساعت و عطر و لباسو ِست  یتو شدنیخالصه م

. با توجه به  لیقب نیاز ا یکمربند و مارشال و اقالم

که  دونستمیم مون،ییتو مدت آشنا مانیظاهر پ 

موارد در  نیا یشامل همه  یهاونیکلکس نیدتریجد

 یادیز یاه یهد نیدادن همچ نیبنابرا ارشه؛یاخت

  .شدیم یاشه یکل

به   یزیدرحال فسفر سوزوندن بودم بلکه چ همچنان

 یتو یو دست ستادمیا شی آرا زی م یفکرم برسه، جلو
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  یهاسرانگشت  یجا ی. از وقتدمیکش م یمشک یموها

و  دنیرسیم به نظر  باتریمونده بود، ز  نشونیب مانیپ

  .دوسشون داشتم شتریب

  یعنیخوره «  ی» مو از دل آب م گفتیم شهی هم مامانا

هم داره.   ییبا یبا طراوت و ز  یدلش شاده موها یهرک

 گفتیم شهیدوست داشت و هم یلیموهامو خ مانیپ

 یمثل المپ تو  ی. فکردهینوازششون بهش آرامش م

  .سرم روشن شد

بدم. دستمو ال به   هیبهش آرامشو هد نکهی بهتر از ا یچ

  نکهی. از ادمیرو سنج شونیو بلند دمیموهام کش  یال

لبم نشست.  ی رو  یهست، لبخند یبه قدر کاف شونیبلند

که  یز یو در مورد چ میرفتم سراغ گوش عیسر

 هیگشت  هی درست کنم گوگل کردم. بعد از  خواستمیم

 میباالخره تصم ،ینترنتیا  دیخر یهات یسا یساعته تو

فروشگاه طال و جواهر، دوتا قفل و  هیگرفتم که از 

 نیمخصوص ساخت دستبند که جنسشون از پالت یرهیگ

هم  نیپالت یباال  متیبود رو سفارش بدم. وزن و ق

 طی منصرف کنه. هر چند شرا ممینتونست منو از تصم

 دیخر  تینبود که بتونم بدون محدود یمن هرگز اونطور
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به حسابم   مانیکه پ یبا مبالغ هنگفت رایاخ یکنم، ول

 نینداشتم. بنابرا یمال تی محدود گهید کرد،ی م زیوار

 یجعبه  هیکردم و  لیسفارش رو تکم  ستیل عیسر

.  نهیآ یهم سفارش دادم. مجددا برگشتم جلو ییکادو

قسمت موهام برداشتم و با دقت و  نیاز بلندتر یادسته

بستم و  ی کیشونه زدم و با کش کوچ  ادیوسواس ز

شروع کردم به بافتنش. بافتش که تموم شد مجددا با 

برداشتم و  شمیآرا  زیم یرو از کشو یچیکش بستم و ق

که به خرج  یادیبه خاطر دقت ز مینییلب پا کهی در حال

بافته   یمو یشده بود، دسته ریدندونام اس نیدادم ب یم

 .دمیشده رو چ
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  یرنگ و نرم با پهنا یمشک یبافت مو هیبعد  یالحظه  

دستم بود. هنوز دوساعت  یسانت تو کیحدودا 

  دهاممیبه صدا دراومد و خر  فونینگذشته بود که زنگ آ

 یرهیبه قفل و گ یتخت نشستم و نگاه ی. رودیرس

بافت مو رو بهشون   یخاص اطیانداختم. با احت ینیپالت

چشمام نگهشون    یووصل کردم و مقابل صورتم جل

  .داشتم

  یاونم برا دم،یم مانیکه به پ یاهیهد خواست یم دلم

دوسش  مانیباشه که پ ی ز یباشه، چ بایبار، ز نیاول

رو باهم داشته باشه. و  یو معنو  یداره و ارزش ماد

  .بود طی اون دستبند واجد تموم شرا

و از   رمیبرداشتم تا دوباره با تبسم تماس بگ مویگوش

آماده کردم بهش بگم اما جواب  مانیپ یکه برا  یاهیهد

بعد دوباره باهاش تماس  یقهیکه ده دق ینداد و وقت

  .خاموش بود ش یگرفتم گوش

   .باال انداختم و به حموم رفتم یشونه ا  الیخیب
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تر محکم  یپوش رو قدر تن یاز حموم، بند حوله  بعد

قرمز   ی. مانتوستادمیکمد لباسام ا یبستم و روبه رو

کمد  یبودم، گوشه دهیخر  بایکه همراه شک یرنگ

 هاشی . اما دل به دلبرزدینشسته بود و بهم چشمک م

  یمانتو تیو رو کردن کمد، در نها  ریندادم و بعد از ز

تا  شیکه کوتاه یپولک یهان یبا آست یرنگ کت یمشک

گشاد از جنس و   یشلوار راسته  هیزانوم بود و  یباال

که  فیکمربند ظر هیرنگ خودش داشت و روش هم 

قرار داشت، رو  یرنگ  ییطال یجلوش مارک گوچ

از رنگ   یبیکه ترک یقواره بزرگ یانتخاب کردم. روسر

و زرد بود رو برداشتم و بعد از   دیو سف یمشک یها

  یسبک شی. آرادمیسرم کش یموهام، رو دنصاف کر

جعبه   یبرداشتم و تو زیم  یکردم و دستبند رو از رو

از عطرم رو داخل   فیچند پ نکهیقرارش دادم و بعد از ا

. بعد از دوش گرفتن فمیک یگذاشتمش تو  دم،یجعبه پاش

 .رونیبا عطرم رفتم ب

  

  یماه بود و سرما وریشهر  یهاشب ن یاز آخر یکی

 .دیچ یپیهوا م  یتو یمطبوع
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در  مانیپ نی ماش ستمیاز س «یسبز » اِب قی آهنگ حر 

. کردیبا آهنگ زمزمه م یرلب یز مانیحال پخش بود و پ

 ویصورتشو کامال شِ  دمیدیبار بود که م نیاول یبرا

  :بم و جذابش گفت یکرده. با صدا 

  نهیریچقدر عطرتو دوست دارم... مثل خودت ش -

  :زدم و با دستم به صورتش اشاره کردم یلبخند

  ی! چقدر عوض شدیزد شاتویکه ر نمیبیم-

به من  ینگاه کوتاهشده  کی بار یزد و با چشما یلبخند

  :انداخت و بعد به رو به رو نگاه کرد

  ینش تیآره... به خاطر تو زدم... تا اذ-

 

شو پر خنده  یشو خورد و صدانگاهش کردم. خنده جیگ

 :کنه ینتونست مخف

  

زبره...   شمی... من ته ریشد تیحس کردم اذ شبید-

قرمز شده  شبیهاس... دتوام که پوستت مثل بچه 

 !یبود
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خندونش نگاهم کرد و ادامه    یکه گفت با چشما نویا

  :داد

بهت دست  ی... وقتیمونیم یعروسک شکستن هیمثل -

 ی حواسم باشه که نشکن دیهمش با  زنمیم

  

  !شهیسختت م  یلیکه خ ینجوریا-

  :خنده گفت با

  شهیکه واسه تو سخت م یااندازهنه به -

 

  یاز بازوش گرفتم که صدا  یشگونیگرفته بود. ن حرصم

. منم لبخند دیخنده ش بلند شد و دستمو گرفت و بوس

 .زدم یآروم

  

  یکن شی... قرار بود کم آراایدیحرف گوش نم دایجد-

  !کمتر؟ نیاز ا گهید-
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  ؟یدیپوش هیوجب مانتو چ هی نیا-

 :گرد شد چشام
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  ؟یدیپوش هیوجب مانتو چ هی نیا-

  :گرد شد چشام

 ادتی. ی خودت انتخاب کرد گهیکه د نویاعه... ا-

  ست؟ین

  :اخم کرد یکم

  !اون روز انقدر کوتاه نبود-

  دمیاالن کفش پاشنه بلند پوش نکهیخاطر اخب به -
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  کنم من از دست تو؟ کاریچ-

  یدیم ریکنم انقدر گ کاریکه من از دست تو چ دیبفرمائ-

  ...هم یخوایبخواه نم ی خوایکه هست... م ینیهم-

  :کردم نگاهش

  ؟ی چ خوامینم- 

   :کتک زدن تو هوا تکون داد یبه نشونه دستشو

 ی بخوا کنمیم یکار هیهم  یخواینم-

  

نگاه به  هینگاه به من کرد  هینازک کردم.  یچشم پشت

  :رو به روش

  تورو؟؟ نمیبب-

ابروهاش نشست و لبخند   نیب یسمتش. گره برگشتم

 :لباش یهم رو یکمرنگ

  

...  نیثم  ینبود یخوشگل و خواستن نقدریکاش ا-

  شهی مشکل م یلیمن خ  یاوضاع برا ینجور یا
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 از خودم بدونم؟ فیتعر هی نویاالن ا-

  

  :نرم شد، زبونش هم نگاهش

... یندار ف یبه تعر ازیتو که ن میآخه دردت به زندگ-

 شیو پ نه یبب یاگهیکس د اتوی خوشگل ادیخوشم نم

 ...کنه ییخودش فکرا

  

  :گرفتم دستشو

 که من کنار توام یبکنه تا وقت خوادیم یچه فکر  یکس-

  

  :شد و اخم کرد یجد

 ادته؟ی دمتویکه د یشب اول-

  

 مانیکه پ رایرفته بودم تولد سم الدیبود. همراه م ادمی

دستم مشت  رینگفتم. دستش ز یزی. چدمیرو هم اونجا د

 :ادامه داد تیشد و با همون اخم و جد
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من هزارتا   یول یهفت خط بود  الدیکنار اون م نکهیبا ا-

که در موردت   ومدیخودم کردم. از خودم بدم م شیفکر پ

دست خودم نبود. نگاه  یسرم بود ول  یتو ییفکرا

 دایهم پ یکی ترسمیکرده بود. م ریتو منو اس یطوس

  ...رهیبشه که تورو از من بگ

 

  :بهت اسمشو صدا زدم با

  !!مانیپ-

زود نگاهشو گرفت و به رو به رو زل   یکرد ول  نگاهم

  :زد

داره  اقتیآدمه و ل الدیم کردمیدرصدم فکر م هیاگه -

 ...کردمیوقت حسمو فاش نم چیه
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  :و گفت دیکش  یقیخش گرفته بود. نفس عم صداش

از زور  خوامیم کنمیفکر م زایچ نیبه ا یوقت نیثم-

 خفه بشم رتیغ

  

  :هم فشار دادم یرو  لبامو

  نگه دار مانیپ-

  .نگاهم کرد متعجب

 

  لحظه هینگه دار -

و ترمز کرد. رو بهش  دیکش ابونیخ یگوشه  نویماش

  :نشستم

  مان؟یمنو نگاه کن پ-
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  :تو چشماش گفتم رهینگاهم کرد. خ عانهیمط

  ؟یبه من اعتماد دار-

  :کرد. گفتم دیتکون سر تائ با

و ازت   گمی بهت م شهیهم  یبار برا هیرو   یزیچ هی-

... من قبل ینکش شیبحثو پ  نیهرگز ا گهی انتظار دارم د

نسبت به تو داشته باشم  یاحساس نیترک ی کوچ نکهیاز ا

  یفهمی.. با اون آدم تموم کرده بودم... مل یرابطمو با م

  نیهمچ یکه حاال بخوا یتو منو از اون نگرفت  مان؟یپ

 ن یشبمونو با همچ کنمی... خواهش میباشداشته  یترس

  خراب نکن ییحرفا

 

به روش زدم  یچشماش نشست، لبخند  یکه تو  آرامش

  .دمیدار بوسشو صداونهو گ دمیتنمو جلو کش میو ن

 یچشماش ستاره بارون بود. جا دمیکه عقب کش سرمو

  :ش پاک کردم و گفتمگونه  یرژلبمو از رو 

  حاالم بخند؟-
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  ی. انگشتامو از روکردی نگاهم م رهی و خ حرکتیب

  .دمیلبش کش یگوشه یآوردم و به آروم  نییش پاگونه

  :خشونت مچ دستمو گرفت و با  ناغافل

  نینکن ثم-

 

  :نگاهش کردم که گفت متعجب

  مالحظهی و ب یبا آرامش کنارم نشست ینجوریهم-

که االن تو وجود منه و   ی. از گرگ هار یکنیم یدلبر

 !یتو تشنهس غافل دنیواسه در

 

هام افتاد. لب  نیاز تعجب ب یاریحرفاش ش دنیشن با

 مانی. پنییدادم پا نویماش یشهیو ش دمیدستمو عقب کش

 یبود. سرشو به پشت یمن راض  دنیهم از عقب کش

  .دیکش نیو سنگ قیداد و چندتا نفس عم هیتک یصندل

  :گفتم فتهیروشن کنه و راه ب نویماش نکهیاز ا قبل

  چند لحظه صبر کن-
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  رونیبه رو بباز کردم و جع فموینگاهم کرد. ک منتظر

  دنیعکس العملش رو بعد از د خواستی. دلم مدمیکش

  :. با شوق جعبه رو به سمتش گرفتمنمیدستبند بب

  تولدت مبارک -

شده بود و حرکاتش با تعجب همراه بود. جعبه  ریغافلگ

  .رو از دستم گرفت و قدرشناسانه نگاهم کرد

 

 ؟یبازش کن یخوا ینم-
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ود. جعبه شده بود و حرکاتش با تعجب همراه ب ریغافلگ

  .رو از دستم گرفت و قدرشناسانه نگاهم کرد

  ؟یبازش کن یخوا ینم-

در جعبه  یکردم. به آروم یو لبخند نگاهش م  اقیاشت با

. دیبو کش قایبسته، عم یرو باز کرد و عطر منو با پلکا

  یچشماشو که باز کرد نگاهش به من بود. لبخند کمرنگ

کرد و با دقت . لمسش دیکش رونیزد و دستبند رو ب

ابروهاش   نیاز سر دقت ب ینگاهش کرد. اخم یشتریب

  :جا خوش کرده بود

  نی ... انیا نیثم-

  :دمیخند

  ؟یچ نیا-

  !!از موهاته؟-

  :از سر تعجب کرد یتکون دادم. خنده ا سرمو

  !!!تو دختر  یکرد کاریچ-
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رون پاش   یمچش فشرد و مچش رو نیرو ب دستبند

نگاهم کرد و    یو طوالن فتهیافتاد. سرشو تکون داد و ش

  :به آغوشش اشاره کرد

  نجایا ایب-

شونه   نیبازوهاش جا گرفتم. سرشو ب نیجلوه و ناز ب با

. دست من دیو گردنم خم کرد و عطر تنمو نفس کش

ش   قهیپشت سرش قرار گرفت و کنار چونه مو به شق

 م،یچسبوندم که تنگ تر در برم گرفت. از هم که جدا شد

  :گفت عیسر

  برام ببندش-

  نکهیرو دور مچ دست راستش بستم و از ا دستبند

لبم  یرو یکرده بودم لبخند ی نیب شیاندازه شو درست پ

دستشو باال آورد و بهش نگاه کرد.    مانینشست. پ

بتال رنگ دور مچ پهن و مردنه ش، قلب م اهیدستبند س

  .شده مو غرق لذت کرد

زنگ   مانیپ یکه گوش می رستوران بود یها  یکینزد

  یتو یمهد یو صدا  کری اسپ یخورد. گذاشت رو
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پس؟ همه  نیومدی: » الو داداش چرا ندیچیپ نیماش

  « میمنتظر شمائ

  میکینزد-

  :دمیکه قطع کرد پرس تماسو

  هستن امشب؟ ایک-

 میبود و ن  ییکه سرباال ابون یخ هی یتو دیچیپ مانیپ-

  :به من کرد و گفت ینگاه

هست که   ارمیاون دفعه، کام شیدیداداشمو که د یمهد-

با  مهیمی صم یاز دوستا یکیو  هیمیقد یاز بچه ها 

که از زمان دانشگاه با   لی و کم میمر ا،یخواهرش سون 

که ازدواج کردن، پژمانم هست   شهیم یسال  هیو  میهم

وقته باهامون کار   یلیو اونم خ هیمهد ی که از دوستا

  کنه یم

  همشون کارمنداتن؟-

  آره ا یاز سون ریغ-

پارک کرد و دست تو  ابونی خ بی خالف جهت ش نویماش

 .می دست هم وارد رستوران شد
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 یرستوران چرخوند و به گوشه  ینگاهشو تو مانیپ

  :رستوران اشاره کرد

  اونجان-

هشت نفره بود که دوتا   زیم هینگاهشو گرفتم،  جهت

 میدیرس یدختر و چهارتا پسر پشتش نشسته بودن. وقت

خوش   یاز همه با مهدهمشون بلند شدن. اول  زیکنار م

منو  یقفل شده  یدستا  یکردم، نگاهش رو یو بش

پنجه شو   مانینشست و لبخندش عمق گرفت. پ مانیپ
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م انداخت و رو   ونهآزاد کرد و دستشو از پشت دور ش

  :به جمع گفت

  ... نامزدمنیبچه ها ثم-

حرفاش منو نامزد  نیب  یقبل از اون روز چندبار تا

بود  یبار نی اون روز اول یخودش خطاب کرده بود ول

اراده خواستم   یکرد. ب یم یمعرف ینجور یکه منو ا

جمع  یسرمو بلند کنم که شونه مو فشرد. نگاهو تو

دست آزادشو   مانیما بود. پ یچرخوندم، چشم همه رو

نشسته   زیم  ستکه سمت را یبه سمت دختر و پسر

  :بودن گرفت و گفت

  میو خانومش مر  لهیکم شونیا-

پسر قدبلند و  لیکرد. کم کیکوتاه سالم عل باهاشون

روشن.  یو موها  زیر یعسل  یبود، با چشما یکلیه

بود با قد متوسط و اندام توپر و چهره  یهم خانوم میمر

  ی. پوست روشندیرس  یبه نظر م یجد یکه کم یا

نشده و   ی سرباال که معلوم بود جراح ینیداشت با ب

روشن و  ی ابروهابود و  ی. چشماش قهوه اهیعیطب

  .داشت یهاشور خورده ا
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 یکه سه تا صندل زیم ی گه یدستشو به طرف د مانیپ

  :پشتش قرار داشت گرفت

  پژمان نمیوا ای و خواهرش سون اریکام-

 یبود. چشم و ابرو و موها  مانیهم قد پ  بایتقر اریکام

با لبخند رو بهم   یسبزه و وقت یداشت با پوست یمشک

هم مثل  ا یچپش چال افتاد. سون یسالم کرد، گونه 

برادرش بود.  هیبرادرش قدبلند بود و صورتش هم شب

منتظر موند تا من بهش سالم کنم. سالم کردم که در  

  :زد و گفت یجوابم لبخند مصلحت

  زمیسالم عز-

لباش بود که منو  یرو ی طونیلبخند شوخ و ش انپژم

  :گفت مانیرو به پ ی. وقتنداخت یپسرعموم آرمان م ادی

  نیایماشاال داداش چقدر به هم م-

 یومهد مانیشدم. پ ایپوزخند محسوس سون متوجه

نشستن، من طرف راست   زیدوسر م یدوتا صندل یرو

من هم  ینشستم و رو به رو لیو کم میو کنار مر مانیپ

هم پژمان نشسته   ایو کنار سون ایو کنارش سون اریکام

فرد جمع  ن یمن جوون تر یبودن. ظاهرا از نظر سن
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رو راجع به  یا قهیدقبودم. غذارو سفارش دادن و چند 

صحبت کردن و  رشونیاخ یو قراردادها یمسائل کار

ه  من الجرم ساکت موندم. چشمم به بشقاب غذام بود ک

و  دمیدستم نشست. نگاهمو باال کش یرو مانیدست پ

  :نگرونش لبخند زدم. لب زد  ی رو به چشما 
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نگرونش لبخند   یو رو به چشما دمیباال کش نگاهمو

  :زدم. لب زد

  حوصله ت سر رفته؟-

 ینه... خوبه همه چ-

@
mahbookslibrary



  

که کنار من نشسته بود متوجهمون شد و آروم  میمر

  :گفت

منم  یحوصله  یش سر بره... حتخب حق داره حوصله -

   ...ویمسائل کار  نیا گهید کشهینم

  :بشنون ادامه داد هیکه بق یجور بعدم

  ا قصد ندارن بحثو تموم کننکه ظاهر ارمیو کام لیکم-

  :گفت لیکم

حرف   یدوس دار یخانومم... راجع به چ دیببخش -

 م؟یبزن

  

  :گفت یبا پوزخند اریکام

  نی... انقدر به زنت رو نده... اگه به الی بگذر بابا کم-

از رنگ مو و مدل  خوانیش مخانوما باشه که همه

 حرف بزنن زایچ نی و ا شیناخن و لباس و آرا
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از گفتن اون حرفا  اریمشخص بود قصد کام نکهیا با

 .ومدیاز حرفش خوشم ن چیمن ه یول هیشوخ

  :گفت میمر 

تر از بحث  جذاب  یلیچشه مگه؟... به نظر من که خ-

که باهاشون قرارداد  شهیم یعرب  یهاخیراجع به اون ش

 م یبست

  

  .دنیخند یهمگ

بود. طبع شوخ و  یفقط ظاهرش جد می مر  نکهیا مثل

که دسِت  مان یدست پ یرو   ایداشت. نگاه سون یراحت

گرفته بود، نشست و با مکث به   زیم  یمنو از رو

  :من نگاه کرد و یچشما

 جون؟ نیثم یلنز گذاشت-

  

  :دنیپرس یسوالو ازم م نینبود که ا یبار نیاول

  نه-

  :گفت می من جلب شد. مر یهم به چشما هیبق توجه
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 !!چشمات؟  هیچه رنگ-
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  عیسر دونهیکه انگار جواب مسئله رو م یجور  یمهد

  :گفت

  هیآب-

  :گفت میمر

 ن؟ یثم نمتیکه... بب ستین ینه بابا... آب-

  

  :کردینگاهم م یکردم. با ذوق و کنجکاو نگاهش
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 فکر کنم  هیداره چشمات... طوس یبیچه رنگ عج یوا-

  

بشقابش ضرب گرفت  یبا قاشق و چنگالش لبه  پژمان

  :و گفت

قشنگه....  یلی ... تو که چشمات خدیفرمایشاعر م-

  بهیعج یلیرنگ چشمات خ

نگاه کردم که   مانیو به پ دمی. منم خنددنیخند یهمگ

به پژمان کرد و دست  ینشون نداد فقط اخم یواکنش

لبش نشوند و رو  یرو یلبخند زورک  ایمنو فشرد. سون

  :به من گفت

از خودت برامون بگو... چند سالته   کمی  زمیخب عز-

 یاز من که معمار ریجمع به غ نیتو ا ؟یخوند یچ

  اقتصادن  یهاخوندم همه بچه

  و دو سالمه ستیخوندم... ب یمن روانشناس -

  :دیکرده باشم خند فی که براش جوک تعر انگار

 که هنوز  یابچه  یلیخ  زمیعز یآخ-
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جمع هشت   یهمتکلم وحد ای بسنده کردم. سون یلبخند به

  :نفره شده بود

 بود؟ یچ مانیواسه ُمخ کردن پ تتیحاال رمز موفق-

  

دستشو پرت    یقاشق تو مانیپ ا،یحرف سون نیاز ا بعد

  .بشه جادیا یبد  یبشقابش که باعث شد صدا یکرد تو

لب با عتاب اسم خواهرشو صدا زد.   ریآروم و ز اریکام

اما   ایفرو رفت. سون یاسکوت آزاردهنده یجمع تو 

  یچ نهینگاهشو دوخته بود به دهن من که بب الیخیب

 :جوابشو داد مانی. پدمیجوابشو م

  

 بود ش یکم حرف تشیرمز موفق-

  

سرشو   ارمیکام یحت دن،یخند هیبق مانی حرف پ نیا با

  :اوردیکم ن ای. سوندیتکون داد و خند
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خونده انتظار    ی... نامزدت چون روانشناسنطوریکه ا-

تا  کننیاول سکوت م نای... ارهیهم ازش نم یاگه ید

  انیکنن بعد به حرف م ل یطرفو تحل تی خوب شخص

  :گرفت و روبه من گفت دهی ناد مانویپ ینگاه اخمو بعدم

  بپرسم؟ تونمیوال مس  هیخانوم روانشناس  گمیم-

قصد نداشت دست از سر من برداره... حدس   ظاهرا

و منو به چشم دشمن  مانهیچشمش دنبال پ نکهیا

 ادیبهش حمله کنه، ز دیکه هرلحظه با نهیبیم یآشکار

  .نبود یکار سخت

و رو به  دمیکش رونیب مانی دست پ ریآروم از ز دستمو

  :با لبخند گفتم ایسون

  بپرس-

روابطم مثل تو موفق   یتو تونم یانقدر پرحرفم ممن که -

 باشم؟

  

 نم یکف دستتو بب دیبا گهیواسه اون د-
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  ی. چشمادنیخند زیهم ر ه یخنده بق ریزد ز یپق یمهد

 یدهیو لبخند ماس خوندنیدوئل فرا م هیمنو به   ایسون

دست کم  فشویحر یاد یز دادیلبش نشون م یرو

  :گرفته

 !؟؟یندازیدستم م یدار-

  

هم داشت! تموم شب منو به سخره رفته   ییرو عجب

من  گفتیو حاال م زدیبچه باهام حرف م هیبود و مثل 

 .دستش انداختم 

کردم   یجمع چرخوندم و لبخند زدم و سع نینگاهمو ب 

به وجود اومده  نیرو بدم هم جو سنگ ایهم جواب سون 

  :رو عوض کنم 

  نیخوندم... کف ب یقربون شکل ماهت من روانشناس-

  ستمیکه ن

*** 
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پشت فرمون نشسته بود و متفکر مشغول  مانیپ

  .بود یرانندگ

  !یدار یخوب  یدوستا-

  :باال رفته نگام کرد یابروها با

  !واقعا؟-

 البته ایآره خب... به جز سون-

  

  :تکون داد یابه حالت بامزه  سرشو

  ستیدوست من ن ایسون-

  :بهش نگاهم کردم یچشم  ریدهنم ز یتو دمیکش لبامو
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  عاشقت هست؟؟ ؟یعاشقت چ-

داد چشمام گرد شد و   یال یخیب نیکه در ع یجواب با

  :روبهش نشستم

 باشه دیشا-

  

  !؟یچ یعنی-

  جواب دادم یدیسوال پرس هی... گهید نیهم یعنی-

  عاشقته؟ یعنی-

به رو به روش زل   یشینما یو با لبخند کردی نم نگاهم

 .زده بود

  

  ... با توام ؟مانیپ-

  هووم؟-

  عاشقته؟ گمیم-

  :جواب داد یتفنن

  نباشه؟ تونهیم-
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  :صداش زدم وارسرزنش 

  ...مانیپ-

  :بهم انداخت و آروم گفت یایزد و نگاه جد لبخند

  تشکر کنم  ایبرم از سون دیبا-

که ادامه    کردمی آغشته به استفهام نگاش م یاخم با

  :داد

  یکن  یبار حسود نیباعث شد تو واسه اول-

  :باال گرفتم دستمو

  نکردم یمن حسود-

  :زد و گردنشو خم کرد ییدندون نما لبخند

  یباشه... نکرد-

 ایشما بوده   نیب یزیبدونم تو گذشته چ خوامیفقط م-

  نه؟

 نبود  یباشه ول تونستیم-

  

  :زدیام موج مباال رفته یصدا یتو یکالفگ
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  ...مانیپ-

  یزنیاعه... چرا داد م-

  جواب بده قیباشه؟ خب دق تونستیم یچ یعنی-

  ...نبود ی اگه خواهر کام دیشا یعنی-

  :اسمشو لب زدم که گفت ناباورانه

چرا  ی جوابشو ندار  دنیطاقت شن ی... وقته؟یچ-

  ؟یپرسیم

  ...واقعا که-

 

زدم و نگاهمو دوختم به   هی تک یبه صندل نهیبه س دست

 .ابونیخ

  

  ن؟ی... قهر کرد دوباره... ثماینچ... ب-

 

 .ندادم جوابشو
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 ن؟؟ یثم-

  

 :مو گرفتجلو آورد و چونه  دستشو
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  منو نگاه کن-

تر مو آزاد کنم که محکم خواستم چونه  یسرکش با

  :گرفتش

  منو نگاه کن  گمیاعه... م-

  :نگاه کردم که گفت بهش
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  یکنینم دای نگرد، چون پ یمن دنبال کس یتو گذشته-

تو  یاگه یقبل از من دختر د یبگ یخوایم  یعنیهه... -

  نبوده؟ تیزندگ

  ؟یکنیفکر م یخودت چ-

  معلومه که بوده-

سر و ته بوده...   یب یهااگرم بوده از اون دست رابطه -

 ... one night stand ا؟ی خارج نیبهش ا گنیم یچ

جوون بودم... اون   یلیبوده که خ یاونم مال زمان 

 ...دو سالم بود  یکیو  ستیها همش بموقع 

  

 یتنها زندگ مان یتعجب نکردم از حرفش. خب پ یلیخ

  .بود یخوب که نه عال شمیو اوضاع مال کردیم

دار که ذاتا دوست و پول   بایمرد جوون، باهوش، ز هی

 یعنی موند،یتنها نم  یلیو مظهر مالحت بود، خ یداشتن

ها ازش تنها باشه، زن خواست یخودشم م یاگه حت

  .گذشتنینم

@
mahbookslibrary



پر باشه از  مانیپ یتو گذشته دادمی م حیترج منم

  یایجد یشخص مهم و رابطه  یشبه ول ک ی  یهارابطه 

 .نبوده باشه شیتو زندگ

  :مکث گفتم یبا کم 

 البد؟ یاستندها داشت تیهم از اون وان نا ایبا سون-

  

  :اسممو صدا زد یادهیو کش زیآملحن عتاب  با

  ن؟یثم-

  :گفتم زیو ت تند

  ه؟یچ-

  ای... به همون سونادیبه تو نم یخوب باش، بدجنس-

  ادیم

  ایبا سون دمی! من فقط پرسیبحثو به کجا کشوند نیبب-

  نه؟ ای یداشت یاگذشته

  !هیمنم گفتم نه... معلومه که نه... اون خواهر کام-

  :شده بودم.  صدامو بردم باال یعصبان گهید
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باهاش   اره یفقط چون خواهر کام یعنیاعه اعه... -

  ؟ینبود

  ستین نینه فقط که ا-

  ؟یپس چ-

  میبود... اون ازم خواست که با هم باش شی چند سال پ-

از  شتریواقع انتظار اون از من بو بهش فکر کنم. در 

 نی از ا شتریب یل یشبه بود، خ  هیو  یسر سر یرابطه  هی

 می... منم بهش گفتم که »نه تنها تو زندگخواستیم

بلکه اونم خواهر   ستین  یجد یرابطه  هی  یبرا ییجا

بهش  یاگه یجور د تونمینم منو  مهی میدوست صم

...  شینگاه کنم« اونم بهش برخورد و رفت دنبال زندگ

 ...نیهم

  

  :اخم و سکوت نگاهش کردم که برآشفته گفت با

  ... اَهگهیاخماتو وا کن د-

  خوامینم-

  :دیو به زور دستمو گرفت و بوس دیخند صدادار
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 حسود کوچولو-

  

  :دمی پرس اریاختیب

 یجد یرابطه  هی یبرا ییجا تیحاال با من، تو زندگ-

  هست؟

بعد صورتش غرق  ی با تعجب نگام کرد ول اولش

  :شد و با خنده گفت طنتیش

  رمتیگیم یباش یخوب ی... اگه بچهزمیآره عز-

  .خنده ریز می و جفتمون زد میبه هم نگاه کرد هیثان چند

*** 
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باز  دیکردم و در خونه رو با کل یخداحافظ مانیپ از

 نیماش ی خال یجا دنی. با داطیح یکردم و رفتم تو

انداختم.  م یبه ساعت مچ یمامان تعجب کردم. نگاه

که به طرف  نطور یشب بود. هم ی قهیساعت ده و ده دق

تا به  دمیکش رونیب فمیاز ک مویشرفتم، گو یپله ها م

عالمه تماس ناموفق از   هی دن یمامان زنگ بزنم و با د

جاخوردم و نگران شماره شو  یطرف مامان، حساب

  :باالخره جواب داد نکهیگرفتم. چند تا بوق خورد تا ا

  ن؟یالو ثم-

  ؟ییشده؟ کجا یمامان؟ چ-

  ؟ییتو کجا-

  خونه دمیمن االن رس-

  ؟یدیجواب نم زنمیزنگ م یچرا هرچ-

  شده؟ یمتوجه نشدم... چ-

  ؟یاز تبسم خبر ندار-
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خاموش   شیبهش زنگ زدم گوش  یتبسم؟! نه... عصر-

  بود

  رضوانم... تبسم گم شده یمن خونه -

  ؟یچ یعنیگم شده؟! -

دعواش شده و از خونه    دیبا عمتو آقامج نکهیمثل ا-

  کجاست؟ دونهینم یرفته، تا االنم برنگشته و کس 

  از دوستاشه یکی یخونه  دیخب شا-

 اشنی دوستاشم هم دانشگاه شتر ی. بمینه همه جارو گشت-

  ستیکه اکثرا تهران ن

  اونجا امینگران شدم... منم دارم م یوا یا-

  اونجا ادیب دینه نه... تو خونه بمون... شا-

  مویمبل نشستم. روسر یقطع کردم و نگران رو ویگوش

تبسم رو گرفتم. خاموش بود. از  یدر آوردم و شماره 

رو داشتم.  انیشا یکاش شماره  یفکرم گذشت که ا

  قیخواستم که از طر یروشن کردم، م مویداده گوش

دادم که اون   یکنم، احتمال م دایپ انوی شا نستاگرامیا

وصل  میگوش نترنتیا نکهیشه. همازش خبر داشته با
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ظاهر شد. با  میگوش یرو  نستاگرامیا ام یشد، آالرم پ

  .چک کردم رکتمویعجله دا

  «؟یدار  ی... از تبسم خبرانمی... شانیثم سالم»

 شیبعد امیحدود ساعت هفت فرستاده بود و پ نارویا

منه  یشماره  نیا نیساعت نه شب بود. » ثم یبرا

 « ریلطفا باهام تماس بگ
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که برام فرستاده بود رو گرفتم.  یشماره ا یمعطل بدون

  یتو یخسته و مردونه ا یبعد از دوتا بوق کوتاه، صدا

 :دیچیپ یگوش

  بله؟-

  انیالو شا-

  :جان گرفت یکم صداش

  ؟ییتو نیثم-

  شده؟ یآره خودمم... چ-

  ؟یاز تبسم دار یخبر-

  خبرن یهمه ازش ب ینه از عصر-

  خدا ی... وایوا-

  ان؟یشده شا یچ-

  دم غروب به من زنگ زد-

  خب؟-

  من شیاصفهان پ ادیگفت با خونه قهر کرده و داره م-

  ؟ییچ-
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نگرفتم و گفتم که بهتره برگرده خونه و  شیمنم جد-

پدر و مادرشو نگران نکنه. اونم ناراحت شد و از اون 

  نرفته خونه؟ یعنیخدا...   ی... وادهیموقع جوابمو نم

ممکنه اومده باشه اصفهان؟ مثال بره   یعنینه نرفته... -

  خوابگاه؟

  لنیآخه هنوز کالساش شروع نشده... خوابگاه ها تعط-

گلوم خشک شده بود. فکرم مثل کودک   ینگران از

  .دیپر یم ییهر لحظه به سو  یگوشیباز

... فردا صبح که  فتمیش مارستان یمن االن تو ب نیثم-

  هی کنمیتهران. خواهش م امیبدم زود م لی تحو فتویش

امشب اگه  ه،یکن. اون دختر ساده ا داشیپ  یجور

چرا ... خدا منو لعنت کنه شمیم وونهیبمونه من د رونیب

  نگرفتم شیجد

به تو  ی... وقتم یخب بهتره آروم باش یلیخب... خ یلیخ-

  زنگ زد نگفت کجاست؟

  ...نالِ یچرا گفت رفته ترم-

  ممکنه هنوز اونجا باشه؟-
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  دونمی... نمدونمینم-

مبل   یجلو زی م یانداختم رو ویقطع کردم و گوش تماسو

تونستم همونجور  یدادم. نم ه یمبل تک یو سرمو به پشت

بود و مامانم  روقتیرفتم دنبالش. د یم دیبا نم،یبش

زنگ   دیکه به ذهنم رس یفکر  نیبرده بود. اول نویماش

 بود، مانیزدن به پ
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که   یفکر نیبرده بود. اول نویامانم ماشبود و م روقتید

از   ویگوش عیبود، سر مانیزنگ زدن به پ  دیبه ذهنم رس

چنگ زدم، چراغ چشمک زنش فعال شده بود   زیم یرو
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  مانویپ یدر شرف تموم شدن بود. شماره شیو باتر

شو گرفتم گرفتم اما جواب نداد. دوباره و چندباره شماره

 یمامانم گرفتم ول ینکردم. شماره افتیدر یاما جواب

  .اونم جواب نداد

 

و زنگ زدم به آژانس. تا  دمیپوش مویروسر عیسر

کنم،   یط اطویسالن خونه تا در ح نیب یفاصله  کهیوقت

  .ازش نشد یخبر یگرفتم ول مانویپ یمجددا شماره

 میآژانس، گوش نیماش ی نشستم تو نکهی محض ا به

هم   یخاموش شد. اعصابم ُخرد شده بود، پلکامو رو

 .فمیپرت کردم تو ک مویفشردم و گوش

 

توقف کرد رو به راننده  نالیدر ترم یکه جلو نیماش 

  :گفتم

 گردم؟یتا من برم دیصبر کن شهیآقا م-
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دارم  سیسرو  یی... من جاستیمتاسفانه امکانش ن-

 برگردم دیزود با

  

شدم. از تمام  نالیرو حساب کردم و وارد ترم هیکرا

چند  یبود که ط نیجواب همشون ا یول دمیپرس  هاشهیگ

از تهران به اصفهان حرکت   یاتوبوس ریساعت اخ

از   یکی یرو  هوده،یب ینکرده. خسته از جست و جو 

که از   یآب معدن یمحوطه نشستم و در بطر یهامکت ین

  .آب خوردم یقلپ چندبودمو باز کردم و  دهیبوفه خر

 

رو گشتم؛ نمازخونه،  نالیگوشه و کنار ترم یساعت کی

و  یبهداشت یهاس یسالن انتظار، سرو ،یغذاخور

  .دیکه به فکرم رس یاگه ید یهرجا 

شب بود و هر لحظه    میدوازده و ن ک ینزد ساعت

آژانس از   ی. نور تابلوشدیتر مخلوت و خلوت   لنایترم

  .دور توجهمو جلب کرد

پاشنه بلند سخت بود؛ خسته   یهارفتن با اون کفش راه

بود  یو آهسته به سمت آژانس قدم برداشتم. تک اتاق
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واقع شده بود،   نالیترم ی دِر خروج کی نزد بایکه تقر

از  دمویکردم ام یدم آژانس پارک نبود، اما سع ینیماش

  .دست ندم

  یهم گذاشته بودن، صدا یاتاق آژانس رو رو در

. چند تقه به در ومدیاتاق م ی از تو یامردونه یهاخنده

تر به در  محکم بارنیمجددا و ا دن،یزدم اما انگار نشن

آروم شد رفتم داخل. پسر  ی صداشون کم یزدم و وقت

  گهینشسته بود و دوتا مرد د زیپشت م یکل ی جوون و ه

 یجوون بود، رو یکیو اون  انسالیم شونیکیهم که 

نشسته بودن. نگاه هر سه   زیم یجلو یهایصندل

  کهی. در حالدی من چرخ یسرتا پا یتاشون با تعجب رو

  کیمانتومو به هم نزد یهاساعدم بود لبه یرو فمیک

  :کردم

  سالم-

 یینشسته بود انگار که آدم فضا زیکه پشت م یپسر

  :گرد شده گفت یباشه با چشما دهید

  دیسالم... بفرمائ-

  خواستم یم نیماش-
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 !االن؟-
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  ست؟ین یبله. مگه آژانس شبانه روز -

ساعت  می. تا نمیندار نیاالن ماش یاعه چرا هست ول-

 گه ید

  

  مونمی منتظر م رونیباشه ممنون... پس من ب-
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زل زده بود به من و   میکه داشت یکوتاه یمکالمه  نیح

گرفتم. خواستم برم سمت  دهی. نادرفتینگاهش هرز م 

 :در که گفت

  

 دیمنتظر بمون نجای هم نیخوایم-

  

  :اخم گفتم با

 مونمیم  رونیب ریخ-

  

  ینشسته بود و تمام مدت جور یصندل یکه رو  یپسر

  یبه فالسک رو ست،یکه انگار لباس تنم ن کردی نگام م

  :گفت یاشاره کرد و با لحن خندون زیم

 م یدر خدمت باش ییبفرما چا-

  

 بستمی. درو که مرونیاشمئزاز رومو گرفتم و رفتم ب با

  :دیبه گوشم رس شونیکی یصدا
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 بود پسر ی.. عجب-

  

  یم در هم شد. صداکه به کار برد، چهره  ی کیلفظ رک از

بار از  نیهزارم یخندشون دوباره به هوا رفت. برا

 یاچاره  یشده بودم ول مونیپش ییجا نیاومدنم به همچ 

 نیساعت به بدتر می. اون نموندمی منتظر م دیهم نبود با

  .شکل ممکن گذشت نیتری و طوالن

که  ییو فضا ی کیشب بود و من تو اون تار کی ساعت

  یتو یکه حت یآور بود، با استرس مشهودبرام خفقان

 یرنگ و رو رفته  مکتین یبود، رو انیع دنمینفس کش

  یرنگ یانقره دیپرا یآژانس نشسته بودم. وقت  یجلو

اومد  رونیاز آژانس ب یکلی پسِر ه ستاد،یآژانس ا   یجلو

  :و گفت

  دیرس نیبفرما... ماشخانوم -

  

و به  دمیکش یگفتم و نفس یلب خداروشکر آروم ریز

  .پا تند کردم نیسمت ماش
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که   یزیزودتر از چ نیخلوت بودن، واسه هم هاابون یخ

  .خونه دمیرس کردمی فکرش رو م

 دمیلبمو گز دم،ی در خونه د یجلو  مانویپ نی ماش یوقت اما

رو حساب کردم و راننده رو  هیلرزون کرا یو با دستا

  .فرستادم بره

 .دیتازه منو د مانیباز کردم پ نویدر ماش یوقت
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که   ادهی. پدیتازه منو د مانی باز کردم پ نوی در ماش یوقت 

آژانس رفت.  نیهم به سمت من اومد. ماش انمیشدم پ

 مانی. پدی چیپ یکوچه م یکفشم تو یپاشنه  یصدا
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. دیسرتا پام چرخ  یمقابل من و نگاهش رو دیرس

  :چشماش به خون نشسته بود، بازومو محکم گرفت

  ؟یبود یکدوم گور-

  ...مانیپ-

زهر مار... االن ساعت چنده؟... االن وقت  مانویپ-

  موندن توئه؟ رونیب

 یاز حد تصورم عصبان شیبازومو تکون داد، ب یعصب

  :بود

  یبود یکدوم قبرستون نمیبنال بب-

  میتو صحبت کن می...زشته برششیه-

 اطمونیو منو دنبال خودش کشوند. در ح دیکش دستمو

 یدرو کامل باز کرد و منو هل داد تو مان یباز بود. پ

تو هم. شونه هام از ترس باال   دیو درو محکم کوب اطیح

 مانیپارک بود. پ اطیح ی مامان گوشه  نی. ماشدیپر

و شونه هامو گرفت و محکم فشرد.   ستادیروبه روم ا

شد.  یو اخم از صورتش جدا نم دیکش یتند تند نفس م

  :بود ینشدن مهار  یتموم حرکاتش توام با خشونت
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  تر بشم وونهید نینذار از ا ؟یکجا بود نمیزود بگو بب-

  ....رفته بودم دنبال تبسم... دختر عمه م... آخه گم ش-

  :حرفم ونیم دیپر

  کجاست؟ یدونیمگه م-

  نه حدس زدم-

  دنبالش؟ یکجا رفته بود -

  :گفتم یلرزون یچشم گرفتم و با صدا-

  نالیترم-

بگه   یزیهم فشار داد. خواست چ یرو یعصب پلکاشو

آروم   مانی. پرونیکه مامان در سالنو باز کرد و اومد ب

. با دیبه صورتش کش یشونه هامو ول کرد و کالفه دست

  :گرفتم مانیمامان چشم از پ یصدا دنیشن

  مامان؟ من که مردم و زنده شدم یکجا بود نیثم-

  رفتم دنبال تبسم-

  میزن یزنگ م یخاموشه هرچ تیگوش یواسه چ-
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و با لحن مظلوم و تن  دمیکش رونیب فمیاز ک مویگوش

  :گفتم یرفته ا لیتحل یصدا

  خاموش شد-

  عیبهم انداخت و سر یو اخم آلود ینگاه عصب مانیپ

  :دمیچشم گرفت. رو به مامان پرس

  از تبسم نشد؟ یخبر-

...  یتبسم کم بود توهم اضافه شد ،ینه. مردم از نگران-

گفتم  مانیزنگ زدم به پ یستین دمیاومدم خونه د یوقت

رسوندتت   یکه گفت از وقت مانی. پنیباهم باش  دیشا

  دلشوره منو کشت  گهید خبرهیخونه ازت ب 

  :کردم مانیبه پ رو

  یچندبار بهت زنگ زدم، جواب نداد-

  یقابل بخشش ریمحلم نذاشت. به چشم اون گناه غ مانیپ

  :مرتکب شده بودم. رو کردم به مامان

  به توام زنگ زدم مامان-

کردم. از سر شب تا   یداشتم رضوانو تر و خشک م-

  حاال دوتا سرم بهش زدن
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بود. اگه به خاطر حضور   یناراحت و عصب  یلیخ مانیپ

داد.   یمخشمشو نشون  یچجور دونهیمامان نبود خدا م

  :زدم. به مامان گفتم یباهاش حرف م دیبا

 ؟یذاریمامان چند لحظه مارو تنها م-
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کرد.  ینگاه م نوییپا مانیتو صورتم تند شد و پ مامان

  :رو به نگاه خشم آلود مامان با تزرع لب زدم

  کنم  یخواهش م-
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که به قصد تنها  یبود وقت یمامان ناراض یپا سرتا

 مان،یرفت. رفتم سمت پ یگذاشتن ما، پله ها رو باال م

کردم   یو سع ستادمیدستشو گرفتم و رو به روش ا

  :مجبورش کنم تو چشمام نگاه کنه

  خوام ی... معذرت مینگران شد یلیخ دونمی... ممانیپ-

فکرم به کجاها که نرفت؟  یدونیم ؟یخوا یمعذرت م-

و من   یرون یشبه و تو تک و تنها اون ب کیساعت 

  ستیجا بند ن چیدستم به ه

  یخب صد دفعه بهت زنگ زدم برنداشت-

و انگشت اتهامشو به   دیکش رونیاز دستم ب دستشو

  :برآشفته گفت ،یبلند یسمتم نشونه رفت و با صدا

  جواب نده-

  :آروم باش باال گرفتم و آروم لب زدم یبه معن  دستامو

  شنوهی... آروم تر... مامانم مسیه-

  :به حرفم نکرد ییاعتنا

 یتا بردارم. به چه حق یگرفت یانقدر شماره مو م دیبا-

 ی رفت یوقت شب بدون خبر دادن و تک و تنها پاشد نیا
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  یهمه  ی! چرا فکر کرد نالیاونم کجا؟ ترم رون؟یب

 نیم ا کارهیپس من چ ؟یخودت انجام بد ی تونیکاراتو م

  تم من؟ کارهی وسط هان؟ چ 

 تشو یداشت عصبان یسع دایخش گرفته بود و شد صداش

بسم  نداشت و فکر ت یفیحال منم تعر نکهیکنترل کنه. با ا 

آروم کنم.   مانویکردم پ یسع یکرد ول یم وونمیداشت د

  :تو چشماش نگاه کردم

. دردت به جونم حرص نخور... یمن یتو همه کاره -

  نباش یبرات عصبان رهیبم نیثم

 ریشده و براق نگام کرد. تاث کی بار یاخم و چشما  با

. ناغافل دستشو باال آورد و دمینگاهش د یحرفامو تو

  :گفت مانیکه پ  دمیکش یفیخف نیآروم فشرد. هگلومو 

تو سرم  یشد من چه خاک یتار از موت کم م هیاگه -

  ختمیر یم

  .و مظلوم تو صورتش پلک زدم ره یخ ینگاه با

  یغلطا کن نیاز ا گهیبار د هیبه خاک مادرم  نیثم-

  ؟یفهم ی... مزنمیم شتیآت
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دوتا دستام، دستشو گرفتم و از دور گردنم باز کردم،  با

نکرد. دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرمو  یمقاومت

نتونست  شتریب هیش گذاشتم. چند ثان نهیس یرو

مقاومت کنه؛ دستاش باال اومدن و منو محکم به 

ش برداشتم  نهیس یخودش فشرد. سرمو که از رو

 یکردم، قطره ا هدستامو گرفت. نگران تو چشماش نگا

  :دیاشک از چشمم چک

  کجا رفته؟ یعنی... مانینگرانشم پ یلیخ-

  نداره؟ ویکس-

  ؟یچ یعنی-

  ؟یزیچ ی دوست پسر-

  :و گفتم دمیگز لبمو

  خبرهیاونم ب-

  :کرد اخم

  باهاش؟ یحرف زد-
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اصفهانه، گفت دم غروب  ست،یآره... اصال تهران ن-

 ادیو داره م نالهیباهاش حرف زده و گفته که ترم

  اصفهان

رفتنو انداخته تو اون  نالیفکر ترم ارویآهان پس اون -

  سرت

  نگاهمو گرفتم و لب باغچه نشستم کالفه

شونه م انداختمش.  یباز کردم و رو مو یروسر گره

م دستا یزانوهام گذاشتم و سرمو تو یآرنج هامو رو 

قدم به سمتم  هی مانیکردم. حس کردم که پ یمخف

برداشت، هنوز قدم دومو برنداشته بود که زنگ درو  

  ییزدن. هل شده و شوکه سرمو بلند کردم و با چشما

کرد و  ی. اخمردمنگاه ک مانویاز اشک بود پ سیکه خ

بالکن و  یبه سمت در رفت. مامان اومد تو عیسر

درو باز کرد. من  مانی. پمینگاه کرد  گهیهمزمان به همد

  یشونه  ی. چند قدم رفتم جلو و از رو دمید ینم یزیچ

تبسم بلند اسمشو صدا  دنیو با د دمییپا رونویب مانیپ

  :زدم

 تبسم-
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گفت و از بالکن خارج شد.  یشکرت بلند  ایخدا مامان

در کنار رفت و تبسم اومد تو. محکم  یاز جلو  مانیپ

  :بودن. تو صورتم نگاه کرد خیبغلش کردم. دستاش 

  دم دره ؟یکن ی زدن... پول راننده رو حساب م فمویک-

به تبسم انداخت و رفت تا  ینگاه زیسرزنش آم مانیپ

و بردمش  دمی راننده رو مرخص کنه. دست تبسم رو کش

. نییسمت پله ها. مامان هم در سالنو باز کرد و اومد پا

  :تبسمو رصد کردن یچشماش با نگران

  یدختر تو که مارو کشت یوا-
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  :لب گفت ریگرفت و ز یشماره ا شیبا گوش بعدم

  زنگ بهش بزنم هی شهیم وونهیرضوان االن داره د-

  :اومد رونیاز فاز سکوتش ب عایسر تبسم

  رمایم ذارمیمن م نجایا انیاگه اونا ب ییزندا-

  انیدر ب یخوام خبر بدم تا از نگران  ی... فقط مانینم-

  ن؟یثم-

که صدام کرد، تبسمو به مامان سپردم و رفتم  مانیپ

  :گفت مانیرو به پ ی. مامان با لحن تعارفمانیپ شیپ

  باال؟ یاینم-

  نیاستراحت کن  نی... شمام برروقتهینه د-

زد و با تبسم وارد سالن شدن. رو به   یلبخند مامان

  :گفت ستادم،ی ا مانیپ یرو

  راحت شد؟  التی خ گهیخب د-

  .تکون دادم سرمو

  زنگ بزن یداشت ی. کاررمیم گهیمن د-

  باشه-
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و  دیپشت گردنم گذاشت و آروم تنمو جلو کش دستشو

 می شونی. همونجور که لباشو به پدیبوس قی عم مویشونیپ

  :لب زد یی چسبونده بود، پر از دلجو

  !داد زدم سرت؟-

مشتم  یتو راهنشو یپ ی قهیبغض کردم و  ناخواسته

  فشردم

*** 
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شدن   دایفرستادم، پ انیشا  یکه برا یامیپ  یشب ط اون

  هیاون شب، ساعات اول یتبسمو بهش خبر دادم. فردا 

روز بود که خودش باهام تماس گرفت و بعد از سالم  

  :گفت  یمختصر

  دهیزنم جواب نم یبهش زنگ م یپس چرا هرچ -

  گم شده شمیزدن. گوش فشویک-

  نشده؟ شی خدا... خودش که طور ای-

   نه خوبه خودش-

  صداشو بشنوم دیبده بهش. با ویگوش نیثم-

  :گفتم یتو گوش  آروم

  ناراحته یلی خواد صحبت کنه... خ ینم-

  :کالفه شو فوت کرد نفس

آدرس خونه تونو برام  شهیمن تو راه تهرانم، م-

  نمشیبب دیبا ؟یبفرست

  فرستم یم-
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 ریش یمستقر شده بود. کم بایتو اتاق سابق شک  تبسم

تخت   یدر اتاق رو یگرم کردم و براش بردم. با صدا

  :شده بود زیخ مین

  ساعت چنده؟-

  گرم آوردم ریبرات ش اینُه... ب -

برداشت و دستاشو دورش حلقه   ینیس ی از تو  وانویل

  :کرد. گفتم

  تهران ادیداره م انیشا-

  :گفت تیعصبان با

  بره به درک-

  !تبسم؟-

  خوب خودشو نشون داد ه؟یچ-

  از خونه یچرا قهر کرد یهنوز بهم نگفت-

  :تو چشماش حلقه زد اشک

  یفکر کردن من خوابم... م نایعصر مامان ا روزید-

  دمیخواستم برم تو آشپزخونه که صداشونو شن
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  گفتن؟ یم یچ-

وقت حس   چیساال ه نی... تو تموم انیثم یدونیم-

 نیا شهیهم نکه یبا ا ستن،ین مینکردم که پدر مادر واقع

راجع بهش   یهرگز حس بد یول دونستمیم تویواقع

که من دختر  اوردنیوقت به روم ن چینداشتم. اونا ه 

  ستمین شونیواقع

  :ختنی ر اشکاش

 دن یشن بایشک ی مامان بابام تازه در مورد مشکل باردار -

باردار بشه،  تونهیم یکه با لقاح مصنوع دنیفهم نمیو ا

گفت » اگه اون زمان هم  یمامان داشت به بابا م  روزید

مثل   میتونست یکرده بود، ما هم م شرفتیمثل االن علم پ

   «میخودمونو داشته باش یبچه  وشای و س بایشک

 ری برگردوند و دستاشو محکم ز ینیبه س رویش وانیل

  :و اشکاشو پاک کرد  دیپلکاش کش

شدن  یمجبور نم گهید ی... اونجورگهید  گنیراست م-

  بزرگ کنن ارنیبچه از پرورشگاه ب

  یکنار تخت گذاشتم و سرشو تو زیم ی رو رو ینیس

  :بغلم گرفتم
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 یم تینبوده... چرا خودتو اذ نیتبسم... منظور عمه ا-

به عشقشون شک  ی... اونا عاشق توان. حق نداریکن

  یکن

  :گفت دهیبر دهیبغلم هق زد و بر تو

. به  نیبودن بهم دست داد ثم یاحساس اضاف روزید-

خنده و  یمعرفت هم زنگ زدم، بهم م یب انیاون شا

باش و برگرد خونه تون... ازش   یدختر خوب گهیم

و اون دوتا  یمتنفرم. بعدشم که رفتم تو اون پارک لعنت

زدن. اولش   فمویک خبری پسر موتور سوار از خدا ب

خواست   زبریمحکم گرفتمش، که با ت یول دیکش فمویک

ول کردم و رفتم  فویو بند ک دمیبزنه به دستم منم ترس

  عقب

نگم  یزیرفتم چگ میو تصم دمیموهاش کش یرو یدست

 .کنه یتا خودشو خال 
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  .دره یزنگ زد و گفت که جلو انیظهر شا  یکاینزد

عمه رضوان و قرار بود با عمه  یرفته بود خونه  مامان

ما، باهاش تماس گرفتم، مطمئن  یخونه  انی ب دیو آقامج

 ی. درو برافتنیراه نم گهیدو ساعت د  یکیشدم که تا 

 انیبه تبسم خبر دادم که شا یباز کردم، وقت انیشا

 :شد، منم گفتم یاز دستم عصبان ده،یرس

  

 روزیداز  ی دونیاومده... م نجایاون به خاطر تو تا ا-

  ایب مونه،یچقدر نگرانت شده. خودشم از برخوردش پش

 باهاش حرف بزن میبر
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خسته و صورت نامرتب وارد سالن  یبا چشما انیشا

شد. بهش خوش آمد گفتم. نگاهش به تبسم بود و 

 .کرد یاز من تشکر  رلبیز

  

  دیاتاقم. شما راحت باش رمیمن م-

ندادم و رفتم  یتیحوالم کرد که اهم یاچشم غره تبسم

  .اتاقم

  نیپاورچ نیرو تو اتاق موندم. بعدش پاورچ یساعت مین

سالنو   یها رسوندم و دوال شدم تا تو خودمو به پله 

عاشقانه روبه رو   یصحنه هی. منتظر بودم با نمیبب

که آخرش عاشقانه  مانیخودم و پ یبشم، مثل دعواها

رآورده نشد. تبسم داشت انتظارم ب یول شد،یتموم م

 .دستاش گرفته بود نیسرشو ب انمیو شا کردیم هیگر

رفتم آشپزخونه،  میرفتم و مستق نییها پاآروم از پله  

شربت درست کردم و دوباره برگشتم تو   وانیسه تا ل

رو برداشت و آروم تشکر  هاوان یاز ل یکی انیسالن. شا

  .کرد

  :گفت یاگرفته یبا صدا تبسم
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زودتر برو... مامان بابا و   ی کرد لیلطف کن شربتتو م-

 انیدارن م مییزندا

  

 زیم یرو  وانویهم فشار داد و ل یلباشو رو انیشا

  .رفتم اطیح  یش تا توبدرقه یگذاشت و بلند شد. برا

  ناراحته  یلیبهش حق بده خ-

بهم گفت از خونه   یوقت کردمیم  کاریچ دیتو بگو من با -

که به قهر و فرارش   کردمیم قشیتشو دیبا رون؟یزده ب

  ادامه بده؟

که دلش نشکنه مجابش   یجور  یتونستیم ینه... ول-

  برگرده خونه یکن

  :تکون داد یسر

 هیمونم. آروم تر که شد  یرو تهران م یچند روز-

  طاقت قهرشو ندارم نمش،یبب ادیکن ب یکار

  :زدم لبخند

  ؟یبمون یرو تهران دار ییجا-

  دوستم یخونه  رمیآره... م-
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  باشه-

  :لب زد صادقانه

  نیممنون ثم-

 .بهش پلک زدم رو

  

و عمه و  دینگذشته بود که آقامج انیاز رفتن شا یزیچ

حال و روز عمه و شوهرش   دنی. با ددنیمامانم رس

حال به سمت تبسم  شونیواقعا حالم گرفته شد. عمه پر

هق و با هق  دیدر آغوشش کش تابیو بپا تند کرد 

  :گفت

دلت اومد منو از  یدورت بگردم مادر. چطور یاله-

.  کنمی عوض نم ای. من تورو با دنیبذار  خبری خودت ب

  یخوشحال  بایفقط داشتم واسه شک  روزیبه خدا د

  .کردمیم

. رفتیش متبسم رو گرفته بود و قربون صدقه محکم

هم جلو رفت و عمه  دی. آقا مجمیما هم متأثر شده بود

 :دیرو عقب کش
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...  یکنیم ه یگر یدار روزیآروم باش رضوان. از د-

  هاکشهیو سرم م یهوش یاالن دوباره کارت به ب

  :به تبسم انداخت ینگاه جد بعدم

  دختر خانوم یپس بد دیکارتو بعدا با نیحساب ا-

و تبسم سرشو تو آغوشش  دیپدرانه در آغوشش کش و

 .کرد یمخف
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 یمحبت پدر یبغض نگاهشون کردم. دلم کم با

 .بودم بینصیازش ب شه یکه هم یزی خواست... چ

  

از تبسم خواستن   دیاز ناهار، عمه رضوان و آقامج بعد

تبسم سرشو انداخت   یکه باهاشون برگرده خونه ول

  :گفت نوییپا

  بمونم ییزندا یرو خونه یچند روز خوامیم-

تا خواست   یعمه لونه کرد ول یدوباره تو چشما غم

که   یدستشو باال گرفت و به سکوت دیبگه آقامج یزیچ

 .بود دعوتش کرد تیرضا ینشانه 

  

  :دمیپرس یاومد دنبالم و وقت مانیاون روز پ عصر

  م؟یریکجا م-

  :گفت فقط

  یفهم یخودت م-

به طرف دستبند دور مچش روونه شد و لبخند  نگاهم

  :متوجه نگاهم شد و دستبند رو لمس کرد مانیزدم. پ
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  دوسش دارم یلیخ-

  از من؟ شتریب-

  از تو شتریب-

  :اخم نگاهش کردم که با لبخند گفت با

از تو   شتریب زویچ چیکس و ه چیه ایدن  نیمن تو ا-

اگه دوسش دارم فقط واسه  نمی... انمیریدوست ندارم ش

 توئه  یو از موها شیکه تو بهم داد نهیا

  

ش گذاشتم. شونه یشدم و سرمو رو زونی بازوش آو  از

سواال، اونو   لیقب نیا دنیکه با پرس ومدیم شی پ یگهگاه

وادار کنم که به عشقش اعتراف کنه. اونم بدون 

که دوسم داره و منم  گفتیخلوص م تیو درنها قهیمضا

که انگار    یاونقدر ختمیری براش ناز م تونستمیتا م

 .وجود نداره ،یتر از من در کل جهان هستفتانه 

    

  :نگه داشت ابونیخ ه یتو  نویساعت بعد ماش مین

  شو ادهی... پمیدیخب رس-
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  :به اطراف انداختم ینگاه

  کجاست؟ نجایا-

سمت راست اشاره کرد، جهت نگاهشو دنبال کردم.  به

نگاهش کردم و  یجیبود. با گ نیماش شگاهینما هی

  :تکون دادم  یسرمو سوال

  م؟ یینجا یچرا ا-

  میبخر نیتو ماش یبرا می! خب اومد؟ید یهنوز نفهم-

  خواستم؟ نیمن ماش-

داشته  نیکه ماش خوامیخودم م ؟یمن گفتم تو خواست-

  خودم راحت تره  الیخ ینجور ی. ایباش

 راحته؟  ی از چ التیخ-

 

, [07.12.20 12:57] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

@
mahbookslibrary



 129پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

  خواستم؟ نیمن ماش-

داشته  نیخوام که ماش یخودم م ؟یمن گفتم تو خواست-

  خودم راحت تره  الیخ ینجور ی. ایباش

  راحته؟ ی از چ التیخ-

  :و تحکم گفت تیجد با

 یوقت نصفه شب به سرت زد که بزن هیاگه  نکهیاز ا-

 مهیکه ن یداشته باش لهیوس  هیو منم نبودم، اقالً  رونیب

  خونه  یگردن کلفت برنگرد هی  نیشب با ماش

  تکرار بشه ستیقرار ن گهید شبیاتفاق د-

شو بحث نکن با من. به خدا  ادهیتکرار بشه. پ دمینبا-

چند وقته انقدر که به تو جواب پس دادم، تو   نیتو ا

  به پدرم جواب پس ندادم میزندگ

  :باز کنه، صداش کردم نویخواست در ماش تا
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  قهیدق هیصبر کن  مان؟یپ-

  :نگام کرد و گفت یمشهود یکالفگ با

  ه؟یچ -

  یکارو کن نینداره ا یواقعا لزوم-

 یبخرم... چ نیواسه تو ماش دهیمن اصال عشقم کش-

  ه؟یحاال؟ اصال دختر تو حرف حسابت چ یگیم

موضوع  نیبدم؟ اون قطعا از ا یآخه جواب مامانمو چ-

  ادی خوشش نم

 داریتو صورتش پد یتیاز نارضا یحرفم موج دنیشن با

  :شد

که ما   هِ یماماِن تو توج نی! ثماد؟یخوشش نم یچ یعنی-

  م؟یکن یکه به ازدواج فکر م یگفت ه؟یرابطمون چه مدل

 یحرفاش به ازدواج و زندگ ونیم یچندبار  مانیپ

دوستاش  شی مشترک اشاره کرده بود و شب قبل هم پ

واحد اندازه  چ یه نکهیکرد. با ا یمنو نامزد خودش معرف

 مانیعشق منو به پ زانینبود که بتونه م ایتو دن یریگ

شد که به ازدواج فکر کنم.  ینم لیبسنجه، بازم دل
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  یرهایچ کدوم از مسیو مقصود ه  تیدرواقع غا

کردم،   یم یط  مانیبا پ ایعالم رو یکه تو یعاشقانه ا

  .دیرس یبه ازدواج نم

کرد و منتظر   یو با اخم نگام م رهیخ یجور  مانیپ

جواب بود که جرأت نکردم بگم که » من به ازدواج 

که  نمیب ینم یکنم « و تنها به گفتن » لزوم یفکر نم

  .کنم « بسنده کردم هی مامانم توج یرابطمونو برا 

  :باال رفت ابروهاش

 نیکنم ثم یم نییالزامات رابطمونو من تع ؟یاعه جد-

که  یگیبه مامانت م یریامروز م  نیخانوم. شمام هم

  میقصد ازدواج دار

  :بستم یبا کالفگ چشمامو

  ...مانیپ-

  :گذاشت شی ن یب یاشاره شو رو گشتان

  ادهی... بحث نکن با من، نرو رو اعصابم... پشششیه-

  شو
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رو  یا گهیفرصت زدن حرف د نکهیگفت و بدون ا نویا

 .شد ادهیبه من بده، پ
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آقا مشغول   هیبود. دوتا خانوم و   یبزرگ یل یخ شگاهینما

  یگوشه  یها نیاز ماش یک ی  یکردن و تماشا یبررس

از اونا فقط چندتا پسر جوون  ریبودن. و به غ شگاهینما
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حضور  شگاهینما یاونجا بودن، تو انیکه از متصد

  :به سمت ما اومد شونیکیداشتن. 

  نیخوش اومد. یسالم جناب سرمد-

  :تکون داد یدر جوابش سر مانیپ

  ست؟یشاهرخ ن-

اشاره  شگاهینما یضلع غرب یجوون به پله ها پسر

  :کرد

  انیدارن م-

 یلیاسمش شاهرخه، اومد طرف ما. خ دمیکه فهم یمرد

از   شتریب یکرد. سنش کم یاحوال پرس  مانیبا پ یمیصم

که از  مانیو دوساله. پ یتا س ی. مثال سزدیم مانیپ

  :باهاش فارغ شد، به من اشاره کرد یاحوال پرس

  نامزدم هستن-

شده شو  کینگاه کردم، اونم نگاه بار  مانیپ یچشما  تو

گفت: »  یکه انگار م یمن. نگاه ی داد به چشما

   «ه؟ی. حرف ینامزدم
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مراسم سالم  یزیبا ادب و احترام اغراق آم شاهرخ

  نیتن رو به جا آورد. بعد از اگف کیکردن و تبر کیعل

  هیبه شاهرخ گفت که  مانیتعارفات معمول و مرسوم، پ 

. اونم شروع کرد به میخوا یواسه من م نیماش

 یکه به گفته  ییها نی و چندتا از ماش یبازارگرم

کرد و   یسال بود رو معرف یها نیدتری خودش از جد

   .میریبگ میبعد رفت تا ما تصم قهیچند دق

  ه؟ی نظرت چخب -

  نیماش نیدونستم که پول همچ ینگاه کردم. م مانیپ به

پول خرد   مانیباشه، واسه پ ادیهرچقدر هم که ز ییها

راحت نبودم؛ از  یلیحال خ  نیبا ا یول شه،ی محسوب م

  دهیفا یدونستم که بحث کردن باهاش ب  یهم م یجهت

  :فقط گفتم نی س. واسه هم

  ...دونمینم-

  :نداد و گفت یتیاهم میتفاوت یدمغ بودن من و ب به

ولوستر خوشم اومده... واسه   یوندایمدل ه نیمن از ا-

  ؟یگیم یتو خوبه به نظرم... ها؟ چ

@
mahbookslibrary



نگام   یحرص دم،ینشون نم ی من واکنش خاص دید یوقت

  :کرد و گفت

  ... شاهرخ؟؟میبر یمدل م نیپس از هم-

  :به سمت ما اومد شاهرخ

  جونم دادا؟-

.  مینشون داد و گفت که انتخاب کرد  نویماش مانیپ

  :شاهرخ گفت

تون. به نظر من رنگ قرمزشو   قهی به سل نیآفر-

  نیبردار

  :گفت یجد مانیپ

  باشه که کمتر تو چشمه یرنگ هینه -

  :داد چی پ یلب شاهرخ

  خوبه؟  د ی... سفیاک-

  :رو کرد به من مانیپ

 ن؟ی ثم یگیم یچ-
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  خوبه؟  د ی... سفیاک-

  :رو کرد به من مانیپ

  ن؟ی ثم یگیم یچ-

کمر  داد،یکه همه ش منو تو عمل انجام شده قرار م حاال

  :کاراش بستم یبه تالف

  نه... قرمز خوبه دینچ... سف-

  :دیبا اخم و حرص نگام کرد و شاهرخ خند مانیپ
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تونن بگذرن داداش...  ینم نی رنگ ماش نی خانوما از ا -

  مبارکه

سرشو بهم  مانیرفت، پ زشیکه به سمت م شاهرخ

  :کرد و پچ زد کینزد

  ؟یاون رو حرفم حرف زد یچرا جلو -

  خودیطبق نظر خودت باشه ب یهمه چ یخواست یاگه م-

  نجایا یمنو آورد

 یخشمش فرار کنم، زود یاز گدازه ها نکهیواسه ا بعدم

گرفتم  میقرمزو باز کردم و سوار شدم. تصم نیدر ماش

   .حاال که اتفاق افتاده فقط ازش لذت ببرم

بخره،   نیخواد برام ماش یگفت م مانیاولش که پ هرچند

 نیبا ماش یبعدش که کم یکارش نبودم ول نیبه ا یراض

  یساعت کیکردم، واقعا عاشقش شدم. بعد از  یرانندگ

 نیخودش منم تو ماش نیالبته اون تو ماش مان،یکه با پ

 گهیدر امتداد همد م،یدادن بود راژیخودم، مشغول و

از   عیسر مانی. پمیتوقف کرد ما یدر خونه  یجلو

کنار من جا  یصندل یشد و اومد رو  ادهیپ نشیماش
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صورتمو   یگوشه  یبه روش زدم. موها ی گرفت. لبخند

  :کنار زد

  گفتم بهت؟ ینرفته که چ ادتی نیثم-

  :بهش صاف نشستم که ادامه داد رو

  گه؟ید یکن ی امشب با مامانت صحبت م-

  زنم یفرصت مناسب باهاش حرف م هیباشه... تو -

  ؟یکِ  قایدق یعنیفرصت مناسب -

  :کردم نگاهمو بدزدم  یم یسع

  فرصت نیتو اول-

منو   نکهیا یاما زل زده بود به صورت من و برا  مانیپ

سرشو خم کرد  یوادار کنه که به چشماش نگاه کنم، کم

  :و گفت

  قول؟-

  :لب زدم آروم

  ...قول-

@
mahbookslibrary



قوِل من  نیا یرو  یلینتونستم که بهش بگم خ البته

دونستم، مامان به  یم نکه یحساب نکنه. گذشته از ا

به  یلیطور قطع با ازدواج ما مخالفه، خود من هم تما

  یخواسته  نیمشترک نداشتم؛ البته ا یازدواج و زندگ

به  یدیشد لی وجودم تما یمن بود، بُعد احساس یعقالن

داشت و با توجه   مانیکنار پ العمردائم و مادام  یزندگ

و  لیتما نیا  م،یکه ازش اومده بود یمعه و فرهنگبه جا

شد اال با ازدواج. کشمکش  یمن محقق نم یخواسته 

  یبود که منو به آستانه  یعقل و احساسم انقدر قو نیب

 .آستانه رو هم رد کنه یبرسونه و حت یسردرگم
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. تبسم با  اطیبردم داخل ح  نویپس زدم و ماش افکارمو

با دهنش زد و  یسوت درب و داغون  ن،یماش دنید

  :گفت

  اَاَاَه... چه خوشگله-

  میندادم، چون نگاه سرشار از ب یتیواکنش تبسم اهم به

  یپاگرد پله ها یسهم مامان شده بود که رو دمیو ام

  .کرد یبود و با اخم و سکوت نگاهم م ستادهیا اطیح

***  

گرفته  شیدو روز بعد در پ  یکی یکه مامان ط یروال با

و  نیتونستم راجع به مسائل روت ینم یبود، من حت

 نکه یهم باهاش صحبت کنم، چه برسه به ا یزندگ یعاد

بگم. دو روز گذشته بود و در  مانیبخوام از ازدواج با پ

من و مامان خالصه  یدو روز تمام ارتباط کالم نیطول ا
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گفتن. قهر کرده بود و   ریشد تو سالم و صبح به خ یم

  .داد یخوش نشون نم یاصال هم رو

  نیخرو آ دیکش یآخرش رو م یماه نفس ها وریشهر

به ساعت  یگذروند. نگاه  ی خودش رو م  یچهارشنبه 

صبح بود.   ی قهیاتاقم انداختم. ده و پونزده دق یوارید

.  دمیکش میبه روسر  یو دست ستادمیا نهیآ  یرو به رو

برداشتم و به مچم  شیآرا زیم یاز رو  مویساعت مچ

 یبود. اوضاع خونه با بداخالق ریدرگ یلیبستم. فکرم خ 

قابل تحمل شده بود. اون چند  ریمامان، واقعا غ یها

ما حضور نداشت، از صبح تا  یروز اگه تبسم تو خونه 

شد.   یرد و بدل نم نشیساکن نیشب کال ده کلمه هم ب

 یم رونی داشتم و از اتاق ب یبرم فمویهمزمان که ک

   دادم مانویپ امی رفتم، جواب پ

  «یمطب دکتر اصالن رمیم دارم »--

دنبالت که ناهارم با هم  امی. دارم مارین نیماش »--

  «کم ینزد م؛یباش

  « رونیب  امیباشه، من از خونه م »--
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رفتم. مامان و  نییهارو پا انداختم و پله فمیتو ک ویگوش

  .آشپزخونه مشغول خوردن قهوه بودن ز یتبسم پشت م

  زمیبرات قهوه بر ایب ن؟یثم یاعه اومد-

  رمینوش جان. من دارم م-

خوب شده ها... خواستم  ی لیقهوه ش خ یباشه... ول-

   ...خواد یگفت که نم ییصدات کنم زندا

رو فاش کرده باشه، جمله شو  یانگار که راز مهم تبسم

به   ینگاه میو ن دیگذاشت و لبشو گز مهینصفه و ن

نگاهش   کهیتفاوت، در حال  یمامان انداخت. اما مامان ب

قهوه  یرفت به جز طرف من، با ادامه  یم یبه هرطرف

مدت با من قهر  یوقت انقدر طوالن چیش مشغول شد. ه

بهتر   یبرا ینجا بود که منم تالشینکرده بود، جالب ا

 یکردم. نگاهمو از ماماِن به ظاهر ب یشدن اوضاع نم

به اسمش  یشباهت  چیکه اون روزها ه یم تفاوت و تبس

زمزمه کردم و رفتم  یلب خداحافظ رینداشت گرفتم و ز

قدم برداشتم.  اطی. سالنه سالنه به سمت در حرونیب

 یگوش م هب زیی پا یپا  یبود و صدا ی ابر  مهیهوا ن

که رو به کالج  یخلوت، با نگاه یرو ادهیپ ی. تودیرس
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فکر نکنم   نیم به اداشت یو سع داشتمیهام بود گام برم

تحت  م،ی زندگ یآدم ها  نیزتریکه چقدر از جانب عز

  میزنگ گوش یبا صدا میفشارم. بازدم همراه با کالفگ 

 میگوش یصفحه   یرو انیشا یهمراه شد. شماره 

بدم که تبسم   ب ی رو ترت یخواست تا قرار مافتاده بود. از

رو بهش دادم و همون   یآدرس رستوران نه،یرو بب

تا  ادیتبسم هم فرستادم و ازش خواستم ب یآدرسو برا

  مانیپ بمیج یکه ُسر دادم تو وی. گوشمیناهارو باهم باش

که  مانی. پمی. هردومون ساکت و متفکر بوددیهم رس

کمربندم رو باز  ،مطب دکتر پارک کرد  یجلو نویماش

  :کردم و برگشتم سمتش

  ممکنه کارم طول بکشه. یشیمعطل م  نجایا-

  :نگام کرد  قیدق
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مطب دکتر پارک کرد، کمربندم  یجلو  نوی که ماش مانیپ

  :رو باز کردم و برگشتم سمتش

  . ممکنه کارم طول بکشهیشیمعطل م  نجایا-

  :نگام کرد  قیدق

  مونمی ... منتظرت مستین یطور-

  ؟یمطمئن-

  آره-

شدم. اتاق انتظار نسبتا   ادهیپ نیبرداشتم و از ماش فمویک

  :گرفتم یرو از منش  یشلوغ بود. سراغ دکتر اصالن
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سرشون شلوغه، سپردن به من که اگه    یلیامروز خ-

  اتاق دکتر مهران دیببر فیبهتون بگم تشر نیاومد

  وقتشون آزاده؟ شونیا-

 نیبله، اجازه بد-

  

رو برداشت و با دکتر مهران هماهنگ کرد. بعدم   یگوش

سر   یمهران « رو نایکه اسم » س یسمت اتاقمنو به 

کرد و در اتاقو باز کرد. من سالم   ییدرش بود، راهنما

هم دم در اتاق از دکتر  یکردم و رفتم داخل. خانوم منش

  .نه ای خورهیکه قهوه م دیپرس

  لطفا د یاریهم ب یمیمنو خانوم عظ  یحتما... برا-

  .باز گذاشت مهیو درو ن رونیرفت ب یمنش خانوم

دکتر  یروان درمان میعضو ت یمهران به تازگ دکتر

  یمعمول کلی شده بود. قدش نسبتا بلند بود و ه یاصالن

 یشونیپ یش در انتهاکوتاه شده یمشک ی داشت. موها

بود که  یزیش، چاصالح شده شهیبلندش و صورت هم

  .خوردیش به چشم مغالبا تو چهره
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مبل   یف کرد که روبلند شد و تعار زشیپشت م از

 :که مقابل من بود جا گرفت یمبل ی. خودشم رونمیبش

  

تو تموم  مقاله ؟یمیخانوم عظ دیخب کارت به کجا رس-

  ؟یکرد

 نکهیمونده. فقط ا شیجزئ ی کارا یسر هی... بایبله تقر-

  آبان ماه برسه شی قصد دارم به فراخوان هما 

هم خوب... پس زودتر کاراشو تموم کن که   یلیخ-

 بکنم؟ تونم یم یبراشون... من چه کمک میبفرست

  

  :دمیکش رونیب فمی رو از ک فلشم

 د،یکن شیبررس دیتونیمن مقاله رو آوردم، خودتونم م-

 دچار مشکل شدم  شیآمار یهابخش از آزمون  هیتو 

  

  :و دستشو به سمتم دراز کرد دیخند

  یاومد یخب پس سراغ خوب کس-
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زدم و فلشو به دستش دادم. از جاش بلند شد و  لبخند

  :نشست و به کنار خودش اشاره کرد ستمشیپشت س

  نجایا ایخب... خودتم ب-

. ستادمیو کنارش ا زشیجام بلند شدم و رفتم پشت م از

  :چشمش و گفت یزد رو نکشویع

  نیبش  ارمیتو ب یهم برا یصندل  هیصبر کن -

  من راحتم ستینه نه... الزم ن-

  مطمئن؟-

 .تکون دادم سر

  ستمیس  یخودشو از جلو یمقاله رو باز کرد و کم لیفا 

  .نمی بب تورویمان  یصفحه یتا من هم به خوب  د،یکنار کش

که من دست راستمو   نطوریگذشت و هم یاقهیدق چند

شده  لیبه سمتش ما یو کم  زشیم یگذاشته بودم گوشه

 .دادیرو بهم م حاتی توض یسر هیبودم، داشت 

برگشت سمت منو  هویکه   توریزل زده بودم به مان 

  :گفت

 چشات  فهیپلک بزن. ح هی! الاقل یکن  یم یچه دقت-
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کردم و به صورتش نگاه   یاز سر جاخوردگ یاخنده

به  بازمه یدر ن یال ستم،یکردم و تا اومدم صاف با

  .اتاق  یاومد تو مانیکامل باز شد و پ یآروم

مهران با  ی نشست ول مانیپ یزود رو ی لیمن خ نگاه

  مانیپ یبه سرتا پا یچشم از من گرفت و نگاه  ریتاخ

  :انداخت

  د؟یبفرمائ-

  :زمزمه کردم آروم

  مانیپ-
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  .که آوردم مهران با تعجب نگاهم کرد اسمشو

منو مهران  نیب یبه فاصله یبا اخم نگاه بد مان،یپ

اومدم  زیزدم و از پشت م یاانداخت. لبخند دست پاچه 

  :گرفتم  مانی. دست راستمو به سمت پرونیب

  هستن مانیپ شونیا-

بود که در  اریاختیبهم انداخت. ب ینگاه اخمالود مانیپ

لبهام زمزمه  نیآروم از ب ییم، با صداجمله  یادامه

  :کردم

  نامزدم-
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چند لحظه کوتاه  ی. برادیمهران باال پر  ی ابروها جفت

داشت  ازینشون نداد. انگار به اون چند لحظه ن یواکنش

 .تا اوضاع رو هضم کنه

بلند شد و به سمت ما اومد و دستشو  زشیاز پشت م 

  :دراز کرد مان یبه سمت پ

  مهران هستم نایخوشبختم. س-

  :با اکراه دستشو فشرد مانیپ

  یسرمد مانیپ-

قهوه وارد اتاق شد.  ینیبا س یه خانوم منشلحظ همون

  :و مهران موند و گفت  مانیپ یدستا  ینگاهش رو

  ارمیب مگه ید یقهوه هیدکتر؟ برم  یآقا نیمهمون دار-

دستشو پس  مانیانداخت. پ مانیبه پ ینگاه مهران

  :و گفت دیکش

  میریم میدار گهینه... ما د-

  :به من کرد ینگاه بعدم

  نیثم-
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 .اشاره کرد رونیبا سرش به ب و

نظر   ریز مانوی حرکات پ  یاانهیگرا لیمهران با نگاه تحل 

سرگردون من   یهابه مردمک  یگرفته بود، نگاه

مبل  یاز رو فمویرفت، ک تورشیانداخت و به سمت مان

که لحظه   یبرداشتم، مهران فلشمو بهم داد، و از نگاه 

خوشم   چیه دمینفهم شویآخر بهم انداخت و من معن  ی

 .ومدین

  

 نیدستم ب م،یگذاشت رونیکه از اتاق مهران ب پامونو

 یبلند و تند تا در خروج یهاشد. با قدم ریش اسپنجه 

 .منو دنبال خودش کشوند

 یصندل یکه زد من اول سوار شدم. رو نوی ماش موتیر 

  نویرو که داشت ماش یعصب مانی جا گرفتم و با نگاهم پ

 .زد تا سوار شه رو دنبال کردم یدور م

 

  :که روشن کرد و راه افتاد گفتم نویماش 

  یتو؟ قرار بود منتظرم بمون یچرا اومد-
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خشم نگاهم کرد و دستاشو دور فرمون فشرد و زل  با

  :گفت یادورگه یزد به رو به رو و با صدا

 نجا یا یپاتو بذار  یحق ندار گهید-

  

  :. گفتم دمیکردم اشتباه شن فکر

  !؟یچ-

 نیتو ا ی پاتو بذار  گهیبار د هی. یدیهمون که شن-

  شکونمیخراب شده قلم پاتو م

  نکهیمثل ا ستیحالت خوب ن  مان؟یپ یگیم یدار یچ-

  :کوره در رفت از

خوب باشم. حالم از  یذاری . تو نمستینه حالم خوب ن-

  پس نرو رو اعصابم شهیبدترم م نیا

  یبود، نه؟ اومد نیت هماز اولم برنامه ؟یزنیچرا داد م-

  !یمنو بپا  یبود
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با   نجایا یایاستادت م دنید یببند دهنتو... به بهونه -

  ؟یالس بزن کهیمرت نیا

  :کردم بغض

  تو یگیم یخجالت بکش... چ مانیپ-

که  یفکر کرد یخودت چ شیخجالتو تو بکش... پ-

  به بگو بخند کردن کهیتو حلق اون مرت ی سادیوا یرفت

هم  یصداش، پلکامو محکم رو یخاطر ولوم باال به

  :فشردم. بغض باعث لرزش صدام شده بود 

  بشم ادهیپ خوامینگه دار... نگه دار م-

  .کرد یو به رو به رو نگاه م دیکش ینفس م صدادار

  ؟ینگه دار... کر  گمیبا توام م-

 مانی. پنیماش یره یگفتم و دستم رفت سمت دستگ نویا

سمت   دیبه خودش اومد و بازومو محکم کش هوی

  :چوندی خودش و با خشونت پ

 ؟یکنیم یچه غلط-
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 مانی. پنیماش یره یرفت سمت دستگ گفتم و دستم نویا

سمت   دیبه خودش اومد و بازومو محکم کش هوی

  :چوندی خودش و با خشونت پ

 ؟یکنیم یچه غلط-

  

@
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 ر ی زدم ز اریاختیاز فشار دستش درد گرفته بود. ب بازوم

. زدمیصورتم گذاشته بودم و هق م ی. دستامو روهیگر

  :صداشو باالتر برد

 تو ندارمحوصله  نیصداتو ببر ثم-

  

کردم هق هقمو خفه کنم.  یسع یشدت گرفتن ول اشکام

  کبار،ی رونام گذاشته بودم و هرچند لحظه   یدستامو رو

بعد   قهیدق هی. گرفتمیاشک چشامو با پشت انگشتام م

  :گفت

 گوِشت؟ ها؟ ریز کردیزر زر م  یچ-

  

  :دیم چکگونه  یرو یاشک گرم قطره

  بس کن مانیپ-

  بهت؟ گفتیم یبس کنم؟ جواب منو بده. چ ویچ-

  میکردیدر مورد مقاله با هم صحبت م میما فقط داشت-

 من خرم؟ یفکر کرد ن؟یدیخندی . پس چرا میغلط کرد-
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بهم انداخت و  ی نگاه مینگاش کردم. ن یاشک یچشما  با

 ترن ییپا یبار با صدا نیهم فشار داد و ا یلباشو رو 

  :گفت

 اد؟یازش خوشت م-

  

جام خشک شدم و فقط گردنمو   یتو یآدمک چوب هی مثل

چرخوندم و ناباورانه نگاش کردم. اشک چشامم 

  :دیتازیم امانیاما ب مانیبود. پ دهیخشک

توئه مگه نه؟ از اون  آلهدهیاز اون مدل مرداست که ا-

 متجدد یدست مردا

  

  ییگردنش هنرنما یهاخش برداشته بود و رگ صداش

 .کردنیم

  

  یحرف بزن... چرا ساکت-

  :نیماش یشهیمو چرخوندم سمت شخشک شده گردن
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 ی گیم یچ یدار  یستیتو اصال متوجه ن-

  

چپمو آروم ماساژ دادم. از   یدست راستم بازو با

  :چشمش دور نموند. دستشو به طرفم گرفت 

  ؟یشد یچ-

  .پس زدم و خودمو به در چسبوندم  دستشو

  

دعوا راه   ینیچن نیا ینبود که به خاطر مسئله  یاول بار

 تیتو عصبان رفت،یم از کوره در م. هر دفعهنداختیم

 .شدیم مونیکه بعدش پش زدیم ییحرفا

چندبار تلفنش زنگ خورد و بعد از چند دفعه رد تماس  

که  دمیهمجواب داد. از حرفاش ف شویزدن، باالخره گوش

اومده و  شی پ یکار مهم نکهیپشت خطشه و ا اریکام

  :بره. از فرصت استفاده کردم و گفتم دیبا

  زودتر منو برسون خونه-

ترمز کرد که  یمون جوردر خونه ینکرد. جلو یمخالفت

با کف آسفالت،  نیماش یها ک یدر اثر اصطکاک الست
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شد. بدون درنگ درو باز کردم و  جادیا یدلخراش  یصدا

در خونه رو باز کنم و برم تو،  نکهیشدم. قبل از ا ادهیپ

مشابه زمان توقف از جا کنده  یبا اصوات مانیپ نیماش

 .شد و رفت
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در  یرفتنش رو دنبال کرد و بعد رو ریم مسآزرده  نگاه

االنم که برم تو خونه   نکهی خونه نشست. فکر ا یبسته 

مامانو به جون بخرم باعث شد به در  یهایکج خلق دیبا

@
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پشت کنم و از هر دو مورد  مانیرفتِن پ  رِ یبسته و مس

  .دور بشم

  

 دیقدم زدم. به ام ابونی خ یچند ساعت تو دونمینم

چک کردم   موی گوش مانیاز جانب پ یتماس  ای امیپ افتیدر

صفحه بود که بهم دهن   یرو شگریفقط ساعت نما یول

برگردونم که  فمیبه ک موی. قصد داشتم گوشکردیم یکج

چکش کردم،    یفور یلی. خدیبرام رس یامی همون موقع پ

داده بود،   امینبود. مهران بهم پ خواستمیکه م یاون یول

از  دوارمیباز کردم: » ام امشویپ دی با مکث و ترد

   « برخورد من سوِء برداشت نشده باشه

سبب شده بود، برخورد مهران به کل  مانیپ  یحرفا

 مانیکه قبل از ورود پ ومدی نم ادمیفراموشم بشه. اصال 

 نشون یگفت و من چه واکنش یچ قایبه اتاق، مهران دق

پرت کردم  ویکردم » نشده «. و گوش پیدادم. براش تا

  .و به سمت خونه رهسپار شدم فمیتو ک
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و دل ضعفه و گزگز کردن کف پاهام باعث شد  یگرسنگ

به مغزم  ر،یکردن مس  یط ادهیپ یبرا یناتوان غامیپ

  .گرفتم و آدرس رو گفتم یبرسه. دربست 

  

 یبود که قرار نینبودن تبسم گواه ا دمیخونه که رس به

عدم حضور  یرفته، ول شی پ یدادم به خوب بشویکه ترت

 .رمیبگ یگواه چ دونستمی مامانو نم

غرغروم فرمان ورود به آشپزخونه رو صادر  یمعده 

 ییچندتا دنیچرخوندم و با د  خچالی یتو یکرد. نگاه

  رونیسمبوسه که از شب قبل مونده بود، ظرف رو ب

  هیتا گرم بشه. بعد از  کروفریما یو گذاشتم تو دمیکش

تمام،   یحوصلگیمختصر به اتاقم برگشتم و با ب یبندته

کردم چرت عصر  یکردم و سع ضیتعو رونموی ب یلباسا

  .رو از دست ندم و موفق هم شدم یور یشهر

  

شدم، هم مامان و هم تبسم خونه   داری خواب که ب از

.  یبود و لپاش گل گل یتبسم چراغون  ی بودن. چشما

و شرح حال عمه از  گشتیعمه برم یمامان از خونه 
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ش رو زبون مامان، تبسم رو قانع کرد که قهر چند روزه

  .تموم کنه و برگرده خونه شون

  

بودم، اما نشد. غرور  مانیاز پ  یشب منتظر خبر تا

اجازه رو  نیم بهم اشده و دل شکسته دارحه ی جر

  .که خودم بهش زنگ بزنم دادنینم

با  ،یکه هرازگاه یسکوت یخوردن من و مامان تو شام

ها با بشقاب، شکسته  برخورد قاشق و چنگال یصدا

گرفته،  یامشغول و چهره  یگذشت. با فکر شد،یم

  یسرمو بلند کردم و چشما کبارهی دم،یجو یمو ملقمه

م با فرو لقمه دنی. بلعدمیخودم د یره ینگران مامانو، خ

گرفتم تا غم درون  گاهموشد. ن یکیخوردن بغضم 

نکنه.  یاز اون مامانو وادار به دلسوز شتر یچشمام، ب

کردناشو   یدلم مادر  طیدلخور بودم. تو اون شرا

شده بود.  غیازم در شد یم یکه مدت خواست،یم

شدم   یکه از جام بلند م ینیو ح دمیعقب کش مویصندل

  :گفتم

 ممنون-
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پهلو به اون  نیتختم از ا یکه تو شدیم  یساعت کی

  مویبار هزارم گوش یکجا خواب؟؟ برا یول شدمی پهلو م

که  یاشدم. درست لحظه  وسیچک کردم و هزارباره مأ

خاموش کنم و پرتش کنم  مویاز حرص گوش خواستمیم

  :داد امیپ مانیکه چشمم بهش نخوره، پ ییجا هی

 «؟یقهر»--

  

جوابشو   نکهیا ایجوابشو بدم.  یفکر بودم که چ نیا تو

  :دیرس شیبعد امی اصال ندم که پ

االن  نیاگه ازت بخوام هم هیادیز یخواسته یلیخ»--

 «دم در؟ یایب

  

کرد،   دنیشروع به تپ  یادیبا صدا و سرعت ز قلبم

 امیکه انگار قبل از اون خواب باشه. و پ یجور

  :شیبعد

  «نییپا ایب کنمی خواهش م»--
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جوابشو   نکهیا ایجوابشو بدم.  یفکر بودم که چ نیا تو

  .دیرس شیبعد امی اصال ندم که پ

االن  نیاگه ازت بخوام هم هیادیز یخواسته یلیخ»--

  «دم در؟ یایب

@
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کرد،   دنیشروع به تپ  یادیبا صدا و سرعت ز قلبم

 امیکه انگار قبل از اون خواب باشه. و پ یجور

  :شیبعد

  «نییپا ایب کنمی خواهش م»--

  :یبعد و

  «باال امیمن م نییپا  یایاگه ن»--

 «امیکردم: »م پیتا براش

  

لباس  تونمیکردم تا م یتخت جدا شدم و سع از

حواسمم بود که تعمداً   نکهیطول بدم، ضمن ا  دنمویپوش

. رمیبگ دهیبر نوع پوششم ناد یتمام دستوراتشو مبن

کردم و  شونی. موهامو پر دمی پوش یمانتو جلوباز و آزاد

  زیم یا انگشتام رودلخواهمو انجام دادم. ب شیآرا

 وی شتریب قیدقا  خواستمیمضرب گرفته بودم و  شیآرا

  :داد امیمنتظرش بذارم، بهم پ

  « عجله نکن  »--
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 یصورت یناخواسته، لبها  یلبخند امش،یخوندن پ با

کرد. به خودم عطر زدم و با برداشتن  نیرنگمو مز 

  .رونیرفتم ب دمیو دسته کل لیموبا

  

شدم،  ری جاگ شیکنار یصندل یرو نکهی محض ا به

که  ینیاز جا کنده شد. متعجب نگاهش کردم. ح نیماش

کردنم رو به روم  ریخونسرد باشه، د کردیم یسع

  :آورد

  منتظرتم شهیم یساعت کی-

 ه ینگفتم.  یزیشونه و ابروهامو باال انداختم و چ  الیخیب

  :نگاه به رو به رو هینگاه به من کرد و 

  ؟یاالن قهر-

به  کرد،یم  یدارش با روح و روانم بازخش یصدا

تونستم خودمو کنترل کنم و بهش نگاه نکنم.   یسخت

  :تر شدصداش آروم

 سگ چه خوشگلم کرده توله-
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مو کرد. خنده یتوله سگ رو با حرص هج یهاواج

  .خوردم و نگاه رو به جلومو حفظ کردم

زد که باعث شد سکوتمو   یبار حرف نیا مانیپ اما

 :بشکنم

  

... بابت اتفاق امروز  راینگ افهیواسه من ق نقدریا نیثم-

  یبهم بد حیتوض دیطلبکارم ازت... با

 هی یتونی! بابت اتفاق امروز تو فقط میطلبکار  خودیب-

اومده...   شیکه واسه صاف کردن بده یبدهکار باش

 کرده ریهم د یتازه کل

  

به روم زد.  یانتظارم، لبخند خونه خراب کن خالف

نبود و  یصورتش خبر   یرو شیاز ته ر هایتازگ

  یرنگ یاسورمه  راهنیاصالح شده بود. پ شهیهم

تا کنار آرنجش تا زده بود.   ناشویبود و آست دهیپوش

.  ختیکرد و دلم ر ستیدستبند دور مچش ا ینگاهم رو

  :گفت یشوخ و شنگ یبا صدا مانیپ
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چقدر  رکردشیما با د یبده نیعسل حاال ا نیریخب ش-

 شه؟یم

  

جفتمون اومد.    یهالب یحرفش لبخند به رو  نیا با

 یبا تسل مان یو لبخند پ ، یدلخور یلبخند من با چاشن

  :همراه بود؛ کالمش هم

  نمیری ش ریتند رفتم... به دل نگ یلیامروز خ-

  مانیپ میحرف بزن هیقض نیراجع به ا دیبا-

  :نگام کرد، ادامه دادم یکرد و جد اخم

مرد هم صحبت شدم تو  هیکه هروقت من با  شهینم-

  یراه بنداز یجنجال  نیهمچ

  :برآشفت یکم

تو صورتش   یمرد بر هیالزمه واسه صحبت کردن با -

  ؟یبخند ی و باهاش بگ

  می نشو. بذار تو آرامش حرف بزن یلطفا دوباره عصبان-

  یزیچ نیدر مورد همچ  یوقت دهیاجازه نم رتمیمن غ-

  آروم باشم زنمیحرف م
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 ست ین رتیاسمش غ  نیا-
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  !اسمش؟ هیپس چ-

  ی... خودخواهیاعتمادی... بجایتعصب ب-

خوام اسمش  یمن تورو فقط واسه خودم م نکهیا-

  ه؟یخودخواه
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که   دهیاجازه رو نم نیبهت ا یخوایتو منو م نکهیا-

  یبهم شک کن

  من غلط بکنم که به تو شک کنم-

 ییحرفا... تو وقتا نی... خرم نکن با امانیپ گهیچرا د-

  یستیمتوجه حرفات ن یشیم یکه عصبان

  تامویو حساس یشناسیبرچسب نزن. تو که منو م گهید-

  نشم یکن عصبان یپس کار ،یدونیم

خواست باهام حرف   یکنم؟! هر مرد کاریچ قایدق یعنی-

از دوستا و  یلی! خاد؟یبزنه بهش بگم تو خوشت نم

بشم  یعصبان دیمنم با یعن یتوام خانومن،  یکارمندا

  همه ش؟

  :گفت  یلحن محق با

  کنه یفرق م نیا-

  !؟یچه فرق-

  من َمردم-

  رهیتو گوش من نم ی تیجنس یهاشهیقسم کل نیا-

  :دستش به سر و وضعم اشاره کرد با
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  خوامیمن ازت م نکهی. ارهی تو کال حرف تو گوشت نم-

  ه؟یاد یز یخواسته   یبا مردا راحت برخورد نکن

رفتار   یهم جور شهیمن حواسم به برخوردم هست. هم-

 یرابطه  مانیکردم که طرفم حد خودشو بدونه. بعدشم پ

  بر اساس اعتماد دو طرفه باشه دیما با

  ستیبحث اعتماد ن-

  !ه؟یپس بحث چ-

سکوت روشو گرفت و پدال گازو فشرد. دستمو  در

  :دستش گذاشتم یرو

که به چشم من  یی... دردت به جونم، فقط تومانیپ-

و همه  زی از تو همه چ ریاصال به چشم من غ ،یایم

به خاطر   ای. بشنینم دهیکس محون، اونقدر محو که د

  مینکن تیخودمونو اذ  یمسائل  نیهمچ

راحته... تو  التیچون از جانب من خ  یگیم نارویا-

من دست از خواستنت   ادیب نیکه آسمونم به زم یدونیم

  کشمینم
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راحت باشه. مگه من از خواستن   التیخ د یخب توام با-

  کشم؟ یتو دست م

شده بود  دهیکش نجایبحث به ا نکهیکج کرد، از ا گردنشو

  :دیرسیبه نظر م یراض

  راحت بشه  المیکن خ یکار هیخب تو -

  :گفتم عیسر

  کنم؟ کار یباشه جونم. فقط بگو چ -

 باهام ازدواج کن-

  

تو بدنم رخ  یارادریرفلکس غ هیحرف  نیا دنیشن با

  یدستش برداشتم. اول به جا یداد و دستمو از رو

 .دستم و بعد با اخم به صورتم نگاه کرد یخال

  

. پاک و بدون دیرسیبه نظر م بایاز بامش ز تهران

پشت سرمون پارک کرده بود. دوتا  نوی. ماش یناخالص

که  یقسمت  ییکامال باز بود و روشنا نی ماش  یدر جلو

 نیتأم نیماش یجلو یهانور چراغ  از م،یبود ستادهیا
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  یبلند یلبه مانیاون دور و اطراف نبود. پ ی. کسشدیم

 بندهیو فر یشهر چراغون یتماشا بام تهران بزرگ، به 

داده بودم و   هی تک نیبود. من اما به کاپوت ماش ستادهیا

. پاهاشو به قدر کردمیمرد شهر نگاه م ن یتربندهیبه فر

 باشیج یکرده بود و دستاش توهاش باز عرض شونه 

به سمت باال گرفته بود و نگاهش   یشو کمبودن. چونه 

  .رو به رو بود خیم

سکوت   ن،یکف زم یهابرخورد کفشام با شن یصدا

زده رو در هم شکست. به پشت سرش شب  یفضا

هاش گذاشتم. با شونه  یو دستامو از پشت رو دمیرس

دستام تو و متفکر نگاهم کرد.  رهیمکث برگشت و خ

  :ها و گردنش جا خوش کردن، گفتمحدفاصل شونه 

  ؟یکنیفکر م  یبه چ-

  به تو-

  :گفت یشد و جد ترک یبهم نزد یکم

  یچرا در مورد ازدواجمون با مادرت صحبت نکرد-

  ن؟یثم

  :نگاش کردم مستأصل
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باهام  یکم نیماش یهی مدت به خاطر قض نیخب ا-

  شده... نشد بگم نیسرسنگ 

  :کرد  زیر  چشماشو

 بهش؟ یگفت ینبود م نیماش  یهیاگه قض یعنیآها... -

  

که زبونم قفل شده بود.   کردیبهم نگاه م یجور هی

فرود اومدن و با انگشتام   شنه یس  یدستام تا رو

گرفتم و نگاهمو دوختم به   ی به باز  راهنشویپ یهادکمه

  .گوشیباز یهاانگشت 

بهشون  یفیهام قرار داد و فشار خفشونه   یرو دستاشو

کار وادارم کرد به چشماش نگاه کنم،  نیوارد کرد و با ا

  :گفت ی دیبا لحن تأک

  بهش ؟ یگفتی... منیثم-

  گمیفرصت مناسب م هی گفتم که سر -

 ومد؟ین شیپ فرصت هم هی یچند روز حت نیتو ا یعنی-

  ؟یبگ یخوای م یمگه چ

  :گفت مانیبگم پ یزیچ دمیلب برچ  تا
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  ی... رک و راست بهم بگو که چرا دارنیثم  اریبهونه ن-

 ؟یریاز ازدواج طفره م

  

ما که رابطمون   م؟یازدواج کن دیاصال... اصال چرا با-

  میبر یازش لذت م  میخوبه و دار

نگاهش کردم. ابروهاش با مکث باال رفتن  دیو ام میب با

 یهمراه شد و رفته رفته اخم یو چشماش با شگفت

ابروهاش جا خوش کرد. مچ دستامو گرفت و  نیب ظیغل

به عقب برداشت و دستاشو به کمرش  یپسم زد و قدم

  :تکون داد یزد و سرشو سوال

 تو؟ یگیم یدار یچ-
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ما که رابطمون   م؟یازدواج کن دیاصال... اصال چرا با-

 میبریازش لذت م  میخوبه و دار

  

نگاهش کردم. ابروهاش با مکث باال رفتن  دیو ام میب با

 یهمراه شد و رفته رفته اخم یو چشماش با شگفت

ابروهاش جا خوش کرد. مچ دستامو گرفت و  نیب ظیغل

به عقب برداشت و دستاشو به کمرش  یپسم زد و قدم

  :تکون داد یزد و سرشو سوال

  تو؟ یگیم یدار یچ-

... من االن به یعنیخب االن زوده واسه ازدواج... -

 کنمیازدواج فکر نم

  

که هر لحظه تو   یکرده بود و عالمت تعجب سکوت

حالش بود. جسارت   یایگو شد،یچشماش پررنگ تر م

  :به خرج دادم
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دارم.   ندهیآ یبرا یاگه ی د یهامن... من برنامه-

 دایپ آلدهیشغل ا هی خوامیدرسمو ادامه بدم. م  خوامیم

حرف زدم قرار  یراجع بهش با دکتر اصالن یکنم، حت

کنکور  مخوایبشم. تازه امسال م  مشیاز ت یشده عضو

درس بخونم تا قبول بشم با  یکل دیارشد ثبت نام کنم، با

 داره  تیمسئول یکارهارو کرد... کل نیا شه یازدواج نم

  

. دستاشو از کمرش انداخت و کردمیچشماش نگاه م به

که فاصله گرفته بود رو جلو اومد. حرکاتش توام   یقدم

  یمانتومو تو یهالبه  کهیکاذب بود، در حال  یبا آرامش

آهسته لب   کردیم کشونیو به هم نزد گرفتیدستاش م

  :زد

  ن؟یرو بهم بگو ثم یزیچ هی-

  :نگاش کردم. ادامه داد منتظر

من  یجا نده،یآ یهمه برنامه و هدفت برا نیوسط ا-

  جاست؟ک قایدق

  ..... امایمن یزندگ یتو همه  مانیپ-
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که تورو   دونمی روشنه و م فمی. من تکلنیگوش کن ثم-

 یواسه ابد دی پس چرا با یخوا یاگه توام منو م خوامیم

   م؟یصبر کن گه یداشتن همد

چند خط   دیحتما با میتا ابد همو داشته باش نکهیواسه ا-

  نه؟یکاغذ ثبت بشه؟ تفکر تو ا یجمله رو 

که تو بهش   ینیخانوم روشنفکر؟! ا  هیتفکر تو چ-

  گنیچند خط جمله، تو فرهنگ لغت من بهش م یگیم

که واسه توئه جوجه روشنفکر   ینیازدواج. ا گنیعقد م

  کننیم یزندگ لیکه تو برز  مییواسه اونا ی حت ه،یمعنیب

  امر مقدسه هی

کورکورانه انجامش   نیامر مقدسه واسه هم  هیآره -

  دنینم

قرمز  یمانتومو رها کردن، چشماش کم یها قهی دستاش

  :کرد کی شده بود. سرشو بهم نزد

کورکورانه آره؟!!.. آره خب کورکورانه ازدواج -

باهم  کنن،یم یرو باهم زندگ ی. اول چند سالکننینم

زدواج  که ا رنیگیم میبعد تصم شنیصاحب چندتا بچه م
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امشب  نینکنن... حاال اگه من ازت بخوام از هم ایبکنن 

 ؟یایم  ،یکن یمن و با من زندگ یتو خونه  یایب

  

زد و سرشو به   ینگاش کردم. پوزخند یچارگیب با

به سرتا پام   یتأسف تکون داد و رفت عقب و نگاه

  :انداخت

تو خونواده  ،یا... تو دختر خونه یایمعلومه که نم-

  یبزرگ شد

  :بگم دستشو باال گرفت و ساکتم کرد یز یخواستم چ تا

هم مادرتو از   یکه بخوا  ی... تا وقتنینگو ثم  یچیه-

هم منو تو آب نمک  ،ینگه دار یخودت راض

با  فتیتکل یباش یستیآل دهیا  یندهیهم دنبال آ ،یبخوابون

  ی خوایم یچ یدون یو نم ستیخودت معلوم ن 

  یگرفته بود. جلو رفتم و دستامو رو یلیخ مانیپ یصدا

  :هاش گذاشتمشونه 

. من  خوامی. من تورو مخوامیم یچ دونمیمن م-

  ..یعاشقتم ول

@
mahbookslibrary



مو قطع کرد. به چشماش نگاه  صدادارش جمله  پوزخند

ش برداشت و شونه  یکردم. مچ دستامو گرفت و از رو

  :هوا نگه داشت یتو

... در جواب عاشقتم یدخراب کر یجمله تو با گفتن ول-

هم برات  یمرس ی... حتیبگم مرس تونمیگفتن تو فقط م

  هیادیز

مچ هردو دستمو به حالت هل دادن پس زد و به  بعدم

رفت. اشک تو چشمام جمع شده بود.   نش یسمت ماش

  یدنبالش رفتم و با بغض اسمشو صدا زدم. عصب

هام لب  یشو رو برگشت و با خشونت انگشت اشاره

  :قرار داد

م نشنوم. کلمه هی ینگو... حت یچیه  شیه شیه-

 تونسوارشو برسونمت خونه 

  

  :هامگونه  یرو  ختی ر اشکام

  یکنیاشتباه م یدار میبذار حرف بزن-

  حرف نمونده  یجا گهید-
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 مانیکرد و به پ نمیگرفت و به زور سوار ماش دستمو

 یتیاهم نی ترک یکوچ مهی پر از بغض و گر یهاگفتن

  .نشون نداد

  ریمثل موشک از جا کنده شد و در تمام طول مس نیماش

 یکرده بود که نه صدا ادیز کویموز یصدا یبه قدر

   .هامومنو بشنوه نه هق هق 

  کویموز یخونمون که نگه داشت، خودش صدا  یجلو

 :تا من خواستم حرف بزنم گفت یکم کرد ول
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  به سالمت-

 می... خب بذار صحبت کنمانیپ یکنیچرا لج م-

  

  :شد لیفرمون و به سمتم ما یچپشو گذاشت رو دست

خواستم توام  یز یمن ازت چ م؟یکن یچه صحبت گهید-

 یاگه ی د یهابرنامه   یگی... مگه نمیجوابمو داد

  تندهی ... خب راه بازه برو... برو دنبال آیدار

تو   رهیو اشکامو پس زدم و خ دمیپلکم کش ریز یدست

  :گفتمصورتش 

. فقط حرفم خوامیرو نم یکه تو توش نباش یاندهیمن آ-

  میکه صبر کن نهیا

 

نخواستن تکون  یجمع کرد و سرشو به معن صورتشو

  :داد
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چرا    یخوایکه منو م یصبر کنم؟ اگه ادعا دار دیچرا با-

بدون تو باشم، چرا کنار   دی... چرا بای بش غیازم در

  خودم نداشته باشمت؟

  :بدم ادامه داد  یجواب نذاشت

من  یبرا یکه بفهم یتو انقدر باهوش هست نیثم نیبب-

به  میباره که تو زندگ نی. واسه اول یدار یگاهی چه جا

دادم، تا تونستم با دلت راه  دونیحد م ن یدختر تا ا هی

فکر   اوردیاز ازدواج م یاسم  یاومدم. قبل از تو هرک

با تو  یول کنه یم فیتعر مزهی جوک ب هی داره  کردمیم

و تموم متعلقاتشو  ایدن نی. اگه اکنهیاوضاع فرق م

من به کل   گه،یطرف د هیطرف و توروهم   هیبذارن 

. خواستن من کنمیو تورو انتخاب م کنمیپشت م ایدن

  تویچ یه ای خوامی تورو م یهمه ای... من ن یثم هینجور یا

 خوام ینم

  

فرمون  یحرفاش شده بودم. دستشو از رو   ریتسخ

  :شد و آروم گفت ترک یبرداشت و بهم نزد
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  خوامت،یکه من م ینجوریا یتونیحاال؟ م یگیم یچ-

و  یهاتو فراموش کنآرمان یهمه  یتونی. میمنو بخوا 

  ؟یبه من فکر کن

  :کننده باشهکردم لحنم قانع  یسع

 هیبه  شمیم  لی. تبدستمیمن، من ن گهیکه د یاونجور -

  ..که یآدم هی.. گهیآدم د

هم   یهم فشرد و دندوناشو رو یرو یعصب پلکاشو

  :بلند داد زد یجلو اومد و با صدا یفشار داد، فکش کم

  نه؟؟ ایآره  ؟یتونیس... مکلمه هیجواب من -

  یبیو بغض غر دیهام باال پربلندش شونه  یصدا از

گم کرده،   ییمرتعش و صدا یهاگلومو فشرد. با لب 

  :آروم و نامطمئن گفتم

 نه-

  

زد و سرشو تکون داد. خم  یایپوزخند عصب ناباورانه

اشاره   رونیشد در سمت منو باز کرد، با ابروهاش به ب

  :کرد و آروم و ترسناک زمزمه کرد
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 ن ییبرو پا-

  

هر   یبرا یشدم ول مونیلحظه از حرفم پش همون

  :بود. محکم تشر زد رید یهیتوج

 ن ییبرو پا گمیباتوام... م-

  

شدم   ادهیصادر کرد. پ نویشدن از ماش ادهیفرمان پ مغزم

 .درو بستم گازشو گرفت و رفت نکهی و به محض ا

 

که زدم. نگاهم  یاز حرف یمون یپش ایدن هیمن موندم و  

 لیگرفت و ترِس از دست دادنش تبد نشویدنبال رد ماش

از سرما شد و به عمق قلبم نفوذ کرد. مغزم   یبه موج

رو به  ایدن  یو اون لحظه تمام درها دیسوت ممتد کش

. با مشقت فراوان خودمو به اتاقم دمیخودم بسته د یرو

 دنیشو گرفتم. شننشستم و شماره ختت ی رسوندم. رو

دستگاه مشترک مورد نظر   گفت»یکه م یزن یصدا

با  د«ینفرمائ  یریباشد لطفا شماره گ یخاموش م
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اشک از چشمم همراه شد. انگار که  یقطره ا  دنیچک

  .زد یلیتمام، به صورتم س یرحمی با ب تیواقع

  

 فصل پنجم انیپا
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 فصل ششم شروع
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که  ییروزها  فیتوص یکه برا هیاتنها واژه نی! ازندان

بدون  می. زندگادیبه کار م شد،یشب م مانیبدون پ

خوِد خود زندان  دنش،یبدون شن دنشیحضورش بدون د

 .که زندانبانش خودم بودم یبود، زندان

شده بودم. جسم  میکه اون روزها به دو تکه تقس یمن 

 خورد،یغذا م د،یکشیو روح. جسمم آروم بود. نفس م

  نکهیالبته بعد از ا د،یخوابیم زد،یموهاشو شونه م

  رهیو به سقف اتاق خ دیکشی تخت دراز م ی ها رو ساعت

  .شدیم

  یسرکش و عاصدوم روحم بود. روحم  یاما تکه  و

به جون  ادیشده بود. مرتب با مشت و لگد و فر

 یاز روزنه  غیاما در افتاد،یتنگ زندان م یوارهاید

 مانیمن پ  بخشیآزاد ی. منج ییرها یبرا  یدبخشیام

 دونستیبود که اون روزا کمر به قتل من بسته بود. نم

 دونستیشم، که اگه میدارم تموم م یبدون اون چجور

  .کردیمجازاتم نم  یهرگز اونجور 
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خاموش   شمیکه رفته بود و گوش یاز شب یاهفته دو

 .گذشتیکرده بود م

ش دو هفته مدام در حال گرفتن شماره نیدو روز اول ا  

روشن نکرد که نکرد. بعد از اون   شویبودم، اما گوش

  نکهیگرفتم قبل از ا میبهش زنگ نزدم، تصم گهید

رو   فمیباهاش داشته باشم، اول تکل یاگه ی هربرخورد د

که در   کردمیبه خودم ثابت م  دیبا خودم روشن کنم. با

چقدر حاضرم از خودم و  مان،یداشتن پ یاِزا

بود که حِس  نیبر ا میهام بگذرم. تمام سعخواسته 

 میریگمیتصم یکه تو وجودم رخنه کرده بود، رو یترس

  .نذاره یریتاث

بود. دلم   مانیپ من، ترس از دست دادن ترِس 

و در   دادمیاگه به خواستش جواب مثبت م خواستیم

  یفقط از رو کردم،یپشت م یداشتنش به همه چ یازا

باشه که بهش داشتم، نه به خاطر ترس از دست  یعشق

و از   رهیگی م شیها باز وقت یلیخ یزندگ یدادنش. ول

  .ارهیسرت م یکه بترس یهرچ
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  .گذشت هاال یفکر و خ نیتمام با ا یهفته دو

نشسته بودم  نهیآ یرو به رو شیآرا زیم یصندل یرو

. نقش دمیکشیموهام م یرو رو یچوب  یو شونه 

و حاضر  ی. حضورش ح دم یدی موهام م  یدستاشو تو

اون بود  یبود و دستا ستادهیبود؛ انگار که پشت سرم ا

 ی. دلتنگدیکشی موهام م یکه نرم نرمک، شونه رو رو 

و بغض گلومو به  دیچیشد و دور گردنم پ یشکل طناب

 نیانداختم و سرمو ب زی م یهم دوخت. شونه رو رو

هام که اون روزا تنها همدم من کردم. اشک یدستام مخف

شدن و   یهام جار گونه یبودن، سخاوتمندانه رو

 ی. همراهدیلرز زدمیکه م یزیر  یهاهام از هقشونه 

خواب هم   یتو یبود بود که حت ادیز یهام به قدراشک 

   .منو تنها نذارن

از خواب    سیخ  یو چشما یشب هم با سرگردان اون

 یاو چند لحظه  دمیکشیتند و کوتاه م یها . نفسدمیپر

رو از هم  ت یو واقع ایعالم رو نیتا مرز ب دیطول کش

بدم. به خودم که اومدم من بودم و خلوت   صی تشخ

  .مانیحضور پ  الیاتاقم و خ کیکوچ
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 نیشد و همون شب بود که مهمتر زیصبرم لبر یکاسه

چشمامو   یریگمیتصم نیا یگرفتم و تو  مویزندگ میتصم

 .بستم مانیاز پ ریبه غ ،یزی و هرچ ی هر کس یرو
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  .رو داشتم ممیکردن تصم یروز بعد قصد عمل صبح
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شدم و به آشپزخونه رفتم.   داریزود از خواب ب صبح

اومد  دهیآماده کردم. مامان لباس پوش یمفصل یصبحانه 

  زیم یرو رو مرو ین یمن که تابه دنیتو آشپزخونه، با د

از اول مهر   ی. ده روزدیابروهاش باال پر  ذاشتمیم

و با شروع مدارس، مامان دوباره مشغول کار  گذشتیم

  .دو شاگرداش شده بو

  !یشد داریآفتاب از کدوم طرف دراومده... زود ب-

  ریصبح بخ-

نشست. من و مامان  زیزد و پشت م یجوابم لبخند در

  م،یبا هم صحبت کن مانیدوباره راجع به پ نکهیبدون ا

هم  دیشا ای  م،یرو فراموش کرده بود نمونیب یمسئله 

وجود،  نی. با ایبه فراموش میخودمون رو زده بود

مدت تو صورت مامان   نیکه تو ا یمشهود یدلخور

ما  نیب یمشکالت  نوزداشت که ه نیبود، نشون از ا

 یپارک شده نیم که مامان به ماشهست. هر دفعه

تو صورتش  یآثار دلخور  کرد،ینگاه م  اطی ح یگوشه

  یرو به رو هیکدوم از ما قض چی. هشدیم ترانیع

اول رو   یکلمه میدونستیچون م م،یآوردی خودمون نم
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  مروین یادوم دعواست. مامان لقمه یکلمه  میکه بگ

  :بهش زد  یگازگرفت و 

  ؟یخوریخودت چرا نم -

  :نون برداشتم یاتکه 

  خورمیم-

 یبهم انداخت و لقمه یا شده قینگاه دق یچشم ریز

مدت که حال و روزم   نیگرفت. خب اگه بگم تو ا شویبعد

نکرد که » چت شده« دروغ گفتم.  یبد بود، مامان سوال

 مانیاز دعوام با پ یزیمن چ ی. ولدیبارها ازم پرس 

 مانیبا پ شمی نجوریمامان هم گفتم؟یم دی با ینگفتم. چ

با من اتمام  مانیکه پ گفتمیم بهشمخالف بود. اگه 

 تونمیازدواج داده، واقعا نم شنهادیحجت کرده و بهم پ

مامان  ی. صدادادینشون م یحدس بزنم که چه واکنش

 :آورد رونی منو از فکر ب

  

امروز برام  یتونیچندتا کتاب الزم دارم، م نیثم-

  ؟یر یبگ
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  آره حتما... اسمشونو بهم بده-

  زم،یریت م. پولم براکنمیاس مامباشه. برات اس-

  باالست متشونیق

  ... دارم خودمستیپول الزم ن-

که گفتم قاشق تو دست راستم و نون تو دست چپم  نویا

خشک شدن و با مکث سرمو باال گرفتم و با نگاه مچ 

  :مامان رو به رو شدم یرانه یگ

  ؟یپول از کجا آورد-

  :سکوت من از کوره در رفت با

تو؟ از اون   یکنیم یدار کاریچ نیثم  ی... وانیثم-

مگه من برات کم گذاشتم؟   ؟یواسه چ ؟یپسره پول گرفت

و  یباهاش موند زایچ نیو ا نیبه خاطر پول و ماش

  آره؟ ؟یبه خودت و من زهرمار کرد ویزندگ

  ؟یزنیم  هیحرفا چ نی... ا کنمیمامان خواهش م-

  ها؟ خواد؟یم یازت چ زایچ نیا یدر ازا-

 فشویک تیوا رفته نگاهش کردم. با عصبان یاچهره  با

  :برداشت و از جاش بلند شد نیاز رو زم
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. بعد از  رمیگیصبحونه... کتابارم خودم م مینخواست-

  نجایا ارمشونیدنبال مامانا و آقاجونت م رمیم ممدرسه

 ؟ یچ یواسه-
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. بعد از  رمیگیصبحونه... کتابارم خودم م مینخواست-

  نجایا ارمشونیدنبال مامانا و آقاجونت م رمیم ممدرسه

  ؟یچ یواسه-

@
mahbookslibrary



روت تو   گهیبهت ساده گرفتم، د یادیز  نکهیواسه ا-

. یستیحرفم احترام قائل ن یمن باز شده و برا یرو

 کنترلت کنم  دیبا یچجور  دونمینم گهید

  

پاهاشو از  کهی تند در حال یهاگفت و با قدم نویا

 .رونیاز آشپزخونه رفت ب دیکوبیم نیبه زم تیعصبان

  :صدامو بردم باال تا بشنوه یسرمو کج کردم و کم 

  یست نه من از شاگردامدرسه نجایمامان خانوم نه ا-

 یکنترلم کن یتم که بخواپونزده ساله 

  

سالنو محکم به  یحرِف من، مامان در ورود نیا پشتبند

 .رونیو رفت ب دیهم کوب

 

  زیم یهامو روانداختم و آرنج  زیم یقاشق و نونو رو 

  .دستام گرفتم نیگذاشتم و سرمو ب
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  یکار یصبحونه باعث شد برا زیاون روز سر م اتفاق

منو  نیتر بشم. اونچه که ببکنم مصمم خوامیکه م

  .شدی جا نم یتو قالب دوست گهیبود د مانیپ

کردم آرامش از دست  یلحظه چشمامو بستم و سع چند

صبحونه رو جمع کردم. ظرفارو   زیکنم. م یابی رفتمو باز

اوضاع خونه  یگذاشتم و کم ییظرف شو نیماش یتو

کردم.  شیسامون دادم. دوش گرفتم و آرا رو سر و 

 مویظهر بود. گوش یبه ساعت انداختم، دمدما ینگاه

اوپراتور اعالم کرد   یقتشو گرفتم. وبرداشتم و شماره

عالمت تعجب شد.  هیخاموشه سرتا پام شب شیکه گوش

با  یعنیشدم. با خودم گفتم  یعصبان یل یاز دستش خ

 گهیگرفته بره و د میتصم د،یاز من شن همون "نه" که

انقدر راحت    تونستیپشت سرشم نگاه نکنه؟ چطور م

  ره؟ی بگ دهیمنو ناد

متزلزل   ممیکردن تصم  یعمل یمنو برا ی افکار کم نیا

 نیبه عشقش شک کنم. ا تونستمینه... نم یکردن. ول

 دیکردم، حاالم خودم با دیمن بودم که اونو از خودم ناام

   .کردمیاوضاع رو درست م
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مدت  نیتو ا نکه یو فکر به ا ستادمیکمد لباسام ا یجلو

  یلجباز  یو سرد بوده، خو تفاوتیانقدر نسبت به من ب

قرمز   یباعث شد مانتو نم یکرد و هم داریرو در من ب

رنگ دلبرمو بردارم و تنم کنم. عالوه بر اون موهامم 

از   نمویماش چیی. سوختمی هام رشونه  یباز کردم و رو 

بغل تخت برداشتم، نگاهش کردم و  یعسل یکشو یتو

   .رونیمشتم فشردمش و رفتم ب یتو

 نیآخر  یکه در واقع تو  مان،یشرکت پ  یجلو نویماش

از  فمویمجتمع فروشگاه بود، پارک کردم. ک یطبقه 

شدم.   ادهیپ نیشاگرد برداشتم و از ماش یصندل یرو

و  واریمجتمع رو باال رفتم. از در و د یجلو   یهاپله

از  یهمگ ،یدکور لیآسانسور مجتمع گرفته تا تمام وسا

هم کف، خبر  یطبقه  ادیز یا بودن. رفت و آمده شهیش

  .دادیطبقات م یهافروشگاه  یاز شلوغ

طبقات رو   نی ب یشدم و فاصله یاشهیآسانسور ش وارد

   .کردم یط

بودم. زنگ درو  ستادهیدهم ا یتنها در طبقه یجلو   حاال

  :به روم زد یدرو باز کرد. لبخند یزدم. خانوم جوون
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  د؟یبفرمائ-

بزرگ داخل انداختم   یبه فضا یش نگاهشونه  یرو از

سرتا   یکه با کنجکاو ییو بعد نگاهمو دادم به چشما

 :و منتظر بودن کارمو بگم کردنیپامو رصد م
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  کار داشتم یسرمد یسالم. با آقا-

  ؟ی سرمد یآقا-
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  بله-

  کدومشون؟-

  یسرمد مانیپ-

  :کرد و مجددا به سرتا پام نگاه کرد تعجب

  دیاریب فیندارن. حاال شما تشر فیتشر ی جناب سرمد-

 داخل من هستم در خدمتتون

  

در کنار رفت و به داخل   یحرفش از جلو نیاز ا بعد

سالن چرخوندم، با  ینگاهمو تو نکهیا نیدعوتم کرد. ح

قرار   زیبرداشتن چند قدم رفتم تو. دور سالن سه تا م

نشسته  زهایپشت دوتا از م  گهیت که دوتا خانوم دداش

من باز کرد، به  یهم که درو به رو یبودن و خانوم 

 .رفتیم زیم نیسمت آخر

که   یبلند و تابلوها هیسالن با چندتا گلدون پا یفضا 

شده بود. عالوه بر  نینصب شده بودن، تزئ وارید یرو

که کنارشون  یکی کوچ یزها ی و م یتجار یهااون مبل

 .خوردنیبودن، گوشه و کنار سالن به چشم م
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سالن وجود داشت،  یچهار گوشه  یچهارتا در تو  

در  نیتر کینصب شده، کنار نزد یتابلو ینگاهم رو

  .« استیکرد که روش نوشته شده بود » ر ستیا

  

رو به سمتم  یا. برگهدیرس زش یبه پشت م یمنش خانوم

  :گرفت

 فرم رو پر کن  نی... ازمیعز ایب-

  

گرفتم و به دست خانوم   مانیاتاق پ یاز تابلو نگاهمو

 نکهیکه به طرف من دراز شده بود، دادم. بدون ا یمنش

 :گفتم رمیبرگه رو ازش بگ

  

  هست؟ یچ نیا-

  گهیفرم استخدامه د-

  :زدم یلبخند

کار  مانی... گفتم که با پومدمی استخدام ن یاوه... نه برا -

  دارم
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بهم  یاهوا خشک شد و نگاه جاخورده  تو دستش

  .سرتا پامو رصد کرد گهیبار د هیانداخت و 

صورتش نبود،  یاز لبخند رو یاثر گهید کهی درحال

به دوتا خانوم همکارش انداخت. سرمو  ینگاه

نگاهشو گرفتم. همکاراشم داشتن  یچرخوندم و دنباله 

 :کردنیبه من نگاه م یبا کنجکاو

  

  ندارن فیتشر یمنم که گفتم بهت، جناب سرمد زمیعز-

بخش کرد. انگار داشت بهم  دیرو با تاک یسرمد جناب

 «یسرمد  ینه و آقا مانیکه » پ کردیم کتهید

  

 اد یتا ب مونمیپس منتظرش م-

  

دستشو تو هوا تکون داد و چشماشو تو کاسه  کالفه

  :گفت تی شکا یچرخوند و با چاشن

 دیبفرمائ دیدار ی شما امر. انیامروز کالً نم-
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 ها باز شداز اتاق  یک یبگم در  یز یخواستم چ تا
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ها باز شد و از اتاق  یک یبگم در  یز یخواستم چ تا

تو دستش بود و بعد از اونم  یاپوشه  کهی در حال  اریکام

. مشغول صحبت با رونیاز اتاق اومدن ب ،یمهد

  یمهد دنیبودن و متوجه حضور من نشدن. د گهیهمد

 نیکرد، تازه اون موقع به ا  شتریب مانیپ ی برا مویدلتنگ

البته اگه  مانه،یپ هیشب چقدر یبردم که مهد یموضوع پ

   .گرفتمیچشماشو فاکتور م

رو لبش نشوند و به  یالبخند گنده یمنش خانوم

  .احترامشون از جاش بلند شد

 

  :شدن. سالم کردم کی به ما نزد اریو کام یمهد

  سالم-

من نشست.  ی من نگاه متعجب هردوشون رو یصدا با

به حرف اومد و تعجبشو با صدا زدن اسمم   یاول مهد

  :نشون داد

  !!!نیثم-
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  یچند قدم جلو اومد و روبه روم قرار گرفت. چشما و

  ی. مهددیچرخیم یمن و مهد نیبا بهت ب یخانوم منش

  :به روم زد یلبخند

  یسالم. خوش اومد-

  :زدم لب

  ممنون-

  سالم-

تکون دادم.   یانداختم و رو بهش سر ینگاه  اریکام به

و بعد به سر و وضع من نگاه  اریاول به کام یمهد

که کرد بازم اخمش   یانداخت و با تمام تالش ییگذرا

 :گفت  اریمحسوس بود. رو به کام

  

ها رو راننده گمیم ی. من به حاجگهیخب تو برو د -

  کن فیگمرکو رد یبفرسته. توام کارا

به سمت در  یگفت و بعد از خداحافظ ی اباشه  اریکام

  .رفت یخروج
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  :به من نگاه کرد یمهد

  د یاریما قهوه ب  یاتاق من. خانوم برا میبر-

دوتا   یاتاقشو باز کرد و منتظر شد تا من برم تو. رو در

کتش  یقهیبه  ی. دستمیهم نشست یمبل رو به رو 

  :دیکش

  ؟یایشده؟ به نظر ناراحت م یزیچ-

  .بود مانیپ یصدا هیصداشم شب یحت

  نمیبب مانوی اومده بودم پ-

  !ادیکه امروز نم یدونستینم یعنی نیا-

  دونستمینه... نم-

  ... دعواتون شده؟یدخالت کنم ول خوامینم-

 داشیپ تونمی خاموشه، کجا م شیشده. گوش نکهیمثل ا-

  کنم؟

  :پا انداخت ی زد و پاشو رو هیمبل تک به
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بلند  هوی شی. دو هفته پادی شرکت نم شهیم یچند وقت-

هم برگشت اصال حالش خوب  یشد رفت بندرعباس، وقت

شد   یش زنگ زدم، عصباندوبار به خونه  یکینبود... 

  میو گفت مزاحمش نش

  االن خونشه؟ یعنی-

  کنهینم یبا ما زندگ گه،ید یدونی. حتما مدیآره شا-

 دونمیآره... آره م-
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تقه به در زده شد و بعدش برامون قهوه آوردن.  چند

گذاشت و بعدم رو به  زیم یها رو رو قهوه یخانوم منش

  :گفت یمهد

ترک شروع  یهاندهیتون با نماجلسه  ی سرمد یآقا-

  شده، منتظر شما هستن

به سمت   زیم  یفنجون قهوه رو از رو کهی درحال یمهد

  :گفت دیکشیمن م

  که مهمون دارم ینیبیمن بره. م یبگو به جا لیبه کم-

با  ی. مهدرونیلب گفت و رفت ب ریز یچشم آروم  بله

  :خنده گفت

  یستیمهمون ن ،یاخودت صاحب خونه  گه یالبته تو د-

  :به روش زدم  یمبندین لبخند

  اومدم، وقتتو گرفتم یکار میوسط تا دیببخش-

باهات  خواستمی. راستش خودمم مستینه اصال مهم ن-

  مانیحرف بزنم، راجع به پ

  :اشاره کرد زینگاهش کردم. به م  یسوال

  تو بخور قهوه-
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  برداشتم تا حرفشو بزنه زیم یاز رو  فنجونو

و اخالقشم انقدر بد شده   ومدیمدت که شرکت ن نیتو ا-

  نکهی. تا قبل از ایوع تو باشکه موض زدمیبود، حدس م

  یزیوقت نسبت به چ چیه ،یبش شی تو وارد زندگ

به هم  ینجور یا داد،ینشون نم  تیحساس ینطور یا

 ق، یخورده؛ از روزگار، رف اد یزخم ز مانی... پ ختیرینم

ش، واسه یمرهم باش یونت ی. اگه نملیآشنا و فام

 حداقل نمک نپاش به زخماش

  

 هی نکهیکه زد، ا یبرخورد، نه به خاطر حرف بهم

ما واسطه بشه و بخواد به هم  نی شخص ثالث ب

  .کنه برام گرون تموم شد کمونینزد

  :گذاشتم زیم یقهوه رو رو فنجون

 کاریکنم چ کاری چ یکه تو بهم بگ نجایا ومدمیمن ن-

 شهی. فقط اگه ممانهیمن و پ نیمسئله ب نینکنم... ا

  شو بهم بدهآدرس خونه 

 یبدون که هرک نوی. اری خواهشا به خودت نگ نیثم-

  مانیپ یواسه منم هست. و تو برا زهیعز مانیواسه پ
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نگفتم که  ناروی. ایپس واسه منم هست ، یزیعز یلیخ

ناراحتت کنم. به عنوان برادرش بهم حق بده که  

  نگرانش باشم

 نویتوام ا دوارمیام ی. ولکنمیراحت نشدم. درک منا-

هست و فقط به  یشخص ی مسئله هی نیکه ا  یدرک کن

  شهیمربوط م مانیمنو پ

ش مبل گذاشت و دستشو به چونه  یدسته  یرو آرنجشو

  :نگام کرد ینی ریو با حرص ش دیکش

از دست تو حرص بخوره ها.  دمیحاال به داداشم حق م-

  یدار یظاهر آرومت عجب زبون تند نیبا ا

  :لحنش خندم گرفت از

  شد؟ یآدرس چ-

  :گفت تند

  ش؟خونه  یبر  یخوایم-

  :نگاش کردم که دستاشو باال گرفت و گفت زیت

  دمیخب... باشه... فهم یلیخ-

  :گردنشو خم کرد و ادامو درآورد بعدم
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  سگه ید یشخص یمسئله هی نمیا-

برداشت و  زشیم یاز رو ی ا. برگهدی. اونم خنددمیخند

  :رو روش نوشتن یزی شروع کرد چ

  آدرسشو نوشتم برات-

  :دستش گرفتم و از جام بلند شدم از

  ممنونم-

  امیهمراهت م نیی. تا پاکنمی خواهش م-

 .زدم و سرمو تکون دادم یلبخند
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زدم و سوار  موتویو من ر نیکنار ماش میدیرس یوقت

  :درو نگه داشت  یشدم، مهد

 فردا داداشمو دوارمی. امنیثم یاومد یکرد یکار خوب-

  نمیخوب بب یه ی روح هیبا 

 

  :گذاشتم یصندل یرو فمویک

  گوشتو بکشه سپارمیکه خوب شد م شه یروح-

  :باور کرد حرفمو

  گفتم بهتا ایمن چ یبهش بگ یجان من نر-

  :خوردم  لبخندمو

  نمیتا بب-

خنده. خودشم  ریو جاخورده نگاهم کرد. زدم ز حرفیب

  :ش گرفت. گفتمگرفته خنده یبحثو جد نکهیاز ا

  دنشید رمیبهش نگو که دارم م-
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  که بخوام بهش بگم دهیاون اصال جواب منو نم یعنی-

عقب   یبست و قدم نویدر ماش یتکون دادم. مهد یسر

به  یدست یاز پارک درآوردم و مهد نویرفت. ماش

 یتکون داد در جوابش تک بوق یخداحافظ ینشونه 

 .پدال گاز فشردم یزدم، فرمونو چرخوندم و پامو رو

  

  یلیبفهمم اون چند وقتو شرکت نرفته، خ نکهیاز ا قبل

ازش دلخور بودم. برام سخت بود باور کنم که بدون من 

من داشتم از   کهیبوده و در حال یبراش عاد یهمه چ

 یبه کارا ،یچ  همه الیخیاون ب زدم،ینبودنش بال بال م

  یمهد یحرفا دنیبعد از شن ی. ولدهیرسی م نشیروت

مثل من بوده، اونم حال منو   اونمبرام مبرهن شد که 

  .داشته

  

برج، واقع در سعادت آباد بود.  هی یتو مانیپ یخونه 

 ادهیپ نیدستم انداختم و از ماش یبه آدرس تو ینگاه

 یبرج رو از نظر گذروندم که دارا یرونی ب یشدم و نما

داشت، با  یارهیدا یخاص بود و شکل هندس یمعمار
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ش به هر طبقه  یتو ره،یدا  میکه به شکل ن ییهابالکن 

 .خوردنیچشم م

در   یمن به جلو دنیاز شانس خوبم همزمان با رس 

سگ  ریزنج کهی خانوم در حال هیساختمون،  یورود

تو دستش بود، داشت از ساختمون   ییکوچولو و پشمالو

. درو نگه داشتم تا بسته نشه. نگران بودم شدیخارج م

درو ببنده و ازم  نکهیا ایکار دارم و  یکه بپرسه با ک 

 یب یبخواد زنگو بزنم تا درو دوباره برام باز کنن، ول

  .تفاوت رد شد و رفت

ساختمون شدم و درو پشت سرم بستم. از  وارد

رو   یبه الب یمنته یهاگذشتم و پله یرونیب یمحوطه 

گذشت و از خدا  منیالب یخال   یباال رفتم، نگاهم از جا

  .کردمخواسته به سمت آسانسور پا تند 

کنم، اگه مجبور   زیسورپرا مانویپ خواست یم دلم

و به  دیدیمنو م منی الب  نکهیا ایبزنم  فونو یآ شدمیم

 .شدیخراب م زمی که اومدم، سورپرا دادیخبر م مانیپ

 

@
mahbookslibrary



. از دیچیپیم یورود یکفشم تو سرسرا یپاشنه  یصدا 

آب وسط سرسرا گذشتم و وارد آسانسور   یکنار فواره 

اتاقک   ینه یآخرو زدم. از تو آ یطبقه دیشدم و کل

که تنم  یقرمز  یآسانسور موهامو مرتب کردم. مانتو

 دهیپوش رش یکه ز یرنگ یمشک میبود با ساق ضخ

  ریبلند و شال حر نهپاش یبودم، در کنار اون کفشا

   .کردیجلب توجه م یادیرنگ، ز یمشک

رو نقض  مانیپ نیتموم قوان دم،یدیم نهی که تو آ ینیثم

  .کرده بود

  .دادم رونیبستم و نفسمو ب یالحظه  چشمامو

همه و همه باعث   ،یگانگیب د،یترد ،یدلتنگ  استرس،

 .بزنه خیشدن ضربان قلبم تندتر بشه و سرانگشتام 

بر   هیو با تک دمیکش یقینفس عم ستادیآسانسور که ا 

دِل  کیکه تو وجودم فوران کرده بود، خودمو  یعشق

  .اومدم رونیکردم و از آسانسور ب

دِر واقع تو اون طبقه منو به سمت خودش فرا  تنها

مو . با دست لرزون زنگو زدم و انگشت اشاره خوندیم

  یگذشت و خبر یاقهیدق کیدر گذاشتم.  یچشم یرو
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ره نشد؛ مجددا داستان دست لرزونو زنگ و انگشت اشا 

 .در تکرار شد یو چشم

 

. انگار شمارش  شدیضربان قلبم هر لحظه تندتر م 

و در با   کیمعکوس شروع شده بود. پنج چهار سه دو 

  .باز شد یآروم یصدا
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از  ی. موجمی هم قرار گرفت  یباز شد و ما رو به رو در

زد و آثار جا   یلیس مانیبه صورت پ  رتی بهت و ح

از  یگذاشت، موج شیمنو به نما دنِ یاز د شیخوردگ

  یبار نیهم به قلب من هجوم آورد. اول یدست پاچگ
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بهتره که بگم  ای دمش،یدی خونه م یبود که تو لباسا

شرت  ی. تدمشیدیم خونهمرد  هیبود که شب یبار نیاول

با  یشلوار گرم کن مشک هیبود با  دهیپوش یرنگ دیسف

و تاب  چیاندامش و پ ی. نگاهمو از هندسه دیخطوط سف

و به چشماش نگاه کردم. اونم  دمیبازوهاش باال کش

مشغول برانداز کردن من بود و همزمان به چشمام نگاه 

 تهتو گلوم نشس یلتنگکه به خاطر د یفیکرد. بغض خف

  :بود رو پس زدم

  تو؟ امیب-

از احساسات مختلف بود،   یقیتلف مشیمستق نگاه

برداشت  یکیکوچ یلیعداوت، غضب و اما عشق. قدم خ

و راه رو برام باز کرد تا برم تو. دستشو باال برد و 

 یکه برا ی کی کوچ یدر قرار داد. از اون فضا یرو

گذشتم. فضا انقدر   یکرده بود، به سخت جادیعبور من ا

شونه هامون به  شدمیاز کنارش رد م یکم بود که وقت

ش وارد خونه شدم.  رهینگاه خ  ریهم برخورد کرد. ز

 یپرحرارت و سوزان بود که م ینگاهش به قدر

که   چارهیتونست آهن رو ذوب کنه؛ چه برسه به من ب

شدن   کم جون در حال ذوب خیقالب  هیاون لحظه مثل 
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بودم. درو بست. برگشتم سمتش. دستاشو به کمرش 

  :قصد جونمو کرده بود اهشگرفته بود و نگ

  میاممم... اومدم که... حرف بزن-

شد و  کیآروم به سمت من قدم برداشت، بهم نزد آروم

رو به جلوش ادامه داشتن. ناخودآگاه منم به  یقدم ها

بودم  یکه من در حال پس رو ینیعقب قدم برداشتم. ح

خش  یزل زده تو صورتم با صدا ،یرو شیو اون پ

  :گفت یگرفته ا

  ...یحرفاتو زد-

 یکه برا ومدیو به سمتم م کردینگاهم م دی با تهد یطور

  :دمینال یچارگیشدم و فقط با ب مونیپش یگفتن هر حرف 

  ...مانیپ-

  .قرمز رنگم گذروند یلب ها یاز رو  نگاهشو

کرده انقدر وادار به عقب  رفتن شدم که پشت  بغض

. ستمیبرخورد کرد و مجبور شدم با یی یپاهام به ش

انداختم.  یسرمو چرخوندم و به مبل پشت پام نگاه 

شونه م و   یرومو که برگردوندم، شالم سر خورد رو
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  ی. با صدادمیفاصله از خودم د نیتر کی تو نزد مانویپ

  :بغض دار گفتم

   !؟یکنیم ی نجوریچرا ا-
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  یو کم دمی چرا ترس  دونمیراستش باال اومد، نم دست

و  دیبه روم پاش ی. لبخند دلتنگدمیسرمو عقب کش
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کرد. چشمم موهام فرو برد و نوازششون   یدستشو تو

رو شونه مو به  یدستش موند. موها یدستبند تو یرو

  :عقب روند و آروم لب زد

  ؟یترسیازم م-

چشماش جا به جا   نیهام از چپ به راست ب مردمک

  :تکون دادم و لب زدم  یشدن و سرمو به نف

  نه-

  :زد  یپوزخند

  جواب آره بود-

 انیخون به چشماش هجوم آورد و دستاش طغ هوی

 یناخواسته ا  غیموهام چنگ شد، ج یکردن. دستش تو

و لب هامو به انحصار   دیسرمو عقب کش ی . جوردمیکش

دستم و بعد خودم  یتو فیدندوناش درآورد که اول ک

مبل تا   یدسته  یمبل. پاهام از زانو رو یرو  میپرت شد

و خشن،   صی حر. دحجم تنش حبس ش ریشدن، و تنم ز

شکمم نگه داشته بود  یاز دستاش، دستامو رو یکیبا 

ش محکم گردنمو گرفت و فشار داد. به   گهیو با دست د

شرتشو   یاز دستامو آزاد کنم، ت یکیتونستم  یسخت
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. داشتم خفه دمیش کوب نهی مشت به س هی چنگ زدم و 

  دیگونه م چک یکه از سر عجز رو ی. قطره اشکشدمیم

باعث شد لب هامو ول کنه و با لباش اشکمو پاک کنه. 

 یصورتم م یجا   ی. لباشو به جادمیکش یتند تند نفس م

  یسوزوند. سع یپوستمو م ششیته ر یکشوند. جا

  :شدم یم تیکردم هلش بدم عقب. داشتم اذ

  ...مانیپ-

به  یدوباره لبامو خفه کرد، کارش شباهت مانیگفتم پ تا

  یآروم تر بود. به پهنا نبارینداشت اما ا دنیبوس

 شدیم شتری اشکام ب ی. هرچختمیر یصورتم اشک م

  :. با نفس نفس ازم جدا شدشدیاونم آروم تر م

  ؟یبگو دوسم دار-

  :زدم که باعث شد گلومو فشار بده یآروم هق

  ...بگو-

  دوست دارم-

  ؟یبگو عاشقم-
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همراه با هق زدنم  نباریش گذاشتم. ا نهیس  یرو دستامو

  :ختمی اشک ر

  عاشقتم-

  برات مهم ترم یبگو از همه چ-

  یبرام مهم تر یاز همه چ-

  :اونم بغض داشت نباریا

  یبر ذارمینم گهید یخودت اومد  یحاال که با پا -

  نذار برم-
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  یبر ذارمینم گهید یخودت اومد  یحاال که با پا -

  نذار برم-

با  دنی. بوسدیلبهامو بوس  نباریهم افتاد و ا  یرو پلکاش

. خودش غرق شده بود و  متیهم مال یعشق و کم

ادامه  ی. هرچرسوندیداشت منم با خودش به قعر م

  یگرفتم. صدا یو آروم م شدیتنم کمتر ملرزش  دادیم

 مانیکه کنارم افتاده بود اومد. پ فمیک ی از تو میگوش

 فویبا خشونت ک بکشه،دست از کارش   نکهیبدون ا

سالن. سرمو کج کردم که   یو پرتش کرد گوشه  دیکش

کجا افتاد که محکم چونه مو گرفت و رومو   فیک نمیبب

دستاش پشتم قرار گرفتن و  یبعد وقت یقیبرگردوند. دقا

  یو انگشتاش رو دنیکش ن ییپا یمانتومو به آروم پیز

به خودم اومدم و مچ دستاشو  هوی دن،یپوست پشتم خز

به عقب پسش زدم که چون  یگرفتم و با تموم قدرتم کم

ازم فاصله گرفت.  یکمانتظارشو نداشت عقب رفت و 
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همچنان در انحصارش بودم و مچ دستاشو سفت  یول

  :بودم دهیچسب

  ... لطفامیبر ش یپ نیاز ا شتریخوام ب یخوام... نم ینم-

. با حرص  زدیو مردمک چشمام دو دو م دیلرزیم صدام

اون مچ دستامو  نباریتند شده نگام کرد. ا یو نفس ها

  :سرم قفل کرد یگرفت و باال 

  خوام  یمن م یول-

اشکام دوباره  د،یگردنم برد و بو کش ن یکه ب سرشو

بدنم افت  یروون شدن. خودمو جمع کرده بودم و دما

کرده بود. اشکام شدت گرفت و لرزش دست و پام 

بود، واسه  دهیبودم و اونم فهم دهیمشهود بود. ترس

   .بودحرصش گرفته  نیهم

که از  یاشک یزدم، قطره ها خیلرزون و  یو پا دست

 یکه تو لمیزنگ موبا یگرفتن و صدا یهم سبقت م

  کبارهی مانیهمه و همه باعث شدن پ د،ی چیپ یسالن م

  ...سرشو بلند کنه و دستامو رها کنه

  یاز رو یو چشماش قرمز بود. عصب زدینفس م نفس

مبل بلند شد و ازم فاصله گرفت و به سمت بالکن قدم 

@
mahbookslibrary



قطع شد. تازه راه گلوم  لی زنگ موبا یبرداشت. صدا

صورتمو پاک   یباز شد و تونستم نفس بکشم. اشکا

 یاز رو دادمیکه مچ دستامو ماساژ م یکردم و در حال

شونه م افتاده   یرو ممانتو ی قهیشدم.  زیخ میمبل ن

 پیامو به پشتم رسوندم و زو دست دمشیبود، باال کش

. به دمیآشفته م کش یبه موها یمانتومو بستم. دست

جا افتاده بود و  هیهرکدوم از کفشام  ادیز  یخاطر تقال

مبل بود. آروم بلند شدم و  یکوسن ها ن یب ییشالم جا

. درفتم. مامان چندبار تماس گرفته بو فمیبه سمت ک

  پیبراش تا یامیحرف زدن باهاشو نداشتم، پ یآمادگ

و خودم بعدا باهاش تماس  رونمیکردم و گفتم که ب

 ی ریبه مس یخاموش کردم. نگاه مویو بعد گوش رمیگیم

رفته بود انداختم، با وجود باز بودن در   مانیکه پ

از مبل نشستم و زانو   ی. گوشه ادمشید یبالکن، نم

کرد  یتم گز گز مهامو بغل زدم. لب هام و پوست صور

چشمام    یجلو  شیپ قهیچند دق  یسوخت. صحنه ها یو م

بود  یتکرار شد. خشونت به خرج داده بود؛ ازم عصبان

تونست حرف بزنه و انگار که فقط با  یکه نم یاونقدر

گرفت. هر چقدر هم که  یاعمال خشونت آروم م
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که  یا یحرکاتش توام با خشم بود، بازم نتونست دلتنگ

 .هون کنهرو پن اشتد
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شدن   یک ی یدلتنگش بودم، منم تشنه بودم برا منم

اون روز رفته بودم که باهاش حرف بزنم،  یباهاش ول

  یتن به رابطه ا طیتونستم تو اون شرا ی... نمنیهم

 یکه ازم دلخور بود و نم یناخواسته بدم، نه وقت

  یکی یکه چقدر عاشقمه. من برا ارهیتونست به زبون ب

@
mahbookslibrary



عشِق خالص،   ستم؛خوا یشدن باهاش کل عشقشو م

و  نهیمثل خشم و ک گه یکه با احساسات د یعشق

  .نشده باشه یدچار ناخالص یدلخور

به   یا گهیاست چرخوندم و نگاه دبه سمت ر سرمو

  میدادم، تصم هیبالکن انداختم و بعد سرمو به مبل تک

حرف زدن باهاش   یرو برا یا قهیگرفتم که چند دق

 ی و احساسات اضاف جاناتیفرصت، ه نیصبر کنم تا تو ا

   .فروکش کنن و تنها عشق بمونه

که از بالکن گرفتم تازه فرصت کردم خونه رو   نگاهمو

روبه  یآپارتمان دوبلکس بود. طرِف چپ فضا هی. نمیبب

  یجلو  زیم یباال قرار داشت. رو  یطبقه   یروم، پله ها

ته  یبا تعداد  یگاری جاس هی و  یخال  یکاناپه، دوتا بطر

 یو یخورد. ت یروش و دوتا کنترل به چشم م گاریس

 یو ولوم صدا یسیانگل سی رنو یبا ز یلمیروشن بود و ف

سکوت   یدر حال پخش بود، و حاال که صدا نییپا

 گرانیکه باز یخونه رو در بر گرفته بود، کلمات یفضا

. پشت دیرس یکردن شفاف تر به گوش م یادا م لمیف

  یقرار گرفته بود و محدوده  یبزرگ ی  رهیسرم جز

از  ریکرد. به غ یسالن جدا م یآشپزخونه رو از فضا
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دست مبل به  هیو  وارید ینصب شده رو یو یت

مبل ها پهن شده بود و    یفرش که جلو هیانضمام 

  یا گهید ی لهیراک سمت چپ در بالکن، وس یصندل

در   کیو کف سرام وارهاید دیسالن نبود. رنگ سف یتو

و   رینورگ یخونه، فضا یکنار بالکن بزرگ و سرتا سر

   .رو ساخته بودن یآرامش بخش

موهامو  دم،یکه گذشت کفشامو جفت کردم و پوش یکم

نا مطمئن و  یو با قدم ها ختمیطرف شونه م ر هی

جلو رفتم که بتونم  یآهسته به سمت بالکن رفتم. به حد

نشسته و پشتش به من بود.   یصندل ی . رونمشیبب

شد.  لی سرش به چپ ما یو کم دیپامو شن یصدا

م رخش رو  ی سرش انقدر کم بود که نتونستم ن چرخش

. دوباره به رو به رو چشم دوخت و تظاهر کرد که  نمیبب

. از کنارش  دیدزد یچشم م  انهیو ناش  نهیب یمنو نم

که  یپهن بالکن سنگ یلبه   یگذشتم و دستامو رو

   .گذاشتم د،یرس یتا کمر من م شیبلند

نداشت. چشم   دیکس بهمون د چیکه ه می باال بود انقدر

روم بود که بدون شک   شیاز تهران پ یعیانداز وس
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از   نشویداشت. نگاه سنگ یباتریز یشب جلوه  یتو

  :پشت سرم حس کردم و گفتم

  !یدار یخوشگل یخونه -

 :دیبا مکث به گوشم رس صداش
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  !یدار یخوشگل یخونه -

 

  :دیبا مکث به گوشم رس صداش

 یبزن یکه دار یو تنها حرف یهمه وقت اومد نیبعده ا-

 !م خوشگله؟که خونه  نهیا
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 یو باهاش چشم تو چشم شدم و از پشت به لبه  برگشتم

  :دادم هیبالکن تک 

حرف خوب بهم   هیکه  یهمه وقت تو کجا بود  نیتو ا-

از  یتو سراغ ومدم،یاصال اگه من امروز نم نمیبب ؟ینزد

 ؟یگرفتیمن م

  

  :به جانب گفت حق

که  رمیبگ یسراغ از کس دیمعلومه که نه... چرا با-

در کمال  گمی مشترک براش م یاز عشق و زندگ یوقت

 شماره یها و اهداف مزخرفشو برام مبرنامه یخونسرد

  کنهیم کسانیو غرورمو با خاک 

 

 از نظر تو اهداف من مزخرفن؟-

  

  :زد یشخندین
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 نینه؟ ثم گه ید یدیشن نویمن هم یاالن از کل حرفا-

 یبهتره بدون یبحث عبثو شروع کن نیبازم ا یاگه اومد

  بشنوم خوامیکلمه هم نم هی

  ومدمین نینه... واسه ا-

  ؟یاومد یپس واسه چ -

  :چشماش نگاه کردم تو

  واسه تو اومدم-

 

آروم گرفت اما همچنان اخم داشت و منتظر بود    نگاهش

  :بشنوه. گفتم نایاز ا شتریب

مدت... به تو به خودم به  نیفکر کردم تو ا یلیخ-

  فکر کردم زی... به همه چندهیآ

  کهی انداخت و در حال نیی گرفت و سرشو پا نگاهشو

آروم و  یهاباشه، با مشت ضربه تفاوتیب کردیم یسع

  :به زانوش زد و آروم گفت یشینما
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 ی اجه ینت ،یکه کرد یهمه فکر نیخب... اون وقت از ا-

  شد؟ دتیهم عا

به روش زدم و با  یاز ابروهامو باال دادم و لبخند یکی

  :گفتم یادهیلحن کش

  ...که دمیرس  جهینت  نیآره... به ا-

هم فشار داد.  یو لباشو رو  دیدر هم کش شتر ی ب اخماشو

براش   شتریدلم ب کردمیش که نگاه مبه صورت خسته

. نتونستم دست و پامو کنترل کنم. رفتم رفتیضعف م

و دستامو از کنار گردنش رد کردم   سادمیپشت سرش وا 

  یمو روبه هم گره شون زدم. چونه شنه یس یو رو

  :گوشش زمزمه کردم ریقرار دادم و آروم زش شونه 

 

برن  ای... کل دنخوامی ... فقط تورو مخوامیکه تورو م-

  یمن بَس یبه درک... تو برا

 

شد. چند  اندازن یگوشم طن یش تونفس آزاد شده یصدا

و دستامو  انیتا دستاش باال ب دیطول کش یالحظه 
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حاال   د،ی منو به سمت خودش جلو کش ی. کمرنیبگ

شده بودم. لبخند به لبام  زونیکولش آو یرو  شتریب

م انداخت قرمز شده یبه مچ دستا ینگاه  مانینشست. پ

و  دیبود رو بوس موندهدستم  یانگشتاشو که رو یو جا

  :گفت

 

   کنم تتیاذ خواستمینم-

به کنار گردنش زدم.   یابوسه  یزدن هر حرف یجا به

  یرو تو  یبرگردوند و باالخره تونستم شادسرشو 

. کردمینگاش م اقی. منم با اشتنمیش ببغم زده یچشما

سرش رد کرد و منو جلو    یدستامو باال آورد و از رو

  :پاش یو نشوندم رو دیکش

  یدفعه اگه ببرم بندازمت رو نینکن... ا ی طونیش ادیز-

  یندار یراه فرار گه یاون مبل د

ش گذاشتم. دستاش شونه   یو سرمو رو دمیخند آروم

شد و آروم آروم مثل گهواره خودشو تکون  چکیدورم پ

و  بیغر یهم گذاشتم و به خلسه ا  یداد. پلکامو رو

  :فرو رفتم. کم مونده بود خوابم ببره یدوست داشتن
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  !!؟؟ینخواب-
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آروم   یااونم از خنده یها. شونهدمیبسته خند یچشما  با

   .دیلرز

  :نگام کرد یکه بلند کردم، ناراض سرمو

  شد؟ یچ-

  ساعت چند شده؟-

@
mahbookslibrary



  :کرد اخم

  !؟یبر یخواینکنه م ؟یبه ساعت دار کاریچ-

 

 دیو ام میبا ب مانیکه پ یداشتم برم اما اونجور  میتصم

  :بهم چشم دوخته بود، حرفمو عوض کردم

بگم گشنمه، تو ناهار   خواستمیاممم... نه... م-

  ؟یخورد

  :زد لبخند

  نه نخوردم-

 

به من  یهم با نگاه مانیپاش بلند شدم. پ یاز رو نرم

  :دیپرس رفتیبه سمت در بالکن م کهیبلند شد و درحال

  ارن؟یزنگ بزنم ب ی خوریم یچ-

 

رفت   مانیآوردن، پ تزاهارویواحدو که زدن و پ زنگ

 زی م یرو اتیفاصله محتو  نیمنم تو ا ره؛ی سفارشارو بگ
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مبل رو جمع کردم و به آشپزخونه بردم. دوتا از  یجلو

  زیکاناپه رو برداشتم و دو طرف م یرو  یهاکوسن

بلند شدم و   ی. وقتدمیکش زیم یرو ی. دستمالگذاشتم

  یرهیببرم، با نگاه خ زخونهخواستم دستمالو به آشپ

که تو  تزایپ یهارو شدم. با جعبهخودم روبه یرو مانیپ

منو نگاه   یافته یبود و با لبخند ش ستادهیدستش بود ا

  .کردیم

 

  ه؟یچ-

  :لبخندش کرد و گفت یچاشن  یکمرنگ اخم

  یو هرجور خواست یدیمدت چشم منو دور د نیخوب ا-

  مثال مانتوئه تو تنت؟ نی! ای دیلباس پوش

  :گفتم رهیحساب کردم و تخس و خ  شی مهربون یرو

  دوست داشتم-

  :تکون داد دواریو سرشو تهد دیباال پر ابروهاش

  ...نشونت بدم یدوست داشتن هی-
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 یصفحه  یتو کاسه چرخوندم و دستمال رو رو چشمامو

  یها رواز کوسن یکی یگذاشتم و رو ره یکوارتز جز

  :نشستم نیزم

 

  ها... گشنمونه گهید ایب-

نگاه کردم که داشت  مانی. به پمیخوردن شد مشغول

  :گفتم خت،یریم هاوان یل ینوشابه رو تو 

  !یکش ی م گاریس دونستمینم-

  :نگاه کرد بهم

  هاوقت یبعضفقط -

  ؟ یمشروب چ-

  هاوقت یاونم بعض-

 یبه بعد، چ نیاگه بهت بگم جفتشونو بذار کنار از ا-

  ؟یگیم

  :زد ینگام کرد و لبخند رهیخ

  همونه  یتو بگ ی... هرچنمیریرو ِچَشم ش گمیم-
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  :نوشابه رو به دستم داد و گفت وانیل بعدم

  ؟یکرد دایاز کجا پ نجارویآدرس ا یراست-

 گرفتم یرفتم شرکت از مهد-

  

  .وضوح جا خورد به
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  ؟یکرد دایاز کجا پ نجارویآدرس ا یراست-

 گرفتم یرفتم شرکت از مهد-

   

دستشو پرت   یتو  یتزایوضوح جا خورد. برش پ  به

ش و دستشو به سمت من گرفت و با  جعبه  یکرد تو

 :گفت ریتغ

  

شرکت؟! فکر   یرفت یسر و وضع بلند شد نیبا ا نیثم-

 ؟یمنو نکرد یآبرو

  

  :گرد شد و موهامو پشت گوشم زدم چشام

 یی ! خب فکر کردم تو اونجا؟یچ یعنی-
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  ینجوریا دیداشت؟... منم اونجا باشم تو با  یچه ربط-

  هی دمیاجازه نم هاممیمن به منش دنم؟ید  یایب یبپوش

 کردن یچه فکر دنیکنن، حاال تورو د شیذره آرا

  

  :شدیگردتر از اون نم گهید چشام

  ستیمن مهم ن یبرا  یفکر کس-

منو حرفام   ی... تو برایواسه تو مهم ن یچیاصال ه-

  یکنیتره هم ُخرد نم 

... یکنیاوقاتمونو تلخ م یدوباره دار نی... ببمانیپ-

 غذاتو بخور 

  

  :رو پس زد تزایپ یجعبه 

  یبابا... کوفتم کرد  خورمینم-

 شهی... نمیهست یخب توام... چرا انقدر عصبان یلیخ-

  باهات حرف زد

  ینجور ی... صد دفعه بهت گفتم ایکنیم میتو عصبان-

 یرد بش یاز کنار کس خورهی برم رتمیلباس نپوش. به غ
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... اَه،  نو؟یا یفهمی حرف بزنه، چرا نم کلتیراجع به ه

بحثو باز کنم. حرف گوش کن   نیا یکنیهمش مجبورم م

 گه ید

  

. اصال امروز از لج تو  پوشمی نم ینجوریا گهیباشه د-

  یدو هفته رو توی. لجم گرفت که گوشدمی پوش ینجور یا

 ؟یشد یکنم. راض یخواستم تالف ،یمن خاموش کرد

  

به خاطر بغض ته صدام بود.   دینرم شد، شا نگاهش

 .مدت محلم نذاشته نیبود که تو ا مون یپش دمیشا

   

 م،یکه سر ناهار باهم داشت  یمختصر یاز مشاجره بعد

 لم یف یانیپا تراژی. تمیدید لمیو باهم ف میکاناپه نشست یرو

از مبل گرفتم  موه یباال رفت، تک یویت یصفحه یکه رو

کردم، از چشمش دور  وارید یبه ساعت رو یو نگاه

 :کرد ینموند، اخم
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  شمی... بمون پ ؟یکنی به ساعت نگاه م یه هیچ-

 :دمیشد که پرس یچ دونمیبه روش زدم و نم یلبخند

  

 باالست؟  ی اتاقت طبقه -
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از موهامو به   یااز ابروهاشو باال انداخت و طره  یکی

  :گرفت یباز

  اتاق من؟ یا یب یخوایم-

  :کردم یاخنده  تک

  !نه-

  ؟یپس چ-

  :باال انداختم هاموشونه 

 ی چیه-

  

دفعه از  هیکرد و   کیزد و چشماشو بار یثیخب  لبخند

و منم بلند کرد و به سمت  دیجاش بلند شد و دستمو کش

 .ها راه افتاد پله

  

  !کجا؟-

  نشونت بدم خوامیم ایب-

  :. با مشت به بازوش زدمدیخند بعدم
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  تیترب یب-

  گهی د یزایچ  یمنحرف. البته اگه تو بخوا  گمیاتاقمو م-

 نداره یمانع ینیرو هم بب

  

و  دیچپ نگاش کردم. خندو چپ  سادمیها واپله  رو

   .دیدوباره دستمو کش

 یو دلباز بود. رو رینور گ نییباال هم مثل پا یطبقه 

بالکن  یکه ورود یبزرگ یها سمت راست پنجره  وارید

که  دیفهم شدیم ینگاه اجمال  هیطبقه بود قرار داشتن. با 

 .از چهار تا اتاق تو اون طبقه هست شتریب

 

اتاق حرکت کرد. درو باز کرد  نیبه سمت در اول مانیپ 

  :و منو با خودش برد داخل

 اتاق من نمیا-

  

از هرگونه   یخونه، خال ی قسمتا ریهم مثل سا اتاقش

بود. چشمم به تختش افتاد و  یو اضاف  یجانب لیوسا
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  هیحظه ل هی که روش بود و  یرنگ یاسورمه یروتخت

انداخت و باعث   هیذهنم سا یمثل بختک رو یفکر منف

و  دهیلبم منجمد بشه. با همون لبخند ماس ی شد لبخند رو

 :مردد گفتم یلحن

  

 ؟یذاشتیم  نجایشبتم هم  کی یاون... اون قرارها -

  

کرد و دستاشو به کمرش زد و بهم  کی بار چشماشو

زدم و دستامو پشتم قرار   هیشد. به در اتاق تک کینزد

صورتم   یو نگاهشو تو ستادیدادم، رو به روم ا

  :چرخوند و گفت

  گذره؟یداره م یتو اون مغزت چ-

  :میدزدیم چشمامو

...  یدار اد یتخت... خاطره ز نی... حتما رو انکهیا-

  درسته؟

از دستاشو کنار   یکیشد و  کیبهم نزد گهیقدم د هی

  :در گذاشت یسرم رو
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  نچ... غلطه-

کردنش داشتم تو صورتش  یدر مخف یکه سع یحرص با

  :نگاه کردم و گفتم

  نییپا  میبهتره بر-

تر آورد و راهمو   نییخواستم رد بشم دستشو پا  تا

م گذاشت و مجبورم  چونه  ر یدستشو ز یک یبست. اون 

آروم  میکرد سرمو بلند کنم، باهم چشم تو چشم که شد

  :گفت

  کارو نکن نیا-

  کار؟یچ-

جوابشم  دنی شهامت شن دیبا  یپرسیسوالو م نیا یوقت-

  یکن یپرداز ال یتو ذهنت خ نکهینه ا یداشته باش

 !ست ین یالیخ-

  

 الیهم بود. خ یلیبود، خ یالی. خگفتمیدروغ م یول

 وونهیرو لمس کنه منو د یاگه یدختر د مانیپ نکهیا

  .. اصال تصورش هم زشت و ناگوار بودکردیم

@
mahbookslibrary



بار  نیفرار کنم که ا طیخواستم از اون شرا دوباره

 :هامو نگه داشتشونه 
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بار  نیفرار کنم که ا طیدوباره خواستم از اون شرا 

  :هامو نگه داشتشونه 

...  دمیکه خر شه یسال هم نم  هیخونه رو هنوز  نیمن ا-

رو خط   یاشیدور ع گه یکه د شهیهم م یچند سال

که پاش به  یهست یکس نی... بعد از خودم تو اول دمیکش

 فکرا خودتو آزار نده نی... پس با اشهیاتاق باز م  نیا
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دادم و   رونیآروم شد و نفس راحتمو نامحسوس ب دلم

 پرواشیمخمور و ب یبه صورتش نگاه کردم، چشما

برام رو کنن.  شویدرون التیبود که تما انیعر یانقدر

هام جلو اومد،  که سرش به مراد لب یوقت نیواسه هم

رفتم.  رونی دستش رد شدم و از اتاق ب ری از ز عیسر

هم افتاد.   یرو شدر مشت شد و پلکا یدستش رو

  :رفتم گفتم یبه سمت پله ها م  کهی درحال

 گهی. من دنییپا میبر ایگذاشته ها... ب ریروت تأث لمهیف-

 برم دیبا

  

ساعات   نیاومدم، روز، آخر رونیکه ب مانیپ یخونه  از

. پشت شدیم کیو هوا کم کم تار گذروندی خودش رو م

انداختم و  یشمار روبه روم نگاه  هیچراغ قرمز به ثان

 دیمامان رس امیروشن کردم. همون موقع پ مویگوش

بود که  یواسه وقت امیخونه«، ساعت پ ا یزود ب نی»ثم

 نیاز ب شی . لحن دستورمخاموش کرده بود مویگوش

  .دیرسیبه گوش م امشیمتن پ  یهاواج
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که تو  یبه وقت دنیمرزهارو شکستن و رس افکارم

  ونریش باز خونه خواستمیم یبودم. وقت مانیپ یخونه 

شده بود. چشماش ناآروم   یریگمثل طفل بهونه  ام،یب

و مشغول سر کردن شالم  ستادمیکه ا نهیآ  یبودن. جلو

داد.  هیتک واریو به د ستادیپشت سرم ا قای شدم، اومد دق

که داشتن موهامو مرتب  مونگاهش حرکات دستا

  :کردیدنبال م کردن،یم

  ؟یبمون گهید کمی شهینم-

  کنم؟ کاری مامانمو چ-

  :فوت کرد نفسشو

  گفتم بهت ینره چ ادتی نیثم-

  :سمتش برگشتم

  زنمیامشب با مامانم حرف م نی... همرهینم ادمی-

  یاریم نبهونه واسه  هیمطمئن باشم؟ دوباره فردا -

  ستیدر کار ن یابهونه -

  تیخواستگار امیهفته م نی پس بهش بگو که آخر هم-

  :چشماش نگاه کردم تو

@
mahbookslibrary



 .گمیم-

  

که االناست که چراغ سبز  دادیشمار نشون م هیثان

  .بشه
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شده بود. درو   کیخونه هوا کامال تار دمیکه رس یوقت

 یبردم تو. مامان از پشت پنجره  نویباز کردم و ماش
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. نفس  دیبهم انداخت و پرده رو کش یآشپزخونه نگاه

که با   دادمیها باال رفتم. احتمال مو از پله   دمیکش یقیعم

که  یوقت یول م،یندار شیرو در پ یمامان، شب آروم

انا و کرده و مام یعمل دشوی که تهد دمیرفتم تو سالن و د

مقابله با من با خودش آورده خونه،    یآقاجونو برا

 .مطمئن شدم

 

 یچرخوندم. مامانا و آقاجون رو نشونینگاهمو ب 

سالن نشسته بودن و مامان  یگوشه یراحت   یهامبل

آب نصفه و  وانیل هینشسته بود و  یغذاخور زیپشت م

بود. سالم کردم.   زیم یبسته قرص هم، مقابلش رو هی

  :جواب داد یمیآقاجون نسبتا گرم و صم

  سالم باباجون -

  :تر از آقاجون بود یجد  یکم مامانا

  مادر؟ یسالم.... کجا بود-

جواب   دی: »باگفتی نگام کرد که انگار م یطور بعدم

به   یجواب مامانا رو بدم نگاه نکهی. قبل از ا«یبد

براشون  ویمادرم انداختم، مشخص بود که همه چ
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از چون و  شیکرده. مامانا هم که از قبل کم و ب فیتعر

که  یرنگچنِد ماجرا خبر داشت. آقاجون اما با اخم کم

زل زده بود. با خودم  روشبهحاصل تفکرش بود به رو

بار« و بعد رو به جمع  هیهم  ونیبار ش هیگفتم » مرگ 

  :گفتم

 نم یبب مانویرفته بودم پ-

  

گفتم مامان از جاش بلند شد و اومد طرف من و  نویا تا

  :بلند گفت یبا صدا

 ؟یتو انقدر خودسر شد ی... از ک نیخجالت بکش ثم-

 احترام نگه دار کمی

  

  :گفت آقاجون

... میتا با هم حرف بزن دینیآروم باش دخترم... بنش الیل-

 ن یبش ایبابا توام ب نیثم
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آروم  یشست ولها نشستم. مامان هم ناز مبل یکی یرو

  :نشد

رفتم   گهیم کنهیراست راست تو چشم من نگاه م-

روم خاموش    ویگوش زنمی... بهش زنگ م نمی بب مانویپ

تلفن کنه بگه  هی دهی. به خودشم زحمت نم کنهیم

 !کجاست 

  

  :آروم بود یول زدیحرف م تیدر کمال جد آقاجون

به   یاصال ک ؟یکنیمادرتو نگران م یدخترم واسه چ-

 !ش؟یشناسیکه نم یکس دنید یشما اجازه داده بر

  

. من اصال  شناسمش یآقاجون... خوبم م شناسمشیم-

مامان از اول   فهمم،یمامانو نم تیهمه عصبان نیا لیدل

 ما بود یرفت وآمدها انیخبر داشت و در جر
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 نیبه مامان نگاه کرد. مامان نگاهشو ب ی سوال آقاجون

گر آقاجون  جا کرد و رو به نگاه پرسشمنو آقاجون جابه

  :گفت

دوسش دارم  یلیآشنا شدم، خ یکیاومد به من گفت با -

صبح تا شب تو فکر اون  دمیحرفا. منم د نیو از ا

نظر خودم   ریمدت ز هیس، گفتم جوونن بذارم پسره

 شهیم یچ من یرو بشناسن تا بب گهیهمد

  

  :نگاهشو داد به من و حرفاشو ادامه داد بعدم

هنوز  نکهیحد باشه نه ا نیتون در همقرار بود رابطه -

بشه آقا باالسر دختر من. من اصال   ادینشده اون ب یچیه

  ادیپسره خوشم نم نیاز ا

. بعدشم مامان... آدما ادیکه م ادیازش خوشم ب دیمن با-

 شهی شکل روابطشونم عوض م شن، یعوض م

  

اول حرفام توجه آقاجونو جلب کرد و باعث شد  بخش

انداختم. اما مامان  نییبهم چشم غره بره، سرمو پا 
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باهوش بود و منظورمو  د،یدوم حرفامو شن یمهین

  :گفت یحال بعد از مکث کوتاه  نیبود، با ا دهیفهم

  ه؟یمنظورت چ-

  :کردم؛ مامان دوباره گفت سکوت

شکل   ی گیکه م هیمنظورت چ گمیباتوام. م نیثم-

  !شه؟یها عوض مرابطه 

  :دمیکش یباال گرفتم و نفس سرمو

   میباهم ازدواج کن میخوا یما م-

       

  :شد رو خودم شکستم جاد یکه ا یاهیچند ثان   سکوت

 م یخواستگار ادیهفته داره م نی. آخر امی حرفامونم زد-
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         میباهم ازدواج کن میخوایما م-

  :شد رو خودم شکستم جاد یکه ا یاهیچند ثان   سکوت

  میخواستگار ادیهفته داره م نی. آخر امی حرفامونم زد-

کرد. از صورت آقاجون   یمات و وارفته نگاهم م مامان

رو خوند. مامانا به سبک خودش از مادرم   یزیچ شدینم

  :کرد یدارجانب 

اگه تورو  ؟یدختر؟ مگه تو بزرگتر ندار یچ یعنی-

  گفتیبه ما م ومدیم  دیبا خوادیم

  گهیبهتون د  گمیخب من دارم م-

  :گفتم و به مامانم نگاه کردم، نگاه اونم به من بود نویا

  بهت نی دستت درد نکنه! واقعا آفر-

  :نوک انگشتش اشاره کرد و گفت به
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تو؟  یستیانقدر واسه حرف مادرت ارزش قائل ن یعنی-

انقدر برات ارزش   یعنیهم برات پدر بودم هم مادر؛ 

  من حق ندارم نظر بدم؟ ؟ینداشتم که نظرمو بپرس

مبلش نشستم و دستاشو  نییجام بلند شدم و رفتم پا زا

  :زانوهاش بودو گرفتم یکه رو

 ینظر منطق یگفته نظر نده؟ ول یقربونت برم مامانم ک-

که ازش  ی گیم یلیدل چی ه یشما ب نکهیبده... آخه ا

  کنهی نم هیکه مخالفتتو توج ادی خوشت نم

  :و صداشو باال برد دیپس کش دستاشو

اون   یِ چیتر که هموجه  نی از ا لی!! دل؟؟یلیدل چیه یب-

 یبده ول  ایاون خوبه  گم ی... من نمخورهیبه تو نم

همه   تشیمن افکارش، رفتارش، کردارش، شخص زیعز

 با تو فرق داره شیچ

  

  :کفش هیکردم تو  پامو

 دی... اصال دو نفر بامیفرق داشته باش ؟یخب که چ-

 نیا یکنن، الزمه  یمکمل هم باشن تا بتونن با هم زندگ
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با هم  توننیهم که نم نِ یهم تفاوته. دوتا آدم ع لیتکم

نام ناهم  یهاقطب  نه،یهم عتی... اصال قانون طبانیکنار ب

 شنیجذب هم م

  

  :زد یشخندیگرفت و ن نگاهشو

 !عت یهه... قانون طب-

  

  :مداخله کرد مامانا

  یزیچ هیحتما  خواد،یبِد تورو نم دخترم مادرت که-

 یزن و مرد تا وقت نیب ینه. تفاوتا  گهیکه م دونهیم

پا  شی و پ کیباشن، سر مسائل کوچ یقشنگن که سطح

شون با هم فرق   شهیافتاده باشن... دوتا آدم که اند

مادر...  سازنیباهم فرق داره باهم نم تشونیداره، ترب

  یفردا پس فردا که باهاش بر ،ینیبینم یاالن عاشق

و تب  فتهیاز سرت ب یسقف و عشق و عاشق هی ریز

به سرت اومده.  یچ یفهمیتازه م  نه،یتندت به عرق بش

 ست ین یراه برگشت گهیاون موقع د
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شده به ضرر من بود. مستأصل به مامانا    جادیا اتمسفر

راحت شده  الش ی نگاه کردم. مادرم که از بابت مامانا خ

  :خودش میداشت آقاجونم ببره تو ت یعبود، س

 نیچشم غره به ثم هیپسره متعصبه...  نیآقاجون ا-

. از حاال جرئت نداره بدون  پره یرنگ از پوستش م رهیم

  ش آب بخورهاجازه 

  :کردن آقاجون انقدرام راحت نبود یراض یول

باباجان شمام انقدر تند نرو... دختر من عاقله حتما  الیل-

... کنهیم  یکه انقدر پافشار دهیآقا د نی تو ا یزیچ هی

حرف حسابشون   مینیبب انیش بآقا و خونواده  نیبذار ا

  هیچ

 یکامال مشهود یو مامان با ناخوشنود تیبا رضا من

  :ومدی. مامان کوتاه نمیکردیبه آقاجون نگاه م

. حساسه، شناسمیخودمو م یآقاجون من بچه -

 نه یشیم رهیباال چشمت ابروئه، م یگیزودرنجه. بهش م

پسره بداخالقه،  نی... ازنهیحرف نم  یچکیتو اتاقش با ه 

فردا کارشون  کنه،یقهر م ن یتر از گل بگه ابهش نازک 
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 ایاون وقت من اون دن ؛یبه طالق و طالق کش  رسهیم

 بدم؟ یچ  رجویجواب ا

  

  :بلند شدم و دلخور گفتم  نیزم یرو از

 نیپسره، ا ن یانقدر بهش نگو ا مانه،یمامان اسمش پ-

جواب بابارو   ی نگران باش خوادیصدبار... بعدشم تو نم

 دمیمن خودم م ایاون دن
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  :بگه مامانا تشر زد یزیمامان چ نکهیاز ا قبل

... حرفتو اول مزه مزه کن بعد به  نیثم گهیبس کن د-

 .اریزبون ب

 

  

  یکرد کِ  یکه مامانا باهام تند یبار نیآخر ومدینم ادمی

بچه بودم و مامانا از سِر   یلیبود که خ یوقت دیبود. شا

که »از  زدیبهم تشر م نم،ینب بی آس نکهیواسه ا یدلسوز

شمال و  میرفتیکه م ییها وقت  ای نور«یا ایکنار گاز ب

 یکه »کنار استخر باز  زد یها تشر ممامانا از تو پله

که  ییها. آدمومدینم ادمی یز یچ نیاز ا شتری. بن«یننک

 نیا شن،یتلخ م یلیخ یبداخالق یمهربونن، وقتا یلیخ

بغضتو قورت   یشیه وادار مک شهیم ادیز ی به قدر یتلخ

سالن  یهاو پله یریفاصله بگ ،یچند قدم عقب بر ،یبد

  یو حت یو به اتاقت پناه ببر  یباال بر زیآمرو حزن 

 .ینکن ییهم اعتنا کننیصدات م امش ی که برا یوقت
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  یباز هیشد به  لیتبد یاون شب به بعد لجباز از

طرفش مامان.  هیطرفش من بودم و  هی دوطرفه، که 

  یشروع شد که صبح روز بعد سع ییاز جا یباز نیا

بخوابم تا مجبور نشم قبل از سرکار رفتن  شتریکردم ب

رو بشم. چهارشنبه بود و مامان، باهاش روبه 

در  دهیپوش س. لبایبرم مطب دکتر اصالن خواستمیم

داشتم  یسع رفتم،یم نییسالن رو پا  یها پله  کهی حال

ها رو  کنم. اما هنوز پله دایپ فمیک یاز تو چموییسو

  .سنرفته بودم که متوجه شدم مامان خونه نییپا

نشسته و مشغول خوردن  زیآشپزخونه پشت م تو

فراموشم شد. راهمو به سمت  چییصبحانه بود. سو

قدم  شیمصاحبه پ یآشپزخونه کج کردم. مامان برا

  :شد

  ریصبح به خ-

با هم  شب یبود. انگار نه انگار که د یعاد لحنش

  یابروم باال رفت و در حال یتا کیبحثمون شده بود. 

 :گفتم گرفتم، یاز کره و مربا م یکیکوچ  یکه لقمه
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  !مدرسه ی. نرفتریصبح به خ-

  :دیرو نوش شیی از چا یقلپ

  گرفتم ینه؛ مرخص-

  ست؟یچرا؟ حالت خوب ن-

 م یباهم وقت بگذرون شتری ب کمینه خوبم... خواستم -

  

از   یکیکوچ ی. تکهدنیبار جفت ابروهام باال پر  نیا

ظرف مربا فرو بردم و تو دهنم  یرو تو ینون بربر

و  دمیشده بود مک ییمو که مرباگذاشتم، انگشت اشاره

 :برداشتم یصندل ی از رو فمویک

  

 . تا بعد رونیب رمیمن االن دارم م یچه خوب!... ول-

  

در سالنو   نکهی. به محض ارونیاز آشپزخونه رفتم ب و

رو به رو    اطیح یتو نمی ماش یخال یباز کردم، با جا
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رو  اطیتراس ح یشدم. چند قدم جلوتر رفتم و از رو

  فمویافتادم. دوباره ک چمیینبودِن سو ادِ ی. تازه دمییپا

از مامان  دنیقصد پرسرفتم تو. به  عیچک کردم و سر

به سمت آشپزخونه قدم برداشتم. مامان از آشپزخونه  

و با اخم به من نگاه  نهیاومده بود و دست به س رونیب

  :کرد. با انگشت شستم به پشت سرم اشاره کردم یم

  ستین نم یمامان ماش-

  :گفت خونسرد

 دونمیم-
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  ستین نم یمامان ماش-

  :گفت خونسرد

  دونمیم-

  !؟یدونیم-

  رونیآره... خودم بردمش ب-

  خراب شده ؟ نتی! چرا؟ ماش؟یچ-

  نداره یمشکل نمینه ماش-

  ؟یپس چ-

  ما باشه یتو خونه  د ینبا ستیکه ماِل ما ن یزیچ-

  :دمیخند متعجب

! ست؟یمال ما ن یچ یعنیمامان...  یگیم یدار یچ-

کادوئه از طرف   هیاون  دم؟یدزد نویمگه من اون ماش

کجا  نویبده و بگو که ماش  چمویی به من. لطفا سو مانیپ

 برم دیمن عجله دارم با ؟یبرد

  

  :تو سکوت نگاهم کرد. ادامه دادم مامان

@
mahbookslibrary



 فمیک یاز تو چموییکه سو ینکرد یکار خوب چیضمنا ه-

 یبرداشت

  

شد و اومد  کیکه گفتم مامان چند قدم بهم نزد نویا

  :در قرار گرفت یجلو

 .خونه. تمام نیبه ا گردهی برنم گهید  نیاون ماش-

  

  :هم فشردم  یاز حرص رو لبامو

 رونی م ببر خوامیخب... م یلیخ-

  

حرفم خواستم از کنارش رد بشم و درو باز کنم  پشتبند

  :گفت یجد یلینگاهش کردم که خ یکه مانعم شد. سوال

 نیثم رونیب  یبر شهینم-

  

 موقع یلبخند کج و کوله و ب ه ی لیکش اومدن و شما لبام

  :رو به خودشون گرفتن
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  !!ه؟یمامان؟! شوخ یگیم یچ-

تو باهاش  که مطمئن نشم رابطه  ی... تا وقتامیکامال جد-

 یرفتن ندار رونیب یاجازه یتموم کرد

  

  :. منقطع و نامنظمدمیخند

  تو خونه؟ یبه زور نگهم دار یخوایم-

 دنیبه حرف زور شن دایآره چرا که نه. تو که جد-

 یروش زور  نیهم دی... انگار از اولش بایعادت کرد

  گرفتمیم شیرو واسه بزرگ کردنت در پ

دادن ِمتُد   ریینشده واسه تغ  رید کمیآهان... اون وقت -

 ت؟ یتیترب

  

هم  یکم دیو شا یکامال محو شده بود و جد مخنده

  :گفتم یبلند ی. با صدادمیرسیبه نظر م یعصب

 هیکه  ییو دو سالمه... از اون وقتا ستیمامان من ب-

 یدوازده ساله بودم و واسه رفتن به اردو یبچه 

 ها گذشتهسال  گرفتمی م تنامهیمدرسه ازت رضا
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جلز و ولز   رغمیبشنوه. عل خواستیمامان نم  یول

  :گفت یمن در کمال خونسرد یهاکردن

 یبخوا  نکهی. مگه ارونیب یبر  ذارمیدر هر صورت نم-

 ی و به زور بر یبشکن  نیاز ا شتر یحرمتمو ب 

  

ها رهسپار  رومو گرفتم و به سمت پله یو عصب  کالفه

  .شدم

***  
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 کردمیاصال فکرش رو هم نم نکهیهفته گذشت. با ا کی

 نیهفته به هم کی یموندگار باشه، ول ط یکه اون شرا

 .منوال گذشت

 ذاشتینم رونی که مامان پاشو از خونه ب یاهفته  کی 

حاضر  یو من هم انقدر از دستش دلخور بودم که حت 

چه برسه به  ز،یخوردن غذا هم برم سر م  یبرا شدمینم

 .نرفتنم باهاش بحث کنم ایرفتن  رونیبخوام سِر ب نکهیا

مختلف  یهارو خونه موندم و با بهونه هفته هیکل اون  

 ادیب نییپا طونیمامان از خر ش دیتا شا چوندم ی پ مانویپ

 .نشد که نشد یو نظرش برگرده ول

 

  اوشیو س بایشب شک  هی نکهیهفته گذشت تا ا کی 

 گذشتیاز اومدنشون م یساعت  کیما.  یاومدن خونه 

ها رو رد کردم. مامان با رفتم و پله رونیکه از اتاقم ب
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نشسته بودن و  یراحت یهامبل  یرو اوشی و س بایشک

حرفشونو قطع   دنی. منو که دکردنیپچ مبا هم پچ

مبل  یو رو مکرد یکردن. خوش و بش مختصر 

 :گفتم باینشستم. رو به شک

  

 ادیچه خبرا؟ به نظر حالت بهتر م-

  

چرخوند و بعد به  اوشیمامان و س نینگاهشو ب بایشک

  :من نگاه کرد

  یستیرو به راه ن یلیتو انگار خ  یمن خوبم... ول-

  ستین یام... مشکل یچرا من اُک-

  یستیخوب ن زنهیداد م تافهیام... ق یرو اک یچ یچ-

برداشتم و مشغول پوست کندنش  زیم یاز رو  یار یخ

  :شدم

  رونیب ایمن ب یافه یحاال تو فعال از فکر ق-

جوابمو بده، مامان منو مورد خطاب   بایشک  نکهیاز ا قبل

  :قرار داد
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  ن؟یثم-

  :کردمیحلقه حلقه م  ارویخ

  هوم؟-

  دارم برات  زیسورپرا هی-

  :برداشتم زیم  یشدم و نمکدونو از رو خم

 یمدت به اندازه نیندارم. تو ا زیسورپرا یحوصله -

  شدم زی سورپرا یکاف

  :مداخله کرد بایشک

بعد بگو   زیسورپرا هی... بابا اول بپرس چنیاععه ثم-

  حوصله ندارم

  :نگاهشون کردم کالفه

  زتون؟ی سورپرا  هیچ-

رو به سمتم گرفت.  یزد و پاکت یمبندی لبخند ن مامان

متفکر به   کهی گذاشتم و در حال زیم یبشقاب دستمو رو

ز  پاکتو ازش گرفتم. واسه با کردم،یمامان نگاه م 

پاکتو باز کردم. با  نهینکردم. با طمأن یاکردنش عجله 

پاکت، به صورت مامان نگاه کردم و  یمحتو دنید
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به داخل پاکت برگردوندم و  ور یزدم. محتو یشخندین

دادم و با تمسخر   هیانداختمش و به مبل تک زیم یرو

  :گفتم

   !شدم زیسورپرا  یلیخ-

  :پا انداخت یپاشو رو  تفاوتیب مامان

که   تامونویخوبه... پس امشب چمدوناتو ببند. ساعت بل-

  میپرواز دار ازدهیفردا ساعت  ؟یدید

گلوم  یرو تو یمامان، بغض تفاوتیسرد و ب  قالب

  :نشوند. سرمو تکون دادم

 امینم ییمن جا-
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  :پا انداخت یپاشو رو  تفاوتیب مامان

که   تامونویخوبه... پس امشب چمدوناتو ببند. ساعت بل-

  میپرواز دار ازدهیفردا ساعت  ؟یدید

گلوم  یرو تو یمامان، بغض تفاوتیسرد و ب  قالب

  :نشوند. سرمو تکون دادم

  امینم ییمن جا-

  نکهیقبل از ا یباال آورد ول دشویانگشت تهد مامان

  :گفت بایبگه شک یزیچ

 

سفر  نیاوضاع ا نیتو ا ن،یمامان جان اجازه بده... ثم-

  یبه نفع تو و مامان باشه. قشنگ مادر و دختر تونهیم

  نیکنی عوض م مییآب و هوا هیسفر  نیبر
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  :کالمش و رو به مامان گفتم ونیم دمیپر

 تی بل نکهیبرم سفر. چرا قبل از ا  خوامیمن االن نم-

که  میدار کاریچ  زیما تبر ؟یدینظرمو نپرس یر یبگ

  !م؟یبر

  ادتهیکه  الرویدوستم. آ یخونه  میریم-

 

  :جام بلند شدم از

  یبرا شیدو سال پ یکه وقت هیهمون الری. آادمهیبله -

پسرش  یشون از من براخونه  مینوروز رفت 

  کرد یخواستگار 

بود.  تفاوتی هم از جاش بلند شد، هنوزم ب مامان

که  دمیفهمیمن م ینگرفته ول یبگه منو جد خواستیم

که متوسل به  یمنه، اونقدر تیچقدر نگران جد

  :من شده بود  یخواستگار قبل 

وقت  نیا گفتیهمونه... باهاش حرف زدم، م نیآفر-

  خوبه  یلی اونجا خ یسال هوا
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وقت سال  نیمامان. من ا یداشته باش یپس سفر خوب -

  دمیم حیتهرانو ترج یهوا

 

  :ومدی م رونیب شیتفاوتی کم داشت از الک ب کم

 ی. ضمنا بهتره بدونمیری. ما با هم مرمیمن بدون تو نم-

هنوز چشمش دنبال توئه. اونا هنوزم سر   الریپسر آ

  حرفشون هستن

 

  :همراه شد یموقعی با لبخند ب میلعنت بغض

که قصد   یخوبه انقدر صادق هست یلیخوبه مامان... خ-

  یسرت هست رو پنهون نکن یکه تو یشوم

 

  :هم از جاش بلند شد  بایباال گرفته بود. شک بحث

  مؤدب باش نیثم-

  زیبکر سفر تبر یدهیا نینکنه ا نمینکن.. ببتو دخالت -

  ؟یهم تو ارائه داد
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نداشتم.   یوا... به من چه؟ مامان بهش بگو من دخالت-

هم رفت گرفت.  اوشیس م،ی ریبگ  تیمامان فقط گفت بل

 نیهم

  

  :گرفتم  بایمامان نگاهمو از شک یصدا با

و  میریسفر کوتاهه. م هی. نیشلوغش نکن ثم یالک-

 هی یمدت کوتاهم تو وقت دار نی. تو امی ردگیزود برم

  یفکر کن الری پسر آ شنهادی به پ گهیبار د

 

مامانمه که علنا  نیکه ا کردم ی گرد شد. باور نم چشام

لرزونمو باال  یمنو از عشقم جدا کنه. صدا خوادیم

  :بردم

  ذارمینم رونیمن پامو از تهران ب-

 

  :هامو گرفتاز کنارش رد بشم که شونه خواستمیم

  . حرفم نباشهزیتبر میریفردا م نی. ما همنمیبب سایوا-
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  :مجبور به مداخله شد شی هم با تموم خوددار اوشیس

  نیمجبورش نکن  ادیب خوادیخانوم... خب... اگه نم الیل-

 

انداختم و دوباره به مامان نگاه   اوشیبه س ینگاه مین

قاطع و محکم باشه  کردمیم یکه سع یکردم و با لحن 

  :گفتم

که  یمنو مجبور کنه به انجام کار تونهینم کسچیه-

هم از  یطیشرا  چیتحت ه مانم،ی... من عاشق پخوامینم

  کشمیعشقم دست نم

که  یمن آروم نبودم وقت ی. ولکردیآروم نگام م مامان

  :گفتم

و متحصن  ی به صورتت زد یتفاوتیو ب ینقاب سرد-

 ینیبب یفکر کن ینیکه بش  ؟یخونه که چ  یگوشه یشد

 مان یبه پ گهیتا د یفکر منو مشغول کن یتون یم یچجور

  زیتبر برمشیمدت م هی یفکر نکنم؟ حتما با خودت گفت

تا فکر »   کنمیرو به روش م شیو با خواستگار قبل

 ینجور ی. مگه نه؟ اگه افته یاون پسرهه« از سرش ب

همه تلخ  نی... ایالیخوش خ یلیپس خ یفکر کرد
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 یاگه تلخ بش امگه یشدنت با من که سهله، هزار برابر د

  خوامی م مانویباز من پ یاصال زهرمارم بش
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طرف صورتم سوخت و   هی دفعه  هیشد که  یچ دمینفهم

  یو دستاشو جلو دیکش ینیه  بای. شکدیگردنم چرخ

مامانو گرفت    یاومد جلو و بازو اوشیدهنش گرفت. س

  :بردش یو به سمت مبل 
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 آخه  هیچه کار نی... انیخانوم آروم باش الیل-

  

که  ییو با چشما دیکشیم یعصب یها نفس مامان

مبل نشست و   یکرده بود رو شونیاز اشک ابر یاهاله 

  :به سمت من اومد اوشیبه من نگاه کرد. س

 لطفا برو تو اتاقت  هی.. مامانت االن عصبنیثم-

  

پردازش   یبرا یتا مغزم فرصت کاف دیطول کش هیثان چند

 .کنه دایکه افتاده رو پ یاتفاق

خوردم. اصال   یلیاز مامانم س میبار تو زندگ نیاول یبرا 

  طیخوردم. تو اون شرا یلیس میبار تو زندگ نیاول یبرا

  .داده بود؛ به اتاقم رفتم یخوب شنهادیپ اوشیس

  

 یگرفته  یافهیاتاقم نشسته بودم و به ق شی آرا  زیم پشت

  یهارد سه تا از انگشت . کردمینگاه م نه یآ  یدختر تو

.  سوختیجاش م یپوستم مونده بود. کم یمامان رو
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در اتاقم  هویم رو پاک کردم، گونه  یرو دی که چک  یاشک

  :هم دنبالش بود بایباز شد و مامان اومد تو. شک

 زنمیحرف م نیمامان شما آروم باش. من با ثم-

 کنم یم شیراض

  

رو به   یاگرفته یگرفت. با صدا دهیرو ناد  بایشک مامان

  :من گفت

 چمدونت کجاست؟-

  

 .هم گذاشتم یرو یاز کالفگ پلکامو

  

  چمدونت کجاست؟ گمیم نیباتوام ثم-

 

گرفتم و  میشونیگذاشتم و دستمو به پ زیم  یرو آرنجمو

در سکوت به مامان نگاه کردم. نگاهشو گرفت و به 

تشو  وق  یلیکردن چمدونم خ دایسمت کمدم رفت. پ

تختم و بازش کرد و شروع کرد  ینگرفت، گذاشتش رو
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به در اتاق  با یاز لباسامو توش گذاشتن. شک کهیچند ت

  .بود ستادهیتر اعقب یدمهم ق اوشیداده بود و س هیتک

که از بستن چمدونم فارغ شد، چمدونو برداشت   مامان

 رونیکامال از اتاق بره ب نکهیو رفت سمت در. قبل از ا

  :گفت

 زی تبر میریم ازدهیفردا ساعت -

  

  یدستشو رو تر،ک یاومد نزد بایکه رفت، شک مامان

سرمو  ی. کمدیم گذاشت و کنار صورتمو بوسشونه 

 .تنها باشم  خواستی. دلم مدمیعقب کش

  

اعصاب  کمیمدت با مامان برو سفر.  هیلج نکن.  نیثم-

جفتتون آروم شه. بعد دوباره باهاش حرف بزن. 

 الریو پسر آ زیتبر یرفت  یوقت دیاصال... اصال شا

 ...بعدش ،یدیخانومو دوباره د

  

 تنها باشم  خوامی م بایشک رونیبرو ب-
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  :م برداشتشونه  یاز رو  دستشو

اخالقتو درست  کمیوا!... منو بگو که ناراحِت توام، -

 اخالقت نی. تورو چه به ازدواج با استایبد ن یکن

  

مو به بود، دست مشت شده زیم ریهمچنان اس  آرنجم

 :گفت اوشیگرفتم. س میشونیپ
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مو به بود، دست مشت شده زیم ریهمچنان اس  آرنجم

  :گفت اوشیگرفتم. س میشونیپ
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 که ناراحته  ینیبیسرش نذار مسربه  بایشک-

  

رو گرفت و رفتن  بایچند قدم اومد جلو و دست شک بعدم

  .رونیب

  

گذروندم. چند تقه   الیرو به عالم فکر و خ یساعت کی

. بعد  رونیدر اتاقم زده شد و منو از فکر آورد ب به

  :اومد تو بایشک یکله

  ن؟یثم-

  :بودم دهیتخت دراز کش یرو

 تو ایب-

  

شو جمع کرد و تخت نشست، چهره  یتو و گوشه اومد

م کرد و با انگشت به  رو روونه یمصلحت یغرهچشم 

 :زد مینینوک ب
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صبر  کمی! ؟ یکرد یچرا اونجور توافهیخب حاال... ق-

 نیرسیبه هم م  نیداشته باش... اگه قسمت هم باش

  

 ندارم یبه قسمت اعتقاد-

  

  :نگام کرد یچپک

 ؟یاعتقاد دار ؟یبه روح چ-

  

 .نگاش کردم و رومو گرفتم یچشم ریز

  

 م، یاتاق. ما شام خورد یغمبرک بزن گوشه نیحاال نش-

گرم کن بخور. مامان  ایواسه توام گذاشتم رو گازه ب

  امی. فردا صبح ممیریم می... مام داردیقرص خورد خواب

 زنم. امشب حالش خوب نبود  یخودم با مامان حرف م
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تکون دادم. انگشتاشو سمت صورتم  یبهش سر  رو

  :آورد

  !خوبه صورتت؟ قرمز شده-

  ستین یخوبه... طور -

 ینزد یخوب ی... حرفایتوام تُند رفت-

  

 .نگاهش کردم حرفیگرفتم و ب یقیعم دم

  

اومد و مطمئن شدم  اوشیس نیماش یصدا نکهیاز ا بعد

چراغ اتاقو خاموش کنم و بخوابم   خواستمیکه رفتن م

 ی رو مانیپ یمانع شد. شماره میزنگ گوش یکه صدا

  .کردیم  ییخودنما یگوش  نیاسکر

دستم گرفتم و با خودم فکر کردم  ویتاب گوش یو ب کالفه

  «واسه نبودنام؟  ارمیب یا» امشب چه بهونه 

  :گرفتم و تماسو وصل کردم ینفس

  مان؟یجانم پ-
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قصد   ینطور یکه اگه بود ا ست،یجاِن تو ن مانیپ-

 یکردی جونشو نم

  

 یبا درد و دلتنگ حالشیجون و ب کم یصدا دنیشن با

  :چشمامو بستم و دوباره صداش گوشمو نوازش کرد

  یهاراه یاگه قصد کشتنمم دار معرفتی آخه ب-

 غیکه خودتو ازم در ینجور یهم هست، ا یترآسون 

  رمیمیذره ذره م یکنیم

  یگیم یدار یدور از جونت... چ-

قرار  یزنیامروز زنگ م ینگفت شبیمگه خودت د -

  ؟یشد؟ چرا زنگ نزد ی پس چ م؟ینیهمو بب یذاریم

  ... نشدمیمهمون داشت-

  !ترنمهموناتون از من مهم-

 :گفتم کالفه
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  ...مانیپ-

صبر   یلیشده. خ تیزیچ هی... تو یاریم یالک یبهونه -

به حرف  نکهیمثل ا یچته ول یکردم تا خودت بهم بگ

 که من ندارم  خواد یم وبیاومدن تو صبر ا

  

شدن  ضیمر دنش،یکه نرفتم د یاهفته هیاون  تو

مامانو بهونه کردم. بهش گفته بودم که »مامانم حالش 

کنارش باشم«.   دیگرفته با یو مرخص ستیخوب ن

  نیمهم نبود؛ مهم ا نیا یکه باور نکرده، ول دونستمیم
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از مخالفت   یز یچ مانیپ خواستمی نم وجهچیبود که به ه

 .مامان بفهمه

بعدش  گهیدروغ م هی یآدم وقت گنیدرسته که م نیا 

  :بگه یشتریب ی هادروغ دیبا

 .. و نمتیبی. حاال فردا ممانیپ  ستین میزیچ-

  

  :قطع کرد حرفمو

  تونسمت خونه  امیفردا... دارم م یفردا ب-

  شهیاالن نم-

صداشو باال برد. انقدر دلتنگش   یشد و کم یعصبان

  :با تموم جونم گوش کردم شویعصب یبودم که صدا 

 لیدل هی دمتید ی! خدا کنه وقتشه؟یچرا نم  شه؟یچرا نم-

و  دونمیوگرنه من م یاریخوب و موجه واسه نبودنات ب

 تو
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 یکه قطع شد سکوت مطلق شیدار و زخمخش یصدا

به  ویزدم و گوش هیهمه جارو فرا گرفت. به تخت تک

 .چسبوندم منه یس

  .دادنی شبو نشون م مِ یو ن ازدهیها ساعت عقربه 

فکر کردم که  نیتو همون حالت موندم و به ا قهیدق چند

 شه؟یم یاز مخالفت مامان مطلع بشه، چ  مانیاگه پ

داره نظر منو   یسع اگه بفهمه مامان باهاش مخالفه و 

چقدر احتمال   م،یبرگردونه و ما بعدها باهم ازدواج کن

 باهم خوب بشه؟ مانی مامان و پ یداره که رابطه

احتمال  نیسراغ داشتم، ا مانی که از پ یو غرور نهیبا ک 

  .کم بود یلیخ

صدر مامان حساب   یسعه یرو تونستمی هم نم یلیخ

 .کنم

  

 یمدام تو  رایکه اخ یتکرار یو یسنار  نیاز ا خسته

 .اومدم نییاز تخت پا  شد،ی ذهنم مرور م
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 نیخونه مونده بودم واسه ا یهفته رو تو هیاگه اون  

مامان دست از  دیشا ینجور یا کردمیبود که فکر م

عکس شده  جهینت یبده، ول تیبرداره و رضا یلجباز 

که مامان چمدونمم بسته بود. از فکر سفر  یبود؛ انقدر

  یناخواسته اخم کردم و سرمو تکون دادم تا فکرا زیتبر

خونه مو با  یتو ی. لباسازنمآزاردهنده رو پس ب

  یکردم قرمز یعوض کردم و سع رون ی ب یلباسا

ازش مونده بود رو با کرم  یصورتمو که رد کمرنگ

  .پودر بپوشونم 

مامانو  ییاسم بود که صدارفتن از خونه حو رونیب نیح

  .نکنه دار یاز خواب ب

 

 نیماش ی تو ش،یکنار یصندل یرو نکهی محض ا به

 .نشستم، دستاش منو به آغوشش دعوت کردن

, [07.12.20 12:58] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

@
mahbookslibrary



 166پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

مامانو  ییرفتن از خونه حواسم بود که صدا رونیب نیح

 یصندل یرو  نکهینکنه. به محض ا دار یاز خواب ب

نشستم، دستاش منو به آغوشش  نیماش  یتو ش،یکنار

رو بغل کرده   گهیهمد یوافر  یدعوت کردن. با دلتنگ

از دستامون به  یدلتنگ م،یکه فاصله گرفت یکم م،یبود

  :گفت ورتم. زل زده تو صدیچشمامون رس 

هفته تورو   هی  دیچرا من با ؟یکنیبا من م  نکارویچرا ا-

  نم؟ینب

  سخت بود یلیخودمم خ ی... برازمیمتأسفم عز-

  :گفت یاخم کرد و جد یکم

  فقط بهم بگو چرا؟-

  ..یبود واسه هم ضیگفتم که مامانم مر-

  :گفت  ینشست و عصب صاف
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و  یکن یتو چشمام نگاه م ی... چجور یدروغ نگو لعنت-

  یگ یبهم دروغ م

  :و بازوشو لمس کردم دمیگز لبمو

  نیبا مامانم بحثم شده... هم کمیفقط  نیخب... بب یلیخ-

  :گفت یشده ا قیچرخوند و با نگاه دق گردنشو

  !؟؟نیهم-

  خب آره-

 یبه من داره؟ واسه چ یبحث با مامانت چه ربط-

  ؟یکن یم میخودتو از من قا

چند لحظه سکوت کرد و بعد حالت   مانینگفتم. پ یزیچ

زد و رو به  هیصورتش عوض شد. مثل من به در تک

  :من نشست

  نکنه مشکل منم؟  نیثم نمیبب-

ازشون  یباز و بسته شدن ول یواسه گفتن حرف لبام

  :متعجب گفت مانیتراوش نکرد. پ رونیبه ب ییصدا

 یمن رفت یمگه نه؟! تو اون شب که از خونه  نهیهم-

. روز یقرار بود راجع به ازدواجمون باهاش حرف بزن
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 شهیکه آخر هفته نم یو گفت یبعدش به من زنگ زد

نداره...   یو آمادگ ضهیچون مادرم مر یخواستگار دیایب

  به خاطر مخالفتش با منه نایا یپس همه 

  :حاشا بلند بود وارید

 گهیکه م نهی... حرفش ایست یع تو نموضو مانینه پ-

  هنوز زوده واسه ازدواج من

  :صداشو باال برد یکم

احمق   هی با  یبه من دروغ نگو... فکر کرد نیثم-

  بزنه یحرف ن یکه مامانت همچ یمگه تو بچه ا ؟یطرف

  یکردم. با کم یانداختم و با انگشتهام باز  نییپا سرمو

  :مکث گفت

ازم   ویچیمگه صددفعه بهت نگفتم ه ؟یچرا بهم نگفت -

  نکن یمخف

  :باال گرفتم و آروم گفتم سرمو
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 هیقض تونمی... فکر کردم خودم میخواستم بدون ینم-

  رو درستش کنم

 ی . نمیتا االن کرده بود یدرستش کن یتونستیتو اگه م-

  زنمیخودم باهاش حرف م یکن یکار  چیخواد ه

دستامو به سمتش گرفتم و با عجله و پشت سر هم   کف

  :کردم فیکلماتو رد
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خواد... تو نگران نباش من خودم   ینه نه... نم-

ا قشنگ  . اونجرمیکنم... حاال فردا باهاش م یم شیراض

  شهیم یمطمئنم مامانم راض م،یزنیتو آرامش حرف م

حرفام حالت صورتش چندبار عوض شد.  دنیاز شن بعد

 یو بعدم سؤال دیاول اخم کرد. بعد ابروهاش باال پر

  :سرشو تکون داد و گفت

  !؟ یری! کجا م؟ی ریباهاش م-

 یچند وقت ه یداد که  شنهادیمامانم پ یعنیآآآ... سفر. -

  ...مسافرت تا میبر

از دستاش که  یکیصورتش و  یحالت عصبان دنید با

ش که پشت  گهیفرمون مشت شده بود و دست د یرو

حرفمو قطع کردم.   دهی من قرار گرفت، ترس یصندل

  :گفت مانیپ

  !ن؟یفرمود یخب؟ م-

  چته؟ مانیپ-

  :شد تلخ
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من  یبدون اجازه  یکن یچته و زهرمار... تو غلط م-

  سفر، تا قلم پاتو بشکونم یبر

باهام حرف  یاونجور  ی کرده بودم که گهگاه عادت

 یکردم. اون شبم به اندازه  یبزنه، اما هربارم بغض م

که از مامان خورده بودم، ناراحت   یلیبه خاطر س یکاف

  میبه بغض و ناراحت مانیبودم و تند و تلخ حرف زدن پ

کالفه دستشو من،   یبغ کرده  ی افهیق دنی دامن زد. با د

  :لب گفت ریز و دیبه صورتش کش

به خدا اگه  نیگفتم مگه؟... ثم یباز؟... چ هینچ... چ-

  دمایدست جفتمون م یکار هی یکن هیگر

 یهاله  نیو هق زدم. از ب دیکه گفت اشکم چک نویا

فقط دستشو حس کردم که پشتم   دم،یاشک صورتشو ند

  ی. سرم رودیقرار گرفت و منو به سمت خودش کش

دستش دور  هیم شدت گرفت.  هیش نشست و گر نهیس

 یشو پشت سرم گذاشت و کم گهیشونه م بود و دست د

  :دیسرمو عقب کش

  زهیریابر بهار داره اشک م نی... نگاش کن! عنمتیبب-
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  یکنم دوباره سرمو رو یتو چشماش نگاه نم دید یوقت

ش گذاشت و منو به خودش فشرد و با لحن   نهیس

  :مردونه ش گفت

  کنم کاری لوس... آخه من با تو چ یدختره -

  :هق هق هام گفتم ونیم

تحت فشارم، توام همش   ی لی خ ستیمن حالم خوب ن-

  یزنیداد م  یکن یدعوا م

شکسته و لرزونم دل مهربونشو به رحم آورد،   یصدا

چسبوند و آروم لب   میشونینوازشم کرد و لباشو به پ

  :زد

... خودم همه نمیرینکن ش هیغلط کردم داد زدم. گر-

  نباش یچیکنم. نگران ه یدرست م  ویچ

  :بلند کردم و هق هقمو خفه کردم سرمو

  ؟یچجور -

شستش   یدستاش صورتمو قاب گرفت و با انگشتها با

  :اشکامو پاک کرد

  ؟یبهم اعتماد دار-
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  :تکون دادم سرمو

  دارم-

  :و صاف تو جاش نشست دیبوس  مویشونیپ

  پس کمربندتو ببند-
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نگاش  شدهجیروشن کرد و راه افتاد. گ نویماش بعدم

  :کردم

 

  ؟یری م یکجا دار-

  خونه-
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  خودت؟ یخونه -

  :بهم کرد ینگاه مین

  خودمون یخونه -

  !؟یاونجا واسه چ-

ما  تیتا مادرت متوجه جد یمونیمن م شیمدت پ هی-

  بشه میکه گرفت یمیتو تصم

  ستیراهش ن نیا مانیپ-

تورو ازم  یکس ذارمیمن نم. نهیاتفاقا تنها راهش هم-

  رهیبگ

  یادیز ی. داررهیمنو از تو بگ یکس ستیقرار ن-

  یکنیشلوغش م

 

 .به حرفم نکرد ییاعتنا

  :مستأصل گفتم 

منو برگردون خونه... مامانم به زور خوابش   مانیپ-

  شهینگران م  ستمیمن ن نهیشه و بب داریبرده، ب

@
mahbookslibrary



 

لب   یبود، با خونسرد ابونینگاهش به خ کهی حال در

  :زد

و  یدیتوام جواب م زنه،ینگرانت بشه بهت زنگ م -

به ازدواجمون نشه   یراض یکه تا وقت یگیبهش م

  .خونه یگردی برنم

***  

رفتنم از  دونستمیبودم، نم یو دودل دیاز ترد  سرشار

مطمئن بودم اگه خونه   ی نه، ول ای هیخونه کار درست

و  زیبا مامان برم تبر شدمیروز بعد مجبور م  موندم،یم

 .شدی بدتر م زیهمه چ یاونجور

درو ُهول داد  مانیو پ دیکه تو قفل دِر خونه چرخ دیکل 

و دستشو پشت کمرم گذاشت و منو به داخل دعوت 

 .کرد، به خودم اومدم

قراره   نکهیآروم و نامطمئن رفتم تو. فکر ا یهابا قدم 

بار  نیثل خوره به جونم افتاد. اولشبو اونجا بگذرونم م

خودمون بودم.   یاز خونه ریغ ییبود که شبو جا

 .مضطرب بودم 
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  یهاانداخت و دکمه رهی جز یرو داشو یکل مانیپ 

  حرکتیکه ب یباز کرد، و برگشت سمت من راهنشویپ

بودم. متوجه اضطراب و  ستادهی وسط سالن ا

  .شد. اومد سمتم و مقابلم قرار گرفت میپاچگدست

  :خم شد یهام گذاشت و کمشونه   یرو دستاشو

  چته؟-

  دیشا ه،یرو ادهیکارم ز نی... به نظرم امانیپ دونمینم-

  موندمیبهتر بود خونه م

  یرفتیو فردا هم با مامان جونت م یموندی آره خونه م-

  کرده مانمیپ یسفر، گور بابا 

  :دمچشمامو چرخون کالفه

دل مامانمو   خوامی. فقط... فقط نمستین  نیمنظورم ا-

  بشکونم

 یکیدل  دیوسط با نیباالخره ا ن؟یثم یباالخره که چ-

دلم بذارم و دست از  ی پا رو دیمن با ایبشکنه... 

دست از مخالفت با من   دیمادرت با ایخواستن تو بردارم 

  برداره
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  داره؟یمامانم دست از مخالفت برم ینجوریا-

  شک نکن-
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باعث شد اخم  دمیمستأصل و نگاه پر از ترد یچهره 

  :م برداشت و گفتشونه  یکنه. دستاشو از رو

 

@
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  ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

  :به اون راه زدم خودمو

  نگاه کردم؟ ی مگه چجور-

 هیتو  یافتاد ریمتجاوز گ هیکه انگار با  یجور هی-

برداشتم آوردمت  یخودت فکر کرد شی خونه! نکنه پ

  ...که  یخونه خال

  :بهم انداخت و آروم گفت یقطع کرد و نگاه حرفشو

 یبخواب. تا وقت رینترس. برو تو اتاق من راحت بگ -

  زنمیعقدت نکنم بهت دست نم

 

و نامطمئن نگاش کردم. دستاشو از   دیباال پر  ابروهام

  :شوخ گفت یهم باز کرد و با لبخند فروخورده و چشما 

 

  یخودت بخوا  نکهیمگه ا-
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  عیچپ نگاش کردم و سرلحظه گرد شد و چپ هی چشام

  :گفتم

 ... شب خوش ینه مرس-

  

ش تو خنده یبا حرص از کنارش گذشتم که صدا و

  .دیچی خونه پ

 

داشتم.  یبیکه شدم احساس غر مانیاتاق پ وارد

ش نکرده بودم.  که تا به اون روز تجربه  یاحساس

  !خواستمیاونجا باشم و نم  خواستمیم

تخت انداختم.  یدرآوردم و گوشه مویو روسر  مانتو

 نیج هیتنم بود با  یرنگ  یبلند صورت نیبلوز آست 

بزرگ اتاق کنار زده شده   یپنجره یها. پردهیطوس

. چند دیرو د یشهر چراغون  شدی راحت م یلیبودن و خ

از پنجره که سمت راست اتاق بود فاصله گرفتم و  یقدم

 .تخت نشستم یگوشه
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  دنیمانتوم بلند شد. با د بی از تو ج میزنگ گوش یصدا 

  .به دلم چنگ انداخت یبد یخونه، دلشوره یشماره

 

  د،یبا مامان چقدر طول کش میتلفن یمکالمه  ستین ادمی

خواب آلود مامان اولش پر از  یکه صدا ادمه ی نقدریهم

که حد و  یتیبود، بعد با عصبان یزدگرت ی بهت و ح

محکوم  مانویحساب نداشت همراه شد و در آخر هم پ 

مطمئن شده که اشتباه   مان،یکاِر پ نیکرد و گفت که با ا

کرد که اگه زود برنگردم   دمیتهدقضاوتش نکرده و 

 .نداره نیبه اسم ثم یدختر گهیخونه د

 

 یخاموش کردم و رو مویتماسو که قطع کردم گوش 

  .کنار تخت انداختمش یعسل

 

 ری تنگ بود درآوردم و پاهامو ز یلیکه خ  نموی ج شلوار

کردم   یکردم، کش موهامو باز کردم و سع یپتو مخف

 .نبود بخش جه ینت میبخوابم. اما سع
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در اتاقو باز کرد و اومد   مانیساعت پ کیبعد از حدود  

 .تو

تنش   یرنگ  یمشک یکرده بود. رکاب ضی شو تعولباسا 

لباساش گذشت و  ی. نگاهم از رویبود با شلوار راحت

 .که دستش بود نشست یپتو و بالش یرو

  :دمیباال کش  منهیس ر یکمرم تا ز یپتو رو از رو  

  شده؟ یچ-

 

موهام که پخِش بالش بودن گذشت و   یاونم از رو نگاه

تخت بودن  ن ییپا یام که گوشهتا شده یِ لباسا  یاز رو

  :صورتم نشست یعبور کرد و صاف تو

  بخوابم نجا یا خوامیم-

به نظر   شهیتر از همنور کم اتاق، صورتش جذاب  یتو

 :. گفتمدیرسیم

  نجا؟یا-

  :پچ زد یآروم  یصدا با
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تو   کینزد خوامیفقط م خوابم،ی تخت م نییآره. من پا-

  باشم

  :که گفت  دید ینگاهم چ یتو دونمینم

  برهیلطفا... خوابم نم-

 

دستشو  یمکث سرمو تکون دادم. رخت خواب تو  با

دراز  یحرف چیه یپهن کرد و ب نیزم یکنار تخت رو 

 .دیکش

که خواب با   دادینشون م دارمونیب یهانفس یصدا 

 .هردومون قهره  یچشما

 

شد و  نیهام سنگچقدر گذشت که باالخره نفس دونمینم 

 .هم افتاد یپلکام رو 

اتاق سر   هینتونست تا صبح با من تو  مانیاون شب پ 

هاشو  لب یبودم که داغ یداریخواب و ب نی کنه و هنوز ب

شده بود حس کردم و  زونیدستم که از تخت آو یرو

   .اتاقو ترک کرد قراریکه کالفه وب دمید
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و چشمامو باز کردم، دکور نامأنوس اتاق و   دیلرز پلکام

سرم متصاعد  ریکه از بالش ز مانیپ یعطر آشنا یبو

خواب نبوده و   شبید عیبودن که وقا نیدال بر ا شد،یم

 مانیپ یو شبو خونه رونیمن واقعا از خونه زدم ب

  .موندم

چشمام چهارتا   دادیساعت که ده صبحو نشون م دنید با

   .باشم دهیهمه خواب نیا شدیشد، باورم نم

 مویاون ساعت از روز شرکته، گوش مانیپ دونستمیم

از تماس  یلیبا سِ  یبرداشتم تا بهش زنگ بزنم ول

  اوشیس یو حت بایاز طرف مامان، شک  امیناموفق و پ

به خاطر من نگران  نکهیرو به رو شدم. از تصور ا

  یراه یافتاد. ول دنیشده باشن، وجدانم به عذاب کش

  .رفتمیتا آخرش م دیابود که انتخاب کرده بودم و ب

گرفتم و  دهیها رو نادتموم تماس ،یکمال خودکام در

 :گرفتم مانویپ یشماره

  

  نمیریجانم ش-
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  ؟یرفت ی. کریصبح بخ-

  ساعت هشت یکاینزد-

  یکردیم دارمیکاش ب-

  ومدیدلم ن ،یبود دهیخوشگل خواب -

 ؟یگرد یبرم یک-

  

هاش از اون ور خط و کم شدن قدم یو صدا دیکش ینفس

 :خلوت یجا هی  رهیداره م دادیاطرافش نشون م یصدا

  

  !ی خونه منتظرم یخوبه که تو توچه -

  ای. زود باد یاز انتظار خوشم نم ادیز-

  یهمه چ یچشم خوشگل خانوم. صبح زنگ زدم سوپر-

  یهست صبحونه بخور خچالیتو 

  ؟یباشه. خودت خورد-
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قهوه تو  هیمن عادت به صبحونه خوردن ندارم. صبحا -

 نیبب نیتو خونه دارم بش ادیز لمی. فخورمیشرکت م

  حوصله.ت سر نره

کنم  یت فضولتو خونه  کمی  خوامیاول م نم،یبیم لممیف-

 هیبه چ  یچ نمیبب

  

  :هاش گوش دادمخنده یبه صدا اقی. با اشتدیخند

  باشه برو فضول خانوم-

  مان؟یپ-

  جونم؟-

  بهم زنگ زدن. جواب ندادم یکل  نایمامانم ا-

بهشون نگو   یول شن؛ینگرانت م نم،یریجواب بده ش-

 .میرسی ! مطمئن باش زود به خواستمون مییکجا
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شروع   میقطع کردم، گوش مانو یتماس پ نکهی محض ا به

به زنگ خوردن کرد. آب دهانمو قورت دادم و تماسو 

 :وصل کردم

  

  با؟یبله شک-

انگار انتظار نداشت  سکوت برقرار شد، هیثان چند

 :جواب بدم. اما بعد

  

...  نیثم یشعوریب یل ی. خدرمونیو درِد ب بایشک-

  ی. زود باش برگرد خونه. دخترهیشعوری ب یلییخ

ش؟! اصال  خونه یرفت یپا شد ؟یکشیخجالت نم ایحیب

فکر  چیگذشته؟ ه یتا حاال به مامان چ شبیاز د یدونیم

اصال اگه به   دم،یچقدر خجالت کش اوشی س ِش یپ یکرد

مادرش چه  یدونیم رسهب اوشیس یگوِش خونواده 

 ...کنهیکه بارم نم یدرشت یهاکه یت

  

 :حرفش ونیم دمیپر

@
mahbookslibrary



 

 

 

 

, [07.12.20 12:58] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 171پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

  خوبه؟مامان -

از  یبلند شد ؟یار یاسم مامانو ب شهیمامان؟! روت م-

! ؟یپرسیبعد حاال از من حاِل مامانو م یخونه فرار کرد

انقدر از دست توئه  ستیچطور باشه؟ بس ن یخواستیم

  !حرص خورد؟ وونهید
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به زور   خواستیکه خودت... م یدید کردم؟ی م کاریچ-

  زی ببرتم تبر

 نیو ا زیتبر الیخیخب... برگرد خونه، مامان ب یلیخ-

  حرفا شده... تو فقط برگرد خونه

  گردمینده بر نم تیرضا یتا وقت-

تو   یاز نگران رهیمی. مامان داره منیخجالت بکش ثم-

  ؟یبه فکر شوهر کردن

  قطع کنم خوام یکه گفتم. االنم م نیهم-

  نه نه نه.. قطع نکن. صبر کن کارت دارم-

  ؟یدار کارمی... چبگو-

  :صداشو کم کرد ولوم

  یوقت بچه نش هی نیثم-

  ه؟یمنظورت چ-

  ؟یدیباهاش که نخواب یعنی... یعنی گمیم-

  :دمیهم فشار دادم و توپ  یبستم و لبامو رو پلکامو

 به خودم مربوطه -
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قطع   مویبزنه گوش یا گهیحرف د نکهیقبل از ا بعدم

 .کردم و خاموشش کردم

  

و امن  یبود که سنت یی از اون دست دخترا بایشک

  یسیانگل اتیهم مثل مامان ادب  بایازدواج کرد. شک

آموزشگاه زبان  هی یخونده بود و قبل از ازدواجش تو

 یتو یرو اتفاق بایشک اوشیکرد. ماماِن س یم سیتدر

 یبود و اونو برا دهیساختمون اموزشگاه زبان د 

جلسه معارفه و  ددر نظر گرفت و بعد از چن اوشیس

ازدواج کردن. تموم رسم و رسومات و   یخواستگار 

  دیازدواج رو هم به جا آوردن؛ از خر یهاسنت 

تا سفره عقد و انگشت   ری بگ یجمعدسته یهارفتن

 در دمِ  یبردار لمیتو دهن هم گذاشتن و ف یعسل

و  یآنچنان یو تاالر مجلل و شام عروس شگاهیآرا

 یبردن برا ی کاچ مراسمهم  تیعروس کشون و در نها

مراسماتو با ذوق و  نیکه تموم ا ییبایعروس. از شک

که حاال  رفتیانتظار هم م  نی شوق تمام به جا آورد، هم 

قبل از ازدواج باشه.  مانینگران رابطه داشتن منو پ
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  بای. من مثل شککنهیآدما با هم فرق م یخط فکر  یول

آدم،  اقلب دوت نیب وندیکردم. از نظر من پ یفکر نم

شدنشون  کی نزد یبود برا ایخطبه عقد دن نیترمقدس

 .گهیبه همد

  

 یساعت کیکه خوردم،   یمختصر یاز صبحونه بعد

بودم: کنار  مانیپ یکه مشغول کند و کاو خونه  شدیم

قرار داشت که تموم   یکتری اتاق مستر، اتاق کوچ

پر از لباس و کفش و   یوار ید یبا کمدها وارهاشید

شده بود. تو اتاق رو به   دهی متنوع، پوش ی های اکسسور

  مانهیاتاق کار پ دهم که از وجناتش مشخص بو ییرو

  .وجود نداشت یاد یز لیوسا

اتاق بود توجهمو جلب کرد. جلو  یکه تو یاکتابخونه 

برداشتم و عنوان هاشونو   ی کی یکیرفتم و کتاب ها رو 

و  سمی الیسوس یدار هیخوندم: ثروت ملل، سرما

جامعه مرفه، فلسفه  ،یتوسعه مثابه آزاد ،یدموکراس

شدن  یجهان ،یاقتصاد اضتیپول، ر یوانهید ،یاقتصاد

  یهاکل قفسه لیقب  نیاز ا ییهاو کتاب هیسرما

شو اشغال کرده بودن. البته توقع هم نداشتم که کتابخونه 
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 دایرمان عاشقانه پ مان،یمثل پ  یمرد یکتابخونه  یتو

بد"، که تو  یها ی به کتاب "سامر ینگاه یلیمیکنم. با ب

قفسه گذاشتم و از ذهنم  یدستم بود انداختم و اونو تو 

ها جور کتاب  نیبه خوندن ا یاگذشت که هرگز عالقه

   .نداشتم و ندارم

  ویَسربَر بود، آرشحوصله  مان یپ یکه کتابخونه  هرچقدر

 ت«ی»برد پ  یبا باز یلمیبود. ف زیانگ جانی ه هاشلمیف

فرصت  نیتوجهمو جلب کرد و کنار گذاشتمش تا تو اول

از تو   خواستمیرفتم. م یاق کنار . دوباره به اتنمشیبب

 یهالباس  نی. از برمیکمد لباس بردارم و برم دوش بگ

 یارنگ ساده یطوس شرتیکمد، ت یتو یتا خورده 

هام گرفتمش. شونه  یبرداشتم و تاشو باز کردم و رو

دستم  یرو شرتوی. تدیرسیتا وسط رونام م بایقدش تقر

 .رونیحوله هم برداشتم و رفتم ب هیانداختم و 
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حوله هم برداشتم و  هیدستم انداختم و   یرو  شرتویت

اتاق بود.  ی که تو یو کامل زی. حموم تجهرونیرفتم ب

وان بزرگ،  هی ،یاشهی دوش با اتاقک ش هیشامل 

تو کار و چندتا گلدون  ییروشو یهانک یو س نتیکاب

 هیهم بود که با  یا. بخش جداگانهشدیو مدرن م بایز
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  یو جکوز شدیجدا م ماز کف حمو یمتر مین یسکو

گرد  یپنجره  هیهم  وارشی د یداخلش قرار داشت و رو

   .شدیآزاد باز م یاقرار داشت که به فض

سر و  یرو باز کردم و آب گرم و پرفشار رو  دوش

 قهیدق کیشد و حالمو خوب کرد، هنوز   ختهیکمرم ر

با بخاِر آِب گرم  یاشهی ش  یهاوارهینشده بود که د 

   .شدن دهیپوش

کردن سشوار،  دایپ ی. برادمیچیرو دور خودم پ حوله

حمومو گشتم و بعد از خشک کردن  یتو ی هاقفسه یکم

شستم و با سشوار خشکشون   راممیموهام، لباس ز

حموم انداختم و  یگوشه ییشولباس  یکردم. بلوزمو تو

و  قهیباسنم بود،  ریتا ز شی. بلنددمیپوش  مانویپ شرتیت

خودم  پیبه ت یبود. لبخند گهاشم برام بزرسرشونه 

  .رونیزدم رفتم ب

  

 یوی ت یجلو ی کاناپه  یدستگاه گذاشتم و رو یتو لمویف

  .نشستم
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که سکوت مطلق خونه و   دمید لمویچقدر از ف دونمینم

که اونجا داشتم باعث شد پلکام گرم بشه و  یآرامش قلب

  .و خوابم ببره امیکم کم به حالت درازکش درب

 

رو پشت پلکام حس کردم و چشمامو باز   یکس یه یسا

زمزمه  یخواب آلود یبا صدا شدم و زیخ میکردم و ن

  :کردم

  ...مانیپ-

مبل گذاشته بود و دست  یهاشو رواز آرنج  یکی

  زیر  یش کرده بود و با چشماچونه  گاهه یتک شوگه ید

 تی. خنده به لبهاشم سراکردی شده و خندون نگام م

ش برداشت و موهامو از  چونه  ریکرد، دستشو از ز

  :صورتم کنار زد یتو

  !تو یخواب یچقدر م-

و تو  دمیکش نییکه باال رفته بود و پا شرتویت  یهالبه

  :جام نشستم

  ؟یاومد یک-
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  :از لباس تنم گرفت نگاهشو

  شهیم یاقهیچند دق-

  :گرفت یرنگ دلخور لحنم

منو بگو فکر کردم امروز به خاطر من زودتر -

  خونه یگرد یبرم

محکم   موین ینوک ب شدیمبل بلند م یکه از پا یحال در

  :دیکش

کار داشتم، بعدم تا رفتم  یلی... امروز خ نمیریغر نزن ش-

 شد ری بخرم د نارویا

  

به  دمیمالیم موینیبا صورت جمع شده ب نکهیا نیح

 :که با انگشت اشاره نشون داده بود نگاه کردم ییجا

  

  ه؟یچ نایا-
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صورتم، کتو گرفتم  یدرآورد و آروم انداختش تو کتشو

  :سرمو بردم عقب و معترض کنم یو کم

 مانیاعهه... پ-

  

  :گفت کردی باز م راهنشویپ یدکمه.ها کهی درحال

  خرت و پرت واسه تو کمیغذا گرفتم. با -

  ؟یگرفت یواسه من؟! چ-
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 ز یکنار م دیخر  یهاسهیقدم جلو اومد و با ابرو به ک چند

  :اشاره کرد

  لباس عوض کنم رمیخودت. م نیبب-

دستم برداره  ی تا کتشو از رو شدیخم م کهیدر حال بعدم

و با صدا   یو طوالن قیمو عمسرشو کج کرد و گونه

  .بوس که نه ماچ کرد و رفت باال

  یتَِرش روهام و نگاه داغگونه  یهاش رولب یداغ

بودم دست و  دهیکه پوش یشرتیپاهام که با اون ت

قرارشون داده بودم، حالمو   دیدلبازانه در معرض د

منحرف کردن فکرم از جام بلند شدم  یعوض کرد؛ برا

  .رفتم زیکنار م یهاسهیو به سمت ک

 ی گذاشتم و مشغول بررس رهیجز  یغذارو رو یهاظرف 

 .شدم گهید یهاسه یک یمحتو

  

لوازم  یسر هیخونه با مسواک و  یدست لباس تو چند

بود   ریهم چند تا ست لباس ز سهیو ته ک گه ید یبهداشت

هام لب  یرو یاهاشون لبخند ناخواسته رنگ  دنیکه با د
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  یصدا سه،یک ینشست و تا خواستم بذارمشون تو

 :دمیشن ومدیم نییهارو پاکه داشت پله  مانویپ

  

 واسه ت بزرگ نباشن دوارمیام-

  

 یقهینگاهش به  کهی اومد و در حال نییهارو پاپله کل

 دیتو هوا کش یلباسم بود با دستاش فرم باال تنمو فرض

  :و گفت

 جوره   جمع و یلیآخه باال تنت خ-

  

 یم گرفته بود ولشوخ نگام کرد. از حرکتش خنده بعدم

نگاش کردم و لباسارو انداختم   یمو خوردم و چپکخنده

از کنارش رد  کهی برداشتم و درحال لوی. وسا سهیتو ک

  :باال گفتم یتا برم طبقه  شدمیم

   بپوشم رمیم-

  :گفتم هیبا مکث سرمو برگردوندم و با کنا و

 م باشنکه اندازه پوشمیم هارو ییالبته فقط لباس رو-
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 شیباال رو در پ یطبقه ر یچشمامو چرخوندم و مس و

بودم که دستاشو از پشت   دهیها نرس گرفتم. هنوز به پله

گردن و   نیدور کمرم قالب کرد و خم شد و سرشو ب 

گوشم نجوا   ریو ز دیبو کش قیم فرو کرد و عمشونه 

 :کرد

  

  ادیبهت م شتریب شرتهیت نی. ایعوض کن خوادینم-
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 اد یبهت م شتریب شرتهیت نی. ایعوض کن خوادینم-

  

دستاش   یاز دستم افتادن. دستامو رو دی خر  یهاسهیک

سمت راست  یگذاشتم و سرمو کج کردم. شونه

و   زیر یهاو بوسه  دیکش نییبا دندوناش پا شرتمویت

داشتن که  نویا تیهام قابلگردن و شونه یتندش رو

مو باال ببرن. دستاش که شده میبدن تسل یدما عایسر

اومدن،  الترشکمم با  یکردن و از رو یرو شیپ

کردم با دستام  یناخودآگاه خودمو جمع کردم و سع

باعث   پرواشیب یدستاشو متوقف کنم، اما نشد... دستا

برم گردوند و دستامو  نباری ا فتم،یشدن دوباره به تقال ب

هاش دعوت پرشور لب  افتیغالف کرد و لبهامو به ض

کرد. دست از تقال برداشتم و عقب عقب رفتم تا پشتم به 

.وقفه یو ب  عیها برخورد کرد. انقدر سرپله ی.ردهن

 .کردمینم دایپ  یهمراه یبرا یادیکه فرصت ز دیبوسیم
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 .ازم جدا شد لیمیبعد ب قهیچند دق 

  مانی. به خصوص من. پمیزدیهردومون نفس نفس م 

  :وار گفتزمزمه 

تر  بشم تشنه ریس نکهیا  یجا بوسمتیم  یچرا هر چ-

 شمیم

  

  :داد هی تک  میشونیبه پ شویشونیپ و

 تو  ینیریچرا انقدر ش-

  

که اون لحظه   یای شد که وسط جو احساس یچ دونمینم

نگران و دلخور مامان   یچهره  هویحاکم بود،  نمونیب

خواست   مانیپ یاز مقابل چشمام گذشت و باعث شد وقت

م اقدام کنه سرمو عقب بکشم و  دوباره دن یواسه بوس

از  مانیبکشم. پ رونیاز دستاش ب یدستامو به آروم

  :دحالت من متعجب بو رییتغ

  !شد؟ یچ-

  :دمیدزد چشمامو
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  یچیه-

  :داشت به چشمام نگاه کنه یسرشو خم کرد. سع یکم

 کنم تتیاذ خواستمینم-

  

من داشت باعث شد  دنیکه از پس کش ی برداشت سوءِ 

از  یقیرق یکه با هاله  ییو با چشما رمی رمو باال بگس

متأثر و نگرانش   یشده بود به چشما  دهیاشک پوش

 :نگاه کنم و آروم بگم

  

  نشدم تیاذ-
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هم داشتم. به قصد بغل کردنم جلو اومد اما با  بغض

 یقه ی عیتنشو کنار زدم و سر یکوتاه و لرزون دیببخش

 نیاز رو زم دویخر یهاسهیلباسمو مرتب کردم و ک

 .باال  یبرداشتم و رفتم طبقه

 

  یرو رو ها سهیشدم و درو بستم و ک س یوارد سرو 

رو باز کردم   نکیس ریگذاشتم. ش نکیکنار س یصفحه

 .آب گرفتم ر یو دستامو ز

بودم. دستامو باال آوردم  رهیخودم خ  یبه چشما نهیتو آ 

هام گذاشتم. عذاب وجداِن رفتنم از خونه  گونه  یو رو

که   کردمیمثل خوره به جونم افتاده بود. با خودم فکر م
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که کردم به    یداره؟ حتما با کار  ی»االن مامان چه حال

  «شده دیکل ازم ناام

 الیزده شد از عالم فکر و خ سیتقه که به دِر سرو چند

 .اومدم رونیب

  

 تو؟ امیب ن؟یثم-

  

و پشت سرهم پلک  دمیچشمام کش ریچندبار ز دستامو

 :آبو بستم ریزدم. ش

  

 رونیب امیاالن م-

  

 نیاز تنم درآوردم و اول مانویپ شرتیت عایسر بعدم

ست تاب   هیبود و شامل  دیخر  یهاسهیک ی که تو یلباس

رو تن زدم. دستمو به   شد یم یرنگ یو شلوار گلبه 

هام از شونه   یکی یپشت گردنم رسوندم و موهامو رو

  .ختمیر
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به  مانیو درو باز کردم. پ چوندمیدرو پ یره یدستگ

به   یگرفت و نگاه سطح واریاز د شوه یتک دنمیمحض د

 :به چشمام نگاه کرد  قایلباسام انداخت و عم

  

 ؟یخوب-

  

تکون دادم و خواستم رد بشم که ساعد    یدییتأ سرمو

  :دستمو گرفت و مانعم شد

  ؟یدار ی چته؟ مشکل-

  :بهش نگاه کردم که گفت یسوال

  ..دی... گفتم شادهیرنگت پر-

  :تکون دادم یمنظورش سرمو به نف دنیفهم با

 م یهار بخورنا میم. برگرسنه کمینه... نه خوبم... -

  

هامو شونه کرد،یم شیعصب شهیمن هم یها رفتن طفره

  :تکونم داد ریمحکم گرفت و متغ
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  یکرد وونمیِد خب حرف بزن بگو چته... د-

  :کرد کی بلندش اعصاب منم تحر یصدا

از  نجا،ی... نگران مامانمم. ولش کردم و اومدم ایچیه-

 خبرم ی حالشم ب

  

حرف به چشماش نگاه کردم. حالت   نی از گفتن ا بعد

نگاهم کرد و   یو مضطرب بود. کم شناکی صورتش اند

  :بعد گفت

 ی نداده برنگرد تیرضا یبود که تا وقت نیقرارمون ا-

  

شل شده بودن، مچ  یهام کمشونه   یرو دستاش

هاش  هامو تو پنجه آوردم و پنجه  نییدستاشو گرفتم و پا

 :قفل کردم

  

و نظر   م یآخه اومد یبود. ول یقرارمون چ دونمیم-

برنگشت. اون وقت تا اون  امگهیماه د هیمامانم تا 

 بمونم؟ نجایموقع من مجبورم ا
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که حرفمو به   گفتینگاهش م یتوام با دلخور تعجب

از کنم تا اومدم لب ب یکرده. ول رینحو ممکن تعب نیبدتر

 یکنم، دستامو ول کرد و پر بهت قدم هی و حرفمو توج

 .به عقب برداشت

به سمتش برداشتم و همزمان  یقدم پر از ندامت 

  :لرزونم ادا شد یهالب نیاسمش از ب یهاواج

 .مانیپ-

  

  رونیبگم، روشو گرفت و از اتاق ب یز ینداد چ مهلت

  .رفت

 

  

 

 

 ای یها رو کپپارت  کنمی ازتون خواهش م دوستانم

 ستم،ین یعنوان راض چیبنده به ه دیفوروارد نکن 
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حداقل به  می گذرونیم میرو دار یهممون روزگار سخت

 ��    ن بوسمتوی. ممینکن یتعد گه ی حقوق همد
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  مانیپ-

  رونیبگم، روشو گرفت و از اتاق ب یز ینداد چ مهلت

  .رفت
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سست و نامتعادلم  یهادهنم گرفتم و قدم یجلو  دستمو

تخت نشستم و   یکردن. لبه تیمنو به سمت تخت هدا

 یزانوهامو به هم چسبوندم و دستامو دو طرف بدنم رو

بود. ذهنم  خته یتخت گذاشتم. اعصابم به هم ر یهالبه

کار  دونستمیکشمکش آزاردهنده شده بود. نم  هی ریدرگ

دچارش شده بودم، فعال   دای جد هک ی. مشکلهیدرست چ

 شدیکه باعث م یشدن سرزنشگر درونم بود. حس فعال

 یناراحت یبرا کردم،یعمل م مانیپ یبه خواسته یوقت

داشتم   یکه سع یمادرم خودمو سرزنش کنم؛ و زمان

عذاب  مانینگه دارم، نسبت به پ یمامانو از خودم راض

طرفه،  وجدال د هی. خودمو وسط کردمیم دایوجدان پ

هردوشونو    خواستیدلم م دم،یدیم مانیمامانم و پ  نیب

  .نبود یدر کنار هم داشته باشم، اما انگار شدن

پاهام از زانو از   کهی با صدا فوت کردم و در حال نفسمو

تخت انداختم و   یبودن، باال تنمو رو  زونی تخت آو یلبه

گرفتم و به   یانگشتام به باز نیاز موهامو ب یادسته

 .شدم رهیسقف خ
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ت. تموم مدت به همون شکل گذش یطوالن یقهیدق چند

  کردمی رو بشنوم. فکر م یدر خروج  یمنتظر بودم صدا

گرون تموم شده که بذاره بره از  مانیپ یحرفم انقدر برا 

 هینشد. خونه موند. براش  نطوریا ی. ولرونیخونه ب

بود و خسته از شرکت برگشته بود و منم که  یروز کار

 .بودم ختهیهمش ر به ام یریگبا بهونه 

  یرفتم. آروم، طور رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب 

رفتم. به  ن ییها رو پانشه، پله دهیپاهام شن یکه صدا

. دمیدوال شدم و به سالن سرک کش دم،یها که رسپله  چیپ

  ید دست راستش روبود. ساع دهیکاناپه دراز کش یرو

  .بود شی شونیاز پ یها و قسمتچشم 

 

  ایخوابه  نکه یا صی اومدم. تشخ نییکامل پا هاروپله

خم   یکم دم،یکه رس شیقدم هیسخت بود برام. به  داریب

  :شدم و صداش کردم

  مان؟یپ-

  :خم شدم و دوباره  شتریب نبارینگرفتم. ا یجواب

  مان؟؟یپ-
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کاناپه امکان نشستن رو برام فراهم کرد.  ادیز عرض

  :لبم نشوند یرو یدستبند موهام دور مچش لبخند

  ؟ یخواب مانیپ-

کردن  دایپ یمجددا با سکوتش رو به رو شدم برا یوقت

شدم.   رهیخ شنه یس یجواب سوالم، با دقت به قفسه

  دمید دمیباال کش شنهیمو که از سشده قینگاه دق

 یچشم  ریگذاشته و داره ز شی شونیپ یدستشو کامل رو

 :. گفتمکنهیبهم نگاه م

  

  !کنم؟یهمه دارم صدات م نیا یداریب-
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  یتخس و چشما یچهره  بیسکوت نگاهم کرد. ترک در

  یخم شدم و سرمو رو طاقتیدلخورش دلمو لرزوند. ب

گذاشتم و دستمو دورش حلقه کردم. قلبش آروم  شنه یس

بود.  یزندگ یضربانش برام نوا  تمی. ردیکوبی و محکم م

بخش  آرامش یبه اون نغمه ،یچشمامو بستم و لحظات

  .گوش کردم

  جادی نشون نداد، اما پسمم نزد. سکوت ا ی واکنش مانیپ

  :شده رو من بودم که شکستم

 ناراحتت کنم عشقم خواستمینم-
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که باعث باال و   دیکش یقیسکوت کرد و نفس عم دوباره

شد. چند لحظه بعد دستشو  شنه یس یرفتن قفسه نییپا

هامو گرفت و از خودش  برداشت و شونه شیشونیاز پ

 .جدام کرد

مبل نشستم و موهامو کنار زدم . با بغض  یصاف رو 

شکمش گذاشت  یشو رونگاهش کردم. دست مشت شده

  :نگام کرد میو مستق

  موندنت انقدر بده؟ نجایا-

  :تند تکون دادم سرمو

 جینبود... من... من فقط گ نینه... به خدا منظورم ا-

  ییهاغلط. از اتفاق یدرسته چ یچ دونمینم گهیشدم. د

 یهمه چ ترسمی. مترسمیم فتهیب ندهیتو آ که ممکنه 

  نره ش یپ میخوایاونجور که ما م

. به دیلرزیتو چشمام جمع شده بود و لبام م اشک

  :آغوشش اشاره کردم و گفتم

 بودنم. عاشق با تو بودنم  نجایمن عاشق ا-
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 شهیفشرد. هم شتریاخمناک شد و مشتشو ب نگاهش

  کیبهش نزد دادیکه ازم ناراحت بود اجازه نم ییوقتا

. ارمیبا ناز و ادا دلشو به دست م دونستیبشم. چون م

و دستامو  دم یتنمو جلو کش میپسم بزنه ن نکهیقبل از ا

. دمیگذاشتم و لبشو آروم و کوتاه بوس شنه یس یرو

حبس کرد. بدون  نفسشوهم افتاد و   یپلکاش رو

کرار کردم و دوباره و دوباره حرکتمو ت مانیپ یهمراه

   .دوباره

باال اومد و دو طرف صورتش  شنهیس ی از رو دستام

چشماشو باز کرده و مات من بود.   مانی قرار گرفت. پ

که سرمو  نیاول به چشمام و بعد به لبهام نگاه کرد. هم

از دستاشو    یکیجلو بردمو خواستم دوباره ببوسمش، 

وکه شده  . شدیموهام چنگ کرد و سرمو عقب کش یتو

سرم گذاشتم تا از فشار   طرفو دستامو دو  دمیکش ینیه

شد و صورتشو کنار   زیخمی کاناپه ن یدستش کم کنم. رو

  :صورتم نگه داشت

لبات منو   نیبا چند قطره اشک و ا  یتونی م یفکر کرد-

 ؟یرام کن
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با بهت به چشماش نگاه کردم. با   ختهی آم یسکوت در

موهام سرمو تکون داد که باعث شد از درد صورتمو 

  .جمع کنم

  جواب بده-

  :تر بردم و مچ دستشو گرفتمدستمو عقب دوتا

  نکردم یفکر  نی... نه... نه همچیآ-

  :حرص به لبهام نگاه کرد و گفت با

  خوبه-

بعد موهامو ول کرد و تنشو چرخوند و جامونو  و

صورت  نباریکاناپه و ا ی عوض کرد. پرت شدم رو

  .بود که فاصله رو به صفر رسوند مانیپ

***  
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از شروع مهر ماه نگذشته بود   یادیز یروزها  نکهیباا

. دم  زدینمک بارون مداشت و نم یهوا سوز سرد یول

رستوران.  میشام رفته بود یغروب بود و برا یدما

که رستوران توش واقع شده بود از ارتفاعات   یامنطقه 

تر   نییهوا پا  یبود که اونجا دما یعیتهران بود و طب

  یرو براباز رستوران بود   یضاف یکه تو یباشه. تخت

  یلونیدور تخت رو با کاور نا م،ینشستن انتخاب کرد

   .پوشونده بودن

تخت گذاشته بودن  یکه رو یکیبه چراغ کوچ خودمو

کردم و کف دستامو به طرفش گرفتم تا گرم  کینزد

  :تخت نشست نییهم کفشاشو درآورد و پا مانیبشم. پ

  مینیتو بش  میسردته؟ گفتم که بر-

  :زدم یلبخند

  نیرو بب ویبهتره... و نجایانه -
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پامون که از قسمت باز کاور  ریز ی به منظره  و

بارون آروم و پرناز  یهامشخص بود اشاره کردم. قطره 

  .نشستنیسقف کاور م یمثل شبنم، رو 

هم لبخند بزنه. اومد  مانیکردن من باعث شد پ ذوق

  :رنگشو درآورد یکنار من نشست و کاپشن چرم مشک

  بپوش سرده نویا ایب-

کاپشنو   یهاهام. لبخند زدم و لبهشونه  یانداختش رو  و

  :کردم  کیبه هم نزد

  ؟یخودت چ-

  ستیمن سردم ن-

به گارسون گفتش  مانیسفارش غذارو گرفتن. پ اومدن

. به ارنیب  ییبرامون چا شهیغذا آماده م یکه تا وقت

گفت و دور شد،  «یگارسون »بله چشم نکهی محض ا

  نشی شلوار ج  بیاز ج وینگ خورد. گوشز مانیپ یگوش

  یرو یو متفکر و بااخم به شماره دیکش رونیب

 .نگاه کرد یگوش  نیاسکر

  :دمیپرس

@
mahbookslibrary



  ه؟یک-

  رهیبهم انداخت و دوباره به شماره خ ینگاه  مین مانیپ

  .شد

  ه؟یک مان؟یپ-

  :از جاش بلند شد هویبه دست  یگوش

  امی . من االن منیثم نیتو بش-

.  کردمیباال گرفته بودم و متعجب بهش نگاه م سرمو

  :. آروم گفتمدی کفشاشو پوش  یتخت نشست و زود یلبه

  جواب بده  نجایخب هم-

  االن امیم-

دنبالش کردم، چند  شدیکه م ییرفت. با چشمام تا جا و

جواب داد. در   شویکه از تخت فاصله گرفت گوش یقدم

رستوران قرار   یکه تو ورود یسنگ یهاکه از پله یحال

با تلفن حرف  یشروع کرد جد رفت،یم نییداشتن پا

 .زدن

  

 دی خانوم بفرمائ-
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گرفتم.  مانی رفتن پ ریگارسون نگاهمو از مس یصدا با

  :تخت گذاشت یرو رو  ییچا ی نیگارسون س

  ست؟ین یامر-

 ممنون-

  

از  یکی ی شاخه نبات تو هیو  دمیرو جلو کش ینیس

 یاشهی. فنجون شختمیر یی فنجونا گذاشتم و روش چا

   .شدم رهیدستام گرفتم و به منظره خ یرو تو
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 مانیپ یبود که تو خونه  یشب نیدوم شبید

حرف  یتلفن با یکه با شک یبار  نیو از آخر گذروندم،یم

م صحبت خونواده  یکدوم از اعضا چیبا ه  گهیزدم د

  .نکردم

  کیرو به لبهام نزد ییو فنجون چا دمیکش یقیعم نفس

روز   یو عاشقانه نیر یش یخاطره  ی ادآوریکردم. 

آورد.  رونیم بکاناپه، منو از فکر خونواده یگذشته، رو

به  مانیکه پ یکدورت مختصر  نکهیروز گذشته بعد از ا

 یهابوسه  قی که زدم، ازم داشت از طر یخاطر حرف

که   یبرطرف شد، ناهار امالو پر از حسمون، ک قیعم

و  مانیپ  یهای از دهن افتاده بود رو در کنار شوخ

به  یدگیرس مانی. عصرش هم پمیمن خورد یهاخنده

اوقات  یموکول کرد و باق یاگهیکارهاشو به زمان د

 .روزشو به من اختصاص داد 
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و  ادیآخر شب، موقع خواب، انتظار داشتم دوباره ب 

منتظر موندم،   یهرچ یتخت بخوابه ول نیی بخواد که پا

بشم و  ال یخیکردم ب یازش نشد. اولش سع یخبر

رفتم  نتونستم. پتو رو از روم کنار زدم و یبخوابم ول

 یها خاموش بودن و تو اون فضا. چراغ نییپا یطبقه 

بدم،  صی تشخ یبه درست رو  اءیاش تونستمی نم کیتار

 دا یپ وارید یها رو روچراغ   دیکل یبود جا یبه هر زحمت

کردم. فضا که روشن شد،   ادیکردم و نورشون رو ز

بود و   دهی خودش کش یرو  ینازک یپتو دم،ید مانویپ

 .بود دهیکاناپه خواب یرو

خوابه، دوباره  نکهیچند قدم جلوتر رفتم و با حدس ا 

  ییصدا نکهینکنم. بدون ا دارشیبرگشتم عقب که ب

هارو کم کردم و خواستم  کنم، دوباره نور چراغ  جادیا

خواب آلودش باعث شد   یهارو باال برم که صداپله

  :ستم یسرجام با 

  بره؟یخوابت نم  ن؟یشده ثم یچ-

  :نمیچشماشو بب یکیکردم تو اون تار یو سع  شتمبرگ

  آآآ... چرا... اومده بودم آب بخورم-
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  ؟یخب پس چرا نخورد-

عادت کردن، تونستم برق  یکیکه به تار چشمام

  :بدم صیچشماشو تشخ 

  نکنه دارتیوقت صدا ب هیگفتم  یخواب دمید-

  ؟یترسیم ییراستشو بگو نکنه از تنها-

  ؟یبچه شدوا... نه... -

  :راجع به آب خوردن باور نکرده بود حرفمو

  ن؟ییپا یپس چرا اومد-

  !نه؟ یشی نم الیخیب یبد ری... گمان یبابا پ یا-

 ومدیو به سمتم م شدیکه از جاش بلند م یدرحال

  :گفت. پلک زدم و نفسمو فوت کردم «ی »نچ

مثل  کردمی ... خب راستش... راستش فکر میچیه-

 من شی پ یایم شبید

  

کدوممون  چیبود. ه ستادهیمن ا یرو به رو قایدق حاال

ها از خودمون نشون به روشن کردن چراغ یاعالقه
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. میدیرسی به نظر م یسالن راض  یکی. از تارمینداد

  :گفت مانیپ

از اتاق   ید ینتونستم اونجا بمونم. تو که خواب شبمید-

 رونیاومدم ب

  

که متوجه خروجش از اتاق شده  اوردمیخودم ن یرو به

  :بودم. در سکوت نگاهش کردم که ادامه داد

 یبخواب. نصفه شب ر یبرو دختر خوب... برو بگ-

 نکن مونییهوا

  

 .شد که شب دوم هم گذشت نطوریو ا...

 

 یکه برا مانیبود، اما پ دهیبه نصفه رس مییفنجون چا  

رفته بود، هنوز برنگشته بود.  شیجواب دادن گوش

هام شونه  یگذاشتم و کاپشنو رو  ینیس  یجونو توفن

  .به اطراف انداختم یمحکم کردم و نگاه
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تخت کنارم  یمن و رو شیبرگشت پ مانیپ یوقت

چشماش   یول دیرسیمتفکر به نظر م ینشست، کم

داشت فکر منو از   یخندون بود. کامال محسوس سع

 :که باهاش گرفته شده بود پرت کنه، اما نتونست یتماس

  

  ؟یزدیحرف م یبا ک-
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تخت کنارم  یمن و رو شیبرگشت پ مانیپ یوقت

چشماش   یول دیرسیمتفکر به نظر م ینشست، کم

داشت فکر منو از   یخندون بود. کامال محسوس سع

که باهاش گرفته شده بود پرت کنه، اما  یتماس

  :نتونست

  ؟یزدیحرف م یبا ک-

  :نگام کرد ی شیاخم نما با

  !ی ! تو که فضول نبودن؟یثم-
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خواست   خت،ی ر ییخودش چا یگفت و بعدم برا نویا

  :گفتم  یکه با لحن دلخور فنجون منم پر کنه

  خوردم ز؛یواسه من نر-

. اوردیخودش ن یبه رو یم شد ولحالت قهرگونه   متوجه

به  دهیگرفتن و ناز کردنم جواب نم افهیق دمید یوقت

  :حرف اومدم

 ؟ی زدیحرف م یبا ک یبگ یخوا یواقعا نم-

  

  شوی داشت خنده و خوشحال یگرد کرد. سع چشماشو

  :کنه میپشت تعجبش قا

 ! ول کن بابا؟یهنوز تو فکر تلفن من-

  

  :شده و کالفه گفتم یعاص

 مان؟؟یپ-

  

  :و با حرص گفت دیکش موینیب
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 ... فضول خانوم شهیبامزه م ینجور یا تافهیچقدر ق-

  

  ییاشتهایآوردن. هرچقدر من تظاهر به ب  غذامونو

و به قهر  شدیاشتهاش باز م شتریب مانیپ کردمیم

م و دستشو دور شونه دیخندیکردن من بلند بلند م

. از  دادیو خودش به زورم شده بهم غذا م نداختیم

کره بود، خوشحال   ختهیبرانگ مویحس کنجکاو نکهیا

  .بود

 

 یلیگرا بود. خنبود، در اصل برون یمرِد تودار مانیپ

 یمسئله  و هر اوردیراحت احساساتش رو به زبون م

رو،  فتادیکه در طول روز براش اتفاق م  یو درشت زیر

هم   شهی. همکردیم فیم تعربپرسم، واسه  نکهیبدون ا

مسائل  نیا ی. همهدادیمن جواب م شیتموم تلفناشو پ 

ازش سؤال  یز یوقت درمورد چ چیباعث شده بود من ه

  یلیاون روز خ نمینکنم. واسه هم ینپرسم و کنجکاو

از   شویتلفن یمکالمه  یتعجب کرده بودم که کامال علن

 ادیز یکار یمخف نی. البته عمر اکردیم یمن مخف
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 نیتو ماش ینبود، چون که بعد از شام، وقت یطوالن

  که یریمس دمیخونه، د میبرگرد میو خواست مینشست

 :ستیخودش ن یخونه  ریمس ره،یداره م

  

 ! یرد کرد رویمس ؟یدیچیاععه... چرا نپ-

  

شدن،   یپرتکه دچار حواس  ییداشتم مثل کسا انتظار

بهم   ینگاه میخونسرد ن ی بزنه؛ ول شیشون یآروم به پ

 .کرد و دوباره به رو به رو چشم دوخت

  

  مان؟یپ-

  جونم-

  میر یم میکجا دار-

  ست؟یمعلوم ن-

  !ماست یخونه  ریمس نی... انیا-
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 خونه  گردونم یآره... دارم برت م-

  

  :گفتم وارفته

 ؟یچ یعنی-
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  :لبخند نگام کرد با

  تون؟خونه  یزودتر برگرد یمگه دوست نداشت-

  !دمیپرس یجد-

 د سرشب مادرت بود که بهم زنگ ز-

  

تا حرفشو   دیطول کش  هیجام خشک شدم و چند ثان یتو

  :گفت مانیکنم. پ لیتحل

  ؟یگی نم یچیه-

  .شدم رهی جام نشستم و به رو به رو خ یتو صاف

  ن؟یثم-

  بله-

  بگو  یزیچ هی-

  که مامانم زنگ زده؟ یچرا همون موقع بهم نگفت -

  :نگام کرد یطونی لبخند ش با

  یشیکه کنجکاو و حسود م یوقت ادیچون خوشم م-
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  کردم یحسود یمن کِ -

  !یکه کرد یکنجکاو -

  :دمیلحن تخسش خند به

  گفت؟ یخب... حاال مامانم چ  یلیخ-

  خوب یزایچ-

  ؟یمثال چ-

که  نهیا یازدواج کن نیبا ثم یتونیکه م یگفت تنها راه -

  خونه یبرش گردون

  قبول کرده؟ یعنی-

  :نگام کرد یافته یلبخند ش با

 نمونده یزیچ دنمونی ... تا به هم رسنمیریآره ش-

  

 یبیلبخند من آغشته به ترس غر یلبخند زدم. ول منم

   .بود

مون پارک کرد، در خونه  ی جلو نویماش مانیکه پ یوقت

  نیداشتم. نسبت به مادرم احساس دِ  یبیحس عج
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 تیاذ یلی. حتما تو اون چند روز به خاطر من خکردمیم

در خونه و منم   یهمراه من اومد جلو مانیبود. پشده 

و دستمو  ستادیهم کنارم ا  اطینکردم. داخل ح یمخالفت

  .رونیب ادیگرفت، تا مامان ب

  

هاش انداخته بود. سرمو شونه  یژاکتشو رو مامان

  یو نگران یانداختم و سالم کردم. با دلتنگ نییپا

صورتم چرخوند و بعد دستمو گرفت و   ینگاهشو تو

رها کردن دستم   یبرا مانیپ د،یمنو سمت خودش کش

فشرد و بعد منو  شنه یتعلل کرد. مامان سرمو به س یکم

داشت. اگه  یبیاز آغوشش جدا کرد. آرامش عج

تر بود. راحت  المیخ کرد،ی و دعوام م شدیم یعصبان

از   کرد و شروع به حرف زدن کرد مانی رو به پ یوقت

 شیصداش تعجب کردم. احساس کردم صداش ب دنیشن

  :ساز حد شکسته و گرفته

  تیمادر اهم هی یبه نگران نکهیاز ا کنمی تعجب نم-

  ی... چون خودت هرگز محبت مادرتو تجربه نکردینداد

 هی چ یدونیو نم
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 ریفشرده شد و ز مانیپ یحرف قلبم برا  نیا دنیشن با

  :لب گفتم

  !مامان-

هاش نگاه کردم. مردمک  مان یبه صورت پ نیشرمگ و

ضعفشو  خواستیبود و نم ستادهیمحکم ا  یول دیلرزیم

  :. نگاهش به مامان بودنمیبب

 یمادرزن ندهیقراره در آ یدرسته که مادر نداشتم ول-

 مثل شما داشته باشم

  

  :گرفته و گفت دهیپوزخند مامانو ناد بعدم

 شی خواستگار امیفردا م نیهم-

  

با آرامش   مانی. پکردینگاه م مانویبا غضب پ مامان

  :ستیکه آروم ن دمیفهمیمن م یول  زدیحرف م
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شرط   نیفقط به ا م؛یقرار گذاشت میامروز حرف زد-

  .میبَِرش گردوندم خونه که هرچه زودتر ازدواج کن

***  

, [07.12.20 12:58] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 182پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

مون تو خونه  یشب آروم مان،یشب بعد از رفتن پ اون

بهم   یچیو ه  کردی رفتار م یگذشت. هرچند مامان عاد

 .دیرسی به نظر م نیغمگ یل ی خ ینگفت ول
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که باعث تعجبم   دیپرس یروز بعد به اتاقم اومد و سؤال 

  :شد

کرده که   دیکرده؟ تهد تتیبهم راستشو بگو... اذ نیثم-

  اره؟یبال مال سرت م یاگه زنش نش

 

.  کردمیگرد شده و دهن باز مونده نگاهش م یچشما  با

مطمئن بشم  خواستمیخوب به صورتش نگاه کردم؛ م

چشماش   یاشک تو  ی. هالهکنهینم یو شوخ هیکه جد

 :. گفتمهیکه کامال جد گفتنیو نگاه نافذش م

 

  یچه فکر مانیمامان؟ تو در مورد پ یگیم یدار یچ-

  ؟یکرد

 

تخت کنارم نشسته بود، دوتا دستامو گرفت و  یرو

  :آورد و آروم گفت ترک ی سرشو نزد

@
mahbookslibrary



ت باهاش تا آخرشم  اگه تو رابطه  یگوش کن حت نیبب-

تن به  یز یچ  نیچبه خاطر هم خوادینم  ،یرفت شیپ

  ستمیمی. من همه جوره پشتت وایازدواج بد

 

  :گفتم مبهوت

  !مامان-

و  یدرک کنم، جوون بود کنم یم ینداره. من سع بیع-

 یزنش بش یست ی... مجبور نیکرد یجوون

  

  :حالتش قرار گرفته و گفتم  ریدستامو فشرد. تحت تأث و

م...  من... من... من هنوز باکره ست،ی ن نطورینه ا-

  ؟ید یچطور نفهم

  ؟یباهاش ازدواج کن یخوایپس چرا م-

  ! من عاشقشمه؟یچه سؤال نیمامان ا-
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 کردیمامان بود که با دقت به صورت من نگاه م نباریا

  :که از سقم و صحت حرفم مطمئن بشه  خواستیو م

 یکاف. عشق واسه ازدواج ستین یازدواج شوخ نیثم-

  یشیم مونی... پشستیتو ن یمرد زندگ  مانی. پستین

 

  :گفتم ینگاهش کردم و با زار دانهیناام

دوباره شروع نکن... بهم   کنمیمامان خواهش م-

من خوشحال باشم؟  ی خوایخوب بزن. نم  یحرفا

خوشبخت  مانیخوشبخت بشم؟ من فقط کنار پ  یخواینم

  شمیم

که اشتباه  خوامیم از خدا میبار تو زندگ نیاول یبرا-

  یکنم و تو درست بگ
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تختم بلند شد و  یبگم. از رو یزینداد من چ فرصت

طرف  هیشد. دستشو  دهینگاه منم باهاش باال کش

به صورتم کرد و به  یبارصورتم گذاشت و نگاه تأسف

  رونیاز اتاق ب یساعات طوالن یاتاقش رفت و برا

   .ومدین

 

  یش براو خونواده مانیشده بود که پ نیبر ا قرار

. ظاهر خونه به هم انیما ب یبه خونه  یخواستگار 

و نامرتب بود. معلوم بود که تو اون دو سه  ختهیر

خونه   یکه من نبودم مامان اصال به کارا یروز

  .دهینرس
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 دنیرس یکه آماده ییهاخونه  هیاصال شب مونخونه 

 .خواستگارها هستن، نبود

 

هم که با  یمامان از اتاقش و تماِس تلفن ومدنین رونیب 

انجام کارها کامال   یکه برا دادیداشتم، نشون م بایشک

  .دست تنهام

م از خونه و خاموش  به خاطر رفتن چند روزه بایشک

  حایو دلخور بود و صر ی عصبان یلیخ م،یکردن گوش

  :بهم گفت که

 ی. خونوادهامیاصال رو من حساب نکن. من امشب نم-

 گهی... دیشد بهیغر هی دی مر یو رفت یخودتو ول کرد 

  ؟یچرا برگشت

  :با تمسخر ادامه داد بعدم

شما دوتا؟! خب  نیکشی! هه! خجالتم نم؟ یخواستگار-

 یکرد یم یو باهاش زندگ یموندیهمونجا م
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  یکرد. ول یتنها خواهرم پشتمو خال  نکهیگرفت از ا دلم

رو تو وجودم   یادیز یانرژ  مان،یبه پ دنیشوق رس

که به ظاهر خونه   یگرفتم و با نگاه یبود. نفس دهیدم

که انجام اون همه کار تو اون فرصت  دم یختم فهماندا

زنگ زدم و  ی شرکت خدمات هی. به ستینفر ن هیکم، کار 

و   دنیبعد رس یخانوم بفرستن. کم رخواستم دوتا کارگ

کردن و  یری زود مشغول شدن. همه جارو گردگ یلیخ

کف خونه رو برق انداختن. آشپزخونه رو نظافت کردن، 

 ک یرو شستن. ساعت نزد اطیکردن و ح زی باغچه رو تم

 .بعد از ظهر، کارها تموم شد میدو و ن

  یهاناهار سفارش دادم که فرصت نشد بخورن و بسته 

غذا رو دادم با خودشون ببرن، باهاشون حساب کردم و 

 .مرخصشون کردم

کار  اد،یقراره بارون ب نکهیبود و حدس ا یهوا ابر 

   .نبود یسخت

 

خوردن غذا صدا زدم. بدون اعتراض اومد   یبرا  مامانو

موهاش رشد کرده بود  یشهی و غذاشو خورد. ر زیسرم
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مامان، ته  یخته یبود. ظاهر به هم ر دایپ هاش یدیو سف

  شیخوب پ  یکرد که »نکنه امشب همه چ یقلبمو خال

  :دلم قرص شد یکه زد کم یرفنره«. اما با ح 

رفتن  یهیاز قض اد،یشب ب ی زنگ زدم به آقاجونت برا-

  بهش نگو یز ی! توام چدونهینم یز یتو چ

  گم یباشه؛ نم-

  نگیبود، تو پارک دهیبرات خر مانیهم که پ ینیماش-

  رشیبرو بگ یس. خواستخونه  کینزد یروزشبانه 
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  .از خوردن ناهارش، دوباره به اتاقش رفت بعد

.  نگیرفتم پارک نمیگرفتن ماش یجمع کردم و برا زویم

خاک روش نشسته بود، اول رفتم کارواش و بعد  یکم

  نیهر کدوم از بهتر ،ینیریو ش وهی. چند مدل مدیهم خر

غروب بود و بارون  یکای. نزددمیرو خر تشیفینوع و ک

  .خونه دمیکه رس دیباریم  یو تند زیر

و   دمی ظرف چ یتو قهیشستم و با سل هارووهیم

 یکه فقط برا یظروف مخصوص یرو هم تو های نیریش

 .دمیچ م،یکردیاستفاده م مونژهی و  یهامهمون

 

کردنش به اتاقش  دایپ یسالن نبود. برا یمامان تو 

  المویخ یدوش حموم اتاقش کم یصدا دم،یسرک کش

  .شهیراحت کرد که داره واسه شب آماده م
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به حموم رفتم و دوش گرفتم. کت و شلوار   خودمم

شلوار   هی. کتم نسبتا بلند بود با دمیپوش یرنگ یریش

پاشنه داشت.  یراسته. کفشامم به همون رنگ بود و کم

 ی ری و شال حر دمیچیکردم و موهامو پشت سرم پ شیآرا

بهم گفته بود که برادر  یتلفن مانیموهام انداختم. پ یرو

و شوهر خواهرش هم امشب حضور دارن و سفارش 

 .سرم کنم یکرده بود که روسر

به خودم تو  ینگران یو کم جانیسرشار از ه ینگاه 

  .شده بودم بایانداختم. ز  نهیآ

 

  یلباس مرتب و رسم د،یکه تموم شد آقاجونم رس کارام

و  میودسالن نشسته ب یرو تو یساعت میبود؛ ن دهیپوش

از مامان نبود. آقاجون   یاما خبر میکردیبا هم صحبت م

  :به ساعت گفت یبا نگاه

بابا جون برو دنبال مادرت صداش کن. االناس که -

  برسن
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و چند تقه به در زدم و  ستادمیدر اتاق مامان ا پشت

  :صداش کردم، که گفت

  امی. خودم منیتو برو ثم-

از بابت رفتار مامان  ن؛ ییپا یبرگشتم طبقه دوباره

هم  مانیپ یبا خونواده ییاروینگران بودم. به خاطر رو

  یاسترس داشتم؛ و مادر و خواهرم رسما پشتمو خال

  .کرده بودن

 ی. و وقتزدیانگشتام سرد شده بود و قلبم ناکوک م نوک

به   یبه صدا دراومد و آقاجون با نگاه فونیکه زنگ آ

  :فتپله ها گ

 ومد؟ی... پس مادرت چرا ننایا دنیرس-

  

صدا زدن   ی برا یفرصت گهیشد. اما د شتر یب استرسم

استقبالشون  یزد و برا  فونویآ دیمامان نبود. آقاجون کل

  .ستادیا یدر ورود یجلو

 

  

@
mahbookslibrary



 

 

 ��من  ناشناس

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 

 

 ��ناشناس  جواب

@arezoochat 

 

, [07.12.20 12:58] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 185پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

@
mahbookslibrary



 

ها انداختم و و ترس به پله  یپر از نگران یمنم نگاه 

  .ستادمیبه آقاجون ا کی نزد ییجا

داشت و گرم  یخوب یآقاجون روابط اجتماع  خوشبختانه

 مانیباهاشون برخورد کرد. اول از همه پدر پ یمیو صم

 دنشی. با دزدیاومد تو. حدودا پنجاه و چند ساله م

  وش،یو خواهرش پر یبرادرش مهد مان،یکه پ دمیفهم

قد بلندشون رو از پدرشون به ارث بردن؛ بعد از سالم  

  :سالم منو جواب داد  جون،با آقا یو احوال پرس 

 

 سالم دخترم-

  

   .به صورتم انداخت یی نگاه آشنا  و

 یدیبود. پوست سف یچادر  مان،یزِن پدِر پ طاهره،

که   یداشت با قد متوسط. باهام دست داد و با لبخند

کرد و سرتا پامو برانداز کرد،  نگام دمیفهمی نم شویمعن

  :نداده بودم که گفت شو یهنوز جواب احوال پرس 
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  ست؟یمادرت ن-

  :کردم دست و پامو گم نکنم یسع یشده بودم ول هول

  خدمتتون انیچرا م-

 

به   نکیبود و ع یهم چادر مانیخواهِر پ وش،یپر

تنها وجه اشتراک  دش یچشماش بود. پوست سف

سه سال   بایکه تقر دونستمیبا مادرش بود. م شیظاهر 

از سنش به نظر   شتریحال ب نیبا ا کتره،ی کوچ مانیاز پ

  دمیکه به خاطر اضافه وزنش بود. بعدا فهم د؛یرسیم

مادر دوتا  ،ی سالگو شش  ستیب یعنیکه تو اون سن، 

  .سبچه 

ب کامل  بودن و حجا  یچادر  نکهیو مادرش با ا وشیپر

و آراسته بودن.  کیو پ کی هردوشون ش یداشتن، ول

بود. نگاه   یدوستانه نبود، اخمو و جد وشی رفتار پر

  .به سالن انداخت و همراه مادرش از مقابلم گذشتن یکل

به روم  یاما دوستانه برخورد کرد و لبخند گرم یمهد

اومد تو  یهم بعد از مهد وشی. مسعود، شوهِر پردیپاش
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کردم و به سمت  ییآمد گوو با احترام سالم کرد، خوش

  .کردم شونیی سالن راهنما 

 

 ی تو اون کت و شلوار مشک دهیمن، اون شب پوش مانِ یپ

ش  رنگش با اون صورت اصالح شده یر یش راهنیو پ

که فقط سهِم  یو نگاه شدی که از لبش جدا نم یو لبخند

و  بایدسته گل ز بود. شهیتر از هممن شده بود، جذاب 

و نگاه  فتهیرو به سمتم گرفت. لبخند ش یزرد رنگ

 .ردچند لحظه مسخم ک شره یخ

به روش زدم. متوجه   ی گل رو ازش گرفتم و لبخند 

  :شد و آروم گفت مینگران

  شده؟ یچ-

  :زدم لب

  ومدهی. مامانم هنوز نیچیه-

  :پلک زد و گفت نانیبا اطم یاخم کرد ول یکم

 شه ینم  یچینترس ه-
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و به  دمیکه خودمو عقب کش رهی خواست دستمو بگ بعدم

رو به  یاشاره کردم. وقت ومدیآقاجونم که رو به سالن م

که داشتن به ما  مانیپ ی کل خونواده م، یجمع برگشت

حاج محمد،  ینگاهشونو گرفتن ول  عیسر کردن،ینگاه م

.  کردینگاه م مانیبه پ یاشده قیبا نگاه دق مانیپدِر پ

دستم جابجا کردم و  یبودم، گل رو تو دهمعذب ش یکم

  :تعارف زدم

 

 دینی بنش دیبفرمائ-
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  یرو مانی. پدیرسی به نظر م بهیو غر نیسنگ  یلی خ جو

با  دمیمقابِل من نشست. نگاهمو که باال کش یمبل تک هی

 ی نافذش رو به رو شدم. نگاهش رنگ دلواپس یچشما

داشت. مطمئن بودم که عدم حضور مامان، رنگ از  

من  کیو طاهره خانوم که نزد وشیرخم پرونده. پر

کردن و بعد طاهره  یزینشسته بودن، با هم پچ پچ ر

 :خانوم گفت

  

 درسته؟ گه ید یبود نیجان؟ ثم نیثم-

  

زدم و سرمو  یمبندیمضطربم لبخند ن یهمون چهره با

 .تکون دادم

  

 اد؟یمادرت نم-
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  :لب گفت ریباال انداخت و ز ییهم ابرو وشیپر

 دن یافتخار نم-

  

زده. آب دهانم رو قورت دادم  خیکردم کل بدنم  احساس

صداش کنم« که  رمیبشم و بگم که »م زیخ میو اومدم ن

 ی. انگار که کسنییپا ادیها مکه داره از پله دمیمامانو د

شو سفت رو دور گلوم اندخته بود و داشت گره یطناب

گلوم   یمامان، فشار طناب از رو دنیبا د یول کرد،یم

به دور گردنم  یو راه نفسم باز شد. دست دبرداشته ش

 :و به مامان اشاره کردم دمیکش

  

 اومد-

  

هم   شیبود و آرا دهیپوش ییبا یو ز کیلباس ش  مامان

چطور با همه حال و احوال کرد و  دمیکرده بود. نفهم

گفت؛ استرس و فشار   ایمبل نشست و اصال چ یرو یکِ 

فرار از اون جو  یبهم وارد شده بود و برا یادیز
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به اون  یگفتم و بدون نگاه یکوتاه دیببخش  ن،یسنگ

 .به آشپزخونه رفتم ره،ی جفت چشم خ 

  دیسالن نشسته بودن و به آشپزخونه د یی باال یقسمت 

  یی. صداهادمیکش قیآب خوردم و نفس عم ینداشتن. کم

جمع کم  خی داد ینشون م د،یرسیکه از سالن به گوش م

آقاجون و  یصدا شتری. از همه بشهیکم داره شکسته م

  ینیس یو تو ختمی ر یی. به تعداد چاومدی حاج محمد م

 .برگشتم و به سالن ردمو شالمو مرتب ک دمیچ

که   دمید یدر حال مانویرفتم، پ رونیاز آشپزخونه که ب 

من   دنیو به آشپزخونه زل زده بود. با د دیکشیکله م

هم  هیبق شدیش باعث مدنبال کننده یاخم کرد. چشما

رو   ییاون همه نگاه چا ینی سنگ ریبهم نگاه کنن. ز

برنداشت و گفت که   وشیکه پر میتعارف کردم، بگذر

رو هم  ینیریکه خواستم ش نیندارم«؛ هم لی»م

رو از  ینی ریداوطلب شد و ظرف ش یبگردونم، مهد 

 :دستم گرفت

  

 نیبده به من، تو بش-
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کردم.  یخدا خواسته ظرفو بهش دادم و تشکر از

  :طاهره خانوم رو به مامان گفت

  ن؟ینداشت یآمادگ م،یانگار بدموقع اومد-

  :زد یلبخند مصلحت مامان

  دیدار اریاخت-

  :گفت وشیپر

 هی مانی. پ مینداشت یالبته ما خودمونم چندان آمادگ-

عجله داره و هوله که انگار چه خبره! من   یجور

 هامو سپردم دست پرستاربچه 

  

گفت، شوهرش، مسعود، متأسف  نارویکه ا وشیپر

  نمایشد. پ رهی پاش خ یجلو زیتکون داد و به م یسر

  :گفت

باال سِر بچه  یموند ی. میایمجبورت نکرده بود ب یکس-

 هات 
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 وشیحاکم شد. پر یبیسکوت عج مانی حرف پ نیا با

نگفت. طاهره   یچیهم فشار داد و ه ی هاشو رولب

 یبود که مسعود از حرف ن یا تربیخانوم اخم کرد. عج

 !دیرسیبه نظر م یزد راض مانیکه پ

  

شده رو حاج محمد شکست و کم کم بحث  نیسنگ جو

پخته و شمرده صحبت  یل یرو به ازدواج ما کشوند. خ

مستقل   نکهیگفت؛ از ا مانیپ یزندگ طی. از شراکردیم

بکشه   رونیخودشو از آب ب  میگل تونهیو م کنهیم یزندگ

. از ادیبرم  یداره و از پِس زن و زندگ ی و درآمد خوب

 نیکه ب  یحیراهنش و تسبیپ یقهیصورت و  ِش یر

و طرز حرف  د،یکش رونیکتش ب بیصحبتاش از ج 

قرآن و  یها ه یحرفاش از آ قیمصاد یزدنش که برا

  شدیراحت م یلیخ کرد،ی)ص( استفاده م  امبریپ ثیاحاد

 کردی با مادرم صحبت م ی. وقتهیمرِد مذهب هیکه  دیفهم

 دمیمامان فهم یهاو از اخم   نداختیم نییسرشو کامل پا 

مامان  کنه،یمامانمو » حاج خانوم« خطاب م  یوقت که

  !ادی خوشش نم
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 مانیهم گفت. گفت که پ شی محمد از احساس قلب حاج

سر و   خوادی م نکهیپسِر بزرگش و نور چشمشه و از ا

 .خوشحاله یلیخ  رهیسامون بگ

ما،   یو اجتماع یفرهنگ دیافکار و عقا دمیدیم نکهیبا ا 

بازم ازش  یتا آسمون با حاج محمد فرق داره ول نیزم

پدر  هیو از همون اول، به عنوان  گرفتمیمثبت م یانرژ

آقاجون  یشوهر، مهرش به دلم نشست. از حالت چهره 

هم مشخص بود که از حاج محمد خوشش اومده. اصوال 

و رؤوف بود و همه رو   شیاندک ین یآقاجون انسان 

و  ی هرورز از م ریغ یو کس داشتیدوست م

  .بود دهیازش ند یزیچ  ،یدوستنوع

 

که محوش شده بودم   یحرفاش رو به من ن یمحمد ب حاج

  :شو به سمتم گرفت و گفتشده یکرد و فنجون خال
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 یول ؟یاریمن م یبرا گهید ییچا هیعروس خانوم -

  اری ب شویوانیل یاگه آورد  نباریا

 

  :رو کرد به آقاجون و گفت بعدم

از دست عروس خوردن   ییچا  دونستمینم  یمیعظ یآقا-

  ده یانقدر مزه م

 

تکون داد. با   دییبه تا یو سر دیخند نی ریش آقاجونم

  ییبار براش چا نیلبخند فنجون حاج محمدو گرفتم و ا

با اخم و  مانیمبل نشستم، پ یرو یآوردم. وقت یوانیل

که کنار حاج محمد  یبه مسعود و مهد یچشمر یز

نشسته بودن نگاه کرد و به من اشاره کرد که شالمو 

  .خودمو جمع و جور کردم یسفت کنم. کم

  :محمد خطاب به مامان و آقاجون گفت حاج

  شتریب ستیدوتا جوون دلشون با همه و صالح ن نیا-

و در  کهینامحرم بمونن. ماه محرم و صفر نزد نیاز ا

هرچه زودتر عقد   ست،یهم حاجت استخاره ن  ریکار خ
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  یول نیدخترتون هست ارداریکنن بهتره. البته شما اخت

  که زودتر عقد کنن  نهینظر بنده ا

 

   .منتظر به آقاجون نگاه کرد بعدم

  :گفت یدر کمال وارستگ آقاجون

که بچه بود پدرش رو از دست داد. پسرم   یوقت نیثم-

  تیمون موقع مسئولزود مارو ترک کرد. از ه یلیخ

و خواهرش، رو دوش مادرشون  نیهام، ثمدوتا نوه

هاش موند و باال سر بچه  رانهیبوده. عروسم دل

در اصل   نیثم  ارداریپاشون گذاشت. اخت شوی جوون

  .ندارم یمادرشه، اگه عروسم موافق باشه من حرف 

 

ها برگشت سمت مامانم که تا اون لحظه  نگاه  همه

  :کرد یگوش م هیسکوت کرده بود و فقط به بق

آقاجون... واال موافق که چه عرض کنم...  دیدار اریاخت-

 یفقط بچه  گهیهام دکه شوهرم فوت شده، بچه یاز وقت

مجبورم  نیدستم امانتن. واسه هم ییجورا هی ستنیمن ن
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 یسر هیکه   نهیباشم. ا ریگنسبت به ازدواجشون سخت 

  ازدواج نیدارم واسه ا طیشرا

 

  :صاف کرد و با مکث گفت ییمحمد گلو  حاج

  در خدمتم-

 

جمع سراپا گوش شده بودن. من هم کنجکاو   یهمه 

  .بودم

 

اگه پسر شما طالب دختر منه الزمه که بدونه قبل از  -

وکالت بالعزل حق طالق، حق کار، حق   دیعقد با

حق خروج از کشور، حق حضانت فرزند و  ل،یتحص

به  یو رسم یمسکن رو به شکل محضر نییحق تع

  !دخترم بده

 

مامان شِب  ایکه آ ارمیب  ادیکردم به  یلحظه سع  اون

هم انقدر سخت گرفت؟ نه اصال...    بایشک یِ خواستگار 
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 یهیقض ایگو یسخت نگرفت. ول  اوشیمامان اصال به س

 .کردی فرق م مانیپ

   

به   وشیپر  کردن،یبا تعجب به مامان نگاه م یهمگ

  :گفت هیکنا

  نداره یحق چیه گهید مانیپ نمیبیکه من م ینجوریا-

  :وشیسرشو چرخوند سمت پر مامان

  کی یعیشون حقوق طبکه گفتم همه یینایدختر جان ا-

بهشون واقف باشه. اگرم  د یهم با یزن هستن و هر زن

پس کاله   ی حقوقو از شوهرت مطالبه نکرد نیشما ا

  رفته سرت یبزرگ

 

خواست جوابشو بده، مامان با  وش یتا پر بعدم

دستشو باال گرفت و به خودش و حاج محمد   یخونسرد

  :اشاره کرد

  میما بزرگترها با هم صحبت کن یاگه اجازه بد-
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از زور خشم قرمز شده بود. مامان به حاج  وشیپر

 :دیبه محاسنش کش یمحمد نگاه کرد. حاج محمد دست

  

 یهمگ ن،یکه اشاره فرمود ی حاج خانوم حقوق قتشیحق-

رو قبول   یطی شرا نیبگه که همچ دیبا مانیپ مانه،یبا پ

  نه ای کنهیم

 

اما نگاه  مانینگاه کردن. پ مانیهمه به پ نباریا

بودم از چشمام  دواریفرستاد سمت من. امگرشو  مؤاخذه

  دیکش یقیخبر نداشتم. نفس عم  یزیبفهمه که من از چ

  :و رو به مامان گفت
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  ن؟یهم-

  ن؟ی هم یچ یعنی-

 ن؟یندار یاگه یشرط د یعنی-

  

  :جواب داد یاما مامان جد د،یپرس ه یبه کنا مانیپ

 

  ... ندارمریخ-

  ش قبولههمه-

 

شده نگاش کرد. انتظار نداشت  زیر یبا چشما  مامان

  :دیقبول کنه که پرس یراحت نیبه ا مانیپ

@
mahbookslibrary



  یبد یتعهد محضر دی. باشهی به حرف نم-

  دمیم-

 

مامان  یها بود که حاج محمد هم از حرف  مشخص

  :اوردیخودش ن یاما به رو ه،یناراض

که به  یادو سه هفته نیخب... پس بهتره تو ا  اریبس-

  میجور کن  شونویماه محرم مونده، بساط عروس

 

  :خانوم گفت  طاهره

راه انداخت  ی عروس شهیوا... تو دو سه هفته که نم-

بعد از محرم و صفر... تا اون   می... بهتره بندازیحاج

. میمفصل رو جور کن یعروس هیبساط  م یتونیموقع م

شهر چشمشون به  هی! ستیکه ن یپسِر کم کس مانیپ

نه؟  ایدر خور شأن ما باشه  یجشن دیماست. با یزندگ

  ...دیبا
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مامان، کالفه بود،   طیکه به خاطر قبول کردن شرا مانیپ

 شویبود، دق و دل یضو از دخالت طاهره خانومم نارا

  :کالمش ونیم دیکرد. پر یسر طاهره خانوم خال

 

 ممون یاز قبل تصم نیشما نگران شأن ما نباش. منو ثم-

عقد ساده و   هی. فقط میریگینم ی. ما عروسمیرو گرفت

  سفر میریبعدش با هم م

 

 یانه یبا طاهره خانوم، خبر از ک مانیپ یکالم  خصومتِ 

نسبت به زِن پدرش  مانیکه پ دادیو کهنه م قیعم

عادت  مانیپ  یهایی داشت. ظاهرا کل خونواده به تندخو

هم   یاز مامان و آقاجون و کم ریکرده بودن، چون به غ

  .تعجب نکرد مان یکس از رفتار پ چیمن، ه

 

حرف   مانیمورد ساده برگزار کردن مراسم قبال با پ در

ت، موافق  متفاو لیهر کدوم با دال مانی. منو پمیزده بود

 الشیاز فام یدل خوش مانی. پمینگرفتن بود یعروس

  دم،یدیکه م یفرهنگ یها نداشت و من هم با تفاوت 
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بدون وجه اشتراک در  لی دوتا فام دونستمیصالح نم

خاطر   نیمراسم مشترک، گرد هم جمع بشن. به هم کی

 نیبر ا میتصم تیها، در نهامخالفت خونواده  رغمیعل

که حاج محمد مشخص   یخیهفته بعد، در تار کیشد که 

 .میباهم عقد کن مانیکرد، من و پ

مونده به  یهفته هیکرد که تا  شنهادیحاج محمد پ یوقت 

بخونه، مامان   مانیمن و پ نیب  تیمحرم  یغهیعقد، ص

 یشدت مخالفت کرد؛ حاج محمد قصد اصرار داشت ولبه

 یاصرار نکرد و پرونده گهیاونم د مان،یپ یبا اشاره 

  .مختومه شد غهیص

دست من انداخت و   یاحلقه  مامیمراسم هم، پ یانتها در

 ری طلب خ مونیو خوشبخت نده یآ یحاج محمد از خدا برا

هاش باالخره با شوق و  مخالفت یکرد. مامان هم با همه 

  .نگاهم کرد یاشک ی و چشما دیام

 

به چشمام پل بستن و  مانی عاشق و آرزومند پ یچشما

بردن.  یا گهیمنو از جهان اطرافم کندن و به عالم د

 یهابا نگاه  مانی. من و پاهایبه عالم رو هیشب یعالم
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که  یو پر از حرف، فارغ از جمع اقیسر به سر اشت 

  نکهیو بدون ا میهم بود یرهیمات نگاه ما بودن، خ

مشغول ساختن  گه،یبا نگاه به همد میحرف بزن یاکلمه

که قرار بود، تا  یا. خونهمیبود اهامونیرو یخونه 

  .پر از عشق ما باشه یانه یآش ت،یابد

 

 منو توست  انیآنچه م ینشود فاش کس »

  

 رسان منو توست اشارات نظر نامه تا

  

 میگویکن با لب خاموش سخن م گوش

  

  که زبان منو توست یگو به نگاه پاسخم

 

 دیشد و کس مرِد ره عشق ند یروزگار
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 نگران من و توست  یچشم جهان  ایحال

  

 دیدر خلوت راز دل ما کس نرس گرچه

  

  عشق نهان منو توست یجا زمزمه  همه

 

  بهار دل و جان باش و خزان باش ارنه گو

 

 بسا باغ و بهاران که خزان منو توست  یا

  

 بهشت  یفردوس و تمنا یهمه قصه نیا

  

 زجهان منو توست  یالیو خ ییگووگفت

  

  عقل یباچهیما گو ننگارند به د نقش
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  « عشق است نشان منو توست ینامه  هرکجا

 هیه.الف سا            
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  فصل هفتم شروع

 

بود.  دهیچیشِب گذشته تو اتاقم پ  یگل خواستگار  عطر

رو به لبم آورد. دست چپمو  یانگشترم لبخند  نیبرق نگ

بار انگشترو با شعف و  نیهزارم یباال گرفتم و برا

  .عشق نگاه کردم
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مشخص باشه دستمو  ن یکه انگشتر تک نگ یجور

 نیعکس بدون شرح از ا هیم و دسته گل گرفت یجلو

  نستاگراممی ا یگرفتم و تو صفحه یداشتندوست  بِ یترک

 .گذاشتم

م پر که صفحه دینکش  یطول یاوِل صبح بود ول نکهیبا ا 

 .و کامنت کیشد از ال

دخترونه  یهاکه همشون اکانت  ییهابا لبخند به کامنت  

 .بودن نگاه کردم

  ییطرف، تموم پسرا نیبه ا مانیم با پاز شروع رابطه  

بالک کرده   مانیم بودنو به خواسِت پکه تو صفحه

  .بودم

 

 یتو شدیپستم، خالصه م  ریز یهاتموم کامنت  یمحتو

-هم سوال. »  ییتعجب و قلب و چندتا یهاشکلک 

نامزد  یوا-خبر!!!؟؟  ی چه ب-جون؟؟؟   نیثم هیخبر

  « ؟یذاری عکس آقاتونو نم - ؟؟یکرد

ها لبخندم محو شد: » داماد  از کامنت  ی کیخوندن  با

  .« الده؟یم
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دانشگاه که دورادور  یها از بچه  یکیکامنت رو   نیا

خبر داشت، گذاشته  الدیبا م میو از دوست شناختمشیم

عکس  یرو  مانویکامنتشو پاک کردم و پ عیبود. سر

 یشماره دنی. با ددیدستم لرز یتو میتگ کردم. گوش

واقعا تعجب کردم. بعد از   می گوش یصفحه  یرو رایسم

  خبریاز هم ب گهید م،یدیرو د گهیکه همد یبار نیآخر

  .میبود

  :تماسو برقرار کردم یمکث کوتاه  با

  الو-

  ؟ی. خوبنیالو سالم ثم-

  دهیپستمو د دادیصداش بود نشون م یکه تو یجانیه

  چه خبر؟  ؟یممنون، تو چطور-

  !؟ینامزد کرد مانیتوئه کلک! با پ ش یخبرا که پ-

  اوهوم-

خوشحال   یلی خدا خ. چقدر خوب! بهشهیباورم نم  یوا-

  ؟یگفتیبه من م دینبا ها،ییناقال یل یخ یشدم. ول
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 ی. اصال به رودنیکه کرد ابروهام باال پر یاگله  خاطربه

ازهم   یخوب یبار با خاطره  نیکه آخر اوردیخودش نم

خاطر بود که اون  نیفقطم به ا م،ینکرده بود یخداحافظ

به   ویزیمنم چ الد؛یم چوندنیمنو متهم کرده بود به پ

  :و آروم گفتم  اوردمیروش ن

  مینامزد کرد شبیتازه د-

شد   ی. اصال چایکن فیبرام تعر ویهمه چ دی... بازمیعز-

افتتاح  دایشاپ خوب جد یکاف هی نی! ببن؟یکه نامزد کرد

همه   یتونی توام م ینجوریا م،ینیاونجا همو بب ایشده ب

  یکن فی برام تعر ویچ

  کار دارم یکل رسم،یآآ... نه امروز که اصال نم-

  ؟یفردا چ-

  شهیم ی چ نمیفردا؟ اممم... حاال بب -
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عمو و چند و تبسم و زن با یشک را،یاز تماِس سم بعد

از   ،ینفر از دوستام و خالصه هر کس که به هر نحو

ماجرا مطلع شده بود، باهام تماس گرفت و ابراز وجود  

 .کرد

   

مدتشو تموم کرده   یطوالن  یاز اون روز مرخص مامان

  .بود و برگشته بود سرکارش

 .دیهم رس مانیبعد از رفتن مامان، پ یکم

 

از دوستم که  ومدم،یم نییپله رو پا نیآخر کهی در حال 

اف اف یکردم و رو به رو  یپشت خط بود خداحافظ
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 فونیآ کی تو قاب کوچ مان، یپ رِ یتصو  دنی. دستادمیا

  :کرد نیمز ینیریهامو به لبخنِد شلب

  تو ایسالم. ب-

در  کِ یکنسول نزد ینهیرو که زدم به سمت آ یشاس

که از  ی. از وقتدمیم کشآشفته یبه موها یرفتم و دست

 یمشغول بودم و حت میشده بودم، با گوش داریخواب ب

  .فرصت نکردم موهامو شونه بزنم

 

  :به سر و وضعم گفت یکه اومد تو با نگاه مانیپ

 مایکار دار ی! کلیه نشدتو که هنوز آماد-

  

  :به ساعت انداختم ینگاه

. تو شمیکن... االن حاضر م زیشد که... چ ریآخ آخ د-

 ن یبش ایب

  

  :گفتم رفتمیها مبه سمت مبل  کهی درحال و
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پست گذاشتنم. همه زنگ    نیکار دست خودم دادم با ا-

ساعته   کی قایزدن از چند و چون ماجرا بپرسن. دق

من  ینیبش قهی. تا تو چند دقکنمی دارم با تلفن صحبت م

  آماده شدم

  پست اول صبحتو دمیبله د-

 

 مانیبه صورت بشاِش پ یو با لبخند نگاه برگشتم

جلو گذاشتم و دستامو دور گردنش قفل  یانداختم. قدم

شدم. چشماش  زونیق معمول از گردنش آوکردم و طب

دستاشو دور کمرم انداخت و منو   اقی. با اشتزدیبرق م

  :تر کرد، سرشو خم کرد و گفت کیبه خودش نزد 

  یشیماِل خوِد خودم م  یدار گهید-

  خوِد خودت؟-

  خوِد خوِد خودم-

  :گردنش رو نوازش کردم پشت

  مونهی! مثل خواب م شهیباورم نم-
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هامو  آورد و لب شیسرشو پ یگفتن هر حرف یجا به

  .دیبوس

  یرو طنتیکه از سِر ش یتند و پشت سِرهم  یهابوسه 

و کمرمو به  رهیباعث شد خندم بگ نشوند،ی هام ملب

رو به من خم شد   د،یعقب نکش مانیپشت خم کنم، اما پ

تنم پل زد. محکم نگهم داشته بود و عطر  یو تنش رو

 .کردیم ممیهاشو تقد نفس

  

 کرد،ینم رشیبود که بوسه س ادیز یاونقدر جانشیه

وار وسط سالن  رو دستاش بلندم کرد و مجنون  هوی

تر پر از خندم به هوا رفت و دستامو محکم  غی. جدیچرخ 

  .دور گردنش گره زدم

***  
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وقتمونو   یلیرفتن، خ  شگاهی محضر گرفتن و آزما نوبت

 یتا صبحانه  میرفت ینگرفت؛ بعد از اون به رستوران

 .میبخور میکه داد یخون  شیبعد از آزما یمفصل

 

  :گفت مانیصبحونه رو که آوردن پ یهاینیس 

  میبخور که زود بر-

  ؟یری امروز شرکت نم یعجله چرا؟ تو که گفت-

 

کباب شده رو به سمتم گرفت. با  یگرها ی از ج یالقمه

  .لبخند گرفتم و منتظر بهش نگاه کردم

 

  رمیشرکت نم-

  ؟یپس چ-

 میمدارکو کامل کن یسر هی دیبا-

  

  :نگاهش کردم متعجب
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  ؟یچه مدارک-

 داره؟  خی پاسپورتت تار نیثم نمیبب-

  

  :باال رفت شتر ی ب ابروهام

  ؟یپاسپورت؟ واسه چ-

  گهیواسه ماه عسلمون د-

 

 دونستمیکه نم یطور شد،ی داشت جالب م هیقض گهید

  :تعجب ای جانی ه ای هیکه دارم شاد یحس

  میخوایم یی جا یشمال دی ماِه... عسل؟ فکر کردم شا-

  میبر

  ؟ینه بابا شماِل چ-

 

  :همراه بود جانیو لحنم با ه صدا

  !م؟یبر میخوایپس کجا م-
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  :هم جالب شده بود مانی پ یبرا هیقض

  حدس بزن-

  :بازوش زدم  به

  . بگومانیپ گهینکن د تیاعه اذ-

 

  :و سرشو باال انداخت دی خند نمادندون

  نچ-

  ... جوِن منگهیبگو د-

  :کرد اخم

  ... گفتم حدس بزنگه یجر نزن د-

  :دادم چیپ یلب

  کن ییراهنما کمیآخه... حداقل  دونمیچه م-

 

و   دیتنشو جلو کش مین یگذاشت، کم زیم  یرو دستاشو

  :د یوجوگر، تو صورتم چرخچشماش جست
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  شهر نور و عشق گنیبهش م-

 

  :گفتم  حواسیب

 هیکدوم طرف  یمثال بگ نکهیا یعنی ییبابا... راهنما یا-

  ...نکهیا ا ی یحرف اولشو بگ  نکهیا ای

  :زده گفتمسرمو بلند کردم و شگفت هوی

  ؟یگفت  یتو چ نمیبب-
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خم شد و دستامو گرفت. زل زده بود به  زی م یرو  شتریب

لحظه هم از واکنشم رو از دست  هی خواستیمن، نم

  .بده

.  کردمیچشمام گرد شده بود و مثل خنگا نگاش م من

  :و دستامو فشرد دیباصدا خند  هوی

  نکن ی... چشماتو اون شکلرمایگی! گازت مافشو؟یق-

  ؟یچ یشهِر چ یتو گفت-

 کجاست؟  یدونیشهر عشق و نور م-

  

گرفتم، چندبار پلک زدم و دوباره به صورتش  نگاهمو

  :نگاه کردم

  شناسمیاسم م نیجا رو به ا هیمن فقط -

  کجا؟-
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هم فشار دادم و  ینگاهش کردم و لبامو رو دیباترد

  :آروم لب زدم

  س؟یپار-

رو بهم پلک زد و  ینگاهم کرد و با لبخند آروم رهیخ

  :گفت

 س یپار-

  

  :کردم یجانیپره یخنده  تک

که من   نهیمنظورم ا یعنی! شه؟یآخه چطور م یول-

  فرانسه ندارم یزایو

 دی. بامیمدارکو کامل کن دیبا گمیم نیخب واسه هم -

  سفارت بدم لیهرچه زودتر تحو

بود که بعد از عقدمون، بالفاصله  نیآخه من نظرم ا-

  سفر میبر

  میکنیکارم م نیهم-

  نیمگه به هم زایعقدمونه. گرفتن و گهیما چند روز د-

  میمنتظر بمون دیبا ی! حتما کلاس؟یراحت
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  رمیگیم یستیتور یزایتو نگران اونش نباش... و-

برات. سپردم که هر چه زودتر بهمون وقت مالقات بدن 

  مصاحبه یبرا

  آخه؟ شهی چطور م-

  :کرد و گفت یش یاخم نما دیمنو که د دیترد

  بسپار به من وی. همه چایدست کم گرفت مانتویپ-

و لبخند گل و گشادم جمع  زدیقطعا برق م چشمام

  :شدینم

  شه؟یم یعنی یوا-

  :نگام کرد فتهیش

  یانقدر خوشحال بش کردمیفکر نم  م؟یبر یدوست دار-

  :دمیخند

هست که  ا یتو دن یگرفته؟! آخه کدوم دختر تیشوخ-

ماه عسل  خوادی م گهیکه عاشقشه بهش م یمرد یوقت

 !خوشحال نشه؟ س،یببرتش پار 
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به   یدختر ایتو اون برهه از زمان، تو کل دن قطعا

  .من وجود نداشت یو خوشحال یخوشبخت

***  
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سرمو باالتر گرفتم،   یخانوم عکاس کم ی ه یتوص طبق

  :که اومد گفت نیدورب  کیلیچ یصدا

 شنیآماده م گهیساعت د میتمومه؛ تا ن-

  

 یرو مانیرفتم. پ رونیکردم و از اتاق ب یتشکر 

منتظرم بود، کنارش  هی آتل شخونیکنار پ یهایصندل

 .نشستم

  

آماده کردن مدارک سفارت شده  ریگیبعد از صبحونه، پ 

وارد  دیسف نهیزم یهاگرفتن عکس  یبرا ی. وقتمیبود
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بودن،   شخانیکه پشت پ ییخانوم و آقا م،یشد هیآتل

 .بهمون خوشامد گفتن

 یجور عکس که چه  میبهشون گفت نکهیبعد از ا 

کرد و  ییراهنما یآقاهه منو به سمت اتاق م،یخوایم

  :گفت مانیکه پ رهیعکسو بگ  ادی خواست ب

 ن؟یعکاس خانوم ندار-

  

عکاس   ی. آقادمیلبمو گز ینگاه کردم و گوشه مانیپ به

 شویتمام سع یجا خورد، ول مانیبه وضوح از حرف پ

  :ارهیخودش ن یبه رو  شویکرد که جاخوردگ

 د یزحمت عکس رو بکش  ی... خانوم طلعتمیچرا دار-

  

کم از  شی بود و جاخوردگ شخانیکه پشت پ یخانوم

 .آقاهه نداشت اومد و ازم عکس گرفت

  

ها  که منتظر آماده شدن عکس شدیم ی اقهیدق ستیب

  هیضرب گرفته بود، آتل نی زم یبا پا رو مانی. پمیبود
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کردم و  ترک ینزد  . سرمو بهششدیتر مرفته رفته شلوغ

  :گفتم

  ؟ یاون حرفو زد یواسه چ-

  :ابروشو باال انداخت و نگاهم کرد هی

  کدوم حرف؟-

  رهیعکاس خانوم عکس رو بگ یگفت-

 ترم راحت  ینجوریا-

  

  :و معترض لب زدم  وارزمزمه 

  !مانیاز دست تو پ-

  :کرد و با نگاه به دور و برش گفت یاخم

  درست کن تویروسر-

به  یهم فشردم و زل زده تو صورتش، دست یرو  لبامو

بلند شد و به  مانی. پدمی رنگم کش یزرشک یروسر

  .رهیبگ لیهارو تحورفت تا عکس  شخانیسمت پ

***  
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عصر مشغول آماده کردن مدارک   یروز تا حوال اون

 .میسفارت بود

خواست منو برسونه خونه، چون که  مانیکه پ یموقع 

داشت، من پشت فرمون  یمهم و فور یِ چندتا تماس کار

 .نشستم

 

 یای طوالن قیکردم و راه افتادم. دقا میرو تنظ یصندل 

تماسش  نیبا تلفن مشغول بود. بعد از آخر مانیرو پ

 هیتک یداشبرد انداخت و سرشو به صندل ی رو  شویگوش

 :داد. گفتم

  

  ما یخونه  ایشام ب یخوایم  گمیاممم... م-
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بهم  یقیگرفت و نگاه دق یاز صندل شوه یتک یکم

چشمم به رو به  هیبود،  مانی چشمم به پ هی انداخت، منم 

  .روم

 

بهش  کمیاز من نداره. بهتره  یمامانت دل خوش-

  میفرصت بد

... بعدشم  ارهیبه روم نم یاز دستم ناراحته ول یلیخ-

تو مامانم اختالف  نیمن اصال دوست ندارم ب مانیپ

  باشه

خوب شدن  نکن... ری. فکر خودتو درگنمیریش دونمیم-

 شبمی. دخوادیمنو مادرت زمان م نیشکراب ب یرابطه 
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که برام گذاشت، قدم   یکه با قبول کردن شرط و شروط

  رابطه برداشتم نیبهتر شدن ا یاولو برا

مامانو   یهاشرط  یبه اون راحت کردمیراستش فکر نم-

  یقبول کن

 

  :دیکش یقیعم نفس

 راحت نبود برام-

  

  :. گفتممینگاه کرد  گهیبه همد همزمان

شرط و  الیخیباهاش صحبت کنم که ب یخوایم-

  شروطش بشه؟

 

گره رو باز کردم و  نینگاهمون گره خورد. من ا دوباره

 دمینپرس دهیشدم. اون سوالو نسنج مانیمنتظر جواب پ 

مسئله باور   نیازش. بهش فکر کرده بودم. قلبا به ا

ازدواجم  یکه مامان برا یطیداشتم، که تموم شرا

اصال دوست  نمیمنه، واسه هم یعیگذاشته بود، حق طب
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 هیخواهش و اصرار کنم.  حقمهکه   یزینداشتم واسه چ

که  یمرد گفت،ی م شهیتو دانشگاه که هم میاستاد داشت

زنش قائل نشه از اعتماد  یرو برا  یحقوق انسان

پرو بال   تونهی چون نم ست،ی خوردار نبر ینفس کافبه

قبول   طویشرا مانیکه پ شب ی. دنهیگرفتن زنش رو بب

کرده بود، ته دلم خوشحال شدم اما اگه در جواب به  

  طیاون شرا رفتنیکه از پذ گفتیسوال اون روزم، م

  ی. اما جوابکردمی تعجب نم ست،ین یو راض مونهیپش

  :بهم داد که متعجبم کرد

مسئله با مادرت حرف   نیراجع به ا خوادینمنه؛ اصال -

که من به مادرت دادم سر حرفمم   هیقول نی. ایبزن

  مونمیم

تو با درس خوندن و کار کردن من    یعنی... یعنی-

  ؟ی ندار یمشکل

و صورتشو جمع کرد. از  دیابروهاشو در هم کش یکم

نبود. با دست به جلو اشاره   یموضوع بحثمون راض

  :کرد و کالفه گفت

  یری . چقدر آروم مگهیگاز بده د-
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  :کردم و گفتم شتریسرعتمو ب یکم

  ؟یجوابمو ندار مان؟یپ-

  !من باشم تتیاولو نی قرار بود اول-

اگه بخوام کار   گمیمن م ی. ول ییتو تمیمعلومه که اولو-

  ؟یشیدرسمو ادامه بدم تو مانعم نم ایکنم 

 

متعهد شده بود که حق کار و   مانیپ نکهیبود! ا جالب

اگه  دونستمیمن م یول دهیرو به من م رهیو غ لیتحص

تعهدش،  یخودش نخواد، هزارتا امضا هم زده باشه پا

  :مکث گفت یبا کم مانیمانعم بشه. پ  تونهیباز هم م

 دشیشه که من تائبا یدرِست جور ایکار  طیاگه مح-

  نداره یکنم، نه مانع

 

  :لبخند زدم و سرمو کج کردم تلخ

از نظر تو واسه من مناسب  یطیمح هی  نکهیواسه ا-

  نیتوش پر نزنه، که همچ یجنِس نَر چ یه دیباشه با

@
mahbookslibrary



... گهیدفعه بگو نه د هی... ست یهم عمال موجود ن ییجا

  یچون یپی چرا م

 

  :کرد یظیغل اخم

مثل مهران توش  یکیکه  ییجا یعنیمناسب  طیمح-

  !نباشه
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از نظر تو واسه من مناسب  یطیمح هی  نکهیواسه ا-

  نیتوش پر نزنه، که همچ یجنس نر چ یه دیباشه با

... گهیدفعه بگو نه د هی... ست یهم عمال موجود ن ییجا

 یچون یپی چرا م

  

  :کرد یظیغل اخم

مثل مهران توش  یکیکه  ییجا یعنیمناسب  طیمح-

 !نباشه
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مهران حساس شده  یهم گذاشتم. رو یکوتاه رو پلکامو

. گمیم یمن چ نهیبود، مطمئن بودم اون حرفو زده تا بب

 ت یکلمه در دفاع از شخص هیفقط منتظر بود تا من  یعنی

بحثو کش   گهیمهران بگم، تا دوباره منفجر بشه. منم د

 تیبه خرج بدم و تو موقع یکردم صبور یندادم. سع

  :باهاش حرف بزنم دهنی آ بهراجع  یترمناسب 

 گهید یکن دیتائ  طشوی... اگه محایگفت گهیباشه؛ پس د-

 یداشته باش  یمخالفت دینبا

  

  :اومده باشه گفتم ادمی  یزیکه انگار چ  یطور بعدم

 ای! خونوادت از من خوششون اومده بود ی نگفت یراست-

  نه؟

  ازت خوشش اومده یلی حاج محمد خ-

  :گفتم یخوشحال با

  !واقعا؟؟-

  ؟یآره. تعجب کرد-
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  :هامو باال انداختمفرمون شونه چوندنیبا پ همراه

با هم  هاموندهیفکر و عق  یلیخب راستش آره. آخه خ-

 رفتهیعنوان عروسش نپذ منو به  دیمتفاوته. گفتم شا

 باشه 

  

  رونیلم داده بود و نگاهش رو به ب شیصندل یتو مانیپ

  :بود

  تورو دوست دارن. همه ست ین نطوریا-

 !وش؟یپر  یهمه؟ حت-

  

نما و کوتاه دندون رونش،یهمون نگاِه رو به ب با

  :گفت یکرد و با لحن شوخ  یاخنده

رو   یعروس و خواهر شوهر یبعد دعوا یبذار برس-

 شروع کن

  

  :دیباال پر  ابروهام
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  نکهیگفتم واسه ا نویا ه؟یچه حرف نی!! امان؟؟یوا پ-

 ومدهیتابلو بود که از من خوشش ن شبید

  

  :گفت الیخیب

... من! پس انقدر  ه؟یک ادیاز تو خوشش ب دیکه با یاون-

  نباش هیرفتار و جلب توجه بق لی دنبال تحل

  ایباهاش خوب حرف نزد شبیتوام د یباشه؛ ول-

  :صورتم نگاه کرد. گفتم به

نه با طاهره خانوم!   یخوب حرف زد  وشینه با پر-

  نگفتن یزیون احترامتو نگه داشتن که چشهمه 

  :ملموس و قابل استماع بود پوزخندش

شون از من  هه... احترام! احترام نه، اونا همه -

  ترسنیم

از   دیآخه چرا با ؟یچ یعنی گه ید نی!! اترسن؟یاز تو م-

 !!تو بترسن؟
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  :کرد نییباال پا  یدیتائ سرشو

مخصوص به خودشون  لیآره؛ اونا هرکدومشون با دل-

 ترسنیازم م

  

  :دمیپرس یکنجکاو با

  ؟یل یمثال چه دال-

  یهاکه در برابر پا کج گذاشتن ترسهیم وشیپر-

که تو  ترسهینکنم. مسعود م تیازش حما گهیمسعود د

 ترسهیکنم. حاج محمد م ی پشتشو خال نس،یزیکار و ب

پشت سرمم  گهیبهم بگه بذارم برم و د  یزیکه اگه چ

 !ترسهیطاهره چرا ازم م گمی نگاه نکنم. بعدها بهت م

  

. صدام با  دیرسی به نظر م نیغمگ گفتی که م نارویا

  :بلند شد ریتاخ

  ؟یچ یمهد-

  :رو به لبش نشوند یبه برادرش لبخند عشق
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  !هیپسر خوب یمهد-

***  
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بود که من و   نیگرفتن عقد ساده و مختصر ا یخوب

قبل از عقد رو   یها، بدو بدوهازوج  یه یمثل بق مانیپ

بعد از   یمدت هی یچون قرار بود برا ی. ولمینداشت

جبور بود قبل از رفتنمون  م مانیسفر، پ  میعقدمون بر
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تو  نیشرکت و کارگاه فرش برسه، واسه هم یبه کارها

  شیکار کی عقد، تراف خیتار همونده ب ی هفته هیاون 

  .شده بود ادیز

 ومدیشدن هوا از شرکت م  کی به تار کی نزد عصرها

  .میکن یدگیدنبال من، تا به کارهامون رس

با  مانیبود: که پ نیمون همبرنامه  یچهار روز  سه

هامونو  من تا برنامه یِ پ اد یخسته از شرکت ب یاچهره 

 .میببر شیپ

 یول دی باری از تموم وجناتش م یخستگ  نکهیبا ا 

داره صبور باشه و تموم  یچقدر سع دمیفهمیم

هام به  منو تو انتخاب یهات ی و حساس های ریگسخت 

 .جون بخره

  

  م،یلباس انتخاب کرد گهیهمد یبرا م،یسفارش داد حلقه

کم بود  بایکه تعدادشون تقر ییهامهمون یبه اندازه

و   کیرستوران ش هی یو تو میکارت دعوت سفارش داد

 .میرزرو کرد زیشام م یبرا ک،یپ
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و بعدشم  گرفت یکارها تا شب وقتمونو م نیانجام ا 

  :که گفتیو م  زدیبهم زنگ م عیمامان سر

 !خونه  ایکه تموم شد زود ب دتونیخر ن؟یثم نییکجا-

  

 .میباهم بودن نداشت یبرا یفرصت گهیما د نیهم واسه

  

روز قبل از عقدمون طاهره خانوم به مامان زنگ زد   دو

  .شام دعوت کرد  یو ما رو برا

  :مامان مخالفت کرد یدنبالمون ول ادیگفت که م مانیپ

 م یبر میتونیخودمون م اد،ینداره؛ بهش بگو ن یلزوم-

  

از صبح  ی ز ییساعت هفت عصر بود، بارون پا حدود

 دم،یپوش ییبا یکرده بود. لباس ز دنی شروع به بار

  :دمیبه اتاق مامان کش یسرک

  ؟یمامان آماده شد-

  :تخت برداشت یاز رو  فشویک
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  میآره بر-

باز   اطویدر ح عیو سر دمیسرم کش  یرو  مویبارون کاله

  :که گفتم رفتی م نشیکردم، مامان داشت به سمت ماش

 میمن بر نیمامان؛ با ماش ایب-

  

   .بهم انداخت و بدون اعتراض اومد سوار شد ینگاه

محمد متوقف حاج ییالی و یخونه  یکه جلو نویماش

زنگ زدم، درو باز کرد و گفت که   مانیکردم، به پ

  .ببرم تو نویماش
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حاج محمد متوقف  ییالی و یخونه  یه جلوک نویماش

زنگ زدم، درو باز کرد و گفت که   مانیکردم، به پ

 .ببرم تو نویماش
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  اطیهم تو ح گهید نیداشتن، پنج تا ماش  یبزرگ اطیح 

  یجانیبود. ه مانیپ ن یماش شیپارک بود، که آخر

 .دیپوستم دو  ریناخواسته ز

.  رفتمیم مانیپ یپدر یبود که به خونه یبار نیاول 

استقبال از ما  یبرا مانیطاهره خانوم، حاج محمد و پ 

بود. ته   ستادهیجلوتر از اونا ا مانی. پاطی ح یاومدن تو

  .کردیم ی صورتش با احساسم باز  یکوتاه رو  شیر

سرش کرده بود و با  یرنگ  دیسف یخانوم روسر  طاهره

ش بسته بود و حجاب کامل داشت. چونه ریسنجاق ز

و ناخودآگاه باعث  دیازش به مشامم رس یابه یعطر غر

  .ادیب بهیخونه هم به نظرم غر یشد فضا

چهار   ،یرفتیبود: از در سالن که تو م یخونه بزرگ 

و قبل از  یبه در ورود خوردی پنج تا پله رو به باال م

طرفش به  هیقرار داشت که  یها، راِه پلکاناون پله

 یتیکه ظاهرا سوئ دیرسیم یمانند نیزم  ریز یفضا

به  شگه یبود، و طرف د یمجزا از ساختمون اصل

  م،یکه شد ییرایهال و پذ اردباال وصل بود. و یطبقه 

هم که  یاگه ید  یو خانوم و آقا یمسعود، مهد وش،یپر

هم سن و سال طاهره خانوم و حاج محمد بودن و  بایتقر
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 دمیدوتا پسرا و عروساشونم حضور داشتن که فهم

 مانیپ ی عموهاعمو و پسراها و عروس عمو، زن

  .هستن

از حاج محمد بزرگتر بود و همه »خان  مانیپ یعمو

  یمرد مهربون و خوش برخورد زدن،یعمو« صداش م

 یبود ول شتر یسنش از حاج محمد ب نکهیبود که با ا

ش به مراتب کمتر از حاج  شده دیسف یهاش یموها و ر

تر جوون  شترش،یبا وجود سن ب یبه عبارت ایمحمد بود 

. خانومش هم زِن آروم و دیرسی از حاج محمد به نظر م

  :من بغلم کرد دن یبود که با د یداشتندوست

 

عروس خانوم.   یماشاال؛ هزار ماشاال. چقدر خوشگل-

  نیای به هم م یلیچشم بد دور. خ

 

بود که  نیعمو، اون شب اخان یحضور خونواده  ُحسنِ 

برقرار   مانی پ یعموبا زن یمامان تونست ارتباط خوب

  .من شد  یباعث خوشحال نیکنه و ا
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که  یلیاست یهامبل  یرو یهمگ یپرساز احوال  بعد

پر زرق و برق   لیوسا یهیداشتن و با بق  یطرح سلطنت

 .میخونه ِست بودن، نشست

  یرو خورد،یلحظه هم از کنار من تکون نم هی مانیپ 

 نمونیکه ب یکم یمبل دونفره کنار من نشست و فاصله

بشه و تموم حواسش   اریبود باعث شد حاج محمد هوش

هم به  یاتوجه، چشم غره ن یمتوجه ما باشه و ضمن ا

 .زمزمه کرد یلب استغفار ریرفت و ز مانیپ

سالن   یکه گوشه یالبخندمو خوردم و به سه تا بچه  

دختر بچه   هی انداختم.  یکردن بودن نگاه  یمشغول باز

پسر بزرگتر و چهار   شونی کیبود با دوتا پسر بچه که 

  گهید یبود و دوتا ،یبه اسم کسر وش،یپر یپنج ساله 

 .خان عمو بودن  یهاهم نوه

 

که   یبه آشپزخونه زد تا به خانوم یرطاهره خانوم س 

رو گوشزد کنه. بعدم اون   ییزایچ کردی اونجا کار م

سالن و مشغول  یاومد تو ییچا ینیس  هیخانوم با 
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مشغول صحبت   مانیپ یعموشد. مامان و زن ییرایپذ

  .جمع آب شد خیشدن و کم کم  

  وشیانداختم، کنار پر مانیپ  یبه عروس عموها ینگاه

که پسر هفت هشت ماهش طاها بغلش بود، نشسته 

  هاشونویهمشون روسر  زدن؛یبودن و با هم گپ م

نبود،  دایذره هم از موهاشون پ هیبسته بودن که  یجور

کمتر بود و تفاوت  یل ی حجاب من نسبت به اونا خ

  .ومدیبه چشم م میظاهر 
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 هیکه داشت  مانیبه راست چرخوندم و به پ سرمو

نگاه کردم و   داشتیبرم ینیس یاز تو ییفنجون چا 

  :آهسته گفتم

  مان؟یپ-

  جونم؟-

 اتاقت کجاست؟-

  

  :ترک ی نگاهم کرد و سرشو آورد نزد طنتیش با

 اتاقم تو خونمه-

  

  :چپ نگاهش کردم چپ

  ... قبالیداشت نجایکه ا هی منظورم اتاق-

 خوردیدِم در بود، که م یها اتاق ندارم؛ اون پله نجایا-

  ن؟یرزمیبه ز
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  خب؟-

  جداست که واسه من بود تیسوئ  هیاونجا -

  که من لباسمو عوض کنم؟ میباهم بر یایخب م-

  :پچ زد آروم

  نمیریش امیمن ب شهینم-

  !اعه چرا؟-

داره بهمون  ی چجور نینگاه به حاج محمد بنداز، بب هی-

من با نامزد نامحرمم رفتم تو  نهیبب هی! کافکنهینگاه م

 ست یتو قاموسش ن زایچ نی. انیرزمیز

  

  :گرد شده بود چشام

  حد؟ نیتا ا یعنینه بابا؟! -

 یهیاز قض ریغتحمل کنه، به تونهیرو م ی ز یآره هر چ-

  زایچ نیو ا یمحرم و نامحرم

 خبره یپسرش ب یهایی اوه اوه اوه... پس از ماجراجو-
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 ونیتو گلوش و م دیپر ییش گرفت و چاخنده  هوی

 .هاش چندبار سرفه کرد، توجه جمع به ما جلب شدخنده

خودشم شروع به  د،ی د مانویپ یهاطاها که خنده 

 یلثه  یکه تو  ییکرد و دوتا دندوِن کوچولو دنیخند

شد. بعد تو بغل مامانش   دایدراومده بودن پ نشییپا

دراز  مانیو دستاشو به سمت پ یقراریشروع کرد به ب

 .کرد

  :زیم یگذاشت رو شوییفنجون چا مانیپ 

  نمی بب نجایا ای. بییجونم دا یا-

. مانیاها رو داد بغل پاز جاش بلند شد و ط وشیپر

  غشیج یاز لپ طاها گرفت که صدا یچنان گاز مانمیپ

  .دیخندی همچنان م یدراومد ول

که طاها بغلش   نطورینگاه کردم، هم مانی عشق به پ با

بود نشست کنار من. طاها آروم نشسته بود و باتعجب  

. انقدر بامزه بود که دل آدم ضعف  کردیبه من نگاه م

. خم شدم و آروم لپشو بوس کردم، دنشیاز د رفتیم

 مانیبا تعجب بهم نگاه کرد و خودشو تو بغل پ کمی

  تونهیکردم که م یحسود شلوس کرد. ناخواسته به
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و براش ناز کنه. نگاه   مانیتو بغل پ  بره یاونجور

  نکهی به محض ا یهم با لبخند به طاها بود، ول وشیپر

جواب دادن با   یمسعود زنگ خورد و برا یگوش

 یباال، لبخند رو یرفت طبقه یکوتاه یعذرخواه

رفتِن  ریمس یو نگاهش رو دیماس وشیپر یهالب

مسعود کش اومد، روشو که برگردوند، نگاِه من،  

   .کرد رشیغافلگ
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به محض   یهم با لبخند به طاها بود، ول   وشیپر نگاه

جواب دادن با  یمسعود زنگ خورد و برا یگوش نکهیا

 یباال، لبخند رو یرفت طبقه یکوتاه یعذرخواه

رفتن  ریمس یو نگاهش رو دیماس وشیپر یهالب

مسعود کش اومد، روشو که برگردوند، نگاه من  

 .کرد رشیغافلگ

 :از جاش بلند شد و گفت 
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 باال لباساتو عوض کن م یبر ایب نیثم-

  

  گهیو بعدم به همد وشیهر دو اول به پر مانیو پ من

جا کرد و رو  طاها رو تو بغلش جابه  مانی. پمینگاه کرد

  :به من پلک زد

 نم یریبرو ش-

  

  یباال. تو یطبقه  میرفت وشی پر ییو با راهنما مستادیا

  .اتاق وجود داشت یی باال چندتا یطبقه  یراهرو 

اتاق به  نیاول  یآروم حرف زدن مسعود از تو یصدا

  .دیرسیگوش م

پاچه بود. دستشو به سمت اتاق ته  دست یکم وشیپر

 :راهرو گرفت و گفت

  

 . راحت باش نی برو اونجا ثم -
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تکون دادم و به سمت اون اتاق رفتم. و  یبهش سر  رو

پشت  وش،ی چرا پر نکهیکردم تو ذهنم در مورد ا یسع

فکر  ستاده،یکه مسعود توش بود، فال گوش ا یدر اتاق

 .نکنم

  

به لباس کرم  یگذاشتم و دست اتاق یتو فمویو ک یبارون

 .دمیکه تنم بود کش یرنگ

شالم جا بدم. از  ریحجم موهامو ز شتریکردم ب یسع 

 یداشتن تو وشیرفتم، مسعود و پر رون یاتاق که ب

از هم  ی من کم دنی. با دزدنیراهرو با هم حرف م

 وشی. پردیرسی به نظر م یفاصله گرفتن، مسعود عصب 

و از کنار  دیبه من انداخت و دستمو کش یینگاه گذرا

 .کشوند شمسعود رد شد و منم دنبال خود

  

طاها بغل طاهره خانوم بود. نگاه  میسالن که برگشت به

و اخم کرد. به محض   دیسر و وضعم چرخ یرو مانیپ

  :کنارش نشستم گفت نکهیا
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  ؟یدیپوش هیلباس تنگ چ نیا نیثم-

 !کجاش تنگه؟ -

  

بگه،  یزی تا خواست چ یعتاب نگاهم کرد ول با

و با  دیکش یقیهم نفس عم مانیعمو صداش زد، پخان 

مکث نگاهشو ازم گرفت و جواب خان عمو رو داد.  

بود رو به  دیعمو که اسمش مهشعروس بزرِگ خان

  :من گفت

  زیم میآشپزخونه کمک کن میریم میجون ما دار نیثم-

 ؟ یایتوام م م،ینی شامو بچ

  

در   مانیلبخند سرمو تکون دادم و از جام بلند شدم. پ با

خان عمو گوش  یکار یهاداشت به حرف  کهی حال

به  دینگاهش سمت من بود که همراِه مهش کرد،یم

 .رفتمیسمت آشپزخونه م
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 یرو اون شب برا یرانیا لیاص یبگم نصف غذاها اگه

  !بودن، دروغ نگفتم دهیشام تدارک د

بزرِگ وسط سالن،   زِ یسِر م  میذاشتیغذا م  سید هرچقدر

شده بود که  لی تکم بایتقر زینداشتن. م یبازم تموم

 .اومدن زیهم به سمت م ونیآقا
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 ذاشتمیرو م نیچخم شده بودم و داشتم ظرف ته  یکم 

  ریز مانیپ یشدهو کنترل  گرخیتوب یکه صدا ز،یسِر م

  :دیچیگوشم پ

 لباست کم بچرخ  نیبا ا نیبش ای... تو بنیبسه ثم-

  

و تو چشماش نگاه کردم. دستشو  ستادمیا صاف

نامحسوس پشت کمرم گذاشت و منو کنار خودش پشت  

  .نشوند زیم

دِم دست  یچ بود که همه نیهم حواسش به ا زیم سرِ 

  .من باشه

  :ظرف دلمه رو به سمت من گرفت عموزن

 یلیبادمجونم امتحان کن، خ یدلمه نیجان از ا نیثم-

 خوب شده 

  

 ینگاه  د،یکشیباِر دوم فسنجون م  یکه داشت برا مانیپ

  :عموش گرفتبه من کرد و ظرفو از زن 
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داره؛  تی به بادمجون حساس نیعمو؛ ثمممنون زن-

 خوره ینم

  

 د یتائ مانویبه من نگاه کرد، منم با لبخند حرف پ عموزن

از حسرت تو   یقیرق ی با چاشن دیکردم. نگاه مهش

  .چشمام نشست 

کردن نگاه  یمعن یبرا یباعث شد فرصت وش یپر یصدا

  :نکنم دایپ دیمهش

 !!؟یتو که فسنجون دوست نداشت مانیپ-

  

بودن.   مانیمنتظر جواب پ یشد، ظاهرا همگ سکوت

  تفاوتیخندون به من نگاه کرد و ب یبا چشما  مانیپ

  :گفت

 !دوست دارم دایجد-

  

  :منم فسنجون بکشه که گفتم یخواست دوباره برا بعدم

 هنوز تموم نکردم . من زمیعز زینه نر-
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قاشق و  یباز یشده رو فقط صدا  جادی ا سکوت

با خنده به بشقاب  ی. مهدشکستیها بود که مچنگال 

  :من که فسنجون توش بود نگاه کرد و گفت

از  یکه حت یمانی! پهانهیا گنیعشق که م یمعجزه-

 یاالن داره دو لپ شد،یفسنجونم حالش بد م یبو

زن داداش فسنجون  نکه،یفقطم واسه ا زنه،یفسنجون م

 دوست داره

  

  یو با لبخند دیپاش یمهد یبه رو یاخم بانمک مانیپ

زن  یکلمه دنینگاه کرد که از شن یعاشقانه به من

نو و  یبهم نسبت داده بود، احساس یداداش، که مهد

  .تو وجودم شکفته بود ندی خوشا

***  
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مداد چشم رو   کهی و درحال کریاسپ یگذاشتم رو مویگوش

  :گوش دادم رایسم یبه صدا دمیکشیهام مپشت پلک 

 

  !یچون یپیمنو م یس دارهفته هی نیبب نیثم-

هفته شلوغ بودم، فردا   نیواقعا ا ه؟یچ چوندنیپ وونهید-

. کارت دعوت میکار دار یامروزم کل م،یکنیعصر عقد م

  دستت؟ دیرس

  :گفت یلحن دلخور  با

  امی. با هومن مدیآره رس-

 ادیبا اشکان داداشت هم حرف زدم، قرار شد ب-

  ازمون رهیبگ یچندتا عکس هنر ارهیب نشمیدورب

  بااشه-

وقت  ی. حاال بعدا کلگهیدلخور نباش د رایاععه سم-

  رونیب میهست که با هم بر

زودتر بهت بگم وگرنه   دیخبر داغ داشتم واست. با یکل-

 فتهیاز دهن م
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 یِ به گوش یی چشمام فارغ شدم و نگاه گذرا شیآرا از

 نبارینگاه کردم و ا نهیو بعدم به چشمام تو آ زیم یرو

  :رو دادم رایرژلب رو برداشتم و جواب سم

 

 !خب بگو خبراتو-

 

  یواریبه ساعت د ینبود، نگاه رایحواسم به سم ادیز

گرفتن  ی دنبالم تا برا ادیب مانیانداختم، قرار بود پ

توجهم رو جلب   رایسم ی. صدایگالر میهامون بر حلقه 

  :کرد

 

  !!ها الدهیبگم؟ در مورد م-

 

رژلبو از لبم فاصله دادم و با   رایحرف سم دنیشن با

  :انداختم یبه گوش ینگاه ظیغ

  صدامو؟ یدار ن؟یثم-
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داره راجع به اون بامن حرف  یاالن چه لزوم رایسم-

  فهممیواقعا منظورتو نم ،یبزن

کنم  فینشو... فقط خواستم برات تعر یخب بابا، جوش-

چه  یازدواج کن مانی با پ یخوایم دیشن یکه وقت

  نشون داد. بگم؟ یواکنش

 

 دنیواسه شن کردیم کمیتکون دادم. داشت تحر یسر

داشته باشم،  دنیشن یبرا  یلیتما نکهیحرفاش. بدون ا

 تفاوتیحرفاشو زودتر تموم کنه، ب نکهیا یفقط برا

  :گفتم

  بگو-

 

  .مشغول شدم شمیآرا یبا ادامه و

 

  تویتو خبر نامزد نکهیبابا... دو روز بعد از ا یچیه-

ها از بچه  گهیبا هومن و چندتا د جت،یتو پ یگذاشت

  !و دوست دخترشم بودن الدی. می مهمون میرفت
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  ماندانا؟؟-
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وقته به هم زده؛  یلیاووو نه بابا... با ماندانا که خ-

  بعده اون دو سه تا دوست دختر عوض کرده

  !هه-

از دخترا  یک ی هویشد که  یچ دونمی... نممیحاال بگذر-

به  یگفتش که با کس شونمگه ید یکیاسم تورو آورد و 
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د،  داغ کر دی شن نویتا ا الدمی. مینامزد کرد مانیاسم پ

شد.  کهیو هزار ت نیاز دستش افتاد زم وانشیل هوی

  نکهی. با ارون یاز حدقه بزنن ب خواستنی چشماش م

تا خرخره خورد، مسِت مست   یولهنوز سِر شب بود 

که اگه هومن جلوشو نگرفته بود  یبود تا حد

جمع دوست دخترشو بله!    یهمونجا جلو  خواستیم

زد باال که  ینی! انقدر مارتنیبارم صداش کرد ثم  هیتازه 

خالصه  م،یشد و به زور جمعش کرد هوشیآخر شب ب 

  !گند زد یبدجور

 

نگاه   میبه گوش حوصلهیگذاشتم و ب زی م یرو  رژلبو

  گفت؛یم الدیم یداشت از گندزدنا زیرهی رایکردم. سم

رو پشت    یاهیخواستم بهش بگم تمومش کنه که سا

  .سرم احساس کردم

که  یکه با خشم به گوش مانیپ دنیبرگشتم و با د عیسر

 هی کرد،یبود نگاه م رایدرحال پخِش سم یِ حامِل صدا

  .بست  خیلحظه حس کردم کل بدنم 

  .من نگاه کرد یو به چشما دینگاهشو باال کش مانیپ
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. لبخنده دهیشن  رارویسم  یحرفا یتا کجا دونستمینم

لب اسمشو زمزمه   ریلبم نشوندم و ز یرو یازدههول 

 .کردم

 

  :منو به خودم آورد رایسم یصدا 

  ...الدیم گمیگوشت با منه؟ م نیثم-

 

چنگ زدم و با چندتا   ز یم یاز رو وی عجله گوش با

دست و پا شکسته، تماس رو قطع کردم و به   یجمله 

بود و  ستادهیکه حاال دست به کمر وسط اتاق ا یمانیپ

 .نگاه ترسناکش به من بود، نگاه کردم

 

دستم  یتو یِ همونجور دست به کمر، با سرش به گوش  

  :اشاره کرد

  یعوض یدختره نی به ا یزنگ زد یواسه چ-
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باال  ارمیمو بصداش باعث شد انگشت اشاره  یباال  ولوم

  :و بگم

  شششیه-

 

  .اتاقم رفتم و بستمشبه سمت دِر  و

 دمیترسیشنبه بود و مامان خونه بود. مپنچ  روز

 .نییصدامون بره پا

  یچندسانت ی تو فاصله مانیدرو که بستم و برگشتم، پ 

بود. حالت چشماش تو اونجور مواقع دژ  ستادهیاز من ا

 .ساختیرو در برابرم م ینفوذ رقابلیغ

  :گفتم 

و شروع کرد به من بهش زنگ نزدم. اون زنگ زد -

  مزخرف گفتن

 

 هیاز کمرش برداشت و با عتاب و خطاب  دستاشو

  ینسبتا بلند یدستشو به سمت من گرفت و با صدا

  :گفت

@
mahbookslibrary



 ...اون زنگ زده باشه-

  

  :حرفش و ملتمسانه گفتم ومی م دمیپر عیسر

  شنوهیتر حرف بزن. مامانم متورو خدا آروم-
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  :حرفش و ملتمسانه گفتم ومی م دمیپر عیسر

 شنوهیمامانم متر حرف بزن. تورو خدا آروم-

  

در کنترل کردن خودش داشت.  یسع یقیگرفتن دِم عم با

  یتر ولصداش آروم نباریسرشو تو صورتم خم کرد و ا

 :دیبه گوشم رس خیبا همون خشم و توب

  

به مزخرفاتش   ینیبش دیخب اون زنگ زده باشه، تو با-

  ؟یگوش کن
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نداشتن،  تیاهم یامن ذره یبرا زدیکه م ییاصال حرفا-

دنبالم اونم تازه  یایکه تو ب شدمیمن داشتم آماده م

واسه خودش  ینجور یش گرم شده بود و داشت همچونه 

 دمیبه خدا نصف حرفاشم اصال نشن گفت؛یم

  

هاش پوستمو  نفس یکه گرما یشد، طور ترک ینزد بهم

  :سوزوندیم

  دمیحرفاشو شن  یمن همه یول-

دارن؟ تو  یتیچه اهم... اصال اونا مانیول کن پ-

و  رایروز قبل از عقدمون به خاطر سم یخوایم

 ؟ یحرفاش با من دعوا کن

  

نگاهم  یشتریچشماش شکسته شد و با انعطاف ب دژ

که   دم،یدیاومده رو حل شده م شیپ یکرد. مسئله

دستم، نگاه هردومونو به سمت  یتو م یگوش دنیلرز

  .دیکش نیی ش پاصفحه

  .زدیداشت بهم زنگ م  مهران«»
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ش درهم شد. وزن گرفت و عضالت چهره مانیپ نگاه

گلومو صاف کردم. تا اومدم   یو کم دمیکش یقینفس عم

مچ دستمو گرفت و مانعم  مانیجواب بدم، پ مویگوش

  :بهش نگاه کردم که گفت یشد. سوال

  کریرو اسپبذار -

رو به حدش رسونده  یینگاهش کردم. زورگو متعجب

  یکار مجبورم کرد به اجرا نیبود. دستمو فشرد و با ا

رو انجام دادم و با   خواستیکه م یدستورش. کار 

  :محکم باشه گفتم کردمیم یکه سع  ییصدا

 بله؟-

  

  یگره ابروها د،یچی اتاق پ یواضح مهران که تو یصدا

 .کورتر شد مانیپ

  

 ی میسالم خانوم عظ-
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حرف زدن روزمره رو   یحت  مان،ینگاه پ ینیسنگ  ریز

  هیاون لحظه،  مانیبرده بودم. از چشم من، پ ادیهم از 

بود که هر لحظه امکان داشت منفجر   یبمب ساعت

  .بشه
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  ن؟یدکتر؛ خوب هست  یسالم آقا-
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  مزاحمتون نشده باشم دوارمی متشکرم. ام-

  :دهانم رو قورت دادم آب

  کنمی خواهش م-

  شما؟ نیخوب-

  ممنونم-

کوتاه من معذبش کرد و باعث  یهاکردم جواب  احساس

  :شد حرفشو کوتاه کنه

 دیبا مقاله تماس گرفتم، قرار بود کاملش کن در رابطه-

ازتون  یخبر  یول دشیآبان ماه برسون شی هما  یو برا

بگم که وقت  دیبا دینشد، اگه هنوزم قصد چاپش رو دار

  نمونده یادیز

  یکارها  ریکنم؛ درگ یر یگیمدت نشد که پ نیبله... بله ا-

 ازدواجم بودم 

  

و چند قدم ازم   دیکش ینفس راحت  مانیکه گفتم پ نویا

اتاقم و  یفاصله گرفت. خودشو رسوند مقابل پنجره 

 .دیکش قیو چندتا نفس عم ستادیپشت به من ا
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  :مهران با مکث بلند شد یصدا 

 بهتون  گمیم کی تبر یلیخ-

  

 نیهاش گرفتم و به زمشونه یدلخورمو از پهنا نگاهِ 

  :دادم مویدوختم و جواِب مخاطب اجبار

 ممنون-

  

ملموس بود  ی مهرانم از پشت گوش ینفس کالفه یصدا

  :و بعد

من موظف بودم  یدکتر اصالن یهیبه هرحال با توص-

 کنم یادآور یبهتون 

  

رو   وقتیب یاون مکالمه  یکوتاه  یتشکر و خداحافظ با

برگشت سمت من و خواست   مانیبه اتمام رسوندم. پ

  :بگه که چند تقه به در اتاقم زده شد یزیچ

 جان، مامان؟ نیثم-
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رو به  یو با خوددار  دمیکش نییدرو پا یره یدستگ

  .زدم  یمامان لبخند

  :گفت

  میباهم بخور نیایدم کردم. ب ییچا-

و  دمیمنم لباس پوش نییپا نیبر مانیچشم؛ تا شما و پ-

 .اومدم

  

اتاق  رونی نگاه کردم و با نگاهم به ب مانیبه پ بعدم

 .دعوتش کردم

  .اتاقو ترک کرد یمشهود  یتیبا نارضا 

 

 یم بهم دهن کجشده شیصورت آرا ستادم،یا نهیبه آ رو

 ینجور یالزم بود ا یعنی: »دمیپرسی. از خودم مکردیم

  نیگرانه برخورد کنه؟ اون هم تو همچتلخ و مواخذه 

  «؟یانما شدهنخ یمسئله   نیاون هم سِر همچ ؟یروز
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 نیبراش نداشتم. اونچه که مسلم بود ا یالبته جواب  که

 دیمن بودم که با نیو ا ستی عوض بشو ن مانیبود که پ

  .دادمیهاش، عادت م ردادنیخودمو به تلخ شدنا و گ

  یادیز یبُرنده  یبود که خارها یابیمثل گل نا مانیپ

شدن  یزخم دیداشتنش، گاها با یاطرافش داشت؛ برا

 .دمیخریدستامو به جون م

که توش  ینداشتنفکرمو از اتاقم و اتفاقات دوست 

که   ییافتاده بود َکندم و به سمت فردا سوقش دادم. فردا

 .ما بود یشگیوصال هم یوعده

 نیغمگ یهاروم، لب  شیروشِن پ ی فکر به فردا 

 یرو که کماکان در حال دهن کج نهیآ ی صورتک تو 

  .کرد ن یمز یدیمبود، به لبخند پرا

  

. رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب لم یو وسا فیک

  ومدیمشغول صحبت بودن، به نظر م مان یمامان و پ

من   دمیشا ای ره،یم یروابطشون داره رو به بهبود

فکر کنم. منم به جمع دو  ینجور یدوست داشتم ا
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دِم مامان،  تازه  یِ و بعد از صرف چا وستمینفرشون پ

 .رونیب می رفت ونهامگرفتن حلقه یبرا مانیهمراه پ
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 یبرا مانیدِم مامان، همراه پتازه یِ بعد از صرف چا 

 .رونیب میهامون رفتگرفتن حلقه 

  

که  مانیاز زبون پ یحرف دنیشن یبرا  دنیکش انتظار

بابت رفتار تندش، باشه،  ییدلجو  ای یبر عذرخواه یمبن

 .دیبه درازا کش
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  نیمشابه ثابت کرده بود تو چن طیشرا یبارها تو 

مرد  نیترو خودخواه  نیترحق به جانب  یمواقع

  .استیدن

بعدها که به دوران خوِش قبل از  خواستینم دلم

  ک،یهرچند کوچ ،یاهیابر س کردم،یازدواجمون فکر م

رو  یمنف یو تار کنه؛ پس فکرا رهیآسمون خاطراتمو ت

 مانیپ ییدلجو  یمنتظر موندن برا الیخ یپس زدم و ب

 .شدم

  :دمیبود پرس یرو بهش که در حاِل رانندگ 

 ن؟یگفتیم یبا مامان چ-

  

افکارش گسسته  یمن، انگار که رشته یصدا دنیشن با

و با  دیکش یق یبهم کرد و نفس عم ینگاه میشده باشه ن

  :گفت یا بم شده یصدا

 !دوماد و مادرزن نیبود ب یزیچ هی-

  

  :نگاهش کردم. گفت  حرفیب
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من و مادرت  نیوجه مشترک ب هیفقط  ایدن نیتو ا-

  میراجع بهش باهم حرف بزن میتونیوجود داره که م

  ه؟یو اون وجه چ -

 !دوست داشتِن تو-

  

کرد و  یبه سمتش برگردوندم، اونم بهم نگاه رومو

  :حرفش گفت دیو تأک لیتکم  یبرا

 میدوست دار یلیهر دومون تورو خ-

  

بود تا تو چشم برهم  یساده کاف یجمله  هی نی! همنیهم

  رونمیفراموشم بشه. نگاِه ح های دلخور یهمه یزدن

پام بود تو  یبود. دستمو که رو مانیهمچنان به سمِت پ

دستم گذاشت تا  یکه با لبهاش رو  یدستش گرفت و داغ

  .اعماق قلبمو سوزوند

که تو  یاعاشقانه یاز خلسه  دیکه ازم پرس یسوال با

 رونیبه وجود اومده بود ب نیماش ک ی کوچ یفضا

 :اومدم
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  ه؟یآبان ماه چ شیماه  نیا انیجر-

  :دادم یمختصر حیتوض

  شیبفرستم و تو هما یامجله یمو براقرار بود مقاله-

  مطرح بشه گهیماِه د

  ؟یپس چرا نفرستاد-

  :و شوخ گفتم شمرده

و   یبرم مطب دکتر اصالن  نکهیاز ا ییزورگو یآقا هی-

منعم  رم،ی م کمک بگمقاله یتو بخش آمار  ایاز بعض

  !کرده

  :نگام کرد و گفت ی شیاخم نما با

  زورگو خوب کرده یاون آقا-

و هردو با اخم، کوتاه  ؛یشیبار منم اخم کردم، نما نیا

. چند لحظه بعد  میو رو گرفت مینگاه کرد گهیبه همد

  :گفت مانیپ

  ؟یبخش آمار یگفت-
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به  میانداختم، داشت میکه توش بود یابونیبه خ ینگاه

  :می شدیم کینزد یطال و جواهرساز  یگالر

  آره-

مطب دکتر؟ که  یبر  یخواستیم نیفقط واسه هم یعنی-

  ؟یبپرس تویآمار  یسواال

  :تو هوا تکون دادم دستمو

  خب آره-

  ؟یدیچرا سواالتو از من نپرس-

  :دنیباال پر  ابروهام

  !از تو؟-

  :به غبغب انداخت یباد

 نشسته   شتیاستاد آمار پ ؟یپس چ-

  

  :از سر تعجب کردم یاخنده  تک

  !؟یکنیم یشوخ-

  :پارک کرد یگالر یجلو نویتکون داد و ماش سرشو
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  شیاز پ یکی رفته من اقتصاد خوندم، آمار  ادتیانگار -

  من بود یرشته  یازاین

فرصت  نیزدم و قرار شد تو اول یینمادندون لبخند

  .م کمکم کنهمقاله لی واسه تکم

***  
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کرده بود روز عقد خوب بخوابم تا پوستم   هیتوص بایشک

  یانقدر کارها یخوب و آماده باشه. ول  شیواسه آرا

و درشت واسه انجام دادن بود که نتونستم به  زیر

 .عمل کنم اشهیتوص

تبسم از اصفهان برگشته بود و از صبح با عمه  

رضوان و زن عمو و آرمان و مامانا اومده بودن 

  .ما یخونه 

. من تازه حموم کرده بودم  میتو سالن نشسته بود یهمگ

  .بودم دهیچی حوله پ یو موهامو تو 

که عمه به   یشو به خاطر بندچهره کهی در حال مامانا

  :جمع کرده بود گفت نداخت،یصورتش م

دوره زمون... کاش مراسم  نیا یاز دست جوونا-

  شهیکه نم یخشک و خال ینجوریا نیگرفتیم

  :من نشسته بود جواب مامانا رو داد کی که نزد آرمان

که واسه شام  یهتل نیمامانا... ا هیچ یخشک و خال -

 دارهیخرج برم یدوتا عروس یاندازهرزرو کردن به 
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دستش به سمت من اومد و سرمو  یبا ظرف تو تبسم

  :داد و گفت هیمبل تک یبه پشت

 چشماتو ببند -

  

بستم و شروع کرد ماسک صورت رو با براش   چشمامو

 .پوستم بماله یرو

 

  :مامانا با حرف آرمان قانع نشده بود 

  د یپوشیلباس عروس م دیبچه نبا نیآخه ا-

  :تبسم گفت نباریا

  خوشگله یلیخ دهیکه خر یاععه مامانا لباس-

  گهیمانتوئه د هی ؟ی چه خوشگل-

و باوقاره. رنگشم که  کیش  یلیخ یاسمش مانتوئه. ول-

ده تا  تونستیم دیمانتورو خر  نیکه ا یبا پول ده،یسف

  لباس عروس بخره

  :اعتراض کرد مامانا
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 ن؟یزنیها چتونه شما؟ چرا همش حرِف پول مبچهاععه -

 اوردنیجا مبه  دیکه رسم و رسوماتو با نهیحرف من ا

  

به  یمن فارغ از همه چ یول دادیم ینظر  هی یهرک

   :کردمیبهم زده بود فکر م مانیکه شب قبل پ یحرف

من.  ی¬خونه  میریم میبعد از عقدمون مستق  فردا»

  «باشه؟

و اون  یبود تا سوال  یدستور  شتریش بجمله  البته

خاطر گفته بود.  نانی اطم ی»باشه« آخرشو برا

  .که من با لبخندم بهش داده بودم ینانیاطم

 

  شیپ یشب قراره چه جور  کردمی داشتم فکر م شهمه 

آرمان منو از عالم  حیپرتفر یبره، دل تو دلم نبود. صدا

 :آورد رونی ب المیخ

  

  یدار ینجور یکه ا یکنیفکر م ی! به چ!نی نگاه کن نویا-

 ؟یدیم لمونیلبخند ژکوند تحو
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مبل برداشتم.   یچشمامو باز کردم و سرمو از پشت آروم

شده و لبخند جمع کردن،یهمه داشتن به من نگاه م

  .منقطعم جمع رو به خنده انداخت  یهاسرفه

***  
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ماهر   ی هاکه صورتمو به دست شدیم یساعت دو

  یچه شکل نکهیاز ا یتصور چیسپرده بودم. ه شگریآرا

از اول باهام اتمام حجت   شگریشدم نداشتم. خانوم آرا

 .ممنوعه نهیکرده بود که کارش آ

 نیا ومد،یکه ازم برم یتو کل اون دو ساعت تنها کار 

کنم که  یادآوریبهش  کباری قهیبود که هرچند دق

تر ساده یباشه، هرچ  ظی غل یلیخ شمیآرا  خوامی »نم

ش گرفته بود، دو طرف خنده  گهیبهتر«. اون اواخر د

 نه یگرفت و صاف تو چشمام نگاه کرد تا از قر موقهیشق

  :و بعدش گفت همطمئن بش شمیبودن آرا
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تا موهاتو   نهیآ  یجلو نیحاال بش  زم؛یتموم شد عز-

  درست کنم

بلند شدم و  ی صندل یبه بدنم دادم و آروم از رو یکشش

م نفس شده شی آرا یچهره  دنیرفتم. باد  نهیبه سمت آ

به صورت   یمندتی و لبخند رضا دمیکش یراحت

  .زدم شگرمیآرا

در مورد موهامم   شمیبر ساده بودن آرا یمبن  هامهیتوص

مدل ساده اما  هی. موهامو صاف کرد و کردیصدق م

  .کرد ادهیروشون پ کیش

و تبسم رو که همراه من به  بایکه تموم شد، شک کارش

لباسم  دنیپوش  یاومده بودن صدا زد تا برا شگاهیآرا

صداشون   شگر یکمکم کنن. انگار فقط منتظر بودن آرا

 شیو آرا دهی کنه، چون هردوشون بالفاصله، لباس پوش

 .شده اومدن پشت پاراوان

گرفت. تبسم با  نیمن نگاهشون رنِگ تحس دنیبا د 

  :گفت یمانند غیج یصدا

  یچقده خوشگل شد یواا-
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مرد قلدره و من براش  هی مانیکه اعتقاد داشت پ بایشک

  :گفت ینی ریبا حرص ش فم،یح

  یخوشگل نی... عروس به ایواقعا خوشگل شد-

  کوفتش بشه

  :خنده و تعجب گفتم نیماب یحالت با

 وا!!! نوش جونش -

  

  :کنه میگرش قاشو پشت لحِن سرزنش کرد خنده یسع

  !خوبه توام-

 .میدیتامون خندهرسه  

  

 .دیهم رس مانیپ دمیمن لباسامو پوش تا

 

بودم.   دهید میبود که در تموم زندگ یدوماد نیتربرازنده 

بهم  شفتهیها بود. نگاه مات و شتو قصه یمردا هیشب

 نکهیزِن عالمم. بدون ا نی باتریکه ز دادیحس رو م  نیا
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رو به  یفیدسته گل ظر ستاد،ی روم اپلک بزنه اومد روبه

دست  مانیسمتم گرفت. با دست راستم گل رو گرفتم. پ

. تو چشماش  دیمو بوسحلقه  یآورد و رو باالچپمو 

که دلم   ییهزارتا قصه و راز نهفته داشت، رازها 

  .همشونو کشف کنم  خواستیم

بهم ابراز عالقه کنه،  هیبق شی عادت نداشت پ وقتچ یه

و   بایکه نگاه شک یطور کرد،یاما اون روز فرق م

چسبوند و    میشونیگرفت و لباشو به پ دهیتبسم رو ناد

  .بغلم کرد و منو محکم به خودش فشرد طاقتیب

 یبه مشامم خورد. وقت شهیاز هم شتریادکلنش ب  یبو

آروم ازم جدا شد و منتظر شد تا باهاش همراه بشم، 

  !دمیپُرحرفش د یشک رو تو چشمابرق ا

***  
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محضرو پر کرده بود. مهمونا   یگل و اسپند فضا یبو

که  یظاهر  ی هاگرداگرد سالن عقد نشسته بودن. تفاوت

با  ی. حتکردیم دادیبود، ب  مانیمن و  پ یخونواده  نیب

ها رو تفاوت  نیا یراحتبه شدیهم م ینگاه سرسر  هی

 .دید

بودن، از دوستاشم  مانیمهمونا از اقوام پ شتریتعداد ب 

رو هم دعوت   اریو کام ایاومده بودن، سون میو مر لیکم

 اریغائب بود و فقط کام ایکه البته سون میکرده بود

  .اومده بود
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عقد بود به   یسفره یرومون روکه روبه  یانه یتو آ از

  :دیرسی نظر مدمغ به ینگاه کردم، کم مانیپ

  مان؟یپ-

  جونم-

 نکنه؟  یشد مونیپش ؟یچرا ناراحت-

  

  :گفت یو بعد جد دیبه روم پاش یشوخ اخمِ 

  که دوست ندارم باشن نجان یا ییکسا-

  !مثال؟ ایک-

 نیا میک یطاهره؛  یسرو پا یب یالیفام نیا یکی-

  را یدوستت سم

 شنونیزشته م ششیه-

  

  :شو باال انداختشونه الیخیبه جانب و ب حق

  !بشنون-
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بگم، با اومدن  یز یچ نکهینگاه کردم و قبل از ا بهش

عمو همه برقرار شد و به خواست خان  یعاقد سکوت

ختم کردن، که باعث شد ضربان قلبم باال بره.  یصلوات

نگاهامونو به   نهیداد و از تو آ رونیهم نفسشو ب مانیپ

  .می دوخت گهیهمد

طاهره خانوم، نسترن و  یهاو دوتا از خواهرزاده تبسم

و  دنیون قند سابسرم یاومدن کنار ما و رو  حانه،یر

  :کرد یعقدو جار یخطبه ن،یعاقد، شمرده و سنگ

 نیمکرمه... سرکار خانوم ثم یمحترمه  یزهیدوش-

 ...رجی... فرزند ایمیعظ

  

 گهیاسم پدرم از زبون عاقد، انگار که د دنیاز شن بعد

  .دمی شنی نم یچیه

تو روز عقدم باعث شد قلبم فشرده بشه و غم  نبودنش

پلکامو  یاحس کنم. لحظه  منه یس یرو رو ینیسنگ

شو تا اونجا که  کردم چهره  یهم گذاشتم و سع یرو

 .پشت چشمام مجسم کنم ادمه،ی
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که حس کردم  خورمیچشمامو که باز کردم قسم م 

 ستادهی. کنار مادرم ادمیمهمونا د نیاونجاست. اونو ب

داشت  زد،یتوشون موج م  یکه نگران ییبود و با چشما 

 .کردی نگاهم م

  

هام تکون شونه  مان،یفشرده شدن دستم توسط پ  با

بود و  مانیخورد و اول به دستم که تو دست پ یآروم

بعدم به چشماش نگاه کردم. نگاهشو تو صورتم 

  :چرخوند و آروم لب زد

  ؟ییکجا-

  یکوتاه و آروم یهادهنم رو قورت دادم و نفس آب

 م،یبود دهیآخر خطبه رس ی. ظاهرا به مرحله دمیکش

و دستبند  دیکش  رونیب بشی رو از ج  یاجعبه مانیچون پ

  .رو از توش درآورد و دور مچم بست ییبا یز انیبرل

  یدور مچم گرفتم و نگاه کوتاه فیاز دستبند ظر چشم

  یرهی منتظر و خ یبه مهمونا انداختم و به رو به چشما

  :گفتم نهیتو آ

  بله-
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منتظر  یبه مهمونا انداختم و رو به چشما یکوتاه نگاه

  :گفتم نهیتو آ یره یو خ

  بله-

به هوا  نیخانوما و کف زدن حاضر دنیکل کش یصدا و

 .رفت

  م،یحلقه انداخت گهیهمد  یهاتو انگشت  نکهیبعد از ا 

گفتن و دادن کادوهاشون اومدن   کیتبر یمهمونا برا 

  .ما شیپ

از همه حاج محمد و طاهره خانوم بودن، حاج  اول

در آغوش  مانو یو مردونه پ دیمنو بوس  یشونیمحمد پ

رو هم به دست من داد که بعدا   ی. قطعه کاغذدیکش

  نیدوم نی که به اسم من زده. ا نهیزم هیسند  دمیفهم
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که من و مامانو دعوت کرده  یبه من بود، شب شهیهد

 یبه من چشم روشن مامت  یبودن هم، با دست و دلباز

و  فیجواهر ظر سیداد. و بعد هم مامان که سرو 

داد   هیهد مانیرو به پ یسیرو به من و ساعت نف ییبایز

  .دیهردومونو بوس یو رو

و هومن و  رایسم شد،یکم کم داشت خلوت م سالن

گفتن به سمت ما اومدن،  کیتبر یه برا اشکان ک

 دمیترسینگاه کردم. از برخوردش م مانیناخودآگاه به پ 

سرد و   یلیهم نبود، طبق انتظارم خ جایکه البته ترسم ب

با هومن و اشکان   یرو داد ول رایخشک جواب سم

واسه گرفتن  اشکان یتر برخورد کرد. وقتدوستانه 

کرد، لبخند به لبم نشست.  میتنظ  نشویها دورب عکس

 هی یواقع یحرف نداشت و به معنا  یکارش تو عکاس

 .بود یاعکاس حرفه 

 

آرت بود و   نیاز پرتره و فا یبیترک شیالبته ژانر کار  

ازش خواستم   ینبود؛ راستش وقت یعکاِس عروس 

قبول کنه  کردمیفکر نم ره،ی عقد مارو اون بگ یعکسا
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هارو  گفت که عکس یقبول کرد و در کماِل وارستگ یول

 .میازدواج ازش قبول کن یهیبه عنوان هد

به جون من غر زد که   یکه اون روز کل  میالبته بگذر 

بهتر و   یجا  هی میرفتیها م گرفتن عکس یبرا دیبا

مشکل داره،   شی سالن نور پرداز نیکه ا گفتیش مهمه 

حرفا. منم  نیکنه و از ا یدرست کادربند تونهینم

  :گفتمیو م کردمیچشمامو گرد م

مشکل   شی!! کجا نورپرداز یخوشگل نیوا! سالن به ا-

 داره؟

  

 یاز عکاس ی چیکه ه یکه انگار داره با آدم یطور  اونم

به تاسف  یو سر کردینگاهم م زنه،یحرف م دونه،ینم

   .ت هارو گرفباالخره عکس ی. ولدادیتکون م

 

از اشکان خوشش   مانیکه انتظارشو داشتم پ همونطور

 یمن باهاش راحت بودم، اعتراض نکهیو از ا ومدیم

بگم که رفتار خوِد اشکانم تو   نمیا دی. البته باکردینم

 .نبود ریتأثیب مان،یاومدن پخوش  نیا
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  یمتوجه حالت قهر یخونوادگ یهاگرفتن عکس  موقع

هم  مانیو مسعود بود، شدم. فکر کنم پ وشیپر نیکه ب

با  کباری قهیهرچند دق ن،یمتوجه شده بود واسه هم

اخمالودشو به   یهانگاه وش،یصورت ناراحت پر دنید

 .کردیم میمسعود تقد

کار اشکان که تموم شد، تبسم اومد طرفم و ازم  

چند   نیواسه هم م،یریبگ یخواست که با هم عکس سلف 

 یِ گوش نیفاصله گرفتم. نگاهم به دورب مانیاز پ یاقهیدق

 هیبود که داشت  مانیتبسم بود، اما تموم حواسم به پ

  .زد یحرف م وشیگوشه با پر
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و  مانیبه جانب پ یاهاز عکس گرفتن با تبسم، نگ بعد

انداختم که هنوز مشغول حرف زدن بودن؛ رفتم   وشیپر

م انداخت و منو به دستشو دور شونه مانیسمتشون؛ پ

حرفاشو قطع کرد و از   وشیپر یکرد. ول ک یخودش نزد

 .ما دور شد

. دلم  دمینپرس یشده؟« ول یزی اومدم بپرسم »چ 

دخالت کنم، با خودم گفتم اگه به   نشونی ب  خواستینم

  .گهیخودش بهم م مانیمن مربوط باشه پ

  

م گذاشت و منو به سمت  شونه یدستشم رو یکی اون

زدم. دستاشو  یلبخند رشی خودش چرخوند. به نگاه خ
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  یجلو و رو  دشیشالمو گرفت و کش یهاباال آورد و لبه 

  :سرم مرتبش کرد

  ؟یهمه خوشگل کن نیحاال الزم بود ا-

مراعات کردم،  ی... تازه کلکمهیو  ستیهمه ن نیا-

   ساده باشه کمرنگ باشه گفتمیم شگرهیش به آراهمه 

هام انداخت، سرشو خم کرد و آروم به لب یکوتاه نگاه

  :گفت

  شتیببوسمت که کل آرا یجور  هی تونمیاالن م یدونیم-

  به هم زهیبر

  :لحنم شد یقاط یرگیو خ طنتیش

و  میکردم؛ که تو ببوس شیواسه تو آرااصال من -

 به هم  شیزیبر

  

  :دیخند ییبه هم فشرده و تو گلو یلبا با

باهات  یبتازون... شب که بردمت خونه کار یتونیتا م-

  ...که کنمیم
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  داداش؟-

حرفشو قطع کرد و سرشو به   مانیپ ،یمهد یصدا با

آب  مانیبه صورت پ رهیچرخوند، منم خ  یسمت مهد

  :نگاه کردم یدهنمو قورت دادم و با مکث به مهد

  هاشهیم رید گهیم یرستوران؟ حاج  میکم کم بر-

ش مو تو پنجه سر تکون داد و پنجه یرو به مهد مانیپ

راه افتاد و مِن مسخ  یقفل کرد و به سمت دِر خروج

  .شده رو هم دنبال خودش کشوند

وجود دلم  اومده بود! چون که با تموم یبد وقت یمهد

 خوادیش مبدونم شب که منو برد خونه  خواستیم

  !؟یکنه که چ یباهام کار

از حرفاش باعث شده بود تموم بدنم نبض   یناش جانیه

م پر بشه از حِس ترس، شرم و دخترونه  ی ایو دن رهیبگ

  .عشق

***  

 ��    ن زایمبارک باشه عز  یلیخ لداتونی
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.  رفتنیم کردنی م یاز شام مهمونا کم کم خداحافظ بعد

بودم و  ستادهیعمه رضوان و تبسم امنم کنار مامان و 

. مامان و تبسم با هم میکه بر ادیب مانی منتظر بودم پ

هم به سمت ما اومد و روبه عمه  دیآقامج زدن،یحرف م

  :گفت

  و شوهرش رفتن بایبا شک  نایرضوان مامانت ا-

  .تکون داد و با هم مشغول حرف زدن شدن یسر عمه

سوق دادم که چند متر اون  مانیبه سمت پ نگاهمو

. ظاهرا پچ  زدی حرف م وشیبود و با پر ستادهیتر اطرف 

 .دار بودادامه شونیدِر گوش یهاپچ

مسعود مدام زنگ  یگوش میرستوران بود  ی که تو یوقت 

 کرد؛یو با تلفن صحبت م رونیب رفتیو اونم م خوردیم

 یوقت رون،یکه تلفنش زنگ خورد و رفت ب یبار نیآخر

بحثشون شد و هرچقدر که طاهره   وشیکه برگشت با پر

ماجرا مطلع نشه، بازم   نیاز ا یکرد کس یخانوم سع

   .دنینصف مهمونا فهم بایتقر

@
mahbookslibrary



 

 ستادهیا ابونیمحمد و طاهره خانوم اون سمِت خ حاج

دلم   کردن، ی بودن و داشتن با مسعود صحبت م

از چه قراره؟!! جالب  هیحدس بزنم که قض  خواستینم

و ظاهرا   زدیحرف م مانی فقط با پ وشیبود برام که پر

اعتماد داشت به پدر و مادرش و  مانیکه به پ یانقدر

  .بود هم اعتماد نداشت شیکه برادر تن یمهد یحت

. دیرسیمن، کالفه به نظر م شیاومد پ مانیبعد پ یکم

  یو عمه و تبسم، برا دیبگه، آقامج یزیچ  نکهیقبل از ا

مجدد،  کی ما و بعد از تبر کیاومدن نزد یخداحافظ

  .کردن و رفتن یخداحافظ

  :رو به مامان گفت مانیپ

 دیخانوم شما چند لحظه بمون الیل-

  

 شیکنار. کالفگ دیدسِت منو گرفت و چند قدم کش بعدم

  .شدیم شتریهرلحظه ب

  ؟یاچرا کالفه مان؟یشده پ یچ-
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  نایست ادرخت از د نیسرمو بکوبم تو ا خوادیدلم م-

  چرا آخه؟-

 گهیبا اون مسعود الدنگ دعواش شده؛ م وشیپر-

  !خونه  رمینم

 

 یزیگفت و بعد به من نگاه کرد، منتظر بود من چ نویا

  :با سکوتم مواجه شد ادامه داد یبگم، وقت

از مهمونا   ی. چون بعضرمی هم نم یحاج ی خونه  گهیم-

  موننیم یحاج یاومدن، امشب خونه  گهید یاز شهرها 

  و اونجا شلوغه

  :همراه شد یمکث نگاه و لحنش با شرمندگ  یاز کم بعد

  !من یخونه  ادیب خوادیم-
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 مانینشه. پ انیخوردنم تو صورتم ع کهیکردم  یسع

  :گفت

شوهرش...  شیمجبورش کنم برگرده پ تونمینم-

من... اون خواهرمه،  یخونه ادیبهش بگم ن تونممینم

 مونهینم یاگه ی د یمن جا یاز خونه  ریغ

  

داد و به من نگاه  رونیاز گفتن حرفاش نفسشو ب بعد

ود. سخت ب یلیکرد، انگار گفتن اون حرفا واسش خ

و  کسچیاز من به ه ریاون شب غ مانیانتظار داشتم پ 

کرد!؟ با   شدیم یچ یفکر نکنه. ول یاگهید زهیچ چ یه
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و  مانیپ یرفتن من به خونه  گهید وش،یوجود پر

  :شد یباهاش، عمال منتف  ییایشب رو هیداشتن 

 خونه  رمیآآآ... باشه پس... اممم من با مامانم م-

  

  :دیبه روم پاش یشرمنده و قدردان لبخند

 نم یریش خوامیمعذرت م-

  

تا به سمت  گرفتمیازش فاصله م یقدم کهی حال در

  :مامان برم، گفتم

  خواهرت شی... برو پستین یانه اصال مسئله-

  :زدم یلبخند و

  ریخشب به-

مامان، همراهم اومد و درو برام باز کرد.   نِ یکنار ماش تا

  :درو ببنده گفت نکهیسوار شدم. قبل از ا

  دنبالت امیتو سفارت، م میفردا وقت مصاحبه دار نیثم-
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 ینگفتم. وقت یزیتکون دادن سرم بسنده کردم و چ به

کرد و درو  یاز مامان خداحافظ کنمینگاهش نم  دید

 .همونجا موند میبست و تا ما حرکت کن

از  یبلوار دور زد و وقت یانتها یدگیمامان از بر 

مسعود رو  نی دِر ماش مانیکه پ دمید میکنارشون رد شد

خواب بود بغل کرد و   نیباز کرد و طاها رو که تو ماش

  نشیبه سمت ماش وشیرو گرفت و با پر یدست کسر

  .رفتن

  .گرفت دلم

فقط واسه خودم  مانویها بغض کردم؛ اون شب پبچه  مثل

 .خواستمیم

نشناس و آدم وقت هیبه چشم   وشیتو ذهنم به پر  

از  مانویازش بدم اومد که پ ینگاه کردم و حت مالحظهیب

من  یمن دور کرده. مامان هم متوجه بغض و ناراحت

 .نگفت یز یخونه چ  میتا برس یشد ول

 

شدم و   ادهیدِر خونه نگه داشت من پ یکه جلو نویماش 

آورد تو و پشِت  نویباز کردم. مامان ماش اطویدر ح
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  یبستم و از رو اطویمن پارکش کرد. در ح نیماش

که حامل    یامامان، چندتا جعبه  نیعقب ماش یصندل

سر عقد بودن رو برداشتم و همراه مامان  یکادوها

  .خونه یتو میرفت

و دِم   نیاول  یرو روها  حرف جعبه  یاکلمه بدون

به اتاقم رفتم و خودمو   میمبل گذاشتم و مستق نیتریدست

  .به حموم رسوندم

و تافت و   شیصورت و موهامو شستم تا آثار آرا  چندبار

 .چسب مو از روشون پاک شد

آب سرد   نکهیا دیآب سردو باز کردم و به ام ریبعدم ش 

بده، چند   فیدرونمو تخف  یو گرما  یاز حجم ناراحت یکم

   .ستادمیدوش ا ریز یطوالن  یقهیدق

  :بعد از دوش گرفتنم مامان اومد اتاقم قهیدق چند

جان پاشو موهاتو خشک کن، هوا سرده سرما  نیثم-

  یخور یم

خشکشون  گهید قهیباشه، االن حوصله ندارم. چند دق-

  کنمیم
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  من برات خشک کنم نجایا نیبش ایب-
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  :بعد از دوش گرفتنم مامان اومد اتاقم قهیدق چند

جان پاشو موهاتو خشک کن، هوا سرده سرما  نیثم-

  یخور یم

خشکشون  گهید قهیباشه، االن حوصله ندارم. چند دق-

  کنمیم

  من برات خشک کنم نجایا نیبش ایب-

 

بلند  حرفیاشاره کرد. ب شی آرا زیم یجلو یبه صندل و

  .کردم یشو عملشدم و خواسته

نم موهامو با حوله گرفت و شونه زد و بعد سشوار  اول

  :دیکش

 ؟یمن بخواب شیپ یایامشبو ب اتیمثل بچگ یخوایم-
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بهش نگاه کردم و پلک  نهیهم نبود! از تو آ یفکر بد

  :زدم

  شهیخوب م یلیآره خ-

اتاق   ایو لباس گرم بپوش و ب اریتو دربپس پاشو حوله-

 من

  

رو تنم کردم و رفتم اتاق   یو شلوار راحت پشم بلوز

  .مامان

دختر بچه خودمو به آغوشش رسوندم و مامان  هی مثل

  .دیجفتمون کش یپتو رو رو 

 

  مامان؟-

  جانم؟-

  دمیامروز تو محضر حس کردم بابارو د-
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 د،یخزیموهام م یوار رودستش که نوازش  حرکت

کوتاه متوقف شد. بعد دوباره حرکت   یچند لحظه یبرا

  :دستشو از سر گرفت و گفت

  ... حتما همونجا بودهشیدیمطمئنم که د-

 

تاک ساعت  کیت یبه سکوت گذشت. صدا یاقهیدق چند

  :. مامان گفتبردی . فکرم مشغول بود، خوابم نمومدیم

  با خواهرش رفت؟ مانیامشب پ نکهیاز ا یدلخور شد-

 

برداشتم و نگاش کردم. منتظر  شنهیس ی از رو سرمو

ازش فاصله گرفتم و دمر  ی. کمکردی بهم نگاه م

  :م ستون کردمچونه  ریو دستمو ز دمیخواب

  شدم؟یدلخور م  دینبا-

نداره. اون کار درست رو   ینه مامان جان... دلخور-

  انجام داد
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مامان از  ی . طرفداردیاز فرط تعجب باال پر ابروهام

جا شد و به جابه  یتعجب هم داشت! مامان کم مان،یپ

سرش گذاشت و  ریدستشو ز هیو  دی پهلو دراز کش

  :خودش کرد گاهه یتک

  ی... ولدیباش  گهیکه با همد دیعمر وقت دار هیشما -

  داشت از یاون ن تیامشب به حما نی خواهرش هم

  :گرفتم جبهه

شب تو کل  نیکه مهمتر یامشب نیامشب؟ هم نیهم-

دعواهاشو بذاره   تونستینم وشیپر یعنیعمر ما بوده؟  

  تر؟فرصت مناسب  هیواسه 
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ندارم... من دارم راجع به    وشیبه پر یمن اصال کار -

که  یریپذت ی. راستش از مسئولزنمیحرف م  مانیپ

نسبت به خواهرش داره خوشم اومد! بعدشم مامان جان 

 یبوده، شما دوتا قراره کل تون یشب زندگ نینگو مهمتر

. دیالعاده با هم داشته باشخوب و فوق   یروز و شبا

که به خواهر   ی. تازه مردوانقدر رو امشب حساس نش 

 یبه زنشم تعهد تونهیمادر خودش متعهد نباشه نم ای

  داشته باشه

بحِث من سِر   یدرست بود... ول مانیباشه قبول! کار پ-

جلو چشم اون همه  یشب  نیتو همچ دی ... نباوشهیپر

. تازه مگه خودت  کردیبه دو م کهیمهمون با شوهرش 

  دیزن و شوهر با نیب یدعوا یگفتی نم بایبه شک  شهیهم

  باشه نه تو مإلعام؟ شونیخصوص  میتو حر

 

  :اخم نگام کرد با
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  ینبود هی! تو که اهل قضاوت بقه؟یحرفا چ نیا ن؟یثم-

 

  :از سر حرص کردم یاخنده

 یکیمن و  نیتوجهشو ب  نمیکنم؟ عادت ندارم بب کاریچ-

  کنه میتقس گهید

هم  یبیهر ع مانی. پیباش هیقض نینگران ا خوادینم-

دوست داره...   یلیتورو خ ی از نظر من داشته باشه ول

  ...عاشقته

 

که تو وجودم بود، با  یخشم و حرص یهاشعله  تموم

  یحرف از زبون مامان، با لبخند آروم نیا دنیشن

و به  دیفروکش کرد. با لبخند من مامان هم خند

  :آغوشش اشاره کرد

  وقته ریبخواب... د ایب-

 یِ با آسودگ  نباریبه آغوشش برگشتم؛ ا ی نفس راحت با

  .خاطر خوابم برد

***  
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اومد دنبالم، چشماش سرخ   مانیپ یروز بعد وقت صبح

آلود بود. مشخص بود که بود، صداشم بم شده و خواب

 دمیازش پرس دنشوینخواب لیدل یوقت ده،یل نخواب شِب قب

  :گفت

 یطاها  نیطرف، ا هی شی نبودِن تو و اعصاب خرد-

  ضیکرد. من فکر کردم مر هیپدرسوخته هم تا صبح گر

گفت  یول مارستان یب مشیگفتم ببر وشیشده، به پر

 یتابیخوابش عوض شده ب  یجا  نکهیواسه ا خواد،ینم

خواب   یجا یفهمیتو چه م ی. آخه بگو فسقلکنهیم

  ه؟یچ

 

 شد،یپخش م ن یماش ستمیکه از س کویموز یصدا یکم

  :کم کردم و گفتم

مخصوصا استرس و  فهمن،یم ویها همه چ بچه-

واسه  کننیدرک م یمادرشونو بهتر از همه چ یناراحت

  کننیم یاحساس ناامن نیهم
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بهم انداخت و همراه با تکون دادن سرش  یجد نگاه

  :گفت

  ؟یبخواب  یتونست شبید ؟ی... تو چگهیالبد د-

  :زدم یلبخند

  دمیمن آره... تا صبح تو بغل مامانم راحت خواب-

  !ید یخوابیتو بغل من م دیبغل مامانت ها؟ با-
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بهم انداخت و همراه با تکون دادن سرش  یجد نگاه

  :گفت

  ؟یبخواب  یتونست شبید ؟ی... تو چگهیالبد د-

  :زدم یلبخند

  دمیآره... تا صبح تو بغل مامانم راحت خوابمن -

  !ید یخوابیتو بغل من م دیبغل مامانت ها؟ با-
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لبم نشست.  یرو یاصراحت کالمش لبخند شرمزده از

  :دوباره گفت مانیپ

  متأسفم شبیبابت د نیثم-

  گهینباش... گذشته د-

بود،  ختهیبه هم ر یلیکه اومدم خ یصبح  وشیپر-

  شبرگرده خونه  خوادی و م مونهیمعلوم بود که پش

  !شده؟ مونیپش یزود نیبه هم-

صبح مسعودم بهش زنگ زد.  نکهیآره، مخصوصا ا-

صدبار بهش زنگ زدن که  شبیو طاهره هم از د یحاج

... مطمئنم تیو برگرد سِر زندگ نییپا ایب طون ی از خِر ش

 رهیو م ارهیطاقت نم شتر یتا عصر ب

  

  :گفتم تفاوتینگاه کردم و ب بهش

 خوبه -

  

  :زد که انتظارشو داشتم ی حرف مانیپ و
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 دنبالت؟  امیاگه رفت شب ب ن؟یثم-

  

بهم  یدیو ام میو بعد نگاه پر ب دیپرس نویا دیترد با

شو قبول  خواسته  یراحتدوباره به خواستمی انداخت؛ نم

و  ادیب شیپ یدوباره موضوع دمیترسیکنم، م

  :هامون خراب بشه برنامه 

. بعدم یبه فکر رفتن خواهرت باش خوادیاز حاال تو نم -

 بعد مهمون دعوت کن شه،یم یت خالخونه  نیاول بب

  

 مانمیبخوام، لحنم مغرضانه شده بود. پ نکهیا بدون

رو از من  یلحن نیو طاقت چن یحرف نیانتظار چن

  :گفت رینداشت که با تغ

ت به بعد خونه  نی! تو از اه؟ی! مهمون چ؟یچ یعنی-

منه، نه تو بغل مامانت؛ اصال من   ِش یاونجاست، جات پ

جمع    لتویامشب وسا نیهم پرسم؟یچرا دارم از تو م

  نه؟ ای ید یدنبالت، فهم امیو م یکنیم

@
mahbookslibrary



 شبیکه انگار نه انگار د یزنیحرف م  یجور مانیپ-

 !یکه منو پس زد یتو بود نیا

  

خاطر تعجب  ... اول که بهدیکشیکار م یلیابروهاش خ  از

شون زد.  بهم گره تیخاطر عصبانباال انداختشون بعدم به

داشتم  ی که چجور  کردی و اصال هم مراعات منو نم

اول صبحش  یو خش برداشته یزخم یواسه صدا

. با همون اوردم یخودمم نم یو به رو کردم یضعف م

  :گفت شیلعنت یصدا

من  شبیکه از کار د هیچه برداشت مزخرف گهید نیا-

دادم   حیتورو پس زدم؟ من که برات توض  یمن ک ؟یدار

. بعدم فکر کردم مونهینم ییمن جا یجز خونه وشیپر

 ی تو راحت نباش دیشا وشیبا حضور پر 

 

بهم انداخت و   یآلوددرهم نگاه خشم یبا همون ابروها 

ن سکوت  گفت که برام نامفهوم بود. م ی زیلب چ  ریز

. کردمینگاه م رونویب نیماش یشه یکرده بودم و از ش
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رومو برنگردوندم  یخودم شدم ول یمتوجه نگاهش رو

  :شد یسمتش. لحنش احساس

حرفا  نیاز ا نمینب گهیخانوم قهر نکن با ما... د نیریش-

واسه   کشهی... به جون جفتمون قسم من دلم پر م ایبزن

و همه کس با تو  زیم که شده فارغ از همه چلحظه  هی

 تنها باشم 

  

واکنش منو سرعت  ،یقو زور یکاتال هیحرفش مثل  نیا

. رومو برگردوندم سمتش، لبخندش دلمو برد. دیبخش

دست راستشو رسوند پشت گردنم و صورتمو به سمت 

  :و همزمان گفت دیخودش کش

بح خالص  اول ص یبدخلق نیکه از ا ادیبوس بده ب هی-

  شم
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م ش به گونهبوسه  رِ یبستم و منتظر بودم ت چشمامو

مو محکم گاز  گونه  یدر اوج نامرد یاصابت کنه ول 

  یزدم و دستامو رو یغیگرفت. واقعا دردم اومد، ج

عقب.   دمیهاش گذاشتم و هلش دادم و خودمو کششونه 

   با اخم به  دمیمالیچپمو م یگونه. کهی درحال

  :خندونش نگاه کردم صورت

 یوحش یوونهید-

   

  :دیخند بلند

  ینباش نیریانقدر ش یخواستیجون... م-
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که از  یهمچنان اخم داشتم و وقت یود ولگرفته ب خندم

پوستم   یکمرنگ دندوناشو رو یردپا ر یآفتابگ  ینه یآ

 .هم شد شتریاخمم ب دم،ید

  

مقابل سفارت فرانسه، نِم باروِن صبحگاه   میدیرس یوقت

نوفل لوشاتو رو مرطوب کرده بود.   ابونیخ  ،یزییپا

 مانیسفارت استرس داشتم، پ یبابت مصاحبه  یکم

و  کردیخاموش م نویماش  کهیمتوجه حالم شد. در حال

  :دیرو به من پرس کردیکمربندشو باز م

  ؟یخوب-

  استرس دارم کمی-

  چرا؟-

 خاطر مصاحبه به-

  

  :بود که بگه نیا شیهمدرد اوج

  استرس نداشته باش-
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  :و منم کمربندمو باز کردم دمیخند کوتاه

 !گذار بود ری... واقعا تأثتیاز دلدار یمرس-

  

دستمو که تو  م،یکه وارد سالن سفارت شد یوقت یول

  :گفت یدستش بود فشرد و با لحن جد

 یلیرفتارشون خ نم،ی ریش ینگران باش خوادینم-

و  پرسنیم یشخص  یسواال  یسر هیس... فقط دوستانه 

توام راحت   پرسن،یسفرمون ازت م اتیاز جزئ کمی

 جواب بده 

  

و   دمیکش یق یبه چشمام انداخت. نفس عم ینگاه گرم و

  .تکون دادم یرو بهش سر 

***  
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سفارت  یگفته بود مصاحبه  مانیکه پ  همونطور

 .سخت نبود کردمی اونقدرام که فکرشو م

شرکتش   ستمیس یگفت که رو مانیبعد از سفارت پ 

م  مقاله  لیتکم  یبرا نکهی رو داره و ا SPSS افزارنرم

  .تموم کنم مویآمار  یباهاش برم شرکت تا کارا

 

 شدمیم ده ید یباهاش تو انظار عموم یوقت شهیهم

شونه به  یاون روز وقت یول کردم،یاحساس افتخار م

که   دمیشرکتش و د میشونه و دست تو دست هم رفت

بهش سالم  ی با احترام خاص یپرسنلش چجور یهمه 

   متقابل یبا احترامو  یبه آروم مانمیو پ کننیم

بهش  یاگه یاز هر زمان د شتریب ده،یم جوابشونو

  یالتیتشک نیهمچ  هی ریواسه مد مانیافتخار کردم. پ 

   .جوون بود یلیبودن، خ

  یشده بود و همه با کنجکاو ریگازدواج ما همه خبر

 می. وارد شرکت که شدکردنیبه من نگاه م ینامحسوس

از جاشون بلند شدن و اومدن  مانیپ یتا منشهرسه 
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 میگفتن. بعد از اون رفت کی طرف ما و ازدواجمونو تبر

  .مانیاتاق پ

 یاشماره  زیم ی نشست و با تلفن رو استشیر زیم پشت

رو  یاز کارمنداش خواست تا مدارک یک یگرفت و از 

  یفاصله که کارمندش که پسر جوون نی. تو اارهیبراش ب

مشغول  مانیدستش اومد و پ یبود، با مدارِک تو

  زیاوراق شد، من فرصت کردم دفتر کارشو آنال یامضا

  .کنم

متفاوت. رنگ   یطراح هیبود با  کیدفتر مدرن و ش هی

ها،  قاب پنجره  یو حت هاوارپوشیو د زکاریها و ممبل

 واریبود. د یشکو م دیسف ،ی طوس یهااز رنگ  یبیترک

نامه و سپاس  ریلوح تقد یشماریبا تعداد ب زشیپشت م

که  کوسیف یساشده بود. چندتا گلدون بن دهیپوش

رو بهش  ییبایز یجلوه دن،گوشه و کنار اتاق بو

  یها و فضامدرن و وجود گلدون طیبودن. مح دهیبخش

و پرنور اتاق هم، نتونسته بود  یاشهیروشن و ش

اتاق کم کنه. چون به هرحال اونجا  نیاز جو سنگ یزیچ

و اخمو،   یجد مانیکه پ یطور بود و اون استیاتاق ر

نشسته بود،  ش یچرخدار ادار یصندل یرو زشیپشت م
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 یکه تو یشده بود و کارمند نیناخواه جو سنگ واهخ

  یو برار یاتاق بود، با دقت و شمرده شمرده، مسائل

  .دادیم حیتوض مانیپ

  

به کاراش صرف  یدگیرس  یرو برا یاقهیچند دق مانیپ

کرد و اتاقش  س یکاراشو راست و ر نکهیکرد و بعد از ا 

رو به  قهیکرد که تموم اون چند دق یشد، رو به من یخال

 یکه تو یابهت و بُِرش دنیتماشاش نشسته بودم و از د

  :بردمی داشت، حض م تشیریمد

 !؟یدونیاز آمار م یچ نمی ... بباری. فلشتم بنمیریش ایب-

  

لبخند ازجام بلند شدم. فلشمو به لپ تاپش وصل  با

  :بلند شد شیصندل یکردم. از رو

 نیبش ایب-
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م مقاله  یهاکه مربوط به داده یلینشستم و فا سرجاش

 لیما یکم نهی هم بب مانیپ نکهیا یبود رو باز کردم. برا

  .نشستم

 

  زیبود، به سمت م ستادهیسمت راست من، سرپا ا مانیپ

تاچ لپ   یدست راستش رو کهیخم شده بود و در حال

من بود، با دقت  یصندل یپشت  یتاپ و دست چپش رو

کِم  یادکلنش و فاصله ی. بوکردیها نگاه مبه داده

خصوص  که تمرکز کنم، به شدیم نیمانع از ا نمون،یب

شلوغ قبل از عقد تا به اون لحظه،   یاز روزها نکهیا

   .میهم باهم نداشت یاتماس عاشقانه
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  !ببوسمش خواست یم دلم

کنم  یابیمو بازتالش بودم تا تمرکز از دست رفته  در

شروع به حرف زدن کرد،   مانیپ نکهیمحض ا به یول

  :تموم تالشم به باد رفت

پس  هیفیتوص یمطالعه  هی تو  یچونکه مطالعه  نیبب-

هم...  یآمار زیآنال  عتایو طب یمخدوشگر ندار ریمتغ

  حواست بامنه؟ نیثم

 ؟ یچ یآمار فیتوص یها؟ آره آره... گفت-

  

به سمتم برگردونده بود و داشت با لبخند   سرشو

و  دیکش ی . نفسکردیبه صورتم نگاه م یافروخورده
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گذاشت  یصندل یدسته  یکرد. دستشو رو  زیچشماشو ر 

و منو کامل برگردوند سمت خودش. حاال هردوتا  

دستهاش بود و تو صورتم خم  ریاس ،یصندل یهادسته

  :شده بود

 ؟یکنی م ریکجا سِ -

  

  :تو چشماش نگاه کردم و آروم لب زدم صاف

 ی حوال نیهم-

  

از نگاهم خوند، چون سرشو کج کرد  مویدارم دلتنگ حتم

درم  یاز دلتنگ نکهیقبل از ا یو لبهامو هدف گرفت ول

چند ضربه به در اتاقش خورد. اول من سرمو  اره،یب

. ستادیصاف ا یبا مکث کوتاه مانیو بعد پ دمیعقب کش

که  مانینشستم. پ ستمیرو چرخوندم و رو به س یصندل

 یورود داد، خانوم منش یازه به شخص پشت در، اج

  :اومد تو
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  یبررس یو حسابدار شرکت برا لتونیوک ی جناب سرمد-

 آخِر ماه اومدن یحسابا 

  

  :به ساعتش انداخت یمچشو باال گرفت و نگاه مانیپ

کار دارم تو اتاق کنفرانس منتظرم   یساعت مین هیبگو -

 ا یتلفنو وصل کن. خودت ن یداشت میباشن... کار

  

  :صاف کرد گلوشو

 بله چشم -

  

 مانیکه درو بست پ یرفت. خانوم منش رونیاز اتاق ب و

  :رو کرد به من

  رمیگی نگاهاتو ازت م نیتقاص ا-

 نگاه کردم؟ ی مگه چجور-
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لپ تاپ   یبه صفحه  کرد و ن ییباال و پا دیسرشو با تهد -

  :اشاره کرد

! فعال یچجور گمیرو باز کن... بعدا بهت مبرنامه -

شرکت به باد  نیمو تو ااَمون بده تا ابهت چند ساله 

 !ینداد

  

در  ر،یگو سخت یمعلم جد هیرو تو قالب  یساعت مین

 یداد و تا حدود حیهام برام توضمورد پردازش داده

خم شده  زیم یبرد. بعدش همونجور که رو  شیکارامو پ

  :بود، سرشو چرخوند رو به من و گفت

 ؟ یمتوجه شد-

  

که بهم گفته بود رو تو  یآخر  یداشتم نکته  کهی حال در

  :لپ تاپ گفتم یبه صفحه رهیخ کردم،ی م لیذهنم تحل

 اوهوم -
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سرمو چرخوندم و نگاهش   دمیازش نشن ییصدا یوقت

صورتامون بود رو  نیکه ب یاکردم. چند سانت فاصله

 مان یپ یطلب بودن، لباهردومون بوسه یبرد. لبا نیاز ب

  .از من طلبکارتر

***  
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نود  یقهیبودم باالخره دق رشیها درگکه ماه یامقاله

 لیمیا یدکتر اصالن یشده  رو برا لیتکم لیتموم شد، فا

 .کردم و لپ تاپو بستم

 میبه ساعت مچ یبه بدنم دادم و نگاه یکش و قوس 

 دنم،یبعد از بوس مانیکه پ یاز وقت  یساعت  کیانداختم. 

کتشو برداشته بود و اتاقو به قصد رفتن به جلسه ترک  

بلند شدم.   یصندل ی. از روگذشتیکرده بود، م

  یفضا دنیامکان د مان،ی دفتر پ یاشهی ش یهاپنجره 

 دیباریکه از صبح م یفراهم کرده بودن. بارون رونویب
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بود  ابونیخ یشلوغ  بند اومده بود. نگاهم از اون باال به

در شرکت  یمسعود خورد که جلو  نیکه چشمم به ماش

بود و   ستادهیا نیپارک شده بود و خودشم کنار ماش

که تماسشو  ی. تا وقتکردیصحبت م  لشی داشت با موبا

  شرنگ تن  یکت مشک بی ج  یتو شویقطع کرد و گوش

مجتمع اومد، با چشم  یجلو  یهاگذاشت و به سمت پله 

که خارج شد،  دمید یحرکاتشو دنبال کردم، از دامنه

 یدر اتاقو باز کرد و اومد تو. نگاهش کردم. رو مانیپ

شو فوت کرد و رنگ نشست و نفس خسته  دیسف یمبال

  :رو به من گفت

 تموم شد کارت؟-

  

  :ستادمیروش اطرفش رفتم و روبه به

 آره تموم شد-

  

تو   رهیمبل دراز کرد و خ  یپشت یرو از دستاشو یکی

  :صورتم گفت
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  نجایا ایب-

مبل  یرو پر کردم و کنارش رو نمونیب یقدم فاصله دو

مبل به پشتم منتقل کرد و منو  ینشستم. دستشو از رو

و  دیمو بوسکرد و محکم گونه  ترک یبه خودش نزد 

  :سرمو تو آغوشش گرفت

 ی ترنیریآخ که تو از عسلم ش-

  

  :که تو آغوشش بودم گفتم همونطور

  مان؟یپ-

  جونم؟-

 نجا یمسعود اومده ا-

  

سکوت کرد و بعد سرمو بلند کرد و با اخم تو  هیثان چند

  :چشمام نگاه کرد

  !مسعود اومده؟-

 . االناس که برسه باال دمشیآره. از پنجره د-
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از عسِل منم نتونست به کاِم تلخش   ترنی ریش یبوسه 

  :ه حالوت ببخش

 کهیغلط کرده اومده... مرت-

  

 یاز جاش بلند شد، تلفن رو مانیپ نکه یا محضبه

 زشیبه سمت م یجد یهازنگ خورد. با قدم زشیم

  :رفت و تلفنو جواب داد

 تو  ادیبگو ب -- بله؟   --

  

 یاتاق. احوال پرس یلحظه بعد مسعود اومد تو چند

و اکراه جوابشو داد  ظیبا غ  مانیبا من کرد. پ یمختصر

آلودشو  نشست و بعد نگاه غضب زشیو رفت پشت م 

  :صورت مسعود کرد یروونه 

  نجا؟یا یایب یگفته بلند ش یک-

  اومدم  یخاطر پربه-
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 یکه اومد ی. از همون راهمیندار یمر  یپر نجایا-

  برگرد برو
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  :برداشت مانیپ  زیقدم به سمت م هی مسعود

داره اشتباه  ینکردم. پر  یبه جوِن طاها من کار مانیپ-

 . الاقل تو حرفمو باور کن کنهیم
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  :شد و نگاهشو به صورت من داد ترظ ی غل مانیپ اخم

 ؟یذاریچند لحظه مارو تنها م نیثم-

  

تا خواستم از جام بلند بشم مسعود  یجا خوردم ول یکم

  :گفت

  خانوم نینه شمام بمون ثم-

  :گفت مانیبعد رو به پ و

  یجور هی بره؟ چرا همتون  یگیبهش م یواسه چ-

و  نی انگار من آدم کشتم. حاال ثم دیکنی رفتار م

راجع به   کننیم یخودشون چه فکر  شیش پخونواده 

  میمن و زن و زندگ

  :با پوزخند گفت مانیپ

  !یچ یعنی یفهمیم میهه... پس تو زن و زندگ-

 فهممیمعلومه که م-
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به من  ینگاه کوتاه دیتو صورتش تند شد، با ترد مانیپ

  :کرد و بعد رو به مسعود گفت

 میقد و ن یکه با زن و دوتا بچه یدیفهمیِد آخه اگه م-

 یافتادیراه نم گهیزن د هیقد دنبال 

  

کاش  یانداخت. با خودم گفتم: »ا نییسرشو پا مسعود

ازم خواسته بود، تنهاشون  مانیهمون موقع که پ

دوست نداشتم شاهد اون مکالمه باشم.  ذاشتم«،یم

  :قانع کننده باشه گفت کردیم یکه سع یمسعود با لحن 

هام جون همون بچه . به فتادمیکس ن چیمن دنبال ه-

  وقته سراغش نرفتم یلیخ گهید

  بود؟  یچ شبتید یها یپس اون همه تلفن باز-

. بهش گفتم پاشو بکشه زدیش به من زنگ ماون همه-

. باهاش دعوا کردم، داد زدم، فحش میاز زندگ  رونیب

باهاش ندارم  یکار گهیکردم... من د دشیتهد یدادم، حت

  دروغ بگم  ونمتینم گهیداداش. به تو که د
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  گهیبار د هیبهت گفته بودم مسعود، گفته بودم اگه -

و دل خواهرمو   جنبهیبفهمم سر و گوِشت م ای نمیبب

  کنمیم تچارهی ب یشکست

... منو  مانیپ یکنیبارم م یدار ایزنت چ یجلو نیبب-

هام اومدم از تو بگو که واسه برگردوندن زن و بچه 

  ارشویزنمه اخت یداداِش من، پر. اصال رمیاجازه بگ 

 برمیو م رمیگی هامو مدست زن و بچه  رمیدارم. االنم م

 خودم  یخونه 

  

و  رونیاومد ب زشیاز جاش بلند شد و از پشت م مانیپ

و سر تا پاشو از نظر   ستادیرخ تو رخ مسعود ا

  :گذروند

تا شب نشده طالقشو  یخوای!... م؟یدار  ارشویکه اخت-

هاتو  بچه  یکنم تا آخر عمرتم نتون یو کار رمی ازت بگ

 ؟ینیبب

  

که   یزیچ  ینگاه کردم، ول مانیتعجب به صورت پ با

متعجبم کرد، حالِت نگاِه مسعود  مانیاز حرِف پ شتریب
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که انگار مطمئن بود،  کردی نگاه م مانیبه پ یبود جور

که ترس رو تو   مانیکنه. پ یعمل دشویتهد تونهیم

  :حرفشو ادامه داد د،یمسعود د یچشما

اگه تا االنم تو اون  وشی بگم؟ پر یآخه من به تو چ-

که سِر  یمونده به اعتبار حرف منه. اون موقع یزندگ

 یکردیم انتیبهش خ اقتیلیطاها حامله بود و توئه ب

  وشیاومد و پر ایبعدش که طاها به دن ادته؟یرو 

 ادته؟یرو  خوامیگرفت که اال و بال طالق م مشویتصم

نذارم طالق  یگفت ،یکرد ماسمن و الت شیپ یاومد

دست از پا خطا   گهید دمیقول شرف م ی. گفترهیبگ

 یکه پر شدمی نکنم. اون موقع اگه من واسطه نم

 یطالقشو گرفته بود. حاال واسه من دم از حوزه

 ؟یزنیم اراتتیاخت

  

فرو افتاده به  یعود با سرمس یرفته لیتحل یصدا

  :دیگوشم رس

سر قولمم موندم... به مرِگ طاها دست از پا خطا  -

 نکردم 
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 مانیاز اون نموندم، از جام که بلند شدم پ شتریب گهید

  :بهم نگاه کرد، رو بهش لب زدم

 رونیب رمیمن م-

  

خاطر داستان  تِه قلبم به کهیدر حال صدای آروم و ب و

  رونیو تار شده بود، از اتاق ب رهیت وش،یپر یزندگ

  .رفتم

***  
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  رونیو مسعود از اتاق ب  مانیپ نکهیروز بعد از ا اون

متقاعد  مانوی مسعود تونسته پ دیرسیر ماومدن، به نظ

  .کنه

  :گفت مانیشرکت، مسعود رو به پ ی در خروج دمِ 

 ها و بچه  وشیتو دنبال پر  یخونه  رمیداداش من دارم م-

  

 .کرد و رفت ی دست داد و از من خداحافظ مانیبا پ بعدم

  :بود. گفتم ی فکر یکم مانیپ م،یکه نشست نیماش یتو 

 نیبا ا تری جد وشیپر ستیبه نظرت بهتر ن مانیپ-

 مسئله برخورد کنه؟

  

  :گفت آروم

  کنه؟ کاریچ قایدق یعنی-

چه  ایمدت خونه نره...  هیمثال... مثال  دونم؛ینم-

  دیمسعودو نبخشه. نبا یراحت نیبه ا گمیم یعنی دونم،یم

  تیازش حما دیکه برگرده، شماها با دیبهش اصرار کن

 ره یاگه بخواد طالق بگ یحت نیکن
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  :و کوتاه نگاهم کرد یجد

  !با دوتا بچه؟ ره؟ یطالق بگ-

  یبه فکر خودش باش دیاول با یدر درجه-

 ... طالق، راه حل آخره گمیم نویبه فکر خودشم که ا-

  

  :لبخند زدم تلخ

زن و سوختن و ساختنش   هیآهان... شکستِن غرور -

 راه حله، مگه نه؟  نیترو آسون نیبهتر شهیهم

  

  :گفت حوصلهیب

  یخوای. شروع نکن دوباره... حتما االن منیول کن ثم-

غرا در دفاع از حقوق  یهای از اون سخنران گهید یکی

 ییبا اون کتابا ی! زندگیکن راد یرو واسم ا دهیدزناِن ستم

که  یمن... شوخ زیفرق داره عز یکه تو دانشگاه خوند

  یکه تا تق شهیداره، نم نییازدواج هزارتا باال پا ست،ین

طالق... حاال من اون حرفارو به  یخورد بگ یبه توق
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کرده باشم حساب کار دستش  دشیمسعود گفتم که تهد

  ادیب

  یتو خال دیهه... تهد-

راه حله. اگه  نی... گفتم که طالق آخرستین یتو خال-

  رمیگ یآخر سه سوت طالقشو م میبزنم به س

آخر؟   میبه س یکنه تا بزن کاریچ دیمسعود با گهید-

 م؟یهم مگه دار  انتیباالتر از خ

  

 نداخت،یحرفم باال م ینف یسرشو به نشونه  نکهیا نیح

  :آروم پلک زد

دفعه رو   نی... آمار مسعود دستمه. استین نطورامیا-

  مطمئنم حسابش پاکه
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 بستمیکمربندمو م کهی باال انداختم و درحال هاموشونه 

  :گفتم

کدوم  میبر میخوای ... خب حاال ممی! بگذریخود دان-

  رستوران؟

 رستوران؟-

  

  :نگاه کردم و دستمو تو هوا تکون دادم بهش

 میریکه ناهارو م یخودت گفت ی... صبحگهیآره د-

 !رونیب
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 یبست و سرشو به نشونه یالحظه چشماشو

  :تکون داد یپرتحواس 

دنبال  رهیاالن که مسعود داره م یآره آره گفتم، ول-

توام   یخوایبهتره منم برم و خونه باشم... م وشیپر

 !من یخونه میرب ایاالن ب

  

  :لحظه فکر کنم گفتم ه ی نکهیا بدون

 اونجا  امیب خوادینه االن دلم نم-

  

که از   دید  یتو نگاهم چ دونمینگاهم کرد، نم متفکر

شد و با مکث   مونیبزنه پش خواستیکه م یحرف

راه افتاد.  عیروشن کرد و سر نوینگاهشو گرفت و ماش

  .مامان و خودشم رفت یمنو رسوند خونه

  

درو باز کردم و رفتم تو خونه.  یانرژ یو ب کالفه

به ظاهر درهم   یکنسول گذاشتم و نگاه زیم  یرو دمویکل

روز عقد بود و ما روز  یخونه انداختم: فردا یخته یر
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خونه. مامانم که از  میو شب برگشت میقبل مهمون داشت

رفته بودم سفارت و  مانید و منم که با پصبح مدرسه بو

. میخونه برس  یبه کارا میکدوم فرصت نکرده بود چیه

  .کرد  شتریب مویخونه کالفگ  یاوضاع آشفته

از اونها   یبخش کردم،یم هی وجودمو تجز  یهافیط اگه

  اهیس یهافی لحظه ط  هی. دیهم سف یبودن و بخش اهیس

  یو من اون لحظه با بدجنس نداختنیم هیفکرم سا  یرو

  هویبا تموم مشکالتش  وشیکه »چرا پر  کردمی فکر م

  مانویمن و توجه پ یزندگ  یروزها  نیافتاد وسط بهتر

رو ازم  شدیمن م بیفقط نص وروزا فقط  نیا دیکه با

  .«ربود؟

رو از   یاهیو س ومدنیم دیسف یهاف یلحظه بعدم ط هی

  اهمیس یبه خاطر فکرا  شدنیو باعث م بردنیم نیب

 االت ی فکر و خ  نیاز ا ییرها یخودمو سرزنش کنم. برا

به ساعت انداختم. زمان  یتکون دادم و نگاه یسر

به برگشتن مامان نمونده بود. خودمو به اتاقم  یادیز

رفتم  میو بعدم مستق  دمیپوش یرسوندم، لباس راحت

 یاساده یدست به کار شدم. غذا  عیآشپزخونه و سر

آشپزخونه بودنو به  زیم یکه رو ییدرست کردم و ظرفا
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  یرو یمنتقل کردم. دستمال ییظرفشو نکیو س نیماش

خودمو مامان  یبرا یاناهار ساده زیو م دمیکش زیم

  .دمیچ

 دنی. باددیتموم نشده بود که مامانم رس زیم دنیچ  هنوز

 ذاشتم،یم زیم ی آبو رو  من تو آشپزخونه که داشتم پارچ

کرد. اومد جلو و   نیشو مزصورت خسته  یلبخند

  :دی صورتمو بوس

سر   یقربونت برم من؛ موندم فردا پس فردا که بر-

 کنم؟ کاریخودت، من بدون تو چ یزندگ

  

که من   ییفکرشو کرده بودم. فکر فردا پس فردا خودمم

  ینگران ی جا یلیبرم و مامان بمونه تنها... البته خ

 یزن مستقل بود و زندگ هینبود، چون که مامان 

  حاتیخودشو داشت، شغل خودشو داشت، تفر یاجتماع

  کباریداشت که هرچند وقت  یخودشو داشت، دوستان

 یو در کل مامان زن رفتن،یدوره داشتن و با هم سفر م

مند بود. مطمئن بودم که بهره تنسیبود که از هنر شاد ز
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بود که به من  یای فقط از بابت دلبستگ شی اظهار نگران

  .داشته باشه یوابستگ ای ازیبه من ن نکهیداشت، نه ا
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شنونده بودم. مامان از  شتریخوردن ناهار من ب موقع

 سیعالوه بر تدر های. تازگگفتی م شیروز کار یشلوغ

رو هم به دست  یکتاب یترجمه  ،یانتفاع ریتو مدرسه غ

چرا   نکهیهمکارانش گفت، سِر ا یهاگرفته بود. از گله

  یهاطنت یاز ش  م،یواسه مراسم عقد دعوتشون نکرد

تموم مدت با لبخند بهش نگاه  .گفت یرستانیدب یدخترا

و اداشونو  گفتیاز شاگرداش م ی. وقتکردمیم
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که  تونستمی نم میفکر یها با تموم مشغله اورد،یدرم

 .نخندم

   

با کمک  ،یمروزیچرت کوتاِه ن هیاز ناهار و  بعد

و شام  میبه اوضاع خونه سر و سامون داد گهیهمد

  .میپخت

از جانب  امیپ  ایتماس  هیبعد از ظهرمو تو انتظار  تموم

  .بودم مانیپ

بودم.   ستادهی ا اطیروبه ح یسالن کنار پنجره  یتو

شده  کیزود تار یلیروز مهرماه بود و هوا خ نیآخر

.  دادیم  یشب بارون هی خبر از  یبود و آسموِن ابر

بار چکش کردم  نیدستم بود. واسه هزارم یتو میگوش

شو آوردم و روش نبود. شماره مانیاز پ یخبر  یول

  یسبز رنگ رو برا کونی آ نکهیمکث کردم، قبل از ا

  :مامان متوقفم کرد یتماس لمس کنم، صدا یبرقرار

 آشپزخونه ایمامان ب ختمیر ییجان چا نیثم-
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  شرتمییسو بی ج یقفل کردم و تو موی گوش یصفحه

 .تم و رفتم آشپزخونهانداختمش. پنجره رو بس

 رونیب  نتیقندون رو از تو کاب کهی مامان در حال 

 ذاشتشیم  ییچا یکنار فنجونا  ز،یم یو رو دیکشیم

  :گفت

  نجایا انیم اوشیزنگ زد، دارن با س بایشک-

  :کردم تعجب

 !زنگ زد؟ یکِ -

  

  یچاشن هیکنا یبهم انداخت و کم ینگاه مین مامان

  :لحنش کرد

خسته کنار پنجره عاشِق دل هیکه تو مثل  یاون موقع-

 زنگ زد  یو تو عالم خودت غرق بود ی بود سادهیوا

  

تموم  مویی چا باینشستم. تقر زیزدم و پشت م یلبخند

  :کرده بودم که مامان گفت

  دعواتون شده؟ یروز اول ن ینکنه هم ن؟یشده ثم یچ-
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خوبه؟ فقط   ی باهم؟ همه چ میدار یینه مامان چه دعوا-

  اوشیو س با یشک نکهیتا قبل از ا رمیکسلم. م کمیمن 

 .سرحال شم رمیدوش بگ هی انیب
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بپرسه از  یاگه یمامان سوال د نکه یقبل از ا و

دوش مفصل از حموم   هیآشپزخونه خارج شدم. بعد از 

مامان شوفاژ اتاقمو روشن کرده بود و   رون،یاومدم ب
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  دهیچیرو دور تنم پ یکوتاه یاتاق گرم بود. حوله  یهوا

از   یچک کردم، خبر مویگوش یبودم. قبل از هرکار

و  دمیموهامو سشوار کش یحوصلگینبود. با ب مانیپ

و  دمیپوش ییبایم. لباس زرد رنگ زپشت سرم بست 

  .هم مهمون صورتم کردم یش یمختصر آرا 

نه لباس رنِگ شاد نه دوش مفصل  میدِم اسب یموها نه

کدوم نتونستن منو سرحال  چیمختصر ه شیو نه آرا

باشه نبود که  دیکه با یکه اون ینه تا وقت ارن،یب

 .نهی بب هامویی بایز

  

من حرف  یه یزیجه هیدر مورد ته بایو شک مامان

 نییرو باال پا یویت  یهاشبکه  اوشیو س زدنیم

  .کردیم

که  ینیاعصاب خرد کنم گرفتم و ح یاز گوش نگاهمو

به مامان نگاه کردم که  دادمیم یمو تو انگشتم بازحلقه 

  :گفتیداشت م
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در نظر گرفتم، حاال   نیرو واسه جهاز ثم  یمبلغ هیمن -

وام  هیاگه پول کم اومد  م،ی شروع کن رودهایاز فردا خر

 رو اونم حساب کنم تونمیهم هست، م

  

که پوست کنده بود رو به  یاز پرتقال ییهاپره بایشک

  :گرفت و رو به مامان گفت  اوشیسمت س

وا!! ماماِن من وام چرا؟ منم پول دارم، اگه کم اومد رو -

 من حساب کن

  

دست از سِر  خوردیپرتقالشو م کهیدرحال  اوشیس

  :برداشت یوی ت یهاشبکه 

به ما  نیخانوم، پول خواست الیل گهیراست م بایشک-

 مثل خواهر خودمه نیثم ن،یبگ

  

  :و گفتم دمیم دست کشبا حلقه یباز از

من که بهتون  ست؛یکارا ن نیاز ا چکدومی به ه یازین-

رو داره،   یلوازم ضرور یهمه مانیپ یگفتم خونه 
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که اونم بعدا سِر فرصت  یجزئ   لیوسا یسر  هی مونهیم

 رهی. مامان بره واسه جهاز من وام بگمیری گیخودمون م

 !؟یچ گهیقرض کنه؟! د ای

  

دخترم گفتم که خودم پول دارم اگه کم اومد وام -

حاال  شه؛یکه نم یخشک و خال  ینجوری. بعدم همرمیگیم

 یکم دار ایچ  مینیبب م،ینیبب مانویپ یخونه میروز بر هی

 م یکه بخر

  

  هیو به مبل تک زیم یگذاشت رو شووهیبشقاب م بایشک

  :پا انداخت یداد و پاشو رو

  مینیبب میصبر کن دیاول با یآره منم موافقم مامان؛ ول-

دوماِد  یخونه یشون، کبانو، خواهر محترمه وشیپر

 میبعد بر کنن،ی م هیمارو تخل

  

 یش گرفته بود ولخنده بایاز لحن شک نکهیبا ا اوشیس

  :اسمشو با سرزنش صدا کرد
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 !بایشک-

  

  :باال انداخت و به من نگاه کرد یاشونه  الیخی ب بایشک

نکنه خواهر شوهرت حالتو  ؟یتو چرا انقدر دپرس-

  گرفته؟

  قصه نباف من خوبم یالک-
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  :باال انداخت و به من نگاه کرد یاشونه  الیخی ب بایشک

نکنه خواهر شوهرت حالتو  ؟یتو چرا انقدر دپرس-

  گرفته؟

  قصه نباف من خوبم یالک-

 

کنه،  دایدلخواهشو پ یباالخره موفق شد شبکه  اوشیس

از   بایسرزدن به غذا رفت آشپزخونه؛ شک یمامان برا

  :جاش بلند شد و اومد کنار من نشست
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  داتویخر یهمه  ها،ی نخر یچی ه نجایاز ا نیثم گمیم-

 هی سیپار گنیم یخر؛ وااونور ب یرفت یبذار وقت

  داره که نگو  ییهافروشگاه 

  نه ای شهیصادر م مینیبب مییزای فعال منتظر و-

نوبت مصاحبه دادن حتما  ی. چرا نشه؟ وقت شهیصادر م-

  گهید دنیهم م زایو

 

  :ذوق داشت من نداشتم. گفتم بایکه شک یاونقدر

  رمی بگو از اونجا واست بگ یخواست  یهرچ-

  آماده کردم ستیل هیاتفاقا  ،یآره خوب شد گفت-

 

م به شونه یا. ضربهدمیخند تعارفشیبه لحِن ب حالیب

  :زد

. نکنه یخوشحال باش. مثال تازه عروس کم یچته تو؟! -

  !حرفتون شده؟
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  .نگاهمون کرد یرچشمیز اوشیس

  ستی ن ینه طور-

پر زرق و برقش  یهاو فروشگاه  سیاز پار گهید کمی

 دم،ینشون نم یچندان اقی من اشت دیکه د یگفت و وقت

 یو ب یمامان. دلتنگ شی داد بره آشپزخونه پ حیترج

  .بود دهیامونمو بر یقرار

  اوشیس یمورد عالقه یبه برنامه تفاوتیب یچشما  با

چشم   اوشی. س کردمینگاه م شدیپخش م یو یکه از ت

  یجیمه یکه صحنه  یو گهگاه گرفتی نم یویاز ت

من رو هم به  کردیم یسع ومد،یو به وجد م دیدیم

  :راغب کنه دنشید

  شکارو نیا نیبب نیثم نیثم-

 

راز بقا  یکه »آخه برنامه کردمی من با خودم فکر م و

  .«دوسش دارن؟ نقدریمردها ا نیداره که ا یچ

و مامان  دیچ یسالن م زیم  یشامو رو یظرفها   بایشک

به مبل   یجور اوشیکماکان تو آشپزخونه بود. س
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زدن به زور از   فونویزنگ آ یوقت یبود که حت دهیچسب

بود، اول  رهیخ یو یکه به ت نطوریجاش بلند شد. هم

شد، بعد  زیخ میزانوهاش گذاشت، بعد ن  یدستاشو رو

  بایکه شک یقدم حرکت کرد و تا وقت هی ستادیصاف ا

  :گفت

اون جک و جونورها   دنی د الیخیب قهیدو دق اوشیس-

  ؟یشنوینم فونویآ ی. صداهیک نیبشو بب

که   فونینگرفت... باالخره به طرف آ یو  یچشم از ت 

»داوود  یآقا یسالن بود رفت. صدا یگه یسمت د

. نگاهم  دیچ یپیراز بقا، تو سالن م یندهیگو نده«ینما

  یدیاوج ناام. تو  مانیبود و حواسم پرِت پ یو یسمت ت

بعد برگشت وسط   قهیدق هیکمتر از  اوشیبودم که، س

  :فتبلند گ یسالن و با صدا

  !. باجناقم اومدهزیبذار سِر م مگه یبشقاب د هی بایشک-

***  
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از جام بلند    اریاختیانگار بهم برق وصل کردن، ب هوی

  :گفتم  یزده و لرزون جانیه یشدم و با صدا 

 !مانه؟یپ-

  

من متعجب بود، با خنده  یکه از حرکت جو زده اوشیس

  :نگام کرد و گفت

 دفعه هی! چه گل از گلت شکفت مانهیبله... پ-
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  :هم اومد کنار ما و دستشو دور گردنم انداخت  بایشک

 بگو  نویهم-

  

  :رو از دور گردنم باز کردم بایشک دست

 اععه نکن-

  

  :رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 اد؟ی م مانیپ یچطور نگفت نیثم-

  

راه افتادم   ع یباال انداختم و سر یابه مامان شونه  رو

  :گفت بایها. شکسمت پله 

 ن؟ی ثم یریکجا م-

  

دستمو تو هوا   رفتم،یهارو باال متند تند پله کهی درحال

  :تکون دادم
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 بندازم سرم ی روسر رمیم-

  

  :آروم گفت اوشیس

 !ره؟یگی مگه آدم از شوهرش رو م-

  

 دمیرو شن بای ها رو تموم کنم حرف شکپله نکهیاز ا قبل

  :گفت اوش یکه به س

 مان یپ ِش یپ ست؛ی خاطر شوهرش ن! بهیاتو چقدر ساده-

 . دستور آقاشونه رهیمجبوره از تو رو بگ

  

ساده  یشال مشک هیخودمو پرت کردم تو اتاقم و  عیسر

که به خرج  یانداختم رو موهام. با تموم سرعت عمل

 یاومده بود تو مانیپ ن،ییپا دمیرس یدادم بازم وقت

 .هنوز همشون سِرپا بودن یسالن، ول

  

  سالم-
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با شوق نگام   مانیهمشون برگشت سمت من. پ نگاه

کرد و آروم جواب سالممو داد. جلو رفتم و باهاش  

  :دست دادم

  ی خوش اومد-

 

. مامان د یبود که به روم پاش یافتهیلبخند ش  جوابم

  :گفت

 چقدر زحمت افتاده  مانیپ نیبب-

  

بود و دسته  بایکه تو دست شک ینیریش  یهاجعبه  به

که دست مامان بود نگاه کردم. مامان اومد جلو و   یگل

  :گل رو به سمتم گرفت

 واسه تو آورده البته  نویا-

  

تشکر کردم. کم   مانیرو از مامان گرفتم و رو به پ گل

  یرنگ یآب ین یاون شب ج یبپوشه، ول نی ج ومدیم شیپ

رنگش،  رهیتبا اون کت  بیپاش کرده بود که در ترک
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ازش   تونستمینم داد،ینشونش م شهیاز هم ترپ ی خوشت

  .چشم بردارم

  :ننی بش زیهمه رو تعارف کرد که سِر م مامان

 دمیشام؛ غذارو کش نیا یها ببچه-

  

  :گذاشت  مانیدستشو پشت پ اوشیس

 که مادر زنت دوست داره میبر ایب-

  

  اوشیاز من گرفت و با س قشوینگاِه کشدار و عم مانیپ

گرفته  مینیب ک یکه گل رو نزد نجوریهمراه شد. منم هم

 مانیچشمم به پ دم،یکشیبودم و با ولع عطرشو نفس م

 .بود

  یانگار معجزه شده بود، اصال انتظار نداشتم اونجور  

اونجا. دسته گل رو  ادیب خبریکنه و ب زمیبخواد سورپرا 

رو   ییبایگلدون ز  نکهیبه آشپزخونه بردم و بعد از ا

  .اپن یبراش انتخاب کردم، گذاشتمش رو
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  نهیبش مانیپ  نکهیو قبل از ا یغذاخور ز یسمت م رفتم

  :گفتم

  کنم زونیکتتو بده آو یخوایم-
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  نهیبش مانیپ  نکهیو قبل از ا یغذاخور ز یسمت م رفتم

  :گفتم

  کنم زونیکتتو بده آو یخوایم-
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 قرارشیرو از تنش َکند و دادش دست من. انقدر ب کت

بود و اگه شرِم  یمتیبودم که همون کت هم برام غن

کت رو تنم کنم و  دادمیم ح یحضور خونوادم نبود، ترج

کت رو از خودم جدا کردم و  یلیمی. با بز یسِر م نمیبش

کنار   ز،یکردم و برگشتم سرم زونشیآو زیآواز رخت 

 .نشستم مانیپ

 مانیو پ اوشیاومد که س شیپ نیموقع شام، فرصت ا 

طبع و  مرد شوخ اوشیبشن. س یمیباهم صم شتریب

  کردمی خدارو شکر م ی! ولمانیبود، برعکس پ یراحت

 نشونیب خیکم کم  نکهیشون باهم خوبه. و از اکه رابطه 

 دن،یخندیو م کردنیم یو با هم شوخ   شدیشکسته م

  .راحت شده بود المیخ

  

زمان دستمونو به سمت هم مانیلحظه من و پ هی

و دستمون به هم برخورد کرد و  مینمکدون دراز کرد

به  دادینمکدونو م یوقت مانی. پمیهردو به هم نگاه کرد

بدنش   یباال یمن، دستمو آروم تو دستش گرفت. دما

تونستم نگاهمو ازش   یسختضربان قلبمو باال برد. به 

از   یخوردم و ک یشام چ  دمیاصال نفهم گهی. درمیبگ
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نگاه   ریرو جمع کردم. ز  زیم یبلند شدم و ک زیسرم

 یوقت ز،ی. موقع جمع کردن مومدینفسم باال نم شره یخ

و  ییرایپذ نی آوردم، ح ینیر یو ش وهیو م یدستشیکه پ

 .در کل تموم مدت نگاهش همراهم بود

 

که   یعزم رفتن کردن. موقع بایو شک اوشیبعد س یکم 

باهاش رفتم اتاقش، لباس بپوشه  خواستی م بایشک

  شیبود و مشغول تن کردن بارون ستادهیا نهیآ  یجلو

  نهیآ یبودم و از تو ستادهیپشت سرش ا  که یبود. درحال

  :گفتم م،یدیدیهمو م

  ن؟یحاال چرا انقدر زود پاشد-

  !گهید رشماستیتقص-

  !ما؟ ریتقص-

  مانیآره تو و پ-

  :تعجب نگاهش کردم که گفت با

که آدم   نیکنی به هم نگاه م  رهیبامنظور و خ یجور هی-

اَه اَه اَه... عروس و دومادم انقدر  شه؛یمعذب م
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چندبار بهم اشاره کرد که  اوشمی! سا؟یحیو ب  مالحظهیب

 نجایبخواد شبو ا مانیپ دی شا م،ی»زودتر بلند شو بر

  «بمونه

  !کنمیبمونه؟! فکر نم نجایبخواد شبو ا مانیپ-

 

روم لباساش که فارغ شد، برگشت و روبه  دنیپوش از

  :و با لبخند گفت ستادیا

 نیفکر نکن. با ا ادی. توام زمیریم میبه هر حال ما دار-

تو  دونمیم د یبع دم،ید مانیکه من امشب از پ ییهانگاه 

  ...یامشب جون سالم به در ببر 

  

  یمامان به بهونه با،ی و شک اوشیس از رفتن بعد

رفت آشپزخونه.  ز،یم یرو  یهایدستش یبرداشتن پ

مبل نشستم.  یرو مانیو کنار پ دمیشالمو از سرم کش

  نکهیاز ا ی نگاه به آشپزخونه انداخت و وقت هی مانیپ

  :نداره مطمئن شد، آروم گفت دیمامان بهمون د

  میزودتر جمع کن که بر  نیثم-
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  :کردم و پچ زدم کیخودش سرمو بهش نزد  مثل

  !م؟یکجا بر-

  خودم؟  شیپ یا یب دیمون. مگه نگفتم از امشب باخونه -
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  رفته؟  وشیپر-

 

  :گفت کالفه

  میبردار که بر لتویآره... رفته... زود برو وسا -

 

  :بودم که باهاش برم یراض یول  کردمیم ناز

  امیب شهیآخه االن که نم-

 ...یایب دی االن با نیهم-

  

  دنیچشمام زحمت ناز کردنو به عهده گرفتن. باد نباریا

  :تنشو جلو کشد و دستمو گرفت یچشمام، کم

 یناز کن یهرچ  ؛یکنیم موونهید یدار ن،یثم  خوامتیم-

خونه؛ اونجا تو فقط ناز  میبر اینه. ب نجایفقط ا دارم؛یخر

  کشمیکن، من فقط ناز م
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درنگ نبود. همونطور که  یجا  گهی! دخواستمشیم منم

به آشپزخونه انداختم.  یدستم تو دستش بود، نگاه 

  یرو شوگهیکه دست د دی از نگاهم حرفمو فهم مانیپ

  :دستم گذاشت و گفت

  زنمی تو برو آماده شو من با مامانت حرف م-

 

  :دستمو فشرد و دوباره گفت یکم دیکه د تعللمو

  نمیری ش گهیبرو د-

 

 م،یآزاد کردم و آروم بلند شدم. چشم تو چشم بود دستمو

تر و  گام به عقب برداشتم، گام دومو بلندتر و مطمئن هی

  دانیکه از مرکز م یگام سوم و گام چهارم. کم

کمتر شد و  شیچشماش دور شدم، ربا  یسیمغناط

 .هاو برم سمت پله  رمیتونستم نگاهمو بگ

  مویاز لوازم شخص یسر هیاز کمد برداشتم و  فمویک 

تهب و  به صورت مل ینگاه نهیآ  یتوش جا دادم. جلو
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که ممکن بود  یگلگونم انداختم. از فکر اتفاقات یهاگونه

  .دمیلبمو گز یگوشه فتهیاون شب ب

  یرو رو یبلند یرو از کمد برداشتم و بارون یبافت شال

باز کردم و باهمون  اطی. در اتاقمو با احتدم یلباسام پوش

 .هارفتم کنار پله  اطیاحت

خم شدم و گوش  یکم ن،ییها برم پااز پله  نکهیقبل از ا 

. آروم صحبت  ومدیم مانی مامان و پ یکردم. صدا  زیت

همونجا صبرکردم. صداشون   قهیدق هی. کمتر از کردنیم

. ظاهرا هردوشون منتظر من  نییکه قطع شد رفتم پا

دستم  ینسبتا بزرگ تو فیک یبودن، نگاِه مامان رو

 .موند

 مانیرو از پ یاواسته خ  نیطبق انتظارم، توقع چن 

بود که اوضاع کامال براش قابل  دایداشت و از نگاهش پ

بوده. دِم رفتن منو مادرانه بغل کرد و دستشو  ینیبشیپ

 یایفشرد، گو شنه یکه پشت سرم گذاشت و منو به س

ش بود. قبل از مادرانه ی هاهیها و توصتموم دغدغه

 .از آغوشش دل کندم هبغضم بشکن نکهیا

  :گفت نکهی به دستش داد و بعد از ا مانویمامان کت پ 
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  نیباش گهی مواظب همد-

 

  .راهمون کرد یبدرقه  نگاهشو

 

 

  

 

 ��من  ناشناس

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 

 

 ��ناشناس  جواب

@arezoochat 
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. زدیهم م یرعد و برق یشدت گرفته بود، گهگاه بارون

سِر  ی از دستم گرفت و کتش رو رو فویک مانیپ

تند و هماهنگ تا  یهاهردومون نگه داشت و با قدم

  .میرفت نیکنار ماش

  یهاجفتمون قفل سکوت بود، اما نفس یرو لبا  هرچند

  یحرفا گفت ی م هامونی ها و نظربازو نگاه نیسنگ

 میدیکه رس یقفل سکوت تا زمان  نی. امیدار ارینگفته بس

در خونه شکسته نشد. درو باز کرد و دستشو  یجلو

  :پشت کمرم گذاشت و به داخل دعوتم کرد

 برو تو -
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داخل خونه کامال  یخاموش بودن و فضا هاچراغ 

همچنان بند کمرم بود. خودشم  مانیبود. دسِت پ کیتار

ها رو روشن کنه اومد تو و درو بست. منتظر بودم المپ 

هم جلو آورد و دستاشو دور کمرم  شوگهیدست د یول

گوشم گرفت و عطر تنمو   کیقفل کرد و سرشو نزد

شده بود و  هامون شکسته  بدن نی. مرز بدینفس کش

به  ی! چرخشرفتینفس لرزون من رفته رفته داشت م

و آروم تو گوشم  دیسرم دادم، لباش به گوشم چسب

  :گفت

 چشماتو ببند -

  

  :منم آروم بود یصدا

  ؟یواسه چ-

 فقط ببند-

  

@
mahbookslibrary



به حرفش  یول دمیدینم یز یبود و چ کی تار نکهیا با

گوش کردم و چشمامو بستم. همونطور که منو در 

  :تکون خورد یبرگرفته بود، کم

 ا ینگاه نکن-

  

. ناخواسته پلکامو  سوزوندیپوستمو م هاشنفس

  :هم فشار دادم و با خنده گفتم  یتر رومحکم 

 نه-

  

بود. کمرمو  دهیچیخونه پ  یتو یریخوب و دلپذ یبو

رو با هم    یکرد. چند قدم تمیفشرد و رو به جلو هدا

هام به  دستاشو باال آورد و از پشت دور شونه مویرفت

  :دیمو بوسشون زد و گونههم گره

 حاال چشماتو باز کن-

  

که باز کردم ابروهام از تعجب بود که باال  چشمامو

رفتن. دور تا دور سالن رو از نظر گذروندم و دست 
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سرخ رنگ   یهاپام افتاد که با گلبرگ  شی خر نگام به پآ

 .شده بود دهیپوش

با چشم باز بهتر تونستم عطر خوش اون همه گل سرخ  

رو استشمام کنم. انگار که وسط گلستان بودم. بعد از  

شد که با   ده یکش وارهایگلها نگاهم به سمت سقف و د

با  شد،یساطع م LED یهاکه از المپ  ینور قرمز رنگ 

شده بودن. خونه رنگ و   یقرمز نورپرداز یهاقلب

  .مثل قلب من تعشق گرفته بود، درس یبو

بهم احساس خوب و  یبه قدر مان،یکار پ نیا

  ریداده بود که زبونم بند اومده بود. غافلگ یبخشجان یه

چشمام تر شده بود.   یشده بودم و از شوق، گوشه 

لبم   یلبخند رو دنیبرگشتم و تو چشماش نگاه کردم. باد

با  د،یبوس مویشونیزد و پ یو برق چشمام، لبخند گرم

 کیبه  کیو  رداشتب میشونیمکث لبهاشو از پ

انقدر آروم و عاشقانه که تموم وجودم   د،ی چشمامم بوس 

و به  دیکش ترن یی. لباشو پاشدیو سست م یداشت خال

فاصله از لبهام نگهشون  نی سمت لبهام آورد و تو کمتر

 .داشت
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هاش گرم بود اما باعث لرزش لبهام شد. نفس  نکهیبا ا 

  یو تو چشماش نگاه کردم. باده دمینگاهمو باال کش

  شهیاز هم ششونمیتر بود و آتناب  شهیچشماش از هم

به وجودم   یباز ش یو آت یگساربه باده لی تر. مسوزنده

فت و همونجا تر در برم گررعشه انداخته بود. تنگ

  :لبم گفت کینزد

  ی لرزیم یدار-
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و  نهیس نیب یی چشماش گرفتم و به جا یاز لُخت  نگاهمو

هم گذاشتم. اجازه  یشدم و بعد پلکامو رو  رهیگردنش خ

  دیکمرم باال کش یداد تو حال خودم باشم. دستاشو از رو

باز کرد و  مویو شالمو از سرم درآورد. کمربند بارون

بار لمس  هامو نوازش. شونهدیکش رونیاونم از تنم ب

 نیدستاشو ب نباریاز بند آزاد کرد. ا مو کرد و موها

فس موهام ن نیب ییموهام برد و سرشو خم کرد و جا

  :پر از حس. دم گوشم گفت ق،یعم د،یکش

 م؟یبرقص-

  

که به  یسرخ رنگ یهاگلبرگ نیگرفت و از ب دستمو

.  میرد شد شدن،یم یکه وسط سالن بود منته یقلب بزرگ

پخش رو روشن کرد و آهنگ آروم و  ستمیس

 مانیکردن منو پ یپخش شد. بساط عاشق یاعاشقانه

بود و نور کم و  یزییجور بود اون شب؛ بارون پا 

من و  فیحو تن ن مانیپ یحام یرقص دونفره و بازوها
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که دست آخر طاقت از کف دادن و به  یداغ یلبها

 .لرزون من مهر شدن یلبها

  

   .دیشد و مارو به آتش کش یاما جرقه  نیبوسه ب اون

معرکه رو به دست  مانیبه پا شده بود. پ یامعرکه

 نیگر گرفت. ب میکه باهم آتش زد یاگرفت. بوسه 

نبودم. انگار داشتم   نیزم یرو گهیآغوشش انگار د

به رسم سوختن، به  یانه مثل پروانه  ای کردم،ی پرواز م

  .زدمیپر پر م یوونگیبه رسم د ،یرسم عاشق

باعث  صمی حر  یهاگوش  ریش زعاشقانه یهازمزمه 

  .زبونه بکشه  شتریب شیآت یها شعله شدیم

هاش غرق کرد. بوسه  کرانی ب یایدر یمنو تو عاشقانه

حجم تنش حبس کرد و فاتحانه    ریز انمویمالکانه تن عر

هم   ینیکرد، قصد عقب نش نییتنم تع یقلمروهاشو رو

 یکه عقب بکشه، نه تا وقت  خواستممینداشت. مطلقا نم

  .هاش بودنکه جانم گفتن یکه دستهاش بود، نه تا وقت

ما فقط عشق بود و عشق بود و  نیشب ب ونا

  .یآغوشهم
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  یکه تنها مرز و فاصله یا! لحظه خواستمشیم چقدر

از  قیعم یرفتن بدون برگشت، با درد هی یما ط نیب

 :رفت، عطش خواستنم مفرط شد و به قول فروغ نیب

  

 ش یکه بفشردم بر خو خواهمش یم»

  

 را دایبفشرد مِن ش شیخو بر

  

 سخت  چدیپ چد،ی بپ میهست بر

  

 بازوان گرم و توانا را  آن

  

 م یگردن و موها یال به ال در

  

 شینفس ها میکند نس گردش
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 وندمیبنوشدم که پ نوشد،

  

 شی ایبه در شیرود تلخ خو  با

  

 و داغ و پرعطش و لرزان یوحش

  

 گر ی سرکش باز یهاشعله  چون

  

 ردیبه همهمه درگ ردمیدرگ

  

  «بماند در بستر خاکسترم

***  
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که به   یزینرم و ر ی هابا بوسه  مان،یبعد پ روز

کرد.  داریمنو از خواب ب زدیم مبرهنه  یسرشونه 

خوردم. تو    یتخت تکون یچشمامو باز کردم و تو

شامپو و  ی دار بود و بوصورتم نگاه کرد. موهاش نم 

 ی برهنه رو یزد. با باال تنه   مینیب ریآشناش ز ویافترش

  :تخت کنار من بود

  !خوابه یم رهی گی دارم من! تا لنگ ظهر م یچه زن تنبل-

  ساعت چنده؟-
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  بعد از ظهر کی-

  ؟یشد داریب یتو ک-

هم سر و صدا  ی. رفتم دوش گرفتم، کلشیساعت پ هی-

  ینشد داریب یکردم ول

  بارون بند اومده؟-

 برات معجون درست کردم ایآره؛ ب-

  

شدم و به تاج   زیخمیرو به سمتم گرفت. ن ی ماگ بزرگ و

 نمیس یدادم. لباس تنم نبود، لحافو باال  هیتخت تک

شو با ذره  هیکه  یو ماگو ازش گرفتم. در حال دمیکش

نگاه کردم، با لبخند  مانیبه پ کردم،یقاشق مزه مزه م

  :گفت

  که؟؟ یخوب-

  نهی ریش یلیخ  نیاوهوم... ا-

 بخور خوبه برات -
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قطره از معجونو که  هیسرشو جلو آورد و  بعدم

لحظه   هیلبم مونده بود رو با زبونش پاک کرد.  یگوشه

و چشمامو بستم. ماگ تو دستمو گرفتم باالتر  دیتنم لرز

  :و آروم گفتم زهیکه نر

 ...مانیپ-

  

 تونست یم یمتفاوت یزدن اسمش تو اون لحظه معان صدا

... در ازیعشق، ن دن،یکش شیداشته باشه؛ پس زدن، پ

  :داون زمزمه کر یمعان ن یجواب تمام ا

 مانیجاِن پ-

  

 یلحافو از روم کنار زد و به پررنگ کردن رد پا و

هام تنم مشغول شد. پلک یهاش روبوسه ی کمرنگ شده

  یخم شدم و ماگو رو یهم افتاد، به سخت  یرو یالحظه 

  .گذاشتم و خودمو به دستاش سپردم زیم
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که تو وجودم   یکه رخوت جزئ یکوتاه یاز عشقباز بعد

 ی هابودم و قطره ستادهیدوش ا ریبرد، ز نیبود رو از ب

 یاشه ی. از اتاقک شخوردنیتنم سر م یآب گرم رو

رو از  ی رنگ دیسف یاومدم حوله رونیحموم که ب

و موهامو همونجا   دمیچیها برداشتم و دور بدنم پقفسه

 کی اتاق. تون یآورده بود تو فمویک مانیخشک کردم. پ 

  نیگزی و جا دمیکش رونی رو از توش ب  یتاهبافت کو

اتاق  یکمدها یتو لمویوسا یتنم کردم و باق یحوله 

قبل که  یکه دفعه یلی وسا هیبغل دست بق ،یکنار

بود، گذاشتم. دوباره به اتاق   دهیش بودم برام خرخونه 

 هاحفهتخت کنار زدم، مل یخواب برگشتم و لحافو از رو 

داخل حموم انداختم  ییشولباس  یرو عوض کردم و تو

ها پله  ی. رون ییپا یو تخت رو مرتب کردم و رفتم طبقه

. دستمو به دیکش ریدلم ت ری رفت و ز جیلحظه سرم گ هی

. حالم که ستادمیا ها گرفتم و چند لحظه همونجانرده

هارو  پله  یشتر یو آرامش ب اطیبا احت بارنیبهتر شد ا

کف خونه با پاهام   یهاک ی ن رفتم. برخورد سرامییپا

  تیسالن هنوزم قابل یتو ی هاباعث شد سردم بشه. گل

 یتو مانیداشتن که با عطرشون مستم کنن. پ نویا
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 رهی گاز جز یرو رو یکی کوچ یآشپزخونه بود، تابه

  :. لبخند زدمزدیداخلش رو هم م اتیگذاشته بود و محتو

  !ی هم بلد یآشپز دونستمینم-
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   :به سرتا پام انداخت یگرم نگاه
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 ییزایچ  هیها قتو ی... بعضستمیکه بلد ن یآشپز-

 کنم یدرست م

  

  رهیبلند پشت جز هیپا یصندل  یرو اطی همون احت با

  :ناخونک زدم هاتونینشستم و به ظرف ز

 ؟یپزیم یدار یچ-

  

 یتو تونیز یمونده یو باق دیمو بوسولع گونه  با

  :دستمو خورد

به  میفرانسه، شروع کن میریم میگفتم حاال که دار-

  یفرانسو یخوردن غذاها 

  :گرد شد چشام

  ؟یپز یم یفرانسو یغذا یدار-

  :دیخند

  آره ادیاگه املت جزِء غذاها به حساب ب-

  ! چقدر هوس کردمیآخ جون املت فرانسو-
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  :نگام کرد یشک ساختگ با

  !؟یحامله شد  یروز اول نیشد؟ نکنه هم یچ-

  :به سمتش پرت کردم هاروتون یاز ز یکی

  مزه یلوِس ب-

  :تو هوا گرفت تونو یخنده ز با

  یبَع... دست به زنم که دار-

من لبخندش کمرنگ شد و   یبا خنده دم،یمنم خند نباریا

  :تو صورتم گفت رهیمحو من شد و خ

  جان یا-

شد. املت که حاضر   یکیروز ناهار و صبحونمون  اون

کنار من نشست و دستمو گرفت و  یصندل یشد اومد رو

غذا که   هیپاش نشوند. خوردن  یبلندم کرد و منو رو

پاش نشسته  یکه رو ی بود، درحا مانیپخت پدست

که  یاهاش که قبل و بعد هر لقمه بوسه یبودم، با چاشن 

زن عاشق   هیکاشت! مگه ی لبم م یرو گرفت، یبرام م

  خواست؟یم  یچ گهیعاشقانه د یهای فانتز نیااز  ریغ

  یزیمشتمه. تمام اون چ یتو  یخوشبخت کردمیحس م
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بود... عشق   مانیکنارم بود. پ خواستمیکه از خدا م

 .داشتم زیهمه چ جهیبود... در نت

  

که کردم، موفق شد  یاز غذا با وجود تموم مقاومت بعد

. رونیمنو کول کنه و با خودش از آشپزخونه ببره ب

کف خونه   یهاک یسرام -گفته بودم:  نکهیفقطم واسه ا

  چقدر سردن

برسه منو به اتاق خواب برد و  نیپام به زم نکهیا بدون

مهمون  یاماساژ حرفه هیدستاش منو به   نکهیبعد از ا

عاشقانه رو باهم   یهم آغوش هیبار  نیدوم یکردن، برا

و سرم  میآروم گرفت گهیتو اغوش همد ی. وقتمیرقم زد

موهام، انگشتامو   یبود و دستش تو شنه یس یرو

  یکه رو یازخم کهنه  یجا وشکمش سر دادم  یرو

   :پوستش مونده بود رو لمس کردم

  مان؟یپ-

  جونم؟-

  بدنت؟ یرو هی سوختگ یجا نیا-
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پوستش مونده بود رو لمس  یکه رو یازخم کهنه یجا

   :کردم

  مان؟یپ-

  جونم؟-

  بدنت؟ یرو هی سوختگ یجا نیا-

لحظه حرکت دستش متوقف شد و دوباره نوازش  هی

 .موهامو از سر گرفت

 

سرمو باال گرفتم و به   زنهینم یساکته و حرف دمید یوقت 

به  یصورتش نگاه کردم. غم چشماش متعجبم کرد. وقت

  :اشتحرف اومد صداشم غم د

  هیماِل دوران بچگ-
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  !یبهم نگفت هاتی وقت از بچگ چیه-

واسه  یجالب زیچ چیمن ه یهای مطمئن باش تو بچگ-

  ستین دنیشن

که مربوط به تو باشه واسه من جالب و   یز یهرچ-

  هیدنیشن

  هیداستانش طوالن-

 وقته. پس بگو  میدار ادیکه االن ما ز یزیچ-

  

  رهیخ ینامعلوم یاز چشمام گرفت و به نقطه  نگاهشو

 :نهیبیجلو چشماش م شوی شد، انگار که داره کل بچگ

  

شروع کنم که خودم  یاز کجا شروع کنم؟ بهتره از وقت-

که نقلشو بارها از   ییبودم، روزا ومدهین  ایهنوز به دن

که حاج  یی. روزادمیشن امرزم یزبون مادربزرگ خداب

ساده بود که هر ماه  ونیراننده کام هیمحمد، پدرم، 

تهران.  اوردهیجنس م نش یهرمزگان با ماش رفتهیم

  نیو ا شیو لباس و لوازم آرا فشو ک فیمثل ک ییجنسا
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بندر   یاز باراندازا یکی. پدِر مادرم، مسئول زایجور چ 

هر ماهه باالخره پدرم   یرفت و آمدها  نیبوده، تو ا

که  جورنی. مادرم تک فرزند بوده، انه یبیمادرمو م

بوده واسه  یرزنیش کرد،یم فیمادربزرگم تعر 

 هِ یشب ؛مادرمم  هیمن از لحاظ ظاهر شب گفتیخودش... م

حاج محمد   نیب یعاشق یها جرقه  نیمهناز. باالخره اول

  اهیعشق دختر نقابدار و چشم س شه،یو مهناز زده م

بوده واسه  یحتماً داستان ون،یراننده کام هیبندر با 

خودش. پدرم پسِر دوِم خونواده بوده و برادر بزرگترش  

عمو باشه، اون موقع هنوز زن نگرفته بوده، که خان

واسه   کمی  خوانیپدرم ازش م یخونواده نیمواسه ه

عمو  تا خان  کشهیطول م یسال هیزن گرفتن صبر کنه. 

مون سال پدِرمادرم تو ه هی نیتو ا یول  ره،یزن بگ

. بعد از اونم مهناز و  رهیم  ایبارانداز کنار ساحل از دن

و  کننیم یزندگ نابیم رنیمادربزرگم از بندرعباس م

مدت مهنازو گم  هی تاکه حاج محمد    شهی م نجوریا

جنگ بوده، برادر   یهاسال نی. اون موقع آخرکنهیم

و حاج   شهیم دیجبهه و شه رهیحاج محمد م کتریکوچ

  دیشه کترشمی محمدم که عشقشو گم کرده و برادر کوچ

طول   ادیز یول شهیجبهه م ی و راه بُرهیجا مشده از همه
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تهران.  گردهیو برم شه یکه جنگ تموم م کشهینم

 هی خاطر همون هم که حاج محمد داره به یمذهب ینه یزم

تهران،  گردهیبرم یکه جبهه بوده. وقت هیاسال و خورده

طاهره بوده   نیاز اقوامشو که هم یکیره مادرش دخت

 دایحاج محمدم که به کل از پ ره،یگ یرو براش در نظر م

دِل  خوادی هم نم یشده و از طرف دیکردن مهناز ناام

مدتم تو فراق  هیشده و  دیشه  نشمادرشو که پسر جوو

ش نه بوده رو بشکنه، به خواسته شگه یپسر د هی

طاهره و  یخواستگار  رنیم نکهیتا ا گذرهی. مگهینم

عقد کنن و   نکهیقبل از ا یول  ذارنیقول و قراراشونو م

از دوستا  یک ی قیبشه، حاج محمد از طر یرسم هیقض

از  یرد هیبوده  ونیکه راننده کام شیمیقد یو همکارا

تا باالخره   زنهیم یو خالصه به هر در کنهیم دایمهناز پ

هنوز شوهر   فهمهیم ی و وقت کنهیم  دایآدرسشو پ

قول و قراراش با  یبه همه زنهینکرده، پشت پا م

  امیراحت  نیدنبال مهناز. البته به هم رهی طاهره و م

 کننیکارش پدر و مادرش طردش م نیخاطر انبوده، به

بوده، پس   ز ی تر از همه چبرنده  هنازخنجر عشق م یول

دنبال دلش. اون موقع مهناز و   رهیم نایا یبا همه 

 رهیمادربزرگم برگشته بودن بندرعباس، حاج محمدم م
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. چند ماه بعدم  کننیهمونجا و باهم ازدواج م

. اون امیم ایو من به دن  نهیشیازدواجشون به ثمر م

  کنه،یم سیسرو تأ  یبافها مهناز تازه کارگاه فرشموقع 

شرکت حمل و نقل   هی تونهیم یمدت کمحاج محمدم تو 

خوبشون کوتاه   یعمر روزا یراه بندازه. ول  یو باربر

 هیبوده. من هنوز دو سالم کامل نشده که مهناز 

  هیبا  مونهی. حاج محمد مرهیم ایو از دن رهیگیم یضیمر

دستش... .    یمادر رو یب یپسر بچه  هیحسرت و   ایدن

  یبکن که حاج محمد و مادربزرگم چ شوخودت تصور 

 شنونیم یاون روزا. پدر و مادِر حاج محمد وقت دنیکش

دنبال  انیو م  کننیشونو تموم مشده، قهر چند ساله  یچ

  .پسرشون
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مادِر حاج محمد   تاج،نیمه گفت،یم شهی هم مادربزرگم

طاهره  یدنایخاطر آه کشاعتقاد داشته مرِگ مهناز به 

تا آخرش  خونهیگوش حاج محمد م ریبوده و انقدر ز

بره تهران و  ومده،یهنوز سال مهناز ن کنهیم یکار

به  یشرط راض نی. حاج محمدم به ارهی طاهره رو بگ

هم قبول کنه. طاهره هم   و که طاهره من شهیازدواج م

کنه.  یبرام مادر دهیقول م یو حت کنهی اولش قبول م

 رهیو م دارهیکه حاج محمد منو برم شهیم ینجور یا

. کارشم کنهیم یتهران و اونجا با طاهره عروس

  شرفتیهم پ  شتریتو تهران ب یو حت دهیگسترش م
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تا مادربزرگم    برهینو مبار م  هی. فقط هرچند وقت کنهیم

   .نهیبمنو ب

ً یمن تقر گذره،یم ینجوریا یسال هی سه سالم بوده که  با

طاهره   وش،یاومدن پر ای. با به دنادیم ا یبه دن وشیپر

 هی یبچه  تونمیکه من خودم بچه دارم و نم ارهیبهونه م

کنه حاج   یکار خوادیم یجوریرو بزرگ کنم. ا گهیزن د

 یمادربزرگم تو بندرعباس. ول شیمحمد منو بفرسته پ

منو ببره  نکه یا یجا کنه،یم یاگه ید فکرحاج محمد 

تهران تا از من مواظبت کنه.   ارهیبندر، مادربزرگمو م

 شهیحاج محمد باز م یالیظهره که دِر و کی روز نزد هی

 ادیحاج محمد م نیچمدون از ماش هیو مادربزرگم با 

بچه به بغل، از تو بالکن   یو اونجاست که طاهره نییپا

  شهیشده. مادربزرگم هم برآبش نقش که نقشه نهیبیم

اون و  نیتو خونه ب شهیاز اون روز به بعد هم گفتیم

 شدیحرفشون م  زیچ هیطاهره دعوا بوده. هر روز سر 

بود. حاج محمدم که  دهیو آرامش از اون خونه پر کش

ش برگردونه، از خونه  به خونهآرامشو  تونه ینم نهیبیم

  یحت یهو گا  کنهی. خودشو تو کار غرق مشهیم یفرار

 اد،یم ایبه دن یاما دو سال بعد مهد ادیهام خونه نمشب
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طاهره  یحاج محمدم که عاشق پسر بوده با اومدن مهد

  یو از اون به بعد تو دعواها شهیم  زیبراش عز

 .رهیگ یمادربزرگم و طاهره، طرف طاهره رو م

 

بودن مادربزرگم تو اون خونه فقط به نفِع من بود. فقط   

دوسش داشتم،  یلیمنم خ داد،یم تیاون به من اهم

  .کردمیمامان صداش م یمادربزرگمه ول دونستمیم

سن من به   نکهیتا ا گذره،ی م ینجوریه مگه یسال د دو

 کنهیبا خودش فکر م . مادربزرگمم کهرسه یمدرسه م

پا به سن   گهیاز آب و ِگل دراومدم و خودشم د گهیمن د

طاهره رو نداره،  یگذاشته و تاب و توان روتُرش کردنا

و   کردمیم یقرار یو ب هیبندرعباس. منم گر رهیم ذارهیم

قبل از رفتنش، شبا موقع   یمامان نرو. حت گفتمیم

مامان من   -: دمیپرسیو م کردمیخواب با ترس نگاش م

 ؟ یریبخوابم که تو نم
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نفس  ی و تار شده بود و به سخت رهیت مانیپ نگاه

 یتخت نشسته بودم و برا یمنم دوزانو رو  د،یکشیم

ادامه  مانیش سراپا گوش بودم. پقصه یادامه دنیشن

 :داد

  

. از اون روز ادمه ی گهید نورویبه ا از رفتن مادربزرگم-

خونه   یشد. طاهره همه کاره اهیبه بعد روزگاِر من س

  لی. اواکردیرفتار م یموجود اضاف هیبود و با من مثل 

حاج محمد خونه نبود، رفتارش با من بد بود   یفقط وقت

نشون  شویحاج محمدم خوِد واقع  یجلو گهیکم داما کم

من اونو پدر خودم  یمحمد پدر من بود ول اج. حدادیم

 نکهی. با ادمی دی. من از چشماش فقط ترحم مدونستمینم

حال و   گهید یول دیدیطاهره رو م  یهای بدرفتار

  .دعوا و مرافعه باهاشو نداشت یحوصله 
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نفس  ی و تار شده بود و به سخت رهیت مانیپ نگاه

 یتخت نشسته بودم و برا یمنم دوزانو رو  د،یکشیم

ادامه  مانیش سراپا گوش بودم. پقصه یادامه دنیشن

  :داد

. از اون روز ادمه ی گهید نورویاز رفتن مادربزرگم به ا-

خونه   یشد. طاهره همه کاره اهیبه بعد روزگار من س

  لی. اواکردیرفتار م یموجود اضاف هیبود و با من مثل 

حاج محمد خونه نبود، رفتارش با من بد بود   یفقط وقت

نشون  شویحاج محمدم خوِد واقع  یجلو گهیاما کم کم د

من اونو پدر خودم  یمحمد پدر من بود ول ج. حادادیم

 نکهی. با ادمی دی. من از چشماش فقط ترحم مدونستمینم

حال و   گهید یول دیدیطاهره رو م  یهای بدرفتار

  .دعوا و مرافعه باهاشو نداشت یحوصله 
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بار کارنامه گرفتم،  نیاول  یکالس اول بودم و برا یوقت

 هی. رفتم تو اتاقم و دمیکل راه مدرسه تا خونه رو دو

هاشو حاج محمد دوست داشت بچه  دم،یلباس مرتب پوش

رژه  اطی. تا شب تو حدونستمیم نویمنم ا نهیمرتب بب

رو  الیدر و ی خونه. وقت ادیرفتم و منتظرش موندم تا ب

 خواستمی. من مدیاومد تو، منو د نشیماش باباز کرد و 

مو نشونش بدم. دوست داشتم تو چشماش  کارنامه 

.  کنهیکه بهم افتخار م نمی بب  نم،یاز ترحم بب ریغ یزیچ

بد برداشت کرد.  اطیاما اون، حضور اون شب منو تو ح

من زانو زد و  یشد. اومد روبه رو ادهیپ نیاز ماش

شوق کودکانه  هی ام گذاشت. من بشونه   یدستشو رو

مو نشونش بدم اون و تا خواستم کارنامه  کردم ی نگاش م

 .یشد یواسه خودت مرد گه یتو د مانیپ نیبب -گفت: "

که مثل مردها   یریبگ ادی دیبا یبزرگ بش دیبا گهید

نکن.  تیباباجان... انقدر مامان طاهره رو اذ یرفتار کن

اونو  یبه حرفش گوش کن. وقت گهیبهت م یزیچ یوقت

 یکار خوب نی . بعدم اشمیمنم ناراحت م یکن یم یعصبان

  ،یاونو بکن یکارا یسر راه من تا چغل ی ایکه م ستین

 "بابا؟ یدیفهم
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در کمال  یشوق تو چشمامو گرفته بود ول یجا  اشک

  ییم بچکه، با صداگونه  یاشکم رو  خواستمی نم یتخس

  یهای مهر یب یدر جواب همه  دیلرزی که از بغض م

  ستیاون مامان من ن-بلند گفتم:  یحاج محمد باصدا

 

تو اتاقم و  دمیکارنامه رو همونجا انداختم و دو بعدم

مو تا خوابم برد. حاج محمد کارنامه  کردم هیانقدر گر

بود اشتباه کرده. روز بعد   دهیبود و فهم دهید نیزم یرو

قلب من  یول دیدوچرخه خوشگل واسه من خر هی

  زایچ نیکه به دل گرفته بودم با ا یانهیشکسته بود و ک

به درس و  یا عالقه گهی. از اون به بعد دشدی جبران نم

 شدیده م ریز ونیدر م یکیهام مدرسه هم نداشتم. نمره

 .خواستنیو هر روز والدمو از مدرسه م

 

خوش به حال طاهره شده بود چون من از  ینجور یا 

طاهره به خودش اجازه  گهیچشم حاج محمد افتادم. د

تا منو   گشتی ش دنبال بهونه مکتکمم بزنه همه  دادیم

پس  هینه در حد  گمیک زدن که مبه باد کتک. کت رهیبگ
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 شدیتا مطمئن م زدیانقدر م لنگیش ایبا چوب  ؛یگردن

 ی الغر مردن یهفت هشت ساله  یپسر بچه  هیحقشو از 

  زدمیداد م ای  کردمیم هیگر زدیم یوقت لیپس گرفته. اوا

  گاشیفقط با حرص ن گهیرفته رفته سر شدم. د یول

 دیدیمنو م یتخس  یاونم وقت ومد،یدر نم کمی و ج کردمیم

 یپسر بچه  هیشدم به  لی. کم کم من تبدزدیبدتر م

همه   بانداشت.  یو پرخاشگر. خشم من تموم یعصبان

و  زدمیتو مدرسه، تو کوچه، همه رو م کردم؛یدعوا م

 ی. مهدیاز مهد ریکس رو دوست نداشتم، به غ چیه

حاج محمد و قاعدتاً من   یکرده زیپسر طاهره بود و عز

 یلیمن عاشقش بودم. خ یول بودمیازش متنفر م دیبا

هر وقت با   ادمهیدوسش داشتم، اونم منو دوست داشت. 

پشت  ومدی. مگرفتیطرف منو م کردم،یدعوا م وشیپر

و بلند بلند  کردیمسخره م وشویو پر شدیم میمن قا

ً بیتقر یسالم بود و مهد ازدهی. اون موقع من دیخندیم   ا

ش بود. حاج محمد تازه براش دوچرخه  شش ساله 

بلد نبود سوارش بشه. سر ظهر   یمهد یبود ول  دهیخر

  اطی ح یگوشه وشیبود و طاهره تو آشپزخونه بود. پر

  یمهد دمی. من که دکردیم ی بازنشسته بود و عروسک 

که دستم بودو  یکنه، توپ یدوچرخه سوار  ستیبلد ن
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رو گرفتم و  یو رفتم دست مهد اطیح یانداختم گوشه 

دستمو   هیبدم.  ادشیدوچرخه تا   یگذاشتمش رو

 گمویفرمون دوچرخه و دست د یگذاشته بودم رو

آروم رکاب  ومآر یو مهد نشیز یگذاشته بودم رو

  یاما کم کم خوشش اومد. وقت د،یترسی. اولش مزدیم

رمون دوچرخه رو ول کردم گرفته ف ادی گهیحس کردم د

دو سه  یرو ول کردم. مهد نشیبعدم ز هیو چند ثان

  ادی-رو با دوچرخه رفت و ذوق زده داد زد:  یمتر

  یگرفتم داداش
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خورد   یجلو چشمام دوچرخه چپه شد و مهد دمید هوی

و  دیبلند شد. لبخندم رو لبم ماس شهیگر یو صدا نیزم

 ی. کنار ابروش خورده بود به لبهیطرف مهد دمیدو

از آرنجاشم   یکیباغچه و پاره شده بود. زانوها و 

  .بود یزخم

آرومش کنم.  کردم یم یبلندش کردم و سع  نیزم یرو از

لباسم جر خورد. طاهره بود که  یهقیدفعه حس کردم  هی

  .و منو پرت کرد عقب دیکش شرتمویاز پشت ت

. کردمیروم نگاه م شیپ یوق زده به صحنه یچشما  با

خون کنار صورتش  دنیبا د ومد،یبند نم  یمهد یهیگر

  یهارو بغل کرد و با قدم  ی. طاهره مهددمیترس یلیخ

تند و اون صورت ترسناکش اومد طرف من. گوشمو تو 

و پرتم کرد جلو و وادارم کرد باهاش تا   چوند یدستش پ

 .خونه برم  یتو
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 هیکه کردم  یکه به خاطر غلط کردیم  دمیمدام تهد 

  .ارهیسرم م ییبال

  :گفتیم

  ذارمیت نممرده، زنده لیذل نییپا یندازیمنو م  یبچه -

 

به  دیبودم و مثل ب ستادهیهاِل خونه ا  یگوشه هی منم

  .دم یلرزیخودم م

  یدوچرخه سوار  خواستمیرو ننداختم، فقط م  یمهد من

  .بدم ادشی

رو آروم کرد رفت تو  یمهد نکهیبعد از ا  طاهره

برداشت و اومد سمت من. منم   خیس هی آشپزخونه و 

هم قرض گرفتم و حاال ندو   گهید یدوتا پا داشتم دوتا

 هاوونه یقاتل دنبالم کرده بود. مثل د هینگار بدو. ا یک

دنبالم  ختشیریگرد و ب  کلی. اونم با اون هدمیدویم

  نویرزمیز ی هاتند تند پله  دمیرس هک اطی. تو حدیدویم

. تا اومدم درو ببندم نیرزمیتو ز دمیو چپ نییرفتم پا

   .درو هول داد و اومد تو
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به  یو سر دی تلخ خند دیحرفاش که رس ینجا یبه ا مانیپ

 !کهیزن-لب زمزمه کرد:  ریتأسف تکون داد و ز

 

و درو از تو قفل کرد.  نیرزمیادامه داد: اومد تو ز بعدم

. گاز نیآنچنان زد تو صورتم که با مغز خوردم زم 

گرفت   خویبود. روشنش کرد و س نیرزمی تو ز یکی کنیپ

که  ی. از تصور کارکردمی روش. با وحشت نگاش م

به هم.  خوردیباهام بکنه دندونام از ترس م خواستیم

برداشتم سمت در، اونم  زیخ دلحظه که ازم غافل ش هی

خورد  زیاز ترس پام ل ره،یهجوم آورد سمتم که منو بگ 

خوردم و سرم شکست. خون از پشت  نی و از پشت زم

داغ شده   خیرفت. با س یاهی س شد و چشمام یسرم جار 

  :که گفت دمیشن دمش،یدیتار م ساد،ی باال سرم وا

بمونه   ادتی گهید یکه دفعه ارمیبه روزت م ییاالن بال-

 ی بش کیمن نزد یهابه بچه  یحق ندار
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  خویسنگدل س وونیح هیزد باال و مثل  شرتمو یت بعدم

خودم  یزدم که گوشا ادیفر ی. جور کممی گذاشت رو ش

  .از حال رفتم ادیکر شد و از درِد ز

  

  یشده و با چشماحرفشو قطع کرد، من شوک مانیپ

  شدی. باورم نمکردمیشکمش نگاه م یبه زخِم رو سیخ

داره بتونه با   کیکوچ یکه خودشم بچه  یزن، زن هیکه 

 .بکنه یکار نیپسر بچه چن هی

گاه کردم. اونم  چشمامو از بدنش گرفتم و به صورتش ن 

بود.  گهید یحواسش جا یول کردیبه من نگاه م

 یگرفت و ادامه یسرش گذاشت و نفس ریدستشو ز

  :حرفاشو گفت

 

تختم بودم، حاج محمد   یبه هوش اومدم رو یوقت-

و شکسته نگاهم  نیتخت نشسته بود و غمگ یگوشه

حضور اون برام مهم نبود. فقط بودن  ی. ولکردیم

که داره   دمشی سرم د یباال یمادربزرگم مهم بود که وقت
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بهم دادن. بغض  اروی انگار دن کنه،ی و ناله م هیگر

  :گفتیشد و بغلم کرد، همش م شتریمادربزرگم ب

  َکسم یبرات... پسر مظلومم، پسر ب  رهیمادرت بم-
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تختم بودم، حاج محمد   یبه هوش اومدم رو یوقت-

و شکسته نگاهم  نیتخت نشسته بود و غمگ یگوشه

حضور اون برام مهم نبود. فقط بودن  ی. ولکردیم

که داره   دمشی سرم د یباال یمادربزرگم مهم بود که وقت

بهم دادن. بغض  اروی انگار دن کنه،ی و ناله م هیگر

  :گفتیشد و بغلم کرد، همش م شتریمادربزرگم ب

  َکسمیر ب برات... پسر مظلومم، پس رهیمادرت بم-

 

. گفتینم یچی انداخته بود و ه نییمحمدم سرشو پا حاج

خونه و   ادیحاج محمد م یشِب اون روز وقت دمیبعداً فهم
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به باد کتک و  رهی گیطاهره رو م شهیمطلع م هیاز قض

نذاشت من  گهی. مادربزرگم دکنهیم رونشی از خونه ب

جمع کرد و منو با  لمویاونجا بمونم، همون روز وسا

  .سخودش برد بندرعبا

طالق رفتن  یتا پا هیقض ن یمحمد و طاهره سر ا حاج

کردن تا   یگرانقدر پدر و مادِر طاهره واسطه  یول

  .باالخره طاهره برگشت

ثبت نامم  دیمدرسه جد هی یبندرعباس مادربزرگم تو  تو

مادربزرگم روز به  یبهتر شد. هرچ میکرد. کم کم زندگ

و  شدمیم تریمن بزرگتر و قو  شد،یو ناتوان م ریروز پ

  یوقت دلم تنگ پدرم نشد. بعض چیمراقبش بودم. ه

  زمیم زیچ یو با خودش کل  زدیبهم سر م ومدیها موقت 

 .خواستمیاونو نم گهیمن د یاورد، ولیو م دیخریبرام م

مادربزرگم بودم. تا  شیتو بندرعباس پ میچهار سال و ن  

روز حاج محمد اومد دنبالم و به مادربزرگم   هی نکهیا

منو تحمل کنه. بهش قول  ی دور تونهینم گهیگفت که د

 ده،یکردن منو نم تیاذ یبه طاهره اجازه  گهیداد که د

خواهر و برادرش باشه و  شیپ دیبا مانیگفت که پ

@
mahbookslibrary



شد که من با حاج  یباالخره راض گممادربزر ینجور یا

 .محمد برگردم تهران

 

 شتریتهران. من ب میاون موقع تابستون بود که برگشت 

و  حیتفر رفتمی و باهاشون نم موندمیروزو تو اتاقم م

هنوزم   یبا من نداشت ول ی و اونور. طاهره کار نوریا

روز تو اتاقم بودم و  هی. دیباریم ظیاز نگاهش تنفر و غ

بلند گذاشته بودم و مشغول دمبل  یبا صدا کیموز هی

دِر اتاق با شدت باز شد و طاهره اومد  هویزدن بودم. 

اون ضبط  یصدا  کمی»چه خبره؟! -شد که  یتو و شاک

که  یاله یبا اون طو نجا؛یس اصاحابو کم کن. خونه یب

. با کردمیفرق داره« من با خشم نگاش م یازش اومد

بم  گهیکه د ییتند اومد سمت ضبطم که باصدا یقدما

بخوره دستتو  ضبطدستت به اون -شده بود گفتم: »

طاهره با بهت برگشت سمت من، باورش   شکنم«یم

 نیزم ی. دمبل رو انداختم روامیکه تو روش درب شدینم

 گهی. قدم بلند شده بود. دسادم یو رفتم رو به روش وا

از باال   تونستینم گهیاز طاهره بلندتر بودم. د یلیخ

که تو تموم اون  یخشم و نفرت یبهم نگاه کنه. همه 
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تو چشمام و به   ختمیساال ازش رو دلم مونده بود رو ر

خودش   شینگاهمو پ  دونمیصورتش نگاه کردم. نم

  یزی چ نکهی. بدون ادیکرد که ازم ترس ی معن یچجور

 گهیو از اون روز به بعد د رونیبگه از اتاق رفت ب

  .چهیوقت جرأت نکرد به پرو پام بپ چیه

رو بعداً  ترسهیطاهره ازم م  نکهیا لیبهت گفتم دل ادتهی

  گم؟یبهت م

  :بهش سر تکون دادم که گفت رو
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چقدر در حقم جفا کرده واسه  دونهیم. نه یهم لشیدل- 

 .کنم یروز بخوام تالف هیکه   ترسهیم نیهم

  یرو بازساز الیاواخر تابستون اون سال، حاج محمد و 

واسه من ساخت، اونجا   نو یرزم یز تیکرد و اون سوئ

دوباره برنگردم  نکهیراحت بودم. حاج محمد واسه ا

 یول. گفتینه نم  خواستمی ازش م یبندرعباس، هرچ

دوست نداشتم تو اون خونه بمونم. واسه  گهیمن د

از  ینوزده سالم که شد و مادربزرگم بخش جدهیه نیهم

مستقل  ی خونه  هیبه نامم زد، اول  مویمادر یه یارث

و کم  دمیفروشگاه رو خر نیگرفتم و جدا شدم و بعدم زم

کم بزرگش کردم و مجتمع فروشگاهو ساختم. دانشگام  

ال از هم سن و ساالم جلوتر بودم. که تموم شد، ده س

 دستکارگاه فرش مهنازم که تا قبل از اون تو بندر 

و سن   یبود به خاطر خستگ  یمادربزرگم بود و مدت

کردم و کم  یاندازکرده بود، دوباره راه لشیتعط ادشیز

داشتم و  یکم گسترشش دادم و شدم تاجر فرش. همه چ

طلب  فرصت  یانداشتم. دور و برم پر بود از آدم یچیه
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نفر  هی. هر شبمو با خواستنی که فقط واسه پول منو م

خرخره خودمو تو لجن غرق کرده  او ت گذروندمیم

اون  یو دور همه ییبودم. رفته رفته رو آوردم به تنها

. تو میتو زندگ یتو اومد نکه ی. تا ادمیآدما رو خط کش

داشته باشم.  ینسبت به خودم حس بهتر یباعث شد

عاشقم شده   ی دختر نیهمچ  یوقت گفتمیهمش با خودم م

   .ستمین یپس حتماً اونقدرام آدم بد

 

دوباره  دم،یعشق نگاهش کردم و تو بغلش دراز کش با

  :لمس کردم و آهسته گفتم کمشویش یزخم رو  یجا

اون همه اتفاق بد واست افتاد؛  تی متأسفم که تو بچگ-

  اون اتفاقا برات افتادن ت یدرپ یمتأسفم که تو خونه 

 

  :منو به خودش فشرد محکم

اگه تِه تموم اون ماجراها قرار   نم،یریش ستیمهم ن-

اون   مگه یبه تو باشه من حاضرم صدبار د دنیبوده رس

  .روزا رو از سر بگذرونم و تهش دوباره به تو برسم
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رعد و برق  ی. صدادمیبلند کردم و لبشو بوس  سرمو

نگاه هر دومونو به سمت پنجره کشوند، دوباره بارون  

  .گرفته بود

***  

رو که   یموندم. دو روز مانیپ یروز کامل رو خونه  دو

. دو میکرد یجهان باهم سپر یما فارغ از غوغا یهردو

که  یعاشقانه. دو روز یروز که پر بود از حرفا و کارا

 .رقم نخورد ما نیکردن ب یاز عشق و عاشق ریبه غ

 مانیروز سوم طبق معمول دو روز گذشته تو آغوش پ 

تا  دیکوتاه طول کش یه یچشمامو باز کردم. چند ثان

شدنم از  داریکه باعث ب  ییتونستم درک کنم که صدا

داشت  زیم  یرو میسیخواب شده، از کجاست؟ تلفن ب

به قصد برداشتن تلفن دور   مانی. دست پخوردی زنگ م

 ...جا شدکمرم جابه 
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تا تونستم درک کنم که    دیکوتاه طول کش یه یثان چند

شدنم از خواب شده، از کجاست؟   داریکه باعث ب ییصدا

 مانی. دست پخورد یداشت زنگ م زیم یرو میسیتلفن ب

جا شد. اما قبل از به قصد برداشتن تلفن دور کمرم جابه 

بوق کوتاه رفت رو   هیجواب بده، تلفن با  نکهیا

 :دیچ یتو اتاق پ یدمه یو صدا نگیانسر

   

  یخواینم گهیهنوز؟ د یالو... الو... داداش خواب-»

تو  میکار دار یکل ؟یترک کن اهاتویرو یخونه 

  «...شرکتا

 

  کردن،یدر برابر باز شدن مقاومت م مانیپ  یچشما

من  یره ینگاه خ دنیباالخره چشماشو باز کرد و با د

و  دیبوس  موینیو نوک ب  دیچیتر دورم پدستاشو تنگ 

 .به تلفن دوباره چشماشو بست تیاهمیب
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  دمی. انگشتامو باال کششدمینم  ریاز نگاه کردن بهش س 

لمس   شوینیب یغه یت یو به صورتش رسوندم و به آروم

که به  یی. لبادمیکردم و انگشتامو تا خط لباش کش

منو بلد   دنی نحو ممکن بوس نیترو داغ نیتری خواستن

بودم و انگشتامم   شرهی جور مات و خبودن. همون

دوتا  هویکه  کردنیم یگوشی ازهمونجا، اطرف لباش، ب

  .دندوناش شدن ریاز انگشتام اس 

  .پناهگاه سرم شد شنهیگفتم و س یخنده آخ با

تلفن بود که سکوت اتاقو در هم شکست،   یصدا دوباره

  :پخش شد ریگغام یاز پ اریکام یصدا نباریا

 

... نه   گذره؟یداشم؟ خوش م یچطور  مان؟یالو... پ-»

 کسچیبعد از عقدت ه دمی. شنگذرهیمعلومه خوش م

  «درسته؟ ده؟یخونه ند رونیتورو ب

 

از  ،یهاشون با مهدخنده یبعدم غش غش صدا و

  .دور خط اوماون
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اخم  د،ینگاه کردم. لبخندمو که رو لبام د مانیپ به

بازمو با    مهین یکرد و لبخندشو خورد و لبا یابامزه

لحافو کنار زد و  عیحرکت سر هیلباش مهر کرد. بعدم با 

 یابرداشت و شماره مویسیرفت. تلفن ب نییاز تخت پا

کرد با  یموهاش برد و سع یدستشو تو هیگرفت. 

بزنه. تماسشو که جواب دادن   الانگشتاش موهاشو با

که به سمت   یو درحال رونیب دیدستشو از موهاش کش

 :گفت رفتیدر اتاق م

  «گوساله؟ ی... چطور؟یالو کام-» 

 

  زیر هیچند روزه قصد بند اومدن نداشت و  بارونِ 

به بدنم دادم و خودمو به  ی. کش و قوسدیباریم

  نهیکه تو آ ینیق رسوندم. ثماتا یبهداشت سیسرو

 فیخف یچند روز قبل بود. رِد پا نیمتفاوت با ثم دمیدیم

 یصورت و آثار عشقباز  یرو یاز زنانگ یرنگو کم

به دست و  ی. آبخوردیبدنم به چشم م یرو مانیپ

و همه رو پشت   دمیکش ی صورتم زدم و موهامو برس
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دِر  مانی. هنوز دستم بند موهام بود که پدمیچیسرم پ

و  ستادی باز کرد و اومد تو. پشت سرم ا سویسرو

دستاشو دور کمرم حلقه کرد. خم شد و صورتشو به  

  :نگام کرد نه یصورتم چسبوند و از تو آ
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  ؟یا شد تو چرا پ-
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  گهید  برهیخوابم نم-

حوصلت سر  ییسر برم شرکت، تنها هی دیمن با-

  ره؟ینم

  نجا،یا  انیقراره ب بایمامانم و شک  مونم؛یتنها نم-

  میجهازمو آماده کن ستیل میخوایم

  داره ل یجهاز چرا؟ خونه که وسا-

 

  :دمیخند آروم

خلوته تا   اطیح   هیشب شتریب  نجایا یداره. ول لیبله وسا-

  خونه

 

لبهاش   یو منو به خودش فشرد. باز دیبهم چسب  کامل

م باعث شد دلم ضعف بره و بدنم  گردن و سرشونه  یرو

  :محکم نگهم داشت و آروم گفت مانیشل بشه. پ

  یکه تو توش باش شهیخونه م هیشب یوقت نجایا-
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 شتریو من ب کردیم یشرویکج کردم. اون پ سرمو

زانوهام خم شد و  گهیکه د ییاتا ج کردم،یضعف م

نداشتم. با خنده اسمشو صدا زدم. از   ستادنیا ییتوانا

بود. برم گردوند و بلندم کرد.  یمغلوب شدن من راض

پاهام دور کمرش قفل زدن، دستام دور گردنش و لباش 

  .لبام یرو

 

 

 مانیپ دم،ی چ رهی جز یصبحونه رو رو  لیمن وسا تا

که ساعتشو دور مچش   یدوش گرفته وآماده در حال

از  کرد،یجا مچرمشو تو دستش جابه  فی و ک بستیم

 ی. عادت به خوردن صبحونه نداشت ولنیی ها اومد پاپله

  یو َسرَسر ستادیا رهیواسه دل منم که شده، کنار جز

  :منم فقط گفت تراضچند لقمه خورد. در جواب اع

  نمیریعجله دارم ش-

 

ازش  یابرداشت و با عجله جرعه شوییفنجون چا بعدم

  :و گفت دیسر کش
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  ن؟یثم-

  جانم؟-

روز   هی میکه الزمه رو دار  یلیتو فروشگاه تموم وسا -

. کارتتم نیهمونجا انتخاب کن نیا یبا مامان و خواهرت ب

  هم سفارش بده  گهید یاز جا یشارژ کردم اگه خواست

الزم نبود. مامان خودش  یعشق من... ول یمرس-

  کنه هیجهازو ته  خواستیم

 

  :برداشت شخونیپ یاز رو  فشویک

 لشویوقت مامانت وساماست اون یخونه ؟یچ یعنی-

  بخره؟

  :روش لبخند زدم به

  رسمه نیا-

 تی به حما یازی. نمی. ما مستقله یخودیرسم ب-

  .میهامون ندارخونواده 
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کت و شلوار   یش تا دِم در رفتم. وقتبدرقه  یبرا

در   شد،یم ی و جد یو ظاهرش رسم پی و ت دیپوشیم

از هر   شتریب کردمیحس م  ش،یشگیعطر هم یکنار بو

  :دیبوس مویشونیعاشقشم. پ یاگه یوقت د

  نمیریزنگ بزن ش یخواست  یزیچ-

 

  :نگاهمو از قد و باالش گرفتم یسختبه

  باشه-

به   یدرو باز کنه رو به من کرد، نگاه نکهیاز ا قبل

  :لباسام انداخت و گفت

  !باشه رونیب یکس دیبرو اونور شا نیثم-
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به   یدرو باز کنه رو به من کرد، نگاه نکهیاز ا قبل

  :لباسام انداخت و گفت
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  باشه رونیب یکس دیبرو اونور شا نیثم-

  نداره اصالً  یطبقه کار  نیتو ا یکس-

  :کرد اخم

 ان یم سیها واسه سرووقت یچرا بعض-

  

که به عقب قدم  یمصرانه نگام کرد. در حال بعدم

براش فرستادم که اخمشو  یاتو هوا بوسه  داشتمیبرم

در   یکوتاه جلو یکه از راهرو  یکرد. تا وقت ترظ یغل

درو باز نکرد. با  مانینرفتم و وارد سالن نشدم پ رونیب

 دنیگرفتم تا قبل از رس میتکون دادم و تصم یخنده سر

  .خونه رو انجام بدم یجزئ یاراک بایمامان و شک

 

***  

 

از خونه  ییساعت تونست به جاها  کیدر عرض  بایشک

 قیتحق دمید ی بودم. وقت دهی سرک بکشه که من اصالً ند
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نداره، تو آشپزخونه تنهاش   یتموم بای و تفحص شک

  .گذاشتم و رفتم تو سالن و کنار مامان نشستم

ش انداخته بود و با لبخند کمرنگ شونه  یرو  شویروسر

 .کردیمنو برانداز م  یقیو نگاه دق

آورده  یمقو یزایو چ یغذا و خوراک ی با خودش کل 

بود. به نگاه مهربونش لبخند زدم. صورتمو ناز کرد و 

  :دیم کشبه موها  یدست

  ؟یکه نشد تیخدارو شکر رنگ و روت خوبه. اذ-

  :زدم ی گرفتم و لبخند محجوب چشم

  !کمی-

  :مو فشردحرف شونه بدون

  بخور یزیچ هی-

  بخورم ی زیندارم چ لی م گهیخوردم مامان د یلیخ-

ً یآشپزخونه تقر-   رو داره یاصل  لیتموم وسا لهیتکم  با
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مبل نشست. پاهامو از   یگفت و اومد رو نویا بایشک

مبل و تو بغلم  یرو دمیبرداشتم و کش نیزم یرو

  :جمعشون کردم و گفتم

. خونه  میسفارش بد نهیشوم  هی دیبا زی قبل از هر چ-

  واقعاً سرده

  :دیپرس بایشک

  نداره؟  یشیگرما ستمیکف خونه س-

  نچ ... نداره-

  :گفت مامان

  کفه کیخاطر سرامبه ادشیز یسرما-

 

کرد و دور و بر سالنو   دیی هم حرف مامانو تأ  بایشک

  :گوشه اشاره کرد و متفکر گفت هینگاه کرد و به 

خوب   یلیخ  یگاز ینهیشوم هیفکر کنم اونجا واسه -

  .باشه
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و  میخونه بود یرو باهم مشغول بررس یساعت چند

. پر از ذوق و شوق بودم و میدادی نظر م یمون کلهمه 

شروع کنم و خونه   دارویدل تو دلم نبود که زودتر خر 

  .نمیبچ خوادیرو اونجور که دلم م
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ز به بعد ا لیوسا  هیته م،یدو روز بعد پرواز داشت چون

نود  یقهیتا دق مانیموکول شد. پ مانیماه عسل منو پ

به کاراش بود. منم تو اون دو روز قبل  یدگ یمشغول رس

  لمویاز سفر مدام در حال رفت و آمد بودم تا بتونم وسا

داشتم  یسع نکهیمنتقل کنم و ا دمی جد یبه خونه 

به  مانی. منو پرمیبگ ادیرو  یفرانسو جی اصطالحات را 

مردم   یزبون اصل یول  م،یمسلط بود یسی زبان انگل

قبالً فرانسه رفته بود، البته  مانیبود. پ یفرانسو  سیپار

به  یکار  یقراردادها یسر ه یبستن  یبرا  س،ینه به پار

 یسفر کرده بود و زبونشونو تا حد ونیشهر ل

   .دونستیم

 

  یبرگزار خیکرده بودم، تار ینیبشیکه پ  همونطور

ً یدق شیهما   تونستمیوسط ماه عسل ما بود و من نم قا

شرکت کنم اما تالش چند ماهم به ثمر نشست   شیتو هما

 معتبر یهااز مجله یکیوان تو  Q یمقاله هیو تونستم 

ISI باال چاپ کنم مپکتی با ا.   
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قبل   هیواسه ساعت هشت عصر بود. چند ثان پروازمون

گره خورد   گهیهامون تو همدپنجه  ما،یاف هواپ کیاز ت

. میشد گهید یایدن هیو از اون به بعد انگار که وارد 

که از رنگ و نور و عشق ساخته شده بود و   ییایدن

رو   زیانگو خاطره ییایرو یسه هفته مانیمنو پ یبرا

که از اون روز به بعد، تحت  یانهرقم زد. سفر عاشقا

حال دلم خوب   کردمیکه بهش فکر م  یطی هر شرا

 ما یشروع شد که هواپ ییسفرمون از جا ی. قصهشدیم

 میدیرس یفرود اومد. وقت سی تو فرودگاه شارل دوگل پار

شب بود. ساعات  ازدهیحدود   سیساعت به وقت پار

 دهمارو خسته کر یهر دو مایهواپ یبودن تو یطوالن

بود. خوشبختانه شروع سفرمون که اواخر اکتبر بود 

و تو اون  سیپار  یمد تو یهاهفته  انیپا مصادف شد با

از سال   یاگه ینسبت به هر زمان د س یپار خ،یتار

. مینداشت ی رزرو هتل مشکل یتر بود و ما براخلوت 

هتل ناپلئون  ی تو یلوکس و مجلل تیمحل اقامت ما سوئ

واقع شده بود که   یطور ای جغرافکه از نظر  یبود؛ هتل

  سیپار  یبایو ز یمیاز اماکن معروف، قد یلیتا خ

 ونیدکوراس کی نداشت. سبک نئوکالس یچندان  یفاصله

  یقرن نوزده رو تداع یهاخونه  دمانیچ  ت،یسوئ
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بلند  هیدار و آباژور پاو منگوله  نیپرچ  یها. پردهکردیم

. شدیم ازب  شدهی که رو به شهر چراغان یاکنار پنجره

و   بایز یهاو اون مبلپر زرق و برق  د یسف یرو تخت

ها  مبل  یسوخته که جلو یابه رنگ قهوه  ی ز یراحت و م

 یکه رو یو بااصالت  کیآنت لیقرار داشت، با اون وسا

شده از سقف  زونیآو ستالیبودن. لوستر کر زیم

نصب شده  واریکه رو دل د  کنندهره یو خ بای ز یوتابلوها

   .بودن

 

 یما مشغول انس گرفتن با فضا یرو هر دو یقیدقا

اول   یبرا ی. وقتمیبود تیفرد سوئو منحصربه  دیجد

  :گفت مانیرفتن به حموم داوطلب شدم، پ

  حموم میباهم بر-

 

مشغول کندن لباساش شد. حموم تماماً   یبدون معطل و

  یهابا حوله  زد،یبرق م یزیاز سنگ مرمر بود که از تم

شده بود، وان  دهیچ گهی همد یکه مرتب رو یدیسف

فضا   زیهم تِه حموم بود. من هنوز مشغول آنال یبزرگ
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به سمت وان رفت، آبو باز کرد و رو به  مانیبودم که پ

  :گفت ومن دستشو دراز کرد 

  ...ایب-

***  
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شده بود.    فیها توصبود که تو کتاب ی همون سیپار

  .کی همونقدر رمانت ز،یهمونقدر اسرارآم

  تونستیخاص و متفاوت بود که م یقدرشهر به  یفضا

 .دوباره آدمو عاشق کنه

  یهای زیگرد با روم کی کوچ یزهاینشستن پشت اون م 

فنجون  هی دنج و خوردن  یهاکافه یبلند گوشه دیسف

  یهاشهیاز پشت ش های تردد فرانسو یقهوه و تماشا 

شاعر  هیاز آدم  تونستیم یسادگ نیکافه، به هم

  .بسازه
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و  یداشتندوست یهاسرشار از تجربه  س یبه پار سفر

 :العاده بودفوق 

  تیسوئ یاز پنجره یزییپا  زیانگصبح دل دنید یتجربه 

فرندلند باز   ید یاز همهمه  یعار ابونیکه رو به خ

و  هاابون یو خ  ساهایها و کلموزه دنید ی. تجربه شدیم

باشکوه، پرقدمت و معروف که تا قبل  ،یباستان  یبناها 

ازشون   یریتصو ایبودم و  دهیاز اون فقط اسمشونو شن

 ابونی خ یقدم زدن تو کنمیبودم. اعتراف م دهید

اون همه لباس و عطر و لوازم  دیو خر زهیلشانزه 

 نیزتر یانگجانی و شنل ه ورید یمارک از برندها شیآرا

از اون  دیبازد یتجربه بود. تجربه  نیترو جذاب 

و  یزی ساعت روم دنیو خر جاتقهیفروشگاه عت

و  قهیجواهرات عت یو جعبه کیکوچ نهیو آ یجاشمع

گرفت. اصالً اونجا هر   دهیناد شهیرو هم نم سینف

 یرفتن ساده! خاطره  نمایس هی یبود. حت  بایز یاتجربه 

از  یکی دنید یکه برا یوقت ره،ینم ادمیاون روزو 

و  میرفت نمایبه س یفرانسو یمیمعروف و قد یهالمیف

آلن   یاز جماالت و محسنات آقا یمن کل لم،یبعد از ف

آلن   یمنو به آقا یذوق و عالقه یوقت مانیدلون گفتم. پ
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سن پدربزرگ من بود، رو هم  گهیدلون که اون موقع د

 .ها قهر کردمثل بچه یدر کمال ناباور دید

 یانهیو اخم کرده بود و با ک زدیاون حرف نم  

و من   دیدزدیو ازم چشم م کردیمعصومانه نگاهم م

. آخِر  ومدیم بند نمخنده کردمی م یچرا هرکار دونمینم

از  هویحرصش گرفت و  مانیکه پ دمیسرم انقدر خند

بلند شد و خواست بذاره بره،  ابونیکنار خ مکتین یرو

بود قطع کردم و  یهر زور بهمو نفس خندهکه با نفس

تا مانع رفتنش بشم. با اخم نگاهشو ازم  دمیدستشو کش

شد.  رهیو تخس به روبه رو خ نهیگرفت و دست به س

تا   دمیش رفتم و سر و صورتشو بوسانقدر قربون صدقه

ازم قول  یکل هنکیاخماش باز شد و بعد از ا کمیباالخره 

که از   یرحالکرد! بعدم د  یبابت شب گرفت، باهام آشت 

و  میبلند شد مکتیشده بودم از رو ن زونیبازوش آو 

از اون  م؛یرفت یمیقد یکوچه و بازارها  دنید یبرا

حرف زدن  یفرانسو  یکه حال و حوصله ری پ یویموس

. از میدیخر یمحل  ریمارو نداشت پن یدست و پا شکسته

  یهاشون بوکه از در و پنجره ابونیکنار خ یهایی نونوا

درز  رونیبه ب یفرانسو یهاو نون ی نیر یخوش ش
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هوا رو   یهم وقت تیو در نها میدینون باگت خر کرد،یم

شهر روشن   یهاو رفته رفته چراغ  رفتی م یکیبه تار

شام   یابونیخ  یهای از غذاخور ی کیتو  شد،یم

   .میخورد

 

  هیتو  کیاز نزد فلیرج اب  دنیسفرمون، د جانیه اوج

 یکه برا یادیز  یهابود. چراغ یزییپا یشب پر ستاره 

چند برابر   شویی بایشده بودن، ز جیروشن کردن برج بس

تو وجودم بود  فلیبرج ا دنید جانیکرده بود؛ هنوز ه

کرد، تو  ییبرام رونما شمیبعد زیاز سورپرا مانیکه پ

 .رزرو کرده بود  زیورن برج مرستوران ژول 

که  یلباس خواب نیباتریز م،یاون شب به هتل که برگشت 

. حالت چشماش اون شب دمی بودم رو براش پوش دهیخر

پلک  تونستینم یبود و حت مرهی خ نکهی داشت، ا دنید

و به سمتش رفتم، به  دمی! خندکردیبزنه منو سرمست م

  ...هاسمت اون آغوش و اون دست

 

***  
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. روز  میمشترک ساخت یها روز سفر خاطره نیآخر  تا

  میقدم زدن از هتل رفت یبرا ران،یقبل از برگشتمون به ا

غروب خلوت بود و هوا نسبت به   هی ی. دمدمارونیب

قبل سردتر شده بود. من شال و کاله بافت کرم  یروزها 

دور گردنش بود. قدم   یهم شال مشک  مان یو پ یرنگ

قرمز و   یهاکه با برگ ابونیفرش خسنگ  یزدن رو

ما رو به سکوت  یشده بود، هردو نیمز ی زرد و نارنج

  .واداشته بود یبخشپرحرف و آرامش

سکوت ما ادامه  یتموم شده بودن ول هافرشسنگ 

 م،یدینوف که رسپونت  یم یو قد بایپل ز یداشت. رو

. مینگاه کرد  گهیو به همد م یستادیپل ا یهردومون لبه 

کرد و شال دوِر گردنم رو سفت  کیمنو به خودش نزد

کرد. بعدم منو در بر گرفت و سکوت حاکم رو با 

شهر ساخته   مانویکه منو پ یاشکست. صحنه  یابوسه 

که  یگردعاشقانه بود که عکاس دوره یبه قدر میبود

که ما تو  یو وقت ارهیاطراف بود رو به سر ذوق ب اون

که  ی. عکسرهیازمون عکس بگ میحال خودمون بود
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ماه عسلمون شد  یهابه گِل سرسبد عکس  لیبعدها تبد

  .مون رو آراسته کردخونه  یخاطره  زیو م

  

  فصل هفتم انیپا                             
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 هشتم  فصل

 

  

شب هم گذشته بود.   کیتهران ساعت از  میدیرس یوقت

  مویبود مایهواپ یکه تو یساعات طوالن  که نیا رغمیعل

  .آلود بودمخسته و خواب یبازم حساب  یخواب بودم، ول

خاطر من دستمو گرفته بود و سرعت قدماشو به مانیپ

آبان ماه بود و هوا سوز   یروزا  نیکمتر کرده بود. آخر

فرودگاه بود.   نگیتو پارک مانیپ نیداشت. ماش یسرد
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 یمن باز کرد، سوار شدمو و سرمو به صندل یدرو برا

 .دادم هیتک

ها رو که نسبت به زمان رفتنمون دو سه چمدون  مانیپ 

جا داد و نشست پشت   نی برابر شده بودن رو تو ماش

 .و روون تا خونه روند عی فرمون و سر

   

  :کردم ادیبود. نور رو ز کیسرد و تار خونه

  دهچقدر سر یوو-

 

  :م انداخت و منو به خودش فشرددور شونه دستشو

  باال گرم کردنت با من میبر ایب-

 

و   میرفتیها باال مکه از پله یزدم، در حال یجونکم  لبخند

  .دادم هیتک شنهیدستش دور کمرم بود، سرمو به س
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  زیخمیتخت نبود. ن یرو مانیشدم پ داریب یبعد وقت روز

اتاقو از نظر گذروندم.  یباز فضا مهین یشدم و با چشما

ها رو به اتاق خواب منتقل کرده بود. شب  چمدون  مانیپ

لباسامون  ضیکه بعد از تعو میخسته بود یقبل به قدر

بالفاصله خوابمون برد و حاال تموم لباسا گوشه و کنار  

  .و پال بودن پخشاتاق 

  یرد و غبارو که رواز گ ینازک یه یال شدیدقت م یکم با

  .دینشسته بود رو د لی سطح وسا

فکر   نیکالفه شدم و با ا یلحظه از اون همه شلختگ  هی

از تخت دل  عیکه چقدر کار واسه انجام دادن دارم، سر

  .کندم

 

 ستادهیا یعالمه سبد گل رنگ هی نیسالن ب یتو مانیپ

 رفتمیها مکه از پله یبود. درحال نییبود و سرش پا

  :گفتم نییپا

  ن؟ی چ نایا-

  گهیگلن د-
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  :ستادمیا کنارش

  از کجا اومده گمیم یعنینه -

 ازدواجمون  ک یفرستادن؛ واسه تبر هیبق-

  

 نیکارت اول ی رو یکه سرمو کج کردم تا نوشته  ینیح

  :سبد گل رو بخونم گفتم

  فرستادن ای... حاال ک یآخ-

 

ها رو با کارت  یرو یشروع کردم تک به تک اسام و

  .بلند خوندن یصدا

 

 !یبس کن شهیم-

  

متوجه لحن خشک و خلق تنگش شدم. موهامو   تازه

  :پشت گوشم زدم و بهش نگاه کردم
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  !شده؟ یچ-
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متفکر و اخموشو تو صورتم جا گذاشت و به  نگاه

  :گل اشاره زد یاز سبدها یکیسمت 

 فرستادتش یک ستیاسم نداره؛ معلوم ن یکی نیا-
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شده  دهیداخل سبد چ ییبایکه به ز یزرد رنگ یرزها  به

  :بودن نگاه کردم

  افتاده ییخب حتماً کارتش جا-

 !رینه خ-

  

سرم از تعجب عقب رفت و  ستادم،یا نهیبه س دست

  :به صورتش انداختم ینگاه

  ؟یحاال چرا انقدر بداخالق شد-

  فرستاده؟ یگل رو ک نیا-

 من از کجا بدونم!؟-

  

به  رهی خ مانمیزل زل تو چشماش نگاه کردم. پ و

  :من بود یچشما

 شناسه یفرستاده تو رو خوب م یهرک-
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زرد رنگ    یهانگاهش کردم؛ دوباره به گل یسؤال

  :اشاره کرد

ً یقرمز؛ دق یهازرد  با لبه  یرزها- که تو  هی همون قا

 ی دوست دار

  

  :تو هوا تکون دادم دستمو

از  یکی ... آره احتمالم داره دونمیخب من که نم-

 من فرستاده باشه  یدوستا

  

  :ادامه دادم یبا مکث و لحن استفهام و

  !اصالً؟ هیمهمه؟! مشکل چ مگه -

بوده   یو نشون بودنشه، هرک  نامیمشکل من با ب-

 نخواسته من اسمشو بدونم 

  

  :دمیتعجب نگاهش کردم و خند با
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  هیانگار که  مان؟یپ یزنیها حرف م چرا مثل کارآگاه-

  یزیچ هی میبر ای... بیکشتن و دنبال قاتل  نجاینفرو ا

 گشنمونه میبخور

  

  :ادامه دادم رفتمیکه به سمت آشپزخونه م یدرحال و

  ول کن اونو ایب-

  :جلوم قد علم کرد و متوقفم کرد هوی

  ؟یجلوه بد تیاهم یرو ب هیقض نیا ی خوایچرا م-

  یبزرگش کن یالک یدار یتو سع  ه؟یکدوم قض-

 فرستاده بهم بگو  یک  یدونیاگه م-

  

  :از تعجب باز مونده بود دهنم

تو   یچه فکر ؟یپرسی. چرا همش مدونمیگفتم که نم-

  !مان؟یسرته پ

و   نامیتوئه ب یگل خاص که مورد عالقه هی دیچرا با-

 مون؟تو خونه  ادینشون ب
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دامن زد و   میبه کالفگ مانیپ  دیپر از شک و ترد یسؤاال

  :بگم یحوصلگیباعث شد با ب

مورد  یاصالً مرده شور منو همه. گهی اَه بس کن د-

  ...منو ببرن از دست تو یهاعالقه
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دامن زد و   میبه کالفگ مانیپ  دیپر از شک و ترد یسؤاال

  :بگم یحوصلگ یباعث شد با ب

مورد  ی. اصالً مرده شور منو همهگهی اَه بس کن د-

  هامو ببرن از دست توعالقه

 

زرد رنگ هجوم بردم و  یهابه گل یرحم یبا ب بعدم

  یرو ختمی مشتمو ر یتو یهاچنگشون زدم و گلبرگ 

 مان،ینگاه متأثر پ  ری سبد رو برداشتم و ز ن،یزم

  .سطل زباله یانداختمش تو 

  .و محکم به اتاق خواب برگشتم عیسر ی هابا گام بعدم

 نکهیبدون ا مانینگذشته بود که پ یادی زمان ز هنوز

 .رونیبگه از خونه زد ب یزیچ

 

از بر بودم، مطمئن بودم  گهی د مانویپ یاخالقا جورنیا 

شده و ازم   مونیبرگرده خونه از رفتارش پش یوقت

هم، من   ییبدون دلجو ی. البته حتکنه یم ییدلجو
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در کمال  زدی هم م یعاشقش بودم که هر حرف یاونقدر

 .کردمیرو فراموش م هیو قض دمشیبخشی سخاوت م

  رادیا داد،یم ریگ مانی: پشدیداستان تکرار م  نیهربار ا 

منم  کرد؛یشک م یبه همه چ آورد،یبهونه م گرفت،یم

. دمشیبخشیسمتم زود م ومدیتا م یول کردمیقهر م

براش  هیکه قض ییحالت خوبش بود، وقتا نیتازه ا

راه   ییو دعوا دیکشیم ادیتر بود، سرم فرحساس  یلیخ

حالت قهرم  نیهرچند تو ا ن؛یبو ب ای که ب نداختیم

و دوباره همه   دمیبخشیم تیاما در نها شدیم تری طوالن

  .شدیسپرده م ی به دسِت سرد فراموش زیچ

 

دوش آب  هیمثل  یچیبه ده صبح بود. ه ک ینزد ساعت

 رونیرو از تنم ب یو کالفگ یخمودگ تونستیگرم نم

کنه. با حوصله دوش گرفتم و موهامو خشک کردم و 

سرم بستم. هنوز وقت نکرده بودم   ی باال یاگوجه 

که قبل از ماه عسل از خونه مامان آوردم  هاموله یوس

کردن بلوز و  دایپ یرا. مجبور شدم بنمی رو تو کمد بچ

 یتو یاقهیچند دق خواستم،ی که م یو راحت یشلوار نخ

  .ها رو بگردمها و چمدونساک
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که کردم زنگ  یکار نیاول ، یلباس راحت دنیاز پوش بعد

حالمونو   یحد و حصر یب ی زدن به مامان بود. با دلتنگ

  :. منم قول دادم کهدنشیو ازم خواست برم د دیپرس

  یریس مدرسه نمقربونت برم من، فردا که پنجشنبه -

  عالمه کار دارم هیامروز  دنت،ید  امیاول وقت م

 

اتاق انداختم  یبه فضا  یرو که قطع کردم نگاه کل یگوش

افتادم به   مان،یفرار از فکر کردن به بحثم با پ یو برا

که  یها رو بردم تو اتاق بغل. کل چمدونلیجون وسا

  مانیپ یلباسا نکهیاسمشو گذاشته بودم اتاق کمد. با ا

بود. تک  یبازم نصف کمدها خال یبودن ول ادیز یلیخ

رو باز کردم و با دقت و حوصله لباسارو   اهتک چمدون 

کمدها رو به دو قسمت  یهمه  یکنار هم. فضا دمیچ

و طرف  مانیپ یطرفش لباسا هیو  کردم یم میتقس

. کردمیم زونیو آو دمیچیخودمو م  یهم لباسا شگه ید

  ازیکه ن ییو لباسا ییلباس چرکا رو هم انداختم لباسشو

عصر به  اداشتنو هم جدا کردم، ت یی به خشکشو

  .ببرم ییخشکشو
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بودنو با دقت  سیپار ادگاریکه  یاقهیعت  یدکور لوازم

خودم به  ش یچمدون برداشتم و دوباره پ یاز گوشه

اعتراف کردم، تو همون اتاق گذاشتمشون تا  شونییبایز

 یاجعبه  یسختکنم. به دایبراشون پمناسب  یجا هیبعداً 

هام بود رو بلند کردم و به اتاق روبه  کتاب  یرو که حاو

براشون نداشت،  ییجا مانیپ ی. کتابخونه مبرد ییرو
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همونجا به حال خودشون رهاشون کردم تا  نیواسه هم

  بیترت نی. به امیسفارش بد یبزرگتر یبعد کتابخونه 

 یاز کمدها که کامالً خال یکی شدن. دِر  یها خال چمدون

ها رو مرتب توش  ها و ساکبود رو باز کردم و چمدون

  .دمیچ

  

پشت آشپزخونه بود که لوازم  یو مرتب ز یتجه یپستو

  شهیو بخارشو و ش یبرق ینظافت توش قرار داشت. ت

برداشتم. سالن رو  ز یکن و چندتا دستمال تمپاک

. کف  نطوریهم هم کردم، اتاق خواب رو یریگردگ

و بخارشو برق انداختم و  یخونه رو با ت  کیسرام

گل رو گوشه و  یکردم. سبدها زیآشپزخونه رو هم تم

  .دمیکنار سالن و آشپزخونه چ

 

از   یخبر  چیبه چهار عصر شده بود و ه ک ینزد ساعت

که  مانیپ یم بود ولاز صبح گرسنه نکهینبود. با ا مانیپ

اشتهامو از دست دادم،   گهیمنم د رونیاز خونه رفت ب

م شده بود.  گرسنه  یحساب  ادیز تیخاطر فعالاما حاال به 
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 یلجباز  ینه، ول ای رمیتماس بگ مانیدو دل بودم که با پ

شو گرفتم، تماسمو که رد کرد  گذاشتم و شماره ررو کنا

بعد   قهیدق هینگاه کردم. کمتر از  میبا حرص به گوش

  :دیرس امشیپ

  «مجلسه »-

 

به تِه   چسبوندیم شهیکه هم  «ینیری... از اون »شنیهم

بهم  خواستیم ینجورینبود. ا یهاش خبر جمله 

نکرده   یآخه چرا؟ من که کار یبفهمونه که دلخوره. ول

پر از ظن و گمانش باعث    یبودم. اون بود که با حرفا

همه  نیجوابشو بدم. از ا یشد منم با بداخالق

  یامیکردم براش پ عحرصم گرفت و شرو شیانصافیب

  :کردن  پیرو تا

 

و  یو پوچ بحث راه انداخت چی. سِر هیبد یلیاصالً خ»-

زنگ بهم   هیاز صبحم  ،یرفت یگذاشت  خبریبعدشم ب

... ناراحتم  یکنیرِد تماسم م زنمیزنگم که م ،ینزد

  «مانیپ یکرد
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نداد. منم   یصبر کردم جواب  یهرچ یفرستادم ول امویپ

  یبه سمت آشپزخونه راه افتادم تا فکر دیو ناام  نیغمگ

 .بکنم میبه حال گرسنگ 

بسته نودل آماده  هی م،یتو خونه نداشت یاد یز زیچ 

  .خوردم  یبرداشتم و ناهار مختصر

نشد. منم   مانیاز پ یخبر یول از پنجم گذشت ساعت

کنم.  دیخونه خر یبرا یکم رونیگرفتم برم ب میتصم

  داد،ینشون م ختهیخونه ظاهرمو به هم ر  یانجام کارا

 شی. آرادمی مجدداً دوش گرفتم و موهامو سشوار کش

  ی. لباسادمیپوش یکوتاه و کرم رنگ ی کردم و پالتو

. رونیرو هم برداشتم و از خونه زدم ب ییخشکشو

عقب گذاشتم و پشت فرمون  یصندل  یلباسارو رو

  .نشستم

ً یتقر هوا هم سرد بود.  یشده بود و حساب کی تار با

 یرو پارچه  هاابون یخ یاواسط ماه محرم بود و بعض

 ی ابونایخ ییکردن خشکشو دا یزده بودن. واسه پ یمشک

 دایرو پ ییشدم جا  اون اطرافو گشتم تا باالخره موفق
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  دیخونه خر یرفتم و برا یکنم. بعدم به فروشگاه بزرگ 

گذاشتم، چراغ  نیماش یدو که تویخر یهاسهیکردم. ک

داشبرد بود توجهمو جلب   ی که رو میچشمک زن گوش

 .کرد

 

  .چندبار بهم زنگ زده بود مانیپ 
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گذاشتم، چراغ  نیماش یکه تو دویخر   یهاسهیک 

داشبرد بود توجهمو جلب   ی که رو میچشمک زن گوش

  .چندبار بهم زنگ زده بود مانیکرد. پ

 زیآماعتراض  یهابود که با بوق  میبه گوش  چشمم

 فمیبندازم تو ک مویمجبور شدم گوش یپشت سر نیماش

شده بود، فکر  کیو زود حرکت کنم. هوا کامالً تار

و با نبودن من مواجه شده رفته باشه خونه  مانیپ نکهیا

  .کنم ی رانندگ یشتریباشه باعث شد با سرعت ب
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 لیتبد نیقیحدسم به  نگ،یپارک یکه بردم تو نویماش

  .هم اونجا پارک بود مانیپ نیشد. ماش

  یهاسهیدرو باز کردم و رفتم تو. دستم بنِد ک دیکل با

برگشتم سمت سالن،  یبود، با پا درو بستم، وقت دیخر

  :جلوم سبز شد مانیپ

  !... سالم؟یش یظاهر م هوی... چرا یوا-

 

  :سرشار از تعجب گفت یلحن با

  ؟یکجا بود-

 

  :رو باال گرفتم و از کنارش گذشتم هاسهیک

  دیرفته بودم خر -

 

کانتر گذاشتم. دنبالم تا آشپزخونه   یرو رو  هاسهیک

  :اومد

  رون؟یب یریم یچرا بهم نگفت -
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  یزنگ زدم بهت جوابمو نداد -

  ممن که گفتم جلسه-

  یدادم دوباره جواب نداد امیبعدشم پ-

 نیتو ا ی... واسه چدمیند یزیمن که چ ام؟یکدوم پ-

  رون؟یب یرفت یپاشد کیتار ی بارون و هوا 

 

  :کردمینسبتاً درشت پالتومو باز م یهادکمه

  زهییشد... پا ک ی تار هوینبود  کی هوا تار رفتمیم یوقت-

  !گهید

مبل انداختم و رفتم  یدسته یپالتو و شالمو رو بعدم

و   خچالی یتو  دهامویآشپزخونه و شروع کردم خر

 هی به کانتر تک نهیدست به س مانیجا دادن. پ هانت یکاب

  :کردی داده بود و با اخم نگام م

 یزدیخب زنگ م رون؟یب یرفت نایا دنیواسه خر-

  دِم خونه اوردنیبرات م یدادیسفارش م

  ییخشکشو  بردمیم دینبود لباسارم با  نایفقط ا-
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  :گفت ریتغ با

خب به من زنگ  ؛یستیدور و اطرافو بلد ن نیتو که ا-

  یزدیم

گذاشتم و برگشتم سمت   خچالی یبسته رو هم تو نیآخر

  یقینفس عم کرد،یکه حق به جانب نگاهم م مانیپ

 شویدلخور تونستمیکه نم یآروم یو با صدا دمیکش

  :کنم گفتم یمخف

  یزنگ زدم جواب نداد مان یگفتم که پ-

  :دیتوپ تند

  یدادیم امیخب پ-

  نشد-

بدم و ازم   ی لیکه خ یو بگ یبد امیاعه؟! چطور شد پ-

  رون؟یب یر یم یدار یبگ یاون وقت نتونست یناراحت

  !یدیند اممویپ یتو که گفت-
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نداشت که بزنه. با حرکات   یمچشو گرفته بودم، حرف 

آب خورد و از آشپزخونه رفت  وانیل هی یو عصب  عیسر

رو برداشت و خودشو پرت کرد  یوی. کنترل ترونیب

 یو پاهاشو انداخت رو دیکاناپه و دراز کش یرو

  .کرد ادیرو روشن کرد و صداشو ز یویمبل، ت  یدسته

ازش گرفتم و با خودم گفتم بهتر که با رو شدن  نگاهمو

  خواستیدستش من طلبکار شده بودم، وگرنه تا صبح م

@
mahbookslibrary



ال حاالها  کنه و قائله حا خمیرفتنم توب رونی بابت شب ب

  .شدی ختم نم

 

  یبرا یکوتاه میبه هشت شب بود، تا ک ینزد ساعت

شروع به   ایپختن الزان یبرا یآماده کردن شام داشتم ول

  .کردم یآشپز

اخمو و   نداختم،یم مانیبه پ ی نگاه یچشم  ریکارام ز نیب

کنترل   یگوشه کرد،ینگاه م یویت یتخس به صفحه

از پاهاشو تکون   یکیلبش گذاشته بود و  یرو رو

کرد، هول شده رومو گرفتم   ری نگاهمو غافلگ هوی. دادیم

  .و لبخندمو خوردم

کردن  دایپ یساالدم درست کردم، برا هیکه پختم  غذارو

 یرو گشتم، تو قسمت تَه هانت یکاب یکم مویظرف آبل

باال بود. دِر قفسه رو باز کردم  فیرد یهااز قفسه یکی

 یگرم هویپامو بلند کردم؛  یبرداشتنش کم یبراو 

پوست گردنم حس کردم و نفسم حبس  یهاشو رو نفس

صفحه   یِ چِپ من که رو تِ دس  یشد. دست چپشو رو

رو   مویظرف آبل شمگه یبود، گذاشته بود و با دسِت د
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صفحه. بعدم دستاشو دور  یبرداشت و گذاشتش رو

دستاش گذاشتم و گردنمو   یکمرم قفل کرد. دستامو رو

  :کج کردم

  مانینکن پ-

  با ما؟ یقهر-

  اوهوم-

  ناراحتت کردم دیببخش  نم،یری قهر نباش ش-

  ن؟یهم-

  ماچتم بکنم تونمیکه نه، م نیهم-

داشتم دستاشو از  یسع کهی. در حال دیخند ییتو گلو بعدم

  :دور کمرم باز کنم گفتم

  یاونجور  یفتیزحمت م-

بلندم کرد و لبامو   نیزم یبرم گردوند و از رو هوی

. لباسشو چنگ زدم و چشمامو بستم. اون بوسه دیبوس

به خودم اومدم  یکه وقت یشد! اون قدر طوالن  یطوالن

وسط سالن تو  یکاناپه  یو برهنه، رو دهینفس بر

 انیپا یآغوشش بودم. اون روز بد شروع شده بود ول
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 ی. کلمیشام خورد احتاستر یخوش داشت. بعد از کم

 .کرد فیاز دست پختم تعر

   

و نشون  نامیاون سبد گِل ب یهیقض کردمی م الیخ من

که تا  ینبود. طور  نطوریا یرو فراموش کرده، ول

  :دیپرسیش مو درباره افتادیم ادشی هویها مدت

از  نی»ثم-فرستاده؟«  یگل رو ک یدینفهم نیثم»-

»آخرش  -فرستاده؟«  یگل رو ک ید یمادرت نپرس

 نی»ثم-بود!«  یاون گل مزخرف ک یفرستنده دمینفهم

  تونستیم یاون گل از طرف ک ومدین ادتی مانیجاِن پ

  یشد، بفهمم ک یاون گله چ یراست نی »ثم-باشه؟« 

به باد  نشوسر به سر من بذاره دودماجرئت کرده 

  «دمیم

 

 ً  یسؤاالش نداشتم و هر دفعه سع یبرا یجواب واقعا

دوباره اوقاتمونو   هیبحثو عوض کنم تا اون قض کردمیم

  .مکدر نکنه 

***  

@
mahbookslibrary



 

 

 

, [12.01.21 10:09] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 250پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

شدم.  داریاز خواب ب مانی اون روز زودتر از پ یفردا

کرده  شیشدنم دوش گرفته و آرا داریساعت بعد از ب مین

لباس خوشگل تو آشپزخونه بودم تا صبحونه رو   هیبا 

  .آماده کنم

@
mahbookslibrary



  دمیچ یزیو کم کم م کردمیرو زمزمه م  ی لب آهنگ ریز

شده بود. کارم که تموم شد  ینقاش یتابلو هی هیکه شب

برم   خواستمیانداختم، م زی به م یتیاز رضا ینگاه حاک

کنم، قرار بود منو برسونه خونه   داریاز خواب ب مانویپ

مامان و بعدش خودشم بره شرکت، اما هنوز از 

  میگوش امکیپ یبودم که صدا فتهنر رونیآشپزخونه ب

  .کانتر بلند شد یاز رو

  مویداده گوش ام یاون موقع صبح پ یک نکهیتعجب از ا با

 نکهیباز کردم. با ا امویبرداشتم. شماره ناشناس بود، پ

چندبار خوندمش تا مفهومشو  یکوتاه بود ول امیمتن پ

کل بدنم رو در بر  یبیعج یدرک کنم. حس کردم کرخت

بار  هینگاه کردم و  میگرفت. با استرس به صفحه گوش

  :وندمخ   امویپ گهید

 

 د؟یخوشگل خانوم... گل به دستت رس ری صبح به خ»-

  «خوشت اومد ازش؟
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 یزود نیقرار نبود به ا یاون گل لعنت یماجرا  انگار

اون گل رو فرستاده،  یک  نکهیتموم بشه. در مورد ا

از  کدومچیه ی رو یول دیچرخیسرم م یهزارتا فکر تو 

 یتمرکز کنم. بالفاصله شماره تونستمی فکرام نم

گوشم گذاشتم و دستمو  یرو  ویگرفتم و گوشناشناسو 

دوتا بوق کوتاه رِد تماس  زبعد ا یبه کمرم گرفتم ول

ظاهر شد،   می گوش یصفحه یکه رو شیبعد امیشدم. پ

  :استرسم اوج گرفت

 

نازتو بشنوم خوشگل   یصدا خوادیدلم م یلیاالن خ»-

به وقتش خودم بهت   ست،یفعالً وقتش ن یخانوم. ول

 «زنم یزنگ م

  

خاموش بود. کالفه و   بارنیشو گرفتم. اشماره  دوباره

 ی از تو  مانویپ  یکه صدا کردمینگاه م یبه گوش یعصب

  :دمیها شنپله

  ن؟یثم-
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پاک   امویهردوتا پ یرارادیعملکرد غ هی یط شدههول 

  ستینحس ناشناس رو هم از تو ل یکردم و اون شماره

  :کار گفتم نیانجام ا نیتماسام پاک کردم و ح

  مجانم عشقم... تو آشپزخونه -

 

گوشه که  هیکردم و انداختمش  لنتیسا ویگوش بعدم

  :دیاومد جلو و منو بوس مانینباشه. پ دمیاصالً تو د

  خه؟یچرا انقدر پوستت -

 

بدنمو  یهام گذاشتم تا دماگونه  یدستامو رو پشت

  :دمیبسنجم، چشمامو دزد

  نهیشوم رمیم  بایبه خاطر سرماس. امروز عصر با شک-

  دمی رو سفارش م

 

بدنم به خاطر   یرفتن دما نییپا دونستمیخودم م یول

 مانیکه به پ دمیترسیبود. م امیاز اون پ  یاسترس ناش

به تموم  شمی جور  نیو هم  دیرقصینزده م مانیبگم. پ
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که مربوط به من بود  یزیکائنات مشکوک بود و هر چ

  گفتمیاگه بهش م کرد،یم دیتشد تشویشک و حساس 

و اون گل روهم برام   دهیم  امیبهم پ شناسمیکه نم یکی

  .شدیفرستاده بدتر م

 

 

 

, [12.01.21 10:09] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 ب _در_شیقصه_ا#

 251پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 هیخودم قض دیآرامشمون به هم بخوره. با خواستمینم

نشستم و  رهی پشت جز یِ صندل ی. روکردمی رو حلش م
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اشاره  میکنار یبه روش زدم و به صندل یلبخند مصنوع 

  :کردم

 ی نیشیچرا نم-

  

  :کرد یابامزه  اخم

من که   نم؟یریش یکنیآخه چرا انقدر خودتو خسته م-

  خورمی صبحونه نم

. خودم دوست دارم واست صبحونه آماده شمی خسته نم-

  .کنم

  

  :هم خودمو لوس کردم یکم و

 نیبش ای... بگهینزن تو ذوقم د-

  

  :میهم لبخند زد یبه رو  همزمان

  نازتو برم من -
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به خوردن  یلیم ادیکه ز دمیدی. مدیمو بوسمحکم گونه  و

دلم  نکهیو واسه ا اوردیخودش ن  ینداره، اما به رو

ذره   هیکه آماده کرده بودم  ییزایچ ینشکنه از همه 

فکرمو از    کردمیم یکه سع یامتحان کرد. منم درحال

دور کنم، فنجون  هاشام یناشناس و پ یاون شماره

 .کردمیش ممزه مزه اشتمدستم بود و د مییچا

 

زد، هول شده فنجونو از لبم فاصله  مانی که پ یبا حرف 

  :دادم

 کجاست؟  تیگوش نیثم-

  

  :دهنمو قورت دادم آب

 !! چرا؟م؟یگوش-

  

  :در آورد بشیخودشو از ج یگوش
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 ومدیاون خانومه رو که هر ماه م یشماره خوامیم-

 گهیکنم که د ویس تیتو گوش کردینظافت م نجارویا

 ره یگیرت درد مکم  ،ینکن زیخودت خونه رو تم

  

  :دمیکش یراحت نفس

  شوازت شماره رمیگیباشه حاال بعداً م-

کو خودم برم  تی... اصالً گوشگهیبده برات بزنم د-

 ارمش یب

  

 مویاگه گوش رفت،ی قلبم رفته رفته داشت باال م ضربان

 ؟یچ دادیم  امیبهش و همون موقع مزاحمه پ دادمیم

به   یمبندیمنتظر جواب بود. لبخند ن مانی پ یره ینگاه خ

 یبلند شدم،از قسمت ته ی صندل یروش زدم و از رو

قفلشو زدم تا  یبرداشتم، دکمه مویآشپزخونه گوش

  ستیروش ن یاشماره دمید یش روشن بشه، وقتصفحه

دادم دست   ویدادم و گوش رونینفسمو نامحسوس ب

  یها چه حال بدتو اون لحظه  دونهی. فقط خدا ممانیپ

  .داشتم

@
mahbookslibrary



  ؟ یکرد لنتیسا  تویچرا گوش-

داشتم نگاهمو بدزدم و با بشقاب صبحونم مشغول   یسع

  :باشم

  گهیرفت د ادمی یکردم، صبح لنتشیسا شبید-

 کنم یباشه. پس من صداشو فعال م-

  

 اون خانومه  یشماره مان،یباال اومد تا باالخره پ جونم

خودش   یبهم پس نداد، با گوش ویکرد، اما گوش ویرو س

 هیبا بق تفاوت یهمونجا کنار دستش گذاشتش و ب

  .صبحونش مشغول شد

 

زنگ   یصدا نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق چند

بپره تو گلوم و شروع  ییبلند شد و باعث شد چا میگوش

کتفامو  نیمتعجب نگام کرد و ب مانیکنم به سرفه زدن. پ

  :ماساژ داد

  ؟یشد یچ-

  :گفتم دهیبر دهیهام برسرفه نیب
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  ه؟ی...کیک-

  ؟یشی! چرا هول میهرک-
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زنگ   یصدا نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق چند

بپره تو گلوم و شروع  ییبلند شد و باعث شد چا میگوش

کتفامو  نیمتعجب نگام کرد و ب مانیکنم به سرفه زدن. پ

  :ماساژ داد

  ؟یشد یچ-

  :گفتم دهیبر دهیهام برسرفه نیب

  ه؟ی...کیک-

  ؟یشی! چرا هول میهرک-

  :خوبم باال گرفتم یبه معن دستمو
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  خوبم... خوبم -

  :برداشت وینگاهشو ازم گرفت و گوش یسخت به

 ... مامانته ریبگ ایب-

  

  رمیازش بگ وی گوش نکهی. قبل از ادمیکش یراحت نفس

م انداخت  دور شونه شوگه یو دست د دیدستشو عقب کش

  :دیو لبمو بوس

  که برسونمت ایباال آماده بشم. توام زودتر ب رمیم-

  .چشماش نگاه کردم و سرمو تکون دادم به

*** 

  

مامان و خودش  یمنو رسوند خونه  مانیروز پ اون

ناهار به ما ملحق بشه.   ی رفت شرکت و قرار شد برا

. چشماش برق دیهم رس  بایمن، شک دنیبعد از رس یکم

  یتو چشما ،ی بغل کردن طوالن هیداشت، بعد از  یبیعج

  :براقش نگاه کردم و گفتم

  ده؟ش یچ-
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  :نگام کرد متعجب

  شده؟ یچ یچ-

  !یزنیمشکوک م-

  :خودش اشاره کرد به

  !!من؟-

  :نگاهش کردم قیدق

  بله تو-

  یبرام آورد یچ یسوغات نمیبب ایول کن منو... ب-

نگاه اونم با ذوق و  یبه جمعمون اضافه شد، وقت مامانم

  :ه ییخبرا  هیشد، مطمئن شدم که  بایلبخند سهم شک

  شماها نیزنی شده؟ چرا مشکوک م یچ نمی بب نیبگزود -

  بگو بهش باینکن شک تشیاذ-

  :در جواب مامان سرشو سرتقانه باال انداخت بایشک

  بده هامویسوغات دی... اول باگمینچ. نم-

  :کردم یگروکش
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  ستی ن یخبر یاز سوغات یتا نگ-

شکمش   یشد و دستمو گرفت و رو کیبهم نزد بایشک

 یگذاشت. متعجب اول به صورتش بعد به دستم که رو

  :شکمش بود نگاه کردم

  یشی خاله م یدار-

  :با ضرب باال اومد سرم

  ؟یگی... راست مایخدا یوا-

تکون داد. انگار هنوز باور   یدیشوق سرشو تائ با

نکرده بودم که به صورت مامان نگاه کردم، نگاه 

 .شهیکه داره مادربزرگ م گفتیامان هم مخندون م

  

***  
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که براش آورده  ییهایکه داشت سوغات نطوریهم  بایشک

 شمیدر مورد باردار کرد،ینگاه م جانی بودمو با ه

  :دادیم حیتوض

اف رو شروع  یو یآ مانیچند روز بعد از سفر تو و پ-

مامان  م،یاسترس داشت یل یخودمون خ نجای. ما امیکرد

  نجایو فکرت ا یشینگران م میگفت اگه به توام بگ

ما باشه.  ر یتو سفر ذهنت درگ خواستی. نممونهیم

انجام   تیخدارو شکر همون بار اول لقاح با موفق یول

  شد

  ؟ی استراحت مطلق باش دینبا-
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  :باال انداخت سرشو

 دیبا یلینه مطلق. خ ینه؛ دکتر گفته استراحت کنم ول-

هوامو داره  یحساب اوشیمراقب خودم باشم. البته س

  بشقاب جابجا کنم هی  ذارهی نم یحت

 اد یب ایبه دندارم، کاش زودتر  جانی چقدر ه یوا-

  

  :چشم گرفت هایاز سوغات باالخره

  ادیب ایش به دنوا!!! خدا نکنه، بگو کاش سِر موقع -

 خاله قربونش بره کاش دختر باشه -

  

  :م زدبه شونه یاضربه

  خب خوادیچرا آرزوهات همه ضِد منه؟ من دلم پسر م-

 ن،یکنیباهم ست م ینه بابا دختر خوبه. مادر دختر-

 بگو شویدِم موش یموها  یوا

  

  :برام نازک کرد یچشم پشت
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 یلیمادر و پسر باهم ست کنن؟ تو اگه خ شهیحاال نم-

  خودت دست به کار شو یدختر دوست دار

  :دادم هیکردم و به مبل تک ینینشعقب  عیسر

  زوده یلیواسه ما که هنوز خ -

  نه؟یهم مانمینظر پ-

  دونمینم-

  :از حد تعجب کرد شیب

  !!؟یدونینم-

  نه-

  !شه؟یمگه م-

  !میش حرف نزدوقت درباره چیخب ه-
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 یلیمادر و پسر باهم ست کنن؟ تو اگه خ شهینم  حاال

  خودت دست به کار شو یدختر دوست دار

  :دادم هیکردم و به مبل تک ینینشعقب  عیسر

  زوده یلیواسه ما که هنوز خ -

  نه؟یهم مانمینظر پ-

  دونمینم-

  :از حد تعجب کرد شیب

  !!؟یدونینم-

  نه-
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  !شه؟یمگه م-

  میش حرف نزدوقت درباره چیخب ه-

من، همون شب  یاومد خواستگار  یوقت اوشیوا!! س-

بچه   یلی خ اوشیس م،ی هامونم انتخاب کرداسم بچه 

  ! همه مردا بچه دوست دارنیدونیدوست داره... م

 از بچه نزده   یوقت حرف چی ه مانیپ یول-

  

.  وستیاومد و به ما پ رونیهم از آشپزخونه ب مامان

نشست و    کمینداشت، نزد یمن تموم ی برا  شیدلتنگ

  :دستمو گرفت

ً یفسنجون درست کردم برات... دق- که   یجورهمون قا

  یدوست دار

  دست پختت تنگ شده بود یقربونت برم من دلم برا-

  ن؟یبه لوس کردن ثم یمامان بازم شروع کرد شیا-

  هاشهیم میداره حسود گهید
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مارو از تو آشپزخونه    یکه معلوم بود حرفا مامان

  :گرفت و رو بهش گفت دهی رو ناد بایحرف شک ده،یشن

اول از  دیزوده، با یلیهنوز خ نیبچه دار شدن واسه ثم-

 !مطمئن بشه بعد مانیپ

  

 رهیو خ دمیکش رونیدستمو از دست مامان ب ارادهیب

نگاش کردم. مامان خودشو به اون راه زد و نگاهشو  

از  یمن، اثر یبا وجود دلخور یکه حت یگرفت، نگاه

. چقدر ساده بودم که فکر شدینم دهیَدِرش د یمونیپش

 !جلب شده مانیاعتمادش نسبت به پ گهید کردمیم

  

  یبرا مانیکنه، با پ تیفعال ی لیخ  تونستینم  بایشک چون

بعد برامون  یو قرار شد تا هفته میرفت نهی سفارش شوم

   .ش کننآماده

تخت نشسته بودم و  یخونه من رو میکه برگشت  شب

مشغول  سی هم تو سرو مانیپ بافتم،یداشتم موهامو م

راجع به بچه  بای شک یحرفا ادی هویمسواک زدن بود. 

در  مانیواکنش پ دنید یبرا یدار شدن افتادم. به قدر
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صبر   یزده شدم که حت جان یه یموضوع نیبرابر چن 

افتادم سمت  راه اد،یب رونیب سینکردم از سرو 

از  مانیدادم. پ هیدرو باز کردم و بهش تک س،یسرو

تکون   هیچ یمتعجب نگام کرد و سرشو به معن  نهیآ یتو

 :داد. گفتم

 

  مان؟یپ گمیم-

مسواک زدن فارغ شد و با حوله صورتشو خشک  از

  :کرد

  جونم؟-

  :به نظر برسم یتالشمو کردم تا جد تموم

 ؟یکنیم کار یم چاگه بهت بگم حامله -

 

در کمال  نکهیاز ا ریرو داشتم به غ یهر واکنش  انتظار

  :بگه  یالیخ یو ب  یخونسرد

  !ی ستیحامله ن-

  :ستادمیا نهیباال دادم و دست به س ابروهامو
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  اون وقت؟ یدون یاز کجا م-

  دونمیم ؛یخوریقرص م-

  ؟یکنی منو چک م یقرصا-

 کنمی چک نم نمیرینه ش-

 

 

 

, [15.01.21 23:23] 

[Forwarded from "در شب یاقصه" (Arezoo 

Baghfalaki)] 

 _در_شب یقصه_ا#

 255پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

  

@
mahbookslibrary



  :اشاره کرد نکیس  یصفحه ریز  یبه کشو و

  یدندون. اتفاق ریکنار خم نجاست یقرصات ا ن،یبب ایب-

  دمید

 

نگفتم. کشو رو بست و اومد  یزیجمع کردم و چ لبامو

  :و کمرمو با دستاش گرفت سادیمقابلم ا

  ؟یگ یم نارویشده که ا یحاال چ-

  نظرتو راجع به بچه دار شدن بدونم خواستمیم-

  :تکون داد سرشو

  خوامیمن بچه نم-

  :دار گفتمو کش وسانهیمأ

  چرا؟-

  :دیو لبمو بوس  دیلحنم خند به

اصالً  گه؟ید یکیکردن تو با  می... تقسگهید خوامینم-

 خوامش ینم
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م گسترش داد. با اخم هاشو به سمت چونه بعد بوسه و

  :و گفتم دمیسرمو عقب کش

  هابچمونه مان؟یپ هی چ گهید یکی-

 

  طاقتیو ب دیباال گرفت و متعجب و کوتاه خند سرشو

سرم گرفت و از باال   یمنو به خودش فشرد، سرشو رو

  :نگام کرد

 ونیبه هذ یباز تو از وقت خوابت گذشت شروع کرد-

  بچمون کجا بوده ما؟ نم؟یرین شگفت

 

کرد و به  تی و تو همون حالت منو به سمت تخت هدا 

هاش  که دستم رو شونه یهاش ادامه داد. در حالبوسه 

  :بود گفتم

  م؟یبچه دار ش یخوایتو نم یعنی-

 یهاتو حال خودش بود و مشغول باز کردن دکمه مانیپ

  :گفت کنم،ی نگاش م رهیخ دید یمن شده بود. وقت
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پس  نمیبب ؟یکنی به بچه فکر م یتو چرا االن دار-

 یچ ندهیها و اهداف واالت واسه آاون برنامه  فیتکل

  مزخرفات؟ نجوریدرس و کار و ا شه؟یم

  !ثبت نام کنکور ارشد شروع شده یآخ خوب شد گفت-

  :گفت  حواسیب

 ی دار یترمهم یچقدر کارا یدید نیآفر-

  

لباسم مشغول شد و سرشو تو   یقهیبعد دوباره با  و

م کج کردم و دل  گردنم فرو برد. سرمو به سمت شونه 

  .به دلش دادم

  ینگرفته ول یحرفامو جد مانیپ کردمیشب فکر م اون

مدت بعد، با دقت و  هیچون که تا  کردم،یاشتباه م

و اگه   کردیوسواس دور از چشم من قرصامو چک م 

  یادآوریزود بهم  کردمیم رین دواسه خوردنشو

مسئله  نیا یکه تا قبل از اون اصالً رو یدر حال کرد،یم

بود که  یبه قدر هین قضیرو ا تشیحساس نبود. حساس

بود که قبل  یآخرم شب  ی. دفعهکردیم تمیداشت اذ گهید

آب اومد  وانیل هیقرصام و  یمون با بسته از رابطه 
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قرصو گرفت سمتم از  یتخت نشست؛ وقت  یکنارم رو

  :کوره در رفتم و دستشو پس زدم

 دم،یخب فهم  یلیخ ه؟یکارا چ نی. امانیپ گهیبس کن د-

  یحرف هی. اون شب خوامیخب منم نم  یخوای تو بچه نم

 ؟یفکر کرد یزدم و تموم شد و رفت. راجع به من چ

بدون مشورت با تو خوردن قرصامو قطع   یفکر کرد

قرص   گهیاصالً من د م؟وونه یمگه د کنم؟یم

به روش  یترسیماز پدر شدن  یلیاگه خ خوردم،ینم

راحت تره... شب  التمیخ یکن. اونجور یر یشگیخودت پ

  .ریبه خ

بعد با اخم و غرغر بهش پشت کردم و لحافو روم   و

 یبعد صدا قهیو چشمامو بستم. تا چند دق دمیکش

کالفه بود و   مان یپ د،یچیپیتو اتاق م  دارمونیب یهانفس

دست آخرم طاقتش طاق   شد،یجاش جابجا م یمدام تو

من، بغلم  یهودهیب یهادست و پازدن رغمیشد و عل

  .دی کرد و منو سمت خودش کش

***  
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ده   نی. کل اگذشتیم رانیاز برگشتنمون به ا یروز ده

  .خونه بودم لی وسا یه یروز رو مشغول ته

کنه،  میهمراه تونستینم  تشیبه خاطر وضع بایشک

مامان هماهنگ  یخال یهام یخودمو با تا نیواسه هم

  .دیخر ادی که بتونه باهام ب کردمیم

  دمانشیچ ی. براشدیکم کم داشت شکل خونه م خونه

روشن رو  یو صورت یطوس د،یسف یاز رنگا یبیترک

  زیها رو عوض کردم. کاناپه و مانتخاب کردم. کل پرده

دست مبل  هیسالن بودنو برداشتم و  یکه تو  یبزرگ

ها فرش گرد و دستبافت مبل یکردم. جلو نشونیگزی جا

کارگاه برامون بافته  زا مانیکه به سفارش پ یشمیابر

مبل  هیدادم و  رییرو تغ یو یت یبودنو پهن کردم. جا

شال مبل خزدار، مقابل   هیو  یپولک یهاا کوسنب یراحت

 زیقسمت سالن رو به م نی تر یاگذاشتم. گوشه یو یت
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ها بود اختصاص دادم و  که ست مبل  یناهار خور 

 ی وبودن رو ر  سیآورد پارکه ره یاقهیعت  یهای جاشمع

 .گذاشتم یناهار خور زیم

 

 یاصل لیآشپزخونه که تا قبل از اون فقط شامل وسا 

  یجانب لی و وسا ینییبود رو با لوازم آشپزخونه تز

 ض ی خواب رو تعو سیو مدرن، جلوه دادم. سرو کیش

  یهاها و کوسنبا بالش  دیسف یمخمل ی کردم، روتخت

  ینهیبه اتاق خواب داده بود. آ یباتریز ینما اد،یز

 یز یو ساعت روم شیآرا زیم  یرو، رو سی پار یادگاری

کنار  مانیخاطره که به سفارش پ زیم  یرو هم رو

 یاخاطره  زیبزرگ اتاق خواب بود، گذاشتم. م  یپنجره 

سِر عقد که  یها ماه عسلمون و عکس یها که با عکس

اشکان چند روز بعد از برگشتنمون از سفر برام 

 نیتر  زیو خاطره انگ نیباتریبه ز لیپستشون کرد، تبد

 .شده بود ایدن یاطره خ زیم

تخت قرار   یهم روبه رو  ی رنگ یرتمبل شزلون صو 

  یاقادر بود اوقات آروم و عاشقانه ییدادم که به تنها

  .رو برامون رقم بزنه
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و  مینصب کرد مانیرو تو اتاق کار پ یبزرگ یخونه کتاب 

که   یفاحش یبا تفاوت محتو  گهیکتابامونو در کنار همد

خونه رو هم که تا   یهااتاق هی. بقمیدیداشتن، توش چ

و  دمیخودم چ یقهینداشتن به سل یااون موقع استفاده

گرفته بود. رد  یاگه ید یخونه رنگ و بو  بیترت نیبه ا

و  خوردیخونه به چشم م یجا  یانگشت من جا رپا و اث

به  مانیکه قبل از من پ یمجرد یاون خونه  هیشب گهید

   .نبود کردیم یتوش زندگ ییتنها

 

به  مانیعصر بود و چون قرار بود پ کی نزدروز  اون

من از صبح رفته بودم  ادی ناهارو خونه ن ادیکار ز لیدل

  میبرگشتن به خونه بودم که گوش ری. تو مسبایشک شیپ

 میگوش یزنگ خورد. کل اون ده روز هر وقت صدا

که نکنه بازم مزاحمه باشه تنم  نیاز ترس ا ومدیم

ازش  یاون ده روز خبر یخوشبختانه تو ی . ولدیلرزیم

و  دمیکش یتبسم نفس راحت یشماره  دنینشد. با د

  :تماسو برقرار کردم
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  تبسم؟-

  سالم عروس خانوم-

  تو  ییماهت کجا یسالم به رو-

  کجا باشم؟ اصفهان یخواستیم-

  چطوره؟ انیشا-
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  دهی. حاالم که فهمیروز آشت هیروز قهره  هیخوبه... -

ترم   یتهران و تا شروع امتحانا  امیقراره آخر هفته رو ب

  همونجا بمونم کالً قهر کرده

  تهران؟ یایم یآخ جونم... دار-

با مامان حرف زدم، گفتش که مامانا آخر   یآره. صبح-

شما همه رو دعوت کرده منم گفتم   یپاگشا یهفته برا

 نم یهمه رو بب امیکه ب  هیفرصت خوب

  

 ینیاخم کردم و ح یجمعه شب، کم یمهمون یادآور ی با

جواب تبسم رو  کردمی که پشت چراغ قرمز ترمز م

  :دادم

مامانا. خوبه که توام تا اون  یخونه  میآره قراره بر-

 ی ایموقع م

  

دو روز قبل افتادم که مامانا   ادیکه قطع کردم  تماسو

جمعه شب    یما رو برا نکه یزنگ زده بود و ضمن ا
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رو هم  مانیپ یداشت که خونواده  میدعوت کرد، تصم

  :گفتم مخالفت کرد مانیکه به پ یکنه؛ اما وقت دعوت

  میریالزم نکرده. فقط خودمون دوتا م-

  چرا؟-

  :کالم گفت کی

  که گفتم  نیهم-

که همچنان نگاه پرساِن منو به سمت خودش   یوقت و

  :گفت دیروونه د

  یافهیو ق پیت دنیحاج محمد تو روز عقدمون با د-

  یبرخورد خوامینم گهیغر به جونم زد، د یکل التیفام

  باهم داشته باشن

  من چشه؟ یالیفام یافه یو ق پیمگه ت ؟یچ یعنی-

  یشایمگه ظاهرشونو؟ با اون آرا یدیند ست؟یچش ن-

  عجق وجق یجلف و لباسا 

برو اونارو هم ارشاد کن.   یخوایتعارف نکن! اگه م-

  هی گهید یو حت یداد  رییمنو تغ یکه همه چ نیهم
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داشته باشم برات   تونمیخودم نم یقهیجوراب هم به سل

  ست؟ین یکاف

 هی دیحتماً با ست؟یجور ن تقه یلباسا با سل نیآهان ا-

  یاونجور  رون؟یب زهیبر تویکه همه چ  یبپوش یزیچ

 !بپوش ی اگه من  گذاشتم تو اونجور  ؟یدوست دار

  

رومو گرفتم و از اتاق کارش   یاز بحث تکرار خسته

بهونه جور کردم که جمعه   هیمامانا  ی. برارونیرفتم ب

. سبز شدن چراغ و حرکت  میبر مانیشب فقط منو پ 

  .آورد رونیمنو از فکر ب نایماش

  

  مانیمشغول آماده کردن شام شدم. پ دمیکه رس خونه

کرده،  مهیصبح قبل از رفتنش بهم گفته بود که هوس ق

ً یشدم. کارام تقر ینه رفتم و مشغول آشپزبه آشپزخو   با

تموم شده بود که تلفن خونه زنگ خورد. از طرف 

رو بهش داده   نهیبود که سفارش شوم یفروشگاه

کردن و  یعذرخواه شونکردن ری. بابت چند روز دمیبود

از  یادی. زمان زانینصبش ب یبرا خوانیگفتن که م
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رو   یل. شال و شندنیتماسشون نگذشته بود که رس

و درو براشون باز کردم. دوتا پسر  دمیلباسام پوش یرو

  یجوون بودن، با احترام سالم کردن و ازم خواستن جا

کردم و   شونییرو بهشون نشون بدم، راهنما نهیشوم

بود. دِر  مانیپ دنیرس کیبه ساعت انداختم. نزد ینگاه

ها از مبل  یکی یباز گذاشتم و رو مهیرو ن یورود

 .نشستم
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ً یبعد کارشون که تقر یکم شروع به  شونیکیتموم شد  با

منو صدا زد تا   یکیکرد و اون  لشونیجمع کردن وسا
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بهم بگه.  نهیراجع به کارکرد شوم حاتوی توض یسر هی

باز و بسته شدن در   یصدا دنیوسط حرفاش با شن

شدم، به سمت راهرو کله   مانیمتوجه اومدن پ یورود

تکون داد و   یسر مندر جواب سالم  مانی. پدمیکش

  یظیواکنشش در برابر اون دوتا پسر هم فقط اخم غل

ر به سمت ما قدم ب یابروهاش نشوند. هرچ نیبود که ب

. تا به اون روز، شدیهم م شتریغلظت اخمش ب داشتیم

هاشو گره کرده بود و  بودمش. مشت دهی ند یاون حالت

  یاهیبه س ش یشون یرنگ پوستش به خصوص وسط پ

 ینگاه ترسناک شدیکه از کنار من رد م ی لدر حا زد،یم

نفساشم به گوشم  یبه سر تا پام انداخت. حاال صدا

شدن که   مانیه حالت پ. اون دو نفر هم متوجدیرسیم

 یشونو جمع کردن و با عجله خداحافظزود کاسه کوزه

 .جواب موند یما ب یکردن که البته از طرف هر دو

مثل آتشفشان   مانیو در رو بستن، پ رونیرفتن ب یوقت 

  :فوران کرد

 یمن چه گه یدوتا نره خر وسط خونه نیا-

  !خوردن؟یم
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مفرط بود. با لبخند  یو تعجب تیتوأم با عصبان لحنش

هم  دیو شا یکه از سِر جاخوردگ ییانحنایو ب  رنگدهیپر

  :هام دوخته شده بود گفتماز سِر ترس، به لب

رو   نهیاز طرف اون فروشگاهه اومده بودن... که شوم-

 وارینصب کنن رو د

  

آروم من به خشم و غضبش دامن زد. خم   یو صدا لحن

مبل بود رو برداشت و   یجلو زیم یکه رو یشد و ظرف

شد،  جادیا یوحشتناک ی. صدانهیبه شوم دش یمحکم کوب

 .دیهام باال پرشونه 

 یشه یشکست و ش یبد یاز برخوردشون ظرفه با صدا 

  عیبرداشت. انقدر سر یزیو ر ییهم ترک مو نهیشوم

کارو کرد که نفسم حبس شد و مات موندم و با  نیا

نشده  هیکار هم خشمش تخل نیترس نگاهش کردم. با ا

  :بلند سرم داد زد یشد و با صدا کیبود، بهم نزد

اون دوتا نره خرو   ستمیمن خونه ن یوقت یتو غلط کرد-

تو خونه. اون فروشگاه غلط کرده که بدون   یراه داد
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من دِر اون  نجا،یابا من آدم فرستاده  یهماهنگ

  کنمیفروشگاهو تخته م

 

  یبدنم به رعشه افتاده بود. تا به حال اونجور  تموم

و  دیلرزیبود. دستام آشکارا م دهینکش ادیسرم فر

هام روون شده بودن. اون قدر از اون  گونه یاشکام رو 

لحظه فکر   هیاومد سمتم  یبودم که وقت دهیحالتش ترس

منو بزنه. انگار لبامو به هم دوخته   خوادیکردم م

حرف بزنم.    تونستمیبود و نم مدهبودن. زبونم بند او

رفتارش نداشت.  یرو  یریمن تأث یه یترس و گر

قصد فرو نشستن نداشت. به  تشیعصبان یهاشعله

 یرو گرفت. وقت یاشماره عیسمت تلفن رفت و سر

  با اون فروشگاهه تماس دمیمکالمه رو شروع کرد فهم

که پشت خط بود فرصت حرف  یگرفته. اصالً به کس

دلش خواست بارشون کرد و  ی. هر حرفدادیزدن نم

  .کرد دشونیهرجور خواست تهد

به صورت  یاونجارو نداشتم. دست ستادنیتوان ا گهید

ها. به اتاق خواب  و راه افتادم سمت پله  دمیکش سمیخ

  .رفتم و درو پشت سرم قفل کردم
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 کیشدم.  رهیدر خ یره یتخت نشستم و به دستگ یرو

که مطمئن  یرو تو همون حالت موندم و وقت یساعت

  سیسراغم به سمت سرو اد یقصد نداره ب مانیشدم که پ

پامو   نکهیبه صورتم زدم. به محض ا یاتاق رفتم و آب 

نگاهمو به   رهیدستگ یگذاشتم صدا رونی ب سیاز سرو

باال و   گهی بار د هی یفلز یرهیسمت در کشوند. دستگ
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با انگشت چند  مانیشد و دوباره نفسام تند شدن. پ نییپا

  :دیضربه به در زد و بعد صداش به گوشم رس

  ن؟یثم-

 

بود  دهیبخش یشدن و داد زدن به صداش ناخالص یعصب

  کیتر از آروم ی. اما کمدیرسیو خشدار به گوش م

از جانب من نگرفت   یجواب  یبود. وقت شیساعت پ

  :مجدداً به در ضربه زد و دوباره صدام کرد

  ؟یرو چرا قفل کردبا توام... د نیثم-

 

از  ییردپا  ،یعالوه بر ناخالص کردمیدقت م یکم اگه

 نی. چقدر به اشدیم ده یصداش شن ی ندامت هم تو

دوباره  اریاختیداشتم که ب از ین مانیاز جانب پ یمونیپش

. هنوز نگاهم  ختمیصدا اشک ر یشدن. ب  یاشکام جار

  نم،یبب مانویپ خواستیبود. دلم نم یلعنت رهیبه دستگ

  .اتاق  یوت ادیدوست نداشتم ب

  :دادیسرعت م هامهیبه گر مانیپ یصدا
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  درو نیباز کن ا نیثم-

 

من همچنان سکوت و   یتر هم شد. ولآروم صداش

 .دادم حیسکون رو ترج

بار با آرامش   نیگفت و دوباره و ا یانچ کالفه مانیپ 

  :صدام کرد شتریب

ندارم... باز  ت ینترس... کار نمیریدرو باز کن ش ن؟یثم-

  خواستمیکن قربونت برم... ببخش داد زدم سرت نم

 میبترسونمت. درو باز کن حرف بزن

  

  :دوباره تکون خورد رهیدستگ

مگه شام  ؟یدرو قفل کرد  یجان؟ آخه واسه چ نیثم-

 زویمن م رونیب ایب م؟یباهم بخور ی درست نکرد

  میباهم شام بخور می بر ای... بدمیچ

 

پختم   مهیش قچطور با ذوق و شوق واسه  نکهیا ادی

هم به در ضربه زد و  گهیاشکامو شدت داد. چند بار د
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تر زد آخرو محکم  ینداره. ضربه یاجه ینت دیکه د یوقت

  .ومدین ییصدا گهیو بعد د

تاک   کیاز ت ریبه سکوت گذشت. به غ یاقهیدق چند

 یآروم. به د یرسیبه گوش نم یا گهید یساعت، صدا

از جام بلند شدم و خودمو به پشت در رسوندم و سرمو 

. اومدیاتاق نم رونیاز ب ییصدا چیبهش چسبوندم، ه

که حس  یاتاق راه رفتم و وقت یفضا یرو توقدم یکم

 .رونیو رفتم ب ردمکردم بهترم قفل درو باز ک

و به گوشه و کنار خونه سرک  داشتمی آروم قدم برم 

کردن   دایپ ینبود. برا مانیاز پ  یخبر یول دمیکشیم

اونجا هم نبود. از  یرفتم ول نییپا یبه طبقه  مانیپ

  یغذا رو که رو یهابودم ظرف  ستادهیکه ا ییهمونجا

رفتم، برنج  زی. به سمت مدمیدیشده بودنو م دهیچ زیم

بهم دهن  زی م یرو یدهیماس  ورشاز دهن افتاده و خ

هوا نگاهمو به   یبود، سرما ی. شب سردکردنیم یکج

  ومدیمنحوس سوق داد، به نظر م ینهیسمت اون شوم

الزمو نداره! اما  ییگرم نگه داشتن خونه توانا یبرا

بود که از قلبم  ییمن به خاطر سرما  یدستا یسرد

رو همونجور هاج و واج وسط   ی. مدتشدیمنتشر م
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  یها و فضا. چندبار از پنجره دمیدور خودم چرخ النس

اون دور  مانویپ دیتا شا دمییتراس، اطراف ساختمونو پا

برام سخت بود قبول کنم منو تنها   نم؛یو اطراف بب

  .گذاشته و از خونه رفته
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تراس، اطراف ساختمونو   یها و فضاچندبار از پنجره 

برام  نم؛ی اون دور و اطراف بب مانویپ دیتا شا دمییپا
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سخت بود قبول کنم منو تنها گذاشته و از خونه رفته. با  

!« چه  ه؟یک شیکجا رفته؟ پ یعنی:»گفتمیخودم م

   !یاسفناک تی! چه وضعیو زشت  دیپل یفکرها 

 مانویبود. پ نی هم تیچه نه، وضع ومدیچه خوشم م یول

و مطلقاً حاضر نبودم   دمیدیاومده م شیمقصر وضع پ

 .رمیبگ یباهاش تماس

رو   نیزم یرو  یهاشه یو خرده ش ییشام کذا زیاون م 

. از کتابخونه کتاب دمیهارو کشجمع کردم و پرده

دراز  نهی بغل شوم یکاناپه یبرداشتم و رو یداستان

خودمو به    یزییو تو اون شب سرد و دراز پا دمیکش

  .دعوت کردم زیداستان غم انگ هیخوندن 

 یته مونده یبودم و وقت داریب روقتیشب تا د اون

 نیبرگشتنش تو دلم مونده بود هم از ب یکه برا یدیام

همون کاناپه انداختم   یآوردم و رو ییرفت، بالش و پتو

   .فرو رفتم یم به خواب ناآرو یو به سخت

 

تا  دیطول کش یاه یبعد چشم که باز کردم چند ثان روز

  .دمیکاناپه خواب یشده که شبو رو یچ ادیب ادمی
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از   یده صبح شده بود و همچنان خبر ک ینزد ساعت

هم   یاز طرف یول شدمیداشتم نگران م گهینبود. د مانیپ

زنگ بزنم. دست آخر   مانیبه پ دادیغرورم اجازه نم

. به  رمیتماس بگ میبا مر تونستمیبه سرم زد. م یفکر

و اگه   کردنیشرکت کار م ی هرحال اون و شوهرش تو 

بود قطعاً اونا اطالع یاون ساعت شرکت م مانیپ

  .داشتن

  یرو آوردم و کم میمر  یبرداشتم و شماره مویگوش

روش مکث کردم. سابقه نداشت که من باهاش تماس  

دفعه بعد از ماه عسلمون بهم زنگ   هیفقط اون،  رم،یبگ

شام دعوت کرده بود که البته  یزده بود و مارو برا

شلوغ بود و سخت مشغول   یلیچون اون روزا سرم خ

خونه بودم، دعوتشو رد کردم و ازش   لیوسا هیته

موکولش کنه و اونم با  یاگه یخواستم به وقت د

قبول کرده بود. حاال مونده بودم با چه   یمهربون

بود، قطعاً اگه  یبهش زنگ بزنم. زن باهوش یابهونه 

که باهم دعوامون  دیفهمیم ع یسر زدمیم مانیاز پ یحرف

فقط به   نکهی. با فکر به اخواستمینم نویشده و من ا

@
mahbookslibrary



از   یجور ه یو  زنمیبهش زنگ م یپرس والقصد اح

  .گرفتمرو  شماره  رمیگیخبر م مانمیپ

  :خورد و باالخره جواب داد یبوق طوالن چندتا

  نیالو سالم ثم-

 

صداش مشخص بود که از تماسم تعجب کرده. بعد از   از

  :معمول گفت یها یاحوال پرس

  عروس خانوم؟ یمن کرد ادی شد  یحاال چ-

  :که دیاز من شن یوقت و

  ازت بپرسم یحال هیزنگ زدم -

 .تعجب بود که تو صداش موج زد دوباره
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ساعت ده صبح   یحق هم داشت؛ آخه کدوم آدم عاقل خب

و اون واسه احوال   نیبه ا زنهیزنگ م  یروز کار هی

. میاوردیخودمون ن یکدوم به رو چیه ی! ول؟یپرس

بود، از  یو نسبتاً پرحرف یزِن معاشرت  میخوشبختانه مر 

و   یاریکه پشت تلفن باهاشون حرف کم نم ییهااون زن

  میباهم نداشت یمیو صم کی نزد نچندا یرابطه  نکهیبا ا

راحت   میمر یبودم، ول  کتری ازش کوچ یو من چند سال 

. دیخندیو م گفتی. و مدام مکردیبرخورد م یو خودمون

  :آخرشم گفت

  یومدیو ن یچوندیاون دفعه که دعوتتون کردم پ نیبب-

منتظر  گهید نی ایخودتون ب نیروز که وقت داشت هی یول

باهم! نکنه دوست  می. مثالً ماها دوستنیدعوت نباش

 ؟یبا من معاشرت کن یندار
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 ش،یبگم با حرف بعد یزیتا من اومدم در جوابش چ  و

  :حرفمو خوردم و با دقت گوش کردم

بگم  نیگفتم اونم گفت تا به ثم مانیاتفاقاً امروزم به پ-

  گه ی م یچ نمیبب

 

 مانیبودم پ دهیفهم نکهیراحت شده بود از ا المیخ

 یداشتم لحنم عاد یکه سع ینیحال ح  نیشرکته با ا

  :هام نگاه کردم و گفتمباشه به ناخن 

  ؟یگفت مانیبه پ-

 

  :گفت الیخیب

جوابمو داد.  یشوهرت با بداخالق نیآره... چقدرم که ا-

هم به  یبود شرکت. کل ده یصبح زود قبل از همه رس

اگه  مانیپ نیا میکردیجون هممون غر زد. ما فکر م

بدتر شده که بهتر  یول شه،یاخالقش بهتر م رهیزن بگ

  نشده
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بود  می. من گوشم با مرگفتیداشت م ینجور یهم میمر

طبق   کردم،ی تو ذهنم داشتم دودوتا چهارتا م یول

که  رمیاحتمالو در نظر بگ نیا تونستمیم میمر  یحرفا

از حجم   یاحتمال، کم  نیشرکت بوده. ا شبوید مانیپ

  .داد فیدرونمو تخف یو احساسات منف ینگران

 

 ی حداقل تماس ای مانیظهر منتظر اومدن پ ی های کینزد تا

بود. ساعت از دو  هودهیانتظارم ب یاز جانبش بودم، ول

 یاز باق یهم گذشته بود که به آشپزخونه رفتم و کم

خوردم.  اشتهایگرم کردم و ب شبوید یغذا یمونده

  :فرستاد امیپ مانیهنوز غذامو تموم نکرده بودم که پ

 

دارم. منتظرم نباش... معلوم   ادیمن شرکت کار ز»-

  «ام یب یک ستین
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چقدر از  دونستیخونم به جوش اومده بود. م گهید

و داشت از نقطه ضعفم   زارمیقهر و سکوت ب

پس منم مقابله به مثل کردم و با  کرد،یسوءاستفاده م

  :کردم پیبراش تا یآرامش کاذب

 

  ستیمامانم... معلومم ن یخونه رمی... منم دارم میاُک»-

  «امیب یک

 

غذام   یانداختم و با ادامه  زیم یگوشه لویموبا و

  :دیزود رس یلیخ مانیپ یبعد امیمشغول شدم. پ

 

  «یر یجا نم چی... تو هخودیب»-

 

  نجوریا مانیبهش ندادم. واکنش پ  یزدم و جواب یلبخند

 هیبود. مطمئن بودم کمتر از  ینیبش یها کامالً قابل پوقت 

به  یجواب دید یخونه. وقت رسونه یساعت بعد خودشو م
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ندادم زنگ زد و من بازم واکنشم جواب ندادن  امشیپ

 .بود

 

  نطوریو جواب ندادن من، هم مانیداستان زنگ زدن پ 

و تلفن خونه زنگ زد و   لمیکرد. انقدر به موبا دایادامه پ

 دمیترسیداشتم م گهینکردم که اون آخرا د ییمن اعتنا

که  یبعد امیکه ممکن بود نشون بده و پ یالعملاز عکس 

  :کرد شتریبرام فرستاد ترسمو ب

 

... فقط خداکنه پاتو  رسهیمن که باالخره دستم به تو م»-

  «ینذاشته باش رونی از خونه ب

 

 دیزود رس ی لیخ مانیکه حدس زده بودم، پ همونطور

  .خونه
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 دیزود رس ی لیخ مانیبودم، پکه حدس زده  همونطور

با   یمن تو اتاق خواب بودم. جور دیرس یخونه. وقت

پاش رو راحت   یها باال اومد که صداسرعت از پله 

. با همون سرعت دِر اتاقو باز کرد و در دیشن شدیم

با  د،یباری از تموم وجناتش م یکه دستپاچگ یحال

  د،یکرد. منو که د زی کل اتاقو آنال دهیترس یچشما

و دستشو  ستادیداد و صاف ا رونینامحسوس نفسشو ب

  .در برداشت یرهیدستگ  یاز رو

از چشماش   ال یخ یراحت دیدی خونه م یمنو تو نکهیا از

تو  دیاز حدش از تهد شیب ش یبود و به خاطر تشو دایپ
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 یچه یاز در یشدگ ع یهم حِس ضا یمن کم یخال

حالتش باعث شد من شجاع  نی. اشدیچشماش معلوم م

بشم و با جسارت تو چشماش نگاه کنم. چون نتونست 

طرفم حمله کرد و  هب عیمنو تحمل کنه سر ینگاه پررو 

حاال رخ تو رخ  د،یباال کش یو منو کم دیبازوهامو چسب 

  :میبود

 ؟یدینکن... فهم دیوقت با رفتنت منو تهد چیه گهید-

  

. شجاعت از به چشمام بود رهیو خ زدینفس م نفس

لرزون من فرار کرده بود و حاال ترس جاشو  یچشما

از اشک نشون  یاکه خودشو با هاله  یگرفته بود. ترس

و تند  زیکه از بعِد رفتار خشونت آم ی. بغض سمجدادیم

  د،یچسبیگلوم م خیدائم ب م،یبدخ یامثل توده شبشید

که مثل  یبود؛ در حال شده دایش پبازم سر و کله 

  :گفتم دمیلرز یدستاش م  یتو یاپرنده

  شبیکه د ؟یکردم. خودت چ دیحاال خوبه من فقط تهد-

  ؟یرفت  یمنو ول کرد

@
mahbookslibrary



انتظار   کنه،یزنم دِر اتاق خوابو به روم قفل م یوقت-

  کنم؟ کاریچ یداشت

تو انتظار   یدیکه سرم کش یادیبعد از اون همه فر-

 که من چه کنم؟ یداشت

  

فشرد که باعث شد خودمو جمع کنم و   شتریب بازوهامو

  :تکونم داد یباال. عصب ارمیدستامو ب

تنها تو   بهیکه زنم با دوتا مرد غر دمیاومدم خونه و د-

  ستخونه 

  یهانبودن، اونا فقط نصاب بهیاونا دوتا مرد غر-

  بودن نهیشوم

تو خونه؟ چرا به من زنگ  یراهشون داد یواسه چ-

  ؟ینزد

  :هیگر ریشکست و زدم ز بغضم

  دیببخش گفتمیبهشون م دیبا کردم؟یم دیبا کاریچ-

شما منو  ترسمیچون که من م ست،یشوهرم خونه ن

  !تو؟ نیایب ذارمی نم نیبخور
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منتظر  یتو الب یگفتیبهشون م دی... بانمیچرند نباف بب -

  ؟یکنیبمونن. چرا به حرف من گوش نم

  گوش به حرف تو باشم؟ دیچرا من همش با-

  :داد زد تیعصبان با

  یتو زن من نکهیواسه ا-

  :دیاز چشمم چک یاشک بزرگ قطره

  یکه از تنها موندنم واهمه دار ستمیت نآره زنتم؛ بچه-

 یبودن، تو خونه نجایاون دوتا لندهور ا یتو تنها نبود -

  ...زنم بدون منه یمن، اونم وقت

  :گفت یرفت و با لحن دردمند لی صداش تحل و

  یاگه بهت نگاه چپ ؟یچ  اوردنیسرت م ییاگه بال-

  مردمیو م ذاشتم یسرمو م دیاون وقت من با نداختن؟یم

 

تو صورتش نگاه کردم، با   یاشک یبغض و چشما با

  :. گفتمکردی نگاهم م ی خاص یدلتنگ

  مانیدرد گرفت پدستم -
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هامو جمع کردم، نذاشت بازوهامو ول کرد، شونه آروم

که تازه مورد  یاازش دور بشم بغلم کرد. مثل بچه 

صورتم گذاشتم  یمحبت و توجه قرار گرفته، دستامو رو 

  یکردم. چندبار و پشت سرهم رو هیمندانه گرو گله

  :د یموهامو بوس

  نکن هی... گرگهیجانم... تموم شد د-

***  
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 مانیمامانا. پ یخونه  میمراسم پاگشا رفت یهفته برا  آخر

 رید یشرکت داشت و کم یکار عقب افتاده تو یکم

شد که چند  یاصرار باالخره راض یبا کل د،یرسیم

با   شتریساعت زودتر منو برسونه خونه مامانا تا ب 

 شوی اول باردار یهاماه  بایم باشم. شکخونواده 

هم که  اوشیو س دادیم لممبل  یو اغلب رو گذروندیم

وار پروانه  شناخت،یاز شوق پدر شدن سر از پا نم

مختلف دم  یهای و مدام از خوراک دیچرخیدورش م

تو آشپزخونه  ی. مامان و زن عمو مهرذاشتیدستش م

عمه رضوان تو سالن  کردن،ی بودن و به مامانا کمک م

. مامانا  کندی نشسته بود و پرتقال پوست م بایکنار شک

 شدن، ی هاش دور هم جمع مها و نوهکه بچه  شهیهم مثل

 قهیهر چند دق شد،یلحظه هم لبخند از لبش جدا نم هی

و رو به من  دیکشیاز آشپزخونه سرک م  کباری

  :دیپرسیم

زنگ   هی یخوا یم ومد؟یمادرجون پس چرا شوهرت ن-

  بهش بزن

  مامانا. حرف زدم باهاش ادیداره م-
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  :گفت یبار با ناراحت نیچندم دونمینم یبرا و

کاش  ی ا ست،یخوب ن شه،یکه نم ی نجوریآخه ا-

 ومدنیهم م مانیپ یخونواده 

  

  :گفت بایاز من شک  قبل

  یمامانا. با اون اخالقشون. بابا ومدنیهمون بهتر که ن-

رفتار   شی هزار و چهارصدسال پ یمثل مردا مانیپ

 ومدیاگه م ،یچیخواهرشم که ه وشی. اون پرکنهیم

راه  گهیبامبول د هیمثل روز عقد  خواستی حتماً م

  بندازه

 

برام نازک  یمن، پشت چشم  یبه چشم غره تیاهمیب و

  :کرد. مامانا گفت

  نکن مادرجون بتیغ-

  مامانا گمیمگه دروغ م-

 

  :بهش گفتم رو
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  یحرفا نزن نیاز ا  مانیپ شیوقت پ هی بایشک-

  شیییا-

 

  شیباال پ ینگاهمو ازش گرفتم و رفتم طبقه  یحرص

که از صبح  یو به بارون ستادمیپنجره ا یتبسم. لبه

 یکرده بود نگاه کردم. تبسم دمر رو دنی شروع به بار

ماه   یهاعکس دنیبود و مشغول د دهی تخت دراز کش

کرده بودم،   رهیذخ میگوش یکه رو مانیعسل منو پ

  :بود

  ن؟یثم-

  بله-

  !؟ یبرنداشت تویروسر  یاونجا که رفت گمیم-

  که ینیبینه؛ م-

  آخه چرا؟-

  خواستیم ینجور یا مانیپ-

  هاه یبیآدم عج مانمیپ نیا-
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  چطور؟-

 شیخب اگه بحث محرم و نامحرم باشه که تو پ-

.  لهیمن و آرمان هم حجاب مجابت تعط یو بابا  اوشیس

  تویروسر دیخونه هم با  یباشه که تو تو  ینجور یاگه ا

  یبذار

 

  :تخت نشستم یشده برگشتم سمتش و لبه هول

. اون ینزن مانیپ یحرفا جلو  نیوقت از ا هیتبسم  یوا-

  ستین یوقت دونهیسرم. نم ندازمیم یکه باشه من روسر

  حجاب ندارم

 

پاهاشو هوا کرده بود و با عکسا مشغول بود،  الیخیب

  :به باسنش زدم یاضربه

  گفتم؟ یچ یدیشن-

 

  :بلند کرد میاز تو گوش سرشو

  ؟یگیبهش دروغ م یعنی! ؟یچ یعنی-
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  !ه؟یدروغ چ-

  . دروغ که شاخ و دم ندارهگهیخب دروغ دروغه د-

داره. من که   یتیچه اهم زای چ نیولم کن توام. آخه ا-

فقط به خاطر  ندازمیندارم. اگه م یبه روسر یاعتقاد

هم رو  یمونده از اون آرمان کو.ن گالب  نمی. هممانهیپ

  رمیبگ
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و با خنده ازم رو گرفت و دوباره به  د یخند حیتفر با

 ییبا نما مانیمنو پ یهنگاه کرد. عکس دو نفر میگوش

که  مانیصورت پ یرو زوم کرد و رفت رو فلیاز برج ا

کرده   یااخم بامزه زییپا  زیاون روز به خاطر آفتاب ت

  :نگاهش به عکس بود گفت بود، همونجور که

خوش به   ها؛باره یبودن از صورتش م یرتیغ یول-

  دوست دارم یرتیحالت، منم شوهر غ

 

  :تخت لم دادم یرو

  ست؟ین یرتیغ انیشا-

 

  :داد چیپ یلب

بگو بخند و  شتریهست. ب ینگ یبگ نی... همچیهِ -

  شوخ طبعه

 که بهتره  یاونجور -
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  :باال انداخت سرشو

دوست  یرتیم یرتیبداخالق و پرجذبه و غنه؛ من -

  دارم

 شه یانقدر بداخالق م یگاه مانیپ ؛یگیم نویا یاالن دار-

  ترسمیکه ازش م

که آدم ازش نترسه که  یچه جذاب... اصالً شوهر یوا-

 ادیم یباشه که وقت یجور د یشوهر آدم با ست،یشوهر ن

  چهار ستون بدنت بلرزه  نیخونه همچ

 وونهیبرو بابا د-

  

بود که من گرفته  یسلف کرد،یکه نگاه م یبعد عکس

هم پشت سرم بود و دستاشو دور کمرم  مانیبودم، پ

. تبسم با کردی رخم نگاه م میانداخته بود و داشت به ن

  :لبخند گفت

  هامعلومه دوست داره یول-

  اصالً خب منم دوسش دارم. عاشقشم -

  ...نیثم گمیاممم م-
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  هوم-

  تون چطوره؟رابطه -

  مون؟رابطه -

  ناسیآره منظورم سکس و ا-

  :خنده گفتم با

  برو گمشو-

  :دیخند اونم

رنگ و روت باز شده  یخب؟! کنجکاوم بدونم. ول هیچ-

پوستت. معلومه بهت  ریرفته ز میآب  هی نیو همچ

  ساخته

 

  :مکث کرد و دوباره گفت یکم

  !بلده... نه؟ مانیپ-

  :نگاه کردم و گفتم طونشی ش  یچشما به

  بلده-
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تخت   یو دو زانو رو دی و از جاش پر دیخند  غیج با

  :نشست

  کن فی... تورو خدا تعریوو-
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تخت   یو دو زانو رو دی و از جاش پر دیخند  غیج با

  :نشست

  کن فی... تورو خدا تعریوو-

خبر از   ستاد یاتاق ا یپنجره  ریکه ز ینیماش یصدا

  :دادیم مانیاومدن پ

  دیرس مانیفکر کنم پ-

  .سرم انداختم یرو یو شال نهیآ یرفتم جلو  و

که  یو گرم یمیانگار که اون جو صم مانیاومدن پ با

 دیبه جمع خونواده حاکم بود پر کش مانیقبل از حضور پ

  یاز همه من معذب بودم با اون روسر شتر یو رفت. ب

خونوادم حجاب   یاز اعضا کدومچ یکه سرم بود، چون ه

ظاهرم نگاه کردن و   ریینداشتن. همه با تعجب به تغ

دِر   بایمتعجب بود. شک واناز همه عمه رض شتریب

کرد.  هشیتوج  نکهیبه عمه گفت و مثل ا یزیچ یگوش

ابروهاشو باال انداخت  با،یشک یحرفا دنیعمه بعد از شن

  .داد چیپ یتیو لباشو با نارضا

باز از   یوت کرد و با روهمه رو به نشستن دع مامانا

  .استقبال کرد مانیپ
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بلند شدم و به  مانیشام از کنار پ زی م دنیچ موقع

 خت یریخوردن م  یآشپزخونه رفتم. زن عمو داشت سبز

  .دیکشیها و عمه هم برنج مظرف  یتو

  هست من بکنم؟ یعمه جون کار-

  ها عمهبرنج یرو زیزعفرون بر ایب-

 

  دمیدست به کار شدم فهم یوقت. اما رفتمیلبخند پذ با

  :از من بود دنیقصد عمه، حرف کش

  ؟یترسی عمه از شوهرت م نیثم-

 

بهش   ،ییهوی بلند کردم و جاخورده از اون سؤال  سرمو

  :نگاه کردم

  ؟یچ یعنی-

 ؟ی ر یرو بگ دیخودت هم با یاون بهت گفته از خونواده -

  مگه نه؟

ادامه   د،یکشیکه برنج م  نجوریبهش نگاه کردم. هم فقط

  :داد
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عمر با چنگ   ه یدلم، نذار بهت زور بگه. مامانت  زیعز-

 دهیاز راه نرس یکیو دندون شماهارو بزرگ نکرده که 

  و تورو محدود کنه و بهت زور بگه ادیب

 

ش رو دلسوزانه  یحرفا  یبود، حت نطوریهم شهیهم عمه

به آدم  یتند و چکش یهم رک و راست و با لحن

بگم که زن عمو  ی. مونده بودم در جوابش چگفتیم

  :مداخله کرد

دختر  نیدخالت کرد. ثم دیزن و شوهر نبا نیرضوان ب-

  ترهراحت  ینجور ی البد ا ه،یعاقل

 ینیبیاالن عاشقه، نم نی ... اه؟یدختر عاقل یچ یچ-

. عشق که  زنه یبه شوهره زل م دایواله و ش یچجور

  نیا دیکه با م ییترها. ما بزرگ پرهیعقل از کله آدم م ادیم

بار زور نرن،  ریکه ز میوسط به دخترامون مشاوره بد

  یمهر یکه درک کن یتو دختر ندار 

  ینجور یعمه، من راحتم ا ستیزور ن-

 یشکل نیا  ادیب مانیپ نکهیاعه؟! پس چرا تا قبل از ا-

  ینبود
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  دمی ند یخب... خب حتماً لزوم-

 

  :چشماشو درشت کرد و با اخم نگاهم کرد عمه

  یذاریاون وقت م ،یمتر زبون دار هیچطور واسه ما -

  شوهرت زورت کنه

  :گفتم معترض

  اعه عمه جون-
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برنج رو برداشتم و به سمت در آشپزخونه  سید و

  :رفتم، همون لحظه مامان اومد تو آشپزخونه

 برنجو. غذا از دهن افتاد گهید نیشماها؟ بکش نییکجا-

  

وقت  هیش نگران بودم که شام همه  زیشب سِر م اون

باالخره کار خودشو کرد؛ بحث  ینزنه. ول یعمه حرف

اومد، عمه هم نه گذاشت نه برداشت  شیازدواج پ

  :گفتش که

اصالً.   دم؛ی من تبسم رو حاال حاالها شوهرش نم یول-

زود بود واسه  یلیهم خ نیثم نیش. همزوده حاال واسه

 نداره طفلک  یشوهر دادنش. سن

  

طور نگاه  نیشدم و هم  مانیپ یتوقف دستا متوجه

 سیو د اوردمیخودم ن یمن. اما به رو ی رو نشیسنگ

  .ختمیر مانیبشقاب پ یتو یبرنج رو برداشتم و کم

@
mahbookslibrary



 

که  یبه دل گرفت و وقت نهیحرف عمه ک نیاز ا مانیپ

  :آخر شب عمه گفت که

 منزل ما  ن یایبعد ب یان شاَءهللا هفته-

  

  :گفت مانیپ

رفت و  نی سرم شلوغه. فعالً وقت واسه ا یلیمن خ-

 آمدها ندارم 

  

تحمل نداشت  وقتچیعمه هم که ه دم،یلبم رو گز من

به سر و گردنش  یمخالف خودشو بشنوه، تاب ینظر

  :داد

  ادیم نیثم یخب شما وقت ندار-

 !ره ینم ییبدون من جا نیثم-
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سکوت فرو رفت و همه به من نگاه  یتو  جمع

  :رو به عمه گفتم یبا لبخند معذب کردن،یم

تر شدن با  سبک  مانیپ یعمه جون حاال هر وقت کارا-

 خدمتتون میایهم م

  

بعد  ومد،یخونش در نم یزدیرو اگه کارد بهش م عمه

شد و نتونست منو  نی از اون روز با من سرسنگ

 .ببخشه

  

بلکه هر کدوم از   ومد،یه نعم ینه تنها خونه  مانیپ

پاگشا مارو دعوت کردن، رد   یخودش برا ایاقوام من 

  :کالم گفت هیکرد و 

رو   یخاله زنک یا یمهمون نیا یاصالً حال و حوصله -

 ها رو کنسل کنجور برنامه  نیندارم. ا
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  نیها کنسل شدن و اجور برنامه  نیا یراحت نیبه هم و

و  کردمینرفتنامون بهونه جور م یبرا دیمن بودم که با

  .خواستمیاز همه عذر م

***  

 ��من  ناشناس

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 

 

, [23.01.21 10:04] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 267پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

@
mahbookslibrary



فرماندار بود  مانیبود. پ مانیما پ یزندگ  یکشت یناخدا

الوه بر نوع پوششم رفت و بردار. کم کم ع و من فرمان

 نییم رو هم تعمعاشرت با خونواده  فیآمدها و کم و ک

  یو مهربون بود البته تا وقت شهیعاشق پ مانی. پکردیم

ش نباشه. اگه طبق و خواسته لیبرخالف م یزیکه چ

تبعاتش رو هم به  دیبا کردمی نم رفتارهاش پروتکل 

 .دم یخریجون م

 

روز  نیبود که آخر یاختالف نظرمون هم وقت نیمهمتر 

. اون دیارشد فرا رس یمهلت ثبت نام کنکور کارشناس

. آخرش هم میبا هم داشت یروز جر و بحث مفصل

کنه که اون  یچطور تونست منو راض مانیپ دمینفهم

بشم و به سال بعد موکولش  الیخ یسال کنکور رو ب

  :گفتیکنم. مامان م

تو  یشهیبه مرور افسار فکر و اند نماینگفتم؟ نگفتم پ-

 ره؟یگیرو هم به دست م

  

  :شدمی م منکر
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نداره. خودم نخواستم.    مانیبه پ ینه مامان... ربط-

درس خوندن نداشتم تا سال بعد... حاال  یامسال حوصله 

 .دارم ادیوقت ز

  

که اون روزها داشتم باعث شد  یاگه ید  یذهن یریدرگ

 یبره. اون مزاحم تلفن ادمیزود  یلیداستان کنکور خ

 ی. بالکش کرده بودم ولداشتی دست از سرم برنم

و   دادیعاشقانه م امیبهم پ دیخط جد هیبود. با  دهیفایب

. بدجور اعصابم  کردیمنو »خوشگل خانوم« خطاب م

 هیاز  کردمیهر کجا بالکش م ازبود.  ختهیرو به هم ر

عاشقانه  امیاز پ  گهی. کارش داوردیسر در م گهید یجا

  یمحتو امشیبار پ نیفرستادن هم گذشته بود، آخر

نوشته   یشرمانه و با گستاخ یب یداشت. جور یجنس

 نیا مانی پ نکهیلحظه زانوهام از تصور ا هیبود که 

  .مبل نشستم  یبخونه شل شد و رو امویپ

  کاری چ دونستمی. نمکردیم موونه یداشت د الی و خ فکر

خالص   شرمیمزاحم ب نیاز شر ا دیبکنم. چطور با دیبا

 نییسرم باال و پا یجور واجور مدام تو یبشم. فکرها 

 یبگم. ول مان ی»بهتره به پ-: گفتمی. با خودم مشدیم
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نه؛  یبخونه؟ وا امویپ نیا مانیبگم؟ مثالً اگه پ یآخه چ

تا باالخره   کنهی م یریگی. تازه انقدر پشهیم وونهید

همه   یاون جور اره،یسرش ب ییبال هیکنه و  داشیپ

 .«شه یبدتر م یچ

 

 یفهرست از کسان هی هیبه ته کردمیهم شروع م یگاه 

فهرست   نیاسم ا نیکه بهشون مظنون بودم. اول

ازم  مانیم با پبه خاطر رابطه  الدیبود. خب م الد«ی»م

 نهیک نیا ایبود که آ  نجایسؤال ا یداشت، ول نهیک

کنه که به  جادیا الدیم یرو برا یکاف یزهی انگ تونستیم

مطمئن  ره؟یبگ  یمنو به باز یگخودش اجازه بده زند

 مانیدِم در کتابخونه با پ نکهیبعد از ا الدینبودم! چون م

 گهیوقت د چیرفت که بره و ه گهی دعواش شد د

هم ممکن بود واسه  یبرام نداشت. از طرف یمزاحمت

  .کارو بکنه نیانتقام گرفتن از من ا
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  :گفتیرو به تبسم گفته بودم، اون م هیقض

 هایباشه؛ بعض تی قبل یاز خواستگارها ی کیکار  دیشا-

 نیثم یندارن؛ وا دنی. طاقت نه شنگهید نیجور نیا

از  یاز مردا وقت یبعض دمیها! آخه من شن یمواظب باش

تو صورتش  رن،یگیم نهیک دنیبه خاطر نه شن یدختر

هم تو اصفهان چند  شیچند وقت پ نیهم پاشن؛یم دیاس

حاال  ،یبگ مان ی! بهتره به پگهیدبود  یدپاش یمورد اس

  ندازهیراه م دادیداد و ب کم یو  شهیم یدرسته عصبان

  .کنهی م یفکر ه یخب باالخره شوهرته  یول
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 یذهن شکاک مانی. پدمی ترسیم مانیاز واکنش پ من

داشت.  تیحس مالک  داً یداشت و نسبت به من شد

شغال  هیکه  شد یم یریاگه بهش بگم، مثل ش دونستمیم

هاش چشم دوخته.  وارد قلمروش شده و به داشته

هوا و من  یرو  رفتیبه کل م میآرامش زندگ یاونجور

  یبه جا نی هم هکار به اونجا بکشه. واس خواستمینم

گرفتم صورت مسئله  میتصم ،یآزمودن هرگونه راه حل

به هر   مویروز گوش  هیراستام  نیرو پاک کنم. در هم

کارتمو  میکردم تا بتونم س ستیبود سر به ن یقیطر

  :گفتم مانمیعوض کنم در جواب پ

. دیبعدش هم خر شگاهی !... رفته بودم آرادونمینم-

 کجا انداختمش  ستین ادمیگمش کردم. 

  

  مونیشخص  یهاکه عکس نیبابت ا ی! کلمانیپ طفلک

و مدرک بهش  لیحرص خورد. با دل  مهیگوش یتو

 یرو رو  هالیفا یدادم که چند روز قبل، اتفاق نانیاطم

پاکشون  میگوش یکردم و از حافظه  ره یلپ تاپم ذخ

  .کردم
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 دم،یکش شی کارت رو پ میبحث عوض کردن س یوقت

  :گفت مانیپ

و  میسوزونیاونو م میریم ؟ی کارتتو چرا عوض کن میس-

 برات صادر کنن  دشویجد ی کیکه  میگیم

  

  :گفتم عیسر

داشته باشم.  یخط دائم  هیگفتم  مان،یپ یدونیآخه منه؛ -

 تو رند باشه یم مثل شماره تازه دوست داشتم شماره

  

 یزی هم مطابق معمول که هروقت من چ مانیپ

خط   هیزود  یلیخ کرد،یبرام فراهم م عیسر خواستم،یم

و   دیممکن رو برام خر یشماره نیبا رندتر دیجد یدائم

  نینکرد. و به ا یسؤال هیقض نیراجع به ا گهیاصالً د

خالص   یتلفن  یهامدت از شر مزاحمت  هیتا  بیترت

  .شدم

که نکنه مثل   دمیترسیهنوز راحت نبود و م المیخ یول

وقت  هیزرد رو فرستاده بود،  یهااون دفعه که اون گل
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 یساعت هیخاطرم تو  نیبفرسته دِم خونه. به هم یزیچ

ساختمون صحبت کردم  منی خونه نبود، با الب مانیکه پ

 ینام و نشون یب یبسته چیبه بعد ه نیو گفتم که از ا 

ما قبول نکنه و سپردم که به همکاراش هم   یرو برا

 مونیتا آرامش از زندگ کردمی م یگوشزد کنه.. هرکار

  .یسلب نشه... هرکار

***  
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  ید یروزها نیمصادف شده بود با اول ی نیحس نیاربع

بود، اون روز هم برف نرم و  یماه. زمستون سرد

 دیو رفته رفته تموم سطوح شهرو سف دی باریم یدرشت

 ن،یحاج محمد به مناسبت اربع ی. تو خونه کردیپوش م

 .شدیبرگزار م ینذر مهیو پختن ق یمراسم عزادار

رفتن به مراسم  یمشغول آماده شدن برا مانیمنو پ 

  .میبود

رو  یخودم و کراوات یرو برا  یاتاق کمدها لباس از

  یجلو مانی برداشتم و رفتم اتاق خواب. پ مانیپ یبرا

  :دکری بود و موهاشو مرتب م ستادهیا نهیآ

  مان؟یپ-

  جونم؟-
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 ی کراواتو برات انتخاب کردم که امروز بزن نیا ایب-

  

  :دستم نگاه کرد یسمت من و به لباس تو برگشت

  زنمیامروز کراوات نم-

  چرا؟-

مخصوصاً امروز  اد؛یحاج محمد از کراوات خوشش نم-

  یخوایهم هستن. تو م شیالهحزب  یدوستا یکه همه

 ؟ یاونو بپوش

  

  :باال گرفتم لباسو

 آره؛ خوبه؟ -

  

به لباش زل زدم، منتظر بودم لباسمو  دیو ام میبا ب و

 ی خوبه و چ یچ  دونستمیخودم نم گهیکنه. انگار د دییتأ

. لباسم دادیم  ادیدرست و غلط رو بهم  دیبا مانیبد و پ

تخت گذاشتمش و  یشد، رو دییتأ مانی که از طرف پ

لباسو باز کردم و  پیتنم شدم. ز یمشغول کندن لباسا
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جمع کردم،  شوقهیو  ستادمیا نهی آ یبعدم جلو دمشیپوش

همون لحظه   مانیبه تقال افتادم. پ پشی بستن ز یبرا

  یتو رمونیتصو ستادیاتاق، پشت سرم که ا یتو دیرس

  .شد یکی نهیآ

و آروم و  دیمو بوس شونه یچشمام زل زده بود. رو به

هامو لمس کرد. به  و بعدم شونه دیباال کش پوینرم ز

مراسم، از چند  یشرکت تو یصورتش نگاه کردم، برا

نسبتاً بلند و  شی نزده بود و حاال ته ر شاشویروز قبل ر

ش منو مواقع چهره  نجوریصورتش بود. ا  یرو یمرتب

ها  . اون موقعنداختیم مون ییااول آشن یروزها  ادی

 شدیکه باعث م یشیداشت، ته ر شی ته ر شهیهم

 کردینم ی. فرقانیتر به نظر بو جذاب  شتریچشماش ب

  یاونجور  یمون گذشته، هنوزم وقتچقدر از رابطه 

 کردمیدست و پامو گم م کرد،ی نگاهم م رهی و خ ریگنفس

و  ترانیمن، عر یدستپاچگ دنیبا د مانیو هنوز هم پ

گردوند، دستاشو که دو . برم  کردینگاهم م پرواتریب

به مشامم  شتریعطرش ب یطرف صورتم گذاشت بو

بود  دهیکه پوش یپلماتید قهی رنگ  یمشک  راهنی. پدیرس

  شهیاز هم تر ی جد افشویصورتش، ق شی در کنار ته ر
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هام رسوند، کار بلدشو که به لب  یها. لبدادینشون م

  هیاحساس کردم ته دلم ضعف رفت و زانوهام شل شد. 

هاش منو از و لب شدمیم تش ی محو جذاب  یجور ییوقتا

نبودن  گرشت ی حما یکه اگه دستا کردنی م خودیخود ب

. با خودم شدمیم نیو نقش بر زم کردمیهمونجا غش م

  یهازن یهمه یعنی ه؟یچه جور عشق  نی: »اگفتمیم

فقط منم که  ای شنیعاشق مردشون م  ینجوریا ایدن

   «رم؟یعشقم بم  یبرا اضرمح
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 یخونه  میدی رس یبازم وقت م،یکه کرد یاتموم عجله  با

بودن.   دهیاز اقوام قبل از ما رس یلی حاج محمد، خ

  سیکه طاها رو بغل کرده بود از سرو یدر حال  وشیپر

  :دیاومد و ما رو د رونیها بپله  ریز

 نیدوماد... چه عجب باالخره اومدبه به عروس و -

  

کرد و طاها رو داد  مانی با پ  یو بش مختصر خوش

که تو رفتارش مشهود بود با  یشگیهم یبغلش. با سرد

  یزیچ مانیپ ایمن  نکهیکرد. بدون ا یمن روبوس

رو از اوضاع  یو کامل یگزارش اجمال وشیپر م،یبپرس

  :خونه شرح داد

سمتم  نیدِر ا م،یاده کردباال رو واسه مردا آم یاتاقا-

ها زن نیکه مجبور نشن واسه رفت و آمد از ب میباز کرد

  یی. عمو و خاله و داموننیم نییهام که پابگذرن، زن

 یحاج محمد از ک دن؛یاز اقوام رس گهید ی سر هیو  نایا

گوسفندها رو  ادین مانیگفته تا پ ،یمنتظره تو برس

  کنمی نم یقربون
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  :دیرو به من پرس و

  ان؟ینم نایخواهرت ا نیثم-

  انیم یچرا بهشون گفتم، عصر-

  :گفت مانیتکون داد و رو به پ یسر

  !کشن ی م ییهانقشه هیم دارن مامانم و خاله -

  :جلب شد  مانیپ توجه

  ؟یاچه نقشه-

  :آورد نییو صداشو پا ستادیا ترک ی نزد وشیپر

  لقمه گرفته یمامانم نسترن رو واسه مهد-

  :سرشو باال انداخت تی اهمیب مانیپ

  رهیبار نم ریز یمهد-

 یاز وقت ،ی تو؟! البته حق هم دار یکار یهه... کجا-

 یب یاز همه چ گهیانقدر سرت گرم شده که د یزن گرفت

مدت انقدر خودشو به غش و  نی! مامانم تو ایخبر

هم نرم  یراه انداخت که مهد یو زار هیضعف زد و گر
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 نیا خوادیم هم که از خدا خواسته م خاله گه؛یشده د

  به ما  هشو قالب کندختر تحفه 

 یلیکه وسا ی در حال یشلوغ شده بود. چند نفر راهرو

و به  کردنیم نییها رو باال و پادستشون بود، پله

 وشیپر یحرفا دنیکه با شن مانیپ کردن؛یسالم م مانیپ

رو داد و  هیفرو رفته بود، با اخم جواب سالم بق به فکر

  :رو به ما گفت

  یحاج شیتو... من برم پ نیخب حاال شما بر یلیخ-

 حرف بزن، زوده واسه زن گرفتنش یداداش با مهد -

  

 مانیاز پ یاهر وقت خواسته  وشیبودم که پر دهیفهم

همچنان اخمو   مانی. پکردیداشت »داداش« صداش م

  :که گفت یبود وقت

زِن   نیحواست به ا ی. پرنینمون  نجایتو گفتم، ا نیبر-

 توبچه  ریبگ اینکنه. ب یب یما باشه غر
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طاها رو  وش یگرفت، پر  وشیطاها رو به سمت پر و

 کردیکه کالهشو سرش م ینیبغل نکرد، عوضش ح

  :گفت

فقط بذار کالهشم سرش  گه،ی با خودت ببر د نمیداداش ا-

 تونمیسرده، من دستم بنده کار دارم نم رونیکنم ب

  نگهش دارم

  :به من، گفت یدر امتداد نگاه شوخ و خندون مانیپ

  بچه دوست داره نینگه داره، ثم نیبده ثم-

  :گفت زیت وشینگاه خندونش لبخند زدم، پر به

  ن؟ی!... ها ثمه؟ینکنه خبر -

  !مان؟ی!... پ؟یچه خبر-

  ...دیبه لحن معترض من بلند خند مانیپ
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  دیو طاها رو بوس دیبه لحن معترض من بلند خند مانیپ

. منو اطی ح یبغلش کرده بود رفت تو کهی و در حال

  .داخل سالن میهم رفت  وشیپر

  یکه رفته بودم اونجا، کم یاول یخونه با دفعه سالن

رو جمع کرده  یاضاف لی. وسادیرسیمتفاوت به نظر م
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داده   رییها رو هم تغها و فرشمبل دمانیبودن و چ

سالن نشسته بودن،  یکه تو ییهابودن. از تموم خانوم 

ً یتقر مان،یپ  یاز زن عمو و عروس عموها ریبه غ  با

حال جلو رفتم و با  نی. با اشناختمیرو نم چکسیه

منو به عنوان  وشیپر یکردم. وقت کیسالم عل یهمگ

با دقت  بارنیشون دوباره و اکرد، همه یمعرف مانیزن پ

سرتا پامو برانداز کردن. طاهره  یشتری ب یو کنجکاو

با   یمفصل یو احوال پرس  دینوم هم همون موقع رسخا

هاش و  ی بچگ یدرباره  مانیکه پ یمن کرد. از وقت

 گهیزن در حقش کرده، برام گفته بود د نیکه ا ییهاظلم 

 یلیاز چشمم افتاده بود و دوست نداشتم خ ییجورا هی

سراغ مادرمو  مانیپ یباهاش همکالم بشم. زن عمو

  :گرفت، گفتم

 رسنیزن عمو، واسه مراسم شب م انیم-

  :لبخند گفت با

  نیمن بش شی پ نجایا ایباشه قربونت، ب-

  :گفت وشی از من پر قبل
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 نیسپرده دست من، ثم نویثم مانینه زن عمو، پ-

 تره،یمیآشپزخونه، جو اونجا صم ادیبا من ب خوادیم

  شناسهیرو نم یکس نجایا

  ایهم آشنا بشه  لیفام هیبا بق دیوا!... خب باالخره با -

  !نه؟

  ن؟یثم میحاال وقت هست. بر  شه؛یآشنا م-

که رو به زن عمو زمزمه کردم،  یکوتاه د یاز ببخش بعد

  .سمت آشپزخونه می رفت  وشیبا پر

 د،یرسیبود، جو اونجا به نظرم آشناتر م وش ی با پر حق

  دهیکه اونجا بودن رو قبالً تو مراسم عقد د یاکثر کسان

نشسته   گهی کنار همد وشیپر ییبودم. خاله و زن دا

رو هم  حانهی نسترن و ر وش،یپر  یهابودن. دخترخاله

حرف  ادِ یبرخورد کرد.  تریمیشناختم. نسترن صم

  یبود »مامان نسترن رو برا تهافتادم که گف وشیپر

فکر باعث شد ناخودآگاه   نیلقمه گرفته«، ا یمهد

به نسترن نگاه کنم، قدش نسبتاً کوتاه بود،  ترقیعم

  یداشت با ابروها یبادوم  یو چشما دیپوست سف

اون لحظه حجاب  یروز عقد ما، به اندازه ؛یاقهوه
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دور  یرو عرب یداره یرنگ حاش اهیس ینداشت. روسر 

و در  زدیم بسته بود. مثل مادرش مدام لبخند شسر

چشم و  ن،یب نیو در ا کردیاظهارنظر م  زی مورد همه چ

.  گرفتیم دهی رو هم ناد وشیپر یهاابرو نازک کردن

هم اونجا بودن که نسترن  گهیچندتا دختر جوون د

  ی. هرکس به کاردیکردنشون رو کش  یزحمت معرف

شام در نظر گرفته شده   یبرا  ینذر مهیمشغول بود. ق

غول آماده کردن ناهار بودن؛ تعداد  مش یبود و چند نفر

بزرگ  زیم یپر از شله زرد رو یکاسه  یادیز

و خالل  نی شده بود که دخترا با دارچ  دهیآشپزخونه چ 

کردنشون بودن. خاله خانوم، مادر   نییبادوم مشغول تز

قاشق  هی ها رو برداشت و با از کاسه یکینسترن، 

  :گذاشتمقابل من 
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 یبخور تو هم، نذر م،یما قبل از تو خورد زم،یعز ایب-

  خودمه

  :رو با لبخند برداشتم قاشق

  چشم... قبول باشه-

دور مچش رو باز کرد و  حیجوابمو داد و تسب  یلبخند با

از دخترا که گلناز صداش  یکیشروع به ذکر گفتن کرد. 

ً یبودم دق دهیو هنوز نفهم زدنیم باهاشون   یچه بستگ  قا

  :داره رو به من گفت

  م،ینیرو بب مانیخانوِم آقاپ میکنجکاو بود شهیما هم-

ماشاءهللا   دم،ینسترن د یگوش یعقدتونو رو یهاعکس

  یترخودت از عکست خوشگل 

  ممنونم-
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ش منتظر  همه ن،یما رو واسه عقد دعوت نکرد یوقت-

و  نینگرفت یعروس مید یبعداً فهمکه  میبود یعروس

  ماه عسل نیرفت

گلناز منتظر بود بابت دعوت نکردنش به  دونمینم

قبل از  یول ؟یچ ایکنم  ی مراسم عقد ازش عذرخواه

  :بگم خاله خانوم گفت یز یمن چ نکهیا

 یمهد ی شاءهللا واسه عروسحاال غصه نخور، ان-

  کننیدعوتت م

بعد رو کرد به طاهره خانوم که تازه اومده بود تو   و

  :آشپزخونه و گفت

ببرن   زنیبر  ییچا ینیس هی خانوما بگو  ن یخواهر به ا-

  ینجور یتو سالن. زشته هم  یخانوما   نیبگردونن ب

  نشستن ی خشک و خال

رو داد و به جمع  ییچا ینیخانوم هم سفارش س   طاهره

  :گفت یی. زن داوستیما پ

  مان؟ینظر پ  اینظر تو بود   ن؟ینگرفت یچرا عروسحاال -

  میگرفت مویتصم نیبا هم ا-
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  :گفت نسترن

! ماه عسل رفتن از نیکرد یبه نظر من که کار خوب-

  گرفتن بهتره یعروس

  :رو به من ادامه داد  ییدا زن

ماه  نیرفتیهم م نیگرفتیم یهم عروس شدی حاال نم-

همه  نیا ستیعسل؟! شکِر خدا شوهرت که ندار ن

 یذاشتیپر زرق و برق م یعروس هی دیداره، با ییدارا

که خرج  یگفتن زن میرو دستش تا قدرتو بدونه؛ از قد

  نداره ارج نداره

خرج نداره کدومه؟! داداشم زنشو برده  یی وا!! زن دا-

  سفر اروپا

 یهمون مسافرت خشک و خال یخواستینه پس؟! م-

  هم نبرتش؟

  :گفت طاهره

براش   یعروس هی. میریگیم یعروس یواسه مهد یول-

که همه انگشت به دهن بمونن. کل دوست و آشنا   رمیبگ

  میکنیرو هم دعوت م لیو فام
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به نسترن کرد.   یداریدر امتداد حرفش نگاه معن  و

اخماش رفته بود  شییزن دا  یکه به خاطر حرفا  وشیپر

  :بود گفت یمادرش هم ناراض یتو هم و از حرفا

! زوده  ی مهد یمامان جان حاال کوووو تا عروس-

  نداره یهنوز... داداشم سن

  :شدینم الیخ یب ییدا زن
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  :شدینم الیخ یب ییدا زن

براشون  رنیزودتر زن بگ یاتفاقاً بهتر! پسرا هر چ-

 شنیباالتر سخت پسندتر م رهیسنشون م ی بهتره. هر چ
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 مانِ یا نیش هم... نمونهرنیازدواج در م ر یاز ز گهیو د

  کرده یما. خون به دل منو حاج

  :ادامه داد یبا زبون و

  شویو عروس میآخرش آرزو به دل بمون ترسمیم-

  مینینب

  :گفت نسترن

کجاست؟ هنوز برنگشته از   مانیا ییپسردا یراست-

  ؟یدب

 میومدیکه ما م یتهران. صبح دیرس شبی چرا جونم د-

  امیم یاستراحت کنم عصر کم یگفت  نجایا

  :گفت شییرو به زن دا وشیپر

  شد؟ یچ وههیاون زن ب یهیقض ییزن دا یراست-

تو جاش   رهیکه از چله کمون در م یریمثل ت ییدا زن

 ایبود  یتدافع دونستمیکه نم  یشد و با حالت زیخ مین

  :گفت وشیرو به پر یتهاجم

  کدوم زن؟-

@
mahbookslibrary



خوشحال بود با  شییکردن زن دا یکه از عصبان وشیپر

  :گفت یاانهیموذ یخنده

بچه  هیبود و  وهیاسمش الدن بود، ب گه،یهمون زنه د-

 یحت مانیهم داشت. همون که کاشف به عمل اومد که ا

  کردهیهم م یباهاش زندگ یمدت هی

  :ادامه داد یشتری ب یبا خنده و

  مانمیا کنه،یبابا صدا م مانویزنه ا یبچه  دمیتازه شن-

  رتش یخواسته زنه رو بگ

بره زن  مانیغلط کرده. مگه من مرده باشم تا ا مانیا-

  رهیبگ وهیب

که طاهره  شدی جنگ م دونی به م لیداشت تبد آشپزخونه

رو که نفس   ییزن دا یرو گرفت، بازو  ونهیخانوم م

  :لمس کرد زدینفس م

! مردِم ؟یزنیم  هیحرفا چ نیا یخدا نکنه زن داداش. پر-

 انیم یماها رو ندارن، الک دنیحسود که چشم د

  سعه یشا نایا کنن،یمون حرف درست مواسه 
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اخطار سکوت داد، که   وشیهاش به پربل دنیبا گز و

  :گرفت دهیناد وشیالبته پر

گفتم مامان؟ خب مردم که از خودشون  یمگه من چ-

 یزکیگفتن تا نباشد چ می . از قدکننیحرف درست نم

  زهایچ  ندیمردم نگو

  :گفت یبه تلخ دهیپر یبا رنگ ییدا زن

  یکنیرفتارها رو م نی! همیپر یدار یچه زبون تند-

  ...که شوهرت

 

قطع شد  شهیم دهیکه بر یمثل نوار ییتلخ زن دا یصدا

شد  جادیکه ا یاما کوتاه نیو سکوت کر کننده و سنگ

  :ش، شکستشکسته   یبود که با صدا وشیرو پر

   ؟ییزن دا یشوهرم چ-

جو  زد،یم  یدهنم به تلخ یشله زرد تو نیریش طعم

  یو ساکت به تماشا حرکتیب یمتشنج شده بود. همگ

نشسته بودن. همون لحظه  وش یو پر ییزن دا نیدوئل ب

  :زیم کیبه دست اومد نزد ینیها ساز مستخدم یکی
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  س؛ خودم ببرم بگردونم؟آماده ییخانوم چا -

  :گردش داد کلیبه ه  یتکون طاهره

  از دخترها ببره بگردونه یکینه تو نبر، بده به -

  !گردونمیم برمیمن م-
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به دوئل، سمت من برگشتن، در  رهیجفت چشِم خ چند

بابت شله زرد تشکر کردم و  یلبخند مصلحت هیامتداد 

که از  یرو از مستخدم گرفتم و مثل کس ییچا ینیس

به سمت دِر آشپزخونه پا تند کردم،  کنهی مهلکه فرار م 

  .از آشپزخونه به سالن پناه بردم بی ترت نیو به ا

از آشپزخونه دور نشده بودم که   شتریچند قدم ب هنوز

  :طاهره خانوم دوان دوان خودشو بهم رسوند

 قربونت  ستایجان وا نیثم-

  

  :هش کردم؛ به پشت سرم اشاره کردنگا منتظر

  رو بده به گلناز ببره تو نبر ینیس-

 چرا؟-

  

  :.طاهره گفت ستادیهم کنار ما ا گلناز

 یبفهمه تو دار مانی. پیهست  زیتو کار نکرده هم عز-

 نه یبیاز چشم من م یکنیم ییرایپذ
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رو گرفت و همراه طاهره خانوم به سمت  ینیس گلناز

که   کردمیمهمونا رفتن. هنوز داشتم با چشم دنبالشون م

بود، پسر بزرگ   ی. کسردی به پام چسب یادفعه بچه  کی

  :گفت طنتیو ش  غیج غی با ج  وش؛یپر

 رونیب ن یریطاها رو بگ نیایگفت ب مییبابا ییدازن-

  سرده

  :ش گذاشتمشونه ی خم شدم و دستمو رو یکم

 کجاست؟ تییبابا-

  

سرخ شده بود از سرما، تو صورتم مکث کرد و  لپاش

درآورد و بعد به سمت در   یهاش شکلک نامفهوملب

  :سالن اشاره کرد

 اونجاست -

  

ازم دور شد. به در   کشی تند و کوچ یهابا قدم بعدم

 یکه کسرباز بود. همونطور  مهیسالن نگاه کردم، ن

گفته بود، پدرش اونجا بود، طاها رو بغل کرده بود و  
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بغل   یبود. سالم کردم و دستامو برا ستادهیها اکنار پله 

به من   دادی که طاها رو م ینیکردن طاها جلو بردم. ح

  :گفت

جواب نداد. معلوم  وشیزنگ زدم پر ی... هرچنایببخش-

 کنه یداره م کاری چ ستین

  

گوشت تنش سفت و سرد شده   دم،یطاها رو بوس لپ

  :بود. در جواب مسعود گفتم

  س. حتماً کار دارهتو آشپزخونه -

 بتیباز نشستن به غ بندمی! شرط میبابا چه کار یا-

   اون نویا

 

 

 

 ��من  ناشناس
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  :جواب مسعود گفتم در

  س. حتماً کار دارهتو آشپزخونه -

 بتیباز نشستن به غ بندمی! شرط میبابا چه کار یا-

   اون نویا
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طاها سرشو چسبوده به صورت  دیکه د یوقت مسعود

  شیاومد و دستشو پ ترک ی حاله، نزد یمن و چشماش ب

  :آورد و صورت طاها رو لمس کرد

  برو تو ییدابرو... با زن ؟ییبابا ادیخوابت م-

  یتکون دادم و رفتم تو یبعد به من نگاه کرد، سر و

  .سالن

اومد و بغلش  د،یکه طاها رو تو آغوش من د وشیپر

داد، از من   ریشو عوض کرد و بهش شکرد؛ پوشک 

قبول   یخواست نگهش دارم تا بخوابه، با خوشحال

نشستم و  یمبل یاز سالن رو یخلوت یکردم. گوشه

آروم و دوست  یپاهام گذاشتم. بچه   یطاها رو رو

کرد و با یحالش نگاهم م  یب یبود. با چشما یداشتن

  یبود باز خته یصورتم ر  یاز موهام که رو یادسته

  یهابا دست ای دیکشیهم گردنبندمو م ی. گاهکردیم

کرد. به دستش  ،یلبمو لمس م یکوچولوش گوشه

. تا کردمی ناز م شویشونیپ یزدم و رو ،یبوسه م

بلند  یااز گوشه ییصدا  شد،یچشماش گرم خواب م

 یفرار چارهیب رکپس یو خواب رو از چشما  شدیم

 .دادیم
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  اطیصلوات از ح یمنوال گذشت. صدا نیبه هم یقیدقا 

که   یبرداشتم و در حال  یبلند شد. طاها رو به آروم

از   یکیبه سمت  دادم،یوار تو آغوشم تابش مگهواره

 یرفتم. صدا شدی باز م اطیسالن که رو به ح یهاپنجره 

کرده  یگوسفندها رو قربون ومد،یصلوات همچنان م

گشتم.  مانیو دنبال پ رخوندمچ اطیبودن. نگاهمو تو ح

بود. سر   ستادهید به صحبت ا! کنار حاج محمدمشید

موهاش   ی رو یاخم شد، بوسه منه یس  یطاها که رو

  .مبل نشستم یزدم و دوباره رو

نازکش   یهامقاومت چشماش شکست و پلک  باالخره

   .فرو رفت یقیهم افتادن و به خواب عم یرو

 

ها  از ظهره اون روز، ساعت به ساعت، مهمون بعد

. شدیتر مو خونه شلوغ شدنیدسته دسته وارد سالن م

ً یهوا تقر از  ینذر یمهیشده بود و عطر ق کی تار با

شده   دهی چ اطیح یتو ف یکه به رد یبزرگ  یهاگید

 یبودن، فضا رو پر کرده بود. برف بند اومده بود ول
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و مامان   بایود که شک ب ع. همون موقکردیم دادیسرما ب

و نگران بود که  زدیمدام عطسه م بای. شکدنیهم رس

 کینزد ادیکردم که ب شیی نکنه سرما بخوره. راهنما

  .نه یشوفاژ بش

  ارتیها رو خاموش کردن و زاز صرف شام، چراغ  بعد

   .یخوانعاشورا خونده شد و بعد هم روضه

از مهمونا قصد  یانگار کس یتموم شده بود ول مراسم

شدن و بعد کم کم   ییرایپذ  گهیبار د هیرفتن نداشت. 

  .سالن خلوت شد

هاش گوش نشسته بودم و به غرزدن بایشک کنار

.  زدیهم غر م شتریحامله شده بود ب ی. از وقتکردمیم

صحبت کرد و از  بایبا شک یاومد سمت ما. کم وشیپر

  یکه دختر چادر میگرم صحبت بود د،یپرس  شیحاملگ

صورت من بود اومد  خیکه نگاهش م یدر حال ،یقدبلند

 .طرف ما
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.  دمیتر دصورتشو خوب  یاجزا دیکه رس  کینزد

و   کیبار ینیب ده،یپر و کش یابروها ،یمشک  یهاچشم 

بهش  یاهکنند رهیو خ یعی طب ییبایبرجسته، ز یهالب

  .بود دهیبخش

تکاند و بعد شروع کرد با  بایرو به منو شک یسر

حرف زدن اما نگاهش همچنان به صورت من  وشیپر

  نهیک یچشماش بو گرفتم،یازش نم یبود. حس خوب 

اون دخترو با   وشیآغشته به حسرت. پر یانهی. کدادیم

کرد و  یاز بستگان پدرش معرف یکیعنوان مرجان، 
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کرد، دختره با  فیتعر مان«یمنو »زِن پ نکهیبعد از ا

 یاز من گرفت و خداحافظ شویخیمضاعف نگاه  یانهیک

 .کرد و رفت یکوتاه

 

  :کرد و گفت یاعطسه  بایشک 

  !کرد؟ینگاه م ینجوریوا!! چرا ا-

  :با فخر و غرور گفت وشیپر

 یکنه! مرجان از عاشقا نگاه نیبه ثم ینجور یا دمیبا-

  شیبوده و هست. خودشو به آب و آت مانیچاک پ نهیس

 مانیپ یبهش نظر کنه، ول ی گوشه چشم هی مانیزد تا پ

 نینکرد که نکرد. داداش من خاطرخواه کم نداره ثم

  بدون شتریب تتویخانوم. قدر موقع

  

نبود که از نگاه دختره بدم  خودی!... بنطور یکه ا پس

بوده و هست؟! غلط  مانیچاک پ نهیاومده بود. عاشق س

باشه  مانیعاشق پ تونستینفر م هی ایدن ن یکرده... تو ا

  ...اونم من بودم. فقط من
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رو   وشیجواب پر  یبا پشت چشم نازک کردن بایشک

  :داد

  نیما هم کم خواستگار نداشت. مثال بارزش هم نیثم-

مون رو از جا  خونه  یبرادر شوهر خودم. پاشنه لیسه

  گفت نه که نه نیثم یکند ول

  :زد یپوزخند وشیپر

 گفتیبله م یبه ک نینه... ثم گهیخب معلومه که م-

  بهتر از داداش من؟

از جاش   دیکشی م شیبه روسر یکه دست یدر حال بعدم

  :گفت  بایبلند شد و رو به شک

  یلی. حواست خگمی م کیبهت تبر تیبازم بابت باردار-

  یهاروش نیکه با ا ییهابچه  دمیها، شنجمع باشه 

  فتنیزود م شنیدرست م یشگاهیآزما

  :خوردیحرص م  بایشک

  فتهیبچه ب  ستیکه ن ی. الکهیروش علم زمیعز-

  :چشماشو درشت کرد وشیپر
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که  نیتو خانوم... به جون طاهام هم یدار یچه دل-

که بچه از دهن دماغت بزنه  ترسمیمن م ا، یزنیعطسه م

  رونیب

ما   دید یوقت د،یش خندمسخره یبه شوخ زیر زیر و

  :گلوشو صاف کرد و گفت م،یکنیساکت نگاهش م

کجا مونده، فکر کنم تو  یکسر نیا نمیخب من برم بب-

  مانهی پ  شیراهرو پ

  .از ما دور شد و

که  اوش،یسرخ شده بود. زود به س تیاز عصبان بایشک

روشن   نویقسمت مردونه بود، زنگ زد و گفت که ماش

 مانیپ یعمو. مامان که تا قبل از اون، با زنمیکن که بر

متعجب   بای شک تیمشغول حرف زدن بود، از عصبان

 یهارو برداشت و دگمه فشیک یتند بایشده بود. شک

 .پالتوش رو بست

با   بایکردم. شک شونیهمراه اوشیس ن یتا کنار ماش 

  :زدیو پر از بغض حرف م  یعصب یصدا
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زنک نادون! حرف زدنش رو نگاه کن تورو خدا. نکرد  -

 یچیحرمت مهمون بودنمو نگه داره. اشتباه کردم ه

  تو دهنش زدمیم دیبهش نگفتم با 

  ستیت خوب نتورو خدا آروم باش واسه بچه  بایشک-

  :با پرخاش پس زد دستمو

صم و بکم  ینگو... مثالً خواهرم یچ یه گهیتو د-

  یگیکلمه نم هی ینشست

شد و از مامان هم  نیسوار ماش یو عصب دهیرنج و

  .سوار بشه که برن ع یخواست سر
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 یو در راه برگشت از خونه  مینشسته بود نیماش یتو

ساکت   مانیرو، هم من هم پ ری. کل مسمیحاج محمد بود 

که در طول روز افتاده بود   ی. من اتفاقاتم یبود یو فکر

  یچه فکر  یتو دونمینم مانیو پ کردم،یرو نشخوار م 

  .بود

 

و   بایشک یشروع کرد درباره م،یدیخونه که رس به

بعد کم کم سؤاالتش رو محدود کرد به  دن،یپرس اوشیس

  :دمیکه ازش پرس میش، وقتو خونواده اوشیس

  !؟یپرسی م اوشیس یشده که درباره یحاال چ-
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  :گفت

قبالً خواستگار تو   گنیکه م هی چ اوشیبرادِر س انیجر-

  بوده؟

سالن بود تو هوا  یهاپرده دنیکه مشغول کش دستم

  :مانیخشک شد و برگشتم سمت پ 

  گه؟یم یک-

  :مبل انداخت یدسته یرو درآورد و رو کتش

  ! تو جواب منو بدهیهر ک-

  :باال دادم ییابرو

  وشیکردم، معلومه که پر یخودیآهان! چه سؤال ب-

  !گفته

 خوامیمهمه؟ من م نیگفته! االن ا وشیآره اصالً پر-

  هیچ هیبدونم قض

مبل  یدسته یکتش رو از رو  شدمیکنارش که رد م از

  :برداشتم

  مبل؟ یصدبار نگفتم لباسات رو ننداز رو-
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  :گرفت و برم گردوند و با اخطار گفت بازومو

  نیثم-

و پلکمو آروم باز و بسته کردم و به  دمیکش ینفس

  :صورتش نگاه کردم

  ن؟یجاِن ثم-

  از جواب دادن؟ یری چرا طفره م-

  یبدون ی خوایم یچ-

  :دیدور لباش کش یدست

  سؤالمو دوباره بگم؟-

  ...قبالً  لیبگم خب... سه یچ-

  :شو با اخطار باال گرفتاشاره انگشت

  های اوردین یاسمشو آورد -

  :چرخوندم  چشمامو

  کرد یقبالً از من خواستگار اوشیباشه... برادر س-

  :کرد و فکش چفت شد اخم
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  ؟یکِ -

به اسم  یکس نکهیتر از اقبل یلی... خشی وقت پ یلیخ-

  رو بشناسم مانیپ

  ؟یچرا بهم نگفته بود-

که تو گذشته اتفاق  نی!... خب واسه اه؟یچه سؤال-

  افتاده

  دونمیت اتفاق افتاده که من نمتو گذشته ایچ گهید-

  :زدم لبخند

  یاریمنو درب یآمار خواستگارا  یدوره افتاد ه؟یچ-

ببند... خواستگاراااا؟! مگه چند تا خواستگار   شتوین-

  ؟یداشت
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  :شد یقدم رفتم عقب و لبخندم آغشته به آزردگ هی

  ؟یچاک داشت نهیخودت چند تا خاطر خواه و عاشق س-

  :باال داد ابروهاشو

  یبهت گفته بودم که زندگ یزن من بش  نکهیقبل از ا-

  داشتم، نگفتم؟ یشلوغ

  یقد بلنِد چادر یِ دختر چشم و ابرو مشک ی درباره یول-

  ؟ینگفته بود یزیجان چبه اسم مر

  :زد یپوست ریکرد و لبخند ز   زیر  چشماشو

  ...گهیخب د-

  :اشاره زد کلشیبا دوتا دست به ه و
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نمونده  ادمیکشته کم نداده... همه رو که  بتیه نیا-

  بهت بگم، خوشگله

لبخند زدم و   یهم رفتم عقب و حرص گهیقدم د چند

به کمرم دادم و   یهم فشار دادم؛ منم قر  یهامو رولب

  :گفتم

  کم نداشته شهیخوشگله هم خواستگار عاشق پ نیا-

 یو سرشو خم کرد و دست دیاز صورتش پر کش لبخند

بهم  خوادیلحظه حس کردم م هی. دیپشت گردنش کش

  دیفرار کنم، دو یحمله کنه، تا اومدم خودمو آماده

  .طرفم

به رنِگ   یغیرو به سمتش پرت کردم و با ج کتش

 .هاسمت پله دمیو خنده دو جانیه

از من  مانی. پدمیخندیو م رفتمی ها رو باال متند تند پله 

خودشم  ومد،ی ها رو باال مپله  یکیبود، دوتا  ترع یسر

ها حواسش بود که ش گرفته بود و اون وسط خنده

  :بکنه دممیتهد

 هی رمتی بگ نیثم یعنی ؟یکنفرار  یخوا یتا کجا م-

  نشونت بدم یاشه یعاشق پ

@
mahbookslibrary



 

کاش  یقهقهه زدم و پشت سرم رو نگاه کردم، که ا بلند

و مچ دستمو گرفت. با  دیبهم رس عیسر کردم؛ی نگاه نم

 شوگه یدستش دستمو انداخت دور گردنش و دست د هی

و  دمیکش غی پاهام و بلندم کرد، همزمان ج ریانداخت ز

 .دستمو دور گردنش سفت کردم

حجم تنش  ریتخت فرو اومدم و ز یرو ام،یتا به خودم ب 

حبس شدم. مچ دستامو گرفت و کنار سرم نگه داشت، 

  :راحت مهارم کرده گفت شهیمثل هم  نکهی سرخوش از ا

  !ایب زیم قر رواسه یتونیحاال اگه م-

  ی. دستمو شکوندینز یجر م یدار-

  کن ببخشمت تا دستتو ول کنم یکار هی-

  مثالً؟ یچ-

و  رهیهاشو باال انداخت و خخنده ابروها و شونه با

مثل  تر،ک ینگاهم کرد و سرشو آورد نزد انیعر

. دینفسامو بو کش کشه،یکه شکارشو بو م  یشکارچ
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باعث   رهیگازم بگ های دوباره قراره مثل وحش نکهیفکر ا

  :شد هول شده بگم

  ...مانی... پایریگیگاز نم مانیپ-

بازوم گذاشت و چنان   ینامرد دهنشو رو  مانیپ یول

اشک تو چشمام   ادشیازم گرفت که از درد ز یگاز

 .دیدو

و  دنیاز درد و عجز حرصم گرفت و شروع کردم به رم 

با خودم  ی. گاه دیخندیدست و پا زدن. اون هم بهم م

که منو  کنهی کارها رو م ی از قصد بعض  کردم،ی فکر م

  شهیکه از جلد هم ی... جوریکنه... هار و عاص یوحش

با چنگ به تنش نقش  محابایو ب امیب رونیآروم خودم ب

   .بکشم  ادیفر مالحظهیلذت بزنم و ب

  فصل هشتم انیپا                             
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  نهم فصل

 

 

و نگاهمو به حرکت دستام که داشت  دمیکش یاازه یخم

دادم. کارم که تموم شد  بستیرو م  مانیکراوات پ

به   ینگاهمو باال دادم و باهاش چشم تو چشم شدم، دست

  :و گفتم دمیکتش کش یقهی

  تموم شد-

  حاال برو بخواب-

  :چپ نگاهش کردم چپ

  یگی حاال م ،یکرد دارمیصبح زود به زور از خواب ب-

  !برو بخواب؟
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 هیهر روز صبح  نکهیبه ا  ی! عادتم دادیمقصر خودت-

صبحونه شاهانه نوش جان کنم و تو لباسمو برام 

  یو کراواتمو ببند  یانتخاب کن

بد عادت   گهیبود، د یاول زندگ  یاون واسه روزا-

  یشد

! اگه اخالقت عوض یو نساز یاومد نمی ریش گهینه د-

   فرستمیبشه من پَِست م

  :جلو دادم و نازآلود نگاهش کردم لبامو

  ادیمگه دلت م-

  :نگاهم کرد. گفتم یااخم بامزه  با

  شرکت؟ یمونیم  روقتیامروز هم تا د مانیپ-

که دور مچش   ینیبرداشت و ح زیم یاز رو ساعتشو

  :گفت بستیم

  شهی روزهام تموم م نیا یحمل کنت گهید کمی-

  ی گی م نویتو که هر روز هم-

 نی. عوضش از همختهیکار سرم ر یآخِر ساله، منم کل-

  دمیسفرو بهت م هیاالن قول 
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  :برق زد چشمام

  ؟یکِ -

 مین یکرد و با انگشت به ب تیبه پشت گوشم هدا موهامو

  :زد یاضربه

  یبه زود-

  

 مانیداشت. پ یکنواختیهموار و  تمیر یبود زندگ یمدت

رو دنبال   یاسخت گرم کار بود و اهداف بلند پروازانه 

از  یکیاز سهام  یادی بخش ز خواستیم کرد؛یم

فرش تهران رو بخره. اوضاع  یهاکارخونه  نیبزرگتر

 یبود و رقم حسابا  شرفتیروز به روز رو به پ  شیکار

   .شدیم  تری هر روز نجوم  شیبانک
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الفبا رو تو   نیا مانیپول درآوردن، پول بود و پ یالفبا

ذهنش هم   یچنگش داشت، عالوه بر اون بخش اقتصاد

  یچ یکجا و رو یک دونستیم کرد،یخوب کار م یلیخ

 یبفروشه. وقت وی بخره چ  ویکنه. چ یگذاره یسرما دیبا

و با لپ    نشستیم زشیاتاق کارش پشت م یها تو شب

رو هم از پاش  ریاگه ت یتح شد،یتاپش مشغول م

تمام توجه و   دمیدیم ی. من هم وقتدیفهمینم دمیکشیم

. ذاشتمیقهوه تنهاش م  هیکارشه، با  ی تمرکزش رو

  یخط کش  مانیپ یداشتم، هر چ یادیاوقات فراغت ز

من به همون اندازه با  ی ه بود روزها شده و با برنام 

 ریز ای. تو خونه اگه بودم رفتیم شیتمام پ یبرنامگیب

از خونه هم  رونیگاز. ب یتو آشپزخونه پا ایدوش بودم 
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 یزندگ کی یعنی. ییبایسالن ز ایبودم  دیتو مرکز خر  ای

  ...یبورژواز 

به چند جور کالس هم رو آورده بودم.   ادیز یکار یب از

واسه کنکور ارشد ثبت نام   نکه یبودم از ا مون یچقدر پش

درس  ینکرده بودم. چقدر دلم تنگ شده بود واسه فضا

 دهیتلگرام فهم یهااز کانال  یکی  قیو دانشگاه. از طر

دانشگاه   دیاز اسات گهیو چندتا د یبودم دکتر اصالن

  کنن،یبرگزار م یسروانشنا یهااپ ورک ش یدوره

مخالف بود.  مانیچقدر دوست داشتم که شرکت کنم. پ

مهرانه   نایکه نگران حضور س دونستمیم اورد،یبهونه م

» بعداً واسه  گفتمی. بهش ماوردمیبه روش نم یول

چند  شه«یها الزمم مورک شاپ نیبتونم کار کنم ا نکهیا

  :گفتیو م گرفتی لحظه چشم از لپ تاپش م

تو  نی! بش؟ یخوایم یآخه جان من تو کار واسه چ-

  بکن تویخونه خانوم

رو   ییزهایو چ کردیهم دوباره به لپ تاپش نگاه م بعد

از اتاق  کردیکار وادارم م نیو با ا کردیم ادداشتی

فکرشو مشوش  نکهی. منم واسه ارونیکارش برم ب

عالوه   مانی. اون روزا پدادمیبحثو کش نم گهینکنم د
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  یفکر یگسترش کارش بود مشغله ری درگ نکهیبر ا

بود. طاهره  یمهد ازدواجهم داشت و اون  یاگه ید

ازدواج با  یرو برا یخانوم باالخره موفق شد مهد

کنه. قرار بود تو  یش، نسترن، راضخواهرزاده

مخالف بود  مان یپ رن،یبگ ی وسنوروز عر دیع التیتعط

... از  یمهد چارهیشده بود. ب نیسرسنگ یو با مهد

  گهیو از طرف د ذاشتیمادرش اونو تحت فشار م یطرف

بود که نسترن از  نیهم ا  مانیمخالفت پ لیل. دمانیپ

! چون از طاهره خوشش  نیاقوام طاهره خانومه! هم

که از نسترن هم  دادیحق رو م نیبه خودش ا ومدینم

در برابر   یدسِت آخر قلب رئوف مهد ی. ولادیخوشش ن

  یهااز شب یکیمادرش کوتاه اومد. تو  یخواسته 

. حاج ذاشتنرو گ یزمستون اون سال، قرار خواستگار 

 مانیاما پ م،یهم خواست شرکت کن  مانیمحمد از من و پ

  :گفت
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اما  میهم خواست شرکت کن مانیمحمد از من و پ حاج

 :گفت مانیپ

  امیعمراً من ب-

 

وصلت اعالم  نیمخالفت خودشو نسبت به ا ینجور یا و

کرد. البته مخالفتش کارساز نبود، چون به هرحال قرار  

  .گذاشتن دیع  التیرو واسه تعط یعروس

 

. اون روز دادیم یتازگ یاسفند ماه بود. هوا بو اواسط

  .داشتم شگاهیهام وقت آراناخن میترم یبرا

 یکار، که با دقت و مهارت رو ناخن  یهانگاهم دست با

. عاشق رنگ زرد  کردمیرو دنبال م کردی هام کار مناخ

  شیژل یرنگ رو برا نیبار بود که ا نی اول یبودم ول
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 یکی یرنگ شده یبه موها .کردمیهام انتخاب مناخن 

 یچهره دنیمشغول د ندهیآ  یها که جلواز خانوم 

  یدست مشک کیمن  ی. موهادمبود، نگاه کر دشیجد

 ومدینخورده بود، بدم نم یچیق شدیهم م ی سال کیبود؛ 

رنگ  کیکوتاهشون کنم و محض تنوع هم که شده  

 ییهاوقت  هی.  کردمی م کاری چ  مانویپ یروشون بذارم ول

و  دیکشیموهام نفس م یو تو بستیچشماشو م  یجور

که تو   هیگنج ن یکه انگار ارزشمندتر کردینوازششون م 

ها که بعد از حموم تند تند شونه وقت یداره. بعض  ایدن

و شونه  ومدیبا اعتراض م دم،یکشیموهام م یرو رو

و با دقت شونه رو حرکت   یو به نرم گرفتیرو ازم م

موهات بنده؛  نی» نفس من به ا-: گفتیو م دادیم

موهاتو  ینجور یکه ا یر ینفسمو بگ یخوایم

   «؟یَکنیم

موهام، هوسمو   یرو مانی پ  تیفکر کردن به حساس با

کوتاه کردن سرکوب کردم. فقط گفتم   ایرنگ زدن  یبرا

م. از هم کرد یو کامل میمال شی برام سشوار بکشن و آرا

  یخوب ی لیاومدم حس خ رونیکه ب شگاهیسالن آرا

  نی. ازدیبه روم لبخند م  ایبود که دن نیداشتم؛ مثل ا
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ادامه داشت که پشت فرمون نشستم   یحس خوب تا وقت

با سرعت باال از کنارم   هانیو وارد بزرگراه شدم. ماش

  امکیپ  یکردم که صدا شتری. سرعتمو بگذشتنیم

  لیقلبمو به تپش انداخت. واسه برداشتن موبا لمیموبا

مو عوض کرده بودم،  شماره ینکردم. از وقت یاعجله 

 میگوش یصدا  دنیبا شن گهیشِر مزاحمه کم شده بود و د 

اما اون روز به دلم بد افتاده بود که   د، یلرزیتنم نم

  خواستیشده! دلم م دایمزاحمه پ یدوباره سر و کله

داره   ینم و همچنان حس کنم زندگپس بز  دویفکر پل نیا

  یاز رو  مویگوش یاما وقت زنهیم حی بهم لبخند مل

کلمات ظاهر   یبرداشتم و مردمک چشمام رو یصندل

  یزندگ دمیگشت زدن، فهم یگوش یصفحه  یشده رو

 ینه، بلکه پوزخندها  حیباهام سِر جنگ داره و لبخند مل

  .کنهیم ممیتقد هشوی و کر انهیموذ

دوست  هی از قبل شتریب دتو یخانوم خط جد خوشگل»

  «دارم
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وجودمو فرا گرفت. ترسم  یناشناخته و مبهم وحشت

  یاتفاق نکهیبود. من حس کرده بودم. حِس ا زیاغراق آم

خودم غرق شده  یدر شرف افتادنه. تو افکار آزاردهنده

با  نیاز دستم خارج شد و ماش نیبودم که کنترل ماش

که سمت چپ  من بود   ییبه خودرو جلو  یبیمه یصدا

و دستامو دور   دمیکش غی جبرخورد کرد. وحشت زده 

 یپاکف یاز دستم افتاد رو یفرمون قفل کردم. گوش

  یرو نیماش یهاک ی شدن الست دهیکش ی. صدانیماش
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بود که  ها نیماش هیبوق کشدار بق یآسفالت و صدا

. به سمت فرمون پرتاب شدم و کردیگوشامو پر م 

تو صورتم. آروم سرمو باال گرفتم و  ختی موهام ر

  شدینگاه هم م هیبه جلو انداختم. با همون  ینگاه

که بهش زده بودم،   ینی. ماشدیشدت تصادف رو د

طرفش کالً  هیبود که به لطف من  یرنگ دیپارس سف

عبوس و درهم  یاشد. با چهره  ادهیخورده بود. راننده پ

آورده بودم انداخت  نشیکه سِر ماش یبه افتضاح ینگاه

 یرفته بودم رو هک یگرشو داد به من خیو بعد نگاه توب 

 زیو رخوت بود. همه چ یدور ُکند. حرکاتم با درموندگ

 کردمیاتفاق افتاده بود و من فکر م هیدر عرض چند ثان

. دهانم خشک شده بود و نمیبیخواب بد م هیدارم 

. حاِل بدم نه به خاطر تصادف دیکشیم  ریت هامقهیشق

از  کردمیبود که فکر م یمزاحم یبرا شتریبلکه ب

سخت در اشتباه بودم. راننده   یخالص شدم ول ستشد

کمربندمو باز کردم  ،یهمون ُکند. با ومدیبه سمت من م

خودمم خورده بود و  نیماش یشدم. شاس ادهیو پ

  :چراغش شکسته بود

  ؟ی کرد کاریخانوم چ ینیبیم-
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.  کردمیتصادف نگاه م یمستاصل به صحنه هنوز

  ییراهنما سی به پل نکهیدرآورد و مثل ا شویراننده گوش

 دونستمیداد. نم شنیزنگ زد و بهش لوک یو رانندگ

 مانیکه به پ دیبگم؟ به ذهنم رس یچ ایکنم  کاریچ دیبا

  .زنگ بزنم
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  دایاز کفش پ مویکردم گوش یرفتم و سع نی سمت ماش به

   .کنم

منو   دیچیپیم  یگوش یکه تو یطوالن یها بوق یصدا

انقدر منتظر موندم تا تماس خود به  . ختیبه هم ر  شتریب
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شو گرفتم و باز هم خود قطع شد. دوباره شماره 

  یموند. صدا پاسخیکه ب یو تماس یطوالن  یهابوق 

  :ومدیراننده م

 

  !خانوم محترم یدی دِم ع یچه گرفتارمون کرد-

 

اومده رو سر و   شیوضع پ دینبود خودم با یاچاره 

و به سمت  دمیکش یق ی. نفس عمدادمیسامون م

  نشیبه خاطر ماش نکهیرغم ا  یرفتم که عل یاراننده

ترس و شوکه شدن   دنی بود، با د ختهی به هم ر یلیخ

  :صحبت کنه. گفتم یشتریبا آرامش ب  کردیم یمن، سع

 

هر چقدر بشه من  نتونیمتاسفم آقا... خسارت ماش-

 کنمی پرداخت م

  

  :رو زخمش ختمی نمک ر انگار
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... جواب ایخسارتش بود؛... خداکاش موضوع فقط -

چند روز   م،یبدم؟... ما فردا عازم سفر بود یزنمو چ

  خانوم یانداخت ی مارو از زندگ

 

گفت و بعد به  نارویبه صورتم نگاه کنه ا نکهیا بدون

زود   یلیخ سیبود. پل دهیرفت که تازه رس سیسمت پل

اون تصادف منم و   یداد که مقصر صددرصد صی تشخ

به راننده از ما  ممه یبعد از گرفتن مدارکم و دادن کارت ب

که  نیماش یصندل ی. رومیو بر میخواست راه رو باز کن

سرد و کرخ شده بود و رنگم   هامت نشستم. نوک انگش

 ریدلم هم ت ریبود. حاال عالوه بر سرم، ز دهیپر

  .دیکشیم

 

فاصله خودمو به  کردم و بال یتا خونه رانندگ یسخت به

هامو عوض کردم، رسوندم... لباس یبهداشت سیسرو

 دمیپوش یتنمو در بر گرفته بود. جوراب پشم یلرز بد

و همونجا   دمیدراز کش نهیکنار شوم یکاناپه  یو رو

قفل در، چشمامو   یتو دیچرخش کل یخوابم برد. با صدا
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. زنگ کردیدر رو باز نم دیبا کل  الً معمو مانیباز کردم. پ

من  یول گفتیتا من به استقبالش برم؛ نم زدیرو م

من درو براش باز کنم  نکهیاز ا دمیفهمیخودم م

باز کرد؛ حتماً   دی. اون روز اما، درو با کلومد یخوشش م

  یو نگران شده بود. صدا دهید نگیپارک یتو  نمویماش

رد ع راهرو رو ی. سردمیپر اضطرابش رو شن  یهاقدم

  یهاشده بود. المپ کیسالن، هوا تار یکرد و اومد تو

ها . چراغدمید ی م مانویپ یسالن خاموش بودن و به سخت

نگرانش سالن رو از نظر    یرو روشن کرد و با چشما

  مانویپ ی شدم و صدا ز ی خ میکاناپه ن یگذروند، رو

  :دمیشن
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  ؟ینشست یکی !! چرا تو تارن؟یثم-

 

همونجا کنار پاش   فشویپشت گوشم زدم. ک موهامو

انداخت و پرشتاب و مضطرب به سمت من اومد و  

بازومو گرفت و  ریکاناپه نشست. آروم ز یکنارم رو

م گذاشت تا بهش نگاه کنم، چشم تو چونه ریدستشو ز

  :گفت میچشم که شد

  ؟یتصادف کرد ؟نمیریشده ش یچ-

 

  :بازومو فشرد یتکون دادم. کم د یبه تائ سرمو

  ن؟ینشد؟... ها ثم تیخدا... طور ای-
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  :به چپ و راست تکون دادم سرمو

  داغون شد نمینشد... ماش می ز ینه خوبم چ-

  مارستانیسرت... پاشو ببرمت ب یفدا نیماش-

  :چشمامو با انگشت شست و اشاره فشردم یگوشه

  ... نگران نباشستین میطور-

  !نجا؟یا یافتاد حالیپس چرا ب-

  :تنم انداخت یهابه لباس ینگاه و

  سردته؟ هیچ-

  :دستامو تو دستاش گرفت و

  !دهیزده... رنگتم که پر خیدستات -

 

  :کردم یاخم کمرنگ دیچیکه تو دلم پ یدرد از

  شدم ودیپر ست، ین یزیچ-

چشم و ابروهاش کم   نیب ینگاهم کرد و فاصله ترقیدق

  :شد
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  !امروز چندمه مگه؟-

 

و بهت رو با چشماش تو صورتم  یاز مهربون یرد و

دستامو فشرد و  تر،ک یجا گذاشت و سرشو آورد نزد

  :گفت انهیآروم و حام 

  !؟یدیترس-

زدم. شرمنده نگاهم کرد و سرمو به   ی کمرنگ لبخند

  :داد و تو گوشم گفت هیتک شنه یس

  ...من رمیبم-

  نگو-
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  :تر کردتنگ  آغوششو

  ؟یچرا بهم زنگ نزد-

 

  :اومدم رونینشستم و از آغوشش ب صاف

  یچندبار زنگ زدم. جواب نداد-

 

 ستیل دنیدرآورد. با د بشیاز ج  شویکرد و گوش یاخم

  :از تعجب رو صورتش موند یهاش، نقابتماس 

  !یاامروز خونه  کردمیفکر م-

  :گفتم دلخور

  دارم شگاهیبهت گفته بودم وقت آرا -

 

  :ادامه دادم یبا تلخ و

مسائل مربوط به من برات  داً یکه جد ییاز اونجا یول-

  !رفت  ادتی یبه راحت ست،یمهم ن
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  :و استنطاق نگاهم کرد یجاخوردگ با

  !؟یچ یعنی! ست؟یمسائل مربوط به تو برام مهم ن-

ندارم.  یتیاصالً من برات اهم گهی... تو دنیهم یعنی-

  ... همش کار کار کاریمثل گذشته دوستم ندار

 

و  نهیفاصله ازم بش نیتو کمتر کردیم یکه سع یحال در

  :گفت یدستاشو دور کمرم حلقه کنه کشدار و با شوخ

  !؟یلوس کرد نیواسه ا-

  :زدمیپس م  دستاشو

  ستمیمن لوس ن-

  :تو گردنم فرو برد سرشو

  یچرا چرا هست -

  :هاش گذاشتم و پسش زدمشونه   یرو دستامو

  مانینکن پ-

مو نوازش کرد و دستش گونه هیباال گرفت و با  سرشو

  :موهام فرو برد نیب شوگ یت ددس یهاانگشت 
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 ؟یشیم یبگم غلط کردم راض-

  

  :و با بغض گفتم دیقطره اشک از چشمم چک  هی

  رینه خ-
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  :نگاهم کرد و اشکامو پاک کرد  یمهربون با
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  نگاش کن... چه خوشگلم شده-

هامو ببوسه که سرمو کج کردم و نذاشتم. لب  خواست

  :دیخند

مدام   دیتو شروع شد و من با یودیپر یدوره نیباز ا-

من که   ؟یگردونی نازتو بکشم، آره؟... چرا روتو برم

  گفتم غلط کردم

 

  :ادامه داد مانی. پنییانداختم پا سرمو

 ابونیکه تو خ کنمی فکر م یبه جون خودت قسم وقت-

  ...بشم وونه ید خوامیو من نبودم، م یتصادف کرد

  :بلند کردم و مظلوم گفتم سرمو

  بهش فکر نکن  گهیباشه. د-

  ؟یجونم! نگام کرد یا-

  .هامولب اطیو بعد هم با احت دیمو بوساول گونه  و

منو بغل کنه و ببره تو اتاق خواب که نذاشتم  خواستیم

  :و گفتم که
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  راحتم  نجایهم-

 

باال تا لباساشو عوض   یکرد و خودش رفت طبقه قبول

  :دیازم پرس شم، یزود برگشت پ یلیکنه. خ

  ارم؟یبرات ب یخوری م یزیچ-

 بخوابم  کمی خوامینه. م-

  

  :تکون داد. کنارم نشست و گفت سرشو

  نجایا ایب-

 

مشفق   ییهابا دست مانیگذاشتم. پ شنهیس  یرو سرمو

  ...یشروع به نوازش کمرم کرد و... چه آغوش امن

   .خوابم برد یک دمیفرو رفتم و نفهم یقی رخوت عم به

 

تنم  یرو یبزرگ  ینبود. پتو مانیکه باز کردم پ چشم

کرده بود. عرق   ادیرو ز نهیشوم یبود و شعله دهیکش
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به ساعت انداختم که از نه شب هم  یکرده بودم. نگاه

 مانیپ ومد،ی از آشپزخونه م ییگذشته بود. صداها

  :مشغول جابجا کردن ظروف بود. صداش کردم
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  مان؟یپ-

  :متوقف شد و با لبخند نگام کرد دستش

  کردم؟ دارتیاعه... ب-

  !دمیوابنه... چقدر خ-

  :دیصورتمو گشت و پرس نگاهش

  ؟یبهتر-
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  ؟یکنیم کاریاوهوم... چ-

  غذا سفارش دادم-

 

   .به سمت من اومد ینیس هیبا  و

. تو میوسط سالن نشسته بود نیزم یهم رو  یرو روبه

 ینیکه متوجه سنگ  میسکوت مشغول شام خوردن بود

  :تکون دادم. گفت ه«ی»چ ینگاهش شدم. سرمو به معن 

  ن؟یثم-

  جانم؟-

! کم یتنها موند یلیچند وقته خ نیحق با توئه... ا-

  یبگ یحق ندار گهید یبودم. کم گذاشتم قبول دارم... ول

  ها دوِست ندارمکه مثل گذشته

  :ادامه داد دیمنو که د یره یخ نگاه

. عاشق تو... تو و شم یتر ممن هر روز عاشق-

 خوادیواسه توئه... دلم م کنمیم یکار. هر مونیزندگ

  رو برات بسازم ی زندگ نیبهتر
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از  ریرو دارم؛ غ یزندگ نی من کنار تو که باشم، بهتر-

  خوامی نم یزی با تو بودن چ

تموم شد. فردا اگه همه  گهید ی... ولنمیریش دونمیم-

  خرمی بره سهامو م شیهام پطبق برنامه یچ

   :دیبا ذوق دستمو گرفت و کف دستمو بوس بعدم

  !!گهید زیچ هیو -

  :لبخند نگاهش کردم با

  ؟یچ-

عکسشو   شی بود تو شمال که چند وقت پ الئهیاون و-

  ؟یبهم نشون داد نستاگرامیا یتو

 ادیب ادمی ترع یسر  نکهیا یفکر کردم. برا یاخم کمرنگ  با

  :اضافه کرد حاتش یبه توض

  یکه تو بچگ اهاتیرو یمثل خونه  یهمون که گفت-

 هیکردیتصور م

 

 

@
mahbookslibrary



 

, [05.02.21 07:05] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 288پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

 

  اوهوم... خب؟-

  دمشیبرات خر-

  :شدم رهیبهت بهش خ با

  !!؟یگ ینکن!... راست م یشوخ-

  :دیخند

  مگه من تا حاال بهت دروغ گفتم؟-
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  :دمیخند یناباور  با

  !بگم یچ دونمی... نممانیپ یوا--

  ادی... بوسو بده بیبگ یز یچ خوادینم-

 

و وادارم کرد از جام  دیشدم ببوسمش که دستامو کش خم

دراز  نیزم یبلند شم. با خنده اسمشو صدا زدم. رو

  .د یتنش کش یو منم رو دهیکش

هاش  از عشق و بوسه رو با لب یتنپوش نکهیاز ا بعد

  :دیل زد و پرسبرام ساخت، تو چشمام ز

تصادف و تنها  یامروزت فقط واسه  یناراحت  ن؟یثم-

  موندنت بود؟

 

  :نگاهش کردم، ادامه داد یسؤال

که آزارت   یز یچ هیهست که من ندونم؟  ی ز یچ نمیریش-

  .ی... همه چیرو به من بگ یهمه چ خوادیبده؟ دلم م
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حاکم بود و  نمونیکه ب یاحساس یفضا ریتأث  تحت

قرار  زد،یکه تو چشماش موج م یتیصداقت و معصوم

  ینمونده بود که اعتراف کنم و همه چ ی ز یگرفته و چ

  .یرو بگم... همه چ

مزاحم که تو  ه ی. شهینفر مزاحمم م هی! مانیکه: »پ بگم

نفر هست که دور از چشم تو   هی! یخبری از وجودش ب

نفر که روز بعد  هی! فرستهی م ییبد و نابجا یهاام یبرام پ

رز زرد رنگو فرستاده  یهامن گل یاز ماه عسلمون برا

با چکش  موی نفر که به خاطر مزاحمتاش گوش هیبود. 

خرد کردم تا خطمو عوض کنم و به دروغ به تو گفتم 

 یو از من چ هیک دونمیگم کردم... نم مویکه گوش

  «!منه دنی باعث آزار کش یول خوادیم
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  !رو بگم و خالص نایا یهمه خواستمیم

  یاگه یکه سکوت منو جور د مانیاومدم لب باز کنم، پ تا

  :برداشت کرده بود گفت

قدِر امروزم خوشبخت   م یتو زندگ وقتچیمن ه نیثم-

انقدر آرامش نداشتم. تو منبع آرامش   وقتچینبودم. ه

. با تو که هستم خودمو کنمیبا تو احساس قدرت م ؛یمن

هام،  رگ یاسم تو رو رو  یکی دوست دارم. انگار که 

آرامش و  نی خونم خال زده باشه... واسه حفظ ا یتو

تورو   یچکیه ذارمی. نمکنمی م یهرکار ی خوشبخت نیا

قدم از من دور  هی یاگه حت شمیم وونهیازم دور کنه. د

 نمیریروتو از من برنگردون ش وقتچ یه گهی... دیبش

  طاقتشو ندارم

 

به صفر  گهیبار د هی صورتامونو  ن یب یفاصله و

  .رسوند
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  ...من یبودن و تن خسته  مانیگرم پ یهادست و

و  یبودن و افکار آلوده یسرد فراموش یهادست و

  ...من یمهر شده یهالب یاعترافات نکرده

***  

 

از  زدهجان یسرخوش و ه مانیروز از همون روزا پ هی

شرکت برگشت و گفت که تونسته سهام کارخونه فرش  

منو بغل کرد و تو هوا  یرو بخره. از فرط خوشحال

  .چرخوندم

  یقلباً احساس خوشحال ده،یبه هدفش رس نکهیا از

  .کردمیم

 اوردیکتشو از تنش در م کهی زل زده بودم، در حال بهش

که در طول روز  یاز اتفاقات کرد،یو کراواتشو باز م

از کدومش  دونستمی. نمگفتیاومده بود م شیبراش پ

 دهیتمام مزا یتونسته با زرنگ نکهیخوشحاله: ا شتریب

وقته   یلیکه خ یکلون یگذار هیرو برنده بشه و سرما

  گهیبار د هیتونسته  نکهیا ایبده؟  انجامدنبالش بوده رو 
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  یایدن یتو  شوی شکست بده و برتر شو ی کار یرقبا

 تجارت به رخ بکشه؟ 
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  ستیل نیبار صدر نش نیچندم یاسمش برا نکهیا

رقابت با تجار   نکهیا ایبرتر سال شده بود؟  نانیکارآفر

رو پشت سر گذاشته بود و   سهینوک  یگذارها هیو سرما
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نام تهران قرار کله گنده و به یهاب یحاال در مقابل رق

  گرفته بود؟

 

   .که از آِن ما بود یی. از فرداگفتیبرام م ندهیآ از

کراواتشو هم درآورده بود و مشغول باز کردن  حاال

  :رنگش بود یاسورمه راهنیپ ییباال یهادکمه

 تیموفق نیدادن که به مناسبت ا  ریشرکت گ یهابچه-

 یول رون،یامشب دعوتشون کنم شام ب میکه داشت یبزرگ

خونه... عوضش   امیکه ب چوندمشونیخسته بودم پ یلیخ

  واسه فرداشب شام دعوتشون کردم خونه

 

  :به صورت من نگاه کرد و گفت و

  نداره؟ یاز نظر تو که اشکال-

 

جام بلند شدم و به سمتش رفتم. کت و کراواتشو از   از

  :مبل برداشتم یرو

  یکرد ی! کار خوبینه چه اشکال -
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زنگ   تیشو زدم تو گوشبه اون خانومه که شماره-

کارها رو برات انجام   ادیاون م ،ییخانوم رضابزن، 

  دهیم

 

لباسم بودو لمس  بیج  یکه تو مویگوش  ناخودآگاه

  :کردم

  زنمیباشه. زنگ م -

رو پشت سر نذاشته  یمن روز خوب  مان،یپ رغمیعل

که کابوس روز و شبم شده   یمنحوس یبودم. شماره

شده  انینما میگوش یبود، اون روز بارها و بارها رو

بود. مغزم فلج شده بود از بس که بهش فکر کرده 

ازم  یآدم؟ چ نیبود ا ی... آخه ک ایبودم: »آه... خدا

تهش مثل خوره   وسر   یب یها ام،یپ خواست؟«یم

من  ینهی»دست رد زدن به س-: خوردی روحم رو م

خوشگل   یداد یانجامش م دینبا وقتچ یود که هب یکار

من بود، چرا  یتو تموم زندگ یها»خنده-خانوم«، 

»شوهِر پورشه سوارت  - ؟«،یمنو ازم گرفت یزندگ

 وقتچی ه یول زهیپول به پات بر یبتونه کل  دیشا
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که من عاشقتم عاشقت باشه؛  یاون جور تونهینم

  .«ارضات کنه تونمیکه من م یاون جور تونهینم
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 ییو عدم توانا تیاز شدت عصبان امیپ نیاز خوندن ا بعد

کرده بودم...   هیگر فتادیکه داشت م یدرک اتفاق یبرا

بود که من دست رد به  یک هاامیپ نیا یفرستنده

بود و از همه  دهیمنو د ی هازده بودم، خنده شنه یس

بهش   شتری ب یهر چ شناخت؛ی م مانویپ  نکهیتر امهم

  .شدمی م جیگ شتریب  کردم،ی فکر م
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کرده بود. حس  ریگناه سراسر وجودمو تسخ احساس

منو از  کنمیبد م میبه عشق زندگ مان،یدارم به پ نکهیا

دستامو  کرد،ینگاهم م یبا مهربون یپا انداخته بود. وقت

 تریاحساِس گناه قو رفت،یون صدقم مقرب ای دیبوسیم

راه درست کدوم بود؟ کدوم   کردم؟یم دی. چه باشدیم

از  یافت یدر یهاامیپ  نکهی: اداشتصحت   هیفرض

پنهون  یدروغ یآنرمال و بزدل که پشت خط یابهیغر

در  مانویپ دیبود که من نبا ت یاهمیب یشده بود، به قدر

از اونچه که نشون   بهیغر نکهیا ای دادم؟یقرار م  انیجر

تر بود و برخالف محاسبات ذهن من، قرار شجاع دادیم

و ممکن بود پاشو از  شهمدت خسته ب  هینبود بعد از 

  ...فراتر بذاره امیارسال پ یمحدوده

  

  یهامهی. ندمیخواب  یشب با افکار آشفته و درهم اون

تخت جابجا شدم. تنگ آِب   ی. تودمیشب از خواب پر

تخت افتاده بود و   یدمر رو مانیبود. پ یخال   زیم یرو

  یمیو مال فیبالش فرو برده بود. نور ضع یسرشو تو

سکوت و   یتاک ساعت رو  کیو ت دیتابیاز آباژور م

بودم. از جام بلند شدم و  ه. تشنزدیآرامِش شب قدم م
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 هیخودمو به آشپزخونه رسوندم.  ییصدا دیبدون تول

و با ولع خوردم. تنگ رو  ختمیخودم ر یآب برا  وانیل

تخت   یتو مان یهم از آب پر کردم و به اتاق برگشتم. پ

  یهابود. نفس دهیبار به پشت خواب نیو ا دهیچرخ 

  نییپا ن،یآروم و سنگ شنهیس یو قفسه دیکشیم قیعم

. نوِر قهی. معلوم بود که خوابش عمرفتی و باال م

کرده بود. نگاهش   یآباژور، صورتشو مهتاب فیضع

 .شدم رهی ش خکردم، به خطوط چهره 
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کنار   مانیمثل پ یمرد ی. وقتمردمیمرد م نیا یبرا من

جواب واضح  دم؟یترسیاونطور م یمن بود، من از چ

و اون از دست  دمیرستیم زی چ کیبود: من فقط از 

 .بود مانیدادن پ

نفس  یخاص تمیدوباره به صورتش نگاه کردم، با ر 

 تمیقاطع و مطمئن. انقدر نگاهش کردم تا ر د،یکشیم

من هم باهاش هماهنگ شد. کنارش دراز  یهانفس

هم افتاد  یهام کم کم رودستشو که گرفتم، پلک  دم،یکش

 دیام شهی... مستگه یروز د هیو تو دلم گفتم: »فردا، 

  .«داشت

  

شدم  داریشد. صبح زود از خواب ب یاگه یفردا روز د و

  میکردیم دی که ازش خر ی و دوش گرفتم. با فروشگاه

شب،  یمهمون  یبرا دمویخر ستیتماس گرفته و ل

برداشتم   موی. گوش دمیصبحونه رو چ زیبهشون دادم. م

و  دمیکش ینفس راحت دمیروش ند یاشماره  یو وقت
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باهاش که تماس  ردم،ک دایرو پ ییخانوم رضا یشماره

  :شناخت یگرفتم منو نم

  یسرمد  مانیهستم؛ همسر پ نیثم-

  :گرفت ی انرژ صداش

شما؟  نیبله بله... شرمنده خانوم نشناختمتون... خوب-

   خوبن؟ مانیآقا پ

انجام امور   یجوابشو دادم و ازش خواستم برا آروم

  خونه خودشو برسونه

  :قبول کرد و گفت یخوشحال با

و کار  نی دار یاگه خونه تکون دهیع که ینزد گمیم-

  که کمک کنه؟ ارمیدخترمم ب اده،یز

  :کردم یکوتاه مکث

شب مهمون دارم و کارها   یول میکه ندار یخونه تکون-

  شهیکه بهتر م  نشی اریاگه ب ادهیز

 

که قطع   وی . گوشرسوننی داد که زود خودشونو م قول

شده و اومده بود تو  داریهم از خواب ب مانیکردم پ
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و خنده از  یآشپزخونه، سرحال و شاد بود. با شوخ

هردومون لقمه   یکه آماده کرده بودم برا ییمروین

. دمیخندیم  هاشی به شوخ . منم غش غشگرفتیم

  :گفت که یوقت

  مونمیخونه م رم،یامروز شرکت نم-

  :ذوق گفتم با

  !؟ چه خوبیجد-

  تونستیخونه بمونه، حضورش م مانیبود که پ  خوب

  .روزمو بسازه
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 یتو مانیبه شش عصر بود. با پ ک ینزد ساعت

 نکیس یبه صفحه مانی. پمی اتاق بود یبهداشت سیسرو

از زانوهاشو خم کرده بود، منم  یکیزده بود و  هیتک

  .دمیمالیپوست صورتش م یاصالح رو رو ری آروم خم

پوستش بکشم   یاصالح رو برداشتم و خواستم رو غیت

  :من، گفتم یهازل زده به لب  مانیپ دمیکه د

  شهینگام نکن، حواسم پرت م یاونجور -

  نگاه کردم؟ ی مگه چجور-

  !یکنینگاه م یکه االن دار ینجوریهم-

  تو رو نگات کنم یاگه یجور د ستمیمن بلد ن-

  نگاه کن نوییخب منو نگاه نکن پا-

 

  :زل زد. خندم گرفته بود هامنه یبه س نباریا ییپررو با

  !مانیپ-

  :گفت خونسرد

  !تر؟نیی! برم پاه؟یچ-
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و خنده اسمشو تکرار کردم، که طاقت از کف داد  غیج با

و دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو سمت خودش  

 ...دیهامو بوسو لب دیکش

 

  نیپخش زم سینمونده بود همونجا کف سرو یزیچ

 زدی اتاق خواب ضربه نمبه درِ  ییاگه خانوم رضا م،یبش

  :کردیو منو صدا نم

 یاگه یخانوم؟... ما کارمون تموم شد، امر د نیثم-

  ن؟یندار

پاهاش بودم،  ینشسته بود و منم رو نیزم  یرو مانیپ

هم بود و دست من دور گردنش  کیصورتامون نزد

 .بود
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 یناگهان یو از صدا میزدیدومون نفس نفس م هر

دفعه به هم نگاه   هی. میهول شده بود  ییخانوم رضا

 رونیبودم صدامون ب دواریخنده. ام ریز میکرده و زد

  :گفتم یاپر خنده ینرفته باشه، با صدا

  ییخانوم رضا امیاالن م-

 

بلند  گذاشتم و از جام  مان یپ یشونه ی دستمو رو و

و با حوله آثار   ستادمیا  سیسرو ینهی آ یشدم. جلو

صورت و گردنم پاک کردم و  یاصالح رو از رو ریخم

 یتو یم انداختم و دستشونه یتابمو رو  یافتاده یقهی
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انداختم که  مانیبه جانب پ یو نگاه دمیموهام کش

نگاهم    یو با خمار بودزده  هیتک واریسرشو به د

 .کردیم

 

    .رونیرفتم ب سیتکون دادم و از سرو یسر 

 یدیو دخترش ع ییبر دستمزد، به خانوم رضا عالوه

  .شون کردمهم دادم و تا دِم در بدرقه

  یبو ،یزی تم ی. بوومدی م یخوب یخونه بوها یتو

  .یزندگ یخوشمزه؛ بو یغذاها

  کیبه  کیساعت هم نگذشته بود که مهمونا  کی  هنوز

منو  میبودن. مر میو مر لی همه کم. قبل از دنیسر رس

  :دیکش  یقیبغل کرد و نفس عم

  ییخوش بو یلیچقدر عطرتو دوست دارم. خ یوا-

  :کرد مان یرو به پ و

ها... زنت روز به روز داره خوشگلتر  خوش به حالته-

  شهیم
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 رفت،یدست داده و به سمت سالن م مانیکه با پ لیکم

  یجواب مانیبه من انداخت. پ یناخواسته برگشت و نگاه

شد و دستشو  کینداد فقط به من نزد  میبه حرف مر

  :دادم مویم حلقه کرد. ناچاراً خودم جواب مردور شونه 

  جون میمر یلطف دار-

 

همراه  ی. مهد دنیهم رس اریو کام یاز اون مهد بعد

اهراً  اومد که ظ یهم با دختر ارینامزدش نسترن و کام

. باهام  بایو ز  فیبود ظر یدوست دخترش بود، دختر

 .کرد یدست داد و خودشو عاطفه معرف

 

حرف   لیو کم مانیبلند با پ یکه با صدا یدر حال  اریکام 

دستش بودو  یکه تو یادنبال من اومد و بسته زد،یم

  :باال گرفت و گفت

  بذارم آشپزخونه؟ ناروی خانوم اجازه هست ا نیثم-

  هست؟ یچ-

  یبطر  ییچندتا-
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  :مشروبه؛ گفتم یبود که منظورش بطر  واضح

  برمیخودم م نی... بدکنمی خواهش م-

 

بلند  یبسته رو به سمتم گرفت و با صدا تعارفیب

  :گفت

  میایهر وقت م کم،ی ریبگ ادی می! خوشم اومد، مرنیآفر-

  یگیو م  یکنی م یتون نقش گشت ارشادو بازخونه 

  مشروب قدغنه 
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  :کج کرد یلب میمر

  نهی... اونجا قانون همایمون نخونه  ی ناراحت یلیخ-

شم قانون وضع ! آدم مگه واسه تو خونه نهیقانون هم-

  !کنه؟یم

 

  :گفت کردیم زونی که کتش رو آو ینیح یمهد

انقدر  یعنی مان؟ یقانون گذار فقط حاج محمد! مگه نه پ-

خونه بودن ما  رونیکه پدِر من واسه تو خونه و ب

  نکرده المللنیقانون وضع کرده سازمان ب

 

قبل   نکهیفهم ا زد،یهم کشدار حرف م یشل و کم اریکام

کرده،  ییرایاز خودش پذ ی حساب  یبطر هیاز اومدن با 

 یحن شل و ول رو به مهدنبود؛ با همون ل یکار سخت

  :که به سمت نسترن کرد، گفت یزیر یکرد و با اشاره

 نیداداشم شما از ا نمیبیکه من دارم م یاوضاع نیبا ا-

  نی ش یخونه م یتو  نیبه بعد فقط مشمول قوان
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نثارش  یزد و کوفت اریبه پِس گردن کام یاضربه  یمهد

رو گرفت  یمهد یحرف قبل یدنباله  می. مردیکرد و خند

  :گفت اریو رو به کام

که  نیخان تو خودتو نب  ی... کامیاز مهد نمیا ایب-

 لیقانون دارن، تازه کم شونیمردم واسه زندگ ،یدیقیب

  هییاُک هیقض نیهم با ا

  :گفت اریکام

  !انیاُک یاصوالً با همه چ لیزن ذل یآره آخه آدما -
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. عاطفه و نسترن هم  دنیخند یبعدم غش غش با مهد و

  :صداش دراومد می. مردن یخندیم زیر

  اتشویچرند ومدهیتحفه هنوز ن نیا نیبب ای... بلیکم-

  شروع کرده

 

  :کاناپه نشسته بود گفت یرو مانیکه کنار پ  لیکم

  زیکمتر کرم بر اریکام-

 

  :به من کرد و خطاب به جمع گفت ینگاه مانیپ

  !تون؟همه نیسادیچرا اونجا وا گه،ید نینیبش نیایب-

 

  شونیکی.  میشب دو تا مهمون ناخونده هم داشت اون

اومد و از  یبا دسته گل بزرگ ار؛یبود، خواهر کام ایسون
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بود که اونم  دایپ زدیموج م ار یکه تو صورت کام یتعجب

منو   یشیو نما یصور ای، سونبوده خبریاز اومدنش ب

که   هیقض نیکردم با ا یگل رو ازش گرفتم و سع د،یبوس

روشن  تی چشم داشته، در نها مانیپ  هقبالً ب ایسون

  .و متمدنانه برخورد کنم یفکر

دست داد، نه    مانیبا پ یو طوالن یمیکه صم یوقت اما

  ی. همونجوریتمدن بهم کمک کرد و نه روشن فکر

زل زدم.  ایو با خصومت به سون ستادمیخشک سرجام ا

 مانینداد و همچنان دستشو گرفته بود. پ یتی اهم ایسون

خشک و  یابا چهره دید یبه من انداخت و وقت  ینگاه

  ایدستشو از دست سون کنم،یبدون لبخند نگاهشون م

  .دیکش رونیب

. یمهد ییِ بود. پسر دا مانیما ا یبعد یناخونده مهمون

  راً یو اخ کردهیم یزندگ یدب یکه چند سال دمیفهم

برادر  مانی ا نکهیبود، با ا بی. برام عجرانیبرگشته ا

 !باهاش راحت بود  مانیپ ی طاهره خانوم بود ول یزاده

 یکلیرنگ، قد و ه یشمی یرو بود با چشما سبزه مانیا

حرف و هولناک داشت، ساکت بود و کمو  ریگچشم 
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  مانیسال از پ کی مانیا گفت،یطور که نسترن ماون

 .با هم بزرگ شدن یبزرگتره و از بچگ

حاج   یخونه مانیهم ا نی روز اربع گفت،ینسترن م 

   .دمشیبار د نیاول یاون شب من برا یمحمد بوده، ول

 

 

 

 ��ها بچه  مانی.  امانیها ا.  بچهدهیجد تی شخص مانیا
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تا غذاهارو چک کنم. شام   دمیبه آشپزخونه کش یسرک

ً یتقر کل روزو خونه بود،   مانیحاضر بود. چون که پ با

خبر  یخاموش کرده بودم، ب  مویراحت گوش الیمن با خ

بار تلفن خونه  نیمزاحم قراره ا یبهیاز اونکه بدونم غر

 !قرار بده هاشتیرو هدف آزار و اذ

 

که تلفن   کردمیبرنج رو کم م یتو آشپزخونه شعله 

 یخونه وسط حرف زدن مهمونا زنگ خورد. نگران

  یتلفن ب مانیکه پ یبه دلم چنگ انداخت، وقت یزیغر

رو برداشت و دوبار پشت سِرهم »الو« گفت،  میس

 .کرد  ینیدان شد و سرم سنگدو چن  مینگران

که   یاز حرف زدِن کس ی. وقتکردمینگاه م مانیبه پ 

داد و نگاه  چیپ یکرد لب دیتماس گرفته بود قطع ام

به تلفن انداخته و سرجاش گذاشت، بعدم  یتفاوتیب

سرشو بلند کرد و نگاه منو شکار کرد، دست پاچه  

  .سرگرم کردم ینگاهمو گرفتم و خودمو با کار
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سمت آشپزخونه. خودمو   ادیداره م مانیکردم که پ حس

در مورد تلفن بگه، اما  ی زیچ هیآماده کرده بودم که 

که  ین قدراو محل،یو ب موقعیظاهراً اون تماس ب

من،  کینبود. اومد نزد مانیمن مهم بود، واسه پ یبرا

به ساعت انداخت و   یبه ظرف ساالد زد، نگاه یناخنک

  :دمیپرس انهی و ناش عیکرد، سر منبه  یبا لبخند نگاه 

  بود؟ یک-

 

رو   ینییپا یهااز قفسه یک یتا دِر  شدیخم م کهی حال در

  :باز کنه، گفت

  ست؟الل بود... شام آماده دونم،ینم-

 

 گهیاز تلفن نم یز یخالف انتظارم چ مان،یپ دمید یوقت

  :شدم الشیخیمن هم ب

  ستآره آماده-

فوتبال   گه یساعت د هی ... میخب زودتر شام بخور-

  شهیشروع م
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, [15.02.21 22:41] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 298پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  نمیچیم زویباشه، االن م-

 

شونو در آورد و قفسه بود که همه یتو ون یقل ییچندتا

به اجاق گاز  یگوشه گذاشتشون، بعد هم نگاه هی

 :انداخت و گفت 
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رفت  ادمی... ییخانوم رضا  نیچقدرم غذا درست کرده ا-

  دهیع  کینزد ؛یبهش بد یشتریبهت بگم پول ب

  ییغذاها رو خانوم رضا یخودم حواسم بود؛ بعدم همه-

  !کاِر خودمه هاشی لیا، خهنپخته 

 

  :و لبخند زد ستادیمقابلم ا اومد

خوشگله؟ بگو که فقط خودم  یکدوما رو تو پخت-

  ازشون بخورم

 

 مانیتکون دادم و فِرو خاموش کردم. پ  یخنده سر با

گذاشت و لم داد،   نتیکاب یصفحه  یآرنجشو رو

  :براندازانه نگاهم کرد

  م؟یآورد سیس که از پارهمون لباس زرده نیا-

  :کردم نگاهش

  !آره-

  !بهت  ادیچه م-
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تنم نگاه کنم،  یبه لباس تو مانیکردم از چشم پ یسع

  :ذوق زده گفتم

  !واقعاً؟-

 ی خوشگل شد یلیآره خ-

  

  :شد یجد مانیزدم. پ لبخند

  تنگه یل یکمرش خ ،یوضش کنع یکاش بر  گمیم-

   :کردم ینچ

  مانیاعه! پ-

 

  یدستم بود رو کنار یکه تو یدستمو گرفت و ظرف مچ

  :بود یگذاشت، واقعاً جد

  ایبرو باال عوض کن و ب قهیدق هیول کن!  نارویا نیثم-

 

  :گرد شد چشام
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! زشته جلو مهمونا برم لباسمو  ؟یگیم یچ مانیپ-

  عوض کنم
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  :. گفتمکردی و کالفه نگاهم م اخمو

تنم  نی. دوسش دارم بذار همگهینده د ریعشِق من گ-

  باشه
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  :لبمو لمس کرد و گفت یدستش گوشه با

  نایپس کم بچرخ جلو ا-

  :چپ نگاهش کردم چپ

  مان؟یاون اخمت بشم من... امم پ یفدا-

  جون؟-

  !اد یهم م ایسون ینگفته بود-

  ادیم دونستمینم-

 !ادیازش خوشم نم-

  

  :گفتم کرد،یکرده نگاهم م زیچشماشو ر مانیپ

  دستتو گرفته بود؟ یاونجور یواسه چ-

 

  یادامه داد، لبخند شرهیشده و خ ک ی نگاه بار به

   .بود  یریگش در حال شکل هم تو چهره  ینامرئ
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و بهش   یستادیا یجوریو توام هم رهیگیاون دستتو م-

  !ی زنیلبخند م

  کنم؟ کاریچ خوامیم یدونیم-

 

  :گفت مانیتکون دادم، پ  یسؤال سرمو

 یتو؛ اون ه  یرو عقدش کنم بشه هوو ای سون خوامیم-

  کنم فیکِ  یمنم ه ،یکن یحسود  یکنه، تو ه یبدجنس

 

گرد کردمو و لبامو از حرص فشار دادم، چنان   چشامو

خودم   یسفتش گرفتم که انگشتا یاز بازو یشگونین

  .درد گرفت. با خنده دستمو گرفت

 

  نیبه به تازه عروس و دوماد خوب خلوت کرد-
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گذاشته و بهش   رهیجز یدستاشو رو  کهی در حال میمر

صورتش   یهم رو  یزیآمطنتی زده بود و لبخند ش هیتک

  .گفت نوی نشسته بود، ا

 رونیبه من انداخت و از آشپزخونه ب ینگاه مانیپ

  :با خنده گفت میرفت. مر

  مزاحم خلوتتون شدم؟-

  !یتوام... وسط مهمون یچه خلوت-
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  کمک کنم؟ ؟ینیبچ زویم یخوایم-

  یآره، مرس-

گذاشته بودمو به سمت  رهیجز  یکه رو ییهاوان یل میمر

فاصله منم فرصت کردم  نیبرد. تو ا یناهارخور  زیم

صفحه ظاهر   ی رو یامیروشن کنم. بالفاصله پ مویگوش

  :شد

خوشگل خانوم...  یخاموش نکن تویگوش گه یبهتره د»-

خوشه!  فرستمیکه برات م ییهاامیپ نیمن دلم به هم

که زنگ   یبعد ینکن دفعه ینکن... کار یمنو عصبان

 تویتون به شوهرت بگم تا ازت بخواد گوشخونه  زنمیم

  «یروشن کن

 

زدم و  یشخندیدر نظرم احمقانه بود که ن یبه حد امیپ

 یی ترسو ،یبهم ثابت شد که اون مزاحم تلفن گهیبار د هی

  ی. پس اعتماد به نفسم برگشت و با شجاعتستین شیب
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 شدی مربوط م مانیازش به حضور پ یبخش  دیکه شا

  :کردم پیبراش تا

 

! یجفنگ به هم بباف یکه فقط بلد یبزدل بدبخت هیتو  »-

به  میکه مستق یندار نوی حاضرم قسم بخورم جرئت ا

که  یبهش بگ یخوای! مینگاه کن شوهر من یچشما

  یکه چطور   نیخب بگو! بگو و بب ؟یدیم  امیبه زنش پ

  «یر یگی جوابتو م

 

که بهش دادم،   یاز جواب دندون شکن سرخوش

خاموش کنم که بالفاصله   مویدوباره گوش خواستمیم

  :دیرس شیبعد امیپ

 

  «!هیبزدل ک دمیبهت نشون م»-

 

از  یدل زدم و با ساده یترپررنگ  شخندین بارنیا

 تیکه به خرج داده بودم، احساس رضا یجسارت
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 موینگرفتم. مجدداً گوش یرو جد هیقض گهیو د کردمیم

  .شام شدم زیم دنیخاموش کردم و مشغول چ
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  یمقابل هم باز سیاستقالل و پرسپول یها میشب ت اون

داشت.  انی شام بحث داغِ فوتبال جر زِ یداشتن و سِر م
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  مانیا ار،یبودن و کام سیطرفدار پرسپول لیو کم مانیپ

 یمرغ از تو یاتکه  اریطرفدار استقالل. کام یو مهد

بشقاب عاطفه، که کنارش نشسته   یبرداشت و تو سید

  :بود گذاشت و گفت

  هیقاللهم است یعاط-

  :به طعنه گفت میمر

   ؟یمطمئن-

  :مطمئن جواب داد اریکام

 ست،یمعلومه... ما فقط لباسامون با هم ِست ن-

  سته  هامونممیت

 

بود  یزد که نگاهش به مهد یحرفو در حال نیا اریکام

که کنار نسترن نشسته و اونا هم لباساشون ست بود، 

  :گذاشت و گفت زیم یشو رو نوشابه  وانیل یمهد

  ِسته با هم. مگه نه نسترن؟ هامونم یخب ما هم ت-
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جمع چرخوند و لبشو   یتو شویبادوم یچشما  نسترن

  :و گفت دیگز

 سم ی من طرفدار پرسپول یجان ول یمهد دیاممم... ببخش-

  

 ی. حتدنیوا رفت. همه خند شیصندل یتو یمهد

  ...مانیپ

که تا اون لحظه ساکت بود به من نگاه کرد و   مانیا

  :گفت

  ؟یِست مانیبا پ ن؟یثم یشما چ-

  :گفت مانیاز من پ قبل

  !ستین یفوتبال نیثم-

  :با ذوق گفت میمر

 نیا هیبزن قدش، چ یخودم نی! عنیبه ثم نیآفر-

  فوتبال
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با نگاه  ایو به دستش ضربه زدم. سون دمی ذوقش خند به

  :رو به من گفت یو لبخند معنادار

 یشه یطرفدار دو آت مانیو مثل پ میمن فوتبال یول-

 س ی پرسپول
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  یلبخند گهید کهی در حال کردم،ینگاه م ایسون به

 یهمهمه  ونینشسته بود، م زیم یگه ینداشتم: طرِف د

دختر  کردن؛یهامون دوئل مها، چشم قاشق و چنگال

داشت. بلوز   ینافذ یمشک یبود. چشما یاپرجذبه 

بود  دهیکه پوش یو پر زرق و برق یکوتاه مشک نیآست

 بانیو دست و دل بازانه گر ومدیم دشی به پوست سف

بلند و  ی گذاشته بود. موها شیشو به نمابرجسته 

داشت که مثل شالق صاف و براق بود و  یرنگ یمشک

همه، در نظِر  نیبودن. با ا  ختهی هاش ردو طرف شونه

نبود؛ مخصوصاً با اون نگاه سرشار از  بایمن ز

 .نهیاستهزاء و ک

 

خوردم   یآرومدستم نشست تکون  یکه رو مانیدسِت پ 

نگاه کردم.   مانیگرفتم. به صورت پ ایو چشم از سون

انگشتاش جا   نیبه صورتش زدم و انگشتامو ب یلبخند

  :گفت  اریکه گذشت کام یدادم. کم

  میامشب شرط ببند یسِر باز ایب مانیپ-

  :گفت  یتکون داد. مهد یرو بهش سر مانیپ
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  بندمیم کیمن سِر استقالل دو -

  :هم گفت مانیا

  بندمیسِر استقالل م  چیه کیمنم -

 لی. کمکردینگاه م مانیهمچنان مترصد به پ اریکام

  :گفت زنهیرو ورق م  ینوستالژ  هیانگار که داره 

  یو شرط بند میدیها چند وقته دوِر هم فوتبال ندبچه-

  م؟ینکرد

  :با تمسخر گفت اریکام

به زن  لیو تبد یزن گرفت یکه جنابعال  یاز همون موقع-

  !یموجود عالم شد نیترلیذل

 

 یکم میمر یول کردیم یشوخ اری. کامدنیخند همه

رو به  مانینداد. پ یتیاهم یش درهم شد که کسچهره 

  :گفت لیکم

 م،یدید سیاستقالل پرسپول یبار که با هم درب نیآخر-

پاش شکسته بود همه تو  یبود؛ مهد  شیچند سال پ

  می حاج محمد جمع شد یخونه 
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  :با ذوق گفت لیکم

 گفتیم یهمون سال هم بود که کام ادمه؛یها! آره آره -

  زنهیگل نم سی پرسپول

کرد و با متلک  دیبا حرکت دست و سر حرفشو تائ  مانیپ

  :گفت

به  یآزاد دونیاز م میهمون سالم بود که آقا کر-

  ل زداستقالل گ یدروازه

 

 یمدع یلیکه خ یو مهد اریکام یحت دم،یخند مونهمه 

 .بودن
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که به خاطر  ومدیم لیکم یخنده یاز همه صدا شتریب

شنگول بود. موقع  یکه زده بود باال، کم یچندتا شات

صورت گوشتالوش سرخ    بست،یچشماشو م دنیخند

 .شده بود

بودم.  رهیخ دنشیبا عشق به خند د،یخندیآروم م  مانیپ 

خودم شدم. سرمو که بلند  ی رو  ینگاه ین یمتوجه سنگ

رنگ رو به رو شدم،  ی شمیجفت چشم  هیکردم با 

  زیمشروبشو که تا سِر م وانیو ل دینگاهشو دزد عیسر

 !دیبا خودش آورده بود سر کش

 

نشسته بودم،  مانیبعد فوتبال شروع شد. کنار پ یکم

که  یویاز ک یهام حلقه کرده و برشدستشو دور شونه

 لیو کم یپوست کنده بودو به سمت دهانم گرفت. مهد

مبل بساط  یجلو   زیم ی. روکردنیرو آماده م هاونیقل

  یهم لب ایبودن. عاطفه و سون دهیو ودکا هم چ یسکیو

و نه  ونیمشروب بود، نه قل لنه اه میتر کردن. مر
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تو خوردن   اری. کامدیکشیم  گاری س شتریب  مانیفوتبال. ا

از جانب   یک یکرده بود و با هر کنش کوچ یرو ادهیز

: اگر  دادینشون م یدیواکنش شد م،یدو ت یهاکن یباز

 هیبه حضور بق توجهینبود، ب لشیاون کنش باِب م

بلند  ودب لشی. و اگر کنش باِب مدادیم  یکیفحش رک

که فوتبال  م ییها. وقتخوندیم یو کر دیکشیعربده م

گردن  یسرشو تو دیقیب کرد،یم یرو ط یروند آروم

و  کردیعاطفه، که کنارش نشسته بود، فرو م

 .دشیبوسیم

 ادی. منو ومدی خوشم نم چیه  اریزننده کام  یاز رفتارها 

هم   الدیدوست بودم، م الدی که با م نداختیم ییهاوقت 

ً یدق و   یالابال مالحظه،یداشت: ب اریمثل کام  یرفتار قا

  .پرآشوب 

به   شتریکه داشتم ب یتلفن یها خاطر مزاحمت به  هایتازگ

ش به درباره زویداشتم همه چ یسع کردم؛یفکر م الدیم

که  بفهمم که چقدر احتمال داره دیتا شا  ارمیب ادی

  .باشه الد یمزاحمه، م
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اومدم.   رونیاز فکر ب اریکام یبعد یعربده یصدا با

محکم با مشت به   مانیگل رو زده بود. پ نیاستقالل اول

که پاس اشتباه داده   یکنی به باز لیو کم  دیزانوش کوب

و   کردنیهم مسخره م یو مهد اری. کامدادیبود فحش م

و   اریکه از حرکات کام لی. کمدیخندیهم بهشون م مانیا

حرصش گرفته بود، از کوره در رفت و بلند  یمهد

  :گفت
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  نیخودتونو جر بد خوادیخب حاال... نم-

  !لیکم-

  :رو به نسترن گفت  یبهش تذکر داد. مهد میمر

 ؟ یاریب مانیبه استقالل ا یخواینم-

  

  :ابروهاشو باال داد و گفت نسترن

  رفته شقهیدق ی... هنوز س هیباز قهینود دق-

  :با استهزاء گفت اریکام

  نایمامانم ا  یوو-

 

که اون شب در  یا.  نکته دنیقاه قاه خند یبا مهد و

  دمیبود که د نیمورِد نسترن توجه منو جلب کرد، ا

جا سِر کل کل با عاطفه  هی یحت د،یکشیم  ونینسترن قل

با خنده به کاراش نگاه   یمهد  داد؛یم رونیحلقه هم ب

  .و من با تعجب   ییجوبیبا ع مانیپ کرد،یم
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که  یو نه نسترن اون اخالق خشک و مذهب یمهد نه

  دادنیو مادراشون از خودشون نشون مدر حضور پدر 

هاشون،  ها بدون خونوادهاون یرو نداشتن. هر دو

  .شونیخودشون بودن؛ خوِد واقع

 

مبلو   یجلو زیم یکه تموم شد، کم یاول باز  یمهین

رو جمع کردم و به  ی مرتب کرده و ظروف اضاف

کمک کردن به من، دنبالم  یبرا میآشپزخونه بردم. مر

 میگذاشتم و از مر نکیس یها رو تواومد. ظرف

 یزد و رو ینی خاطر کمکش تشکر کردم. لبخند غمگبه

  :نگاهش کردم قینشست. دق یصندل

  جون؟ میشده مر یطور-
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  :دیهم مال یهاشو روو لب دیکش یقیعم آه

  یصدبار بهش گفتم دوست ندارم مشروب بخوره، ول-

  انگار نه انگار 

 

. سرمو  زنهیحرف م  لیبود که داره راجع به کم واضح

  :به سمتش خم کردم و آروم گفتم

  ؟یناراحت نیواسه ا-

بهت بده  یقول مانی! تو اگه په؟یزیآره خب مگه کم چ-

  ؟یش یناراحت نم  رشیو بزنه ز
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شو بعد از حرفش چندتا سرفه زد و چهره  بالفاصله

  :و گفت دیدرهم کش

  راه انداختن یخفه شدم... نگاه کن تو رو خدا چه دود-

 

  :ش گذاشتمشونه   یرو دستمو

هوا   کمیتو تراس  میبر ی خوایخوبه، م رونیهوا ب-

  ؟یبخور 

  شه؟یآره م-

  امیم زمیبر ییتو برو منم دوتا چا شه،یبله که م-

 

. ومدیها مبچه یخنده ی. صداختمیر ییفنجون چا  دوتا

تراس بذارم، چشمم  یخواستم پامو تو نکهی به محض ا

منو کنارش پر کرده بود و   ی جا  ایافتاد که سون مانیبه پ

. ناخواسته  زدیباهاش حرف م یکم یداشت با فاصله

نکردم.  یصدا کنم ول نوما یپ دمیاخم کردم و لب برچ

 .تنهاش بذارم شدینم ومنتظرم بود  میمر
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بود که تا  یبار نیاول نیا مان،یم با پتو کل مدت رابطه  

داشتم که  یاحساس بد  یلی. خکردمیم یحد حسود  نیا

 ونیزن نشسته و داره قل هیکم کناِر  یبا فاصله

ش همه دادیم رونیرو هم که ب ونیدود قل کشه؛یم

نبود،  الشیخ نی هم ع ایسون ا؛یبه صورت سون خوردیم

  .ومدیخوششم م یحت

تنم داغ شده بود و   کرد؟یحس م  مانویپ ی هانفس یعنی

بودم.  یتیبد وضع یشدم. تو یهم عصبان مانیاز دسِت پ

 میتکون دادم و به سمت تراس رفتم. مر یناچار سر

تو   ییچا ینیمن که س  دنیبود، با د ستادهی تراس ا یلبه

نشست، منم  یصندل یکرد و رو یدستم بود، تشکر

نشستن انتخاب کردم. تا  اسه و شوییرو به رو یصندل

  :گفت مینشستم مر

هم   یلیخ تقهیبه سل نیتون قشنگه، آفرقدر خونه چه-

  شی دیخوشگل چ
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براش گذاشتم، من دلم تو سالن  شوییزدم و چا دلبخن

هم سِر درد و دلش   میهاش بود، مرو نفس مانیکناِر پ

  :باز شده بود

!  ریبخ ادشی م،یهم تراس داشت نایمامانم ا یخونه -

  داشت یخوب یلیخ ی اونجام منظره از تراس نما

  !شون کجاست مگه؟خونه -

 

  :گفت یلبخند دلتنگ  با
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  رشت-

  ؟یهست  یشمال! یآخ-

  ست؟یآره معلوم ن-

  دمینه اصالً نفهم -

آدم   هیتو تهران از من  ی! چند سال زندگیحق دار-

  ساخته گهید

  تهران؟ یبعده ازدواج اومد-

 میقبول شد نجا ی. دانشگاه امیهست یهمشهر لینه با کم-

 میمدت برگشت هی م،یازدواج کرد یلیالتحصو بعده فارغ

 میکن دایرو پ میخوایکه م یشغل  میخب نتونست یرشت ول

شرکت رو گسترش داد، مارو هم دوِر  مانیپ نکهیتا ا

 م یینجا یخودش جمع کرد. از اون موقع ا

  

  :هاش گرفت و آروم ادامه دادلب  یجلو شوییچا  فنجون

  شهیم یپنج سال-

  ل؟یبا کم نیتو دانشگاه آشنا شد-
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  مانیو پ اریبا کام یآخِر بچه مثبت بود ول لیآره؛ کم-

که   نایبود چطور ا بیواسم عج شهیفاب بود، هم قیرف

 هیبا هم دوستن!  ینجور یبا هم ندارن، ا یتی سنخ چیه

 مانیها اصالً از پ... اون موقع ادایبدت ن گمی م یزیچ

 ومدیام ِو م ی. مغرور بوداا... با بومدیخوشم نم

. رفتیو م کردیدانشگاه چهارتا واحد اقتصادو پاس م

 یدانشگامون دو دسته بودن. دسته یها دخترااون وقت

 مانیدومم تو کف پ یدوست بودن، دسته  اریاول با کام

  بودن

 

  ؟یتوچ -: دمیخند

 

  :و فنجونو از لبش فاصله داد و گفت دیخند ممیمر

شده  لیتر بود، عاشق کممن؟! من اوضاعم خراب -

ش بهش . همهمیبودم؛ تازه با هم دوست شده بود

اونا بهش  گرده،یم اریو کام مانیچرا با پ گفتمیم

 ی ش با خنده و شوخحرفا. اونم همه  نیو از ا خورنینم

 شتر یکرد با دوستاش ب یکم کم سع گذشت،ی از حرفام م
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با هم   ادیز میکه بود انشگاهآخر د یهاآشنام کنه، ترم 

با هم انجام   ی ادیمشترک ز  یها. پروژهمی رفتیم رونیب

  اریو کام مانیپ ی. اون اواخر نظرم درباره میدادیم

که راجع  ییاز فکرا ی! حتمانیبرگشته بود؛ مخصوصاً پ

  دمیکشیخجالت م کردمیبهشون م
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 اریکام ی ای رفا و شوخامشب احساس کردم از ح-

  !؟یناراحت شد

نداره، واسه منو  یمنظور  نه،یاخالقش هم ارینه! کام-

. راستش از دسِت مونهی برادِر خوب م هیمثل  لیکم

 شیپ لیکردم که کم یکار  نکهیخودم ناراحتم. از ا

 ادیز کنمیبه نظر برسه، احساس م لیدوستامون زن ذل

  ...بهش سخت گرفتم؛ گوش کن

 

  :با دستش به سالن اشاره کرد و ادامه داد  و

 ششیمن پ یوقت دیهاشو؟! چرا باخنده یصدا یشنویم-

  بخنده؟ ینجور یا ستمین

مست  ی! آدمانیمستن هم  کمیبابا! اونا فقط  الیخ یب-

  خندنیم ادیهم که ز

ذره هم بخوره زود  هی اگه  یحت گه،ی س دجنبه  یب-

 از من خسته شده کنمیحس م ی... گاهشهیسرش گرم م
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حرف زهرناک، کامش تلخ  نیخودش هم از گفتن ا و

  :گرفتم زیم یشد و بغض کرد. دستشو از رو

  !میمر-

 

  :بغضش شکست دمید یکمال ناباور  در

 یدلم برا زنم،یحرفارو دارم به تو م نیا یببخش نیثم-

  دمشونیساله ند هی کیمادرو خواهرام تنگ شده، نزد

  هیچه حرف نیدلم... ا  زیعز-

 

 میگذاشتم و به ن میکنار مر مویجام بلند شدم و صندل از

مکث  یرخش نگاه کرده و اشکشو پاک کردم و با کم

  :گفتم

رشت   نیرینم  لیچرا با کم که،ینزد دیع  التیخب تعط-

  هاتون؟خونواده دنید

  !شهینم-

  !چرا نشه؟-
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 دیبعدش بالفاصله با ست،ین شتریما سه روز ب التیتعط-

 مانی. مخصوصاً که پمیشلوغ یلیشرکت! امسال خ میبر

 کنهیوقت نم گهیفرش د یخودشم به خاطر کارخونه 

  شرکت برسه یمثل سابق به کارها

داشته باشه، باالخره شما   یحرف کنمیکه فکر نم مانیپ-

  نیدوستاشم هست نیستیفقط همکارش ن

  :دیپاک کرد و آروم و کوتاه خند اشکشو

کار  مانی! پمی جونم، کارمندش نیثم میستیما همکارش ن-

  کنهینم یرو قاط یشخص یو زندگ

  نیخب ازش بخوا-
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  :گرد کرد چشاشو

  نویا ییسرش شلوغه با چه رو یلینه تورو خدا... خ-

  میبخوا

 

اومده باشه دستمو گرفت و   ادشی  یزیانگار که چ بعد

  :گفت

باهات حرف  زایچ نیواسه ا یوقت فکر نکن هی نیثم-

  یزدم، به جون مامانم فقط دلم خواست باهات درد و دل

  کرده باشم

 

  :دستش گذاشتم یرو دستمو
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حرف  مان ی. خودم با پکنمی نم یفکر نیمن همچ-

  ...زنمیم

  ...نیآخه ثم-

حرفشو بگه دِر تراس باز شد و  یخواست ادامه تا

به  می. صورت من و مرستادیتو چارچوب در ا مانیپ

سرشو چرخوند و   عیسر میبرگشت. مر مانیپ سمت

نگاه   مانیمن همچنان به پ یاشکاشو پاک کرد. ول

  :رو بهم گفت کردم،یم

  شده؟ یچ-

بودم،  دهیسالن د یکه تو یااز صحنه  یدلخور  با

  :نگاهمو گرفتم و گفتم

  یچیه-

  ن؟ینشست نجا یپس چرا ا-

  :از جاش بلند شد میمر

تو  رمیمن شد، زنتو گرفتم به حرف، من م ریتقص-

  سالن
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مچ دستمو  مانیبرم که پ میهم خواستم دنبال مر من

  :گرفت

  ؟یکنی چرا فرار م-

  !آخه یچه فرار-

  ؟یکنیچرا بهم نگاه نم-

 

  یباال گرفتم و به چشماش نگاه کردم. با چشما سرمو

ابروهاش نشوند،   نیب یشده صورتمو گشت و اخم قیدق

  :ما رو شکست نیسکوت ب یمهد یصدا

  هاوانیواسه تو ل میخوایم خیزن داداش؟... -

 

که داشت به تراس  دمیرو د یکج کردم و مهد سرمو

  :گفتم شد، ی م کینزد

  امیاالن م-

   :ترگرفتمچ دستمو محکم  مانیپ

  !یریچته بعد م یگیم-
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  ستین میزیلطفاً... چ مانیپ-

  !نگاه کنمنو -

  شنونیتر! م! آروم سیه-

منو  یوقت  شمیم یبشنون! صد دفعه بهت گفتم عصب-

  یریگیم دهیناد

  !گرفتم؟  دهیتو رو ناد یمن ک-
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  یبر میدنبال مر یخوایم  یحرف چیه یاالن. ب نیهم-

  یخوایبه من م توجهیب کنهیصدات م یمهد رون،یب

  ه؟یپس چ ستیگرفتن ن دهیاگه اسمش ناد نایا ،یبر
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! حاال دستمو ول کن خوامیخب باشه، معذرت م یلیخ-

ش حرف مهمونا که رفتن مفصل درباره رون،یب میبر

  . باشه؟میزنیم

 

  :گفتم کرد،ی نگاهم م رهی خ نطوریهم

  ...مانیپ-

  :دوباره و

  جان؟ مانیپ-

 

  .مکث و اکراه دستمو ول کرد با

رو  هیبه زور جواب بق میهم که نشست ونی زیتلو یجلو

دوم گل  یمه یتو ن سی که پرسپول یوقت ی. حتدادیم

نشون نداد. به   یرو زد هم واکنش خاص یمساو

که  یکم ینگاه کردم. اخماش تو هم بود. فضا رخشمین

دستش  یبود رو پر کردم و آروم دستمو رو نمونیب

کرد و دستمو با  مبه ینگاه  یچشم ریتم. با مکث زگذاش

  .دستش پوشوند و انگشتامو فشرد
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 لیکم دنینعره کش یکه صدا کردمیبهش نگاه م همچنان

  :منو از جا پروند

  گل گل گل-

 

مثل  لیرو برد. کم یگل دوم رو هم زد و باز سی پرسپول

و و ادا  دیپریم نییاز جاش بلند شده و باال پا هاوونه ید

با حرص  یو مهد دیخندی. نسترن با صدا مآوردیدر م

بان و داور فحش به دروازه اری. کامکردی نگاش م

  .د یخندیم لیکم  یهم به اداها  مانی. پدادیم

  

و نسترن عزم رفتن کردن،    یشب قبل از همه مهد اون

وقته،  ری گفت که د زنگ زد و یپدر نسترن به مهد

  ریها تا دبچه  یهیزودتر نسترن رو برش گردونه. بق

گوشه و  هیموقع رفتن منو کشوند  میوقت موندن، مر

  :گفت

نگو.  مانیبه پ یزیکه زدم چ ییاز حرفا گمیم نیثم-

دوست ندارم فکر کنه تورو واسطه کردم که کارم راه 

  بخوام سوِء استفاده کنم دونمیچه م  ای فتهیب
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نگو... تو فقط برو چمدوناتو ببند  ینجور یاعه! ا-

  با من شیباق
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  :دینگاهم کرد و صورتمو بوس یقدردان با

... فقط ایبرد مانو یدل پ ستی ن خودیب ،یادونه هیبه خدا -

  یاخودتم فرشته ست،یها نصورتت مثل فرشته 
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   :دمیخند

  شلوغش نکن گهیبابا... د-

 

منو   یاومد کنارمون و شونه مانیهمون وضع، پ تو

که  میمنو مر نیجدام کرد. نگاهشو ب میگرفت و از مر 

صورتمون بود، جابجا کرد، منو  یهنوز آثار خنده رو

  :گفت میکرد و رو به مر کیبه خودش نزد 

تو از سِر شب دِر گوِش زِن ما؟! از راه به  یگیم یچ-

  !یدرش نکن

 

شد و  یجد هوی مانی. پدمیگفت. من خند یشیا میمر

  :کرد و آروم گفت کینزد می سرشو به مر

از بس   کهیمرت نی... انیخودت پشت فرمون بش میمر-

  زنهیم یخورده تگر 

 

که داشت کتشو با تقال  لیبه کم ینگاه یبا آزردگ  میمر

  :انداخت و گفت دیپوشیم

@
mahbookslibrary



نخور، گوش   ی جنبه ندار یوقت گمیهمه بهش م نیا-

   ...که دهینم

 

ازش گرفت.  نویماش چی و سو لیبعد رفت کنار کم و

  :گفت مانیرو به پ یموقع خداحافظ ایسون

 !پس من منتظر خبرت هستم -

  

تکون داد. کنجکاو نگاهشون  یهم رو بهش سر مانیپ

لحظه   هی ایپر شده بود، اگه سون تمیظرف گهید کردم،یم

  .شدمی منفجر م موند،یتر اونجا ماضافه

 

که درو پشت  مانیتموم شد. پ یمهمون  بیترت نیا به

هام انداختم و به شونه   یسرشون بست، شالمو رو

. دنبالم کردمینگاهشو حس م  ینیها رفتم. سنگسمت پله 

تخت   ی. روم یاومد. حاال هر دومون تو اتاق خواب بود

به در اتاق  نهینشستم و کفشامو درآوردم. دست به س
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. مشغول ماساژ دادن  کردی داده و نگاهم م هیتک

  :گفت مانیپام شدم؛ پ یانگشتا 

  ؟یاخسته -

  کمی-

 

تخت پشت سِر من نشست، موهامو باز کرد   یرو اومد

 دم؛ یکش یقیموهام نقش زد. نفس عم نیو با انگشتاش ب

هام برد و شونه  نیآروم و باحوصله دستاشو ب مانیپ

گرانه ماساژ داد. صاف نشستم و گردنم چند نوازش 

 یبود اونقدر کیدبهم نز مانیدرجه به عقب خم شد. پ

  .کردمیگوشم حس م  یالله  یکه ُهرم نفساشو رو
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 نمونیب یدلکش یو خلسه  میهر دو سکوت کرده بود 

 یبا صبور مانیکه سرشت پ ییشده بود. از اونجا جادیا

  :سکوتو شکست طاقتینبود، چند لحظه بعد ب  نیعج

  ؟یحرف بزن یخواینم-

 

جواب دادن معطل کردم، فشار  یکه من برا یوقت

کرد و همزمان زمزمه   شتریهام بشونه  یانگشتاشو رو 

   :کرد

  نم؟یریش-

  :گفتم مقدمهیب
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داشت بهت   یچ ایمن تو سالن نبودم، سون یوقت-

بود که گفت منتظر   یدِم رفتنش منظورش چ گفت؟یم

واسه  ؟یاصالً تو با اون بزن یدار یخبرته؟! چه حرف

  اونم با اون فاصله؟ نهیشیکنارت م ادیم یچ

 

  :آغشته به خنده گفت یاز کار افتادن و با لحن دستاش

  بپرس آدم بتونه جواب بده یکی یکی چه خبرته؟ -

  :ستادمی و رو به روش سِر پا ا دمیاز جام پر  هوی

  ؟یباش یلطفاً جد شهیم-

هاش  تو هوا تکون داد و آروم پلک زد، لب دستشو

  :هنوز انحنا داشتن

  ؟یبا من بحث کن ای سِر سون یخوایتو االن م-

  بحث داره رفتار توئه یکه جا ی... اونرمینه خ-

  کردم مگه؟ کاریچ-

  باش یگفتم جد-

  :جاش بلند شد و اومد سمتم از
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  من امیجد-

با بغض و   ختهیکه آم ییقدم رفتم عقب و با صدا دو

  :حرص بود گفتم

  !شهمه  یخندیم یدار-

  ...نیثم-

  :باال گرفتم سایوا یبه معن دستمو

باهات رفتار کنه که  یجور یدیچطور بهش اجازه م-

وقت منو اونم در حضوِر من؟ اون ؟یانگار هنوز مجرد

  گرفتن دهیبه ناد یکنیمتهم م
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رو پُر کرد و خواست   نمونیب یدو گام بلند فاصله با

با اخماشو تو هم کرد و  دم،یکه عقب کش  رهیدستمو بگ

  :گفت ریتغ

 ن؟ یثم هیکارا چ ن یاعه... ا-

  

سمت خودش.  دیحرکت دستمو گرفت و منو کش هیبا  و

م گذاشت تا سرمو باال  چونه  ریشو زانگشت اشاره

  :گفت میچشم تو چشم که شد رم،یبگ

  ه؟ی نفسم؟ بغضت واسه چ یچرا انقدر ناراحت-

به خودت اجازه  زنمیحرف م یمن با مرد یچطور وقت-

  ؟یو منو مؤاخذه کن یو ناراحت بش  یعصبان یدیم

  ریم گذاشت و با انگشت شستش زگونه  یرو دستشو

  :چشممو نوازش کرد
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نکن... خب توام   وونهیبا بغض حرف نزن. منو د -

داستان  ی الک یمنتها دار ،یمنو مؤاخذه کن یتونیم

نجا که من او یدیدیم یموندی. اگه تو سالن میسازیم

بعدم زود از   کردمیگوش م  ایسون یفقط داشتم به حرفا

  کنارش بلند شدم و اومدم دنبال تو

  که بهت گفت منتظر خبرته؟ ؟یموقع رفتنش چ-

  که تو سالن گفته بود ییبه همون حرفا   شدیمربوط م-

  گفته بود بهت؟ یچ-

  ه؟یی بازجو-

  بله هست-

  مهیمادر یخونه دارم تو بندرعباس، خونه  هی-

  خب؟-

خونده،  ی که معمار امیداره، سون یبه بازساز ازین-

  قرار شد کاراشو اون انجام بده

  ا؟یچرا سون-

خودش  ده،یبار حرفش شد، اون گفت انجامش م هی-

  اصرار کرد منم قبول کردم
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  !حرفش شد؟ یکِ -

 

  :قدم رفتم عقب و با بهت گفتم هیدستشو پس زدم و  و

  ن؟ینیبیرو م  گهیهمد-

و سرشو رو به سقف  دیدستشو به صورتش کش کالفه

  :گرفت

 سرتق  یبچه  نیکنم من از دست ا کاری... چایخدا-

  

  :مو تکرار کردمشزلون فرو اومدم و وارفته جمله  یرو
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  همو؟ نینیبیم-

  معلومه که نه ن؟ی ثم یبچه شد-

  یگیبهم دروغ م یدار-

  :اخطار گفت با

  گهیاعه. چرت نگو د-

تو بندرعباس  یکه راجع به خونه  نیوقت کرد یپس ک-

  ن؟یباهم حرف بزن 

ها که مادربزرگم زنده بود.  اون موقع ش؛ی وقت پ یلیخ-

داغون شده، بهم زنگ   یل یهه خخونه  گهید داً یجد یول

کرده...   زشیقسمت از سقفش ر هیزدن خبر دادن که 

آشنا کارشو انجام  هی دیگفتم شا زهیعز یل یاونجا برام خ

 گردمیو برم رمیروزه م هیبده بهتر باشه، خودمم 
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  :گرد شد چشام

  ؟یچرا بر  گهیخودت د-

  نه ای  هیشون چبدونم برنامه دیبا-

 یبر  ایبا سون یخوایبا من؟ م یکنیم  یشوخ یدار-

  سفر؟

  هیهستا. گفتم   تیزیچ هیتو امشب  ن؟ی ثم هیسفر چ-

بحثو کش نده، اَه...   نیا مگهی. دامیو م رمیروزه م

  یختیاعصابمو به هم ر

 

که تنش بودو از تنش  یرنگ یمشک شرتیت یعصب و

  ستادیپنجره پشت به من ا یو رفت جلو دیکش رونیب

م هشدارگونه چند سمتش رفتم و با انگشت اشاره به

  :ش زدمضربه به پشت برهنه 

 نمیشی م نجایمثل ماست ا  یکنیاگه فکر م یکور خوند-

  سفر یکار، بر ی به هوا کهیتا تو با اون زن
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  :دستمو پس زد یسمتم و با تند برگشت

  درست حرف بزن-

  :که تو وجودم بود یااز خشم خفته  دیلرزیداشت م بدنم

  سر من داد بزن گهیزن د هیداد بزن آره، به خاطر -

اصالً  ؟یبه من شک دار ن؟ ی... چته تو ثمایخدا ایخدا-

  نه ای یکنیکرده... ولم م امیگور پدر سون

 

حمومشو برداشت و رفت تو   یمنو پس زد و حوله  و

سر   یطوالن  هی. در حمومو که بست، چند ثانسیسرو

فکرش رو هم   تونستمیجام خشکم زده بود. اصالً نم

با هم تنها   قهیدق هی یبرا ی حت ایو سون مان یبکنم که پ

روز. خواستم برم سمت حموم   هیباشن، چه برسه به 

شلوارش بلند    بیتو ج زا مانیپ یگوش امکیپ یکه صدا

تخت انداخته بود.  یشد و متوقفم کرد. لباساشو رو

و  دمیکش  رونیب ویو گوش بشیدستمو ُسر دادم تو ج

  ی داده بود. ب ام یبهش پ ایشد. سون لیتبد نیقیحدسم به 

  :باز کردم امویپ یمعطل
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 یتونیزرو کنم، فردا شب خوبه؟ مر تی بل خوامیم »-

  «؟یایب
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رفتم،  رونی. از اتاق خواب ب دمییجویحرص لبامو م از

خواب  یو برا دمیپوش یدر اصل قهر کردم. لباس راحت

 .به اتاق مهمان رفتم

اتاق بود  یکه کنار پنجره یاهنفر  کی تخت  یرو 

 مویشدم. گوش رهیخودمو پرت کردم و به سقف خ

ش نبود نفس صفحه  یرو یام یپ نکهیروشن کردم و از ا

از   مانویفکر بودم که چطور پ نی. تو ادمیکش یاآسوده

منصرف کنم. از اون جهت که به خاطر   ا یرفتن با سون

احساس گناه  مان،یم از پی تلفن یپنهون کردن مزاحمتا 

بدون  مانیکه پ  دمیدیم نی خودمو سزاوار ا کردم،یم

که   گفتمیبا خودم م گهیاز طرف د یمن بره. ول تیرضا

کردم، اگه بهش نگفتم   مانیکارو به خاطر خوِد پ  نیمن ا

 ایکنم  ری فکرشو درگ خواستمیبود که نم نیواسه ا

ه مدت بود یتازه  یدردسر. از طرف یبندازمش تو نکهیا

من   یرفتنا  رونینسبت به رفت و آمدها و ب مانیکه پ

 کردیم چیو کمتر سؤال پ دادینشون م یکمتر  تی حساس

  یکه به سخت یاعتماد نیا  خواستیدلم نم چیو من ه

  یمزاحمتا   هیشده بود رو با گفتن قض جاد یا مانیدر پ

 .ببرم نیدوباره از ب ،یتلفن
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مسئله  نیا یبرام سخت بود قبول کنم ول نکهیآره... با ا 

به من  یرابطمون اعتماد ل یاوا مانیداشت که پ قتیحق

اگه  بودمیاحمق م  دیبا یول گفتینداشت، خودش نم

 .اعتمادهیکه به من ب دمیفهمینم

بود.   الدیبا م میاطالعش از دوست یاعتمادیب نیا لیدل 

من به عنوان  م،یدیهمو د مانیکه منو پ یبار نیاول

 یحت مانیپ دیشدم. و شا یبهش معرف الدی دختر مدوست

هنوزم نتونسته بود  میبا هم ازدواج کرد نکهیبعد از ا

 یرو با خودش حل کنه. راهکار من هم برا هیقض نیا

ها و  طبق خواسته شهیبود که هم نیجلب اعتمادش ا

که   کردمیدست کم وانمود م ای کردم،یرفتار م نشیقوان

ما عمر  یمشترک نوپا  ی. و حاال که زندگهینجور یا

 مانیحدوداً چهار ماه داشت، اعتماد پ یبه درازا یکوتاه

اعتماد خودمو به آب و   نی جلب ا یجلب شده بود، برا

  امیزده بودم و حاال محال بود اجازه بدم با چندتا پ شیآت

 .اول یبرگرده سِر نقطه یمزاحم، همه چ هیاز 
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: هم در مورد دادمیدر هر دو مورد حق رو به خودم م 

هم در مورد رفتنش با  مان،یپنهون کردن مزاحمه از پ

 .ایسون
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خندونش از    یشده برگشتم سمتش. چشما و لبا  یعاص

کرد.  شتریکرد و فقط حرصمو ب مونمیپش یگفتن هر حرف 

خودم بکشم که مانع شد و  یخواستم دوباره پتو رو

  :گفت ریمتغ

خودمه!  ری... تقصهایار یدر م یدار گهیکفرمو د-

. حاالم تا  یبه الالت گذاشتم، لوس شد یل یل یادیز
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زبون خوش برو سر جات بخواب، نذار به سگ نشدم با 

  زور ببرمت

  :گفتم نداختمی که ابروهامو باال م همزمان

  یتونینم-

که با   ره،یخم شد سمتم دستمو بگ ز،یخمیبه حالت ن  هوی

تخت و نشسته  یگوشه دمیخودمو کش یفیخف  غیج

پاهامو تو شکمم جمع کردم. ناراحت و دلخور نگاهش  

  :گفت یابهم کرد و نچ کالفه ینگاه متأثر کردم،یم

که من گفتم    نهیادا اطوارها به خاطر ا نی ا یاالن همه-

روز قراره برم تا بندرعباس و  هی روز، فقط  هی

  برگردم؟

که  نهیواسه ا  ر،ی... دوماً نخستیاوالً ادا اطوار ن-

لحظه خودتو   هیلحظه فقط  هی ؛یبر ایبا سون یخوایم

مرد که اتفاقاً تو  هیکه با  یکنیمن. قبول م یبذار جا

  گذشته باهاش داستان هم داشتم برم سفر؟
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نگاهم کرد و با اخطار   یکامل باز کرد و عصب چشاشو

  :گفت

  کنمایلهت م زنمیم نیثم-

. اون وقت یندار دنشمیطاقت شن ی... تو حت؟ینیبیم-

  گهید یکینگاه کنم تا تو با  نمیبش یاز من انتظار دار

 ی بر

  

نگاهمو گرفتم   د،یقطره اشک از چشمم چک هی ارادهیب و

سکوت کرد و بعد  هینکنم. چند ثان هیتا گر دمیو لبمو گز

نشست. بازومو گرفت و منو سمت   ترک یبلند شد نزد

  :خودش کشوند 

  هیخانومم برم که انقدر خوشگل گر یقربون چشما -

  کنهیم

 

و بغلم کرد. اشک بود که از  دیبوس موقهیکنار شق و

  :. آروم گفتختیری چشمام م

  نکن هیگر-
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آغوشش جدا شدم. موهامو پشت گوشم زد و اشکامو   از

  :گفت یپاک کرد و با نرم

  یهاتنها برم، چندتا از مهندس ایقرار نبود که با سون-

تا  موندنیبعدم اونا م ومدن،یشرکتشم باهامون م

 یول شت،یپ گشتمیبرم یکارهارو انجام بدن و من زود

قول دادم  نکهیبا ا نم،یریباشه ش یکنیحاال که قبول نم

  رمینم یکه برم ول

 

 :تو سرم جرقه زد و بالفاصله گفتم یفکر

 

  

  

 

 

 ��من  ناشناس
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حرفت؛ برو...  ریز یبزن خوادینم یحاال که قول داد-

  امیمنم باهات م  ،یی نه تنها یول
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  :کرد تعجب

  !؟ یایتو کجا ب-

خب منم که  شه،یروزه تموم م هیکارت  یگ یتو مگه نم-

  التیتعط میبا هم بر می تونی باهات باشم از اونجا م

  نیمن هزارتا کار دارم ثم ؟ یچ التیتعط-

  ؟یبهم قول سفر نداد شیچند وقت پ نیمگه هم-

  :تکون داد سرشو

کارخونه کمتر   یکارا کمینه االن،  یباشه قول دادم، ول-

  میریبشه م

  یتموم وقتچیکه ه یبه اون بزرگ یکارخونه یکارا-

  هیلی سال تحو نینداره. االنم که آخر ساله و امسال اول

بندرعباس تو کاراتو انجام بده، بعدشم   میبر  م؛یکه با هم

  ؟یگی م یها چ ش؟ی ک میبا هم بر

  :گرفت دستمو

شلوغه،  شی وقت سال ک ن ی. بعدم تو انمیریش شهینم-

  برمتیسفر خوب م  هی فرصت مناسب  هیحاال سِر 

  :گفتم زونیآو یلبا با
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  ادینم وقتچ یفرصت مناسب ه نیا-

  اتاقمون می پاشو حاال بر-

  سفر؟ یبر یتو منو م-

  :باال انداخت ابروهاشو

  نه-

  :دمیپس کش دستمو

  !پس منم نه-

  ؟یچ یعنی-

  یگیتو م خواد،ی مسافرت م. من االن دلم نیهم یعنی-

  بخوابم شتیپ امیپس منم نم م،یبرینم

 

  :نگام کرد هیاندر سف عاقل

نرو  ایبا سون  یها... گفت... مثل بچه یلجباز شد یلیخ-

  از کجا اومد گهیمسافرت رفتن د گه،یگفتم باشه د

 

  :گفتم دلخور
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 رسهیلطفاً موقع حرف زدن که م خانمانیباشه... پس پ-

 هی ای! تموم دنیمیش نگو بهم که »تو تموم زندگهمه 

  حرفا نیو از ا گه«یطرف د هیطرف تو 
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 ایاز تموم دن گمیاالنم م ،یمیزندگ یهمه گمیاالنم م-

 یکه کل نهینه واسه ا گمیاگه م ؛یبرام ارزش دار شتریب

  انجام بدم دیکار دارم که با

  ش شده کار کار کارما همه یدو ماهه که زندگ-

  خاطر توئهبه  نایا یهمه-

  !خاطر حرص و طمع خودتهبه دمیشا-

 !انصاف یب-

  

  :گفت هوی. کردینگاه کردم، چپ چپ نگام م بهش

 شیک میری... میتو بگ ی باشه! هر چ-

  

برق زد و با بهت و لبخند نگاهش کردم. نگاه  چشمام

  :شو باال گرفت و گفتانگشت اشاره دیمشتاقمو که د

 میتونینم  شتریاز االن بهت بگما چند روز ب یول-

فضول   یخونی منو م یامایآخرتم باشه پ یدفعه م؛یبمون

 خانوم 
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و دستامو دور گردنش حلقه کردم و با   دمیجام پر از

  :دمشیصدا و پشت سر هم بوس

 ... عاشقتم مانیعاشقتم پ-

  

تخت بلند  یاز رو مانیپ م،ی. از هم که جدا شددیخند بلند

 ستادهیزانوهام ا یتخت رو یمنم رو ستاد،یشد و ا

  :گفت مانیبودم. پ

 م یبر ای... بگهیخب د-

  

از چشماش   شو یدرون یدستشو به سمتم گرفت. تمنا و

  :گفت دیمنو که د یحرکتی. بخوندمیم

  ه؟یچ گهید-

  دادم میبه مر یقول هیمن از طرف تو   گمیاممم... م-

  :کرد اخم

  ؟یچه قول-
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که برن رشت   یدیم یبهشون مرخص دی گفتم واسه ع-

 هاشون خونواده دنید

  

کرد و سرشو به چپ چرخوند و   یاتک خنده ناباور

دوباره بهم نگاه کرد  ی. وقتدیبه صورتش کش یدست

  :گفت

  آره؟ ؟یمنو ورشکستم کن  یخوایتو م-

 بذار برن. گناه دارن مانیپ گهینباش د سیخس-

  

مچ دستمو گرفت و بلندم  طاقت یکرد و ب  زیر  چشماشو

ش و هام منو انداخت رو شونه و خنده  غیج ونیکرد و م

  :گفت رفتیبه سمت در م کهی حالدر 

 رمیگیم شیدارم آت  نکهیساعته با ا هیگناه من دارم که -

 مجبورم نازتو بکشم و به خزعبالتت گوش بدم یول
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ش برعکس شده بودم و موهام  رو شونه  لکهیحا در

به حرفش   دم،یدیم نویبود و فقط زم ختهیدور سرم ر

  :و با خنده و کشدار گفتم دمیخند

  !مانیپ-

  :بهم زد یاضربه

 !زهرمار -
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که   یسرسخت یلهیبدقلق نه... پ یمستبد بود ول مانیپ

در مورد من  د،یتنیدور خودش م هیدر برخورد با بق

در کنارش  ی ها و آرزوهام همگوجود نداشت. خواسته 

  .برآورده بودن

 

و   کیکوچ یالی. ومیرفت شینو اون سال به ک سالِ 

 یکی کوچ قی . آالچمیرو کنار ساحل اجاره کرد ییبایز

بود و  الیو اط یح یسال گوشهکهن  یدرختا یروبه رو

از جنس سنگ وسطش قرار داشت که  یگرد زیم

  .دمیرو روش چ نیهفت س یسفره

که   ل،یبود، نه تنها روز سال تحو یگرم و شرج هوا

وجود   نیبود. با ا نیهوا هم م،یبود شیکه ک یتموم مدت

گفته بود،  مانیکه پ یدو سه روز یسفرمون به جا

  یروزها نیو آخر دیحدوداً دو هفته به درازا کش

  .تهران میبود که برگشت ینوروز التیتعط
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  خیتار یول میهم بمون شتریکه ب میخواست یم یحت

بود و  نیدوازده فرورد یو نسترن، برا  ی مهد یعروس

  .میرسوندیخودمونو م یعروس یبرا دیبا

رو هم   بای ازم خواستن مامان و شک مانیپ یخونواده 

که   یبرخورد نیبا آخر یدعوت کنم ول  یعروس یبرا

  بایکه از شک یانهیبا هم داشتن و با ک وشیو پر بایشک

 نیهم یبرا ادیکه ب دونستمیم دیسراغ داشتم، بع

  تونهیبهونه کردم و گفتم که معذوره و نم شویحاملگ

  زیاز دوستاش رفته بود تبر ییتا. مامان هم با چندادیب

مسافرت و تازه صبح دوازدهم قرار بود برگرده واسه 

 یو اشراف ی وغ، تجملشل یم تو عروسخونواده ن،یهم

   .شرکت نکردن یمهد

  

  زیو چ گرفتنیاز هم سبقت م یبهار زی انگدل  یروزا

گفت که   شدیعرضه نداشتن. با اغماض م   یبرا یاتازه

تالطمه. در  یبا تموم جزر و مدهاش ب یزندگ یایدر

کنار آرامِش قبل از طوفاِن اون روزها، من هر روز  

  یهاهی ال نیترقیاز روز قبل، در مورد عم شتریب
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و دلم به  کردم یم فرو کش یقیحقا مانیپ تیشخص

  .م خوش بودعاشقانه کی اکتشافات کوچ نیهم
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 یوقت کردیبا شعر نداشت و تعجب م یاونه یم مانیپ 

  یهاشعرها رو از حفظ بلدم. کتاب یکه من بعض دیدیم

که   دمید یروز اتفاق هیم داشتم که کتابخونه  یتو یشعر
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با لبخند از   زنه،یداره کتاب شعر اخوان ثالث رو ورق م

عصر   هیچند وقت بعد تو  یکنار دِر کتابخونه گذشتم ول

  یزده بود، سرشو روو ماتم نیکه غمگ عهجم ریدلگ

 کردمینوازش م شویشونیپاهام گذاشت و من مادروار پ

با انگشتام  شوی شون یپ یرو ی و مواز قیو رِد خطوط عم

از اخوان ثالث رو   یشروع کرد شعر کردم،یدنبال م

  :ز حفظ خوندنبرام ا

 

  امشده ی گرگ هار »-

  و دله دو یپو هرزه

  ز یچ همه یب یزدهدشت زمستان  نیدر شب

  برده ز هر باد گرو دوم،یم

  چو دو کانون شرار  میهاچشم 

  شب را شکند  یکیتار صف

  و فرمان فرار  یرحمیب همه

 

  ام، خوِن مرا ظلمت زهرشده یهار گرگ
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  اهیچشم تو س یچون شعله کرده

  به برم یخرام  باکیچه آسوده و ب تو

  آه ترسمیم آه

  پر لذت و عشق یاز آن لحظه  ترسمیم آه

  یتو خود را نگر که

   ز هر گونه دفاع دینوم مانده

  ی خوار منو خون  یچنگ خشن و وحش ریز

 

  !! آهوکمپوپکم

  غافل ینشست چه

  یگرچه پرستار من ،یگزندم نره  کز

  ژرف یدره نیاز پس

  اهیغار س یجادو شده یازه یخم  یجا

  ز برف دهیپوش یآن قله  پشت

  یخبر  ،یزی چ ستین

  هست، نبود یدگر زیتو را گفتم چ ور
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  یدگر  بیفر جز

  !پاک یشعله  یغفلت معصوم تو، ا نیاز من

  فشرمیسوزم و دندان به جگر م شتریب

  نیبا من، با من منش نیمنش

  پا و سرم؟ یکه چه افسونگر و ب یچه دان تو

   من یکه پِس هر نگه ساده یچه دان تو

  ست؟یچه غم ،یازیچه ن ،یجنون چه

  نگاه تو، که پر عصمت و ناز ای

  ستیمن افتد، چه عذاب و ستم بر

 

  ...یول ستین نیا دردم

 

  تو دگر یاست که من ب نیا دردم

  شتنم یخویجهان دورم و ب از

  ! آهوکمپوپکم

  که منم نجایاز ا ستین یاجنون فاصله تا
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  باشد یتو راه یسو مگرم

  .فروغ نگهت چون

 

  من میبه چه کار آ گرینه د ور

  هتی چشم س یتو چون مرده یب

  نیاما با من، منش نیمنش

  ریطناز حر ی پرده یبر من مکن ا هیتک

  امشده یشرار که

  ! آهوکمپوپکم

  «امشده یهار گرگ

 

  (دیاخوان ثالث« )م.ام یمهد»           

 

***  
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ما بود روز به روز   نیکه ب یو وابستگ یبستگ موج

دست کم من دوست  ای گرفت،ی م یشتریحدت و شدت ب 

 یفکر کنم، البته که فکر دور از باور  طورنیداشتم که ا

 میشدینگران هم م مانی طور که منو پهم نبود: اون

هم تنگ    یدلمون زود به زود برا میمواظب هم بود

 م،یکردیبه هم نگاه م مانیطور که منو پاون شد،یم

  م؛یارینبود عشقمونو به زبون ب یازین گهیکه د یجور

ساده  یجمله   ایحرف و  هی کی کوچ یاشاره هینگاه  هی
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  یبود، کاف هاموننه یاز عشق درون س یروزمره که حاک

 .میببر یپ گهیهمد یو عقل یبود که به مکنونات قلب

 

ما  نیکه ب یاعشق خام و ناآزموده  کردمی احساس م 

که   دهیرس یاز بلوغ و پختگ یامتولد شد به مرحله 

 .میرو درک کن گهیهمد یبه درست میبتون

 

 نیقادر به ا دمیشد که فهم ترقیعم یحس وقت  نیا 

متفاوت و    یهانقش مانی پ یبرا یزندگ  یهستم تا تو

  یهمدل و همراه، برا قیرف  هیکنم: نقش  فایرو ا یدیمف

از کار و سر و کله زدن با کارمندا و  یکه خستگ ییوقتا

" اوردیبه قول خودش "دمار از روزگارش درم باشیرق

مواقع   نجوریا رسوندش،یرفتن م درو به مرز از کوره 

مشورت به    کرد،ی و گاهاً مشورت م زدیبا من حرف م

  ردستاشیبود که تو برخورد با ز یزمان ی خصوص برا

که از   یفیلط یه ی و با روح شدیم یدچار شک و دودل

  جهینت نیتا به ا کردیمن سراغ داشت، باهام مشورت م

باشه و به   هداشت شتریب ردستاشوی ز یهوا دیبرسه که با
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از خودش  یشتریب یالتفات و انعطاف رفتار  یقول

  .نشون بده

 

 مانیبودم که پ  دهیمن فهم یاعتراف نکرده بود ول  هرگز

دوست داشت منو به شکل   یواروانه یبه طرز د

  نکهیکه سمبل تقدس و تنزه بود. با ا نهیبب یامجسمه 

از   یتصور نیغلط، چن ایدرست  مان،یپ دمیفهم یوقت

نگران شده  امیکاربابت پنهون یمن داره، کم تیشخص

 شیو تقدس پ یمجسمه پاک نیروز ا هیبودم که مبادا 

 نیوجود از فهم چن ن یبشکنه، با ا مانیپ  یچشما

  ییبه خودم مغرور شدم و در کمال پررو ،یتصور

 .دمیدیم یگاهی جا نیچن ستهیخودمو شا
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خاطر ناکام موندنش از مهر و به مانیپ نا،یبر ا عالوه

موندنش از  بینصیو ب یتو دوران کودک  یعاطفه مادر

کودکانه و  ازین انش، یعشق خونواده و اطراف

 نیبه محبت و توجه داشت، و سراسر ا  یریناپذی ریس

 گفتمیپاسخ م ازین نی. من هم به ادیطلبیاز من م  ازوین

 مانی. پکردمیو تموم وقت و توجه و عشقمو خرجش م 

  یریس ی با همون اشتها یخودخواه  تیهم در نها

و باز هم  دیبلعی عشق و توجه رو م نی تموم ا ر،یناپذ

  .دی طلبی م شتریب

@
mahbookslibrary



نبودم که   بهرهیب مانیمن هم از محبت و توجه پ البته

روز   یاز حد هم مورد مهر و عالقه ادهیز چ،یه

  .گرفتمیار مافزونش قر

هرچند که    کرد،ی با ناز و نوازش باهام رفتار م مانیپ

  مانیپ ینبود که با سرشت تندخو یزیو لطافت چ ینرم

  یهمه، باز هم من براش موجود نیبا ا یباشه ول  نیعج

  یبابت هم احساس غرور نیبودم و از ا نینازن

 .کردمیمضاعف م

  

و   بی به طرز عج مانیطبع من و ضخامت طبع پ  ظرافت

  یرو خنث گهیشده بودن و همد ختهیبا هم آم  یخوب

که بدون هم خواب   میبود دهیرس یا. به مرحله کردنیم

  .مینداشت

جا پهن  همه شوه یو شب سا دیرسیکه به سر م روز

رو با  دیکشی زبونه م نمونیکه ب یعشق شیآت کرد،یم

 میکردیبود، خاموش م یفتگیکه سراسر ش یهم آغوش

لرزان  ی کنار هم به آرامش قرارمونی ب یهاو تن

 .دنیرسیم
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همدل   قیرف هینقش  ییزناشو یتو زندگ  بیترت نیبه ا 

عاشق  یسرشار و زن یبا مهر مادر  یو همراه، مادر 

 .کردمیم فایا یرو به خوب شهیپ

  

سِر جنگ داره و  کسرهیبا آدما  یکه زندگ میچه کن اما

با  یکنیکه فکرشو هم نم ی زمان هیتا  نهی در کم شهیهم

و  ندیعالم اتفاقات ناخوشا  کیبه تمام،  یرحمیب

  یسرت آوار کنه و مثل موجود یرو رو رمنتظرهیغ

که تو   نهیو بب  ستهیگوشه به تماشا با هیگر و فتنه  یموذ

تا در  یزانو بزن ،یخم کنآواِر حوادث کمر   رِ یچطور ز

  .یبشکن  د،یشا ت،ینها

  

از   یکیکه در ُشرف وقوع بود تو  یحوادث  سلسله

   ...و روشن خرداد ماه جرقه خورد یآب یروزا
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خرداد،  یتلفن کرد. صداش مثل هوا بای روز شک اون

  :گفت دمیکه پرس شویخوشحال  لیگرم و شاد بود. دل

  بچه تی جنس نییتع یبرا  میرفت اوشی باالخره با س-

  :شده بود جیمنم لرزون و مه  یصدا حاال

  ش؟جه یخب نت-

  پسره-
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  یصحبتا  ی. بعد از کمدمیخند یبلند و شاد یصدا با

  :معمول گفت

دخترونه   یدورهم  هیزنگ زدم بهت بگم واسه فردا -

دوران دانشگامو   یدوستا ه؛ی دادم، جمع خودمون بیترت

  ویاز دوستاتم کس یاگه خواست ا،یدعوت کردم. توام ب

  بهمون خوش بگذره یبکن... قراره کل ،یدعوت کن

 

وقت بود  یلی زنگ زدم. خ رایکه قطع کردم به سم تلفنو

  بای. از طرف شکمینیو ببهم میکه فرصت نکرده بود

  :قبول کرد و گفت  یدعوتش کردم، با خوشحال

  آدرسو برام بفرست-

  میدنبالت با هم بر امیم خواد؛ینم-

  

دخترونه   ی ایمدل مهمون  نیاز ا بایترها شکقبل ادمهی

و بچه   یحاملگ ریدرگ ی. از وقتکردیبرگزار م شتریب

و نه   لیبود نه از فام ی. مدتگرفتیم یشد، کمتر مهمون
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بعده  یوقت خواستیبودم و دلم م دهیند وی از دوستام کس

. صبح امیخوب به نظر ب  نن،یبیهمه وقت منو م نیا

. دمیبه خودم رس یو حساب شگاه یآرا رفتم  یروز مهمون

کارم طول   یل یمداوم، خ یرفتنا  شگاهیالبته به لطف آرا

. شدیساعت پنج بعدازظهر شروع م ی. مهمون دینکش

تو اتاق کارش بود. وان رو  مانیحدود ساعت دو بود. پ

 یکه رنگ شاد یآماده کردم. لباس قشنگ و راحت

 نکهیبدون ا وداشت رو انتخاب کردم و کنار گذاشتمش 

. بعد از  دمیوان دراز کش ی کنم، رفتم تو  سیموهامو خ

 .حموم، تنمو با حوله پوشوندم

شدم که   مانیمتوجه پ بستمیو که مر  سیدر سرو 

  :تخت نشسته بود. گفتم یو اخمو گوشه یفکر

 ؟یینجایاعه... ا-

  

  :به ساعت انداختم یبالفاصله نگاه و

 شد ریآخ آخ د-
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کرده بود و با انگشت   هی به زانوهاش تک هاشوآرنج 

.  کردینگاهم م یچشم ریو ز کردیشو لمس مچونه 

  :گفتم

  شده؟ یچ-

  :و گفت دیکش یپر حرف آه

  یچیه-
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اخم کرده و   یزدم و به شوخ یلبخند طنت یسر ش از

  :بمش رو درآوردم یصدا یادا

  ؟ی! ... پس چرا تو فکریچیه-

  :زد که همزمان متعجب و مضطربم کرد یحرف

  ؟ یذاریرمز م ت یتا حاال واسه گوش یاز ک-

  یزدم و نگاه یادهیو لبخند رنگ پر دیباال پر  ابروهام

تخت افتاده بود، انداختم، از  یکه کنارش رو میبه گوش

  :باال انداختم یادادم و شونه چیپ یلب  یتیاهمیسِر ب

  رمز گذاشتم ینجوریهم-

  !نطوریکه ا-

  ؟یناراحت نیواسه ا-

 

  موینگفت؛ خم شدم و گوش یزیبرگردوند و چ روشو

  مریرفته رو تا دمیبرداشتم، خواستم قفلشو باز کنم که د

  نیرمزشو وارد کنم. و ا تونمیبعد نم قهیو تا چند دق

لحظه   هیکرده قفل رو باز کنه.  یچندبار سع مانیپ یعنی
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خاطر . بهمکنیگرمم شد و حس کردم دارم عرق م

  میزندگ یکه مثل بختک رو یوقتیوقت و ب یمزاحمتا 

رمز   میگوش  یبه ناچار برا نان،ی افتاده بود، محض اطم

از   یخبر  چیه گهیماه بود که د کیگذاشته بودم. حدوداً 

 گهیکه د کردمیمزاحمت نبود، خوشحال بودم و فکر م

آسوده نشده   المیخ یهنوز انقدر یشرش کنده شده. ول

کردم   یسع هبردارم. اون لحظ مویبود که رمز گوش

. مخصوصاً ارمیخودم ن یبه رو ویزیخوددار باشم و چ

به   کهیدر حال کرد؛ینافذ و ژرف نگاهم م مانیکه پ

که  ییتا بازش کنم و از اون گرما رفتمیسمت پنجره م

  :دفعه به جونم افتاده بود خالص شم، گفتم کی
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رمزشو   یدیپرسینداره. ازم م یکه ناراحت نیعشقم ا-

  گفتمیبهت م

 

از اتاق  یاگه یجاش بلند شد و با دستش به سمت د از

  :اشاره زد

  نرو پشت پنجره ختتیسر و ر نیبرو اونور با ا ایب-

  :صورتش نگاه کردم به

  ؟یچرا انقدر تلخ شد-
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نگاهم  رهیلبش گذاشت و بااخم و خ یدستشو رو پشت

  :کرد و گفت

  یمسئله خوادیهمه من بهت گفتم که دلم نم نیا-

 !میاز هم داشته باش یپنهون

  

  :یشدم و بازم دروغ مصلحت کیقدم بهش نزد هی

  ه،یشخص یله یوس ی! خب گوش؟یپنهون یچه مسئله -

  ذارنیهمه رمز م

زن و   نیزن و شوهر... ب نینه ب یول هیشخص یگوش-

   ...سمسخره  یشخص یشوهر مسئله 

گفتم رمز  رمیاونور م  نوریخاطر تو که رمز نذاشتم؛ ابه-

 داشته باشه بهتره

  

 خوندم،ی بلند رمزشو م یبا صدا کهی بعد در حال و

به سمت  ویواردش کردم و قفل رو باز کردم و گوش
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گرفت   مویاز هم باز شد. گوش یگرفتم. اخماش کم مانیپ

  :و به حالت اخطار تو هوا تکون داد

 یذاریش... رمزم اگه مواسه یرمز بذار نمینب گهید-

  خبر داشته باشم دیمن با

 

هاش گذاشتم، شونه  یلبخند جلو رفتم و دستامو رو با

 کردمیگردنمو باال گرفته بودم و بهش نگاه م کهی در حال

  :گفتم

  گه؟یچشم... د-

  :دیبوس موی نیهم لبخند زد و نوک ب اون

  خونه یگردیشبم زود برم-

  :زدم پلک

  اونم چشم-

هام حلقه کرد و  بهم داد و دستاشو دور شونه  ویگوش

 یکه سرم رو ینیمنو سخت به خودش فشرد. ح

و  دیفرو اومده بود، لبخند از لبهام پر کش شنه یس

  امیهم گذاشتم. عذاب وجدان پنهون کار ی چشمامو رو
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به خودم  شدیو باعث م خوردی مثل خوره روحمو م

 گهیکرده بودم که د یلعنت بفرستم. انقدر پنهان کار

سخت شده بود. فقط   قتیاعتراف کردن و گفتن حق

که  یماه هی نیبه بعد هم مثل ا نیبودم از ا دواریام

  .نباشه یاز مزاحم تلفن یخبر گهیگذشت د

***  
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نگه داشتم و بهش  نایا رای آپارتمان سم  یجلو نویماش

. با لبخند  شمیپ دیزود رس ی لی. خنییپا ادی زنگ زدم تا ب

. میدیرو بوس گه یباز کرد و همد نویدر ماش ییدندون نما

  :بغلم کرد یاچند لحظه 

چه   طونیش نمتی. ببنیدلم برات تنگ شده بود ثم-

 ی خوشگل شد

  

  :راه انداختم نویزدم و ماش مویآفتاب نک یلبخند ع با

  یخوشگل شد یلیتوام خ-

نو  نی... ماشمیرسیشما نم  ینه بابا ما که به پا-

   ام ِو زد فوره؟ یمبارک. ب

  ... اوهومیمرس-

  ؟یکرد  کاری قرمز رو چ نیماش-

  کیتصادف کوچ هی شیرفت... چند وقت پ  میردش کرد-

بهتره... منم که عاشق  میگفت عوضش کن مانیکردم. پ

  ...که نهیرنگ زرد... ا
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  :با افسوس گفت م،یدیخند  هردومون

  هی دیبد دیهومن ند نیالرجه؛ ا یلیخ مانیپ شییخدا-

موقع پارک کردن  ،ییرفتم تا جا نشیدفعه من با ماش

راه  یچه قشقرق یچراغ برق اگه بدون ری به ت دمشیمال

 !انداخت

  

 نارو یا رفتیور م نیو داشبرد ماش ستمیبا س کهی حال در

  :و گفتم دمیگفت. در جوابش خند

  از هومن چه خبر؟ یراست-

  شهی... مثل همستین یخبر-

  :نگاهم کرد و با خنده گفت و

  میکرد ترق یمونو عمرابطه  کمی-

  :ادامه داد یبا چشمک و

 گم؟ یم یکه چ یفهمیم-

  .دمینثارش کردم و خند یکوفت
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  ن؟یثم-

  ها؟-

  باز کن نویسقف ماش-

  شه ینچ!... نم-

  وا!... چرا؟-

  قول دادم مانیبه پ-

رفت و   لیما رو کشته. هنوزم مثل اوا رتشیغ نیبابا ا-

 کنه؟یآمداتو کنترل م 
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بهتر   یلیخ ل، یمثل اوا گهینه د یول کنهیکنترل که م-

  شده

بود اون  ی! چیشد مانیزِن پ یخوبه! اصالً خوب کرد-

بود که دوباره شرکتش خورد به   عرضهیب  نقدریا الد؟یم

کجا... فردا بر  دونمیماهه از تهران رفته نم هی ،یسیپ

  گردهیم

  یک ؟یبگ الدی از م یزیچ هی دی... حتماً بارا یسم یریبم-

  اون سؤال کرد؟ یاصالً درباره

  کنهیتو سؤال م  یدرباره  شهیاون که هم یول-

  نه ای یکنیول م-

 خب بابا  یلیخ-
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ذهنم   رایسم  یکرد. از حرفا ادیآهنگ رو ز یصدا و

زده بود، گفته بود:»  یکوتاه قفل یدوتا جمله یرو

  ...«گردهی... فردا بر مستیماهه تهران ن هی الدیم

ً یماه... دق هی از مزاحمه نبود.  یکه خبر یهمون مدت قا

مزاحمم  الدیاحتمال تو ذهنم پررنگ شد که ممکنه م نیا

  .باشه

***  

 

  ؟ی حسش کرد-

نگاه کردم و  بای رنگ شک ی او قهوه یالهیت  یچشما به

  :گفتم

  آره-

  زنهیم ییچه لگدها ینیبیم-

 

  :شکمش برداشتم یاز رو  دستمو
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 ت پسر شدبچه . گهید یدیبه آرزوت رس-

  

بود که   دهیپوش یرنگ نخ یآب راهنی. پد یشوق خند با

  نیتا کنار زانوهاش بود و دور کمرش چندتا چ شیبلند

. شکمش گرد و کامالً برآمده شده بود.  خوردیم

  .گون بودنتر بود و لپاش اللهشفاف شهیپوستش از هم 

 

  یکنینگام م ینجوریچرا ا هیچ-

  :دمیدستم بود نوش یکه تو  یاز شربت خنک یکم
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  ادی... مامان شدن بهت میخوشگل شد -

! یدیم میخوب ی. اومم چه بویملوس شد یلیتوام خ-

  بزنه شهیهم اوشیکه بگم س هی اسم عطرت چ

  :دمیشربتو از لبم فاصله داده خند وانیل

  عطر زنونه بزنه؟ اوشیس-

  زامیدارم. دست کم تا من م اریخب؟ و هیچ-

 

خونه پخش   یتو فضا یمیآروم و مال ک یموز یصدا

  یهایبزرگ وسط سالن خوراک زیم ه ی ی. روشدیم

 یشده بود. کل مهمونا ده دوازده نفر  دهیمختلف چ

انگار که   بای. همه مشغول گپ زدن بودن. شکشدنیم

  :گفت یاومده باشه با اخم ساختگ ادشی  یزیچ
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  هایبدجنس  یلیخ-

  وا! چرا؟-

  ن؟یدیخر الی تو شمال و یچرا بهم نگفت -

  بهت گفت؟ یک-

  یگیبه آدم نم یزیمامان. تو که چ-

  فرصت نشد که بگم-

  سفر شمال میکه بر یبد دشو یازت بخوام کل یدیترس-

  آخه یبر ی شکمت چه سفر نیتو با ا-

  میریم مانمیخب بعده زا-

  :دمیخند

  ارمیبرات م دویحاال تو بزا... من کل-

  یاریب دیمعلومه که با-

 

دوران دانشگاه  یاز دوستا  یکیموقع مهسا، که  همون

بود،  دهیحرفامونو شن ایبود اومد سمت ما. گو بایشک

  :دیپرس
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  ده؟ یشمال خر یالیو یشد؟ ک یشد چ یچ-

با خنده ابروهاشو باال انداخت و به من اشاره  بایشک

  :زد

  !نیشوهر ثم-

ها خراب  شمال با بچه  نیاعه؟! مبارکه. آدرس بده رفت-

  سرتون میش

 

هم جلب شد و دور ما جمع   هی. کم کم توجه بقمیدیخند

  :دیپرس بایشدن. تبسم کنار من نشست. شک

   خودش؟ ایرو به نام تو زد  ال یحاال سند و-
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  کنه؟یم یچه فرق-

  :گرد کرد چشاشو

  ! بگو تو؟کنه؟ینم یچطور فرق-

  به نام من زد-

 

  :رو به جمع گفت بای. شکدنیاُو کنان خند همه

 هی یداشته باشه ول یرادیو ا بیدوماِد ما هر ع نیا-

  ه؟یچ  نیُحسن بزرگ داره اگه گفت
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  :گفت یبا شوخ  مهسا

  باشه که انقدر بزرگه؟ تونهیم یچ یعنی-

 

 کهی در حال بای. شکمیدیزدم و خند یاش ضربه شونه  به

مبل ولو شده بود و شکمش از خنده   یاز خنده رو

  :نما گفتبا همون لبخند دندون خورد،ی تکون م

  دست و دل بازه  یلیخ ست؛ین س یخس نکهیا-

  :گفت رایسم

  گفتم ن یبه ثم نویهم  میومدیآره منم تو راه که م-

 

بود رو به من  بایشک یاز دوستا  گهید یکیکه  ال،یژ

  :گفت

  میکنجکاو شد ؟یجون عکس شوهرتو ندار نیثم-

  بده زی منو از رو م یچرا دارم؛ تبسم اون گوش-

بهشون نشون  مانویبهم داد، عکس پ موی که گوش تبسم

مبل نشسته بود و  یدسته  یرو کهی دادم. مهسا در حال
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که تو  یگوش یتا عکس رو از رو  سرشو کج کرده بود

  :گفت نهیبود بب الیدست ژ

باشه؛ برادر مجرد  پیانقدر خوشت کردمی فکر نم یوا-

  نداره؟

  :گرفتم و گفتم مویگوش

چند ماه  نیبرادر داشت که هم هی... زمیعز یاومد رید-

  زن گرفت  شیپ

 

 ییرایپذ زیتر شد با تبسم به سمت مکه خلوت اطرافم

 یشکالت یهای نیری. از ش میبخور ی زی تا چ میرفت

  :داشتمیبرم

  چه خبرا تبسم؟ عمه جون خوبه؟-

من درسم تموم شده و برگشتم تهران  یخوبه، از وقت -

  بهترم شده

  هنوز از من دلخوره؟-

  هیانهی. کیشناسی بگم؟ خودت که مامانمو بهتر م یچ-
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 یچ انیتهران پس شا   ی... حاال که برگشتدونمیم-

  شه؟یم
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  :چرخوند  چشماشو

  زنه،یزدم؛ دم از عشق م دشویق گهی... من که دیچیه-

زوده. بعد از من   گهیم میخواستگار ادیب گم یبهش که م
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 ،یرسم یو رابطه  یانتظار داره بدون خواستگار 

  الیخ نیبمونم. منم بهش گفتم به هم ششیاصفهان پ

  باشه

  ؟یمشغول یاالن به چ-

  گذرونمیطرحمو م یدوره مارستان یتو ب-

 

گذشت.   دنیهم به گپ و گفت و رقص یمهمون هیبق

به صدا   فونی زنگ آ ساعت نه شب شده بود که کینزد

 .دراومد

افتاده تو قاب  ریبودم، به تصو فونیآ کیمن که نزد 

 .لیبود با برادرش سه اوشینگاه کردم: س

  :اومد سمتم بایشک 

  ن؟یثم هیک-

 

بدم، خودش با نگاه کردن به   یمن جواب نکهیاز ا قبل

  :. گفتدیبه جوابش رس فونیآ

  دیها شامم رساعه! بچه-

@
mahbookslibrary



 

  :آروم گفتم  ییدرو باز کرد. بازوشو گرفتم و با صدا و

  اد؟یهم م لیسه یچرا نگفت بایشک-

بعدم تو   رن،یو م دنیشامو م اوشیکه... با س ومدهین-

  ؟یاون دار کارِ یچ

که دور و  لیسه دیازم پرس مانیپ امیب  نکهیقبل از ا-

  منم گفتم نه شهینم داشیاطراف پ

  خبر داره؟ لیسه یاز ماجرا  مانیوا!!... مگه پ -

 

  :گفتم خیکردم و با توب یاخم

و  یکردینم یحاج محمد دهن لق یاگه تو مراسم خونه -

  !بفهمه؟ خواستی از کجا م مانیپ ،یگفتینم  وشیبه پر

  :گرد کرد و با خنده گفت چشاشو

رفته حرفامو گذاشته کف دست   عی! سرنایفضولو بب-

  برادرش
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  :باال انداختم هاموشونه 

  نمی بب لویمن دوست ندارم سه-

گوشه تا من  هی نیمنو... برو بش یکشت یوا-

  بفرستمشون برن
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درو باز کرد و من به   بایآسانسور که اومد شک یصدا

باز   یسمت آشپزخونه پا تند کردم. مقابل پنجره 

  .ستادمیآشپزخونه ا

سالم و  ی. صدادیچیموهام پ نیخنک خرداد ماه ب باد

 یصدا  هوی. ومدیبا مهمونا م اوشیس  یپرساحوال 

بود. سرمو که  کیبهم نزد یلیکه خ دمی رو شن یسالم

  :دمیآشپزخونه د یرو تو لی چرخوندم سه

  سالم-

 

شوکه و معذب بودم. دامنم کوتاه  شیحضور ناگهان از

م برهنه بود. پشت از باال تنه  یادیبود و پاهام و بخش ز

. تا حداقل پاهامو بپوشونم، در همون ستادمیا رهیجز

  دیآروم جواب سالمشو دادم. معذب شدن منو که د نیح

  :انداخت و گفت نییسرشو پا

  اومدم آب بخورم  ...دیببخش-
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گفتم که   ی" آرومکنمیتکون دادم و "خواهش م یسر

از آشپزخونه رفتم   عیباشه. سر دهیشن دونمیم دیبع

  .کردم اوشیبا س  یبشوو خوش رونیب

 

از خونه رفت،  اوشیکه با س یتا زمان  لیسه

   .به من نکرد ینگاه نیترک یکوچ

 

  :گفت رایاز شام سم بعد

  برم گهیمن د-

  رسونمتیم میر کن باهم برصب-

  نه هومن اومده دنبالم-

  :دِر گوشم پچ زد و

 !هم باهاشه الدیم-

  ستیتهران ن یتو که گفت-

  روز زودتر برگشته هی گرده،یگفتم که فردا برم نمیا-

  کنهی م کاری چ  نجایخب ا-
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بتونه   دیشا ینجوریبا هومن اومده. البد فکر کرده ا-

  نهی تورو هم بب

  را؟یسم-

  :کردیموهاش مرتب م یرو  شالشو

  ها؟-

  کنه؟یهنوز به من فکر م الدیم-
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 یبار بود درباره نیکرد. تعجب کرده بود. اول نگاهم

  :گفت دیبا ترد دم،یپرسیازش م الدیم

خب   یفکرشو بخونم. ول تونمیبگم، من که نم یچ-

  زنهیت حرف مدرباره  یگاه

که سخت از جوابش  دمیرو پرس یمن سؤال و

  :دمیترسیم

  م؟درباره گهیم یچ-

 

  :گفت تیاهمیو ب دی جو  آدامسشو

به من   نیمشت چرت و پرت!: ثم هیبگه؟  خوادیم یچ-

  نایو ا رمیانتقام بگ  خوامیکرد و م یبد کرد و نامرد

 

  :زدم لب

 !انتقام؟-
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 دهینشن ا ی دینشن ایهم  رایگفتم. سم نویآروم ا یلیخ

 .کرد و رفت یو خداحافظ  دیمو بوسگونه عیگرفت. سر

 

. اون رمیبگ یجد یلیرو خ رایسم یحرفا تونستمینم 

بده. دلمم   یشاخ و برگ اضاف زیعادت داشت به همه چ

 کیکه  یی. از اونجارمیبگ یحرفاشو جد  خواستینم

رو  هیقض نیداشتم ا لیکه مزاحم نداشتم، م شدیماه م

  .نمیتموم شده بب

نه تنها تموم   هیاون شب، بهم ثابت شد قض یفردا یول

 :نشده بلکه تازه شروع شده

 

آشفته  یاومدم و با حرکات رونیب یاز دِر باشگاه ورزش 

بار   نیچندم ی نشستم. برا ن یپشت فرمون ماش عیو سر

  «مزاحمو خوندم:» دلم برات تنگ شده بود امیپ

هم  یبعد امیمونده بودم که پ یبه گوش رهی خ نطوریهم

  «ادیبهت م دی:» چقدر رنگ سفدیرس
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گرد شد و با وحشت به اطرافم نگاه کردم. من   چشام

؟! دنبالم بود یعنیبودم،  دهیپوش دیاون روز مانتو سف

 :دیهم رس یبعد امیپ

 

  «ستمیکه بزدل ن کنمی امروز بهت ثابت م »
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  یبدنم نبض گرفته. صدا یهمه جا کردمی م احساس

استارت رو   یمرتعش دکمه ییدستا. با دمیشنیقلبمو م

دست چپم بود. با سرعت  یتو میزدم و راه افتادم. گوش

 :اومد امی. دوباره پروندمیتموم م

  «؟ یریم یدار ع یچه خبره؟ چرا انقدر سر »

و  دمیاز سِر خشم و ترس کش یغیج امیپ نیخوندن ا با

به فرمون ضربه زدم. شماره رو گرفتم. خالف انتظارم  

فقط  ومد،یاز اونور خط ن یی صدا یتماس وصل شد، ول

  هانیحرکت ماش یو صدا ومدیهاش منفس یصدا

بود. مطمئن شدم که داره  فشیکث ینفسا یصدا ینه یزم

  .کنهیم بمیتعق

از   هویهم.  یپدال گاز فشردم و دندونامو رو  یرو پامو

  :زدن ادیدر رفتم و شروع کردم به فرکوره 
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. میاز زندگ یشی. چرا گم نمیاز جونم لعنت  ی خوایم یچ-

  آخه کثافت یخوایاز جونم م  یچ

 

که ازم  یبا حرکات خشم آلود گهینم یچ یه دمید یوقت

پرت کردم  ویقطع تماسو زدم و گوش کونیبود، آ دیبع

 یکه از سِر برآشفتگ یو قطره اشک میکنار یصندل یرو

  .م نشسته بودو پاک کردمگونه  یرو تیو عصبان

 

 دادمیگاز م هاابون یخ یتو هاوونه یرو مثل د یساعت مین

بتونم   دیکه شا دمییپایاطرافو م نیماش  یهانه یو از آ

  ...نشد ی. ولنمیبب کنهیم بمیرو که تعق یکس

 

 ...کردم یونگیلحظه بود که د اون

 

  ...کار ممنوعه هیکردم کارستون...  یکار 
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به پشت سرم انداختم و سرعتمو  نهینگاهو از آ نیآخر

 یراهنما زدم و به سمت خونه  چیکم کردم و از سر پ

 !روندم الدیم

 

 یکه روبه رو یدرخت چنار یهیسا ری ز نویماش

   .آپارتمانش بود پارک کردم

. با خودم گفتم اگه  الدهیشده بودم که مزاحمم م مطمئن

با   خواستمیبرسه. م گهیدنبالم بوده باشه االناس که د

  .ترسم رو به رو بشم

  .ساعت گذشت کی

سال انتظار   کی یساعت به اندازه  کیاون  یتو

  خواستمیکه م ییش حرفا. مضطرب بودم و همه دمیکش

هم  گهیدساعت  می. نکردمیبزنمو با خودم مرور م

 .شدمیگذشت. داشتم از استرس خفه م

 

دادم. هوا گرم بود  هیشدم و بهش تک ادهیپ نیاز ماش 

  .زده بود خیکل بدنم  یاز شدت نگران یول
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  .آن به خودم اومدم کیبه آپارتمان انداختم و  ینگاه

با کدوم عقل رفته بودم دِم   کردم؟یم کاری اونجا چ من

بهتره بگم   ای ؟یدوست پسِر سابقم؟ با چه جرئت یخونه 

برده بودم که کارم تا چه حد  یتازه پ ؟یتیبا چه خر 

  .ابلهانه بوده

در  دمیبشم و برم که د نیسوار ماش خواستمیم

 .ازش خارج شد الدیم نیباز شد و ماش نگیپارک

 

ن تموم مدت حواسم  خونه بود؟ م الدیتنم گر گرفت. م 

خونه   یبه آپارتمان بود و امکان نداشت رفته باشه تو

  الدیکرده م بمیکه تعق یاون یعنیباشم؟ پس  دهیو من ند

  نبوده؟
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نشده   ادهیپ نی کاش از ماش  یا نه؛یمنو نب کردمی م آرزو

شده بود. منو   رید یبشم. ول  میقا تونستمیبودم تا حاال م 

. آفتاب دهیکه منو د دمی فهم نشیاز توقف ماش د،ید

و امکان  نشی ماش ییجلو ی شهیبه ش خوردیم میمستق

  .العملش وجود نداشتعکس دنید

شد.   ادهیو درو باز کرد و پ دیکش یابه گوشه نویماش

  شوی آفتاب نکیع ده،یهنوز باور نکرده بود که درست د

 .نگام کرد رتی چشماش برداشت و با بهت و ح یاز رو

ً یسر  گرفتم و  خواستم درو باز کنم  نیاز ماش موه ی تک عا

  :و سوار شم که همزمان به سمت من اومد و صدام کرد

  ن؟یثم-
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ناسزا بار   رلبیهم فشار دادم و ز یمحکم رو پلکامو

 :کردمیخودم م

  «...چقدر خرم... چقدر خرم» 

 

چند  الدیعبور کرد و باعث شد م ابونی از خ ینیماش

 ،یصندل یرد بشه. نشستم رو نیتا ماش ستهیلحظه با

  .دیبهم رس فتمیراه ب نکهیقبل از ا یول

 مونیبود. خجالت زده و پش نییسمت من پا یشه یش

 یعرق سرد میشونیپ یبودم. فشارم افتاده بود و رو

نفس  یزل زده و برا یمبهم  ینشسته بود. به نقطه

  .کردمیتقال م  دنیکش

  :کردیم ین یسنگ رخممین  یرو  نگاهش

  !؟یکنیم کاریچ  نجایتو ا-

  :اضافه کرد دیبا ترد و

  حالت خوبه؟-

 

@
mahbookslibrary



م داره به سمت دهنم معده  اتیحس کردم کل محتو هوی

  الدی. با شتاب درو باز کردم و عق زدم. مارهیهجوم م

  یچیو ه ومدیقدم فاصله دنبال من م هیمات و مبهوت با 

  .گفتینم

رو باال  یزانوهام نشستم و زرداب تلخ ی جوب رو لب

 نیبود و سخت و سنگ دهیآوردم. اشک تو چشمام دو

  :دراومد  الدیم ی. صدادمیکشینفس م

 

  ایب ؟یخوایم  یچ نجایاصالً ا ه؟یچه حال  نیچته تو؟ ا-

کم  نه،یبیبشنوه از چشم من م مانی... پنجایبرو از ا

  ضربه نخوردم از با تو بودن

 

  یاز حِس حقارت جمع شد. کف دستمو رو هامشونه 

لبم  یبه گوشه یگذاشتم و از جام بلند شدم، دست نیزم

 .و برگشتم سمتش دمیکش
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م  معده گهیبار د هیاون نگاه عبوس و نفرت آلودش  از

در  دی. باارمیهام فشردم تا باال نلب  یسوخت، دستمو رو

  :گفتمی م یزیچ تم یثیدفاع از ح
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 نیا یکه تموم کن ،یاومدم که بهت بگم مزاحمم نش-

  فویکث یباز

 

جمع    یزاریاشمئزاز و ب یهاشو از رو کرد و لب یاخم

  :کرد

  مزاحمت کدومه؟ ه؟یچ  یتو؟ باز یگیم یدار یچ-

نکن! اگه کار تو  یباز لمینه؟ ف گمیم یچ یدونینم-

  یگیم ،یگیبِد منو م ینیشی م ییپس چرا هرجا ستین

و  یدیم امیچرا بهم پ ؟یریاز من انتقام بگ یخوایکه م

  یشیم  میمزاحم زندگ

ت که واسه یی... به اونازنم یم ادیزر ز یمن تو مست-

بگو الاقل راستشو بهت بگن... برو  کننی م ینیخبرچ

از من  ریغ ویکجا، دِل ک نیبا خودت فکر کن بب نیبش

... من تو فکر شهیزاحمت مکه االن داره م یکوندیش

  ندارم ایباز نیخودمم، وقت واسه ا یا یبدبخت
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سوار   حرفیازش گرفتم و ب فروغمویو ب حالی ب نگاه

فرمونو چرخوندم تا بتونم از پارک  یشدم. کم نیماش

. اونم مثل من کردی . هنوز مات و مبهوت نگاهم مامیدرب

  هنوز اونجا بودنمو باور نداشت

.  دادمیتکون م نویماش  یمتر یلینداشتم و م تمرکز

  :گفت الدیم

باالخره اقامت کانادا رو  رم،یم رانی من دارم از ا-

  م؟یبا هم بر میبرنامه داشت مایقد ادتهیگرفتم،... 

 

  نویبهش کردم و رومو گرفتم. جهت ماش ینگاه مین

و برم که  رمیراهمو بگ  خواستمیکرده بودم و م میتنظ

  :گذاشت و خم شد سمتم شهیش یدستاشو لبه 

بهت فکر نکردم. سخت بود برام.  یزنش شد یاز وقت-

که چشمم دنبال زن  ستمین ناموسیمن ب یشدم ول تیاذ

  !یمردم باشه... گفتم که بدون

 

 ...تکانده و رفتم یبغض و خجالت سر با
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  .دست از پا درازتر برگشتم خونه 

چک   مویبود. با استرس گوش نگیتو پارک مانیپ نیماش

 رونیتموم شده بود. از آسانسور که ب شیکردم. باتر

بودم که در باز   دهینکش رونیاز قفل ب دویاومدم هنوز کل 

  :به سر تا پام انداخت ینگاه مانیشد. پ

چرا   رمتیگیساعته دارم م هینگران شدم... -

  ؟یخاموش
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که کردم  یاز خجالت کار خواستمیمقابلش گذشتم. م از

  :. گفتمنیزم یآب بشم و برم تو

 تموم شد م یگوش یباتر-

  

  :م برداشتشونه یاز رو مویورزش ساک

  ؟یکجا بود-

  :گرفتم نگاهمو

  رفته بودم باشگاه-

 شد؟ یتموم م شیسه ساعت پ دی باشگاه که با-

  سر به مامانم زدم هیاز اونور هم رفتم -

  بهم یگفتیآها... خب م -

 !دیببخش-
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  :دیصدامو، پرس د یآروم. نشن یل یگفتم. خ آروم

  ؟یچ-

  :کردم تکرار

  ...دیببخش-

 

رو بهش بدهکار بودم. هرچند اون   یخواهمعذرت اون

 .کردمیم یخواهمعذرت دیمن با یول دونستی نم لشویدل

  

  ده؟ی ببخشم؟ حالت خوبه؟! چرا رنگت پر ویچ-

  :م گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنمچونه ریز دستشو

  ن؟یثم-

  بله؟-

نگرانم   یدار ؟یاخته یچرا انقدر به هم ر زمیعز هیچ-

  یکنیم

  فکر کنم مسموم شدم دونمینم-

@
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  :بازومو گرفت و به سمت مبل بردم ریز

  دکتر می. صبر کن برم لباس بپوشم برنی بش  نجایا ایب-

  :گرفتم دستشو

به دست و صورتم بزنم خوب   یآب هی. خوادینه نه نم-

  شمیم

 

اصرار بود و از من انکار. آخرش قانع شد که  مانیپ از

دوش زار   ری. رفتم حموم و زخوامیخوبم و دکتر نم

  .زدم

  .به زور آرامبخش خوابم برد شب

که کردم  یاز کار  مانیکه پ دمیدیم نویوس اکاب شهمه 

 .دمیپری کابوس از خواب م نیمطلع شده و با ا

 

بودم، افتاد؛   دهیکه کابوسشو د یهمون روز اتفاق یفردا 

انگشتام فرو   یو آرامشم مثل آب از ال یو خوشبخت

  .ختیر
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  شب کوچک من افسوس در»

  دارد  یعادیبا برگ درختان م باد

  ستیرانیو یشب کوچک من دلهره در

  

  کن گوش

  ؟یشنویظلمت را م وزش

  نگرمیم یخوشبخت  نیبه ا بانهیغر من

  خود معتادم دیبه نوم من

  

  کن گوش

  ؟یشنویظلمت را م وزش

  گذردی م یزیشب اکنون چ در

  ُسرخست و مشوش ماه

  است ختنی فرو ر میبام که هر لحظه در او ب نیبر ا و
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  همچون انبوه عزاداران ابرها،

  منتظرند ییرا گو دن یبار یلحظه 

  

  چیو پس از آن؛ ه یالحظه 

  لرزدیپنجره شب دارد م  نیا پشت

  دارد نیزم و

  از چرخش ماندیم باز

  نامعلوم کیپنجره  نیا پشت

  من و تُست نگران

  

  سبز تیسراپا یا

  سوزان یارا چون خاطره  تیدستها

  دستان عاشق من بگذار در

  یگرم از هست یلبانت را چون حس و

  عاشق من بسپار یلبها ی هانوازش  به

  ما را خواهد برد باد
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  «ما را خواهد برد باد

  

  «فروغ فرخزاد»                             
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بودم و سردرد  قراریشرکت بود. از صبح ب مانیپ

  یکار تونستمیبود. نه م دهی داشتم. اضطراب امونمو بر

بخورم. هوا گرم بود. مدام   یزیچ تونستمیکنم نه م

وان دراز  ی. حمومو آماده کردم. توکردمیعرق م

  .نکردم یااومدن عجله رونیب ی و برا دمیکش

و خنک  ینخ راهنیکه بهتر شد دوش گرفتم. پ سردردم

  .تنم کردم یرنگ دیسف

 ...ظهر بود کینزد

دار و مرطوب موهامو خشک کنم. نم دیم نکش حوصله  

  موینشسته گوش یویو مقابل ت نییبودن. رفتم سالن پا

شد  انیش نماصفحه  یرو یامیروشن کردم. بالفاصله پ

 .بست خیهام رگ یکه با خوندنش، خون تو

کابوس باشه و من هرچه   هیهم  نیا کردمی آرزو م 

  :داشت تیواقع یزودتر از خواب بپرم. ول

  هی دنید یرفت  روزیاگه شوهرت بفهمه د شهیم یچ»

   «گه؟یمرد د
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هنوز تو دستم بود که  ی. گوششدمیم وونهید داشتم

رو  میسیتلفن خونه شروع به زنگ خوردن کرد. ب

»الو« گفتم.  دهیلرزون و شور ییبرداشتم و با صدا

  :دیچیپ یبود که تو گوش  یمهد یو جد  یعصب یصدا

  زنمیساعته دارم زنگ م شیش ییکجا ن؟یالو ثم-

 

  :ترم کردنگران  یمهد یصدا دنیشن

 خوبه؟ مانی! پ؟یشده مهد  یچ-

  

  :کردیتند و بدون فوت وقت ادا م کلماتو

شرکت  مانی... با پنیثم گمیم یچ نیگوش کن بب-

 یسر هی توش  د،یرس  مانیپ یبسته برا هی م،یبود

  عکس بود از تو

  :با مکث اضافه کرد و

  ...الدیبه اسم م ییاروی هیاز تو با -
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 میزده به س  مانی... پالدیبه اسم م ییاروی هیاز تو با -

شد و راه افتاد. نتونستم جلوشو   نشیآخر، سوار ماش

اونجا.   امیخونه. منم دارم م ادی. احتماالً داره مرمیبگ

بکنه، خونه نمون، برو  خوادیم کاریچ مانیپ دونمینم

  نسترن شیما پ یخونه  ایمادرت  یخونه 
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  ...گفتم؟ الو یچ ید یشن ن؟یثم--

 

من بود.   یزندگ یلحظه  نیاون لحظه بدتر  شکیب

 یاز مه قرار گرفتن و صدا یاخونه تو هاله   یوارهاید

هر   یی. توانادیرسینامفهوم و کند به گوشم م یمهد

رو از دست داده بودم. اشک تو چشمام   یالعملعکس

به   لیمونده بود. انگار تبد بازمه یبود و دهانم ن دهیخشک

 .سنگ شده بودم

 

 .قفل اومد یتو  دیچرخش کل یصدا هوی 

بلند  یبا صدا یکوتاه یباز شد و بعد هم تو فاصله در 

   .بسته شد یو ناهنجار

 

بود؟  مانیبود پ ستادهیمن ا یکه روبه رو یمرد نیا

به سر نگاه گرمش  یو متوحش؟ چ سرمهیمرد آس نیا

کانون اول و آخر   یاومده بود؟ چرا نگاهش مثل سرما

کراواتش چرا   گذشت؟یتو سرش م یچ کرد؟یبوران م
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 ستادهیا میقدم هیبود. حاال که تو  قاجیو ق ختهیبه هم ر

 شدیچشماش رو هم م یدیسف  یسرخ تو  یهابود، رگه

ش . مردمک چشماش گشاد شده بود و خطوط چهره دید

که  یا. بسته دیباریمحو بودن. بهت از سر و روش م

بسته   ی. محتودیکوب نی زم یدستش بودو محکم رو 

پام پخش و پال شدن.  ریز نی زم یه روبودن ک ییعکسا

که مربوط به روز گذشته  الدیاز منو م ییهاعکس

  :بودن

 

  !بگو دروغه-

 

  مانیپر اشک به پ یاز عکسا گرفتم و با چشما نگاهمو

. شدیتر مش هر لحظه کدرتر و گرفته زل زدم. چهره 

هامو گرفت و فشرد. نکنه سکته کنه! شونه  دمیترسیم

  :گفتم

  ...مانیپ-

کارو  نی... فقط بگو دروغه... بگو باهام اشیه شیه-

  یکنینم
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تکونم داد و خشدار و بلند  ختهیافسار گس یخشم با

  :دیکش ادیفر

  ...یِد بگو لعنت-
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بگم؟ چرا الل شده  یزیچ تونستمی . چرا نمدیچک اشکم

  ییکدوم واژه تو اون لحظه توانا گفتم؟یم دیبا یبودم؟ چ

  تونستیبود و م زی معجزه داشت؟ کدوم سخن سحرآم

ها رو خالف جهت بچرخونه تا زمان به عقب عقربه

  برگرده؟

 

  :نامفهوم بگم یزحمت تونستم چند کلمه  به

  خواستمی. من فقط... نممن..-

 

اعتراف کردم؛ همون کلمات نامفهوم هم به  نکهیا مثل

 .راز اون عکسا رو افشا کنه تونستیم یقدر کاف

از خودم به  شتریتو اون لحظات کشدار و دردآلود، ب 

بودم. حالش دگرگون شد. بعد از   مانیفکر و نگران پ

فتاد  هم ا یرو یکوتاه یهاش لحظه اقرار تلخ من، پلک 

پلک باز کرد، رنگ نگاهشو نشناختم. دستش  یو وقت

بهم زد که تمام صورتم سر شد  یلیباال رفت و چنان س

بود که  اهیچشمام س شیپ هنوزرفت،  یاهیو چشمام س

  .یو چهارم یدومم زد و سوم یلیس
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پاهام بند نبودم، اگه دستمو نگه نداشته بود بعد از  یرو

  ی. طورشدمیم نیاول نقش بر زم یهمون ضربه 

که از درد دلم ضعف رفت و پرت شدم  چوندیدستمو پ

 نیو خون از ب زی. بغل سرم خورد به منیزم یرو

 .شد یجار  سمیخ  یموها

 

»غلط کردم« گفتنام و  یصدا  ادام،یو فر غیج یصدا 

که  یبارون مشت و لگد نیوردم« گفتنام ب»گه خ  یصدا

  .گم شد د،یباریبه سر و صورتم و تنم م
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و  زدیم شتریاون ب دمیکشی م غیج شتریمن ب یهرچ

  .دمیکشی م غیج  شتریمن ب زدیم شتری اون ب یهرچ

 

. منو تا حد مرگ کتک زد، انقدر که  شدیآروم نم  مانیپ

 گهیکه د دید یهم نداشتم. وقت دنیکش غ یج  ینا گهید

که  یگوش خراش یادهایبا فر اد،یصدا از من در نم

 .خونه حمله کرد لیبه وسا د،یکشیم
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پشت مبل افتاده بودم و   کنه،ی م کاریداره چ دمیدینم 

  شدیدهنم جمع م یبود، مدام خون تو اهیجلو چشمام س 

شکستن   یصدا  یول رون،یب ختیریلبهام م یو از ال

زنگ خونه هم بلند شد،   ی. صدادمی شنی م لویوسا

با مشت به در  یکیو پشت سر هم. بعد هم  وقفهیب

. رمیکه بم کردمیم رزو. اون لحظه آدیکوبی خونه م

. باور د یگنجیاونچه اتفاق افتاده بود تو باورم نم

  .منو بزنه رحمانهیطور ب اون مانیکه پ کردمینم

 

باالخره مجبور   مانیزنگ خونه انقدر اومد تا پ یصدا

که  دمیبود. صداشو شن یشد بره درو باز کنه. مهد

به   یجواب مانیسراغمو گرفت. در خونه بسته شد. پ

. من از درد و  شدیم کیهم نزدب ییپا ینداد. صدا یمهد

از جام تکون بخورم؛ روزها زمان  تونستمی نم یناباور 

افتاده رو هضم کنم، فقط  اتفاقاتالزم داشتم تا بتونم 

  .کردمیم یااز شدت درد ناله یگهگاه

  .نداشت یینایاز چشمام ب یکی یباز کردم ول چشمامو

  .شدی م کیبود که بهم نزد یمهد  یپاها یصدا
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اون لحظه چه   دونمی. نمدیپشت مبل و منو د اومد

سرش برد و  یدستاشو رو  یشده بودم که مهد یشکل

 .گفت  «یاعلیبلند »

 

 

 

 

, [12.03.21 21:11] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 341پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

@
mahbookslibrary



هم به اون قسمت خونه رسوند،  مانویپ یمهد یصدا

همزمان  نه، یرو با خشونت هول داد تا منو نب یمهد

  :گفت

برو گمشو  ای... بکهیمرت یخور یم یدار یچه گه-

  اونور

 

  .شدیباال گرفت. صداشون هر لحظه دورتر م بحثشون

 

تکون بدم. دست راستمو   تونستمی چپمو مطلقاً نم دست

  یشدمو از رو نیمبل گرفتم تا بتونم سر سنگ یه یبه پا

  زیخمینتونستم ن شترینم. در حد چند درجه ببلند ک نیزم

پاره شده بود و خون سر و صورتم  راهنمیپ یقهیبشم. 

 .کرده بود یرنگ رمویو لباس ز راهن یپ یدیسف

 

داشت  یسع ی. مهدشدیقطع نم مانیپ یداد زدنا یصدا 

 .تونستیآرومش کنه، نم

 .ولو شدم نیزم  یدوباره رو 
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اومد  اد،یبرنم مانیاز پس آروم کردن پ  دیکه د یمهد 

  :سمت من. کنارم زانو زد

  ن؟یثم-

 

منو  خواستمیشدمو بستم، نم نیدردناک و سنگ یچشما

 .که بودمو یزی و رقت انگ ری مِن حق نه،یبب

  

از دردم، دست چپمو گرفت تا بلندم کنه.  خبریب یمهد

و با تموم  دی انگار دستم قطع شد. چشمام تو کاسه چرخ

 یناله  هیفقط   ی. ولدمیکه برام مونده بود داد کش ییروین

از  یکی ی . الدیجه رونیلبهام به ب یخاموش از ال 

  .باز کردم یپلکامو به سخت

  .چشمام بود یرو نیسنگ یدوتا وزنه انگار

زد و از  یبه مهد ی. لگددمیسرم د یرو  مانویپ یه یسا

داد  یغم گرفته و خشدار یکنارم دورش کرد و با صدا

  :زد

 بهش دست نزن-
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  :هم متقابالً داد زد یمهد

 زبون نفهم  رهیمیداره م-

  

به  یبیعج  لیمقاومت کنم. چشمام م تونستمینم گهید

و  کی تار یبه ورطه  نکهی بسته شدن داشت. قبل از ا

  یمنو از رو  مانیپ یفرو برم، دستا یهوشی خاموش ب

  .دمینفهم ی چیه گهیبلند کرد و د نیزم

  

***  

 

  

 

💔💔💔 
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  اد؟یپس چرا به هوش نم-

  دی. نگران نباشهیعیطب ه؛ یهوشیاثر ب-

  بخوره؟ ی زی چ تونهیم اد یبه هوش ب-

به هوش اومد سوپشو بده  نکهیساعت بعد از ا مین-

  بخوره

 

  یآروم یناله دیچیپ منه یس یکه تو قفسه  یحس درد با

  .کردم
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آشنا و   یکی د،یچیپیگوشم م یزنونه تو یتا صدا دو

  :دیمنو شن  یآشنا ناله ی. صدابهیغر یکیاون 

  به هوش اومد نکهیاعه! مثل ا-

 

 به،یبود. زن غر وشیپر یبار شناختمش. صدا نیا

پشت پلکام افتاد و   یاهیکرد و دور شد. سا ییهاهیتوص

  :دمیشن  یترک ینزد  یاز فاصله وشویپر یصدا

صدامو؟ حالت خوبه؟   یشنویجان؟... م  نیثم ن؟یثم-

  ؟یدرد ندار

 

من خوِد درد بودم. از فرق سر تا نوک پام درد   درد؟

  .دیکشیم ریت  منه یس یقفسه دمیکشی. نفس که مکردیم

 

  یچشماتو باز کن دختر... مردم از نگران ن؟یثم-

. انگار که  تونستمینم یچشمامو باز کنم ول خواستمیم

. دادیخون م یبودن. دهنم مزه ختهیپلکام چسب ر یال

  .از درد  دیکشیم  ریتمام تنم ت
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از پلکامو باز کنم. البته  یکی  یصد زحمت تونستم ال  به

 ادیخاطر شدت ضربه و تورم زچشم چپم به  دمیبعداً فهم

  .اصالً قابل باز کرده نبوده

. چندبار با درد پلک زدم تا وضوح دمیدینم درست

تخت و   یخم شده بود رو وشیبهتر شد. پر میینایب

  :کردیمنتظر نگاهم م

  !یشکرت، باالخره چشماتو باز کرد ایآها... خدا-
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  :صورتمو از نظر گذروند یترحم و شفقت اجزا با

  شد؟ یکه چ ادتهی م؟یی کجا یدونیم-

 

 ریکه غ ییها... دستمانیپ ی هابود. دست ادمی متأسفانه

... عشق من... انقدر  مانیاز نوازش بلد نبودن. آخ پ

پس؟  یکجا بود دونستم؟یبودنو من نم ن یدستات سنگ

چشم باز کردم تورو  یها، وقترمان  یتو یچرا مثل مردا 

... که  یکه نگران و منتظِر به هوش اومدنم باش دمیند

  یپزشک میو کل ت یپرستارها دستور بد به یاخمو و جد

تا حاِل منو خوب کنن... کاش   یکن جیبس  مارستانویب

: یگفتیو م ینشستی . بغل تختم میاونجا بود 

 «قشنگتو باز کن ی... چشمانمیری»ش

 ای ؟یرنگم بود یطوس یهنوزم عاشق چشما  یراست 

 ...افتاده بودم از چشمات؟
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  :گرفتمیازش م یسراغ دیبا 

  ..وشیپر-

  جانم جانم-

 

به قدر  تمیو جانم گفتن؟! حتماً وضع وشی!... پرعجبا

نرم   وشویمثل پر یبود که زبون زن زی رقت انگ یکاف

لطفش شامل حالم   یعاد طیکنه، وگرنه که تو شرا

  :. گفتمشدینم

  ...مانیپ-

 

نازک و   یهازل زدم به لب دیو ام می... گفتم و با بنیهم

  :حالت دارش

  مانمیپ  ادی... میبخور ارمی ب یزیچ  هیحاال بذار -

 

  :دمینال هیو به حالت گر یچارگیب با
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  ...تورو خدا-

 

توقع داشتم  کنم؛ی چرا دارم التماس م دونستمینم خودمم

قصه رو  یمهربون تو  ینقش پر وشی اون لحظه پر

ببره باال و با خوندن ِورِد  شوییکنه، چوب جادو یباز

ظاهر بشه. اما  مانیبو«، پ ید یبا ب ید یب ی»ب

 نکشیبه ع یبود، دست نایکننده تر از ا  دیناام وشیپر

 :و گفت دیکش
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که   ی... ظهرمانیکجاست پ دونمیبه جون طاها نم-

داشتن تورو آماده  مارستان،ی من اومدم بزنگ زد  یمهد

عمل رو  ینامهت یرضا مانیببرنت اتاق عمل، پ کردنیم

ساعت  هیهم باهاش رفت.   یامضا کرد و رفت. مهد

  باهاش نبود  مانیپ یبرگشت ول یمهد شیپ

  !مگه من عمل شدم؟-

 

  :گفت دی مکث و ترد با

 نیشکسته، تو آرنجت پالت یآره... دستت بدجور-

  گذاشتن

  االن ساعت چنده؟-

  شبه  میاالن ده و ن-

بگو   رهیمیداره م نی... بگو ثمیزنگ بهش بزن پر-

  ادیب
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زخم لبت باز شد  نینکن، نچ... بب هیباشه باشه گر -

  ادیدوباره داره خون م

 لویلبمو پاک کرد. انگار سرم صد ک یگوشه یابا پنبه  و

ً یدق دونستمیبدنم نبض داشت. نم  یشده بود. همه جا  قا

  .کنهیبدنم درد م یکجا

 

  سوپ بخور، جون نمونده برات نیذره از ا هی ایب-

 

  .تکون دادم ینف یبه نشونه سرمو

 

به  دمیقول م یجانم... اگه سوپتو بخور  نیبخور ثم-

  زنگ بزنم مانیپ

 

  کشمیمن طاها، پسر کوچ  کردی دل فکر مساده  وشیپر

کنه غذا   میراض کردیم یسع  دیکه با قول و وعده وع

سوپو ببره باال و   یبخورم. کم مونده بود قاشق حاو
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دهنتو باز کن که فرود  ادیداره م مایهواپ نیبگه »بب 

  «ادیب

که داد در من اثر کرد، دهنمو باز   یکه بود، قول یهرچ

مشکل از   دونمیسوپو قورت دادم. نم یکردم و به سخت

. دادیزهرمار م یدهن من تلخ بود که مزه ایسوپ بود 

و  دیم جوشبودم که معده دهیهنوز قاشق دومو کامل نبلع 

 وشیبه سمت دهنم هجوم آورد. عق زدم. پر اتشیمحتو

و خجالت   ه ی. با گردهنم گرفت ریرو ز ی و ظرف دیفهم

  .اوردمیباال م
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  :کردیاز دور گردنم جمع م موهامو

  نداره آروم باش بینداره، ع بیع-

 

  وشینفس به صورت پردراومده بود. با نفس اشکم

  :بدم و گفت هینگاه کردم. کمکم کرد تک

 نیمنم سِر طاها که سزار ه،یهوشیب یخاطر دارو به-

 کردم بعده به هوش اومدنم حالت تهوع داشتم

  

  ربطی . خودش متوجه بمینگاه کرد  گهیبه همد همزمان

بودن حرفش شد: چرا که من زائو نبودم که قابل 

زن کتک خورده بودم  هیباشم. من  وشی با پر سهیمقا

رو مرتکب  نتایخ نیاز نظر شوهرش بدتر شکیکه ب

   .مجازاته نیدتریشده و سزاوار شد
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به   یخنک میباز بود. نس مارستانیاتاق ب یپنجره  یال

سرد و  طیبه جونم افتاد. مح یو لرز دیدرون اتاق دو

که به سکوت   هارک یرج یج یو صدا مارستانیب روحیب

رو به دلم  یبیو غم غر یدلتنگ گفتن،ی شب پاسخ م

  .نشوند

اتاق   یمون براخونه  یتنگ شد. برا مانیپ یبرا دلم

از دست  یخوشبخت ی خواب پر از آرامشمون برا

  گشتن؟یرفتمون... دوباره اون روزا برم

 

اشکمو    گهیاز طرف د یو دلتنگ یتنم از طرف درد

و تند  سوزوندیگرمم پوست صورتمو م  یدرآورد. اشکا 

 ریت امانیب منه یس یباعث شده بود قفسه دنمینفس کش

ناچاراً پرستارو   وشیبکشه. انقدر حالم بد بود که پر

  .کنه قیصدا زد که بهم آرامبخش تزر

 

 .فرو رفتم ی خواب ناآروم و تب آلود به
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 ��من  ناشناس
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که تو خونمون دارم راه   دمیدی: مدمیدیم ییهاکابوس 

با ترس  شه،یپام سبز م ش یمار بزرگ پ هی هوی رمیم

در   ره،یگیمار حالت حمله به خودش م ستم،یایم

دهانشو   هوی.  شهیتر مهر لحظه هولناک بتش یه کهی حال

که در  هیو تار رهیَمغاک ت  هیتِه دهانش شب کنه،یباز م

  .منهانتظار فرو بردن 

افتادم و  ریگ  کی قبر تنگ و تار هیکه تِه   دمیدی م خواب

و به  کنهینگاهم م تفاوتیو ب ستادهیقبر ا یرو مانیپ

  .دهینم یتیمن اهم یفغان و ضجه

 

نگران  وشی. پردمیپریها از خواب م کابوس  نیا با

  :دمینالیم یاو شکسته  دهیبر یبا صدا گرفتیدستمو م

  ومد؟ین مانی... پوشیپر-

 

. ومدیسراغم م یو کابوس بعد شدمیم هوشیدوباره ب و

  :دمینالیآلود م انیدوباره هذ

  ومده؟یهنوز ن مانی... پوشیپر-
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  زنگ نزد؟ مانی... پوشیپر-

  

 ...ادی بگو ب  مانویپ-

   

  نیزم یرو  وشیپر دم،یکه از خواب پر  یآخر یدفعه

. سالم  خوندی سجاده پهن کرده بود و نماز صبحشو م

  :نمازشو که گفت، برگشت سمت من

  دوباره؟ یشد داریب-

 

  :همون موقع در اتاق باز شد و پرستار اومد تو و

  .وقت داروهاست-

   

  یزیچ روزیکه از د دی شن وشیاز پر یوقت پرستار

داروهامو نداد، گفت که اول  ه،یم خالنخوردم و معده
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به خوردن  یلیم یبخورم. گرسنه بودم ول یزیچ دیبا

  .نداشتم
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به   تیگرم برام آماده کرد و با بسکو ر یش وانیل هی 

دوباره  دمیترسیچون که م خوردم، یخوردم داد؛ آروم م

 .ارمیباال ب
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صبح بود که پزشک معالج اومد و   هیساعات اول 

عالوه بر دستم، دوتا از   دمیچک کرد. فهم تمویوضع

 یقفسه یفرساهامم شکسته و منبع درد طاقت  دنده

اصرار کردم که   یلیهامه. خدنده یاز شکستگ م،نه یس

 هیحداقل   دیدکتر گفت که با یزودتر مرخصم کنن ول

   .نمبمو مارستانیهم تو ب گهیشبه د

 

و  قراری. بکردیم موونهیداشت د مانی از پ یخبریب

. زِن  دادیبهم نم  یجواب درست وشیکالفه بودم. پر

  یزیاگه چ شهی خبریاز ب دونستمینبود، م  یمحافظه کار

  .گهینم

من  یببره ول  یکرد از چند و چون ماجرا پ یسع چندبار

. ازش خواستم  زدمیسر باز م عیوقا فیهر دفعه از تعر

 فشیزنگ بزنم. به سمت ک مانیتلفن بهم بده تا به پ هی

 روزیاز توش درآورد و گفت که د مویرفت و گوش

با  مویگوش یمهد مارستان،یکه رسوندنم ب یموقع

مو هم بهم داد که  حلقه یخودش آورده، عالوه بر گوش
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قبل از عمل از دستم درآورده بودنش. حلقه رو با 

  مانویپ یشماره یمعطل یدستم کردم و ب ادیز یهغص

  زویهمه چ دیمن با یشده بود ول ریگرفتم. هرچند د

  .دادمیم  حیبهش توض

که ازش سراغ داشتم،  ین یوجود ذهن شکاک و بدب با

که از اون   یی نابجا  یهامعلوم نبود تا حاال چه برداشت

 .عکسا نکرده

که  ییهاسوِءظن  یو خودمو از همه  دادمیم حیتوض دیبا 

 .کردمیبود تبرعه م مهیعل

که سرم  یی بابت بال مانویپ تونستمیبعد از اون هم م 

کرده محاکمه کنم؛ من هم   مارستانمیب ی آورده و راه

بدم تا از خودش دفاع کنه و   یبه اون فرصت تونستمیم

   .ببخشمش یبعد به راحت

 

عصر اون روز تو   خاموش بود و من تا  شیگوش یول

 .و اضطراب دست و پا زدم یخبریب
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خاموش بود و من تا عصر اون روز تو    شیگوش یول

 .و اضطراب دست و پا زدم یخبریب

 

اومد  یبه پنج عصر بود که مهد کی ساعت نزد 

. دمیازش پرس مانیپ یدرباره  درنگی . بمارستانیب
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بود و نه به  خبریب وش یپر ینه به اندازه یمهد

  .خبردار خواستمیکه من م یااندازه

 

رفته بود تا  مارستانیب اطیاتاق نبود، به ح یتو  وشیپر

و حالشونو بپرسه.   رهیهاش تماس بگبا پرستار بچه 

. حق داشت! خودمم کردی به صورتم نگاه نم یمهد

حالت   نینگاه کنم. تو بدتر نهیونسته بودم به آهنوز نت

زدن   هیبخ یبود. برا دهیممکن بودم. موهام درهم و ژول

دو بند  یبه اندازه یکی بغل سرم، بخش کوچ یشکستگ

  یتارها نیبودن. خون ب دهیانگشت، از موهامو تراش 

بود و موهامو به هم چسبونده بود.   دهیموهام خشک

آرنج گچ گرفته بودن و آثار  ی مچ تا باال  یدستمو از باال 

به چشم  حسمیورم کرده و ب یهاانگشت نیب نیبتاد

بود،  فتهکه ازم ر یعرق تن و خون ی . بوخوردیم

بودم که بهم  یجهت ممنون مهد نیآزاردهنده بود و از ا

 .شه ینم کینزد

  یبرا یاتاق نشسته بود. عجلها یمبل گوشه یرو 

 ایگفتن نداشت و  یبرا ی حرف ایحرف زدن نداشت: 

شروع  دیاز کجا با  دونستیانقدر حرف داشت که نم
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  یبود. چون که اگه حرف تری کنه، احتمال دوم قو

هم نداشت که اونجور ساکت و متفکر   ینداشت، لزوم 

و  کردیاکتفا م لمحا دنیو به پرس نهیمن بش یرو به رو

 .رفت یم رونیب

 

 مانِ یگفت و از پ روزیباالخره سکوتشو شکست. از د 

که افسوس و  ی. با نگاهشناختمیکه نم ی مانی. پروزید

که   ییسرزنش رو توام داشت بهم فهموند که از ماجرا

 یبوده، خبردار شده. از حرفا الدیمن و م نیدر گذشته ب

 روحیب یتو فضا یآروم و جد ییکه با صدا یمهد

 روزیکه د دمیفهم د،یچیپی م مارستانیب
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با  مانیشدم، پ هوشیب نکهیبعد از ا روزیکه د دمیفهم

بلندم کرده. چندبار با بغض و   نیزم یاز رو یحاِل زار 

تنم پوشونده. از  یخشونت صدام زده. با عجله لباس

منو   کهیو در حال نهیخواسته پشت فرمون بش یمهد

عقب نشسته. مدام  یصندل ی بغلش نگه داشته، رو یتو

سر و   یدستاش رو یجا دنیو با د زدهیصدام م

 یهاو با زدن مشت  شدهیخود م یصورتم، از خود ب

که تندتر  خواستهیم یاز مهد ییجلو یبه صندل یعصب

 .بره

شده،   دیکه مثل گچ سف ییآشفته و سر و رو  یبا احوال 

گذاشته و موقع امضاء کردن  مارستانیتخت ب یمنو رو

و اشک  دهیلرزیعمل، دستاش م ینامه تی رضا یبرگه

 .نشسته نشیغمگ یتو چشما 
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  نیبعد از اون با گرفتن چند تا تماس و پرس و جو از ا 

  .دهیفهم الدویم  یو اون، جا

رفتار و حرکاتش داشته باشه  یرو یکنترل نکهیا بدون

. که حقشو بذاره کف دستش و بهش الدی رفته دنبال م

 یچه عواقب مانه یکه ماِل پ یبفهمونه چشم داشتن به زن

 .داشته باشه تونهیم

هم  یچشماشو گرفته، مهد یکه خون جلو  ییاز اونجا 

 .دست خودش نده یوقت کار کیهمراهش رفته که 

فرودگاهه و  الدیمعلوم شده که م از پرس و جوها، 

   .به مقصد کانادا ترک کنه  رانویا خوادیعازم سفر و م

 

 یرانندگ قانونی و ب زیآمجنون مانیفرودگاه؛ پ رنیم پس

نمونده که تصادف   یزیچ یراه چندبار  یو تو کردهیم

 .کنن
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خوشبختانه،   ایمتأسفانه  رسن،یفرودگاه که م به

  شیربع پ ک ی  مایکه هواپ گهیبهشون م تیمسئول گ

  کباریکه  گهیم ادیبا داد و فر مانیکه پ یو وقت دهیپر

پروازهارو چک کنه و مسئول   یکوفت ستیاون ل گهید

  :که  کنهیازش خواهش م تیگ

 «نی لطفاً صداتونو بلند نکن آقا»
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با مشت  ان،یگو راهیپرخاشگرانه و بد و ب مانیپ

که  یاشه یش  نیتریبه و یامحکم و کنترل نشده یضربه

  شکنهیم یبد یبا صدا نیتریو و زنهیهمون کنار بوده م

 .شهیهم آش و الش م مانیو دست پ

 

 یو سع کنه یاز محل دور م مانویپ یبه سخت یمهد 

آروم کنه و مأمورها رو مجاب کنه که   جو رو کنهیم

 گردونه،ینداشته باشن؛ تا روشو برم  مان یبا پ یکار

 گردهیو هر چقدر دنبالش م  نهیبینم مانیاز آثار پ  یاثر

 :کنهینم داشیپ

  

اومدم  یوقت یول مارستانیاولش فکر کردم اومده ب-

هنوز، احتمال دادم  ومدهین مانیگفت پ وشیو پر  نجایا

اگرم بود درو باز  ایاونجام نبود  یرفته باشه خونه ول

  کردمی که فکر م ییکه خاموشه. هر جا شم ینکرد.گوش

کنم. تو  داشینتونستم پ یممکنه رفته باشه، رفتم ول

  ؟یبهش زنگ نزد
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  :تکون دادم سرمو

  خاموش بود-

 

 وونهید دی اون حال و روز د یتورو تو یوقت روزید-

  نجایا  گردهیخاطر توام که شده برمشده بود. به

 

بسته بود و سوز غم ازش   خی یدیکه از ناام ییصدا با

  :گفتم شدیبلند م

  گردهیبرنم گهیاون د-
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  :جاخورده نگاهم کرد. دوباره گفتم یمهد

 من اصالً  شیپ ادینم گهید-

  

که  یم کز کرده بود و قلبحنجره یکه گوشه ییبا صدا و

  .هیگر ریشکسته بود زدم ز منه یس یگوشه

سرشار   یو درموندگ یدیمن که از ناام یهیگر یصدا

شوکه کرد. از جاش بلند شد اومد  شتریرو ب یبود، مهد

  :تخت کینزد

 ادیآروم باش... لبت داره خون م نیثم-

  

 ینبودم. به معنا ی... من آروم شدنادیکه ب ومدیم خون

  .کندمیداشتم جون م یواقع
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که به من دست داده   یامتأثر از حالت وحشتزده یمهد

بود به سمت در رفت و پرستارو صدا زد. دوتا پرستار 

  .وارد اتاق شدن

دوباره  خواستنیم کرد،یبا پنبه لبمو پاک م  شونیکی

کنن. با تموم ضعف و حالت   قیبهم آرامبخش تزر

 .مقاومت کنم کردمیم یکه داشتم، سع یدفاعیب

 

 رونیب خالف حرف پرستارها که خواسته بودن یمهد 

بود و  ستادهینرفت. طرف راست تخت من ا  ییبمونه جا

  .بده یبهم دلدار خواستیکننده م دواریام یبا حرفا 

. با تضرع  ارهیبرام م مانوی زود پ یلیقول داد که خ یحت

 قی و تمنا ساعد دستشو گرفتم و خواستم که مانع تزر

  :آرامبخش بشه، دستمو گرفت

 ینکن. دار هیگر ... آروم باش،نیباشه، باشه ثم-

 ینیبی با خودت؟ دستتو تکون نده مگه نم  یکنی م کاریچ

  سرم بهت وصله
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  یهاالتماس   رغمیکه دستمو گرفته بود، عل نطوریهم و

کنن.  قیمن، به پرستارها اجازه داد تا آرامبخش رو تزر

عجز منو    نیاز ا شتریو خودش روشو برگردوند تا ب

  .و نشنوه نهینب

 

که دوباره به  ی. منمانیمِن بدون پ چارهی من! ب چارهیب

 .ها پرتاپ شدمکابوس  نیقعر سرزم
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باشم و تو  داریب نکهیبود؟: ا رتریتحمل ناپذ کدومش

رو به  یبا حال فیکه اونطور خار و خف نمیبب یداریب

به   مارستانی تخت ب  یبود، رو مانیموت که هنر دست پ
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که بخوابم و کابوس مار و  ایآروم بشم؟  قی زور تزر

  نم؟ی خاک گور بب

 

 یعالم خواب به سر بردم ول یچه مدتو تو دونمینم

 یشدم دوباره شب شده بود، صدا اریهوش یوقت

  .گفتیم نوی ا هارک یرجیج

  یمهد نکهیمثل ا یچشممو باز نکرده بودم، ول هنوز

  :دمیشنیهم. صداشونو م وشیاتاق بود، پر یهنوز تو 

! برگرد یاخسته ؛یبمون ششیامشبو پ خوادینم گهید-

  هاتبچه شیخونه پ

  میکه تنهاش بذار شهی بمونه؟ نم ششیپ یپس ک-

. اون امانت می تنهاش بذار دی ! معلومه که نبا؟یگیم یچ-

بمونه   ششی پ ادینسترن ب زنم یدستمون. زنگ م مانهیپ

  امشبو

 نیکرد؟ آخه بب نیکارو با ثم نیکجاست؟ چرا ا مانیپ-

 یسالم رو بدنش نمونده... سر چ یجا  هیصورتشو! 

  زدتش؟ ی نجوریدعواشون شده که ا
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  خودشون دوتا نیب هیامسئله هینداره.  یبه ما ربط-

. زده دختره رو آش  ومدیخوشم ن مانیکار پ نیاز ا چیه-

که آب داده   یدسته گل ادیخودشم نم  چ،یو الش کرده ه

گفتن« از  مانی»پ روزیاز د ن؛ی... گناه داره ثمنهیرو بب

!  هیچجور زن یشناسی. مامانشو که موفته یدهنش نم

رنگ   مانیپ ذارهینم گهیحاله، د نیبفهمه دخترش تو ا

  نهیبب نویثم

بوده. مطمئنم خودشم  یداغونه. عصب مانمینچ... پ-

 یبرگه یداشت وقت یچه حال روزید یدی. ندمونهیپش

  عملو امضا کرد؟

دختره طفلک   نی... آخه ازنن؟یم ینجوری... ایهرچ-

زدتش؟ ضرب دستشو من  ینجور یجون داره که ا

 رستانیدب ادتهیداره،  ینیچه دست سنگ دونمیم دم،یچش

خونه   دیبودم رس دهیپسره د هیتو راه مدرسه با  رفتمیم

  زد تو گوشم؟ یچه جور

حرفاست؟! پاشو ببرمت  نیول کن توام... االن وقت ا-

دنبال نسترن   رمیهات. از اون ورم مخونه باال سر بچه 

  بمونه نیثم  شیپ ارمشیم
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مونده نسترن   نمیهم شش،یپ مونمیم نکرده. خودم مالز-

 نیو بره به خاله بگه. هم نه یوضع بب نیتو ا  نویثم ادیب

برامون  ل،ی مشترِک من نقل مجلسه تو فام یِ که زندگ

  شیزندگ یدشمن شاد بشه و آبرو مانمیپ خواد یبسه. نم

  که زنشو زده چهیبپ لی بره و تو فام
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رو پر کنه؟!  لیگفته نسترن قراره بره کل فام یحاال ک-

  یدیو زن منو توش د یآب خورد وانیل هیتوام 

 یکه ادعا مانیبرو بچه. زنم زنم نکن واسه من! پ-

تورو که  ش؛جه یشد نت نیا شدیم شیعشق و عاشق

  زنت دادن یزور گهید

  

از اون نخواستم به حرفاشون گوش بدم.   شیب

موندنم به  داریب ای دنی خوشبختانه اون لحظه خواب

فردا  دیدادم بخوابم، شا حی خودم بود، پس ترج  اریاخت

  .افتادیم یااتفاق تازه 

 

  .موند شمیاون شب هم پ وشیپر

اون شب، صبحونه بهم داد و با دستمال مرطوب  یفردا

آب گرم تا اونجا   یادستا و صورتمو پاک کرد و با کاسه

 وشیکرد. شرمنده بودم. پر  زی موهامو تم نیب شدیکه م

و  کردیکارهارو برام م نی در کمال خضوع و صداقت ا

از طاها  یاکردن خاطرات بامزه  فیبا تعر کردیم یسع

 .عوض کنه موه یروح
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چشمم به در اتاق.  هیبود،  میچشمم به گوش هی من 

 .ادیب مانیش منتظر بودم پهمه 

نموند و من از   یمخف وشیاز چشم پر دنم یانتظار کش 

 .بابت هم باز شرمنده بودم نیا

کرد و گفت که   نهیمتخصص ارتوپد دوباره دستمو معا 

  یر یگیروند بهبودمو پ ستی وتراپیزیف ییبا راهنما  دیبا

 .کنم

 تونمیموافقت کردن و گفتن که عصر م صمیترخبا  

  .برگردم خونه

دور چشمامو با دستمال   گهیبار د هی وشیظهر، پر  تا

بار تونستم پلک چشم راستمو   نیمرطوب پاک کرد و ا

درهم  وشی پر یهم باز کنم. چشم که باز کردم، چهره

  :شد

  داغونم؟ یلی! خه؟یچ-

  !قرمزه یلینه فقط... چشمت خ-
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 یصورتم نسبت به روز قبل کمتر شده بود ول التهاب

و درد همچنان با من بود. بعد از ظهر   یاحساس کوفتگ 

 .شدیم ترک ینزد صمیشده بود و ساعت ترخ

 

 یکی. رونیاز اتاق رفته بود ب یانجام کار یبرا  وشیپر 

بود،  یاو جاافتاده انسالیخش که زن مب ی از پرستارها

 کیاومد داخل اتاق. با لبخند بهم نزد لیوسا یسر هیبا 

  :شد
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رو   وکتیاومدم آنژ ،یشیمرخص م  یدار یبه سالمت-

  بردارم

  دیکنیلطف م-

 

 یپرستارها با ترحم و همدرد ینگاهمو گرفتم. همه و

 یسع وشی . هرچقدر پرکردنی نگاهم م یاناشناخته 

خوردن  نیکرده بود بهشون بقبولونه که من در اثر زم

  شونیهمگ یشدم، موفق نشده بود. و برا یختیاون ر

 یمحرز بود که به خاطر خشونت شوهرم راه

  .شدم مارستانیب

 

به پانسمان سرم انداخت و   یکه تموم شد، نگاه کارش

  :گفت

  ؟یکمکت کنم لباساتو عوض کن یخوایم-

  ادی نه ممنونم؛ االن همراهم م-

که داشت با همسرت صحبت   دمشید رونیآره اتفاقاً ب-

  کردیم
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  :پنهان نگاهش کردم یو با اضطراب متعجب

  دیکنیهمسرم؟... نه نه... حتماً اشتباه م-

  :زد یمطمئن لبخند

 یسرمد مان ی پ یمگه آقا کنم،یاشتباه نم زمینه عز-

  قد بلند و سبزه رو  یهمون آقا ست؟ی همسرت ن

 

 گهید کردم،یمونده نگاهش م  بازم ین یرفته و با دهن وا

  .نگفت یگفت و چ یچ دمینفهم

  .برده بود ماتم

به  ی. دستدیلرزیم نیر یتلخ و ش یجانیاز ه دستام

خوردم و مرتب   یتخت تکون یو تو دمیموهام کش

 ادیب مانینشستم. هر لحظه منتظر بودم در باز بشه و پ

 .ها شوق داشتمتو. دل تو دلم نبود. مثل بچه 
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شوق اشک تو چشمام نشسته بود و لبخند دلخور و   از

  .لبام بود. آخرش در باز شد یهم رو  یدلتنگ

دو روز گذشته  یتکرار یهایمالقات مان،ی پ یبه جا یول

 .اتاق یاومدن تو

 یحالت خشک و ژست گرفته  دنیبا د یو مهد وشیپر 

 .من متعجب شدن

  :خوردم  یفیتکون خف 

  کو؟ مانیپس پ-
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 ینگاه کردن و من به هردوشون. مهد گهیبه همد اونا

  :گفت یسؤال

  مان؟یپ-

 

  :گفت وشیسرمو تکون دادم. پر یجیگ با

  اومده؟ مانیپ یدیتو از کجا فهم-

 

  :دستمو از سِر تعجب تکون دادم رفت،یم  لیتحل صدام

  پرستاره گفت-

  :گفت یبا لحن تلخ یمهد

  ...رفت-

  :م تار شدشکسته  نگاه

  رفت؟! بدون من؟-
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  :بود یعصب  وشیپر

تا  میخودمونو کشت یمن رفت... منو مهد زِ یآره عز-

  قبول نکرد یاتاق ول یتو ادیب میکن شیراض

 

  :با اخطار گفت یمهد

  !یپر-

جان... اومد  نیثم مانیپ گهید ادیبذار بدونه. نم ه؟یچ-

کرد و رفت. گفت  هیتسو یرفت حسابدار  مارستانیب

  ...که میبهت بگ

 

  هیگر یکه رنگ و بو ییکرد. منتظر، با چشما مکث

  :با بغض گفتم کردم،یداشت نگاهش م

  ؟یکه چ نیبگ-

دنبالت چون اون  ادیبه مادرت که ب یزنگ بزن میبگ-

  ستین گهید
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  :قلبم مشت کردم  یو دستمو رو ختیر اشکم

 زنه ینم یحرف نیمن همچ مانی. پیگیبهم دروغ م یدار-

  

  :گو بودراست  یارحمانه یبه طرز ب وِش یپر
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کتکت زده؛ مطمئن باش   ینجور یکه ا هیتو همون مانِ یپ-

 زنه یم  میحرف نیهمچ

  

کلمه، شکست رو تجربه  یواقع یاون لحظه به معن من

  .کردم: قلبم شکست، غرورم شکست، باورم شکست

  :گفت یمهد

حالشو   ینیبی... اعه... مگه نموشیپر گهیبس کن د-

تو... خودم با  رونیبرو ب  ایبهش؟ ب یگی که م هیچ نایا

 زنمی حرف م نیثم

  

به من  ینگاه رفت،یبه سمت در اتاق م ینیح  وشیپر

  :انداخت و گفت 

 دیاز اولش با ن،یثم رمی گیا مامانت تماس مب رمیم-

 فرصت دادم مانی. اشتباه کردم به پکردمی کارو م نیهم

  

  :اومد سمت من ی. مهدرونیرفت ب و
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  یلیخ مانی پ یکه افتاده برا ییجان اتفاقا نیثم نیبب-

حساسه، زود  یلیخ ش،ی شناسی. خودت که مادهیز

اون عکسا هزار جور فکِر بد   دنی. با دهی رتیجوش و غ

خودش کرده. به جون مادرم قسم که اون حالش از   شیپ

 نتت، یلحظه بب  هی مردیکه داشت م دونمیتو بدتره. من م

مدتو  نیکه تموم ا دمیغرورش شکسته... تازه فهم یول

  گمیم یچ یفهمیبوده، م مارستان یدم در ب نشیتو ماش

مادرت بعداً که   یبوده... االن برو خونه   نجایهم ن؟یثم

و خودت   یباهاش حرف بزن یتونیتر شد مآروم  مانیپ

 یرو براش روشن کن هیاصل قض

  

فقط فرقشون  زد،یرو م وشی پر یهم همون حرفا یمهد

 یتو د یمثل مشت کوب قتویحق وشیبود که پر نیا

  لمیشده تحو چیبزک کرده و کادو پ یمهد یصورتم ول

  .دادش
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  یرو با لبخند تلخ دیکه از چشم دردناکم چک یگرم اشک

  :پاک کردم و گفتم

که   یبد یبا اون فکرا هیکه اصل قض یتو انگار مطمئن-

 متفاوته  کنهیم مانیپ

  

  شناسمیمعلومه که مطمئنم... من تو رو م-

 

  :کردمیم هیگر
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 نه مانیپ یول یجالبه که تو منو شناخت-

  

  :تخت نشست یگوشه

. اون عاشقه، آدم کنهیبا من فرق م مان ی... پنیثم-

با  تونهیبه وقتش م شه،ی عاشق فقط با عشق کور نم

خشم و غرور  ، یوونگیمثل تعصب، د گهیاحساس د یکل

 نیکه هست پر واضحه که تو ا یزیهم کور بشه. چ

چون  مانمیپ ،یکرد یرو ازش مخف یزیوسط چ 

 یجلو  یچ همهدفعه  هیانتظارشو نداشته، جا خورده و 

  بهش فرصت بده کمیچشماش وارونه شده. 

اون بود   دادیفرصت حرف زدن م دیکه با یما اون نیب-

دروغ گفتم   دونمینه من. اصالً نذاشت من حرف بزنم. م

رو  هیو اشتباهمو قبول دارم، کتکشم خوردم. اصل قض

  بهش بگو یاگه تونست گمیبه تو م

 

 .کرد  قیدق نگاهشو

  .کردم فیتعر یمهد یرو از اول برا یهمه چ 
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و شک کردنم به  امیکار یو مخف یمزاحم تلفن یهیقض

و شک مجددم  ابونیخ یشدنم تو بیتعق یهی. قضالدیم

 یرفتن دِم خونه  یم برااحمقانه  میو تصم الدیبه م

  :گفت شد،یتر مهر لحظه متعجب  یمهد یافهی. قالدیم

 شده؟ ی مزاحمت م الدیم یعنیخب -

  

  :تکون دادم سرمو

  رونیب نگیاز پارک دمیش ددم خونه دمیرس ینه، وقت-

  اومد. کار اون نبود

 

 یکرده وقت بتیو تعق شدهیکه مزاحمت م یحتماً کس-

 مانیاونجا ازت عکس گرفته و فرستاده واسه پ یرفت
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  آره البد-

  ؟ی شک ندار یاگهیبه کس د-

  :با سرزنش نگاهم کرد و

که   یسراغ آدم یبر خوادی دفعه خودت نم نیا یول-

  . بسپار به منیبهش مشکوک 

  رسهیبه نظرم نم یکس-

 

و با   رفتیجاش بلند شد و طول اتاق رو قدم رو م از

  :. گفتمزدیمشت به کف دستش م

  ؟یگ یم مانیبه پ-

@
mahbookslibrary



همه  نیبفهمه ا یوقت دونمی. هر چند م گمیمعلومه که م-

... کار شهیم یچقدر عصبان یکرد یرو مخف هیمدت قض

  ینکرد ی. کار خوب نیثم  ینکرد یخوب

  

و شکسته   مونیو پش صدای و ب دمیملحفه خز ریز به

  .کردم  هیزار زار گر

***  

 

و محکم به   د یمن رنگش پر دنیبا د دیرس یوقت مامان

 .خدا« گفت ایو » دی صورتش کوب

به حضور   توجهیو ب دیمامان بغضم دوباره ترک دنیبا د 

 .کردم هیبا صدا تو بغلش گر وش،یو پر یمهد

  یو مانتو مشک یبراش تنگ شده بود. روسر یلیدلم خ 

 نیکه از ب یاشده دیسف یبود و تارها   دهیپوش یرنگ

معلوم بود،  یروسر ریش از زرنگ کرده یموها

  .کرد شتری ب مویدلتنگ
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پناهگاه محکمو پاسخ   هیبه  وازمیاحساس ن حضورش

  .داد

سر و صورتمو   اطیو با احت رفتیم مصدقه قربون

و  کردینم هی. مامان شوکه بود. درسته که گردیبوسیم

دستاش سرد بود و تو  ینشده بود ول یمثل من احساسات

  :از تعجب نشسته بود یکدر یچشماش هاله 

دستاش بشکنه. نگاه کن دختر دسته گلمو به چه   یاله-

  انداخته. خودش کجا گم و گور شده؟ یحال و روز
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  :. مامان گفتگفتنی نم یچیه وشیو پر یمهد

  ذارم؟ی ازش. فکر کرده راحتش م کنمی م تیشکا-

 هی نجایو از هم رمیگیم مارستان یاز ب نو یثم یپرونده

  یوحش  اقتیلیمردک ب ؛یکالنتر رمیراست م

! نیزنیدر مورد برادِر ما حرف م نیخانوم... دار الیل-

 ً   ...لطفا

  اون برادرت رهیبره بم-

 

 وشیادامه بده که پر خواستیسرخ شده بود، م یمهد

دستشو گرفت و مانع شد. بعد هم چادرشو برداشت 

  .کردن و رفتن یاحافظسرش کرد و خد
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که از خونه با خودش آورده  یساک کهی در حال مامان

  :گفت کردی من بود رو باز م یلباسا یبود و حاو

نکن دختر قشنگم. چرا زودتر  هینکن مامانم... گر هیگر-

  زیدو روز عز نیتو ا یدیکش ی! چ؟یبهم زنگ نزد 

مگه من مردم؟...   ؟یکس و کار یمادر... مگه تو ب

 بشه  مونیش پشکه از کرده کنمی م یکار

  

  :گرفتم. نگاهم که کرد گفتم دستشو

  مامان؟-

  جانم؟-

  باشم نجایا خوامینم گهیخونه. د میفقط بر-

 

 .تکون داد ینگاهم کرد و سر حرفیب

 

به کمک مامان از تنم  مارستانویرنگ ب یآب  یلباسا 

 نییو خراش بود. مامان پا ی کبود یکندم. بدنم پر از جا

 یتخت که نشست تا کفشامو پام کنه، سرشو رو
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کرد. شوکه نگاهش   هیگر اریاختیزانوهام گذاشت و ب

  :کردم

نکن... باور کن حالم   هیمامان... مامان تورو خدا گر-

 ننک کنمیخوبه درد ندارم... مامانم خواهش م

  

  :بلند کرد سرشو

  باهات کرد یکار نیچرا همچ -

 

 

 ��من  ناشناس

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 
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. دیدست سالمم اشکشو پاک کردم. کف دستمو بوس با

  :گفتم

  مامان جون؟ میبعداً حرف بزن شهیم-

 

  امی. کمکم کرد از تخت بدیباال کش شوینیگرفت و ب ینفس

  .نییپا

  یمنم رفتم تو کرد،یجمع م لمویمامان داشت وسا تا

بار اوضاع  نیاول یتا بعد از اون اتفاق، برا سیسرو

  .نمیبب نهی صورتمو تو آ

. دور فتمیبود پس ب  کینزد ستادمیا نهی آ  یجلو یوقت

جا  یقیچشم راستم خراش عم ریچشمام متورم بود. ز

خون  یچشم چپم لخته  یدیسف یخوش کرده بود و تو
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افتاده بود. پوست صورت و گردنم پر از  یبزرگ

رنگ بود. فشارم افتاد. مامان  اهیبنفش و س یهایکبود

  :نه دورم کرد و گفتیآ یو از جلو  شمی نگران اومد پ

  همه کسم یشی مادر، خوب م ستین یزیچ-

 

  مویبار گوش  هی میبر رونیاز اتاق ب  میکه خواست یموقع

 یتینگاه کردم. مامان ازم گرفتش و خاموشش کرد. اهم

  .نداشتم مانیبه پ یدیام گه ی ندادم؛ چون به هر حال د

چشمام زدم. تا  یمامانو ازش گرفتم و رو  یآفتاب نکیع

نگاه متأثر و   ریمامان، ز نِ یکنار ماش میدیکه رس یوقت

 ی که با کنجکاو یو مردم مارستانیپرسنل ب زی ترحم آم

بود آب بشم. مامان مثل من   کینزد کردن،ی نگاهم م

منو گرفته بود و  یبازو رینبود. سرش باال بود و ز

بود. دو روز  نییپا یلیراه برم. فشارم خ کردیکمکم م

هم نخورده بودم و  یدرست و حساب یوعده غذا هیبود 

حالت ممکن به سر  نیترهم در افتضاح  یظر روحاز ن

  .دی: شکسته، خسته و ناامبردمیم
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. مامان دیبه آخر رس مارستانیب  لیطو یراهرو  باالخره

. خودشم پشت فرمون  نمیبرام باز کرد تا بش نویدر ماش

  .دادم هی تک شهینشست. سرمو به ش

حس   یول ت،یواقع ایبود  الیخ دونمیآخر نم یلحظه 

سرمو تکون دادم. مامان   هوی. دمید مانویپ نیکردم ماش

  :گفت

  شد؟ یچ-

 

  :فرو رفتم یصندل  یتو رمقیو ب دمیکش یآه

  ...یچیه-

***  
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هر چقدر اصرار کرد که حموم نرم، زخم سرم  مامان

گچ دستم ممکنه آب بخوره  ایس ممکنه عفونت کنه تازه

حتماً دوش  دیگوش نکردم. کالفه و عرق کرده بودم، با

  .گرفتمیم

. ارمیکمکم کرد لباسامو درب شمینم یراض  دیکه د مامان

فراوون   اطیدستمو پوشوند و با احت ی با کاور ضدآب

. بعد هم موهامو  دیکش فیو تنمو ل موهامو شست 

 .خشک کرد و داروهامو داد

و خواب آلودم کردن و کم کم چشمام گرم   جیداروها گ 

 .شد و خوابم برد
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بود. تنم همچنان کوفته   کی که شدم هوا نسبتاً تار داریب

  .. مامان غذا پخته بودسوختیبود و چشمام م

از سوپ رو تا قاشق آخرش به خوردم  ی بزرگ یکاسه

 .داد و بعد هم برام کباب درست کرد

  هیکم اشتهاتر بودم. بغض و گر شهیاون روزا از هم 

برام به  یوفادار پا به پام اومدن. زندگ ق یمثل دوتا رف

  .بود دهیبن بست رس

بدتر از  گهیو اوضاع د دهیبه آخر رس ایدن کردمیم حس

مامان   یاومده بود رو برا شی. اونچه که پشهینم نیا

 مانی. بهش گفتم که پف یکردم، البته با تحر فیتعر

شده.   یمزاحم داشتم و بهش نگفتم، عصبان دهیفهم

  .اوردمین الدیاز م یاسم گهید

که کرده باشم  مینکرد. معتقد بود من هرکار سرزنشم

  .ارهیسرم ب یینداشته که چنان بال نو یحق ا مانیپ

کردن   تیشکا  الیخیتونستم قانعش کنم که ب یسخت به

کرد   یبهتره بگم مامان، هر چقدر سع ایبشه.  مانیاز پ

  .کنم تیشکا مانیپ هیکنه که عل ینتونست منو راض
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ور بودم. تو خاطراتم بودم. تو عالم خودم غوطه  جیگ من

و دوباره اتفاقات   ومدمیبه خودم م هویو  زدمیپرسه م

تلخ شکستن برام   یو تجربه  کردمیافتاده  رو مرور م

خاموش بود. تلفن خونه  شیگوش مانی. پ شدیتکرار م

  .دادیرو هم جواب نم
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که پر بودن از  ییهاامیبراش فرستاده بودم. پ امیپ یکل

دست و پا  ،یدلخور ،یعشق، دلتنگ  ،یمونیابراز پش

  مونویکه زندگ یرفع سوِءتفاهم. سوِءتفاهم یزدن برا

 .و رو کرده بود ریز

که  خواستی. نمکردینم ییاعتنا مانیبود. پ دهیفایب 

 .بشنوه

 

  .منوال گذشت نیدو روز به هم 

 

سمج هنوز به   یهایبدنم کمتر شده بود. اما کبود درد

  یلیبودن. البته مامان اعتقاد داشت خ  یقوت قبل باق

رفته. مامان مثل  نیبهتر شدم و تورم صورتم از ب

  یازم پرستار یو به خوب دیچرخ یپروانه دورم م 

و با وجود تموم  پختیم یمقو ی. غذاهاکردیم

و حوصله مجبورم   برمن، با ص یلیمیو ب  ییاشتهایب

 .چند قاشق هم که شده غذا بخورم کردیم
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برام   شیبود که پزشکم چندتا آزما یخیسوم، تارروز  

بد  یلی. شبش خدادمیانجام م ستیباینوشته بود و م

زود   یلیکرده بود. صبح خ خوابمیب ی. دلتنگ دمیخواب

 عیروشن بود. سر میشدم. چراغ چشمک زن گوش داریب

 ی دعاها یباشه، ول مانیپ کردمیچکش کردم. خدا خدا م

. شماره ناشناس بود. شدینممن اون روزا مستجاب 

شهامت نداشتم که  یس. انقدرکه مزاحمه  دونستمیم

  ینخونده پاک کنم. با دست لرزون و نگاه امویپ

و موهن مزاحم از   فیباز کردم. لحن کث امو یبار پنفرت

 امیبود. تو متن پ دایپ امیتک به تک کلمات پ یالالبه 

کار   مانیپ یستادن اون عکسا برا اقرار کرده بود که فر

جدا بشم، تا  مانیخودش بوده. ازم خواسته بود از پ

 .هیچ یخودش بهم بفهمونه عشق واقع

 

م و متعفن از ظاهر و چهره  فیسخ یآخرم با کلمات در

  یزاریو با ب دمییهم سا یکرده بود. دندونامو رو فیتعر

خونه   یتو تونستمینم گهیخاموش کردم. د مویگوش

 .بمونم
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. مامان هنوز خواب بود. با هزارتا  شدمیم وونهید داشتم

 نیترو بزرگ دمیپوش رون یلباس ب یزحمت و بدبخت 

  داریمامانو ب نکهیکه داشتمو زدم. بدون ا یدود نکیع

  .رونیاز خونه زدم ب شاتی انجام آزما یکنم خودم برا 

  میها خلوت بودن. تصمصبح بود. کوچه   هیاول ساعات

چند  یبرم ول ادهیسرچهارراه پ یتاکس ستگاهیداشتم تا ا
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هام شروع شد. دنده یقدم که برداشتم، درد شکستگ

  .رفتمیراه م رمقی آروم و ب

 

شدم که از پشت  ینیماش یه ی لحظه بعد متوجه سا چند

س.  . مطمئن بودم مزاحمه کردیم بمیداشت تعق سر

موقع صبح از  نیخودمو لعنت کردم که چرا ا دمویترس

. تو ذهن زنهی که پرنده هم پر نم رونی خونه اومدم ب

فکر بودم که اگه بخواد مجبورم  نیخودم، تو ا بافیمنف

بشم و منو بدزده، با اون دست  نشیکنه سوار ماش 

  میو اوضاع داغون جسمشکسته که وبال گردنم بود 

از خودم دفاع کنم. من اونقدر  خواستمی م یچجور

بزنم و  ادی فر تونستمینم یشده بودم که حت فیضع

  .کمک بخوام

 یهم شد. با وجود درد شتریافکار آلوده ترسم ب نیا با

 نیراه برم. سرعت ماش ترعیکردم سر یکه داشتم، سع

گرفته بود. خودمو کشوندم  مهیشد. گر شتریهم ب

 ی. قفسهرفتی م لی. سرعت قدمام تحلرواده یپ یگوشه

. دستمو گذاشته زدمیو نفس نفس م دیکشیم ریت منه یس

برگردم عقب و با مزاحمه   نکهیا ئتقلبم. جر یبودم رو
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  یمتوقف شد و صدا نیماش هویرو بشمو نداشتم. روبه 

  .باز و بسته شدن درش اومد 

گرفتم و خم شده  واریکرده بودم. دستمو به د وحشت

  کینفر داشت بهم نزد هی. دمیکشیم قی عم یهانفس

  غیم گذاشت. جشونه  ی. دستشو رودی. بهم رسشدیم

 .و سرمو چرخوندم دمیکش یو کوتاه دهیترس

  .باز موند میخشکم زد و دهنم ن دنشیبا د 

, [20.03.21 23:28] 
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 یآرزو_باغفلک#

 

 

   .بود مانیپ

@
mahbookslibrary



و  دمیکش میبه روسر ی. دستکردینگاهم م حرفیب

نگاهم   رهیو خ می. مستقدیتپینگاهمو گرفتم. قلبم تند م

به خاطر   دمیبود. شا شهی. قدش بلندتر از همکردیم

 دهیبود که من پوش یراحت و ساده و تخت یهاکفش

  .بودم

 دمیلرزیداشتم م کرد؟یاونجا چه م یبه اون زود صبح

و  دیلغزینگاه کنم. چشمام م دیکجارو با  دونستمیو نم

  :که گفتم یبود وقت جونیصدام آروم و ب

  سالم-

 

  :از دهن افتاده یقهوه هیتلخ و سرد بود. مثل  صداش

  ؟یری م یکجا دار-

 

  :گفت انعطافیبغض کردم. اون ب من

  ...با توام-

  انجام بدم دیبا شی آزما یی... چندتامارستانیب-

  .پرحرف نگاهم کرد یسکوت با

@
mahbookslibrary



 

از حضورش شوکه بودم. تو سه روز گذشته  هنوز

کرده بودم که اگر  نیبا خودم تمر نهی آ  یبارها جلو

اون  یبگم، ول ایبرخورد کنم و چ یچجور دمید مانویپ

 دهیاز ذهنم پر زیهمه چ میهم بود  یلحظه که رو به رو

 .و گنگ بودم جیبود. گ

  :با همون لحن زبر و سخت گفت مانیپ یوقت 

  سوار شو-

 

  نکهینگاهشو گرفت و بدون ا عیباال اومد. سر نگاهم

 .منتظرم بمونه رفت و پشت فرمون نشست

  یسست و نامطمئن دنبالش رفتم و با حرکات یقدما با

درد خاطر نشستم. به یصندل یرو ریگُکند و نفس

 .بستم نویابروهام نشست و در ماش نیب یهام اخمدنده

رو به جلو بود اما حواسش پرِت حرکات  مانینگاه پ 

  .و کمکم کنه ادیکه سخته براش تا ن دمیفهمیمن بود. م

 

@
mahbookslibrary



 

 

 

, [20.03.21 23:28] 
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که خواستم  یوقت یبا خودش در جنگ بود، ول انگار

طاقت  گهیطولش دادم، د  یلیکمربندمو ببندم، چون خ

دستشو آورد جلو تو  یو کمربندو برام بست: وقت اوردین

حالتم شد   رییجام خشکم زد و راست نشستم، متوجه تغ

 .نگفت یز یچ یول

@
mahbookslibrary



و فندک   گاری. پاکت سدادیم  گاریس یبو ن یماش یفضا 

بود.  نیماش یخورده تو مهیقرص نبسته  هیبا 

بغل نگاهم به   نهیاز آ چرخوندم،یکه چشم م نطوریهم

 ینه یبدتر از آ مانیپ نیماش ینه یصورتم افتاد. انگار آ 

  ییخودنما شتریب های. کبوددادیمامان نشونم م یخونه 

که زده بودم، زخم خشک   ینکی. با وجود عکردیم

 دایچشمم پ ر یاز شکاف ز یلبم و قسمت یگوشه یشده

 .بود

 

نگاهم کرد.  ی چشم ریز ،یرانندگ  نیح یچندبار  مانیپ 

ها  من هنوز جرئت نکرده بودم نگاهش کنم. مثل بچه 

  یزی. اونم چمی ریکجا م دمیباهاش. نپرس کردمیم یبیغر

بوده. تا   مارستانیکه مقصد، ب دمینگفت. آخرش فهم

شد.   ادهی. زودتر از من پدمینزدم و نشن  یحرف میدیرس

ازش   یلیخ  دید ی. وقتداشتیاز من قدم برم ترع یسر

آشنا کنار هم   یبه یو مثل دوتا غر ستادیعقب افتادم، ا

 .میراه رفت

@
mahbookslibrary



انجام بشن. تموم  شاتیکرد تا آزما میهمراه حرفیب 

باعث شده   نی چشمام برنداشتم و ا یاز رو نکویمدت ع

  .جب نگاهم کننبود مردم با تع

تموم شد، دوباره به سمت  مارستانیب یکه تو کارمون

  ابونیخ یزود حرکت کرد و تو یلی. خمیرفت نیماش

پارک کرد.  ،ی دیدرخت ب یه یسا ریز ،یخلوت و آروم 

  حرفیب یاهی فرما بود. چند ثانحکم  نیماش یسکوت تو 

 .شد رهیبه جلو خ 

حرف زده و داستان مزاحم   یکه با مهد زدمیحدس م 

  :شد لیتبد نیقی. چند لحظه بعد حدسم به دهیرو شن

 

 شهیمزاحمت م گفتیم یکه مهد اروی نیا یهیقض-

  ه؟یچ

 

 ��آپ شد vip تو کانال 455پارت_#

 ��ر یز امیپ ت یعضو یبرا
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 .زدیو از ته گلو حرف م  یسختبه

داد و برگشت  رییو جهت نشستنشو تغ دی سؤالشو پرس  

زل زد بهم و منتظر جواب بود. منم رو  یسمت من. جد

بود. بعد از اون اتفاقات،  نییبهش نشستم و سرم پا

  :گفتمیم دیبا یمنم سخت بود. ول یحرف زدن برا

  دهیم امیش بهم پهست که... همه یکی-

  ؟یاز کِ -

@
mahbookslibrary



  :بستم و گفتم چشمامو

 س یاز چند روز بعده برگشتمون از پار-

  

  :پاش مشت شد یو دستش رو دیکش یپرحرص  نفس

  ؟یچرا بهم نگفت -

  دمیترس-

  !؟یاز چ-

  آرامشمون به هم بخوره خواستمینم-

 

  :زد یشخندین

  !یحفظ کرد  مونویچطور آرامش زندگ دمید-

  برسه نجایکار به ا کردمیفکر نم-

  ده؟یاعه!... نه بابا... مگه کار به کجا رس-

 

  :حرفمو گفتم یبه زخم زبونش ادامه توجهیب

@
mahbookslibrary



 یلی. خکردمیبود که م  یکار نیاز نظر خودم بهتر-

... نشد. نتونستم...  یبهت بگم ول  خواستمیوقتام م

  نخواستم

 وزیپف الدیبه اون م یو رفت  یبه من بگ ینخواست-

سِر مِن خر کنن که به ... هه... خاک بر یگفت

  مثل تو دل خوش کرده بودم ییگودروغ
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@
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  کردمی ... من فکر میکنیاشتباه م یبه خدا دار مانیپ-

 بمیداره تعق یکی دمیاون مزاحمم شده. اون روز فهم

 نیاره از ارفتم اونجا تا بهش بگم دست برد کنه،یم

دارم  یچه غلط دمیاونجا تازه فهم دمیرس  یکار. وقت

 رونیاومد ب  نگیبرگردم که از پارک خواستمی. مکنمیم

و   ی. از شدت ناراحتستیاون ن مممزاح دمیو فهم

  باال آوردم یمونیپش

 

 یدستشو به سمت صورتم آورد، ترس هوایب مانیپ

گفتم. با  «ینیباعث شد سرمو عقب بکشم و »ه یزیغر

صورتم   کیبهت به حرکتم نگاه کرد و دستش نزد

  :گفت یکننده و آروم  هیتوج یخشک شد. با صدا

  بردارم نکتویع خواستمیم-

  :و گفت دیدستشو عقب کش مانیو پ دمیلبمو گز من

  بردار  نکتویع-

  :تکون دادم یبه نف سرمو

@
mahbookslibrary



  باشه. بذار خوامینم-

 برش دار گفتم-

  

بردارم. تاب  نکویکرده بودم. دستمو باال بردم تا ع بغض

 عی سر نباری وار منو نداشت، او تحمل حرکات الکپشت 

  .برداشت  نکویدستشو جلو آورد و ع

به   ی. با مکث کوتاهدیخورد و اشکم چک  یتکون سرم

  .چشماش نگاه کردم

که باهام   یاز کار مویاومده بود تا دلخور شیپ یفرصت

. کردمیتمام نگاهش م تیکرده بود نشون بدم. با مظلوم

 .دیرسی هم شرمنده به نظر م یمتأثر و کم

 

که هر وقت شبا  دونستمیچشماش سرخ بود، م 

 شهیم ی نجوریچشماش ا  خوابهینم

, [20.03.21 23:28] 
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   .بود مانیپ

و  دمیکش میبه روسر ی. دستکردینگاهم م حرفیب

نگاهم   رهیو خ می. مستقدیتپینگاهمو گرفتم. قلبم تند م

به خاطر   دمیبود. شا شهی. قدش بلندتر از همکردیم

 دهیبود که من پوش یراحت و ساده و تخت یهاکفش

  .بودم

 دمیلرزیداشتم م کرد؟یاونجا چه م یبه اون زود صبح

و  دیلغزینگاه کنم. چشمام م دیکجارو با  دونستمیو نم

  :که گفتم یبود وقت جونیصدام آروم و ب

  سالم-

 

  :از دهن افتاده یقهوه هیتلخ و سرد بود. مثل  صداش

  ؟یری م یکجا دار-

@
mahbookslibrary



 

  :گفت انعطافیبغض کردم. اون ب من

  ...با توام-

  انجام بدم دیبا شی آزما یی... چندتامارستانیب-

  .پرحرف نگاهم کرد یسکوت با

 

از حضورش شوکه بودم. تو سه روز گذشته  هنوز

کرده بودم که اگر  نیبا خودم تمر نهی آ  یبارها جلو

اون  یبگم، ول ایبرخورد کنم و چ یچجور دمید مانویپ

 دهیاز ذهنم پر زیهمه چ میهم بود  یلحظه که رو به رو

 .و گنگ بودم جیبود. گ

  :با همون لحن زبر و سخت گفت مانیپ یوقت 

  سوار شو-

 

  نکهینگاهشو گرفت و بدون ا عیباال اومد. سر نگاهم

 .منتظرم بمونه رفت و پشت فرمون نشست

@
mahbookslibrary



  یسست و نامطمئن دنبالش رفتم و با حرکات یقدما با

خاطر درد نشستم. به یصندل یرو ریگُکند و نفس

 .بستم نویابروهام نشست و در ماش نیب یهام اخمدنده

رو به جلو بود اما حواسش پرِت حرکات  مانینگاه پ 

  .و کمکم کنه ادیکه سخته براش تا ن دمیفهمیمن بود. م
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@
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که خواستم  یوقت یبا خودش در جنگ بود، ول انگار

طاقت  گهیطولش دادم، د  یلیچون خ کمربندمو ببندم،

دستشو آورد جلو تو  یو کمربندو برام بست: وقت اوردین

حالتم شد   رییجام خشکم زد و راست نشستم، متوجه تغ

 .نگفت یز یچ یول

و فندک   گاری. پاکت سدادیم  گاریس یبو ن یماش یفضا 

بود.  نیماش یخورده تو مهیبسته قرص ن هیبا 

بغل نگاهم به   نهیاز آ چرخوندم،یکه چشم م نطوریهم

 ینه یبدتر از آ مانیپ نیماش ینه یصورتم افتاد. انگار آ 

  ییخودنما شتریب های. کبوددادیمامان نشونم م یخونه 

که زده بودم، زخم خشک   ینکی. با وجود عکردیم

 دایچشمم پ ر یاز شکاف ز یلبم و قسمت یگوشه یشده

 .بود

 

نگاهم کرد.  ی چشم ریز ،یرانندگ  نیح یچندبار  مانیپ 

ها  من هنوز جرئت نکرده بودم نگاهش کنم. مثل بچه 

  یزی. اونم چمی ریکجا م دمیباهاش. نپرس کردمیم یبیغر

بوده. تا   مارستانیکه مقصد، ب دمینگفت. آخرش فهم

شد.   ادهی. زودتر از من پدمینزدم و نشن  یحرف میدیرس

@
mahbookslibrary



ازش   یلیخ  دید ی. وقتداشتیاز من قدم برم ترع یسر

آشنا کنار هم   یبه یو مثل دوتا غر ستادیعقب افتادم، ا

 .میراه رفت

انجام بشن. تموم  شاتیکرد تا آزما میهمراه حرفیب 

باعث شده   نی چشمام برنداشتم و ا یاز رو نکویمدت ع

  .بود مردم با تعجب نگاهم کنن

تموم شد، دوباره به سمت  مارستانیب یکه تو کارمون

  ابونیخ یزود حرکت کرد و تو یلی. خمیرفت نیماش

پارک کرد.  ،ی دیدرخت ب یه یسا ریز ،یخلوت و آروم 

  حرفیب یاهی فرما بود. چند ثانحکم  نیماش یسکوت تو 

 .شد رهیبه جلو خ 

حرف زده و داستان مزاحم   یکه با مهد زدمیحدس م 

  :شد لیتبد نیقی. چند لحظه بعد حدسم به دهیرو شن

 

 شهیمزاحمت م گفتیم یکه مهد اروی نیا یهیقض-

  ه؟یچ

 

@
mahbookslibrary
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 .زدیو از ته گلو حرف م  یسختبه

داد و برگشت  رییو جهت نشستنشو تغ دی سؤالشو پرس  

زل زد بهم و منتظر جواب بود. منم رو  یسمت من. جد

@
mahbookslibrary



بود. بعد از اون اتفاقات،  نییبهش نشستم و سرم پا

  :گفتمیم دیبا یمنم سخت بود. ول یحرف زدن برا

  دهیم امیش بهم پهست که... همه یکی-

  ؟یاز کِ -

  :بستم و گفتم ماموچش

 س یاز چند روز بعده برگشتمون از پار-

  

  :پاش مشت شد یو دستش رو دیکش یپرحرص  نفس

  ؟یچرا بهم نگفت -

  دمیترس-

  !؟یاز چ-

  آرامشمون به هم بخوره خواستمینم-

 

  :زد یشخندین

  !یحفظ کرد  مونویچطور آرامش زندگ دمید-

@
mahbookslibrary



  برسه نجایکار به ا کردمیفکر نم-

  ده؟یاعه!... نه بابا... مگه کار به کجا رس-

 

  :حرفمو گفتم یبه زخم زبونش ادامه توجهیب

 یلی. خکردمیبود که م  یکار نیاز نظر خودم بهتر-

... نشد. نتونستم...  یبهت بگم ول  خواستمیوقتام م

  نخواستم

 وزیپف الدیبه اون م یو رفت  یبه من بگ ینخواست-

سِر مِن خر کنن که به ... هه... خاک بر یگفت

  مثل تو دل خوش کرده بودم ییگودروغ

 

 

 

 

, [21.03.21 16:09] 
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  کردمی ... من فکر میکنیاشتباه م یبه خدا دار مانیپ-

 بمیداره تعق یکی دمیاون مزاحمم شده. اون روز فهم

 نیاره از ارفتم اونجا تا بهش بگم دست برد کنه،یم

دارم  یچه غلط دمیاونجا تازه فهم دمیرس  یکار. وقت

 رونیاومد ب  نگیبرگردم که از پارک خواستمی. مکنمیم

و   ی. از شدت ناراحتستیاون ن مممزاح دمیو فهم

  باال آوردم یمونیپش

 

 یدستشو به سمت صورتم آورد، ترس هوایب مانیپ

گفتم. با  «ینیباعث شد سرمو عقب بکشم و »ه یزیغر

صورتم   کیبهت به حرکتم نگاه کرد و دستش نزد

  :گفت یکننده و آروم  هیتوج یخشک شد. با صدا

@
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  بردارم نکتویع خواستمیم-

  :و گفت دیدستشو عقب کش مانیو پ دمیلبمو گز من

  بردار  نکتویع-

  :تکون دادم یبه نف سرمو

  باشه. بذار خوامینم-

 برش دار گفتم-

  

بردارم. تاب  نکویکرده بودم. دستمو باال بردم تا ع بغض

 عی سر نباری وار منو نداشت، او تحمل حرکات الکپشت 

  .برداشت  نکویدستشو جلو آورد و ع

به   ی. با مکث کوتاهدیخورد و اشکم چک  یتکون سرم

  .چشماش نگاه کردم

که باهام   یاز کار مویاومده بود تا دلخور شیپ یفرصت

. کردمیتمام نگاهش م تیکرده بود نشون بدم. با مظلوم

 .دیرسی هم شرمنده به نظر م یمتأثر و کم

 

@
mahbookslibrary



که هر وقت شبا  دونستمیچشماش سرخ بود، م 

 شهیم ی نجوریچشماش ا  خوابهینم
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 انیامشب فصل دهم به پا vip کانال تو

 �👇�                 د یرس
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دوش گرفته و شسته رفته نبود.  شه،یهم برخالف

  ییپوست گندمگونش خودنما یچند روزه رو یشیرته

دستش  یو موهاش شونه نشده بود. دور پنجه  کردیم

که از موهام براش   یشده بود. هنوزم دستبند یچیباند پ

 .ساخته بودم دور مچش بود

تعلل کرد و  یبزنه کم  خواستیکه م یگفتن حرف یبرا 

 :دیمردونه پرس یبا بغض

  

  ؟یشم رفتخونه  یتو-

 

باز مونده نگاهش   ید و با دهانبا ضرب باال اوم سرم

  :هی گر ریزدم ز اریاختیکردم. ب

  یفکر نیچن یتونی... نه... چطور ممانینه... نه پ-

  ؟یراجع به من بکن
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. دیکشیم ریت منه یس یهم فشرد. قفسه یرو  لباشو

به خاطر بغض   ایاز درد خودم بسوزم  دی با دونستمینم

  .رهیم بگغصه  مانیپ نیسنگ

لبش فشار داد و بعد دستشو تو هوا به   یرو  انگشتاشو

به چشمام نگاه   میمستق کهی سمت لبام گرفت و در حال

  :گفت کردیم

  قسم بخور-

  :ختی ر اشکام

  به روح پدرم قسم... به جون تو-

 

نگاهشو از چشمام نگرفت. انگار   یالحظه  چند

صداقت کالممو از چشمام بخونه. بعد به رو  خواستیم

  .رو زل زدبه 
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. خسته بودم و میهمونجا موند حرفیرو ب یساعت مین

نخورده بودم و دلم ضعف   یزیدرد داشتم. از صبح چ

  مانیقار و قور شکمم بلند شده بود. پ ی. صدارفتیم

بهم کرد و استارت زد   ینگاه می. ندمیلبمو گز دیهم شن

  .و راه افتاد

 

شد. با   ادهیکافه رستوران نگه داشت و پ هی مقابل

بعد   یچشمم رفتنش به داخل رستورانو دنبال کردم. کم

  :و درو برام باز کرد ستادیا نیبرگشت، کنار ماش
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  .شو. صبحونه سفارش دادم ادهیپ-

 

با اون سر و  خواستیمخالفت کنم. دلم نم خواستم

مردم ظاهر بشم، اما صورت  شیشکل درب و داغون، پ

  .مخالفت نذاشته بود یبرا  ییجا مان،یپ ی پر اخم و جد

پام برداشت و درو برام نگه داشت تا  ی از رو فمویک

بشم. از شانس بد من رستوران هم شلوغ بود. رو  ادهیپ

بودن  اوردهی . هنوز صبحونه رو ن میهم نشست یبه رو

  :گفت انمیکه پ

  بده تویگوش-

 

کردم، دستشو به سمتم گرفته بود و منتظر بود   نگاهش

 مویباز کردم و گوش فمویبذارم کف دستش. ک  مویگوش

. از صبح خاموش بود. روشنش کردم.  رونیب دمیکش

. کردیداشت نگاهم م مانی برام اومده بود. پ امیچندتا پ

  یآخر یهاامیرو باز کنم و بدبختانه پ هاامیپ تونستمینم

  .بودو پاک نکرده بودم ستادهکه مزاحمه فر 
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گرفت. سرمو   ویآورد و گوش شتریدستشو پ مانیپ

  .نییانداختم پا

 

داره   دادینشون م دیکشیکه م یپرحرص ینفسا یصدا

  :گفت دیلرزیکه از خشم م  یی. با صداخونهی م امارویپ

و تو  گفتهیحرفارو بهت م ن یمادر ج.ده ا شرفِ یب نیا-

  ؟یبه من نگفت
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من به  شی وقت پ چیکه داد شوکه شدم. ه یفحش از

 مانیبود. پ نییفحش نداده بود. همچنان سرم پا یکس

  زیم ی. با دستش روشدیم تریعصب خوندی م یهرچ

  :و گفت دیکش یضرب گرفت. نفس عصب

 داشیامروز به شب برسه پ ذارمی... نمکشمشیم-

  کنمیم

 

رو زودتر براش   هی. با خودم گفتم کاش قضدیلرز دلم

  چیه نکهیمسئله رو بدون ا نیا تونستیگفته بودم، م

  یهنوز تو میحل کنه. گوش فتهیاتفاقا ب نیکدوم از ا

با اخم شماره رو   مانیبود که زنگ خورد. پ مانیدست پ

و  یبه سمتم گرفت. مامان بود. شاک وینگاه کرد و گوش

رفتم  تمیخبر و تنها با اون وضعینگران که چرا ب

نکردم؟ ازم خواست بگم کجام تا   دارشی چرا ب رون؟یب

دنبالم. مطمئنش کردم که حالم خوبه و خودم بعداً  ادیب

ان قانع نشده بود که تماسو هنوز مام  زنم،ی بهش زنگ م
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 یعصبان مانمیاگه بهش بگم با پ دونستمیقطع کردم. م

  یبا تلخ مانیکه پ فمیک یبذارم تو وی. خواستم گوششهیم

  :گفت

  بدش من اونو-

 

  بیو گذاشت تو ج دیاز دستم کش ویبا خشونت گوش و

که طبق   دونستیشلوارش. صبحونه رو آوردن. م

. واسه  خورمی نم یزیشروع نکنه منم چ مانیعادتم تا پ

 ییرو برداشت و واسه هردومون چا یقور نیهم

و تلخ بود. نگاهم   ی. عصبزدی. باهام حرف نمختیر

گرفت. هر یروشو م  کردمی من نگاهش م  یوقت کرد،یم

  یبه عشق و توجه ی. جوردمیبلعی لقمه رو با بغض م

ودم که حاال احساس خأل که بهم داشت عادت کرده ب

 .کردمیم
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شده  روحیتوجهش، بدون عشقش، پژمرده و ب بدون

  هیکه زده،  ییهاش منتظر بودم بابت کتک بودم. همه

  .ارهیبخواد از دلم درب ا یکنه  یمونیابراز پش یجور

  

رو که با هزار   یابود و آروم لقمه نییهمچنان پا سرم

که متوجه   دمیجویدست گرفته بودمو م هیزحمت با 

نگاهش شدم. سرمو بلند کردم. متأثر و   ینیسنگ

لقمه رو  نشینگاه سنگ  ری. زکردینگاهم م نیاندوهگ
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دستشو آورد طرف صورتم و من  هویقورت دادم که 

 .دمیب کش ناخودآگاه عق یدوباره سرمو با ترس

 

 !دمیترسیاز دستاش م گهید 

 یو قهرآلود شد و با دستمال ی. نگاهش عصباندیفهم 

که تو دستش بود و من تازه متوجهش شده بودم،  

لبمو پاک کرد، زخم لبم دوباره باز شده بود و   یگوشه

 یگوشه دیکشی . دستمالو با حرص مکردی م یزی خونر

لبم. صورتمو جمع کردم و به چشماش نگاه کردم.  

  :گفت نیخشمگ 

بهت دست بزنم از جات    خوامیم یوقت گهیبار د هی-

  !و تو دونمیمن م یبپر

 

تحمل کنم. بغضم شکست و وسط   تونستمینم گهید

  .هیگر ریچشم اون همه آدم زدم ز شی رستوران، پ

  :و شوکه نگاهم کرد متعجب

  ...نیثم-
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  نکهی. عادت نداشتم به امردمیم شیمهریز با داشتم

. رمیاشکامو بگ یجلو تونستمیانقدر باهام تلخ باشه. نم

با  یبا سرزنش، بعض ای : بعضکردنیمردم نگاهم م 

که کم هم بودن با  ایبا تعجب و بعض یبعض ،یکنجکاو

  .ترحم

. مگه نیکنینگاه م نیدار وی که »چ دیبهشون توپ مانیپ

گلوفشرده   ییو بعد رو به من کرد و با صدا لمه؟«یف

  :گفت

  ینجوریچته دختر... نکن ا-
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  ... بس کنوونهی... با توام دن؟یثم--

 

. چون زدمیو ضجه م خوردی تکون م هیاز گر هامشونه 

  یحال بدم نداره، کالفه دست  یرو یریاخطاراش تأث دید

و از جاش بلند شد و اومد کنارم  دیبه صورتش کش

  :گذاشت میصندل  یپشت ینشست. دستشو رو

  نکن هیگر-

 

و غضبناک بود. از  نیش غمگنگاه کردم. چهره بهش

  :تِه دل گفتم

  رمی االن بم نیهم خوادیدلم م-
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  :و آروم پچ زد کمیخم کرده سرشو آورد نزد گردنشو

  ...ششششیه-

 

که زانوهامون مماس هم بود؛  یانقدر م،یهم بود  کینزد

 یهم برا نی . فقط کنارم نشسته بود، همکردی نم یکار

بود.  متیکه چند روز تو حسرت حضورش بودم غن یمن

  :گفت مانیتر که شدم پآروم 

  نجایاز ا میبلند شو بر-

 .برداشت و قبل از من بلند شد فمویک و

 

  :گفتم میکه نشست نیماش یتو 

  خونه؟ میریم-

  :بهم کرد ینگاه مین

  برم  دیمادرت. من چند جا با یخونه برمتیم-

  کجا؟-
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  :نداد، دوباره گفتم جوابمو

  مان؟یپ-

  :نگاهم کرد گفتم یوقت

 کاریچ …ترسمیمن م مانیپ ؟یبر ی خوایکجا م-

  ؟ی بکن یخوایم

چپ نگاه  میکه به زندگ ی ناموسیبرم اون ب خوامیم-

  کنم دایکرده رو پ

  ؟یبعدش چ-

  :داد رونی کرد و نفسشو با آه ب نگاهم

  کنمیفکر بعدشو بعد م-

  دنبالم؟ یایبعدش م-

  ؟یگردیدنبالت برم امیب-

 برگردم؟ یدوست ندار-
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دوست دارم. جواب سؤالمو   ینداشته باش من چ یکار-

  بده

  !میفراموش کن  ویکه همه چ  خوامیمن فقط م-

فراموش کنم...   ویکه تو باهام کرد یمن بتونم کار رمیگ-

  ؟یکه باهات کردمو فراموش کن یکار یتونیتو م
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نبود.  هایسادگ نیندادم. فراموش کردن که به ا یجواب

ما   یخودشو رو  ریصبر الزم بود تا گذر زمان بتونه تأث

  .بذاره

  :گفت مانیپ

  نیچن یمجبورم کرد نکهی واسه ا تونمیوقت نم  چیه-

  !ببخشمت  ارمیسرت ب ییبال

 

  :زدم ینیتلخ و غمگ لبخند

  ...ی!... اُکیدونیواسه اشتباه خودتم منو مقصر م-

 

  :و داد زد دیکوب یافرمون ضربه به

تو  یکه هر بار زل زد یی... تویآره... آره تو مقصر-

تا   یکه آدم حسابم نکرد یی... تو یچشامو بهم دروغ گفت

که شوهرتم... آخه   یبه من، به من ،یدرد دلتو بهم بگ

 یازم که فکر کرد یدید یمدت چ نیتو ا معرفت؟ی چرا ب

 رتمیاگه با غ یمواظبت باشم؟ که فکر کرد تونمینم

  تونم فراموش کنم؟ی م یکن یباز
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  :هام روونه شدگونه  یدوباره اشکام رو

  من که صدبار گفتم غلط کردم-

 

که از بغض و   یبلند یاز کوره دررفت و با صدا شتریب

  :گفت د یلرزیخشم م

غلط کردم   ن؟ی ثم کنهیعوض م ویغلط کردم گفتِن تو چ-

منو بهم   یبه باد رفت  رتیغرور و غ تونه یگفتنت م

زمانو به عقب برگردونه که من   تونهیبرگردونه؟ م

  جفت دستامو بشکونم تا نخوره تو صورتت؟

  نکرده ییخدا یکنی آروم باش قربونت برم... سکته م-

که عرضه نداره از  یمرد اقتیبذار سکته کنم، ل-

که   نهیا کنهیناموسش مراقبت کنه و دست روش بلند م

  رهیبم

تا  رمی... نگو عشق من... خدا کنه من بممانمینگو پ-

... تورو خدا آروم نمیحال و روز نب  ن یا یتورو تو

  ؟یکنم تا آروم بش کاری . آخه چریبگ
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  :دور فرمون مشت شد دستاش

که اون  نهیاونم ا کنه،یآرومم م زیچ هیاالن فقط -

که جرئت کرده چند ماه مزاحم ناموسم بشه رو   ی.ثوید

  نمک دایپ

***  
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مونده بود  یمامان. چند متر یمنو رسوند خونه  مانیپ

  :که گفت می به خونه برس

  تون؟دِم خونه  هیک نِ یماش-

. در نمیبرداشتم تا واضح بب نکمویبلند کردم و ع سرمو

اونجا تعجب کرده  لیسه نِ یماش دنیخودمم از د کهی حال

  :بودم گفتم

 باست یبرادر شوهِر شک نِ ی فکر کنم ماش-

  

  :نگاهم کرد یو فکر ار یهوش مانیپ

  کنه؟یم  کاری چ نجایا-

  دونمیمن نم-

 

کمربندشو باز    دمید یمتوقف کرد و وقت یاگوشه  نویماش

  :گفتم کنهیم

  تو؟ یایم-
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  :نگاهم کرد زیت

  ام؟ین-

 

از  یلیچون مامانم خ ،یا ینکردم بگم »کاش ن جرئت

هم   یاز طرف فته«،یو ممکنه دعوا راه ب هیدستت شاک

 خوادیکه م لهی به خاطر حضور سه مانی مطمئن بودم پ

  .بره دیتو، اگرنه که قبلش گفته بود کار داره و با ادیب

 دمیکش رونیب فمیخونه رو از ک دی. کلمیشد ادهیدو پ هر

  .تا درو باز کنه مانیو دادم به پ

  یتا من برم تو. من چند قدم ستادیباز کرد و کنار ا درو

 .راه افتادم یبه سمت دِر ورود مان،یجلوتر از پ

دِر سالن  یره یدستگ یکه دستم رو ن یبه محض ا 

عقب رفتم و  یاز تو درو باز کرد. کم ینشست، کس

  .چارچوب در ظاهر شد  یتو لیسه

و   حرفیخورد و ب کهیورت و دست من ص دنید با

  .نگاهم کرد رهیخ
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  داشیاز کجا پ نی: »اگفتمیشده بودم و تو دلم م معذب

همچنان نگاهم   د،یدینم مانویکه پ یدر حال لیشد«؛ سه

پشت سرم حس کردم.  مانویپ یه یسا هویکه  کرد،یم

ً یتقر و دستشو پشت کمرم  ستادیبه من ا دهیچسب  با

گم کرده،   ییبا دست و پا مان،یپ دنیبا د ل یگذاشت. سه

اونجا بودنشو   لیدل دهیبر دهیبر یماتکرد و با کل یسالم

کار داشته، اون  اوشیداد: گفت که چون س حیتوض

  یبره. و با خداحافظ خوادیرو رسونده و االنم م بایشک

 .از مقابل ما رد شد ،یاشتابزده
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که نه جواب سالمشو داده بود نه خداحافظشو،  مانیپ

رفتنش   ریدرهم مس یشده و صورت زیر ییحاال با چشما 

 .کردیرو دنبال م

  دمیبود که د دهیهم نرس  اطی هنوز به وسط ح لیسه 

منو، که  یشلوارش برد و گوش بیدستشو تو ج مانیپ

گرفت.  یاشماره  مکثیبود درآورد و ب ششیهنوز پ

شو به انگشت اشاره ؟یکنیم کاریچ دمیازش پرس یوقت

گذاشت و با اخم نگام کرد،   شینیب یرو س،یه ینشونه 

آورد و منو عقب  منه یس یبعدم دستشو سمت قفسه

  .دیکش

  یبودم که صدا مانیتو بهت حرکات مشکوک پ هنوز

  ستیا اطی وسط ح لیبلند شد. سه لیسه یزنگ گوش

و سخت آشفته بود.  دیکشیبلند نفس م مانیکرد. پ

 یزنگ گوش دمیتماسو قطع کرد و در کمال تعجب د

  .هم قطع شد لیسه
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  لیسه یدوباره شماره رو گرفت و دوباره گوش مانیپ

نگاه  مانیباز به پ مین ی زنگ خورد. با بهت و دهان

به من   کردینگاه م لویبا نفرت سه کهیکردم، در حال

  :گفت

 ی اینم رونیشد ب میتو خونه هر چ یریم-

  

  لیبودم. مزاحمم سه جیقلبم شدت گرفته بود و گ ضربان

مثل   یریز... چطور ممکنه پسر آروم و سربه ایبود؟ خدا

  چطور شک کرد بهش؟  مانی! پلیسه

 

 ییانگار که به خودش اومده باشه با قدما لیسه

شد و  وونهید مانیفرارگونه به سمت در حرکت کرد. پ

قدم رفتم عقب.   هیو  دمیکش یاخفه  غیسمتش. ج دیدو

تو  دیگرفت و با مشت کوب  شوقهیاز پشت  مانیپ

داشت  یسع لی. سهدمیکش غیصورتش. من دوباره ج

 یباز کرد ول اطویهول داد و در ح مانویفرار کنه، پ

بهش  دیرس مانینذاشته بود که پ رونیقدم به ب هیهنوز 
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 هاوونه یو مثل د دادیبهش م یکیرک یهاو  فحش 

  .زدشیم

تا چشمش  مانیکامل باز بود، رفتم سمتشون. پ اطیح در

 .و از اونجا دورم کرد دیکش ادیبهم افتاد سرم فر
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در   کردیم یهم سع لی. سهکینکردم برم نزد جرئت

مشت  هیاز خودش دفاع کنه و دست کم  مانیبرابر پ

دست  مانیکه به پ یدر برابر خشم و جنون یبزنه ول

 .از دستش ساخته نبود یداده بود، کار 

 

مامان و  کردن،یاز در و پنجره نگاه م هاه یهمسا 

  .رونیاومدن ب دهیترس ییهول و صدا یبا حرکات بایشک

  ییشکمش گذاشته بود و با چشما یدستشو رو بایشک

  مانویداشت پ  یشده؟ مامان سع یچ دیپرسیگشاد شده م

  .تونستیجدا کنه؛ نم لیاز سه

 دونمیاومدن مداخله کردن. نم هاه ینفر از همسا چند

و نور قرمز   ریآژ یخبر کرد. صدا سویپل یاون وسط ک

و  کردمیم هیش گر. من همهدیچیتو فضا پ سیپل نیماش

  .کشتشیکه ولش کنه داره م کردمیخواهش م مانیاز پ

 

منم خواستم همراه  ،یقرار شد همه برن کالنتر یوقت

تر از دورگه که بم یینذاشت، با صدا ی برم ول مانیپ

  :کالم گفت کی بود  شهیهم
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  .امیتو خونه تا ب نیتو کجا؟! برو بش-

 

  .میخونه موند  بایرفت. من و شک مانیهمراه پ  مامان

خاطر ضرب و به مانیپ دمیترسیم کردم،ی م یقراریب

  .تو دردسر فتهیب لیشتم سه

. دیمنو د یسر و وضع و اوضاع آشفته یوقت بایشک

براش   انویکرد آرومم کنه. جر یبرام آب قند آورد و سع

باز مونده به حرفام گوش کرد و  یکردم. با دهن فیتعر

  :آخر گفت

که  یصبح دمی... دلیسه نیا  هی. عجب لجنشهیباورم نم-

اصرار کرد که اون منو  نجایا امیب خوامیبود م دهیفهم

  ی. ایینجایتو ا دونستهیم شرفیها...پس ببرسونه 

منم  رسهیزنگ زدم، االن م اوشیکثافت. تف. به س

  لیتف بندازم تو صورت سه هیتا  یکالنتر رمیباهاش م

 

براش گفت و   ویهمه چ بای. شکدیرس اوشیزود س یلیخ

 یباهاشون برم ول خواستی. دلم میبا هم رفتن کالنتر
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اعصابش  یکاف ی. به اندازهدمیترس مانیاز واکنش پ

   .دوشش یبشم رو  یبار خواستمیخرد بود، نم
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. تلفن خونه رو  شدمیم وونهیتو خونه داشتم د ییتنها

مامان و  ی برداشتم و شروع کردم به گرفتن شماره

 .. هر دوشون خاموش بودنمانیپ
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  .ها گذشتساعت 

آور مرگ  یو انتظار مارگونهیب یکه تو اضطراب یساعات

  .به سر کردم

 

از پنج عصر هم گذشته بود که مامان برگشت  ساعت

  یآب خورد. جلو یخونه. تنها بود. خسته و تشنه. کم

  :آشپزخونه راهشو سد کردم

کجاست؟ نگهش   مانیپ گمی م یریمامان... چرا طفره م-

  داشتن؟

  کنه تیشکا  لینذاشت سه اوشینه... س-

  نجا؟یا ومدیبا تو ن مانیپس چرا پ-

  . ضمناً حالشم خوب نبودومدیهمون بهتر که ن-

 

بگه و   یزیچ  خواستی. مزدیمشکوک حرف م مامان

  :. با التماس گفتمگفتینم

حالش خوب نبود؟  یچ یعنیشده؟  یمامان تورو خدا چ-

  مان؟یچش شده پ
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مبل.  ینگاهم کرد. دستمو گرفت و منو نشوند رو مامان

نگاه کرد و   مده یترس یبه صورت و چشما یبا دلسوز

  :گفت

 یو خودت به حد کاف  ستیحالت خوب ن دونمیم-

که ندونه من از اولش با  هیک نیثم ی. ولی ناراحت هست

  ازدواج مخالف بودم نیا

  :سرمو تکون دادم جیگ

  حرفاس؟ نیاالن چه وقته ا ؟یگیم نویمامان چرا ا-

 مانیپ گفتمیها بهت ماتفاقاً االن وقتشه... اون موقع-

متعصبه، زودجوشه، تو طبعت با اون فرق داره باهم به 

  یکفش و گفت هیتو  ی. پاتو کردنیخور ی مشکل م

باهاش فرار   ی... پاشدیستاد ی. تو روم اخوامشیم

  یومدیو چند روز خونه ن  یکرد

  شمیم وونهیمامان... مامان به خاطر خدا... من دارم د -

  ؟یگردیم یتو گذشته دنبال چ  ی. تو دارکشمینم گهید
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. االن به حرف من گردمی حال امروزت م لیدنبال دل-

  به طالق رسهینگفته بودم کارت م ؟یدیرس

 

ردم. الل شده بودم. احساس وحشت نگاهش ک با

  :الکن گفتم ی. با زبوندمیاشتباه شن کردمیم

امروز، نرم   میحرف زد مانی... منو پی... طالق چیچ-

  ادیتا ب نجایشده بود. گفت بمونم ا
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  یبرا دونستیبه تأسف تکون داد. نم یمامان سر 

به خاطر اشتباهم سرزنشم   ایدل بسوزونه  تمیوضع

  :کنه

... گفتم اگه بهت زور گفت نیهمه بهت گفتم ثم نیا-

 یقبول نکن. از حقت نگذر. تحت امر اون نباش ول

  یمشترکه. گفت یبهش دروغم نگو... دروغ آفت زندگ

از کجا  مانیپ ی. گفتهیها مصلحتدروغ نیا یگفت ؟یچ

 کاریدارم چ دونمیمن خودم م یبفهمه، گفت خوادیم

  کنمیم

  ؟یگیم یدار یمامان چ-

 یبه زور گوش مانیپ ،یکالنتر میدیامروز که رس -

عکس تو  یو روش کرد. کل ریازش گرفت و ز لویسه

  ...بود، از تو شیگوش
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 دهیفهم الدویم شی. مامان داستان رفتنم پدمیگز لبمو

  :انداختم. مامان گفت نییبود، سرمو پا

 الد؟یم یدم خونه  یمن چرا رفت زیآخه دختر من... عز-

 یشناسیتو که شوهرتو م ؟یبا چه عقل  ؟یبا چه منطق

اونم  ؟یکرد کشیتحر  یواسه چ  هیچجور مرد

خودت   شی... اصالً شوهِر آدم به جهنم، تو پینجور یا

 یدوست سابقت کار درست شیرفتن پ یفکر نکرد

  ستین ی. کار قشنگستین

اصالً...   مونمیبهم زخم نزن... خودم پش گهیمامان تو د-

 نیبا ا دونستیاز قبل م نارویا یهمه مانیآخه پ یول

باهاش حرف زدم،   مارستان،یوجود امروز منو برد ب

 یعوض لیبود که منو زده... خب اون سه مونیاونم پش

  ومدهین مانیکه پ هیمن چ ریتقص شده،ی مزاحم من م

  دهینم وو جواب تلفنم نجایا

  هینبود...  الدی فقط عکسات با م کهیاون مرت یتو گوش-

 هم بود  گهیعکس د  یسر

  

  :گفتم رتی بهت و ح با
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  !؟یچه عکس-

  واسه پاگشا میمامانا رفت یکه خونه  ادتهیاون شبو -

 

رجه گشاد شد و صورتم اون لحظه چشمام چند د مطمئنم

بگه، خدا  خوادیم یمامان چ زدمیرنگ باخت. حدس م

 یگفتم که... دعاها یحدسم غلط باشه، ول کردمیخدا م

  شدیمن اون روزا مستجاب نم

 

  یتو عکسه روسر اوش،یو س  بایعکس تو بود با شک-

  یروسر یاومد رفت مانیسرت نبود، بعدش که پ

مشابه...  یهات یتو موقع گهیعکس د ی... وکلیدیپوش

رنگ از  ،یگفتیمدت بهش دروغ م نیتو ا دیفهم مانمیپ

 یتو کالنتر دیرخش پر
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بود، دست  بایشک ی... اون عکسا رو گوشی... ولیول-

  آخه؟ کردیم  کاری چ لیسه

  کش رفته بایشک یگوشمردِک چشم حروم از رو -

 

  کیچشمام برگشت و نزد  دم،یدیمامانو تار م یافهیق

  یبود از حال برم. مامان با شتاب اومد سمتم. منو رو
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آب قند برام آورد و انگشتر طالشو   یوانیمبل خوابوند. ل

  ختیتوش انداخت و هم زد. چند قطره ازش تو دهنم ر

 

  :که برام مونده بود لب زدم  یتتمه توان با

من... اون... اون   یگفت؟ درباره  یچ مانیمامان... پ-

  د؟یکش شی حرف طالقو پ

 

مامان. احساس سرما   یها زل زدم به لب دیو ام میب با

 .رفتی. روحم رفته رفته از تنم مکردمیم

مادرانه نگاهم   یش شده بود و با دلسوزمامان غصه 

و   ارمیکمتر به خودم فشار ب خواستیو ازم م کردیم

 ی از همه چ مینداره و حاال سالمت  یسود یمون یپش نکهیا

  :دمیبه حرفاش نال توجهیتره. بمهم

  حرف از طالق زد؟ مانیمامان بهم بگو... پ-

 

  :تکون داد دیبه تائ یسر کالفه
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  تونهیم ستمیمن که ن گهی گفت حق طالق که داره، د-

 داشته باشه خوادویکه م یایزندگ

  

 کردم یدعا م کهیبستم. در حال یدیبا درد و ناام چشمامو

  ...افسوس یخواب باشه... ول یهمه چ

 

***  

 

افتاده بود   نی زم یکه رو ی اطراف دختر  یاد یز تیجمع

  یکردم، صدا یجمع شده بودن. از دور داشتم نگاه م

 ی س توکه مشخص بود مادر دختره یزن  یو زار هیگر

. شروع کردم به قدم برداشتن سمت دیچ یپ یاتوبان م

  .تیجمع

زن و دختر   یکه به تماشا ییآدما نیداشتم از ب یسع

نشسته بودن، راه خودمو باز کنم. با هر قدم  هوششیب

تر و آشناتر به   کیزن نزد هیگر یصدا داشتمیکه بر م

 کینزد نی زم ی. به دخترک افتاده رودیرس یگوش م
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شدم. چهره ش پشت به من بود. کنار تنش زانو زدم و 

. به محض برخورد  نمکردم صورتشو برگردو یسع

زدم. با  خی دالوصفشیزا یانگشتم با صورتش از سرد 

برگردوندن صورتش ماتم برد. حس کردم تمام بدنم 

  ...لمس شد
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خود من بودم ... وحشت  نکهیخداجون... ا دمیدیم یچ

 یزده دو قدم به عقب برداشتم و ناخودآگاه به چهره 

  :شدم. ناباور زمزمه کردم رهیخ کردیم هیکه گر یزن

   ...مامان-

 

  زدم داد

  مامان-

 

 ی . جورکردیم  هی.. فقط گردی شنیمنو نم یاون صدا یول

خواست خدا رو از بردن من   یکه انگار م زدیضجه م

   ..منصرف کنه

   شده ی.. چ نجامیمامان من ا-

   منو نیمامان بب-

   مامانم-

 

@
mahbookslibrary



راه رو باز کردن ... چند تا مرد با  تی جمع دمید هوی

 جانیدستشون بود اومدن و تن ب یکه رو  یتابوت

تابوت   یمنم رو رو  کردیکه مامان ادعا م یدخترک

 ونیگذاشتن. اونا تابوتو بردن و مامانم دنبالشون ش

  ...کنان  راه افتاد

  مامان نرو-

  تنها نذار نجایمامان منو ا-

   نجامیمن ا-

 نیحس کردم پاهام به زم هویدنبالش برم که  خواستم

به پاهام و بعدشم به روبه رو نگاه  دهی.. ترس دهیچسب

نگران مامان و  نیمتعجب، غمگ یکردم و با چشما

شد و  یپام خال ری انگار ز هو یخودم مواجه شدم!  یرو

سقوط کردم و سقوط کردم و سقوط، انگار که سقوط 

  .بود انیپای پرتگاه ب هی که نداشت؛ انگار  ییمن انتها

  

زده چشمام و باز کردم ... دهانم خشک شده  وحشت

  ممرده دمی... خواب د دمیبود. خواب د
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قصه   ینجایتا به ا دم،یکه از خواب پر یشب  مهین همون

  .رو نوشتم

صبح بود. خسته  میبه ساعت نگاه کردم، ده و ن دوباره

که اون روزا مدام مهمون لحظاتم   یتابیو ب یخوابیاز ب

   .فتر گذاشتم و دفترو بستمد یبودن، قلمو ال 

 

   نه؟ ایما دوتاست  یآخر قصه گهیاونجا د دونستمینم

 نیا ای میشدیدوباره کنار هم ما م مانیمنو پ دونستمینم

  موند؟یمِن تنها م کیمن شده تا به ابد  یما

  

  

  فصل نهم انیپا                              
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 فصل دهم شروع

  

و سردرگم و  وارونیبودن... هذ یآلودغم یروزها 

ها دست از سرم بر . کابوسکردمیم یآشفته زندگ

  .داشتینم

که از آب  یبودم، مثل ماه خبریدور و ب مانیپ از

  .زنهیله مافتاده و له رونیب
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   .دمیتب لرز  یروز تمام تو هشت

کرد تا   یسرم بود و ازم پرستار یتمام وقت رو مامان

 میهمچنان وخ  میاوضاع روح یباالخره تبم قطع شد، ول

نه حرف  کردم،ی اتاق حبس م یبود. کل روز خودمو تو

که  ییهابه زور سرم خوردم؛یو نه درست غذا م زدمیم

 زدیو بهم م ومد یم مارستان،یتبسم، موقع برگشتن از ب

  .سِر پا بودم

بود و منو  دهیاز هم پاش یچشم بر هم زدن یتو میزندگ

  .میشده بود سروسامونیب مانیپ

 

من؟ خوب   یب یکردی... عشق من، چه ممانیپ

اصالً ؟ غذا چطور؟  یخواب داشت  ؟یدیخوابیم

فقط  یعادت کرده بود های آخه تازگ ؟یخوردیم

 یعاشق من ؟یهنوزم عاشقم بود ؟یدستپخت منو بخور

  !که باهات صادق نبودم

 

و تر و  دیرسی مامانو داشتم که تو اون روزا بهم م من

  یکردی م کاری تنها بمونم. تو چ ذاشتینم کرد،ی خشکم م
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ها بهت  وقت نجور یتا ا ینداشت یعشق من؟ تو که مادر

که تورو از   برسه. آخ... لعنت به من... لعنت به من

  .خودم روندم

 

هم   ی. انگار بدنیگرم تابستون هم از راه رس یروزها 

: شب و خوردی بر نم ایدن نیا یکجا چیبودِن ما به ه

ها پرنده رفتن،یو م ومدنیم گهیروز از پِس همد

  یآوازشونو بخونن، درخت زردآلو موندیم ادشونی

مثل هر سال، پر بار و ثمر شده بود،   اط، ی ح یگوشه

بود و قلب منم با تموم  راهبه  یگل محمد ی هاعطر بوته 

  .دیتپیهنوز م یگرفتگ

 رونیبهم غالب شد و از تخت ب یزندگ یروی آخر ن دست

 .اومدم

رنگ، پژمرده  دهی. صورتم پرستادمیا نهی آ  یرو به رو 

  هام آب شده بود و دور چشمامبود. گونه خونیو ب

وزنم  لوینشسته بود. مطمئن بودم چند ک یکدر یهاله 

  .زدیکم شده، آخه لباسام به تنم زار م
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سر  یدر برابر جبر و جوشش زندگ دینبود، با یاچاره 

: که رفتمیپذیرو م یزندگ قت یو حق اوردمیفرو م میتسل

 چیباالتره، که ه زیاز همه کس و همه چ یقدرت زندگ

اتفاق بد، هر چقدرم که بد  هیتا ابد تو ماتِم  تونهیکس نم

  یارایقدرت هست که  هیبمونه. فقط  یباشه، باق

 یرو داره و اون مرگه... ول یزندگ رابردر ب یستادگیا
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نفس نداشتم من هنوز زنده بودم. هر چند اون روزا هم 

 .ماما نفس داشت

 

کند شده، کم کم   شیاتیکه عالئم ح یبدحال ضی مثل مر 

  .برگشتم یبه زندگ

تر و صورت و بدنم روز به روز کمرنگ  یهایکبود

 .آخرهم محو شدن

 یکه برا یدیشش هفته بعد گچ دستمو باز کردم. ام 

رفت. تو اون مدت  نیداشتم کم کم از ب مان یبرگشتن پ

نشد.   ی ول رمیکردم باهاش تماس بگ یسع یلیخ

تو  گفتیبود. م اطالعیگرفتم اونم ب یسراغشو از مهد

چند هفته نه شرکت رفته نه کارخونه. خونه هم   نیا

  :ستین

  باالخره گردهیبرم ادینگران نباش با خودش کنار ب-

  بندرعباس نرفته؟-

بندرش حرف زدم گفت اونجام   یخونه داریبا سرا-

  ستین
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  براش افتاده باشه ینکنه اتفاق-

  ستیبچه که ن ؟یچه اتفاق-

 

 دیباشم. کل تونستمینبودم، نم الیخیب یمثل مهد من

 نکهیروز بعد از ا هیخونه همراهم نبود که بتونم برم، 

  یگچ دستمو باز کردم آژانس گرفتم و رفتم خونه. کل

از  یخبر  یت منتظر موندم ولساع کی یزنگ زدم و حت

و   دهید فونیمنو از آ دینبود. با خودم گفتم شا مانیپ

 یهم دلم لک زده بود برا  یاز طرف کنه،باز  خوادینم

از   یواه یبهونه هیبا آوردن  نیمون؛ واسه همخونه 

 .خواستم درو برام باز کنه منی الب

قدم داخل گذاشتم. با  هیدرو باز کردم و  ی ال  اطیبا احت 

  ریو غصه به قلبم سراز یدلتنگ  ایدن هیهمون قدم اول، 

  :شد. بغضم گرفت. درو آروم بستم و صداش زدم

  مان؟یپ-

مون ها بود که خونه . انگار سال دیچیخونه پ یتو صدام

   ه،یخال
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  :غم گرفته بودن یبو وارهاشیو د در

  مان؟یپ-

  ؟یاخونه  مانیپ--
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. نییپا ادیها بنبود. هر لحظه منتظر بودم از پله یخبر

  :خواستم دوباره صداش بزنم

  ...میپ-

  .کفشم حس کردم ریرو ز یز یشکستن چ یصدا هوی که

پام نگاه کردم و تازه متوجه اسباب شکسته   ریز به

ساعت، گلدون و  یهاشهیوسط سالن شدم، خرده ش

. جلوتر که  خوردیخونه به چشم م  یجا یظروف تو جا 

شده و خرد  دهیکوب نیزم  یهم رو یویت دمیرفتم د

شکسته،  یویت  یجلو  یهاک ی فرش و سرام یشده. رو

بود! همون  من. خون شدیم دهیخون د یده یآثار خشک

 .روز نحس 

خودمو   یها غ یج یکتک خوردنم و صدا یهاصحنه  

 ی نیسنگ یذهنم تکرار شد و وزنه  یتو مانی پ یادهایفر

  .دیقلبم قرار گرفت. اشکم چک یرو

. ومدهیاصالً خونه ن مانیمدت پ نیتو ا  ومدینظر م به

با  رفتم،یها باال مکه از پله ینیاشکامو پاک کردم و ح

  :دوباره صداش زدم ده،یفایب یدیام

 ؟ییکجا مان؟یپ-
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  .جا رو گشتم. همهنبود

 یاتاق خواب. تخت خوابمون بهم دهن کج یتو رفتم

و  دیچ یگوشم پ یهامون توخنده ی. صداکردیم

خاطرات شروع شد. تک تک اون خاطرات...  یشکنجه 

گذشته   نی ر یخاطرات ش یو تداع یادآوریجالبه که 

 .رات تلخزجرآورتر بود تا خاط 

 

  یمثل طناب مانیرو گذروندم. نبودن پ یالحظات کشنده 

. احساس  شدیتر مشد دور گردنم که هر لحظه تنگ 

زانو زدم و دستامو  نیزم ی. رو شمیدارم خفه م کردمیم

  .کردم هیها گرصورتم گذاشتم و زار زدم. ساعت یرو

 

. از جام بلند  رفتیم یکیغروب بود. هوا رو به تار دمِ 

به صورتم زدم. سرمو که باال   یآب سیسرو یشدم و تو

  کنه،یو داره بهم نگاه م ستادهیگرفتم حس کردم پشتم ا

  :به روش زدم ینی زده. لبخند غمگدلخور و غم 
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  ...معرفتیب دیدلم پوس مان؟یپ ییکجا-
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سرم پر از صدا بود.  ی. توشدمیم وونهید داشتم

  .نمشیبیدارم م  کردمیحس م  بستمیچشمامو که م 

. نمیماتمکده بب هیخونه رو شکل  خواستینم دلم

ها رو کنار زدم. مانتومو ها رو روشن کردم و پردهچراغ 
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جمع کردم.  نی زم یرو از رو هاشهیدرآوردم و خرده ش

  .دمیکش یکف سالن رو ت

  .ختیری چشمام مبود که از  اشک

. وسواس زدمیباهاش حرف م المیتو خ هاوونه ید مثل

. مدام  ادیدر م یصدا کردمی ش حس مگرفته بودم، همه

  ایصدا اومده  نمیبب کردمیراهرو و چک م  یتو رفتمیم

  .نه

گذاشتم و   یآور بود. آهنگ خونه بدجور عذاب   سکوت

رفتم آشپزخونه. زده بود به سرم... شروع کردم به غذا  

بشقاب خودم و  یو تو دمیدو نفر چ یبرا زویپختن. م

  :دمیرو به روم غذا کش یِ الیبشقاب آدم خ

  ...گهی شروع کن د-

  

  .کردیدرد م مانینبودن پ یجا

دردناکم  یها هیگر یصدا ضجه زدم و انعکاس صدا با

آخر زدنو تجربه کردم. تموم  میبه س .دیچ یخونه پ یتو

 .کردم نینقش بر زم زویم  یرو  لیوسا
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و   ساختمیم  ییایاگه با اشکام در یبود. حت دهیفایب 

بازم اوضاع همون بود.  کردمیخودمو توش غرق م

 .نبود مانیپ

خسته و شکسته به اتاق خواب رفتم و   یبا تن و روح  

بغل زدم  مانوی. بالش پدمیتخت دراز کش  ی رو وارن یجن

اشکام دوباره از  کهی در حال دم؛یو عطرشو نفس کش

هم   یگرم و داغدارم روون بود، پلکامو رو یچشما

  .گذاشتم

*** 
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سالن،  یدرو نگه داشتم و اومدم تو یرهی دستگ آروم

  نینکنم. پاورچ داریمواظب بودم مامانو از خواب ب

مامان متوقفم   یکه صدا رفتمیها مبه سمت پله  نیپاورچ 

  :کرد

  خانوم نی ثم ریاُُغر بخ-

 دمیپا چرخ  یپاشنه  یهم فشردم و رو یرو  پلکامو

  :سمت مامان

  مامانسالم -

 

  :کرده بود. چند قدم به سمتم اومد اخم

 هیاالن  ن؟یکنه ثم دایوضع ادامه پ نیقراره ا یتا ک-

خودت و صبح  یخونه  ی ریس هر روز عصرا مهفته

  ؟یگردیبرم هیپف کرده از گر یروز بعدش با چشما
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 یهر روز دار ؟یدوباره شروع نکن شهیمامان م-

  ی گیم نارویهم

به حرف من؟ چرا  یگوش کرد یهمه گفتم تو کِ  نیا-

اون خونه   یبا رفتن تو ؟یخودتو آزار بد یدوست دار

.  شهیدرست نم یچیگذروندن ه هیو شب تا صبحو به گر

  ؟یخسته نشد یفیبالتکل نیخودت از ا

توام به هم  یآرامش زندگ دونمیمامان. م دیببخش-

  ختمیر

 

  :چشماشو بست کالفه

! دخترم من ی کنی ناراحتم م  شتریب ا،یگیکه م ینجوریا-

پوست  هینگاه به خودت بنداز،  هی به فکر توام. 

. رنگ به روت نمونده. من مادرم...  ی استخون شد

چشمام قطره  یم داره جلوجگر گوشه  نمی طاقت ندارم بب

  یمثل روح سرگردون زندگ ی. دارشهیقطره آب م

  یکنیم
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مبل افتادم  یآروم رو  و میاز سرم برداشتم و تسل شالمو

  :دادم هیتک شیو سرمو به پشت

 هی مانیکنم مادِر من؟ پ کاری کنم؟ تو بگو که چ کاریچ-

که   یی... هرجانیزم یقطره آب شده و رفته تو

  ستیکه ن ستیرفتم دنبالش، ن تونستمیم
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و  اهیبشه، دوباره بزنه س یکه چ یکن داشیپ یخوایم-

  کبودت کنه

 باشه... زخم بزن بهم-

  

هم گذاشتم. اومد کنارم نشست و دستمو  ی پلکامو رو و

  :گرفت

حال  نیطاقت ندارم تو ا زمی. عززنمیدخترم زخم نم-

  نمتیبب

 

  :نگاهش کردم جونیب یچشما  با

  مامان؟-

  جانم؟-

  اصالً  تونمی... نمشمیتموم م مانیمن بدون پ-

  :و مترحم نگاهم کرد متأثر
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هم بازم   شیپ نیاگه دوباره برگرد یجان، شما حت نیثم-

 نی ب یاز حد اختالف فکر شی. بادیم شیپ یمشکل نیچن

  شماست

فرصت  هینه مامان. نه. من عهد بستم با خودم که اگه -

  گمیهرگز بهش دروغ نم گهیداشته باشم د گهید

نگاه به   هی. یشیدور م تیتو با اون از خوِد واقع-

 ،یبود یقبل از اون چجور آدم ادیم ادتی خودت بنداز: 

  کرده کاری باهات چ نیبب

  کردم،یم یزندگ یچجور  مانیقبل از پ ادی نم ادمیاصالً -

  !کردم؟یم  یاصالً زندگ

منو!؟ اون روز  یحرفا  یشنوی. می. وانیثم یوا-

.  رهیحق طالق داره بره طالق بگ نیبه من گفت ثم مانیپ

  دنبالت ادیاون ب یاون وقت تو منتظر 

  گفته یزیچ هیبوده،  یعصبان-

ساقط  یشده؟ از زندگ یهمه زن طالق گرفتن چ  نیا-

  شدن؟
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طالق بند  یگ یم یکلمه رو نگو. وقت نیا گهیمامان د-

  لرزهیو تنم م شهیدلم پاره م

فراموش  یهمه چ . یگذرونیهم م ییدوران سودا نیا-

  «عشق بزرگ  هی ی»حت شهیم

 

  :دمیبا دستام گرفتم و کالفه نال سرمو

  مامان بس کن-

 یزندگ یتون یبهت بگم تو بدون اونم م خوامیفقط م-

  یانقدر بهش وابسته باش ستی خوب ن ،یکن

 

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

@
mahbookslibrary



 _در_شب یقصه_ا#

 387پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

خط بخوره ترسناک   میاز زندگ مانیپ نکهیتصور ا یحت

روز فراموشش کنم  هیفکرشو بکنم که  تونستمیبود. نم

نبودم.  مانیبدوِن پ یو فراموشم کنه. نه. من آدم زندگ

. آخ که چقدر شد یسردم م کردمیبه نبودنش فکر م یوقت

  ...خواستیدلم آغوششو م

خاتمه   یبه اون بحث تلخ و دوست نداشتن نکهیا یبرا

  .بدم از جام بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقم

 

***  

 

دوباره اون بحثا با مامان  نکه یاز اون روز، واسه ا بعد

  .مانیخودم و پ ینرم خونه   گهیدادم د حیترج  اد،ین شیپ
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و باغچه رو آب   اطیح یهوس کردم برم تو یغروب دمِ 

از   یدستم داشتم که مامان با ظرف یتو لنگویبدم. ش

 یگوشه یصندل یو رو اطیح یو تنقالت اومد تو وهیم

  :نشست اطیح

  نیبش کمی. ن یثم گهید ایب-

 

آبو بستم و رو به روش نشستم. من اون روزا  ریش

حرف زدن نداشتم. مامان  یاکثراً ساکت بودم. حوصله

 ی حرف بزنه و منو از الک انزوا  شتریب کردیم یاما سع

  :بکشه رونیخودم ب

درد داشته.   یاز سِر ظهر گفتیزنگ زد. م بایشک-

سر بهش  هی رفتمیباشه. کاش م مانیدرد زا ترسهیم

  زدمیم

  یرفتیخب م-

  یمونیآخه تو تنها م -

  فکر منو نکن -
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  شیش فکرم پمجبور شم شبو بمونم، همه  دیآخه شا-

دلش برات  یلیخ  بامیشک م؟ یبا هم بر یخوا یتوئه. م

  تنگ شده

خونوادش رو به رو  ای اوشی اصالً... دوست ندارم با س-

 بشم
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  :گفت دینگام کرد و با ترد قیدق مامان

  ...نیثم گمیم-

  :کردم. گفت نگاهش

  افتاده زندون لیپسره سه نیا گفتی م بایشک-

 

  :ادامه داد کردم،ینگاهش م کنجکاو

هم به تموم اتهامات   لیکرده. سه تیشکا هشیعل مانیپ-

حکمشو   ش یو مزاحمتاش اعتراف کرده. چند روز پ

 گفتیم با ی. شکدنیحبس براش بر یدادن، چند ماه

خوردن.  ی ش با هم به مشکل جدو خونواده اوشیس

  رهیبگ تیرضا مانیاز پ ادی ب خواستهیم اوش یماماِن س

تاوان  د یبا قشهح لینذاشته، گفته سه اوشیس یول

  که کرده رو پس بده یغلط

  !دادگاه نخواستن؟ یچطور منو تو -
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کاراشو   یهمه گفتیم با یخودشم نبوده؛ شک مانیپ-

پدِر   یپرونده از دوستا یانجام داده. اتفاقاً قاض  لشیوک

  بوده مانیپ

 یقاض یکثافت بره به درک. من اگه جا لیاون سه-

 دادمیبودم حبس ابد بهش م

  

  :از جام بلند شدم و به سمت خونه رفتم. مامان گفت و

  ؟یریم یحاال کجا دار-

  مانیپ لیاز تو وسا تونمی م نمیخودم، بب یخونه  رمیم-

داشته  یازش خبر دیکنم، شا دایپ لشویوک یشماره

  باشه

 

خونه شب شده بود.   دمیکارو هم کردم. تا رس نیهم

رفتم و شروع کردم به   مانیبالفاصله به اتاق کار پ

 گشتن
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  مان،یزدِن پ حرف  یموقع تلفن یبود که قبالً چندبار ادمی

  زنهیبه اسم »جالل« حرف م یکه داره با مرد دمیشنیم

 .لشهیکه وک گفتیو م

  .گشتمیم یاز جالْل نام  یتلفن  ایدنبال آدرس  دیحاال با 
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 یکه معموالً رو  یالپ تاپش، سالنامه  یها ل یفا کشوها،

  دمیعا یزیگاوصندوق رو گشتم اما چ یبود، حت زشیم

  .نشد

نشستم و  زشیپشت م یصندل یو کالفه رو دیناام

اتاق  لیو وسا واریدرو د یدادم. چشمام رو هی سرمو تک

افتاد که  مانیپ فینگاهم به ک هویکه  خوردیُسر م

شد  یدیام یمثل بارقه  فیافتاده بود. همون ک یاگوشه

 .و دلمو روشن کرد

 

گشتم که آخرش   یاشتابزده برش داشتم و دنبال نشونه  

کنم که روش نوشته   دایرو پ یتیزیموفق شدم کارت و

  «،یدادگستر کی هیپا لیشده بود »جالل نورنژاد، وک 

   .شماره تماس ثبت شده بود ییاسم هم چندتا ریز

  یکه رو یهمراه یبرداشتم و شماره لمویموبا عیسر

 یتماس کم  کونیکارت بودو زدم اما قبل از فشردن آ

 .مکث کردم
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و اون سراغ  نیچقدر سخت بود از ا گفتم؟یم دیبا یچ 

  نکهینداشتم. قبل از ا یاچاره  ی! ولرمیشوهرمو بگ

سبز رنگو فشردم و  کونیبشم آ دیدوباره دچار ترد

  .و کشدار به انتظار نشستم یطوالن ی هاپشت بوق 

 یبم، جد یکه صدا شدمیم دیاز جواب دادنش ناام داشتم

  :دیچ یپ یگوش یتو یاو جاافتاده 

  .بله-
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  :صاف نشستم ناخودآگاه

  نورنژاد؟ یسالم. آقا-

  دیسالم خانوم. بفرمائ-

  مانیهستم. همسر پ یمیعظ-

  

کالمش بود، مکالمه رو ادامه  یکه تو یت یهمون جد با

  .داد

  :گفت که دمیازش پرس مانیدر مورد پ یوقت

باهام تماس   ش ی. چند وقت پخبرمیب مانیمتأسفانه از پ -

به اسم  یکس هیعل نامهت یشکا هیگرفت و گفت که 

  .کنم میتنظ «یاحمد  لی»سه

 ریپرونده رو که بهم گفت، گفتم چون درگ موضوع

پرونده هم راحته و   نیم و اکارخونه  یحقوق   یکارها
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از کارآموزهامو بفرستم  یکی رسه،یم  جهیزود به نت

کار تو  یشد و گفت که هر چ یدنبال کاراش، عصبان

 نیشرکت و کارخونه دارم کنسل کنم و بچسبم به ا

  یاحمد لیسه دادگاه یمدت هم که کارا نیپرونده. تو ا

تماس بودم. بعد  در  مانیبا پ  یتلفن کردم،یم  یری گیرو پ

   .ستیکالً در دسترس ن گهیاعالم حکم هم که د

 

  :دمی پرس اطیو با احت دمیگز لبمو

حالش خوب بود؟ نگفت  ن،یزدیباهاش حرف م-

  کجاست؟

   :مکث گفت یاز کم بعد

حتماً   یول ،یخانوم سرمد  هی شما از چ ینگران دونمینم-

بهتون بگم که  نویخودتون موجهه؛ فقط ا یبرا لشیدل

که نه  ییوقتا م،یدار ازین یی تنها کمیبه  یما مردا گاه

  یکس دنیبا د  ینه حت شهیحالمون با حرف زدن خوب م

  میکه عاشقش
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  :خشک شده بود، فقط تونستم بگم دهنم

  ممنون... خداحافظ-

  :گفت عی قطع کنم سر نکهیاز ا قبل

  ؟یخانوم سرمد -
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  بله؟-

که باهاش به من زنگ  یا. شماره دینباش مانینگران پ-

ً یدق دونمیخارج از تهران بود. نم یبرا زدیم کجاست   قا

کنم  داشیامشب پ نیهم تونمیم دیاگه شما امر کن یول

... دیباش صبور یکم د،یکارو نکن نیا کنمیم  هیتوص یول

 اون رفته که تنها باشه 

  

هم که داشتم  یدیفروغ ام نی از قطع اون تماس آخر بعد

  .خاموش شد

  یدی"ناام گفتیکه م میداشت یتو دانشگاه استاد ادمهی

 دیالزمه که آدم ناام یتو زندگ ی. گاهستیهم بد ن شهیهم

  ."بشه

تو  شهی: قدرت داشتن هم گفتیهم درست م دیشا

 یشدن بود، تو میتسل یوقتا تو یبعض ست ین دنیجنگ

  .برداشتن تیشدن و دست از انکار واقع دیناام
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رفته بود که تنها  مانی: پگفتیراست م لیوک یآقا

بود تا تنها  دهی بر یاز همه چ ،یباشه؛ از من و از زندگ

  ...باشه

 یافتاده و قلب ییهااز جنگ مداوم، با شونه خسته

فشرده با بغض از جام بلند  ییسرشار از اندوه و گلو

تخت   یتنم کردم و رو مانویپ یهاراهن یاز پ یکیشدم. 

  .دمیدراز کش

خاطره: من بودم   زیم یزده بودم به عکسمون رو زل

دستاش دور گردنم بود و از پشت بغلم  مان،یتو آغوش پ

  .کرده بود

ر اون  . چقدکردمیم یعکس حسود یتو نِ یبه ثم چقدر

محتاج بودم. چقدر دلم دستاشو  مان یلحظه به پ 

هاشو و اون دوتا بازوان پر مهرشو، لب  خواست،یم

من   یرو داشتن که به زندگ یکه حکم آفتاب یچشم

 .بود اهیهاش روزگارم سو حاال دور از چشم  دیتابیم
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فرما شد. عطرشو اتاق حکم  یبه فضا یبارسکوت غم  

لمس حضورش  یو برا دمینفس کش راهنشیاز پ

  .هم گذاشتم ی چشمامو رو

 

  ماند،یبه خواب م  »

  ماندیبه خواب م تنها

  .نندیتو غمگ یب وار،ی د نه،یآ چراغ،

  واریچگونه با د ،ینیکه بب یستین تو

  میگویدوست، از تو م کی  یمهربان به

  .شنومیجواب م واریچگونه از د ،ینیکه بب یستین تو

 

  چگونه دور از تو ،ینیکه بب یستین تو

  خانه است نیهر چه در ا یرو به

  ستاندوه، بال گسترده یِ سرب غبارِ 

  من یدهیدل رم ،ینیکه بب یستین تو

  .را رها کرده است زیهمه چ  ادِ یجز تو،  به
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  بیغر یهاغروب 

  ازیرواق ن نیا در

  نیساکت و غمگ پرنده

  ستمار یب ستاره

  من یچشم خسته  دو

  عبث دِ یام نیا در

  است داریب شه یشمِع سوخته جاِن هم دو

  « ...ینیکه بب یستین تو

 

  "یریمش دونیفر"                             

 

***  
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. دمیاز خواب پر لمیزنگ موبا یشب با صدا یهامهین

 ایزنگ تلفن  ه،یزیکه چشم به راهه عز یکس یبرا

محرکه باشه: انگار نه انگار  روین هی تونهیدر م یتقه

زده به سمت هول و شتاب  دم،یکه تازه از خواب پر

مامان تمام  یشماره دنیبا د  یپرواز کردم. ول میگوش

 .دادم دست که داشتمو از  ییروین

  یگلومو صاف کردم و جواب دادم. هر اندازه که صدا 

مامان شاد و شکفته   یو نشاط بود، صدا روحیمن ب
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و  مارستانیرو بردن ب بایبود، خبر داد که شک

 .اومده  ایبه دن یمشکل چیخوشبختانه بچه بدون ه

  .خواهرم دنیرفتم د کیروز بعد با گل و ک 

ته بودن، مثل  که اسمشو سورنا گذاش با،یشک پسرِ 

قرمز و  یروزه بود: با پوست کی ینوزادها  یهمه 

 یرو  رنگینرم و نازک و ب یو ُکرک حالتیب یاچهره 

  .پوستش

  .ش رفتمقربون صدقه ارادهیبغلش کردم و ب آروم

من از  یتو صورتم نگاه کنه. ول شدیروش نم اوشیس

اون  ینداشتم، اشتباه برادرشو پا یانهیاون ک

کردم   یگفتم و سع کی. پدر شدنش رو تبرنوشتمینم

تا چه  دونمیباشه، که البته نم یشگیو هم یلحنم عاد

 .حد موفق بودم 

هم همون لحظه   اوشیاز بخِت بد، پدر و مادر س 

نکرد  یسع یبرعکس من، حت اوشی. مادِر سدنیرس

 نکهیاصله بعد از ا. بالفارهیخودش ن یرو به رو یزیچ

با  م،ینشست مارستانیرنگ اتاق ب دیسف یها یصندل یرو

 یبرا  یمظلوم و ناالن شروع کرد به ابراز دلتنگ یلحن
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خواست بس کنه،  شاز  اوشیپسرش. و هر چقدر س

  .نداشت  یریتأث

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 393پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

از حد حساب کرد و  شیو بخشش من ب ی مهربون یرو

 ی راض مانویاز حال و روز من، ازم خواست که پ خبریب

  :بده؛ و برخورد من همه رو شوکه کرد تیکنم رضا
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خانوم. پسرتون اون  مای س ستین تیاز رضا یخبر-

فکر   دیبا  دیچیم سهیمن دس یکه واسه زندگ یموقع

  کردی االنشو م

کرده. اون تورو واقعاً دوست  یکرده. نادون یخام-

 ی . بچهکنهیداره م کاریچ دهی داشت، دلش شکسته نفهم

 قیرف ری. اگه تو زندون گستین یآدم نجوریمن اصالً ا

  ؟ی چ ادیسرش ب  ییاگه بال ؟یچ   فتهیناباب ب

  مشکل خودشه گهیاون د-

انصاف داشته  کمیکه مشکل خودشه؟  یچ یعنی-

 لِ یمشت و لگد زد سه ری شوهرت ز همه  نی! انیباش

گوشش پاره  یم پردهنبود؟ بچه یمنو داغونش کرد کاف

  یقانون یشده، چندتا از دندوناش هم شکست. پزشک

که   ییهمه بال نیبهش سه هفته طول درمان داد، با ا

... شما هم میدنکر تیشوهرت سرش آورد بازم ما شکا

که  اوشی حداقل به خاطر س ن،یکردیم  تی شکا دینبا

  دامادتونه
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 یرنگ و بو  شی رفته بود باال و نگاه اشک مایس یصدا

  :منم کمتر از اون نبود ینهیداشت. ک نهیک

اگه  یپسرتونو زد که ناِز شستش؛ حت یشوهرم هرچ -

 خوامیهم تو زندون بمونه و بپوسه م گهیده ساله د

  ادین رونیب

 

  یکه از حاضرجواب ییاز جاش بلند شد و با چشما مایس

 .من وق زده بود، به سمت من قدم برداشت
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و مامان که   اوشیاز سرجام تکون نخوردم، اما س من

اومدن کنار  عیبودن، سر دهیترس مایحرکت س نیاز ا

  .ما

مادرشو آروم کنه. مامان هم  کردیم  یسع اوشیس

که   خواستیمن گذاشته بود و م یشونه   یدستشو رو

  .آروم باشم

 

که از  یبلند یپس زد و با صدا اوشوی دسِت س مایس

در اصل خطاب به  یول اوشیرو به س د یلرزیخشم م

  :ما گفت یهمه 

. پس ی ریگی م نارویش طرِف اولم کن توام. همه -

که تو زندونه؟  یبه فکر اون هست چیه  ؟یبرادرت چ

ت به بچه  شبید م،یانگار نه انگار که ما پدر و مادرت
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خودتو کامل وقف  ،یاومده تازه االن به ما خبر داد ایدن

  یش کردزنت و خونواده

 

  .انداخت نییو سرشو پا دیکش یکالفه نفس اوشیس

م انداختم و شونه  یرو  فمویاز جام بلند شدم و ک تند

  :گفتم

و آخرم همه  رونیب ادیو م کشهیپسر شما حبسشو م-

. دهیمنه که از هم پاش ی! اون زندگکنهیفراموش م ویچ

که   یگند نی با ا شهیم یعاقبتم چ ستیمنم که معلوم ن

  پسر شما زده

 

داد و دستاشو به   چیابروهاشو باال برده لباشو پ مایس

  :دو طرف پهلوهاش باز کرد

که تو  یتموم مشکالت شخص زیخوبه واال... خانوِم عز-

من  یچاره یپسر ب یپا  ویبا شوهرت داشت یزندگ

 تیتا زندگ یبه شوهرت دروغ نگ  یخواستی م س،یننو

  از هم نپاشه
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حس   یشرم ول ایبود  تیاز عصبان دونمیشدم، نم سرخ

روزه سرخ   کی  یصورتم مثل پوست سورنا کردمیم

تو   خورهیکه م موندیم یل یمثل س مایس یشده. حرفا

 .صورت آدم
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کرده بود   فی براش تعر مویزندگ انیجر  اوشیحتماً س 

  .دیدزدیبا خجالت ازم چشم م ینجوریکه حاال ا

زنشو گرفته بود و به سمت در  یبازو اوشیس پدر

از   یبود خبر دهیهم حاال که فهم مای. سکشوندشیم

خصم و نفرتشو هم به   یرها یت نیآخر ست،ین تیرضا

  :کردیسمتم پرتاب م 

خانوم   نیکرد وگرنه ا یغلط هیمن  لِ ی خوبه که سه-

  !بندازه یگناهاشو گردن ک خواستیم

 

  یسع بایشک کرد،یم هیشده بود و گر داریاز صدا ب بچه

  :گفت مایداشت آرومش کنه. مامان رو به س

. احترامت دست یگیم یخانوم حواست باشه چ مایس-

  خودت باشه

 

که شوهرش کشون  زدیداشت حرف م ینجور یهم مایس

  .رونیکشون از اتاق بردش ب
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و رفتم و از اون  دمیبعد از اونها من هم راهمو کش یکم

  .هم نرفتم بایشک دنِ ید گه،یبه بعد د

 

ش به بچه  ی دگیو رس یتو نگهدار نکهی واسه ا مامان

  بایشک یبره خونه  یکمکش کنه قرار شد چند روز

 شیمامان پ یخونه  ومدیمدت تبسم هم م نیبمونه. تو ا

 .من که تنها نباشم
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تبسم خوب بود. اصالً تبسم خوب بود. با اون  حضور

و  لیدلیکه ب ییهامهربون و شادش و لب  یچشما

و مثل  دیخوابیها تو اتاق من م. شبدنی خندی راحت م

. باهاش از  نشستی هام مدرد و دل یسنگ صبور پا هی

نبودناش  امویتحمل دلتنگ ینجور یا گفتم،یم مانیپ

  .تر بودراحت 

 

ساعت چهار زنگ زد  کیاز همون روزا تبسم نزد یکی

  ادیتموم شده و داره م مارستانیب یو گفت که کارش تو

سِر چهارراِه   ایبزرگه که تازگ یاز قناد خوادی خونه و م

که من  ییهای شکالت کیخونه باز شده از اون ک کینزد

. از منم خواست تا  ارهیدوست دارم بخره و با خودش ب

  .درست کنم ییچا  رسهیاون م

 

جا   هی لشویهر کدوم از وسا گشتیسِرکار که برم از

خوابگاه هم  یتو یچهارسال زندگ ی . حتنداختیم
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رو از سرش بندازه.  یعادت بد شلختگ نی نتونسته بود ا

که  ییاتفاقاو از  رفتیکه تو خونه راه م ینجوریهم

  یافتاده بود با خنده و شوخ مارستانی اون روز تو ب

و جوراب و مانتو و   فیمقنعه و ک کرد،یم فیتعر

. کردیپرتاب م ییجا هی لشویخالصه هر کدوم از وسا

به   ادمی. کردمی جمع م لشوی و وسا رفتمیمنم دنبالش م

مبل پرت  یلباساشو رو شهیافتاد. اونم هم مانیپ

 دیرسیم یوقت رفت،یم  میها که جشنبهسه. کردیم

»عرق  گفتمیمن که م  نیبدون توجه به اعتراض دروغ

و  کردیسفت بغلم م  ر«یاول برو دوش بگ یردک

 اره،یدرب شتریحرصمو ب نکه ی. بعدم واسه ادمیبوسیم

عاشق  گفتیکاناپه؛ م  یرو  نداختیساِک باشگاهشو م

  ،یکنیو با حرص نگام م یشیم یکه حرص مییوقتا

برات دوست  رهیها دلم ضعف مموقع  نجوریا گفتیم

   .رمی دارم گازت بگ

 کمونی کوچ یهای خوشبخت نیا یکه چقدر دلم برا آخ

  .تنگ بود

  حواست با منه؟ نیثم-
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  حواست با منه؟ نیثم-

  :پس زدم و به تبسم نگاه کردم و گفتم اشکامو

  ...آره-

  گفتم؟ یبگو چ یگیاعه؟ اگه راست م-
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نگاه  دشیبه صورت گوشتالو و سف  یاخم ساختگ  با

  :بود شه یتر از همکردم. لپاش تپل

مثل  دیش بام تبسم، همهواسه یذاریمگه تو حواس م-

  جمع کنم  زاتویم  زیدنبالت و چ  فتمیمامانت ب

 

  :به سمت آشپزخونه رفت تیاهمیب

بذار همونجا بمونن خودم   ؟یگفته تو جمع کن یخب ک-

چه   نیبب ایول کن اونارو ب  ای... بکنمیبعداً جمعشون م

 ییداره، چا مییت آوردم... اومممم چه بوواسه  یکیک

 گه؟ید یگذاشت

  

تکون   یسر کرد،یو شوخ برگزار م الی خی ب ویچ همه

که  میخوردی م مونوییو چا کیدادم و رفتم دنبالش. ک

  :تبسم گفت

  م؟یدار یشام چ-

  !تو ی... چقدر فکر خوردنکمیکارد بخوره اون ش-
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 گهیبرش د ه ی! دهیم فیک ی لیبهتر از خوردن؟ خ یچ-

  ؟یخوایم

 تموم کنم تونمینم نمینه بابا... هم-

  

  :برداشت کموینگام کرد و بشقاب ک یمسخرگ با

! خودم همه یکن یم لیو م فی ح  ویبده من بابا... همه چ-

  خوامیم ال،یخی ب مویمژ می. اصالً امشب رژخورمیرو م

  ادیسرخ کرده و سس ز ین یزم بیمرغ سرخ کنم با س

بست و زبونشو دور لباش که  یشیچشماشو نما و

  :و کشدار گفت دیشده بود کش یشکالت

 اومممم-

  :زمان گفتمنخندم، هم نتونستم

   ...کوفت-

  :و نگام کرد دیخند  الیخیب

جان! باالخره بعد از چند روز لبخندتو   یچه عجب بارب-

  ...دمید
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هم   یبعد تبسم مشغول غذا پختن شد و آهنگ شاد یکم

 دیاون لگ سف ریگذاشته بود و با باسن گردش، که از ز

بود  دایقرمز داشت، کامالً پ  یهارنگ که روش نقش لب

 .کردیم ی و با آهنگ همخون دادیقر م

@
mahbookslibrary



  یساالد درست کنم. هوا نمی منم مجبور کرده بود که بش 

باز آشپزخونه تو فضا  یخنک شب تابستون از پنجره

زنگ   یکه صدا  میل بودو ما هر دو مشغو دیچیپیم

  .بلند شد فونیآ

. تبسم آهنگو قطع کرد و  مینگاه کرد  گهیبه همد همزمان

  :گفت

  !اد؟یقرار بود ب ییزندا-

  شیپ خوادیهم م گهیگفت چند روز د ینه. مامان صبح-

  بمونه بایشک

  هیک نیپس برو وا کن بب-

اگه برم  کنم،ی دارم کاهو خرد م ینیبیبه من چه. نم-

 درو باز کنم دوباره مجبورم دستامو بشورم. خودت برو 

  

که با آدامس تو دهنش درست کرده بودو  یبادکنک

گازو   یبه من رفت، بعدم شعله یاترکوند و چشم غره

  .کم کرد و به سمت سالن پا تند کرد
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صدام  یغیو ج ریز ییبعد برگشت و با صدا قهیدق چند

  :کرد

  نیثم نیثم-

  ها؟-

  !اومده مانیپ-

 

و شوکه از  دمیپوست دستم کش یچاقو رو رو  جانیه از

  :دمیجام پر

  اوخ دستم-

  شد؟ یچ-

  :به سوزش دستم گفتم تیاهمیب

  گرفته دوباره؟  تیتبسم؟ شوخ یگیم یچ-

  پشت دره مانینه به جون مامانم. پ-
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بود. ضربان قلبم تند شد و لبخند  یز یانگهول   یهالحظه 

لبام نشست. هول شده بودم.   یرو یرنگدلتنگ و کم 

  .بکنم دیبا کاری چ دونستمینم

  :زنگ اومد، متعجب گفتم یصدا دوباره

  !؟یدرو باز نکرد -

 

  :باال انداخت  یاو شونه دی جو  آدامسشو
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  !مگه؟ نیستینه... وا کنم؟ قهر ن-

از   کهیهم گذاشتم و در حال  یرو یالحظه  پلکامو

  :با حرص گفتم شدمی کنارش رد م

  از دست تو یوا-

 

اون  یتو مانیصورت پ دنی . با ددمیدو فونیآ یجلو  تا

اشک به چشمام نشست و خنده به   ک،ی قاب کوچ

  .دمیدو اطیرو زدم و سمت ح ی هام. شاسلب

 

. نگاهم  ستادمی. ادمشیرفتم، د رونیسالن که ب از

 یسرتا پاشو برانداز کردم. تو قراریچندبار دلتنگ و ب

  .خوردیراه رفتن تلوتلو م

 دیشد یبو دمیکه رس شیقدم هیسمتش رفتم. به  به

زد. مسِت مست بود. چشماش مخمور   م ینیب ری الکل ز

  یرو ی. از شدت مستزدیصورتم دو دو م یبود و رو

بخورده.  نینمونده بود که زم یزیپاش بند نبود. چ

@
mahbookslibrary



دادم. دستشو  شهیدستشو گرفتم و به خودم تک عیسر

  :دور گردنم انداخت. صداش کردم

  مانیپ-

حرکت کنم. به تبسم  تونستمیمن، نم یشده بود رو خم

  :بود نگاه کردم ستادهیها اپله  یکه رو

 کمک  ایاونجا منو نگاه کن! ب نستایوا-
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دور و برشو نگاه کرد، مطمئن نبود از اون کمک  تبسم

  سمت ما دیبه خودش اومد و دو هویخواستم. 

  ری دستشو بگ نی... اایب-

  !! مسته؟دهیم یالکل ی چه بو یوا-

  ؟یخوب مانیپ مان؟ یآره... پ-

 

نداد. اصالً تو حال خودش نبود. تبسم  یجواب مانیپ

  :گفت

... کمرم شکست. چقدر تونمی نم گهید نیثم یوا-

  نهیسنگ

 

  یرو شین یو سنگ دیکشی م نیزم یپاهاشو رو مانیپ

باغچه   ینفس لبهبود، نفس  یمن افتاده بود. به هر سخت

. چشماشو بسته  کیآبو آوردم نزد لنگینشوندمش و ش

  .سرد شستمبود. صورتشو با آب 
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  یرنگ یذغال شرتیت یقهیداغ و ملتهب بود.  پوستش

صورتش و  یشد. خم شده بودم رو سیکه تنش بود، خ

  حالیکه چشماشو باز کرد و تبدار و ب  زدمیصداش م

  :نگاهم کرد. آروم لب زدم

  مان؟یپ-

 دیدستش گرفت و منو کش یاز موهامو تو  یادسته

. نهیو برگشت تا نب دیکش  ینیسمت خودش. تبسم ه

 هی هاش تکشونه  یتعادلمو از دست دادم و دستمو رو

  :فتمیدادم تا ن

  ...مانیپ-

 

  دهی. خمدیبو کش قیگردنم فرو برد و عم یال  سرشو

  هامنهیاز س یمیو ن بندنه یباز لباسم س یقهیبودم و از 

و صورت داغشو  نوییپا  دیکش شتریب موقهیبود؛  دایپ

  .دفرو بر مقه ی یتو

 اد،یز ی. باالخره با تقالکنهیداره م کاریچ دیفهمینم

تا  دمیدوباره چند مشت آب سرد به سر و صورتش پاش

 .تا اتاقم بردمش یسرپا شد و با بدبخت
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 ستاد،یایش مو اتاقم، همه اطیح نیب یفاصله  تو

گردنمو  داد،یو فشار م گرفتیدستاش م  نیصورتمو ب

 شیآت ی. بدنش مثل کورهکردیش مشت مپنجه  نیب

  .بود
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دستاشو با آرامش و نوازش مهار کنم.   کردمیم یسع

  .بافتیم ونی. هذگفتیپرت و پال م

اون  دونستمیم دیبع یحت دم،یفهمیاز حرفاش نم یچیه

کمکش کردم  یوقت ی. ولامیباشه که من ک شی لحظه حال

  شیشونیکه به پ  سشویخ   یو موها نهی تخت بش یرو

مچ  هویبودو کنار زدم و با حوله خشک کردم،  دهیچسب

  :دستمو گرفت و نگاهم کرد

  ن؟یثم-

منه.  شیپ دونهیگفتنش حداقل مطمئن شدم که م نیثم با

  :گفتم

  جانم؟-

  ... نروشمیبمون پ-

 

تأثر نگاهش کردم، الغر شده بود. دستامو دو طرف  با

  :صورتش گذاشتم

  نجام یعشق من... هم رمینم-
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  هامنهیس ی دور کمرم حلقه کرد و سرشو رو  دستاشو

  :گذاشت وگفت

  خوامی. من... تورو... مخوامتیم-

 

هم گذاشتم و سرشو به خودم فشردم و  یرو  پلکامو

  .دمیموهاشو بوس یرو

 

 

 ��من  ناشناس

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

@
mahbookslibrary



 

 _در_شب یقصه_ا#

 402پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

نفساش  یتو آغوشم موند. صدا  حرکتی لحظه ب چند

آروم شد و دستاش از دور کمرم شل شد. خوابش برده  

 فیو کث سی تخت. لباساش خ یبود. خوابوندمش رو

از تنش کندم و آروم کمربند شلوار  شرتشوی شده بودن. ت

 .که پاش بودو باز کردم. شلوارشو هم درآوردم ینیج

تخت   یو گوشه دمیش کشبدن برهنه  یپتو رو رو  

شده بود که انگار چند روزه   هوشیب یجور هینشستم. 

  .ومدهیخواب به چشماش ن

سرش   یها روساعت تونستمیدلتنگش بودم که م انقدر

خواب معصوم و آروم   یو به صورتش، که تو  نمیبش

  .بود، نگاه کنم
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صورتم گذاشتم. مدت  یدستم گرفتم و رو یتو دستشو

رو همونجا نشستم، کم کم چشمام گرم شد.   یطوالن

   .دمیخت انداختم و خوابت نییجامو پا

 

چشمامو باز کردم، آفتاب زده بود، با  یبعد وقت روز

اتاق کامالً روشن  یاتاقم باز بود ول یهاپرده  نکهیا

  .بود

 ی تو شبویکل اتفاقات د کردمیشدم؛ گمان م جیگ یالحظه 

که   مانیپ دنی جام نشستم و با د  یتو عی. سردمیخواب د

جا  درجه جابه  هی نکهیبدون ا شب،یبه همون حالت د

   .دمیکش یبشه، خواب بود، نفس راحت 

 

.  مارستانیجام بلند شدم. تبسم صبح زود رفته بود ب از

و   ییانداختم لباسشو مانویپ ی داشتم. لباسا یادی ز یانرژ

کردم و  شیآرا یبیغر دی. دوش گرفتم. با ترددمیاتو کش

. قهوه درست کردم و دوباره دمیپوش  یلباس ملوس

  .اتاق یبرگشتم تو

  .هنوز خواب بود مانیپ
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که نکنه  دمیترسیم یکنم. کم دارشیب خواست یم دلم

از اون آرامش که موقع خواب  گهیبشه، د داریب یوقت

  .نباشه یداره خبر

  یمو روخورده کی مات یهاو لب دمیبه موهام کش یدست

  .بودم ستادهی وسط اتاق ا چارهی و ب فی. بالتکلدمیهم مال
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افتاده بود و باعث  نمونیکه ب یافاصله نیبه ا لعنت

 .کنم یبیاحساس غر شدیم

 

کنار زدم. نور با ها رو به سمت پنجره رفتم و پرده 

ش برخورد کرد و بسته  یسرعت و شدت به پشت چشما

ابروهاش   نیآشنا ب یخورد و اخم  ی پلکاش تکون

  .نشست

بعد چشماشو باز کرد. نگاهش به سقف بود.   هیثان چند

  .دیشد و... منو د   زیخم یآروم ن

فشرد. پتو رو  هاشوقهیدستاش گرفت و شق نیب سرشو

  :گفت یابانهیسرد و غر یااز روش کنار زد و با صد

  لباسام؟-

 

که تا اون موقع مثل مجسمه، کنار پنجره ثابت شده  من

 یصندل یرفتم و لباساشو از رو شیبودم چند قدم به پ

بهم کرد  یخی برداشتم و به سمتش رفتم. نگاه کوتاه و 

  .و لباسا رو گرفت
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 شیبود. پ خته ی ر شیشونی پ یبود و موهاش رو  اخمو

  .دیمات و سرگردون من لباساشو پوش یچشما

بهم  بستیداشت کمربندشو م کهیو در حال ستادیا سرپا

زده باشم  یحرف  نکهیا ی. برارهیو خ حرفینگاه کرد، ب

  :پروندم یزیچ هی

  ...شبید-

 

کرد. آب دهنمو قورت دادم و ... چقدر    زیر  چشماشو

  !حرف زدن سخت بود

سرما   دمیشد. ترس سیصورتتو شستم لباسات خ شبید-

  واسه اون لباساتو کندم یبخور 

 

بم و افگار، با همون نگاه گنگ و نامفهوم  ییصدا با

  :گفت
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  !یکه انقدر به فکرم یمرس-

  :شدم. از سردرد صورتشو جمع کرد و گفت ساکت

  کو؟ چمییسو-

  :هول و هراس گفتم با

  !؟یبر  یخوایم-
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شده بود، انگار   نی! چرا انقدر نگاهش برام سنگایخدا

تن و روان من رد   یچشماش غلتک بودن و از رو

  .شدنیم

  یعسل یکه رو چشییبه سو دهیجوابمو نم دمید یوقت

کنار تخت بود اشاره زدم. برش داشت و به سمت در 

  :اتاق راه افتاد. آروم گفتم

 سردردت خوبه  یقهوه درست کردم، برا-

  

بعد بدون  یدر موند ول یره یدستگ یدستش رو یلحظات

  .رون ینگاهم کنه رفت ب نکهیا

که از  یو با حفظ فاصله، مثل طفل خطاکار اطیاحت با

  خواستیم یالش راه افتادم. وقتدنب ترسه،یوالدش م

برگشت و منو در حاِل  هوی رون،یاز در سالن بره ب

. ستادمیو ا دمیکرد. لبمو گز ریخودش غافلگ بیتعق

 دونمینم نشیماش یاز تو  اط،ی ح یرفت تو یبدون حرف

  ستیقرار ن دمید یبرداشت و دوباره اومد تو. وقت ارویچ

  یکه بره، کودکانه و محسوس خوشحال شدم و برا

  .آوردن قهوه به آشپزخونه رفتم
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  بشیرو از ج ی. قرصم یسالن نشست ی تو زیم پشت

  :درآورد. گفتم

  صبحونه نخورده قرص نخور-

بود که بگه:  نینگام کرد که الل شدم، مثل ا یجور

هارو از  . بعدم دو تا از قرص ومده«یبه تو ن شی»فضول

قلپ قهوه قورت  هیا کرد و انداخت باال و با ورق جد

  .داد

سرمون   یرو ،یشتریصد ر یاما با زلزله  نیب یرابطه 

 .آوار بود ینیسنگ  ریما ز نِ ی بود و حاال جو ب ختهیفرو ر

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

@
mahbookslibrary



 _در_شب یقصه_ا#

 405پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

ساعت   یهاعقربه یکه صدا یحاکم شد، در حد  سکوت

   .دمی شنیتپش قلبمو هم م یصدا  یحت چ،یکه ه

 رونیب بشیرو از ج یتکه کاغذ مانیپ  دمیدفعه د هی

به سمت من هولش داد. دستامو   زیم یو از رو دیکش

نگاه به کاغذ و بعد به   هیکرده بودم، اول  میقا زیم ریز

  .چشم دوختم مانیپ

  :کاغذ اشاره کرد به

  ماِل توئه-

  هست؟ یچ-

 

  :نگام کرد تفاوتیو ب دیکش ینفس
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  ت ه یچک مهر-

  :نگاهش کردم رونی شدم و ح خکوبی جام م سرِ 

  !؟یچ-

  می ریگیطالق م-

  هیبغض و گر ینا یکه بو ییو مظلوم با صدا آروم

  :داشت زمزمه کردم

  خوامیمن طالق نم یول-

 

  یشیتکون داد و گوششو نما دنینفهم یبه معنا  سرشو

  :به سمتم گرفت 

  ها؟-

  :بغض تکرار کردم با

  خوامیمن طالق نم گمیم-

و دستشو به سمتم گرفت، خشک و   زیم  یشد رو خم

  :و با غضب گفت یجد

  مگه دسِت توئه؟-
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 ش یآت یها. حرفاش مثل گدازهشدیداشت پاره پاره م قلبم

  :زدی م شمیو آت سوزوندیقلبمو م

 گهیرو خوندم... تمومه... د یزندگ نی ا یفاتحهمن -

  خوامینم

  ؟یخوای نم ویچ-

  رو... تو رو یزندگ نیا-

  یگفتیم گهید زیچ هیکه  شبید یول-

 

بود  یبودم. کاش عصبان دهیتا حاال ند مانویپ یرو نیا

  احساسیو ب بی... انقدر غر تفاوتینه انقدر سرد و ب

  :سنگو دل
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مرد  هی ی حرفا  گنیم یدیمست بودم... نشن شبید-

  نداره؟ ی مست اعتبار

  یو راست یمست  گنیکه م  دمینه ... شن-

 

. تو  دیهام پرشونه د،یکوب ز یم یدستشو محکم رو  کف

  :صورتم تند شد و صداشو باال برد

 نده  لمیک..شر تحو-
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روشن  یگار ی. سدیلرزیشد، دستام م ری سراز اشکم

  :ازش گرفت یقیکرد و کام عم

تهران   گهی کنم، د یگرفتم برم بندرعباس زندگ میتصم-

سپردم  ویهمه چ ،یکنیچکتو پاس م یری... ممونمینم

هم زنگ   گهید ؛یجدا ش یتونیبه جالل، راحت م

  نه؟ ای! روشنه یریو اون سراغمو بگ نی از ا یزنینم

  :زدم هق

  !کشمی خودمو م یبر  یو بذار یاگه طالقم بد -

  شهیعالم کم م یگودروغ یاز زنا یکیبهتر!... -

  نیکردم که مستحق ا کارتی ! مگه من چی نامرد یلیخ-

  رفتارم؟

 

صورتش   یکه رو یتفاوتیب یِ خیکم داشت اون نقاِب  کم

  رونیب شیشونیرگ گردن و پ داشت؛یزده بود رو برم

  :زده بود گفت

 نویا شهی! روت م؟ی کرد کاری!؟ چیکرد کاریچ-

  بذار بهت بگم  یدی... حاال که پرس؟یبپرس
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انگشت اشاره و  نیب دشویکش مهین  گارِ یس کهی در حال و

وسط نگه داشته بود، دستشو به سمت صورتم گرفت و  

  :ادامه داد

با اون  یدار ویکه االن سرتو کج کرد ینجوریهم-

  ینجوریهم ،یکنیم ییالمذهبت برام مظلوم نما  یچشما

 ی و بهم دروغ گفت یتو چشمام نگاه کرد

  

 یبراش ندارم. ول یهیداشتم. توج یقبول دارم اشتباهات-

کرده بودم، طرز  یزندگ  ینجوریعمر هم هیآخه من 

من  ،یگرفتی ش بهم سخت مبود. تو همه نیهم تمیترب

من  ،یاز دستت بدم. تو بهم اعتماد نداشت خواستمینم

  راستشو بهت بگم دمیترسیم
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نه  یبودیباهام روراست م دیه جلب اعتماِد من باواس-

   یبهم دروغ بگ نکهیا

که دائم   یباهات روراست باشم وقت تونستمیم یچطور -

 یو همه چ ی و قدرتتو ثابت کن یکنترلم کن یخواستیم

  یبد رییتغ  یخواستیمنو اونطور که م

اگه   ،یدونست یاخالق گِه منو م نیتو که از اول ا-

  ؟یزنم شد یواسه چ یکن رییتغ  یتونستینم

که رابطمون خارج از ازدواج ادامه  یکردیتو قبول نم-

باهام قهر   می بهت گفتم فعالً ازدواج نکن یکنه. وقت دایپ

  یتموم جواب تلفنامو نداد یو دو هفته ویرفت یکرد
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کارم، پس  یمن که گورمو گم کرده بودم و رفته بودم پ-

م؟ واسه خونه  یاومد یچه مرگت بود که بلند شد گهید

  ؟یدوباره برگشت یچ

  که دوست داشتم نیواسه ا-

 

زد، بعدم در   گارش یپک رو به س نیزد و آخر یشخندین

 گارویو ته س دادیم رونیدودشو ب عجلهی ب کهی حال

  :گفت کردیخاموش م  زیم یرو

  یخاطرم کاربه  یحاضر نبود یول یآره دوسم داشت-

  یکن

خاطر تو، تو من به مانی نکردم؟! پ یخاطرت کار به-

  و از خونه فرار کردم ستادمی مامانم ا یرو

  :گفت تفاوتیب

تو، فرار از  تیبا طرز ترب یفکر نکنم واسه دختر-

  !بوده باشه میکار شاق  نیخونه همچ
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  :نگاهش کردم دلخور

 شب ید یانگار هنوز مست ؟یگ یم یدار یچ یفهمیتو م-

  دهیاز سرت نپر

خوب  گهی. االن دارترمیهوش شهیاتفاقاً االن از هم-

و واسه  یخودت رفتار کرد  لیطبق م شهی که هم دونمیم

...  یقشنگ بهم دروغ گفت یل ینگه داشتِن منم، خ یراض

... هه... حتماً پشت  یگاِو محترم باهام تا کرد هیمثل 
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و قاه قاه   یو عمه خانومت نشست یسرمم با خاله و آبج

  نید یخند شمیبه ر

  ستی ن نطورینه ا-

  نطورهیچرا هم-

 

و  دهیعقب داد و از جاش بلند شد. نگاه ترس ویصندل و

   :شد دهیباهاش باال کش سمیخ

واسه   شهیرو... باورم نم یلج باز نیتموم کن ا مانیپ-

ازم   یخوایاز سرم برداشتم م مویچند دفعه روسر نکهیا

  !یجدا بش

 

  :نگاهم کرد و متأسف گفت مات

 ینجور یدارم ا یاز چ یدونی که هنوزم نم نهیدردم ا-

  سوزمیم

  :راه افتاد سمت در. ملتمس گفتم و

طاقت ندارم،    گهینرو... من د ینجوری... امانیبمون پ-

  منتظر بمونم  تونمینم هگید
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 شبوی. دگردمیبرنم گهی!؟ من دیبمون یمنتظر چ-

  ومدمیفراموش کن، اگه مست نبودم عمراً نم

 

بست به بن کردمی راه گلومو بسته بود. احساس م بغض

  .نمونده ییرها یبرا یراه چیو ه دمیرس

  .دمی دستمال اشکامو گرفتم و با بغضم جنگ با

رو برداشتم و  کردیم یبهم دهن کج زیم ی که رو یچک

از جام بلند  رون،یدر سالنو باز کنه و بره ب نکهیقبل از ا

  :شدم

  صبر کن-
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  :و نگاهم کرد، گفتم ستادیا

توام  نکهیباشه... ا ادتی ویز یچ هی یریم ی حاال که دار-

قول بهم  یکل مونی! قبل از عروسیکم به من بد نکرد

  یحرفات زد یهمه  رِ یو بعد از اون ز یداد

 

شده اومد    زیر  یبه کمرش گرفت و با نگاه دستاشو

 یو قطره اشک دمیصورتم کش یسمت من. دستمو رو

م بود رو تندو محکم پاک کردم و حرفامو  نه گو یکه رو

  :ادامه دادم

برم  یذاریدرسمو ادامه بدم، م یذاریم یبهم گفته بود-

شد؟   بمینص ی چ تیاز محدود ریشد؟ غ یچ  یسرکار، ول
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به روت   وی چیو منم ه یکنکور بدم، َخَرم کرد ینذاشت

! واسه رفتن به چهارتا کارگاه  یتا ناراحت نش اوردمین

برم...   ینذاشت یرو ازت کردم ول ایخواهِش دن یآموزش

ساده به مادرم و خواهرم از دو روز  نسر زد هیواسه 

که برم  یشدیم یو به زور راض گفتمیبهت م دیقبل با

رابطمو با تموم دوستام قطع  ی. مجبورم کرددنشونید

تو حق آب خوردن نداشتم. به هر  یکنم. بدون اجازه

 نینخند... ثم ینجور ی ا نیثم: دمیرقص یزد یساز

با   نیحرف نزن... ثم  ینجوریا نینپوش... ثم یاونجور

بهم  ادتهیراه نرو،  ینجوریا نی... ثمریگرم نگ یفالن

  ؟یدیموقع راه رفتن چرا قر م یگفتیم

 

تو هوا تکون   یگرفتم و دستمو از سر ناراحت ینفس

  :دادم

 گهید نیثم هیو از نو  ی دی... تو منو کوبمانیآره پ-

  تمویاز شخص  کهیو هر ت یتبر دستت گرفت  هی! یساخت

از   گهیدور. د یو انداخت یقطع کرد  یکه دوست نداشت

نمونده. آخرشم که تا سر  یباق  یچیکه قبالً بودم ه یاون

  مارستان؛یب یگوشه  یو پرتم کرد یحد مرگ کتکم زد
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  یخوای! می سرم آورد ییچه بال ینیبب ی ومدیخودتم ن

دوست داشتِن آغشته  نیاز ا گهیخب برو... منم د ؟یبر

  تو خسته شدم رِ یبه تحق
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بود و به  ستادهیا میقدم هیباز مونده تو  یدهان با

. از زور بغض و  کردیاز اشکم نگاه م  سیصورت خ

 .زدمینفس نفس م هیگر

  :گفت مانیپ 

  ملکه باهات رفتار کردم هیمثل   ؟یریچه تحق-

  هییقفس طال هیملکه که تو  هیآره... -

 

قدم  هیاز سر بهت زد و  یگشاد شد و تک خند چشماش

  :پر کرد و تو صورتم خم شد نمونویب یفاصله

ت قفس بود؟ حتماً منم قفس؟ اون خونه واسه -

  زندانبانت بودم؟

به بعد   نیبهت گفتم تا از ا ناروی... اکنهینم یفرق گهید-

 یواسه محاکمه  یذهنت دادگاه راه انداخت یهر وقت تو 

  یکه تنها قربان یو بدون ی نر یطرفه به قاض هیمن، 

باختم، اول که  زارویچ یل یمنم خ ؛یستیمون تو نقصه

  ...خودمو حاالم که تو رو
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  کیبه هم نزد یلی. خکردیتو صورتم نگاه م براق

شو حس تند شده ینفسا  یانقدر که گرما م،یبود

 .کردمیم

درام بسازم. دست خودم   هی ییجدا نیاز ا ومدیبدم نم 

قلب سنگ   یبگم که تو یزی چ خواستینبود، دلم م

 .ش اثر کنهشده

  یاز اثرگذار نشون،یتراش ترخوش  یاما کلمات، حت  

 یاانصراف داده بودن و خواه ناخواه، از سالح زنانه 

  ییداشتم، استفاده کردم: تا اونجا نشویترکه اتفاقاً برنده

 .ختمیکه توان داشتم اشک ر

 

 ومدیبدشم نم ینگ یشل شده بود و بگ مانیرفتن پ یپا 

  ،یکالم ،یکنم تا از رفتن منصرف بشه: اشک یکار

  ...یز یچ ،یاغمزه

بود  ختهیکه با اشک و ناز آم ییبا صدا نکردم... غیدر

  :گفتم
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. کنمیالتماست نم گهی! باشه... دیطالقم بد یخوایم-

 هیکه مهر نداره مهر ی ... چکتم ماِل خودت، زنایب

  خوادینم
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ادا کردم که دستشو گرفتم و چک  یآخرو در حال یجمله 

  .دستش گذاشتم یرو تو

  :از کنارش بگذرم که گفت خواستمیم

م و  واسه  یمردیکه م شیپ قهیشد؟! تا چند دق یچ-

  به طالق!؟ یشد ی. حاال راضینداشت ییطاقت جدا

  ... آرهیخوایکه تو م هیزیچ نیاگه ا-

 ؟یدیم تیاهم خوامیکه من م یزیتا حاال به چ یاز ک-

  هینکنه خبر

 

  :نگاهش کردم. گفت گنگ

با   یبر یتونیم یاز من جدا بش یاگه فکر کرد نیثم-

 یبخوا  یی... بعده جداذارمی... نمیکور خوند گهید یکی

بعدم   کشمی اول تو رو م ،یاریمن ب  یرو جا یکس

  خودمو

 

تموز   یکه وسط گرما ینواز دل میحرفش مثل نس نیا

 .داد نیمو تسکقلب سوخته  وزه،یم
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که هنوز نسبت به من  یتی دلم خوش شد به حس مالک  

  .داشت

 مانیو پ دیصورتمو کش یها ناخواسته، عضله یلبخند

...  دیمن بود، د یروزیاز پ یلبخندو که حاک نیآثار ا

کرد.  ریاس رومندش ین یپنجه نیمو بتحمل نکرد. چونه

باال گرفتو  کرد و سرمو رو به   کیمنو به خودش نزد

   :خشن و با حرص گفت

  نه؟ ای یدیفهم-

 

به چشماش   رهیو تنم گر گرفته بود. خ دیکوبیتند م قلبم

. فشار دستشو کم دم«ی»فهم یعنیسرمو تکون دادم که 

ولم نکرد. صورتامون مماس بود. حال اونم   یکرد ول

 ی منو ببوسه. نفسمو تو خواستیمنقلب شده بود. دلم م

هام دادم تا منو به لب  یاصورتش آزاد کردم و جلوه

 .هام بودبه لب  دارشببوسه. نگاه تب
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کردم، به محض   کیچشمامو بستم و صورتمو نزد من

هامون شکل  لب نینفس، ب  هی یبه کوتاه  یاتصال نکهیا

  .گرفت، منو پس زد و رفت کنار

 

   .دمیو لبمو گز دمی و سرخورده عقب کش ناکام
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دستاشو به   کهی پشت به من کرده بود و در حال مانیپ

جنگ سخت و   هیکه  یکمرش گرفته بود، مثل مبارز 

 قیبلند و عم یفرسا رو پشت سر گذاشته، نفساطاقت 

. به جنگ با  خوردیهاش تکون مو شونه دیکشیم

  .خودش رفته بود؛ با نفس خودش

به خودش اثبات  خواستیمن م دنیبا نبوس شک،یب

  .نداره یکنه که در برابرم ضعف

وجودش فرو  یتو ازین  یشررها یقتبعد، و یکم

نگاهش به هر  کهی نشست، رو به من کرد و در حال

  :از صورت و بدنم بود، گفت ریغ ییجا

  یخوایبندرعباسم. اگه م یفردا ساعت هشت صبح راه -

  شرط دارم هی  یدنبالت. ول امیآماده باش. م یا یباهام ب

  ؟یچه شرط-

  خوامیمحضر، م میریم م،یاز تهران بر  نکهیقبل از ا-

بهت دادمو پس  گهید یزای طالق و چ یکه برا  یوکالت

  یحق طالق ندار   گهی. درمیبگ

  ...یول-
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  :کرد و دستشو باال آورد یاخم

  ؛یفکر کن ینگو! امشب وقت دار یچی... االن هسسیه-

. اگرم یایباهام ب یتونیم یشرطمو قبول کن یاگه تونست

  .یچینه که... ه

***  

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 413پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

@
mahbookslibrary



 

ها فکر  ها و ساعت. ساعتدمیشب تا صبح نخواب اون

 یرو گرفته بودم، ول ممیکه از قبل تصم میکردم. بگذر

از  ی: که موقع بعضکننی کارو نم نیمگه اکثر آدما هم

 یاز اول براشون پر واضحه که چ نکهیبا ا ایریگمیتصم

  نکهیقبل از ا یبکنن، ول خوانیکار م یو چ  خوانیم

 یدست کم برا دیشا کنن،ی دست به عمل بزنن فکر م

عاقل باشن و وانمود کنن که تمام   ییآدما خوانی م نکهیا

  .هیبه عقل و منطق متک اشونیریگمیتصم

 مانینبودم. ذهنم نسبت به پ یقائده مستثن نیهم از ا من

  یریهر چند پرمالل باهاش، سوگ یِ زندگ یو ادامه

که  یمشکالت تیاهم خواستیداشت. ناخودآگاه دلم م

بود رو  نمونیکه ب یبدم. عشق فیبود رو تخف نمونیب

. مطمئن بودم دمیدیاون مشکالت م یقدرتمندتر از همه 

 نیما بود رو از ب نیکه ب ییمن و تو تونهیعشق م نیا

  نیا نکهیدوباره ما کنه. غافل از ا مانویببره و منو پ

که  ینیمثل زم کرد،یاثر نم گهیشده بود و د میعشق عق

شده؛ هر چقدر بذر توجه  زرعیلم گهید یوجود داره ول 
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  یو نورش بد یهرچقدر آبش بد ،یو محبت توش بپاش

  .زنهیجوونه نم  گهید س،دهیفایب

 

برام گرون تموم  یلیتلخ خ قتِ یحق نیو درک افهم  البته

رو بابتش پرداختم. پشت پا زدم به  ینیسنگ یشد، بها

  .رفتم مانیو با پ  یهمه چ

بود. مادرمو  مانیمن پ یبرا  زیواقع همه چ در

 نطوریجا گذاشتم، حق طالقو جا گذاشتم و هم  هاشوهیگر

 .مونوخونه 

 

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

@
mahbookslibrary



 _در_شب یقصه_ا#

 414پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

مشترکمون فقط چند دست لباس و چندتا قاب  یاز خونه  

  یعکس از دوران ماه عسلو برداشتم و با همونا که تو

 یراه مانیبودمشون، با پ دهیچ یک ی چمدون کوچ

  .میبندرعباس شد

 

به استقبال ما اومد، که بعداً   ینیفرودگاه ماش یتو

س و اسمش خونه  داریسرا ن،یماش یراننده دمیفهم

بود که با  یو تر و فرز چهرهاه یس رمردیهللا ست، پعزت

خان«  مانیو »پ کردیبرخورد م  مانی با پ یخاکسار 

و از رفتار    شناختیم مانویها بود پ. سال زدیصداش م

بهش اعتماد داره؛ زنش  خت هم مشخص بود س مانیپ

شوهر   یدختر داشت که به تازگ هیمرده بود و تنها 
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هللا تنها تو رفته بود و حاال عزت ششیکرده بود و از پ

  .کردیم یخونه زندگ اطیته ح یدار یاتاقک سرا

 

از مناطق   ی کیبندرعباس که تو  یالیبه و دنیرس تا

شهر بود از شدت گرما و رطوبِت شور هوا،   یشمال

و عرق  شدمیو وارفته شده بودم. مدام تشنه م حالیب

 .کردمیم

برد. هنوز کامل از  اطیح  یتا تو نوی هللا ماشعزت 

پارس دوتا سگ  ینشده بودم که با صدا ادهیپ نیماش

و  دمیکش یز یر غی. جدمیرنگ از جا پر اهیآسا و سغول

جلو نشسته بود و قبل از  یصندل یکه رو مانیپشت پ

 .شدم میشده بود، قا ادهیمن پ

ترس منو   یها وقتو سگ  زدمیاز ترس نفس نفس م 

پشت به من،   مانی. پکردنیپارس م شتریب دنیدیم

  .دیها کشسر سگ  یرو یمقابم خم شد و دست نوازش 
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  ستادیسِر پا ا مانیپ شد،یپارسشون قطع نم یصدا یول

قرمز   یباز و زبون یها با دهانشد. سگ  کیو بهم نزد

زده بود و بزاق قطره  رون یکه از دهان فراخشون ب

حمله  یآماده کردن،یبود نگاهم م زونی قطره ازش آو

دستمو گرفت و آروم   مانی زدم، پ غیج اریاختیبودن، ب

  :گفت
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 نیا ایندارن... . عزت چمدونارو ول کن ب  تینترس کار-

  هارو ببرسگ 

 

که همچنان پارس   دیکشیم  یها رو در حالسگ  هللاعزت

انداخت،  مدهیبه صورت ترس ینگاه مانی. پکردنیم

  :شد و به جاش گفت مون یبگه، پش ی زیخواست چ

  تو میبر-

 

که با هشت  یرنگ بزرگ  یاخودش به سمت در قهوه و

 یمعطلیراه افتاد. منم ب شد،یجدا م الیو اط یتا پله از ح

 .دنبالش رفتم

در انتظارم بود. زن  یخونه استقبال بهتر  یتو 

ً یتقر یانسالیم ما   شوازیچهار ساله به پ- پنجاه و سه با

 یمتوسط داشت و اندام یاومد. اسمش رباب بود. قد

و  زیر ییسبزه، چشما یاو درشت با چهره  تنومند

مهربون و  ی باهوش و کم  ق،یدق ینگاه ده،یسرمه کش

 .بود دهیچیسرش پ ورد های جنوب یوهیبه ش شویروسر
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و  م؟یستیکه گرسنه ن دیآمد گفت، پرسبه ما خوش  

  .«میخورد ییزا ی چ هی مایجواب گرفت که: »نه، تو هواپ

از رباب خواست تا خونه رو به من  نکهیبعد از ا مانیپ

  یسر کیبه  یدگیرس ینشون بده، خودش با بهونه 

ها به کارگاه فرش رفت و نگاه پرسشگر و  حساب 

 .متعجب منو پشت سرش جا گذاشت
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  .هم بودم بیالبته که غر کردم،یم یب یغر احساس

هاش  هام انداختم و شروع کردم با پرهشونه یرو  شالمو

  :خودمو باد زدن که رباب گفت

  کنمیم شتریکولرو ب یگرمتونه خانوم؟ االن درجه-

دوش  خوامیم ؟یدی! اتاقمو نشون مسدهیفاینه ب-

 .رمیبگ

  

  یبلند یوارهایبود. سقف و د یبزرگ ییالیو یخونه 

رنگ  رهیت یهاکه با پرده لیطو ییهاداشت. پنجره 

شده بودن، دور تا دور سالن بزرگ خونه رو   دهیپوش

 .دادن یم لیتشک

به بندر اومده و خونه  مشیو ت ایچند ماه گذشته سون 

اکثر  یو نو بود ول زیتم الیکرده بودن؛ و یرو بازساز

: »اسباب خونه گفتیبودن. رباب م یم یقد لشیوسا
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 مانیبودن و پ مانیمادر و مادربزرگ پ یاهمه بر

  .«بشن ضی نخواسته تعو

 

اونها  یدوم خونه چهارتا اتاق داشت. که دوتا یطبقه 

  مانیمادر و مادربزرگ پ یشخص  لیوسا ی دارمحل نگه 

هم اتاق خواب ما بود با تخت دو نفره و  یکیبودن. 

که باعث شد دلم  یریرنگ و دلگ رهیخواب ت سیسرو

تهران که با اون همه ذوق و شوق   یخونه لی وسا یبرا

 یاآخر هم که با چوب قهوه   اقبودم تنگ بشه. ات دهیخر

  مانیشده بود، اتاق کار پ نی مز یسوخته و مبلمان چرم

  .بود

آب اونجا   تیفیک دونمیحمومو برام آماده کرد. نم رباب

ومدم پوستم ا  رونیاز حموم ب یداشت که وقت یچه فرق

که همراهم بود به  یقرمز و پوسته پوسته شد. از کرم

خسته بودم و  یلینداشت. خ یر یتأث یول  دمیپوستم مال

کردن نداشتم. به  دیرفتن از خونه و خر رونیحال ب

و  ونیزنگ زدم که بهش بگم چندتا روغن و لوس مانیپ

اما اولش که جوابمو نداد بعدم   اره،ینمک حموم برام ب

  .که تماسمو رد کرد
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و انقدر اشک  هیگر ریو کالفه زدم ز بیو غر درمونده

  .تا خوابم برد ختمیر
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شده  کیشدم هوا تار داریب ی وقت دم؛یچقدر خواب دمینفهم

  کباری قهیکه حاکم بود رو هر چند دق یبود. سکوت

. از جام بلند شکست یها در هم مسگ  یعوعو یصدا

 دمید یرسوندم و در کمال بدبخت نهیشدم و خودمو به آ

  .اوضاع پوستم بدتر شده

غذا  یبو رفتمیم نییهارو که پازدم، پله رون یاتاق ب از

 دیآشپزخونه بود. ازم پرس یرو حس کردم. رباب تو

  سالن؟ یتو ایتو آشپزخونه؟  نه؟یکجا بچ زویم

 

  ادیب مانمیتا پ کنمیصبر م-

 رسن،یشام نم یزنگ زدن و گفتن که برا خانمانیپ-

. سپردن بهتون بگم شما شامتونو  انیم  روقتیشب د

 ن یبخور

  

  :و ناراحت نگاهش کردم متعجب

  !زنگ زد؟ یکِ -

  شیساعت پ هی نیهم-
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  :مکث گفتم با

  بخوابم رمی. مخورمیپس منم شام نم-

نکرده  یی! خانوم خدانیبدون شام بخواب شهیوا! مگه م-

  ... و  دیکنیضعف م

  .و سرد نگاهش کردم که ساکت شد تفاوتی ب یجور

***  

 

. بالشش دمیند مانویشدم پ دار یاز خواب ب یبعد وقت روز

اصالً شبو خونه اومده باشه  دونستمیم دی د. بعمرتب بو

اتاق که هنوز هم برام  یتو یکم نکهیبعد از ا یول

 روزیکه د ییبود، چشم چرخوندم، لباسا بی ناآشنا و غر

تخت   یرو به رو یکاناپه  یدسته  یتنش بود رو رو

   .دمید
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از رباب گرفتم، گفت صبح زود رفته  مانویپ سراغ

  .کارگاه فرش

برده بود که   ی شده بودم. قطعاً رباب هم پ یعصب گهید

  .هست یمشکالت مان یمنو پ نیب

از   ییدندونام به جون پوست لبم افتاده بودم که صدا با

  :دمیآشپزخونه اومد، به رباب نگاه کردم و پرس

  !س؟آشپزخونه  یتو یک-

  خونه  یزکارین اومدن واسه تمو نرگس لهیجم-
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باال رفت، انگار نه انگار که من مثالً خانوم  ابروهام

خبر نداشتم. از حرص و شرم   یچیاون خونه بودم! از ه

 .دمیباال و لباس پوش ی. رفتم طبقهدی لرزیدستام م

حداقل   ایدکتر  رفتمیم دیاوضاع پوستم داغون بود، با 

ها  . بعد از آماده شدن، از پلهدمیخری چندتا کرم م

 ره یشدم و به سمت در سالن رفتم، محکم دستگ  ریسراز

  .اما در باز نشد دمیرو کش

کامالً باز به در نگاه  یهاباال رفته و چشم  یابروها با

. اما در قفل بود. با دمیرو کش رهیاره دستگکردم و دوب

  :لرزون و از کوره در رفته ربابو صدا زدم ییصدا

  !رباب-

 

  :تند و هراسون به سمتم اومد یهاقدم با

  جانم خانوم-

بود که من با زن  یچ لیدلیب یاون دشمن دونمینم

داشتم رو سر   مانیکه از پ یحرص دمیداشتم. شا چارهیب
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نگاهش   یو عصب رهیخ کهی. در حالکردمی م یاون خال

  :با سرم به در اشاره زدم کردمیم

  شه؟یدر چرا باز نم نیا-
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  خانوم؟ رونی ب نیببر فیتشر نیخوایم-

@
mahbookslibrary



  :گفتم یگرد شد و شاک چشام

   !داره یربط به تو چه -

  :. دوباره گفتمنییانداخت پا سرشو

  در چرا قفله؟ گمیبهت م-

  :گفت محتاط

من به   نیبگ نیدار اجیاحت یزیخانوم اگه چ نیثم-

  بره براتون بخره  گمیهللا معزت

 

  :شدیکم کم دود داشت از سرم بلند م گهید

منو  ی! داریزن حساب  ستی عقل تو سرت ن ؟یگیم یچ-

   !؟یکنی بازخواست م

خان گفتم منو   مانیم به خدا... به پخانوم من شرمنده-

شد و گفت فقط  یعصبان یکار معاف کنه ول نیاز ا

  رو بکنم گه یکه م یکار
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به  دیکشیبه سمت آشپزخونه سرک م کهی بعد در حال و

و متعجب و کنجکاو   دهیکه از کار دست کش یدو تا زن

  :ر زدبه ما زل زده بودن، تش

  سر کارتون نی! بردیکنی اونجا چه م-

 

به من نگاه کرد. خودمو جمع  یبعد دوباره با شرمندگ و

از راهم کنارش زدم و رفتم  عیو جور کردم و سر

 .باال یطبقه 

  .گرفتم مانویپ یشماره درنگیب 

ضرب گرفته   نیزم یبه کمرم گرفته و با پا رو دستمو

سرد و تلخش   یکه صدا شدیبودم، تماس داشت قطع م

  :دیچی پ یگوش یتو
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  !بله-

  یفرار  یآقا دمیچه عجب باالخره صداتو شن-

  زود بگو کار دارم ن؟یثم ی خوایم یچ-

  :پس زدم بغضمو

کلمه   هی نجای ا یکه منو آورد روزی!؟ از دخوامیم یچ-

. االنم که خودم زنگ  یحالمو بپرس یباهام حرف نزد

  یاریدرم  هیچ ایباز نیا  خوام؟یم یچ یپرسیزدم م

با من؟ اگه   یکنی چرا لج م م؟یامگه منو تو بچه  مان؟یپ

مثل دوتا آدم بالغ با هم   مین یبش دیبا میبا هم دار یمشکل

  م تا حل بشهیحرف بزن
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  یدار یندارم خانوِم بالغ... تو اگه مشکل یمن مشکل-

  با خودت حلش کن نیبش

و برام  یپس چرا درو روم قفل کرد یندار  یمشکل-

 یجلو خدمتکارا  یکشیخجالت نم  ؟ینگهبان گذاشت 

  !یکرد یخونه زنتو زندان

  یاره که من با زنم چجورند یاوالً که به خدمتکارا ربط-

تو  یکنی. دوماً... تو در هر صورت فکر مکنمی رفتار م

پس چه بهتر که اون در قفل  دارم،ی قفس نگهت م

  بمونه

تحمل   زویآمن یتوه طیشرا نیهم ا قهیدق هی یمن حت-

برم   خوامی. زود بهشون بگو درو باز کنن مکنمینم

  رونیب

 

تر بودن کمرنگ  مانیپ یصدا ینه یکه پس زم ییآواها

حرف بزنه. در  یخلوت  یجا  رهیبود داره م دایپ شدن،یم

درارشو حفظ کنه  لج یخونسرد  کردیم یسع کهی حال

  :گفت
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به تو زور بگه. هر   تونهینم ی. کسستین  یباشه حرف-

باشه،   ادتی وی زیچ هی ی... ولیبر یتونی م یجا خواست

  چیتحت ه گهی د یگذاشت رونیاگه پاتو از در اون خونه ب

 یط ی شرا چیتحت ه ن؟یثم گمی م یچ یشنوی م ،یطیشرا

  ...برو شهیهم یبرا ی. اگه رفتیحق برگشتن ندار

  ..مانیپ-

  گهی... کار دارم، قطع کن دمانیپ یب -
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  :روون شده بودن اشکام

که  ییخاطر اتفاقابه دونمیبه من. م قهیدق  هیگوش بده -

  ...یول  یافتاده به من شک دار

  :حرفم و با حرص گفت ونیم دیپر

بهت اعتماد  شهیمطمئنم که نم گهینه شک ندارم، د-

  کرد

 

  .گفت و تماسو قطع کرد نویا

دستام گرفتم  نیپرت کردم و سرمو ب ویگوش یناراحت با

خونه و غم  یو کرکننده بی و من موندمو سکوت غر

 .قلبم جا خوش کرده بود یکه رو ینیسنگ

فکر بودم که  نیاتاق، تو ا یو کزکرده گوشه دیناام 

  دیخوب ما انقدر کوتاه بود؟ چرا خورش یچرا عمر روزا 

  انقدر زود غروب کرد؟  مونیخوشبخت
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  یتا ک مانیپ یهای محلی و ب هایو سرد های تلخ نیا

ساز بود؟ تا صبر چاره شد؟یادامه داشت؟ اصالً تموم م

  یتا اون روزا، اون روزا کردمیصبر م دیبا یک

و  یشون مخفروشن  هیاز پشت سا ندهیکه آ  یخاکستر 

 .خوب برگردن یمبهم بود، بگذرن و دوباره روزا

باهام خوب بود. بهم توجه   مانیکه پ ی خوب  یروزا 

 .دیورزیعشق م غیدری و ب کردیم

 یمن بدون نگاه گرمش، بدون نوازش دستاش، مثل گل 

  .بودم روحیپژمرده و ب  رسه،یکه بهش آب و نور نم

 

و تا  رفتمیم شهیهم یبرا دیبا  ای روم بود:  ِشیراه پ دو

 خوردمیو افسوس م سوختمیابد تو حسرت داشتنش م

 دیبا اینکردم؛  ینجات عشقمون تالش یکه چرا برا

روشن، با خودم و با  ییساختن فردا یو برا موندمیم

  .دمی جنگ یم مانیپ

ثابت کرد فعالً   مانینبود. پ امیسادگ نیبه ا دنیجنگ  یول

و سفت و سخت به   ستین یخبر ی از سازشکار

  .دهیموضعش چسب 
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من چند لحظه با   دنیبرگشت خونه، با د یشب وقت اون

مبهم بهم چشم دوخت و بعد نگاهشو گرفت. با  ینگاه

کردم  یباهام حرف زد. سر شام سع یاچند کلمه یسرد

 نمونیکه ب ی سکوت وارید دیاحرف بزنم ش یاز هر در
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و   یجوابمو تلگراف مانیپ ی شده بود بشکنه. ول دهیکش

  .دادیکوتاه م

بلند شد و به  زیقاشق غذا خورد و بعد از سر م چند

پله باهاش همسفر  نیها رفت. نگاهم تا آخرسمت پله 

 .شد

دادم.   رونیم گذاشتم و نفسمو با آه بچونه ریدستمو ز 

اومدن و  شیپ وارنو یکه اتفاقات دوم  یاز اون روز

بود که   یشب نیاول نیمارو به اون نقطه رسوندن، ا

 .میسقف با هم بخواب  هی ری ز میخواستیم

 

  دیو با خودم گفتم شا میدور از هم بود یاد یز یروزها  

مسئله رو حل کنه. از جام بلند   نیاتاق خواب، بتونه ا

شامو جمع کنه. رفتم  زیتا م شدم، ربابو صدا کردم

به  ی. دستستادمیباال. پشت در اتاق خواب ا یطبقه 

  .لباسمو مرتب کردم یو سرشونه  دمیموهام کش

 .و رفتم تو دمیکش یقیعم نفس

لباساشو عوض کرده بود و مقابل پنجره رو به   مانیپ 

اتاقو پر کرده  یفضا  گاریدود س یبود. بو ستادهیا اطیح
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انگشتاش  یاز ال گاریرنگ س دیسف یهانخ  ایبود. تازگ

رو حس   یکینزد نی. قلبم اکشی. رفتم نزدشدنیجدا نم

برگشت  رخش میکرد و تپش گرفت. دستشو گرفتم. ن

مانعم  مانیانگشتاش گرفتم. پ نیاز ب گارویسمتم. س

 :نشد. گفتم
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  گهیاز سر شب دستته. نکش د گاریس نیا هیچ-

پنجره خاموش کردم. روبه روش   یلبه گارویته س و

 ده یاز اشک پوش یکه با شبنم نازک ییو با چشما ستادمیا

 .شده بودن به چشماش نگاه کردم

کوتاهش صاف   یاز سر شب که دوش گرفته بود، موها 

  .بودن ختهیر  شیشونیپ یرو  حالتیو ب

تر خوندن خط  . قبلکردی و خسته نگاهم م نیغمگ

داره:  یتر بود. مطمئن نبودم اون چه حسنگاهش آسون 

 دیکشیدل من که پر م ینه؟ ول ایهست  تابمی دلتنگ و ب

  .آغوشش  یبرا

که از دعوت و تمنا سرشار بود نگاهش کردم   ینگاه با

  :و گفتم ستادمیمکث پشت بهش ا هیو بعد از چند ثان

 ؟یبافیگرمه. موهامو م  یلیهوا خ-

  

 یشد ول یتو انتظار دستاش موندم. انتظارم طوالن  و

  .دنیمحبوبشون رس یباالخره موهام به نوازشگرها
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و لطافت موهامو بافت و  یعجله و بانرم بدون

  .امحسوس پس گردنمو با انگشتاش لمس کردن

ش محروم مونده بودم که  مردونه یهااز نوازش انقدر

شد   دهیکش شی با همون لمس کوتاه هم تمام وجودم به آت

آب  مانیپ یزدن. ول ادیو سلول سلول تنم اسمشو فر

  .شیآت نیا ینشد رو

هام گذاشت و منو برگردوند، در  شونه   یرو دستشو

  :چشماش سرخ شده بود گفت کهی حال

اتاق کارم، به رباب بگو  رمیکار دارم م یلیامشب خ-

  برام قهوه درست کنه

  :لرزون گفتم ییصدا با

  کنمیخودم برات درست م-

  !وقته، تو بخواب  رید-

  .رفت رونیاز اتاق ب و

 

***  
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تکرار شد. هر  ویبعد از اون هم، همون سنار یهاشب

دار نم  یشب سرخورده و ناکام و تنها با چشما

 .دمیخوابیم

و  رفتیها، صبحونه نخورده از خونه مصبح مانیپ 

. شبم که  ومدی خوردن ناهار هم خونه نم یاکثر روزا برا 

  .میزدیاز چند کلمه با هم حرف نم شتریب گشتیبرم
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که اون روزا  یو سکوت اجبار  ییبر تنها عالوه

 دادیاز همه آزارم م شتریکه ب یزیدچارش شده بودم، چ

  .خوابشو جدا کرده بود یجا مانیبود که پ نیا

 نویا یاتاِق مادرش بخوابه. وقت یداده بود که تو یبیترت

 نیخاطر که با ا نیقلبم درد گرفت: نه فقط به ا دمیفهم

  یرباب که با نگاه شیکارش غرورم شکسته بود و پ

رو   زینو و تم یهابالش و ملحفه  ریمتعجب و سر به ز

شدم، درد   ریاتاق مادرش، تحق یبرد تو مانیبه دستور پ

حس دهشتناک و ناپاک داشتم،  هین بود. یا یمن فرا

  .کنهی م انتیهم خداره ب مانیپ کردمیحس م

 نِ یترپست  انتی. خیآزاربدنام و دل ی! چه واژهانتیخ

  .هاستواژه

  میکنیم یاز زمان زندگ یاها که تو دورهما آدم  چارهیب

 نمونیب ر،یگمرگبار و همه  یروسیمثل و انت،یکه خ

که  مشیبود ده یشن گهیو انقدر از زبون همد دیچرخ یم

شده  یو برامون عاد ومدیبه گوشمون آشنا م گهید
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به  یحت کنه،یعادت م زیبود؛ آخه آدم به همه چ

  .انتیبه خ ی حت ها،ی زشت

 ینداشتم. خط قرمزم بود. حت یسازش انتیمن با خ یول

و قلبم  شدیبا فکر کردن بهش بدنم کرخ و لمس م

 کردمیفکرها فرار م نی. از اکردیکز م  نهیس یگوشه

سرم پررنگ   یفکرو تو نیباز ا مان،یرفتار پ یول

  .کردیم

 

 

 

 

, [28.03.21 09:38] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 425پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

@
mahbookslibrary



 

 

کرده بود. افسرده   ضیمسئله منو مر نیکردن به ا فکر

  .شده بودم

  یکی کوچ یها راهرواتاق نی باال، ب یسالن طبقه  یانتها

 .کامل یبهداشت سیسرو هیبه  دیرسیبود که م

دوش  سی تو اون سرو گشت،یها که برمشب  مانیپ 

رفتم تو اون  نیپاورچ  نیشب پاورچ هی. گرفتیم

  یآروم باز کردم. صدا  سویسرو یرونیراهرو. دِر ب

 .ومدیدوش م

گوشه انداخته بود.  هی رونشویب ی لباسا  مانیپ 

شروع کردم به گشتن لباساش.  شون،یپاچه و پردست

نقش  ،یی: تار موگردمیم  یدنبال چ دونستمیخودمم نم

 .ییعطِر ناآشنا یبو دمیشا ای یلب

 

@
mahbookslibrary



  یاز بو ری. غدمیگشتم و لباساشو بو کش هاشوب یج 

 زیشده بود، چ بیادکلن و تنش ترک یکه با بو گاریس

  .حس نکردم یاگه ید

 کردمیفکرشو هم نم. هرگز سوختیبه حال خودم م دلم

برسه که از ترس  ییبه جا مانیروز کارم با پ هیکه 

  .کنم شیلباساشو تفت انتشیخ

که   دمیدیداستانا م ای لمای ف یاز اون، هر وقت تو قبل

بو  ای گردهیکه به شوهرش شک داره لباساشو م  یزن

که زن و   دیگنجی : تو باورم نمگرفتیم مخنده کشه،یم

 یبه قدر کنن،یم یسقف با هم زندگ هی ری که ز یشوهر

همو بگردن،   لیها وسااز هم دور باشن که مثل کارآگاه

 فته؛یم هیبق یاتفاق فقط برا نیا کردمیمفکر  شهیهم

  .ادینم شیواسه من پ

  .آشنا شده بودم کی حس از نزد نیحاال با ا اما

داشت با  دلم کاشته شده بود و حاال ی شک تو بذرِ 

  .کردیو منو از درون نابود م دووندیم  شهیسرعت ر
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من به همون شب ختم   ی مارگونه یب یو جوها  جست

 مانیپ یهم همون داستانو با لباسا گهید  یهانشد. شب

 .داشتم

  یچیه ی. ولکردمی هم چک م  اماشویو پ  یکم کم گوش 

خودمم   ک،ی کوچ ینشونه  هیاز  غینشد. در رمیدستگ

  .ناراحت ایخوشحال باشم  دیبابت با نیاز ا دونستمینم
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  نیفکر ا یول کردمی چک م  لشویدقت و وسواس وسا با

قلب   یبرا یچه اتفاق انتیکردن آثار خ  دایکه بعد از پ

 دیتنم مثل ب شدیباعث م فته،یم مو شکسته ضیمر

   .بلرزه

 

:  دادم؟ینشون م دیبا یچه واکنش کردم؟ی م دیبا کاریچ

 هی یسته یو اونطور که شا کردمی قاطعانه برخورد م دیبا

و تا آخر   رفتمیم یزِن عاشق و مغروره، از اون زندگ

تا تموم   سوختمیقطره قطره م ستاده،یا یعمر مثل شمع

 ...بشم

 

که  یایکه زندگ شدمیم نیو شاهد ا موندمیم ای 

و   زیانگغم یبه لجنزار  م،یعاشقانه شروعش کرده بود 

  .شهیم لیرو به افول تبد 

کم  یامروز یکه تو جامعه  ییهایاز زندگ یلیخ مثل

مشترکشون   یکه رابطه  ییزن و شوهرها  ینبود: زندگ

 هاشونیاما به زندگ داد،ی م انتیو خ یگنِد هرزگ  یبو
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بو کم خوش  ِتا دست زدنیم یو وفادار یدامنعطِر پاک 

  .جلوه کنه

 

 یدامنعطر پاک یبه هرزگ یوقت فتهیم یچه اتفاق اما

  بیخوب با هم ترک یلیخ یبد و بو  یلیخ ی: بوزنن؟یم

 جادیا  یبد یلیخ یلی خ  یبو نکهیا جه یو نت شنیم

 **.شهیم

 

آسا،  ترسناک و غول یوالهایافکار مشوش مثل ه نیا

و منو  زدنی و به گردنم چنگ م اوردنیدست و پا در م

  نیمن از ا یده یو روح رنج رسوندنیم ی به مرز خفگ

  . ...همه خسته بود

 

 اثر رومن روالن-ستوف یاقتباس از ژان کر**
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و   شدمی. همش گرمازده مساخت یبندر به من نم یهوا

 مانیکه پ ییهاون یاوضاع پوستم با وجود کرم و لوس

خونه، هنوزم   ارهیاز کارمنداش ب یک یسپرده بود 

  .نداشت. کم غذا شده بودم یفیتعر

. دیرسیمن، خوب بهم م یهای با وجود تموم بدخلق رباب

 آماده وهیمو برام آب   کردیخوب درست م یغذاها

. من اما همچنان به  دادیبه خوردم م  عاتیو ما کردیم

  .کردمیچشم نگهبانم بهش نگاه م
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بهم  یزیچ یکس نکهیخونه به روم قفل بود و بدون ا در

  لمیخط موبا نکهیکه عالوه بر ا دمیبگه، خودم فهم

جواب بدم؛  دیتلفن خونه رو هم نبا  مان،یپ  یرو ورتهیدا

به من. البته  دادیم ویو بعد گوش دادیاول رباب جواب م

  یگهگاه  ای بایاوقات شک یاز مامان و بعض ریبه غ

 .زدیزنگ نم منبه  ی کس وش،یپر

  ؟یکه: »خوب دیپرسیش ازم ممامان دلتنگم بود. همه 

  «اونجا اوضاعت خوبه؟ کنه؟ینم تتیکه اذ مانیپ

 .«: »خوبمگفتمیمن م و

 کردی مجبورم م هیو با گر کردیالبته که مامان باور نم 

حرفو عوض   ی جور هیبراش قسم بخورم که خوبم. منم 

دروغِ   نیکه ا خواست یمامان هم چون دلش م کردم،یم

  .گفتینم یز یچ گهیرو باور کنه، د بایز

من  یکه برم تهران و بهش سر بزنم ول خواست یم ازم

 .بخوام مانیاز پ نویا کردمی جرات نم
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منو در  فرستاد،یکه از سورنا برام م ییبا عکسا بایشک

قرار  زمی عز یبزرگ شدن خواهرزاده ریس انیجر

  .دادیم

و رباب به   زدمیحرف م یتلفن بایکه با شک ییروزا البته

 گهی د یهااخموتر از شب مانیپ رسوند،ی م مانیگوش پ

  .کردیمختلف باهام دعوا م  نیها و عناو. با بهونهشدیم
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 مانویپ شدیش مخانواده  ای لی که مربوط به سه یز یچ هر

شام، چشمش به  زیپشت م یشب وقت هی. کردیم یعصب

که عکس سورنا رو گذاشتم   دیافتاد و د لمی موبا یصفحه

و پرخاش.   ی ریگشروع کرد به بهونه  م،یگوش ینه یزم

باهاش حرف   شدیتر از قبل شده بود، اصالً نمزودجوش 

برداشت و  مو ی. گوشنداختیراه م دادیزد، زود داد و ب

حق  گهید بایعکس سورنا رو حذف کرد و گفت که شک

  .نداره بهم زنگ بزنه

و در واقع  اوشیمامانم، س با، یشک یزیآمطرز اغراق  به

دروغ گفتنم بهش و  یهیمو تو قضکل خونواده 

من، مقصر  یهای کار یو مخف لیسه  یمزاحمتا 

م خونواده  یکه من با همکار  کردیو فکر م دونستیم

 .میدیچ سهیو دس میختیبراش برنامه و نقشه ر مینشست

سر رباب   مویدق و دل دیرسینم مانیمنم که زورم به پ 

 .کردمی م یخال
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بود و براش  مانیو مورد اعتماد پ  نیام نکهیا از

و در  دییپای منو م یو چهارچشم کردیم یخدمتخوش 

دخالت   یچیحال سرش تو الک خودش بود و تو ه نیع

 یو تشر زدنا و تند گفتمیبهش م یو هرچ  کردینم

و همچنان که  رسوندینم مانیکردنامو به گوش پ

 نایا یمورد محبتش هم بودم، از همه  کرد،ی م مویچغل

  .گرفتیحرصم م
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رو به عهده داشت   یآشپز یفه یتو اون خونه وظ رباب

  .من دنیکش کیاز کش ریالبته به غ

بود که   نییپا یطبقه ی جدا و جمع و جور تیسوئ

و رفت   یزکاریتم یفه ی. وظکردی ها رو اونجا سر مشب

و نرگس بود که در هفته دو  لهیجم یو روب به عهده

 .ومدنیم الیبه امورات و یدگیرس  یروز برا

 

. ششیتو اتاق کارش بود، رفتم پ مانیشب که پ هی 

  .رفتیتاپش ور مکارش نشسته بود و با لپ  زیپشت م

زش خواستم عذر ربابو بخواد نگاهم کرد. ا یچشم ریز

  خوامیبه بعد خودم م ن یتا از اونجا بره، گفتم از ا

  :نکهیکنم و ا  یآشپز

نفر دائم تو دست و پام بلوله.  هی خوادیدلم نم-

   بفرستش بره رِد کارش

راجع بهش درست  هیکشرباب زن محترم و زحمت -

  صحبت کن
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  ختهیآم ییسوزوند و با صدا موینیب یغهیت یتند بغض

  :به بغض و خشم گفتم

کشه... من ازش خوشم  به درک که محترم و زحمت -

  ادینم

 یو از چ ادی خوشت م یاز چ دهیاز تو نپرس یکس-

  رهینم یی... رباب جاادینم
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افتاد و  مانیپ یبگم، چشمم به دستا یزیچ دمیلب برچ  تا

  .صدام تو گلو خفه شد

رد  د،یهاش. سکوتمو که شنزده بودم به دست زل

انگشتش   یحلقه رو یخال   ینگاهمو گرفت و به جا

و زل زدم  دم ی. نگاهم کرد. منم چشمامو باال کشدیرس

  :بهش و گفتم

  ست؟یت دستت نچرا حلقه -

 

  :باشه تفاوتیداشت ب یسع

  کجاست دونمیانداختمش نم ییجا-

  یگفت نویکه هم شبمید-

  کنمیم داشیحاال بعداً پ-

  دونمیمن م ،ی! عمداً دستت نکردیگیدروغ م-
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  :گفت  یتاپشو پس زد و عصب لپ

. اصالً دلم خواسته دستم نکنم حلقه  گهیاَه... بسه د-

  تو یگ یم یرو... چ

  ندازمیمو دستم نمحلقه  گهیباشه... پس منم د-

برش داشت و در  زیم یزنگ خورد، از رو  شیگوش

باال انداخت و  یاشونه  ومد،یبه سمت در م کهی حال

  :گفت

 

  شویکه دستت بود معن  مییننداز... به هر حال وقتا -

  یدیفهمینم

  .رفت رونیاز اتاق ب شیجواب دادن به گوش یبرا و

 

***  
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 .گرفتمیخو م شتریاونجا ب یرفته با آب و هوا رفته

کم و در آخر هم محو  جیبه تدر میپوست ی هات ی حساس 

   .ازشون نموند یشدن و اثر

از  زیو پره یدور نیا خوادیم یتا ک مانی پ دونستمینم

بهش محبت کنم و   شتریگرفتم ب میمنو ادامه بده. تصم

  شتریبراش خرج کنم. به خودم ب یشتر ی ب یزنانگ

 دونستمیکه م ییهالباس  کردم،یم شی . آرادمیرسیم
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 زدمیم ییبه خودم عطرها دم،یپوشیدوست داره رو م

  .بودمردافکن  شونحه یکه را

ازم  شتری ب مانیپ فروختمی جلوه م شتریمن ب یهرچ

 .کردیم یدور

رو  ومدنی دنبالم م ازیو ن دیچشماشو که با ام یگاه 

  .شدینم بمینص نیاز ا شتریب یول کردمیحس م

که از چشماش افتادم و  شدی کم کم داشت باورم م گهید

 چیزن عاشق ه کی یبراش ندارم و برا  یتیجذاب گهید

  .ستین نیبدتر از ا  یحس

 

غبار  دیزدم و با خودم گفتم شا ایشب دلمو به در هی

 دنیکه تو چشماش نشسته مانع از د یغرور  نیسنگ

شد که   نیو هم شهیمن به خودش م یعشق و عالقه

کردم  شی. آرادمیپوش یابندهی اون شب، لباس دلربا و فر

  .حالت ممکن درآوردم نیترهامو به سرخو لب 

صافمو حالت دادم  ینشستم تا موها نهیمقابل آ هاساعت

شده بودم؛    بایو فر بایز یکاف یو فر کردم. به اندازه

  .رونی. عطر زدم و از اتاق رفتم بگفتیم  نویکه ا نهیآ
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, [28.03.21 09:38] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 432پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

ها  پله  نشیآهسته و سنگ یها که با همون قدم دمید ربابو

  .ومدی رو باال م

  یزیآمن یدستش بود. با لبخند تحس یتو ی کی کوچ ینیس

  :نگاهم کرد
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  نیماشاءهللا خانوم. چشم بد دور چقدر قشنگ شد-

 

  :و گفتم دمیبه موهام کش یدست

  ؟یقهوه درست کرد-

قهوه  شیپ قهیخان چند دق مانیخانوم. پ نیآره ثم-

  خواستن

  :رو از دستش گرفتم ینیس

  برمیبده خودم براش م-

  ن؟یبا من ندار یچشم. امر-

  برو بخواب گهینه؛ تو د-

  شب خوش خانوم-

 

 مانیتکون دادم و به سمت اتاق مادِر پ یبهش سر  رو

سالن بود راه افتادم. پشت در اتاق، آب   یکه انتها

  .دمیکش یقیدهنمو قورت دادم و نفس عم 

  :اومد مانیپ یبعد صدا هیضربه به در زدم. چند ثان چند
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  تو رباب ایب-

 

از   یزدم و درو باز کردم. تا در باز شد موج یلبخند

م به صورتم هجوم آورد و باعث شد چهره گاریدود س

  یروشن ال گاریپنجره نشسته بود و س یجمع بشه. لبه 

  .انگشتاش بود

 ینی. با پا درو بستم و سکردی و متعجب نگاهم م مات

  :گذاشتم  زیم یرو رو

  !یقهوه خواسته بود-
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پنجره خاموش کرد. از جاش بلند   یلبه گارشویس ته

  یکه چشماش رو ینیشد و سر تا پامو برانداز کرد. ح

دور، دورم گشت زد و رو به روم  هی دیچرخ یاندامم م

خشدار و   یو به چشمام نگاه کرد و بعد با صدا  ستادیا

  :گفت یرومآ

. مثل یدیم م یخوب یخانوم... بو نیثم یخوشگل شد -

  شهیهم

 

بگم نگاهش   یزی چ نکهیهام دادم و بدون ابه لب  یحالت

  :گفت مانیکردم، پ

  ؟یاری ! من از تو خواستم قهوه بی زیچ هیفقط -

زِن خدمتکار   هیشده حاال من آوردم... من از  یخب چ-

  برات کمترم؟
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  :زد یشخندین

  ه؟یمشکلت با رباب چ-

 

  :تو هوا تکون دادم ی تیاهمیب یبه نشونه دستمو

که  یبا رباب ندارم... اومدم که مشکالت یمن مشکل-

  میخودمون هست رو حل کن نیب

  :لباشو جمع کرد . ابروهاشو باال انداخت یمسخرگ با

 تونه یسر و س نکهی! ایدونیخوب... فقط م  میلیآها. خ-

 کنهی ما رو حل نم نیمشکل ب  یبرام لخت کن

  

و  حیحاال که اون انقدر صر د؛یبه صورتم دو خون

  :گفتم پردهیبود منم حرفمو رک و ب پروایب

چطور؟   یخوابتو جدا کن یجا  رمردایتو مثل پ نکهیا-

  کنه؟یمشکلمونو حل م
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مشترک فقط تو اتاق خواب   یمحض اطالعت، زندگ-

  شه یخالصه نم

  :کردم یاو تک خنده ستادمیا نهیبه س دست

  ی ... الزم نکرده به من درس اخالق بدمانیتوروخدا پ-

نفر بهت درس اخالق بده! در   هی ستیچرا اتفاقاً بد ن-

اگه  یکنیفکر م  نکهیاز ا خورهیضمن حالم به هم م

  شمیرامت م یعروسک کن هیخودتو شب
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هاش با  لب ک یپر کردم و نزد نمونویب یقدم فاصله هی

  :گفتم یاغواگر

  یخوای منو نم گهیچته؟ د ه؟یچ-

 

  یسرشو عقب گرفت و بهم نگاه کرد. دستشو رو یکم

تنم خط رو ادامه داد  نییهام گذاشت و تا پاخط تقارن لب 

  :و گفت

پس بذار بهت  یرو ازم بشنو نایکه ا نهیاگه دردت ا-

هات، موهات، . لبی. حرف نداریخوشگل  یلیبگم: تو خ

کل هنرشو خواسته   دنتی بدنت... انگار خدا واسه آفر

  اتیخوشگل لیو ذل دی بد دیمن ند یولنشون بده... 

چشمات شده بودم، فکر  تیمعصوم یفتهی. من شستمین

دامنت نماز خوند؛   یرو شهیکه م یانقدر پاک کردمیم

که  ییدروغا کنم،ی االن هربار که به چشمات نگاه م یول

بار بردمت   ن یاول ی. اون شب که براادیم  ادمی یگفتیم

تو تختم فقط جسممو بهت ندادم روحمو به تو دادم  

  ؟یرو لعنت زا یچ نیا یفهمیم ؟یفهمیم
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افسار  ییبلندش قرار گرفته و با صدا یصدا ریتأث  تحت

  :گفتم ختهیگس
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افسار  ییبا صدا بلندش قرار گرفته و یصدا ریتأث  تحت

  :گفتم ختهیگس

کارو کردم. روحمو   نی. چون خودمم همفهممیآره م-

دادم که قبل از من صد   یبهت دادم... روحمو به جسم 

  رو لمس کرده بود گهینفر د

 

  :دیهشدار انگشتشو باال گرفت و تو صورتم غر با

  نکهی... قبل از ایمسئله رو تو روم بزن نی ا یحق ندار-

  یم خبر داشتاز گذشته یبهم بله بگ

بگم، هر   خوامی. فقط مستیقصدم طعنه زدن به تو ن-

ممکنه اشتباه کنه، منم مثل همه... فرق منو تو   یآدم

 ه؟ یچ

  

  :زده بود رونیب ش یشونیپ رگ

هم که کردم، واسه  یکه من هر غلط نهیفرق منو تو ا -

 یو رفت یتو زِن من بود یقبل از ازدواج بوده... ول

  یبهم هزار جور دروغ گفت گه،یمرد د  هی دنید
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  :دیلرزیم صدام

گرفتم و بهت اعتماد کردم.   دهیتورو ناد  یمن گذشته-

و بهم  یکه گذشته رو فراموش کن خوامیاالن از تو م

 یتونست دیشا یکارامو بشنو لی، دل یاعتماد کن

  یهامو ببخشدروغ

  :دیصورتم توپ  تو

 دی. چرا با ستیواسه دروغات ن  یهیتوج چیه-

  ببخشمت؟

 دن،یکه آدما به خاطر عشق انجام م هیکار نیچون ا-

 بخشن یرو م  گهیهمد یعنی

  

  :با اون نگاه منجمدش بهم زل زد و گفت دوباره

  هنوز عاشقتم؟ یدونیاز کجا م-

  .نگاهش کردم مات
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  :آورده بودم. دهنم خشک شده بود کم

 یپس چرا منو با خودت آورد یستی اگه عاشقم ن-

  نجا؟یا

  :گفت بیو آروم و غر تلخ

 ی... تو خودت اومدیایمن نخواستم ب-
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که   دمی... ترسدمیگفت و من ترس نویا یجد یلیخ

 «...رمیبرو م ی که برم؟... اگه بگ یخوایبپرسم: »تو م 

  «بپرسم و اون بگه: »برو دمیترس 

 

. نفس کم آوردم. به گلوم چنگ زدم و دیلرز هاملب

  .رومو برگردوندم دی اشکم که چک 

لرز کرده  یسردم شده بود. جور یبه اون گرم یهوا تو

  .شمی هرگز گرم نم گهید کردمیبودم که حس م

 یو قلب تعادلیسست و ب ییهاافتاده و قدم ییهاشونه  با

 .رونیشکسته از اتاقش رفتم ب

 .: همون نگاه سردشوکردمی نگاهشو حس م ینیسنگ 

  .خودمو به اتاق خواب رسوندم و درو پشت سرم بستم 

که  یادیز شیآرا رغمیعل ستادم،یا نهیآ  یبه رو رو

  .روح شده بودم هیبود. شب دهیداشتم، پوستم رنگ پر

  کمویو مات دم یهام کشلب ی دستمو با خشونت رو پشت

  .پاک کردم
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 .ستادمیدوش ا  ریحموم. ز یدرآوردم و رفتم تو کفشامو

 ریو بعد ز دمیوار خندمجنون وونه،ید یهااول مثل زن  

 ستادهیکردن کم از ا هیدوش گر ریآب زار زدم... و ز

  .مردن نداره

 

***  
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که   ییهاازدواجمون از دستش، تماس یحلقه  درآوردن

رفتار  دنش،یجدا خواب داد،یمن جواب نم ِش یپ

ش بسته خی  طرف، نگاه ه یهمه و همه   وارش،گانه یب

. گهیطرف د هی فتادیکه از سرماش تنم به رعشه م

  .میدور بود مونیانگار هزار سال از دوران عاشق

  یآشت وقتچی باهام قهر کرده بود که انگار ه یجور هی

  .مینبود

»خرد و خراب  ،یو قهر و دور یهمه سرد نیاز ا من

  .و خسته« بودم

تهران   یبرا شتریباهام باعث شده بود، ب مان یپ یگانگیب

و غربت  یاحساس دلتنگ  میکه اونجا داشت یاو خونه 

 ادش،یو وسعت ز یبندر با وجود بزرگ یالیکنم. و

خونه   یهاداشت. به رباب سپردم پرده ی ریدلگ یفضا

 نیا یحت یکارو کرد. ول نیرو عوض کنه، ربابم هم

زندونه . زندون،  نداد ف یفضا رو تخف یریهم، دلگ

  .گهید
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  یوار یچارد  ریاز اونکه اس شترینماند که من ب ناگفته

   .قلب خودم بودم یو زندون ریاون خونه باشم، اس

 

. رباب با تأثر نگاهم  گرفتیخصوص دِم غروبا دلم م به

من، با   یو بدقلق یو ترس از بدخلق اطیو با احت کردیم

 اطیتو ح م یبر نیخوایکه: »م دادیم شنهادیتته پته پ

... به شهیخانوم؟... هوا امروز خوبه، دلتون وا م نیثم

ها رو ببره ته باغ ببنده که سگ   گمیهللا معزت

  «نینترس

 

. کل روز دم پنجره خوردمی من از جام تکون نم اما

باشه که باهاش درد و دل   یکس  نکهیو بدون ا نشستمیم

که کنارم داشته باشمش، تو خودم فرو   یدوست ایکنم 

بود که هوا رو به  یزمان  میخوش. تمام دلرفتمیم

  کردن،یباغ رو روشن م ی هاو چراغ  رفتی م یکیتار

 .بود مانیپ دنیشدن ساعت رس کینزد یبه معن نایا
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 مانیپ نیو ماش شدیباز م الیو سِر ساعت نه که در 

ته دلمو روشن  د،یاز ام  یکیفروغ بار شد،یم انینما

 دیفرق کنه. شا گهی د یهاامشب با شب دیکه شا  کرد،یم

باالخره امشب  دیامشب اخالقش بهتر شده باشه، شا

و درد...   غی... اما دردیشا دیشا دیقهرو تموم کنه، شا

. و به شدیکه بدتر هم م شد،ینم بهترکه  ن ینه هم مانیپ

  .رفتیم نیکم کم از ب دمیفروغ ام بیترت نیا
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دِم پنجره منتظر اومدنش  شه،یشب هم مثل هم اون

. زنِگ ومدین مانیپ یبودم. ساعت از نه گذشت ول

  .نشد مانیاز پ یساعت ده هم زده شد و خبر

  .دیتپیم قراریب نهیتو س دلم

بودم. چشمم به در و پنجره و   داریشب تا صبح ب اون

  .ومدین مانیپ یتلفن خشک شد ول

هاش قبل از اون هم، به جز اون چند که شب  هرچند

حرف  گفت،یشام بهم م زی سِر م ،یکه با سرد یاکلمه

و بعدشدم مثل دوتا  شدیرد و بدل نم نمونیب یاگه ید

  د،یخوابیو م رفتیبه اتاق خودش م یخونه، هر کسهم

 یکنارم بود، هر چند دور ول نکهیاحساس ا حداقل یول

 خورم،یکه من م ییاز غذا  نکهیابود، حِس  کیبهم نزد

دِل   م،یکنیهوا تنفس م کیسقف از  هی رِ ی و ز خورهیم

   .دادیم  نیشکسته و ملول منو تسک
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 یسحر کردم. چ یکه اون شبو چجور دونهیخدا م فقط

فکر کردم که االن  نیهر لحظه به ا یبه من گذشت وقت

  کنه؟یداره م کاریکجاست؟ چ ه؟یبا ک

رفته؟ نکنه فردا که   راههیو به ب دهیپاش لغز  نکنه

رو تو    گانهیاز دوتا چشم ب ییبرگرده خونه، رِد پا

 گفتیم شهیکه هم ینکنه آرامش مطلق نم؟ی چشماش بب

کرده! نکنه اون   دایپ گهیزِن د هیبا من داره رو کناِر 

  شده باشن؟ یاگهیها و اون آغوش سهم زن ددست
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هم شد و با  تراه یافکار، س  نیبا ا مهتاب،یاون شِب ب و

از من تو دِل شب  یبخش یزد ول دهیباالخره سپ نکهیا

  .جا موند

فرسا مزمن و توان یاون روز به بعد، سردردها از

 .شدن می مهمون سالمت

 

  یظیغل یحال و روزم، قهوه  دنیروز بعد رباب با د 

برام آماده کرد، قهوه نخوردم و ازش خواستم برام 

دونه قرص، سه تا   هی یو به جا  ارهیقرص مسکن ب

  .خوردم تا خوابم برد

 مانیپ نیماش یاون روز قبل از ساعت نه صدا غروبِ 

 .کرد دارمیو از خواب ب دیچیپ الی و اطی ح یتو

 

بالش فرو بردم و به خودم زحمت   رِ یسرمو ز تیاهمیب 

هنوز هم   نکهیاومدن از تخت رو ندادم. ضمن ا رونیب
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در اتاق زده شد.  بعد چند تقه به  یسر درد داشتم. کم

ندادم و دوباره صدا تکرار شد. کالفه و  یجواب

  :گفتم حوصلهیب

  بله؟-

  :دیرباب به گوشم رس یباز شد و صدا در

  شام یبرا نیاریب فیتشر دمیچ زویخانوم، م نیثم-

  !مگه بهت نگفتم مزاحم استراحتم نشو -

  خانوم... سرتون هنوز خوب نشده؟ نیبخشیم-

بالش بود، دستمو تو هوا،   ریسرم هنوز ز کهی حال در

  :تکون دادم پرونم،یرو م یکه انگار مزاحم یطور

  رباب... درم ببند رونیبرو ب-

 

  خواستمیمکث درو آروم بست و رفت. نم یاز کم بعد

. نمیبب مانویشام پ زی و سر م رونی از اتاق برم ب

  .رو از چشماش بخونم دیاونچه که نبا دمیترسیم

که اون روزا مثل نقل و نبات   یمسکن  یهاقرص  از

و   دیاز افکار پل یدوتا انداختم باال و فرار خوردم،یم
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سرم  یتو نییپا یطبقه  یکه راجع به مرد بد خو یشوم

  .فرو رفتم یبود، به خواب پرکابوس
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نداشت. روز بعد  یمن تموم میمزمن و بدخ یسردردها

 .شدم داریاز خواب ب  یدیبا سردرد شد
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بود.   دهیچشمامو که باز کردم آفتاب تا وسط اتاق رس 

برام آماده  ی ظیغل یربابو صدا زدم و بهش گفتم قهوه

 .رونیکنه. قهوه رو خوردم و از اتاق رفتم ب

 

و  ری ز لشویاتاق کارش و تموم وسا مان،یاتاق مادر پ 

که مشغول گشتن اتاق کارش بودم،  یرو کردم. موقع

بود. رمز   یواریچشمم به گاوصندوق افتاد که ته کمد د

تولد من بود اما  خیکه هنوز که هنوزه، تار شیگوش

  .دونستمیو نمرمز گاوصندوقش

مربوط به خودمو تو ذهنم  ی هاخ یکردم تموم تار شروع

عقدمون که همون بار   خیمرور کردن. که از شانسم تار

اول وارد کردم، درست از آب دراومد و قفل گاوصندوق 

  یسر هینو و  یاز چند بسته صددالر ریباز شد، غ

  .نکردم دایپ یزیاوراق و سند چ

 یش هیدم که چشمم خورد به در صندوقو ببن خواستمیم

  .شده بود دهیچیدستمال پ هی یکه ال
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که به تاپ تاپ افتاده بود، پارچه  یلرزون و قلب یدست با

دستمالو   یتعجب کردم. ال  شین یرو برداشتم و از سنگ

  .دمیاز ترس کش ینیه دمیکه د یزیباز کردم. با چ 

 دیبا  کاریچ  دونستمیو نم دیلرزیهولناک م دستام،

  هی. دمیدیاسلحه م کیبار بود از نزد نیاول یبکنم. برا

. من یمیقد (Revolver) رولور هیبود،  ی کمر ریتهفت

چرا   مانیکرده بودم! آخه پ دایپ یبودم و چ یدنبال چ

. زدمیزده بودم و نفس ماسلحه داشته باشه؟ بهت دیبا

  اطی. آروم و با احتکردیم  ینیدستم سنگ یتو  ریتهفت

  .و گذاشتمش سر جاش دمیچ یدوباره پارچه رو دورش پ
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  کهیرفتم، در حال رونیگاوصندوقو بستم و از اتاق ب در

تر شده بود. هنوز کامل از در اتاق دور فکرم مشوش 

ها باال  . داشت از پله دمیربابو شن ینشده بودم که صدا

  دیدستش بود، منو که د یخونه تو میسی. تلفن بومدیم

  :گفت

خان پشت خطن، با شما کار  مانیخانوم، پ نیآها... ثم-

  دارن

 

 یبرا کش،یاز صورتم کنار زدم و رفتم نزد موهامو

  :دو دل بودم، آخر سر به رباب گفتم مانیحرف زدن با پ

  داره؟ کاریچ-

  :کرد تعجب
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خانوم. از صبح چندبار زنگ زدن شما خواب   دونمینم-

  نکنم. االن دوباره زنگ زدن دارتونی. گفتن ب نیبود

ها پله  یبه لبه ن،ییداد دست من و رفت پا ویگوش و

  :گفتم یدادم و بعد از مکث کوتاه هیتک

  الو-

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

  سالم-

 

به حد  یصداش پشت تلفن قلبم مچاله شد ول دنیشن با

بودم. قلبمو ساکت کردم و  خاطرده یاز دستش رنج یکاف

 نِ یگفتم که فقط س یدر جوابش سالم یبا مکث و دلخور

  .شد  دهیسالمم شن

ً یاون دوباره عم و   :و گفت دینفس کش قا

  سردردت خوب شد؟-

  .بهترم-
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 یسکوت برقرار شد و بعد صدا یکشدار یهاه یثان

  :مانیپ

 هی رون،یب  میدنبالت شام بر امیآماده شو، م یعصر-

  ...رستوران خوب باز شده که

  :کالمش و با پرخاش گفتم ونیم دمیپر

. من حالم خوب  زیواسه خودت برنامه نر  خودیب مانیپ-

 .اومدنم ندارم. خداحافظ رونیب یحوصله  ستین

دردناکم  یقهیقطع کردم و دستمو به شق ویبعد گوش و

  .گرفتم
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 یراب یز ای کننیم  انتیبودم مردا هر وقت خ دهیجا شن هی

خودشونو از عذاب وجدان نجات   نکهیواسه ا رن،یم

... دلم گرفت، که نکنه  شنیبدن، با زنشون مهربون م

 یی بود، رفته جا بیخونه و غا ومدیکه ن یاون شب مانیپ

بردن من بعد از   رونیبا ب  خوادی بره و حاالم م دیکه نبا

  .ترحم راحت کنه نیخودشو با ا ،یمحلیهمه مدت ب نیا

 هیردم که اگه بهم ثابت بشه قضخودم قسم خو شیپ

گاوصندوق بود  یکه تو یخودمو با همون رولور  نه،یا

تا آخر عمرش خودشو بابت   مانیپ ینجوریبکشم تا ا

 یزندگ یروزاهیمرگ من مقصر بدونه و تو عذاب و س

   .کنه
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 یخونه. وقت دیزودتر از موعد رس مانیروز پ اون

اتاق بودم. از صبح   یمن تو اط،یح یآورد تو نشویماش

کرده  الیفکر و خ یانقدر حالم بد و گرفته بود و به قدر

جمع کنم و    لمویگرفتم، وسا میبودم که آخر سر تصم

   .برگردم تهران

ادامه  مانیپ  یهایتحمل کنم. اگه سرد تونستمینم گهید

زن   هیبه  شدمیم لی. تبددمی رسیبه جنون م کردیم دایپ

  نیبه چن خواستمی. و من نمضیو مر یروان  یافسرده

  .بدل بشم یاو درمونده زیانگموجود رقت 

گوشه گذاشتمش. اشک  هیباز کردم و  چمدونمو

بود بهتر بود حاال برم،   دهی رس یی. وقت جداختمیریم

  .بود یازم باق یزیکه هنوز چ ییحاال 

پارس  ی. صداخوردیم جی و سرم گ رفتیضعف م دلم

که به سمت  ینیاعصابم؛ ح یوها رفته بود رسگ 

م پاک  گونه  یتا ببندمش، اشکمو از رو  رفتمی پنجره م

  کردم که در اتاقو زدن
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  :رباب اومد یپشتبندش صدا و

  خانوم؟ نیثم-

  :گفتم حوصلهیب

  رباب؟ هیچ-

  :باز کرد و اومد اتاق درو
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 مانیس پخانوم، اومدم بگم شام آماده  نیثم دیببخش-

  خان منتظر شما هستن

  . برو راحتم بذارخورمیشام نم-

  حالتون خوبه خانوم؟-

  ؟یدیگفتم برو، نشن-

 

و درو آروم بست. هنوز چند  رونیاز اتاق رفت ب مردد

ستمو از رفتنش نگذشته بود که دوباره برگشت. د قهیدق

  :هوا تکون دادم و گفتم یتو

  گه؟ید هیچ-

  :و با مدارا گفت معذب

  نیشامتونو بخور نیی پا نیایخانومم تورو خدا ب-

  :به صورتم کرد یبعد نگاه پر شک و

  ن؟یکرد هیخانوم گر نیثم-

اتاق شد و متأثر و باهراس   یمتوجه چمدون گوشه و

  :نگاهم کرد. گفتم
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دخالت نکن. برو  ستی که بهت مربوط ن یتو کار-

  رونیب

  تونیِ خان منو فرستادن پ مانیخانوم جان، پ نیثم-

 

هم گذاشتم و با دست به در اتاق  یکالفه رو چشمامو

  :اشاره زدم

. خودش خورهیشام نم نی خانِت بگو ثم مانیبرو به پ-

  کنه لیم ییتنها

 

که فرستادمش رفت. در کمدو باز کردم و شروع  ربابو

. موهام ومدی . اشکام بند نملمیکردم به جمع کردن وسا

کمد   یرو از تو یراهن ی. پدیچسبیبه صورتم م

که گذاشتمش تو  نیهم زدم،ی و نامرتب تاش م داشتمیبرم

  .باز شد عیو سر هوایچمدون، در اتاق ب

  .کردم ربابه فکر
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و طلبکار   یکه عصب  دمید مانویبگم پ یز یتا اومدم چ 

 .کردیاومده بود تو اتاق و نگاهم م 

اتاق جا خوردم. اشکامو پاک کردم و  یتو دنشیاز د 

  :آروم گفتم بستم یکه در چمدونو م ینیح

  سالم-

  ؟یکنیم یدار  کاریچ-

  :گفتم ی پرلرزش یو با صدا دمیچمدونو کش پیز
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  کنمی جمع م زامویم زیدارم چ-

سرم   یشد و دست به کمر رو کیقدم بهم نزد چند

  :ستادیا

  !بشه؟ یکه چ-

 

تو چشماش نگاه   تونستمیبلند شدم، نم  نیزم یرو از

  !دونمینم ،یچ ایبود  قتیکنم: از ترس کشف حق

  :گفتم

  ترکت کنم خوامیم-

 

  :خواستم از کنارش بگذرم که راهمو سد کرد و

  یترکم کن  یخوایمگه من مواد مخدرم که م-

از   کردمیمن داشتم دق م نکه یطنز داشت. از ا کالمش

رو  هیقض خواستیو م کردیم شخندیاون ر یغصه ول

گرفتم  یبرگزار کنه، لجم گرفت. نفس پرحرص یبه شوخ

و رفتم سمت تخت، مانتو و شالمو برداشتم و چمدونمو  

  .هم شده بود، برداشتم و رفتم سمت در اتاق نیکه سنگ
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. چند قدم که برداشتم، نچ کردینگاهم م حرفیب

گفت و اومد سمتم. چمدونو از دستم گرفت و با  یاکالفه

از نوازش داشت  یم ردکه هم دلخور بود ه ییصدا

  :گفت

  ...اعه نویبده من ا-
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چمدونمو پس  کردمیم  یو سع دمیدزدی م چشمامو

  :رمیبگ

  برم خوامیبدش چمدونمو... م-

 

 هیش گرفته بود. چمدونو پرت کرد من خنده یتقال از

  :هامو تو دستاش گرفتگوشه و شونه 

  چته تو؟-

  :داشت هیگر یبو صدام

  !یچیه-

  منو نگاه کن-

هامو فشرد و سرشو خم  شونه مانیبرگردوندم. پ رومو

 یکرد تا مجبورم کنه نگاهش کنم. بعد از اون همه سرد

و حس لمس  یکیهمه نزد  نیحاال از ا ش،یتوجه یو ب

  جانیبودم و از شدت ه قراریو ب زدهجان ی هاش هدست

  :دمیلرزیم

  نکن تمی... اذمانینکن پ-
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دو طرف صورتم گذاشت و سرمو بلند کرد.  دستاشو

و به چشماش نگاه کردم. انگار   دمینگاهمو باال کش

معجزه شده بود. چشماش دوباره مهربون شده بودن.  

نگاهش آب شده بود. گرم و شورافکن نگاهم   خی

به همون اندازه که   کردمی. حس مدی. بغضم ترککردیم

قلب  شد،یساطع م مانیپ یکه از چشما  ینینشدل  یگرما

نم م یهااشک  د،یبخشیم  یو تسل دادیم  نیمنو تسک

و آرامش اون بود. با دو انگشت شست   یگرمباعث دل

  :اشکامو پاک کرد. گفتم

  ...برم خوامیم-

  :کرد اخم

  ؟یکجا بر-

  مادرم شیتهران پ گردمیبرم-
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  ؟یکه چ-

  که نباشم-

  :راستمو نوازش کرد یانگشتاش گونه با

  ؟یبر ذارمی م یفکر کرد-

  یبرو... گفت شهیواسه هم یبرو... گفت یخودت گفت-

  یستیعاشقم ن گهید

گفتم که گفتم...من چه عاشقت باشم چه نباشم، تو تا -

  من یمنه. تو خونه  شیآخر عمرت جات فقط پ

  برو یپس چرا بهم گفت-
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  یبرگرد دینبا گهید ینگفتم برو... گفتم اگه بر-

  کنه؟یم یچه فرق-

به من، نفس   یدار یزد و بعد از نگاه معن یشخندین

  :و متأسف گفت دیکش یقیعم

  یا... بچهنیثم یابچه-

 ضیضد و نق  یرفتارا نیا ی ام اصالً... معنآره من بچه-

  فهممی تو رو نم

  من انقدر سخته برات؟ دنیفهم-

 

و باالخره   دی شدور لبش ک یقدم عقب رفت و دست کی

  :حرفاشو زد

که از دروغات  یفهمیکه دلخورم ازت؟ نم یفهمینم-

و  یبه عنوان شوهرت قبولم نداشت نکهیم. از اخسته 

که واسه  یفهمی. نمامیشاک یدونستیمنو محرم دلت نم

تو،  یهای فکری که به بادرفته، اونم به خاطر ب یایزندگ

بشه؟  یانقدر گلوتو فشار بدم تا حرصم خال خوادیدلم م

هم از تو متنفر  کنمیکه هر وقت نگاهت م یفهمینم
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خاطر دروغات و از خودم هم از خودم: از تو به شمیم

  که چطور روت دست بلند کردم ادیم ادمی نکهیخاطر ابه

 

. نگاهش نییو شرمنده سرمو انداخته بودم پا سرخورده

 ی. نفسستادیبود. رو به روم ا به من رهیوزن داشت. خ

  :که شکسته و خسته بود گفت ییو با صدا دیکش

هنوزم نفسم به نفِس تو  نایا یکه با همه  یفهمینم-

  بنده؟
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م از هم باز شد.  با ضرب باال اومد و چهره سرم

منو سمت خودش  یقو  یآهنربا  هی آغوشش مثل 

  .کشوند

تموم   یهافرود اومد و غم و غصه شنهیس یرو سرم

. منو تو گفتی نم یزیچ مانیمدتو هق زدم. پ نیا

آغوشش نگه داشت و با دستش موهامو نوازش کرد. 

  .میتو همون حالت موند هیچند ثان

  مان؟یپ-

  بله؟-

  ؟یمنو ببخش یتونیم-

 شنه ینگفت. سرمو از س یزیو چ دیکش یقیعم نفس

  :برداشتم و به صورتش نگاه کردم

بهت.  دمی... قول ممانیپ یشنو یاز من دروغ نم گهید-

  یگذشته رو فراموش کن خوامیفقط ازت م
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م گونه  یبه روم زد و دستشو رو یآلودتلخ و غم لبخند

  :گذاشت و گفت

  میشام بخور نییپا ایصورتتو بشور، ب-

  .رفت رونی به من، از اتاق ب یدر امتداد نگاه پرحرف و

 .زدم و اشکامو پاک کردم لبخند

 

 دیافتاده بود ساده نبود. با نمونیکه ب یاتفاقات یفراموش 

و  یسرد وارید نکهی. هممیدادیبه هم فرصت م شتریب

 تونستیما بود شکسته بود م ونی که م یسکوت

  .شروع دوباره باشه  هی دبخشینو

  یبود دلخور ی به دل نداشتم. هر چ یانهیک مانیاز پ من

داشته باشم، از  نهیازش ک  تونستمینم یعنیبود. 

که   دادمیحقو م نیکه دوسش داشتم، بهش ا ییاونجا

بابت نه اونو، بلکه خودمو  نیدوسم نداشته باشه و از ا

 یسته یو در واقع خودمو شا دمیدیسزاوار سرزنش م

  .دمیدیدوست نداشتن م
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بودم، انگار  دهیشن مانیکه از پ  یاهمون چند کلمه با

 .گرفتم یاجون تازه 
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به هم  یچندبار با آب سرد شستم و موها  صورتمو

و رفتم   ختمیم رشونه  یو رو دمیبرس کش موده یچسب

  .نییپا یطبقه 
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که سرم   نییحدوداً شش پله رو مونده بود برم پا هنوز

. محکم  نمیبیم  ییدوتا رویرفت و حس کردم تصاو جیگ

 ییپامو دوتا ریز ینداشت، پله دهیفا  یپلک زدم ول

 هویپله گذاشتم که  یندادم و پامو رو یتیاهم. دمیدیم

  .نی شد و خوردم زم یپام خال ر یحس کردم ز

  مانیها. پو ربابو کشوند سمت پله مانیپ غمیج یصدا

کنارم زانو زد و دستشو پشتم گذاشت، کمک کرد از 

  :بلند شم نیزم یرو

  ن؟یثم یشد یخدا... چ ای-

.  دمیدیم  ییصورتش نگاه کردم، صورتشو دوتا به

هم داشتم. چندبار چشمامو باز و   یدیشد یجه یسرگ

  .نمیبسته کردم تا تونستم درست بب

  حواست کجاست آخه؟ ؟یخوب نیثم-

  شد یچ دمیرفت. نفهم جیسرم گ-
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به  روزمینخوردن. د یچیخان، خانوم از صبح ه مانیپ-

مدتم   نیخوردن. ا  زور موقع ناهار چند تا قاشق غذا

  فکر کنم ضعف کردن شدن،یمدام گرمازده م

 

. دست چپمو  کردی نگران و سرزنشگر نگاهم م مانیپ

  .دیکشیم ر یت یبدجور دادم،ی ماساژ م

  کنه؟یدستت درد م نیثم هیچ-

  کمیآره -

  :تار شد و دستمو گرفت. آروم گفت نگاهش

خدا... نکنه دوباره  ا یهمون دستته که شکست. -

  چمویی . رباب برو سومارستانیب میبر دیشکسته باشه. با

  اریب
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  :گفت و با عجله دور شد. گفتم  یچشم رباب

  . من خوبممانیپ خوادینم-

وقت تکونش  کیتو هوا گرفته بود که  اطی با احت دستمو

  هیو منو به خودش تک  سمیندم، کمکم کرد سر پا وا

  :داد

 یدو روزه غذا نخورد گهی! می... کجا خوبنمیپاشو بب-

واسه انتقام گرفتن از  یانتخاب کرد  وی که. خوب راه

  من

  به خدا خوبم-
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 یکه بهم داد یهم از قول قهیبازم دروغ! هنوز چند دق-

  نگذشته

  .زدم ین یو لبخند شرمگ دمیگز لبمو

  

  یزیاز بس چ ریبا رباب بود، تو چند روز اخ حق

نخورده بودم، فشارم افتاده و ضعف کرده بودم. خانوم 

بود، گفت برام سرم  مارستانیکه تو اورژانس ب یدکتر

  :گفت دیدستمو که د یولوژ یوصل کنن. عکس راد

استخونت تازه  . چون دهینه نشکسته. فقط ضرب د-

  یمراقب باش شتریب دیجوش خورده با

پر   ییمنقبض و چشما یاکه با چهره  مان یرو به پ و

  :گفت کردیشفقت به حال و روزم نگاه م

  که چند روز به دستش ببنده دیریآتل بگ هیبراش -

  :رو به من گفت بعد

  اشتهات خوبه؟ زمیعز-

  :گرفتم مانینگاه از پ یسخت به

  اشتها ندارم یلیآآآ... راستش خ-
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هم برات   نیتامیو و ییخب. پس چندتا مکمل غذا اریبس-

  حتماً استفاده کن سم،ینویم

  :گفت یاگرفته  یبا صدا مانیپ

  هست؟ یبه بستر یازین-

 دیتونی. سرم خانومتون که تموم شد مینه جناب سرمد-

  دیببر فیتشر
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بود.  ستادهینگاه کردم، کنارم ا مانیکه رفت به پ دکتر

ناراحت   یلی. خکردینگاهم م رهیتخت نشست. خ یلبه

  .هم شرمنده یبود، کم

که داشتم، از  یفیمن با وجود ضعف و درد خف یول

شده   بمیهمه مدت نص نیتوجهش بعد از ا نکهیا

خوشحال بودم. حاال که مهربون شده بود و قطعاً 

به  یتی مظلوم یکه بهم وصل بود و جنبه  ی خاطر سرمبه

  میتصم کرد،ی مراعاتمو م شتریبود، ب ده یظاهرم بخش

من  نکهیاز ا بلرو بهش بگم. ق زایچ ی سر هیگرفتم 

  :گفت مانیبگم پ یزیچ

  ؟یدرد دار یلی! خدهیرنگت پر-

  :زدم یجونیلحن آروم و نرمش دلم غنج زد. لبخند ب از

  نچ... خوبم من. نگران نباش-

  :لب گفت ریانداخت و ز نییپا سرشو

  برات من رمیبم-

  :گرد شد و دستشو گرفتم چشام
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  خدا نکنه-

  بشکنه دستم یحالت. اله نهیمنه که تو ا ریتقص-

  تلخو ی اون روزا میفراموش کن  ای... بگهینگو د-

  :انداخت. صداش کردم نییسرشو پا دوباره

  مان؟یپ-

  .نگاهم کرد منتظر

  بهت بگم ی زیچ هی دیبا-

  بگو یچ-

  کردم یکار  هیمن... من -

  :گفت یش یترِس نما با

  ...خدا ای-

  :دمیخند کوتاه

  دست خودم نبود یول  خواستمینم یعنیمن... -
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  :شده زل زد به صورتم. گفتم زیر یو با چشما کنجکاو

  گشتمیخونه، لباساتو م  یومدیم یمدت وقت نیا-

  :و تعجب گفت رتیبه ح ختهی آم یلحن با

  !؟یکردی م کاریچ-

  :دمیگز لبمو

  گهیگفتم د-
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  ؟یکردیکارو م نیچرا ا-

  بهت شک کردم-

  یغلط کرد-

  مانیاعه پ-

پررو پررو تو چشمام  ،یگشت لمویوسا یزهرمار... رفت-

  بهت شک کردم!؟ یگیو م یکنینگاه م

دروغ نباشه. بعدم   گهی کنم. قرار شد د کاری خب چ-

که باعث  یکردیرفتار م ی جور هیخودت بود،  ریتقص

  من شک کنم شدیم

  :افتاده ادامه دادم قهیتو  یو سر زونیآو یلبا با

  یتم که هنوز ننداختحلقه-

 

شو تو چشمام حلقه  رهیفرو برد و خ بشیج  یتو دستشو

  :و انداخت تو انگشتش و گفت دیکش رونی ب بشیاز ج

 شهی... انقدر حرف نزن، حالت بد م؟ی. راحت شد ایب-

  استراحت کن کمیدوباره. 
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  هست مگه ید زیچ هی-

  هیچ گهید-

  گاوصندوقم گشتمامروز -

  :لبش گذاشت یاز سر بهت کرد و دستشو رو یاخنده

  و اِال  یتخت نیبرو خدا رو شکر کن رو ا ایعنی-

  ؟یو اِال چ-
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  :دیبه صورتش کش یدست

  سرره یخ یدختره ی گشت یِد آخه اونو واسه چ-

  دمیاونجا د یزیچ هیکه من  نه ی. مهم استیمهم ن نشیا-

  :دمیشو دبود اسلحه دهیکرد. فهم اخم

  ینکرد یاصالً کار خوب نیثم-

  ؟ یآخه تو چرا اسلحه دار ی... ولدیببخش-

  یبه من... دفعه دهیپدربزرگم بوده. بعدش رس یبرا-

اون پُره،   ا،یزنیآخرت باشه به اون اسلحه دست م

  ادیسرت م ییبال ینگفت

  مان؟ینشده که... پ یطور-

بخواب تا  ری بگ ،یمگه تو ضعف ندار نی بابا؟ ثم هیچ-

 یفتیم یکنی. دوباره االن غش مگهیسرمت تموم شه د

  رو دستم

  ...اون شب-
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  :نگاهم کرد. آروم حرفمو ادامه دادم زیت

  ؟یخونه؟ کجا بود یومدیاون شب چرا ن-

  :کرد. گفتم اخم

  بهم؟ یگینم-

حرف بزنه. آخرش به   خواستینم د،یکش یقیعم نفس

  :زور گفت

  از دوستام بودم یکی یخونه -

  شناسمش؟یکدوم دوستت؟ من م-

  مانیآره، ا-

  مان؟یا-

  طاهره یآره. برادرزاده-

  کنه؟یم یمگه بندر زندگ-

شرکت صادرات واردات   هیتو  نجایاومده. ا هیچند وقت-

  کنهیکار م
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  خونه؟ یخب چرا برنگشت-

  مشروب خورده بودم کمیخوب نبود.  ادیحالم ز-

  :طعنه گفتم به

دم   یمثل همون شب که اومد یعنی کم؟یش همه-

  بود؟ کمیمامانم؟ اون  یخونه 

  :گرفتم و گفتم دهیناد ظشویغل اخم
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  بود؟ یمهمون-

  ییجورا هی-

  دختر هم بود اونجا؟-

رو  شره یکه نداد سرمو باال گرفتم و با نگاه خ یجواب

  :به رو شدم

... بهم حق بده هزارجور  مانینگاه نکن پ ینجوریا-

  تو سرمه الی فکر و خ

  :به کنار سرم زد یاانگشت اشاره ضربه با

  مغزت نیتو ا گذرهیم یچ-

  ترسمیم-

  :شد و موهامو از صورتم کنار زد ترک ینزد بهم

  نمیریش یترسیم یاز چ-

  :زدم ی نیغمگ لبخند

  ؟یصدام نکرد ی نجوریچندوقته ا یدونیم-

  :دیو دوباره پرس دیبه روم پاش یلبخند دلتنگ اونم

  ؟ی ترسیچرا م-
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  تو رو از دست بدم ترسمیم-

  یبترس دمیبا-

  :به بازوش زدم یا. ضربهدی خند ثانهیخب و

 یاگهینکن... به خدا قسم اگه به زن د تمیاعه... اذ-

  کشمیخودمو م ینگاه کن

  چرت نگو-

  ...آخه-

  :لبم گذاشت و ساکتم کرد یشستشو رو انگشت

  رونیاز سرت ب خودمیب یفکرا نی... اگهینگو د یچیه-

  یریآروم بگ کمیکن. چشماتو ببند 

  !ینخوابم و تو بر-

  نجامیمن هم کمیکجا برم؟ بخواب   یگیم یچ-

 

***  
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منتظر نشسته بودم تا  نی ماش یتو مارستان،یاز ب بعد

. با تعجب به  رهیداروهامو از داروخونه بگ مانیپ

 نویکه در ماش مانی. پکردمی ها نگاه مو مغازه ابونایخ

  یپاکت داروهامو رو  ،یصندل یباز کرد و نشست رو

  :گفت بست یکمربندشو م کهی پام گذاشت و در حال

ندونه  یهر ک ؟یکنینگاه م رونویب ینجوریچرا ا هیچ-

  یومد ین رونیصد ساله از خونه ب کنهی فکر م
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بندرعباس  میاومد یاز وقت یحاال صد سال که نه. ول-

مردم  گمی... مرونیب امیکه از خونه م هی بار نیاول نیا

  خواب ندارن؟  نجایا

  !چطور -

 یهمه آدم تو نیا یشبه، ول میساعت دوازده و ن-

  فروشگاهام بازه ی. همه ابونهیخ

  :دیخند

 چی. هوا انقدر گرمه که هستیکه مثل تهران ن نجایا-

. دوازده شبا تازه رونیب ادیش نمکس تو روز از خونه 

... تو داروخونه که بودم کننیشروع م تشونویهمه فعال

  رباب زنگ زد 

  :داده بودم هیتک یبه صندل سرمو

  ویچ یتوام، زنگ زده بود فضول شیاعه! االن که من پ-

  بکنه؟

. زنگ زده بود هیش. رباب زن خوببه ی نجورینگو ا-

  حالتو بپرسه

  ؟ینگه داشت نجایهوم... چرا ا-
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  :به من نشست و گفت رو

 افهیق نیتا از ا یبرات بخرم بخور یزیچ هیشو  ادهیپ-

  یایدر ب

  :دمیموش کور کرد. خند هیبعد صورتشو شب و
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  بدجنس-

  :و گفت دیمن اونم خند یخنده با

  شو ادهیپ-

  یحت یدوست ندارم. وا گری م گری. من جمانینه پ-

  کنهی بوش هم داره حالمو بد م

  نییپا ا یخانوم. بدو ب نیثم مایدوست ندارم ندار-

دور زد و درو برام باز  نویشد، ماش اده یخودش پ و

  .کرد

. دستمو  کردمی بودم و اعتراض م یهنوز ناراض من

کبابش   یرستوران که بو هیگرفت و با خودش برد تو 

  .برداشته بود  ابونویکل اون خ

. متوجه  میتخت نشست هی ی تراس رستوران، رو یتو

از توانش   شی مراعات حال من، ب یبرا مانیبودم که پ

که باهام  ی. موقعکنهیو بهم محبت م ذارهی م یبرام انرژ

عوض کردن حال و هوام باهام   یبرا  ای زدیحرف م

لحظه  هیکه برق چشماش تو  دمیدیم کرد،ی م یشوخ

 .نگاهش ینشست تویم یاه یو جاش س  شدیخاموش م
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 نیب یقیو گره عم گرفتیاون لحظه ازم چشم م 

قطع   هیو حرفشو چند ثان  کردی ابروهاش جا خوش م

  .کردیم

که انقدر به هم  کنهیفکر م یکه به چ گفتینم اون

 قتینبودم. در حق دنشیمنم تو غِم فهم زه؛یریم

دلم  ی. ولکنهیفکر م یداره به چ دونستمیم

که  یمون و اتفاقاتراجع به گذشته گهی د خواستینم

 .میفراموش کن خواستی. دلم ممیافتاده بود حرف بزن
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با خودش داشت،  مانیهم که پ ینبرد خاموش از

. البته  خوادیرو م یفراموش نیمشخص بود که اونم ا

  رییتغ یمن داشت رو یهم که بابت سالمت ینگران

  .نبود ریتأثی رفتارش ب

و  ییاشتها نداشتم، هر چند که کم غذا  یلیخ من

تو اون مدت  یبا من بود ول میاز دوران قد یگه یبنیب

کباب شده   یگرهایاز دل و ج مانیشده بود. پ دیتشد

دفعه با   هی دن،یدفعه با ناز خر  هیو  گرفتیبرام لقمه م

  یهادفعه با قهر کردن  هی ،یبه شوخ ختهیآم دیتهد

به   کرد،یها رو امتحان مهرا یمهو آخرم که ه یشینما

  .غذا بخورم خواستی زور م

مدت  نیکه تو ا یای که انرژ دیآخر سر خودش فهم اما

و چشماش باز هم   شهیشبه جبران نم هیاز دست دادم،  

  .شدن ترنیغمگ

رو در سکوت کنار هم  یقیساحل و دقا  میاز شام رفت بعد

  .میداشت ازیسکوت و آرامش ن نی. هر دو به امیقدم زد
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  .شد نیهر روز ما هم یاون به بعد برنامه  از

همچنان مواظب غذا خوردن من بود، به رباب هم   مانیپ

حواسش باشه که  ستیکه خودش ن ییسپرده بود وقتا

  .من حتماً غذامو کامل بخورم

. صورتم از اون حالت  شدم ی روز به روز بهتر م من

بهتر از   ممیدر اومده بود و حال روح یروحی و ب یزرد

با هم  یتلفن یمامان هم وقت یبهتر؛ حت ی لیقبل بود، خ

 .دیفهم نویا م،یزدیحرف م

دنبال من و  ال یو گشتیها بعد از کارگاه برمشب  مانیپ 

  م،یکردیم دیخر  م،یخوردی. شام مرونیب میرفتی باهم م

 .میرفتیراه م ایو کنار در میزدیحرف م
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بود و تو  مانی پ یهادستم تو پنجه  هیبود که  یخوب حس

با خودش   ایو موج در میانگشت یهایی دمپا مگه یدست د

   .کردیو صورتمو نوازش م اوردیرو م یخنک مینس

 دیکشی م گاریتر ستر از قبل بود. کمهم خوش  مانیپ حال

. البته بدون کردیدر خونه رو به روم قفل نم گهید و

برام مهم نبود. چون  یول رفتمینم رونیاز خونه ب مانیپ

 دنشیبندر نداشتم که برم د ی رو تو یبه هر حال من کس

اعتماد  خواستیدلم م یو از طرف رونیباهاش برم ب ای

   .جبران کنم  مانویپ یرفته  تاز دس
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بودم بندر و به شدت  دهیکه رس یاول یروزا  برعکس

کامالً به اونجا  گهیداشتم، حاال د یبه آب و هواش آلرژ

 مانیصورتم پر تر شده بود. پ یعادت کرده بودم و حت

  :گفتیبا خنده م

  .یلپ درآورد-

 

بابت  نیشده بود و من چقدر که از ا ترره یت پوستمم

چشمامو   یشدن پوستم رنگ طوس رهیخوشحال بودم! ت

از قبل  تریمی. با رباب هم صمدادینشون م  ترشیب

... از بس باهاش خشک و  چارهی. زِن بکردمیبرخورد م

  یکه رو یبار نیرفتار کرده بودم که اول اخالقیب

سر از پا  یحالخوش بهش نشون دادم از خوش 

  .شناختینم

  

. دیخوابیم گهیاتاق د هیهمچنان جدا از من، تو  مانیپ

 یاعتراض یبودم ول یو ناراض دهیبابت رنج نیقلباً از ا

. اوردمیخودم نم یبه رو یز ی. در واقع چکردمینم
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گرفتم بهش  میس و تصمکه فکرش آشفته  دمیفهمیم

 .بدم تا با خودش به توافق برسه یشتر یفرصت ب
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اتاق  یتو رفتمی خواب، م یبرا  مان،یها زودتر از پشب 

خودم  یو داغ چشماش رو  نیو متوجه نگاه سنگ

و  یدور نیاز من بود تا ا یا. منتظر اشارهشدمیم
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که  ییو تمنا اجی من با تموم احت یرو تموم کنه ول زیپره

چرا...  دونمی. نمکردمیم غیدر زد،یتو وجودم موج م

   .گرفتیزن بودنم نشأت م عتِ یاز طب غ،یدر نیا دیشا

 

دور  یدیسف یشب که تازه دوش گرفته بودم، حوله  هی

به پاهام بودم که   دنیو مشغول روغن مال دهیچیتنم پ

  .در اتاق باز شد هوی

که تو چارچوب در   مانی خوردم و به پ  یفیخف تکون

چشم از پاهام   یظاهر شده بود نگاه کردم. به سخت

  :. گفتفتهینگاهش بهم ن  دکریم یسع انهیگرفت و ناش

تو اون کشوئه؛  لمیوسا ی سر هی! یفکر کردم حموم-

  الزمشون داشتم

 

از اتاق  یاگه یبرداشت و بدون حرف د لشویاومد وسا و

  .رونیرفت ب

صورتم سرخ شده.   کردمیشده بود و احساس م  گرمم

 قیهام گذاشتم و چندتا نفس عمگونه یدستمو رو
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بودم رباب کمر درد داره دلم   دهیم بود. فهم. تشنهدمیکش

باال تا برام آب   ادیبهش بگم اون همه پله رو ب ومدین

  .نیی پا یخودم رفتم طبقه اره،یب

الزم دارم. آب  یچ دیآشپزخونه بود. پرس  یتو رباب

ربتمو آماده کرد. تا من ش یخواستم. برام شربت خنک

خونه   یراجع به مسائل روزمره یاقهیبخورم چند دق

  تشیبه سمت سوئ یریحرف زد و با گفتن شب به خ

 .رفت

بمونه و حرف بزنه.  شتریب دادمیم حی البته من ترج 

  .زده بود به سرم یخوابیب

 

برداشتم و  یباز کردم و چند جور خوراک خچالوی در

  کردمیم یآشپزخونه نشستم و خوردم. سع زیپشت م

از  مانیپ یاون نگاه سوزنده یفکرمو منحرف کنم ول

  .شدیچشمام محو نم  یجلو

  یها توپارس سگ  یهمونجا نشستم. صدا یساعت کی

  .دیچیپیم الیو  کیساکت و تار یفضا

  .باال یطبقه  برگشتم
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 یکه رو مانیپ دنیاتاق خوابو که باز کردم، با د در

چشماش گذاشته  یو ساعدشو رو دهی دراز کش تخت

گذاشت و با  شیشونیپ یخوردم. دستشو رو کهیبود، 

مخمورش نگاهم کرد. با همون نگاه  یچشما

زدم، چراغ اتاقو خاموش   یسوزانش... لبخند کمرنگ

باز   موکمربند حوله کهی کردم و درو بستم و در حال

  .به سمتش رفتم کردمیم

 

  رودیاست که هرگز به خواب نم یادهکدهعشق ما  "

 به شبان و نه به روز،   نه

  اتیجنبش و شور ح و

   .ند ینشیدم در آن فرو نم کی

  تو را یهاآن است که دندان هنگام

  یطوالن یابوسه در

   گرم یریش چون

  ".بنوشم

 "احمد شاملو"                         
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 فصل دهم  انیپا                                

  

***  

 ��ناشناس من  

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-

jdsmOWU 
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 ازدهــــــــــمیفصــــل  شــروع

 

 

  .بود یبه برجک نگهبان نگاهم

 ریگبار و دلغم یوارها یکه پشت د شدیم یاقهیدق چند

 .میزمان مالقات بود دنِ یزندان منتظر رس

 یه یسا ریشده بود و ز ادهیپ نیحاج محمد از ماش 

 ری . آفتابگکردیدود م گارشو یس یادرخت صدساله

حاال که دارم بعد    خواستی. دلم نم دمیکش نییپا نویماش

سر و صورت   یانقدر ب دنشید رمیهمه مدت م نیاز ا

 گهیرفتن که د یچه کنم؟ مالقات زندان یباشم؛ ول

که  یماتومیکردن نداشت. مخصوصاً با اولت شیآرا

در مورد من، به پدرش داده بود و قدغن کرده   مان،یپ

اصرار کرد که  یلیبرم. حاج محمدم خ دنشیبود که به د
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اونجا پر از  ستیتو ن یزندان جا گفتیم ام، ی همراهش ن

اما قبول نکردم انقدر   شه؛ یناراحت م  مانیاوباشه پ

  وراه انداختم که دلش به حالم سوخت   یاشک و زار

ربابو ازش امانت  یِ منم با خودش آورد. چادر مشک

 .زندان شدم یگرفتم و باهاش راه

  :گفتیحاج محمد م  

 یکه به جرم سوِءقصد تو زندانه و سابقه یایبه زندان-

مالقات  یاجازه ایراحت نی تو زندان نداره، به ا میخوب

  دنینم

  سیحاج محمد پل یاز دوستا یکیکه  ییاز اونجا  یول

زندان بندرعباس هماهنگ کرده  سیبود، با رئ یآگاه

 .ما فراهم کنه یبرا مانویپ دنیبود که امکان د

.  دادمیخبر پدر شدنشو بهش م دیبا. دمیدیم  مانویپ دیبا 

نگاه کردم.   ریآفتابگ ینهیشکممو لمس کردم و به آ

صورتم لبخند بود، ساعِت باز  یبرا ش ی آرا نیبهتر

و من تمام تالشمو کردم  شدیم کیکردن در زندان نزد

که  یالحظه یکنم برا نیلبخندمو تمر  نیترتا قشنگ 

  .نمشیبیم
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فشرده و ناشکوفا بود،   یحاصل تمام تالشم، لبخند اما

 ادیلبخند زدنو از  گهید دن یبعد از سه سال زجر کش

  .کرده بود ختمیبدر یبرده بودم؛ بدبخت
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که تنها  ییشکممو لمس کردم و به عادت شبا دوباره

  یشروع کردم با مهمون ناخونده همدم،یبودم و ب

  :درونم حرف زدن

خبر   گهیبا همد دی. باتییبابا دنید می. اومدیفسقل سالم»

کمکم کن باشه؟... آخ طفلک   م،یاومدنتو بهش بد

پسر؟ آخه تو هنوز   ای ی دختر یمن! راست یچاره یب

   «هنوز سه ماهتم نشده ،ییکوچولو یلیخ

 

 رونیاز فکر بباز کرد،  نویمحمد که در ماش حاج

   .اومدم

  کنه؟یجان؟ دلت درد م نیشده ثم یچ-

  :شکمم برداشتم یاز رو  دستمو

  کننینه پدرجون، خوبم. پس چرا در زندانو باز نم-

  بابا جان. صبور باش کننیباز م-

 

. آخه چطور  خواستیاز من م یسخت زی محمد چ  حاج

 د،یکشیپر م دنشیصبور باشم. دلم واسه د تونستمیم
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زندان  یهالهیپشت م  مانویکه قراره پ کردمی فکر م یوقت

  .فتادینفسم به شماره م نم،یبب

عقب بود و رباب  یصندل یکه رو یمحمد از سبد حاج

  یوهیآماده کرده بود، آبم مانیپ یقبل از اومدنمون، برا

رو داخلش برد،  یبرداشت و ن یازده خی  مهی خنک و ن

  :رو به سمتم گرفت وهیآبم

وقت فشارت    هیبخور. هوا گرمه  یزیچ  هیدخترم  ایب-

داخل  دیهم با یدرو هم که باز کنن، کل نی. تازه افتهین

که چقدر هم  ینیبی. ممشینیتا بب میسالن معطل بش

  شلوغه

بستگانشون  دنید یکه برا ییهاهر دو به خونواده و

  ی. باالخره بعد از انتظارمیاومده بودن نگاه کرد

  .زندانو باز کرد یفرسا، نگهبان در بزرگ و آهنجان 
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. سالِن انتظار بود.  میشد  ییراهنما یبه داخل سالن ما

تا  میموندیمنتظر م دیبود، با کی چون اتاق مالقات کوچ

  .مالقات ینوبتمون برسه برا

سالن انتظار بود. حاج محمد   یتو یخال یصندل  کی فقط

و خودشم  نمیبش یصندل یبازومو گرفت و گفت رو

اطراف نگاه  یهابه آدم تفاوت یو ب ستادیسرم ا یباال

  :. گفتمکردیم

ما  دیپرس مانیاز حاِل ا یزیچ  مانیپدرجون، اگه پ گمیم-

  بهتره میبگ

  :نگاهم کرد دلسوزانه
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با طاهره  ینکرده باباجان. صبح یرییکه تغ مانیحال ا-

  هوشهی دکترش گفته هنوز ب گفتیحرف زدم م

  می. ما بگدونهیکه نم مانیپ میدونیما م نویا یول-

  بشه دواریام کمینترسه.  مانیحالش بهتره که پ

پست  مانیحال اون ا یمن... فکر کرد یدختر ساده یا-

  مانیمهمه؟ نه بابا جان... نه... پ مانی پ یفطرت برا 

از خداشه  گفتیاونو به قصد کشتن زده. خودش م

  رهیبم مانیا

که ته دلش  دونمیمن م  یول گه،یم ینجور یا مانیپ-

  شیزیچ  مانیکه اگه ا دونهی . خوب مخوادی نم نویا

  شهیبشه، تا ابد گرفتار م

 

ابروهاش نشست. صورت  نیب یاو پدرانه نیغمگ اخم

 دتر یش در هم رفت. موها و محاسنش سفو شکسته  ریپ

و در هم  دهیتنومندش خم کلیبود و ه شهیاز هم

پاک خودش   مان،یپ تیوضع یشکسته. از غم و غصه

رو باخته بود اما همچنان مثل کوه استوار بود و 
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کرد و تنهام یپدرمو برام پر م یخال ی. جاگاهه یتک

  .ذاشتینم

  یکنار یها یصندل یکه رو یچند تا جوون دنید با

  :جلو و مرتب کرد دینشسته بودن، آروم چادرمو کش

  یجا  نجایا گفتیراست م مان یاشتباه کردم آوردمت. پ-

  نیثم یکردیبهم اصرار م دی. نباستیجوون ن زنِ 
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  :اضافه کرد یبعد از مکث کوتاه و

راه نندازه   دادیداد و ب نجا،یتو ا  دنیبا د مانیخدا کنه پ-

  و پرخاش نکنه

  چرا پرخاش کنه؟-

نداره،  یدرست درمونچرا نکنه؟ اون که حال و روز -

  ستیدست خودش ن 

 

ش رنگ باخته و نگراِن من، از گفته یچهره دنیبا د و

کرد بهم  یسع دبخش،یشد و با کلماِت ام مونیپش

  :بده یدلدار

ترس  ،یدار ی بابا جان. توراه یبترس خوادی حاال تو نم-

تو، آروم بشه   دنیبا د مانیپ دمی... شاستی برات خوب ن

دوست داره. اون   یلیو حالش بهتر بشه، آخه تو رو خ

ش ش نگران تو بود، همههمه دنش،یدفعه که اومدم د

 کنه؟ی م کاری خوبه؟ چ نی: »ثمگفتیم د،ی پرسیاز تو م

شده  یو غصه بخوره. بهش بگو هر چ کنه هیگر ینذار
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 دم«یتاِر موهاش. بگو من جونمم براش م هی یفدا

وسط   نجایا ش یار یبا خودت ن نویوقت ثم هی»: گفتیم

  «همه الت و لوت نیا

 

به محاسنش  ی. دست کردمیبه حرفاش گوش م اقیاشت با

  :و ادامه داد دیکش

بابا جان. اون االن بهت   یاومد یتو خوب کرد یول-

خوب بزن،   یبهش حرفا شیدید یداره. وقت اجیاحت

  شهیبهش بگو که داره پدر م

 بیغر یمهربون و دردمندش با شوق یبا چشما  و

  :گفت

  نمیبب مانویپ یکاش عمرم قد بده بچه-

پدر جون، دور از جونتون. من مطمئنم  هی چه حرف نیا-

 مانیو پ ادیبه هوش م مانی. اشهیدرست م یهمه چ

 مانیزندان رفتن به نفع پ  نیا دی. اصالً شاشهیآزاد م

زندان باعث  دیشا اورد،یکه دووم ن کی نیبشه. تو کل

  ...ترک کنه مواد رو یبشه اجبار 
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مضطرب   ییحرِف من، هر دو با چشما نیدر امتداد ا و

  .م یبه هم نگاه کرد دواریو ام
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بود که به  یدارمثل روزه مان،یپ دنید یبرا  حالم

سرم مرتب    ی. چادرو روشهیم کیافطار نزد یلحظه 

@
mahbookslibrary



 یپشتم. سر و صداها واریدادم به د هیکردم و سرمو تک

اون سالن  یو من تو شدنیتر ماطرافم هر لحظه گنگ 

 .کی نزد یاانتظار پرت شدم به گذشته. گذشته

  .شی سه ساِل پ ...

شدن رو  یکی ،یها دورکه بعد از ماه یشب همون

  ...میتجربه کرد

عاشقانه تو دل  یو با هم آغوش میهم بود یباخته دل

و  چیو پ دیچیپیدر هم م کرهامونی. پمیرفتی شب فرو م

   .خوردیتاب م

هام پشت پلک  ،یخش خش لباس یفردا با صدا صبحِ 

در حال  مانیو به زحمت چشممو باز کردم. پ دیلرز

که  ینیمن نشد. ح یداری بود. متوجه ب  دنیلباس پوش

  ییداشت صدا یسع کرد،یآماده شدن عجله م یبرا

  .نشم دارینکنه تا من ب دیتول

. چند دمیشنیهم افتاد اما صداهارو م  یپلکام رو دوباره

  :رباب اومد یتقه به در اتاق زده شد و پشتبندش صدا

  خانوم؟ نیخانوم... ثم نیثم-
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  :بلند به سمت در رفت و بازش کرد یها با گام مانیپ

  ؟یدار کارشی رباب؟ چ هی... چششیه-

  :متعجبه مانی پ دنیاز د دادی رباب نشون م رانِ یح یِ صدا

! فکر کردم اتاِق نیینجایخان. شما ا مانیاعه سالم پ-

  ...نیبرد فیفکر کردم تشر یعن ی... یاونور

که مخصوص خودش بود با  یو محبت یبعد با سادگ و

  :گفت یشاد یصدا

  خانوم؟ نیخدارو شکر... خدارو شکر... ثم-

  :ش گرفته بودخنده مانیپ
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  ؟ یدار کارشیچ نویاعه! ثم-

  صبحونه یکنم برا دارشونیهر روز ب نیآخه گفت-

تو صورت  دونمیپشت پلکامو سوزوند، نم مانیپ نگاه

  :گفت یکه بعد از مکث دید یمن چ

 دارشیتا ب رونیب میبخوابه. حاال بر شتری بذار امروز ب-

  مینکرد

  .گفت و رفت یچشم رباب

. تشک  خواستی چشمام بسته بود. دلم خواب م  همچنان

  .شد ترک ینزد مانیادکلن پ یتخت فرو رفت و بو

. دیبوس مویشونیپ قیصورتم افتاد. عم یرو شه یسا

  :اخم کردم یکم

  مان؟یپ-

  !کردم دارتیجون؟ ب-

  ؟یریم یدار-

  شده رمیآره. د-
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  زود برگرد-

  :برنداشت، همونجا لب زد  میشونیاز پ لباشو

  بخواب گهید کمیتو  رمی خانوم. من م نیریچشم ش-

 باشه-

  

ها و صورتمو  باصدا و محکم و پشت سر هم لب  چندبار

کردم.  یملحفه مخف ری. اعتراض کردم و سرمو زدیبوس

  .رفت  رونیاونم با خنده از اتاق ب

 

 �😶�نی بگ  بهم ��د؟ی کنی فکر م یچ

 

https://t.me/BiChatBot?start=sc-226012-
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 .آشپزخونه بودم یظهر اون روز با رباب تو بعداز

کرده بود. از صبح دور من   ایشامو مه  لیرباب وسا  

.  کردیآماده م  یمقو یهایو مدام برام خوردن دیچرخ یم

  :آخرش با خنده گفتم

 ستم یرباب بس کن. من که نو عروس ن-

  

زد و شروع به  یو لبخند محجوب دیخجالت لب گز با

  :تازه و معطر کرد. گفتم یهای شستن سبز

  ؟یبپز ی خوایم یچ-
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  :گفت یگرمو خون   ییروخوش  با

  خانوم؟  نی. تا حاال خوردیماه هیقل-

  درست کنم تونمیخوب م میلیآره که خوردم. خ-

  ؟یراست-

  دارم یرگ جنوب هیمن  یدونی. مگه نمیپس چ-

 های سبز یآشپزخونه نشست و کارد رو زیم پشت

  :و حواسش به من بود دیکشیم

  !خانوم دونستمینم-

  هیاوهوم. مادرم اصالتاً بندرعباس-

  :برق زد چشماش

  !؟ینیبیکار خدا رو م-

  چطور؟-

خان هم   مانیمهناز خانوم، مادر پ امرزیآخه خدا ب-

  اومده بود ا یبندرعباس دن

  رباب؟.  دونمیآره م-

  جانم خانوم؟-
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  ؟ یشناختیم مانویتو مادر پ-

  شناختمشیخدا رحمت کنه مهناز خانومو. آره م-

  بود؟ یازش برام بگو. چطور زن کمی-
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به خواست   تونهیم یک یشد! ول فیبود. ح یزن ریش-

... ما از گهینبود د ایخدا اعتراض کنه، عمرش به دن

ً ی. تقرمیبود هیهمسا امیاالمیقد . میهم سن و سال بود با

 یش از محله مهناز خانوم و خونواده  م،یبزرگتر که شد 

  نکهی. گذشت تا امیمدت از هم دور افتاد هیما رفتن و 

 خانوم فوت کرده و با مادرش رفتن مهنازگفتن پدر 

. بعد از چند سال که جنگ تموم شییدا یخونه  نابیم

 یشد و برگشتن، مهناز خانوم با حاج محمد عروس

کردن و کارگاه فرش رو راه انداخت؛ من و مادرمم 

  کار یکارگاهش برا یتو میرفت

  ؟یفرش بباف یپس بلد-

.  کردمیتو کارگاه کار م یآره خانوم... چند سال طوالن -

 دم؛یرسیم نجایا یبه کارا ومدمیبارم م هی هر چند وقت 

 ادیخان گفت قراره با شما ب  مانیاواخر پ نیهم  نکهیتا ا

 بمونم نجایا امیکنه و به منم گفت ب یبندر زندگ

  

  رباب؟ یوقت ازدواج نکرد چیه-

  :دیکش یآه
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  خانوم... چرا! پونزده سالم بود شوهرم دادن یهِ -

  شد؟ یخب چ-

 اوردمیسرم که هوو اومد طاقت ن شدم،یدار نمبچه-

  بمونم و طالق گرفتم

 

  :فراخ باز نگاهش کردم یچشما  با

  !رباب؟ یگیم یجد-

مثل  یکیزنده بمونم،  دیمثل من با یکیآره خانوم... -

و اون  رخوارهیش یبا بچه  ،یمهناز خانوم با اون زندگ

 ریبره ز دیبا خوردیدستش نون م ریهمه کارگر که ز

  ...خاک. حکمت خدا رو بنازم
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بازوشو لمس    ،یپنهون یخم شدم و با همدرد  زیم یرو

از سرش  وقتچی که ه ش،یکردم. با پِر روسر

  .چشماشو گرفت ینِم گوشه داشت،ی برنم

  :گفتم

  ؟یندار مانیاز مادر پ  یرباب عکس-

  :کرد تعجب

  !ن؟یدیعکسشو ند-

  نه-

 ی تو اتاق باال هست پر از عکسا یمیآلبوم عکس قد هی-

  اون زمان
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  :ذوق گفتم با

  ارمشیپس برم ب-

 

 رونیاز آشپزخونه ب عی سر یمن با قدما کهی حال در

  .آلبومو برام گفت قیدق یرباب جا رفتم،یم

حس  یمیاون آلبوم قد یتو  مانیمادر پ یچهره دنید

و  ییآهو  یو بلند، با چشما ک یبود بار یبود. زن یبیعج

  ینگاه ،ییو کهربا یابه رنگ قهوه یادهیسرمه کش

ها  گونه ،یاستخون یو شجاع و باهوش، صورت پروایب

 .برجسته یشونیبُرش خورده و پ یاو چونه 

بود و پر رمز و راز؛   بایز ،یافتنیمغرور بود و دست ن 

  .نمورد احترام همه شهیکه هم ییهااز اون زن

بود و  ستادهیها کنار حاج محمد ااز عکس یکی یتو

 یخونواده  هیبغلش بود، عکس  یتو ییپسر کوچولو

آدمو  شاد و خوشبخت بود که خواه ناخواه  یسه نفره

 .کردیوادار به لبخند زدن م
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عکس دستشو دور   یحاج محمد چقدر جوون بود: تو 

  .زدیانداخته بود و از ته دل لبخند م مانیمادر پ یشونه 

از   شتریعکس ب یبود، تو مان یاز پ یعکس یبعد عکس

 ینگاه کرده بود و خنده نیسال نداشت، به دورب هی

عکسش  یرو یهاش بود. دستلب  یرو  یاکودکانه

@
mahbookslibrary



به  رهیخ نجور یزدم. هم ییو لبخند دندون نما دمیکش

  .بود مانیزنگ خورد. پ میعکس بودم که گوش

  جانم؟-

  نمیریسالم ش-

  سالم-

  یزنگ نزد هیبهم  یفتیمن نم ادیکه  یکردی م کاریچ-

  !از صبح

  کردمیتو رو نگاه م -

  !منو؟-

  رومه یاالن جلو هاتی آره. عکس بچگ-

 

 مانیگذشت پ  یمعمول یکه به حرفا یاقهیاز چند دق بعد

  :گفت

  میشام مهمون دار یراست-

  ه؟یک-

 !مانیا-
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با مهمون  مان،یساعت هشت شب بود که پ حدود

 .خونه دنیش رسناخونده 

, [28.03.21 09:38] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 469پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

 دهیتهرانمون د یتو خونه  مانویبار ا هیاز اون فقط  قبل

  یعوض شده بود طور یتا حد لشیبودم، شکل و شما

 .شناختمینم دمشیدیاز خونه م رونیب ییکه اگه جا

نسبت به  کلش یبه تن داشت. ه ینازک دیسف راهنیپ 

ً یتقر شی. رومدیبه نظر متر قبل درشت یدفعه   یبلند با

مخوف  شویخی و نگاه  یشمی  یهم گذاشته بود که چشما

 .دادینشون م
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  یادب دستشو گذاشت رو یبه نشونه  دیمنو د یوقت 

سالم کرد. جواب سالمشو   یکوتاه میو با تعظ شنه یس

  :دادم و تعارف زدم

  نیخوش اومد-

  :لبخند تشکر کرد با

  امیاصرار کرد که ب مانیالبته پباعث زحمت شدم! -

 

 یدستشو دور شونه  کهیو درحال  دیمتعجب خند مانیپ

  :گفت کردی م کیو منو به خودش نزد ذاشتیمن م

 هیگفتم قل نیدار یشام چ  یاصرار کردم! گفت یمن ک-

  یتوام خودتو دعوت کرد یماه

  :دمیخند معذب

  کنهی م ی!... شوخمانیاوا پ-

مو فشرد و شونه مانیبگه، پ یزیچ مانی ا نکهیاز ا قبل

  :اشاره کرد و گفت ییرایبه سمت پذ

تو داداش خوش   ای... بکنمی م یشوخ دونهیخودش م-

  یاومد
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که  ینیر یش یهاو جعبه  ادیاز رباب خواست تا ب و

  .رهیدستش بود رو بگ
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و   یگرفته، با خوشحال ینیر یش یواسه چ دمیپرس ازش

صادرات  یکه برا یمنبسط گفت که مشکالت یاچهره 

داشته، باالخره حل شده و  یشم یدستبافت ابر یهاچه یقال
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 مانیپ یامروز تونسته صادرشون کنه، و من از شاد

  .شاد بودم

لباش   یو لبخند رو کردمیوقت به صورتش نگاه م هر

مرتبه. همه   یکه همه چ شدیخاطرم آسوده م دم،یدیم

  .سر جاشه یچ

 شیپ مانیمن و پ نیکه ب یاز اون همه غم و ناراحت  بعد

 دهیبه بن بست رس گهید مونیزندگ کردمیاومد، فکر م

خالفش بهم ثابت شده بود و    یشده ول میو عشقمون عق

ه  . هر بار کدمیدیرو م یخوش زندگ  یحاال داشتم رو 

بعد از برداشتن اون  گرفت،یسر راهمون قرار م یمانع

  شیآخر گهید  نیکه ا کردمیفکر م  رانهمانع، ساده انگا

 یول مونه،ی آروم م یهمه چ گهیبه بعد د نیبود؛ از ا

اگر که با  یمشترک شدن، حت یکه وارد زندگ ییاونا

شروع کرده باشن، در واقع، به  شونویعشق زندگ

با عشق شروع کرده   شونو یخصوص اگر که زندگ

 قرار وقت  چیپر از چالشه و ه یکه زندگ دوننیباشن، م

  شهیها برداره. مامانا همدست از آزمودن آدم ستین

اگه  مونه،ی رودخونه م هیمثل  ی: »زندگگفتیم
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به گوش  بایآب ز ینباشن، صدا رشیها تو مسسنگ 

 .«سهرینم
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 گرفت،یما قرار م  ریبار تو مس نیکه ا یسنگ یول

بود. البته اون شب   زیانگو هراس ریناپذسخت و رسوخ
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  نیکه ا دونستمیما بود نم یمهمون خونه  مانیکه ا

  .ما یقراره بندازه وسط زندگ مانیسنگ رو ا

که از بستگان   دمشیدیمهمون م هیشب به چشم  اون

 یشب قراره با ما شام بخوره. با خوش هیو  مانهیپ

 مان ی. پدادمیرو به دلم راه نم یخوش بودم و غم مانیپ

بلند  خورد،یدوباره مهربون شده بود، خوب غذا م

دستمو  یتو هر فرصت کرد،ی گرم نگاهم م زد،یقهقهه م

تو  مانی. منو پدیبوسیم  وو با چشماش من گرفتیم

و اون  میو متوجه اطراف نبود میوجود هم غرق بود

ماجراها بود. و  نیا یشب دو تا چشم بد، شاهد همه

غذا  زیاز همون ساعت که سر م دیشا ؟یاز کِ  دونمینم

  یخوشبخت نی و انگار که ا دیما رو د یخوشبخت م،یبود

کدوم   ادیرنگش و  یشم ی یهاشد تو چشم  یخار

سنگ   یافتاد که همون لحظه تو سرش نقشه ششتهندا

  .دیرو کش  یانداز

 

شب شده بود که رباب  یقه یهشت و چهل دق ساعت

 یبرا مانیس. پبود و گفت که غذا آماده دهیچ زویم
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 یو شام تو آرامش نسب دیخودش و من غذا کش  مان،یا

 .صرف شد
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رو به رباب که مشغول جمع کردن  مانیاز شام، ا بعد

  :ها بود گفتظرف 
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  دیرباب الحق که دستپخت تو حرف نداره، دستاتو با-

بده و   لیتحو مانیاستعفاتو به پ ،یکار هی. اصالً دیبوس

  من یخونه  ایب

  :تر از اون بود که نگهتر و صادقرباب ساده  و

  خانوم درست کردن نیغذا رو ثم ینوش جانتون. ول-

 

 خوردیکه داشت م ینیریو ش دیپر مانی از رخ ا رنگ

 .تو گلوش  دیپر

رو   ییکرد و دستش که داشت چا یاخم ترسناک مانیپ 

  .تو هوا خشک شد ختیریها مفنجون یتو

به رباب که  یبه فضا حاکم شد. نگاه یداری معن سکوت

که زده بود، داشت به سمت   یو فارغ از حرف تفاوتیب

اخم  دنیکه با د یکردم و با لبخند رفتی آشپزخونه م

اون سکوت ناجور   نکهیا ی رنگ باخته بود، برا مانیپ

  :رو بشکنم گفتم

  نیریپس بگ فتونویتعر دیفکر کنم با-

 

@
mahbookslibrary



. زیم  یرو دیکوب یبد یرو با صدا یقور مانیپ

 مانیپ دیاز د نکهیخورد و مثل ا یکوتاه ک یهام تشونه 

 .نزده بودم یحرف خوب

  :که گرفته بود گفت یبا زبون  مانیا 

تعجب کردم،  کم یبخوام روراست باشم  یعنینه... نه... -

تازه اونم  نیباش یاهل آشپز ادیبهتون نم یلیآخه خ 

  یسنت یغذاها

نبود اون لحظه به من بگه خب   یکیخدا   یرضا محض

. با لبخند یمجبورت کرده نطق کن یحرف نزن، مگه کس

  :گفتم یااحمقانه 
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رو دوست دارم. خب وقت   یآشپز یلینه اتفاقاً من خ-

ً یتقر یعنیدارم  ادیآزادم ز   نهیم... اونهکل روزو خ  با

  هی خوب  یسرگرم یکه... آشپز

 .شدم مونیها، پشجمله نیبعد از گفتن ا بالفاصله

زده بود و    شیآت یگار یانداختم، س مانی به پ ینگاه 

حالش خوبه   کردیوانمود م کرد،یدودشو به هوا فوت م

 شدیمن عسلم نم هیاخم کرده بود که با  ی جور  هی یول

  :خوردم و با گفتن  یجام تکون ی خوردش. تو

  داره کاریچ نمیاممم... فکر کنم رباب صدام زد برم بب-

 یبرا  رهیجز هیافتاده و دنبال  انوسیکه تو اق یکس مثل

  .به سمت آشپزخونه پا تند کردم گرده،ی نجات م

بود که خودمو سرزنش کنم:  ادممیفاصله  نیا تو

 شیپ مانیا نیحرفات، االن ا نیبا ا نیثم یر ی»بم
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س... اه...  خونه  یکل روز تو یواسه چ  گهیخودش م

آداب  گهیرفت و آمد نکردم د یگندم بزنن. از بس با کس

رفته... اه... اصالً به درک. فکر  ادمیمعاشرت هم از 

که دوست داره  یهر فکر   ذارداره. ب یتی چه اهم مانیا

  .«ونجا نشسته بگو که مثل برج زهرمار ا مانویبکنه. پ

 

شالمو از سرم  عیآشپزخونه گذاشتم سر یکه تو پامو

الزم ندارم؟   یزیچ دیکندم و خودمو باد زدم. رباب پرس

  دنیبهش بگم که با د یزی خواستم به خاطر حرفش چ

  یشدم و رو مونیش پشمهربون و ساده یچشما

 .ولو شدم یصندل
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سرم انداختم و موهامو    یکه گذشت شالمو رو کمی

  .مرتب کردم

 یچند خوشه  د؛یچیظرف م یرو تو هاوه یم رباب

انگور مونده بود که من کنار ظرف گذاشتم و ظرفو  

 .برداشتم و به سمت سالن رفتم

 نیب  یگاریس مانیسر جاش نبود، ا مانیتو سالن، پ 

  دیمنو که د رفت،یور م  شیبا گوشانگشتاش بود و 

کنار گذاشت.  شویخاموش کرد و گوش گارشویس

  زیم یرو رو هاوهیتا م  شدمیهمزمان که من خم م

. تو رهیشد تا ظرفو از دستم بگ زیخ مین مانمیبذارم، ا

  .کرد رخوردبود که دستمون به هم ب نیح نیهم
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بابت   یکوتاه «یو »مرس اوردمیخودم ن یبه رو من

سرشو باال گرفت و   مانیا یلب گفتم ول ریکمکش ز

  .کردمی نگاهشو حس م ینینگاهم کرد، سنگ

  :مبل نشستم و گفتم یفاصله گرفتم و رو زود

  کجا رفت؟ مانیپ-

  تلفن مهم داشت رفت تو تراس جواب بده هی-

 

انداختم:  یتکون دادم و به دِر باِز تراس نگاه یسر

  دمی. رومو که برگردوندم داد«یزودتر ب  مانی»کاش پ

لبخند  کهی. در حال کنهیهمچنان داره بهم نگاه م مانیا

  :نداشتم  دنشویزد که انتظار شن یحرف زد،یم

تر بود، فکر  پوستتون روشن  دمتونیقبل که د یدفعه-

 به نفعتون شده  نجاستیا یکنم به خاطر آب و هوا

  

  خت،یریتعجب نگاهش کردم. نگاهش منو به هم م با

  .نطوریحرفاشم هم 
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  :تظاهر کردم که خونسردم  اما

رفته بود.   ادمی! من کالً ظاهر شما از ادتونهیشما منو -

  شناختمینم دمتونیدیم  نجایاز ا ریغ یی اگه جا یعنی
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  :گرفت و گفت دهیبخش دوم حرفمو ناد ییکمال پررو در

دارم، خط به   یای قو ی. من حافظهادمهیمعلومه که -

شما   یو البته رنگ چشما مونهیم ادمی  ویخط همه چ

  آدم بره ادیکه از  ستین  یزیهم چ

 

چشمامو . شدیتر م هر لحظه سخت  یبه خونسرد تظاهر

صدا کنم اما فکرشو   مانوی برم پ خواستمی. مدمیدزدیم

 ری. با خودم درگشهیبد م یلی خ ینجور یا  دمیکه کردم د

  :گفت مانیبودم که ا

  ! درستون تموم شده؟نیاتموم روزو خونه  نیگفت-

  ساله که تموم شده  هیاز  شتریدرسم؟... آره ب-

  ن؟یستیتو فکر شغل ن-

  :ادامه داد ییبا لبخند دندون نما و

وقت  چیفکر نکنم ه مان،یمثل پ یالبته با داشتن شوهر-

  نیبه کار کردن داشته باش یازین

  :باال زدم یاانحنا گرفتن و شونه یبه سمت  هاملب

  کننیهمه که به خاطر پول کار نم -
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  ن؟یخوند ی. شما چدمیاوهوم. شا-

  :دمیکش ینفس

  یروانشناس-

رشته رو دوست  نیمعلومه که ااز طرز گفتنتون -

  ن؟ی. چطور شد که ادامه ندادنیدار

  ...خب-

  ! آره؟مانیحدس بزنم... به خاطر پ نیبذار-
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اخم کردم و دوباره به در باز تراس نگاه کردم.  یکم

  :ادامه داد مانیا

حق داره  ییجورا هیگرفت،  رادیا مانیبه پ شهیالبته نم-

  هیبد یکه بخواد از شما مراقبت کنه؛ باالخره زمونه

ازشو به سر  یکه پوست کنده بود برش یاوهیاز م و

  :چنگال زد و به سمت من گرفت. گفتم

  ندارم لیممنون. م-

  . نمک ندارهنیبفرمائ-

 

چنگال رو ازش گرفتم،  یلبخند فرو خورده و معذب با

  .حواسم بود که دستم به دستش نخوره نکهیضمن ا
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زدم و  وهیاز م یش گازو آزاردهنده نینگاه سنگ  ریز

 رهی دوتا چشماشو خ دمی. نگاهمو که باال کشدمیآروم جو 

 راهنشویاول پ یزد و دکمه ی. لبخنددمیخودم د یرو

  :باز کرد

  !حتماً براتون سخت بوده گمیگرمم شده... م یلیخ-

  :تکون دادم  یسؤال سرمو

  ؟یچ-

  ن،یش بدادامه نیکه دوست دار یااز رشته نکهیا-

  !نیبگذر

  :مطمئن گفتم ینگاه و لحن  با

  ویکی میکه دوسشون دار ییزایچ نیاز ب دیبا یگاه-

  مویخوای م شتریکه از همه ب ی. اونمیانتخاب کن 

  شتریکه از همه ب نیانتخاب کرد مانویو شما هم پ-

  نیدوسش داشت

  :گفت مانیتکون دادم. ا  یدیتائ سرمو

برام سؤاله  ی. ولخوادیم یالبته خوبه که آدم بدونه چ-

  ن؟یدیکه نترس

@
mahbookslibrary



  ؟یاز چ-

 

 

 

 

 

, [28.03.21 09:39] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 477پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

کار از اونچه که  نیو با ا نیبش مونی پش نکهیاز ا-

  !نیکن ر ییو تغ نیریفاصله بگ نیبود
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  دهیم ر ییازدواج آدما رو تغ ره؛یناپذ زیگر رییتغ-

  :د یخنده پرس با

  ؟یمنف ایدر جهت مثبت -

  داره یبستگ-

  ؟یبه چ-

  یکنیازدواج م یبا ک  نکهیبه ا-

نظر خوش شانس بوده. در   نیاز ا مانیآها. پس پ-

تر، تر شده، خوش اخالق کرده: آروم رییجهت مثبت تغ

داشت.  یاه یشلوغ و پرحاش  ی. قبلنا زندگتریمنطق

  ن؟یچند وقته ازدواج کرد یراست

 یه یپر حاش یبگم از زندگ دی. ضمناً باشهیم یسال هی-

که قبل از ازدواج با من  دونمیم نمیخبر دارم و ا مانمیپ

  داده بود رییتغ شوی زندگ یوهیش

 هی ن،یدونیم ی. ولنیخبر دار یخوبه که از همه چ-

با آدمه و هرگز   یهست که از بچگ اتیخصوص  یسر

 کنهی نم رییتغ
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  :نگاهش کردم. گفت یو سؤال  منتظر

  زایچ یسر هی نسبت به  یاز بچگ مان،یمثالً در مورد پ-

  انحصار طلب بود و خودخواه 

  ستیخودخواه ن مانیپ-

که   ییزایهست، به خصوص در مورد چ کمیچرا -

از   ی... صفت خودخواهشهیدوسشون داره خودخواه م

شما حساسه، بچه هم که  یباهاشه؛ االن رو یبچگ

هاش حساس بود. داشته یبود، رو طورنیهم میبود

خصوصاً  کرد،یبا من دعوا م یاسر هر بهونه  ادمهی

  !زدمیدست م هاش ی که به اسباب باز یوقت
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 ی. حرفاش از طرف زدیحرف م دارهامیدر هم شد. ا اخمام

دورش بد بود:   یمعن ینداشت ول یبد کینزد یمعن

بد بود.   کردمیحرف آخرشو از هر طرف نگاه م

  یمنو با اسباب باز مانیا نکهیکدومش بدتر بود؟ ا

 یگفت بچه که بودن به اسباب باز  نکهیا ایکرده  اسیق

  .دست زده مانیپ

سالن.  یاومد تو مانیبگم، پ یز یاومدم در جوابش چ تا

اخم   گهیگذاشت و کنار من نشست. د زیم ی رو  شویگوش

از من نشسته  یکم یصورتش نبود. تو فاصله یرو

با  ذاشت،یدهنش م یانگور تو یادونه کهیبود. در حال

  :صورتمو گشت و بهم لبخند زد. گفتم ینگاه گرم
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  شد؟ یانقدر طوالن یزدیحرف م یبا ک-

  مغز منو خورد نیکارگاه بود، ا یهایاز مشتر  یکی-

  :گفت مانیا

  کردمیم فیخانوم تعر  نیواسه ثم امونیداشتم از بچگ -

  :گفت یزیبا حالت طنزآم  مانیپ

که  یوقت ی! گفت؟ینکرد فیها رو که تحرگذشته-

  زدمتیمون چقدر مخونه  نیومدیم

 

   .دیسرخوش خند مانیسرشو تکون داد و پ مانیا

 

برهنه   یبا باال تنه مانیپ مان،یشب بعد از رفتن ا اون

 سیسرو  یبود و من تو دهیتخت دراز کش یرو

  :بودم ستادهیا نهیمقابل آ یبهداشت
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  ییکه در طول روز افتاده بود و حرفا یذهنم اتفاقات  تو

 ینی. من ذاتاً آدم بدبکردمی بودمو نشخوار م دهیکه شن

 ینظر خاص  دم،یدینم یاز کس ینبودم و تا مورد خاص

 کردم،ی فکر م یهم راجع بهش نداشتم؛ اما هر چ

  .باشم نیبخوش  مانینسبت به ا تونمیکه نم  دمیدیم

 مانیاز حد پ شی که تعصب و تسلط ب کنمیانکار نم  البته

 یمن و اتفاق یمعصومانه  یکارروابط من، پنهون یرو

که پشتبندش، قبل از اومدنمون به بندرعباس افتاد و 
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  گهید نکهیا یمن برا دیبعد از اون هم وسواِس شد

  ینکنم و تموم تالشمو برا یمخف مانیرو از پ  یزیچ

باعث شده بود با   هانیا یهمه جلب اعتمادش بکنم، 

  .با مردها برخورد کنم یشتر یب یریگو سخت اطیاحت

 نکهی: امانیا یاون شب رفتار دوگانه  هانیا یهمه  با

که  یاز زمان پرواتریو ب ترپردهیب مان،یپ ابیدر غ

 شدیباعث م زد،یحضور داشت، با من حرف م مانیپ

بهش  تونستمیهمه نم نیبشم. با ا نینسبت بهش بدب

به   یزیگرفتم فعالً چ میشد که تصم  نی تهمت بزنم، ا

 مانیاز ا یچوب خارج از چار   وردنگم و اگر برخ مانیپ

  بعد راجع بهش قضاوت کنم دم،ید
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که فقط از  ییکه ندونه من تو اون دوران سودا هیو ک 

ش همه بردم،یلذت م یغرقاب عاشق یبودن تو

   .گرفتمیغلط م یمایتصم

زل زده  سیسرو ینه یبه آ بافتمی که موهامو م نطوریهم

  :صدام کرد مانیبودم که پ

  ن؟یثم-

  جانم؟-

  ؟یا یب یخواینم-

  اومدم عشقم-

@
mahbookslibrary



رفتم، بهم لبخند زد و بالشتمو   رونیکه ب سیسرو از

بغل کردنم دراز کرد. به  یمرتب کرد و دستشو برا

تر . سفتدم یبوس شونهیس یو قفسه دمیآغوشش خز

  :بغلم کرد و گفت

  ن؟یثم-

  :کردم. گفت نگاهش

  بهت؟ گفتیم یچ مانیامروز من که تو تراس بودم ا-

خوندم و چرا   یدرس چ دیحرف زد و پرس مایاز قد کمی-

  حرفا نیادامه ندادم و از ا

  داره یاوهوع. به اون چه ربط-

  گهید دیپرس دونمیم یچ-

  ؟یگفت یتو چ-

  ادامه ندادم گهیازم خواسته د مانیگفتم چون پ-

  گفت؟ یاون چ-

  ؟یبش مونیبعداً پش یدیگفت نترس-

  ؟یگفت یبعد تو چ-
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گفت... چه  یاون چ یگفت یتو چ ی... هِ مانیاعه پ-

  گهیمنم جوابشو دادم د دی. اون پرسدونمیم

. توام کهیمرت دهیپرس زایچ نیغلط کرد از ا مانیا-

  یدیجلوش  و به سؤاالش جواب م ینشست یطورنیهم

  :شدم و رو به روش نشستم زیخ مین

که   شدینم ،یستیتو ن دمیمن اومدم تو سالن د-

با هم حرف  کمی. خب مینگاه کن وارویدر و د ینجوریهم

  یواسه چ یشده حاال! تو که بهش اعتماد ندار یچ میزد

  ت؟خونه  یدعوتش کرد

هم از حالت درازکش دراومده و صاف نشسته  مانیپ

  :بود
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  یبار بهت گفتم من دعوتش نکردم... بعدشم من کل هی-

که پاشون به  ادیم شیپ یدوست و آشنا دارم، گاه

 نیبه ا یول  ن،یایکه بگم ن تونمیم باز بشه، نمخونه 

  که بهشون اعتماد دارم ستین یمعن

 

  :کردمی دستم نگاه م یانگشتا  به

  ادیخوشم نم مانیا نیاز رفتار ا یلیبه هر حال من خ-

شده  زیکه کرد، نگاهش کردم. اخم کرده بود و ت سکوت

  :گفت ی. جدکردینگاهم م قیو دق

  زده؟ یچرا؟ نکنه حرف-
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  :. آب دهنمو قورت دادمدمیترس یکم

  داره که بگه ی. اصالً چیچه حرفنه -

 

  :. گفتمکردینگاهم م رهیو خ قی دق ینجوریهم

  گه ید میبخواب-

  یو چشمامو رو دمیدراز کش واریبه پهلو و رو به د و

  .هم گذاشتم

 مانیگذشت. چشمام تازه گرم شده بود که پ یاقهیدق چند

  :صدام کرد

   ...ن؟یثم-

  هوم؟-

  ؟یدیخواب-

  نه-

  بخواب-

  :نگفتم و دوباره یزیبسته لبخند زدم و چ یچشما  با

  ن؟یثم-
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  هوووم؟-

  ! بگو جونمیگ یم هیهوم چ-

  ه؟یجونم؟ چ-

  ؟یدیخواب-

  آره-

  پاشو-

  ییتو گلو مانمیپ د،یچ یخندونم تو اتاق پ یهانفس یصدا

  :و گفت دیخند

  برگرد ؟یچرا روتو اونور کرد-

  راحتم ینجوریا خوامینم-

و   دیرو به صفر رسوند و از پشت بهم چسب فاصله

  .دستشو دورم حلقه کرد

 

***  
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کار   یایتو دن مانیشروع شد. پ هایاز اون روزمرگ بعد

 .و فراغت یکار یغرق شد و من تو ب نسیزیو ب

ً یتقر  وجود  نیانجام دادن نداشتم، با ا یبرا یکار چیه با

داشتم  یا. چون نه برنامهاوردمیاوقات وقت کم م یلیخ

برام  یکار ی. تحمل اون حجم از بیازه یو نه هدف و انگ

موجود به درد  کردمیتحمل شده بود و حس م رقابلیغ

  .هستم ینخور 
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به  یو وقت رفتمیفرو م یاز کسالت و خمودگ ییایدن تو

که کل روزمو به بطالت   دمیدیم دم،ومیخودم م

  .گذروندم

کرد که چند  شنهادیگفتم، پ مانیموضوع رو به پ نیا

شدم و   زدهجان یروز باهاش برم کارگاه فرش. اولش ه

گرفتم. به نظر کار   ادیهم   یبافیقال دیبا خودم گفتم: شا

 .ومدیم یاسرگرم کننده

 .کارگاه هم اوضاعم چندان بهتر از خونه نبود یاما تو 

  زییاواسط پا  یروز ابر هیکه رفتم کارگاه،  یبار نیاول 

برد تو،  نوی ماش مانیبود. نگهبان که درو باز کرد و پ

 هی یبه اندازه یتعجب کردم: اسمش کارگاه بود ول

هم داشت. همه  یادیکارخونه بزرگ بود و کارکنان ز

داشت و هر کس گرم کار خودش بود و  ینظم خاص  زیچ

 .دمیو عالف د  کاری من اونجا هم خودمو ب

 

هم با شکست مواجه شد:  یباف یقال یریادگی یتالشم برا 

کارو  نیبودن و توان ا فیاز حد ظر شیانگشتام ب
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نشستم  یپشت دار قال ینداشتم، گذشته از اون، وقت

 .کار ندارم نی هم به ا یاکه عالقه دمیفهم

 

  

 

 

, [28.03.21 09:39] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 483پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

 زدم،یخودم سر و کله م یکار یاثنا که من با ب نیهم در

که اوضاع  گفتیسخت پرمشغله بود. خودش م مانیپ

  هیته یباعث شده که برا هام یو تحر ستی بازار خوب ن

@
mahbookslibrary



  کی یکار یکارگاه دچار مشکل بشه. سفرها  هیمواد اول

سهام  نکهیها از استرس اوقت یلیو خ رفتی م یاروزه

  .بخوابه تونستیکنه، نم فتتهران ا یکارخونه 

  :آرومش کنم  کردمیم یسع

عشق من... اصالً   یکنیم ت یآخه چرا انقدر خودتو اذ-

  پول رو نخور  یبذار سهام افت کنه؛ غصه

 .گرفتیحرفا قرار نم نیا ریتأث  ریز مانیپ اما

پول داشت که  یدر غم پول نبود. اونقدر مانیدر واقع پ 

روز از   کیالزم باشه  نکهیبدون ا یتا آخر عمر، حت

کنه.   یزندگ یازینیرفاه و ب یکار کنه، تو شویزندگ

.  کردیفکر م تیبه موفق ز،یاز همه چ شتریب مانیپ

  .نسبت به موفق شدن داشت یریناپذ ی ری س یاشتها

 نیکه کرده به هم یکلون یگذاره یسرما خواستینم دلش

اون رو به عقب برگردونه.  یافت کنه و قدم یراحت

  .مینداشت یخوب  یهم رفته روزها  یرو
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شب،  یهامهیبود که ن  یزییپا  یهااز همون شب یکی تو

. دهنم خشک بود. اتاق دمیاز خواب پر ی از فرط تشنگ

ً یتقر که متوجه   نم یتونستم بب نقدریبود، اما هم کی تار با

  .ستیکنارم ن مانیبشم پ
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صدامو جواب  یصداش کردم، ول یآلودخواب یبا صدا 

آب   یوانیل ز،ی م یتخت نشستم و از تنگ رو ینداد. رو

  .ختمی خودم ر یبرا

تو اون ساعت کجاست.   مانیپ نمیشده بودم بب کنجکاو

در  رِ یاز نور، از ز یکیبار اریرفتم. ش رون یاز اتاق ب

راهرو خط انداخته بود. در  یکیتار ی رو  سیسرو

قدم   س یبه سمت سرو زدمیصدا م مانویپ کهی حال

  .برداشتم

بود که  دهینرس رهیهنوز دستم به دستگ دم،یدر رس پشت

. خواب از سرم دیبه گوشم رس نمایعق زدن پ یصدا

  :باز کردم سویدِر سرو عی. سردیپر

  !شده؟ یچ مانی... پمانیپ-

 

بودنم و حضورم اونجا متعجب شد و جا خورد.  داریب از

. سمتش رفتم و بازوشو  کردی با نفس نفس نگاهم م

  :لمس کردم

  ؟یشد ض یشده عشق من؟ مر یچ-
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  ستین یز یخوبم... چ-

بزنم، نگاهم به دستاش افتاد: لرزش  یخواستم حرف تا

زده دستاشو به رعشه انداخته بود. وحشت  ،یمحسوس

  :گفتم

  لرزه؟یشده؟ دستات چرا م یچ مانیپ-

  ... تو برو بخوابستی ن یزیگفتم چ-

لباس  رمی. میشد  ضیعرق کرده! مطمئنم مر تمیشونیپ-

 درمونگاه  میبپوشم بر

  

  :دیکش قیتا نفس عم چند

بهم   شبید  یمن خوبم... غذا ؟یچ یدرمونگاه برا -

  حالم به هم خورد کمی نساخته 
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 ستادیا نکیس  ی. رو به روکردمی نگاهش م جیو و جیگ

 .به صورتش زد و با حوله خشک کرد یو آب

  !کنهیچرا به چشمام نگاه نم دونستمینم 

چشماشو  یبا انگشت شست و اشاره گوشه  کهی حال در

  :گفت فشردیم

  ؟یشد داریچرا ب-

تو حالت   مانی!... پیستین دمیم شده بود. پا شدم دتشنه-

  ...ستیخوب ن
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  :گفت یبدخلق با

  !! برو بخواب یدیم ریگ یاَه گفتم که خوبم... هِ -

کرده نگاهش کردم. موهاشو محکم با انگشتاش باال   بغ

  یرو یو اومد سمتم. موها دیکش یاداد و نفس خسته

.  دیکش یمیکرد و با خشم مال تیمو به پشتم هداشونه 

به عقب خم شد. به چشماش نگاه کردم،  یسرم کم

  :گفت

  میبخواب میبر ا یب نم؟یریش یکنی خوبم چرا باور نم گمیم-

  !نگرانت شدم-

 

. به اتاق دی بوس موقهیبه خودش فشرد و کنار شق منو

زد   شیآت یگار ی. سبردیخوابش نم مانی. پمیخواب رفت 

 .دیو کش ستادیو کنار پنجره ا

 لشویکردم ازش دل یبود، سع قراریو ب  یفکر مانیپ 

  یحرف زدن هم نداشت؛ اصرار یحوصله یبپرسم ول

  .شد رهینکردم، کم کم خواب به چشمام چ
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به  دم،یپرس شبشیدر مورد حال بد د یفردا، وقت صبح

  :هوا تکون داد و گفت یتو یدست یتیکم اهم ینشونه 

  !فراموش کن شبوید-
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  گهیاون اتفاق چند بار د یخواستم فراموش کنم ول  من

ذهنم  یرو تو ییاون شِب کذا یتکرار شد و رد پا

 یلحظات تو زندگ نیتراز آزاردهنده یکی پررنگ کرد. 

که  ینیبیو م  یپر یکه شب از خواب م هییوقتا  ،ییزناشو

 .ست یجفتت ن

 .داشتم ادی لحظات ز ْدست نیو اون روزا من از ا 

سالم   یبد نشد و از نظر جسم مانیحاِل پ  هگیهر چند د 

عوض شده بود. اون   مونیتو زندگ یزی چ هی یبود ول

ً یدق دونستمی موقع نم  نقدریعوض شده؛ هم یچ قا

. و چون ستیمثل سابق ن گهیکه اوضاع د دونستمیم

  قیتزر یزندگ یقطره قطره به رگ و پ ر،ییتغ نیا

چندان هم محسوس نبود. و در واقع نامحسوس   شد،یم

 .بود

پازل،   یختهی به هم ر یهااز تکه  ییایدن یخودمو تو 

از  یدرهم برهم و مغشوش ریو تصو کردمیتصور م

  یپازل کنار هم، کار راحت یهاتکه دنیداشتم. چ امیدن

تا تونستم   دیطول کش ینبود و زمان نه چندان کوتاه 

ً یدق کنم،یم یارم توش زندگکه د یابفهمم، تو خونه   قا

 .فتهیداره م یاقگوشم، چه اتف ریز
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قبولش داشتم.  یادیاعتماد داشتم. ز مانیبه پ یادیز

 یغلط میتصم  کنه،ینم ی هرگز اشتباه  کردمیگمان م

  .رهیگینم
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بسته و   ییدستاش گذاشته بودم و با چشما یتو دست

 ی. اما رفته رفته اتفاقاترفتمیآسوده دنبالش م یخاطر

   .افتاد که چشممو باز کرد

  دمیدیم شدم،یم داریها از خواب بشب یفقط بعض  لیاوا

و به جاش تو اتاق کارش، مشغول   ست،ی کنارم ن مانیپ

 .کاره

 

اوقات  یگاه. بردیم شی کاراشو پ داریمتمرکز و ب 

بهش غلبه کنه، دو شب  یخستگ نکهیکه بدون ا دمیدیم

  یخوابیب نیا  نکهیا ترب یو عج دیخوابیپشت سر هم نم

تن و روحش نداشت. برعکس، خوش   یرو یریتأث

  .تر هم شده بوداخالق 

بابِت ارزش سهامش نداشت. اعتماد به  ینگران گهید

 ییشو مجدداً به دست آورده و باقوانفس از دست رفته

 .شدیدوچندان، گرم کارش م

به ثمر هم نشست. تونست   هاشی خوابی ها و بتالش 

از سر بگذرونه   کردیم دشی رو که تهد یبحران اقتصاد 

  .کرد  دایهم پ یشتری ب قیو نسبت به گذشته توف
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سِر شب اومد دنبالم تا با   تش،یموفق نیهم  مناسبت به

  .میریو جشن بگ میبر یرستوران ساحل هیهم به 

بندر هم خنک شده بود. با   یزمستون بود و هوا فصل

 .تهران نداشت یهابه زمستون یوجود شباهت نیا
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از  یمبهم یو کم شلوغ بود و زمزمه  ش یب رستوران

برخورد  ی: صدا دیرسیمختلف به گوش م یصداها

جمع چند   یخنده یها با بشقاب، صداقاشق و چنگال

جمع   زیکه ضلع چپ رستوران دور م یاخونواده ینفره

 قهیکه هر چند دق کی کوچ یهابچه  یشده بودن، صدا

 .خواستنیم  نشونیاز والد یز یچ  کباری

  ینگاه کرد،ی کتش رو مرتب م یلبه  کهی در حال مانیپ 

  :گفت یت یسالن رستوران چرخوند و با نارضا یتو

  گهید یجا هی میرفتیچقدر شلوغه! کاش م-

جا  هیهمه آدم  نیوقته ا یلی به نظر من که خوبه! خ-

  دمیند

  :چپ نگاهم کرد چپ

جا   چیه یبگ  یخوایم ؟ یندازیم کهیبه من ت یدار-

  برمت؟ینم

. رهیم سر مش تو خونه حوصله مگه دروغه؟ من همه-

  ی ستیتوام که ن

  خانوم شروع شد نیثم یباز غرغرا-
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  :نازک کردم یچشم پشت

  غر بزنم اصالً  خوامیم-

 

گذاشت، با لبخند به   زیم یشد و ساعد دستاشو رو  خم

  :صورتم نگاه کرد

 نی. انمیریخوشگلت برم من ش یقربون اون چشما-

  بزن یخوا یم یتو. هر غر اریمن در اخت یگوشا
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  :دی. اونم خنددمیبه روش پاش یسکوت لبخند آروم در

  جون-

زنگ خورد.  مانیپ لیبه هم بود که موبا نگاهمون

  :از نظر گذروند و گفت شوی گوش یصفحه

  مانهیا-

  :کردم اخم

  !خواد؟یم یچ-

  :نگاهم کرد یفکر مانیپ

  دونمینم-

 

با تلفن صحبت  مانیکه پ ینیتماسو جواب داد. ح و

اما  کردم،یمنو رو نگاه م  یغذاها ستیمن ل کرد،یم

اسم  دمیبود که شن مان یپ یمکالمه  شیحواسم پ
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نگاه کردم و  مانی. به پگهیم مانیرستورانو داره به ا

شده بود.   رید یبهش اشاره زدم که »آدرس نده« ول

  :تلفنو که قطع کرد گفتم

  ؟یبهش گفت نجارویاسم ا یواسه چ-

رستوران اونم گفت کدوم  میگفتم اومد ییگفت کجا-

  میایماهم ب نیرستوران

 

  :نگاهش کردم کالفه

  م،یشام دونفره بخور هی رونیب میب اومدش  هیحاال ما -

 نییکجا گهیاون م مانیوسط! بعدم پ نیا گهیم یچ مانیا

  نه یبگ  یتونستیم ،یآدرسو بد  عیسر دیتو که نبا

  :گفت یلحن شوخ با

  ندارن امشب، نه؟ یغر زدنات تموم-
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غذا رو انداختم   یفوت کردم و منو یبا کالفگ نفسمو

  مانیزدم. پ ه یتک یبه صندل نهیو دست به س زیم یرو

خودش   یشد اما به رو می. متوجه ناراحت کردی نگاهم م

  :و گفت اوردین

  م؟یبعد سفارش بد انیاونام ب میصبر کن گمیم-

  ست؟ین مانیاونا؟! مگه فقط ا-

  .زنه هم باهاشه هینه. -
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ً یتقر . دنیتا رس میربع ساعت منتظرشون موند کی با

پوش و اسمش الدن بود. زن خوش مان،یزنه همراه ا

راه رفتن  یوهیمتناسب و از ش یبود با اندام ییبلند باال

بود که خودش هم  دایطور شق و رق نشستنش پو اون

  یزیها به طرز اغراق آمخوش اندامه؛ گونه دونهیم

و   یها گوشتلب  ،یو جادوگر زیبرجسته و چونه نوک ت

  یرو ینامهربون که هرازگاه ییرژخورده و چشما

مثل  ینبود که با مرد خودی! و بدیچرخ ی هرز م مانیپ

 .در و تخته بود تیدر ارتباطه؛ حکا مانیا

که  یادیو ز  نیسنگ کاپیهم رفته به خاطر م  یرو 

ً یبدم که دق صیتشخ  تونستمیالدن داشت نم چه  قا

 شهیهست که هم یزیچ هیدر مورد آدما  ی. ولهیشکل

و اون  صهیقابل تشخ یشیپشت هر نقاب و آرا

نگاهشونه. من نگاه الدنو دوست نداشتم. با لبخند  

که  اشتمند  ی. من اما لبخندکردینگاهم م یکنجکاو

 .بهش بزنم

 

 

@
mahbookslibrary



 

 

, [02.04.21 21:32] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 491پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

و از  کردمیبه چشم دوتا مزاحم نگاه م مانیالدن و ا به

براش   یو جواب نجان؟«یچرا ا نای: »ادمی پرسیخودم م

که ازشون خوشم  دونستمی م ویزیچ هینداشتم. فقط 

 ومدن،یخوش ن نیو ا ادیخوشم ب ستیو قرار هم ن ادینم

غذا  یم مشخص بود. اخم کرده بودم و با تلخچهره یتو

 حوصله یکوتاه و ب شد،یم یازم سؤال  یتو وق خوردمیم

  .دادمی جواب م
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رو به من شد و   مانیاومد و ا شیپ یبار بحث هی یحت

کنم، اخمامو   ییاعتنا نکهیو من بدون ا دینظرمو پرس

.  و سخت با غذام مشغول شدم دمیدر هم کش شتریب

من  یبه جا مانیبرقرار شد و بعد پ یا سکوت لحظه 

  .اوردیخودش ن  یبه رو یزیچ یجواب داد و کس

  کردیم یم و سعبود چقدر ناراحت و کالفه دهیفهم مانیپ

بکشه.  رونیمضاعف، منو از الک خودم ب یبا توجه

. از غذام  کردی. ابراز عالقه مکردیم  یباهام شوخ

نوشابه رو دستم  وانی. لدیکشی ساالد م. برام داشتیبرم

  .بود دهیفای. اما بدادیم

نداشت که دلم بخواد دو نفره   نیبه ا یمن ربط یناراحت

بود که من از معاشرت با   نینه! موضوع ا م،یشام بخور 

و ناراحت بودم، و چه بسا اگه اون شب  یناراض مانیا

 بودن،یم لیو کم میو دوست دخترش، مر  مانیا یبه جا

و از بودن باهاشون لذت  شدمی هم خوشحال م یلیخ

  .بردمیم
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در  مانیمثل ا یکه چطور با آدم  کردمیتعجب م مانیپ از

 مانیکه داشت فقط ا ییدوستا یهمه نی ارتباطه. از ب 

  .مبتذل بود

که بلغزه،  یااراده  یدوست بد با چاشن هی فقط  یگاه و

 ...هیکاف یزندگ هیو رو کردن  ریواسه ز

   

@
mahbookslibrary



کشدار و صرف اون شام نه چندان  یقیاز گذشت دقا بعد

از  ز،یحساب مپرداخت صورت  یبرا مانیچسب، پدل

من کرد و با  یبه صورت گرفته  یجاش بلند شد، نگاه

  .به سمت صندوق رستوران رفت ام«یم یگفتن »زود

 شویهم صندل مانیکه ا کردمیم بیتعق مانوینگاهم پ با

رفت دنبال  یکوتاه دیو با ببخش ستادی عقب داد و ا

  .مانیپ

  .زیسر م میو الدن موند من

  لشیرد و بدل نشده بود که موبا نمونیب یاکلمه  هنوز

و شروع  دی کش رونیب فشیاز ک شویزنگ خورد. گوش

با مخاطبش حرف زدن.  یارندهیکرد با لحن نرم و پذ

  :ش توجهمو جلب کرداز مکالمه یبخش

زود. تو االن با  امیباشه مامان جون. باشه پسر گلم م-

خاله   یهم نکن. هر چ هی برو بخواب، گر کای خاله مل

گوش کن به حرفش. باشه... اونم   گهی بهت  م کایمل

  . بوس بوسخرمی برات م
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. لبخند دیخودش د یکه قطع کرد، نگاه منو رو اسوتم

  :به روم زد. گفتم یبندمین

   ن؟ی شما بچه دار-
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  :تکون داد یسر
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  آره... از شوهر سابقم-

ابروهامو باال دادم، اما به خودم  دم«ی»فهم ینشونه  به

رو ندادم. الدن خودش  یاگه یسؤال د دنیپرس یاجازه 

  :ادامه داد

  سالشه شیش-

  :رو داد یسؤال بعد دنیبه من مجوز پرس ینجور یا و

  مونه؟یشما نم شیپ-

  شیپ نجایکه اومدم ا هیم تهرانه، چند وقتچرا... خونه -

  خواهرم شیمو گذاشتم پبچه  مان؛یا

  !آها-

  دست خودش نباشه  شیسخته که آدم زندگ-

  :نگاهش کردم، ادامه داد یسؤال

 ای... یستیآزاد ن گهید یبچه دار یس! وقتمنظورم بچه -

. واسه  یستیآزاد ن گهید یکنیازدواج م یبهتره بگم وقت 

  میدیم حی . ترجمیکنیازدواج نم مانیکه منو ا نهیهم

  مینکن ر ی خودمونو اس

  نطوریکه ا-
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فکر   ای ستی ن یرابطمون جد یخودت بگ شیپ دیشا-

  ...یول میکنیخالف شرع م میدار یکن

 

  :حرفش ونیم دمیپر

نکردم. فقط برام سؤال  یفکر  نینه. اتفاقاً اصالً همچ-

تون تا از بچه  ن یبمون نجایهم  نیایشد که چرا شما هم نم

  نی هم دور نباش

گرفتم.   یتهرانه، مرخص. شغلم تونمینم نکهیواسه ا-

بهش و برم  دهیچسب مانیداره که ا  یچ نجا یا دونمینم

  گردهینم
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  :گفتم یکردم و بعد مکث کوتاه زیر  چشمامو

  قبالً تهران بوده؟-

رو از   نجای. آپارتمان اشهیجا بند نم هی مانیاوهوم... ا-

 لیداره که اعزام شده بندر. اوا شی زمان سرباز

. اکثراً تهران نجایا ومدیبار م هیرابطمون فقط چند وقت 

  نجایمدته بند کرده به ا هی یبود. ول

 

ً یتو بندرعباس تقر مانیفکر فرو رفتم: اقامت ا به  با

تقارن  نیبود. ناخودآگاه ذهنم ا مانیمقارن اومدن منو پ

نسبت به   ی. نفرت و شک بد کردیم یتلق داریرو معن

 تری کرده بود که هر لحظه قو شهیتو دلم ر مانیا

   .شدیم
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 مانویشد. پ دهیبه سمت صندوق رستوران کش نگاهم

 مانیپ یسالن چرخوندم ول ی. نگاهمو تودمیاونجا ند

 ،یچ ای. حس ششم بود زدیبه دلم چنگ م   ینبود. نگران

در حال    یاتفاق کردمیاحساس م  یول م،دونستینم

  .وقوعه

برداشتم و از جام بلند شدم و رو به نگاه  فمویک

  :حال کنجکاو الدن گفتم نیو در ع تفاوتیب

  کجا موند مانیپ نمیبرم بب-

 

 مانیاز پ ی رستوران رفتم، اما خبر یسمت ورود  به

که چشمم افتاد به  رمیشو بگشماره خواستمینبود. م

. با شدیم  یمنته یبهداشت سیکه به سرو ییراهرو

  .راهرو رفتم یمردد به سمت انتها  یهاقدم
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آروم  مانیبرنداشته بودم که پ شتریهنوز چند قدم ب 

  :بود دهیصدام کرد. اون اول منو د

  ن؟یثم-

سمت من و چند  ومدیکه داشت م دمید مانویو پ برگشتم

  یآغشته به لبخند یبا نگاه مانیتر، اقدم اون طرف

  .کردی به ما نگاه م  یمحو و موذ

  ؟یکنیم  کاری چ نجایا-

 ستادهیمن ا یرو به رو  فاصلهینگاه کردم که ب مانیپ به

  :. گفتمکردیگشاد شده نگاهم م ییهابود و با مردمک 
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صندوق و  یقرار شد بر ؟یکنی م کاریچ  نجایاخودت -

  م سررفت. حوصله نجایاز ا  گهید می. بریزود برگرد

 

  ادیز یرفت. از گرما یگرفت و به سمت خروج دستمو

  :ستادمیو ا دمیدستش متعجب شدم. دستشو کش

  مان؟یپ-

  :دمیکرد. پرس نگاهم

  ؟یتو خوب-

  :زد لبخند

  !خوبم-

  شهیهم مانِ یبگم پ تونمیحداقل م ایخوب نبود،  اما

   .کردم دایپازل رو هم پ یبعد یکه ینبود. و اون شب ت

 یکی یالیو می داد که بعد از رستوران، بر  شنهادیپ مانیا

  نکهیداره. قبل از ا یاز دوستاش که اون شب مهمون

  یابهونه دنیقبول کنه، من با تراش شنهادشویپ مانیپ

  .ردش کردم
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 نیبه شرکت تو ا یاعالقه وقتچی ه مانیپ البته

 یکه حس ییاز اونجا  یشبونه نداشت ول یهای مهمون

 دمیترسیعوض شده، م مانیکه پ گفتیبه من م یزیغر

  .رهیبپذ مانو یا شنهادیپ

 نیو تو ماش  میکرد یو الدن خداحافظ مانیکه از ا یوقت

 یرعادیمتوجه حالِت غ شتری خونه، ب میتا برگرد مینشست
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.  کردیم یرانندگ یوارشدم: به طرز جنون مانیپ

اومده بود   شی. قبالً هم پگرفتی م رمجازی غ یهاسبقت

کنه، اما قبالً با تسلط و آرامش   یکه با سرعت رانندگ

 .روندیم

 .دمیکه من واقعاً ترس کردیم یرانندگ یشب طور اون  

تو رستوران و رد  یهایاولش فکر کردم بابت بدخلق  

 خوادی م ینجوری از دستم ناراحته و ا مانی کردن دعوت ا

  ستینه... نه تنها ناراحت ن دمیبعدش د یکنه ول یتالف

و با  دمیچسب یبه صندل ی هم سرخوشه: وقت یلیکه خ

تر بره،  بهم زده ازش خواستم آروم وحشت  یلحن

   .گرفتیبه مسخره م ابموو ترس و اضطر دیخندیم

 ندیناخوشا یجانیقلبم از شدت ه م،ید یکه رس خونه

که  مانیپ  یهیشدم و به توص ادهیپ تعللی. بدیتپیم

  :کردی م یادآوری

  ها بازنسگ ن؟ی ثم یریکجا م-

 نکردم  یتوجه
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. به سمت دِر راننده دمیکوب نوینکردم و در ماش یتوجه

از دستش  یلیشده بود. خ ادهیتازه پ مانیرفتم. پ

گرفتم و  شوقهی. دیلرزیبودم. از خشم تنم م یعصبان

سرش داد زدم که چرا انقدر تند اومده، چرا به ترس من 

  .انقدر عوض شده اینکرده، چرا تازگ یتوجه
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. اشک  دیخندیم تمیدستامو گرفته بود و به عصبان مچ

  :دمیکوب شنه یتو چشمام جمع شده بود. با مشت به س

  نخند-

»باشه  یلباش گذاشت و دستشو به معن یرو  انگشتاشو

  .دیخندی به سمتم گرفت. اما باز م «خندمینم

 

  نخند گمیم-

ً یپارس سگ که دق یاز صدا هوی بود، با  ستادهیکنارم ا قا

اومد کنارم و منو پشت خودش   مانی. پدمی از جا پر غیج

بود که  یها با من چمشکل اون سگ دونمیکرد. نم میقا

  یهرکار دیکه د مانی. پشدنیهار م دنم،یدی هر وقت م

منو بغل کرد و به سمت  شن، یها آروم نمسگ  کنه،یم

دِر   نکهیخونه رفت. ازش دلخور بودم و به محض ا

  :سالنو با پاش بست، گفتم یورود

  نیمنو بذار زم-
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و به سمت  دیم کشگونه ینکرد و لباشو رو  ییاعتنا

  .ها رفت پله

  نی... بهت گفتم بذارم زممانیبا توام پ-

  ر... وول نخور انقدششیه-
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مشترکم  یها در طول زندگشب  نیاز بدتر  یکیشب  اون

دِر اتاق خوابو باز کرد و منو با خشونت   مانیبود: پ

نفسم بند اومد و   شییهویتخت انداخت. از حرکت  یرو

 .بهش زل زدم یآکنده از تعجب و ناراحت یبا نگاه

.  کردیدرنده و به خون نشسته نگاهم م ییبا چشما 

  ییباال یاتاق، دو تا دکمه یکتشو پرت کرد گوشه

  .از تنش کند راهنشوینکرده، پ-باز کرده راهنشویپ

  ایبگم  یز یچ  نکهیشدم؛ قبل از ا زیخم یتخت ن یرو

 دنیلبام گذاشت، با کش یکه لباشو رو ین یکنم، ح یکار

  ...تخت دراز بکشم یساق پاهام مجبورم کرد رو 

 

بودم؛ به  یاون شب، مضطرب و ناراحت و فکر  من

  .رابطه بود  کردمی که فکر نم یزی تنها چ

رابطه  کردیکه فکر م یزیبه تنها چ مانی... پمانیپ یول

 .بود

مهم  ت،خواسیم مانیو پ خواستمیمن نم نکهیاما ا 

خشن و گرسنه   یبا حرکات مانیبود که پ نینبود: مهم ا

در کار نبود؛  ینداشت. رحم متیبه من حمله کرد. مال
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زدن من ارض.اء   غیو ج دنیانگار فقط با درد کش

 .شدیم

 یول کنه،ی که ماِل خودشه رو غارت نم یزیآدم چ 

که   یطور ؛یو طوالن وارن یماش حس،یکرد: ب مانیپ

  .نداشت یانیانگار پا 

 

***  
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بود.  یرنگ زمستون یخاکستر  یجمعه هیبعد  روز

شدم زمان رو گم کرده بودم. چند  داریاز خواب ب یوقت

اون  یکه شب گذشته، رو یتا اتفاقات دی طول کش هیثان

چشمام زنده  یجلو  کیبه  کیتخت بهم گذشته بود، 

  .مزمن سراغم اومدن یشد و دوباره اون سردردها 

جام   یتو ی . با انزجار و سستکردیو روحم درد م تن

تخت نشستم.  یزدم و طاق باز شدم و بعد رو یغلت

 یرو  مانوینادم و مکدر پ ی همون لحظه بود که چشما

  .دمی د رهیخودم خ

 

حرکت نگاهم   یتخت نشسته بود و ب ی نییپا یگوشه

رومو گرفتم و مالفه رو دور  ییاعتنای. از سِر بکردیم

که مچ   امیب رونیخواستم از تخت ب  دم،یچیخودم پ

گفتم: نگاه هر دومون ُسر   یآخ اریاختیدستمو گرفت. ب

  .مچ دستام یخورد رو
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با فشار و خشم دور مچم  شبیکه د مانی پ  یانگشتا ردِ 

پوستم مونده بود.   یرو یعیحلقه زده بودن، به طرز فج 

  یحرفا نهیبودم. قطعاً آ دهیند نهیآ یهنوز خودمو تو

  یآثار جرم تونستیگفتن داشت؛ م یبرا شبیاز د یادیز

 .به رخ بکشه  یکه در حقم شد رو به خوب

هاشو،   یگری وحش یجه یهم اون لحظه نت  مانیقطعاً پ 

 دیتازه فهم دیو شا دیدیچشماش م شیو حاضر، پ یح

  .کرده کاریکه چ
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گرفته و لرزون که تا قبل از اون روز، کمتر  ییصدا با

  :بودم گفت دهیازش شن

  دیببخش-

من حکم مرهم رو نه،   یزخم تازه یبرا د« ی»ببخش  نیا

  .حکم نمک داشت

  نیزم یبگم، با رخوت کف پاهامو رو یز ی چ نکهیا یب

لباسام،  ی هاپاره  کهیبود. ت نییگذاشتم. نگاهم به پا

نگاه وزن   ریتخت و فرش، پخش و پال بودن. ز یرو

و در رو هم پشت سرم قفل   سیسرو یدارش، رفتم تو

  .کردم

نداشتم. چشمامو   نهیآ یخودمو تو یچهره دنید جرات

 سیسرو یگوشه  یقد ینه یآ یبستم و رو به رو

 .ستادمیا
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 یاچشمامو باز کردم و دستامو از دور مالفه عجلهیب 

  نیزم یکه تنمو پوشونده بود، رها کردم. مالفه که رو

 اد،یم رونیاز پِس پرده ب قت یکه حق یاافتاد، مثل لحظه

. کردمیبود که فکرشو م یز یچ. بدتر از اون دمیتنمو د

کردم.  هیدوش نشستم و زار زار به حال خودم گر ریز

و  زدیکه به در ضربه م مانیهق زدم و در جواب پ

  :گفتم کردیصدام م

  راحتم بذار-

 

. و بعد  قهیچند دق یراحتم گذاشت، اما فقط برا مانیپ و

شروع کرد به صدا   ز،یآموهم  یبا لحن بارنیدوباره و ا

 .زدنم

سر خودم آورده باشم؟  ییبال نکهیاز ا د؟یترس یم یچ از

 نیسرم آورده باشه که باعث از ب ییاون بال نکهیا ای

  .رفتنم بشه
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دلم  یلیاون لحظه انقدر غصه داشتم که خ راستش

بدن، تا  یرو یخراش و کبود ی. ولرمی بم خواستیم

  .نشده کسچیحاال باعث مردن ه

از جسمم، روحم آزرده بود، اگه زخم روح آدما  شتریب

از  شدیبود شهرها پر م  دنیمثل جسمشون، قابل د

   .مرده یو حت ی زخم یهاآدم
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  دمیچیبدم، حوله رو دور تنم پ مانویجواب پ نکهیا بدون

 .ماومد رونیو از حموم ب

نگاهم  قراریبود و نگران و ب  ستادهیهمونجا پشت در ا 

  نیزم یلباسو از رو یهاکهینکردم. ت یی. اعتناکردیم

 یجمع کرده و تخت رو مرتب کرده بود. سردرد لعنت

برداشتم و  یقرص زیم یدست بردارم نبود. از کشو

  .خوردم

 

 هیاون چه قرص-   ؟یخوب-جان؟    نی ثم-    ن؟یثم-

-    ؟یدیجوابمو نم-حالت خوبه؟    نی ثم ؟یخوریم

-    کنمیدارم م کاریچ دمیببخش منو. به خدا نفهم نیثم

  ؟یشیم  یبگم غلط کردم راض نیثم-جانم؟    نیثم

 

که  تونستمیو نه م خواستمیقفل شده بود. نه م زبونم

  یخاموش، پِر روتخت یو با نگاه توجهیجوابشو بدم. ب 

  یپناه گرفتم و چشمامو رو رشیرو کنار زدم و آروم ز

 .هم گذاشتم
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به اظهار ندامتش ادامه داد و بعد از   گهید یکم مانیپ 

. ُمسکن رونیاز اتاق رفت ب نیسرد و سنگ یسکوت

کرده بود، چندبار شل و نرم پلک زدم و خوابم  حالمیب

   .برد
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روشن غروب بود. از  -کی شدم هوا تار داریب یوقت

 مانیشده بودم. پ داریباز و بسته شدن در اتاق ب یصدا

دستش کنار تخت بود. دلم ضعف   یغذا تو ینیس هیبا 

ته دلمو   دیچیپی اتاق م یغذا که تو فضا یو بو  رفتیم

 .دادیمالش م

 

  :تخت نشست یاومد و لبه کمینزد 

 یز یتا حاال چ شبی... پاشو برات غذا آوردم. از دنیثم-

  ینخورد

 مانیتنم جلب شد. پ یشدم. توجهم به لباسا  زیخم ین آروم

  :گفت

لباساتو   ،یسرما بخور دمیترس ،یبود دهیبا حوله خواب -

  پوشوندم

قاشق رو پر از غذا کرد و به سمت  مانینگفتم. پ یزیچ

  .رفت. رومو برگردوندمدهنم گ

با خودت که  ،ی... با من قهرگهینکن د نینچ... ثم-

 ... باز کن دهنتو یستیقهر ن
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  یتخت کشوندم و حت یبه حرفاش خودمو گوشه اعتنایب

  .نگاهشم نکردم 

نگام کن... فقط تو   یباشه. نه باهام حرف بزن، نه حت-

  هی. ادیاز خودم بدم ب نیاز ا شترینکن ب  یرو خدا کار

  یبخور تا ضعف نکرد یزیچ

  :ادامه داد یول دیاز من نشن یاز سکوت، جواب ریغ

  لج نکن مانیجون پ ن،یثم-

و به صورتش نگاه کردم. با  دمیمکث نگاهمو باال کش با

  :منبسط شد و گفت یش کمنگاه من خطوط چهره 

  اون بغضت... گوه خوردم من یبرا رمیبم-
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  دیبعد دوباره قاشق رو به سمت دهنم آورد. اشکم چک و

  :م و آروم غذا رو خوردم. اشکمو پس زدمگونه  یرو

 بخورم  تونمیبدش من قاشقو. خودم م-

  

نگاه مراقبش غذامو  ریقاشقو به سمتم گرفت. ز دیترد با

رو برداشت و  ینیس مانیشدم. پ ریخوردم. زود س

 یبود، پماد  زیم یکه رو ی اسهیگذاشت. از ک یاگوشه

  :برداشت و سمت من اومد

  پماد گرفتم که بمالم رو زخمات-
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 حرفینگفتم. ب یزیمن موند. چ یبعد منتظر اجازه  و

  نیتخت نشست. آروم آست ینگاهش کردم. کنارم رو

دستمو باال آورد و  اطیلباسمو کنار زد و بعد با احت

  .بوسه زد

دستام و بعد   یانداخته بود. پمادو اول رو نییپا سرشو

 .دیبدنم مال یهاخراش  یرو

در  شبیچنگ و دندونش که د یتنم، جا  یزخما یرو 

  یرو شهیم  لیدها تبکه شب نهیمثل گرگ یرحمیب نیع

مو روح زخم خورده ذاشت،یرو مرهم م د،ی کشیپوستم م

 کنه؟  کاری چ  خواستیم

 یسرشونه و گوشه یپشتم نشست و پمادو رو یوقت 

  یلبمو گاز گرفتم و اشکام جار اریاختیب د،یگردنم مال

رو برداشت و با همون   ینیشد. کارش که تموم شد، س

 .رفت رونیافکنده از اتاق ب  ریسِر به ز
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ها نگاهمو سمت پنجره کشوند.  عو عو سگ  یصدا 

به دلم چنگ زد که  یبیبود. ترس غر دهیشب فرا رس

 .مینکنه امشب دوباره همون داستانو داشته باش

شد که از جام بلند شدم و  یترس انقدر در من قو نیا 

و زل زدم   دمی پتو خز ریدر اتاق خوابو قفل کردم و به ز

 .به در
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در تکون خورد.  یرهیساعت بعد دستگ میکمتر از ن 

  هی رهیزانوهامو بغل کردم و تو خودم جمع شدم. دستگ

  :تکون خورد گهیبار د

  ن؟یثم-

  :چند تقه به در زد و دوباره و

  وونهی... باز کن د؟ی... درو به روم قفل کردن؟یثم-

 

شد و رفت. خسته  دیناام مانیجواب ندادم تا پ انقدر

. اشکامو با خشونت پس زدم و هیبودم از بغض و گر

  .دمیخوردم و خواب ی اگه یقرص د

 

شدم. ته  داریاز خواب ب ی دیبعد با تب و لرز شد روز

پتو  ری. ززدمیم یدردناک یهاو سرفه  سوختیمگلوم 

. در اتاق خواب از شب گذشته قفل دیلرزیتمام تنم م

تا  گفتمی و به رباب م شدمیاز جام بلند م دیبود؛ با

  .برام آماده کنه  یزیچ یاجوشونده ،ییدارو

@
mahbookslibrary



رفتم.  رونیهام انداختم و از اتاق برو دور شونه پتو

  ییهام با صداسرفه نی آلود بود. ببدنم دردمند و تب

خواستم پامو    نکهی گرفته ربابو صدا زدم. به محض ا

 .از پشت سر صدام کرد مانیپله بذارم پ نیاول یرو
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رفت کم مونده بود از  جیو برگشتم. سرم گ دمیجا پر از

. زود خودشو بهم رسوند و نییها پرت شم پاپله

  :مو نگه داشتشونه 

  شده؟ یچ-

  :بار سرفه زدم چند

  ... انگار سرما خوردمدونمینم-

  :گذاشت میشونیپ یدستشو رو پشت

  یسوزیتو تب م یدار-

 

نداشتم، بغلم کرد و به اتاق خواب   ستادنی سر پا ا توان

اومد.  نهیمعا  یبرم گردوند. دکتر خبر کرد. دکتر برا

هم برام  نیل یسی عالوه بر دارو و سرم چند تا آمپول پن

  تیبلد بود، مسئول قاتیکرد که رباب چون تزر زیتجو

که دکترو تا   ینیها رو قبول کرد و حآمپول  قیتزر

  :گفت کردیم عتیمشا رونیب

 .ارمیبراتون م کنمیسوپ هم آماده م-
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  .دمیتب لرز  یتخت افتادم و تو یروز تو دو

رفت. تموم  یسوم تبم قطع شد و حالم رو به بهبود  روز

کرد.  یباال سرم موند و ازم پرستار مانیدو روز پ نیا

که خودشو بابت حال و روزم   خوندمیاز چشماش م 

و   نیرمگاون شب هم ش یخاطر کارا و به دونهیمقصر م

آب پرتقال اومد تو اتاق   وانیل هی. روز سوم با نهیغمگ

  :داد دستم و تبمو گرفت وانویلو بهم لبخند زد. 

  هیبدنت عاد یتبت قطع شده. دما-
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حالم خوبه. تو برو به کارات برس، چند روزه  گهید-

  خونه یموند

که مطمئن بشم حالت خوبه...   شتیپ مونمیامروزم م-

  ن؟یثم

  :کردم، گفت نگاهش

  ؟ یهنوز به خاطر اون شب از دستم ناراحت-

  فراموشش کن-

  :شد و دستمو گرفت کیبهم نزد یکم

 دیبا یگفتیم شهیفراموش کن! تو که هم یگیچرا م-

  تا حل بشن میراجع به مشکالتمون حرف بزن

 هی گذاشتم و به تاج تخت تک  زیم یرو رو وه یآب م وانیل

  :زدم
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که با  میدار یخب... در مورد اون شب چه حرف یلیخ-

  م؟یهم بزن

  یدونیهست در مورد اون شب که تو نم یزیچ هی-

  :تکون دادم  یسؤال سرمو

  دونم؟ی نم ویچ-

  نبودم یحالت عاداون شب من... تو -

  :و تعجب تو هوا گرفتم دیترد یاز رو  دستمو

  ؟یچ یعنی-

. آخرش  د یدزدی . نگاهشو مکردیگفتن تعلل م یبرا

  :گفت

  یزیچ  هی... هی... گهینداشتم د یعی حاِل طب یعنی-

  مصرف کرده بودم

 

 

 

 

@
mahbookslibrary



, [07.04.21 07:41] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 507پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  :زد خی تنم

  ؟یاری! عذر بدتر از گناه ممانیپ یگیم یدار یچ-

حد روم اثر  نیتا ا دونستمی... نم کنمیم کاریچ دمینفهم-

  ذارهیم

  !مگه یمصرف کرد یچ-

  ش حرف بزنمدرباره گهید خوامینم-

 ریو ذهن منو درگ یهه... حاال که بحثشو باز کرد-

  ...یحرف بزن  یخوایکه نم یگیم یکرد
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  ستیهم قرار ن گهی، دتموم شده رفته نکهیآره. واسه ا-

  تکرار بشه

داشته  یعوارض دیشا ؟یمصرف کرد  یبهم بگو چ-

  خطرناک باشه دیباشه. شا

  ست ین یچینگران نباش. ه-

 یبعد یکه جوابش معما دمیازش پرس یمن سؤال و

  :پازل رو هم حل کرد

تو  مانی رو اون شب ا یکه مصرف کرد یاماده-

  گم؟یرستوران بهت داد؟ درست م 

از جام   تیعصبان  یبا مکث تکون داد. از رو سرشو

  :ستادمیو سر پا ا دمیپر

. ستین یآدم درست مانیاون ا دونستمی. مدونستمیم-

بگم   ی. آخه من به تو چومدینبود که ازش بدم م خودیب

توئه؟  تیشخص یکارا در حد توئه؟ اندازه نیا مان؟یپ

 ؟یرفتار کرد (TEENAGER) جرهای ا نیچرا مثل ت
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  :و تو روم گفت ستادیهم سر پا ا مانیپ

  مونمیپش یدار ن؟یثم ی انقدر سرزنشم نکن شهیم-

چقدر  یدونیرو بهت گفتم. م هیقض نکهیاز ا یکنیم

برام سخت بود و چقدر با خودم کلنجار رفتم تا تونستم  

  در موردش با تو حرف بزنم؟ 

  :زدم یشخندین
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در مورد  نکهیازت تشکر کنم بابت ا دیاالن با یعنی-

  ؟یباهام حرف زد یکه آب داد یدسته گل

 

بلند و  یهابه چپ و راست تکون داد و با گام یسر

رفت.  رونیبرآشفته از اتاق ب یاهره و چ  عیسر

راهرو   یکنان دنبالش رفتم و صداش کردم. تو سرفه

  :ستادمی. جلوتر رفتم و رو به روش استادیا

از   یزیچ گهیبهم بده: قول بده که د یقول هی مان،یپ-

  یر ینگ زیهمه چ یب مانیاون ا

بود که مصرف کردم، قول  یبار نیاون آخر نیثم-

  حرفشو نزن، باشه؟  گهی... ددمیم

تو چشمام زل زده بود. مسخ شده، سر تکون   صاف

   .دیبوس مویشونیهامو فشرد و پدادم. شونه

 ریو غ دیجد  یروز انقدر ذهنم به خاطر حرفا اون

 یبودم خسته بود که نتونستم معن دهیکه شن یمعمول

ً قیگفت رو، دق مانیکه پ یاجمله  گفته  مانیدرک کنم؛ پ ا

بود که مصرف کردم« نگفته بود  یبار نیبود »آخر

 .بار نیبار، فقط گفت آخر نی و آخر  نیاول
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که اگه اون روز با تأمل   نمیبیم کنمیکه فکرشو م االن

  کردم،یپازل نگاه م یشده دهیچ یهاکه ی به ت یشتریب

رو هم  رشیچند وقت اخ یرفتارها لی دل تونستمیم

چون و چرا باور   یب مانویاون روز حرف پ  یبفهمم. ول
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قطع کنه و  مانیشو با اکردم؛ ازش قول گرفتم که رابطه 

  .بسته شد یمدت ی موضوع برا  بیترت نیبه ا

 

***  

رو دستم  یباغبون  یهابود. دستکش کی نو نزد سال

  یها تواله مشغول کاشتن گلکرده بودم و با عزت

نشسته بود و  الیو یهاپله یباغچه بودم. رباب هم رو

نظر گرفته   ر یاله رو زعزت  ی. کاراکردی به ما نگاه م

بهش دستور بده و از  یهرازگاه ومدیبود و بدش هم نم

به بحث و بگو مگوشون  نم. مرهیبگ رادیکاراش ا

 .دمیخندیم

باز شد و نگاه  الیکه انتظارشو نداشتم دِر و یتو ساعت 

بعد  هیشد. چند ثان دهیما به سمت در کش یهر سه 

 .ظاهر شد اطیتو ح مانیپ نیماش

گذاشت و  نیدستش بودو زم  یهر چ یمعطلی اله بعزت 

. به خاطر  ستادی. رباب هم سر پا ادیدو نی به طرف ماش

ابروهام نشسته بود.  نی ب یفیظر نیتابش آفتاب، چ
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از  مانیاستقبال از پ یهامو در آوردم و برادستکش 

   .رونی باغچه رفتم ب

باال،  یو بلند خودشو به طبقه  عیسر یها با گام مانیپ

اتاق کارش، رسوند. دنبالش رفتم و دِم اتاق دست به 

 .زدم هیبه در تک  نهیس
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  یدسته یو رو دیکش رونیکتشو از تنش ب مانیپ

  یو رو به رو  دیشلوارشو باال کش یانداخت، کم یصندل

 .زانو زد نیزم یگاو صندوق رو

که  ینیرمزشو وارد کرد و درشو باز کرد. ح یفور 

  یو با دقت بررس دیکشیم  رونیرو از توش ب یمدارک

  :خطاب به من گفت کردیم

 کن یکار هی ن؟یثم-

  کار؟یچ-

پنج روز برام  یبه اندازه ؟یچمدونمو آماده کن  یتونیم-

  لباس بذار

  !؟یبر ی خوایکجا م-

  یبرم دب  دیاومده. با شیبرام پ یسفر کار هی-

! اونم حاال که فقط چند روز مونده به ؟یبدون من بر -

  سال؟ لیتحو
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کرد و در   دای اوراق پ نیرو از ب خواستیکه م یمدارک

  یدستشو رو ی. برگهستادی گاو صندوقو بست. سر پا ا

  :دیبوس موینیمن. نوک ب کیگذاشت و اومد نزد زیم

  نمیریش یحاال چرا اخم کرد-

  یقراره پنج روز منو بذار ی گیبهم م یاخم نکنم؟ دار-

  یو بر

رو به  یکس شهیدارم، نم ی! کار مهمهیچ  یبر یبذار-

ً  دیخودم بفرستم، با  یجا   خودم باشم حتما

  ؟یپس من چ-

  برگشتم یچشم رو هم بذار-

بمونم... خب منم با خودت   نجایفکرشم نکن که من ا-

  ببر

تو   ینیصبح تا شب بش د یبا یای ! اونجا بهیسفر کار-

  هتل
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  مونمیصبح تا شب تنها م نجامینداره. ا نجا یبا ا یفرق-

  ست؟ی مگه رباب ن-

  :چپ  نگاهش کردم چپ

آخه؟! بعدشم رباب  رهیگیتو رو واسه من م یرباب جا -

 دویع التیتعط خواد یگرفت، م یامروز صبح ازم مرخص

  الشیفک و فام شیبره پ

که بتونم تو رو با  ستین یسفر نیا نمیریباور کن ش-

  خودم ببرم
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  مادرم شیتهران پ رمیپس م-

  چرا؟-

  :گرد شد چشام

 میاومد یاز وقت یدونیم  ه؟یچه سؤال نیا مانیوا! پ-

  مادرم؟ دنیبندر نرفتم د

 

  :مکث گفت یاخم به فکر فرو رفت. بعد از کم با

بمونه تا من  شتیرباب پ گمی خونه، م یکاش بمون-

  برگردم

مامانم دلم  دنیبرم د خوامیم گه؛ینکن د تیاذ مانیپ-

هم من تنهام هم  ه،یبراش تنگ شده. االن فرصت خوب

  مامان

  ست؟یچرا مامانت تنهاست؟ مگه خواهرت ن-

ش رفتن مسافرت. تهران با شوهر و بچه  باینه؛ شک-

  ستنین

  .دیکش یا نفس کالفه یو ناراض  اخمو
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  واستم ازت؟خ  یاخماتو وا کن. مگه چ مان؟یپ هیچ-

 تونمینم مونهیتو م ش یش فکرم پهمه   ینجوریا-

  تمرکز کنم

 زهیر یمادرم فکرت م دنیبرم د خوامیمن م نکهیواسه ا-

  به هم!؟

  :چپ  نگام کرد چپ

  ...بشه ی. اگه باز طورادی . از تهران خوشم نمرینه خ-
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به جلو برداشتم و دستامو دور گردنش حلقه  یقدم

  :لباش گفتم کیکردم. نزد

بشه؟ عشق من انقدر سخت   خوادیآخه چطور م -

... گهیدنبالم د یایو م یکنی ... زود کارتو تموم مرینگ

  باشه؟

  :دمینگام کرد. لباشو بوس د یاخم و ترد با

  گهی بگو باشه د-

  باشه-

  :دمیکش یاز خوشحال یغیج

  پس برم چمدون خودمم ببندم-

  :ادامه دادم یشتریبا شوق ب و

  بشه زیتا سورپرا دمیبه مامانم خبر نم-

  :گفت یناراحت یبرم که با صدا رونیاز اتاق ب خواستم

  !یچقدر خوشحال شد-
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  :جمع کردم لبامو

چند وقته مامانمو   یدونیخب معلومه خوشحالم. م-

  دمیند

  :دیپرس یجد یلیخ

  مامانتو؟ ای یدوست دار شتریمنو ب-

  :و خندون نگاهش کردم ناباور

  ؟یکنیم  یبه مامانم حسود ی!؟ تو االن دارمانیپ-

نگفت، سکوت کرد و روشو ازم برگردوند. با  یزیچ

  :خنده ریبلند زدم ز یصدا

  یها شدحسود! مثل پسر بچه  یپسره-

  .دمیصورت تخسشو بوس و

 

***  
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  یاز خوشحال د،یش دمنو پشت در خونه یوقت مامان

. باورش  کردی نفسش بند اومد. هاج و واج نگام م

  ی. آخرم منو بغل کرد و از خوشحالدهیکه منو د شدینم

بغلم کرد، سر تا  ریدل س ه ی نکهی. بعد از اختی اشک ر

  :دیپامو از نظر گذروند و نگران پرس

  شده مادر؟ یزیچ-

   نه-

  ؟یپس چطور شده که اومد-
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  تو؟ دن ید امیبشه تا من ب یزیچ دی مگه حتماً با -

شد و به  مون یاز گفتنش پش یبگه ول ی زیچ  خواست

  :دیجاش پرس

  مان؟یپس پ ؟یتنها اومد-

  یکار داشت. رفته دب مانیپ-

م تو که دلم واسه دختر دردونه  میبر ایب ا،ی آها... باشه ب-

  ذره شده هی

  

مثل قبل دست نخورده و  مو، یاتاق دوران مجرد مامان

راه بودم. دوش گرفتم و  ینگه داشته بود. خسته  زیتم

رفتم  مان،یو مفصل با پ  یطوالن یمکالمه هیبعد از 

دم کرده و از تموم  یا. مامان چنییپا یطبقه 

بود. با   دهی چ زیم یکه دوست داشتم رو ییهای نیریش

بسته مزه  یزدم و با چشما یبه رولت شکالت یولع گاز

 یش کردم. چشمامو که باز کردم نگاه مامانو رو مزه

.  کردینگاهم م یمفرط ی. با دلتنگدمی د رهیخودم خ

  .مهربونش زدم یبه رو  یلبخند
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  :گفت

پرپر   دنتی . دلم واسه دنمیثم یاومد یچه خوب کرد -

  قربون اون چشمات برم یمادر. اله زدیم

   .دمیگرفتم و بوس دستاشو

@
mahbookslibrary



 

  ی. تو هوامیرو با مامان گذروند یشاد و روشن یروزا

 یآخر اسفند ماه، زندگ یروزها یسبک و بهار 

داشت. با مامان  انیجر یاگه یتر از هر وقت دپرقدرت 

از  سیخ   یروهاادهی. عبور از پمیرفت دیبه بازار ع

 د،یشب ع یهادست فروش   نیاز ب ،یبهار فیباروِن لط

 .از لطف نبود یخال

ها و  فروشنده یهمهمه  نیاز ب شدیرو م دیع یپا یصدا 

. با مامان به بازار تره بار سر دیشن نیعبور عابر

پلو با   یسبز  یبرا خواستی. مامان ممیرفت دونیم

. همون رهیمعطر و تازه بگ یسبز د،یشب ع یماه

بازار رو از پس  یبهم زنگ زد؛ شلوغ مانیلحظه پ 

  :دیپرس د،یصدام شن ینه یزم

  ؟ییکجا-

  :که گفتم یوقت و

  و شلغم  اریکلم و خ یا هی نیوسط س-

از خودم عکس  هاینیو گفت که کنار س دیخند یحساب

کاراش داره خوب   نکهیو براش بفرستم. از ا رمیبگ
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بدگمان شده بودم و   یخوشحال بود. من کم رهیم شیپ

 یگوش یش که توو بهونه  لیدلی ب یهانسبت به خنده 

  یزینداشتم. اما پشت تلفن چ یحس خوب د،یچیپیم

گفتم  مانیبه پ کرد،مامان صدام  یبهش نگفتم و وقت

  یو تماس رو با فکر رمیگ یبعداً خودم باهاش تماس م

   .مشغول و مشوش قطع کردم 
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سر خاک   م یبر ل،یمامان خواستم ساعت سال تحو از

 نیو هفت س میبابا. مزارشو با آب و گالب شست

رو گوشه مزار  میبود دهیچ  ینیس هی یکه تو یکیکوچ

دستم گرفته بودم و پرپرش   یرو تو ی. گلمیگذاشت

 یخودم بودم که مامان سؤال  ی. تو حال و هواکردمیم

  :انتظارشو نداشتم چیکه ه دیازم پرس

  ن؟یثم-

  :نگاه کردمباال اومد و به مامان  سرم

  جانم؟-

  ؟یخوشبخت-

 

بود که تو نگاه اول ساده به نظر   ییاون سؤاال از

 شهیتر مسخت  یکنی فکر م شتریب یهرچ یول رسنیم

منتظر   یبه چشما یبهش جواب داد. با نگاه مبهم و مات

  یهاچرا تو اون لحظه  دونمی. نمکردمیمامان نگاه م 

سؤال  نیجواب ساده به ا ه ینتونستم  د،یسرشار از ترد 

@
mahbookslibrary



  تونستمیبگم »آره« و نه م تونستمیمامان بدم. نه م

  .«بگم »نه

پدرم،   ینگاهشو ازم گرفت و به اسم حک شده مامان

  :سنگ قبر چشم دوخت و گفت یرو

به سرت زد و  مانیازدواج با پ الیکه خ یاون موقع-

و قاطع و   یستادیروز تو روم ا هی ،یمسِت عشقش بود

.  شم«یمرد خوشبخت م نی: »مامان من با ایمطمئن گفت

همونقدر قاطع و محکم تو    یتونی چرا حاال نم ؟یحاال چ

  ؟یکه خوشبخت یو بگ یچشمام نگاه کن

و مطمئن بگه که خوشبخته؟   یانقدر قطع تونهیم یک-

 یو گاه یکنی احساسش م ی. گاههیمقطع یخوشبخت

 یش خوشهمه یزندگ یگفتیم شهینه... خودت هم

  هم داره ی ناخوش ستین
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  رهیسؤال م ری ز یااز نقطه ی خوشبخت یمعن یآره... ول-

  جلو بزنن های از خوش  های که ناخوش

جلو   هامی از خوش هامی که ناخوش یدونیاز کجا م-

  زده؟

. یمن بزرگ شد ی... تو دستانیثم یتو دختر من-

به  لیدل دونمی... م تویادفعه ه ی یهاسکوت  لیدل فهممیم

! هیچ التیشدن و غرق شدن تو فکر و خ  رهینقطه خ هی

و دم  ماسهی لبخند رو لبهات م یچرا گاه کنمیدرک م

م اخالقت واسه نی. ایگیو از دردات نم یزنینم

مجبورت کنم درد   تونمی... نمیآشناست، تو خوِد من
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بدون: آدم اگه حرف نزنه   و یزیچ هی یول ، یدلتو بهم بگ

 ارهیکم م گهیجا که انتظارشو نداره، د هی. ارهیدووم نم

  تا ادامه بده مونهیش نمواسه یو توش و توان 

ادن به  از ادامه د ریغ یاادامه بدم مامان. چاره دیمن با-

  راه ندارم نیا

  ه؟یدارن چ  یکه زنان امروز یبزرگ یبدبخت یدونیم-

  :تکون دادم، گفت سر

از اونچه که   شتریهم ب ،یکه زنان امروز  نهیا یبدبخت-

که  ینیاز ا شونیآزادن و هم کمتر از اون. اگه آزاد دیبا

 هی یجاده هیازدواج رو  تونستنیبود، م شتریهست ب

ادامه بدن،   توننیحس کردن نم ییو اگه جا ننیطرفه نب

آزاد بودن فکر  نیراه رو نرن. و اگه کمتر از ا یباق

 یجاده هی ه،ی ناگسستن وندیپ  هیکه ازدواجشون  کردنیم

در  دیدور زدن ممنوع؛ الجرم با یتابلو هیس با طرفه  هی

جاده رو تا تهش   نیکرنش کنن و  ا رشونیمقابل تقد

  **برن

گرفت و  ادامه  یو نفس دیاسم بابا کش یرو یدست مامان

  :داد
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---------------------------------------------- 

: جلد سوم، فصل  ستفیاقتباس از رمان ژان کر**

 .. رومن روالنارانی
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 شهیفکر و اند یکه آزاد نهیا یزنان امروز یبدبخت-

 نیندارن و ا دیعمل رو اونقدر که با یآزاد یدارن ول

از رنج  ر یغ یزیکه چ مهینصفه و ن ی آزاد هی یعنی

  کنهیها نمزن دیعا دنیکش

 ینه مامان... اشتباه برداشت نکن. من از نداشتن آزاد-

درد من عشقه. عشقه که منو تو . کشمیکه رنج م ستین

 شیپ یتو زندگ یجاده نگهم داشته. هر وقت ناخوش نیا

اون چشما راهو   کنم،ینگاه م مانیپ یبه چشما  ادیم

م بدون اونه که واسه  ی. من عاشقشم، زندگدنینشونم م

...  یدونیمنو نخور مامانم. م ی... غصههیبدبخت نیع

داشته  نویکه شانس ا ستنی ن  یادیز یهازن ایدن نیتو ا

  نیکنن. من از ا یکه عاشقشن زندگ یباشن که با مرد

  ناشکر باشه دی. آدم نبامیلحاظ زن خوش شانس

  ؟یکنیم ریعشق رو به درد تعب نیپس چرا ا-

تا  نیزم مانمیمنو پ شن،یاضداد جذب هم م نکهیواسه ا-

 ی. گاهمیعاشق هم شد یول میکردیآسمون با هم فرق م

که هردومون  کنه یم دادیب نمونیب یها اونقدرتفاوت نیا
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 یچ شیبدونه که از زندگ دیآدم با یول م؛یشیم تیاذ

زنده  یبدون اون حت خوام،ی م مانویمن فقط پ خواد،یم

  .خوامینم مبودن رو ه

 

***  
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بدتر هم  مانیبندر، به مرور اوضاعم با پ  میبرگشت یوقت

  .شد

بود. من   دهیما پر کش یبه اسم آرامش از رابطه  یاواژه

. کردمیو کاراش شک م مانیبه پ یاهر نشونه دنیبا د

سرنخ  هیدنبال  مان،یاز جانب پ یاتو هر رفتار ساده

: »اشتها ندارم«، »فعالً خوابم گفتیبودم: هر وقت م

ساعت  مین یهر وقت حت  ای کنه«یدرد م»سرم  اد«،ینم

از حد  شتریتلفنش ب هی ای گشتیبرم کارگاهاز  رترید

  یهر وقت موقع نشستن جلو د،یکشیمعمول طول م 

  یها با ذهنوقت نیتمام ا داد،ی پاشو تکون م ونیزیتلو

  .گشتمیمشکوک و بدگمان، با اصرار دنبال استدالل م

. اوردمیخودم نم یبه رو یز یچ هانیا یاز همه  البته

بد و سوِءظن، به خودم  الِ ی همه فکر و خ نیاز ا یگاه

ترازو به سمت فکر و   یکفه جی. اما به تدردادمی م بینه

 .شد نیمن سنگ االتیخ

 

ابلهانه بس بود برام. نه عقل و نه  یها ینیبخوش  

که از زن بودنم نشأت   یزیمنطق، نه احساس غر
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 یکه به واسطه  ییها و واحدهاکتاب  یو نه حت گرفتیم

کدوم به نفع  چیدانشگاه گذرونده بودم، ه یم تورشته 

 .دادیشهادت نم مانیپ

 

بود:   یبهار  یروزها نیاول هیدرست شب  مانیاخالق پ 

دم خوش اخالق   هی. یساعت ابر هی ،یساعت آفتاب  هی

باهاش حرف   شدینم یحت یدم از شدت بدخلق هیبود 

  .زد

خوب و بدش، در  صیخصا یکه در کنار همه  یمانیپ

 کردیباال عمل م نِ یپلیسیو با د یجد شهی مورد کار هم

 ون،یروز در م کیبود که  دهیرس ییحاال کارش به جا

  .سرکارش رفتیتازه اون هم تق و لق، م
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 یاش آبستن حادثه از همون روزها، که هر لحظه  یکی

  یفرار از اوهام، کتاب یخونه، برا منیبود، من تو نش

در غم فهمش باشم، تند و بد   نکهیدست گرفته و بدون ا

 یو اعصاب ده یرنگ پر ییبا سر و رو  مانیپ ؛خوندمیم

  یاومد و با لحن نییها پااز پله ر،یپذک ی متشنج و تحر 

  .صدا زد ابوتند و خشن رب 

دست زده   لشیبه وسا اجازهیب یک نکهیبود از ا یشاک

که روز گذشته تنش بوده رو برداشته. رباب   یو شلوار

  نیکرد و ا یاطالعی الکن اظهار ب یهول کرده و با زبون

  :از اونچه بود کرد. رباب گفت تری عصب مانویپ
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 له یخان به قرآن من دست نزدم. امروز صبح جم مانیپ-

اونا موقع   یحتم  ،یزکاریو نرگس اومده بودن واسه تم

  جاش کردن جابه لیجمع و جور کردن وسا

 

رباب. من تو رو  ستین  میحال لهیمم لهیمن جم-

خونه صاحب   نیبدونم ا خوامی... نه، من مشناسمیم

تو اتاق و به  رهیم ندازهیسرشو م ینداره که هر ک

  زنهیمن دست م یشخص لیوسا

... اون شلوارت لک شده یانقدر داد نزن شهیم مانیپ-

لباسا ببره   هی تا با بق لهیدادمش به جم یبود، من صبح

شده  یبپوش، چ گهیشلوار د  هی. خب حاال ییخشک شو

  مگه

تو هوا   تیعصبان ینگاهم کرد و دستشو از رو یعصب

  :منو درآورد یادا یاتکون داد و با لحن کالفه

  !شده مگه یچ-

 

 

@
mahbookslibrary



 

 

, [13.04.21 09:15] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 520پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

شرت و  یبعد ت قهیها باال رفت و چند دقاز پله  و

برداشت و از خونه رفت   چشو یو سوئ دی پوش یشلوار

  .رونیب

 .به من کرد و به آشپزخونه برگشت ینگاه رباب

دادم و چشمامو   هیمبل سقوط کردم و سرمو تک یرو 

 .هم گذاشتم یرو
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 کردمی احساس م کردم،یم ییچقدر احساس تنها 

بود که   نیمسئله ا یندارم. ول دنیگ جن یروین فم،یضع

بجنگم. آدم چطور   دیبا یبا ک ای یبا چ دونستمیاصالً نم

   !ستهی در برابر طوفان با تونهیم

 

برام آماده کرد و   ینیریشربت خنک و ش وانیل رباب

  :کردم یلب تشکر  ریآورد. ازش گرفتم و ز

  رباب اری قرص مسکن هم برام ب هی-

  دوباره سر دردتون گرفت؟... یوا یا-

 .تکون دادم  دیبه تائ یسر

 

موقع رفتنش   تیبرگشت خونه، عصبان مانیپ یوقت 

داد زده سرم ازم  نکهیفروکش کرده بود. بابت ا

و خسته نگاهش  نیغمگ یکرد. با چشما  « ی»عذرخواه

  :کردم و گفتم
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. شنومیرو از دهنت م د«ی»ببخش یکلمه ادیز ایتازگ-

... د«ی»ببخش یبگ ینکن که بعدش مجبور بش یکار

  ببخشم تونمیم ییجا  هیدارم، تا  یصبر هیمنم 

  !ه؟یمنظورت چ-

  .رمیدوش بگ رمیگرمم شده، م یلیندارم... خ یمنظور-

 

 

 

 

, [13.04.21 09:15] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 521پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

@
mahbookslibrary



ً یتقر گهید مصرف  یزیچ مانیمطمئن شده بودم که پ با

  یازش بپرسم؛ حت میجرات نداشتم مستق ی. ولکنهیم

خودم اعتراف کنم: هر دفعه،  شینداشتم که پ نویجرات ا

 .رفتمیحاشا باال م  واریاز د قت،یحق یقدم کیتو 

  یول رسوندیتلخ م قتیحق  هیها منو به سرنخ یهمه  

من  مانِ ی: »پکردمیانکارش م دمیرسیهر وقت بهش م

دام گرفتار  نیمن تو ا مانِ ی»پ کنه«یاشتباهو نم نیا

  کنه«یکارو نم نیا مونیمن با زندگ مانِ ی»پ  شه«ینم

  ...من مانِ یمن... پ مانِ یپ

به بعد  ییجا هیجواب گوئه. از  ییجا هیانکار، تا   یول

جام  دنیو نوش قتی حق رفتنیاز پذ ریغ یاچاره 

 .برام نموند نشی زهرآگ

با  ترع یدست به دست هم داد تا هرچه سر زیهمه چ 

  .رو به رو بشم تی واقع هیزشت و کر یچهره 

 مانیبا ا یداره تلفن مانیکه پ دمیشن یروز اتفاق  کی

 گهیبهم قول داده بود که د نکهیبا ا زنه؛یحرف م

 نیشام، ب زیسر م ینداشته باشه. وقت مانیبا ا یارتباط

 ای زنهیحرف م مانیکه هنوز با ا دمیحرفام ازش پرس
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راحت منکرش شد و با غذاش مشغول شد.  یلینه، خ

بود؟  مانیمرد پ نی. اموندصورتش جا   ینگاه من رو

تپق  یمسلط و ب یبه من! طور گفتیکه دروغ نم مانیپ

خودم شک کردم که  یهازدن دروغ گفت که به گوش

باهاش   یکه تلفن یو اون کس مدینکنه من اشتباه شن

  .نبوده مانیا زدهیحرف م
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 یافتاد که کار ادشی هوی مانیبعد جمعه بود. پ روز

 یبره و زود برگرده. حال خوش دیداره، با رونیب

حاال اگه   ه،یاسم دردش چ دونستمی نداشت. اون موقع نم

  ...یدرد خمار  گمیازم بپرسن، م

رفت من هم  رونیاز خونه ب مانیپ نکهی محض ا به

تو   یهانیاز ماش یکی چیو سوئ دمیسرم کش مویروسر

 ال یاله هنوز در و. عزترونی رو برداشتم و رفتم ب اطیح

  :رو کامل نبسته بود که صداش زدم و گفتم 

  نبند درو-

 

زدم و سوار شدم.  نویو با عجله قفل ماش مهیسراس و

  نویاله راه ماشعزت رون،یبرم ب الیاز و نکهیقبل از ا

  :سد کرد

  ...من برم نی بگ نیخوایم  یزی خانوم چ-
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و با  یدور بشه و گمش کنم، عصب مانیپ نکه یترس ا از

  :محکم سرش داد زدم ییصدا

  برو کنار از سر راه-

  .گاز دادم و گاز دادم و

خاطر   نیبود و هوا هم گرم بود و به هم جمعه

و سرعتمو  دمید نشویخلوت بود. از دور ماش هاابون یخ

سابق نبود که اگر بود از  مانیپ گهید مانیکم کردم. پ

اون حاال   یدنبالشم ول دیفهمی هم م یصد فرسخ یفاصله

  شیحواسش جمع زندگ گهیداشت و د یدیجد یمسئله 

 .نبود

. چشمام کردمیم یرانندگ یبا چه حال  دونهیفقط خدا م 

. معلوم نیرو به رو بود و دستام قفِل فرمون ماش خیم

 یکارگاه، ول رهیبه من گفته بود م ره،ینبود کجا داره م

 .کارگاه نبود  ریمس ر،یمس نیا
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متوقف  نشویماش مانیو پ دیبه آخر رس   ریمس باالخره

 ری ز مانویپارک کردم و پ نویماش ادیز یکرد. با فاصله

 .نظر گرفتم

ساختمون چهار   هیشد و به سمت  ادهی پ نشیاز ماش 

بعد در   قهیدق کیطبقه رفت و زنگ رو زد. کمتر از 

اونجا  دونستمینم  براش باز شد و رفت داخل ساختمون.

داره   یتو اون خونه چه اتفاق دونستمینم ه؟یک یخونه 

که به جواب سؤالم  دی طول نکش یلی خ یول فته؟یم

  .دمیرس
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گذشته بود که در ساختمون مجدداً باز  قهی چهل دق حدود

شده،  زیر  ی. با دقت و چشمارونیاومد ب مانیشد و پ

 یادفعه با صحنه  هی. نم یتا درست بب دمیکشیکله م

که   دمیمواجه شدم که زمان رو برام متوقف کرد: د

  .اومد رونیاز خونه ب مانیهم پشت سر پ مانیا

 مانیا یخونه  نجایپازل. ا یبعد یکه یبود ت نیا پس

  .بود

باهاش   مانیپ دمید یهام منجمد شد وقتتو رگ  خون

  .دست داد

 مانیاگه پ یکه حت ختمی اون صحنه فرور دنیبا د یطور

برام به  اینداشت: انگار دن ی تیبرام اهم دیدیمنو اونجا م

 ابونیدر واقع خ د،یمنو ند مانیپ یبود. ول دهیآخر رس 

. گشتیبرم یاگه ید ریاز مس دیطرفه بود و با کی

 .شهم رفت تو خونه  مانیرفت و ا  مانیپ

 نیماش ی. سرمو به صندلییبغل تنها هیمن موندم و  

 گهید هی. قضدمینفس کش نیدادم و سخت و سنگ هیتک

 .زدمیمن همچنان دست و پا م یشده بود ول ریانکارناپذ
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. میافتاد یبزرگ نیبه ا یچاه یباور کنم تو تونستمینم 

  نکهیبود خودمو رسوندم خونه. با ا یبا هر جون کندن

هنوز خونه نبود. بعد از من  مانیپ یول دمی رس رینسبتاً د

  .کنم شی بودم تا لباساشو تفت ی. دنبال فرصتدیرس

اله عزت دونستمیفرصت آخر شب دست داد. م نیا

رفتن منو  رونی ب خبریب یتا ماجرا  اطیصداش زده تو ح
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برام مهم نبود. با عجله  یاز خونه بهش گزارش کنه ول

رو که موقع  یباال و شروع کردم شلوار یرفتم طبقه 

  بیرفتن از خونه پاش بود رو گشتم. هنوز ج رونیب

  یخشک و خشنش تو یاولشو نگشته بودم که صدا 

  :دیچ یاتاق پ

  ؟یکنیم یدار  کاریچ-

 

صدا و   یتاد. وقتهم اف یحبس شد و پلکامو رو  نفسم

. لباسش ستادیاومد و رو به روم ا دیاز من ند یحرکت

 نیسنگ یدستام خشک شده بود. سکوت یهمچنان تو 

مبهم و اون به من زل زده   یابود. من به نقطه نمونیب

  :بود که سکوتو شکست مانیبود. دست آخر پ

  ؟یگردیلباسامو م یدار-

 

رو نداشت. تو اون  هیاون خشونت اول گهید صداش

بودم؛ رفته  یو بدبخت نیمن چه موجود غمگ  تیموقع

حاال توپ افتاده بود  یکنم ول دایپ هشیعل یبودم تا مدرک

 تیموقع نیاز ا ومدیبدش نم مانمیخودم و پ نیتو زم
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م گذاشت تا سرمو بلند  چونه ریجوک بسازه. دستشو ز

  ردوندم،کنم اما من نگاهمو برگ
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  :نکرد و گفت ییاعتنا

خانوم!... خب  نیثم یشوهرتو بگرد ی بایج یاومد-

  ها؟ میاصالً با هم بگرد ایحاال که منم اومدم ب
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  :ادامه داد شویو نما دیکشدستام  نیشلوارشو از ب و

  نیاُه اُه... ثم بم،یج نیدارم تو ا یچ مینیخب خب... بب -

چرا تو  نیماش چیسوئ یعنی ی! وانه یماش چیسوئ

 لممی موبا نجاروی... اعه ایبعد  بی... خب حاال جبمهیج

  ییچندتا  نمی... اگاریپاکت س هیفندک و  هیهست با 

  ...تراوله

  :پرت کردم نیزم یو رو دمیاز دستش کش شلوارو

  گهیبسه د-

نگاه  گه یشد. هر دو با نفس نفس به همد ساکت

  :گفتم  یزار یبغض و ب نیماب ی. با حالتمیکردیم

  یلیخ یفکر کرد تم؟یخنده داره برات وضع یلیخ-

  آسونه برام؟ ی! فکر کردتیوضع نی خوشحالم از ا

 

 مانوینگاه پ یولوم صدام باال رفته بود. معن ناخودآگاه

 ی . اشک تو چشمام جمع شده بود و با لجباز دمیفهمینم

شد.  کیبهم نزد ی. قدمکردمیامتناع م ختنی از اشک ر

 تیهام گذاشت و منو به عقب هداشونه   یدستشو رو
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تخت   یهامو فشرد و مجبورم کرد روکرد. بعد شونه

دا نکرد، سرم باال بود و  ج هامونه . دستاشو از شنمیبش

  :. گفتکردمیبه صورتش نگاه م

و شکاک،   ریزِن گ هیمثل  یچرا دار نکه یا حیتوض-

 خوامیبمونه واسه بعد، االن م یگردیمنو م یلباسا

 یاز من، از خونه رفت خبریامروز ب یبدونم واسه چ 

  رون؟یب
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  :ادامه داد یتریبا حالت جد  و

  ؟یکجا رفته بود -

  :و رو به روم نشست دی جلو کش شویآرا زیم یصندل

  ؟ی... کجا بودنیبگو ثم-

  نمیبب خواستمیشوهرم... م یرفته بودم دنبال دروغا-

  !تِه دروغات کجاست 

خم شد و  یااومد. چند درجه رونیاز جلِد آرومش ب یکم

  :سمت من گرفت شوگه یدستشو به زانوش و دست د هی

  !گفتم بهت؟ یچه دروغ-

  یندار مانیبا ا یارتباط گهید یگفت-

 

  :به خودش گرفت یحق به جانب یافهیق

  باهاش ندارم یخب... آره... ارتباط-

  :بهت از جام بلند شدم با
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تو چشمام نگاه   ینجور یا کنمی... باور نمشهیباورم نم-

  یکنیو کتمان م یکنیم

  :ستادی هم از جاش بلند شد و رو به روم ا مانیپ

  ...نیثم-

  دمتیامروز د-

  :زد خشکش

  ؟یچ-

... تو  گمیامروز کجا بودم؟ بهت م یبدون یخواستیم-

  کردمیم بیرو تعق

  یتو غلط کرد-

و  یاون حرص. منم کمتر از تیحرص گفت، با عصبان با

که کمتر از  یو با خشم  سادمینبودم. تو روش وا یعصب

  :دمیخودم سراغ داشتم توپ

  !یدفعه تو غلط کرد نیا-

بند  کهی که بلند شد تا بزنه تو صورتم، در حال دستش

  :گفتم د یلرزیبند وجودم از خشم م
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پشت سرمم  گهید رمیم ذارمی دستت به من بخوره، م-

   .کنمی نگاه نم
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تو  دیتو هوا مشت شد و محکم مشتشو کوب دستش

  .دینعره کش تیو از عصبان وارید

از اون نتونستم تو اتاق بمونم، اومدم  شتریب گهید

  .دمیو درو به هم کوب رونیب
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آب خنک بخورم. آبو که  وانیل هیآشپزخونه تا  رفتم

 نییضربان قلبم پا دم،یکش قیخوردم و چندتا نفس عم

داشتمو هضم کنم.  مانیکه با پ یاومد و تازه تونستم بحث

و خودم از برخورد خودم پاک متعجب بودم. باورم 

تو  د،یکشیخط و نشون م زد،یکه داد م یزن نیا شدینم

 ن یثم ،یغلط کرد گفتیو بهش م ستادیایم  مانیپ یرو

  کردم؟ی بغض م مانیاخم پ هیکه با  یبود؟ من بودم؟ من

  یاشکام روون بود؟ من زدیکه هر وقت سرم داد م یمن

صدام از حد    ط،یشرا نیترو متالطم  نیتو بدتر یکه حت

 رفت؟یباالتر نم یخاص

که   یبود. و وقت دیبودن از سرشت من دور و بع یعاص 

  ستین نیکه با سرشتش عج زنهیم یدست به عمل یزن

   .کشهیرنج م یاگهیاز هرکِس د  شتریخودش ب

  شگه یبودم؛ طرف د هی طرف قض کیمن فقط  یول

که   رخودمییمن نه فقط به خاطر تغ  انیبود. عص مانیپ

آروم  نِ یهم بود. نه من اون ثم مانیپ ر ییبه خاطر تغ

بود  یبرام همون مرد مانیبودم و نه پ ییآشنا  یروزها 

ما پوست    ی. هر دورمیو شرط بپذ  دیقی که حرفاشو ب

  .میانداخته بود
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دستام   یرو  مویشونیآشپزخونه نشستم و پ زیم پشت

 یچه مدت تو همون حالت موندم، ول دونمیگذاشتم. نم

تاک ساعت گوش  کیت یو به صداانقدر هونجا نشستم 

 .کردم تا سردردم بهتر شد

وقت شده بود اما من قصد برگشتن به اتاق خوابو  رید 

هنوز چند هفته تا شروع تابستون   نکهینداشتم. با ا
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 نی. به سالن رفتم. با اکردیم دادیمونده بود اما گرما ب

از دل شب عبور کنه، رفتم تو  یخنک میکه نس دیام

 .ومدی م گاریس  یباال بو  یتراس نشستم. از بالکن طبقه

به  نییپا نی و من ا کردیدود م  گاریاون باال س مانیپ 

  .بودم رهیخ مشیاز نس یساکن و خال  یآسمون و هوا 

مشترک،  یزندگ چیپر خم و پ یهاگذر از جاده موقع

 یجنگ افزارها  ها،ی مبارزه با سخت یمرد و زن برا

زدن از   رون یمرد اغلب با ب هیدارن:  یمشترک ریغ

 های شکستن شکستن دن،یمشت کوب دن،یخونه، نعره کش

 مانیمثل پ ایخونه گرفته تا قلب زناشون( و  لی)از وسا

 گار،یس یهادود کردن نخ یوهبه عال هانیا یبا همه 

  .کنهیخودشو آروم م

در برابر خم و غم ما  یسپر دفاع ؟یها چ ما زن اما

کدوم...   چ ینه! ه گار؟یمشت؟ نعره؟ س ه؟یچ یزندگ

سالح ماست  شتریکردن ب ه یالبته گر ه؟ی! گردیقهر؟ شا

آروم شدن  ی ازش برا شهی خب گاهاً م یتا سپرمون ول 

. میتر یهمه، ما از مردها قو نیهم استفاده برد. با ا

 تری الزمه که ازشون قو اتحمل کردن مرده یبرا

   .میباش
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. به  کردمیم هیتو اون ساعت نه قهر بودم و نه گر من

زل  یمبهم یو به نقطه دهیاز بالکن خز یک ی تار یگوشه

تا  مانیکه پ یی گارهایتو ذهنم س نکهیزده بودم ضمن ا

  .شمردمی باشه رو م دهیکش تونستی اون لحظه م
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از دستم در رفته بود که بوشو از   گارهای س حساب

ً یمن. دق  شیحس کردم. اومده بود پ کینزد پشت سرم   قا

 واریزدم و به د یچرخ م ی. ندمیکش یقیبود. نفس عم

  .دادم هیبالکن تک 

به  ی. پکستادیمن ا یرو به رو یکم یتو فاصله مانیپ

زد و دودشو تو صورتم فوت کرد. چشمام   گارشیس

هامو لمس کرد سوخت و به سرفه افتادم. با انگشت لب 

  .جلو آورد دنمیبوس ی و سرشو برا

 

سرشو خم کرد و   ومد،یبرگردوندم اما کوتاه ن رومو

که گرفت  یاما کام دیهدفشو دنبال کرد. دهنمو بوس

و خواستم برم که  دمینبود، خودمو پس کش قیعم یلیخ

عمود کرد و مانعم شد. به چشماش   وارید  یدستشو رو

پر از   یتو صورتم مکث کرد و با لحن ینگاه کردم، کم

  :حرص و سؤال گفت

  چته؟-

  ادیبهم نگو چته! خوشم نم-
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بالکن   یلبه  یرو گارشویزد و ته س  یشینما لبخند

  :خاموش کرد و دوباره نگاهم کرد

 نمیریبپرسم... عشقم ش گهی جور د هیباشه... پس بذار -

  باهام؟ یسازیشده؟ چرا نم یچ
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  مانیپ شناسمتینم گهید کنمی احساس م-
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  !میشناسینم-

اهل دروغ و دغل نبود.   شناختمیکه من م یمانینه؛ پ-

  یمتنفر بود از دروغ و پنهون کار

 مانویرو بزرگش نکن. من اگه ا هی... انقدر قضنیثم-

فکرتو  خواستمیبود که نم نی و بهت نگفتم واسه ا دمید

  کنم ریدرگ

  هست ریدرگ شمینجوریفکرم هم-

  ؟یچ ریدرگ-

 گهی... دگه یکه... که د یتو... بهم قول داد ریدرگ-

  یمصرف نکن یزیچ

 

که   یطور  د،یخودشو عقب کش  رتیخورد و با ح کهی

  یی. بعد با صدادهیقرن رو شن یجمله  نیترب یانگار عج 

  :گفت  ختهیافسارگس

  کنم؟یبهت گفته که من مواد مصرف م یکدوم خر-

  نمیکور باشم تا نب دیبگه... با یکس  ستین یازین-
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از  یدید یواسه خودت... چ یگیم یدار یچ نیثم-

  من؟

بودم، اما اون  دهیو نشونه د رییجور تغ کی و  هزار

جمله مشکل بود.   هیتو  هانیا یهمه  یبندلحظه جمع 

  :تونستم بگم که نقدریهم

روز  هیروز شاد و  هی هات،ی شب نخواب هات،ی قراریب-

  ...بودنت  نیغمگ

  :کف زدحالت تمسخر سرشو تکون داد و کوتاه برام  با

دوباره   تیکه رِگ روانشناس نمیبی. مکالی... بارنیآفر-

  زده باال
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لبم   یهم گذاشتم و زبونمو رو یپلکامو رو یالحظه 

  :دمیکش

 یداره آخه... هر آدم عاقل یبه روانشناس یچه ربط-

  تمیپنهون کار نایا ی. تازه به همهنهیبب نارو یا تونهیم

  اضافه کن

  :گفت شخندیبا ن 

که چون خودت اهل دروغ و پنهون  نهیمشکل تو ا-

  منم مثل توام یفکر کرد یهست یکار

  :دم یبهت خند با

کردم پاشم  یکار هی... من مانیپ یکنیچرا مغلطه م -

  وسط یکشیگذشته رو م یخوردم. چرا پا 
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با   ینرفته چطور ادمیواسه من نگذشته... هنوزم -

  یکرد یو آبروم باز رتیغ

 

جواب  ریاز ز نکهیکه واسه ا دونستمیخوب م  یلیخ

دلم  یول کنهی دادن به سؤاالم در بره داره سفسطه م

  :بحث مسموم تن بدم. با اخطار گفتم نیبه ا خواستینم

باشه   ادتی  ویزیچ هی یکشوند نجایحاال که بحثو به ا-

 میمن بهت دروغ گفتم، گرفت یدیفهم ی... تو وقتمانیپ

من خم به  ،یپات له کرد ریبه باد کتک، غرورمو ز

حقمه واسه  کردمی فکر م نکهیواسه ا  اوردمیابروم ن

مطمئن  یدروغ بگعاشقت بودم، توام اگه بهم  نکهیا

نتونم و بلد نباشم که  دی: شاوئهباش واکنشم بدتر از ت

  رفتنو خوب بلدم یمشت و لگد بزنم ول

 دمیده بار بهت گفتم دوست ندارم با حرف رفتنت تهد-

  یکن
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  کنمی. دارم اتمام حجت مستین دیتهد-

دفعه که اون   هیمنه که همون  ریمنه! تقص ریتقص-

بهت   قتویها حق رو زدم اومدم مثل بچه  یکوفت یماده

  یدار دنشویشن یگفتم. اشتباه کردم! فکر کردم جنبه 

شو ندارم. اگه . من جنبهمانیپ یآره... آره اشتباه کرد-

 قتیحق خورهیکه مثل خوره داره روح منو م ییفکرا
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بشه تمومش کن. اگرم دارم  رید نکهیداره، قبل از ا

 .ثابت کن بهم کنمیاشتباه م

  

خودشو کرد که خالف اونچه که فکر   یسع  مانیپ البته

  .نشد. نتونست یرو بهم اثبات کنه ول  کردمیم

نظم   زیمدت اوضاع خوب بود. دوباره همه چ هی تا

  یبهتر شده کم مانیپ دمید یگرفته بود. منم وقت ینسب

کاراش گرفته بودمو کج کردم.   یرو که رو ینیبسِر ذره

اشتباه کردم.   مانیدر واقع باور کردم که در مورد پ

   .طور باور کنم نیچون برام بهتر بود که ا

 گهیوارونه شد. د زیافتاد که همه چ یروز اتفاق کی اما

   .نذاشت یبرام باق یاشک و شبهه  یجا

که   دمیدیم لمیدم و فنشسته بو یو یسالن مقابل ت یتو

بود. گفت که دسته چکشو   مانیزنگ خورد. پ لمیموبا

تا دسته  فرستهینفرو از کارگاه م هیخونه جا گذاشته. 

  لیسامسونتش بردارم و تحو فیک  یچکو از تو

رو خاموش کردم و  یو یکارمندش بدم تا براش ببره. ت

 .باال یرفتم طبقه 
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کردن   دایپ ی اتاقو برا  یاتاق کارو باز کردم و فضا در

  زِ یپشت م یِ صندل یاز نظر گذروندم. رو مانیپ فِ یک

  .کارش بود

  یزیباز کردم اما چ فویبرداشتن دسته چک در ک یبرا

 یپازل بود: دو تا بسته  یکه ی ت نیکردم، آخر دایکه پ
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  هی یبود. دو تا بسته که حاو فشیک یگوشه  کیکوچ

  .رنگ بودن دیپودر سف

دور سرم   ای. دندیجا خشکم زد. اتاق دور سرم چرخ در

 کردمی... حس می. آخ... چه لحظات دردآلوددیچرخ 

 ی. روستمی پاهام با یرو تونستمی. نمشمیدارم خفه م

از بهت  یحالت یکردم. تو هیتک  وارینشستم و به د نیزم

  نیبودن و نبودن... ب نیبودم. ب ریاس هیو وحشت و گر

  .بودم وندهو کابوس م یداریب

که به  یو از اون کابوس زدیم یلیبهم س یکی کاش

 .کردیم دارمیبود ب وستهیپ تیواقع

غم بغل  یزانو  وار،یکرده به د هیانقدر همونجا، تک 

به رو به رو زل زدم تا تموم  فروغیب یکردم و با نگاه

 خیکرد. قطره اشک سرد و  دنیکش ریبدنم شروع به ت

  .دیم چکگونه یرو یابسته 

  ،یم دادم و بدون فکر قبلبه بدن خشک شده  یتکون

  .برداشتم فیک یرنگو از تو  دیسف یهابسته 

بندش در باز در اتاق اومد و پشت یموقع صدا همون

  .شد
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 یمخف بندمنه یس یها رو توزده بستهبود. شتاب رباب

اونجور   دیکردم و اشکمو پاک کردم. رباب منو که د 

. با دیچمپاتمه زدم تعجب کرد و حالمو پرس نیزم یرو

  :م کز کرده بود گفتمحنجره  یهکه گوش ییصدا

  !خوبم-
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خان  مانی کارگاه از طرف پ یاز کارمندا یکیخانوم -

  دسته چک اومده یبرا گهیاومده. م

برداشتم و  ف یتکون دادم و دسته چک رو از ک یسر

   .دادم دست رباب

بدنمو گرفته  یب یعج یرفتم. کرخ رونیِکشان از اتاق ب پا

: به دیپریتا ناکجا م ده،یرم یپرنده هیبود. فکرم مثل 

  .رفتیم ندهیبه آ رفت،یگذشته م

 

رو داشتم  شیکه پ یو نامشخص رهیت یندهیبه آ یوقت

. حس دیدویپوستم م ریز یلرز بد  کردم،ی فکر م

م کرده احاطه   الی. فکر و خستادمیپرتگاه ا یلبه کردمیم

آرامبخش   یهابود. سرم درد گرفت و دوباره به قرص 

  .پناه بردم

 

منو  مانیبرگشت، حاِل من همون بود. پ مانیکه پ شب

نشد. سؤاالش   المیخیب د،یکه تو اون حال و روز د

خوشبختانه صبحِ اون روز  اینداشت. متأسفانه  یتموم

  مانویرو بهونه کردم تا پ یودیشده بودم، درِد پر ودیپر
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  دیسف یدر مورد اون پودرها تونستمیاز سر باز کنم. نم

کرده بودم، باهاش حرف بزنم؛   دایپ فشیکه تو ک  یرنگ

. دوباره خرم کنهی بهونه جور م هیمطمئن بودم دوباره 

   .کنهیم
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درست کرده  یاو خوش مزه  نیریشب رباب دسر ش اون

بود. من شامم رو هم به زور خوردم. اونم فقط چند 

 یبلند شدم و رو زیقاشق. بدون خوردن دسر از سر م

 .کاناپه نشستم

ظرف دسرو برداشت و اومد سمت من.   مانیپ 

و  دمیمبل باال کش ی. پاهامو روکردیم تمیحضورش اذ

بهم  کردمینشست. دعا م تو خودم جمع شدم. کنارم

م حلقه کرد و دست نزنه. اما دستشو دور شونه 

  یهامو روفرو بردن حرصم لب ی. برادی بوس موقهیشق

 .هم فشردم

 

 کنه،یخودش داره بهم محبت و توجه م ال یبه خ مانیپ 

. خواستمیم یی. تنهادادی. عذابم مدمیکشیعذاب م یول

نخوام حرف بزنم،  نکهیسکوت کرده بودم. نه ا

  یبا دستا مانی. پدی چرخی. زبونم نمتونستمینم

  :موهامو ناز کرد و گفت یش، رو نوازنده

  پام دراز بکش تا کمرتو ماساژ بدم یرو ایب-

  :گفتم یسخت به
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  دراز بکشم تونمی... نمخوامینم-

  نهیریدسرتو بهت بدم، ش ای... بیشامتم که نخورد-

  برات خوبه

   .ندارم لیم-

  ن؟یشده ثم یزیچ-

  !نه-

  ؟یکنیپس چرا نگام نم-

 

که تو  یایدیچرخوندم و نگاهش کردم. حتماً ناام سرمو

عمق چشمام نقش بسته بود رو خوند، که اون طور  

و مبهوت بهم چشم   جیش در هم شد و گخطوط چهره 

 .دوخت

من... مرِد من... آخه چرا  مانِ ی... پایخدا کردمی باور نم 

 رمونیگ بانیبود که گر یبت یچه مص نیمن؟ چرا ما؟ ا

  .شده بود

  .بهش زدم و از جام بلند شدم یجونیسست و ب لبخند
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 یعواطف مبهم انیب یبرا سله یتنها وس ی... گاهلبخند

  .گنجنی که در قالب کلمات نم

 

***  

 

 

 

, [13.04.21 09:15] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 536پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

 یکی. کردمیمشورت م یکیبا   دیشب فکر کردم. با تموم

پام بذاره.  یجلو  یبدونه و بتونه راه شتریکه از من ب
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دل  شمینجوریبه مامان خبر بدم: اون هم تونستمینم

 مانیبود بفهمه که پ ینداشت. کاف مانیاز پ یخوش

رد ساالر  عالوه بر مستبد بودن، دست به زن داشتن و م

به   مانیپ گهیاون وقت بود که د اره؛هم د ادیبودن اعت

 !ومدیم اریجواهر تموم ع ه یچشم مادرم 

 

مشورت   یبرا یخوب ینه یگز نهیزم نینه... مامان تو ا 

هم  د یشا ای تونستمینم نهیزم نی نبود. کالً در ا

مون باشه خونواده  یکه از اعضا یکیاز  خواستمینم

 .رمی کمک بگ

 یبه دکتر اصالن ادمیخورد.  یالحظه ذهنم جرقه  هی 

بعد  ش،یاومد که چند سال پ ادمیافتاد. استاد دانشگاهم. 

  یعوارض روان یمقاله درباره  هی یلیالتحص از فارغ

باهاش نوشتم. تو اون مقاله چند نفر مشاور هم   ادیاعت

که اکثرشون در مورد مواد مخدر اطالعات  میداشت

  .داشتن یتخصص

تماس   یبعد وقت رو تلف نکردم و بالفاصله برا روز

شو گم اقدام کردم. البته شماره یگرفتن با دکتر اصالن
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 ینبود. صفحه یکردنش کار سخت دایپ یکرده بودم، ول

" رو یدکتر "مهوش اصالن یویاز کردم و سگوگل رو ب

 .وارد کادر گوگل کردم

  .شد داریصفحه پد یو شماره تلفنش رو لیمیا 

 یراحت با دکتر اصالن تونستمیکارگاه بود و م مانیپ

شو گرفتم، اولش مشغول بود و چند صحبت کنم. شماره

آخر،   یکه تماس گرفتم جواب نداد. دفعه گهیبار د

  یطع شدن بود که صداش مثل رشتهتماس در حال ق

 .بهم وصل شد یبخش دیام

اولش منو نشناخت. حق هم داشت، کِم کم دو سال بود  

مو هم عوض کرده بودم.  بود. شماره دهیکه صدامو نشن

کردم چند لحظه مکث کرد و به جا  یخودمو که معرف

آروم و مصمم بود،  شهیآورد منو. صداش مثل هم

درونم بود: نه آروم بود  ینهیمن که آ یبرعکس صدا

  .نه مصمم
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که  یقتیزده از حقاحوال. وحشت  شونیبودم و پر مردد

رنگ دراومده و تو   دیبه شکل دو تا بسته پودر سف

به دکتر  یجا خوش کرده بود. وقت فمی بالتکل یدستا

با  دونستمیبرام افتاده و نم یگفتم که اتفاق بد یاصالن

حرف بزنم و مجبور شدم بهش زنگ بزنم و   دیبا یک

  نکهیو متأسفم از ا وغه سرش شل دونمی م نکهیا

  :گفت  یسراسر مهربون یمزاحمش شدم، با لحن
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ناراحت و  نجوریا دمیجانم. تا حاال ند نی آروم باش ثم-

تا از   شمیپ یا یبهتره که ب ؟ یی. تو االن کجایآشفته باش

  میبا هم صحبت کن کینزد

  ستمیخانوم دکتر. تهران ن امیب تونمینم-

  ؟ییکجا-

  بندرعباس-

بکش تا   قیآب بخور چند تا نفس عم کمی خب.  یلیخ-

 یکه چه اتفاق یبد حیکن برام توض یو سع یآروم ش

 برات افتاده

  

در کار  یاما آرامش دمیهم کش قیخوردم. نفس عم آب

کردم و از   فی که افتاده بود رو براش تعر ینبود. اتفاقات

سرم خراب شد. احساس  یرو  ایدوباره دن شونیادآوری

دوشمه و هر لحظه امکان  یرو نیسنگ یبار کردمیم

که داشتم و درد  ی. عاجز بودم از دردامیداره از پا درب

  .ن عجزیاز ا دمیکشیم
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 نیحرفام اول گفت که بهتر  دنیبعد از شن یدکتر اصالن

 میمتقاعدش کنم که بر نکهیو ا مانهیراه حرف زدن با پ

به کل  مانیکه پ دیاز من شن یمشاور و وقت شیپ

 یاه یهضم حرفام چند ثان یبرا کنه،یمصرفشو انکار م

  :فکر کرد و گفت
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  کجاست؟ یکرد دایپ یگ یکه م ییهاحاال اون بسته-

   . تو دستمهنجاستیهم-

که   هیکه اون چه ماده ا م یبفهم دیخب... اول با یلیخ-

  کنهیهمسرت مصرف م

  کنهیم میمگه فرق-

  دختر خوب کنهیمعلومه که فرق م-

پودر  هیاصالً...  هیچ نیا دونمیآخه من که نم یول-

  دهیسف

  :دمیکردم و بو کش ک ینزد مینیها رو به ببسته  و

  دهینم  مییبو چیه-

  شهی نم  ینجوریا-

  :باشه گفت دهیبه ذهنش رس یکه انگار فکر یطور بعد

  ؟یاالن بندرعباس یتو گفت نیثم نمیبب-

  بله-
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 ادته؟یخوبه. دکتر بهزاد نوربخش رو  ی لیخ نیخب ا-

که موقع نوشتن مقاله بهت گفتم  یهمون روانپزشک

  ؟یو چند تا سؤال ازش بپرس یبزن لیمیبهش ا

  اومد... خب؟ ادمیآهان -

 نار یسم یسر ه ی ینوربخش االن بندرعباسه. برادکتر -

و  شهی عصر برگزار م نارهایاومده. سم یتابستون

  رهیپذیها هم مراجعه کننده مصبح

  ان؟ی پودرها چ نیبده که ا صی تشخ تونهیم شونیا-

  کینیهاست تو کل. دکتر االن سال تونهیمعلومه که م-

  نهیگز نیبهتر. اون االن هیی مشاوره دارو ادیترک اعت

 دیسرش شلوغه بع یلیکمک کردن به توئه. فقط خ یبرا

  بهت وقت بدن کینیکل یاگه خودت زنگ بزن  دونمیم

  کنم؟ کاریپس چ-
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. دکتر نوربخش دوست و زمیبسپارش به من عز-

تماس   لشیمنه. خودم االن با موبا هیمیهمکار قد

  هی خوامیو ازش م کنمیم یتورو بهش معرف رمیگیم

  که؟ یبر یتونیبهت بده... م یوقت فور

  رمیآره... آره معلومه که م-

جانم   نی. فقط ثمدمیمن خبرشو بهت م زمیخب عز  یلیخ-

قرار  تتیوضع انیارتباطتو با من قطع نکن منو در جر

  بده
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بهم  یچه لطف بزرگ دیدار دیدونیچشم خانوم دکتر. نم-

  .دیکنیم

 

ً یتقر باالخره  نکهیمنتظر خبرش موندم تا ا یساعت کی با

صبح برم  میتماس گرفت و گفت که فردا ساعت ده و ن

   .دکتر نوربخش و آدرس رو هم بهم داد کینیکل

 

 .تا فردا شد دیبه لب رس جونم

متوجه نبود  مانیپ دمیترسیکل شب استرس داشتم. م 

  .فتهیراه ب دیجد یالم شنگه  هیبشه و  فشیها تو کبسته 

رفتن به کارگاه دست دست    یش براهمه مان یبعد پ روز

  :گفتیم کرد،یم

  اصالً نرم دیحوصله ندارم امروز. شا-

فارغ  مانیزده بود. پ خیاز اضطراب نوک انگشتام  من

  یزیو چ زدی که درون من موج م یاز التهاب و آشوب

  دهیتخت دراز کش یرو ارم،ینمونده بود از شدتش باال ب
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 یپنجره ی. من رو به رورفت یور م شی بود و با گوش

  .شکوندمیبودم و قولنج انگشتامو م ستادهیاتاق ا

  ؟یشنویا توام نمب نیثم-
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  :و گفتم مانیبرگشتم سمت پ یحواس پرت با
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  ؟یگفت یزیچ-

  :نگاهم کرد قیدق

  ی... پنجرهنستایباز جلو پنجره وا قهیبا اون تاپ  گمیم-

  معلومه ی بغل یالیو اطی اتاق از ح نیا

  :تخت نشستم یکنار پنجره دور شدم و لبه از

  کارگاه؟ یریتو نم-

  :نگاهم کرد و با مکث گفت قیدق دوباره

  ندارم ینه... امروز کار خاص-

 

 کیها به ساعت ده نزد. عقربهکندمیلبمو م  پوست

 مانیپ یشده بودم که گوش وسیکامالً مأ گهی. دشدنیم

کار  هیزنگ خورد. از کارگاه بهش زنگ زده بودن، 

  .اومده بود شیمهم پ

  .رونیاز خونه بکشه ب  مانویانقدر مهم بود که پ کارِ 

  یلب خدارو شکر ریز رون،یکه از اتاق رفت ب مانیپ

دستش گرفته و از  فشویک دمید یوقت یزمزمه کردم. ول

دم به . دوباره افتادمیآن ترس  کی رونیب ادی اتاق کارش م
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اون  دیصدام کرد. ازم پرس مانیجون پوست لبم که پ

  یتو یاگه ید زیروز که دسته چکشو برداشتم به چ

از تنم رفت. مواد واسه  روحنه.  ایدست زدم  فشیک

  !دم؟یترسیبود، من چرا م مانیپ

  :دهنمو قورت دادم و گفتم  آب

  نه-

فکر فرو رفت، حرفمو باور کرده بود. دلم گرفت.  به

برگه   هی ینداشت: حت هایحواس پرت  نیقبالً از ا مانیپ

  کمیتو خونه  د،یفهمیم شدیکارش جا به جا م زیرو م

تار مو  هی د،یفهم یآناً م کردمی رو جا به جا م لهیوس هی

چطور دو   د،یفهمیم داشتمی برم شتریابروهام ب ریاز ز

  ی. با فکردهیبرداشتم و نفهم فشیاز ک وادبسته م

  .مشغول از خونه رفت
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  یاو بدون ذره دمیپوش یاو شلوار ساده و پارچه  مانتو

چشمام  یکه داشتم رو یآفتاب نکیع نیبزرگتر ش،یآرا

 .رونیزدم و از خونه رفتم ب

رو بلد نبودم، ناچاراً   کینیکل ریشده بود و من مس رید 

نبردم. آژانس گرفتم و آدرس رو دادم بهش. تو  نیماش

م  حالت تهوع گرفته بودم. معده اد،یاز استرس ز نیماش

دهنم گرفته بودم و از  ی. دستمو جلو دی جوشیمدام م

که   ی. کمکردمینگاه م رونیبه ب نیماش یشه یپشت ش

 یشماره دنیزنگ خورد. با د لمیموبا شدماز خونه دور  

که تو  یوفادار نیشد. حتماً ساکن شتریاسترسم ب مانیپ
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رفتن منو  رون یخونه داشت بهش زنگ زده و خبر ب

 .بهش داده بودن

 موی. جوابشو ندادم و گوشدیلرزیهمچنان م یگوش 

  دتریکه داشتم هر لحظه شد یخاموش کردم. حالت تهوع

از  ارمیباال ب نیتو ماش نکه ی. آخرش از ترس اشدیم

بود،   کی نیکل کی نزد ابونیراننده خواستم همونجا، که خ

و چند قلب خوردم.  دمی خر یآب معدن هیکنه.  مادهیپ

راه رو  ی. باقزدیبدم دامن م حالسوزان هوا به  یگرما

  .رفتم ادهیپ

دوازده ظهر بود.  کینزدساعت  کینیکل دمیرس یوقت

  یرو نکشویع یکردم. کم یمعرف یخودمو به منش 

کرد که وقِت مشاوره   یادآوریصورتش جا به جا کرد و 

دکتر االن  یاقا نکهیبوده و ا میساعت ده و ن یمن برا

 .کنن  لیناهارشونو م خوانیم

ازش  یانسالیباز شد و مرد م یهمون موقع دِر اتاق 

  .خارج شد
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گفت و بعد به    یدیو خسته نباش ستادیا دنشیبا د یمنش

  :من اشاره کرد و گفت

 روزیهستن که د یمیخانوم عظ شونیدکتر، ا یآقا-

  ...براشون وقت بذارم نیفرمود
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که تا  مویآفتاب نکیبه من کرد. ع ینگاه انسالیم دکترِ 

چشمم بود رو برداشتم و آروم سالم  یاون لحظه رو 

  :دیجواب داد و پرس ییروکردم. با خوش 

  شما حالتون خوبه؟-

  شدم تیبه خاطر گرما اذ کمی بله... بله... -

 

انداخت و به همکارش که  ش یبه ساعت مچ ینگاه دکتر

و منو به  اد،یناهار نم  یمنتظرش بود گفت که برا

  .کرد ییاتاقش راهنما 

ً یبود تقر ینوربخش مرد دکتر چهل و پنج شش ساله  با

موهاش به   ی. جلو کیکوچ  یامتوسط و چثه  یبا قد

 یو ابروان ل یو سب شیبود. ر ختهیر یبار طرز اسف 

که با  یفیبراق و ظر یطب  نکیرنگ داشت و ع یمشک

مثل مته،  یافتاده بود. نگاه شنه یس یرو  نکیبند ع

درش  ریناپذ لزلتز یکه آرامش یینافذ داشت و صدا

 .زدیموج م
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  کردمیم فیرو تعر  عیو وقا زدمیکه حرف م یتمام مدت 

با همون نگاه پر نفوذ بهم نگاه کرد و به حرفام گوش  

  :داد. آخرش گفت

از تو  نیگیکه م ییهابسته  نیخب... حاال ا اریبس-

   همراهتونه؟ ن،یکرد دایهمسرتون پ لیوسا

  بله-

  نم؟یبب تونمیم-

مرتعش،  ییمبل برداشتم و با دستا ی از رو فمویک

 نکشویو به دکتر دادمشون. ع دمیکش رونیها رو ببسته 

  یها رو بررسبسته  اتیچشمش زد و با دقت محتو یرو

ازشو با نوک انگشت به زبونش زد و شکن  یکرد. کم

 .نشستو زمختش  یمشک یابروها نیب یدار یمعن
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.  دمیکشینفس م  نیدستام عرق کرده بود و سنگ کف

. کردمیزانوهامو به هم چسبونده بودم و به دکتر نگاه م

  :برداشت نکشویو ع دیکش ینفس

بله... همونطور که از صحبتاتونم حدس زده بودم،  -

 !نهیکوکائ ی... همسر شما مصرف کنندهیمی خانوم عظ

 

حبس  منه یخوردم و نفس تو س یجام تکون سخت یتو

  ن؟یهمسر من و کوکائ ن؟یشد. همسر من؟ کوکائ

مواد   مانیکه پ دونستمیشدم. من از قبل م شوکه

جمله   نیدکتر ا یچرا وقت دونمینم یول کنهیمصرف م

 تی واقعحد شوکه و آشفته شدم. انگار  نیرو گفت در ا
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  دنیجلوم قد علم کرده بود و من با د پوششیو ب انیعر

از ترس، مو به تنم راست شد  بش،یهولناک و مه بتیه

 یاز سرما تِن ب ی. مهستپوستم نش ری ز یو لرز

فضا رو نداشتم.  زیتم ییحرکتمو در بر گرفت. توانا

 کرد یصدا عبور م رییدستگاه تغ هیدکتر از  یانگار صدا

  !گهیم یچ دمیفهمی. نمدیرسیو به گوشم م

 

چند وقِت  یگرفته شده دهیانباشته شده و ناد یِ خستگ

 یکرد و خود ینیهام سنگ شونه یاون لحظه رو رم،یاخ

فشار دارم له  نیبار ا رینشون داد. احساس کردم ز

هم افتاد و  یپلکام رو  یا. لحظهکنمیو کمر خم م شمیم

  .شد یچ  دمینفم گهید
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پخش شد و به هوش اومدم. بر  مینیب ریالکل ز زیت یبو

 یفضا هی پلکامو باز کردم و خودمو تو  لمیخالف م

  ی. دکتر نوربخش و منشدمید بهیغر یآدما نیو ب بیغر

  نکهیسرم خم شده بودن. از ا یرو گهی خانوم د هیو 

زده بودم. دکتر و  باعث زحمتشون شده بودم، خجلت 

 یاقهیکردن. چند دق یدگیرسبهم  یهمکاراش با مهربون

 .گذشت تا حالم جا اومد و بهتر شدم

صحبتامونو از سر   میتونیکه م دیدکتر نوربخش پرس 

  .نه. با تکون سر، جواب مثبت دادم ای میریبگ

 یاومد رو نهیبش زشیپشت م نکهیا یجا بار نیا دکتر

  :من نشست یمبل، رو به رو
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  ن؟یبهتر-

. متأسفم که وقتتونو  نیمشغله دار یلیخ دونمیبله. م-

  همه گرفتم نیا

  :لبخند زد و گفت یآروم به

من متوجه   زیعز یمی . خانوم عظکنمی خواهش م -

مسئله به شما  نیا دنِ یکه فهم یضربه و فشار روح

  وارد کرده هستم

  :زدم ییفشرده و ناشکوفا  لبخند

  !فمیکه چقدر ضع نیحتماً با خودتون گفت-

که  یادیشغلم با افراد ز یالبته که نه... من به واسطه -

گفت  شهیشما بودن سر و کار داشتم و م تیدر موقع

  واکنش شما نرماله

 میزندگ کنمیدکتر؟ احساس م  یکنم آقا کاریچ دیمن با-

  !گره خورده

. شهیگره فقط به دسِت همسرتون باز م  نی... ادینیبب-

  بخوان تا بشه دیبا شونیا

  :که گفتم یوقت  دیلرز لبام
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  نه؟یهمسرم معتاد کوکائ یعنی-

خودشو   فیگفت. لفظ معتاد تعر یزیچ نی همچ شهینم-

  داره
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  ؟یچ یعنی-
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که چهار بار در سال  دیرو تصور کن یمثالً فرد  یعنی-

  نیو همچ ستین ادیاعت ن یا کنه؛یمصرف م نیکوکائ

  بهش گفت معتاد شهی رو نم یفرد

.  کنهیمصرف م نیاز ا شتریب مانیمن مطمئنم پ یول-

  ...شتریب یلیخ

  لیهم که شما تو وسا نیمقدارکوکائ نی با توجه به ا-

  زنمیحدس رو م نیمنم هم ن،ی دیهمسرتون د

  کرد؟ یکار شهیداشته باشه م ادیحاال اگه واقعاً اعت-

بهتون دروغ  دیو نبا تونمی... البته نمشهیبله که م-

و  استیماده محرک دن نی آورتر ادیاعت  نیبگم، کوکائ

داره  نویا تی اگه فقط چندبار هم مصرف بشه قابل یحت

کنه و چون محرکه و مخدر  جایا یدیشد  یکه وابستگ

داره   یاجتماع-یروان یجنبه شتریبهش ب ادیاعت ستین

  یکی ولوژی زیف یتا جنبه 

  ترک کردنش سخت تره؟ یعنی-

تر. ترک آسون ایتره گفت سخت  شهینه لزوماً... نم-

متفاوت باشه. دوز  تونهی م یطیکردن بسته به شرا

  طیشرا نی به اون و همچن ادیمصرف مواد، شدت اعت
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  ریدر روش ترک تأث تونهیو سالمت فرد م یجسم

  دید دیکه با نهیکه هست ا یاگه ید یبذاره. و مسئله

مصرف  یاگهید یادهم نی از کوکائ ریهمسر شما به غ

  نه ای کننیم

اشاره  زیم  یرو نیکوکائ  یهاخم شد و به بسته یکم

  :کرد و گفت

 نمیبیکه من م یمواد نیا تیفیبا توجه به جنس و ک-

دارن که   یخوب یمال طی همسرتون شرا زنمیحدس م

  کنن هیته ران،یا یاون هم تو نارو یتونستن ا

  بله متأسفانه-

  خوب باشه تونهیم نیا-

  چطور؟-

 یداره و هرکس ییباال متیق نیکوکائ نکهیا یبرا-

  یبرا یمال  ییچون توانا  ایلیکنه. خ شه یته تونهینم

 ی. کراکارنیرو ندارن به مصرف کراک رو م دشیخر

و  نهیو هروئ  نیغالباً از مورف شهیساخته م رانیکه تو ا

و قدرت  نهیفاقد کوکائ   کنن،یبر خالف اونچه تصور م

  داره  ییباال بیتخر
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  :دهانمو قورت دادم آب

  بکنم؟ تونمیم کاریمن االن چ-

  دید دی... بادیکه با همسرتون صحبت کن نهیقدم اول ا-

  اوضاع از چه قراره؟

 

***  
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 نگیر یانگار از گوشه رونیاومدم ب کی نیاز کل یوقت

  .پناهیب د،ی. شکست خورده، ناامرونیاومده بودم ب

مو نداشت. راِه  رفته  لیتحمل وزن به تحل زانوهام

و  هدفیب یگرفتم و رفتم، با نگاه شیرو در پ رو،ادهیپ

 .مقصدیب ییقدما

انقدر  خواستیفقط دلم م رم، یکجا دارم م دونستمینم 

راه رفتن بتونه منو از فکر   دیشا فتم،یراه برم تا از پا ب

نبودم.   ایند نی فلج کننده نجاتم بده. انگار تو ا یاالیو خ

به خودم  ینبود. فقط رفتم. وقت نیزم یانگار پاهام رو 

  پامبودم، کفشامو از  ایاومدم غروب شده بود. کنار در

ساحلو قدم زدم.   ریکندم و دستم گرفتمشون و مس

بودم،  مانی شده بود. تو فکر پ سیشلوارم خ یهاپاچه 

  .کرده بود شوونهیاز من د یخبریحتماً تا حاال ب 

 

 ومدیداشتم. راستش بدم نم  ازین ییتنها نیمن به ا یول

فکر از سرم گذشت  نیا یوقت یشبو خونه نرم ول

 کرد،یاومد: با اخم بهم نگاه م  ادمی مانیپ  یچشما
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منو بکشه.   تونستیبود و از شدت خشم م یعصبان

راستش جرات نکردم خونه نرم. البته خونه نرفتن کار 

و  کردیبدتر م  زویچ ه هم نبود. فقط هم یاعاقالنه

   .شتریب نمونویب یفاصله

 

ً یتقر هوا خونه. به محض   دمیشده بود که رس کی تار با

اله و رباب،  باز کردم و رفتم تو عزت دیدرو با کل نکهیا

  «ی شکرت ایدوان دوان به استقبالم اومدن. رباب »خدا 

من  نکهیاله هم خوشحال از الب گفت و عزت ریز

زنگ زد و خبر برگشتن منو   مانیبه پ درنگیبرگشتم، ب

  .بهش داد
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 ممیو گوش رونیبود من رفتم ب دهیفهم یاز وقت ایگو

کردنم شهرو   دایپ یخاموش کردم، نگران شده و برا

خبر از زبون رباب،  نیا دنیپا گذاشته بود. با شن ریز

 یاسترس گرفتم و با قدما مانیرو به رو شدن با پ یبرا

  .لرزون رفتم تو خونه

 

  نمیجا بش هیکه آروم،  نو یا ییسِر اضطراب توانا از

 یساعت می. نرفتمینداشتم. طول سالنو قدم رو م

باز شدن در  یساعت صدا میگذشت و بعد از ن نطوریهم

  اطیح یکه تو مانیپ نِ یاومد و بعدتر از اون، ماش الیو

و در سالن رو هم   دیبه هم کوب نشویظاهر شد. در ماش

 .دیبه هم کوب
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 اردویو ام ستادهیا د،یتپیکه م یسالن، با قلب یمن انتها 

  تشویاز خشم و عصبان یبه من کم دنیتا رس مانیبودم پ

  .کنه یخال   لیسِر وسا

شده بود و نفس   تررهیپوست صورتش ت تیعصبان از

بازوهام فرو کرد و منو به   یهاشو تو. پنجه زدینفس م

. چشمامو بستم. با فشار منو باال دیکوب وارید ینه یس

مون بودم. فاصله ستادهیهام اپنجه  یکه رو یجور دیکش

پوستم حس   ینفساشو رو یکه گرما یکم بود، انقدر 

  دهیو درنده تو صورتم کوب ی. کلماتش وحشکردمیم

  :منو ببلعن خوانی م یکه انگار  یشدن، طور

کارو  نیالمذهب؟ چرا ا یکنیکارو م نیچرا با من ا-

چرا  ؟یکنیم یبا من؟ چرا انقدر با اعصابم باز یکنیم

  ؟یار یسگمو باال م یچرا رو ؟یکنیم وونمید

 

سخت تکون  مان،یپ یعاص یمن تو دستا میتسل جسمِ 

به صورتش بود،  ،یاز هر حس ی. نگاهم تُهخوردیم

هامو ول  خورد. شونه کهی . دیخأل رو حس کرد. د نیا

 د یدور خودش چرخ یعقب رفت. با سردرگم یکرد. قدم
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جواب چرا هاشو از من نگرفت، دست به دامن  یوقت و

  :خدا شد

زن انقدر عذابم   نیکردم که ا یچه گناه ای... خداایخدا-

  هی... گناه من چدهیم

 !زیم یگناهت اونجاست... رو-
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 یرو مانیکه قبل از اومدن پ نیکوکائ ی هابه بسته  و

 .کردم یمبل انداخته بودمشون نگاه کوتاه یجلو  زیم

  زیاولش اخم کرد و چشماشو از سِر استفهام ر مانیپ 

 یچشمامو گرفت و نگاهمون رو ریکرد. بعد مس

  .کرد یتالق نیکوکائ یهابسته 

. کردینگاهم نم مانیشد. پ  لیحا نمونیب ی سرب یسکوت

و زانو هاش تا شد  دیبه صورتش کش یآشفته بود. دست

 مبل، نشست  یه یداده به پا هیتک ن، یزم یو رو

 .... نهاینه خدا 

کوه  مانی . پنمشیتو اون حال و روز بب تونستمینم 

. قلبم  ختیریچشمام فرو م   یغرورم بود و داشت جلو

. ستمیپاهام با یاز اون نتونستم رو شتر یآب شد. ب

 .نشستم واریهمونجا کنار د 
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ساعت گذشت دو ساعت   کیبود.  فرماسکوت حکم  

خش  ییبا صدا مانیقرن گذشت و بعد پ کیگذشت 

  :حکم رو شکست ،ی افتاده و زخم

  ؟یکجا بود-

گفتم.   فویگفتم. دسته چکو گفتم. ک ویبهش. همه چ گفتم

رنگ مجهول رو گفتم. تماسم با دکتر  دیسف یهابسته 

رو گفتم. دکتر نوربخش رو گفتم. حرفاشو گفتم.  یاصالن

گرفته و عبوس، تمام مدت به حرفام گوش   یابا چهره 

زد که  ییحرفا  یبکنه، ول تونستیکرد. انکار نکرد. نم

  :هم بدتر بود ن از انکار کرد

 

من  یکه باشه. ول ادآورهیاعت نیکوکائ ؟یخب که چ-

ش کنم مصرف  ی. من بلدم چجور شمیو نم ستم یمعتادش ن

  بدنمو باال ببره ییکارا اد،یو اعت بی آس  یتا به جا

  :گفتم یپر حرص شخندین با

! تا اون یشد یاانقدر تو مصرف کردنش حرفه  یاز کِ -

  !کنمیمصرف نم یگفتیروز که م
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 چیتنش و مجادله جاش اومد. ه د،ی پَر کش آرامش

کدوم کوتاه  چی. همیآروم باش میتونستیکدوممون نم

و ترک  ی. من از مشاوره و روانپزشکمیومدینم

که »مگه من   دادیاون با خنده سر تکون م گفتم،یم

  .«معتادم؟
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مشکالت و   دنیکش شیباال گرفت. کار، به پ دعوامون

: دیرس گهیکردن همد. کار به متهم دیرس یمیمسائل قد

من داد   یرفت. ه ادمونیدعوا از  یکم کم موضوع اصل

 میاون داد زد. آخر سر هم هر دو از نفس افتاد یزدم. ه

  .میدیاز خونه خز یاو هر کدوم به گوشه

 

کوتاه و مبهم  یاز چند کلمه ریروز تمام، به غ سه

اما   دادیما رد و بدل نشد. سکوت عذابم م نیب یحرف

جرقه امکان انفجارم بود، پس  هیاروت بودم و با انبار ب

  .دادمیم ح یسکوتو ترج

و  میهم نشسته بود یشام رو به رو زیسوم، سر م شبِ 

 زی. رباب اطراف ممیخوردیغذا م یجد یهاافه یبا ق

ما شده بود.   یاونم متوجه قهر سه روزه  زد،یپرسه م

به  یاشد و با آوردن بهونه  نیجو براش سنگ

 .آشپزخونه رفت

برداشتن تُنگ آب   یهمزمان برا مان،یلحظه من و پ هی 

 یشکل گرفت، مثل وقت یو برخورد میدستمونو جلو برد

  کنه،ی برخورد م یاکه دست آدم به جسم داغ و سوزنده
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هم از واکنش من، تو  مانیدست پ دم؛یدستمو عقب کش

بم فرو برده بودم، اما هوا خشک شد. سرمو تو بشقا

 .کردمیحس م  رتمصو یرو نشو ینگاه سنگ 
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من و بعد هم  وانیحرص تنگ رو برداشت و اول ل با

 هیبرداشت و  وانشویخودشو پر از آب کرد. ل وانیل

  .دینفس سر کش

به  رهیباز و خ  یخواب شد. هر دو با چشما موقع

فرو   ی. به خواب سبک و ناآروممیتخت بود یسقف، رو

  .رفتم

دنبالم بود... هراسون و نفس   یکی: دمید یبد خواب

بهم برسه  نکهی. هر لحظه از ترِس ادمیدویم دهیبر

  یزی. چنداختم یبه پشت سرم م یو نگاه گشتمیبرم

ده   یقدم اون به اندازه هینمونده بود که بهم برسه. هر 

آورد تا از   شیدستشو پ د،یرس میقدم هیقدم من بود. به 

  ...پشت لباسمو بکشه

 

به  یگفتناش، با نفس نیو ثم مانیدست پ یهاتکون  با

آباژور   یو مهتاب فیشدم. نور ضع داریشماره افتاده، ب

من  یزده و رو هیبه بازوش تک مانی. پدی تابیبهمون م

  :خم شده بود

  یدی. خواب دستین یزی... چششیه-
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  دمی د یخواب بد-

  آب بخور کمی ایخواب بود. ب هیآروم باش فقط -

 .آب خوردم و نفسم جا اومد یاجرعه 

  یمن بود. دست یرهینگاه کردم. خ مانی پ  یبه چشما 

. پسش نزدم، همچنان ناآروم و  دیم کشگونه  یرو

.  کردمیبودم نگاهش م  دهیکه د یاز کابوس دهیترس

راه گرفته بود رو با  مقهیشق یکه رو یعرق یهاقطره 

 ...و منو با آغوشش پوشوند دیلباش نوش

به  مانیپلکامو بستم و خودمو به دستاش سپردم... از پ 

 .خودش پناه بردم

  

***  
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از ما چاره   یهم، درد گاهیگاه و ب یهای آغوشهم نیا

شده بود: سراسر  ییمثل کالف تو در تو ی. زندگکردینم

  .یگره، سراسر سردرگم

  .خواستینم مانیها رو باز کنم؛ پگره تونستم ینم من

و عشِق ما تو گذر از  گذشتی شکل م نیبه هم ایدن قطار

پرحادثه  یپشت ازدحام اون روزها ،یزندگ یهاگردنه

  .موندی جا م

ما  مانیپ یاز دوستا  یکیاز همون روزا بود که  یکی

تر و دعوت کرد. دل مرده شیرو به مراسم نامزد

آدما رو  دنید یتر از اون بودم که حوصلهافسرده

 شتری. اما تو خونه موندن، بیداشته باشم و برم مهمون
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ازم  مانی پ یوقت نی. واسه همبردیمو سر محوصله 

  :نه، گفتم که  ای میبر دیپرس

  !میبر-

 

ها به عکس  شد تا بعد از مدت یابهونه  ی مهمون نیا و

لبام  روح،یو ب  حالتینگاه کنم: موهام ب نهیخودم تو آ

و نگاهم   نی چشمام غمگ خون، یو ب رنگی و پوستم ب

  .بود یدیاز هر ام  یخال

فرار از چنگ   یبود برا یخوب لیبه خودم، دل دنیرس

که   شمویلوازم آرا فیگرفتم. ک یمشکالت. دوش مفصل

گوشه افتاده   هیو دست نخورده  کارهیوقت بود ب یلیخ

 شی آرا عجله،ی سست و ب  یبود رو برداشتم. با حرکات

 .کردم یمیکامل و مال
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 هیرفته بود، برام  یبه دب مانیکه پ ی سفر آخر  تو

 دهیآورده بود که تا اون روز نپوش رهی ت یآب راهنیپ

 نهی. رو به آرونیب دمشیبودمش. از تو کمد لباسام کش

بلند  یبود. دامن بایتنم گرفتم. ز یجلو راهنویو پ ستادمیا

  شهیبا اغماض م ف؛یظر یاداشت و باال تنه  ریو حر

  .ودب دهیگفت پوش

و کفشمو برداشتم و  فیتنم کردم و روپوش و ک راهنویپ

  .رونیرفتم ب
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  لشیو با موبا ستادهیآماده شده بود. تو سالن ا مانیپ

روم   کمینگاهش  د،یها دپله  ی. منو که روزدیحرف م

  .دیش رسمکالمه یمکث کرد و به ادامه

که تموم شد برگشت سمت من که داشتم  تماسش

  :دمیپوشی وشمو مروپ

  م؟یمن حاضرم. بر-

  :. گفتمکردیو با اخم نگاهم م حرفیب

  زشت شدم؟ ه؟یچ-

  یمهمون هی. فقط واسه یخوشگل شد می لینه اتفاقاً. خ-

  ؟یفتادیتو زحمت ن یادیساده ز

  .چرخوندم و کالفه نگاهش کردم  چشمامو

  :توپ و تشر گفت با

مثل  ؟یواسه خودت درست کرد هیاافهیچه ق نیا-

  ؟یدیپوش هیچ  نی! ایشد نیتر یعروسک و

واسم  یکه خودت از دب  هیراهنیچشه مگه! همون پ-

  ست؟ین  ادتی. یآورد
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دفعه  هیش منتظرم  همه دمشیخر ی! از وقتادمهی-

امشب که  نی... درست همغ یدر یول ش،یم بپوشواسه 

  شی دیپوش رونیب  میبر میخوایم

 یلباِس شبه. آخه کدوم زن نی. امانیپ یگیم یچ-

  پوشهی تو خونه م و یلباس نیهمچ

  :تو هوا تکون داد یدست
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 نیزِن من حق نداره ا دونمی. فقط منیثم  دونمیمن نم-

  که دوستام هستن ییجا   ادیب یختیر

 ایگرفته. ب یلی. به خدا دلم خمانیپ گهینکن د تیاذ-

  تو خونه دمیم بخوره. پوسبه کله  یباد هی م،یبر

 

  رفتیبه سمت آشپزخونه م کهی نکرد و در حال ییاعتنا

  :گفت

. صورتتم میبپوش تا بر  گهید زیچ هیبَِکن  نویبرو ا-

  بشور

  :خطاب به رباب گفت بعدم

  یاز تشنگ میمرد خ؟یآِب  نیشد ا ی رباب پس چ-

 

. همونطور وسط  دادمیحرص دندونامو به هم فشار م از

که رباب براش   یآب وانِ یل مانیبودم. پ ستادهیسالن ا

  :آورده بود رو خورد و دوباره اومد سمت من

  !یسادی وا نجایتو که هنوز ا -
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.  کنمیپاک م شموینه آرا کنمیمن نه لباسمو عوض م-

  امیاصالً نم ای امی که هستم م یجور  نیهم ای

  ایاصالً ن-

  :گفت دید رهیخودش خ ینگاه منو رو یوقت و

دارم. مگه من مرده  رتینگام نکن... من غ میاون جور-

  !یبگرد ینجور یا یباشم تا تو بتون
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 میعصب یلیفرو برد. خ شی سرشو تو گوش تفاوتیب و

  :کرده بود، با حرص گفتم

  بذار کنار نویکوکائ یاگه دار رتیغ-

 یپرت کرد رو شویبه ضرب باال اومد وگوش سرش

اومد سمت من و تو صورتم  اعصابیو ب یمبل، وحش

  :دیتوپ

  یجور هی  یتر از دهنت حرف بزنگنده گهیبار د هی-

  بره ادتیحرف زدن  زنمتیم

 

 ی بودم و به خاطر صدا دهیمو عقب کشترس باال تنمه از

ناخودآگاه اشک تو چشمام   زش،یرآم یتحق  یبلند و حرفا

بود. تو چشماش نگاه کردم، لبام از بغض  دهیدو

  :که گفتم ی وقت دیلرزیم

 متأسفم... واسه هردومون -
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ها رو با کفشامو از پام درآوردم و پله  درنگیب و

  :صدام کرد مانیسرعت باال رفتم. پ

  ن؟یثم-

  .نکردم  ییاعتنا

 یایب یلباستو عوض کن  یوقت دار قه یده دق نیثم-

  .رمیوگرنه خودم تنها م نییپا

 

هم  فمویبه اتاق خواب برسم، مانتو و ک نکهیاز ا قبل

تخت نشستم،  ی. لبهنیزم یپرت کرده بودم رو

زانوهامو به هم چسبونده و دستامو دو طرف بدنم  

 دیکشیم ریاز بغض ت مینیب ی غهیستون کردم. ته گلو و ت

. کوه  شدیهام فشرده مپنجه  نیب ی. روتختسوختیو م

آتشفشان خاموش، دلم  هیوجودم بود، مثل  یتو یخشم

 .فوران کنم خواستیم

مکان نداشت دوباره گوش به فرمانش بشم و ا 

  .یکنم و باهاش برم مهمون یهاشو عملخواسته 
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  ادیربع همونجا نشستم. درکمال حماقت منتظر بودم ب هی

 هی. اما... چند ثانارهیسراغم، نازمو بکشه، از دلم درب

اتاق اومد. مات  یپنجره   ریاز ز نشیماش یبعد صدا

بدون من داشت   مانیپ یعنیموندم. نه امکان نداشت! 

  رفت؟یم
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. از جام بلند شدم و رفتم سمت دمیکردم اشتباه شن فکر

  .دمییپا اطویپرده ح ی پنجره. از ال 

گازشو گرفت و رفت.  مانیبودم. پ دهی... درست شنبله

نفسم   یدستم چنگ شد. از شدت ناراحت یدامن لباسم تو

نتونستم آروم   گهی. درمیبم خواستی. دلم مومدیباال نم

 .و خوددار باشم. خشم فروخورده و خاموشم فوران کرد

وسط  دمیماه عسلمونو برداشتم و کوب   یقاب عکسا 

. دمیلرزیشد. از خشم م کهیهزار ت ششه یاتاق. ش

 د،یچسبیصورتم و به پوستم م یبود رو ختهی موهام ر

 زاری. از خودم بستادمیا نه یآ یاشکمو پس زدم. جلو

عطرمو برداشتم و  یشه یبودم از خودم. ش زاریبودم. ب

  یتو دمشیکوب کردم،یم هیبلندگر یهمزمان که با صدا

  رو یچینقش بست. ق نه یآ ی. هزارتا ترک رونهیآ

  کهی ت کهیبرداشتم و افتادم به جون لباس تنم. دامنشو ت

فرو بردم و با تموم  شقهی یکردم و ناخونامو تو پارچه 

  .ش کردمقدرتم پاره

بار به موهام حمله کنم و از ته  ن یا خواستمیم

بود،   دهیکوتاهشون کنم که رباب، که سر و صدا رو شن

  .اومد تو اتاق
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تو صورتش    دیاوضاع نا به سامانم، محکم کوب دنید با

  :و اومد طرف من

کارو با   نیقربونتون برم ا یشده خانومم. اله یچ-

  دیخودتون نکن 
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خواستم ازم دور بشه و  ادیو فر غیو ج ی پرخاشگر  با

ازم  دیرباب! چقدر حرف شن  چارهی. برونی از اتاق بره ب

گرفت. مچ دستامو گرفته بود و  دهیو همه رو نشن 

مادر دلسوز قربون  هیمثل  کرد،یم هیهمراه من گر

  تیخلوص ن. انقدر با  دادیم میو دلدار رفتیم مصدقه

  .که دلم آب شد ختپردا یغمگسار نیبه ا

  :دمیابر بهار تو بغلش بار نیشل شدن و ع دستام

  یعذابم بده. تا ک خوادیم  یخسته شدم. تا ک گهید-

  اصالً  خوامشی نم گهیزور بگه. د خوادیم

  ینگفت. دلم هوا یزیو چ  دیموهام دست کش یرو

هم گذاشتم و حضور مامانو  ی مامانمو کرد. چشمامو رو

بودم  اریاون حالت موندم. هوش یتو یتصور کردم. کم

  .شدیکرده بودم پلکام از هم باز نم هی اما از بس گر

برام   یکمکم کرد لباسمو عوض کنم. لباس راحت رباب

  ،یبرش سطح ییتخت درازم کرد. چند تا یآورد و رو

کرده بود. رباب  یلیهامو زخم و زپا ها،شهیبه خاطر ش

زخمام چسب زخم زد.  یخون رو پاک کرد و رو

همچنان چشمام بسته بود. رباب کف اتاق رو جارو زد 
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  یز یتا برام چ  آشپزخونه رهی کرد. بعدم گفت که م زیو تم

 .اماده کنه بخورم

 ی. اون شب صدارفتیم یک ی بود. هوا رو به تار زییپا 

از بارون   ی. اما خبرلرزوندی رو م هاشهیرعد و برق ش

فرو رفته بود. تنها بودم. از  یکی تار ینبود. اتاق تو 

بالش فرو بردم و اشک   یتنهاتر. سرمو تو شهیهم

  .تا خوابم برد ختمیر
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  اطیتخت خم شده بود و با احت یرباب که رو یصدا با

چشمامو باز کردم. فکر کردم فقط  کرد،یاسممو صدا م

 دم،یاز رباب ساعتو پرس یوقت یگذشته ول قهیچند دق

  :گفت

  نصفه شبه میو ن کیساعت -

خواب   یج یشدم و با گ  زیخ  میتخت ن  یتعجب رو  با

من و من کرد آخرش   یبه رباب نگاه کردم. کم یآلود

  :گفت

خان  مانی... پیکردم ول دارتونیب دیخانوم ببخش نیثم-

  خونه دنیرس

  ؟ یمن دار کارِ ی... چدهیکه رس دهیخب رس-

  ستیخان اصالً خوب ن مانیآخه حاِل پ-

  چش شده؟ ست؟یخوب ن یچ یعنی-

  خورده یاستغفرهللا خانوم، گمونم نجس-

  !!... مسته؟؟ینجس-
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داشتم واسه  نهیک مانیتکون داد. از پ  دیبه تائ یسر

  :به رباب گفتم نیهم

برگشته  لیمنو ول کرده رفته، االنم مست و پات-

  شو ندارمحوصله ستیخونه!... برام مهم ن

که نتونسته   یبده. انقدر ی لیخان خ مانی خانوم حاِل پ-

  برش گردونده خونه مانیکنه؛ آقا ا یرانندگ

  :جمع شد حواسم

  مان؟یا-

  آره-

   !داشته فی تشر یتو مهمون شمیخودم گفتم پس ساق با
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  :و همزمان گفتم دمیتخت خز نییبه پا 

  تو خونه؟ ومدهیکه ن اروی نیا-

  :مکث کرد و گفت یکم رباب

  ه؟یک اروی-

  گهید مانیا اروی نیا-

 کنهیاله کمک مآها... نه خانوم. گمونم داره با عزت-

  تو ارنیخانو ب  مانیپ

 

به صورتم زدم و مانتو  یبه تأسف تکون دادم. آب یسر

. رباب هم دنبالم اطیبرداشتم و رفتم سمت ح یو شال
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  یول کردن،یها مدام پارس مسگ  الیو اطی. تو حومدیم

جلوتر که رفتم، . دنیدینم به یغر هیمنو به چشم  گهید

اله گرفته و داره با عزت  مانویپ یبازو  مانیکه ا دمید

  .سمت خونه ارنشیکشون کشون م

  خانوم  ریشب به خ-

  :دمیاله رو دادم و پرسعزت  جواب

  شده؟ یچ-

  ستیحال آقا خوب ن-

  ؟یتونیخودت ببرش تو. م-

که سالمش از طرف  مانیبه ا  یبا تعجب نگاه الهعزت

   :مونده بود، کرد و رو به من گفت جوابیمن ب

   تونمیخانوم، م نیبله ثم-

  یرو  ری. آب سرد رو بگنیی پا یطبقه سی ببرش سرو-

  از سرش بپره یسرش تا مست 

  !نشه؟ شونیطور-

  که بهت گفتم رو بکن یبشه. کار خوادیچه طورش م -
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بود انداختم. هم از  اریهش مهیکه ن مانی به پ ینگاه

بودم هم دلشو نداشتم تو اون وضع  یدستش عصبان

  مانویپ ینیاله نفس زنان، سنگ. عزتنمشیبب زیانگرقت 

 .ش و بردش سمت خونهشونه   یانداخت رو
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و  ستادهی به حالت حمله ا یها بسته بودن ولسگ  

  یکه چشما مانی. با نفرت به اشدیصداشون قطع نم

تنم وزن انداخته بود، نگاه کردم. از رباب  یش روهرزه 

خواستم که بره تو خونه. رباب که رفت، دوباره به 

  :گفت یینگاه کردم. در کمال پررو مانیا

  سالِم من جواب نداشت؟-

  دارهبا شما ن یکیسالم عل یکس نجایا-

  :اشاره زدم الیبه در و و

  وره نی از ا ی. خروجرونیبفرما ب-

 

بود که حرف  یاز اون ترح یاما وق د،یباال پر ابروهاش

  :من بهش بربخوره

 ینجور یکه ا ستیمثل تو ن یخانوم  تیدر شأن و شخص-

  حرف بزنه

  هات حرف بزن!... از داشتهتیهه! شأن و شخص-

شو ببندم. رفتم تا دِر باز مونده مانیپ نیبه سمت ماش و

و راهمو سد کرد. خودمو  دیبهم رس عی سر  یهابا گام
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به ساختمون انداختم.  یاو نگاه هول شده دمیعقب کش

  :گفت مانیا

نکنه  هی! چ؟یزن یبا من حرف م ینجور یا  یتو چرا دار-

  !مانمیپ یمن مقصر کارا یفکر کرد

گرگ  هیکه مثل  ییفکر نکردم. مطمئنم مقصر تو-

از راه به درش  یو دار شیبه جون زندگ یافتاد

  یکنیم

من شدم گرگ و  گهی حرفه! حاال د یلیخ گهید نیهه! ا-

  بره؟ مانیپ
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اگه تو قفسم  یحت ریش هی. رهیش ست،یبره ن مانیپ-

  رهیش  هیباشه بازم 

 مانویخانوم خانوما واسه من فلسفه نباف... من پ نیبب-

که دختر نمونده بود تو  یمانیاز راه به در کردم؟ پ

نزده باشه!... حاال اون شده مرد   نشی تهرون که زم

 مظلوم و پاک ماجرا و من شدم مقصر؟ 

  

بحث  دنیکش شیبا پ دمیدیم  مانویچرا هربار ا دونمینم

از چشمم بندازه. خودمو به   مانویداشت پ ی ها سعگذشته

  :زدم و فقط گفتم دنینشن

 ت یو دشمن نهیک دونمی. نمیآره تو از راه به درش کرد-

  راههیکه تو به ب دونمیم ی! ولهیسِر چ  مانیبا پ

  شیکشوند
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اون نگاه آلوده و اون لبخند شهوتناکش زل زد تو  با

  :صورتم و گفت

  !سِر تو باشه دیشا-

 دنیبعد از شن یبه تنم نشست ول ینگاهش لرز  از

  :گفتم ظیحرفش داغ کردم. با غ

  خانوادهی و نسب ب اصلیمردک ب-

  :باز کردم اطویدر ح یعصب یحرکات با

  من یاز خونه رونیبرو گمشو ب ایب-

 

. ستادیگنده و ترسناکش اومد رو به روم ا کلیاون ه با

 دمیترسیلبش رفته بود. دروغ چرا، م یلبخند از رو 

شد. رفتم عقب، پشتم به در  کیقدم بهم نزد هیازش. 

  زشیانگبا اون لحن  تهوع مانیبرخورد کرد. ا اطیح

   :گفت

  گمیبهت نم یچیو ه یدیبهم فحش م  ینجور یا نیبب-

اگه به من  یت رفته ها. کسواسه که دلم نهیواسه ا
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باال   زنمیمرد م ایزنه  ستین میحال گهیفحش بده د

  کنمیم  یکی  نشوییپا
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  رونی... برو ب رونیب-
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و  دمیکش غیبه سمت صورتم آورد. ناخودآگاه ج  دستشو

. با دیصدا زدم. دستش تو هوا متوقف شد و خند مانویپ

  :خنده گفت

 اد،یکه فردام به هوش نم دهیانقدر خورده و کش مانیپ-

 ینجور یصداش نزن. چقدر دوست دارم هم  یخودیپس ب

  یمنو صدا کن

  راه ننداختم دادیتا داد و ب رونی برو گمشو ب-

  بخورمت خوادیدلم م یشیم یجون. عصبان-

بردم باال و زدم تو صورتش. دست خودم سوخت  دستمو

پشه بود. کف دستشو گذاشت  شیواسه اون مثل ن یول

لبامو به هم فشردم  ظی. از غدیصورتش و بعد بوس یرو

از پشت  رمنتظرهیو خواستم برم سمت خونه که غ

 ینی. همانیپ نیو منو برد پشِت ماش  دیمانتومو کش

  :مگفت یاخفه  غیو بعد با ج دمیکش

  ولم کن یعوض یکنیم یچه غلط-
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. با همون مردمیشده بود. داشتم از ترس م یجد هوی

  :دستاشو تو هوا گرفت و گفت تیجد

و   گمیبهت م یزیچ هیکنم.  تتیاذ خوامینترس نم-

  رمیم

خواستم در برم که دستاشو از دو طرف  تیاهمیب

و حبسم کرد. خودمو جمع کرده  نیماش یگذاشت رو

  .زدمیبودمو نفس نفس م

   ...بهت گفتم آروم باش-

آور  نگاهش کردم. نگاهش چندش یحرص و عصب با

  .بود

  :زد و گفت یلبخند

که  خوادیم ی. اون زنیخورینم مانیتو به درد پ-

 نیتا االن ا دیتو خونه و فقط بگه چشم. شا نهیبش

... تو یاریروز کم م هی یول یتحمل کرده باش طویشرا

 مانیزن پ یکه بتون  یاز اون خوشگل و باهوش شتریب

به حرفام فکر   کمیمشت و لگد انداختن  ی. به جا یبمون

  کن
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. نیزم یو رفت. همونجا سر خوردم و نشستم رو گفت

م به سمت معده اتی. محتودمیلرزیم یرعادیبه طرز غ

 ن،یزم ی دهنم هجوم آورد و عق زدم. خم شدم رو

  .رو باال آوردم یبود، فقط آب لزج یم خالمعده
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صورتم خشک شده بود.  ی. اشک رودمیلرزی م همچنان

رو پوشونده بودن. هوا  الیآسمون و اه،یس  یابرها

. سرشار بودم از دیکش شدیآغشته به غم بود. نفس نم

  . ...گناه ،یدیناام ،ییاحساسات ُکشنده: ترس، تنها

 

صد زحمت خودمو به سالن رسوندم. به سمت تراس  به

رفتم. درشو باز کردم و همونجا چمباتمه زدم. دلم  

زنم، ب ادیرو فر یدیناام نیرو ا  ییتنها نی ا خواستیم

  .اما لب دوخته بودم

 ً از  د،یرسیمن نم ادیمن به فر یاون شب اگه خدا قطعا

. بهم نظر دیسکوتمو شن یخدا صدا ی. ولمردم یغصه م

که تو  یا: همون زن خسته و شکسته دیکرد. منو د

ش کز کرده بود و از درد  شب تو تراس خونه یهامهین

بود تا بتونه در   یز یو دنبال دستاو دیلرزی م یپناهیب

به روش  رحمانه، یب ،یکه زندگ ییبال ری برابر شمش

   .سپر کنه نهیبود س دهیکش
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که غِم عالم رو دلته،  ی هستن لحظات یزندگ یتو و

و قصد داره   کنهیگلوت فرو م یهاشو توپنجه  یکسیب

که از عشقت  هیزخم یتنت جا  یت کنه، رو خفه

 چی. هستی ن یپناه چی. و هنتیزتریاز عز ،یخورد

 .ستین یمرهم
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به  مانیکفر و ا نیب یکه فاصله هیالحظه لحظه  اون

 .شهیتار مو م هی یاندازه

  ریحر یو به پرده یگوشه نشست هیتو آروم و ساکت  

 ینیبیاما اونچه که م ،یزل زد رقصهیکه به ساز باد م

 !ستین  ریحر یپرده

 کنهی فکر م نهیتو رو بب رونیاز ب یاون لحظه هر ک 

 ی. تو اون لحظه دار خبرهی و از جنگ درونت ب یآروم

 نه،یبی: تو رو مرسهی. خدا سر میجنگی با خودت م

. دستتو یکرد امینفست ق ه یعل رویکه با تمام ن نهیبیم

. نترس یشیم دواری. امخورهی شکست م. کفر  رهیگیم

  .دستت تو دست خداست گهیچون حاال د یشیم

 

 ینفسم باز شد. به آسمون نگاه کردم. رعد و برق راه

غرش کرد و ابرها رو آبستن بارون کرد. و باالخره 

فکر کنم اون شب  خواستیگرفت. دلم م دن یبارون، بار

خدا به خاطر من، فقط به خاطر من بارونو نازل کرد. و 

  .باشه نی هم دی! شادونهیچه م یکس
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تراس. دستامو رو به  یجام بلند شدم و رفتم تو از

  .بارون سپردم یآسمون گرفتم و خودمو به دستا

 

فردا که از خواب   کردم،یبود اگه فکر م یخام  الیخ

متأسفه و از کاراش  شب یت دباب مانیپ م،یش داریب

در کار نبود که  یشده. نه تنها تأسف و ندامت مونیپش

. اما اوردیخودش هم ن ی به رو شبیاز د یز یچ یحت

از اون روز به بعد  شد،یختم نم  نجایفقط به هم هیقض

وقت و  یها کردن مست ن،یعالوه بر مصرف کوکائ

  .اضافه شد  امونیهم به بدبخت وقتشیب
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تو اتاق   مانویشدم پ داریروز صبح، از خواب که ب  هی

دستشه و داره   شیگوش دمیکه رفتم د رونی. بدمیند

  :شدم ی. شاکخورهی تلوتلو م

! ساعت نه صبحه! از ؟ی! تو مست شهیباورم نم مانیپ-

  ؟یحاال خوردنو شروع کرد

 

کار نبود. در مقابل من خوددار و محافظه گهید مانیپ

. علناً به مصرفش اعتراف کردینم یمخف ویز یچ گهید

 ای گفتمی م یمنم نداشت. هر چ ی. حوصلهکردیم

  شدیم یعصب  ای کردی بحثو عوض م ای کردینم ییاعتنا

  .کمتر غر بزنم گفتیو م

 ی کیاز  یتلفن مانویکه داره سراغ ا دمیشن ی روز اتفاق هی

آدم  مانی. تلفنو که قطع کرد بهش گفتم »ارهیگیم
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 مانیزدم و گفتم ا ایدلمو به در ی. حتست«ین یدرست

بهم نظر داره. گفتم دور از چشم تو به ناموست چشم  

از  ریداشتم، غ مانیرو از پ یداره. انتظار هر واکنش

دارم  نکهیو محکومم کنه به ا خندهبا حرص ب نکهیا

  مانیقرار دادن پ ری . دارم به خاطر تحت تأثگمیدروغ م

  .زنمیتهمت م مانیبه ا

قسم خوردم، حرفمو باور نکرد. و  یگفتم، هر چ یچ هر

براش بازگو   مانویا یحرفا  یادامه دادم و حت یوقت

برخورد و سرم داد زد که: »خفه  رتشیکردم، به غ

   .«شو

 

شده بود.   دیناپد ز،یهمه چ یب مانیبود که اون ا یمدت

 شدیم دیکه نبا یچون کار کردیهم نم یفرق  گهیالبته د

 یاگهیبه مرد کامالً د مانویتونسته بود پ مانیشده بود. ا

  راههیکه به ب یکشونده بود تو راه مانویکنه. پ لیتبد

  یاهیتخته گاز به سمت س مان، یپ گهیو حاال د دیرسیم

 .واه منم همراهش بودمو خواه ناخ رفتی م ینابودو 
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 یموندن کار سخت دواریبودن و ام یقو ط،یاون شرا تو

مثل من که عادت کرده بودم   یزن یبود. مخصوصاً برا

  .کنم هیتک مانیهمه جوره به پ

  گاهه یتک دیبه باد بود و الجرم خودم با مه یتک حاال

... سخت بود، مثل شنا کردن موندمیم یقو دی. باشدمیم

@
mahbookslibrary



رودخونه بود. آب پرفشار بود و ما رو  انی برخالف جر

  .بردیبا خودش م زوی. همه چبردیبا خودش م

 میساعت پنج و ن یاز همون روزا، حوال یکیکه  ادمهی

. مانیبرداشتن قلم و کاغذ رفتم اتاق کار پ یعصر برا

 دنیاز د شتریمن ب دونمیباز کردم. نم هوایدر اتاقو ب

  یجلو زِ یمن! پشت م دنیاون از د  ایجا خوردم  مانیپ

 نِ یال خواستینشسته بود و م نیزم یها، رو مبل

باال   ینیپودر کرده بود رو با ب زیم یکه رو ینیکوکائ

 .دمیبکشه که من سر رس

  :دیپر رونیهام بلب نیاسمش ناخواسته از ب 

  !مانیپ-

  :گفتم یخفه و آروم ی. با صدادیلرزیم لبام

  ؟یکنیم یدار  کاریچ-

 

مات  مانیو تار شد. پ رهیچشمام ت  یجلو ا ی. دندیلرز تنم

  یباق یحرف  یجا گهیو د کردیو مبهوت به من نگاه م

  :گفتم هینمونده بود. با گر
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  مونمیخونه نم نیلحظه هم تو ا هی گهید-

 

زده  شتاب  ه،یبعد از چند ثان مانی. پرونیاز اتاق رفتم ب و

 .دیشده دنبالم دوو هول 
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  یتخت. هر چ یبرداشتم و گذاشتمش رو چمدونمو

. رونیب اورد یدوباره م مانیپ ذاشتم،ی لباس توش م

اتاق  نی»پاتو از ا «،یبر  ذارمی : »نمگفتیش مهمه 

 ؟یبر  یخوای»کجا م  کشم«،ی جفتمونو م  رونیب یبذار

 .«یمن رد بش یمگه از رو جنازه

 ده،یجواب نم دادشیو داد و ب دیتهد دیکه د یو وقت 

  .و غلط کردم گفتن ی شروع کرد به معذرت خواه

برم از  خوامیکفش که م هیمن پامو کردم تو  یول

دل موندن نداشتم. طاقتم تموم شده   گهی. چون د ِشتیپ

ادامه راه، برام نمونده بود.   یبرا یبود. توش و توان

  !شدمیداشتم تموم م

جلوم زانو زد و پاهامو تو بغلش    ،یدر کمال ناباور هوی

بلندش  نیزم یکردم از رو یگرفت؛ حالم بد شد و سع

بشه و  فیمن خوار و خف شیکنم. دوست نداشتم پ

 .التماسمو بکنه که تنهاش نذارم یاونجور

فردا،  نی. قول داد که همکنهیبهم قول داد که ترک م 

  :مشاور شیپ ک ینیکل میریم
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. تو نیثم  امیم ی. هر جا تو بگیتو بگ یاصالً هر چ-

  رمیمی. من بدون تو مشمی فقط نرو از پ

 

چمدونمو ول کردم و منم  یرفتنم سست شد. دسته یپا

  یسرشو تو پناه،یب یبچه  هینشستم. مثل  نیزم یرو

 .کرد و محکم بغلم کرد یمخف منه یس

 

 مانیدکتر نوربخش. پ کی نیکل میاون روز رفت یفردا 

سال و چند ماهه که  کیاونجا اعتراف کرد که حدود 

. دکتر نوربخش گفت که  کنهیمصرف م نیداره کوکائ

الزمه که  ذاره،یم ریعملکرد مغز تأث یرو  نیچون کوکائ

 مانیتا از پ میبه متخصص مغز و اعصاب مراجعه کن

  .رنیبگ  ینوار مغز
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کرد و روند درمانو  زیندتا دارو تجودکتر هم چ خودِ 

جوونه زد اما  یدیشروع کرد. اون روز، تِه دلم، ام

 .دیخشک  دیام نیکه ا دیطول نکش یادیزمان ز

ماه تونست تحمل کنه و  کیفقط  مانیماه... پ کی 

  یاتاق کار، تو یبعد به جا یسمت کوک نره. دفعه

 .دمیرس ریبار د نیمچشو گرفتم. ا یبهداشت سیسرو

 .مواد رو استنشاق کرده بود دمیرس یوقت

 

  یزیکه به چ نهیبهتر از ا یلینداشتن، خ دیاصالً ام 

عبث مثل  دِ یبشه، ام دیناام دتیو بعد ام یبش دواریام
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  ؛ینیو سراب بب ینیآب بش  یکه رو به رو مونهیم نیا

 .شهیم لیزود زا

هام  شونه ز،یانگرقت  تیاون وضع یتو مانیپ دنیبا د 

به   یازی اتاق. ن یافتاده شد و سالنه سالنه رفتم تو

من  یخودش بود، وقت یایتو دن مانی عجله نبود. پ

 ربطی حرف ب  یسر هی وار،ونی. هذدیاصالً نفهم رفتمیم

  .کرد شتریسر هم کرد که فقط داغ دلمو ب

  

  .غروب بود. ساکمو جمع کردم از اون خونه رفتم دمِ 

  

 برای تهران –ساعت پرواز بندرعباس  نیترک ینزد

صبحِ فردا بود. ناچار رفتم هتل تا شبو اونجا سر کنم. 

  .اتاقو از رسپشن گرفتم دیکل

پرت   نیزم یو کفش و ساکمو رو  فیاتاق، دِم در، ک تو

  .کردم

 ندهیبودم: نگاهم به ساعت بود، فکرم تو آ کهی ت کهیت

 .دیتپیم  مانیپ یو قلبم تو خونه، حوال زدیپرسه م
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 دهیو فهم دهیاز سرش پر نیحتماً تا حاال اثر کوکائ 

 دیبودم، با دهیبر گهی. دتونستمی نم گهیترکش کردم. د 

  ریساعت ز هیاز  شتری. رفتم حموم. بکردمیترکش م

 :چک کردم مویکه اومدم گوش رونی. بستادمیدوش ا

تا  یاز س شتریو ب مانی تماس از دست رفته از پ هی

 !از رباب پاسخ یتماس ب
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شده  یچ یعنیاز اضطراب تو سرم به پا شد.  یازمزمه 

رباب مکث کردم و بعد   یشماره  یرو یبود؟ کم

زده که  وحشت  ییشو گرفتم. جوابمو داد، با صداشماره

  :از حد معمول بلند بود شیب

 ن؛یخانوم. خدارو شکر که باالخره زنگ زد نیسالم ثم-

  دیتو رو خدا زود خودتونو برسون

 

 یصدا ینهیکه از پس زم  مارستانویب یبلندگو یصدا

 .بست خیتنم  دم،یرباب شن

و خودمو رسوندم  دمیلباس پوش  یچجور دمینفهم 

  .مارستانیب

  شوازمیبه پ  دهیگ پرو رن دهیترس یابا چهره  رباب

 کیاله هم همراهش بود. نزد. عزتکردیم هیاومد. گر

بپرسم   دیچرخی کنه. زبونم نم ستیبود قلبم از ترس ا

  .شده یچ
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 ست،ژه یو یهاتو بخش مراقبت  مانیبهم گفتن پ یوقت

  .شد یپام خال ریاحساس کردم ز

بردنم.  مارستانیب یهایصندل  یکشون تا رو کشون

تونستم بفهمم که  نقدری. همدم یشنیحرفاشونو درست نم

خبر   نیا دنیکرده. و با شن یاقدام به خودکش مانیپ

گرفت و   شیباور، حس کردم قلبم آت رقابلیناگوار و غ

 .سوخت منه یس

 مانی. همون موقع دکتِر پدیمالیهامو مرباب شونه  

  :دیرس

  ؟یشما همسرش -

 

  .تکون دادم سر

 

. حالش خوبه. شانس آورده! اگه فقط د ینگران نباش-

 دونهیخدا م مارستانیرسونده بودنش ب رترید قهیپنج دق

 میکنیبشه، منتقلش م داریکه پا طشی. شراشدیم یچ

  بخش
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  نمشیبب خوامیم-

  ستیامکانش نفعالً -

  :ستادمیکمک رباب سرپا ا با

دکتر فقط چند  یآقا کنمی ... خواهش منمشیبب دیبا-

  لحظه

 

 مییداد و راهنما مارستانوی رنگ ب یبهم گان آب پرستار

روش بود.  بهش ماسک   مانیکه پ یکرد سمت تخت 
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. به زدیم یوصل کرده بودن. پوستش به کبود ژنیاکس

 .کردی نگاهم م فروغیو ب حالی ب یهوش بود. با چشما

  :ه یگر ریزدم ز 

  وونهید یکرد کاری... چمانیبا خودت پ  یکرد کاریچ-

و با رخوت پلک زد و دستشو باال آورد تا  آروم

  :دو تا دستام گرفتم نیماسکشو برداره. دستشو ب

  یبگ خوادینم یچی نگو... ه یچی... هششیه-

ازم خواست  متیموندم. پرستار با مال ششیپ قهیدق چند

سردشو  یشونی. اشکامو پاک کردم و پرونیبرم ب گهید

  :و بهش گفتم دمیبوس

  . باشه؟مانی منتظرتم پ رونیب نیمن هم-

 

   .نگاهم کرد  فقط

 

اله هنوز منتظرم  سالن، رباب و عزت یرفتم تو  یوقت

بودن. ازشون خواستم برن خونه. رباب قبول نکرد و  

  .خونه میاله رو فرستاد. عزتمونهیگفت که همراهم م
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فرصت شد که رباب اونچه که اون روز بعد از  تازه

رفتن من از خونه، اتفاق افتاده بود رو، مفصل برام 

  :کنه فیتعر

 ن،یشما از خونه رفت نکهیا ساعت بعد از هیخانوم -

 یسراغتونو گرفت. وقت ن ییپا یخان اومد طبقه مانیپ

  یخون جلو ن،یمن گفتم با چمدون از خونه رفت

اله رو گرفت به باد چشماشو گرفت. اول منو عزت 

که چون خودش  میخان گفت مانیشماتت. ما هم به پ

 مانیخبر داره. پ شمااز رفتن  میخونه بوده، ما فکر کرد

باال و تا موقع شام   یرفت طبقه تیان با همون عصبانخ

  .ومدین نییپا
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باال تا صداش کنم   یرفتم طبقه دم،یشامو که چ زیم ...

سر رفتم اتاق  هیشام بخوره. تو اتاقتون نبود.  ادیب

  امرزیمهناز خانوم خداب

 

شد و اشک   قراریب دیحرفاش که رس ینجا یبه ا رباب

  :خت یر

  ؟یبهش چ میدیرسیخانوم خدا بهمون رحم کرد اگه نم-

  :اشکشو با چادرش گرفت و گفت نم

  یآهن لهیخان خودشو با طناب، از م مانیپ دمیرفتم د-

  ...کرده زونیجلو تراِس اتاق، آو
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دادم.  هیتک یصندل یبستم و سرمو به پشت چشمامو

بشنوم. حالم    خواستمی. نمدمیشنی ربابو نم یحرفا  گهید

  نیکه خدا بهم رحم کرده و ا شدیبود. باورم نم بیعج

  شهیاز پشت ش رفتمیاز سرم گذرونده. مدام م بتویمص

  دمیلشو از پرستارا پرسو انقدر حا کردمینگاه م مانویپ

  .که همشون زله شدن از دستم

. خدارو مارستانیب یرفتم نمازخونه یتاب یشدت ب از

کردم و  هیگر ریدل س هیجز من اونجا نبود.  یشکر کس

 شد،یم شی زیچ مانیشکر به جا آوردم. اگه پ یسجده

  .کشتمیقطعاً منم خودمو م

نشونه از طرف خدا  هیاتفاق به چشم  نیکردم به ا یسع

من  نیبهم بگه: "بب خواستینگاه کنم. انگار که خدا م

نکردم.  یول رم، یازت بگ شهی هم یبرا مانویپ تونستمیم

هر   ،یدار مانویلطف و رحمتم شامل حالت شد؛ االن پ

  یمخمصه انداخته ول یخودش و تو رو تو مانیچند پ

  یپس ناسپاس یکنار خودت دار مانویبه هر حال پ

  ".نکن
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مو از دست رفته یرویباعث شد توان و ن نیهم و

  .یکنم و برگردم به زندگ یابیباز
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لحظه   هی یمنتقل کردن بخش. حت مانویروز بعد پ صبح

  ایآوردن آب  یبرا  خواستمی. تا مکردیهم دستمو ول نم
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پنهان  یو ترس  یبا نگران رون،یاز اتاق برم ب ییچا

  .«ای»زود ب  «ی گردیبرم ی»ک  «یری»کجا م دیپرسیم

  میو بعد برگشت میموند مارستان یتو ب م یروز و ن کی

گذاشتم.  ونیرو با دکتر نوربخش در م هیقض نیخونه. ا

 یوقت گفتیتنهاش بذارم. م دی»نبا گفتیدکتر م

  گفتی. مشترهیبره سمت مواد ب نکهیتنهاست احتمال ا

  .«باشه یافسردگ تونهیهم م  یعلت اقدام به خودکش

 

 مانویپ کردمی جرات نم گهی شده بود. د شتریمن ب ترس

 مانیبه کابوس شده بود. پ لیتبد یتنها بذارم. زندگ

  یحت گهینکرد. من د  یدوباره قول داد ترک کنه، ول

بکنم،   تونستمی. نمکردمیفکر رفتن از خونه رو هم نم

تنمو   یداشتم، بدجور شیپ یکه از دفعه  یتلخ یتجربه 

برم  دمیترسیزهر چشم گرفته بود. م زملرزونده بود و ا

  .دوباره قصد جونشو بکنه مانیو پ

برد و از اون به  یمسئله پ نیهم به ا مانی متأسفانه پ و

هر   گهید رم،ینم ششیاز پبعد چون مطمئن بود که 

  .کردی م خواستیدلش م یکار
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هر   لینتونست. اوا یترک اقدام کرد، ول یبرا صدبار

 دواریو ام کردمیباور م کنم،یترک م گفتیدفعه که م

  یدواریو ام یهم دلدار  مانیو با شوق به پ شدمیم

از دست داده   دمویکامالً ام گه یاواخر د نیا ی. ولدادمیم

  .بودم
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  یبه رو یزی چ أسی نیاز ا  کردمیم یهر چقدر هم سع 

 زدیاز ترک م یحرف  مانیهر وقت پ شد؛ینم ارم،یخودم ن

 رفتمیو م گردوندمی تلخ و ناشکوفا رومو برم یبا لبخند

 .شدمیکار خودم. به مرور فرسوده م یپ

هاشور   میمشک یموها نی ب دیسف یکه تارها دمیدیم 

غم باالخره منو از پا  نیا کردمی. با خودم فکر مزنهیم

  .. دائم استرس داشتمارهیدرم

 

مرموز  یسردردها یبود: دوره یاز زندگ یبد یدوره

رنج و عذاب،   یجون َکندن، دوره یدوره ان،یپایو ب

  .یو فرسودگ یخستگ  یدوره

ها با . صبحبردی خوابم م یروح یبا اشک و درد هاشب

  داریهم شروع شده، ب گهیروز دردناک د هی نکهیفکر ا

 .شدمیم

ده بار مواد   ی که در روز باال دیرس ییبه جا مانیکار پ 

کارگاه هم  یبه کارا یحت گهی. دکرد یمصرف م

ر کارگاه زنگ زد. گفت که  روز حسابدا هی. دیرسینم
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  یو چون کارگاه اوضاع خوب دهیتلفنشو جواب نم مانیپ

نداره، مجبور شده که به خونه زنگ بزنه. بهش گفتم 

و تلفنو قطع   امیبه کارها م یدگیرس ی که خودم برا

  .کردم

  یجلو مانیپ رون،یاز خونه برم ب خواستمیم یوقت

 .رمیکجا م دیراهمو گرفت، پرس
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  :براش گفتم. گفت انویجر

  رمی. خودم بعداً میالزم نکرده تو بر-

 ایتو که  ؟یکه بر یکنیاصالً تو وقت م ؟ی کِ  یعنیبعداً -

 یکوک  یرو ای یمست

  

 نوینداشت که ازم درشت بشنوه. ا نویوقت طاقت ا چیه

گرفت و هولم داد  فمیشد. از بند ک یکه گفتم عصبان

تعادلمو حفظ کردم تا نخورم   یوسط سالن. به سخت

  :پوستم کلفت شده بود! گفتم گهی. دنیزم

دو ماهه حقوق   گفتی. حسابدارت ممانیلج نکن پ-

 . بذار برم یختی کارگرا رو نر

  

. به رفتی. خودشم نمرونینکرد. نذاشت برم ب قبول

مواد، اشتهاشو از دست  ادیخاطر مصرف مداوم و ز

  یکم شده بود. عصب یداده بود و وزنش به طرز فاحش
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. کردیشک م یبه همه چ  یو پرخاشگر شده بود. گاه

به مصرفش  مانیدکتر بهم گوشزد کرده بود که اگر پ

بدون  گهید مانی. پشهب کوزی ادامه بده ممکنه دچار سا

  داً یکنه، شد یدرست زندگ  تونستینم نیمصرف کوکائ

. افسرده  شدی خوشحال نم ی چیش شده بود. از هوابسته 

که دوست داره خودشو  گفتیعلناً م یبود. گاه دیو ناام

 .بکشه

. با بردیها از استرس و وحشت خوابم نمشب یمن بعض 

 یحقوق عقب افتاده الیخی ب تونستمینم نایا یهمه 

  .را بشمکارگ

رفتم کارگاه. حسابدار   مانیبعد، دور از چشم پ روز

  یبرا رویچند ماه اخ یهاحساب  ،یمظفر یاونجا، آقا

  یمن. عالوه بر حقوق کارگرا، برا شیآورد پ  یبررس

 .بودن دهیچک کش یهم کل هیمواد اول  دیخر

 

 

 

 

@
mahbookslibrary



, [25.04.21 09:21] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 574پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  نطوریکه از گاوصندوق خونه برداشتم و هم ییهاپول  با

ها رو پرداخت کردم. حساب  از حساب خودم، حقوق 

ها پول الزم پاس کردن چک  یبود و برا یکارگاه خال

 .بود

گفتم. احساس خطر   مانیرو به پ هیبرگشتم خونه و قض 

وجود داره.   یکه احتمال ورشکستگ دونستیکرد؛ م

و وضع بازار، نرخ دالر و   یاقتصاد یهام یتحر

پشت سر هم، باعث شده بود اوضاع تو  یهااعتصاب

  .تهران هم خوب نباشه
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از   شویریگمیتو عالم خودش بود و قدرت تصم مانیپ

  رید نکهیدست داده بود. مجبور شدم خودم، قبل از ا

که حاج محمد سر عقد  ینیکنم. سند قطعه زم یبشه کار

دادم تا برام  لیتحو مانیپ لیبهم داده بود رو به وک

. کردینم تیها کفاپاس کردن چک  یبرا  یبفروشه؛ ول

که تو  ییهانیو گفتم ماش دمزنگ ز یناچار به مهد

 ایبه دن ریدرگ یبرامون بفروشه. مهد میتهران داشت

  داشت که اصالً  یریاومدن پسر دومش بود و انقدر درگ

حداقل بخواد بدونه که  ایبپرسه.  مانویرفت حال پ ادشی

بابت  نیبفروشم. البته از ا نارویماش خوامی چرا م

از  دومک  چیخوشحال شدم. چون تا اون موقع به ه

  یزیچ مانیپ تیمون در مورد وضعخونواده یاعضا

  .نگفته بودم

نبود  یخوشحال یجا یها رو پاس کردم. ولچک  باالخره

شکل، با   نیبه ا مانی پ یهاییچون گردوندن دارا

ممکن نبود.  ن،یقطعه زم هیو  نیفروختن چند تا ماش

 .درست داشت تیری مد هیبه  ازین
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ً یهم که تقر مانیپ شده بود. اُفت درآمدش  نیخونه نش  با

مختلف   یهاک ینیو رفتن به کل ریاخدو سال  یکیتو 

باعث  ن،یدائم کوکائ دیترک و از همه مهمتر خر یبرا

  .فتمیشد به فکر راه چاره ب

و   نیچندتا از بهتر مان،یپ یمشورت وکال و حسابدارا  با

  نطوریکارگاه و هم تیریمد یکارمندهاشو برا  نیترنیام

و خودم هر    میکارخونه و فروشگاه تهران انتخاب کرد
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 بیترت نی. به ازدمینظارت سر م یبرا کباریچند وقت 

  .گرفت یکارها سر و سامون

 طیشرا شد،یاز خونه بهتر م رونیب طی چقدر شرا هر

 یبدتر هم رابطه  ی. از همه چشدیم ترم یخونه وخ

  .بود مونییزناشو

. مجبور  کردیهربار قبل از رابطه مواد مصرف م مانیپ

 ینتونستم به رو دمیفهم نویا یبود که بکنه! منم وقت

تحمل رابطه رو   گهیو د شدی. حالم بد مارمیخودم ن

اتاق   هیها تو خوابمو جدا کردم و شب  ینداشتم. جا

از  ترحال یتر و بهم افسرده مانی. پدمی خوابیم گهید

 نیبکنه و ا یاعتراض هیقض نیه اب وادبود که بخ یاون

 .دادیعذاب م شتریمنو ب

 

از درجا زدن  مان،یخسته بودم. از خودم، از پ یاز زندگ 

 .رو دور باطل، از خواستن و نتونستن خسته بودم

 

 

@
mahbookslibrary



 

 

, [25.04.21 09:21] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 576پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

. الغر کردیم تمیاذ مانیپ  تیوضع دنید  شتریهمه ب از

شده بود. کم حرف شده بود. رنج  فی شده بود. ضع

  حالشیب یهنوزم برق غرور تو چشما  ی. ولدیکشیم

باز هم  نی. از ضعف خودش خبر داشت و ادیدرخشیم

  .ترش کرده بودحساس 
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  یعصبان د،ی خودش د یدفعه که نگاه متأثر منو رو هی

مثل گذشته محکم و   کردیم یکه سع ییشد و با صدا

  :نبود، گفت یمصمم باشه ول

 ؟ینیمنو بب یکه بدبخت ی موند ؟یبرو... چرا موند-

تا   زنمیخودمو دار نم گهید ی راحت اگه بر   التیبرو... خ

چرا  ؟یکنی. چرا بهم ترحم میریعذاب وجدان نگ

از خودم  نیاز ا شتریب یشیچرا باعث م  ؟یکنی م رمیتحق

 نبستم. بذار برو  ری ه زنج... به پاهات کادیبدم ب

  

بود.  ریاس ششیدلم پ ینبسته بود ول ری پاهام زنج به

از  مانیمسئله دل بود! عاشقش بودم هنوز. عشق پ

بود. هر چند که چند  دهیکش شیهمون اول قلبمو به آت

 میکه با هم داشت یبیپر مالل و پر فراز و نش یسال زندگ

 ریفروکش کنه، اما ز شی آت  یهاباعث شده بود شعله

سوسو  یاداغ و سوزنده شی آت زمقلبم هنو یخاکسترها

  .زدیم

  :سرشو تو آغوشم گرفتم مان،یسمت پ رفتم
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حرفا...  نیبا ا یدیحرفارو نزن عشق من. زجرم م نیا-

وقت  چی. هنم یو حقارتتو نب  رمیبم کنم،ینم  رتیمن تحق

  رمینم شتی. از پکنمی ترکت نم

به حال من بغض کرد و  مانی. پمیهر دو سکوت کرد بعد

   .کردم هیگر مانیمن به حال پ
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حوادث سرعت  شبردیافتاد که به پ یشب اتفاق هی

   .دیبخش

از همون  یکیتابستون بود.  یها از شب  یکی

تر از تنگ دل و تنها، سخت  یآدما یکه برا ییهاساعت

و  نیاز زم یجهنم  یی. گرماشهیم یسپر  گهیساعات د

 .دی باریآسمون م

از سر شب سردرد داشت. تلفنش زنگ زد.  مانیپ 

ماه، حس ششمم  نیبعد از گذشت چند یچرا ول دونمینم

  .زنگ زده مانیبه پ مانیکه ا گفتیم

حرف   یش بشنوم، چون برااز مکالمه  ی زیچ  نتونستم

بودم  موقعیتلفن ب نیباال. تو فکر هم یزدن رفت طبقه

باال   یاز طبقه  نیبا زم یبرخورد جسم یکه صدا

  یکه اون روزا، طبق حس ییتوجهمو جلب کرد. از اونجا

و   مهیسراس فته،یب یش منتظر بودم اتفاقهمه  ،یزیغر

که  مانیپ  یگوش دنیرفتم. با د ها رو باالبا عجله پله 

  .شد شتریوسط راهرو افتاده بود، استرسم ب
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 گهی. ددمی صداش کردم و به سمت اتاق دو ینگران با

و  حرکتیکه ب دمشید مانوی: پشدیبدتر از اون نم

و رفتم  دمیکش غیجلو در اتاق افتاده بود. ج جونیب

  :بلند کردمکنارش زانو زدم و سرشو 

قربونت   هیچ ؟یشد یچ مانیجانم... پ مانی... پمانیپ-

 برم تو رو خدا حرف بزن

  

نه، قلبم بود  مانیبود؛ انگار پ یاتکان دهنده یصحنه 

 .زدیدستام پر پر م نیاومده بود و ب رونیب منهیکه از س
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. آب کردینم یار یحرف بزنه زبونش  کردیتقال م مانیپ

و تاب  چیشده بود. پ زونی لبش آو یدهانش از گوشه

بکنه. دستشو گرفتم اما  یحرکت تونستیاما نم خوردیم

کنار تنش افتاد. وحشت کردم.  حسیدستش شل شد و ب

 ی. کارکردمیاز خدا التماس م  کردمیالتماس م مانیاز پ

 .کنمب  تونستمینم

گوش خراش من، رباب  یادهایو فر غ یج یاز صدا 

با  دمشیها که ددوان دوان خودشو رسوند باال. سِر پله 

  :و ترس گرفته بود گفتم غیکه از ج ییصدا

  زنگ بزن اورژانس-

 

رو گذروندم. باالخره   یو هولناک  ریتحمل ناپذ لحظات

و با   سرمهی . روح از تنم رفته بود. آسدی اورژانس رس
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لرزون دنبال  یو نفس دهیپر یوق زده و رنگ ییچشما

 .دمیدوی پرستارا م

شد.   یدگیرس تشیبه وضع  عیسر یلیخ مارستان،یتو ب 

 .مختلف روش انجام شد یها ش یآزما یکل

 

 ...سکته کرده بود مانیپ 

 

زد.   خیخبرو بهم داد، تموم بدنم  نیدکترش ا یوقت 

. دلم به هم دیلرزی. انگشتام مدیلرزی زانوهام م

. رنگ پوستم مثل گچ یبهداشت سی. رفتم سروخوردیم

پوستم  ر یز یکه انگار خون یشده بود، طور دیسف

  .نهیها بودم. زل زده بودم به آ. مثل مردهستین

  نیا دم؟یدیم دیبا نمیا شد؟یمن تموم نم یها یسخت چرا

من تَه  یهایبدبخت  گذروندم؟یاز سر م دی هم با بتویمص

شوهر معتاد که سکته کرده رو  هیداشت اصالً؟ حاال با 

 کردم؟ی م دیبا کاریافتاده بود، چ مارستانیتخت ب
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و موج  دیکش ریکمرم ت مان،یپ تیو با فکر به وضع 

 .سرما بهم هجوم آورد
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 ن یا تونستمینم یی... تنهارفتیداشت از دستم م مانیپ

  یخالصم بود. ضربه کار ر یت نی. اارمیدووم ب تویوضع

 نیاز ا شتریب گهیبود. د دهیبود و کارد به استخونم رس
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و عمق فاجعه رو  دادمیم فی تخف طویوخامت شرا دینبا

و  دمیکش رونیمانتوم ب بیاز ج  موی. گوشکردمی انکار م

  .کردم نییلرزون باال پا یبا دستا طبامومخا ستیل

 زدم؟یزنگ م دیبا یک به

و  نیتر از اقبل ومد،یبه مامان؟ نه... نه... مامان اگه م 

باشه به من فکر  مانیکه به فکر پ  نیاز ا شتریب

  .کردیم

چشمم افتاد به  یکه اتفاق گشتمیرو م ست ی ل همچنان

  .اسم حاج محمد

  .آره

فکر نکردم.  گهیبود. د نهیگز نیمحمد بهتر حاج

 یزدم. وقت  هیتک واریشو گرفتم و به دشماره درنگیب

  :هیگر ر ی زدم ز اریاختیب دمیشن یصداشو تو گوش

 

 نیالو... سالم پدر جون. منم ثم-

  

***  
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  یها، توبندرعباس که من ساعت دیرس یمحمد وقت  حاج

 یوارایقدم زده بودم. به د مارستانیب یطوالن  یراهرو 

 یکه از اتاق ی کرده بودم. از تموم کسان هی تک مارستانیب

 دهیحالشو پرس ومدن،یم رونیتوش بود، ب مانیکه پ

بودم. دعا کرده بودم. خدا رو صدا زده بودم و آخر سر  

و ناراحت   یآهن یهایبه صندل وارن یمو جنهم تن خسته 

  .سپرده بودم مارستانیب

 یچشمام بسته بود. دست پهن و گرم ینبودم ول خواب

  :مو لمس کردشونه 

  دخترم؟ نیثم-
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و مهربون حاج   ریپ یباز کردم و به چهره چشمامو

  :محمد نگاه کردم

  !نیسالم پدرجون. باالخره اومد -

  :شدم. بازومو گرفت و کمکم کرد بلند شم زیخ مین و

  مان؟یکجاست پ ه؟یچه حال نیشده بابا جان؟ ا یچ-

  پدرجون رهیداره از دستمون م مانیپ-

 

کرد   یسع یش برگشته بود ولبود و رنگ چهره  نگران

که از ترس و  یدلگرم کننده بهم بگه. به من یچند کلمه 

. دمیلرزیبه خودم م ،یبه اون گرم یسرما تو هوا 
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هام  ساعدش گرفته بود، دور شونه ی کتشو که رو

و به سمت  یهمون صندل یانداخت و منو نشوند رو

  .شهب مانیحال پ یایدکتر رفت تا جو

 

 یبه سالمتصحبت کردن راجع  یکه برا یشب وقت اون

که من به    یحاتیبا توض م،یبه اتاق دکترش رفت مانیپ

مطلع شد.  مانیپ ادیدکترش دادم، حاج محمد هم از اعت

 ی جا خورد. سکوت کرد. اخم کرد و چشما

  .من کرد یسرزنشگرشو روونه 

خبرش نکردم. کل   نیکرد که چرا  زودتر از ا گله

که  گفتم  نمیا یکردم و حت فیاتفاقات رو براش تعر

 هیقض نیا دنیداستان نقش داره و فهم نیتو ا مان،یا

  .تر کرد ظی اخمشو غل

و گذرا بوده   فیخف یسکته   هی نیبهمون گفت که ا دکتر

مجدد  یاحتمال بروز سکته نکهیصبر کرد و ا دیو با

  یکه هوا روشن بشه با حاج محمد تو ی هست. تا وقت

 .میموند مارستانیب
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بهم اصرار کرد که برم خونه و فردا صبح  یهرچ

صبح بود که   شیبرگردم، قبول نکردم. هوا گرگ و م

بره تو اتاق و  تونهیم مونیکیپرستار بهمون گفت که 

  .نهی بب مانویپ
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چشمم به   یاما وقت نمشیتو دلم نبود که برم و بب دل

دلم  یحاج محمد افتاد، پا رو یو پدرانه نینگاه غمگ

  :گذاشتم

  پدرجون نیشما بر-

 

اما  دونستیم حال دلمو م محمد از رنگ رخساره  حاج

پسرش غلبه کنه. با  دنی و ولع د ینتونست به دلتنگ

 نیقدردان و شرمنده نگاهم کرد و دستمو ب ییچشما

  :دستاش گرفت و فشرد

  ممنون دخترم-

  .رفت مانیپ دنید یبرا و

که از  یایشون یافتاده و پ ییهابعد با شونه  قهیدق چند

. دمیازش پرس مانوی. حال پرونیاومد ب زد،یعرق برق م

  :لبخند زد و گفت یبه تلخ

 دهیهمه مدت پدرشو د نی. بعد از امعرفتیب یپسره-

  !کلمه گفت هی. فقط گزهیانگار نه انگار. ککشم نم یول

  گفت؟ یچ-
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  !نیگفت ثم-

  درست حرف بزنه؟ تونستیم-

تا فردا  گفتیآره دخترم. تکلمش برگشته. دکتر م-

  شهیبهترم م

 کمیخونه  نیپدرجون بر نیخسته شد یلیشما خ-

  ششی. من هستم پنیاستراحت کن

  بابا جان یتوام خسته شد-

  نیمن خوبم شما بر-

  زنمیسر به مهناز م هی رمی. مرمیخونه نم یباشه ول-

  :نگاهش کردم. اضافه کرد یسؤال

  امیو م رمیگیسر خاک. از اون طرفم صبحونه م  رمیم-

 

***  
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نگه داشتن. اوضاعش   مارستانیب یپنج روز تو مانویپ

دکتر بهم گفته  یبه حالت نرمال برگشته بود. اما از وقت

مجدد هست، من مدام اضطراب   یبود که امکان سکته 

! کف دستام عرق یداشتم. اون هم نه اضطراب معمول

برام دشوار  دنیو نفس کش  دیخشکیو ته گلوم م کردیم

  .شدیم

تو  یشتریب مدت مانیپ خواستیبه من بود که دلم م اگه

به  یبمونه، چون اونجا امکان دسترس مارستانیب

  .نداشت؛ اما بعد از پنج روز مرخصش کردن نیکوکائ
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شده، حاج محمد  صی ترخ مانیحاال که پ دمیترسیم

خونه و حاج  میدیرس یبخواد برگرده تهران. اما وقت 

گفت که اتاق  کردیمحمد رو به رباب که اسپند دود م

آسوده شد و لبخند زدم.  المیه کنه خمهنازو براش آماد

  :گفت یحاج محمد رو به من، به شوخ

  عروس؟ یمهمون دار یحوصله -

 

بود. از  یعمق گرفت. حضورش برام قوت قلب لبخندم

  هییبهم گفته بود دنبال جا ی. حت خوردیُجم نم مانیکنار پ

 نی. حاال دلم به امیترک ببر یبرا مانویپ میکه بتون

. تو ستمیبال دست تنها ن لیس نیتو ا گهیخوش بود که د

و حضور حاج محمد دلگرم    تیچقدر به حما طیاون شرا

تا  میکردینم  یخال مانویدور پ شدیکه م  ییبودم. تا جا

  .سمت مواد نره

 

حواس پرت شده بودم: واسه  کمی  ریخاطر اتفاقات اخ به

که کم هم نبودن، سر وقت بهش  مانویپ یداروها  نکهیا
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برگه نوشتم و زدمش به در  هی یبدم، زمانشونو رو

 .کردمیفعال م ممیآالرم گوش یکارو واسه محکم  خچالی
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با  مانمی طور مراقب پ   نیا دیدیم یمحمد وقت  حاج

.  کردیمهربون و لبخند آرومش نگاهمون م یچشما

 .شدیاضطراب منم کم م ینجور یا
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حاج محمد عادت داشت هر روز دم غروب زود شامشو  

. هر روز صبحم،  دیکشیخوانسار م ونیبخوره بعدشم قل

 رفتیگرما شروع بشه، م  دادیب نکهیزود قبل از ا یلیخ

  .سرخاک مهناز 

 

خوابمو   یجا شد یروم نم گهی با حضور حاج محمد د من

جدا کنم و دوباره برگشتم اتاق خواب خودمون.  مانیاز پ

 زیم یجلو  یشب وقت  هی نکهیگذشت تا ا یچند شب

موهام   ینشسته و غرق در فکر، شونه رو رو شیآرا

و اومد پشت   دیخز نییتخت پا یاز رو مانیپ دم،یکشیم

 .ستادیسرم ا

. شونه رو از دستم گرفت و شونه  میدهر دو ساکت بو 

  .زدن موهامو از سر گرفت. بعد موهامو بافت

از  یمبهم ی. هاله میجا بلند شدم. رخ تو رخ شد از

  :گفت مقدمهیاشک ته چشماش بود. ب

ت واسه  یزیاز آزار و عذاب چ  ریکردم. غ تتیاذ یلیخ-

 نمیرینداشتم. حاللم کن ش
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 دمیبه روش پاش یافشرده شد براش. لبخند خسته  قلبم

  .و به انگشتام نگاه کردم

  ن؟یثم-

تر بود. کردم. حاال اشِک تو چشماش واضح نگاهش

  :گفتمش

  بله؟-

  ؟یهنوزم دوسم دار-

 

. بغض دی لرزیبه انگشتام نگاه کردم. لبام م دوباره

شد. به  نیسنگ هیگذشت. ثان ی. لحظاتفشردیگلومو م

  .م گذاشت و سرمو بلند کردچونه  ریانگشتشو ز ینرم
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با ترس و  یاونجور یصورتش نگاه کردم. واسه چ تو

به  دیو ام می با ب یچرا اونطور  کرد؟یواهمه نگاهم م

لرزونم زل زده بود؟ مگه به عشقم شک کرده  یهالب

  بود؟

  :فرو دادم و در جوابش خوندم بغضمو

تو  الیمرا خ گریکه چون ز تو بگسستم / د یپنداشت»-

آتش / بر جان  نیکه جز ا متی/ اما چه گو  ستیدر سر ن

 **«ستین گرید یمن شراره

 

دار و خاموشش  تب  یهالب ی رو یسست و لرزون لبخند

  .نشست
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  ازین یچشما یو گردنش قرمز شده بود. وقت صورت

. سمت در رفتم دیزد، نگاه من رم مهیتنم خ یآلودش رو

  :و گفتم

  ارمی برات شربت ب  رمیگرمته! م-

 یبازوها  ن یو منو از پشت ب دیدو قدم بلند بهم رس با

  :گرمش گرفت

  خوامی. تو رو مخوامی شربت نم-

 

هم گذاشتم. با  ی. چشمامو رودیدنمو بوسپشت گر و

  :گوشم گفت یتو ششی مثل آت یهالب

  دلم برات تنگ شده-

 انی جر رشیز  یهمچنان سرد بود. انگار که خون پوستم

  .نداشت

  گهیمهربون باش د ن؟یثم-

 ش،یو آت خی نیتو جدال ب یبودم. ول خی قالب  هی مثل

   !سکه برنده شهی آت شهیهم
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و  دیم کنار زد و جاشو بوسشونه  یلباسمو از رو بند

  .دی و بوس دیبوس

که در  یازیتا عاقبت طاقتم از کف رفت. ن دیبوس انقدر

  .دیشد و سر به فلک کش داریمن خفته بود ب

 

*** 

 فروغ فرخزاد**
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بدنم شده   یتو حاالت عموم  یراتییبود متوجه تغ یمدت

.  خوردیغذا دلم به هم م یبود. از بو تیم اذ بودم. معده

 .دادمینم یتیو اهم کردمیم یمحلیب رات ییاما به تغ

بودن رفتم تو  یروز که همه تو چرت بعد از ظهر هی 

  .آشپزخونه

رو  خیبخورم.  خی خواستیدلم م یواروونهیطرز د به

کوچولو رو  یقالب  خِ یدندونام و بجوم. با ولع  ریبذارم ز

بعد   یکردم. کم زشیدهنم گذاشتم و با دندونام ر یتو

  .رباب اومد آشپزخونه

  :با لبخند نگاهم کرد. گفتم خورم،یم خی دید یوقت

  ه؟یچ-

غذا دل   یهم از بو  یخانوم. سر ظهر شاالیباشه ا ریخ-

  نیآشوبه شد

  :نما شددم. لبخندش دندونزل نگاهش کر زل

 نی. به گمونم آبستن شدشاال یمبارکه ا-
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  :دمیبه رباب توپ  یغ یج یصدا با

  خیگفته؟!... من فقط گرمم بود اومدم  ی! نه... ک ؟یچ-

  بخورم

زده و مضطرب شروع کردم تو ذهنم دو دو تا وحشت  و

چهار تا کردن و حساب روز و ماه و هفته رو شمردن. 

احوال بودم که  نیتر شدم. تو همو هر لحظه مضطرب 

 یو حاج محمد، منو به طبقه  مانیپ یبگو مگو یصدا

  .باال کشوند

 

 دهیکش نیدوباره کوکائ مانیکه پ دمیفهم یکمال بدبخت  در

  هیتک واریبه د دی. ناباور و ناامدتشیمحمد هم دو حاج 

  .رفت ادمیزدم و حرف رباب از 
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 مانیبه حال زارمون غصه خوردم و غصه خوردم. پ 

دستاش گرفته   نینشسته بود و سرشو ب ن یزم یهم رو

 .خاروندیشو مکله یعصب یو با حرکات

  .نداشت مانیپ یسابقو رو ریتأث گه ید نیکوکائ 

  یو سرخوش یانرژ کرد،یهر دفعه مصرف م لیاوا

  یرفت، برا شیپ یاما هر چ دادیبهش دست م یادیز

برسه  هیاول یو انرژ  یبتونه دوباره به اون خوش نکهیا

  .کنه ادیمجبور بود مقدار مصرفشو ز

ترک کنه و  گرفتیم میآخرا هم که هر بار تصم نیا و

 یی رویو ن یبعد از مصرف نه تنها شاد د،یکشیدوباره م
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بعد از مصرف افسرده و  یکه کم شدینم بشینص

  .شدیسرخورده هم م

 

نشسته بود و تو چشمامون   نیزم یحاال که رو مثل

  د،یشد یاز وابستگ ریغ نیکوکائ  .کردی نگاه نم

و  یاعصابیمزمن، سکته، ب یاز کار افتادگ ،یافسردگ

 ...یچینداده بود. ه مانیبه پ یچ ی ه یقراریب

  یو در هم شکستن من ختنی به هم ر نایا یتازه به همه  

 .اضافه کنم دیش بودم رو هم باکه خونواده

ش  که همه  مانیپ یعهد شکن نیا دنیمن د یبرا 

نبود. هر   ید یجد زیچ کرد،یو نم کنمیترک م گفتیم

 فتاد،یچند بهش عادت نکرده بودم و هر بار که اتفاق م

حاج محمد که تا  یول شکست،یم از نو مقلب بندخورده 

خونه، و   یفقط با حضورش تو کردیاون لحظه فکر م

 قتیحق دنیکرده، با فهم رکت مانیپ ،یسادگ نیبه هم

  .خورد یسخت  یضربه
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  کینیپوشوند و بردش کل مانیروز لباس تن پ همون

 کی نیکل یهابرگشت گفت که متخصص  یترک. وقت یبرا

باشه.   یبستر یمدت هیتا  مانیدادن که بهتره پ صی تشخ

  :گفتی حاج محمد م

مواظبش    توننیبهتره، اونا بهتر از ما م ینطوریا-

  .باشن
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دو هفته منو  نیاونجا موند. تو ا مانیرو پ یاهفته دو

  .دنشید میرفتیبار م کیحاج محمد هر دو روز 

  یهااز روز قبل مثل زن شتر ی من هر روز ب یهاحالت 

. صد در صد مطمئن نبودم که حامله باشم. شدیحامله م

  .در حال وقوعه یراتییکه تغ ردمکیته دلم حس م یول

رو هضم نکرده بودم و به خاطر   هیقض نیخودم ا هنوز

بگم. تو خونه  مانیاومد نتونستم به پ شی که پ یطیشرا

بود،   دهیرو فهم هیاز رباب که به حدس قض ریبه غ

  .خبر نداشت یکس گهید

 

بدم. صبحِ    یباردار شیگرفتم برم آزما م یروز تصم هی

گرفتن  یماه بود که رفتم برا وریشهر یدوشنبه  نیآخر

ً یکه تقر دمیو فهم شی آزما یجه ینت س که شش هفته با

   .بار دارم

از   دونستمیدارم. اصالً نم یچه احساس دونستمینم

داشته  دیبا یمهمون ناخونده، چه احساس نیحضور ا

  طیانداشت. خودم تو شر یما سر و سامون یباشم: زندگ

@
mahbookslibrary



 یآمادگ مانی... پمانیو پ کردمیسر م یافتضاح  یروح

 پدر شدنو داشت؟

بود که بچه اومده  نی. االن مهم اکردیم یچه فرق  گهید 

  کیاومدن ناخواسته رو به فال ن نیا تونستمیبود. م

  یبشه برا ی ازه یانگ تونستیبچه م نی ا دی. شارمیبگ

 .تا ترک کنه مانیپ

 

 یپارک رو به رو یکه تو شدیم  یساعت کی 

  الینشسته بودم. سرم درد گرفته بود. فکر خ شگاهیآزما

زنگ خوردن   اورد،یبه ذهنم هجوم م نطوریبود که هم

 .هجوم نیشد در برابر ا یسد میگوش
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. با مانیپ دنید میمحمد بود. قرار بود با هم بر حاج

 یزنگ زده که بپرسه کجام و ک دیخودم فکر کردم شا

. جواب که دادم، حاج محمد گفت که: بهش رسمیم

  نکهیا یعنیرفته  کینیاز کل مانیزنگ زدن و گفتن که پ

 .فرار کرده

پشت تلفن ماتم برد. حاج محمد چندبار پشت سر هم   

خودم اومدم. آخرشم بهم گفت که داره  صدام زد تا به 

 زنهیبهش زنگ م یبگرده چون هر چ مانیدنبال پ رهیم

و از منم خواست تا باهاش تماس  دهیجواب نم شویگوش

  .تلفن منو جواب بده دیشا رمیبگ
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 یواقع یبودم. به معنا یعصبان مانیاز دست پ یلیخ

و دار حامله   ریگ نی. تو اکردمیم یچارگی احساس ب

! دونستمیمقصر م مانویبابت هم پ نیبود. از ا یشدنم چ

  .برگشتم خونه   یبا حال خراب

  

هر  م،یزدیبهش زنگ م  یشده بود! هر چ بیغ مانیپ

نداشت. نبود که نبود. اول  دهیفا میگشتیرو که م  ییجا

بودنش احساس   ارادهیو ب یتیمسئولیب  نینسبت به ا

کرده بودم به  دشیتو ذهنم تهد یحت کردم،یخشم م

و  برمیو بچه رو هم با خودم م رمیم ششیاز پ نکهیا

  ینجور یکه بچه داره. و ا هوقت بفهم چیه ذارمینم

 ی دو روز گذشت و خبر ی. اما وقتگرفتمیازش انتقام م

  .داد یخودشو به نگران ینشد، کم کم خشم جا مانیاز پ
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سرش اومده باشه. فکرم تو   ییکه نکنه بال دمیترسیم

روحمو  یره ی. اضطراب شرفتی لحظه صد جا م هی

. خواب نداشتم. چند بار خواستم پناه ببرم به دیمکیم

هر بار، فکر کردن به اون   یآورم. ولخواب  یقرصا

که در بطنم در حال رشد بود،   ییموجود کوچولو

 .برسه یبی آسکه به بچه  دمیمنصرفم کرد. ترس

 

 روز،یتا د نکه یبه خودم فکر کردم. به زن بودنم! به ا 

بود و  مانیپ تِ یفقط از بابت وضع هامیها و نگرانترس 

به سالمت بچه هم به  دنیرس بیحاال ترس از آس
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مشترک  یزندگ ،یهام اضافه شده بود. راستغهدغد

چشم  ،یاز رنج، ترس، نگران  ریزن به غ هی یبرا

در گذشته  ای: آدمیپرسیمداشت؟ از خودم  یچ یانتظار 

تر بودم و که جوون  ییتر نبودم؟ همون وقتاخوشبخت 

که به تاوان دوست  ینیسنگ  یرهای آزاد؟ و فارغ از زنج

داشتن و دوست داشته شدن به دست و پام بسته شده 

  بود؟

 

***  

مثبت  میتست باردار  یجه یرباب گفته بودم که نت به

  ونیقل نکهیشب بعد از ا هیشده، اما به حاج محمد نه. 

 نیخوانسارشو براش آماده کردم و بردم تو سالن، ب

هنوز   مانیپ چرا منو نکهیحرف زدنامون اشاره کرد به ا

گفت  دیدرخشی که از شوق م ییو با چشما میبچه ندار

  وشیکه با وجود داشتن چهارتا نوه که دوتا پسر از پر

  مانویپ یبود، آرزو داره که بچه  یو دوتا پسرم از مهد

 .بوده شینورچشم  مانیهاش پبچه  نیب گفتی. منهیبب
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که   میبود مانیشدن پ بیاون روزا انقدر نگران غ یول

م و جور نشد که به حاج محمد بگم حامله  یطیاصالً شرا

  .نه یبب مانویپ ی بچه  تونهیم یاون به زود

مواظبم بود. بهم  یلیرباب از حالم خبر داشت. خ فقط

خوش رنگ و لعاب و جور   ی. غذاهادیرسی خوب م

غذا  یاز بو ی. من حتدهی. اما چه فاپختیواجور برام م
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 یچه برسه به خوردنش. فقط غذاها شدی هم حالم بد م

 تونستم یبدون بو بودنو م االمکانیکه حت یاساده  یلیخ

مختلف و   یها ینیریش وردنبخورم. عوضش واسه خ

خنک عطشان بودم. عاشق  یهاو شربت  های دنینوش

بزرگ آب هندونه که توش پر از  وانیبودم که ل نیا

نوش جان کنم.  لیباشه رو با کمال م خی  زیر یهاکه یت

ببنده  خیتا  ز یتو فر ذاشتمی مختلفو م یها وهیمثالً م ای

زده  خی لتو به همون حا ی ریگ وهیتو آبم ختمیریبعد م

نفس سر  هیو  کردمی م شیقاشق ماست قاط هی

  .دمیکشیم

 

 هیدر بهشت انبه آماده کرده بود. تو   خیبرام  رباب

  زیبودش، پشت م ختهیر خی ی هاکه یبزرِگ پر از ت وانیل

در بهشت رو با انگشت   خیآشپزخونه نشسته بودم و 

. حاج محمد ناغافل اومد تو آشپزخونه  زدمیم هم ماشاره

  وانیمنو تو اون حالت که انگشتمو کامل تو ل یو وقت

پاک تعجب کرد. اما تا خواست   دید فرو کرده بودم،

. لبمو رونی زنگ خورد و رفت ب شیبگه گوش یزیچ

  خواستیبود که دلم م یاریچه و نی . آخه ادمیگز
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با انگشت هم بزنم؟ رباب با خنده  هاموی دنینوش

  :گفتیم

شما بود خانوم. اون  هیشب ارشیمنم و یخواهرزاده -

تو   زهیرو بر خیآب زرشک پر از  خواست،یدلش م

  .پارچ و سر بکشه
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 یبودم. کدوم زن نیبخندم. غمگ تونستمیمن نم یول

 نیتازه اون هم اول ش،ی دوران حاملگ  خوادیدلش م

داره و   ادیکه شوهرش اعت فته یاتفاق ب یوقت ش،یحاملگ

و   ستیهم ازش ن یهم فرار کرده وخبر کی نیتازه از کل

 .ساصالً خبر نداره که زنش حامله  یحت

قلبم چنبره   ی که رو یایروز بعد با تموم غم و ناراحت 

از  دیرفتم دکتر. با یانجام سونوگراف یزده بود، برا

ساعت   یبرا منه ی. نوبت معاشدمیسالمت بچه مطمئن م

  نهیمعا یکه برا یباردار یهام زنهفت عصر بود. تمو

اتاق انتظار نشسته بودن،  یاومده بودن مطب و تو

. دلم سوخت و ناخواسته آه  بودنهمراه شوهراشون 

  .دمیکش

  یمطب زن یِ نوبتم برسه ساعت هشت شده بود. منش تا

زمخت.   یهم رفته زشت! با حرکات و رفتار یبود رو

اسممو خوند و   یمنش یساعت معطل هیباالخره بعد از 

 .رفتم تو اتاق دکتر

 

@
mahbookslibrary



نداشت و وضع و  یمشکل  چیخوشبختانه بچه ه 

دکتر از کنار تخت   یاوضاعش کامالً نرمال بود. وقت

سونو بلند شد و بهم دستمال داد تا شکممو پاک کنم، 

  :لب گفتم ریزدم و ز یناخواسته لبخند

  !یفسقل یخوبه که سالم-

 

آسمون، رنگ   رون،یزشکان که اومدم بساختمون پ از

روندم.  ایغروب بود. پشت فرمون نشستم و سمت در

 دمید یی. از دور تابلوکردمیم یقدم زنان خط ساحلو ط

و  کیخنک«. رفتم نزد ریکه روش نوشته بود »آب انج

  :بهم بده و اضافه کردم ریآب انج وانیل هیگفتم که 

  .وانیل  یهم بنداز تو  خی کهیچند ت-

نشسته بودم و نگاهم به آفتاِب غروب   یتکه سنگ یرو

 .خلوتمو شکست  میگوش امکیپ یبود. صدا ایدر یانتها
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  دنی. با ددمیکش رونیب فمیاز ک موی گوش عجلهیب

که زهوارش در رفته با  یمثل فنر مان،یپ یشماره

. قلبم تند دمیناهماهنگ و سست از جا پر یجهش

گفتم و با سرعت و  یلب خدا رو شکر ری. زدیکوبیم

و دقتم کم   اد یسرعتم ز یخوندم. به قدر  امویپ دقتیب

  .بود که مجبور شدم دوباره بخونمش

و   نهیمنو بب خوادیو م ستیبود حالش خوب ن نوشته

برام  امیمتن پ یکه تو یازم خواسته بود برم به آدرس

@
mahbookslibrary



فرستاده بود. بهش زنگ زدم اما تماسمو رد کرد و  

  .«ایفرستاد: »فقط ب  امیپشتبندش پ

   .من فقط رفتم و

 

آپارتمان بود.  هیدوم  یخونه تو طبقه ه ی یبرا آدرس

دست  کهی شده بود. در حال کیهوا تار دمیرس یوقت

به  یداده بودم، نگاه اجمال هیکچپمو به فرمون ت

 یجه یبار نت هیبرداشتم و  فمویآپارتمان انداختم. ک

. فمهیرو چک کردم که مطمئن بشم تو ک یسونوگراف

دلم شور  کمیشدنشو بدم.  ر خبر پد مانیبه پ خواستمیم

فکر   شتریافتاده باشه. کاش ب یکه نکنه اتفاق زدیم

  مانیکه چرا پ دمیپرسیحداقل از خودم م ایو  کردمیم

  !با من قرار بذاره یابهیغر  یخونه  نیهمچ هیتو  دیبا

 یدر با صدا ،یحرف چیه یواحد سه رو زدم و ب زنگ

رفتم تو و درو بستم. سمت  دیباز شد. با ترد ینگید

اونجا حس   زِ یشو زدم. همه چآسانسور رفتم و دکمه

در واحد قرار گفتم  یرو به رو یو وقت دادیبهم م یبد
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شد. چند تقه به در زدم   شتریدر بازه، حس بدم ب دمیو د

  :نداد. صدا زدم ی جواب یو کس

  مانیپ-
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درو هول دادم و  ی. آروم لنگه ومدین یباز هم جواب  و

 یاما نه بو ومد،یم گاریس یرفتم تو، اما درو نبستم. بو 
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  ییبودم، با صدا ستادهی. حاال وسط سالن امانیپ  گاریس

  :و مضطرب دهیترس

  مان؟یپ-

 

هال خونه چرخوندم.  ینگاهمو تو  دمیکه نشن  یجواب

مبل نظرمو   یجلو یخونه نبود. عسل یتو یاد یز لیوسا

بود. دو تا سرنگ   یعسل یرو  مانیپ یجلب کرد: گوش

  خواستمیبود. اخم کردم. م زیم یاستفاده شده هم رو

بسته   یصدا هویکه  رمی از سر بگ  مانویصدا کردن پ

 .دمیشدن درو از پشت سرم شن

شده برگشتم پشت  حبس یخوردم و با نفس یتکون 

  .سرمو نگاه کردم

و  زیبا اون نگاه ه یشم یاون جفت چشم  دنید با

به تنم  یهام منجمد شد و لرز ش خون تو رگآلوده

  یچه غلط نجایا مانینشست. با خودم فکر کردم: » ا

  .«مان؟یپس کو پ کنه؟یم

زد و به سمتم قدم   یبه زبون آوردم. لبخند کج فکرمو

  :برداشت
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  ؟ینیشی... چرا نممانویول کن پ-

  کجاست؟ مانیچرند نگو مردک! بهت گفتم پ-

  ترواشی. چه خبرته بابا؟! شی... هشی... هشیه-

ً یبهش که تقر توجهیب سه قدم ازم فاصله داشت،  با

  :صدا زدم مانویصدامو بازم بردم باال و پ

  مااانی... پمانیپ-

  ستین نجای ا مانی. پترواشیبهت گفتم -

 

  :ادامه داد مانیو منگ موندم. ا مات

  رفت. عشقو حالشو کرد و رفت یبود... ول نجایا یعنی-
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  :گفت یناکنگاهش کردم. با لبخند چندش  ظیغ با

 یدیمگه بساط عشقو حالشو ند ؟یکنی باور نم هیچ-

  قیجونت به تزر مانیکار پ یدونستیهه! م ز؟یم یرو

  ده؟یکش

 

عق زدن بهم دست داد و دهنم مثل زهر تلخ شد  حالت

  :و گفتم  اوردمیخودم ن  یبه رو یول

  نجایا امیداد و گفت ب امیپس چرا به من پ-

  :دیخند زی و تمسخرآم خشک
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ها خانوم خوشگله. اون کجه  تیدوزار  نکهیتو مثل ا-

  نجایاز ا یوقت مانینفرستاد، من فرستادم. پ مانیپ امویپ

 شویخودش غرق بود که گوش یایانقدر تو دن رفتیم

تورو کرده بود،  یچشما دنید یجا گذاشت. منم دلم هوا

 ...که نهیا

  

.  دمیکشیبسته نفس م یهابودم. با لب  دهیترس

  کردی راه بندازم. اگه بهم حمله م دادیداد و ب تونستمینم

 تونستمیم کار یبه زور نگهم داره من چ خواستیو م

  یهاآخه ضربه یانداختم ول مییدست و پا میریبکنم؟ گ

 یتو یگذشته، بچه  نیاون کارگر نبود. از ا یمن که رو

  شتری!؟ ترسم بدیرسیبهش م یبیاگه آس ؟یچ کممیش

لعنت فرستادم.  یندونم کار نیشد و به خودم بابت ا

بتونم تو  دیتا شا رمشیگرفتم به حرف بگ میتصم

 مان،ی. رو به ارونیفرصت مناسب از خونه بزنم ب

  :متأسف سر تکون دادم و گفتم

که به  یباش  فیر کثانقد یتون ی ... چطور میپست یلیخ-

  یحرفا رو بزن نیزن شوهردار ا هی
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که به سمت  ینینداشت. ح یعی. حالت طبدیخند دوباره

مشروب   وانشیل یو تو رفتیکنسول کنار هال م

  :گفت  ختیریم

شو . فاتحه ادیواسه تو شوهر در نم  گهید مانیاز پ نیبب-

  بخون
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.  ختیریم خی  وانشیل یبه من بود و داشت تو پشتش

از   یکیخم شدم و  عیشمردم و سر مت یفرصتو غن

رو برداشتم  ی عسل زیم یرو یاستفاده شده یهاسرنگ 

چه   دونستمیکردم: نم  مشیمانتوم قا  نیآست ریو ز

از خودم دفاع  شدمیمجبور م دیشا فته،یقراره ب یاتفاق

  .کنم

با ترس و لرز سرنگو برداشتم که کل بدنم داشت  یطور

  :دوباره برگشت سمت من و گفت مانی. اکردیعرق م

هم واسه من  ینترس بابا. الک ؟یدیچرا ترس ه؟یچ-

  نکن یوفادار و مقدس رو باز  یهانقش زن

 یر یت سخته که بپذواسه یلی . خکنمینم یمن نقش باز-

سخته باور  یلیبه شوهرم، وفادارم؟ خ مان،یمن به پ

  خوب هم وجود دارن؟ یهازن یکن

ها زن  نیتربینج  ی. زن زنه... حتمیزن خوب و بد ندار-

درون دارن که به وقتش خودشو نشون   یروسپ هیهم 

  دهیم
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 ینجور یا یشناخت  تیزندگ یکه تو تو ییهازن دمیشا-

  ینیبب یچشم ندار   هست که حاال نمیبودن. واسه هم

  !یداره و تو ندار بیزن نج هی مانیپ

 

»به  یبه نشونه  وانشویزد و ل یلبخند یاخم و ناراحت با

نداشت.  ی. حال درستدیباال برد و سر کش «یسالمت

  :بافتیم ونیهذ

  !است یبینج وانیاومم. اسب ح-

 

نداره، به سمت در  یحواس درست و حساب دمید یوقت

  :راهمو سد کرد ع ی سر یلیقدم برداشتم، اما خ
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  ...کجا... کجا-

  :دمیلرزیترسمو پنهون کنم. آشکارا م تونستمینم گهید

  برو کنار. برو... کنار-

  شه؟یم ینرم کنار چ-

  :زدم غیبا دستش صورتمو لمس کرد. ج و

  یدستتو بکش عوض-

 

دستش گرفت و کمرمو کوبوند   هیطرف صورتمو با  دو

و از درد نفسم پس رفت.  دیکش ریدلم ت  ری. زواریبه د

  :گفت یعصب

@
mahbookslibrary



  کاریچ دنیکه فحشم م ییبهت گفته بودم که با کسا-

  کنمیم

  . انقدر صورتمو فشار داد کهرفتیم ی اهیس چشمام

 فشویهام به سمت جلو جمع شده بود. دهان کثلب

  هوشی. داشتم از ترس برهیآورد تا ازم کام بگ کینزد

 .شدمیم

من داشتم از  کرد،یمنو مغلوب نم مانیاون لحظه ا 

توان   گهی. من خسته بودم. دخوردمیخودم شکست م

 .دور ُکند  یرفته بود رو زینداشتم. همه چ یستادگیا

 

. تو  دمیدی آلود رو مگرسنه و هوس  یاون چشما 

کنه: که   کار ی باهام چ خوادیکه م خوندمی نگاهش م

چنگال   ریتن در هم شکسته و مغلوب منو ز  خوادیم

کنه. منو به قتلگاه روح   رمیهوسش تکه تکه کنه. تحق

  .و قلبم ببره. مثل مرگ بود. مثل هر لحظه مردن بود

ش عمل م ارادههست که آدم به حک ییهالحظه یزندگ تو

چه   ای. و تو دنشهیم ش زهیغر میبلکه تسل کنهینم

 ه؟یمادر یزه یاز غر تری قو یازهیغر
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نبودم که تو چنگال گرگ   یینه... من اون ماده آهو 

 یبودم که برا یشده، من اون لحظه مثال ماده ببر ریاس

  .ش حاضره آدم بکشهدفاع از بچه

بدنم  نکهیدست آزادم شکممو لمس کردم و قبل از ا با

  یآلوده بشه، با حرکات بهیغر یهاها و دستبه اون لب

سرنگ رو باال آوردم  انهیو وحش  یانسان ریغ ،یزیغر

  ...گردنش  یتو دمیو کوب
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. خون دمیکشی م غیو ج زدمیبار دوبار سه بار. م کی

خم شده گردنشو گرفته بود و از درد   مانیفواره کرد. ا

. تازه به خودم اومدم. با  دادیو فحشم م دیکشیم ادیفر

 .نیوحشت سرنگ رو انداختم زم

چنگ زدم و به سمت در رفتم. با حال  فمویک 

  دمیپر .نییپا دمیدو طبقه رو دو یهاپله یباروحشت 

  .روندم واروونهیپشت فرمون و د

. خوردی. حالم به هم مدی لرزی. لبام مدی لرزیم دستام

کنار  دمیکش نوی. ماشکردمیش پشت سرمو نگاه م همه 

رو باال آوردم. نفس نفس   یو عق زدم. همه چ ابونیخ

. شالم دور گردنم افتاده بود. تازه متوجه خون زدمیم

: نکنه مرده باشه! دمیدستا و لباسم شدم. لرز یرو

  !نکنه کشته باشمش

و  زدمینشستم پشت فرمون. به فرمون ضربه م دوباره

  :دمیکشیم ادیفر
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مردا رو لعنت  یلعنت بهت. لعنت به همتون. خدا همه-

  رسوند نجایلعنت کنه که منو به ا مانمیکنه. خدا اون پ

 

  :هیگر ریزدم ز شدم،یم وونهید داشتم

منو  مانی... پمانیکنم؟ نکنه مرده باشه. پ  کاریچ ایخدا-

  !آخرش یقاتل کرد

  

مجنون شده بودم. حاج  یهاخونه مثل زن  دمیرس یوقت

 الیو اطیتو ح دنم یمحمد نگرانم شده بود و در انتظار رس

برام   نوی. با عجله به استقبالم اومد و در ماشزدیقدم م

  :باز کرد

  ؟یبرگشت ریدخترم؟ چرا انقدر د یکجا رفته بود -

  .هیگر ریز زدم
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 میرفت یمن جا خورد و مات موند. وقت یهیگر دنید با

مو تازه اوضاع آشفته م،یستادینور چراغ ا ریجلوتر و ز

 ای. »دیها و دستامو دلباس یشده رو ختهیو خون ر

  :دیپرس یگفت و با هول و نگران «ی نیحس

  شده؟ یچ-

 

 دیلرزیم لشیکردم. سب فی براش تعر هیبا گر  ویچ همه

. من  اطی. شروع کرد قدم زدن تو حدیجوی و لباشو م
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هامو نشسته بودم. رباب شونه  الیو  یجلو  یهاپله  یرو

  :دیمالیم

 یکنی نکن. به خودت رحم نم هیقربونت برم خانوم گر-

  رحم کن کمتیش  یبه طفل تو

حرف رباب، حاج محمد سرجاش خشکش زد و با  نیا با

.  ختی متعجب زل زد به من. پلک زدم و اشکام ر ینگاه

  :اومد نشست رو به روم

  ؟یادخترم تو حامله-

  .تکون دادم. با غم نگاهم کرد سر

تو هم   یچگ. دستاشو به حالت دست پادیاز جاش پر هوی

  :گفت یو عصب دیمالیم

... اقتیلیجعلق ب  ی. پسرهمانیپ رتتیتف به غ یا-

  تهران میری پاشو. پاشو دخترم. م

  خبر نداره مانیپ-

سرش  خوادیم ییبدتر. ولش کن بذار هر بال گهید-

  ادیب

  :کردمیم هیگر

@
mahbookslibrary



  ؟یمرده باشه چ مانی. اگه اترسمیپدرجون من م-

تو. خوب   رتِ یبه غ نیکه مرده! آفربه حق پنج تن -

   .شیزد یکرد یکار

  :گفتم یچارگیب با

  شمیقاتل م-

 

  :نگاهم کرد و رو به رباب گفت شناکیاند یکم

  اریبرو کت منو ب -
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  پدرجون یکن کاری چ یخوایم-

  چه خبره نمیببآدرسو بهم بده. برم -

 

ها همون پله  ی که برگرده رو یمحمد رفت و تا وقت حاج

. دلم درد  مردمیمنتظرش موندم. داشتم از استرس م

حاج محمد برگشت.  ،ی. بعد از دو ساعِت جهنمکردیم

رو   هیهمسا  یاز مردا یکی تو اون آپارتمان،  گفتیم

گفته:  . ازش سراغ ساکِن واحد سه رو گرفته. اونم دهید

  یشلوغ پلوغ بود. صدا شوننه خو شی»چند ساعت پ-

  نجایکه چند بار قبالً ا ییآقا هی. بعدشم که ومدیدعوا م

س، از خونهدوست صاحب  نکهیبودمش و مثل ا دهید

. تازه  ستیخونه ن یو رفت و االنم کس رونیخونه زد ب
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دعواشون بزن بزن هم داشته چون آقاهه   نکهیمثل ا

  .«ودکرده ب یچیگردنشو باند پ رونیاومد ب یوقت

 

  س پدرجون؟زنده یعنی-

جمع    لتویشو نخور. پاشو وساغصه گهیآره دخترم د-

تهران. پام  میگرفتم واسه فردا صبح تا بر تیکن. بل

  دمیبه باد م  ناموسویب مانِ یبرسه تهران دودمان اون ا

  ؟یچ  مانیپس پ-

. مهم ییراه خودشو انتخاب کرده. االن مهم تو مانیپ-

  .ساون بچه 

 

جانکاه به اتاق خواب رفتم و دوباره  یغم و اندوه با

   .ختمی اشک ر

به   شبویتهران. چون من د  میبر میفردا نتونست صبح

از  یدیبهم فشار اومده بود که با دل درد شد یقدر

تا   م کردشدم. ربابو صدا زدم. زود آماده داریخواب ب

نکنه بچه سقط   دمیترسیش م. همهمارستانیب میبر
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پرمحنت و عذابم  یزندگ نیبود که از ا یز ی بشه: تنها چ

 شدیبود که داشتم. باعث م  یزیچ ابرام مونده بود. تنه

نسبت به خودم داشته باشم. احساس  یاحساس بهتر 

 یبچه  هیارزشمند هستم. صاحب  زیچ هی صاحب  نکهیا

و دکتر گفت که بچه سالمه.   دیکوچولو. خدا صدامو شن

رو تو   یبرام سرم وصل کردن و گفتن بهتره چند ساعت

 .بمونم مارستانیب
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 کمیحالم بهتر شد.  کمیتموم مدت کنارم بود تا  رباب

من   یشوک زندگمگه استرس و  یتر شدم. ولآروم 

اکشن   یینمایس لمیف هیداشت. شده بود مثل   یتموم

 هیهم بر عکس:  دیشا ای. یتراژد یبا چاشن یجانیه

  یوقت یبرا ی. شوک بعد جانی ه یتلخ با چاشن یتراژد

 .خونه میدیبود که با رباب رس

و بعد از  دیحاج محمد اول حالمو پرس میدیتا رس 

  :سالمت بچه سؤال کرد. گفتم

  میهر دو خوب-

   :پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم

  !اومد خونه مان یپ یبرگرد مارستانیاز ب  نکهیقبل از ا-

  :کردم. نگران هم شدم تعجب

  !اومد؟ مانیپ-

. گفتم با  دی آره. قبلش زنگ زد خونه حال تو رو پرس -

 خواستمیم یدکتر. اما نگفتم چرا رفت یرباب رفت
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ساعت  هینگرانش کنم تا برگرده خونه. کلکم گرفت! 

  .خونه بود مانیبعد پ

  خب... االن کجاست؟-

کنه تا حقشو    دایپ مانویبه گمونم رفت ا ی. ولدونمینم-

  بذاره کف دستش

  دونه؟یم شبوید یهیقض مانیمگه پ-

  آره. من گفتم بهش-

  ...یوا یا-

  :مبل فرو اومدم یرو و

 مانیسر ا ییپدرجون؟ اگه بال نیآخه چرا بهش گفت-

  ؟یچ ارهیب

  بهش بده یحساب یگوشمال  هینترس. بذار بره -

  ن؟یبهش گفت یزیدر مورد بچه هم چ-

 شرفویب مانِ یا انینه. اصالً وقت نشد. تا اومد جر-

رفتنش از  خبریهم سِر ب یکردم، کل فیبراش تعر

گوش به من  یباهاش دعوا و مرافعه کردم، ول کینیکل

  برداشت و رفت یزیچ  هینداد. رفت اتاق کارش 
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  برداشت؟ یچ-

  .بود یچ یچ دمینفهم-

 .هم افتاد یدادم و پلکام رو  هیمبل تک یبه پشت  سرمو

زده  مثل صاعقه از سرم گذشت. شتاب  یلحظه فکر  هی 

 اریاختیاز مبل گرفتم و ب موه یچشمامو باز کردم و تک

  :زمزمه کردم

  ...!یوا-
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  شد دخترم؟ یچ-

... گاو صندوق... گاو صندوق...  یوا ی... ایوا یا-

  !اسلحه

حاج محمد هم به  دم؛یها دوبه سمت پله  درنگیب و

  .دنبالم

به سرم اومده  دمیترسیکه م یزیبله... از همون چ و

  .اسلحه رو از تو گاوصندوق برداشته بود مانیبود. پ

 

رو  یعوض مانِ یاون ا مانیکه پ کردمیدعا دعا م شهمه 

دعا به حال من   گهیافسوس که د ینکرده باشه ول دایپ

و واهمه   یو نگران یخبریها تو ب اعتکارساز نبود. س

  .میدست و پا زد

حدود ده شب شده بود که ناگهان تلفن زنگ زد.  ساعت

که  ینگران و قلب یحاج محمد جواب داد. منم با چشما
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مبهم گفت و بعد   ی. چند کلمهستادمیکنارش ا د،یتپیم

  :دمیرو گذاشت. پرس یگوش

  شده؟ یخبر مانیشده پدرجون؟ از پ یچ-

شده بود اما در جوابم    دیصورتش مثل گچ سف رنگ

  :گفت

  نشده یزینه بابا جان. چ-

  یاتفاق مانی. واسه پنی تو رو خدا راستشو بهم بگ -

  افتاده؟

 

. دلهره  دیپوشی م رونشویب یلرزون لباسا یدستا با

نمونده بود که پس  یز ی. چاوردیداشت از پا درم م

  .فتمیب

هام شونه  یو دستاشو رو  ستاد یمحمد رو به روم ا حاج

  :گذاشت

تلفن از  ی... ولیول یجان نگران نش نیدخترم... ثم-

  گرفتن مانویبود. پ یآگاه سیپل
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نتونستم بگم. ادامه  یزی چ یول دیبرد. لبام لرز ماتم

  :داد

 مانی: پگفتمی بهش م مانویا هیقض دیحق با تو بود نبا-

  ...زده  ریبا ت مانویا
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 نیحاج محمد نگهم نداشته بود، همونجا نقش بر زم اگه

عز  ی. ربابو صدا کرد و منو بهش سپرد. هر چشدمیم

  .و جز کردم، قبول نکرد که منم باهاش برم

 

***  

 

تب،  ،یگذشت. نگران  ییماه از اون روز کذا کی

  ی. ولاندخ یتار  یهاواژه نیتریمنف هانیکابوس، ترس؛ ا

حال بد اون   فیتوص یکدوم در حد و اندازه چیه

  .ستنی من ن یروزها 

ها رو  واژه نیا یساخت و همه  یاگه بشه معجون دیشا

رش به کار برد، اون معجون حال من بود. د

  ،ییها ترس بود. ترس از تنهاحس نیا  نیتربرجسته 

  .ترس ِ از دست دادن نده، یترس از آ

 گهیکه »د کردمیهروقت که با خودم فکر م یزندگ تو

افتاده که   یاتفاق هیبعدش  شه« ینم نیاوضاع بدتر از ا

هم وجود   ی حالت بدتر  هی  شهی! همشهی چرا م دمیفهم

  .داره
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و  دیشب ناام هیکه  دمیرس  جهینت نیبه ا  یزمان درست

گوشه نشستم و با خدا خلوت کردم: گله کردم،   هیدلتنگ 

حاال  ؟یداد یتو به من چ  ایکردم، سؤال کردم: خدا هیگر

همه   ادیپست، که درش بن یایدن نیدارم تو ا یچ گهید

به  ادمیدارم؟ همون لحظه  یانقدر سسته، من چ زیچ

 .افتادشکمم  یطفل تو
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 هی ؟یندار یبهم بگه: تو بگو چ  خواستیخدا م  انگار

که عاشق  یداشت نوی! شانس ایراه دار یتو یبچه 

که به  یداشت نویو مهمتر از اون شانس ا یبش یمرد

. حاال درسته که یو کامروا بش یال عشقت برسوص

بدن  یچکونده تو ریسه تا ت یوونگیدر کمال د مانیپ

 مانِ ی! درسته که پاستکم یتو مانی. درسته که امانیا

  یدیهنوز ام  یزندونه، ول  یهاله یتو، عشِق تو پشت م

  دواریست. درسته که دکترها امزنده مانیهست! هنوز ا

که: »ما  نه یکه تونستن بزنن ا یو تنها حرف ستنین

دست  گهید شیباق م؛یکرد ومدیاز دستمون برم یهرکار

دست دکترها   یکه مرگ و زندگ ینیبیم یخداست« ول

به دست خدا باشه.  دتیدست خداست. پس ام ست،ین

  فیهمه، ترسمو تخف نیا ی شدم. دعا کردم. ول دواریام

  .دادینم

  

اسلحه رو برداشته و از  مان،یپ نکهیروز بعد از ا اون

مشترکشون  یخونه رفته بود و با پرس و جو از دوستا 

باخبر شده بود، حدود ساعت هشت شب    مانیا یاز جا
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و به قصد کشت سه بار ماشه رو   مانیرفته بود سراغ ا

 !فرار هم نکرده بود یبود و حت دهیکش

خبر  سویگلوله پل کیشل یصدا دنیبا شن هاه یهمسا 

 .کرده بودن و شد آنچه شد

 

هفته بعد  کیبدتر از افتضاح بود.  یزیچ  هی مانیحال ا 

که  دیطول نکش یادیز زیبه تهران منتقلش کردن و چ

  .باخبر شدن یکل خونواده از همه چ

که خبردار شد، مامان بود. حاج محمد  یکس نیآخر

بود  مانی پ یبهش خبر داد، چون خودش دنبال کارا

تا من تنها نمونم.  شمیپ ادیبهتره که مامانم ب گفتیم

تنها بودم. بدون   مانیالبته در هر صورت من بدون پ

مامان  یخب، وقت  یبودم. ول ییمن خوِد تنها مان،یپ

  .اومد بندرعباس حالم بهتر شد
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. روزها با مامان  شهیحاِل آدم با حرف زدن بهتر م یگاه

. بچه... روز یفسقل یها با اون بچه و شب زدمیحرف م

. دوسش داشتم. شدمیبهش وابسته م شتریبه روز ب

 مانیمن و پ نیو فاصله که ب یوسط اون همه دلتنگ

 مانیحس کنم به پ شدیبچه باعث مافتاده بود، وجود 

 .بهش وصلم یاگه یوقت د راز ه شتریو ب کمینزد

بود. اون روزا که  مانیاون بچه حاصل عشق منو پ 

از  یابچه بارقه  زد،یتو هوامون موج م ی ظی غل یکیتار

بود. حاج محمد  خبریاز وجودش ب مانیبود. البته پ دیام
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 مانیمدت، دوبار موفق شده بود که بره مالقات پ نیتو ا

نگفته بود.   مانیاز بچه به پ یزی ها چمالقات نیو تو ا

خودم   خواستیبودم که نگه. دلم م خواستهمن ازش 

اون لحظه که خبر  خواستیخبرو بهش بدم. دلم م  نیا

  .تو چشماش نگاه کنم دمیپدر شدنشو بهش م

داشت. البته مامان  یزندان حال و اوضاع بد یتو مانیپ

 مانیاز حال بد پ یزیچ میو حاج محمد به خاطر حاملگ 

دفعه که حاج محمد   هیحسب اتفاق،  یول گفتنیبهم نم

که داشت به مامان  دمیبرگشت، شن مانیاز مالقات پ

  :گفتیم

. تو زندان مواد مصرف کرده.  مانمیپ تینگران وضع-

تونسته مواد جور کنه.   یچجور از کجا و  دونمینم

  .یکاراش انداختنش انفراد نیچندبار به خاطر ا

 

به  مانی. پدیکش ریها، قلبم تحرف نیا دنیبا شن چقدر

 .افتاده بود یچه روز 
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  شتریبه قلبم ن شهیاز هم شتریب یروزا دلتنگ یگاه

 دنش،یبوئ یبرا دنش،ید یزده بود برا. دلم لک زدیم

... خداجون... ا ی: »خداگفتمیش ملمس تنش. همه یبرا

 نیاگه تا آخر عمر هم بخواد کوکائ ستیبرام مهم ن

مصرف کنه، فقط نذار گرفتار زندون باشه. فقط آزاد 

بکنه  خوادیکه دلش م یارباشه. آزاد که شد هر ک

 .«اصالً 
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  مارستانیتو ب مانیه اک  دمیدی ها کابوس مشب  یگاه 

 ی به جرم قتلش دار زدن؛ با احساس خفگ مانو یمرده و پ

  یرو ی. عرق سرددیخشکی. گلوم مدمیپری از خواب م

در  گرانیمن و د یها. فرق کابوسنشستی م میشونیپ

 یداریبعد از ب دن،یدیم یکابوس  یوقت هیبود که بق نیا

 ینفس راحت نشست،یم وکه وحشت کابوس فر

 هیفقط  یکه همه چ کردنی و خدارو شکر م دنیکشیم

 یفرق یداریمن، چه خواب چه ب  یخواب بود! اما برا

از  دمیترسیم یداریب یش کابوس بود: توهمه کرد،ینم

بشه  دیخواب اونچه که نبا  یو تو فتهیب دیکه نبا یاتفاق

  .شدیم

جا   کرمیروحم در قالب پ  ،یروزا از زور دلتنگ یبعض

و   شکستیتنم رو م یمرزها کرد،یم انی: طغشدینم

به جا   یاو از من فقط الشه مانیسمت پ  کردی پرواز م

روح به  کردنی م ی... هر کارکردمیم ی. هرکارموندیم

  .گشتی تنم برنم

 

  آسمان شوم یو مغرب ار روم ور سو مشرق»
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  تا نرسد نشان تو ینشان زندگ ستین

  از سرم خت یاز دلم عقل گر دیپر صبر

 «تو امانیب یبه کجا کشد مرا مست تا

 موالنا  
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  نکهیمنوال گذشت. گذشت تا ا نیماه به هم کی نیا

حاج محمد منو   ی. وقتدی دوباره روز مالقات فرا رس
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مخالفت کرد.  د،ین به زندان درفت یحاضر و آماده 

»گفته نبرمت«   اد«یبدش م مانی: »پگفتیش مهمه 

 دیو خودش هم در تأئ « ی »دوست نداره اونجا باش

  :کردیاضافه م مانیپ یهاحرف 

  جان نیثم ستیتو ن یاونجا جا -

 

گفتم و اصرار کردم  بتیو اونقدر ذکر مص هیگر ریز زدم

کرد تا باالخره قبول کرد منم  یونیو مامان هم پا در م

  :مالقات. آخرش هم گفت یهمراهش برم زندان برا

. هزار بار  شهیم یعصبان مانیکه پ دونمیم ی... ولایب-

  .بهم گفته که تو رو با خودم نبرم

 

***  

که  شدیم یاقهیبود. چند دق یبه برجک نگهبان نگاهم

  دنیزندان منتظر رس ریگبار و دلغم یوارها یپشت د

شده بود   ادهیپ نی. حاج محمد از ماشمیزمان مالقات بود

.  کردیدود م گارشو یس یادرخت صدساله یه یسا ریو ز

@
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حاال که  خواستی. دلم نمدمیکش نییپا نوی ماش ریآفتابگ 

سر و  یانقدر ب دنشید رمیهمه مدت م نیا زدارم بعد ا

رفتن که  یچه کنم؟ مالقات زندان یاشم؛ ولصورت ب

که   یماتومیکردن نداشت. مخصوصاً با اولت شیآرا گهید

در مورد من، به پدرش داده بود و قدغن کرده   مان،یپ

اصرار کرد که  یلیبرم. حاج محمدم خ دنشیبود که به د

اونجا پر از  ستیتو ن یجازندان  گفتیم ام، ی همراهش ن

اما قبول نکردم انقدر   شه؛ یناراحت م  مانیاوباشه پ

راه انداختم که دلش به حالم سوخت و    یاشک و زار

ربابو ازش امانت  یِ منم با خودش آورد، چادر مشک

 .زندان شدم یگرفتم و باهاش راه
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  :گفتی محمد م حاج

 یکه به جرم سوِءقصد تو زندانه و سابقه یایبه زندان-

مالقات  یاجازه ایراحت نی تو زندان نداره، به ا میخوب

  دنینم

  سیحاج محمد پل یاز دوستا یکیکه  ییاز اونجا  یول

زندان بندرعباس هماهنگ کرده  سیبود، با رئ یآگاه

  .ما فراهم کنه یبرا مانویپ دنیبود که امکان د

  .دادمیخبر پدر شدنشو بهش م دی. بادمیدی م مانویپ دیبا

نگاه کردم.   ریآفتابگ ینهیلمس کردم و به آ شکممو

صورتم لبخند بود، ساعت باز  یبرا ش ی آرا نیبهتر

شمو کردم و من تمام تال شدیم کیکردن در زندان نزد

که  یالحظه یکنم برا نیلبخندمو تمر  نیترتا قشنگ 
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فشرده و   ی. اما حاصل تمام تالشم، لبخندنمشیبیم

لبخند   گهید دن یزجر کش الناشکوفا بود، بعد از سه س

  .کرده بود ختمیبدر یبرده بودم؛ بدبخت ادیزدنو از تموم 

که تنها  ییشکممو لمس کردم و به عادت شبا دوباره

  یشروع کردم با مهمون ناخونده همدم،یبودم و ب

. تییبابا دنید می. اومدیدرونم حرف زدن: »سالم فسقل

کمکم کن  م،یخبر اومدنتو بهش بد گه یبا همد دیبا

 ای  یدختر یمن! راست  یچارهیباشه؟... آخ طفلک ب

هنوز سه ماهتم  ،ییلوکوچو یلیپسر؟ آخه تو هنوز خ 

   «نشده

 

 رونیباز کرد، از فکر ب نویمحمد که در ماش حاج

   .اومدم

  کنه؟یجان؟ دلت درد م نیشده ثم یچ-

  :شکمم برداشتم یاز رو  دستمو

  کننینه پدرجون، خوبم. پس چرا در زندانو باز نم-

  بابا جان. صبور باش کننیباز م-
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. آخه چطور  خواستیاز من م یسخت زی محمد چ  حاج

 د،یکشیپر م دنشیصبور باشم. دلم واسه د تونستمیم

زندان  یهالهیپشت م  مانویکه قراره پ کردمی فکر م یوقت

 .فتادینفسم به شماره م نم،یبب
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عقب بود و رباب  یصندل یکه رو یحاج محمد از سبد 

  یوهیآماده کرده بود، آبم مانیپ یقبل از اومدنمون، برا

رو داخلش برد،  یبرداشت و ن یازده خی  مهی خنک و ن

  :رو به سمتم گرفت وهیآبم

وقت فشارت    هیبخور. هوا گرمه  یزیچ  هیدخترم  ایب-

داخل  دیهم با یدرو هم که باز کنن، کل نی. تازه افتهین

که چقدر هم  ینیبی. ممشینیتا بب میسالن معطل بش

  شلوغه

 

بستگانشون  دنید یکه برا ییهاهر دو به خونواده و

  ی. باالخره بعد از انتظارمیاومده بودن نگاه کرد

زندانو باز کرد. ما  یفرسا، نگهبان در بزرگ و آهنجان 

  .. سالن انتظار بودمی شد ییراهنما ی به داخل سالن

تا  میموندیمنتظر م دی، بابود کی اتاق مالقات کوچ چون

  یخال یصندل کیمالقات. فقط  ینوبتمون برسه برا

سالن انتظار بود. حاج محمد بازومو گرفت و گفت  یتو

و  ستادی سرم ا یو خودشم باال نمیبش یصندل یرو

  :. گفتمکردیاطراف نگاه م یهابه آدم تفاوتیب
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ما  دیپرس مانیاز حال ا یزیچ  مانیپدرجون، اگه پ گمیم-

  بهتره میبگ

  :نگاهم کرد دلسوزانه

با طاهره  ینکرده باباجان. صبح یرییکه تغ مانیحال ا-

  هوشهی دکترش گفته هنوز ب گفتیحرف زدم م

  می. ما بگدونهیکه نم مانیپ میدونیما م نویا یول-

  بشه دواریام کمینترسه.  مانیحالش بهتره که پ
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پست  مانیحال اون ا یمن... فکر کرد یدختر ساده یا-

  مانیمهمه؟ نه بابا جان... نه... پ مانی پ یفطرت برا 

از خداشه  گفتیاونو به قصد کشتن زده. خودش م

  رهیبم مانیا

که ته دلش  دونمیمن م  یول گه،یم ینجور یا مانیپ-

  شیزیچ  مانیکه اگه ا دونهی . خوب مخوادی نم نویا

  شهیبشه، تا ابد گرفتار م

 

ابروهاش نشست. صورت  نیب یاو پدرانه نیغمگ اخم

 دتر یش در هم رفت. موها و محاسنش سفو شکسته  ریپ

و در هم  دهیتنومندش خم کلیبود و ه شهیاز هم

پاک خودش   مان،یپ تِ یوضع یشکسته. از غم و غصه

رو باخته بود اما همچنان مثل کوه استوار بود و 

و تنهام  کردیپدرمو برام پر م یخال ی. جاگاهه یتک

  .ذاشتینم
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  یکنار یها یصندل یکه رو یچند تا جوون دنید با

  :جلو و مرتب کرد دینشسته بودن، آروم چادرمو کش

  یجا  نجایا گفتیراست م مان یاشتباه کردم آوردمت. پ-

  نیثم یکردیبهم اصرار م دی. نباستیزن جوون ن

 

  :اضافه کرد یبعد از مکث کوتاه و

راه نندازه   دادیداد و ب نجا،یتو ا  دنیبا د مانیخدا کنه پ-

  و پرخاش نکنه

  چرا پرخاش کنه؟-

نداره،  یچرا نکنه؟ اون که حال و روز درست درمون-

  ستیدست خودش ن 

ش نگراِن من، از گفتهرنگ باخته و  یچهره دنیبا د و

کرد بهم  یسع دبخش،یشد و با کلمات ام مونیپش

  :بده یدلدار

ترس  ،یدار ی بابا جان. توراه یبترس خوادی حاال تو نم-

تو، آروم بشه   دنیبا د مانیپ دمی... شاستی برات خوب ن

  .دوست داره یلیو حالش بهتر بشه، آخه تو رو خ
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ش نگران تو بود، همه   دنش،یدفعه که اومدم د اون

  کاری خوبه؟ چ نی: »ثمگفتیم د،یپرسیش از تو مهمه 

کنه و غصه بخوره. بهش بگو هر  هیگر ینذار کنه؟یم

تاِر موهاش. بگو من جونمم براش  هی یشده فدا یچ
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  نجایا شیاریبا خودت ن  نویوقت ثم  هی: »گفتیم دم«یم

  «همه الت و لوت  نیوسط ا

به محاسنش  ی. دست کردمیبه حرفاش گوش م اقیاشت با

  :و ادامه داد دیکش

بابا جان. اون االن بهت   یاومد یتو خوب کرد یول-

خوب بزن،   یبهش حرفا شیدید یداره. وقت اجیاحت

  شهیبهش بگو که داره پدر م

 

 بیغر یبا شوقمهربون و دردمندش  یبا چشما  و

  :گرفت

  نمیبب مانویپ یکاش عمرم قد بده بچه-

پدر جون، دور از جونتون. من مطمئنم  هی چه حرف نیا-

 مانیو پ ادیبه هوش م مانی. اشهیدرست م یهمه چ

 مانیزندان رفتن به نفع پ  نیا دی. اصالً شاشهیآزاد م

زندان باعث  دیشا اورد،یکه دووم ن کی نیبشه. تو کل

  ترک کنه مواد رو یبشه اجبار 
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مضطرب   ییحرِف من، هر دو با چشما نیدر امتداد ا و

  .م یبه هم نگاه کرد دواریو ام

بود که به  یدارمثل روزه مان،یپ دنید یبرا  حالم

سرم مرتب    ی. چادرو روشهیم کیافطار نزد یلحظه 

 ...پشتم واریدادم به د هیکردم و سرمو تک

 

گذشته بود که حاج محمد دستشو  قهیچند دق دونمینم

م و باعث شد برگردم به زمان حال.  شونه   یگذاشت رو

  :بهش نگاه که کردم گفت

  بابا جان؟ یخوب-

  :تکون دادم. گفت سر

االن  میبر دی. بادهیپاشو باباجان نوبت مالقات ما رس-

   .ارنش یم مانویپ
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گذشته بود که حاج محمد دستشو  قهیچند دق دونمینم

م و باعث شد برگردم به زمان حال.  شونه   یگذاشت رو

  :بهش نگاه که کردم گفت

  بابا جان؟ یخوب-

  :تکون دادم. گفت سر

االن  میبر دی. بادهیپاشو باباجان نوبت مالقات ما رس-

   .ارنش یم مانویپ
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 یو چادرو مرتب کردم. و با هم به سمت اتاق ستادمیا

 یبود. چند خونواده کی . اتاق نسبتاً کوچمیرفت شیپ

  .نشسته بودن هاشونیهم با زندون گهید

  یآهن زیما رو به سمت م یاچرده اهیو س  کیبار سرباز

تا صداش  مینیکرد. و گفت بش ییراهنما یاو رنگ شده

 دنیکه از شوق د دمیشنیقلبمو م ی. صدامیکنن. نشست

و به انتظار   دمیکش ی. نفسکردیم یقرار یب مانیپ

  .به در اتاق چشم دوختم دنشید

بود،  یب یغر یآکنده از حس دلهره و نگران منه یس

داشتم. اون  مونوییدور آشنا یاحساس اون روزها

  یحس نیچن  نمش،یبب خواستمیها هم هر وقت مموقع 

 .زندان صدا کرد کِ ی. دِر اتاِق کوچدادیبهم دست م

تو چارچوب در   مانوینگاهم به سمت در پرواز کرد و پ 

  .دمشید

و دلتنگم سر تا پاشو چند بار از نظر   صی حر نگاه

دم پا  یرازیرنگ و شلوار ش  یمشک شرتیگذروند. ت

 .هم به همون رنگ تنش بود یدارپ یز
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از  تررهیدستاش تالغر شده بود. پوست صورت و  

  شه،یتر از هم. موهاش کوتاه دیرسیبه نظر م شهیهم

بود. هنوز منو   ختهیر شیشون یپ یرو حالتیصاف و ب

 دیو چرخ دیاتاق چرخ یتو یبود. نگاهش سرسر  دهیند

  .من مکث کرد یو دوباره برگشت و رو

ش از هم باز شدن. لبخند خورد و عضالت چهره یاکه ی

و نگاهشو کوتاه به اطراف،  دیکش یزدم. نفس یپربغض

 .سو و اون سو، انداخت و اومد سمت ما نیبه ا
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خم   زیم یو نشست. رو دیرو عقب کش یصندل  درنگیب

  .گذاشت زیاس مشد و دستاشو مم

  تشویعصبان  کردیم یسع  کهیدر حال یقبل از هر حرف 

  :کنترل کنه تو صورتم گفت

  نجا؟یا یتو چرا اومد -

کنه رو به حاج محمد   یمخف  تشویعصبان نکهیا یبعد ب و

  :کرد

مگه من صد دفعه   ش؟ی با خودت آورد یواسه چ-

  ...نگفتم

  :دمیبر  حرفشو

  من اصرار کردم خواست؛یحاج محمد نم -

 مونیبگه اما پش یز یبه من نگاه کرد. خواست چ دوباره

شد. به چشمام نگاه   قیشد. تو صورتم مکث کرد. دق

هام و دوباره به چشمام. بعد  به لب م،ینیکرد، به ب
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موهاش    یخم کرد و دستشو رو زیگردنشو سمت م

  :. حاج محمد گفتدیکش

  نجایزنته حقشه که ا نیانقدر خودخواه نباش پسر. ثم-

  باشه

  :بعد خطاب به من گفت و

  .مونمی منتظرت م رونیب رمیباباجان من م -

 

رفتن حاج محمد ِکش اومد   ر یمس یما رو  یهر دو نگاه

. من بغ کرده و مینگاه کرد گهیو بعد همزمان به همد

متأثر نگاهم کرد. سرمو انداختم  مانیدلخور بودم. پ 

رو   گهیچند وقت که همد نی. انتظار داشتم بعد از انییپا

با مالطفت  کمیهمه اتفاق، االن  نیو بعد از ا میدیند

اعصابش به هم  یبرخورد کنه، ول  مباها یشتریب

بود که بخواد طبق انتظارات من  یاز اون ترخته یر

 .برخورد کنه
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  :تونست که بگه نقدریفقط هم 

  خواستمیبود که نم نیواسه ا ای ن نجایاگه من گفتم ا -

  جاها باز بشه  نجور یپات به ا

 

  یو دلتنگ یو دلخور  هیگال ایدن هیبلند کردم و با  سرمو

  :نگاهش کردم
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  هم باز شده  نجایبدتر از ا یبه لطف تو پام به جاها -

. یحق دار یبگ یباشه بگو... طعنه بزن. هر چ-

 مانیمنم. من بودم که اون ا نایا یمقصر همه دونمیم

راه دادم. من بودم که   میرو به خونه و زندگ یالش

باور نکردم. من  مانیا یتو رو در مورِد هرزگ  یحرفا

افسار پاره کنه که  یطور یبودم که باعث شدم اون الش

  کنه یرازبخواد به ناموسم دست د

ناموس  نی قراره جسم و قلب من به خاطر ا یتا کِ -

  ؟یتا کِ  مان؟یتو بلرزه پ یپرست

نگاهم کرد. چادر سرمو از نظر   یحسرت و دلتنگ با

  :گذروند و گفت

رو به  ناموس یاون ب گفتیم لمی!... وکنجایتا هم-

  منم آخر خطم یعنیموته، آخر خطه. پس 

 

فکر  زهایچ نیبه ا مانیبارها تو خلوتم در نبود پ من

 دنیبودم اما شن دهیکابوسش رو هم د یکرده بودم و حت

 گهیجور د هیتنمو  مانیتلخ از زبون پ یحرفا نیا
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تنمو در بر  یبی و عج بیغر ی لرزوند و باعث شد سرما

  :با بغض گفتم ره،یبگ

  تو رو خدا نگو ؟ی گیم یچ مان؟یپ یگیم یچ-

. من  نمیر یبغض نکن دردت به جونم. بغض نکن ش-

  ...تم. حاللم کنشرمنده
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به هوش  مانیحرفا... ا نینزن با ا  شمی... آتمانینگو پ-

درست   ی. همه چیشی. توام آزاد مدونمیمن م اد،یم

  شهیم

. ادیزدمش که به هوش ن یجور هی. ادیبه هوش نم-

  اون اصالً حق نداره زنده بمونه

  یدونیم شه؟یم یچ یدونیم ادیاگه اون به هوش ن-

  ه؟یچ یکه کرد یحکم کار 

  !دونمیم-

! فکر ؟یزنیش حرف مو انقدر راحت درباره یدونیم-

  شم؟یم یکه بعِد تو چ یمنو نکرد

 هیچ یدون یم ی... ولنه یروزهام هم  نیتنها فکر ا-

از آزار   ریغ نمیبیم کنمی خوب که فکرشو م ن؟یثم

برات نداشتم.  یچیناراحتت کنم ه نکهیاز ا ریدادنت، غ

  نبودنم برات بهتر از بودنمه 

  :تکون دادم ی. سرمو به نفختی ر زدم و اشکام پلک

  !روز  هی ی. حتارمیمن بدون تو طاقت نم-
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  :چادر اشکمو پاک کرد یهاجلو و با پره   دیکش خودشو

 نینکن. جلو ا ترموونه ی. با اشکات دنیمن خرابم ثم-

  نکن هیگر بهی همه چشم غر

 گه یشدت گرفت. چقدر انگشتاش سرد بود. چرا د اشکام

   .گرم نبودن مایدستاش مثل قد

  ی. من فقط باعث عذاب و بدبختنمیقبول کن ثم قتویحق-

  بودم برات

لحنم   خواستمیکردم اشکامو مهار کنم. م یسع

  :که گفتم یمتقاعدکننده باشه وقت

. منو تو  میخوب هم داشت ی. ما روزهاستی ن نطورینه ا-

  نی. امیرو سر کرد یخوش  یهاکنار هم روزها و شب

  میگذرونیبد رو هم م یروزها 

خراب کردم. اصالً   تویخودتو گول نزن. من زندگ نیثم-

روز آزاد شدم؛  هینمرد و من  یکه اون عوض رمیگ

زندان قراره  ی... ها؟ بعدش حتماً به جا؟یبعدش چ

  !کمپ مالقاتم یایب
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غم گرفت، مثل  یو چشماش بو دیصداشو خراش بغض

با  کنهیعمرشو م یخداحافظ نیترکه داره تلخ یکس

  :حسرت گفت
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 خواستمیرو برات بسازم. م یزندگ نیبهتر خواستمیم-

ملکه   هیمثل  خواستمینذارم آب تو دلت تکون بخوره. م

  ... گند زدمیکن یزندگ

 

  یریمیم ید یاز ناام یخودت دار یچقدر سخته وقت و

... چقدر ختنهیکه در حال فرو ر یبه کس یبد دیام

  :مونهیمردن م ستادهی سخته! مثل ا

که پادشاهم کنارم باشه.   شمیملکه م هیمثل  یمن وقت-

  مانینباش عشق من. گوش کن بهم... ا دی... نااممانیپ

. بعدش دوباره با هم ی شی. تو آزاد مادیبه هوش م

 نیکه الزم باشه. ا ییهرجا ایکمپ  ای ک ینیکل میریم

کنارتم. بعد که   شهی. من همیکنیترک م گهیدفعه تو د

 میری. ممیکنیاز نو شروع م دوبارهبا هم  یترک کرد

 هیو  میخریم نیزم هیمال ش یاز روستاها  یکیتو 

 اطشیخودمون تو ح ی. با دستامی سازی خونه م

.  مویدرخت پرتقال، نارنج و ل م،یکاریم وهیم یهادرخت 

بهشت   هی هی. اونجا شبیرنگ یهاگل  یعالمه بوته هیبا 

منو   واسهبهشت کوچولو که فقط   هی. شه ی کوچولو م

  توئه
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واسه اون  رمی بم خواستمی. مکردیبهم نگاه م ساکت

از نگاه بهم زل زده   یخال ییش. با چشمابغض مردونه 

 یکه ساخته بودم زندگ ییایبود، انگار داشت تو بلور رو

مؤثر بوده در   مانیحرفام در پ دمید ی. وقتکردیم

به خودمم  دبخشیام یانگار گفتن اون حرفا کهی حال

  یشتریبا ذوق و شوق ب بود، دهیبخش یاجون تازه 

  :ادامه دادم

در انتظارمونه   یشاد و روشن یتو اون خونه روزها -

  مون... در انتظار من... تو و ... بچهمانیپ
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شکمم گذاشته بودم.  یگفتم که دستمو رو  یدر حال نویا

که آبستن بارونه، وزن گرفت  یمثل ابر مانینگاه پ هوی

  .شد سیو خ

صورت و تنم  یهاش رو. مردمککردی نگاهم م جیگ

. سرشو با ابهام تکون داد و لبهاش سخت  دیو لغز دیلغز

  :دیجه رونیهاش بلب نی اسمم از ب یهاو واج  دیلرز

  ...نیثم-

 

  جانم؟-

  :. دوباره سر تکون دادشدیم ترس یو خ  سیخ  نگاهش

  !؟یگیم یدار یچ ؟یگ یم یچ نیثم-
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زودتر از  دیم. با. حدود سه ماهه حامله گمیراست م-

  !مانیبابا پ رونیب یای ب نجایا

 

داد و سد  رونی لرزونش ب  یها لب نیشو از بخسته  نفس

  یبودم که اشک تو دهیبار د هیچشماش شکست. قبالً 

: همون روز عقدمون که اومده بود  نهیبش مانیپ  یچشما

دنبالم. اما اون لحظه که خبر پدر شدنشو  شگاهیدِم آرا

 .کنهیم هیگر دمیبار د نیاول یبرا د،یشن

دستاش گرفت   نیداد و سرشو ب هیتک زیهاشو به مآرنج  

  .کرد هیکرد و گر ه یلرزون گر ییهاو با شونه 

مرد  هی  یهیخراش بود. مثل گردل  مانیپ یهیگر

  .کردیرو آب م یکه هر دل ی. طور هیسایو ب بینصیب

از  شتریآب شد اما ب شهیگر  دنیو شن دنیمن هم با د  دل

  .دمیترس شهیدلم آب بشه، از گر نکهیا

چرا داره  دمیفهمی. نمدونستمی نم شویچون معن دمیترس

از ترس پدر شدن؟   ای: از شوق پدر شدنه؟ کنهیم هیگر

 ریاسفبار و غ طی خاطر شراو به  ستین نایکدوم ا چیه ای
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 شهیگر نکهیا ای کنه؟یم هیکه گر مونهینرمال زندگ

  دور و مبهمه؟ ل یدل هیمعلول 

. بعداً  دمی نفهم شوهیگر  یهر حال اون لحظه معن به

  ...دمیفهم

 

  

  ازدهمیفصل  انیپا
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 دوازدهم فصل
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  .به قزلحصار تهران منتقل شد مانیبعد پ یمدت

از اون، من، مامان و حاج محمد هم عازم تهران  بعد

  .میشد

بود: قرآن   ستادهیبه دست، دم در ا ینیرفتن رباب س دم

گل  یهاپر از آب که توش گلبرگ  ین یکاسه چ هیو 

نافذ و  یبود. چشما ینیس یانداخته بود، تو یمحمد

افتاد که  یروز نیبه اول ادمیبود.  یباب اشکمهرآلود ر

که   یزیچ نیبندرعباس. اون روز با اول  می دیرس مانیبا پ

گنده بود که   اهی بودم دوتا سگ س شدهتو خونه مواجه 

منو ببلعن و بعد هم با رباِب خونگرم و   خواستنیم

 لیساده و مهربون رو به رو شده بودم و چقدر اون اوا

  .کردمیباهاش بد تا م 

 یالیاز و شه،یهم یاحتماالً برا خواستم،یحاال که م اما

بندر برم، دل کندن از رباب سخت بود. چهار سال از  

تو اون خونه گذرونده  مو یزندگ یهاسال نیترسخت 

دم. وقت رفتن ربابو بغلش کردم و هر دو اشک  بو

   .میختیر
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تهران  یتهران. هوا میدیغروب بود که رس یکاینزد

 یدیشد یتر از بندر بود و از شانس بدم سرماخنک 

رو از  یشدم. مامان مدت نی هفته خونه نش هیخوردم و 

من،  شیبندر پ ادیگرفته بود تا بتونه ب یمدرسه مرخص 

سرکارش. طفلک مامان؛ با   گشتیبرم دیبا  گهی و حاال د

دار  سخت غصه م،یزندگ عمن و اوضا  تیوضع دنید

و  رفتینصف روزشو سرکار م دیحاالم با چ،یه شدیم

 یلی. خکردی م یشو هم از من پرستار گهینصف د

  .بشه شیزیبچه چ دمیترسیش مشده بودم. همه فیضع
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رفع شد.  یماریشد و ب یهفته هم سپر هی نیباالخره ا 

حالمم خوب شد مامان نذاشت برگردم  نکهیاما بعد از ا

بدون  ،یینداشتم که تنها نویآپارتمان خودمون. منم دل ا

  .برگردم اونجا مانیپ

که تو زندان بندرعباس  یبار  نی... از آخرمانی... پآخ

. کردیهم نم یتلفن ی. حتمینداشت یدارید گهید دمشید

خواب و خوراک نداشتم. شب و روز نداشتم. زمان برام 

و   یاهیس نیقراره ا یک دونستمی. نمشدی نم یسپر

چنگ   ییرها یبرا یسمانی تموم بشه. به هر ر بتیمص

کمک  ری. به فقکردمینذر م یحت کردم،ی: دعا م زدمیم

که به خاطر قرض و  ییهای. به چند تا از زندون کردمیم

  .افتاده بودن زندون، کمک کردم یبده

  ...کردیاثر نم دعا
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نکرده بود.   یرییتغ مانیشده بودم. اوضاع ا خسته

  یتو زندان اتفاق دمیترسیبودم م مانی نگران پ یلیخ

بهمون گفته بود، اگه  مانیپ لی. وکفتهیبراش ب

 دیبه ق مانویبشه پ دیبدن شا تیرضا مانیا یخونواده 

. حاج محمد تموم تالش خودشو کرد رونی آورد ب قهیوث

  مانویموفق شد پدِر ا بتهجلب کنه: ال تشونو یتا رضا

 میتصم دمیشن نویا یکنه اما مادرشو نه. وقت یراض

اقدام کنم.   مانیمادر ا تِ یگرفتن رضا یگرفتم خودم برا

  تونستیو التماس من م هیباالخره من زن بودم؛ گر

  !کردمی فکر م ینجور یمؤثر باشه. البته من ا

که مامان رفته بود مدرسه، لباس  یز ییصبح پا هی

بود،   یتوش بستر مانیکه ا یمارستانیو رفتم ب دمیپوش

 .که مادرش اونجا باشه زدمیحدس م
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از دور طاهره خانوم،   د،یرس  مارستانیپام که به سالن ب 

  .دمیرو د مانیمادر ا شدیکه م شییو زن دا یمهد

باهاش رو به رو   دیبا یچجور دونستمی. نمدمیترسیم

  وونیح هیبهم خورد مثل  مانیچشم مادر ا  نکهیبشم. هم

مداخله   یکه اگه مهد یکرد. طور ورشیبه سمتم 

 شوییو زن دا ستادیایمن نم یو به موقع جلو کردینم

 .م کرده بودپاره  کهیت کرد،یمتوقف نم

  کهیمن شده بود و طاهره هم در حال یسپر بال یمهد 

  مانویمادر ا کرد،یکرده منو نگاه مغضب یبا چشما 

  .گرفته بود
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 مانیو به پ کردیمدام فحش و ناسزا بارم م مانیا مادر

به خاطر من  مانیبود که پ ده ی. شنگفتیم راهیهم بد و ب

زده و حاال داشت منو به گول زدن پسرش و  مانویا

  .کردیمتهم م یگرو فتنه یبازلکاته 

 یمن همه یول رونیب می بر ایب گفتیش مهمه  یمهد

حرفاش تموم بشه و  دیتحمل کردم تا شا هاشویبددهن

حرف   تیدلش خنک بشه و بعد من بتونم راجع به رضا

نداشت،  یتموم  شنهیبود! ک یالیبزنم؛ اما خوش خ

بازومو   یانقدر گفت و گفت تا من اشکم دراومد و مهد

  .مارستانی ب اطیگرفت و منو برد تو ح

 

و خودش به سمت  هامکت یاز ن یکی یمنو نشوند رو 

گرفت و اومد سمت  یآب معدن هیفه رفت. بعد هم بو

  :من

  آب بخور کمیجان  نیثم ایب-
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  :گفت یقلپ آب خوردم و اشکامو پاک کردم. مهد چند

من. اگه من نبودم که    زیآخه عز نجای ا یچرا اومد-

  اوردی سرت م ییچه بال تهیمعلوم نبود اون عفر

  دیدست بذارم؟ گفتم شا یدست رو  نمیکنم! بش کاریچ-

  رمیبگ تیبتونم ازش رضا

 م؟یو نشست میدست گذاشت ی ما دست رو ی تو فکر کرد-

و حاج  وشیاتفاق افتاده من و پر نی که ا یاز روز
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 نیا یول میر یبگ تیتا رضا میمحمد خودمونو کشت

  دهینم تینه که نه. رضا  گهیم تهیعفر

  مانویبهشون بگو دار و ندار پ شن؟یم یبا پول راض-

اصالً حالش  مانیبدن... پ تیفقط رضا میدیبهشون م

!  دونمیمن م ارهیاون تو دووم نم ،یمهد ستیخوب ن

  ؟یچ ارهیسر خودش ب ییبال هیاگه 

هام من حالم از تو  جان. به جون بچه نی نکن ثم هیگر-

روز افتاده و داره پرپر  نیدونه برادرم به ا هیبدتره. 

 مینیبب میصبر کن دیکرد؟ با شهیم کاری چ یول شه،یم

  دی. شانجامی. من صبح تا شب اشهیم یچ مانیاوضاع ا

 ی. اگه زنده بمونه همه چادیبه هوش ب شرفیب نیا

ت خوب  واسه بچه نکن  هیگر االم. حشهیتر مآسون 

  کمیها نسترن و بچه  شی . پاشو ببرمت خونه پستین

  حال و هوات عوض بشه

  مامانم؟ یخونه  یمنو برسون شهینه ممنون. م-

  .میرفت نش یتکون داد و با هم به سمت ماش یسر

 

***  
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 یاروزها جهنم بودن. کابوس بودن. درست لحظه  اون

 کردمیاز دست داده بودم و فکر م دمویکه تمام ام

  .درها به روم بسته شده تلفنم زنگ زد یهمه 

  .سه بعدازظهر بود ک ینزد ساعت
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مبل   یهاکوسن نیرفتم که ب میهول و وال سمت گوش با

 .افتاده بود

 

ناهار بود.  زیممامان تو آشپزخونه در حال جمع کردن  

اپن خم شد و منتظر و   یرو دیمنو که شن یِ گوش یصدا

  یرو وشیپر یشماره دن ینگران بهم نگاه کرد. با د

  :دیکوب یشتر یقلبم با شدت و حدت ب لمی موبا یصفحه

  وش؟یالو پر-

که کمتر ازش  یزیو پرتالطم بود. چ زدهجان یه صداش

  :بودم دهیشن

به  مانیت، اخوب دارم واسه. خبر نیثم  ی... وانیثم-

  هوش اومد

 

رو با دوتا دستام  یزدم و گوش یاسست و خسته  لبخند

مبل فرو اومدم. دلم   یچسبونده و رو منهیس یبه قفسه

رو بغل کنم. دلم   وشی پر ابِ یکم یصدا خواستیم

  .بغل کنم ارویدن یهمه  خواستیم
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***  

 

 مارستانیاز ب مانیماه، باالخره ا کیاز گذشت  بعد

که بود، حاج  یبیمدت به هر ترت نیشد. تو ا صی ترخ

جلب  مانویا ت یرضا هیمحمد تونست به شرط پرداخت د

رو گرفتن تا  هیدو برابر مبلغ د نکهیاز ا میکنه. بگذر

 نیکه افتاد ا یدادن؛ البته اتفاق خوب تی باالخره رضا

  مارستان،یاز ب صی خچند روز بعد از تر مانیبود که ا

  .رفت رانیاز ا شهیهم یبرا
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پرونده  ینداشت، قاض یخصوص یشاک گهید مانیپ چون

  .صادر کرد  شویحکم آزاد

بود آخر هفته، روز چهارشنبه آزاد بشه و برگرده  قرار

. روز زدیو چشمام برق م  زدمی ش لبخند مخونه. همه 

  .شگاهیرفتم آرا ش یقبل از آزاد

قرن   مینشستم، احساس کردم ن نهیآ یرو به رو یوقت

 ونیدر م کی  یگود افتاده، موها یشدم. چشما ریپ

  .دیسف

چند سال  نیشکسته شده بود. چقدر تو ا مافه یق چقدر

نبود   شتریو هفت سالم ب ستیبودم. ب دهید  بتیمص ریاخ

 .همه اتفاق و بال رو پشت سر گذاشته بودم نیا یول

موهامو رنگ کنم. با خودم فکر کردم:  خواستیدلم نم 

رنگ واسه   هیخودش  خوامیکه اومد ازش م مانی»پ

مو درست کردم.  هاناخن یموهام انتخاب کنه«.  ول
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کردم. اصالح کردم. مدل و رنگ   ونیالسیبدنمو اپ

  هیابروهامو عوض کردم. سر راه برگشتن به خونه 

  .بپوشم ادیم مانیپتا فردا که  دمیلباس قشنگ هم خر

 

دوباره سرما بخورم. زود   دمیسوز داشت، ترس یکم هوا

خدا   م،یو خوشحال اقیاشت دنِ یبرگشتم خونه. مامان با د

م فسنجون رو شکر کرد و برام اسپند دود کرد. واسه

  :پخته بود، گفت

  آشپزخونه ا یشام حاضره مامان جون ب-

  مامانم امیچشم م-

 

شب بود.  میبه ساعت انداختم، هشت و ن ینگاه

اج محمد زنگ زدم. ساعت  برداشتم و به ح لمویموبا

 یبرا خوامیو گفتم که م دمیپرس مانویآزاد شدن پ

  .استقبالش برم دم زندان
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  شمیآزاد قیاما حاج محمد گفت هوا سرده و ساعت دق 

  ستیالزم ن نکهیو ا شهیتا ظهر آزاد م یول ستیمعلوم ن

  ارتشیدنبالش و م رهیمن برم دم زندان، خودش م

 یقبول کردم و بعد از قطع کردن گوش یخونه، به سادگ

  .خوردن شام رفتم آشپزخونه یبرا
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که برم  شدمیروز چهارشنبه داشتم آماده م صبح

آپارتمان خودمون که حاج محمد بهم زنگ زد و گفت که 

 مانیانم بمونم تا پمام یبرم اونجا؛ خونه  ستیالزم ن

  .ادیب

  .من دوباره قبول کردم و

مورد   ی. غذای مدرسه بود. شروع کردم به آشپز مامان

انجام   نیکردم. ح زیپختم. خونه رو تم مانو یپ یعالقه

  :زدمیکارها با بچه حرف م

 گهید ؟یمگه نه فسقل ی! توام خوشحالادیداره م ییبابا-

  میکنار هم مونییبه بعد سه تا نیاز ا

 

. به ساعت دمیپوش دموی و لباس جد دمیخودم رس به

حاج محمد رو   ینگاه کردم، ظهر شده بود. شماره

  .گرفتم. جواب نداد

شو گرفتم. دستمو به دوباره شماره اوردیطاقت ن دلم

بار جواب   نی . ازدمیکمرم گرفته بودم و تو خونه قدم م

  :داد و گفت
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  جان نیثم رسمیم گهید کمی-

 .قطع کرد و

که به کار برد بد به دلم   یمفرِد فعل یدر مورد شناسه 

  .گوشه منتظر نشستم ه یراه ندادم و 

 یساعت گذشت. پشت پنجره  کیساعت گذشت.  مین

  .زده نگاه کردمخزون اطیو به ح ستادمیسالن ا

.  اطیح یمامان اومد تو نیباز شد و ماش اطیح در

   !کرده بودن  ریکردم. ددوباره به ساعت نگاه 

 

 

 

 

, [10.05.21 03:27] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 624پارت_# 

@
mahbookslibrary



 یآرزو_باغفلک#

 

 

  :از سر کار برگشته و گرسنه و خسته بود مامان

برم زود  ؟یغذا درست کرد  ادیم یخوب یبه به چه بو -

  میاومد با هم ناهار بخور  مانیلباسامو عوض کنم که پ

 .به روش زدم و دوباره به ساعت نگاه کردم یلبخند

حاج محمد   ی. مجدداً شمارهشدمیداشتم نگران م گهید 

بعد که زنگ زدم  کمی رو گرفتم اما جواب نداد و 

 .خاموش کرد شویگوش

. انقدر اتفاقات بد افتاده  نداختیبه دلم چنگ م ینگران 

 یقراره اتفاق بد کردمیهر لحظه فکر م  گهیبود که د

 .فتهیب

 

از شدت   گهینشد. د یساعت از سه هم گذشت اما خبر 

  :دلشوره دهنم خشک شده بود. مامان گفت

@
mahbookslibrary



طول   ش ی ادار یکارها دینگران نباش. شا زمیعز-

ت ناهارتو بخور به بچه  ای باالخره. تو ب ادی. مدهیکش

  نده یگشنگ

 

استرس پامو  . با رفتینم نییاز گلوم پا  یزیمن چ اما

زل زده بودم. مامان هم نگران   نیو به زم  دادمی تکون م

. ارهیخودش ن یبه رو کردیم یسع یشده بود ول

 یصدا هویکه  کردیم یخونه حکمران یسکوت به فضا

  .منو از جا پروند فونیزنگ آ

دادن کف دستام به  هیبا ضرب بلند شد و با تک سرم

  .دمیدو فونیت آاز جام بلند شدم و به سم عیمبل، سر

رو زدم و  دینگاه کنم کل فون یآ ریبه تصو نکهیا بدون

   .رفتم سمت در سالن
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  :دیرو برداشت و دنبالم دو یشنل مامان

  . هوا سرد شدهیبپوش سرما نخور نویا نیثم-

 یهام انداختم و رفتم توشونه  یعجله شنلو رو با

  .اطیح

قاب  یبعد حاج محمد تو هیدر باز شده بود. چند ثان یال

 .کردمیکشان به پشت سرش نگاه مندر ظاهر شد. گرد

  !یچشم به راه هیبد درد 
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بهم انداخت و درو پشت  ینی حاج محمد نگاه غمگ یوقت

سر جام  و  دیلبم پر کش یسرش بست. لبخند از رو

رنگو  ی. شنل مشککردمیخشکم زد. احساس سرما م 

هامو جمع کردم. به حاج محمد  و شونه دمیچیدور تنم پ

 یعصب ایناراحت  یزیکه از چ یینگاه کردم که مثل وقتا

و سمت خونه   چرخوندیانگشتاش م نیب حشو یبود، تسب

 .ومدیم

 

خودمو به صدتا زحمت انداختم تا تونستم چند کلمه  

  :کوتاه بپرسم

  کجاست؟  مانیپس... پ-

کرد و دستشو پشتم   کیمحمد با مامان سالم عل حاج

  :کرد تمیگذاشت و به سمت در سالن هدا

  سرده؟ رونیتو دخترم. ب ایب-

.  زدمیم خیسرد نبود من از درون هم داشتم  رونیب فقط

  یسانت جابه جا بشم دوباره برا کی ی حت نکهیا یب

  :بار فقط تونستم بگم نیتقال کردم و ا دنیپرس
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  مان؟یپ-

 

و مصرانه دستشو پشتم قرار  دیمحمد ازم چشم دزد حاج

  :داد

  گمیبهت. م گمی تو دخترم م میبر ایب-
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به مجسمه   لیرفت تو و منو هم که تبد  انیگو اهللای و

  .شده بودم با خودش همراه کرد

به محاسنش   ینشست و دست یمبل تک یسالن رو  یتو

نشست و به من نگاه کرد.   یمبل ی. مامان هم رودیکش

  حشویهمچنان که تسب کردم،ی من به حاج محمد نگاه م

  :گفت چرخوندیم

 ؟ی اریبرام م ییچا هیم خسته   یلیدخترم خ-

 

برداشتم و  وانیل هیمکث به آشپزخونه رفتم و  یکم با

رو   یوانیل یی. به سالن برگشتم و چاختمی ر ییبراش چا

  یرو برا ییگذاشتم. مبل رو به رو زیم  یمقابلش رو

  :نتونستم صبر کنم گهینشستن انتخاب کردم. د

  پدرجون؟-

  :کرد. گفتم نگاهم

@
mahbookslibrary



 مانیافتاده؟ پ  یشده؟ اتفاق یچ نیبگ  نیخواینم-

  شده؟  شیطور

  ...گمیم-

  :شده گفتم یعاص

  گهی د نیخب بگ-

  !جان نیثم-

از  رمیمیتو دهنم. دارم م ادیمامان؟ قلبم داره م هیچ-

 ی نگران

  

  :محمد گفت حاج

  !حالش خوبه مانینگران نباش دخترم. پ-

  منتظرشم؟ نی بهش نگفت ومده؟ی ن نجایحالش خوبه و ا-

  !گفتم-

  اصالً آزاد شد؟ ومد؟یپس چرا ن-

  !شد-
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نتونستم ادامه بدم. مامان   گهیخشک شده بود. د گلوم

  :نگاهشو از من گرفت و گفت

 نیدی. مگه ندنیشده به مام بگ یزیاگه چ ی سرمد یآقا-

داره واسه برگشتن  یچه ذوق و شوق یاز کِ  نیثم

  مانیپ
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  یبابت کارا نه ییپا نیثم شیم. تا ابد سرم پمن شرمنده-

. رهیپسر چرا حرف تو گوشش نم نیا دونمی. نممانیپ

  خواستیکه م یکردم منصرفش کنم از کار یسع یلیخ

 نتونستم یبکنه ول

  

  :دمیآب دهنمو قورت دادم و پرس یسخت به

  د؟یمنصرفش کن یاز چ-

   !از رفتن -

  رفتن؟-

  رفت مانیآره دخترم. پ-

  رفت؟ کجا رفت؟-

و  شمیآدم م ای رمی. نگفت بهم. فقط گفت مدونمینم-

 گردمی برنم گهید ای گردمیبرم

  

سرم   یجمله مثل ناقوس تو نی"... اگردهی برنم گهید"

  .شدی تکرار م
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رو به رو بود، سرجام    خِ یکه م یو با نگاه حرفیب

که  یلمیمشترکم مثل ف یلحظه کل زندگ هینشسته بودم. 

چشمام رد شد و فشار و  ی از جلو رهیدور تُند م یرو

 ده یمدت کش نیکه تو ا ییهایکامو تلخ  هایسخت  ینیسنگ

  ینیدوشم سنگ یبودم و اونچه که بهم گذشته بود، رو

 گهیبار خم شد. د نیا ینیسنگ ریز مکرد. حس کردم کمر

  دنیاز دو گهیخسته شده بودم... د گهیبودم... د دهیبر

  .عاجز بودم
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  یدستشو رو یپاش از جام بلند بشم ول شیپ خواستم

کتش برد و  بیم گذاشت و مانع شد. دست به جشونه 

پاهام  ی. خم شد و پاکتو رودی کش رونیب بشیاز ج یپاکت

  :گذاشت

 داد که بدمش به تو دخترم  مانیپ نویا-

  

و سالنه سالنه به سمت در  دیسرمو بوس یرو بعد

  .قدم برداشت یخروج

  یآشپزخونه قرص یش نرفت. رفت توبدرقه یبرا مامان

به سرش بست و  یبرداشت و خورد و بعد دستمال

 .گفتن راهیبد و ب مانیشروع کرد به پ

  شهیدلش خنک نم مانی با بد گفتن از پ دیبعدم که د 

نگاه منو سمت   یکردنش، وقت نیشروع کرد به نفر

  :اولش گفت دیخودش روونه د
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نگو که هنوزم   ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

  !یاز کاراش دفاع کن یخوایم

 

که اومد کنارم  دید یتو نگاهم چ دونمیبعد نم یول

  :هیگر رینشست و بغلم کرد و زد ز

من قربونت برم. تو رو خدا غصه نخور مادر.   یاله-

تم با هم بزرگ  ولش کن بره به درک. خودم کنارتم. بچه 

طالق اقدام  یبرا بعد اد یب ای. بذار بچه به دنمیکنیم

غم بغل  یزانو  نینش ینجور ی. دختر قشنگم امیکنیم

 نمی. انمتیبی حال م نیتو ا یوقت رمیگیم شیکن، آت

 نمیا گذرهی. مرماد  زیعز گذرهیم
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که اون   یو تکه کاغذ دمیمامانو بوس  یشونه  یرو

 .برام فرستاده بود رو برداشتم معرفتیب

طول اتاقو   یآروم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. کم 

بکنم. کار درست  دیبا کاری چ دونستمیقدم رو رفتم. نم

  یکار چیه گهیبود که د نیکار درست ا دیبود؟ شا یچ

... اون تکه  شدی انجام م دیبود که با یکار  هی ینکنم. ول

  .شدیپاره م دیکاغذ... با

 کهیبود، کاغذ رو ت واریتختم نشستم. نگاهم به د یرو

  .دمیتخت دراز کش یپاره کردم. رو

 !بخوابم ییصد سال تو تنها خواست یم دلم
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که  یادر هم شکسته کریزن من بودم: همون پ اون

کاغذ، مچاله شده بود و نگاهش   یهاتکه  ن یتخت ب یرو

از  ینشان چیاصالً ه زد؛یخاموش بود، نبضش نم

  ...مرگ بودم هی. شبزدیزن پرسه نم  یحوال یزندگ

  

. پنجره باز مونده بود و دمیبا وحشت از خواب پر شب

تخت   یمهمون اتاقم شده بود. رو  یز ییباد سرد پا

  :گفتم اریاختی نشستم و ب

  ...مانیپ-

. دمید یچه خواب ومدینم ادمیاما  دمیکردم خواب د حس

واهمه و ابهام  یجنبه  زیباد به همه چ  ی زوزه یصدا

آب خوردم. دوباره  یبود. پنجره رو بستم و کم دهیبخش

دستم،  ریز یخش خش کاغذ یتخت نشستم. صدا یرو

  ...مانی پ یتوجهمو جلب کرد. نامه

 .چراغ رو زدم. اتاق روشن شد دیکل
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 یتخت، رو  ریز ن،یکاغذ رو از کف زم  یهاپاره  تکه

 .جمع کردم وارید یلحاف و گوشه یتخت، ال 

کاغذ رو  به هم  یهانشستم و پاره ریتحر  زیپشت م 

  .چسبوندم

چشمام بود. اشک  ِش یپ مانیپ یدست خط شکسته  حاال

کاغذ به رقص   یو کلمات رو دیجوشتو چشمام  

بود. حس  یبیدراومدن. چقدر اون شب، شِب عج

  :دنهیش قابل شننامه ی از تو مانیپ یصدا کردمیم

 

  نمیریسالم ش  »   
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نامه  یدارم واسه کس میباره که تو زندگ نیاول

  !سمینویم

  ایدن هیمن  یخون ینامه رو م نیکه ا یااون لحظه دیشا

متهم   یبا رفتنم منو به خودخواه دیازت دور باشم. شا

و با رفتنم  کنمیقمار م یدارم سِر تو با زندگ دی. شایکن

رو  یزیچ هی  خوامیم یاز دستت بدم. ول شهیهم یبرا

چند خط نوشته   نیاالن که دارم ا یبدون خوامی: میبدون

  شهیعاشق ترم. از هم شه یاز هم سمینوی م راترو ب

  .رمیمیبرات م  شتریب

درده و بودنم هزار درد.  هیچون نبودنم برات  رمیم

 هیچشمام مثل  یجلو نمیبب تونمینم گهیچون د رمیم

 .یشیو قطره قطره آب م یسوز یشمع م

روز بعدمم  هیبود که به  نیا یاگه رفتم و نموندم برا 

 .نداشتم یاعتبار

 

هام نفوذ کرده.  به تک تک سلول  یلعنت ادِ یاعت نم،یثم 

 نیبذار بگم بهت: ا یتو سخته برام ول ِش یاعترافش پ

 ن،ینه فقط کوکائ گهید  د،یکش قیکارم به تزر ای آخر
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خودمو  گهیهم مصرف کردم. د شه یکراک و ش

کم شده. تو زندان موقع  لویک ستی. وزنم بشناسمینم

 آدم حسابشون یادع  طیکه تو شرا یی کسا یخمار

. شدم اسباب مسخره دنیدورم کردن و بهم خند کردمینم

که بدون من   دونمی. ممی... بگذری... هِ ی. هِ شونیباز

 نی. اری. دنبالم نگرد. سراغمم نگشهی حالت بهتر م

نه واسه  شهیکه االن هستم نه واسه تو شوهر م یآشغال

  م... بچه... مواظب دخترنیاون بچه پدر... آخ... ثم

 .دمیدختره. خوابشو د دونمیباش، نپرس از کجا؟ من م

تو  یول دمینبودم برات. پر و بالتو چ  یمن شوهِر خوب 

.  دونمیمن م یهست ی. تو زن قویپرواز کردنو بلد

به تو. تو رو هم  سپارمیاون بچه رو م نم،یثم

  .به خدا سپارمتیم

 بوسمتینفسم... م خدانگهدار

  

  «مانیپ                                          
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کنان   اهوی . باد همچنان  هدنیباریامان م یب اشکام

  زیم ی. سرمو روکوبوندی خودشو به پشت پنجره م

  .دمیگذاشتم و بار

***  
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  .کردمیرو باور نم رفتنش
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  .باور کنم. هر روز منتظر بودم برگرده خواستمینم

کامالً معلوم  گهی. دشدیروز به روز بزرگتر م شکمم

افتاده بودم. پوستم کدر شده   افهیبود که باردارم. از ق

. دست و پاهام ورم زدی برق نم گهیبود. چشمام د

  .و افسرده شده بودم حوصلهیداشت. کم حرف و ب

  یبرا  میو رفت میاصرار مامان وقت دکتر گرفت به

  :خانم دکتر بهم گفت که ی. وقتیسونوگراف

  بچه دختره-

زل زل به دهن خانم دکتر نگاه کردم بعد مثل  اولش

 .کردم هیگر  ترهاوونه یبعدترم مثل د دمی خند هاوونه ید

و خانم دکتر با تعجب بهم نگاه  یمامان با تأثر و نگران 

: »زن کردنیخودشون فکر م شی. حتماً پکردنیم

 .«... پاک عقلشو از دست دادهچارهیب

متأسفانه عقلم هنوز سرجاش  یبودم ول چاره یزن ب هی 

  .بود

راهمو از مامان جدا کردم،   م،یاومد رونی مطب که ب از

  :بهش گفتم

@
mahbookslibrary



  قدم بزنم  یکم رمیتنها باشم مامان. م  کمی خوامیم-

  می خب با هم بر-

  !کنمی خواهش م-

ازم   نکهیشد و رفت. ضمن ا نشیسوار ماش دیباترد

خواست زودتر برگردم خونه. راسِت سرمو گرفتم و 

و رعد و  دیوزیهم م یباد ی رفتم. هوا سرد بود. گهگاه

 دونمیاز بارون نبود. نم یخبر یول زدیهم م یبرق

به خودم که اومدم خودمو رو به  یچقدر راه رفتم ول

 .میداشت مانیکه با پ یانه: خودمیآپارتمانمون د یرو
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. رفتم تو. پشت در آپارتمان  میداشت مانیکه با پ یاخونه 

قفل بچرخونم مکث  یتو دو یکل نکهیو قبل از ا ستادمیا

افتاد که رفته بودم اونجا.  یروز نیبه اول ادمیکردم. 

حاال قلبم   یول  دیکوبیتا م  ستیدو یاون روز قلبم باال

ش از زمان شکسته و فرسوده، که همه یمثل ساعت

درو باز کنم و   نکهیاز ا دمیترسی. مزدیم موندیعقب م

  .دمیترسیاطرات م برم تو. از هجوم خ

م م کنن، شکنجه برم تو و خاطرات محاصره دمیترسیم

  .کنن

برم   نکهیواهمه داشتم: ا شتریاز کدومش ب دونمینم

و  یح نم،ی خونه و تک تک خاطرات رو زنده بب یتو

 نم،یخونه و خاطراتمو مرده بب یبرم تو نکهیا ایحاضر. 

رفتن  نیشدن و از ب ختهیکه تک تکشون به دار آو نمیبب
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  یزیشده به گورستان خوفناک و غم انگ  لیو خونه تبد

  .از خاطرات

 یبرم تو نکه یو بدون ا دمیکش رونیرو از قفل ب دیکل

رو به   ییخونه از اونجا رفتم، در واقع فرار کردم. توانا

  .رو شدن با خاطراتمو نداشتم 

اتاقم رفتم. کنج تخت کز کردم  مامان. به یخونه  برگشتم

روحمو   یدیو ناام أسیبودم.  رهیخ  یاو به گوشه

.  کردمیم  ی. با تموم وجودم احساس بدبختخوردیم

  :لب گفتم ریهم گذاشتم و ز ی چشمامو رو

  رمیکمکم کن... کمک کن امشب از غصه نم ایخدا-

 .تو دلم تکون خورد یزیچ هیلحظه حس کردم  همون
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از تاج تخت گرفتم.   موه یچشمامو باز کردم و تک عیسر

تکون   یزی چ هیبا دستام شکممو لمس کردم. دوباره 

 دنیبود، مثل ترک یاو ناشناخته  بیخورد. احساس عج

 .حباب کوچولو داخل شکمم  هی

 

هام جا خوش کرد. لب  یرو یالبخند خشک و بدقواره 

تا دوباره اون حباب  نمیو ساکت بش حرکتیکردم ب یسع

  :کوچولو رو حس کنم

  دونمیآره؟ م ،یکنیابراز وجود م ی. داریسالم فسقل-

تنهاست   یلی ... مامانت خای ب ای! زودتر به دنییکه اونجا

  دخترم
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***  

. هر شدیروز به روز کمتر م مانیبرگشتن پ یبرا دمیما

. تو کردمیرفتنش رو باور م  شتریب گذشتیروز که م

  زدمی نبودنش، هر روز به حاج محمد زنگ م یروزها 

  .خبرمیب گفتی. مگرفتمیازش م مانو یو سراغ پ

طرف  هیهم از  یطرف و حس نگران هی  یدلتنگ حس

  .کردیم مخفه ندهی. فکر به آگهید

اومد  دنمید یبرا  وشیروز پر هیزمستون بود.  یوسطا 

طاها رو هم با خودش   کش،ی مامان. پسر کوچ یخونه 

برم آشپزخونه،  ییدم کردن چا یآورده بود. خواستم برا

  :نذاشت  وشیپر

  رمیخودم م نی. تو بشیبلند ش خوادینم-
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. حدوداً میرفت آشپزخونه و من و طاها موند وشیپر

و بامزه بود. با تعجب   زبوننیریپنج سالش شده بود. ش

نگاهش کردم.   یحالی. با لبخند بکردیبه شکمم نگاه م

  :گفت

  ؟ییزن دا-

  بله؟-

  ؟یدار ین یتو ن-

  بله-

  رون؟یب ادیم یک-

  :دمیخند
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  دیبعد از ع-

  شه؟یم دیع یکِ -

  یش داریو ب یچهل بار بخواب یعنی. گهی چهل روز د-

شده بود و تو هوا  زونیمبل آو یکه از رو پاهاشو

  :فکر کرد یمونده بود رو تکون داد و کم

  کنه؟یم یاومد با من باز یوقت-

  زمیآره عز-

 

. اومد نییمبل ُسر خورد و اومد پا یاز رو  آروم

 یا. صورت معصوم و با مزهستادی. رو به روم اکمینزد

  تِ ی. با لبخند و نهادمیسرش کش یرو یداشت. دست

  :و ادب دستامو گرفت و گفت یمهربون

  زنه؟یحرفم م-

  ؟یک-

  ین ین-

  :دمیخند
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  زنمیمن باهاش حرف م ینه. ول-

  داره؟یاالن ب-

  دونمینم-
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گوششو به شکمم چسبوند و با دقت گوش داد   اطیاحت با

  :و گفت

  . تکون خورددارهیفکر کنم ب-

  :رونیاز آشپزخونه اومد ب وشی. پردمیخند دوباره

  نکن تیرو اذ ییمامان؟ زن دا یکنیم کاریطاها چ -

  :و نگاهم کرد. گفتم ستادی صاف ا طاها

  کنهینم تیاذ-

 

گذاشت و  زی م یرو رو ین ی ریو ش ییچا  ینیس وشیپر

و گرفتش  رونیب دیکش فشی از ک شویکنارم نشست. گوش

  :سمت طاها

  کن یباز نیطاها. برو اون گوشه بش ایب-

رو  یگوش یو فرمانبردار تی مظلوم تی با نها طاها

  .گرفت و رفت

 

  حالت چطوره؟-
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  :کردم و آروم گفتم نگاهش

  چطور باشم؟ یخواستیم-

  ؟یاکل روز تنها خونه -

  گردهینه. مامان ظهرا برم-

.  شهیم یوقت طور هیبهتره.  یآخر تنها نباش یهاماه-

  یکه تنها نمون شتی پ امیها مبه بعد صبح نیاز ا

  وش؟یپر-

  ها؟-

  چخبر؟-

  .خبرمیب ، یخوای خبر م مانیاگه از پ-
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  براش افتاده باشه یاتفاق ترسمینگرانشم. م یلیخ-

 هی کنهینم معرفتیتو دلم اضافه کردم: »نامرِد ب و

  «زنگ بهم بزنه 

اگه بود زود بهت   ی. خبر بدینگران باش خوادینم-

 دیرسیم

  

اومد و با اندوه به  رونیب منهیآغشته به غم از س ینفس

رو سمتم  ییفنجون چا وشیگوشه زل زدم. پر هی

  :گرفت

  اون بچه رو  یبخور. انقدر غصه نخور کشت توییچا ایب-
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  :گفتم ربطیب

ما. حرف  شی پ ادیاونور. بگو ب یچرا طاها رو فرستاد-

  شهیدلم باز م زنهیم

  نجایا ادیگرمه. ب یولش کن اونو. سرش با گوش-

  ارهیما درب یسر از حرفا  خوادیش مهمه 

  م؟یگیم میدار یمگه ما چ-

  :آورد نییبه طاها کرد و صداشو پا ینگاه

  ن؟یثم-

  :نگاهش کردم. گفت منتظر

  رمیطالق بگ خوامیم-

  :کردم تعجب

  !؟ی ر یطالق بگ-

  خوامیرو نم یاون زندگ گهیآره. د-

  ؟یبه مسعود گفت -

نبودن  ایبودن  یرو. فکر کرد کهیولش کن اون مرت-

. هاشهی و هرزگ یبازمن براش مهمه؟ اون فقط فکر زن 
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 ترسه،یم مانیبود دلم خوش بود که از پ مانیپ یتا وقت

 گهی. حاال که دکنهینم یو غلط برهیازش حساب م 

  افسار پاره کرده گهید ستیهم ن مانیپ

  که انگار ُمرده یزنیحرف م مانیدر مورد پ یجور هی-
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. خدا نکنه. داداش مثله دسته ریزبونتو گاز بگ یوا-

کثافتو، به خاطر اون  مانیگلم... خدا لعنت کنه اون ا

شد  فیخوار و خف یاون جور مانیبود که پ زیچ همهیب

واسه داداشم،   رمیبم یو به اون حال و روز افتاد. اله

قد و باال و  دن یبا د کردیحظ م دشیدیم یآدم وقت مایقد

پوست و استخون زار و  هیحاال مثل  اما شی جوون

  شده فیضع

 !ش؟یدیمگه د-

 ی بار با مهد هیکه زندان بود  یها؟ نه نه... همون وقت-

  رفتم مالقاتش

 

  :تکون دادم و گفتم یسر

  ؟یخودتو گرفت میتصم-

  یوقته؛ تا االنم اگه موندم واسه خاطر حرفا  یلیآره. خ-

نگو.  گهیم ادیمادرمه. حاج محمد هم تا اسم طالق م

  عرش خدا رو نلرزون

  ؟یریحضانتشونو بگ یتونیم ؟یهاتو کردفکر بچه -
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بچه نگه   تونهیم یهه! اون مسعود الدنگ فکر کرد-

هاشم ماِل خودش اگه عرضه داره ببره اصالً بچه داره؟

  !بزرگشون کنه 

معصوم طاها انداختم که  یبه چهره  یغصه نگاه  با

 یگوشه نشسته بود و سرشو تو گوش هی یهمباز یب

   .فرو کرده بود وشیپر

 

 یاما وقت دم،یرو د وشی بعد از اون هم پر یچندبار

من تنها نمونم از مدرسه  نکهیا یمامان بهم گفت که برا

 .شم یپ ومدین وشیپر گهیگرفته، د یمرخص
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بچه رو آماده  یسمونیدفعه بهم گفت هر وقت س  هی 

واسه  ی. من ذوق و شوقنهیبب ادیکردم بهش بگم که ب

  .کار نداشتم. برعکس مامان نیا

گرم   دیبه نوروز شده بود و بازار ع کی نزد یروزها 

پاساژها و  یسمونیس دنیخر   یبود. مامان هر روز برا

  تونستیکه م  یی. تا جاذاشتیپا م ریز دهارویمرکز خر

من دل و  یمنو هم با خودش همراه کنه ول کردیم یسع

  میآخر حاملگ یهانداشتم. از اون گذشته ماه یدماغ

 یزونیو حال و اوضاع م گذشتیبهم سخت م یلیخ

 .نداشتم
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تموم شد. تخت  یسمونیس دی بود باالخره خر یهر جور 

عالمه عروسک  هیمادر و  یردهیش ینوزاد، کمد، صندل

  .و زرد یطوس یهارنگ  بیبا ترک

و  ری تحر زیاتاق خودم. م یتو  میرو گذاشت  لیوسا یهمه 

 رونیرو از اتاق خوابم بردم ب یاضاف لیاز وسا یسر هی

  .نوزاد باز بشه سیسرو یتا جا برا 

 

  نیروزها و ا  نیتنگ شده بود. ا یلیخ مانیپ یبرا دلم

 یرنگ و بو و معن تونستی م دهایخر نی و ا فاتیتشر

... و با هم بودیم مانیبرام داشته باشه اگه پ یاگه ید

با هم اتاقش رو  م،یکردی مونو انتخاب مبچه  لیوسا

که  یعروسک لِ یو ف دمیکش ی. نفس پرحسرتمیدیچیم

  ادیتخت نوزاد گذاشتم.  یرو رو دمبو دهیهمون روز خر 

ش رو خونه  یبرداشتم و شماره  مویافتادم، گوش وشیپر

رو جواب داد.  یپسر بزرگترش گوش ،یگرفتم. کسر

زد که در جا  یم، حرفرو گرفت  وشیسراغ پر  یوقت

  :خشکم زد
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 !کنهیصحبت م یتلفن مانیپ ییمامانم داره با دا-
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کردم. فکر  نییبرد. چندبار حرفشو تو ذهنم باال پا ماتم

از اون طرف  وشیپر ی. صدادمیشن یاشتباه کردمیم

بود زنگ زد؟« و   یک ی: »کسرگفتیاومد که م یگوش
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 ییکه در جوابش گفت: »زندا یکسر یبعد صدا

  .«نهیثم

بهم  یاحساس بد یلیلحظه سکوت برقرار شد. خ هی

نبود که سراغ  یمدت روز نیدست داد. من تموم ا

اون وقت اونا   رم،یاز حاج محمد نگ ای وشیاز پر  مانویپ

و حاال... . بغض گلومو فشرد  میخبریب گفتنی هر بار م

 .رو قطع کردم یو با خشم و قهر گوش

  وشیبار دو بار سه بار. پر هیبعدش تلفنم زنگ خورد.  

بود. اما من جوابشو ندادم. چقدر ساده بودم که فکر 

و بدتر از اون چقدر  گنیرو م قتیدارن بهم حق کردمیم

هر جا هست انقدر  مانیپ کردمیکه فکر م احمق بودم

تلفن  هی یحت تونهیبده انقدر حالش بده که نم تشیوضع

بودم. حالم از  یبه من بزنه... چه زن خر و ساده لوح

به هم  مانیاز اون حالم از پ شتریخودم به هم خورد و ب

  .خورد

 .به دل گرفتم نهیازش ک یبدجور
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ول ُکنَم نبود تا شب انقدر زنگ زد تا باالخره  وشیپر 

  :مجبور شدم جوابشو بدم

  ه؟یبله؟ چ-

  ؟یدی جواب نم زنمیزنگ م یچرا هرچ ن؟یثم-

  ادهی روت ز یلیخ-

  اِوا!؟-

 

 شدیم یهر چ داً یضعف خودم، جد نیبودم از ا متنفر

  :گفتم ی. با اشک و زارهیگر ریز زدمیم
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 شیاز دور ،یاز نگران شمی که دارم پرپر م نیدیدیم-

. من احمقو بگو که فکر نیاوردیخودتون ن  یبه رو یول

  یگیراستشو م شهیو هم یهست یتو زن صادق کردمیم

نگو. به جون طاهام   ینجور یجان تورو خدا ا نیثم-

 م،یبه تو نگ یزیخودش قسممون داد که چ مانیپ

 مانیپ یفکرتو مشغول کنه. بعدم از وقت خواستینم

ش  دفعه هیرفته من فقط دوبار باهاش حرف زدم. اونم 

منم  زدیحرف م یریداشت با حاج محمد با تماس تصو

بود که زنگ به  امروزم دفعه هی. دمیازش پرس یحال هی

نگران شده   مانیحاج محمد زده بود جواب نداده بود، پ

  بود و زنگ زده بود به من

 گفتیش مپس حاج محمد هم ازش خبر داره و همه-

  ...... واقعاً کهدونمینم
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  ی. تازه اونم فکر کردزنهیفقط به حاج محمد زنگ م -

. رهیگیش سراغ تو رو مهمه گه؟یم یچ زنهی زنگ م

بود. به خدا   نیش نه تاش ثموز از هر ده تا کلمهامر

  گمی دارم راست م

 یبه اندازه م یوقت تو زندگ چیواسه خودم متأسفم... ه-

و حماقت خودم به هم نخورده.  یامروز حالم از سادگ

  چیه گهیاگه بهت زنگ زد بهش بگو د گهید یدفعه

اگه   یحت گه،ی. منم درهیکس نگ چیوقت سراغ منو از ه

واسه من مرده. خط  گهی. درمیگیسراغشو نم رممیبم

  .میاسمشو از زندگ زنمیم

 

رو  یحرف بزنم. گوش تونستمینم هیاز شدت گر گهید

  .قطع کردم و هق زدم
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بود؛ همون  میزندگ یعطف تو ینقطه هیلحظه  اون

و رفت و به  دیاز دلم پر کش  یکه عشق و دلتنگ یالحظه 

  .جاش تخم خشم و نفرت تو دلم کاشته شد

ازش گرفتم نه  یسراغ گهیحرفم موندم. نه د سر

و   یکیتار ی هاتو شب  بیترت نیاسمشو آوردم. و به ا

دلم  یهاش براو خاطره  مانیکردن از پ ادی ،ییتنها

ازش   یحرف  خواستیم یممنوع شد. هر بارم اگه کس

حرفشو قطع   تیازش بهم بده، با عصبان  یخبر ایبزنه 

امتناع  شبارهدر یهر حرف دنیو از شن کردمیم

بشنوم. دلم   خواستمیبس بود. نم گهی. دکردمیم
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موند.  یهدف برام باق کی. تنها خواستیم یفراموش

 .م... دخترمبچه 

  

***  

  لیاوا یبهار  یاز روزها  یکیدِم صبح، تو  دخترم

اومد. دکترها از قبل بهم گفته بودن   ایبه دن بهشتیارد

به   یعیکه بتونم بچه رو طب ستین یطور طمیکه شرا

 رونیاز اتاق عمل ب یشدم. وقت نی. سزارارمیب ایدن

که به  ینیاومدم، مامان پشت در اتاق منتظرم بود. ح 

تخت رو هول بده، جلو اومد  ات کردیپرستارها کمک م

  :و گفت دیبوس مویشونیو پ

  حالت خوبه؟ ؟ یجانم... خوب  یجانم ا یا-

پاهاش  یرو ادینگاهش کردم. مامان از شوق ز حالیب

  :بند نبود. دوباره گفت

  !چقدر دخترت خوشگله یاگه بدون نیثم یوا-
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 مارستان یب یاز راهرو ی. وقتنمشیتو دلم نبود که بب دل

 ییبخش منتقلم کنن، مردها یتو یتا به اتاق میگذشتیم

 یهابه دست، با قدم ینیریکه دسته گل و ش دمیدیرو م

تا  نم؛ی. چشمامو بستم تا نبرفتنیها مبلند به سمت اتاق 

که چقدر  فتهی ن ادمیو  رهیم نگمردم غصه یِ شاد دنیبا د

  .تنهام
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حاج محمد  م،یاتاق موند  یبا مامان تو نکهیبعد از ا یکم

 یانه یمن به خاطر ک نکهیا  رغمیاومدن. عل وشیو پر

اونا تا   ینگرفتم ول لشونیتحو  یلیکه ازشون داشتم خ

 یلیبهم محبت کردن. واسه بچه هم خ تونستنیم

  :گفتیداشتن. حاج محمد م اقیاشت

از   نویهمشون پسرن... ا یدارم ول گهید یچهارتا نوه-

  شکرت ایدوست دارمش چون دختره. خدا شتریهمه ب

  :با خنده گفت وشیپر

هاش نوه  گهی حاال د یواسه پسر. ول ُمردی م لیبابا اوا-

  دختر کرده یدلشو زدن. هوس نوه

موقع بود که در اتاق باز شد و پرستار، بچه به   نیهم

بغل اومد تو. نگاه هر چهار نفر ما به سمت در برگشت. 

و   یپشم یپتو یچشمم به اون جسم کوچولو افتاد که تو

کنار من و بچه  دیبود. پرستار جلوتر اومد. رس یدیسف

 دفاعیچقدر سبک بود. چقدر بآغوشم گذاشت.  یرو تو

 .بود
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خورد. سرمو خم کردم  یکوچولوش تکون آروم یدستا

و به دستاش بوسه زدم. دردمو فراموش کردم. انگار  

ها  ساعت  خواستیبودم. دلم م یاگه ی د یایدن یتو

بغلش کنم و به صورت گرد و نازش نگاه   ینجوریهم

 .کنم

 فی. انقدر ظرشدی از اشک م  یش پر و خالچشمام همه  

صورتشو   ومدیدلم نم یو شکننده و آروم بود که حت 

 یکیکادو به من و  هیببوسم. حاج محمد جلو اومد و 
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بعد از   کرد،ی هم به دخترم داد، با شوق به بچه نگاه م

  .رونیاتاق رفت ب

بدم.  ریپرستار بهم کمک کردن تا به بچه ش و مامان

 مونهیس کرد،یم یبلند شد. بدقلق  شهیگر یصدا

شدم که   وشی و دار متوجه پر ری. تو اون گگرفتینم

  :دمیسمتم گرفته بود. پرس شوی گوش نیدورب

  ؟یکنی م کاریچ-

 

  :لبش نشست یرو یا زدههول  لبخند

. بعدأ  رمیگیدارم ازتون عکس م  هیخاص یلحظه  نیا-

  شهیواست خاطره م

 

عکس رو واسه   نیا خوادیچرا حس کردم م دونمینم

  :فکر کردم و گفتم یبفرسته. کم مانیپ

  ریبگ نی. فقط از بهریاز من نگ-

به لباش داد و  یو تاب چیدر هم شد و پ وش یپر  یاخما

  :عکس رو گرفت. مامان با شوق گفت
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  ؟یگذاشت نیاسمشو به-
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  . چطوره؟ادیآره. به نظرم بهش م-

  قشنگه-
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  زد،یم منه یکه به س ییکوچولو یهابا احساس مک هوی

  :گفتم حالمیب یبا اون صدا زدهجان یه

  .خورهیم ری... داره ش یآ-

 

لحظه هم   هی یدوسش داشتم. حت یوارطرز جنون  به

چشماشو کامل   یاز خودم جداش کنم. وقت تونستمینم

  ه،یکه رنگ چشماش مثل خودم طوس دمیباز کرد و د

 ی. احساسم بهش به قدردمیچشماشو بوس اریاختیب

  یاگهیتا حاال هر احساس د کردمیبود که حس م یقو

 .داشتم دروغ و ناخالص بوده 

خونه تا   میزودتر مرخص بشم و برگرد خواستیدلم م 

  .به روال سابق برگرده یهرچه زودتر اوضاع زندگ

 

هرگز   گهیمن د یبود! چون روال زندگ یال یخوش خ  اما

گذشت تا  یقرار نبود به حالت سابق برگرده. البته مدت

به  دیعضو جد هیعوض شده. حاال  زیهمه چ  دمیفهم

موجود  هیمن و مامانم اضافه شده بود.  یجمع دو نفره 
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که تموم توجه و حواس منو   یکوچولو و دوست داشتن

  .خودش داشت یبرا

  شدیما که م دنیها موقع خوابروز خواب بود و شب کل

کنه. من و   هیشه و گر داریکه ب افتادیم ادشیتازه 

و دور اتاق  میکردیبغلش م یمامان نوبت

من براش  ریهم شکمو بود. ش  یلی. خمشیگردوندیم

  .دادمیخشک هم م رینبود، بهش ش یکاف

  .شدیتر ممن روز به روز خوشگل  یکوچولو  نیبه
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با  نیو به زدمیبا زبون بچگانه باهاش حرف م یوقت

دلم  دیخندیبهم م  زشیاون دهن کوچولو و هوس انگ

شده بود   میتموم زندگ گهیقورتش بدم. د خواستیم

که مامان  ی. مخصوصأ از وقتنیبه به یدگیرس

سر کار. البته  گشتیبرم دیتموم شد و با شیمرخص

  .راه بود ینوبت امتحانات بود و تابستون تو

  ن،یحموم کردن به ن،یروزم صرف غذا دادن به به کل

و   لشیعوض کردنش، خوابوندنش، جمع کردن وسا

خونه    ی. همه جاگذشتیم  گهی د یهزارتا خرده کارها

پستونک و  ن،یبه یکوچولو  یهاپر شده بود از لباس 

 دنی. تمام روز در حال دون یبه ریش شهیو ش ریگدندون

که تو وجودم بود  یمحبتبه  ازیتموم ن گهیبودم. حاال د

  .شده بود نیسهم به

  ی. عصرهاکردمیعشق و توجهمو نثارش م تموم

  یرو تو نیبه رفت،یم یتابستون که هوا رو به خنک 
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 نیگردش. به میرفتیو با مامان م ذاشتمیش مکالسکه 

که  ییهابود. وقت  یشاد یعاشق پارک رفتن بود. بچه

ها  ، غرق خواب بود، ساعتجهان یفارغ از غوغا

و کوچولوش  زو به صورت نا نشستمیسرش م  یباال

  ندهیدخترمم در آ نکهی: فکر ادمیترسی. مکردمینگاه م

  موونه یبشه د تیمثل خودم انقدر زجر بکشه و اذ

بزرگ بشه، عاشق  نمیروز به هی نکهی. فکر اکردیم

  .َکندی بشه و قلبش بشکنه و تنها بمونه، قلبمو از جا م
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 چیکنه، ه یتا ابد شاد بمونه، شاد زندگ خواست یم دلم

  ،یوقت ازدواج نکنه. دلم م چیوقت عاشق نشه، ه

رو ازش دور  ایدن یهایو سخت  هایبد یخواست همه 

  .کنم

که بزرگ بشه و ازم در مورد  یاز روز دمیترسیم

افکار ترسناک بهم   نیها که اشب یپدرش بپرسه. بعض

  .موندمیم داریتا صبح ب آوردنی هجوم م

قلبم  یرو یسم یمثل مار مانیپ یبرا یدلتنگ یگاه

 نیبا فکر کردن به به کردمیم یاما سع زد،ی چمبر م

   .بره نیرو انقدر خفه کنم تا از ب یحس دلتنگ

 

 نیبه شهیاز هم شتریامروز ب گفتمیروز با خودم م هر

رو  یکس تونمینم نیاز ا شتر یب گهیرو دوست دارم، د

از قبل   شتریب  دمیدیروز بعد م یدوست داشته باشم، ول

  .عاشقشم
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. خوندمیکودک م یهاکم شروع کردم براش کتاب کم

هم سن و   یهاکارمم باعث شد زودتر از بچه  نیهم

  ینرم رو  یپتو هیروز که  هیسالش زبون باز کنه: 

رو روش گذاشته بودم تا  نیپهن کرده بودم و به نیزم

کنه و خودمم مشغول تا زدن  یباز  هاشی با اسباب باز 

  :که گفت دمیلباساش بودم شن

  ماما-

دفعه دستام تو هوا خشک شد. حس کردم اشتباه  هی

نشستم، عروسکشو به سمتم گرفت،  ششی. رفتم پدمیشن

   .کنم یباهاش باز خواستیم
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  :گفتم

  مامان جون؟ دوباره بگو قربونت برم؟ یگفت یچ-

  شینییپا یلثه یکوچولوش از تو یو اون دندونا دیخند

  :شد دایپ

  هات بشم مناون خنده یفدا یجون. اله یا-

  :و تکرار کرد دیخند طنتی که دوباره با ش دمشیبوس و

  ماما-

کردم و انقدر چلوندمش و بوسش کردم که   بغلش

احساساتمو کنترل کنم.  تونستمیصداش در اومد. نم

زده بودم که زنگ زدم مامان  جانیانقدر ذوق زده و ه

  .به اونم گفتم نویکه مدرسه بود و خبر حرف زدن به
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***  

 د،یباریم یدیآذر ماه بود. از صبح بارون شد اواسط

عادت کرده بود   نی. بهزدیهم م  یبیمه یها رعد و برق

دو ساعت  یکیعصر هر روز حدود ساعت پنج، 

. منم که کارامو طبق برنامه و ساعت خواب  دیخوابیم

هر روز همون ساعت، مشغول  کردمیم  میتنظ نیبه

  .آماده کردن شام بودم

تنهاش  تونستمیبود، اصالً نم داریب نی به یوقت چون

شده بود. همه جا رو به هم  طونیش  یلیبذارم. خ

رو جمع   یشکستن  لیوسا ی. از دستش همه ختیریم

 .میکرده بود

ها رو چهار دست و پا دو تا از پله  دمیدفعه د هی یحت 

ها پله  یو از رو دمیرفته باال؛ با وحشت به سمتش دو

 ادیتا ب میرو خبر کرد  یک ی بلندش کردم. همون روز 

 .ها حفاظ بذارهپله  یبرا

 

 

@
mahbookslibrary



 

 

, [20.05.21 17:27] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 650پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

بود. هوا نسبتاً   یاون روز دِم غروب  نکهیا خالصه

کارم تو آشپزخونه  نکهی شده بود. به محض ا کیتار

 یبلند شد. به خاطر صدا نمیبه یه یگر یتموم شد صدا 

بود. آرومش کردم و تو بغلم  دهیرعد و برق از خواب پر

. با آب ولرم  یبهداشت سی سرو یگرفتمش و رفتم تو

که براش آماده کرده   یبیس  یصورتشو شستم و پوره

  .بودم بهش دادم تا بخوره
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و من   دادیقاشق فشار م یکوچولوشو رو   یدندونا نیبه

  :رمیبراش بم خواستمیم

ت اون غذا خوردنت بشم من عروسکم. گرسنه یفدا-

  بود؟

رعد و   یبا صدا اطیباز شدن در ح یموقع صدا همون

. بغلش ه یگر ریو زد ز دیترس نیبرق ادغام شد. به

  :کردم

بارون   ستین یز ینکن دختر نازم. چ هیجانم مامان. گر-

  میباز کن الیمامان ل ی درو برا میبر ای. بادیداره م

 

  شیبارون اد،یبه سالن رو باال ب  یمنته یهاتا پله  مامان

شده بود. از در که اومد تو بالفاصله  سیکامالً خ

 نیرو بغل کرد. عاشق به نیکرد و به زونیآو شویبارون

  :دوست داشت. گفتم یلیمامانو خ نمیبود. به

  ؟یبرگشت ریچطور امروز انقدر د-

  کار داشتم ییجا-

  کار؟یچ-
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  گم یبهت م ایب-
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  :سالن حرکت کرد و گفت یبه بغل سمت مبال نیبه و

  جان؟ نیثم یاریم فمویک-

@
mahbookslibrary



سالن. مامان  یبرداشتم و رفتم تو  نیزم یاز رو  فشویک

  :گفت

  !دارم برات  زیسورپرا هی-

  هست حاال؟ ینکرده! چ زمیسورپرا یوقته کس یلیخ-

 باز کن فموی. کفمیک یاوناهاش تو -

  

باز کردم  فشوی. تا ککردمیبه مامان نگاه م مشکوک

  :گفت

  رونیها رو بکش باون برگه-

آوردم و مشغول خوندنشون  رونیبرگه رو ب چندتا

  :شدم

  مامان؟  یکرد کاریچ-

برگه رو؟ واسه کنکور ارشد ثبت نامت   یدیمگه ند-

  کردم

که بدون    نهیآخه چرا؟ منظورم ا یعنی  چطور؟ ؟یچ-

  !؟یبه خودم بگ نکهیا
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  شدی نم زی سورپرا گهیکه د گفتمیاگه بهت م-

درس بخونم. مگه کنکور   تونمیمامان جان من نم-

  !آخه  اسیراحت نیارشد قبول شدن به ا

ت تو که عاشق رشته  ؟یدرس بخون  ینتون یواسه چ-

  یبود لی. عاشق ادامه تحصیبود

 نیبرسم تازه با ا نیبه به دیاالن اوضاع فرق کرده. با-

  مونمیم نیبه یبازم از کارا دنیهمه دو

  :بغلش جا به جا کرد ی تو نویکرد و به یفیظر اخم

تو خونه   ینی کل عمرتو بش  یخوایم یعنی بهت!  نیآفر-

 ل یمادر تحص هی به  اجیاحت نیبه ؟یمراقبت کن نیو از به

که همش بشوره و  یمادر هیکرده و مستقل داره. نه 

  بپزه
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  :دمیخند

مامان! معلومه که من قرار  یکنی حاال چرا بهم حمله م-

  یلیخ نیاالن به یکل عمرمو بمونم تو خونه. ول ستین

  یتا قبل از دو سالگ گنیداره. م اجی. به من احتکهیکوچ

منظورم   یعنیپدر و مادرش باشه...   شیپ دیبچه با

 مادرشه 

  

 ششیخب من پ م؟یرو تنهاش بذار نیبه گمیمگه من م-

به منم مثل تو عادت داره. نترس، خوب   نی. بهمونمیم

  رسمی خوشگل خانوم م نیبه ا
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  :. گفتمدیرو بوس نیبه و

مدرسه و شاگرداتو  پس  ؟یتو؟ تو مگه کار ندار-

  ؟یکنی م کاریچ

  :به چشمام نگاه کرد میو مستق دیبه هم مال لباشو

  هم برات دارم گهید زهیسورپرا هی نیثم-

  گهینه د یوا-

  :و گفت دیخند

  کردم دیخودمو باز خر-

  :دیلبم ماس یرو  لبخند

  ؟یکرد کاریچ ؟یچ-

  ؟یدیکردم خودمو. کجاشو نفهم دیباز خر-

و موهامو از دو طرف  دمیشده بودم. از جام پر شوکه

  :دمی کش هامقهیشق

 نیا یچ ی . آخه براشهی مامان باورم نم یمامان. وا-

  ؟یبه من بگ نکهیبدون ا ؟یکارو کرد
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واسه انجام کارام الزم باشه از تو   کنمیاوالً که فکر نم-

ز کار کردن خسته شدم.  ا گهی. دوماً، درمیاجازه بگ 

  خوشگلم برسم یبمونم خونه و به نوه خوامیم
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ندونه  یهر ک ،یزنیکه م هیچه حرف  نیماماِن من آخه ا-

 نی. تازه از ایکه تو چقدر عاشق کارت دونم یمن که م

  تیگذشته فقط چند سال مونده بود تا بازنشستگ

 گهیدخترم. من د گهیجان، باهام بحث نکن د نیثم-

ندارم،  نمیاز به یکار کردن ندارم. طاقت دور یحوصله 

خونه  امیوقت بگذره تا ب خوادیتو مدرسه همش دلم م

 ؛یرو دوست داشت یهمه روانشناس نی. بعدم تو اششیپ

ستعدادت حروم شه. از حاال تا  همه عالقه و ا نیا فهیح

  نی. قشنگ بشیپنج ماه وقت دار مموقع کنکور دست ک

  .درستو بخون واسه کنکور خودتو آماده کن

 

موضوع  نی من و مامان سر ا نیتو خونه ب یروز چند

 !آخرش قبول کردم  یبحث بود ول

از   میارشد بخونم. نگران ومدیخودمم بدم نم راستش

ساعت تنهاش   هی یحت ومدیبود: دلم نم نیبابت به

 .با مامان یبذارم، حت

حساس شده بودم و وسواس گرفته   یلینسبت بهش خ 

مثل من بهش برسه.  تونهیمامان نم کردمیبودم. فکر م
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گرفتم که از  رادیبار انقدر غر زدم و از مامان ا هی یحت

 .دستم دلخور شد

کنکورم   یاراک ری گیپ ارمیاز دلش در ب نکهیمنم واسه ا 

روز قرار شد برم انقالب و  هیشد که  نیشدم. هم

شده بود   یکه واسه منابع کنکور ارشد معرف ییهاکتاب 

  .رو بخرم
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 نینوع آنفلوآنزا هم ب هی یدمیشد و اپ  زییپا یوقت از

 نیخودم و به نکهیشده بود از ترس ا عیمردم شا

نرفته بودم و حاال قرار   رون ی از خونه ب مینش  ضیمر

 .رونیها برم ببود بعد از مدت

کنم. چند  شی نشستم تا آرا نهیآ  یدوش گرفتم و جلو 

م و رو کردم. خنده ریز شموی سردرگم لوازم آرا یاقهیدق

  شیآرا نکهیم گرفت: از اغصه دمیشا دونمیگرفت. نم

برده   ادیبرده بودم. در واقع خودمو از  ادیکردنو هم از 

  .بودم

  !. عوض شده بودمدمیم دست کشخطوط چهره به

که  یکردن نداشتم. در حد شیآرا یحوصله  یلیخ

کردم و لباس  یشیجلوه بدم مختصر آرا یصورتمو کم

  .نییو پالتومو برداشتم رفتم پا دمیپوش

مخصوصش گذاشته بود و  یصندل یرو نویبه مانما

  :دادیبهش غذا م

  ؟یریم یدار-
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  ن؟ی به خورهیداره م یآره. چ-

  خوشگلم یهم دوست داره نوه یلیبادوم. خ یره یحر-

 فی. دور دهانشو کثدمیبوس نویرفتم و صورت به جلو

دستمال برداشتم و صورتشو پاک کردم.  هیکرده بود. 

شروع کرد به بهونه  رمیدارم به سمت در م دیفهم یوقت

. انقدر رونینشد برم ب یو بغض کردن. دلم راض یریگ

 .تو بغلم نگهش داشتم تا خوابش برد

  .رونیکه به مامان کردم رفتم ب هیبعد از هزارتا توص 

***  
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بعد شروع کردم به درس خوندن. اولش سردرگم  روز

از کجا   دونستمیرفته بود. اصالً نم ادمی ی بودم. همه چ

  یطونیش  یلیخ نمیشروع کنم، عالوه بر اون به دیبا

  دیپلکیهام مکتابا و جزوه  ن یاتاق همش ب ی. توکردیم

.  کردمیم یس ناتوان. احساختیریبه هم م ویو همه چ

رو که  یشدم: مطلب  ریحس کردم پ یدر کمال ناباور 

 گرفتمیم ادشی قهیدر عرض ده دق یکارشناس یدوره

تا  کردمیساعت بارها و بارها تکرارش م  کی دیحاال با

  .تمرکز کنم تونستمیبمونه. نم ادمی

 

  می. دلدارکردی م تمیتمام مدت کنارم بود. حما مامان

انقدر شکست خوردم و دوباره شروع کردم تا . دادیم

نظم   یباالخره حواسم جمع درسم شد. کم کم همه چ

: درس  کردمی م یزیبرنامه ر یگرفت. واسه همه چ

@
mahbookslibrary



کتاب خوندن  ن،یکردن با به یباز دن،ی خوندن، خواب

. برنامه یهمه چ  هحموم کردنش. خالص ن،یبه یبرا

 یبرنامه نیروزانه و طبق ا یواسه کارها یزیر

 نیکار کردن مثل داربست ساختنه، مثل ا شدهخته یر

رو   یو هر کار یکن یقفسه بند تویکه زندگ مونهیم

 هیاگه  ینطور ی ا ؛یمربوط به خودش جا بد یطبقه  یتو

نداشته  یو فرصت کاف ادیب ش ی مشکل برات پ یروزم کل

مانع   یساخت  تیزندگ یکه برا یمحکم بستدار ،یباش

  .شه یو به هم خوردن کارها م ختنیاز فرو ر
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. اواسط خرداد بود. مامان  دی روز آزمون فرا رس باالخره

  :اما مخالفت کردم ادیهمراهم ب  خواستیم

  نیبه ِش ی نه مامان. تو بمون خونه پ-

  میبر یبا خودمون م نمیخب به-

و زود  رمی. من خودم مشهیم تیگرمه. اذ یلیهوا خ-

  امیم

  

سؤاالت بلند   یبرگه  یآزمون سرمو از رو  میتا کل

قطره آب هم نخوردم. به ساعتمم نگاه   هی  ینکردم. حت

  .نکردم. فقط تمرکز تمرکز تمرکز

ها رو گرفتن تازه زمانمون تموم شد و پاسخنامه  یوقت

در تشنمه، چقدر کمر و گردنم درد گرفته. اما چق دمیفهم

  یداشتم. آزمون بهتر از اون یمهم نبود. قلباً حس خوب

رفته بود و همونطور که   شیپ کردمی که فکرشو م
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دو  یرتبه دنی اعالم شد با د جینتا یانتظارشو داشتم وقت

چرا به خودم افتخار کردم. از خودم خوشم  غدرو م،یرقم

  .اومد

اواخر کمتر نسبت به خودم   نیکه ا یآمدن! حس خوش

  .داشتم

 

  یلیخوشگِل من خ نِ ی. بهگرفتنیاز هم سبقت م روزها

 ادی دیکار جد هی. هر روز شدیزود داشت بزرگ م

  .کردیتازه کشف م زیچ هی گرفت،یم

 

همه  نیکه ا  شدی رم نمباو کردم،یکه نگاه م میتقو به

از فراموش   لی . اواارمیدووم ب مانیمدت تونستم بدون پ

بدون اون برام مثل  یکردنش وحشت داشتم؛ زندگ

نقطه  نیحاال که به ا یبود. ول دیآسمون بدون خورش

خودشو با هر   تونهیکه آدم م دمیدیبودم م دهیرس

 نیبه ا یهم کمک بزرگ نیبهوفق بده، حضور  یطیشرا

 گهید شدیکرده بود و باعث م یتوافق من با زندگ

 .نکنم ییاحساس تنها یانقدر
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و حاج محمد هر چند  وشیبودم. پر خبریب مانیپ از

 .زدنیبهمون سر م کباریوقت 

ها وقت  یدوست داشت. گاه یلیرو خ نیحاج محمد به  

 یکه تو خونه  کردمیحس م ومدیم نیبه دنید یکه برا

روز خودم بهش   هیبگه،   شهیمامان معذبه و روش نم
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رو   نیهر وقت خواست به تونمیگفتم که اگه بخواد م

من گل از   شنهادِ یپ نی. با اششیببرم پ نویمن به نه،یبب

  نویبه ر،کبایبعد هر چند روز   بهگلش شکفت و از اون 

که حاج محمد خارج از تهران  ییالیتو و بردمیم

  .داشت

  .هاشم حضور داشتنو بچه وشیپر دارها ید نیا تو

. البته بدم اوردمینم مانیاز پ یاسم چیاونا ه ِش یپ من

از   یازشون بپرسم، خبر نکهیکه اونا بدون ا ومدینم

 نقدری. همگفتنی نم یزیچ یحال و روزش بهم بدن. ول

  کینیکل هی یو تو ستین رانیا مان،یکه پ دمیفهم

  .آلمان تحت نظره یاز شهرها یکیتو  ،یبازپرور

 

 مانیرو واسه پ نیبه یهاعکس  وشیکه پر دونستمیم

بعداً  ی. حتاوردمیخودم نم یبه رو  یزیاما چ فرسته،یم

باهاش   ی ریکه دور از چشم من تماِس تصو دمیفهم

  هیقض نیاز ا ی. وقتنهیرو بب نیبرقرار کردن تا به

اتاقو مرتب   لیروز که داشتم وسا هیمطمئن شدم که 

  یبود و کشوها طنتیو ش  یمشغول باز نیبه کردم،یم
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که قاب  دمیهمون موقع د کرد،یو رو م ریکمد رو ز

که بعد از رفتنش انداخته  مانویاز پ یمیعکس قد

که مثل   دمیبودمش ته کمد، درآورد و در کمال تعجب د

  مانیپ یکنه، به چهره ینفرو بهم معرف هی بخواد  نکهیا

  :عکس اشاره کرد و با عشق و لبخند گفت یتو

 ...بابا-

  

 ��من  ناشناس
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انقدر معصوم بود که ناخواسته بغش  نی لحظه به  اون

رو بغل زدم و  نیکردم. نتونستم اشکامو مهار کنم. به

 .کردم هی گر ریدل س هی

 یو ناخودآگاه سع یزیحس غر هی رویاز اون به بعد پ 

کمتر کنم. اما هر  مانیپ یکردم ارتباطمو با خوانواده 

 .شدنیم  چمیاونا بدتر پاپ کردمیم یمحل یمن ب یچ

 کردنیو دعوتم م گرفتنیبود هر وقت تماس م  یمدت 

. حاج محمد  دمیتراشیبراشون م یابهونه  هی الشون،یو

نرم و خوش باهام برخورد   ی صبور بود و هر بار با رو

صبر و طاقت حاج محمد رو نداشت.  وشیاما پر. کردیم

@
mahbookslibrary



براش  یواه  یبهونه  هی  یروز وقت هیاصالً نداشت:  

  :گفت ت یرفت و با عصبان درجور کردم، از کوره 

. ما هم گهید ی. شورشو در آوردیخودخواه یلیخ-

. مشینیبب می تنمونه. ما هم حق دار یپاره نیبه م،یآدم

  . به ما چه؟یردا مانی با پ یهم دار ی تو اگه مشکل

 

  :در اومدم که منم

و   یمن اصالً با هر چ ست،ی ن مانیمشکل من فقط با پ-

مربوطه مشکل دارم. بعدشم فکر  مانیهر کس که به پ

رو   نیبه ینکن خبر ندارم که دور از چشم من عکسا

  کال هم باهم داشتن دئویو  یو حت یفرستیواسش م

از تو اجازه  دیخب فرستادم که فرستادم. نکنه با-

  یخوای. منهیشو ببپدرشه حق داره بچه  گرفتم؟یم

 دید کیاز نزد مانویپ نیبه  یوقت یخوایم ؟یکن کاریچ

  و از دستش فرار کنه؟ سبه یغر هیفکر کنه 
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که حاال نگران رو  گردهیکه خان داداِشت برم یمطمئن -

تو الزم نکرده نگران رو به   ؟یباهاش نیبه رو شدن به

. من مادرشم و خودم یرو شدن دختر من با پدرش باش

م واسه بچه  یکه چ دونمیبهتر از تو صالح م یلیخ

  بده یخوبه چ

@
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از   خوامیدارم م  نهیک مانیخانوم. بگو از پ رینه خ-

  رمیازش انتقام بگ نیبه قیطر

 هیو فرض یمن تئور یواسه زندگ ینیبش نکهیا یجا-

اسفناک   یبه حال زندگ  یفکر هی ستی بهتر ن یبساز

  خانوم؟ یپر یخودت بکن

. یاسفناک من باش یتوام الزم نکرده نگران زندگ-

 یهر ک گهیتا د شمیروزا از شر مسعود خالص م نیهم

شوهرمو نکوبه تو سرم. بعدم من  ییرسوا دیاز راه رس

دارم، اگه عکس و  یمشغله و گرفتار یخودم به حد کاف

 مانیبوده که پ نیفرستادم واسه ا مانیپ یبرا  نویبه لمیف

 لمیکه عکس و ف ستین ی ست. روزیخودش ول ُکنَم ن

  خوادیشو مرو ازم نخواد. اونم پدره، دلش بچه نیبه

ش محرومش کرده؟ اون خودش گذاشته از بچه یک-

  رفته

خودش   یکه نرفته. فکر کرد حیو تفر  یواسه خوش-

 یمقصره! هر چ مانیاز رفتنش خوشحاله؟ البته پ یلیخ

حال و   انیزنگ بزن بذار در جر نیبه ثم گمیبهش م
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بکنه.   شویبذار زندگ  گهی. م کنهی روزت باشه، قبول نم

  بدون من راحت تره

بکنم بدون شما  مویزندگ نی. بذارگهی ت مآره راس-

 ترمراحت 
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گوشه.  هیرو با حرص قطع کردم و پرتش کردم  یگوش

طرف به  نیسالن از ا  یتو  قهیشده بودم. چند دق یعصب

 .اعصابم آروم شد کمی رو رفتم تا اون طرف، قدم

کار بهم آرامش   نی. ادمشیبرداشتم و بوس نویبه 

  .دادیم

زنگ در بلند شد. اول فکر   یساعت بعد صدا هی حدود

 یوقت یدوستش برگشته ول یکردم مامانه که از خونه 

  یرو تو وشیحاج محمد و پر  ریتصو فون،یرفتم سمت آ

 .دمیقاب د

 نایا کردمی فرار م نایدادم، من از ا  رون یفسمو بن 

  .مدِم خونه ومدنیم

استقبالشون رفتم سمت در  یرو زدم و برا یشاس ناچار

  .یورود

 

  نیبه دنیواسه د شهیمثل هم اط،یح یتو  دیدو طاها

از سر  یغیج  دیطاها رو د یهم وقت نیشوق داشت. به

  .زد و خودشو تو بغلم لوس کرد جانیه
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 ی بازو اسباب  ی بغل خوراک هی محمد طبق معمول با  حاج

گذاشت و با لبخند  نیدستشو زم یتو لیاومده بود. وسا

  .ازم گرفت نویبه

برام  یپله رو هم باال اومد و پشت چشم ن یآخر وشیپر

تند  یهامثل تگرگ و بارون تشینازک کرد. عصبان

و   یاو پر سروصدا اما لحظه  دیماه بود، شد نیفرورد

  .تکون دادم و پشت سرشون رفتم تو یزودگذر. سر

 نمیبودن. به نیبا به یمحمد و طاها مشغول باز حاج

ش که خواب عصرونه دیکشی م غیو ج دی خندی م یطور

  .بود دهیبه کل از سرش پر
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  .گرفتیهم تند و تند ازشون عکس م وشیپر

قصد رفتن داشته باشن،   ومدیشد و به نظر نم غروب

. رفتم آشپزخونه، کردمیشام م یبرا  یفکر دیبا

گرفتم کباب  میاز نظر گذروندم و تصم خچالوی اتیمحتو

 .با برنج کته بپزم یاتابه 

 

هم  تونیو کاهو و ز یبا بروکل د،یطول نکش یلیکارم خ 

  کیک هیدلم خواست  هویساالد ساده درست کردم.  هی

و  یقراریب یصدا یبعد از شام بپزم ول  یهم برا

منو به سمت سالن کشوند. خسته   نیمنقطع به یهاهیگر

  :دستاشو به سمتم دراز کرد. گفتم دیشده بود. منو که د

  نویباال به رمیم دیکن ییرایتا شما از خودتون پذ-

  امیبخوابونم، زود م
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بهش دادم و تو   نویها رفتم. پستونک بهبه سمت پله  و

 ییوار تکونش دادم و آروم براش الال آغوشم گهواره

  یالیتختش. با خ یخوندم تا خوابش برد. گذاشتمش تو

دهانش   یآسوده چشماشو بسته بود و پستونکش تو 

  رونیق بو آروم از اتا دمی بود. دست کوچولوشو بوس

  .رفتم

 یبرم متوجه مکالمه  نییها پااز پله  نکهیاز ا قبل

گل کرد. اول فکر  میو حاج محمد شدم. فوضول وشیپر

موضوع،  یول کننی صحبت م مانیکردم دارن در مورد پ

  :ومدیحاج محمد م یبود. صدا  وشیطالِق پر

  ؟یمطمئن گه؟ید یگرفت متویتصم-

 

 

 

 

, [20.05.21 17:27] 

@
mahbookslibrary



 

 _در_شب یقصه_ا#

 662پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  آره بابا مطمئنم-

  شن؟یم یهات چپس بچه -

تا حضانت   بخشمیم موه ی. مهرمیدیبا هم به توافق رس-

  و طاها رو بهم بده یکسر

. ستین ایراحت نیهم باشه به ا یاگه توافق یطالق حت-

  داره یدوندگ یکل

  میکنیاقدام مانجام بشه. فردا  دیکه با هیکار گهید-

رفته  شیکه زندگ مانیخدا به من صبر بده. اون از پ-

از تو که  نم یا ست،یش نرو هوا و باال سر زن و بچه 

  .یر یبا دو تا بچه طالق بگ یخوایم
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. ساکت  دمیکه طاها رو د نیی ها برم پا از پله خواستمیم

نشسته بود، دستاشو  ینیی پا یهاپله  یرو  حرکتیو ب

شو رو به جلو خم کرده زانوهاش گذاشته و تنه یرو

  .بود. دلم براش آب شد دهیبود، حتماً صداشونو شن

  :پله کنارش نشستمو بهش لبخند زدم ی. رو نییپا رفتم

  طاها جان؟-

  ییبله زن دا-

  زم؟یعز ینشست نجایچرا ا-

  م سر رفته. حوصله ینجوریهم-

درست   کیآشپزخونه با هم ک یایبا من ب یدوست دار-

  م؟یکن

  اد؟یم نمیبه-

  :دمیخند

. ارمشیبشه م داریب یوقت یول ده،یاالن خواب نیبه-

  ؟یدوست دار نویبه یلیخ
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  :گفت نیریزد و ش یلبخند

  نرمه یلیلپاش خ-

  :دمیخند دوباره

  ؟یوقت لپاشو نکش هی-
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  کنمینه فقط نازش م-

  میدرست کن کیک میبر ایپسر خوب. حاال ب نیآفر-

 یتو  میجاش بلند شد و دستمو گرفت. رفت از

  .آشپزخونه

  :هم اومد وشیبعد پر قهیدق چند

. کباب ادیم یخوب یخانوم. چه بوها ن یبه به... ثم-

  ؟یپخت

و  قیکه در تابه رو برداشت و عم دیپرس یدر حال نویا

  :دیبا اشتها بو کش

   !یبه به چه کرد-

  :گفت طاها

  میکن یهم درست م کیک میتازه مامان دار-

خونه. طبق معمول  دیموقع مامان هم رس همون

  :رو گرفت. گفتم نیبالفاصله سراغ به

  باال خوابه-

  ده؟یتا االن خواب-
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  برده. تازه خوابش د یخواب رینه د-

  خب من برم لباسامو عوض کنم یلیخ-

  :گفتم

  اینکن داریب  نویمامان به-

 

 دونستمینگاهم کرد. م یابرگشت و با اخم با مزه مامان

   .دنبال مامان دیو دو دی. طاها هم فهمکنهیم دارشیب

 

***  
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دوم مهرماه شروع شد.   یمهیدانشگاهم از ن  یهاکالس

انتخاب کردم   یواحدامو جور تونستمیکه م ییتا اونجا 

 .دور نباشم نیرو در طول روز از به  یادیز میکه تا

بود و  ادیدانشگاه تا خونه ز نیب یاما متأسفانه فاصله 

 یتو ا یرو پشت چراغ قرمز  یادیز  میهر روز تا 

 .مشدیمعطل م کیتراف

 رفتنیم شیها خوب پ کالس یاول ترم بود ول نکهیبا ا 

بود. دو  یدرس سه واحد  هیکالس که  هیاز  ریبه غ

ها گذشته بود و استاد اون درس هفته از شروع کالس

 .بود ومدهیهنوز دانشگاه ن

  :گفتیمسئول آموزش دانشگاه م 

روزا بر  نیرفته، هم یسفر کار هیدکتر مهران -

   .گردهیم

@
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و چارت  تیسا یآشنا بود. رفتم تو یلیاستاد برام خ اسم

  نایرو چک کردم. اسم استاد رو زده بود »دکتر س

 نایهمون س نیکه درست حدس زدم. ا دمی مهران«. فهم

. اون  کردیکار م یدکتر اصالن کینیمهرانه که قبالً تو کل

 دهیبود و منم چند بار د یمقطع دکتر  یموقع دانشجو 

  .بودمش

چقدر  مانیکه به خاطر حرف زدن باهاش، پ ومدیم ادمی

و  دمیکش ی. آهدیباهام دعوا کرد. چقدر سرم داد کش

  .تا برم خونه نگیرفتم سمت پارک

  .کرد دنیبار  یهم بنا  یزییبارون پا  نیاول
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 شیشد. دکتر از سفر کار لیبعد کالس تشک یهفته

  نایس یدوباره دنیچرا به خاطر د دونمیبرگشته بود. نم

  .مهران استرس داشتم

اعتماد به نفسمو از دست دادم و از خودم  کردمیم حس

 رییاومد سر کالس. تغ ریربع تأخ  کیحرصم گرفت. با 

زده  نکینه انقدر که نشه شناختش. ع یکرده بود ول

 یوهیش یتر از قبل شده بود ولرو فرم  کلشیبود. ه

  عی سر یهاو راه رفتنش همون بود. قدم  دنیلباس پوش

  یشونیبا نگاِه به رو به رو، قد نسبتاً بلند و پ میو مستق

  ییو چشما دیروشن و پوست سف یکامالً بلند، موها

 .جمع شده یهامورب با گوشه
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جمع شدم و  میصندل ینشست، تو زشی پشت م یوقت 

  چی. دوست نداشتم منو بشناسه و هنییسرمو انداختم پا

فکر مزخرفم نداشتم. بابت دو  نیا یهم برا  یمنطق

کرد و بعد شروع کرد از   یجلسه نبودنش عذرخواه

دانشجوها رو خوندن. تعدادمون   یاسام ست،یل یرو

و سه نفر خانوم.   آقا. هفت نفر مینبود. ده نفر بود ادیز

اسمم  یرو ینگ یبود. بگ ستیاسم ل نیاسم من، چهارم

دانشجوها چرخوند و با   ن یمکث کرد و بعد نگاهشو ب

  :گفت رهیخ  ینگاه

  ؟یمیعظ نیثم-

  :نشستم صاف

  بله-

تکان  یابروهاش نشست و سر نیاز سر دقت ب ینیچ

  .ور کردرو مر ستیل یداد و مابق

پروژه  یتمام، درس رو شروع کرد. کل تِ ی تسلط و جد با

عالمه هم امر  هیانجام دادن بهمون محول کرد و  یبرا

اومده بود سر کالس،  ریربع د  کیکرد. چون  یو نه

@
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. منم دل  کردی کالس داشت صحبت م میاز تا شتریحاال ب 

همش به ساعت نگاه   نم؛یبه شیتو دلم نبود برم پ

 .کردمیم

  :که گفت دمیشن هوی 

  هست؟ یمشکل یم یخانوم عظ-
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  :کردنیباال گرفتم، همه داشتن به من نگاه م سرمو

  ستین  ی. مشکلریخ-

  دیخسته نباش ی... همگهی خب. واسه امروز کاف یلیخ-

کردم و قبل از همه از کالس رفتم  یخداحافظ عیسر

 .رونیب

زد   دنمیبا د نیخونه غروب شده بود. به دمیرس یوقت 

کوچولوشو دور گردنم   یدستا ی. با دلتنگهیگر ریز

  هیچرا دل منم گرفت و گر دونمیکرد. نم ه یانداخت و گر

  .سر دادم

 

کوچولوش برام . اون آغوش میشده بود تمام زندگ نیبه

 دید ی. وقتهامی دردها و دلتنگ یبرا یگاههیشده بود تک

  یهالپامو گرفت و با اون لب کنم،یم هیمنم دارم گر

 ادیکارو  نی ا ایو نازش به لبم بوسه زد، تازگ یصورت

براش   یبده. دلم جور می دلدار خواستیگرفته بود. م

قورتش بدم. خداروشکر کردم   تونستمیمضعف رفت که 

 میزندگ نیبابت بودن دخترم: فکر کردم که بدون به

 یباشه. »زندگ یو خاموش  اهیچه منجالب س تونستیم
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 یتبر نقره  ن،یبود و حضور به یکیتار یمن مثل تنه

  .«نور

 

***  

کرده   یخط کش  موی. زندگکردمیم یزندگ وارنیماش

 یداشتم. انقدر برا یزیبرنامه ر زیبودم. واسه همه چ

وقت آزاد هم  قهیدق کی یکه حت  دمیتراشیخودم کار م

از روز و   الینداشتم. نقِش خ مانیفکر کردن به پ یبرا

  مانیپ یبخوام بگم دور نکه یشبم محو شده بود. نه ا

 ً   !داشت درد نداشت، اتفاقا
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رو تو دل من انداخته بود و من هر  یشیآت  مانیپ عشق

به خاطر خاموش شدن   می. آرامِش فعلسوختمیدم م

 شیآت نیسوختن، به ا نیمن به ا نکهینبود، فقط ا شیآت

نداشتم.  یبه کار دلتنگ یکار گهیگرفتن دل بسته بودم. د

بود. پا به پا و  مهیاز من بود. مثل سا یجزئ گهیانگار د

  .ومدیم مشونهشونه به 

 

چندان ارتباط   گه،ید ی دانشگاه با دانشجوها یتو

  نویاز دخترا عکس به یکیدفعه  هینداشتم.  یکینزد

  :و کنجکاو شد دید میگوش ینهیپس زم یرو

  ه؟یک ی. بچهه ی. چه دختر ناززمیعز یآخ-

  لمیوسا یهیبرداشتم و با بق زیم یاز رو  مویگوش

  :گفتم نیدر همون ح فم،یک یگذاشتمش تو
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  خودمه  یبچه-

 ینگاهم کرد. از چ زدهرتیدرشت شد و ح چشماش

 دنیفرصت پرس نکهیا یانقدر تعجب کرده بود!؟ برا

کردم و  یزود خداحافظ رم،ی رو ازش بگ  یبعد یسؤاال

  .رفتم رونیاز کالس ب

ر مهران رو به رو شدم. بعد  سالن دانشگاه با دکت یتو

از کنارش بگذرم که  خواستمیسالم دادم، م نکهیاز ا

  :ستادیا

  ؟یریم  یسالم. دار-

  :کردم. ادامه داد نگاهش

  میکالس دار گهیساعت د مین-

 رمیتازه تموم شده. دارم م مونی. کالس قبلدونمیم-

  بخورم  ییچا هیبوفه 

 

بود زل  فمیبند ک یبه دسِت چپم که رو ره یخ ینگاه با

  زد؛
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تکون داد و از سر راهم کنار رفت. مهران  یسر بعدم

نگاهش آلوده نبود. از اون  یعنی. کردیبد نگاه نم

ترجمه   نکهیها نبود که حال آدمو بد کنه. فقط انگاه 

البته  دم،یفهمینم شویکردن نگاهش سخت بود برام. معن

به کار   یهم نبودم؛ برام مهم نبود. کار دنشیدر غِم فهم

دانشجوها  ی. از همهکردمینداشتم. سخت تالش م  یکس

  .تر بودمفعال
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 یکی ستماتیس  یکه تونستم مقاله میبودترِم اول  اواخر

تموم کنم. اون روزا  کردمویها بود روش کار مکه مدت

  انیپا یمشغول انتخاب استاد راهنما برا هامی همکالس

باره  نیدر ا یمیمن هنوز تصم یشون بودن ولنامه 

 .نگرفته بودم

 

بود که با دکتر مهران درس  یاجلسه  نیاون روز آخر  

. آخر کالس بهم گفت که بعد از کالس برم میداشت

  .اتاقش

 یدانشجو  ییرفتم دم اتاقش در باز بود. چندتا یوقت

و ازم خواست برم تو و   دیبودن. منو د ششیپ گهید

  .نمیبش هایصندل یتعارف کرد رو

دانشجوها   هیمنتظر موندم تا بق شتریهم ب  دیشا قهیدق ده

  :ن. دکتر مهران گفترفت

  یکه معطل شد یبخشیم-

  دیدار اریاخت-
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  ؟یدار  لیم ییچا-

  ممنون-

  ممنون نه؟ ایممنون آره؟ -

  :زدم لبخند

  ممنون نه-

  :زد و گفت یلبخند اونم

  صحبتمون طول بکشه دیبخور. شا ییچا هی-

  :. گفتمختنی ر ییدو تا فنجون چا یشروع کرد تو و

  دکتر؟ یآقا نیبا من داشت یامر-
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  تیتو سابممقاله  ی. تونستکنمیراستش آره، عرض م-

  ؟یکن

  مجله فرستادمش هیبله واسه -

  شه؟یبه نظرت زود اکسپت م-

  ی. احتماالً تو داورهیمعتبر ی. آخه مجله کنمیفکر نم-

  رنیازش بگ رادیا ییچندتا

به   شمیخوشحال م یخواست  یزیچ  ییراهنما یاگه کمک-

که در  ستمین  یدیها من از اون اسات. البته بگمیمن بگ

انتظار داشته باشم اسممو تو   کیکمک کوچ هی یازا

  یار یت بمقاله

  نیتراز با سابقه شتریکه ندونه شما ب هی. کدینفرمائ-

  نی دانشگاه مقاله دار نیاستاد ا
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  :از خودش برداشت کرد و گفت ف یتعر حرفمو

 اد،یز یچاپ کردن مقاله کنمیمن فکر نم یممنونم. ول-

استاد باشه. به  هیواسه سنجش سواد  یخوب یمبنا

اصل  ؛یمثل روانشناس  یاخصوص در مورد رشته 

  مهارته

  یبه هر حال تو ی. ولدیکنیفکر م  نطوریچه خوب که ا -

  یدرجه گه، ید یهااز دانشگاه  یلینشگاه ما و خدا

مقاله   یو حت شه،یم نییبر اساس مقاله تع دیاسات یعلم

 دانشجوئه یبرا یمهم یرزومه 

  

  :دیخند

  ؟یکه مقاله نوشت نهیپس واسه هم -

 یعالقه دارم. مطالعه  یقاتیتحق  یدر واقع من به کارها-

  دهیم یبهم احساس خوب ا یمقاالت و کتب سطح اول دن
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و   اتیمقطع ارشد بودم به خوندن تجرب یمن هم وقت-

  یوارجنون یعالقه یروانشناس یهاغول یهاه ینظر

توام . بعدها کنهیم رییعالقه به مرور تغ یداشتم. ول

... می. بگذریخودتو داشته باش اتیتجرب خوادیدلت م

  یترمهم یاتاقم تا در مورد مسئله  یایراستش گفتم ب

کالس شما  یدانشجوها  نیاز ب دمینباهات صحبت کنم. ش

  !یانتخاب نکرد زرتویفقط تو سوپروا
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  درسته-

  بپرسم چرا؟ تونمیم-

  نداره. فرصت نشده هنوز یخاص لیدل-

  یاک-

  یمبل رو به رو یبلند شد و اومد رو زشیپشت م از

  :من نشست و ادامه داد

از   ییدارم که کمتر دانشجو یموضوع هیراستش من -

کار داره.   یجا یلی. خهی . موضوع سختادیپسش برم

 کنمیداره. فکر م یادیز قی به مطالعه، وقت و تحق ازین

 ی انجامش بد  یفقط تو بتون

  

ساعت با دکتر مهران صحبت   کیروز حدود  اون

. آخرشم قرار شد اونو به عنوان استاد راهنمام  میکرد

و  دمشیدیم شتریانتخاب کنم. و از اون روز به بعد ب

 .زدمیباهاش حرف م شتریب

تو  یاو حرفه یجد یلی بود و البته خ  یمرد محترم 

  .گرفتمیم  ادیازش  زایچ  یلیکارش. خ
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زود شروع کردم به نوشت پروپوزال و همزمان   یلیخ

  .مو هم استارت زدمنامه   انیپا یکارها

که دکتر مهران  یکینیکل رفتمیم دیکار با نیا یبرا

اتاق کنار اتاق دکتر بود، با  هی. دادیاونجا مشاوره م

  .دادمی. اونجا کارامو انجام منترنتیو خط ا ستمیس
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بود و رفت و  کی بود که به خونه نزد نیا  کی نیکل یخوب

دانشگاهمو   ی هاها کالس. صبحشدیتر مآمد برام راحت 

  .کی نیکل رفتمیو عصر هر روز هم م رفتمیم

  .میرو پشت سر گذاشت یسرد و سخت زمستون

 یود روافتاده ب نیبه یها ت یروزا تموم مسئول اون

مثل  گهیاسفند ماه شد. هوا د لیدوش مامان. اوا

 .سرد نبود  ریاخ  یهاماه

ً یتقر کی نیروز عصر کارم تو کل هی  تموم شده بود که   با

به در اتاقم زده شد. در اتاق باز بود. سرمو بلند   یتق

  :زد و گفت ی. لبخنددمیکردم و دکتر مهرانو د

  کارت هنوز تموم نشده؟-

  رمیدارم م گهیچرا د-

شاپ سر  یکاف میبر  هیخوبه. نظرت چ یلیامروز هوا خ -

هاش حرف . قهوهمیو قهوه بخور کی ک هی ابونیخ

  نداره

  شده رممیونه. راستش دبرم خ دیمن با یممنون ول-
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چندمه که دعوتمو  یدفعه  نیا یدونی. مگهینه نگو د-

کتمو بردارم، توام جمع کن که  رمیمن م ؟یکنیرد م

  میبر

 

و   دمیکش یخواستم به مخالفتم ادامه بدم رفت. نفس تا

 هیتک یپرت کردم و به صندل زیم یرو سمویخودنو

چرا  فهمن؟ی»نه« گفتن رو نم یدادم. چرا مردها معن

»نه«، منظورش  گهیزن بهشون م هی یوقت کننی فکر م

  !س»آره« گنده   هیمنظورش   ست،ی »نه« ن

 .رونیبرداشتم و رفتم ب فمویک ناچار
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بود و الزم  کیبود که نزد نیشاپ ا یاون کاف  یخوب

ش از دکتر همه ایدکتر هم بشم. تازگ نینبود سوار ماش

  .کردمیمهران فرار م 

بود که طرز رفتار مهران عوض شده بود.   نیا لشمیدل

تو   یچ خوندمینگاهش ناخوانا نبود. از نگاهش م گهید

 .سرشه

ازش  یکاِر خارج از عرف ایوقت حرف  چی درسته که ه 

بهم  کردمیکه حس م کردیم  ییکارها یسر نزده بود ول

 بردم،یمامانو نم نیکه ماش ییمند شده: روزاعالقه

  یاکه منو برسونه. با هر بهونه  کردیش اصرار مهمه 

 یکه باهاش برم کاف کردی. دعوتم مزد یبهم زنگ م

  ؟یستیخسته ن ؟یناهارتو خورد دیپرسیش مشاپ. همه 

من به جات کارتو انجام بدم؟ تو دانشگاه اگه  یخوایم
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 ی»چ دیپرسیم زدمیحرف م  یپسر یبا دانشجو

  .«داشت؟ کارتیچ ن؟یگفتیم

 

. از اوردمیخودم نم یو به رو گرفتمیم دهیمن نشن البته

نه...   ینداره ول یمنظور دیشا گفتمیبه خودم م یطرف

   .منظور داشت

  .میهم نشسته بود یکافه رو به رو ز یپشت م حاال

.  کردمینگاه م شدیکه از فنجون قهوه بلند م یبخار  به

شده بود. از اون   رهیخ زیم  یرو یامهران هم به نقطه

 یکالفه شدم و عمداً فنجونو با صدا یرگیسکوت و خ

  .گذاشتم زیم یرو  ینامتعارف
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دونه از اون مدل   هینگاهشو به من داد و  مهران

  :زد و گفت  کرد،یم ممیتقد ادیز ایلبخندهاشو که تازگ

  یممنون که اومد-

  یادبی ب نکهیا یبرا یول ومد یخوشم نم ی بازتعارف از

  :نباشه گفتم

 در اصل من ممنونم از دعوتتون -

  

نگاه کردم. دلم   میدوباره سکوت شد. به ساعت مچ و

 .بودمش دهیاز صبح ند خواست،ی م نویبه

  :مهران سکوت رو در هم شکست  یصدا 
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  ییحرفا هی یول یشده و عجله هم دار رتید دونمیم-

به خودم  یل ی بهت بگم. خ خوام یوقته م ی لیهست که خ

موضوع  نیا ی من یکه دانشجو یکلنجار رفتم که تا زمان

  یِ لیالتحصمونده تا فارغ یلی هنوز خ  یرو بازش نکنم ول

  شدم یطاقتیمرِد ب یلیروزا خ نیتو و من ا

 

. من گفتی نم یچی. کاش هشدیکاش ساکت م یا

  :بگه. گفت خواستیاون م یبشنوم ول خواستمینم

 ...و تابیساله شدم: ب ستی ب یهاروزا مثل جوون  نیا-

  

  :چشمام نگاه کرد و آروم گفت به

 !عاشق-

  

بود، از ترس بود، از  تی. از عصباندیلرزیداشت م بدنم

. دمیلرزیم اریاختیب یول دونم؛ینم یچ ای اضطراب بود 

 .برداشتم و از جام بلند شدم زیم یاز گوشه فمویک
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  :شد و گفت دهیتبدارش باهام باال کش نگاه

  ؟یریکجا م-

  :گرفت و نگهم داشت فمویخواستم بگذرم که ک حرفیب

  نیچند لحظه بش کنمیخواهش م نیثم-

ً دیول کن فمویک-   ... لطفا
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. همه دارن نگاهمون نیثم نیازت. بش کنمی خواهش م-

  کننیم

  :گفت کنندهه یتوج ینشستم. با لحن ناچار

ناراحتت کنم. اگه ناراحتت کردم ازت  خواستمیمن نم-

  نیگفتم؛ قصدم ا مقدمهیب ی لیمن خ دیشا خوام،یعذر م

  حیجواب صر هیبزنم و از تو هم  حیبود که حرفمو صر

  خوامیم

 

  :مصمم باشه گفتم کردمیم یکه سع یمرتعش یصدا با

حرفا  نیبا صراحت بهتون بگم که زدن اپس الزمه که -

  ستیزن متأهل اصالً درست ن هیبه 

 

. سرشو از د یوارفت و رنگ از رخش پر  شیصندل یتو

 یآب خورد و بعد از درنگ یانداخت. کم نییشرم پا

  :با تمجمج گفت یطوالن

  ...که دونستمیمتأهل؟ من... من نم-
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! چند دیکه ندون شهیمگه م د؟یدونستیکه نم یچ یعنی-

  خودم خبر ازدواجمو بهتون دادم شیسال پ

که هنوز   دونستمینم ی. ولیآره... آره گفته بود-

خب نه حلقه دستته نه اصالً شوهرتو   ،یعنی... یمتأهل

ازت  یازش هست. بعدم چند بار اتفاق ینه اسم  نمیبیم

 !؟یکنیم یکه با مادر و دخترت زندگ دمیشن
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  خب؟-

از   نکهیگرفتم و اونم ا جهینت  هی نایا یخب من از همه-

  یهمسرت جدا شد

  غلطه. من هنوز متأهلم تونیریگ جهینت-

  ؟یهست ییدر ُشرف جدا یعنیهنوز؟ -

  برم دیمن با-

 

بلند به سمت در  یهااز جام بلند شدم و با قدم عیسر و

  یبرگشتم و نگاه یاکافه رفتم. درو که باز کردم لحظه 

پشت به در نشسته بود،  یصندل یبه مهران انداختم. رو

 .حرکتی بود، خشک و ب دهیچسب یانگار به صندل 

الزم   یادیزمان ز نکهیجا خورده بود، مثل ا  یبدجور 

  .ادیداشت تا بتونه حرفامو هضم کنه و از شوک در ب

به ازدحام روان مردم  شهی گرفتم و از پشت ش یتاکس

 .نگاه کردم
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خسته   یفیبالتکل طیشرا نیگرفته بود. از ا بیدلم عج 

انگشتم نگاه   یحلقه تو یخال یبودم. به دستم و جا

: »در آوردن حلقه، بعد از رفتن  دمیکردم واز خودم پرس

  .«بود؟ یکاِر درست مانیپ

 

خونه زود لباسامو عوض کردم و رفتم  دمیرس یوقت

. منتظر به دستام نگاه کرد. انتظار داشت مثل  نیبه شیپ

 یاسباب باز  ،یخوراک نه،یمنو نب  یهر روز دست خال

بودم که  ختهیمن اون روز انقدر به هم ر ی. ولیزیچ

  نارویبچه بود، ا یول نیرفته بود. به ادمیاز  یهمه چ

 یکل ومد،یقهر کرد. بغلم نم امپس باه کردیدرک نم

کردم تا از دلش در اومد.   ی و باهاش باز دمینازشو خر

 .تخت خودم یغذاشو بهش دادم و خوابوندمش رو

 

 

 

 

@
mahbookslibrary



, [25.05.21 04:44] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 676پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

م خسته  شام صدام کرد، هم گرسنه و ه  یبرا مامان

 نیتخت کنار به یبود. رو شتریب یبودم؛ زور خستگ

شو کوچولو و مشت کرده یهاو دست دمیدراز کش

  .زود خوابم برد   یلی. خدمیبوس

***  

 

رفتن به دانشگاه رو داشتم نه  یبعد نه حوصله روز

اختصاص بدم.  نیگرفتم روزمو به به می تصم ک،ینیکل

بره رفتم حموم.   نیاز ب میحوصلگ ی ب نکهیا یصبح برا
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 داریاز خواب ب نینگذشته بود که به قهیهنوز چند دق

 .ش کنه و بفرستتش تو حمومشد. به مامان گفتم آماده

بود  یبازو آب   یبازعاشق کف م،یحموم کرد  گهیبا همد 

کرد  یدلبر نشیریکرد و با اون زبون ش  یطونیش یکل

 چیپله روزمو برام ساخت. هر دومون حو یبرام. انرژ

وقت  کیخشک کردم که  نوی. بهمیاومد رونیاز حموم ب

اسفند ماه   یسرما نخوره. اگرچه هوا گرم شده بود ول

  .کردیم  ریآدمو غافلگ

بلند  میزنگ گوش یکه صدا دمیکشیسشوار م موهامو

مهران،  یشماره دنیشو نگاه کردم و با دشد. صفحه

  .خاموش کردم مویرد تماس زدم و گوش درنگیب

  یسبک و سبز رنگ یخونه بمونم. پالتو خواستینم دلم

 نیهمرنگ پالتو برداشتم و به تن به ییبا کاله کاموا

ذوق  رون،یب میبر میخوایبود م دهیپوشوندم. فهم 

گرفتم و رفتم  نویداشت. خودمم آماده شدم و دست به

 .رونیب
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به خونه برسه. با خودم  خواستیم ومد،ین مامان

. میقدم بزن خواست ینبردم، هوا خوب بود دلم م نیماش

نامتعادل و   یهاعاشق راه رفتن بود، هر چند گام  نیبه

. بودیم شیِ حواسم پ دیو مدام با داشتیبرم یاطیاحتیب

بغلش   خواستیوم شدیخسته م م،یرفتیکه راه م کمی

و راه  نیکه بذارمش زم  کردیتقال م رهکنم. بعد دوبا

  .دیدویهم م یبره. گاه
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 یلیخ م،یکن دیخر یفروشگاه و کم میگرفتم تا بر یتاکس

 دهیلباس نخر نیبه یخودم و نه برا یوقت بود نه برا

سخت بود  نی به  یطونیبه ش یاکردن با بچه دیبودم. خر

ناهار هم به  ی. برامیکرد دیخر یحال کل  نیبا ا

  یو مادر دختر میهمون فروشگاه رفت یتو  یرستوران

  .میناهار خورد

. اسنپ گرفتم و زدیخسته شده بود و چرت م نیبه

 یهابغل کردم و از دربون رستوران خواستم بسته  نویبه

  .ارهیب نیتا کنار ماش دویخر

حاج محمد که دم در   نیماش دنیخونه با د میدیرس یوقت

  .پارک شده بود تعجب کردم

اواخر، مامان  نیبودمشون. ا دهیوقت بود ند یلیخ

به عهده   مانیپ یبا خونواده  نویبه  یدارهاید تیمسئول

  .گرفته بود

انقدر تو بغلم جا به جا کرده بودم کالفه شده بود   نویبه

  .کردیم هیگر گرفت؛ی و بهونه م
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  یتو وشی تو، مامان با حاج محمد و پر میرفت یتوق

  نکهیکردم و قبل از ا ینشسته بودن. سالم  ییرایپذ

  .بردم باال تا بخوابونمش نویبه نمیبش ششونیپ
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و آروم و قرار نداشت.  گرفتیبهونه م شهمه 

 یبردم تا دما شیشده باشه؛ دستمو پ ضی مر دمیترسیم
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  شتریب شهیگر یکارم صدا نیبسنجم که با ا شویشونیپ

بهم. نوازشش کردم و آروم   دیشد و اومد تو بغلم و چسب

  :گفتم

  هی یکینکن  هیمامان جون. گر ستین یزی... چششیه-

  اون اشکات بشم من ینکن فدا هیم. گردونه

  .لرزون عروسکشو خواست یهاو لب ی ناله و زار  با

عروسک گاو بود و  هیشو که مورد عالقه یباز  اسباب

رو برداشتم و دادم   زدیمو« صداش م ی»آقا  نیبه

تخت نشستم و پاهامو دراز کردم و  یدستش بعدم رو

  .پاهام و تکونش دادم تا آروم شد یگذاشتم رو نویبه

عروسکش ور رفت، کم کم چشماش خمار شد و  با یکم

تخت. انقدر  یخوابش برد. عروسک از دستش افتاد رو 

 شی شونیپ یعرق رو یکرده بود که کل یقرار یو ب هیگر

 یو جا دهی چسب شیشونی نشسته بود و موهاش به پ

به  یصورتش خشک شده بود. دست  یاشکاش رو 

  .ش رفتمو قربون صدقه دمی کش شیشونیپ

  .رون یشد از اتاق رفتم ب نیکه سنگ خوابش
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مبل رو به   یو ساکت بودن. رو یسالن فکر یتو همه

  :دمی نشستم و پرس وشیپر یرو

  شده؟ یچ-

نگاه کردن. نگران شدم و  گهیسه تاشون به همد هر

  :دوباره سؤال کردم

 شده؟ یزیچ-
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نفسشو   کهی پا انداخت و در حال  یمحمد پاشو رو حاج

  :گفت دادیم رونیب

تا   نجایا میاومد وشینشده. من و پر یز ینه دخترم چ-

  میریبگ  نویبه یازت اجازه 

  :دیباال پر  ابروهام

  شمیمتوجه منظورتون نم-

  :گفت وشیپر

از   یقراره چند روز مانی... پمانیپ ن،یراستش ثم-

تا   هیببره ترک  نوی. از بابا خواسته که بههی ترک ادیآلمان ب

  نتشیبتونه بب

 

حرفا چنان آمپرم رفت باال که حس کردم  نیا دنیشن با

م گرفت خنده اد ی. از حرص زشهیم بلند مداره دود از کله

  .یو عصب کی ستریخنده، ه  ریزدم ز اریاختیو ب

  :گفتم
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خان نفرمودن که دوست دارن  مانی پ خبب... حاال-

بفرستم خدمتشون؟ دوست دارن کادو  یمو چطور بچه 

  پستش کنم براشون؟ ینجوریهم  ایکنم  چشیپ

  !جان نیثم-

دارن  ای... نگاه کن چنیمامان؟ آخه تورو خدا بب هیچ-

  !گنیبهم م

  :محمد گفت حاج

  یگفتم اگه تو اجازه ند مانیجان دخترم، من به پ نیثم-

  امکان نداره نیا

م از بچه  تونمیشبم نم هی. من دمیمعلومه که اجازه نم-

  دیدور بمونم. اصالً فکرشو هم نکن

  :گفت وشیپر

  ایخب توام باهامون ب-

  .نگاهش کردم زیت

  :گفت
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  یگیتو م ؟یکنینگاه م ینجور یخب. چرا ا هیچ-

. تازه ایپس خودتم ب ،یدور بمون نیاز به  یتونینم

  شهیتر هم مخوشحال  ینجور یا مانیپ
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  نشه خوامیم-
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  نهی بب نویبه ستیخب اونم پدرشه. به خدا دل تو دلش ن-

  نهیبب نجا یهم ادیب دیبا  نهیشو بببچه  خوادیاگه م-

فعالً   یعنیخب نشد.  یول ادی ب خواستیطاها مبه جون -

  درمانش هنوز کامل نشده یدوره  اد،یب تونهینم

که  ادشهی! منظورت اعتیدرمانو خوب گفت یهه! دوره-

  گه؟یترک نکرده د

  . داداشم دو ساله پاِک پاکهستین  نطوریا چمیه-

  :کرد دیمحمد هم حرفشو تائ حاج

 دمیم نانیجان. من بهت اطم  نیثم گهیراست م وشیپر-

  ...که

 

  :حرفش ونیم دمیپر

که  دیمطمئن کن یمنو از کس دیتونیشما چطور م-

  نشیدیاز دو ساله که ند شتریخودتونم ب

  ...یول-
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به  یسِر سوزن ینداره. من به اندازه یول گهینه. د-

ندارم.  نانیاطم  مانیمثل پ  ییوفایو ب تی مسئولیمرد ب

  تونهیهم نم ن یپس طبعاً به  امیب تونمیعنوان نم چیبه ه

با شما  نی. تازه به فرض محال که من اجازه بدم بهادیب

بَِرش نداره با خودش ببره اون  مانیاز کجا که پ اد،یب

  رم؟یبگ ویک یقهی. اون وقت من ایدن رس

 

 وشی. پردمیبه خودم لرز یروز  نیخودم از تصور چن و

  :گفت

س؟ دزِد بچه مانیمگه پ ؟یزنیکه تو م هی چه حرف نیا-

  آخه؟ هیآدم  نیهمچ مانیپ
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. از لحاظ  هی چجور آدم مانیپ دونمیاصالً نم گهیمن د-

با منه.   یتا شش سالگ نیهم حضانت به یقانون

  نشیمن ببر تیبدون رضا نیتونینم

  :گفت یاطلبانه محمد با لحن آروم و صلح حاج

  میخوایدخترم، قانون کدومه؟ مگه ما م هی چه حرف نیا-

باشه پس    یدی. حاال که اجازه نممیبه زور ببر نویبه

  میزنیحرفشم نم گهید

 م یحرفشو نزن  گهیخوبه. د-

  

  :از جام بلند شدم و گفتم بعدم
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  باال استراحت کنم رمیم. مخسته  یلیمن خ دیبخشیم-

  :که تا اون لحظه ساکت نشسته بود گفت مامان

  سایجان چند لحظه وا نیثم-

  :کردم. مطمئن گفت نگاهش

  هیترک رمیم نیمن همراه به-

  :گشاد شد چشام

 !؟یکنی م کاریچ-

  

  :ستادیجاش بلند شد و رو به روم ا از

خب حق هم   ،یاعتماد ندار مانیکه به پ یگیتو م-

من   ؟یبه من که اعتماد دار ؟یمن چ ی. ولیدار

که به من عادت داره.   نم ی. تازه بهرمیهمراهشون م

. چند میمون یهم نم ادیازش مراقبت کنم. ز تونمیم

  میگردیو برم می مونی م یروز

  ...مامان. آخه شما  شهینم یول-
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پدر هم داره.  هیبدونه که  دیبا نیدخترم قبول کن. به-

در مورد  دیبا نم،یبب مانو یپ دیعالوه بر اون من با

  .باهاش اتمام حجت کنم یمهم یمسئله 
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شد که باالخره مامان تونست قانعم کنه که  یچ دونمینم

 .سفر برن نیبه ا نیبا به

تا مقدمات سفرشون آماده شد.   دیطول کش  یچند روز 

کرده بودم. حس  دای. وسواس پکردمیم هیش گرهمه 

  .نمیبی نم نویبه گهیاگه برن من د کردمیم

 هیشون برم فرودگاه. تو بدرقه  ینذاشت برا مامان

خواب باشه. حاج محمد با  نیرفتن که به یساعت

هاشم همراهشون رفتن. مامان اصرار و بچه  وشیپر

من دلم   یتا تنها نمونم، ول شم یپ ادیداشت به تبسم بگم ب

  .داشتم ازین ییتنها کم یتنها باشم، به  خواستیم

 

 یلو ومد یشب تا صبح خوابم نبرد. خوابم م اون

  یهاچون موقع خواب انقدر کابوس  دم؛یخوابینم

و  یخوابیکه ب دمیدیم  بیو عج بیترسناک و غر 

و  ایدن نی. دلم از ادادمیم  حیرو ترج دنیکش یداریب

  ینیسنگ منه یس یپر بود. احساس غم رو هاشیماف

  .کردیم
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 نیا یبا خودم رو به رو شدم. در کنار همه  نهیآ  یجلو

  کردمیفکر م نیداشتم به ا یاتفاقات، در کمال بدبخت

  :که

  نطورهیمنو فراموش کرده؟ اگه ا گهید مانیپ یعنی-- 

  طالقم بده؟  ادیپس چرا نم

  :که گفتمیبه خودم جواب م و

و طالق  یَکنیتو خودت ازش دل م کنهیفکر م دیشا--

  !یریگیم

  من که ازش دل َکندم یول--

ازش؟ چرا از  یشیآره جون خودت! پس چرا جدا نم--

 ایشد  ییاز جدا یهر وقت حرف نیاومدن به ایبعِد به دن

  ؟ی از بحث فرار کرد ای یبحثو عوض کرد
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هم   یو از طرف نیبه ریانقدر درگ نکهیخب واسه ا--

طالق و   ریگ یدانشگاه و درسام بودم که وقت نکردم پ

  بشم یطالق کش

  ؟یر یطالق بگ یخوایم  یعنیپس --

که  یکار آخر  نی. مخصوصاً با ارمیگیمعلومه که م--

که من و  دمیرس جهینت نیکرد به کل از چشمم افتاد. به ا

رو خواسته و   نیبه. دلش میشیهرگز ما نم گهیاون د

ش ببرن، اونوقت واسه  نویش خواسته که به از خونواده 

هم از من نکرده.    کیکوچ  ادی هی یهمه مدت حت نیتو ا
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 نیباشه؟ چرا مردها تا ا معرفتیانقدر ب تونه یچطور م

و   یاون همه صبور یجه ینت نهیحد قدر نشناسن؟ ا

  ختم؟یکه من به پاش ر یاعشق و عالقه

  یر یطالق بگ  یخوایپس م--

 یچ نی به یندهیپس آ رمیاگه طالق بگ یآره. ول--

  !طالق یبچه  شهیم شه؟یم

: مثل طاها مثل  گهید یها مثل بچه  نمیخب بشه. به--

که اسمشون  ایدن یتو گهید یو هزاران بچه یکسر

  طالقه  یهابچه 

  خوادیش نمواسه بچه  نوی ا یمادر چیه یول دونمیم--

  ی. تا کیبه خودت فکر کن  دیاول با یدرجهتو در --

ً یدق مانیپ ؟یکن یزندگ فیبالتکل یخوایم و  ستیب قا

پشت  یهشت ماهه که رفته، که تنهات گذاشته و حت

 گهیزنگ هم بهت نزده. د ه ی یسرشم نگاه نکرده. حت

  یبهش بد یفرصت یحق ندار

خب بابا... حاال نه که اونم چقدر از من فرصت  یلیخ--

 چیگذاشته رفته که انگار ه  یجور هیخواسته! اون  

که باشه. روزگار بدون  خوامینم گهیوقت نبوده. منم د
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داده. بدون اون که   ادمیکردن رو هم  یاون زندگ

  رمیمینم

  !اون عاشقت بود یول--
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افتاده باشه.  تونهیچند ماه هزاران اتفاق م نیتو ا--

رو دوست  یکس هی ای ی زیچ هیشب  ه یآدما ممکنه 

که اصالً   ننیبشن و بب داریداشته باشن و فردا صبحش ب

  دوسش ندارن گهید

تو سرت   زنمیم ؟یبه فلسفه باف یاه. باز شروع کرد--

  ها

تو سر من، بزن تو سر توهماتت.   یبزن نکهیا یجا--

 نیبهتره من و خودم هر دو ا ؟یچه کشک یچه عشق

تموم بشه. هر   تونهیم یکه هر عشق میریرو بپذ  تیواقع

از کل  تونمیرو نم مانی ممکنه فراموش بشه. پ یزن

از  ی. ولنمهیمه. پدر بهحذف کنم چون پدر بچه  میزندگ

حذفش  تونمیبه خودمه م وطکه مرب میاز زندگ  یبخش

  .کنمیکار رو هم م نیکنم. و ا

 

  خسته و افسرده و زار رومیم»

  شی خو یرانه یمنزلگه و یسو

  از شهر شما برمیخدا م به

  شیخو وانهیو د دهیشور دل
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  دور یتا که در آن نقطه  برمیم

  دهم از رنگ گناه شیشستشو

  عشق یدهم از لکه  شیشستشو

  و تباه  جایهمه خواهش ب نیز

  تا ز تو دورش سازم برمیم

  محال دیام یجلوه  یتو، ا ز

  زنده به گورش سازم برمیم

  وصال ادیپس نکند  نیاز ا تا

  اشک رقصدیم  لرزد،یم ناله

  من زمیبگذار که بگر آه،

  جوشان گناه یچشمه یتو ا از

  من زمیآن به که بپره دیشا

  بودم یشاد یخدا غنچه  به

  دیعشق آمد و از شاخم چ دست

  آه شدم، صد افسوس شعله

  دیلبم باز بر آن لب نرس که
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  بست میبند سفر پا عاقبت

  دل ن یخنده به لب، خون روم،یم

  از دل من دست بدار رومیم

  «حاصل یعبث ب دیام یا

 

  «فرخزاد فروغ»
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گرفتم  میدانشگاه تموم شد، تصم یبعد کالسم که تو روز

که افتاد  ی. برام سخت بود بعد از اتفاقکینیبرم کل

  .دوباره با مهران رو به رو بشم

اون اونجا   ک،ینیکل رسمیمن م یوقت کردمیم دعا

جمع کنم و برگردم  لموینباشه تا بتونم زودتر وسا

  انیپا یبه کارا کینیکل یتو  تونستمینم گهینه. دخو

کارامو انجام   شتریب شدیخونه هم م یم برسم، تونامه 

بدم و هر وقت که الزم شد تو همون دانشگاه به دکتر 

 .مهران مراجعه کنم

 دم،یرس ینرفت. وقت شیپ خواستمیکه م یاونجور  یول 

اتاقش رد شدم، در   یبود. از جلو کین یکل یدکتر تو

  .گفت دکتر مراجعه کننده داره یاتاق بسته بود؛ منش

بودم که به   لمیرفتم اتاقم .مشغول جمع کردن وسا عیسر

خورد و بعد باز شد. نگاهم سمت در  یادر اتاق ضربه 

  .دمیشد و مهرانو د دهیکش

  :گفتم آروم
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  سالم-

  :چشمش برداشت یاز رو نکشویع

چند روزه؟ چطور   نیا ییومه کجامعل چیسالم. ه کیعل-

 چند دفعه بهت زنگ زدم؟  یدونیم ؟یهست ییدانشجو

  

  :نگاه کرد و گفت زیم یرو لیبعد به وسا و

  ؟یکنیم یدار  کاریچ-

  کنمی جمع م لمو یدارم وسا-

  !نوروز التیمونده تا تعط یل یهنوز که خ-

به بعد کارامو  نی. بهتره از استین التیموضوع تعط-

  دانشگاه و خونه انجام بدم یتو

  بهتره؟ یواسه ک-
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که من دارم راجع  دیدونیخوب م یلیدکتر، شما خ یآقا-

  زنمیحرف م یبه چ

که داره  ییدانشجو هیکه تو  نهیا دونمیکه من م یزیچ-

  کنهیاز استادش فرار م

  :زدم یپوزخند  یطعنه و دلخور با

  دیکنی از بحث فرار م دیکه دار دییظاهراً شما -
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کنترل شده  یی جلو اومد و با صدا یاتاقو بست، قدم در

بودم   دهیوقت ازش نشن   چیکه ه یفوِق جد یو لحن

  :گفت

  ترسوئه ی. فرار کار آدما کنمیفرار نم یچیمن از ه-

بازم  یباشه! اصالً حق جانِب شماست. من ترسوام، ول-

  برم نجایکه از ا دمی م حیترج

  :تکون داد و گفت  دیبه تائ یسر

مانعت بشه، اگه  تونهیکس نم چی! هیل ی هر جور ما-

 یخب برو. ول یترراحت  یبر  نجایاز ا یکنی فکر م

رو برات روشن کنم: من   یامسئله  دونمی قبلش الزم م

  گهیمرد که سه سال د هی یعن ی ن،یو هفت سالمه ثم یس

  ی! پس مطمئن باش اگه از روشهی چهل سالش م

زدم  یینا به جا یرفااومده ح شیکه برام پ یسوِءتفاهم

  نی. قصد من ارمیهستم که اشتباهمو بپذ نیبانقدر واقع

ز که که از اون رو میبگذر زم،ینبود که ذهنتو به هم بر

. اصالً، ختمی از تو به هم ر شتریخودم ب دم یفهم قتویحق

  یکه هنوز متأهل باش کردمیدرصد هم فکر نم کی یحت

 یردم کن مکنهکرده بودم که م نویخودم فکر ا شیپ یول
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و خودمو براش آماده کرده بودم و با خودم گفته بودم  

همه   میتونیهم باشه م یاگه جوابت به من منف یکه حت

سالم استاد و  یرابطه هیو  میفراموش کن ویچ

 هیبا  کردمیبمونه چون فکر م یباق نمونیب ییدانشجو

  یاحساس یدختر بچه هیزن بالغ طرفم نه 
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  :گفت  ینگاهش کردم. با لحن سرد تیعصبان با

  برو یبر یخوای حاال اگه م-

رفت و درو پشت سر خودش  رونیهم از اتاق ب بعد

ولو شدم. از شدت خشم نفس نفس   یصندل یبست. رو

  نی! با ا؟یاحساس یبه من گفته بود دختر بچه  زدم؛یم

که برم؟  تونستمی چطور م گهیکه از من کرد د یفیتوص

فقط به  تونمیکه نم کردمی بهش ثابت م رفتمیاگه م

نبود.  ی. رفتن فکر خوبم استاد بهش نگاه کن هیچشم 

  .موندمیم دیبا

روشن  ستمویکنم، س الیکمتر فکر و خ نکهیا واسه

گذشت، غرق  یکردم و شروع به کار کردم. چند ساعت

 نکهیکار شده بودم که دوباره در اتاقم زده شد. بدون ا

  :بلند کنم گفتم زیم ی سرمو از رو

  بله؟-

اتاق   یدکتر مهران تو  یشد و دوباره صدا باز در

  :دیچیپ
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  یخسته نباش-

  :جام بلند شدم از

  ممنون-

دوباره  گه یساعت د هیم االن تموم شد، من جلسه-

تو رو  یها غذا سفارش دادن. گفتم غذاجلسه دارم بچه

هم   یاونجا که هم غذاتو بخور  ایاتاق من، ب ارنیهم ب

رو بهم  یکه تا االن انجام داد ییروند تموم کارها

  یگزارش بد

  بله استاد-

 .رونیتکون داد و رفت ب یسر

  .ولو شدم یصندل ی و دوباره رو دمیکش ینفس 

مامان و  یخال  یجا دنیخونه با د دمیکه رس یعصر

مامان زنگ زدم اما در   یدلم گرفت. به گوش نیبه

 .دسترس نبود
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جور   یها با شکلک  نی به یهااتاقم. عروسک  رفتم

برداشتم و به  شونویکی کمدش بودن.  یواجور تو

 .نگاه کردم وارید یرو نیعکس به

 دونمیشد. نم  نیو چشمام سنگ دمیتخت دراز کش یرو 

از خواب  میزنگ گوش یبا صدا یوقت یول  دمیچقدر خواب

  .مامان بود یشده بود. شماره کیشدم هوا تار داریب

  :جواب دادم عیسر
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 ی. از صبح هر چیمامان؟ چه عجب زنگ زد-

  خوبه؟ نی. بهدهیخط نم رمتیگیم

. از سر شب رونیشام ب میخوبه دخترم. رفته بود-

آروم  کنمی م یاالنم هر کار .رهیگیتو رو م یبهونه 

 کمی ای. بنیمامان ثم ن،یمامان ثم گهیش م. همه شهینم

  رهیباهاش حرف بزن تا آروم بگ 

 رمیبم یتنها بفرستمش. اله دینبا دونستمیخدا. م یا-

من هنوز   یخدا آخه بچه یشده. ا ضیبراش. نکنه مر

کاراش. من  نیلعنت کنه با ا مانوی. خدا پکهیکوچ  یلیخ

  بکنم دی با کاری االن چ

به خدا حالش خوبه. فقط  ؟یهست  یجان نگران چ نیثم-

  دلش واسه تو تنگ شده

بخونم.   ییرو بده بهش واسش الال  یخب گوش یلیخ-

دوست داره رو بده   یلیقبلش اون عروسکشو که خ 

  لشیوسا یدستش، گذاشته بودم تو

  گاوه؟ نیهم-

  مو یآقا گهیآره همون که بهش م-
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  باشه-

  .رو بهش داد ی. مامان گوشومدیم نیبه یهیگر یصدا
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لرزون و نالون و  ییرو بهش داد. با صدا یگوش مامان

ً یکه تقر نشیریبا اون زبون ش ها رو  کلمه یهمه  با
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کرد.  یریو بهونه گ هیگر ی کل کرد،یادا م دهیجو دهیجو

  .تحمل کنم شویدور تونستمی. نمدیترکیدلم داشت م

تو گوشش خوندم تا باالخره آروم شد و خوابش  انقدر

  .خودمو آروم کنه خواستمیم و یکی برد. حاال 

 

***  

شب ختم  هیبه همون  نیبه ی های ریو بهونه گ یقراریب

نبود  شده و با داریاز خواب ب ینشد، روز بعد هم وقت

کرده  یمن مواجه شده بود انقدر بهونه گرفته و ناآروم

  یرفته و برا عیسر مانیپ گفتیبود که مامان م

 یه یطاقت گر گفتی. ممیگرفته که برگرد طیمون بلهمه 

 .نداشته نویبه

 نیکه مامان و به دیطول نکش یادیز زیشد که چ نیا 

   .برگشن خونه

 

حموم کرده   نویو منم به رهیرفته بود دوش بگ مامان

تختش و حاال داشتم  یبودم و خوابونده بودمش رو
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  یتو نمیتا بچ اوردمیساکش در م یاز تو نوی به لیوسا

 .کمد

  لشیبه وسا گهیعروسک و لباس و خرت و پرت د یکل 

 دهیش خرواسه مانیپ زدمیاضافه شده بود که حدس م

: »هه! آقارو باش! فکر کرده گفتمیباشه و با خودم م

. همون موقع بود که از زاس« یچ نیکردن به ا یپدر

 .لباس زنونه هیچشمم خورد به   لیوسا نیب
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بلند و زرد رنگ و ُگلدار بود، از همون  راهنیپ هی 

  .بود لیوسا نیهم ب نیبه  یش برابچگونه  زیلباس سا

مامان  یباشه. وقت دهیخر مانیپ کردمیفکر نم گهید نویا

اومد، لباسارو نشونش دادم و ازش  رونیاز حموم ب

  :که دمیپرس

  مامان؟ یدی تو خر نارویا-

 یهابه لباس  کردی موهاشو با حوله خشک م کهی حال در

که   ییبا صدا ی زرد رنگ نگاه کرد و بعد از مکث کوتاه

  :نکنه گفت داریاز خواب ب نویبه کردیم یسع

  نکردم  دایکردن پ دیوقِت خر یلینه؛ من اونجا خ-

 

گوشه  هیکه از سرم گذشت لباسو  یکردم و با فکر اخم

  .پرت کردم

  ؟یچرا ناراحت شد هیچ-
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   هیخب معلومه کار ک یدیشما نخر یوقت-

. البد خواسته ریسخت نگ یلی. خگهیلباسه د هی-

  کردن یبرداره واسه آشت یقدم هی ینجور یا

 

در واقع اون عادت نداشت  زد،یمشکوک حرف م مامان

و منطق و بدون حساب و کتاب بزنه.  لیدلی رو ب یحرف

نسبت به حرفش نشون ندادم.   یکنجکاو چیمن ه یول

تعجب و تمسخر نگاهش کردم و  نیب  یفقط با حالت

  :گفتم

  آشپزخونه ایب ید یدم کردم. لباس پوش ییچا-

  .خودم به سمت در اتاق رفتم و

 

 

 

 

, [01.06.21 12:37] 

@
mahbookslibrary



 

 _در_شب یقصه_ا#

 691پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  زِ یم یو با قندون رو ختمی ر ییدو تا فنجون چا یتو

وسط آشپزخونه گذاشتم. مامان طبق معمول دو تا حبه 

  .انداخت و شروع کرد به هم زدنش شیی چا یقند تو

افکارم احاطه شده بودم: هر وقت   یبه واسطه  من

وسط خاطرات؛   شدمیپرت م شد،یم مانیاز پ یحرف

خوب. اون   یهاخاطره یبد و گاه یهاخاطره  یگاه

  تیدر نها مانید که پافتاده بو یبه وقت ادمیلحظه اما 

تو شکمم، ترک کرد و  یمنو با بچه یو نامرد یرحمیب

  تونستینم تری کار نیرفت. ضربه از ا یخداحافظیب

ناسور. از اون  یبهم بزنه. با رفتنش زخم خوردم، زخم

َگرد زمان روشون  نکهیبعد از ا دیکه شا ییهازخم 
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بشه اما  ریپذنشست، بند بخورن دردشون کهنه و تحمل 

 .مونهی تنت م یجاشون تا ابد رو

  :مامان به عالم واقع پرت شدم یبا صدا 

  سرد شد  تییچا نیثم-

از  ییبهم زل زده بود. چا یو جد قیکردم. دق نگاهش

  :دمی مو خوردم و پرسدهن افتاده

  زم؟یبرات بر یخوریم گه ید ییچا هی-

  زیآره بر-

. ستادمیشدم و مقابل اجاق گاز، پشت به مامان ا بلند

  ییرو برداشتم و فنجون مامانو تا نصفه چا یقور

  ریبرگردوندم و فنجونو ز  ی کتر  یرو رو ی. قور ختمیر

  :که مامان گفت زمی گرفتم تا آب جوش بر  یکتر

  !برگرده خوادیم-
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انگشتام.  یرو  ختی و چند قطره آب جوش ر دیلرز دستم

  یبرخورد بد کیفنجون از دستم سر خورد و با سرام

 .کرد و شکست 

زده سمت مامان برگشتم و تو صورتش نگاه  وحشت  

  :کردم. از جاش بلند شد و نگران گفت

  خودتو؟ یشد؟ سوزوند یچ-
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دم تند   هی: زدیاز تنم رفته بود و قلبم ناکوک م روح

که حس  شدیبعد چنان ضربانم ُکند م یو دم دیکوبیم

  .سته یاالنه که قلبم با کردمیم

 

داروها برداشت و به  نتیرو از کاب یپماد سوختگ مامان

  :دیو بعد پرس دیدستم مال یپوست سرخ شده

  ؟یخوب-

  :از من نگرفت و دوباره گفت یجواب

  با خودت دختر؟ یکنی م کاریچ-

  :دمیپرسیناباور م  یرفته و لحن لیتحل  ییبا صدا من

  مامان؟ یگفت یتو چ-

  :دادیمصمم جوابمو م یرسا و لحن ییمامان با صدا و

  برگرده خوادیم مانی! گفتم پیچیه-

  برگرده؟ کجا؟-

  شزن و بچه شی! پشیبه زندگ-

  ستیاون ن یبرا ییجا گه یما د ِش یپ-
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حرف  نیکه ا میدونی! هر دومون منیتو رو خدا ثم -

. گذرهیم یتو دلت چ دونمینداره. من مادرتم م قتیحق

منم دوست  ،یکه از دستش دلخور باش  یالبته حق دار 

  نییخونواده  هیشما  ی. ولشیندارم زود ببخش

ما؟ اون منو  میهست یاخونواده؟ چه جور خونواده-

ولم کرد و رفت.  ییو تنها  یعالم بدبخت هیوسط 

  بخشمشینم
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  ییهاسال نی. من تو استیهم بد ن شهیرفتن هم نیثم-

فکر کردم و به نظرم از   ز یبه همه چ یل یکه گذشت خ

بوده  یکار نیترشناختم رفتنش عاقالنه مانویکه پ یوقت

 مانینگاهم نکن. اون موقع پ ی... اونجوردمیکه ازش د

 ست؟ین ادتی. مگه دشیداشت اونم از نوع شد ادیاعت

. کردیبدتر م وی فقط همه چ نیبهحضورش کنار تو و 

دوش تو   یاز رو نویباِر سنگ هیکار  نیدر واقع با ا

پا به پاش  یر بود مجبو موندی م نجایبرداشت. اگه ا

 ی ترک باهاش بر یبرا

  

  !تشکر بهش بدهکارم هیپس -

 مانیپ دیاز د ا یبارم ب هی گمی نگفتم. من فقط م نویمن ا-

  نگاه کن زیبه همه چ
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 یخانوم شده حام الیآفتاب از کدوم طرف زده؟! ل-

به   مانیکه هر وقت با پ ی! مگه تو نبودمانیسرسخت پ 

  ر؟یازش طالق بگ یگفت ی م خوردمی برم یمشکل

  وسط نبود نیبه یبود که پا یاون مال وقت-

  گهید نه؟یاز ما؟ آره هم ی! نکنه خسته شدنطوریکه ا-

  هی نجا،یاز ا میریما م ؟یمو ندارمنو بچه  یحوصله 

  کنمیم یم تنها زندگو با بچه  رمیگی خونه م

اون بچه پدر   ی. ولنمی. من عاشق بهنیمزخرف نگو ثم-

  خوادیم

 مینمرد م؟ی بزرگ نشد  هم بدون پدر بایمگه منو شک -

  !که
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س. زنده و  زنده نیپدر به ی خاک بود ول ریپدر شما اس-

  سالم

  !سالم-

 گهی. مطمئنم که ددمید شو ی آره. تموم مدارک پزشک-

 یسخت افسردگ یدوره هی.  خورهیهم نم نیکدئ هی یحت

رو   یاونم روزگار سخت نیرو هم پشت سر گذاشته. ثم

  از سر گذرونده

  خودش کرده-
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شده.   یاگه یآدم د هیپاک  مانیتاوانشم داده. پ یآره ول-

رو به رو شدن با تو رو   یرو یبرگرده ول خوادیم

  نداره

مردونه نبود الاقل مرد خوبه که روشو نداره. رفتنش -

  باشه و برنگرده

  ؟یگیازته دلت م یدار نویا ن؟یواقعاً ثم-

  جدا بشم ازش خوامیمعلومه. م-

  شه؟یم یچ نیپس به-

  منه. فقط من یبچه  نیبه-

  ؟ی. خودت چ یچیه نیاصالً به-

  !؟یخودم چ-

  ؟یدوسش ندار گهی د دم؟یمن اشتباه فهم یعنی-

  نه... ندارم-

  ؟یکن کاریچ  یخوایم ییاز جدابعد -

مو بزرگ  . بچهکنمیم مویبکنم! زندگ خوامی م کاریچ-

  کنمیم
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. بعد  زنمیاز خودت حرف م زنم،یمن از بچه حرف نم-

  ؟یکنیدوباره ازدواج م مانیاز پ

  هرگز-

  یدوسش ندار گهیهه! کامالً معلومه که د-
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من ازش  یفکر کن. ول یشما هرجور که دوست دار-

  گرفتم مموی. تصمشمیجدا م

  ؟یکن یتا آخر عمر تنها زندگ یخوایم ؟یبعدش چ-

  مثل شما شمیتازه م ه؟یخب مگه چ -

 ؟یمنو فراموش کن یاز رو زندگ یالگو بردار شهیم-

کردن آسونه؟ آسونه که هر بار  یتنها زندگ یکنی فکر م

و تو  رهیداره م تیکه جوون ینیو بب ینگاه کن نهیتو آ

و خودتو   یآسونه که دور خودتو خط بکش ؟ییمدام تنها

  ؟یهات کنبچه  یفدا

محض خاطر پدرم بوده و  یاگه تنها موند  کردمیفکر م-

  یکه بهش داشت یعشق

. ارهیم یفراموش. خاک سرده، نیپدر تو مرده بود ثم-

وقت دلم نخواست ازدواج کنم؟ دلم   چیه یکنی فکر م

رو   یبه خودم فرصت خوشبخت گهیبار د هی نخواست 

  بدم؟
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. من  یتو که خواستگار داشت ؟یخب پس چرا نکرد-

  خودم از چنتاشون خبر داشتم

شوهر    یم چجورخونه یبا وجود دو تا دختر تو-

 نیدختر بچه... بهتر هیدختر نوجوون و  هی کردم؟یم

بود   یبازم ناپدر شدیهم اگه شوهرم م ایمرد دن

شما رو باهاش تنها   تونستمیم یتون. با چه دلواسه 

اتاق و درو   هی یتو رفتمی باهاش م یبذارم؟ با چه دل

 بستم؟یشماها م  یرو
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مورد  نیدر ا خوادی. دلم نمکنمیش ممامان خواه -

  میحرف بزن

رو هم  دنش یطاقت شن  ی. تو حتیگی آره راست م-

 مونه، یم یشکل نیتا ابد هم ایدن یکنی. تو فکر میندار

روز  هیمونده.  ادشیکمش رفته ز ایدن نی دخترم ا یول

 یمونیتو م ش،یسر زندگ رهیو م شهی بزرگ م نیبه

هم  یمونی واسه پش ستم،یمنم ن گهیتنها. اون روز د

  مانیپ الیخ ی تا ب دمیجنگباهات  یلی. من خرهید یلیخ

اسمش  دنیهنوز که هنوزه با شن نمیبیم یوقت  یول یبش

. دیجنگ  شهی که با عشق نم فهممیم یسوزونیدستتو م

 میدیرس ی. وقتدونمیم نو یا خوادیهم تو رو م مانیپ

بود، تو فرودگاه  دهیاون قبل از ما رس ه،یترک

از   نویبه خواستیبود که م یبار نیمنتظرمون بود. اول

  زدهجان یه دارید نیما بابت ا یو همه نهیبب کینزد

و   شیصورت یو پالتو یبا اون کاله پشم  نی. بهمیبود
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دوشش و عروسک تو دستش، با  یرو یاون کوله پشت 

چه   دونستیشده بود. اون مثل ما نم شهی تر از هممزه

تو   وشیشده بود. پر جییما ته جانیاونم از ه یخبره ول

 یهابا قدم نمیگرفته بود و به ستشوسالن فرودگاه د

نگاه  تیهمگام شده بود و به جمع وشیکوچولوش با پر

زانو زد،  نیزم یرو دی د نویبه مانیپ ی. وقتکردیم

  .کرد کشیگرفت و به خودش نزد  نویبه یدستا
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نگاه  نویصورت به ،یو لبخند غمناک یاشک یچشما  با

. کردینگاه م مانیبا تعجب و خجالت به پ نمی. بهکردیم

  نویسر و صورت به مانیگرفته بود. پ مونه یما همه گر

دوباره از خودش . بغلش کرد و دی. دستاشو بوسدیبوس

و  یبیغر  نیجداش کرد و به صورتش نگاه کرد. به

 حرکت ی. ساکت و بگفتیهم نم یز یچ یول کردینم هیگر

ش  همه  مانینشست. پ مانیهتل تو بغل پ میتا برس

همونجور  نی. بهختیریو اشک م دیبوسی سرشو م

درش اثر کرد و خجالتش  مانیآروم بود، کم کم  محبت پ

شد که  یچ دونمی نم هویرفت؛ تا اون شب آخر،  نیاز ب

زبون به دهن  میکرد یهر کار گهیتو افتاد. د ادی نیبه

. منم  خواستیو تو رو م کردیم هیش گرنگرفت، همه 

و تو  نیدادم دست به ویگوش یبه تو زنگ زدم، وقت

هم کنارش  مانیخوندن، پ ییبراش الال  یشروع کرد

تو  یه بود و به صداچسبوند نیبود. سرشو به سر به

و اونا هم گوش  یخوندی. تو همونجور م کردیگوش م
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 مانیبرگشتم، پ ی. وقترونی ب رفتم. من از اتاق کردنیم

  .بغل کرده بود و هردوشون خوابشون برده بود نویبه

به حال   یفکر هی دیحرف زدم. گفتم با مانیبعد با پ روز

و گفت که  نییبکنه. اونم سرشو انداخت پا شیزندگ

تو قبولش  دونهیبرگرده اما نم خوادی وقته م یلیخ

من کنارتم  یر یبگ یمیهر تصم نینه؟... ثم ای یکنیم

همه  نیخوب فکر کن. تو که ا زیاول به همه چ یول

  .هم صبر کن گهید کمی یصبر کرد

 

 نیهاز جام بلند شدم و رفتم اتاقم. باال سر ب حرفیب

نشستم و به صورت نازآلود و غرق خوابش نگاه کردم. 

 .رحمیگاِه خاطرات بو دوباره پرت شدم وسط شکنجه 

  

***  

 

 

 

@
mahbookslibrary



 

 

, [01.06.21 12:37] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 698پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

داشتم و عالوه بر   کینیکه تو دانشگاه و کل ییهامشغله

فکر   یبرا یفرصت چندان  ن،یاون، مسائل مربوط به به

  .دادیمامان بهم نم یهاکردن به حرف

  میعادت کرده بودم. زندگ مانیاز پ ییو جدا یدور به

 نکهیتازه نظم گرفته بود و دروغ چرا، فکر کردن به ا

 زه،یبه هم بر ویدوباره همه چ تونهیم مان یبرگشتِن پ

  .بدم که اصالً برنگرده حیترج دشیباعث م
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ها بدون گرفته بودم شب  ادیبود تا  دهیطول کش  یلیخ

 ادشیکه منو  یهر آهنگ دنیبخوابم، تا با شن هیگر

عطِر   یتا با حس کردن بو ره،یبغضم نگ نداختیم

فکر فرو نرم، تا رسم کنار اومدن  یها توساعت  ییآشنا

که خاطرات، چنگال   ییروزا یبرا  رمیبگ ادی  ویبا دلتنگ

و به قصد جون،  کردیم وگلوم فر  یتو نشویآهن

 .دادیم مشکنجه 

 

فراموش  ست،ی آسون ن یفراموش کردن ساده هست ول 

کدوم  یها آسون نبود ولکردن اون آغوش و اون دست

 که سرد نشه؟ هیداغ

به دست آورده بودم رو  یکه به هزار سخت یآرامش 

خودم غرق بودم.    یایدن یدوست داشتم و تو

 نیبه ا زیکجدار و مر نطوریا شهیم یتا کِ  دونستمینم

  داد،یآزارم م ندهیفکر کردن به آ یادامه داد ول یزندگ

 .کنم یهرچه بادا باد زندگ یوهیبه ش دادم ی م حیترج

 ی روز اتفاق کی  نکهیگذشت تا ا وهیش نیپنج ماه به هم 

  .داد رییتغ ویافتاد که همه چ
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گرم اواخر مرداد ماه بود. با مامان و  یاز عصرها یکی

از  یگرم و نوازشگر  می. باد نمیتو آشپزخونه بود نیبه

  یتو یِ محمد  یهاخوش گل یو بو دیوزی پنجره م

آبشون داده بودم، به   شیساعت پ کی نی که هم اطویح

 .اوردیآشپزخونه م
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لپ تاپم   یرو تو  ینشسته بودم و مطالب زیمن پشت م 

 یکه با شوق دمییپای م نویبه  یچشم ریو ز  کردمی م پیتا

مامان که بهش قول داده بود   یدست و پا نیکودکانه ب

  .دیپلکیدرست کنه، م یفرنگتوت  یبراش بستن

  طونیدو سال و سه ماهش شده بود. شاد و ش حدوداً 

  .زبون نیریبود و به شدت ش

لغات و  ی. بعضشدیقند تو دلم آب م زدیحرف م  یوقت

 کرد،ی»ک« رو ت تلفظ م گفت؛ ی حروف رو جا به جا م

اصالً تلفظ  ایو  ی»گ« رو د و »ر« رو به سخت

  .کردینم

هاش بلند شده بود، نرم و شونه  یتا رو با یتقر موهاش

  .کردیو تپلشو احاطه م دی رنگ دور صورت سف اهیس

که   دیفهمینگاه م نیتو اول د،یدیم  نویکس به هر

 قیش دقتو چهره  یاگه کس یمنه ول هیش شبچهره 

از  نیرو که به ییهانشونه  تونستیم یبه راحت  شدیم

منو   یچشما نی: بهنهیبه ارث برده بود رو بب مانیپ
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.  مانویمنو داشت، لبخند پ  یها. لب مانوی داشت، نگاه پ

 .مانوی منو داشت، اخم پ یابروها 
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ظرف  یتو نیبه  یرو آماده کرد و اول برا  یبستن مامان

  .ختیر
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.  نهیبش زیکمک کردم پشت م نیجام بلند شدم و به به از

. من و مامان شینشست و شروع کرد به خوردن بستن

  .بلند شد فونیزنگ آ یکه صدا میهم تازه نشسته بود

  :برداشت. گفتم فونیرفت و آ مامان

  بود مامان؟ یک-

متعجب و   ییو با صدا دیبه آشپزخونه سرک کش مامان

  :آروم گفت

  !خانوم مقدم-

  خانوم مقدم؟-

  ییرو به رو یه یآره همسا-

  داره؟ کاریوا! چ-

  :باال انداخت یاشونه 

  تو. برم درو وا کنم ادی. داره مدونمینم-
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 یدور دهانشو به بستن کهی در حال نیرفت. به مامان

.  کردیدرشتش به من نگاه م یآغشته بود با چشما

  :گفت

  سچقد خوشمزه یدید نیمامان ثم-

 

کردم و دستشو گرفتم و ما هم  زی. صورتشو تمدمیخند

  .میسمت سالن رفت

خانوم   هیبود.  هیها قبل با ما همسامقدم از سال  خانم

تر و پسرش،  پنجاه و چند ساله که با شوهر و دو تا دخ

  ی. صداکردن یم یما زندگ ییرو به رو یتو خونه 

. تا چشمش به منو ومدیشون با مامان مخوش و بش 

کرد و  یاحوال پرس یمیصم  یافتاد با لحن و رفتار نیبه

  :دیهر دومونو بوس

جون، هم خودت هم دخترت روز به روز    نیماشاال ثم-

 نیشیتر مخوشگل 
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  شما دیممنون. لطف دار-

  یمتعجب به صورت مامان نگاه کردم و سرمو سؤال و

باال داد و خانم مقدم رو به  ییتکون دادم. اونم ابرو

  .کرد ییراهنما  ییرایسمت پذ

  .گوشه و با عروسکاش مشغول شد  هیرفت  نیبه

. لبخند  میخانم مقدم نشسته بود شی مامان پ منو

 خوادیهاش بود. مشخص بود ملب ی رو یمرموز
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جاش جا به جا شد و گره  یتو  یبهمون بگه. کم یزیچ

 .شل کرد شویروسر

  .کردیم ستیمن ا ینگاهش روش هم همه  

خودمو کنترل کردم  یسر رفته بود و به سخت محوصله 

من و من کرد و بعد   ینکشم. خانم مقدم کم ازهیتا خم

  :رو کرد به مامان و گفت

  حال دختر بزرگتون چطوره؟ یم یخانوم عظ-

 یسر  هی یشه. گهگاهخوبه اونم. مشغول شوهر و بچه -

  زنهیهم به ما م

  یدو تا نوه داشته باش ادیبهت نمماشاال -

  :خانم مقدم ادامه داد د،یخند مامان

که نوه مغز بادومه. من که فعالً تو   گنیراست م-

  حسرتش موندم

  شهیقسمت شما هم م شاالیا-

به  ای آخر نی. راستش دختر بزرگترم اشاالیا-

 یخواستگارش جواب مثبت داده. خدا بخواد به زود

  کننیعقد م
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  یمبارکشون باشه. به سالمت-

  یبرا خوامیقربونت برم. بعد از اونم اگه خدا بخواد م -

  باال بزنم نیساسانم آست 

  شلوغه یروزا سرتون حساب نیبه به! پس ا-

مشکل پسنده. من و   یلیآقا ساسان ما خ نیراستش ا-

 ی. ولمیکرد یرو بهش معرف یادیز یخواهراش دخترا

گذاشت. تو دانشگاه و  بیع هیرو هر کدومشون 

  نکهی. تا اومدیخوشش ن یوقت از کس چ یسرکارشم ه

  .و حرف دلشو زد شمیروز اومد پ  هیاواخر  نیا
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خانم مقدم نداشتم. به  ینسبت به حرفا ی خوب احساس

به  یادهیصورت مامان نگاه کردم، اونم با لبخند ماس 

  :کردیدهن خانم مقدم نگاه م

خانوِم شما هم جماالت داره هم  نیهزار ماشاال، ثم-

باشه  دهیکه دلش لرز دمیکه به پسرم حق م نهیکماالت. ا

 جون شده باشه  نیدل نه صد دل عاشق ثم هیو 

  

قرمز شده  یاون لحظه صورتم از خشم و ناراحت مطمئنم

 .بگم یچیه  تونستمیبود. زبونم قاصر شده بود و نم

 ومد؟یرسم کجا بود که واسه زن متأهل خواستگار م 

  نیا شدیم شجهیکه نت کردنی فکر م یمردم چجور نیا

  م؟که من مطلقه
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من جا خورده بود. هر دو به  یاندازههم به  مامان

خانم  م،یگفتی نم یچیو ه میبود دهیچسب هامونیصندل

  .مقدم متکلم وحده بود

  :کرد به من رو

باره که عاشق شده، من هم   نیجون پسرم اول نیثم-

 یخوشحالم. قربونت برم قدم دخترتم رو یلیخ

خودم دوسش داشته  یکه مثل نوه دمیچشممون. قول م

  .باشم

  .از سر حرص زدم و نگاهمو ازش گرفتم یلبخند

. دست عروسکش کنده شده بود و  شمیاومد پ نیبه

  نویدرستش کنم. عروسکو ازش گرفتم و به خواستیم

لبهام   نیکه از ب یکوتاه و زمخت دیبغل کردم و با ببخش

 .ها رفتمسمت پله   د،یجه رونیب
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  .اتاقو قدم زدم یاتاق موندم و درازا یتو یاقهیدق چند

  یگفت و چجور یمامان به خانوم مقدم چ دونمینم

تند و   یهاکه با قدم دمیاز پنجره د یکرد ول هشیتوج

  یلی. احساس خ داشتیقدم برم اطیبه سمت در ح یعصب

  .داشتم یبد یلیخ

 دیادامه بدم. با میبه زندگ ینجور یا تونستمینم گهید

  .. تنها راه چاره طالق بودکردمی م یفکر
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که  دونستمی. از قبل مک ینیاون روز رفتم کل یفردا

. لهیوک ،یاونجا، خانم رضو  نیاز مشاور یکیبرادر 

باهاش صحبت کردم و ازش  کینیکل  یراهرو یتو

  .خواستم آدرس دفتر وکالت برادرشو بهم بده

که  شهیم یمتأسفانه بهم گفت که برادرش چند ماه  اما

برگرده.   یک  ستیاز تهران رفته و معلوم ن یلیبه دال

و   میکرد ی. سالمدیهمون موقع دکتر مهران هم سر رس

  .میهر کدوم به اتاق خودمون رفت

 

کارامو  ی گزارش روزانه  یوقت وقِت اون روز، آخر

  :دکتر مهران بردم بهم گفت یبرا

  یناخواسته حرفاتو با خانم رضو یسوِءتفاهم نشه ول-

  ؟یکرد دا یپ اجیاحت لیشده که به وک  ی . طوردمیشن

  ستین یآآ... نه طور -

من  کینزد یاز دوستا یک یفقط خواستم بهت بگم که -

 تونمیم یاعتماده. اگه بخوا. قابل هیک ی درجه  لیوک

  کارتشو بهت بدم
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  :گفتم مردد

  شمیممنون م-

 

  .رفتم رونیرو ازش گرفتم و با عجله از اتاقش ب کارت

 

***  

  

 فصل دوازدهم انیپا                    
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 زدهم یس فصل

 

  

  نیکردن ا یبود و عمل زیچ  هیطالق  یبرا یریگمیتصم

دکتر مهران منو  نکهی. تازه بعد از اگهید ز یچ هی میتصم

خودش هم    قیطر نیآشنا کرد و از ا لشیبا دوسِت وک

طالق مطلع شد و بعد از   یبرا  ممیخواه ناخواه از تصم

برگه رو   یسر هی لیوک یچند روز گذشت و آقا  نکهیا

طالقمو شروع   یوکالت بدم که کارها شآماده کرد تا به

  .کنمیدارم م کاریکه چ دمیکنه، اون موقع فهم

ً یکه دق دمیاون موقع هم نفهم ی... راستش حتنه دارم   قا

کارو  نیا دیکه با دونستمیم نقدری. همکنمی م کاریچ

فکر  یهم وقت گهیو از طرف د یاز طرف نیانجام بدم؛ ا
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  دم،یاز دست م شهیواسه هم مانویپ ینجوریا دمکریم

  .دادیبهم دست م یاحساس سردرگم

 

هم  دیبد. شا یخوبه چه کار   یچه کار دونستمینم گهید

طالق  ایطالق گرفتن  نکهیبحث بد و بدتر بود. حاال ا

 .نگرفتن کدومش بد بود و کدومش بدتر، بماند

 

وکالت دادم که کارها  لیوک یهر چه که بود من به آقا 

روز تماس  کیکه  دیطول نکش ادیکنه. و ز یری گیرو پ

خوانده ارسال   یگرفت و گفت که دادخواست طالق برا

  :دمیازش پرس یشده و وقت

قمو تا طال کشهی چقدر طول م طم،یبا توجه به شرا-

  رم؟یبگ

  :گفت

از حاال به فکر آخِر   دیشنویاز من م ،یم یخانوم عظ-

  یآهن یهاکفش دی! باگمی. واسه خودتون م دیکار نباش

وضع شده طالق  یکه به تازگ ینیچون با قوان د،یبپوش
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من  یهی. توصشهیتر مگرفتن روز به روز داره سخت

که به خاطر حفظ آرامش خودتون هم که شده   نهیا

  .دیصبور باش
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  زدی نم یطالق مخالف بود. حرف یبرا ممی با تصم مامان

مخالفت خودشو نشون  ینجور یو ا کردی نم یو دخالت

  .دادیم

 

که گرفتم  یمی تصم یرو یر یکه مخالفتش تأث  دید یوقت

منو طرف  یلیباهام قهر کرد. خ ییجورا  هینداره 

. منم  کردیخودشو سرگرم م نیو با به کردی صحبتش نم

بمونم و کمتر خونه باشم تا   کی نیکل شتریب  کردمیم یسع

 .وقت با مامان بحث نکنم هی

 

.  پررنگ شده بود میوسط نقش دکتر مهران تو زندگ نیا 

.  شدی اعتمادم بهش جلب م شتریب گذشت،یهر روز که م 

که  یباال؛ طور  یبود با هوش اجتماع یکارمرد محافظه 

نه.  ای کنهیبدم هنوزم بهم فکر م  صی تشخ تونستمینم

دوباره نگاهش برام ناخوانا شده بود و منم همچنان در  

 .نبودم شغم فهم نگاه 

نداشتم،   یصحبتدوست و هم  چیکه ه یتو اون روزگار 

  هاشیهاش موندگار بودن و شادکه غم یروزگار
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هام بودن و اشک نیکه لبخندهام دروغ یروزگار ،یرفتن

 ی روباشه  یمرهم تونستیوجود دکتر مهران م ،یواقع

  .قمیزخم عم

طور باشه. در واقع  نیکه ا خواستیهم من دلم م دیشا

که هرچند جنسشو   یاون به من محبت داشت، محبت

که بود باعث آزارم   یاما جنسش هر چ  شناختمینم

  .شدینم

 فیمهران مهربون، باهوش، با مالحظه و شر دکتر

 یطی بود که تحت هر شرا ییبود. از اون مردها

هست، از همونا که اصالً و ابداً    زیحواسشون به همه چ

 .بهشون دروغ گفت شهینم
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و  زدیصدا و حرکاتش موج م یتو ریناپذتزلزل  یآرامش

ش به شدیکه آدم وادار م زدیحرف م یت یبا چنان قاطع 

  .کنه نانیاطم

من عالوه   یرفته رفته برا   ،ییهایژگیو ن یداشتن چن با

دوست خوب هم شناخته شد.   هیبر استاد، تحت عنوان 

 شدیدوست باعث نم هیمهران به عنوان   رفتنیالبته پذ

  یفراتر بره ول یکه باهاش داشتم از حد خاص یتیمیصم

  .میاز قبل شده بود تریمیخب خواه ناخواه صم

از مسائلمو براش   یبعض اطی بود. با احت یآدم امن مهران

که باهاش مشورت   ومدیم  شیو گاهاً پ کردم ی بازگو م

از دستم در رفت و به  اطیکنم. چند دفعه هم جانب احت

  .که سر درد و دلم باز شده دمیخودم اومدم و د
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م واقع  اتاق یماه بود. تو وریشهر یهاشنبهاز پنج  یکی

رو که به  یانشسته و مقاله زیپشت م ک،ینیدر کل

که دِر اتاقم زده شد.   خوندمیمنتشر شده بود م یتازگ

  لشیو وسا فیآدِم امن اون روزها در اتاقو باز کرد. ک

در   رهیدستگ یدستشو رو کهیهمراهش بود، در حال

  :شده بود گفت مخ ینگه داشته و کم

  برسونمت؟. رمیدارم م گهیمن د-

  کار دارم گهید کمینه ممنون. من -

فردا صبح قرار کوه گذاشتن. ساعت پنج و  یها برا بچه-

  دنبالت امیم مین

  :ادامه داد یسؤال یدر امتداد نگاه و

  گه؟ید یایم-
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  نیبخوابم. ا شتریب کمیس . گفتم فردا که جمعهدونمینم-

  شدم داریش صبح زود بهفته همه 

. امشبو زود بخواب که فردا سرحال  ریسخت نگ ادیز-

  نمتیبیم می. ساعت پنج و نیباش

خودم   نیقرارو بهم بگ ی. جانیفتیزحمت م  ینجوریا-

  امیم

  خداحافظ رمیم گهی. من دست ین یزحمت-

  .خداحافظ-
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چند لحظه هم از رفتن مهران نگذشته بود که  هنوز

تا   روزیبود. از عصر د  وشیزنگ خورد. پر میگوش

همون لحظه، صد دفعه زنگ زده بود و من جوابشو  

گذشته  یهفته م،یکه با هم حرف زد یبار نیندادم. آخر

 م،یکه با هم دعوا کرد یبار  نیبهتره بگم آخر ایبود. 

که قصد جدا شدن از   بود دهیگذشته بود: فهم یهفته

داشت منو  یدارم و بهم زنگ زده بود. اولش سع مانویپ

شروع  شه،یموفق نم دید یبرگردونه، وقت ممیاز تصم

و منم از کوره در رفتم و خالصه  مانیکرد به دفاع از پ

زده  ییهامبادله شد و زخم زبون نمونیب  یاشهیاره و ت

 یهم ب تیباز شدن و در نها یمیقد ی هاشد و زخم

  .میقطع کرد یخداحافظ

کنجکاو   نکهیا یو من ب زدی دوباره داشت زنگ م حاال

   .پاسخ گذاشتم یداره، تماسشو ب  کارمیبشم چ

 نویبه نکهیبعد از ا اد،یز  یخستگ رغمیشب عل اون

  .ارمیخوابوندم دوش گرفتم تا فردا صبح وقت کم ن
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سالن هنوز روشنه. در  ی هاالمپ دمیاز حموم، د بعد

  یرفتم طبقه کردمیموهامو با حوله خشک م کهی حال

 .نییپا
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مبل نشسته بود   ینقطه، رو  هیبه  رهیمامان فکور و خ 

  یبخونه دست گرفته بود. وقت نکهیا ی رو ب یو کتاب

  :گفتم

  ؟یدیمامان چرا نخواب-

 .متوجه من شد تازه

  :شو برداشتمطالعه  نکیو ع دیکش ینفس 

  !باشه تیعاف-

  ؟یدار یممنون. چرا هنوز ب-

  :جاش بلند شد از

  بخوابم رفتمیم گهید-

  مامان؟-

  :دمیکرد. پرس نگاهم

  شده؟ یزیچ-

  :از سر تمرکز کرد و گفت یبود. اخم ی فکر همچنان

  ن؟یثم-
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  نکهیبگه اما مثل ا یز ی تکون دادم. خواست چ سر

بخواد فکرشو پس بزنه  نکهیا ایشده باشه  مونیپش

  :تکاند و گفت یسر

  ری... شب به خیچیه-

  :گرفت. دوباره گفتم شیها رو در پپله  ریمس و

  مامان؟ یراست-

  بله؟-

گفت امروز با طاها حرف   خوابوندمیم  نویبه یوقت-

  !زده؟

  نمیزنگ زد، به وشیپر یها؟... آره... آره. دِم غروب-

  با طاها حرف بزنم خوامیبده م ویگوش گفتیش مهمه 

 هی روزی! از دوشیپر نی ا خوادیم یچ ستیمعلوم ن-

  زنه یداره به منم زنگ م زیر
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  !داره یکار دی... شا یدادیخب جوابشو م-

  مثالً؟ یچه کار-

  چه بدونم-

  شده؟ یطور  ؟یبه من بگ یخواستیم  یزیشما چ-

  .نه-

***  
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  یصدا نی ترن ییپا یکه رو میفردا با آالرم گوش صبح

 .کرده بودم، چشمامو باز کردم مشیممکن تنظ

دستشو دور گردنم  کهیغلت زده بود و در حال نیبه 

 کی  نکهیا یبغلم خواب بود. برا یحلقه کرده بود، تو

  یخفه کردم و کم مویگوش عی سر یلینشه خ داریوقت ب

تکون نخوره. بعد آروم دستشو   نیجام موندم تا به یتو

  دمیخز نیی. از تخت پادمیگردنم برداشتم و بوس یاز رو

تا اونجا آماده  سیسرو یتم توبرداشتم و رف لمویو وسا

 .بشم

هق هق    یبود که صدا  کینزد میساعت به پنج و ن 

اتاق و چراغو   یرفتم تو عیبلند شد. سر نیبه فیضع

  .روشن کردم

 یهاشد و با صورت پف کرده، ساق   زیخ مین نیبه

  :رونیپتو آورد ب ریاز ز دشوی کوچولو و سف

  ؟یتُجا لَفت یمامان-
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  یکه رو یتخت نشستم و قطره اشک درشت یرو

  :دمشیش نشسته بود رو پاک کردم و بوسگونه

  بغلم بخواب ای. بنجامینرفتم مامان جون. هم  ییجا-

کرد. خوابش   هیگر یگذاشت و کم منه یس  یرو سرشو

 .بردینم

حتماً تا   شد،یم رمی. داشت درفتیم یهوا رو به روشن 

  .بود دِم خونه و منتظر من بود دهیحاال دکتر مهران رس
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و تو بغلم  کردمی تر بود. موهاشو نوازش ممهم نیبه اما

ش . خوابش سبک بود. همهدادمیوار تکونش مگهواره

  .شدیم  داریو دوباره ب فتادیهم م  یپلکاش رو

 یباالخره خوابش برد. بغلش کردم و بردمش تو یول

شد  داریب یاتاق مامان. کنار مامان خوابوندمش تا وقت 

  .نترسه ییاز تنها

  نیپاورچ نی برداشتم و پاورچ هاموی و کتون یپشتکوله

باز کردم و رفتم  اطویرفتم. در ح ن ییها رو پاپله

  .رونیب

نشسته و منتظرم بود. سوار شدم و  نیتو ماش  مهران

  .سالممو جواب داد یسالم کردم. با لحن گرم

  :گفتم

  نیکردم! ممنون که منتظرم موند رید یلیاوف خ-

  :راه انداخت نویو ماش دیخند
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  رفتمیدرصد فکر کن م هی-

  دیتا خوابوندمش طول کش د،یاز خواب پر  هوی نیبه-

  .زدمیحدس م-

 

دکتر مهران  ی و چند نفر از دانشجوها کی نیکل کارکنان

و از  میدیرس رید یهم اومده بودن کوه. من و دکتر کم

 .میجمع جا مونده بود

ُکند بودم.   یلیبود. در واقع من خ ترع یمهران از من سر 

 نکهیخوردنم شد. بدون ا زیچند بار مانع از افتادن و ل

و حواسش بهم   کردیکمکم م ره،یبازومو بگ ایدستمو 

  .میدیباالخره به جمع رس نکهیبود؛ تا ا
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از دانشجوها  یک ی شنهادیکه به پ یاز صبحونه موقع بعد

من داوطلب شدم  میریبگ یعکس دسته جمع میخواستیم

  :و گفتم

  رمیمن عکسو بگ نیبد-

که به من کرد، رو به  یمهران بعد از نگاه نافذ دکتر

  :دانشجو گفت

 که همه تو عکس باشن  ن یریبگ یسلف-
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من هم اون روز کنار دکتر مهران رو   بی ترت نیبه ا و

 یلبخند چقدر واقع نی. اما ازدمیلبخند م ن،یبه دورب

  بود؟

 

برگشت هم با دکتر بودم. اما واقعاً معذب شده   ریمس تو

منو تا دم خونه برسونه.   یشخص  یمثل رانندهبودم که 

آژانس برسونه و اون هم  هیاصرار کردم که منو به 

 .اصرار کرد که نه

  :گفتم یوقت یول 

  ترمراحت  ینجوریا-

از هم  میدیکه رس  یآژانس نیتکون داد و به اول یسر

  .میکرد یخداحافظ

ً یآژانس تقر نیماش تو  وشیخونه بودم که پر کی نزد با

  .دوباره زنگ زد

م کرده بود. تا اومدم واقعاً کالفه گهیبهم فشردم، د لبامو

  .جواب بدم، تماس قطع شد
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 یبرگردوندم تو مویباال زدم و گوش یاشونه تیاهمیب

  .مونکوچه  یتو دیچیآژانس پ نی. ماشفمیک

رو حساب  هیکوچه پارک بود. کرا یتو نی ماش ییتا چند

در خونه رو   د یبا کل خواستمیم یشدم. وقت  ادهیکردم و پ

  .زنگ خورد میباز کنم دوباره گوش

تا  شدمیخم م  کهیدر حال ن،ی زم یاز دستم افتاد رو دیکل

  :جواب دادم ممیبرش دارم گوش

  ؟یزنی چرا انقدر زنگ م وش؟ی... بله پریوا-
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 نکهیبهتره بگم بدون ا ای  نکهی. قبل از استادمیا صاف

رنگ پارک شده،  اهیبنز س هیبشنوم،  وشُ یپر یصدا

بلکه تک   ن،یتوجهمو جلب کرد. در واقع نه خوِد ماش

که پشت فرمونش نشسته بود و به من نگاه  ینیسرنش

 .جلبم کرد کرد،یم

 

  نیماش یشهی ش یو نوِرش رو دیتابیم م یآفتاب مستق 

از من فاصله  یهم کِم کم ده متر نیبازتاب داشت. ماش

سخت بود اما نه انقدر  صی هم رفته تشخ یداشت، رو

 .که نتونم بشناسمش

 !زدیمرِد پشت ُرل، سخت آشنا م 

  ...خودش بود اون

بود؟!   مانیبود. پ مانیبود. برگشته بود؟! پ برگشته

  .نشست رو حس کردم می شون یپ یکه رو یعرق سرد
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 یهاالو الو گفتن یاز دستم افتاد. صدا گهیبار د هی دیکل

  .ومدیم یاز پشت گوش وشیپر

  دی. تمام وجودم به رعشه افتاده بود. بادی لرزیم دستام

 دویبود کل ی. هر جور کردمیار مفر رهیاز اون نگاه خ 

 یبرداشتم و درو باز کردم و خودمو پرت کردم تو

  .اطیح

قلب پر   یزدم، چشمامو بستم  و دستمو رو هیدر تک به

  .دیکوبیم ستیدو ی باال امان،یتپشم گذاشتم: ب

شده بود؟ چرا به تب و تاب افتاده بودم؟ به آسمون  ِچم

ها که قرن یاینگاه کردم. آفتاب چشمامو زد. مثل زندان

کرده و حاال طاقت نور رو نداره،  یزندگ یکی تار یتو

  .چشمم گذاشتم یدستمو رو

  دم؟یاشتباه د دیخودم گفتم: »اون واقعاً برگشته؟ شا با

 نیو با چن ؟«یچ ای دارمیاشتباه گرفتمش؟ اصالً ب

 .هام گذاشتم و ضربه زدمگونه  یدستامو رو ،یفکر

 !یبود همه چ یواقع 
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  .خونه  یعجله رفتم تو با

گرفته بود و  یدوباره با عروسکاش مهمون نیبه

  ادیکه از من   ییخودش وسطشون نشسته و داشت حرفا

 گفت؛یبه عروسکاش م یگرفته بود رو با امر و نه

  .براشون کردیم یمادر
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  :ش گفتبا شوق بچگونه  دیمنو د تا

  یسالم مامان-

  زمیسالم عز-

  .مامانو صدا زدم. از آشپزخونه جوابمو داد عیسر و

رفتم آشپزخونه. مامان با گرفتم و  نی از به نگاهمو

  :دیپرس دنمید

  ه؟یچه حال ن یشده؟ ا یچ-

  برگشته مانیمامان... پ-

  :گفت خونسرد

  ؟یدیاز کجا فهم-

  :گفتم تند

  ؟یدونستیتو م-

  .تکون سرش جواب مثبت داد با

  !؟یو به من نگفت یدونستیم-

زنگ  وشیعصر پر روزی... تازه دنیشلوغش نکن ثم-

  نشد گهیبهت بگم، د خواستمیم شبیزد بهم گفت. د 
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  نجا؟یکه من نبودم اومده بود ا یصبح-

  ؟یک-

  !مانیپ-

  وا!! نه-

  کرد؟ی م کاریپس دم خونه چ-

  ن؟یدیرو د گهیما؟!! همد یدِم خونه-

  اومدم تو عیسر  دمش،یبود که د نیتو ماش-

 ن ینیرو بب گهیهمد دیآخرش که با ؟یباالخره که چ-
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  اصالً. نه خودم نه دخترم نمشیبب خوامیمن نم-

  هست  مانمی. دختر پست یکه فقط دختر تو ن نیبه-

  :خشم داد زدم با

  مامان بس کن-

 

 زدهرت یبلند من شوکه شد و ح یصدا دنیبا شن مامان

  :نگاهم کرد

بهت گفته بودم  شیدخترم آروم باش. من که چند ماه پ-

  یخوایتو م دهیفهم یبرگرده. حاال حتماً وقت خوادیم

  ؟یخودتو باخت یزودتر اومده. واسه چ  یری طالق بگ

 وانیل هی نجا یا نیبش ای... بایب لرزه؟یدستات چرا م 

  یرنگ به رو ندار ارمی شربت برات ب 
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 .آشپزخونه نشوند زیپشت م ،یصندل یمنو رو و

بود، عروسک به بغل اومد تو  دهیمنو شن یصدا نیبه 

  .کردیآشپزخونه و بغ کرده نگاهم م

پام  یسمتم. رو  دینرم نگاهش کردم دو یوقت

 دیبوس  نویشربتو بهم داد و به وانینشوندمش. مامان ل

  :و رو بهش گفت

  ؟یخوشگلم تو چرا بغض کرد-

تر بغلش کردم کرد. محکم یمخف منه یسرشو تو س نیبه

  :و گفتم

  ! تو ناراحت نباشنمیبه ستین یزیچ-

 .دمیشو بوسگونه و

  :مامان گفت 

  !یکنیاوقات خودتو تلخ م یالک نیبب-

  !مامان سایبار پشتم وا هی-

  .خورده نگاهم کرد و کنارم نشست جا
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  :گفت هیبا گال 

  پشتت نبودم تا حاال؟-

تا حاال شده   یاون از کِ  ؟یریگی م مانویش طرف پهمه-

کرد االنم  میدلش خواست با زندگ یپدر نمونه؟! هر کار

  همه هوادارشن
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تو  خوامینگفتم. من فقط م یزیدخترم من که چ-

  یبه تو کرده ول ادیز یبد دیشا مانیپ ؛یباش نیبواقع 

 نه،یبد، پدر به ایکه اون، خوب  یقبول کن نویبهتره ا

  یبد رییتغ یتونی نم نویا

  :صورت مامان نگاه کردم به

  خونه بذاره نیپاشو تو ا نیبه دنیحق نداره واسه د-

که بخواد  ستیدور از انتظارم ن ی. ولزمیباشه عز-

  نهیبب نویبه

  :بغض گفتم با

  ؟یچ رهیازم بگ نویبعد از طالق بهاگه -

  .شد ری اشکم سراز و

 ریاشک من، دوباره بغض کرد و زد ز دنیبا د نیبه

 .ختمیریخراب اشک م ی. منم با حالهیگر

  :مو لمس کرد و گفتمامان شونه  

چرا   مانی. آخه پ یترسونینکن بچه رو م هیگر نیثم-

  یکنی م هیفکرا چ نیا رهیاز تو بگ نویبه دیبا

  ؟یاگه لج کنه چ-
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! خودش بدون مادر کنهینم یکار نیاون هرگز چن -

 شیکه تو زندگ ییهای شم تلخبچه ذارهیبزرگ شده نم

  داشته رو تجربه کنه
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بمونه. من  مونیکی شیپ دیباالخره بعد از طالق بچه با -

  .دمشینم نویکه به

  .به خودم فشردم نویناخودآگاه به و

  

  یو ناراحت یدلتنگ  ،یشب تا صبح از ترس، نگران اون

  .خوابم نبرد

 .کینیرفتم کل دهیکش ی داریب ییبعد با چشما روز

استرس داشتم. تو  دم؛ییپای ش اطرافو مهمه  ریتو مس 

 .و تمرکز نداشتم شدیهم مدام حواسم پرت م کینیکل

از مامان  نوی چند بار زنگ زدم خونه و احوال به 

  هی خواستمیم  کینیبودم کل دهی. از صبح که رسدمیپرس

 هیآشفته بود که  یفکرم به قدر یمقاله رو بخونم ول

تا  خوندمیاز اول م گشتمی ده بار برم دیخط رو با

  .بفهممش

دکتر مهران  یه رو تا آخر وقت برامقال یخالصه دیبا

 .بردمیم
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من هنوز دو صفحه از مقاله رو هم   یآخر وقت شد ول 

  .تموم نکرده بودم. رفتم اتاق دکتر

صدات کنم.   خواستمیم یخوب شد اومد نیآ... ثم-

  ؟یمقاله رو تموم کرد

  هنوز کامل نخوندمش یعنینه... -

  .تعجب نگاهم کرد با
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روز بخونم.   هیمقاله رو تو  هینداشت که نتونم  سابقه

  :لپ تاپشو بست و نگاهم کرد

  ؟یشون کردآماده ؟یها رو چپرسشنامه -

  .تکون دادم یبه نف سرمو

  :دیپرس

  تو حالت خوبه؟-

  خوبم-

  گهیم گهید زی چ هیو کارات  افهیق یول-

نتونستم بخوابم، امروز سر حال  شبینه خوبم. فقط د-

  نبودم

  خب پس کارات بمونه واسه فردا یلیخ-

  امین یچند روز دیراستش اومده بودم بهتون بگم شا-

  کینیکل

  چرا؟-
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هم ترم   گهید یاستراحت دارم. دو هفته کمیبه  ازین-

 استراحت برام بد کمیبه نظرم   شه؛یشروع م دیجد

  ستین

  ؟یخوب  یمطمئن-

  بله-

 خوادی. دلم مفتهیعقب ن ی لیخب. فقط کارات خ  یلیخ-

  یت دفاع کننامه انیقبل از ترم چهارم از پا

  کنمیم مویسع-

 

  :که صدام زد  رونیاز اتاق برم ب خواستمیم

  ن؟یثم-

 

 

 

 

 

@
mahbookslibrary



, [07.06.21 12:51] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 718پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

  :و به صورتش نگاه کردم. گفت برگشتم

و  یداشت ی مشکل یکه بهت بگم اگر زمان ستیالزم ن-

  ؟یبهم بگ شمیخوشحال م ومدیاز من بر م یکمک

کردم و  مشیتقد مویقالب یاز اون لبخندها  گهید یکی

  :گفتم

  نیبه من لطف داشت  شهیممنونم ازتون. شما هم-

 

  .رونیرفتم ب کینیاز کل شهیروز زودتر از هم اون
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  هیشهر  یها ابون یداشتم: کوچه و خ یب یغر احساس

  دم،یدیم یاگه یها رو به چشم دبودن، آدم گهیشکل د

  .انگار هوا عوض شده بود

روزه اتفاق افتاده بود؟ چطور  کی چطور  ر ییهمه تغ نیا

کرده   مانیفراموش کردن پ ی چند سال برا یکه ط یتالش

به باد رفته بود.  طورنیا دنش یبار د کیبودم، فقط با 

شد اون همه تالش؟ کجا رفت اون همه ادعا؟ چرا  یچ

  شهیبود، چرا هم یکه بهش داشتم انقدر قو یحس

  داد؟ی شکستم م

  نه؟یک ؟یبود؟ دلتنگ  یچ مانیبه پ میحس واقع اصالً 

 .بودیم دیبود، نبا... عشق؟ نه. عشق نایخشم؟ نفرت؟ 

  یشهیغرقاب افکار سردرگم بودم که نگاهم به ش یتو 

خودم توجهمو جلب   ریافتاد و تصو یرفلکس فروشگاه

 .کرد
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نگاهم به خودم عوض شده بود. با   یجالب بود که حت 

سر تا پامو از نظر گذروندم. چند وقت بود   یانتقاد یدید

 به خودم نگاه نکرده بودم؟ قیو دق قیطور عم نیکه ا

ساده و  یتنم بود، شال یکرم رنگ یساده و نخ یمانتو 

  یتو دیزا یش هیکه مثل  یفیسرم و ک  یرو یمشک

نشونم   شهیتر از هم افتادم، خسته  یهادستم بود. شونه

هام نگاه  . به ناخنستادمیناخودآگاه صاف ا دادن،یم

 شهیاومده بود، هم ایبه دن نیبه یکردم. از وقت

 .گرفتمیهامو از ته مناخن 
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  یشهیش ی چقدر ظاهرم شلخته بود! تازه اگر به جا 

 اتیئمقابلم بود و صورتمو با جز نهی آ هیرفلکس، 

  .گفتن داشت یبرا یادی ز یقطعاً حرفا نهیآ دم،یدیم

اومده بود!   شیپ یاشتباه نکهیزدم: مثل ا یتلخ لبخند

فراموش کرده  نویثم مان،یپ یچند سال به جا نیتو ا

  .که من بودمو یبودم، خودمو، زن

 

 روز یمثل صاعقه از سرم گذشت که »د یلحظه فکر  هی

و  دم؟«یرسیبود، چه طور به نظر م  دهیمنو د مانیکه پ

از خودم بدم  یامسئله نی به خاطر فکر کردن به همچ

فکر مدام تو سرم مرور    نیا نکهیا بیعج یاومد، ول

  !شدیم

 ادی دم،یرس یقناد هیجلوتر به  یادامه دادم. کم راهمو

که دوست داشت  ییهاینیر یو ش کیافتادم. از ک نیبه

  .براش گرفتم و رفتم خونه
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  داریاز خواب ب نیساعت ده بود که به یفردا حوال صبح

  .شد

زنگ خورد.   میگوش دادمیشو مداشتم صبحونه  یوقت

از   مویو گوش نیکه گرفته بودمو دادم به به یالقمه

  .برداشتم. شماره ناشناس بود  زیم یگوشه
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براقش نگاهم  یو چشما شدهیی با دور دهان مربا نیبه

به صورتش زدم و  ی. لبخنددیجویشو مو لقمه کردیم

  :جواب دادم ویو گوش دمیلپشو کش

  بله؟-

  .ومدین ییصدا

  :گفتم دوباره

  الو؟-

  ...سالم-

 .زد خشکم

 دیسکوت برقرار شد. با خودم گفتم شا یاه یچند ثان 

  :سکوت رو شکست و گفت یوقت یول دمیاشتباه شن

  ن؟ یالو؟... ثم-

هق  نکهیا ی. برا دیکردم و اشک تو چشمام جوش بغض

  .دهانم گرفتم ینزنم دستمو جلو

 ادیب خواستیو م کردیصدام م یریگبا بهونه  نیبه

و دوباره و  دی از اون طرِف خط صداشو شن مانمیبغلم. پ

  :گفت یقراری با ب بارنیا
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  ن؟یثم-

 .دیقطع کردم، اشکم چک ویو گوش اوردمیطاقت ن  گهید

برداشتم.  شیصندل یاز رو نویاز جا بلند شدم و به 

 .دوباره زنگ خورد یلعنت یگوش
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  .رو خاموش کردم یپام نشوندم و گوش یرو  نویبه

  حوصلهیگرسنه بود، تلخ و ب نی. بهدی لرزیم دستام

 یبودم که وقت ختهیشو دادم. انقدر به هم رصبحونه 

. دمیلباسش، تند بهش توپ یرو ختیر  شوییچا نیبه

بود،   دهیازم ند یبرخورد  نیوقت همچ چ یاونم چون ه

 مونی. بالفاصله پشهیگر ریبغض کرد و زد ز عیسر

  :شدم

. مامانو  دی. عروسک نازم ببخشزمینکن عز هیگر-

  ببخش

بود که سرشو   ینجور یقهرش ا یقهر کرد، ول باهام

حرف هم  د؛یچسبیو بهم م کردیم یمخف منه یس یتو

 .کرد تا خوابش برد هی. انقدر گرزدینم

تو خواب   یعذاب وجدان گرفته بودم، وقت یبدجور 

  .شدیقلبم داشت از جا کنده م کردمیصورتشو نگاه م

خاموش بود، روز بعد هم  میروز تا شب گوش اون

  یباهاش حرف بزنم؛ چ خواستم یروشنش نکردم. نم

 یداشتم بهش بگم بعد از سه سال! اصالً اون واسه چ

  !!ه سالداشت که بگه بعد از س یاون چ زد؛ی زنگ م
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خوابوندم و  نویشب بود. به میساعت ده و ن حدود

عادت کرده بود هر شب   گه یتختم، د یگذاشتمش رو

  ی. موهارفتیتو تخت خودش نم د؛یخوابیمن م شیپ

که   کردمیشو که پخش بالش بودنو نوازش مبلند شده

  .دمیشن فونویآ یصدا
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باعث شد مضطرب بشم. از جام بلند شدم   یزیغر یحس

بود، منو نگاه  ستادهیا فونی . مامان پشت آنییو رفتم پا

  :کرد و گفت

  !مانهیپ-

  :قلبم تند شد، لبامو به هم فشردم و گفتم ضربان

  یی. عجب پرروئه! با چه روهای درو براش باز نکن-

  اومده؟

ها پله  یاومد. من همچنان رو  فونیآ یصدا دوباره

  :فکر کرد و گفت یبودم. مامان کم ستادهیا

 شیاز پ یکار  یبازبذار جواب بدم مامان جان. با لج-

  میبرینم

  :من از کوره در برم، اضافه کرد نکه یقبل از ا و

  داره کار یچ  نمیتو. فقط بب ادیب کنمیدعوتش نم-

  :برداشت فونویآ و

  بله؟-

... 
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  . حالت خوبه؟مانیسالم پ-

...  

  ری شب توام بخ-

...  

  !ی مراحم ه،یچه حرف نینه ا-

  :زدم و سرمو تکون دادم. مامان گفت یشخندین

  امیلحظه صبر کن االن م هی-

گذاشت و مانتوشو برداشت و به سمت در  فونویآ و

  .رفت

  ؟یری مامان کجا م-

  ام؟یبگم؟ بگم نم یدم در کاِرت دارم. چ ایب گهیم-

  با اون میندار یحرف  گهی. ما دام یآره بگو نم-

  بهش بگو نویبردار هم فونویخب پس خودت آ یلیخ-

  .مامانو نگاه کردم یحرص
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  :گفت
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منو نگاه  یسادی! چرا واگهیبردار بهش بگو د-

  ؟یکنیم

  .رونیرفت ب دمینشون نم یمن واکنش دید یوقت و

به سمت  یر یناپذغلبه یکنجکاو  ریتأث رِ یز ار،یاختیب

  .رفتم و برش داشتم فونیآ

 دمیدینم رشویگرفتم. تصو شیدهن یدستمو رو آروم

صداش، آب دهنمو قورت دادم و وجودم  دنیبا شن یول

  :کردیسرشار شد. آروم صحبت م یاز احساس مبهم

مجبور   یو مزاحمتون بشم ول نجایا امیب  خواستمینم-

  شدم

  شده؟ یچ-

  دهیجوابمو نم زنم،یدارم بهش زنگ م روزیاز د-

  مان؟یپ یدار  یچه انتظار-

  حرف بزنم خوامیندارم. فقط م یانتظار-

  نشده؟ رید کمی-

  اون هنوز زنمه-
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  :مبهم ینگفت و دوباره اون صدا یزیچ مامان

  تو و باهاش حرف بزنم امیخانوم بذار ب الیل-

  :مامان گوش دادم یکردم و با دقت به صدا اخم

  نتتیبب خوادی. نممانیپ شهینم-

  ؟یتا کِ -

  دونمینم-

  کنه؟یداره لج م-

  هیطالق جد یبرا مشی. تصمدونمیم دیبع-

... بهش بگو  رهیبگ میاول حرفامو بشنوه بعد تصم-

  بهش؟ یگیجواب تلفنمو بده. م

  گمیم-

  نمش؟یبب یار یب نویبه قهیچند دق شهیم-

  تازه خوابوندتش نی. ثمگمیخوابه... باور کن راست م-

  نو؟یبه نمیبب یپس ک-

  .شینیکه بب  رونیب ییجا ارمشیفردا م-
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 .رفت مانیکردن و پ یخداحافظ گه یاز همد بعد

 

 

 

 

 

, [09.06.21 13:11] 

 

 _در_شب یقصه_ا#

 724پارت_# 

 یآرزو_باغفلک#

 

 

زدم. مامان اومد تو، با  هی تک واریو خسته به د خراب

  .تکون داد و رفت اتاقش یوار سرتأسف دنمید
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داده بود عمل کرد و  مانیکه به پ یبعد به قول روز

  .مانیپ دنیآماده کرد تا ببرتش د نویبه

  یدستشو رو نمیزانو زده بود و به نیزم یرو مامان

پاهاشو بلند   کیبه  کیمامان گذاشته بود و  یشونه 

پاش کنه. منم  دشویسف یتا مامان جوراب شلوار کردیم

  .کردمینگاه م نویزده و با لبخند به هی به در اتاق تک

  یآب شرتیاون ت یبسته بودم؛ تو یدم اسب شوموها

شده  شهیاز هم تری ملوِسش خوردن دیرنگ و دامن سف

چشماش و اون روز  یبود. رنگ لباسش افتاده بود تو

همه رنج و   نی. وسط ازدیم یبه آب شی طوس  یچشما

من  یداشته نیو بهتر نی باتریز نیبه ،یدرد و ناکام

  .بود

  !... چقدر دوستش دارمایخودم گفتم: آخ! خدا با

 

  یدستشو گرفت و به سمت در اومدن. جلو مامان

ها و چشماشو با آب و تاب  پاهاش زانو زدم و گونه

  :دمیبوس

  !چقدر خوشگل شده نیعروسک مامانو بب-
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  ایتوام ب یمامان-

برو.  الیعالمه کار داره. تو با مامان ل هیامروز  یمامان-

  بهت خوش بگذره یو کل یشهرباز یرقراره ب

  م؟یخریامبرگرم م-

  :دم یکش شوینیو آروم ب دمیخند

بوس  ه ی. حاال نیخری آره عروسکم همبرگرم م-

  خوشمزه به مامان بده؟
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مو کوچولوش گونه یهاآورد جلو و با لب  صورتشو

  .دیبوس

  نازم یمن. فرشته  یآخ! دورت بگردم اله-

  :شدم و رو به مامان گفتم بلند

  نیمواظبش باش -

   .نگران نباش-

  .دنبالشون  ادیب مان یپ قراربود

  .رفتن نیکه اومد، مامان و به فونیآ یصدا

بود که تمام خاطراِت  یچند روز ؛ییموندم و تنها من

. رفتنیچشمام رژه م یگذشته جلو  یمشترِک زندگ 

  نی. سرم سنگشدیغرق م الیعالم فکر و خ یروحم تو 

که من بهش  یمضاعف یشکنجه  نیو دوباره ا شدیم

  !محکوم بودم
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ش داغ زده  شونه  یبودم که رو یریمثل اون اس من

  . **«نیبودن: »الف، ش

 

بود؟ از عشق  یاز عشق جرمم چ ریبود؟ غ یچ جرمم

  یبها نیچن نیشده بود که ا بمینص یچ یو عاشق

  رو بابتش پرداختم؟ ینیسنگ

قبل از رفتنش برام نوشته   مانیافتاد که پ ی ابه نامه ادمی

درده و بودنم   هیبود: تو نامه گفته بود »نبودنم برات 

هزار درد«؛ حق با اون بود، درد نبودش هرچند جانکاه  

 یک بود و روحمو به قتلگاه کشوند، اما کدوم آدمو مهل

بدون   یِ من به زندگ  ره؟ی هست که به دردش خو نگ

بهم  خواستمی نم گهیکرده بودم و حاال د دتعا مانیپ

  .برگرده

با   یلیاز صبح سراغم اومده بود، خ یمیقد یسردرد

خوردن  یخودم کلنجار رفتم تا تونستم به وسوسه 

مثل نقل  ن،یاومدن به ایاز دنکه قبل  یآرامبخش یقرصا

  .غلبه کنم خوردم،ی و نبات م

 

@
mahbookslibrary



--------------------------------------------- 

 اعمال شاقه **
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برگشتن  نیاز نه شبم گذشته بود که مامان و به ساعت

  .خونه
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 د،یبه پاهام چسب نیدر. به یاستقبالشون رفتم جلو  یبرا

 یتا بغلش کنم رو به مامان که کل شدمیخم م کهی در حال

  :دمیتو دستاش بود، پرس دیعروسک و ساِک خر

  ن؟یبرگشت ریچرا انقدر د-

کرده    یاز بس باز نی... دخترم بهگهیشد د رید-

  س. ببر بخوابونشخسته  یخسته 

  شام بخوره بعد-

   تو هم گرفت یبرا مانی. پمیخورد رونیشام ب-

  .اپن یغذا رو گذاشت رو یهابسته  و

  :گفتم ظیغ با

  خورمیمن نم-

آلود که پاهاشو دور کمرم و خواب  یبا چشما نویبه و

  .دستاشو دور گردنم حلقه کرده بود، بردم اتاقم

متوجه   دم،یتخت و صورتشو بوس یگذاشتمش رو یوقت

  .تنش نشسته بود شدم یکه رو ییعطر آشنا یبو

به عمق  نو یتن به یگرفتم و بو یقیبرد. دِم عم ماتم

  غامویپ عیسر یلیخ مهیر ی هافرستادم و سلول  هامه یر
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َگَرم به مغزم رسوندن: همون بخش از مغزم که شکنجه 

  .خاطراتم بود گریبود، که تداع

که بعد از    یتیهو صی مثل دستگاه تشخ یمغز لعنت و

به آشنا بودن اون عطر،  خوره،یسبز م ک ی ت ییشناسا

  .زد دییمهر تأ

  عطرش از هوام بپره!؟ یزمان برده بود تا بو چقدر

  یعطرو حس نکنم ول گه یفاصله گرفتم تا د نیبه از

سرم   یعطر، با قوت و قدرت، تو یبود. بو دهیفایب

اون آغوش  یانداخت که تو یقیدقا ادیو منو  دیچیپ

  .بودم

تنش جا   یعطرشو رو  یبو ن،یبا بغل کردن به مانیپ

 .من فرستاده بود یگذاشته و برا
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شدم و شروع   کینزد نیبه به هاوونه یوحشت، مثل د با

  :گفت یگآلودکردم به درآوردن لباساش. با خواب 

  ؟یتُنیم تاریچ یمامان-

  حموم دخترم میبر دیبا-

  :دینال هیگر با

  مینه. نه. نر-

  زمی مامان. آروم باش عز شیه-

 رشیگبهونه  یاوج گرفت. خواب و خستگ نیبه یهیگر

  .کرده بود
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  :اتاق یمامانو کشوند تو شهیگر یصدا

  کنه؟یم هیبچه چرا گر ن؟یشده ثم یچ-

  ببرمش حموم خوامی. میچیه-

  وقت شب؟! بخوابونش. فردا حمومش کن نیا-

  شده فی! کثشهینم-

  مونه یشده؟ بچه مثل گل م یچ فِ یوا!! کث-

 

بغلش کردم و  ن،یبه  یهاهیمامان و گر یحرفا  رغمیعل

  یتا صبح با اون عطر لعنت تونستمیبردمش حموم. نم

کردم آرومش کنم.  یو سع دمیبوس نو یسر کنم. به

 ادیو با کف ز ختمینرمش ر فیل یرو یادی ز یمپوشا

  .بدنشو شستم

و داشتم لباساشو تنش   رونیاز حموم آوردمش ب یوقت

شده بود. صورتشو   هوشی از شدت خواب، ب کردمیم

   .«رو ببخش دخترم یناز کردم و تو دلم گفتم: »مامان

  .کردم هیگر و
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. با دیلرز شی آرا  زیم یرو میحال خودم بودم که گوش تو

شد. از حرِص  لی تکم تمیظرف گهید مانیپ یشماره دنید

  .دادمیدندونامو به هم فشار م  ادیز
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از   نویبه نکهیبرداشتم و واسه ا زیم یاز رو  مویگوش

  .گهیاتاق د هینکنم رفتم  داریخواب ب

و  دمیکش ی. نفسدیلرز میقطع شد و دوباره گوش تماس

  :جواب دادم

  بله؟-

 

 .سکوت شد. انتظار نداشت جوابشو بدم یالحظه 

  :و بعد دمیشنینفساشو م یصدا 

  ن؟یثم-

  ازم؟ یخوایم  یچ ؟یخوایم نیاز جون ثم یچ ه؟یچ-

  .سکوت کرد فقط

  :دیلرزیاما صدام م زدمیآروم و بَم حرف م نکهیا با

چرا دست بر  ؟یخوای م یبگو چ گه؟یِد بگو د-

  ؟یدارینم

  باهات حرف بزنم دیبا نیثم-
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ما. حرفاتو   نینمونده ب یحرف  گهید ؟یبزن  یچه حرف-

  !یداشته باش ینگه دار واسه دادگاه. البته اگه حرف

طالق   یحرفامو نشنو یمعلومه که حرف دارم. تا همه-

  ستمیبده ن

از تو طالق خواست؟ من  ی که نده. ک یدیطالق نم-

مملکت   نی. هر چند تو اخوامیطالقمو از قانون م

که قانونا   نهیقانونا ضد زنه، اونم واسه ا ی همه ،یکوفت

 یقانون هی حتماً  یول سن؛ینویمثل تو م ییرو مردا

 ادیمثل من که چند سال اعت یوجود داره تا از زن

چند سال فرار کردنشو   مشو تحمل کرده بعدششوهر

  تحمل کرده، دفاع کنه

 

  :گفت یو درموندگ یچارگیب با

  ...نیثم-

  :دمیحرفشو بر تیعصبان با

  تمیدهنتو ببند انقدر اسم منو نبر. مزاحمم نشو... اذ-

 .ولم کن گهینکن... ولم کن د
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 .با خشم قطع کردم ویگوش
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 ی زیبه چ ایبشکنم  ویزیداشتم چ لیم زدمینفس نفس م 

صورتم راه گرفته بودن: آره...   یچنگ بزنم. اشکام رو

باالخره زخم کهنه سر باز کرده بود و سخت هم ناسور  

 .بود

 

من  یبود، ول یخوابم برد. شب سخت ریاون شب د 

رنج  یبودم. خوب دهیهم د نیر از اتسخت  یهاشب

هر چقدر  -ها  شب یهمه  دهیم ادیکه بهت  نهیا دنیکش

حال  نیبا ا رسن؛یبه صبح م -هم که سخت باشن

از احساسات و عواطف آدمو به  یها بخششب یبعض

  .برنیتاراج م

***  

 

مامان هم  لیکرد. اوا دایادامه پ نیبا به مانیپ یدارهاید

 نیکه به جیبه تدر یهمراهشون بود ول دارها ید نیتو ا

از  یعادت کرد و به عنوان پدرش و عضو مانیبه پ

مامان همراهشون  گهیش قبولش کرد، دخونواده 

  .رفتینم
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ً یتقر نیبه ش شده بود. هر بار که آماده مانیعاشق پ با

. زدیچشماش برق م  جانیبره، از ه مانیتا با پ کردمیم

  خواستیازم م ی. حتفتادی " گفتن از دهنش نمیی"بابا

با  یتا باهاش حرف بزنه و طور رمیبگ مانویپ یشماره

و با اون زبونش  دیخندیناز و اطوار پشت تلفن براش م

که   زدیبراش حرف م شدیم ترن یریروز ش بهکه روز 

  .رفتیدل آدم غنج م 
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 یچه واکنش و برخورد دونستمیشده بودم. نم جیگ من

از خودم  د یبا مان،یپ ینوپا یهاکردن ی در برابر پدر

انقدر  نیکه به گرفتیحرصم م ینشون بدم: از طرف

  یقاط نویبه  خواستیدلم نم یدوسش داره و از طرف

کنم، البته اگه بشه اسمشو دعوا  مانیخودم با پ یدعوا

  .دعوا بود یبود فرا مانیمنو پ نیگذاشت؛ اونچه ب

باهاش حرف زده بودم، چند  یاز اون شب که تلفن بعد

جوابشو ندادم. هر  گهید یبهم زنگ زد ول مگهید یدفعه

خونه   ایمن  رون،یببره ب نویبه ومدیم مانیبارم که پ

 یمخف ییاگر هم خونه بودم، خودمو جا  ای موندمینم

ازش نشد، تا  یخبر یتا مدت گهی. دنمشیتا نب کردمیم

  .د شروع شدیترم جد نکهیا

  یسه روز در هفته تو دانشگاه کالس داشتم، و روزها

  زیدکتر مهران. ظاهراً همه چ کینیکل رفتمیهم م گهید

بود؛ در   یفقط ظاهر زندگ نیخودش بود، اما ا  یسر جا

پوسته پنهان   نیا ریز یقع مسائل و مشکالت مهم وا

   .شده بود
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 .طالقم تماس گرفت یپرونده لیروز وک هی

شده   نییدادگاه تع یجلسه  نیاول لیتشک  یبرا یخیتار 

 نکه یکه تا قبل از ا لمیبود. وک ندهیسه ماه آ یبود که برا

 دواریدادگاه نسبتاً ام یجهی برگرده، نسبت به نت مانیپ

  یکالمش خبر یتو تیو قطع نانیبود، حاال از اون اطم

  :نبود

که کاراتونو    دیکه شما به بنده وکالت داد یبله... زمان-

 ینبود و به قول ران یکنم همسرتون ا یر یگیپ

  یبرگشته، پا دیفرمائیحاال م یالمکان بود. ولمجهول 

گرفتن حضانتش  یکه احتماالً برا ونهیبچه هم در م هی

  شدیکه م دیدار  ینیسنگ یه ی. شما مهرمی دار یمشکالت

  یکه داشتم از رقم باال یمشابه  یهامثل اکثر پرونده

 دیتا بتون میاستفاده کن یبه عنوان اهرم فشار  هیمهر

که همسرتون   یای با وضع مال یول دیجدا بش یتوافق

  براش راحته هیداره، پرداخت مهر
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  رم؟یطالق بگ تونمینم یعنی ؟یچ یعنی-

حق طالق با   دیدونیهمونطور که م ،یم یخانوم عظ-

اما  میدیمرده. ما دادخواستمون رو به دادگاه ارائه م

. و  دیقبالً هم خدمتتون عرض کردم الزمه که صبور باش

همسرتون ترک کرده   نکهی... با توجه به ا گهید زیچ هی

اوضاع خوب  نطوریو با توجه به حضور دخترتون و هم

بهتر   یالبته جسارت نباشه ول داره،که همسرتون  یمال

  دیطالق صرف نظر کن یبرا  متونیکه تو تصم ستین
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  :گفتم یو عصب برآشفته

  اون؟ لیوک ای دیمن لیآقا. شما وک گهیبسه د-

اول   یکه در درجه نهیا لیوک هیمن به عنوان  یفهیوظ-

  باز کنم قی حقا یچشم شما رو رو

مشاوره به   ینه؟ من برا  د،ی ستین هیتوج نکهیشما مثل ا-

 ن،یمن هست ی شما مراجعه نکردم که دنبال اصالح زندگ

  طالقم رو سپردم بهتون یمن پرونده

  ...یم یخانوم عظ-

  ن؟یدی ترس مانیپ تینکنه از مقام و موقع ه؟یچ-

صحبت   شهی. پشت تلفن نمنیهست یشما االن عصبان-

  دفتر دیاریب فیکرد، تشر

  .رمیگیباهاتون تماس مفعالً وقت ندارم. خودم -
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بلند به  یقطع کردم و با قدما ویگوش ر یخشم و تغ با

دکتر  یکه با صدا  رفتمیسمت در سالن دانشگاه م

و  ستادی مهران سرجام متوقف شدم. رو به روم ا

  :براندازم کرد

  ؟یناراحت یزیاز چ-

 یرو به من معرف لیوک  نیآره. شما ا یعنینه... -

  نیدار نانیبهش اطم  نیگفت ن،یکرد

  :گفت دیتعجب و ترد  با

  شده؟  یبهزاد کارش خوبه. طور-

 دم یکش یقیحرف زدنم، نفس عم فکریب نی از ا مونیپش

  :گفتم یشتری و با آرامش ب

... کنمیم ریبا مسائلم شما رو هم درگ یخودی... بیچیه-

  رمیم گهیمن د
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  :ازش دور بشم دوباره متوقفم کرد نکهیاز ا قبل

 یا. بهت گفتم که هر زمان مسئلههیچه حرف نیا نیثم-

  کنم یکه کمک شمیخوشحال م ی لیباشه من خ

 

در   یمختصر حیتوض م،یرفتیبه سمت در م کهی حال در

طالقم  یوردن پروندهخ  چیو پ مانیمورد برگشتن پ

 ریدر هم شد، البته تفس یش کمبهش دادم. خطوط چهره 

 !من خارج بود یواکنش مهران از حوصله 

بود، زود به حالت   یکه مرد محافظه کار ییاز اونجا 

به علمش با چند تا   هیکرد با تک یبرگشت و سع یعاد

منو آروم کنه، که البته موفق هم  دبخشینو یجمله 

 .نشد
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فقط   دونستمی کرد که منو تا خونه برسونه، م شنهادیپ

استاد صورت  هیچون به عنوان  کنهیداره تعارف م

رو تو دانشگاه، سوار   یینداشت که دانشجو یخوب

 .کنه نشیماش

  رونیرد کردم و قدم زنان از دانشگاه ب شنهادشویمنم پ 

  .اومدم

و  میمال میبه چهار بعد از ظهر بود. نس ک ینزد ساعت

. آسمون صاف کردیمهربوِن مهرماه صورتمو نوازش م

خلوت و پر از درخت دانشگاه   ابونیبود. خ ابریو ب

 زیی رنگارنگ پا ییبایقدم زدن و از ز یبرا دادیجون م

  ."چند؟ یریلذت بردن، اما " دِل خوش س
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اومد کنارم و مثل  ییکه تنها یاهمون لحظه  درست

گردنم انداخت، درست همون   یباوفا دستشو تو یقیرف

  شهیتر از همو اندوه داغ یکه بازار دلتنگ یالحظه 

  د؟یرسیاز راه م مانیپ دی... همون لحظه با بود

 

 داشتمیقدم برم ن،یحال سنگ نیو در ع ی خال  یروح با

 .دمیرنگ رو د اهیکه همون بنز س

از رو به رو. و تازه متوجه شدم که از  دمش،یاز دور د 

بود و حاال داشت با   ستادهیدانشگاه ا ابونِ ی قبل کنار خ

که  ینی. حومدیسرعت کم از مقابل به سمت من م

 یبرداشتم ول اری اختیرو ب  یچند قدم کردمی نگاهش م

  .ستادمیو ترمز کرد، منم ا د یمن رس یمتر کیبه  یوقت
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. ستادمیو ترمز کرد، منم ا د یمن رس یمتر کیبه  یوقت

. زمان متوقف ستادیا ایدن ینه فقط من و اون، که همه

  یبود تا باالخره ما رو تو دهیو چرخ دهی چرخ ایشد. دن

  .اون تقاطع به هم برسونه

  .اومد شیشد و چند قدم پ ادهیپ نیماش از

 به یبرام غر کرشی. خطوط پم یهم بود یبه رو یرو حاال

ها بودن و اون دستبند مون دستهاش هبود، اما دست

شم من هنوز دور مچش بود. حلقه یاز موها  یمیقد

  یچند روزه رو یشیرانگشتش بود. ته یهمچنان تو 
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خط انداخته و  شیشونیپ ی رو  یزخم یصورتش و جا 

  .بود ورده هاشور خ  دیسف یبا موها هاشقهیشق

 یابروهاش حک شده و از پشت نگاه نی ب یقیعم خط

  -کننده و ترسناک دیتهد یرنج - دهیشکسته و رنج کش

   .به من چشم دوخته بود

حضورشو تو اون لحظه و اون مکان هضم نکرده  هنوز

  :بودم که گفت

  سالم-

 

و اضطراب و خشم به جونم افتاد و  جانی از ه یموج

  :برام سخت بود یچقدر تظاهر به خونسرد

  ؟یخوای م یچ نجایا-

که  انیانقدر عر ان؛یبود، و عر رهیو خ می مستق نگاهش

و  شوی خستگ  شو،ی: دلتنگدیاحساساتشو د شدیم

  :کالمش هم بود یکه عالوه بر نگاهش تو یخواهش

  ومدمیم دی. بانمیاومدم تو رو بب-

 .چنگ شد فمیبند ک یهم فشردم و دستم رو یرو  لبامو
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  :کج کردم تا از کنارش رد بشم، راهمو سد کرد راهمو

  میبا هم حرف بزن دیلحظه سوار شو ما با هی ن،یثم-

  برو راحتم بذار-
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  :بگذرم و اون دوباره مانع شد خواستمیدوباره م و

  ابونیزشته وسط خ  یکنیم  کاریچ نیثم-

 

  :و لرزون بود گفتم زی که از خشم و بغض لبر ییصدا با

  بهت گفتم برو ؟یدینشن-

کننده و  قانع  یباز کرد و با لحن  نشویسمت شاگرد ماش در

  :گفت انهیجوصلح

  ...نمیریش نیبش قهید هی ایب-

  :دمیبر  حرفشو

  صدام نکن ی نجور یمنو ا-

زده وحشت ره،یکه جلو آورد تا دستمو بگ دستشو

  :دمیخودمو عقب کش

  هااخوره یدستت به من نم-

  .و شوکه نگاهم کرد متأثر

نداشتم، سرمو   دگرشوینگاِه دلخور و تهد طاقت

  :که گفت دمیچرخوندم و شن
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از ما   گهیکارا د نیا یکنی. فکر نمنی سوار شو ثم-

 گذشته

  

توجهمونو جلب کرد،  ینیتوقف ماش یموقع صدا همون

 نویدکتر مهران بود. پلکامو محکم باز و بسته کردم؛ هم

  .کم داشتم

  :داد و گفت نییپا نشویماش یشه یش

  شده؟ یطور ؟یم یخانوم عظ-

  :با نفرت گفت مانیبگم پ  یزیمن چ نکهیاز ا قبل

  به تو ربط نداره-
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شد   ادهیپ نیبه اطراف نگاه کردم. مهران از ماش نگران

 .و اومد طرف ما

  :ستادیا مانی پ یرو به رو 

  !چه طرز حرف زدنه نیا-

و براندازانه و  دیبه صورتش کش یدست مانیپ

 نیدکتر مهرانو از نظر گذروند؛ بعد به ماش ز،یرآم یتحق

  :اشاره کرد و خطاب به من گفت

  نیتو ماش نیشما بش-

دکتر شما  ی. آقاکننی. مردم دارن نگامون مگهیبسه د-

  رفتمیداشتم م گهی. منم ددیبفرمائ
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حس کردم، اما   مانویپ  ینگاه متعجب و شاک ریت و

  .نگاهش نکردم 

که رو به  شدینم  الیخیمهران چرا ب دونمی وسط نم نیا

  :گفت مانیپ

  ؟یشیمزاحمش م یدار یواسه چ ؟یکشیتو خجالت نم -

  :گفت مانیپ

خجالت  دینه؟ چرا با ؟یکن یبه روز منو عصب  یخوایم-

که  یبکش دیبکشم؟ چون اومدم دنبال زنم؟ خجالتو تو با

! از ؟ینشد  دیچشمت دنبال زن مردمه. هه! هنوز ناام

  خوندم فتویذهن کث دمتیبار که د نیهمون اول

منه. متأسفم برات که به  یفقط دانشجو  یم یخانوم عظ-

  یزن خودتم اعتماد ندار

مثل تو   یاز چشمام اعتماد دارم. به کفتار شتر یبه زنم ب-

  اعتماد ندارم

هشدار   یشو به نشونهمهران که انگشت اشاره دکتر

  :گفتم یو عصب دهی باال برد، ترس
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. چتونه شماها؟ دکتر ازتون خواهش  گهید دیبس کن-

  .دیکردم که بر

  :مان یرو به پ و

  گهیتوام برو د-
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ا؟ دکتر ازتون خواهش  . چتونه شماهگهید دیبس کن-

  .دیکردم که بر

  :مان یرو به پ و

  گهیتوام برو د-

رسوندم و  ی اصل ابونیخودمو به خ عیسر یهابا گام و

 م ینشستم، گوش یتو تاکس نکهی گرفتم. به محض ا یتاکس

  . ...بود؛ با حرص تماسو قطع کردم مانی زنگ خورد. پ

 مانِ یاگه پ کردم؟یمن اشتباه م ایعوض شده بود؟  مانیپ

 ای. شدیم قهیها بود، قطعاً با مهران دست به گذشته

  نیا یزیچ هیحاال...  ی. ولشدیحتماً مانع از رفتن من م

  .کرده بود رییوسط تغ

 

از  یکی ینبود: تولد نوه یخونه کس دمیرس یوقت

  .برده بود جشن تولد نویمامان بود و مامان به یدوستا

آب خوردم.  یبرداشتم و کم خچالی آبو از   یبطر

که  یو بحث مانیپ دنینداشتم. د ویکار چ یه یحوصله 
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باز  خچالویبود. دوباره  ختهیاومد، پاک به همم ر شیپ

  ریش شهیش دن یاز نظر گذروندم. با د اتشویکردم، محتو

  خچالی یو حاال تو میبود ختهیتوش ر وهی که آب م نیبه

  .بود، لبخند زدم

ازش  یبرداشتم و گاز بزرگ  هاوهیاز سبد م یبیس

مو از سرم مقنعه  کهی سالن، در حال یخوردم. رفتم تو

  هیکردم  یکاناپه و سع یخودمو پرت کردم رو کندمیم

که دوباره سراغم  یای قراریو ب یبا حس دلتنگ یجور

  .امیاومده بود، کنار ب

***  

 

از صبح تا شب داشت بهم زنگ  مانیاون روز، پ یفردا

 .خاموش کردم موی. جواب ندادم و آخرشم گوشزدیم
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ساعت هشت شب بود. مامان تو آشپزخونه شام  کینزد

مبل نشسته بود و من به   یکنارم رو  نی. بهکردیآماده م

که تلفن خونه زنگ   زدمیدستش الک م یهاناخن 

با   کهی و در حال نییپا دیبا شوق از مبل پر نیخورد. به

  :گفت یسمت گوش رفتیدو م

  هییآخ جون بابا-

  :گفتم

  ؟یفتیآروم مامان جون م-

  :گفت الیخیب
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  نه-

 .برداشت وی گوش عیسر و

  :منم با دقت نگاهش کردم 

  ییلو... سالم باباا-

  .الکو بستم یشهیو دِر ش دمیکش یاکالفه نفس

.  زدیحرف م مانیطبق معمول با ناز و ادا با پ نیبه

اپن خم شد و از آشپزخونه به سالن سرک  یمامان رو

  :دیکش

  ن؟یثم هیک-

  :باال انداختم و لب زدم  سرمو

  مانهیپ-

دوباره  " تکون داد و دمی"فهم یبه نشونه  یسر مامان

و  نیبه یاز مکالمه یاقهیبرگشت آشپزخونه. چند دق

  شتر،یو البته ب زدیآروم حرف م نیگذشت؛ به مانیپ

  :دادیبا آره و نه جواب م مانو یپ  یسؤاال

 یآله... اوهوم... التَم زدم... گرمزه... نه... مامان-

  زده... اوهوم
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 .م گرفته بودکه خنده دادیجواب م یجد اونقدر

  :گرفت سمت من و گفت ویگوش هوی 

 تاِرت داره یی مامان، بابا-
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سمت من گرفته  ویگوش ینجوریهم نیگرد شد. به چشام

و منتظر   آوردیبچگونه در م یبود و با لباش شکلکا

گرفتم و  ویاز جام بلند شدم و گوش . ناچارکردی نگام م

  :گفتم نینشستم، رو به به یکنار یصندل یرو

  بیبرات س الیبرو آشپزخونه. مامان ل ،یگل نیبه-

  سرخ کرده ینیزم

  :زانوم نشست و گفت  یرو الیخیب

  رمینه... حاال نم -

 .دور کمرش حلقه کردم دستمو

 .کردی درشت و براقش نگام م یبا اون چشما  

نبود، آروم  یافتاده بودم ها. راه فرار یریعجب گ 

  :گفتم

  الو؟-

  :محکم آزاد کرد نفسشو

  همه هیچقدر شب نیتو و به یلحن صدا یدقت کرد-

 دارشیگزنده و ن یبا چند تا کلمه خواستیدلم م چقدر

 یلیشو تو مکله نیچه کنم که به یول  رمیحالشو بگ
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 یبیعج ی صورت من گرفته بود و با کنجکاو یمتر

  .کردیگوش م

  :انداختم و آروم گفتم نیبه به  یمحتاط نگاه

  ؟یدار  کاریچ-

 هیبهت زنگ زدم. کاش   ینود و شش بار هیامروز -

  یدادیبارشو جواب م

  حتماً نخواستم حرف بزنم که جواب ندادم-

  ِشته؟یاالن پ نیبه-

  :انداختم نی به به ینگاه

  آره-
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  :دیکش ینفس

براش  یکه داشت یااون لحظه  خواستیچقدر دلم م-

  !اونجا بودم یزدیالک م

 

  یتو یاصادقانه اقیحرفش گرفت: چه اشت نیاز ا دلم

حال  نیساده و در ع یآرزو نیکه ا یلحنش بود وقت 

  .اوردیبه زبون م شویافتنیدست ن

  :گفت دوباره

دنبالتون  امیآماده کن ب نو یدلم براتون تنگ شده. به-

  رونیب میشام بر

  !شهینم-
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  گهینکن د تمیاذ ن؟یچرا ثم-

 دیبا گهیساعت د هیتا  نمیم... بهخسته یلیمن خ-

  بخوابه

 یتابیکه شاخکاش فعال شده بود، شروع کرد به ب نیبه

  .رونیبره ب خوادی م نکهیو ا

  مانمیپ یآرومش کنم، صدا  کردمیم یکه سع ینیح

  :دمیشن

  مثالً؟ شه یبخوابه چطور م رتریساعت د هیحاال -

و  یشینما ی هیشروع کرد به گر شد،یآروم نم  نیبه

  :تا با اخم بهش تشر زدم ؛یریگبهونه 

  لوس نکن خودتو ن،یبه-

  :تذکر داد عیسر مانیپ

  بده بهش ویباهاش حرف نزن، اعه. گوش ینجوریا-

باهاش حرف   یاچند کلمه  مانی. پنیدادم به به ویگوش

  .زد تا آروم شد
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بدون من،   ،ییدنبالش تا دوتا ادیب مانیقرار شد پ آخرشم

 گهیساعت د میگفت تا ن مانیبزنن. پ یدور هیبرن 

اتاق تا   یبردم تو  نویون موقع منم به. تا ارسهیم

 .ش کنمآماده
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و  دیکش رونیاز کمدش ب وی رنگ یصورت یتور  راهنیپ

  .بپوشم نو یا خوامیداده بود که م ریگ
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لباس  هی دیشد که هوا سرد شده و با ی زور راض به

قانع   یبود و برا مشیبپوشه. هنوز دو سال و ن گهید

  !زدمیباهاش سر و کله م دیهمه با نیکردنش ا

گرفت و تا دِم در   نویمامان دست به د،یکه رس مانیپ

  .کرد  شیهمراه

تا آخر شب   نی . بهمیشب منو مامان تنها شام خورد اون

 .موند. مامان رفت اتاقش بخوابه رونیب مانیبا پ

با خودم کلنجار رفتم   یهرچ یول زدیشور م کمیدلم  

زنگ بزنم.  مانینتونستم خودمو متقاعد کنم تا به پ

خودم   یفنجون بزرگ برا ه ی یدرست کردم و تو ییچا

  .نشستم یویت یکاناپه رو به رو  ی. رو ختمیر

زده  فونیبود که زنگ آ دهینرس مهیفنجونم به ن هنوز

 رون،یبرم ب نکهیبودن. قبل از ا نیو به مانیشد. پ

و به صورتم نگاه کردم.  ستادم یا نهیناخودآگاه مقابل آ

هام گلرنگ  نداشتم اما پوستم شفاف و گونه یشیآرا چیه

باعث  یحس؟ چ نیبود ا ی . چدیدرخشیبود. چشمام م 

  نطوریبه من برگرده، نبضم ا یزندگ رهشده بود که دوبا

هام  رگ یمحکم و مطمئن بزنه، خون منجمد شده تو
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  یپوستم بدوه. دستمو رو ریو ز فتهیب انی دوباره به جر

و  ی. نقاب سرددمیکش یق یهام گذاشتم و نفس عمگونه

و درو باز   اطی ح یبه صورتم زدمو رفتم تو یتفاوتیب

 .کردم
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انداخته  نیبه یها شونه  یرنگشو رو اهیکاپشن س مانیپ

 مان یبغل پ یخواب بود. تو نیبود و بغلش کرده بود. به

چند  مانی. پدیرسیبه نظر م شهیکوچولوتر از هم

بغل کردن  یدستامو برا  ینگاهم کرد. وقت رهی خ یالحظه 

  :جلو بردم، گفت نیبه

  !دهیخواب-

  . بدش به مندونمیم-

  نهیسنگ-

  تونمیم-

  :بردارم که گفت نیبه یاز رو مانویکاپشن پ خواستمیم

.  خورهیوقت سرما م هی. سرده، یبرش دار خوادینم-

  سردمه گفتیش مامشب همه 

  یبغل کردم. تو بغلم تکون نویتکون دادم و به یسر

  .دمی. صورتشو بوسدیخورد و بهم چسب

 ری غافلگ مانوی پ یره ینگاه خ دم،یچشمامو باال کش یوقت

نگاهشو نگرفت؛ من رومو  ی شد ول ریکردم، البته غافلگ
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درو ببندم که با دستش درو نگه  خواستمیگرفتم و م

 .داشت

  :متعجب نگاهش کردم، گفت  

  ببر نارمیگرفتم، ا نیواسه به ییزایچ  هیصبر کن. -

 رونیب دیساِک خر ییباز کرد و چندتا نشویدِر ماش بعد

  :آورد

  ارمشون؟یمن ب ای ؟یببر نارمیا یتونیم-

  :گفتم یتلخ به

همه  نیا رونیب یبریم نویهربار که به   ستین یازین-

جا   گهی. کمدش دیش عروسک و لباس بخرواسه 

  یکنیبدعادتش م ینجورینداره. بعدم ا
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  خودم دوست دارم که براش بخرم-

  :گفتم  شخندین با

! یشیبه پدِر نمونه نم لیکردنا تبد یولخرج  نیبا ا-

زودتر  رونیب یبریم نویبه بعد که به نیضمناً از ا

که   نویگوشه، به نیبرش گردون خونه... اونارم بذار ا

  .برمشونیم امیببرم تو خودم م

 

درو روش  یگرفتم و بدون خداحافظ  دیدلخورشو ند نگاه

  نویاتاق، کاپشنو برداشتم و آروم به یبستم. رفتم تو 
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داغ   یتختم و کفشاشو درآوردم. بدنش کم یگذاشتم رو

بود. نگران شدم که نکنه سرما خورده باشه. اما چون 

 ینکردم و مسئله رو جد دارشیب گهیخواب بود د

  .نگرفتم

 

. بغض دمیبو کش مانویکاپشن پ ر،یناپذ غلبه یلیم با

  .مدام  یهایدلتنگ نیکردم: چقدر خسته بودم از ا

بود دلشو  یو وقت شدمیدر نبودش دلتنگش م  چرا

که تو وجودم نسبت به  ی . از حِس خشمشکوندمیم

  .بودم و از عشق هم سرشار زیداشتم لبر مانیپ

دو حس در حال   نیا نیقلب من در کشاکش ب و

 ...بود یفروپاش

 

 .بود یجد نیتب کردن به متأسفانه

 نییتبش پا م،ی کرد یشد و هرکار دتریروز بعد تبش شد 

سکته    ی. داشتم از فرط دلشوره و نگرانومدینم

گرفتم و بردم اتاق،  وهیآبم نیبه یبرا ی. وقتکردمیم

@
mahbookslibrary



 ادتری. تبش بازم زخارونهیمتوجه شدم داره پوستشو م 

  .حساس شده بودم یادیمن ز دمیشا ایود شده ب

 .نخورد شموه یکردم آبم یکار هر
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منم باهاش   کرد،یم هیو گر خاروندیپوستشو م مدام

. لباساشو از تنش درآوردم و متوجه  کردمیم هیگر

  .شدم دشیپوست سف یرو  یو قرمز کی کوچ  یهاتاول 

 یسنج اومد تووحشت مامانو صدا کردم. مامان با تب  با

  نویبار تب به نیصدم ینگران برا  یاتاق، با چشما 

  :دیگرفت و بعد صورتشو بوس 

 ینجور یا نینکن... ثم هیآروم باش خوشگلم گر-

  مارستانیب میش کن برآماده شه،ینم

  چش شده مامان؟-

  آبله مرغان گرفته دینگران نباش. شا ستین یزیچ-

  گرفته؟ ی... آخه از کیوا یا-

  دونمینم-

  کنم کاری خدا... حاال چ یا-

  مارستانیب می. زود آماده شو برستین  یزیدخترم چ-

 

  :موقع تلفن زنگ زد. مامان جواب داد نیهم
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...  ن؟یبا به ی... آره خوبن... چ؟ییتو مانیالو... پ-

شده،  ضی ... نه فکر کنم مرنهیبه یهیگر یآره، صدا

 یمهم ز یدرمونگاه... چ مشیبریم میتب داره. دار

خب پس زود خودتو   یلینگران نباش... خ ستین

  .برسون

 

ش پوستشو  همه کردمی تنش م نویبه یلباسا یوقت

  :دمیبوسی . دستاشو مکردیم هیو گر خاروندیم

  عروسکم شهینکن مامان جون... پوستت زخم م-

کرده بود که صورتش قرمز بود. اشکاشو  هیگر انقدر

. دمیخودمم پوش  یپاک کردم و موهاشو بافتم. لباسا

 .دیرس میکردیزودتر از اونچه فکر م مانیپ
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شده  هول  مانی. پنییپا میبغل کردم و با مامان رفت نویبه

 نیبه یشونیپ یو نگران اومد جلو. دستشو رو

  :گذاشت

  چش شده؟ چرا انقدر داغه-

 ی با اخم مانی. پهیگر ریدوباره زد ز د،ید مانویکه پ نیبه

  :گفت یآغشته به رحم و نگران

  پرنسسم یش ی. خوب میینکن بابا  هیگر-

  .به من نگاه کرد یبا همدل و

  :گفت مامان

  میبر نی زود سوار ش-
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دِر عقبو برام باز کرد، منم   مانیجلو نشست. پ مامان

 .بغلم بود سوار شدم نیکه به نجوریهم

صورت   دن ی. من با دکردیم یرانندگ  عیسر مانیپ 

 شد،یم دتریکه هر لحظه شد نیو تب و لرز به حالیب

بهم نگاه کرد و سرعتشو  نهیاز آ مانی. پختمیری اشک م

  .کرد شتریب

ازم گرفت و زود  نویبه مانیپ مارستان،یب میدیرس یوقت

 .اورژانس میرفت

 

به آبله مبتال شده بود و   نیحدس مامان درست بود، به 

. دکتر دادنیکم کم خودشونو نشون م  یپوست  یهاتاول 

  :دیپرس مانیرو به پ

  واکسن آبله زده؟-

  :مامان نگاه کرد. من گفتم مستأصل به منو مانیپ

  چهارده ماهش بود زد یوقت-
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که  یاسفارش کرد براش سرم وصل کنن و لحظه  دکتر

 مانیرو به دستش بزنن، پ وکت یسرنگ آنژ خواستنیم

 .رفت رون یاز اتاق ب
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تب و لرز سوخت و   یتو  نیعصر اون روز، به تا

 .دیلرز

@
mahbookslibrary



 گفتیاومد. دکترش م نییتبش پا  کمیغروب  کینزد 

هم داره و بهتره که  یعالوه بر آبله عالئم سرماخوردگ

بمونه تا تبش کامالً قطع بشه.  مارستانی ب یشب تو هی

خواستم برگردن خونه، مامان با  مانیمن از مامان و پ

  .موند مانیاصرار رفت اما پ

 نیسر به یباال  مارستان،یرنگ ب یاتاق آب یتو من

 یفکر  ،یفلز  یهایصندل یسالن رو  یتو مانیبودم و پ

که داده بودن با   یو کز کرده، نشسته بود. از پماد

دار تب  یشونیو پ دمیمالیها متاول  یکن، روگوش پاک

  .کردمیکه خواب بود، نوازش م نویبه

  یرو ن،یکم منم خوابم گرفت، سرمو کنار تخت به کم

  .دستام گذاشتم و چشمامو بستم

 

خش خش  یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

شدم. گردنم خشک شده و درد   داریاتاق، ب یتو یفیضع

  .هنوز خواب بود نی. بهدمیبهش کش یگرفته بود، دست

  :اتاق، آروم گفت یاومده بود تو مانیپ

  بخور یزیچ  هی ایکردم. غذا گرفتم، ب دارتیببخش ب-
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  ندارم لیم-

 ای! بینخورد یزیندارم! از صبح چ لیم یچ یعنی-

  نمیریش

  :چپ که نگاش کردم گفت چپ

 کنه،یاشتهاتو کور م نجای. اگه بودِن من اگهید ایب-

  رونیب رمیم
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  ریاتاق، ز یمبل گوشه  یاز جام بلند شدم و رو آروم

  .پنجره نشستم

گذاشت  زیم یغذا رو مقابلم رو  یهااز ظرف  یکی مانیپ

  .نییو درشو برام باز کرد. سرمو انداخته بودم پا

 هی یتو مانیو پ نیداشتم: من و به یب ی عج احساس

  ...خونواده؟ هیمثل  م؛یجا جمع بود هیاتاق، 

 

  :اومدم رونیاز فکر ب مانیپ یصدا با

  !یدوست داشت مایجوجه گرفتم... قد-

بود. قاشق و چنگال رو  دهیسمج به تِه گلوم چسب یبغض

 .برداشتم و آروم شروع به خوردن کردم

   .. سرمو باال گرفتمکردی م ینینگاهش روم سنگ 

من بود. به   یره یو حسرت خ یبا دلتنگ مانیپ نگاهِ 

  :گفتم دی با مکث و ترد ظرف غذاش اشاره کردم و

  ؟یخوریخودت... نم-
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: اونم مثل من بغض داشت، شروع کردمیاشتباه نم نه

  .کرد و با غذاش مشغول شد

پنجره باز بود،  یبرقرار بود. ال نمونیب ین یسنگ سکوت

به من   یغذاشو فرو داد و نگاه مانی. پدمیلحظه لرز هی

  .به پنجره انداخت یو بعد نگاه

و  ستادیجاش بلند شد. پنجره رو بست و پشت سرم ا از

 یو رو دی کش رونیخالف انتظارم، کتشو از تنش ب

  :خوردم  یجام تکون سخت یهام انداخت. توشونه 

  ...ستیالزم ن-
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  :م گذاشت شونه   یکت، رو یاز رو  دستشو

  بذار باشه. هوا سرده، مانتوت نازکه-

 م،یکه گرفتارش بود یاما رو از خلسه  نیبه یصدا

  :دینال فیو ضع حالیکه ب یوقت د؛یکش رونیب

  ؟یمامان-

م برداشت و من از جام بلند شونه  یدستشو از رو مانیپ

  :شدم و به سمت تخت رفتم

  مامان؟ یخوب ؟یشد داریجونم عروسکم... ب-

  :گفت یاشک  یکرد و با چشما بغض

  خودمون یخونه  میبر-

@
mahbookslibrary



. فردا که  میِشت یما پ نیبب زم،ینکن عز هی... گریوا یا-

  خونه میر یحالت خوبه خوب بشه، م

ناخواسته   یبود، وقت ستادهیتخت ا یگه ی طرِف د مانیپ

  زشوینگاه مات و حالت غم انگ م،یشتیگفته بودم "ما" پ

  .حس کرده بودم

  :وگفت د ینوازش کرد و دستشو بوس  نویبه یموها

 ؟ یخوریشام م ست؟یت نگرسنه  ییبابا-

  

  یو ناز و نوازش، غذا یشروع کرد با شوخ مانیپ

دوشم  یرو  مانیکت پ کهیبهش داد. منم در حال نویبه

زده و نگاهشون  هی مقابلشون تک واریبود، به د

 .کردمیم

  :گفتیگرفته بود، م یانرژ یکم نیبه 

بهم   ینطور ی ا یته کوشولو بودم مامان یمن وقت ییبابا-

  دادیغذا م

@
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سرشو  مانیتو هوا تکون داد. پ مایدستشو مثل هواپ و

ه به چپ و راست تکون داد و  به نشون قربون صدق

  :گفت

  عسل خانوم؟ یاالن بزرگ شد ؟یکوچولو بود یوقت-
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  :گفت یجد نیبه

تو دِل مامانم  گهیکوشولوام... د کمیآله... االن بزرگم، -

  شمی جا نم

 نویبلند قهقهه زد و گردن به مانیلبخند زدم و پ من

 .دیبوس

شامشو که خورد، ازم خواست براش قصه بگم تا  نیبه 

  .بخوابه

و   کردیزده و ما رو نگاه م هیتک واریبه د مانیپ  حاال

دستشو گرفته   کهینشسته و در حال نیمن کنار تخت به

  :گفتمیبودم، براش قصه م

 یاز خدا ریگنبد کبود غ رینبود. ز ی کیبود  یکی-

بود که سه تا  یبز بز قند هیکس نبود.   چیمهربون ه

بره از  خواستیم یروز که خانوم بز ه یبچه داشت. 

  ...ارهیهاش علف ببچه  یصحرا برا

 

شده  رهیقصه رو از حفظ بود و به دهنم خ نیکه ا نیبه

  :دیبود، پرس
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  ؟یعلِف تازه مامان-

  :مس کردمگرد و نازشو ل یچونه  آروم

  آره خوشگلم علِف تازه-

  :گفت نیرینگاه کرد و ش مان یبه پ نیبه

  ریدستمو بِد یکی نیا ای توام ب ییبابا-

 

 نیو بعد هر دو به به میبه هم کرد ینگاه مانیپ منو

تخت   یگه یما، طرِف د شیهم اومد پ مانی. پمینگاه کرد

  .گرفت  نوینشست و دست به

***  
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کامالً خوب شد و به  نیتا به  دیطول کش یاهفته  کی

 .برگشت یحالت عاد

  یهفته رو خونه موندم و ازش پرستار هی نیتموم ا 

  .کردم

و   کینیبود که اصالً وقت نکرده بودم برم کل یروز چند

م عقب افتاده بودم، واسه نامه  انیپا یاز کارها  یلیخ

 یبرا  لمویو وسا فیشب، بعد از خوردن شام، ک نیهم

  .بزنم کینیبه کل یروز بعد آماده کردم تا سر

.  دیبار یبا شدت و قدرت م یزییبارون پا  نیاول

 یو باد تند زدیم یز یانگو رعب  بیمه  یهارعدوبرق 

 یبارش بارون و رعدوبرق و زوزه ی. صدادیوزیم
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بود اون شب. چراغ سالنو   یطوفان نکهیباد... خالصه ا 

  .خاموش کردم و رفتم تو اتاق 

اتاق، رعدوبرق  یپامو گذاشتم تو نکهی محض ا به

  میپتو قا ری و سرشو ز دیکش  غیج نیزد و به یترسناک

 .کرد

  :شش یدِر اتاقو بستم و رفتم پ 

  رعدو برقه ستین یزیچ نترس مامان.  ،یگل نیبه-

  یچشما د،یبهم چسب نی پتو. به ریخودمم رفتم ز و

  :زدیپتو برق م یِ کیتار ریروشنش ز

  ترسمیمن م یمامان-

  :خنده گفتم با

  .ادینترس خوشگلم، داره بارون م-

حاضر شده بودم و با  کی نیرفتن به کل  یبعد برا روز

  .میآشپزخونه نشسته بود زی مامان پشت م
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که   یو به اخبار ختیریم ییبرام چا  کهی در حال مامان

  :گفت  کردینگاه م شد،یآشپزخونه پخش م ونی زیاز تلو

چندتا درخت   نی. ببهاشبهی ماِل طوفان د  ناینچ نچ... ا-

خدا رو نگاه کن چه  یهابنده نیا نی شکسته. ماش

  شده یداغون

  یاز پنجره به هوا کردمیم نیریش موییکه چا ینیح

  :اشاره کردم رونیب
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هوا امروز   شبیبعد از طوفان د شدیباورش م یک-

 !انقدر صاف بشه

  :افتادم نیبه ادی بعد

  کو؟ نیمامان به-

آشپزخونه.   ومدیدنبال من مصورتشو شستم؛ داشت -

صبحونه   ایب  نی... بهن؟یدور و َوراست. به نیحتماً هم 

  بخور قربونت برم

 

 ینشد. رفتم تو نیاز به یصبر کردم، خبر یاقهیدق چند

  .ها رو گشتم و صداش کردم، اما نبودسالن و اتاق 

ها از درخت  یو تنه و شاخه   اطی: کف حاطی ح یتو رفتم

  .بود  سیو خنمناک  شبیبارون د

  هیکه  دمید یدر حال نویاز نظر گذروندم و به اطویح دور

 یدهیخشک یبوته  یچوب دستش گرفته و داره ال

  :. گفتمکنهیفرو م یمحمد یهاگل

  ...ن؟یبه-
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برگشت سمتم و چوب رو   طونیو ش دهیترس یچشما  با

  .کرد میپشتش قا

با   اطیح یتو یمامان جون. چرا اومد یکنی م کاریچ-

  ها  یخوریسرما م  ،یتو تازه خوب شد  ایلباسا. ب نیا

  یباشه مامان-
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 ریسالن، ز یتو رمیزدم که مثالً دارم م یچرخ مین

ها رو نگاه  بوته  یکه داره به دقت ال دمشید یچشم

  .زدم و سرمو تکون دادم ی. لبخند کنهیم

  :ستادمیو کنارش ا نییها رفتم پاپله  از

  ؟یکرد میقا یچ-

  !یچیه-

  ...یکرد میقا ی زیچ هی یول-

 یاگربه  ویم ویم یبگه، صدا یزیچ نیبه نکهیاز ا قبل

 .دیبه گوشم رس

  .هول شده نگاهم کرد نیبه 

- کوچولو  یلی خ یبچه گربه  هی دمیها و دپشت بوته رفتم

 یافتاده رو -که هنوز چشماشم باز نکرده بود یدر حد

  .نیزم

  :نگاه کردم نیبه به شوخ

  !یکرد دایپ دیدوست جد-
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  نداشته باش شیتولوخدا تار یمامان-

  یخواستیندارم. تو با اون چوب م شیمن که کار یول-

  ؟یکن کاریچ

  چوب؟تُدوم -

  یکرد مشیکه پشتت قا یهمون-

 

معصومانه نگاهشو گرفت و چوبو انداخت   یشرم با

آروم  شوینی. رفتم رو به روش زانو زدم و بنیزم یرو

  :. گفتدمیکش

  رونیب ارمشی ب خواستمیم-

  یخوایمامان جون... م شهیچوب نم نیبا ا یول-

  ؟ینجاتش بد

  اوهوم-

  .کنمیصبر کن من االن درستش م-
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باعث  شبی! معلوم بود که طوفان دچارهی ب یگربه  بچه

  .و از مادرش دور بشه فتهیب وارید یشده از رو

  یسر داده بود. به سخت  ویم ویم یو ناله دیلرزیم

 .رونیها رو کنار زدم و آوردمش ببوته 

  :دیکش  غی از سِر شوق ج نیبه 

  بدش به من یمامان-
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 واریبه در و د د،یلرزیگربهه تو دستام م کهی حال در

  :گفتم نینگاه کردم و خطاب به به 

 ومدهی مادرش ن نمیدخترم... صبر کن بب  شهینم-

  دنبالش؟

  :و گفت دیآشپزخونه سرک کش یاز پنجره مامان

  شهیم رتی تو بخور دصبحونه ای. بنیایچرا نم ن،یثم-

  .میاومد-

 

کردم سمت  تشیگذاشتم و هدا نیدستمو پشت به و

تند راه  یگرفته بود و با قدما مویبارون نییخونه، پا

  :دیپرسیو م ومدیم

  بذار واسه من باشه شه؟ی ما م یِ برا یشیپ ؟یمامان-

  ؟یدخترم. تو دوسش دار دونمینم-

  :دیدرخش چشماش

  یلیخ-

  .عشق بهش لبخند زدم با
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برداشت و  نتیکاب یرو از تو یسبد دستبافت مامان

توش پهن کرد و بچه گربه رو  ویرنگ دیسف یحوله 

  .زیم یگوشه میسبد و سبد رو گذاشت یتو میگذاشت

بلندش نشسته بود و سِر بچه   هیپا یِ صندل یرو نیبه

که داخلش  نویبه  رِ یش شهی. مامان شکردیگربه رو ناز م 

 .ن یبود، داد به به ختهیر ریش
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  :نشنوه گفتم نی که به  یبه مامان، طور رو

 نینخوره تا ا یز یچ ریش  شهیتو ش گهیقرار شد د-

  فتهیعادت از سرش ب

 شه،یتو ش زمینر ریکنم. تا واسش ش کاریچ یوا-

! بذار الاقل  یدار  یا. بعدم چه عجلهخورهی صبحونه نم

  ش بشه بعدسه ساله 

و با گربهه  دیمکیم شه یاز ش رشویکه ش نیبه به

  :دمیمشغول بود، نگاه کردم و بعد از مامان پرس

  تو خونه؟  میسرنگ دار-

  ؟یواسه چ-

از  رهیبم ترسمیس. مواسه گربهه. معلومه گرسنه-

  یگرسنگ

  میفکر کنم دار-

سرنگ   هیداروها رو گشت و  یقفسه یتو یکم بعد

  .برداشت و از جلدش جداش کرد
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ازش  یسیبرداشتم و چند س خچالیاز  رویش پاکت

 .تو دهن گربهه زمیکردم بر یتو سرنگ و سع ختمیر

و  کردیر دهنش شره مش از دوو همه خوردی اولش نم 

 .زدیم  سیگرفت و آروم ل ادیبعد  یول ختیریم

 

و  دیخند جانیصحنه، با صدا و ه نیا دنیبا د نیبه 

و مامان رو  دمی. من بهش خنددیدستاشو به هم کوب

   .زمزمه کرد یجون"  یبهش " ا

 

ساعت از ده هم گذشته   ک،ینیکل دمیرس ی روز وقت اون

سالن انتظار نشسته   یمراجعه کننده تو یبود. تعداد

 .بودن
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 .کردم و رفتم اتاقم یکیسالم عل ک،ی ن یپرسنل کل با

که تو  ینیتا موقع ناهار مشغول انجام کارهام بودم. ما ب 

کنم: برگردم   کاری که ناهارو چ کردمیذهنم داشتم فکر م

سفارش  یزیبود چ یکیکه همون نزد یااز کافه ایخونه 

بهم خبر داد که دکتر مهران باهام   کینیکل  توریزیبدم؟ و

 .کار داره

 یگرفته بودم از برخورد اون روز، تو کوچه  میتصم 

 یز یر هم چبودم که دکت دوارینزنم و ام یدانشگاه، حرف 

هامو صاف کردم و  . شالمو مرتب و شونهارهیبه روم ن

 .رفتم اتاقش
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  :معمول گفت یهای بعد از احوال پرس 

  یهاهفته کالس نی! ای ا یامروزم نم کردمیفکر م-

   شده؟ ی! طوریومدیدانشگاتم ن

  کردمیم یشده بود، ازش پرستار   ضیمر نیبه-

  آ آ... االن که خوبه؟-

  بهتره یلیآره خ-

که حدس  یاهفته نیخدارو شکر. خب پس، بعد از ا-

 هیگذروندنش برات سخت بوده باشه، من امروز  زنمیم

  خبر خوب برات دارم

  ؟یچه خبر-

  باال مپکتیت اکسپت شده. اونم با امقاله-

  :زدم لبخند

  !واقعاً؟ چقدر خوب شد-

  :دیخند اونم
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چقدر ِلِولت تو دانشگاه  یدونیشد... م یخوب شد؟ عال-

معتبر  یهاهمه مقاله تو مجله  نیباال رفته؟ چاپ کردن ا

  ستین یاونم تو مقطع ارشد، کار هر کس
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ً یعم کهی حال در   یخبر احساس خوشحال نیا دنیاز شن قا

  :گفتم یسرشار از قدردان یبا لحن کردم،یم

شما نبود،  یها یی ... اگه راهنمانیکمکم کرد یلیشما خ-

  ...تونستم یمن نم

انجام   موفه یاستاد راهنما، فقط وظ هیمن به عنوان -

 الیخی و تالش خودت بوده. حاال ب اقتیدادم، به خاطر ل

از  لی تجل یتعارفات. صدات کردم که بهت بگم برا  نیا

 یمحتو  دیچاپ مقاله و تول  ینهیکه در زم ییهاتیموفق

. من،  میباحال تو شمال دعوت شد ونتیا هیبه  میداشت

 یاز همکارا از تهران و از شهرها  گهید دادتع هیتو و 

که چند نفر از  نارهی. چند تا سمانیهم م گهید

  یسخنران ی هم برا یمعروف خارج یها روانشناس 

شام با همکارا، برامون تو   یهایدعوتن، بعدشم مهمون

  شمال هتل هم رزرو کردن

  :اضافه کرد دیبا ترد و

  که؟ یایم-
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مطمئن و   خواستیزده شده بودم. دلم م جانیه یکم

  :دمیبه جاش پرس ی" ولامی قاطع بگم " م

  کشه؟یچقدر طول م ه؟ی خی چه تار یبرا برنامه نیا-

ً یتقر- ً ی. دقگهیده روز د با هفته  هی دیشا یول دونمینم قا

  طول بکشه
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  :شک گفتم با

کنم؟ تازه  کاری . کالسامو چامیبتونم ب کنمیفکر نم-

  کردم بتیغ  شمیپ یهفته

  «چطور تنها بذارم؟ نویتو دلم اضافه کردم: »به و

اگه مشکلت دانشگاهه که اون حله. دو تا از درسات با  -

من با  تمگهید یدرسا ی. برا شهیخوِد منه که کنسل م

  کنمیصحبت م دیاسات

  یزیهفته که چ  هیمن تو دلم اضافه کردم: »حاال  و

  .«بسپارمش به مامان نویبه تونم یم ست،ین

 

دعوتنامه رو از دکتر مهران گرفتم و   بیترت نیا به

   .کنمیاعالم کردم که تو برنامه شرکت م

آسوده شده بود که  المیکه خ یاهمون لحظه  درست

 یکوچه  بِ یعج دارِ یراجع به د ستی مهران قرار ن

  :گفت شدهیجد ی بزنه، با لحن ی دانشگاه حرف

  ...بابت اون روز ن،یثم یراست-
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  :نگاهش کردم و اون ادامه داد یو ناراض منتظر

شد  یچ دونمیدرست نبود که من دخالت کردم. نم دیشا-

برات   دوارمیگرفتم. ام میکه اومدم جلو. در لحظه تصم

  باشم دهینتراش یدردسر

  !؟یچه دردسر د؟یببخش-

معذب شده و  هیمتعجب شد و در عرض چند ثان اول

  :گفت

داره   مانیکه پ یخصوصبه خاطر رفتار و افکار به -

  درسته؟ گهیبود د مانی... اسمش پگمیم

مقدار از کارام مونده، اگه اجازه  هیدکتر، من  یآقا-

  برم اتاق خودم دیفرمائیم

  :کنه گفت یمخف  شویجاخوردگ کردیم یسع کهی حال در

  ...البته-
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 توریزیو یبه رو یاتاقشو که بستم، لبخند مصنوع در

 کرد،ی کرده نگاهم م شیآرا ییکه از پشت چشما  کینیکل

  .زدم و رفتم اتاق خودم

  .کار کردن نداشتم یحوصله گهیشده بود، د مگرسنه 

  .رون یبرداشتم و رفتم ب فمویک

 رونیب کینی بود. پامو که از ساختمون کل یابر آسمون

صورتم نشست. تو  یبارون رو یاگذاشتم، چند قطره 
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مامانو با خودم آورده  نی ماش نکهیدلم شاد شدم از ا

 رونیب  میبارون بیاز ج مویگوش کهی بودم. در حال

تا به مامان زنگ بزنم و بهش بگم که "ناهار  دمیکشیم

رد   ابونی"، از عرض خد یمونخونه... منتظرم ب امیم

  .شدمیم

 

شلوغ بود  یل یخ  نگیپارک ک، ینیکه اومده بودم کل صبح

اون سمت  نویماش نیپارک نداشت، واسه هم یو جا

پارکش کرده بودم. بارون  ترن ییپا یچند متر ابون،یخ

  .کردمیو منم قدمامو تند م گرفتیشدت م

 ینیدرشو باز کنم، ماش نکهیزدم و قبل از ا نویماش قفل

ً یدق  گهیکه من د ستادیا یکنارم توقف کرد. جور قا

سرمو  ی. متعجب و شاک امیاز پارک درب تونستمینم

 . ...مانهیپ دمیچرخوندم تا اعتراض کنم که د

 

و دستمو به مفهوم  دمیکش  یو پر از حرص قیعم نفس

" تو هوا تکون  یکنیم یدار کاری معلوم هست چ چی"ه

  :ستادیا میقدم هیشد و اومد تو  ادهیدادم. پ

@
mahbookslibrary



  سالم-
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  ؟یچه سالم-

  :دمیبه اطرافم کردم و پرس ینگاه و
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  ؟یکنیم بمیتعق-

.  دمیدزدیچشمامو م ش،رهی فرار از نگاه خ یبرا و

  :در جوابم گفت مانیپ

  نه-

  نجام؟یا یدیپس از کجا فهم-

". حاال  ینیگفت: "مامان رفته تل نیزنگ زدم خونه. به-

 دمی. بعد فهمهیچ ین یساعت فکر کردم تل هیمن 

سخت   ادیز  نجامیکردن آدرس ا دای. پکهی نیمنظورش کل 

  نبود

 

  :زدم  یپوزخند

کشف مهم  نیهم بابت ا یزرنگ؛ حتماً کل  یآقا نیآفر-

  برم خوامیبردار م نتوی!... ماشیکنیبه خودت افتخار م

 

و درشو باز کردم. بارون  نمیبرگشتم سمت ماش و

  .میشدیم  سیخ میشد، داشت دتریشد
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دوبل گذاشته بود و راهو بسته بود:   نشوی هم ماش مانیپ

و موقع عبور  شدنیبه زور رد م گهی د یهانیماش

  .زدنی م یزیآماعتراض  یهابوق 

تکون بخوره،   نچیا هی نکهیبدون ا مانیپ دمید یوقت

و زل زده به من، برگشتم طرفش و   ستادهیهمونجا ا

  :شده گفتم یعاص

  نتویبردار ماش گمیم ؟یدیبا توام نشن-

.  ینبود ینطوریا مای. قدیتو چرا انقدر لجباز شد نیثم-

خواستم ازت؟ خواستم بهم فرصت حرف   یمن مگه چ

  .نیهم ،یزدن بد

  یادآور یکه با هربار  یادوباره من و اون زخم کهنه و

  :گرفتیجاش درد م

اتفاقاً همشونم از   ،یداشت ادیحرف زدن ز یفرصت برا-

. یو رفت یولم کرد خبریکه ب ی. همون موقعیدست داد

 .یبچه تنها گذاشت  هیکه منو با  یهمون موقع
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 ،یدار یابچه  یدار یزن  ستی ن التیخ نیسه ساله ع 

  تو یرو دار یلیخ ؟یخوا یو فرصتم م یحاال اومد

 

و بارش بارون و رعدوبرق باعث  هانیبوق ماش یصدا

  :میبلند حرف بزن یما با صدا یشده بود هر دو

  ؟یبه حرفام گوش کن خوامی ازت م نکهیا  هیادیتوقع ز-
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به تو گوش کنم.   خوامینم گهی. من دهیاد یآره توقع ز-

  خوامینم ؟یفهمیم

 

ً یاومد و دق جلو . بارون موهاشو  ستادیرو به روم ا قا

  :کرده بود سیخ

تو  یکس ؟یخوا یمنو نم گهید ؟یفراموشم کرد یعنی-

بکشم  دمی هست بهم بگو، قول م یاگه کس ته؟یزندگ

  ناراحتت کنم خوامینم گهید ت؛ی کنار از زندگ

  کنار تو فرض کن که هست، بکش-

  :دیلرز فکش

  س؟دکتره ارویهمون  ه؟یک-

  اَه... ولم کن-

درو بست و   عیبشم که سر نمیسوار ماش  خواستمیم و

  :مانع شد

  جواب بده... همونه؟-

 

@
mahbookslibrary



 یکیکه  نهی. مهم اهیکه ک کنهیم یتو چه فرق یبرا-

  یستین گهی هست و تو د

بود و همون نگاه ترسناک و  مانیدوباره پ و

  :شدکنندهیتهد

 ی ! حواست به حرف زدنت باشه، تو هنوز زن مننیثم-
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شده بود، صدام   یبارون قاط یهابا قطره اشکام

  :دیلرزیم

ها؟  ؟یبکن یخوایم کاری حواسم به حرفام نباشه چ-

  ؟یدوباره؟ رو ُکوک ی چت کرد  هیچ

بم شده از   یینگاه ترسناکش، دردمند شد، با صدا  بارنیا

  :دیتو صورتم غر یخشم و دلخور 

 تو اون مغزت فرو کن نوی... انیمن ترک کردم ثم-

  

روحم  یبود که از رو یاون لحظه نگاهش مثل غلتک و

 یبرا ی عذرخواه یبه نشونه  ی. دستشدیرد م

بلند کرد و سوار   ها،نی معترض ماش   یهان یسرنش

 .شد و گاز داد و رفت نشیماش

و تازه  رهیکه جونم داره م دمیرفت من د دیناام یوقت 

دوست دارم! با  مانویچقدر پ دمیاون موقع بود که فهم

شدم و به   ن یِله شده، سوار ماش یخراب و روح یحال

   .سمت خونه روندم
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***  

 

گذشت؛ سخت هم   یاون روز بارون یروز از ماجرا دو

از عذاب   یبیدو روز حاِل من ترک نیگذشت. تمام ا

  .بود یشکستگو دل یوجدان، دلتنگ 

بود اما  دهیچرخ هیکه زبونم به طعنه و کنا درسته

 .خورده بودم شی خودمم با گفتن اون حرفا ن

رو بشکنه و   یرو، غروِر کس یامکان نداره آدم دِل کس 

ادامه بده، البته  شیخودش بتونه آروم و آسوده به زندگ

از  یکه مغزشون عار کنهیصدق م ییآدما یبرا نیا

 .از قلب نباشه یخال شوننه یوجدان و س
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حرف   یبرا ینشد، حت مانی از پ  یاون دو روز خبر تو

مسئله به حجم   نیهم زنگ نزد و ا نیزدن با به

 .کردیاحساسات بد من اضافه م

. گرفتیم مانو یپ یبهونه  نیغروب روز دوم بود؛ به 

گرفتم   مانویپ ی بود. از تلفِن خونه شماره قراریدل منم ب

 .نیرو دادم دست به یو گوش

دور شدم   نیتلفنو جواب داد. من از به  هیبعد از چند ثان  

  کردمیم یمادر بود و من دختر: سع نیو انگار که به 

  .خودمو کنجکاو نشون ندم
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 مانیاز پ یحرف  نکهیبدون ا نیشون، بهاز مکالمه  بعد

که اون  یرو گذاشت و رفت سراغ سرگرم یبزنه، گوش

ملوس.  یهمون بچه گربه  یعنیکرده بود،  دایروزا پ

 دمیکش رونیب  یازبونش چند کلمه ریبود از ز یهرجور

  مانیپ نکهیببرم به ا یبود تا پ یو همون چند کلمه کاف

  .سرما خورده

 !شده بود ضیمر

به   یشد. نگاه شتریب یحس عذاب وجدان و دلتنگ  

که همچنان با گربه مشغول بود انداختم و رفتم  نیبه

  .سمت پنجره

 ی و تند زیآسمونو گرفته بودن. بارون ر ی اهیس  یابرها

از  یکی ی. هوا سرد شده بود. مامان خونه دیباریم

. میتنها بود نیدوستاش دعوت شام داشت و منو به

  ینگاهم هنوز طرف پنجره بود و با انگشت خطوط مبهم

که   کردمیبخار گرفته رسم م یهاشهی ش یرو، رو

 .بلند شد فونیآ یصدا
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لبخند  فونیو طاها از تو قاب آ وشیپر یچهره دنید با

هاست  زدم و با خودم گفتم: خوب شد امشب از اون شب

  .. بهتره دورم شلوغ باشهادهیز یکه زور دلتنگ 

 

پهن کرده بود    نیزم یرو هاشویدفتر و مداد رنگ طاها،

تو اون  دهیچی. بچه گربه هم پ کردنیم ینقاش نیو با به
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  یسبد کنارشون بود. براشون خوراک یتو د،یسف یحوله 

  .وشیپر ِش یآشپزخونه پ یرگشتم توبردم و ب

  :گفتم ختمیری م ییبراش چا کهی حال در

  ؟یاوردیرو با خودت ن یچرا کسر-

 هی ستیباباش اومد دنبالش. بد ن شیدو روز پ یکی-

  یبدقلق شده. هر چ یلی اون بمونه، خ شیمدت هم پ

و  گوش ی باز یکسر دردسره،یطاها آروم و ب 

طاها رو   ادیم  شیپ یگرفته هر چ ادی ایپرخاشگره؛ تازگ

  زنتشیم رهیگیم

 

 یکنار یصندل  یرو مقابلش گذاشتم و خودمم رو ییچا

  .آشپزخونه نشستم زِ یپشت م وش،یپر

. مدل  زدی نم نکیع گهی عمل کرده بود و د چشماشو

 ی و جزئ کیکوچ رییتغ نیداده بود. هم ریی ابروهاشم تغ

ش گذاشته بود، خوشگل شده چهره  یرو یاد یز ریتأث

  .بود
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گذاشته  ریش تأثچهره یکم کردن وزنش رو دمیشا البته

  :بود. گفتم

  !یالغر کرد-

  :زد لبخند

  معلومه؟ ؟یجد-

  یعوض شد یلیآره. خ-

.  لهیتعط میمژ  میامشب رژ ادیکه بوش م نجوریا یول-

  ؟یت پختخوشمزه  یباز از اون غذاها
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پلو   یباقال هی دوستش  یبره خونه نکهیمامان قبل از ا-

  بار گذاشته یحساب یچه ی با ماه

  چهیطاها ماه نیا فیوقته نخوردم. ح یلیبه به. خ-

  دوست نداره

. کنمیدرست م ای ها الزاندوست نداره. واسه بچه  نمیبه-

  ذارمیهم م یسوپ هیهوام سرد شده 

  میهست بگو با هم انجام بد یاگه کار-

 

رو از  شدنیخرد م  دیبا ایسوپ و الزان یکه برا یمواد

 .گذاشتم زیم ی و رو دمیکش  رونیب خچالی

 کرد،یم زیر ز یهارو ر  یافلفل دلمه کهیدر حال وشیپر 

  :دیبهم کرد و پرس ینگاه یچشم ریز

  چه خبر؟ مانیاز پ-
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  :چپ نگاهش کردم چپ

  ؟یریگیاز من م  مانویسراغ پ-

  .مسئله خوشحال شدم نیخودم از بابت ا و

از  نیبه ن ی! اون که ثمرم یسراغشو بگ یپس از ک-

شد؟ باالخره با هم به توافق  ی... چفتهیدهنش نم

  ن؟یدیرس

  آخه؟ یچه توافق-

  ینرم شد کمینه، معلومه -

  مواسه ار یحرف در ن-

  :خنده گفت با

کنم؟... آخه  کاری چ ارمیخواهر شوهرما! حرف در ن-

 شیمثل اسفند رو آت ادیم مان یتا اسم پ مایمثل قد گهید

  یشینم

 

  یچپ چپ نگاهش کردم؛ اونم از چشما دوباره

سر به  ادیسنج و خندونش معلوم بود، بدش نمنکته 

  .هسرم بذار
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از   نیبه غیج یخوردم و نگاهمو گرفتم که صدا موخنده

 سالن اومد
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بچه گربه  نی. بهدیبه طرف سالن چرخ وشیمنو پر سرِ 

و اخمو اومد تو آشپزخونه، طاهام   یرو بغل کرده، شاک

  :دنبالش
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  یکور  گهیمن م  یِ شیطاها به پ  ن،یبب یمامان-

  :گفت یو جد عیسر طاها

  ست بسته گربه ی ! چشماگم؟یمگه دروغ م-

  :دستشو تو هوا تکون داد و

  گهیکوره د-

  :گرفته بود  شه یگر نیبه

  ستین یمن کور یش ی. پرمیخنه-

  نه مامان، کور یکور-

 

نکردن مردده، با  ایکردن  هیگر یکه برا یمثل کس  نیبه

  .به من نگاه کرد ه،یگر یآماده برا ی چشما و دهان

  :و با خنده گفت دیمحکم بوس نویصورت به وشیپر

  یتو بذار مادام کوراسم گربه-

منو  نیبا همون حالت آماده باش، نگاهشو ب  نیبه

  .جا به جا کرد وشیپر

  :موهاشو ناز کردم و گفتم منم
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  نم؟یمادام! باشه به میاسمشو بذار-

  یباشه مامان-

خوشگل خانومو مادام صدا   نیبه بعد ا نیپس از ا-

  .میکنیم

عضو از  هیاون شب به بعد، مادام رسماً به عنوان  از

ملوس و  یمون شناخته شد. واقعاً هم بچه گربه خونواده 

  ینیداشت و ب یرنگ یو عسلنرم  یبود: موها یابامزه

  .بود یو دهانش صورت

 

. با زیمادامو همراِه خودش آورد سر م ن،یشب به اون

رو به  ای از الزان یکی. برش کوچکردمیعشق نگاهش م

سر چنگالش زد و خورد بعد موهاشو از صورتش کنار  

  .سبدش بود، صاف کرد یمادامو، که تو یزد و حوله 
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  :گفت ختیریطاها سوپ م  یبرا کهیدر حال  وشیپر

  جون انقدر بهش دست نزن موقع شام عمه-

  :رو به من اضافه کرد بعد

  نداشته باشه یضیپر یضی وقت مر هی-

  :باال انداختم و گفتم سرمو

  یپزشکبا مامان بردنش دام روزید-

  :گفتم نیخطاب به به  و

  مامان جون شامتو بخور-
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سرما  مانیتا مثل بابا پ  دمیپتوشو تِش  ،یآخه مامان-

  نخوره

. تو اون رمیبم یوا! داداشم سرما خورده؟... اله-

کاسه سوپ بده  هی ستین  یکی م تک و تنهاست خونه 

 .دستش

  

 وش یبرن، پر خواستنیو طاها م وشیپر یشب وقت اون

و   دیکش مانیپ یکه پخته بودم برا یظرف از سوپ هی

  :گفت

 نیکه ا شاالی. ازنمیسر بهش م هی رمی م نجایاز هم-

  دهیسوپ شفاش م

  .رو بهم چشمک زد و

  :گفتم اریاختیب

  هم دوست داره چه یماه مانیپ-

  .لبمو گاز گرفتم عیبعد سر و

برداشت و  گهیظرف د هیمو لمس کرد و شونه  وشیپر

  :و گفت دیکش  مانیپ یهم برا چهیپلو با ماه یاز باقال
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 یشده غذا ضی . بهتره براش ببرم، مریخوب شد گفت-

شام نخورده  دوارمی. فقط امستیبراش خوب ن رونیب

  باشه

  وش؟یپر-

  ها؟-

  که من گفتم یبهش نگ-

  :تأسف و تمسخر نگام کرد نی ما ب  یحالت با

... بدجنس، کم حرصش بده.  گمی... قطعاً بهش مخودیب-

  دوست داره یلیداداشم خ چارهیادب شده! ب گهید

***  
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  .بعد بارون بند اومده بود روز

شدم. با حوصله دوش گرفتم و  داریزود از خواب ب صبح

هنوز خواب بود، مادامم   نیموهامو خشک کردم. به

تخت خم شدم و   یرو دم، ی. لباسامو پوشنطوریهم

بعد آژانس گرفتم و رفتم  دم؛یبوس  نویصورت به

  .کینیکل

 

به  یادیز یساختمون گذاشتم، سر و صدا  یکه تو پامو

به سالن  ی. انگار دعوا بود، تند کردم و وقتدیگوشم رس

  یبرافروخته و لحن یابا چهره ییآقا هی دمید دمیرس

  .نیو بب ایراه انداخته که ب ییآشفته، دعوا
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مرِد   کردیم یدر هم، سع ییهامهران هم با اخم دکتر

سنل و بدتر از اون، پر یرو متقاعد کنه. همه یعصبان

  .کردنیبودن و نگاه م ستادهیها اکنندهمراجعه 

  .متشنج بود  جو

بود که   نی . دعوا سِر استادمیگوشه به تماشا ا هی منم

  مارانیزنشو که از ب یپزشک یپرونده ،یمرِد عصبان

قصد داشت اون پرونده  خواست؛یدکتر مهران بود رو م

 هیعل یبه عنوان مدرک ت،یاثبات عدم صالح یرو برا

  .زنش تو دادگاه استفاده کنه

دادگاه  یو قانون یرسم یتا نامه گفتیمهران هم م دکتر

.  ستین یخبر  یپزشک یوجه از پرونده  چینباشه به ه

اون مرد از لحن آروم و نرم دکتر مهران سوِء  یول

 .کردیم دیو تهد دیکشی: مدام عربده مکردیاستفاده م
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 .خبر کنن سویپل خواستنیباال گرفت. م دعوا

چشمم به  هو یکه  چرخوندمی م تیجمع نینگاهمو ب 

بود. اونم   ستادهیا یافتاد که تو چارچوب دِر ورود مانیپ

نه به من، انگار دنبالم  یول کرد،یداشت نگاه م 

  ینیسنگ نکهیبود. بعد مثل ا دهیو هنوز منو ند گشتیم

 .دینگاِه متعجبمو حس کرده باشه، اونم منو د

 

" تو سای"وا یطرفم که دستمو به معن ادی ب خواستیم 

حواسش به   یبه اطرافم انداختم، کس یهوا گرفتم. نگاه

 .من و ما نبود
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. با ستادمیا  مانیپ یدر و رو به رو یرفتم جلو عیسر 

تکون دادم و   ینگاهم کرد و سالم داد. سر یلبخند محو

  :هنوز تو شوک حضورش بودم گفتم کهی در حال

  !یبازم که اومد-

جا   چی. تا حرفامو نزنم هامیکوتاه نم  گهیامروز د-

  رمینم

  یقدم اومد جلوتر که من مجبور شدم پسرو هی بعدم

جلو،   ومدیو م گذروندیکه سالنو از نظر م ینیکنم، ح

  :گفت

  خب... اتاقت کدومه؟-

  !شده یچه اوضاع نجایا ینیبینم ؟یکنی م کاریچ-

. تا دهیجونم به لب رس گهی... دنیثم  دونمیمن نم-

  رمی جا نم چیحرفامو نزنم ه 

  نجا؟یاالن؟ اآخه -

  :کرد نگاهم

  کجا؟ ؟یپس کِ -

  :سالن اشاره کردم رونیبه هم فشار دادم و به ب لبامو
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  رونیب ایب-
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 یهم دنبالم اومد. سه تا پله  مانیخودم راه افتادم و پ و

. ستادمیرفتم و کنار آسانسور ا نییدِر سالنو پا یجلو
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از من  یکم یهم خودشو بهم رسوند و تو فاصله مانیپ

  :و گفت ستادیا

  م؟یحرف بزن یخوای م نجایا-

  ندارم ی... چون که من حرفی نه بزن میبزن-

  گه؟ید یگوش کن ی خوایپس م-

درست  ام،یم  نجایم انامه انی! من واسه پاشهینم نجایا-

  نجایبکشم ا مویمسائل شخص ستین

 

  :سالن اشاره زد و گفت یبه دعوا مانیپ

  ستیاونقدرام قانونمند ن نجایا دمیکه من فهم نجوریا-

نداره... تو االن برو، من  یآقا به من ربط  نیا یمسئله-

  نمتیبیم ییجا هی رونیب امیکارم که تموم شد م

  ؟یچ یومدیاگه ن-

  گمی! خودم دارم بهت میچ یعنی-

 یمنو از سر وا کن یخوای! میگیدروغ م-
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دار و ش شدم. چشماشم تبگرفته یمتوجه صدا تازه

گرم نبود. دارو خورده بود؟  یلیبود، لباسشم خ حالیب

چرا مواظب خودش نبود؟ نکنه حاال که لباسش گرم 

  ... عود کنه و شیسرما خوردگ ست،ین

  ...با تواما نیثم-

   .اومدم رونیدم و از فکر بباز و بسته کر چشمامو

  :گفت مانیپ

 ؟یگیم یها؟ چ گه؟ید رونی ب میبر ایاالن ب نیهم گمیم-

  زنمی.. میزنیهم حرف م میخوریهم صبحونه م 

  من صبحونه خوردم-

 یخورد و با لحن خاص  نیآلودش چتب یچشما  کنار

  :گفت

  نوش جونت-
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  :چرخوندم  چشمامو

االن برو، من کارم تموم  گمیم ؟یدیتو چرا گوش نم-

  امیشد م

  :به چشمام نگاه کرد قیعم

  ؟یدیقول م-

  آره-

  یقسم بخور  دی. باشهی نم  ینجوریا-
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گرد شد و با دهن باز مونده از تعجب نگاهش  چشمام

  :کردم

 گهید امیم یعنی امیگفتم م ؟یقسِم چ-

  

به   کهی باال انداخت و در حال یزد و با مخالفت سر  پلک

  :گفت کردی لبام نگاه م

  ن؟یبگو به جون به-

هردومون   یلحظه دلم براش سوخت. راستش دلم برا هی

  .میما تو اون لحظه درخور ترحم بود یسوخت. هر دو

  :گفتم میتسل

  نیبه جون به-

  :زد و نرم نگاهم کرد و زمزمه کرد یمحو لبخند

  جون-

  :نگاهش کردم و از مقابلش رد شدم یعصب

  برو گهید-
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  یباال تنمو کم ستاد،یبرداشت و رو به روم ا یمورب قدم

  .به عقب خم کردم

  :گفت مانیپ

  دنبالت؟ امیب یک-

  امی. جاشو بگو خودم میا یب خوادینم-

  ..خونه می بر یخوایم-

  .بهش کردم که حرفشو قطع کرد ینگاه چنان

  :... قاطعانه گفتمفیکه قسم خورده بودم. ح فیح

حرفاتو   ابون،ی شاپ سر خ یکاف نیهم امیساعت پنج م-

  خونه خودش رهیم یو بعدم هر ک یزنیم

بزنه مجدداً برگشتم  یاگه یحرف د مانیپ نکه یقبل از ا و

  .سالن یتو

سالن، کنار آسانسور،   رونِ یقلبم هنوز ب کهی حال در

و روحم از کالبد  دیتپیبود، م ستادهیا مانیهمونجا که پ

از تنم  مانش،یپاومده و همراِه صاحب و هم  رونیجسم ب

   .رفته بود
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رو آروم کرده بودن و دعوا   یسالن، مرِد عصبان یتو

  .تموم شده بود

   .کار خودش رفت یِ متفرق و هر کس پ تیجمع

از سِر  یندی داشتم! استرس خوشا یبیاحساس غر چه

تنمو گرفته بود.  یبیعج ی. سستدیدویپوستم م ریلذت ز

و خودمو  دمیکشیم رونیب فمیاز ک کمویکوچ ینهیمدام آ
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آخر خوب به صورتم نگاه کردم:  ی. دفعهکردمینگاه م

م ها و تموم خطوط چهره پوستم طراوت داشت، چشم

  .دیخندیم

 یکه صبح کرده بودم رو  یمختصر شی از آرا یزیچ

نمونده بود. از ساعت دو بعد از ظهر به   یصورتم باق

از دو ساعت   شتریبودم و ب  کاریرسماً ب گهیطرف د نیا

  نهیو خودمو تو آ زدمیپرسه م الیخ یاید که تو دنبو

  .کردمیبرانداز م

 

  یساعت مونده بود به ساعت پنج و هر چ میاز ن کمتر

. تو شدیم شتریقلب من ب یها تپش شد،یم یسپر  هیثان

  دنیزنگ خورد. با د میو دار بودم که گوش ریگ نیهم

به ساعت انداختم،  یانگاه صدباره مان،یپ یشماره

چرا جواب ندادم، انقدر صبر کردم تا تماس  دونمینم

  :دیرس مانیاز طرف پ یامیپ بعد قهیدق  هیقطع شد و 

 ایکه تو کافه منتظرت نشستم... ب شهیم  یساعت کی"

  ."نمیریش گهید

  .فمیک یانداختم تو ویدهانمو قورت دادم و گوش آب
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 گفتیبهم م ی حس هیش دو ساعت گذشته، همه یکی تو

کن و به   شی بپوش، آرا یکه برگرد خونه، لباس بهتر 

  یرویحس پ نیاز ا یبده. ول یخودت سر و صورت

 .نکرده بودم
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صبحمو  شیپد آثار آرا هیبا  کی نیکل سیسرو یرفتم تو 

همراهم   یشیبه صورتم زدم. لوازم آرا  یپاک کردم و آب

 .رژلب و عطرم هیاز  رینبود به غ

از زدن رژ هم صرف نظر کردم و فقط صورتمو خشک   

  یموهام مرتب کردم و کم  یرو مویکردم و شال مشک

 یو با قدما دمینازک سبز رنگم پاش یعطر به پالتو 

َدِرش  یکیکه گرفتم  شی رو در پ یاآهسته راِه کافه

   .منتظرم بود

 

پنج  ینبود، به اندازه یشاپ راه  یتا کاف کینیکل از

  .یرو ادهیپ قهیدق

 نیکه بند اومده بود، زم شدیم یساعت کی بارون

  یریدلگ یبود: هوا  ینمناک بود و آسمون هنوز ابر

   .بود

شاپو باز   یو در کاف دمیکش یقینفس عم دم،یرس یوقت

  .کردم
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ً یتقر   یتو فضا یند یخوشا یپر بودن. بو زهایم یهمه  با

خورده و  سی چوب خ یاز بو یبیبود: ترک دهیچیکافه پ

  .دود و قهوه

  .دمید مانوینگاه پ نیبه جست و جو نبود، با اول یازین

کافه  یاشه یش واریکنار د یو گرد یچوب  زیم پشت

 .کردینشسته بود و به من نگاه م
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جلوه  یآروم و عاد کردمیم یشد، سع شتر یب استرسم

آروم   یبه سخت یکار میتو اون لحظه از زندگ یکنم، ول

ممکن  ریغ یسخت و حت ،یموندن و تظاهر به خونسرد

  .زده بود مانیکه پ یپیو مخصوصاً با اون ت ینبود. حت

و   ختیساده و با همون ر لم،یمن، خالف م یچ هر

 یجبران کم کار مانیرخت صبحم رفته بودم سر قرار، پ

 یبود؛ برا دهی منو کرده بود و با سخاوت به خودش رس

  .لحظه خودمو باختم هی

 یپام از جاش بلند شد و سالم کرد، بو یجلو یوقت

که تا   یپر کرد، طور هاموه یو ر دیچیادکلنش تو هوام پ

رو حس   یاگه ید یاز عطرش بو ریساعت بعد، غچند 

  .کردمینم

بود، اون  دفاعیقلب من اونطور در برابرش ب یوقت

  انهیباشه و انقدر وحش رحمیانقدر ب تونستیچطور م

 .جذاب باشه

هر جور   دیبود و من با بی فر هیاون لحظه مثل  مانیپ 

آخه   یول کردم؛یم دایپ یز یراه گر بشی شده از داِم فر
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  کردم،یشورافکنش اگه فرار م ی: از چشما؟یچجور

  شدم؛یم ششیرزار موها و ته سبزه ری البته اگه، اس

  یهااگه نبودن، البته اگه، چطور از دام اون لب نهایا

 دنشونیکه د ییهالب کردم،یم دایطلبکارش نجات پ

  .بهم دست بده یاحساس تشنگ  شدیباعث م

ها... و اون دست زیوسوسه انگ یبعد هم اون بازوها و

  .ها و اون آغوشآخ... آخ از اون دست

مصاف  یش برامردونه  یهایی بایاز ز یبا ارتش  مانیپ

که چند سال بود زن بودن و   یبا من اومده بود، من

عادالنه  نیسپرده بودم و ا ی به دست فراموش مویزنانگ 

   !ست یگستر ندالت ع یاصالً جهان عشق، جهان ست،ین

  یجنگ نابرابر، با لحن نیتو ا یاز شکست درون بعد

درست رو به   ز،یلرزون جواب سالمشو دادم و پشت م

 .روش نشستم
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و پنجره و   زی م یپالتومو صاف کردم و نگاهم رو یلبه

فرود  مانیپ  یو آخر تو چشما  دیو چرخ  دیچرخ وارید

  .اومد

  :دیزد و پرس یخونه خراب ُکن لبخند

  ؟ی ناهار خورد-

 !اوهوم-

  من نخوردم-

  :کردم و با متلک گفتم یاسر و وضعش اشاره به
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  ؟یچطور؟ وقت نکرد-

  :داد نطوری گرفت و جوابمو ا شخنده

پخت تو رو دست  یپلو یباقال شبید نکهیبعد از ا-

م مهم واسه گهینخورم د یزیدم، اگه تا ابدم چخور

 ست ین

  

 یو لبام به سمت دیابروم باال پر هیکه کرد  یغلو از

  :انحنا گرفت و گفتم

  !پلو رو مامانم پخته بود یباقال نکهیآها... فقط ا-

  :و گفت دینما خنددندون بارنیا

  نه؟ یکن مع یضا  ادیخوشت م-

  :دیباال دادم که دوباره پرس یاشونه 

  سوپه هم کاِر تو نبود؟-

منم  یحرف دار ی. گفتومدمیمن واسه گپ و گفت ن-

  م دارم که زودتر برماومدم که بشنوم، عجله
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اثنا گارسون اومد و سفارش گرفت و بعد از  نیهم تو

و دو تا فنجون  یشکالت کیاز ک یدو تا برش مثلث نکهیا

گذاشت  زیم ی رو رو شدیقهوه که ازشون بخار بلند م 

  :گفت یجد مان یو رفت، پ

  ...نیازت بپرسم ثم یسؤال هی خوامیم-

 

  .نگاهش کردم منتظر

 میتصم ،یدادخواست طالق داد یکه رفت یاون موقع-

  ؟یمن شد الیخی ب گهید یعنی ؟یخودتو گرفته بود

  ؟یکن رونیب تیمنو از زندگ یخوایم

که   ادتی... رونیب یمن رفت یخودت از زندگ یتو با پا-

  نرفته؟

بدونم که تو  خوامیاالن م ی. ول ادمهیخوب  یلینه... خ-

  ؟یکن یبا من زندگ یخوا ینم گهید

  نبود یاسمش زندگ میکردیکه ما م یاون-
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  :خم شد ز یم یرو یکم

  خوامیفرصت دوباره م هیمن ازت -

  ینیتجربه ثابت کرده فرصت دادن به تو تاوان سنگ-

رو از سر   های اون تلخ گهیبار د هی تونمیداره... من نم 

 گهید ؛ییو انتظار و تنها  یبگذرونم: اون همه نگران

  بََسمه
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  یول ره،یبگ زیم یآورد تا دستمو از رو شیپ دستشو

 .دمیمن عقب کش

  .پام گذاشتم و بهشون نگاه کردم  یدستامو رو 

  :دیکش ینفس مانیپ

  دمی. من بهت قول می تنها بمون گهید ستیقرار ن-

 یبه آدم دی. چرا بایبه من داد ادیها زقول نیتو از ا-

  اعتماد کنم که صدبار قولشو شکسته

 هیکه  ی! مردمانیپ ن،ی منم ثم ،یگیکه م یآدم نیا-

انقدر برات ارزش  یعنیت. پدر بچه ،یروز عاشقش بود

ندارم که منو  نویا اقتیل ؟یندارم که بهم اعتماد کن

  ؟یببخش

قصه   نیکه ا نهی. موضوع استین دنیموضوع بخش -

  واسه من تموم شده

اون قصه رو ادامه  خوامیبهتر که تموم شده. منم نم-

  میشروع کن دویجد یزندگ هی خوامی. ممیبد

... یتو نبود یشروع کردم. وقت دمویجد  یمن زندگ-

  تو نداره یبرا ییجا گهید میزندگ
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. من بدون تو  یشکنیحرفات دلمو م نیبا ا یدار ن،یثم-

  ؟یخوای منو نم گهیباور کنم که د یعنی. تونمینم

  آره باور کن-

 بگو  نویتو چشمام نگاه کن و ا-

  

کرده، سرمو باال گرفتم و به چشماش نگاه کردم.  بغض

دستشو جلو آورد و   عیبزنم، سر یحرف  نکهیقبل از ا

  :دستمو سفت گرفت نباریا
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کم گذاشتم   دونمی. منمیریش یشد تیاذ یلیخ دونمیم-

من   یهایبد کردم. به خاطر ندونم کار  دونمیبرات. م

.  میاز دست داد مونویزندگ  یهاسال  نیچند سال از بهتر

رفتنم برات گرون تموم شد، اما به جون خودت   دونمیم

  قسم من فقط به خاطر تو رفتم

 

  ییو با صدا دمیکش رونیاز دست گرمش ب دستمو

  :لرزون از بغض گفتم

 یبود که بمون نیا یکردیبه خاطر من م دیکه با یکار-

  یبر  نکهینه ا

که آثار  یابروهاش نشست و دوباره رنج  نیب یاخم

جا گذاشته بود،  مانیتو صورت پاز خودش  یترسناک

  :گفت یاگرفته یکرد و با صدا ییخودنما
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 یعقب مونده یبچه  هیبشه؟ که مثل  یکه چ موندمیم-

 نمیکه بب موندمیخونه؟ م یگوشه یکن ممینامشروع قا

 نیبه ؟ یشیچشمام آب م یجلو  یشمع دار هیمثل 

بگه؟ بگه پدرم معتاده؟   یبه دوستاش چ خواستیم

  ؟یخواستی م نارویا

 ،ی. اگه به فکر ما هم بودی تو فقط به خودت فکر کرد-

  یکردیو ترک م  نجای هم یموندیم

خودم مطمئن نبودم. مطمئن  یمن از خودم و فردا-

صدبار  ستین ادتینه.  ایترک کنم  تونمینبودنم که م

واسه من  یخواستم ترک کنم و نتونستم؟ فکر کرد

که تموم  ییآسون بود؟ آسون بود دور شدن از تو؟ تو

که نفسم به نفست  ییتو ،یو هست یبود امیو دن نید

  ...بنده
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شده و   رهیمبهم خ  یابه نقطه کردم،یدرد نگاهش م با

که داره   یشد، مثل کس  رهیخورد و ت ن یچ  شیشونیپ

  :گفت یزخم ییبا صدا کنهی رو مرور م یخاطرات تلخ

  یچه حال  یدونیبود... م دهیرس قیکار من به تزر-

دادم؟   HIV بعد از زندون، رفتم تست یداشتم وقت

تا جواب تست اومد؟ بعد از اون،   دمیکش یچ یدونیم

روز از زور   هی. دمیخواب  یچهل روز رفتم کمپ اجبار

 هیمغزم فقط  یهازده بود به سرم. تموم سلول   یخمار

... روز ششم بود، اونقدر اد : موزدنیم اد یکلمه رو فر
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فشار داده بودم که سرم داشت منفجر   هاموقهیشق

به تو فکر کنم،   ارم،یب ادمیتو رو  کردمیم  ی. سعشدیم

مثل   هوی... ستین شی حرفا حال نیمواد که ا یول

که از  واریتو د دمیم کوبشدم، انقدر با کله هاوونه ید

  هوش رفتم

 

به   یاشک یاعترافش. با چشما  دنیشده بودم از شن الل

  :ادامه داد مانینگاه کردم. پ شیشونیزخم پ یجا

از  یبود اون چهل روز گذشت. وقت یبه هر جون کندن-

  شیشما رو پ یراه خونه  ارادهیب رون،یکمپ اومدم ب

نشستم و به در  یتون. چند ساعتگرفتم. اومدم دِم خونه 

. بعد از چند ومدیخونه زل زدم. اون روزم بارون م

 ی. من از تورونیب یساعت، با مادرت از خونه اومد

  .اومدم تون. دنبالدمتید نیماش
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حدس زدم که واسه  ،یساختمون پزشک  هی یتو نیرفت

. کنهیم شویداره زندگ  نی. با خودم گفتم: "ثمیبچه رفت

  ."...بذار برو... ولش کن. راحتش بذار

  .رفتم رانیدو هفته بعدش از ا ن،یثم رفتم

  ضیشده بودم. مر ضیود. مرب امیشروع بدبخت اونجا

 یافسردگ گفتنیگرفتم. دکترا م دیشد ی. افسردگیروح

غذا  تونستمیچند تا نشونه داره که من همه رو دارم. نم
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 تونستمیکم شده بود. نم لویک ستیبخورم. وزنم ب 

و حالتو از   زدمیزنگ م ینداشتم. گاه زهیبخوابم. انگ 

با هربار زنگ زدن  یول دمیپرسیمحاج محمد  ای یپر

دست از سرم  ی. فکر خودکششدمیدلتنگت م شتریب

 .داشتی برنم

رو توش   یروان یهاض یکه مر مارستانیب  هیاولش تو  

 هیکردن. بعدش بردنم تو  میبستر داشتن،ی نگه م

آخر؛ از   میزدم به س گه یروز، د هی. گهید کینیکل

 دایهرجور شده بود مواد پ دیفرار کردم: با کینیکل

 ه یهم کردم. بعد  دای. اتفاقاً پگهیطاقت نداشتم د کردم،یم

دست به مواد بزنم،  نکهیاز ا لقب یگوشه نشستم ول

 ه یچشمم و از شدت عجز گر  یتو اومد جلو یِ نگاه طوس

  .دمیکش فونویتو توالت و س ختمیکردم. موادو ر

 زدمی نگ مچ واریآب سرد. به در و د ریگرفتم ز  سرمو

و خدا رو صدا زدم.   زدمی. عربده م دمیکوبیو مشت م

  هیهمه درو به روم بسته  نیازش خواستم کمکم کنه، ا

 .درو به روم باز کنه
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  شد؟ یفرداش چ یدونیم

اومده. بعدشم    ایمحمد زنگ زد و گفت دخترم به دن حاج

تو بود. اصالً خوِد   هیبرام فرستاد، شب نویعکس به  یپر

  .کردم هیبار از شوِق پدر شدن بود که گر نیتو بود. ا
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 نیموقع تولد اول یوقت یتا بدون  یمرد باش دیبا ن،یثم

پشت دِر اتاق   یتونینم ،یباش  یتونینم ،یستیت نبچه 

  ...داره یچه حال ،یانتظار اومدنشو بکش  مانیزا

خدا برام باز کرده بود.    خواستمویکه م یدر انگار

  .کینیدوباره برگشتم کل

کامالً رفع شد و برگشتم  میتا افسردگ دیسال طول کش دو

  .یبه زندگ

عوض کردم و ورزش کردنو   موییغذا میاز اون رژ بعد

که  یمشاوره و رواندرمان یهاسه از نو شروع کردم. جل

  .شده میاز زندگ یجزِء ثابت  گهید

 دونستمیواسه برگشتن با خودم کلنجار رفتم، نم یلیخ

... نمیریش یدونینه؟ م ای یکنیاگه برگردم قبولم م

انگار  ی. ولنهیمرد سخته که زنش ضعفشو بب هیواسه 

همونو سرت   ادیبدت ب شتر یب یروزگار از هر چ نیا

  .ارهیم

خوردم   نی... من زمیدیشکستمو د ،یدیضعف منو د تو

   .دوباره سرپا شدم االنم برگشتم که جبران کنم یول
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داد و منتظر  ه یتک شیآب خورد و به صندل یکم مانیپ

 دنی. شنرفتینگاهم کرد. خشک شده بودم. نفسم پس م 

 ریگگفتنشون سخت و نفس یاون حرفا هم به اندازه

   .ودب
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 نیا دنیبودم و شن مانیپ  یحرفا ریتحت تأث نکهیبا ا 

ذهنمو رفع کرده و بخش   یحرفا سؤاالت چند ساله 

امتحان کردن   یبرا داد،یم ن یاز زخم قلبمو تسک یادیز

  :گفتم مانیپ

االن من باز هم طالق بخوام و  ... اگه نایا یبا همه-

  ؟یکنی م کاریباشه، تو چ ییجدا  ممیهنوز تصم

 

تکون   یحال سر نیش نشست، با اچهره  یغم رو گرد

  :داد و گفت

  یخوایکه تو م هیزیچ نیمجبورت کنم. اگه ا تونمینم-

  یز یچ هیمنم تابع توام. فقط... 

  !؟یچ-

  ؟یبکن یخوای م کاریبعد از طالق چ-

 

دوخت   زیکرد و نگاهشو به م ینگاش کردم. اخم یسؤال

  :هم فشرده گفت یرو ییمنقبض و دوندونا یو با فک

  ؟یکنیبعِد طالق دوباره ازدواج م-
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  یاز من بپرس یکه تو بخوا ستین یسؤال نیا-

با طالق هم کامالً از هم  یبپرسم. منو تو حت دیاتفاقاً با-

ما رو به هم  شهیهم یبرا نی. وجود بهمیشیجدا نم

  کنهیوصل م

  :گفتم یرحمی باال انداختم و با ب ییابرو

  حقو ندارم؟  نیکه بخوام دوباره ازدواج کنم... ا رمیگ-

و حرص بود که   رونیزده بود ب شیشونیگردن و پ رگ

  :رو نباخت هیقاف  یول خوردیم
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  نویبه گهید یاگه ازدواج کن یول یحقو دار نیچرا... ا-

  یداشته باش یتونینم

  :دمیپرس یکردم و جد اخم

  !؟یچ یعنی-

 

  :گفت الیخیبه هدف خورده باشه ب  رشیکه ت یکس مثل

اجازه بدم دخترم  ی... از من که انتظار ندارنیهم یعنی-

  !کنه یزندگ  یبره با ناپدر

  :خوردمیبار من بودم که حرص م نیا

کنم...   یزندگ نیبدون به تونمیروزم نم هی یمن حت-

  بدون یدونینم
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 یزندگ ییبعد از جدا یتونیخودته. تو م لیم گهید-

من، توام اگه   شیپ ادیم نی به یول یخودتو داشته باش

  مادرت، تازه اونم تنها یخونه یایب دیبا ش ینیبب یبخوا

  ؟یکنیم دمیبا دخترم تهد یدار-

و با  کنمیم یمن دارم از خودگذشتگ ؟یدیچه تهد-

من چون  ده،یبه من م نویقانون حضانت به نکهیا

بعد از طالق  یکه حت ذارمیاز تو دورش کنم م خوامینم

ازم نخواه که با وجود ازدواج   گهید یتو بمونه، ول ِش یپ

  نشون بدم ی مجدِد تو بازم از خودگذشتگ

 

  :نگاهش کردم که گفت تیحرص و عصبان با

لحظه خودتو بذار   هی... ؟یکنی نگاه م یچرا اونجور -

 یذاریتو م رمی من، اگه من بعد طالق بخوام زن بگ یجا

  بزرگ بشه؟ گهیزن د هیدست   ریز ادیب نیبه

 

پام  ری. احساس کردم زختیته قلبم فرو ر یزیچ هی

 .حرف نیا دنیشد با شن  یخال
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که با ترس و   یبودم وقت دهیمطمئنم رنگ از رخم پر 

  :دمیپرس دیترد

  ؟یریزن بگ  یخوایتو م-

 

  زینگاهم کرد و بعد چشماشو ر قیعم یالحظه  مانیپ

به   یهیکرد و چپ چپ نگاهم کرد، کف دستشو توج

  :سمتم گرفت و گفت

  !مثال زدم-
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  دادم،یخودمو باخته بودم. تو دلم فحشش م  یبدجور

با  یبود که زده بود؟! من حت یچه مثال مزخرف نیآخه ا

رفتم و برگشتم؛ و اون لحظه   ایهم تا اون دن دنشیشن

. ترسمیم  مانیدرک کردم که چقدر از ازدست دادن پ

بدون اون سرده: بدون اون... بدون نگاه گرم  ایچقدر دن

  ...پر مهر اون یاون... بدون صدا

 

  .بود هیکرده بودم و هر لحظه امکان گر بغض

  :برداشتم و گفتم فمویک

  برم گهیمن د-

  :شد و اونم از جاش بلند شد دهیباهام باال کش نگاهش

  رسونمت یبارون گرفته... م-
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  ستینه. الزم ن-

  امیالزمه... م-

  :که گفتم کردیکتشو برداشت و داشت تنش م و

  مان؟یپ-

بهم نگاه  یتو هوا خشک شد و با غم و دلتنگ  دستش

  :کرد

  مانیجاِن پ-

  :کردیداشت خفم م بغض

ً ت خوامیم-   نها باشم... لطفا

 

تکون داد و من با سرعت از اون کافه  یمکث سر  با

  .زدم رونیب

 .رفتم ادهی. تا خونه پدیباریم  ینرم بارون

اشکاتو   یکه کس نهی بارون قدم زدن ا ریز یخوب 

  .نهیبینم
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  منم که هنوز یزندگ یآه ا "

  زمیاز تو لبر یهمه پوچ با

  به فکرم که رشته پاره کنم نه

  زمی بر آنم که از تو بگر نه

           

  صبح یعاشِق ستاره عاشقم،

  سرگردان ی ابرها  عاشق

  یباران یروزها  عاشق

  " هر چه نام تُست بر آن  عاشق

  

 

  فروغ فرخزاد                                  

  

 

  زدهمی فصل س انیپا
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 (��چهاردهم )فصل آخر  فصل
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 یبرا دیبود. با یدو روز تا سفر شمال، زمان باق فقط

داشتم،  جانیش ههم واسه یلیمسافرت که خ نیا

 .کردمیخودمو آماده م

به  ی. وقتدمیخریخودم م یبرا دیبا لی وسا یسر هی 

داشتم  میاولش تصم رون،ی از خونه رفتم ب دیقصد خر

پاساژ،   یتو  یو کفش بخرم ول فیمانتو و ک هیفقط 

 دیواسه خودم خر یشد که کل نینظرم عوض شد؛ ا

  .جا نداشت گهیکه دستام د  یکردم، طور

رو   دیخر یها اومدم، ساک رونیکه ب یکی بوت نیآخر از

تو دستم جابه جا کردم و به سمت آسانسور رفتم، تو 

که از سر و وضعشون  دمیآسانسور دوتا خانومو د

 .اومدن رونی ب شگاهیمعلوم بود از آرا

  شه،یسالن آرا  هیهفتم اون پاساژ  یکه طبقه دونستمیم 

فکر افتادم که  نیبه ا هویاونجا رفته بودم.   یچند بار

  نینبود که آخر ادمی. در اصل نرفتم شگاهیوقته آرا  یلیخ

  .گذاشته بودم شگاهیپامو تو آرا یبار، ک

 شتریب کردم،ی به صورت اون خانوما نگاه م یچ هر

   .شدمی وسوسه م
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  نگیکه پارک ک،ی یمنف یآسانسور تو طبقه  یوقت

 دامویباز کردم و خر نویکرد، در ماش ستی طبقات بود، ا

گذاشتم. و دسِت آخر وسوسه بهم غلبه کرد و دوباره 

   .هفتم رو زدم یطبقه   دیرفتم سمت آسانسور و کل

 

 ی. وقتدیطول کش  شگاهیسه ساعت کارم تو آرا کِ ینزد

آسانسور   ینه یآ یکارم تموم شد و مجدداً خودمو تو

کرده بودم: رنگ  رییتغ یو اساس یبرانداز کردم، حساب

موهام انتخاب   یروشنو برا یهات یالیبا ها رهیت یدود

بار رنگشون زدم، ناخنامو روکش   نیاول یکردم و برا

رو که  گهید ی اون کارا یو همه دمیکردم، به پوستم رس

واسه خودم کم  نکهی! خالصه اکننیم یواسه خوشگل 

 .نذاشتم
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نسبت به خودم  یوقت بود که انقدر احساس خوب یلیخ

ساله بودم،  یزن حدوداً س  هینداشتم. حاال که  یو زندگ

با تموم قوت    یزندگ زدم،یوجودمو ورق م  یهاه یاگه ال

برگشتن  ونیرو مد نایا ی . و همهدیجوشیو قدرت م

 شگاهیبودم؛ تا قبل از اون، من اگه هر روزم آرا مانیپ

رو هم به  ایدن یهاییبایتموم ز اگه یحت رفتم،یم

بود. مثل خون   دهیفایبازم ب کردم،یم قی وجودم تزر

  .دادن به مرده بود

باعث شده بود تک تک لحظاتم نبض    مانیپ حضور

  .رهیبگ
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به  ،یاومدم و با حس خوب رونیاز پاساژ ب باالخره

 یجلو  مانیپ نیماش دم،یرس یسمت خونه روندم. وقت

تعجب نکردم، چون اون روزا  یلیدر، پارک بود، خ

 .ما دنید ومدیم  شتریب مانیپ

نکرده بود؛ اون ازم خواسته بود   یشرفتیمون پرابطه  

کنم و من در جوابش   یدوباره برگردم و باهاش زندگ

شو تکرار  دوباره خواسته  یسکوت کرده بودم و وقت

  :کرد گفته بودم 

  .فکر کنم دیبا-

عوض نشده بود فقط  یز یدر ظاهر چ  ب، یترت نیا به

 گهید ومدیم نیبه دنید یبرا یوقت مانیپ نکهیا

. اون  دنیدیرو م  گهیو تو خونه همد رونیب رفتنینم

 یاومده بود خونه  نیبه دنید یبرا  مانیروز هم پ

  .مامان

دستپاچه بودم.  یپارک کردم. کم مان،ی پ نیماش پشت

  یقیانداختم و نفس عم نهیتو آ دمیجد یبه چهره ینگاه

  .و رفتم تو دمیکش
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  یهاینشسته و باقال زیتو آشپزخونه، پشت م  مامان

و با حوصله روشون گلپر  ختیریظرف م  یپخته رو تو

اپن گذاشتم  یرو  دمویخر یها . ساکدیپاشیو سرکه م

 .و سالم کردم

ها بلند کرد و با لبخند و  بشقاب یمامان سرشو از رو 

   :جواب سالممو داد و بعد یزیآم نیس نگاه تح

  دخترم  ی... چقدر خوشگل شدنیماشاال ثم-

  ... مامان؟یمرس-

  جانم-

  نجاست؟یا مانیپ-

بشقابها بلند کرد و با لبخند و   یمامان سرشو از رو

 :جواب سالممو داد و بعد یزی نآمینگاه تحس 

 دخترم  ی... چقدر خوشگل شدنیماشاال ثم-

 مامان؟... یمرس-

 جانم -

 نجاست؟یا مانیپ-
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مبل  هیواسه مادام  مانیرفتن باال. پ نیآره. با به-

 اتاق یبردن بذارن تو ده،یخر

دوباره مشغول  کهی تکون دادم. مامان در حال یسر

 :دیکارش شد، پرس

 ؟ سیسرو ی برد نویماش-

 :دمیگز لبمو

 ...نه-

 :کرد یاخم

 اوا... چرا؟-

 ه گیوقت نشد د شگاهیرفتم آرا-

 ی... تو راه نمونیبر  یخوایآخه پس فردا م-

 کنم یم شی کار هیحاال -

  یسالم پرانرژ یحرفم تموم نشده بود که با صدا هنوز

دست  نیبرگشتم و پشت سرمو نگاه کردم. به ن،یبه

 دیول کرد و دو مانویپ
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دادم  مانوی. جواب سالم پدمشی. بغلش کردم و بوسسمتم

چشم گرفتم و  رتزدهشیو آرزومند و ح رهی و از نگاه خ

 نیبه  یبه حرفها 

  یرنگ یکردم که با ذوق و شوق از مبِل صورت گوش

  یلیخ مانیکه مادام صاحبش شده بود. نگاه پ گفتیم

 ی بود، رفتم تو نیسنگ

 مانیبه پ ینشستم. مامان نگاه  زیو پشت م آشپزخونه

 :انداخت و گفت 

 م  یبا گلپر بخور  ختمیر یل. باقا مانیپ ایب-

 ستادهیکه تا اون لحظه مثل مجسمه وسط سالن ا مانیپ

مامان استقبال کرد و به ما ملحق شد.  شنهادیبود، از پ

 گذشت. جو  یقهایچند دق

بود. گرمم شده بود اما نتونستم پالتو و شالمو   نیسنگ

نخواستم! فقط  دمی! شادونمیمعذب بودم؟ نم ارم،یدر ب

 پالتومو باز کردم یدکمهها

 نیبه هویدور نموند.   مانیحرکتم از چشم پ نیا و

 :سکوتو شکست و گفت

 دارم  شیج یمامان-
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ببرم که  نویشدم تا به زیخ میعقب دادم و ن مویصندل

 :مامان مانعم شد

 ی خستها یاومد رونیدخترم، تازه از ب نیتو بش-

 :کرد نیبعد رو به به و

 خوشگلم  میبر ایب-

  مهیاون نگاه که روم خ ری. ززیسر م میموند مانیپ منو

چرا   دونمی. نماوردمیزده بود واقعاً داشتم نفس کم م

 ازش، با دمی کشیخجالت م

 :زده باشم، گفتم یحرف نکهینگاهش... . واسه ا اون

سالن  یگوشه  نجایباال؟ هم نیچرا مبل مادامو برد-

 نش یذاشتیم

به   ربطیرش سر اومده باشه، بکه صب یمثل کس  مانیپ

 :دیکه من زدم، پرس یحرف

 ؟یبر ی خوا یم ییجا-

نگاهش کردم. دوباره  یگرد شده و سؤال یچشما  با

 :گفت
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واسه پس فردا ببر  نوی که مامانت گفت ماش دمیشن-

 ! ؟سیسرو

 : ابروهامو باال انداختم میتفه ینشونه به

 سر برم شمال  هی خوامی آاا... آره. م-

بود که از چشمها و تموم خطوط   رتیحرفم، ح دنیشن با

 :ختی ریصورتش م

 ؟یشمال!؟... با ک  یسر بر هی -

که آدم   دیپرسیو سؤال م  کردینگاه م رهیخ  یجور هی

 :جواب بده شدیناخواسته مجبور م

 با چند تا از همکارا م -

که همکار   ی کنیبا چند تا از همکارا!... تو مگه کار م-

 !؟یداشته باش

 ه  کینیمنظورم پرسنل کل-

 ...!ک؟ی نیپرسنل کل-

 : کوره در رفتم از
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 یه گمی من م ی... چرا هر چکینیآره پرسنل کل -

 ؟یکن ی تکرارش م

 دکترهم هست؟ ارویاون  یعنی-

 :گفتم اطی و با احت آروم

 خب آره -

 ی زد، آرنجشو مماس رو یشد. لبخند کج و حرص کالفه

 : داد هیتک شیگذاشت و به صندل زیم

 سفر؟ یبر ارویبا اون  یخوای! م؟یچ یعنی-

 ؟ ارویکدوم -

 :تشر زد یخشن یاخطار و صدا با

 نیثم-

"  هی"چ یبه جانب نگاهش کردم و سرمو به معن  حق

 . تکون دادم

 یاگه امروز اتفاق یعنی ؟یچرا بهم نگفته بود-

 ؟یرفتیم  خبریب ؟یبهم بگ یخواستیتو نم دمیفهمینم

 -یبه چه مناسبت م نمیاصالً بب
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 !شمال؟  یباهاشون بر یخوا

 ... منم دعوت شدمنارهیو سم  ونتیچند تا ا-

 ؟یمونیچند وقت م-

 هفت ه هی دی. شادونمینم-

 ؟ یمونیکجا م-

 هتل رزرو کرد ن -

  یاالن همهش بارونه... جاده هم خطرناکه، چطور-

 ؟یکن  یتا اونجا رانندگ یخوایم

تو االن  هیکردم... چ یقبالً هم جاده چالوسو رانندگ -

 ؟ ینگران من

 :گشاد شده نگام کرد یبهت و چشما با

 یچ نی!... به؟یپرسیمعلومه که نگرانتم. سؤاله م-

 شه؟یم

 ،یتا من برگردم. توام که هست مونهیمامان م شیپ-

و خوش   نیباهم باش ی قشنگ پدر دختر نیتونیم

 ن  یبگذرون
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 ینگاهم کرد و دست یتخس و جد نیما ب یبا حالت مانیپ

 :و گفت دیکش ششیبه چونه و ته ر

 دار م یمن فکر بهتر -

و  دیچرخ یموهام م یگفت که نگاهش رو  یدر حال نویا

شونهم. رو    یکه شالم ُسر خورده رو دمیمن تازه فهم

 :دمیبهش پرس

 ! یچه فکر-

 شمال  میایبا تو م نمیمنو به-

و  جی. گکنهی م یشوخ ای  گهیم یداره جد دونستمینم

 :سردرگم نگاهش کردم. گفت 

هنوز بالاستفاده اونجا   میدیخر شیکه چند سال پ ییالیو-

 ؟یچقدر اون موقع واسهش ذوق داشت  ادته؟یافتاده. 

 :که گفتم یصدام نشسته بود وقت  یتو یتلخ غم

  م،یکه هر وقت ازت خواستم بر ادمهی نمی... ا ادمهیآره -

 یخواستهمو رد کرد یبهونها هیتو به 

خم شد و  زی م یشرمنده نگاهم کرد و بعد رو یلحظها

 :گفت
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نکوب   هامویبشم... انقدر بد  اتیمن قربون اون دلخور-

همه رو برات. خب حاال   کنمی. جبران منمیریتو سرم ش

 ؟ میبر

 :و گفت دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج شویگوش و

رو واسهمون آماده کنن. اصالً   الیبذار زنگ بزنم که و-

امروز راه  نیهم میخواد تا پس فردام صبر کن ینم

 م یفتیم

 :گفتم لمیم رغمیکه عل رهیرو بگ یقصد داشت شمارها  و

 ستمی ن ایزنگ نزنا... من با تو شمال ب خودیب-

  یجد یلیحرفمو خ مانیپ ینگفتم ول  یاونقدرهام جد من

لبش پژمرد و ناراحت و دلخور   ی. لبخند روگرفت

 نکه ینگاهم کرد. بدون ا

به موهام   یو دست نیی بگم سرمو انداختم پا یزیچ

 :گفت ینیملتمس و غمگ ی. با صدا دمیکش

 یبش شهیم یچ ؟یدوباره با من مهربون بش شهیم یچ-

 مونیی آشنا یروزا  نِ یریعاشق و ش نیهمون ثم

 ؟  یمونییآشنا یروزا  هیخوِد تو االن شب-
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بم و  یلحظه مکث کرد. فکر کرد و بعد با صدا چند

 :گفت یگرفتها

 !نه-

 :تکون دادم و از جا بلند شدم مویصندل

 نداشته با ش جایپس ازم انتظار ب-

 ریکه مچم اس رونیاز آشپزخونه برم ب خواستمیم

هم گذاشتم و نفسمو حبس    یانگشتاش شد. پلکامو رو

 کردم. اونم از جاش بلند شد و

 ی. چقدر دلم براستادیرو به روم ا ک،ینزد یفاصلها تو

 دیبه روم پاش یز یقدش تنگ شده بود... لبخند حزنانگ

 : و آروم گفت

 هی یدوِرمون نباشم. ول یروزا  مانیاون پ گهید دیشا-

 شتریب مینقطه از زندگ نی: االن، تو انیبدون ثم ویزیچ

 ی گهای از هروقت د

 م ریبرات بم خوادیدلم م شهیاز هم شتری. بعاشقتم
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به تنم نشسته بود و  یبیکرده بودم. لرزش عج بغض

و چقدر   کردیمنو جذب م  یقو  یآهنربا  هی آغوشش مثل 

 سخت  شیربا نیغلبه به ا

پنجهش   نیدستمو که هنوز ول نکرده بود، ب مانی. پبود

و  یبا درد بست و طوالنگرفت و باال آورد، چشماشو  

 پرعطش پشت دستمو

  ی. بعد به چشمام نگاه کرد و با نگاه مهربوندیبوس

 :گفت

 ی خوشگل شد  یلیامروز خ-

زانوهام به رعشه افتاده بود و دلم سقوط  من

اون آغوش، سمِت چِپ اون  یسقوط تو خواست؛یم

 !نهیس

مردونهش   یبا اون انگشتا ،یزیحرکات سحرآم با

فاصله  مقدمهیو ب عیلبمو لمس کرد و بعد سر یگوشه

 نگام کنه نکهیگرفت و بدون ا

 :گفت

 .کن یو مامانت خداحافظ  نیاز به-

@
mahbookslibrary



صداش کنم و نذارم بره،  خواستیرفتن کرد. دلم م عزم

 دهیهنوز به در سالن نرس مان یاما غرورم اجازه نداد. پ

 با لحن نیبود که به

 : صداش زد بچگونهش

 ی  یبابا-

سمتش، خم   دیدو نیبه یو برگشت و وقت  ستادیا مانیپ

 :گفت نیشد و بغلش کرد. به

 ؟  یریتُجا م-

 .به حرف گرفت مانویپ نیبه

اومد کنارم و  کرد،یم ینیصورتم سنگ یمامان رو  نگاه

 :دیپرس

 شده؟  یچ-

 :تکون دادم یسر

 ی چیه-

 ؟ نیپس چرا ناراحت-
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صورت منو مامان به سمتشون  ن،ینق نق به یصدا با

 :گفت مانیرو به پ هیبا گر نیشد. به دهیکش

 ... تولوخدا گهینرو د-

مستأصل و خلع سالح  ن یبه یهیبا گر  شهیهم مانیپ

 .دونستیم نویهم ا نیبه نکهیا ب یو عج شدیم

دستم و  ی پنجه کهی نشستم در حال یصندل یرو من

 مانی. مامان خطاب به پسوختیلبم هنوز م یگوشه

 :گفت

  نجا،یا ادیزنگ زد داره م وشمیپر مان،یشام بمون پ-

 م یدور هم باش

 :با ذوق گفت نیبه

 گهیته مادام د نهیبی... حاال مادی... طاها میجونم-

 ست ین یکور

 :دیکش  شوینیب مانیپ

 ی کردیم هیگر  یتو که داشت-

 :چشماشو چرخوند و گفت طنتیبا ش نیبه

 ا تُنمیم هیگر یاَده بر-
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وتقال کرد   دی دلبرانه خند نی و به دشیبا صدا بوس مانیپ

رفت  یو یبعد سمت ت ن،یی پا ادیکه از آغوش پدرش ب

 و مادام نهیتا کارتون بب

شده و   یکه حاال چشماشو باز کرده و کامالً دست هم

ملوس و ناز بود، و همهجا    یبچه گربه هیبارز  ینمونه

 دیدو رفت،ی م نیدنبال به

 .سمتش

نرفت. من رفتم اتاقم، چند  یی موند. جا اون شب مانیپ

 یفیبالتکل نیشدم. از ا  رهیبه خودم خ نهیلحظه تو آ

 یمیتصم دیخسته شده بودم. با

بدجور منو چزونده بود.   ی: زندگدمیترسی. مگرفتمیم

که اوضاع داره رو به راه  کردمیهرجا فکر م شه،یهم

 که خوشبختم، که  شه،یم

  یپام خال ریرنج بکشم، همونجا ز ستیقرار ن گهید

و  رحمیب یاون رو ،ی. همون لحظه زندگشدیم

 . حاال دادیکشندهشو بهم نشون م
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 دمیپرسیو از خودم م دمیترسیترس منو گرفته بود. م هم

  ستیقرار ن گهید شه؟یداره درست م یکه واقعاً همه چ

 از هم؟ میجدا بمون

از هم بپاشه؟   یو همه چ فتهیب یاتفاق هی دوباره  نکنه

واسه  یتوش و توان  گهیجونشو ندارم. د گهیمن د

 !شکست خوردن و باختن ندارم

دفعه   نیبشکنه. ا تونهینم نیاز ا شیبندخوردهم ب قلبِ 

 یقههایمحاله بتونم پاشم!... دق گهیبخورم د نیاگه زم

 فکرها  نیرو تو هم یطوالن

چند ضربه به در اتاق زده  خوردم،یترسها غوطه م و

 :نیبه یشد و پشتبندش صدا

 ؟یمامان-

نقطه ضعف  نکهیا رغمیعل نیبه دم،یکش یقیعم نفس

. جواب دادیبهم حس قدرت م شهیبود، هم یمن تو زندگ

 :دادم

 جانم ؟-

 ه گید ایب-
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 م زیاومدم عز-

 ادیخواسته ب نیاز به مانیسخت نبود که پ حدسش

بهونه   ایاصرار کنه  نکهیبدون ا نیدنبالم: چون که به

 و رفت دیدو عی سر ره،یبگ

 .شیباز سراغ

کندم. سمت کمد رفتم تا لباسامو عوض کنم.  نهیاز آ دل

تنگ و  یبلند و باالتنه ینهایکه آست یرنگ دیسف کیتون

 داشت،  یخوش دوخت

  یزانوهام بود، جوراب مشک ریکردم. قدش تا ز تنم

بستم.  یهم پام کردم و موهامو دم اسب  یمیرنگ ضخ

 خراب نشده و هنوز  شمیآرا

 . رونیعطر زدم و از اتاق رفتم ب یبود. کم مرتب

افکار   ریمن درگ یول داشتیچشم ازم بر نم مانیپ

 توجهیب مانیمشوش خودم بودم و ناخواسته نسبت به پ

 من، یشونیپر نیبودم. ا

 شهیکه کالفه م دمیفهمیکرده بود. م ریرو هم درگ نمایپ

سر حرفو باز کنه  کردیم ی. همهش سعمیتوجهیاز ب

 .رفتمیمن طفره م یول
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. بچهها خونه رو  دنیو پسراشم رس وشیبعد پر یکم

و دعوا و  غیج یسرشون. صدا یگذاشته بودن رو

 -یلحظه قطع نم هی خندههاشون 

که   نطوریو ا کردمی. من مادامو بغل کرده و نازش مشد

بودم". متوجه شده  افهی"همهش تو ق گفتی م وشیپر

 مانیمنو پ نیبود که ب

زبون   ریکرد نتونست از ز یاومده؛ هر کار شیپ یبحث

نشست و آروم با   مانیبکشه بعد رفت کنار پ یزیمن چ

 .زدنیهم حرف م

  نکهیآخر سر مثل ا یول گنیم یچ دمی شنینم درست

هم حرف بکشه، چون پشت چشم   مانی نتونست از پ

 نازک کنان بلند شد و رفت تو

 .مامان شی پ آشپزخونه

 هویکش اومد بعد  وشیرفتن پر ریمس یرو  مانیپ نگاه

مبل دو نفره  یاز جاش بلند شد و اومد کنار من رو

 نینشست. با تعجب با ا

 :و آهسته گفت کمینگاه کردم. سرشو آورد نزد کارش

 ؟ یکنیفکر م  یبه چ-
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 :دمیکش ینفس

 ...یچیبه ه-

 :کرد و من ادامه دادم اخم

 ی و همه چ ...-

 ؟ یکنیبه منم فکر م-

 نیبگم به یزیکه چ نینگاهش کردم. قبل از ا رهیخ

برداشت و  وهیاز ظرف م یسرخ  بی. سکمونیاومد نزد

 نمونیمبل و ب یرو دیپر

  یکوچولوش گازها ی. با اون دهن و دندونانشست

  یرو یبا نوازش دست مانی. پزدیم بیبه س  یکیکوچ

 دیسرش کش

 :گفت نی. بهدی سرش کش یرو یبا نوازش دست مانیپ

 ؟ییبابا-

 جوِن دل؟-

 شم؟یمن بزرگ بشم عروس م-

 :اخم کرد  یشینما مانیپ
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 ر ینه خ-

 چرا؟-

 عسل خانوم  دمینم یچکیمن شما رو به ه-

 :آروم گاز گرفت و گفت نویدست به یگوشه و

 ن؟یمن چقدر دوست دارم به یدونیم-

 :و معصومانه گفت تی اهمیب نیبه

 دونمیآره م-

 :گفت یو با مزها یبعد با لحن جد و

 بشه  یبزرگ شدم شکلم مث مامان خوامیمن م-

 :دیپرس نیبه من کرد و در جواب به  ینگاه مانیپ

 چرا؟-

 خوشدله  یلییخ   یآخه مامان-

رو به  ما  یادا کرد و هر دو ظی" رو کشدار و غلیلیخ"

خوردهشو  مین بیخنده انداخت. طاها که صداش کرد، س

 داد دست 

 .رفت عیو مادامو ازم گرفت و سر من
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اشتها نداشتم،  یلی. من خمیشام بود زیبعد سر م یکم

من  یرو به رو مانی. پکردمی م یبا غذام باز شتریب

 نشسته بود. نگاهشو 

بشقابم بلند نکردم تا   یسرمو از رو  یکردم ول حس

 :گفت  وشی پر نکهیا

 ن؟یثم-

 بله؟-

 شمال؟  یریم یدا ر دمیشن-

متوجه نگاه مؤاخذهگرم   وشینگاه کردم، پر مانیپ به

 :شد که گفت

 خانوم بهم گفت الیل-

بشقابم فرو  یگوشه یها ینخود فرنگ  یتو  چنگالمو

 :کردم

 رمیآره. پس فردا م-

 چسبهها ینم  ییشمال تنها-

 ستم یتنها ن-
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قاشق و چنگال دسِت بچهها   یشد و فقط صدا سکوت

 :. من ادامه دادمومدیم

 رمیم کی نیدانشگاه و کل یبا چند نفر از اعضا-

 :به مامان کرد و گفت ینگاه مشکوک وشیپر

 ی. حاال که تو دارمیوقته شمال نرفت یلیمنو بچههام خ-

ها؟...  م؟ی. اصالً همه با هم برمیایخب ما هم م یریم

 ه ینظر شما چ

 خانوم؟  الیل

خواست به من نگاه نکنه   یعمداً م کهی در حال مامان

 :گفت

 ندارم ی منم برنامها-

کاسه  هیو مامان دستشون تو  وشیمعلوم بود پر قشنگ

شک داشتم، نگاِه شکآلود و  مانمیپ یس. من به همدست

 بهش  یدلخور

 میتصم نیمن از ا یعنی. شونههاشو باال داد که کردم

سکوتش و حالت چشما و صورتش نشون    ی. ولخبرمیب

 نی که همچ دادیم
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و مامان بتونن نقشهشونو   وشیکه پر ادیهم نم بدش

 یکه کنار من نشسته بود، به شوخ وشیکنن. پر یعمل

 از بازوم یشگونین

 :و گفت گرفت

با اون چشمات واسه داداشم خط و نشون  یاونجور -

 ینکشا و ااِل با من طرف

اخم کردم و   یحوصلگیب  ینه از درد بلکه از رو  من

  وشیبا تذکر و تشر رو به پر مانیپ دم،یبازومو مال 

 :" گفت و بعدی"نچ

 ؟ یکنیم  کاری چ یپر-

 کنم یخب بابا... منو بگو که دارم از تو دفاع م یلیخ-

 :من؟... گفتم ؟یدر برابر ک کرد؟یدفاع م مانیپ از

 یسفر برا ن ی. انیایب گهیوقت د هی نیحاال شما بذار -

 هیکار یی جورا هیمن 

. بچهها میشی... ما که مزاحم کار تو نمزمیخب باشه عز -

. توام راحت به کارت برس. گذروننی خوش م کمی

 نمیبه تیمسئول
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که هست، مگه   مانمیخانومم هست... پ الیمن، تازه ل با

 مان؟ینه پ

جا به   وشیمنو پر نیمردد و مستأصل نگاهشو ب مانیپ

 :گفت  وشیبگه پر ی زیچ  نکهیجا کرد و قبل از ا

 نیاز ثم گهیاعه اعه اعه اعه نگاه کن تو رو خدا. د-

! یشد لی! توام که زن ذلمانیپ یکرد دمی. ناامترسهیم

 نترس ازش بابا،

 کشمیکرد بگو خودم گوششو م تت یوقت اذ هر

اعصاب   یشگونهایاز اون ن گهیدونه د هی حرفش  دنبال

. دنیخردکنش رو از بازوم گرفت و خودش و مامان خند

 منم دستشو

 :دوباره با تشر گفت مانیپس زدم و پ زیاعتراضآم

 !وشیپر-

 یو صداشو کلفت کرد و ادا دیخندیغش غش م وشیپر

 :درآورد مانویپ

 !وشیپر-
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 وشویپر دیخندهش گرفته بود با تهد کهی در حال مانیپ

  کرد،یما گوش م نینگاه کرد. طاها که تا حاال به بحث ب

 ی خندهها دنیبا د

 :و اونم صداشو کلفت کرد و گفت د یخند مامانش

 !وشیپر-

چپ    یقطع شد و با سرزنش ساختگ یپر  یخنده هوی

ما   یخنده ک یشل یچپ به طاها نگاه کرد و بعد صدا

 به هوا بود که

 .رفت

* ** 

و همونطور که قابل حدسه   میشمال شد ی بعد راه روز

 بایو بچههاشم باهامون اومدن. البته شک وشیمامان، پر

 رو هم دعوت

مامان بهش زنگ زد و گفت که با شوهر و بچه   م؛یکرد

 ییتماسو قطع کرد و با سگرمهها نکهی: بعد از اادیش ب

 در هم اومد

 :دمیمن، پرس سمت
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 بهش؟ یشد؟ گفت  یچ-

 آره گفتم-

 ادش؟یخب؟ م-

 !نه-

 وا! چرا؟-

  وشویپر دیکردن از تو که چرا با  هیشروع کرد به گال-

چرا اونو واسه   ؟یقبل از اون که خواهرته دعوت کن

 میشام دعوت کن

تلفن خشک و  هیاون وقت  م،یکن ییرایازش پذ نجایا و

 یکه م یروز قایدق میچرا گذاشت م،یبزن با یبه شک  یخال

 بهش میبر میخوا

دخترم ما خودمونم   گمی بهش م ی! هر چمیبزن  زنگ

بنده خدا رو که   وِش ی. بعدم پرمیبر میگرفت  میامروز تصم

 دعوتش یکس

  کیبه هم نزد نویو ثم مانیپ نکهیاون واسه ا نکرده،

 رهیکه نم رهیشده، به خرجش نم یکنه خودشم راه
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  یزیچ هیخدا  یشهیخواهر منم که هم نیبابا... ا یا-

 طلبکاره 

 جان نیثم یزنگ بزن هیکاش خودتم بهش -

 مونه ی مامان. ولش کن. مثل بچهها م گهینه د-

کنسل شد. قرار شد  بایشد که اومدن شک نطور یا خالصه

 داریصبح زود ب اد،یاز شوِق ز نی. بهمیفتیصبح راه ب

 ی شد؛ با مشتا

از  دشویوچولو و سفک یو ساقها دیچشماشو مال گردش

اطرافشو   ی. با حالت بامزهادیکش رونی لحاف ب ریز

 . لبخند زدمدییپا

 :دمی صورت پف کردهشو بوس و

 بخواب خوشگلم، هنوز زوده -

 :خواب آلود گفت ییصدا با

 ؟یمامان-

 جونم؟-

 ؟ یمنم گذاشت یِ زرده وانیل-
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واسه خودش گذاشته بود و تموم  فیک هی شبید از

رو چپونده بود توش. حاال هم   خواستی که م یلیوسا

 وانشو یسراغ ل

 :کردمی . موهاشو مرتب مگرفتیم

 آره عروسکم، گذاشتم-

 ادیخوابم نم گهید-

 صورتتو بشورم  میبر ا یباشه، پس ب-

. سفت به دیدور گردنم انداخت و بهم چسب دستاشو

هر دو آماده  یوقت .دمیخودم فشردمش و لپشو بوس

 بغلش کردم و از م،یشد

  دهیکه رس شدیم یقهایچند دق مانی. پنیی رفتم پا  پلهها

پلهها،   نییآروم داشتن با مامان، پا یبود. با صدا

 نی. بهکردنیصحبت م

 یشد و با عشق دهیباال کش مانیکرد، نگاه خندوِن پ سالم

از بغلم   نویبه م،یدیداد. به هم که رس نویمفرط جواب به

 گرفت و بعد

 :گفت یقینگاه عم از
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 ؟یحاضر شد-

 آره-

جست   نیو دنبال به دیپلکی دست و پامون م نیب مادام

. مامان ن یماش یچمدونا رو گذاشت تو مانی. پزدیم

 :گفت

 ادیم وشیمنم پر ن،یبر مانیبا پ نیتو و به ن،یثم-

 اون از من بهتره نیدنبالم. ماش

چند لحظه نگاهش کردم، بازومو   حرکتی و ب خاموش

 :گفت یو نرم هگونهیلمس کرد و با لحن توص

 .دخترم گهیبرو د-

اما هوا نمناک  ومد،ی. بارون نمرونیخونه رفتم ب از

  مانیآبان ماه آسمونو پوشونده بودن. پ یبود، ابرها

 چمدون رو هم  نیآخر

 نیکه دارم سمت ماش دیجعبه گذاشت و منو د یتو

 .نگاهم کرد و بعد دِر جعبه رو بست رهیخ ی.کمرمیم
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چقدر مثل خواب بود،   زیداشتم. همه چ یب ی عج احساس

 داریازشون ب خوادیوقت دلت نم چیاز اون خوابها که ه

 . بهیش

مخصوص   یصندل یکه رو میکرد یراض نویبه زور

! آخرش کردی مگه قبول م نه،یعقب بش یخودش، صندل

 مادامو بغل کرد

با  نی. بهمینشست. باالخره راه افتاد ی صندل یرو و

و بچگونهش، خصوصا  یصدا و لحن دوست داشتن

 از کلماتو  یلیخ  نکهیا

حالت ممکن  نینتر یریو جا به جا و به ش دهیجو دهیجو

به صداش   مانمی. منو پزدیکرد، با مادام حرف م یتلفظ م

 گوش

بعد خسته شد و چون صبح زود از  ی. کممیکردیم

بود، خوابش برد و گربهش هم که شده  داریخواب ب

 اغلب خواب بود، در

. دیبود، چشماشو بست و خواب نیبه یپا یرو کهی حال

. از دیچیپیم نی ماش یتو یمیآروم و مال کالمیب یِ قیموس

 تهران خارج 
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. هر دو نشستیم شهیش  ینم نم بارون رو م،یشدیم

فرو   ییایرو یخلسه هی ی تو زی. همه چمیساکت بود

 رفته بود. آرامش

شد و کم کم خواب به   ره یبه قلب و فکرم چ یقیعم

 ن ی: آخریدیپرسیچشمام غلبه کرد. اون لحظه اگه ازم م

 بار که انقدر

 .ومدینم ادمیبود؟  یکِ  دمیو آروم خواب راحت

 زد،یم سی مادام که کنار دستمو ل یویومیم یصدا با

که   یزیچ نیچشمامو باز کردم، اول یشدم. وقت داریب

 حس کردم، حالت

 یبود و حرکت ستادهیا نیبود. ماش میصندل یدهیخواب

. دمییشده بود. با وحشت اطرافو پا دیناپد مان ی. پکردینم

 ه یکنار  نیماش

به حالت   ویشده بود، صندل شتریبود. بارون ب جاده

ب شه،  شتریترسم ب نکهیبرگردوندم و قبل از ا هیاول

 که با چند تا  دمید مانویپ
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خودشو به    عیبلند و سر ی تو دستش، با قدمها لونینا

رسوند. پشت سرشو که نگاه کردم متوجه   نیماش

 یسوپرمارکت بزرگ

باز کرد و  نویاومده بود. دِر ماش رونیکه ازش ب شدم

سوار  داد،یدستشو به من م یتو یسههایکه ک ینیح

 شد؛ کاله کاپشن

به  یو از سرش برداشت و دسترنگش یسورمها 

 :دیموهاش کش

 ؟یشد  داریب یک-

حالِت وهمآلود خواب بودم،   ریتأث  ریهنوز ز کهی حال در

شد.  یرگیخ نیمتوجه ا کردم،یبه حرکاتش نگاه م رهیخ

 نه ینگاه از آ

خندون نگاهم کرد. به خودم   ییو با چشمها و لبها گرفت

 :اومدم و صاف نشستم

 شهیم یقهایچند دق-

 بخور یزیچ هیصبحونه گرفتم -
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از   نمیلحظه به نیراه انداخت. هم نوی دوباره ماش و

 ییزایچ دی خر لونیشد. گرسنه بود. از نا داریخواب ب

 و بهش  دمیکش رونیب

 :دمیپرس مانیو رو به پ دادم

 م؟یچقدر مونده برس-

 ساعت هیکمتر از -

  یشکالت کیاز بستهها رو که ک یکی. رفتیضعف م دلم

بود، باز کردم و گاز زدم. متوجه نگاهش شدم، 

 که  نطوریهم

 :مکث گفتم  یبهش نگاه کردم و بعد از کم دمشیجویم

 ؟ یخور ینم یزیتو... چ-

 :به روبهرو کرد و گفت ینگاه

 چرا بِده-

که  ارمیرو از بستهش درب  گهید کیک  هی خواستمیم

 :و گفت دیمنو از دستم قاپ یگاززده کیک عیسر

 خوام یم نویهم-
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دو  کمویمن، ک یبه دسِت تو هوا مونده توجه یبعدم ب و

 چپ کرد و با اشتها خورد یلقمه

ساعت بعد از  کی  بایو بچههاش، تقر وشیمامان با پر

 ی. تمام شب صداومدی. کل اون روز بارون مدنیما رس

 و برقرعد 

. اون شب نتونستم  دیچیپیم  الیبزرگ و یراهروها  یتو

بارون و رعد وبرق، هم    یبخوابم، هم به خاطر صدا

 که  یآشفتگ

بود که خوابم برد   شیهوا گرگ و م ادمهیداشتم.  خودم

 یاستراحت کنم. با صدا یسه ساعت-و تونستم دو

 از خواب یمبهم

سر جاش نبود.  نیشدم. بارون بند اومده بود. به داریب

به دست و  ی. آب میبه ساعت انداختم: هشت و ن ینگاه

 صورتم زدم و

 ی: کسگفتی رفتم، سکوت راهرو م رون یاتاق ب از

رفتم.  نییپا ی . از پلکان پهن و سنگستی باال ن  یطبقه

 صداشون از
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 دهیصبحونه چ یبرا یمفصل زی. مومدیم آشپزخونه

کنار بچههاش نشسته بود و  زیپشت م وشیبودن. پر

 ر یسرش یمامان کاسه

به   یگذاشت. مادام تکون نیزم یمادام رو یبرا رو

خوب انتظار   یبچه گربه ه یدمش داد و اونطور که از 

 با زبونش ره،یم

 .زد سی رو ل  ریسرش

 ریصبح به خ-

 :جوابمو دادن، گفتم همه

 کجاست؟ نیبه-

 :". مامان گفتمان؟یتو دلم اضافه کردم "و پ و

 رون یرفتن ب مانیشده بود، با پ داریزود ب یلیصبح خ-

 :اضافه کرد ،یمعصومانها یو ناراحت نهیبا ک طاها

 !منم نبردن-

 :با استهزا گفت یکسر

 ی رفتن تو خواب بود نایا ییکه دا یکله پوک اون موقع-
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 :اعتراض کرد طاها

 !مامان؟! یکله پوک خودت-

 :شد یاز جاش بلند م وشیپر

 یتخم مرغ عسل ن،یسر به سرش نذار. ثم یکسر-

 ؟یخور یم

  مانیباز شد و بعد پ الیو بزرگ و یموقع دِر چوب نیهم

بود  یشونهها یرو نیبه که ی گآللود در حال یبا بو تها

 .وارد شدن

که معلوم بود   نطوریرفته بودن جنگل و ا  یو دختر پدر

نشستن  یکه برا یکرده بودن. موقع حیهم تفر  یحساب

 ز یپشت م

به  یلبخند جذاب مانیشدن، پ یاز کنارم رد م صبحونه

 رونیرو که از ب یوحش یاز گلها  یو دستها دیروم پاش

 بود، سمتم دهیچ

. موهامو پشت گوشم زدم و گل رو ازش گرفتم. گرفت

از   مهیتم و تا نرو از قفسهها برداش یشها یش یگلدون

 آب پر کردم و به
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  نیمز بایز  یصبحونهمون با اون گلها ز یم بیترت نیا

 م،ینوش جان کرد یشد. صبحانه رو تو آرامش دلچسب

 تموم بایمن تقر

دکتر   یشماره  دنیزنگ خورد. با د میبودم که گوش کرده

بلند شدم.   ز یعقب دادم و از پشت م مویمهران، صندل

 یبا حالت مانیپ

که  یو نگاهش تا زمان کردیبه حرکاتم نگاه م یناراض

رفتم،  رونیجواب دادن به تماسم از آشپزخونه ب  یبرا

 .همراهم بود

 :جواب دادم تلفنمو

 دکتر یسالم آقا-

که بهت  شهیم  یچندبار  روزیسالم... از د ن؟یآها... ثم-

 یزنم. در دسترس نبود یزنگ م

 شده؟ یطور-

راه  گهید کمیسفر شمال تماس گرفتم. من  ینه. برا-

 م یدنبالت که با هم بر امیب  یباش لیگفتم اگه ما فتم،یم
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با  د،یوزی م یبالکن رو باز کردم، باد نسبتا سرد در

 :دست آزادم خودمو بغل کردم و گفتم

 اومدم  روزیراستش من االن شمالم. د-

 :گفت یهای از چند ثان بعد

 ؟یارصدات قطع و وصل شد. آنتن ند-

 :جا به جا شدم یکم

 االن صدا خوبه-

 آره، بگو -

 ستم یبا خونوادهم اومدم شمال، تهران ن روزیگفتم که د-

 ؟ یایهتل هم نم یعنی. پس نطوریکه ا-

 مونمیم یگهاید ی آآ... نه؛ جا-

بگم که...   خواستم یم یعنی خب... پس... من...  اریبس-

 ؟یایفردا رو که م ناریسم

 امیبله بله. حتما م-

شم. فردا   یمزاحمت نم نیاز ا شیب گهیپس من د-

 نمت یبیم
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 . نمتونیبیم-

بالکن گذاشتم و به  یقطع کردم و دستامو لبه ویگوش

  یبود. محوطه زیشدم. هوا تازه و تم رهی منظره خ

 ،یجنگل  یالیاطراف و

طرف به جنگل   کینداشت و از  یمشخص یمحدوده

انبوه پوشونده  ی. دور تا دورشو کوههاشدیم یمنته

 که ییبودن، کوهها

به  ونشونیرنگ، م دیسف یبه شکل خط  یظ ی مه غل حاال

 .خوردیچشم م

داشت، که از شب گذشته در  یاتاق خواب اصل هی الیو

و  میموندیم شی تو اتاق کنار نیبود. منو به مانیپ  اریاخت

 هم تو  هیبق

بود، با  ییبه سبک روستا الیو دمانیجدا. چ  یاتاقها

 ال،یو عتی و طب نیگرم. زم یو رنگها   یچوب لیوسا

 شکل بکر و دست

و  ییحالت روستا نیحفظ کرده بود. هم نخوردهشو

که  یسبک خاصش بود که باعث شد همون بار اول

 هیشب دم،یعکسشو د
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 نیتر یبه نظرم برسه. دوست داشتن  اهامیرو  خونه

شم بالکن بزرگش بود که چ نیمن، هم یبرا  الیقسمت و

 رو یعیانداز وس

  ستادمیبالکن ا یهمونجا تو یقهای. چند دقکردیم فراهم

آرامشبخش و روحنواز سکوت گوش کردم.  یو به صدا

 از ریغ

 یبه چشم نم یزیاطراف، چ یِ بکر و وحش عتیطب

 نیآسمون، مثل ا یخورد. چشم دوختن به افق خاکستر 

 بود که به تمام راهِ 

که از گذشته تا به اون لحظه   ینگاه کنم: راه اومده

. تموم بیاومده بودم. همون راِه پر فراز و نش

 سرِ  یاشتباهها، سنگها

  هایرنجها، آرزوها، ناکام  ها،یی تنها ها،یغم و شاد  راه،

آن فکر کردم  کیهمه و همه از مقابل چشمم گذشت و 

 ایدن نیکه ا

باشه...  اهیسرد و س تونهی! و چقدر مهیترسناک یجا  چه

. یکه دوستشون دار ییبدون عشق، بدون حضور اونها

 از ریغ
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  نیا یتو یگهاید یعشق چه لذت واقع نیکردن ا حس

 ی همه سخت نیهست که ارزش ا رحمیترسناک و ب یایدن

 رو دنیکش

که همراهش   ییها یباشه؟ عشق با تموم تلخکام داشته

 بینصیو ب چارهیمثل عسل. و ب نه؛یریداره، باز هم ش

 که تا  ییاونها

 .عسل رو تجربه نکردن نیا دنیحال نوش  به

* ** 

  یآماده شدن و شرکت تو یاز ظهر روز بعد، برا بعد

نم موهامو  کهیبعد در حال یدوش بودم. کم ریز نار،یسم

 با حوله خشک 

لوازم  فیو ک نهیتخت نشستم و آ ی رو کردم،یم

صورتم شدم.   شیمقابلم گذاشتم و مشغول آرا شمویآرا

 و  دنیدو یصدا

.  دیچیپیراهرو م یو طاها تو نیبه یشادمانه یغهایج

دستم بود  یکه رژلب تو ینیدر اتاق باز بود، ح یال

 گردنمو سمت در

 :گفتم یبلند یو با صدا گرفتم
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 مواظب پلهها باش  نیبه-

 .دوباره رفت" گفت و ی"چشم مامان الیخی و ب  عجوالنه

  یرو که از قبل برا یرنگ و رسم یو شلوار مشک کت

  یو شاِل سر طوس دمیبودم، پوش دهیرفتن به مراسم خر

 رو  یرنگ

صاف شدهم انداختم. ساعتو نگاه کردم،   یموها یرو

برداشتم و  فموی. با عجله کفش و کشدیم رمیداشت د

 . مامانرونیرفتم ب

 ییبودن و چانشسته  نهیسالن بغل شوم ی تو  وشیپر و

 .خوردنیم

 ؟یخور ینم یی! چا کیو پ کی خانوم. چه ش نیبه به ثم-

 :زدم  وشیپر یبه رو  یلبخند

 رمیشده دارم م رمینه من د ،یمرس-

 یکنه. وقت دیشام خر  یرفته برا اد؟یب مانیپ یمونینم-

 برسونتت  ادیتا ب یصبر کن  میگفت بهت بگ یحموم بود

تو  نی! ماشوشیشده. پ ر رمید یاالنشم کل نینه. هم-

 رو بردارم؟
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 :گفت دی با ترد وشیپر

  یمنتظرش نموند نهیبب ادیاگه ب مانیآخه پ یبردار. ول-

 دیزنگ بهش بزنم شا  هیبذار من  شه؟یناراحت نم

 باشه  کینزد

 :برداشت و شماره گرفت شویگوش و

 دهیکه اصالً آنتن نم نجامیبابا... ا یا-

 :انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 برم دیمن با-

سمتم و به پاهام  دیگذاشت و دو نیزم یمادامو رو نیبه

 :دیچسب

 منم بب ر یمامان-

کاناپه بلند   یاز رو  وشی. پردمیموهاش کش یرو یدست

 :بغل کرد نویشد و به

من عمه جون. بذار مامانت بره. اونجا که  شیپ ایتو ب-

 ستی بچهها ن  یجا

منو  نیگرفته بود. بغکرده نگاهشو ب  هشیگر نیبه

 :خندهکنان گفت یچرخوند. کسر وشیپر
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 ی ریگیهمهش آبغوره م ن،یتو به یاَه اَه... چقدر لوس-

  کهیدر حال ن،یبه یهیگر دنی. طاها با دهیزد به گر نیبه

و   دیبوس نوی به وشیبغض کرد. پر کرد،ی مادامو ناز م

 اشکاشو پاک 

 :رفت یبه کسر  یو چشم غرها کرد

 ینکن خوشگل عمه. مگه قرار نبود ما با هم کوک هیگر-

 هوم؟ ؟یاز همونا که دوست دار م؟یدرست کن یشکالت

آروم کرد و به من اشاره زد که  نویبود به یهر نحو به

 .بردارم و برم ئچویسو

  یشد. وقت یبرگزار م یتئاتر بزرگ یآمف یتو  ناریسم

 یکیسالن بودن.  یتو نیمدعو یهمه بایتقر دمیمن رس

 یاز اعضا

  زیهمه چ  یتو. به قدر میو با هم رفت دمیدِم در د کوینیکل

ز بود  یجانانگی حساب شده و منظم و مطالب بهروز و ه

 که اصالً 

که  یمن یمخصوصا برا شد،یزمان احساس نم گذشت

شام به  یبرا نار،یبودم. بعد از سم یروانشناس یوونهید

 رستوران 
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و با  دمیاونجا د مویمیقد یاز دوستا ی. بعضمیرفت هتل

رو هم بعد  یهم آشنا شدم. دکتر اصالن  ید یجد یآدمها

 دم،یاز مدتها د

  یکار تو یبرا میلیخواست بعد از فارغالتحص ازم

  یدکتر مهران کم. رفتار ششیحتما برم پ  کشینیکل

 ی بود: با لحن بیعج

 یفرصت ی. وقت کردیباهام برخورد م یو رسم  خشک

بحث  هیوسط  م،یداشته باش یاومد تا با هم صحبت شیپ

 ر یغ ،یکار

 :بهم گفت منتظره

 یکرد دایخوشحالم که باالخره راهتو پ-

  یسرمو بلند کردم و نگاهش کردم؛ با خونسرد رتزدهیح

 :لبخند زد

 ی که دوباره به همسرت برگشت دونمیم-

 :خوردم و با لکنت گفتم یکها ی

 ...م... من-
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زن مهربون، باهوش، وفادار و ...   هیآره تو... تو -

 یعاشق

 :با لبخند ادامه داد و

که از چشمات معلومه؛ تو  ادهیعشق انقدر ز نیا-

 مانیکه پ یاز وقت قای. دقشهیم ید وقتچن  ،یعوض شد

 !برگشته

ادا   یکلماتو با چنان صداقت نیفقط سکوت کردم. ا من

حرفاش حالم بهتر   دنیکرد که متأثر شدم و بعد از شن

 هم شد. دوباره به

 .میبرگشت یاصل بحث

خودمو متعلق به اون جمع و فضا  یب ی طرز عج به

داشتم، ا ز  ی. نسبت به خودم احساس بهتردونستمیم

 عضو دمیدیم نکهیا

 یاون هم تو - نظراتم احترام قائلن یو برا قمیتحق میت هی

برجسته و مطرح بودن،  ی دیکه اکثرشون اسات یجمع

 احساس 
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 تریقو یاحساس وقت نیو ا داد،یبهم دست م یفوقالعادها

 گاهیدر کنار جا  نکهیبه ا کردمیکه فکر م شدیم

 که یا یاجتماع

 ادیهم دارم که تو خونه منتظرمن. و  یخونوادها دارم،

برداشتم. آنتن نداشت، به  فم یاز ک مویافتادم. گوش مانیپ

 رفتم تا  یالب

بود.   دهیفایاما ب رم،یاونجا بتونم با خونه تماس بگ دیشا

با فکر   یاز هتل بهشون زنگ بزنم ول خواستمیاولش م

 شب  نکهیبه ا

شدم.  الیخ ی ب گردم،یبرم یو به زود شهیتموم م داره

نبود: موقع برگشتن بارون   اریمتأسفانه اون شب بخت 

 دنیبار یدیشد

 شد،یم یمنته الیو یکه به جاده یچ ی. سِر پگرفت

  یرهایکرده بود و تصادف زنج ریرو ز یوون ی ح ینیماش

 .اتفاق افتاده بود

بود. من همچنان آنتن  کیبسته و جاده هم تار راه

. و میو ن ازدهیو ربع  ازدهی ازدهینداشتم. ساعت شد 

 حدود ساعت دوازده
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 .که باالخره راه باز شد بود

و بارون باعث  ومدیعو عو سگ م یصدا الیو اطراف

به  دم،یرس یگآللود بشه. وقت ،یخاک ریشده بود، مس

 ی از چراغها ریغ

فرو   یکیتار ی ساختمون تو   یکه روشن بود، باق بالکن

  سیخ نکهیا یشدم و برا ادهیپ نیرفته بود. از ماش

 دمیدو  عینشم، سر

درو باز  صدایهمه خوابن، ب نکهی. با فکر االیو سمت

 یکردم و کورمال کورمال رفتم سمت آشپزخونه تا کم

 .آب بخورم

 .پرش کردم خچالیبرداشتم و از آب سرد کن  یوانیل

 !یچه عجب باالخره اومد-

از دستم  یبد یبا صدا وانیو ل دمیکش یغ یج وحشتزده

افتاد و شکست. المپ آشپزخونه رو روشن کردم و  

 که با دمید مانویپ

آشپزخونه  زیپشت م یصندل یدر هم، رو ییاخمها

قلبم گذاشته بودم و نفس نفس   ینشسته بود. دستمو رو

 :زدم یم
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 !دمیترس-

به سر و وضعم کرد، بعد نگاهشو گرفت و  ینگاه

گذاشت و به  زی م یهمچنان اخمو و دلخور، آرنجشو رو 

 یصندل یپشت

بود، با  ختهی مچم ر یرو  وانیاز آب ل یداد. کم هیتک

 :دست مخالفم پاکش کردم و گفتم

 ؟ینشست  یکیتو تار یواسه چ-

وقِت  نیا ؟یکرد ریمنتظر تو بودم. چرا انقدر د-

 !اومدنه؟

کلمه بگم تصادف شده   هی تونستمینگاهش کردم. م رهیخ

 :گفتم یعمد یی اعتنایبود و تو راه موندم اما نگفتم. با ب

 گهیشد د ریمتوجه ساعت نشدم. د-

 :نگاهم کرد بهتزده

 !ن؟یهم گه؟یشد د رید-

 بدم؟  حی به شما توض دیمن االن با هی . چنیآره هم-

 :ستادیدفعه از جا بلند شد و مقابلم ا کی
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بدونم تو واسه  دی. من بایبد حیتوض دیمعلومه که با-

 یاصالً عصر نم،یبب ؟یبود رونیساعت ب نیتا ا یچ

 منتظرم  یواسه چ

از   یزنیزنگ نم هی یدنبالت؟ واسه چ ام یتا ب ینموند

 !... با شمامشه؟ یآدم نگران م یگینم ؟یخودت خبر بد

 :کردم نگاهش

 ن یجوابش سادهس. چون دلم خواست: دلم خواست تا ا-

تا  نمیبمونم. دلم خواست به انتظار نش  رونیساعت ب

 دنبالم. دلم یایب

 ...زنگ نزنم. دلم خوا خواست

 آره؟  ؟یکن میعمداً عصب یخوا  یبس کن! م-

عوض   ی. مگه نگفتیهمون آدم ،ینکرد ر ییتغ چیتو ه-

 شدم؟

  یجد یشد. دستشو تو هوا گرفت و با لحن  کترینزد بهم

 :و آمرانه گفت

جا گذاشتم  رتمو یبهت گفتم موادو ترک کردم، نگفتم غ-

 اومدم که
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.  میبه صورت هم زل زده بود یکم یدو تو فاصله هر

  نیب یاز ناراحت یزده و خط رونیب ییبا رگ ها مانیپ

 رهیابروهاش خ

 یکینزد نیوقت بود از ا یل ی. خکردیچشمام نگاه م به

خواست   یبودم. اون لحظه دلم م دهیصورت جذابشو ند

 ارمی دستمو باال ب

 :گونهشو لمس کنم. اما به جاش گفتم و

 !؟یکه کنترلم کن نجایا یتو منو آورد -

 :بود یهمچنان جد اون

 رفتار نکن که مجبور بشم کنترلت کنم یطور-

 کار کردم؟ یچ-

 !!؟ی کرد کاریچ-

 :مچ دستمو باال گرفت و به ساعتم اشاره زد یناگهان و

نگاه به ساعتت بنداز از دوازده گذشته، تو اصالً   هی-

 ...که یفهمیم

 !رو سرتون نیچه خبرتونه شماها؟ خونه رو گذاشت-
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. با میخورده برگشت کهی مان یمنو پ وش،یپر یصدا با

آروم مچ  مانیشده بود. پ داریبچههاش از خواب ب

 دستمو ول کرد و

 ی. طاها با صدامیاز هم فاصله گرفت  نامحسوس

 :گفت یخوابآلوده و لحن مظلوم

 نیتو رو خدا دعوا نکن ییدا-

اول به صورت  مون،ی و پش نیشرمگ مان،یپ منو

 نیو بعد هم به زم گهیطاها، بعد به همد  زیتأثربرانگ

 . طفلک مینگاه کرد

راش زنده شدن.  ب ی! معلوم بود خاطرات بدچارهیب

 :بم و خشدار زمزمه کرد ییبا صدا مانیپ

 ای. بمیزدیحرف م میجون. داشت ییکه دا میکنیدعوا نم-

 نم یب نجایا

که مواظب    کهیدر حال مانیو پ مانیسمت پ دیدو طاها

بود، بغلش کرد. طاها    نیزم یرو یشهها یخرده ش

 شونه و  نیسرشو ب
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  یافهایهمچنان که با ق وشیکرد. پر یمخف مانیپ گردن

انداخته بود، به   یدست دور گردن کسر ن،یغمگ

 مبهم نگاه  ینقطها

به بغل، سمت  نیموقع مامان هم به  نی. همکردیم

 :آشپزخونه اومد

 بود شکست؟ یچ مان؟یپ ن؟یثم-

 :دیپرس دهیژول یپف کرده و موها یبا چشما  نیبه

 صبح شده؟  یمامان-

* ** 

از چهار ساعت   شتریگذشته بباالخره صبح شد. شب 

بودم.   دارینتونستم بخوابم. قبل از روشن شدن هوا ب

 تختم  یتو یکم

نکنم،  داریاز خواب ب نویبه  نکهیا یزدم و بعد برا غلت

بد خواب شده  یبه قدر کاف شبیاومدم، د رون ی از تخت ب

 !بود
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و هوا خوب   ومدیخواب بودن. بارون نم یهمگ  الیو اهل

آزاد  یتو هوا یتا کم رونیو رفتم ب دمیبود. لباس پوش

 ورزش 

همچنان خواب بودن، البته به  هیبرگشتم بق ی. وقتکنم

کردم و براش گذاشتم  ریاز مادام. ظرفشو پر از ش ریغ

 ی تو درگاه

سرم جمع   ی. کاپشنمو درآوردم و موهامو باال آشپزخونه

  یردن صبحونهبستم و مشغول آماده ک شبندیکردم، پ

 یمفصل

 وه،یبشقاب م ،یمحل ی. خامه، عسل، کره، مرباهاشدم

 ی که تو  یزیو خالصه از هر چ مروین وه،ی گرم، آبم ریش

 خچال ی

 .گذاشتم زیسر م بود،

 مانیو پ نیشد. اول به دایپ هیبق یکم سر و کله کم

به موها و   یبغل کرده بود، نگاه نویبه مانیاومدن. پ

 من انداخت  شبندیپ

 :گفت نیصبحونه نگاه کرد. به زیبعد به م و

 ؟یچ یدونیم یمامان-
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 :لبخند به صورتش نگاه کردم با

 ؟یچ-

 داریدماغشو قِلِقلَت دادم تا ب ،ییمن رفَدم تو اتاق بابا-

 شد

 :به مچ گرد و کوچولوش اشاره کرد و

 ومدیمن ته دردم ن یدسِت منو داز ِدِرفت... ول مییبابا-

 اصن

به هر   دهیباالپر یو من با ابروها  نیبا خنده به به مانیپ

 :دوشون نگاه کردم

 صبحون ه  نیایب-

  یبه مربا یبه عادت گذشته، اول از همه ناخنک  مانیپ

قهر   کرد،یعمد، به من نگاه نم یزد. از رو یتوت فرنگ

 ...!بود؟

بشقابش،   یتو ذاشتمیم مروی ن نیبه یبرا که یدر حال من

بود.  اعتنای . اون ظاهراً بدمییپایم مانوی پ یچشم ریز

 چقدر هم

 .ومدیرنگ به تنش م یاون ژاکت مشک که
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 دنشون،یو بچههاشم اومدن. با د وشیلحظه بعد پر چند

 :متعجب گفتم

 شده؟  یچ-

هم، که پشت به در آشپزخونه   مانیمن پ یصدا با

 :نشسته بود، برگشت و نگاهشون کرد و گفت

 کجا؟-

و آماده بودن، ساک و  دهیلباس پوش همهشون

 :گفت وشیهمراهشون بود. پر لشونمیوسا

 نیاز ا شتریتهران. بچهها ب میگردیبرم میدار گهید-

 فتنیکنن و از درساشون عقب ب بتیغ دینبا

 ؟ ییهویآخه چرا انقدر -

 :گرفت ینشست و لقمها زیم پشت

 ادیکه قربونت. از اول هم قرار نبود ز  ستین ییهوی-

که زودتر  ن یصبحونه تونو بخور نیایبمونم. پسرا؟ ب

 م یفتیراه ب

تو آشپزخونه. وارفته   دیهم چمدون به دست رس مامان

 :گفتم
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 ؟یمامان! تو کجا شال و کاله کرد-

 تهران گردمیبرم-

 نجایمن هنوز کار دارم ا یول-

  وشمیاومدم با پر وشیمامان جون تو بمون. من با پر-

 نی. شما راحت باشگردمیبرم

شما که تهران  هیخانوم. حاال چه عجلها ال یل میما راحت-

 ی ندار یکار

 برم دمیم حیجان، منم ترج مانیپ گهینه د-

 :گفتم دیمشغول خوردن صبحونه بودن. با ترد بچهها

 ماست؟ شبِ ید یبه خاطر دعوا-

برگشت سمتم.  مانیو مامان و پ وشیسِر پر همزمان،

 :بشقابم فرو بردم. مامان با مکث گفت یسرمو تو

 به شما داره ینه دخترم. چه ربط-

 :گفت یهم با شوخ وشیپر

باور   دیما که نبا کنن؛یآره بابا. زن و شوهر دعوا م-

 .میکن
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دمغ شده بودم، سرمو که بلند  یخاطر رفتنشون کم به

و با  دیکش  یرو به رو شدم، نفس مانیکردم با نگاه پ

 صبحانهش 

 .شد مشغول

 نیاز صبحونه، دوباره نم نم بارون گ رفت. به بعد

  رونیب گهیسرما نخوره، د  نکهیواسه ا کرد، یعطسه م

 ی نرفتم از تو

بغل کردم و از  نویو به کردم یباهاشون خداحافظ سالن

چمدونها رو   مانیپشت پنجره بدرقهشون کردم. اما پ

 برداشت و 

جا   نیماش ی و ساکها رو تو  اطیح یرفت تو باهاشون

با   یچند کلمها مانیداد. مامان و بچهها سوار شدن. پ

 وش یپر

کرد و پشت  یهم باهاش روبوس وشیکرد، پر صحبت

 ینیگرفته بود، با نگاه غمگ یفرمون نشست. دلم کم

 نِ یماش
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خارج شد  الیو کم کم از و شدیکه داشت دور م وشو،یپر

.  کردمیشد، دنبال م الیکنار و یخاک یو بعد وارد جاده

 یدفعه

  کردمیوقت فکرشم نم چیبودم، ه دهید وشویکه پر یاول

 .مبرسه که من انقدر دوسش داشته باش یکه روز

 گهیگرفتم؛ د رونیبسته شدن در، نگاه از ب یصدا با

اومد تو و  مانینمونده بود. پ وشیپر ن یاز ماش یرد

 به منو  ینگاه

شونهم   یبود، سرشو رو  حالیب نیانداخت. به نیبه

 :دیپرس مانیخواب بود. پ یگذاشته و انگار

 حالش خوبه؟-

 خوبه؛ تب که نداره-

 ؟ دهیخواب-

 فکر کنم-

 باال سرده نه،یشوم کینزدبذارش -

 باشه-
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با دکترم  رمی دارم، م یرحضوریمن جلسه مشاوره غ-

 رمی تماس بگ

  یبه سمت پلهها رفت. رو مانیتکون دادم و پ یسر

از کوسنها گذاشتم  یکی یرو نویکاناپه نشستم و سر به

 و شال مبلو 

کنار زدم و   شوی شونیپ ی. آروم موهادمیتنش کش  یرو

از  یو رازآلود بیعج ی نقط ه ی. توکردمینازش م

 ستادهیا یزندگ

که بعد از  یی: جارییتغ یعطف، نقطه ینقطه هی. میبود

. شهیم ل یتبد یگهایبه شکل کامالً د ز یاون، همه چ

 سکوت حاکم 

 یاز چوبها  یجرقها  یصدا کبار،یهر چند لحظه  رو

چشمام  شکست. کم کم یدرهم م نه،یشوم یزغال شده 

 گرم شد و

 .فرو رفتم یو سبک وقتی خواب ب به

شدم. چشمام  داریساعت هم نگذشته بود که ب کی  هنوز

  یکاناپه بودم. صدا یهنوز درازکش رو یباز بود ول

 مان یپ یپا
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مبل   ی. رودیبه گوشم رس ومد،یم نییپلکان رو پا که

 :نگاهم کرد مانیشدم. پ  زیمخین

 کردم؟ دارتیب-

 بودم دارینه... ب-

 :دشیخم شد و بوس نیصورت به یشد و رو کینزد

 دهیخواب ی جوجه رو نگاه چجور نیا-

 :. گفتمدشی دوباره بوس و

 ی کنیم دارشینکن... ب-

نگام کرد، چشماش  میدفعه سرشو بلند کرد و مستق هی

انگار منصرف   یبگه ول یز یصورتمو گشت؛ خواست چ 

 نیشد. به

 :گفت مبازین یخورد و با چشما یفیضع تکان

 ؟ییبابا-

گرفته  نویمبل نشسته و دست به نییپا کهی در حال مانیپ

 :بود گفت

 جونم؟-
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  مانیپ شیته ر یرو هدفی کوچولوشو، ب یدستا نیبه

 :گفت ینی ریلغزوند و با لحن نرم و ش

 شدم؟  داریته ب یتو منو قلقلتم داد-

 :با خنده گفت مانیپ

 خوام قلقلکت بدم یاالن م ینه... ول-

شروع  یشی فرو آورد و نما نیشکم به ی سرشو رو  و

از فرط خنده،   نیکرد به گاز گرفتن و قلقلک دادنش. به

 چشماشو 

و شوق قهقهه   یسرشار از شاد ییبود و با صدا بسته

داشت سرشو   یگرفته بود و سع مانویپ ی. گوش ها زدیم

 .بلند کنه

. ومدیردم و لبهام ناخواسته کش م کینگاهشون م منم

هول  مانویکه از جاش بلند شد و پ نیبه دنیآخرش با د

 یداد رو

 نیکرد و دل به دل به نیخودشو پخش زم  مانمیپ ن،یزم

 .دمیداد، با صدا و از ته دل خند

@
mahbookslibrary



 مونویما تموم وقت و انرژ یروز تا شب هر دو اون

  د،یدویم د،یخند ی. دخترم شاد بود، ممیکرد نیوقف به

 کرد؛ی م یباز

باهوش بود که  یبه قدر کاف یول کردی م یبچگ نیبه

شبانه روز کنار ماست،  مانیپ نکهی متوجه بشه ا

 . واسهسابقهستیب

کرد و  مانی رو به پ  کهوی شام  زیبود که سر م نیهم

 :گفت

 خونه خودتون؟ یرینم دهیتو د ،ییبابا-

رو به  مانی. پم ینگاه کرد گهی همزمان به همد مانیپ منو

 :د یبه موهاش کش یزد و دست  یلبخند نیبه

 که برم؟ یتو دوست دار-

 ی ما بمون شیپ  شهیهم یشهی نچ... من دوست دارم هم-

  نویبه ینیگذاشت و آروم ب  زیم یچنگالشو رو مانیپ

 :دیکش

 .مونمیم شتونیپ شهیهم ی شهیپس هم-
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انقدر خسته شده بود که بعد از خوردن شام،   نیبه

و من   کنهیجمع م زویگفت م مانیخوابش برد. پ عیسر

 بغل کردم نویبه

بردم اتاق تا بخوابونمش. تا چند ساعت بعد از  و

  هیداشتم:  ی بیتو اتاق موندم. حال غر ن،یبه دنیخواب

 .یدرون  یقراریب

گرما . احساس خواستمینم دمیبخوابم، شا تونستمینم

صدا از اتاق  جادی. از جام بلند شدم و بدون اکردمیم

 .رونیرفتم ب

. دیچیموهام پ نیب یزییبالکن رو باز کردم، باد پا در

 کیبالکن نزد یلبه یخودمو بغل کردم و به نردهها

 شدم. از همه

همه جا رو فرا گرفته  یکی. تار ختیر یشب فرو م زیچ

  یو موها دیزویبود. باد هم قصد فرو نشستن نداشت: م

 منو به 

. د ر بالکن باز و بسته کردیدونفره دعوت م یرقص

 مانیشونه به پشت سرم نگاه کردم، پ یشد، از رو

 .شد یم کینزد
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شونههام انداخت، بعد  یرو از پشت رو  یسبک یپتو

 :چشم دوخت یکیو مثل من به تار ستادیکنارم ا

 ؟یداریچرا هنوز ب -

 خوابم نبرد -

. ارتعاش کردمی حس م مرخمین ینگاهشو رو ینیسنگ

که پتو رو دور تنم  یدستام بود وقت ی تو یسوزناک

 با  مانی. پدمیچیپ

 :گفت یبم یصدا

 سردته؟-

 :بهش نگاه کنم؟... فقط تونستم بگم تونستم ینم چرا

 !کمی-

 برات درست کنم؟ یخور یقهوه م-

 ندارم لیم یزینه... چ-

 تو میبر ایپس ب-
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. به  میو خاموش اطاعت کردم و وارد سالن شد ساکت

 ستادیرو به روم ا م،یدیکه رس نیدر اتاق مشترکم با به

 گه یو به همد

بگه، فکر ناگفتهشو خوندم   یزی . خواست چمیکرد نگاه

 :و قبل از اون گفتم

 ر یشب به خ-

. اما قبل از اونکه  دمیاتاقو کش یرهیبرگشتم و دستگ و

و لبهاشو    دیدستمو محکم کشقدم از قدم بردارم، مچ 

 لبهام  یرو

شونههاش فرود اومدن و پتو از  ی. دستام روگذاشت

افتاد. شوکه بودم و تموم تنم  نیزم  یدور تنم رو

 منقبض بود. کمرمو 

. دیتا جونم به لبم رس دیو انقدر بوس دیکوب وارید به

 د،یگونهم غلت یلبهاشو برداشت، اشک من رو یوقت

 .دیلرزیلبهام م

بلند کرد و با انگشتاش دور لبمو لمس کرد و  وپلکاش 

 :زمزمه کرد

 ...نیثم-
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داد و دوباره به نجوا تکرار   هیتک  میشونیبه پ  شویشونیپ

 :کرد

 ...نیثم-

  ریشستش رو ز یبود. انگشتها  سیاز اشک خ صورتم

 :دیپلکام کش

 نکن  هینکن... گر-

  یکه داغ کیگفت، انقدر از نزد نویا کینزد یفاصله از

بازوهاش نفس   نینفسهاش پوستمو نوازش کرد. من ب

 تونستم ینم

به موهام داد و سرمو باال گرفت.   یفی. کشش خفبکشم

به چشماش نگاه کردم، به لبها و چشمام نگاه کرد. با 

 یصدا

 :گفتم یلرزون

 ...شهیم  مانی... پمیپ-

 :دیبر  حرفمو

 شهینم نم،یرینه ش-
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با عطش   نباریدوباره لبهاشو به لبهام چسبوند. ا و

داشتم مقاومت کنم، اما  یسع میجونی. با تموم بیشتریب

 .بود دهیفایب

من  یخفته  یازهایو ن التیادامه داد تا تموم تما انقدر

شدن. دستمو دور گردنش حلقه کردم و منم  داریب

 و  دمشیبوس

 پِس گردنش فشار دادم. منو با تکون سرانگشتامو

بلند کرد و سمت اتاق خودش   نیزم یاز رو  یمحکم

 قهیبرد. چند دق

و نفسزنان  دمیلحظه س رمو عقب کش هیاتاق،  یتو بعد

 :گفتم

 ترسه یم  ستمین نهیشه و بب داریاگه ب نی... بهنیبه-

 کی نزد انگرشیعص یپنجهش گرفت، لبها نیب گردنمو

 :که گفت یشدن وقت یم

امشبمونو براش   یقصه یتونیبعداً م کنه،یدرک م نیبه-

 یکن فیتعر

 نیامشبمون مناسب سن به یاوه نه... فکر نکنم قصه-

 باشه 
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که   دمید یرو م یتو برق پر طراوت دندوناش، بربر «.

  دیشکاره » به حرفم خند هیمجذوب خوِن گرِم   انهیوحش

 و من

 ان یپا

 :مانیبا پ سندهی نو یگفتوگو

روشن بود.   میمشخص، برا یرمان تا نقطها نیا ریس

وارد قصه شد، قلم   مانیپ ادیکه اعت ییاز آنجا قایاما دق

 از لغزش 

 انیپا گریشدم. از آنجا به بعد د دیو من دچار ترد ستادیا

 یم شیروشن نبود. کورمال کورمال پ میداستان برا

 رفتم و آنجا 

 د؛یگرد  رهیبر ارادهام چ تهایشخص یکه اراده بود

سرنوشتشان   یدستم را گرفتند و مرا به سو تهایشخص

 .کردند تیهدا

قصه به سراغم آمد  مانِ یشدم، پ دیزمان که دچار ترد آن

نشسته و در  زمیما رخ داد: پشت م نی ب ییو گفتوگو

 ی ایدن

 :قصه غوطهور بودم. ناگهان آمد زی االنگیخ
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 !مانیپ یآه... باالخره اومد-

 می . الزم بود که با هم حرف بزنومدمیم دیبا-

 بهت بگم متأسفم دیبا ز ی قبل از هرچ-

 تأسف چرا؟-

 ادینوشتن از اعت یتو رو برا تیمتأسفم که شخص-

 !انتخاب کردم

البته نه از آن -متبسم شد  یبه لبخند چهرهاش

. به او زدیم نی ثم  یآن ها را تنها برا -جذابش یلبخندها

 :گفتم

 !پسر  یخندیم یواسه چ-

 ؟ ید یهنوز نفهم-

 و؟یچ-

  نیمن بودم که ب نیا ؛ی تو منو انتخاب نکرد نکهیا-

کردم و بنا به  دایگشتم و گشتم تا تو رو پ سندههاینو

 که فقط من یلیدال

قصهم   یسنده یو تو، انتخاب کردم که تو نو دونمیم

 یباش
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 !ی پس تو منو انتخاب کرد-

وقت به سرت نزنه و   هی بله؛ االنم اومدم بهت بگم -

 یداستانمو تلخ تموم کن انیپا

قصه  انیاحتمالش هست که پا نه؛یاز هم دمیاتفاقا ترد-

 تلخ بشه 

 :دیرا در هم کش شیاخمها

چطور؟ چطور دلت  رم؟یمیآخرش من م یعنی ؟یچ یعنی-

 !؟یمنو بکش  ادیم

 بکشمت؟  خوامیگفته م یک-

 نی! امکان نداره زنده باشم و از ثمیدونیتو که منو م-

حتما به مرگ  ی گیتلخ م انیاز پا یجدا بمونم. پس وقت

 من فکر

 یکرد

که هم  دهیرس ییپام بذار. قصه به جا شی پ یپس راه-

 م یهچل افتاد ی من هم تو تو
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  یاونجور افهتویق خوادیکاراتو آخه!... حاال نم  نیبب-

و تا ترک  رمیم رم،یبگو صبر کنه. من م نی. به ثمیکن

 ام ینکردم نم

 ؟یکنیترک م ؟یچ-

بچهمم وسطه. آخه تو  یپا نیاز ثم ریغ گهیآره. االن د-

 حامله شد  نیکه ثم یرسوند  ییکارو به جا

  یندازیم نمیحامله شدن ثم  گهی دستت درد نکنه. حاال د-

 !گردن من؟

زن و بچهم. ترک   شیبرگردم پ دی... من بادونمیمن نم-

 . حرفم نباشه گردمیو دوباره برم کنمیم

 گه ید ییزور گو-

 که هست نهیهم-

 ...و قلمم تنها گذاشت دیو کاغذ سف زیرفت و مرا با م و

 ."در شب ی"قصها انِ یبود پا نیا و

که دچار  نمیسرزم یمانهایقصه و تمام پ مانِ یپ ادی به

 .شدند ادیخانمانسوز اعت یبال
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زنده باد نام آنان که سرانجام به نفس خود غلبه  و

را ترک گفتند و به آغوش جامعه و   راههیکردند و ب

 .بازگشتند شی خانواده خو

سقوط  راهه،یب  نیا یریشاد باد روح آنان که در سراز و

را، نبوغ و استعدادشان را، عشق و  شانی کردند و جوان

 غرورشان را 

 .خود به آغوش سرد خاک سپردند با

 :سندهینو

 ب -الف
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